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ทําไมภาพยนตรตองปลอดบุหร่ี 
ในปจจุบันแมวาภาพยนตรจะไมใชตัวการสําคัญหลักในการกระตุนใหเกิดการริเร่ิมสูบ

บุหร่ีในกลุมเยาวชนก็ตาม แตจากการศึกษาท่ีผานมาก็ไมอาจปฏิเสธอิทธิพลของภาพยนตรท่ีมีผลใน

การชักจูงใหเกิดพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนได  จากผลการศึกษาวิจัยขององคการอนามัย

โลก (WHO) ในสหรัฐป 1999-2006 (8 ป) พบวา ผูชมวัยรุนอายุ 12 - 17 ป มีรอยละ 20 ของ 45 ลาน

คน คิดเปนจํานวน 8.8 ลานคน เฉล่ียจะมีเด็กวัยรุนชมภาพยนตรปละ 1.1 ลานคน  

หากมีภาพบุหร่ีปรากฏในหนัง เทากับวา จะมีวัยรุนในกลุมนี้เห็นบุหร่ีปละ 1.1 ลานคน 

จากผลการศึกษา เร่ือง  Character Smoking in Top Box Office Movies โดย American 

Legacy Foundation และ Smoke-free Movies : from Evidence to Action  เม่ือป 2007โดย WHO 

พบวา  

• ในป 1999 – 2006 มีการปรากฏตัวบุหร่ีในหนังท้ังเรตกลุมเยาวชน (Youth Rated : 

เรต G ,  เรต PG และเรต PG -13) และกลุมผูใหญ (Adult Rated : เรต R) รวมกัน 8,400 คร้ัง โดย

จําแนกเปนเรต G  รอยละ 3 เรต PG - 13 รอยละ 29 และ เรต R รอยละ 68 

• ในขณะท่ีมีตัวเลขของการศึกษา ในระหวางป 1996 - 2005 ระบุวา ถึงแมวา ตัวเลข

การปรากฏตัวของภาพบุหร่ีในหนังจะมีคาเฉลี่ยลดลง แตเม่ือยอนกลับไปดูตัวเลขในกลุมเรตหนัง

สําหรับเยาวชน  พบวา มีตัวเลขสูงข้ึนถึงรอยละ 12 คือจาก 238 เร่ืองเปน 267 เร่ือง 

และจากการศึกษาของศูนยกลางการควบคุมและปองกันโรคในสหรัฐ พบวา “ในชวงท่ีมี 

การปรากฏภาพบุหร่ีในหนังมีผลตอการเพิ่มจํานวนผูสูบบุหร่ีหนาใหม”  

ท้ังหมดเปนเคร่ืองพิสูจนและยืนยันวา การปรากฏตัวของบุหร่ีในหนังเปนชองทางของ 

การโฆษณาประชาสัมพันธบุหร่ีตอผูชมเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมเด็ก เยาวชน โดยพบวาการ

ปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตรนั้น สงผลตอเยาวชน โดยพบวา 

ชวงวัยเด็ก 6-12 ป เปนวัยท่ีอยากรูอยากเห็น ยังมีลักษณะการเลียนแบบสูง เนื่องจากระบบคิดยังอยู

ในชวงการพัฒนาความเปนเหตุเปนผล การแยกแยะขอมูลท่ีไดรับวามีความหมายเชนไร มีแนวโนม

สูงท่ีจะทดลองดวยการเลียนแบบพฤติกรรมโดยไมเขาใจความหมายของพฤติกรรมน้ันๆ  

ชวงวัยรุน 13-18 ป เปนวัยท่ีมีการแสวงหาตนแบบในอุดมคติ นักรอง นักดนตรี ดารา เปน Idol ของ

เด็กวัยรุน  โดยเฉพาะการนําเสนอท่ีสรางภาพลักษณ สรางความรูสึกรวม จะมีอิทธิพลมาก 
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ทําไมภาพยนตรตองปลอดบุหร่ี 
 

ตอความคิดและพฤติกรรมของวัยรุน นอกจากนี้ เด็กจะมีความตองการเปนแบบผูใหญ อยาก

แสดงพฤติกรรมเลียนแบบผูใหญเพื่อแสดงวาตนเองโตแลว 

ในขณะเดียวกัน ขอสรุปทางวิชาการท้ังจากประเทศ สหรัฐ อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย 

ฮองกง เยอรมัน ท่ีไดศึกษาในเชิงพฤติกรรมการเรียนรูของกลุมผูชมกับความสัมพันธดานบุหร่ีใน

ภาพยนตร พบวา   “บุหร่ีในภาพยนตรมีผลโดยตรงตอการเร่ิมตนสูบบุหร่ีในกลุมเด็ก และเยาวชน” 

โดย 

• ทําใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี   

•  ทําใหเขาใจผิดวา การสูบบุหร่ีเปนพฤติกรรมท่ีสังคมยอมรับและเปนวัฒนธรรม

การใชชีวิตปกติท่ัวไป   

โดยเฉพาะผูสูบบุหร่ีท่ีเปนดารานํา จะมีผลอยางมากตอการเกิดทัศนคติเชิงบวกในการสูบบุหร่ี” 

ดังนั้นต้ังแตเดอืนพฤศจิกายน 2545 องคการอนามัยโลกรวมกับแพทยสมาคมอเมริกัน  
สมาคมวิชาชีพแพทยดานตางๆ  และโครงการ Tobacco Free Films โดย ศ.สแตนตัน แกลนซ แหง
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกาไดเรียกรองใหอุตสาหกรรมภาพยนตรยุตกิารสงเสริมใหมี
ภาพการสูบบุหร่ีของตัวแสดง รวมถึงภาพของผลิตภัณฑท่ีมีเคร่ืองหมายยีห่อบุหร่ีในภาพยนตร และ
วันงดสูบบุหร่ีโลก 31 พฤษภาคม ป 2546 องคการอนามัยโลก ไดกําหนดประเด็นในการรณรงควา 
Tobacco Free Film   Tobacco  Free Fashion  Action!  

“เรามีมติรวมกันวาการสูบบุหร่ีในภาพยนตรมักเปนสวนท่ีไมจําเปน นอกจากเปนเพยีงการ
ตอบสนองจุดประสงคทางการตลาดของบริษัทบุหร่ี ท่ีจะสงเสริมใหการสูบบุหร่ีเปนพฤติกรรมท่ีดู
ดีและนาเอาอยาง  ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอเยาวชน เนื่องจากมีผลการศึกษาจํานวนมากท่ีช้ีชัดวา 
การเห็นภาพผูแสดงสูบบุหร่ีในภาพยนตรเปนตัวกระตุนท่ีทําใหวัยรุนเร่ิมสูบบุหร่ีมากข้ึน” 

 “ภาพยนตรจากฮอลลีวูดและบอลลีวูด (อุตสาหกรรมภาพยนตรของประเทศอินเดียท่ีมี
ศูนยกลางอยูท่ีเมืองมุมไบย) กลายเปนหนึ่งในชองทางสําคัญๆ เทาท่ีเหลืออยูสําหรับบริษัทบุหร่ี
ขนาดใหญท่ีจะส่ือสารถึงเยาวชนท้ังในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ” 
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ขอเสนอขององคการอนามยัโลก : Tobacco Free Film 

องคการอนามัยโลกไดเรียกรองใหผูสรางภาพยนตรแสดงความรับผิดชอบตอสังคมใหมาก
เทาๆกับอิทธิพลของภาพยนตรท่ีแผขยายไปท่ัวโลก ดวยการรวมกันยตุิการเสนอภาพพฤติกรรม
สูบบุหร่ีของนักแสดงรวมท้ังภาพของผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีมีเคร่ืองหมายยี่หอบุหร่ีในภาพยนตร 
โดยมีขอเสนอตอสมาคมภาพยนตรแหงอเมริกา ดังนี ้

• ใหกําหนดเรตของภาพยนตรท่ีมีฉากสูบบุหร่ี เปนเรต R หรือใหการปรากฏตัวของบุหร่ีใน
ภาพยนตรนั้นควรปรากฏในภาพยนตรในกลุมระดับความเหมาะสมสําหรับผูใหญ หรือ 
Adult Rate คือในกลุมเรต R ข้ึนไป 

•  ในขณะท่ีภาพยนตรในกลุมระดับความเหมาะสมกับเดก็และเยาวชน หรือ Youth Rate คือ 
กลุม PG  และPG-13 นั้น ไมควรปรากฏภาพหรือมีการนาํเสนอการใชบุหร่ีในภาพยนตร 

• ยกเวนการเสนอภาพท่ีเปนไปเพื่อแสดงถึงอันตราย หรือแสดงพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีจริง
ในประวัติศาสตร 

• ไมแสดงภาพของผลิตภัณฑท่ีมีเครื่องหมายยีห่อบุหร่ีในภาพยนตรอยางเด็ดขาด 

• สนับสนุนใหโรงภาพยนตรมีการฉายภาพยนตรรณรงคไมสูบบุหร่ีกอนเร่ิมฉายภาพยนตรท่ี
ในเร่ืองมีภาพของผลิตภัณฑยาสูบ ไมวาภาพยนตรเร่ืองนั้นจะไดรับการจัดใหอยูในเรตประ
เภทใดก็ตาม 

• ใหผูสรางภาพยนตรแสดงจุดยืนท่ีชัดเจนท่ีจะไมรับการสนับสนุนจากบริษัทบุหร่ี โดยข้ึน
เปนขอความในชวงไตเต้ิลทายเร่ือง 
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บุหร่ีกับภาพยนตร 
 

อุตสาหกรรมยาสูบใชเงินเปนลานๆ เหรียญสหรัฐเพื่อนาํเสนอภาพการสูบบุหร่ี (portrayal 
of smoking) ในภาพยนตร บทบาทของภาพยนตรในฐานะท่ีเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมพฤติกรรม
สูบบุหร่ีไดกลายเปนเร่ืองสําคัญเพราะวิธีการสงเสริมการสูบบุหร่ีรูปแบบอ่ืนๆ ถูกจํากดั  

แผนภูมิ 1 แสดงใหเห็นวาการจายเงินเพือ่การนี้เปนกลยุทธทางการตลาดท่ีมีความซับซอน
แนบเนยีนและใชกนัอยางกวางขวางมากข้ึน นอกเหนือจากการใชการวางโชวสินคา (product 
placement) ในส่ือมวลชน การใหการสนับสนุน (sponsorship) และชองทางการสงเสริมการตลาด
อ่ืนๆ ท้ังนี้เพื่อสรางความยอมรับในพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ในแผนภาพไดแสดงใหเห็นวา  
ภาพยนตรถูกใชเปนหัวใจหลักของการใชส่ือมวลชนเพื่อสรางการยอมรับในพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

จากรายงานของ British Medical Association รวมท้ังแหลงอ่ืนๆ ระบุตรงกันวา มีเหตผุลไม
นอยท่ียนืยนัวา ทําไมการสูบบุหร่ีในภาพยนตรควรจะตองไดรับความสนใจในฐานะที่เปนตัวปญหา
ของสุขภาพประชาชน นัน่เพราะวา ภาพยนตรเขาถึงประชาชนท่ัวทุกมุมโลกและสามารถสงเสริม
พฤติกรรมสูบบุหร่ีไดอยางมีประสิทธิภาพโดยปราศจากการตรวจสอบจากกระบวนการสาธารณสุข
อยางจริงจังมาเปนเวลานาน 

  
 

 
                                   แผนภาพแสดงกลยทุธการส่ือสารการตลาดของธุรกิจบุหร่ี 



 

 6

บุหร่ีกับภาพยนตร 
อธิบายแผนภาพแสดงกลยุทธการส่ือสารการตลาดของธุรกิจบุหร่ี 

• Mass Media Advertising :  การโฆษณาผานส่ือมวลชน  

o ภาพยนตร (cinema)  
o ขาว (Press) 
o วิทยุ (Radio) 
o ปายโฆษณา (Billboards) 
o โทรทัศน (Television) 

• Other Marketing Communication :  การส่ือสารการตลาดรูปแบบอ่ืนๆ 

o การวางโชวสินคา (Product placement) ในภาพยนตร 
o สินคาแจกฟรี (Free samples) 
o การสรางความจงรักภกัดีตอตราสินคา (Loyalty schemes) 
o การขยายตราสินคา (Brand stretching) 
o การออกแบบบรรจุภัณฑ (Packaging) 
o อินเทอรเน็ต (Internet) 
o การตลาด ณ จดุขาย (point of sale) 
o การใหการสนับสนุน (sponsorship) 
o การจัดวางสินคา (Merchandising/product display) 

•  Consumer  Marketing :  การตลาดผูบริโภค 

o การกําหนดราคาขาย (Pricing) 
o การจัดจําหนาย (Distribution) 
o การออกแบบผลิตภัณฑ (Product design)  

•  Stakeholder Marketing : การตลาดกับสาธารณชน (ผูมีสวนไดสวนเสีย) 

o การจัดสัมมนาวิชาการ (Scientific seminars) 
o การสรางความสัมพันธ (Relationship building) 
o การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate social responsibility) 
o การจัดอบรมส่ือ (Media training) 
o การเผยแพรคําเตือนเกีย่วกับสุขภาพ (Health warnings) 
o การปองกันเยาวชนจากการสูบบุหร่ี (Youth prevention) 

(ผศ.ดร.กิตติ กันภัย แปลจาก  Tobacco on screen : why this is a problem  , 

World Health Organization  , Smoke-free movies: From evidence to action , 2009 ) 
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สัมพันธลบัระหวางบริษัทบุหรี่กับฮอลลวีูด 

 “ภาพยนตรเปนส่ือท่ีใหผลดกีวาการโฆษณาทางโทรทัศนหรือนิตยสารประเภทใดก็ตาม 
เพราะผูชมไมรูเลยวากําลังเห็นโฆษณาสินคาอยู” 
 นี่คือความเหน็ของฮอลลีวูดท่ีเสนอตอบริษัทบุหร่ีขนาดใหญ เม่ือประมาณป พ.ศ. 2515 

 “การใชบุหร่ีในภาพยนตรมิไดจํากดัเพยีงแคการใหนักแสดงสูบบุหร่ียีห่อใดยี่หอหนึง่
เทานั้น ตวัอยางเชน ในเร่ือง “ซุปเปอรแมน ภาค 2” มีฉากท่ีซุปเปอรแมนและเหลาวายรายโยน
รถบรรทุกท่ีมีสัญลักษณของบุหร่ีมารลโบโรกลับไปกลับมา  รถบรรทุกคันนี้สรางข้ึนเพื่อเขาฉาก
หนังเร่ืองนี้โดยเฉพาะเทานัน้” 

 บริษัทคันนิงแฮมฯ ซ่ึงเปนบริษัทประชาสัมพันธช่ืนชมในความสําเร็จของมารลโบโรใน
ภาพยนตรเร่ือง ซุปเปอรแมนภาค 2  ท่ีนอกจากจะสามารถให โลอิส เลน สูบบุหร่ีมารลโบโรแลวยัง
มีฉากท่ีนาต่ืนเตนนี้อีก 
 “การสูบบุหร่ีถือกันวาเปนนสัิยท่ีไมทันสมัยและสงผลเสียตอสุขภาพ เราจึงตองคิดคนหา
วิธีการสรางสรรคทุกวิธีมาพลิกแนวโนมท่ีจะทําใหภาพลบน้ีกลับเปนตรงกันขาม ผมดีใจท่ีระยะนี้
หนังหลายเร่ืองท่ีผมไดดู มีฉากท่ีนางเอกถือซองบุหร่ีอยูในมือ ซ่ึงตางกันอยางยิ่งกบัเม่ือ 2 – 3 ป
กอนท่ีแทบไมเคยเหน็บุหร่ีในหนังเลย  เราตองแสวงหาประโยชนจากโอกาสใหมๆ  ตอไป เพื่อ
หาทางทําใหบุหร่ีปรากฏในหนังจนกระท่ังถูกคีบอยูในมือของผูสูบบุหร่ี” 

 ฮามิช แม็กซเวลล ประธานบริษัทฟลลิป มอรริส อินเตอรเนช่ันแนล กลาวถึงความสําคัญ
ของการสูบบุหร่ีในภาพยนตรไวในท่ีประชุมนักการตลาดของบริษัทฯ เม่ือป 2526 

 ในป 2534 บริษัทอาร เจ เรยโนลด ไดจาง บริษัทรอเจอรแอนดโคแวน ซ่ึงเปนบริษัท
ประชาสัมพันธ เปนเงิน 12,500 ดอลลารตอเดือน เพื่อใหทํางานรวมกับฮอลลีวูด ผลงานท่ีไดก็คือใน
รายงานของบริษัทรอเจอรฯ ประจําเดือนเมษายน 2534 ระบุวา มีการดําเนินการใหบุหร่ี คาเมล , 
ซาเลม , วินสตัน และยี่หออ่ืนๆ ประกอบฉากในภาพยนตร 7 เร่ือง ซ่ึงรวมถึงเร่ือง “ Prelude to a 
Kiss” ท่ีนําแสดงโดย อเล็ค บอลดวิน และ เม็ก ไรอัน และเร่ือง  “The Babe” นําแสดงโดย จอหน 
กูดแมน   อยางไรก็ตามบริษัทรอเจอรฯ ระบุวา ไดปฏิเสธที่จะรวมมือกับภาพยนตรอีกหลายเร่ือง 
เพราะเปนภาพยนตรท่ีสรางเพ่ือฉายทางโทรทัศน หรือไมภาพยนตรนั้นๆ มีการเช่ือมโยงบุหร่ีกับ
การเสียชีวิตของตัวแสดงในเร่ือง 
 ตอไปนี้คือขอมูลจากจากเอกสารลับของบริษัทบุหร่ี ท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ
บริษัทบุหร่ียักษใหญกับวงการฮอลลีวูด 
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สัมพันธลบัระหวางบริษัทบุหรี่กับฮอลลวีูด 

บริษัทอาร เจ เรยโนลด 

• “ดําเนินการใหภาพยนตรบางเร่ืองมีการใชบุหร่ีของตนประกอบฉาก และเจาะจง
ใหนกัแสดงบางคนสูบบุหร่ีในฉาก” 

• “ศึกษาวาคนกลุมไหนนยิมดภูาพยนตรในรูปของวิดีโอ และติดตามการดําเนินงาน
ของบริษัทฟลลิป มอรริส ในการทําใหบุหร่ีมารลโบโรปรากฏในภาพยนตร” 

• นอกจากนี้ในป 2532 บริษัทอาร เจ เรยโนลด มีหนังสือถึงรัฐสภาสหรัฐฯ ปฏิเสธ
วาไมเคยจายเงินเพื่อใหมีฉากสูบบุหร่ีในภาพยนตร 

     บริษัทฟลลิป มอรริส 

• สนับสนุนบุหร่ีใหแกกองถายทําภาพยนตรฮอลลีวูด  หลายๆ เร่ืองโดยไมคิด
คาใชจาย 

• บริษัทผลิตภาพยนตรฮอลลีวูดหลายแหงไดขอเงินจากบริษัทฟลลิป มอรริสเพื่อ
แลกเปล่ียนกับการมีฉากสูบบุหร่ีในภาพยนตร 

• จัดกิจกรรมสงเสริมการขายบุหร่ี เชน การใหดาราดังของฮอลลีวูด มารวมงานการ
แขงขันเทนนสิเวอรจิเนยีสลิม ซ่ึงเปนช่ือเดียวกับยีห่อบุหร่ีของบริษัท  

• ในป 2532 บริษัทฯ ไดทําหนังสือถึงรัฐสภาสหรัฐฯ ปฏิเสธวาไมเคยจายเงินเพื่อให
มีฉากสูบบุหร่ีในภาพยนตร 

     บริษัทบราวนแอนดวิลเลียมสัน โทแบคโค 

• ในป 2526 จายเงิน 5 แสนดอลลารแก ซิลเวสเตอร สตอลโลน  แลกเปล่ียนกับการ
ใหดาราผูนี้สูบบุหร่ีของบริษัทฯ ในการแสดงภาพยนตรอยางนอย 5 เร่ือง 

• ในป 2532 บริษัทบราวนฯ มีหนังสือถึงรัฐสภาสหรัฐฯ ปฏิเสธวาไมเคยจายเงิน
เพื่อใหมีฉากสูบบุหร่ีในภาพยนตรท่ีออกฉายระหวางป 2522 – 2532 
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การสูบบุหร่ีกับภาพยนตรฮอลลวีูด 

แมวาในป 2532  บริษัทบุหร่ีจะประกาศวาไดมีมาตรการรวมกันท่ีจะไมจายเงินสนบัสนุน
ใหมีผลิตภณัฑของตนปรากฏในภาพยนตร แตกลับพบวามีการสูบบุหร่ีในภาพยนตรฮอลลีวูดให
เห็นบอยคร้ังยิง่ข้ึนกวาเดิม    

ผลการศึกษาของกลุมวิจยัสาธารณประโยชนแหงแมสซาชูเซตส ระบุวา  

• ในชวงป 2542 – 2543  มีภาพผลิตภณัฑบุหร่ีปรากฏในภาพยนตรและวดิีโอท่ี
ไดรับเรต PG - 13 รวมแลวมากกวาภาพยนตรในชวงป 2539 – 2540 ถึงรอยละ 50 

• ในภาพยนตรท่ีทําเงินสูงสุด 50 เร่ืองท่ีออกฉายต้ังแตเดอืนเมษายน 2543 ถึงเดือน
มีนาคม 2544 พบวามีฉากท่ีเห็นผลิตภัณฑบุหร่ี 2 ฉากในทุกๆ 3 ฉาก โดยปรากฏ
ในภาพยนตรสําหรับเยาวชน คือ เรต G (ประชาชนท่ัวไปดูได)  เรต PG 
(ประชาชนท่ัวไปดูไดแตเดก็ควรดูโดยมีผูปกครองแนะนํา) และเรต PG- 13  

• พบวามีช่ือตราหรือสัญลักษณของยี่หอบุหร่ีปรากฏในภาพยนตรเรตPG-13 จํานวน 
1 เร่ืองในทุกๆ 3 เร่ือง  และปรากฏในภาพยนตรเรต G หรือ PG  1 เร่ือง ในทุกๆ  5 
เร่ือง  

จากการศึกษาของ ศ. สแตนตัน แกลนซ และคณะ แหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย       
ซานฟรานซิสโก ผูริเร่ิมโครงการ Tobacco Free Film พบวา จากป 2533 เปนตนมา อัตราการสูบ
บุหร่ีของตัวแสดงในภาพยนตรสูงข้ึนมากจนแซงหนาอัตราการสูบบุหร่ีในชีวิตจริง 

• จากการสุมภาพยนตรจํานวน 5 เร่ือง ท่ีอยูในกลุมหนังทําเงินสูงสุด 20 อันดับแรก
ระหวางป  2533 – 2539  พบวา มีอัตราการสูบบุหร่ีของตัวแสดงนําในหนังถึงรอย
ละ 57 ในขณะที่อัตราการสูบบุหร่ีในชีวิตจริงมีเพียงรอยละ 14 

•  พบความถ่ีในการนําเสนอฉากสูบบุหร่ีในภาพยนตรมีมากข้ึน จากเฉล่ียทุกๆ 10 –
15 นาที ในหนังชวงระหวางป 2513 – 2523  แตจากป  2533 เปนตนมา พบวามี
ฉากสูบบุหร่ีถ่ีข้ึนเปนทุกๆ 3 – 5 นาที 

นอกจากนี้ยังพบวาในระหวางป 2533 – 2538 มีหนังคร่ึงหนึ่งท่ีใหนักแสดงนําในเร่ืองสูบ
บุหร่ี โดยในชวงป 2513 มีเพยีงรอยละ 29  และเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 77 ในป 2539 
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การสูบบุหร่ีกับภาพยนตรฮอลลวีูด 

สําหรับวงการภาพยนตรบอลลีวูด ประเทศอินเดีย ถือเปนอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตร
ขนาดใหญ มีการผลิตภาพยนตรออกมาปละกวา 800 เร่ือง ซ่ึงไดรับการจัดจําหนายไปท่ัวทวีป
เอเชีย โดยเฉพาะประเทศในแถบตะวันออกกลาง  และประเทศแถบแอฟริกา  จากการศึกษาโดย
การสุมตัวอยางหนังอินเดียจาํนวน 395 เร่ือง ท่ีสรางในป 2534   - 2545 พบวา  

• หนังจํานวน 302 เร่ือง หรือรอยละ 76.5 มีฉากสูบบุหร่ีหรือใชผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ 
โดยรอยละ 72 ของหนังในจาํนวนนี้มีภาพการสูบบุหร่ี 

อยางไรก็ตามไมใชเร่ืองบังเอิญอยางแนนอนท่ีภาพยนตรเหลานี้มีภาพของการสูบบุหร่ีเม่ือ
มีหลักฐานจากการสํารวจขอมูลเร่ืองการโฆษณาบุหร่ีในภาพยนตรในป 2532  พบวา  

• บริษัทฟลลิป มอรริสจายเงิน จํานวน 42,500 ดอลลาร ใหแกภาพยนตรเร่ือง 
ซุปเปอรแมน ภาค 2 เพื่อใหมีบุหร่ีมารลโบโรปรากฏในเร่ือง และจายเงิน 350,000 
ดอลลารเพื่อใหมีบุหร่ีลารค  ในเร่ืองเจมสบอนด 007 ตอน License to Kill  

• บริษัท ลิคเก็ต ผูผลิตบุหร่ียี่หอ อีฟ  จายเงินจํานวน 30,000 ดอลลาร ใหหนังเร่ือง 
Supergirl 

• บริษัทอาร เจ เรยโนลด  ผูผลิตบุหร่ีลัคกี้สไตรค จายเงินจํานวน 5,000 ดอลลาร ให
หนังเร่ือง Beverly Hill Cop  

นอกจากนั้นยงัมีภาพยนตรเร่ืองอ่ืนๆ อีกท่ีมีฉากสูบบุหร่ีมากจนนาสงสัยแมจะยังไมมี
หลักฐานยืนยนัวาไดรับเงินสนับสนุนจากบริษัทบุหร่ีหรือไมก็ตาม  
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ภาพยนตรที่มีการสบูบุหร่ี/ แสดงใหเหน็โลโกของผลิตภัณฑ  

Year 

 

       Title Rating Company    Actor Brand 

2009  
 

I Can Do Bad 
All by Myself 

PG-13 
 

Lionsgate 
 

Brian J. 
White  

 

Marlboro 
 

2009  
 

Amelia PG 
 

News. 
Corp.  

 

       -  Lucky 
 Strike 
 

2009 
 

All About 
Steve  
 

PG-13 
 

News. 
Corp.  

 

Thomas 
Hayden 
Church 

Marlboro 
 

2009  
 

International, 
The 

R 
 

Sony 
 

Groges Bigot 
Ian  Burfield  

 

Marlboro 
 

2009  
 

Notorious 
 

R 
 

News Corp.  
 

Mark John 
Jeffries  

 

Newport 
 

2009 My Bloody 
Valentine 

R 
 

 

Lionsgate 
 

Betsy Rue  
 

Marlboro 

2009  Taken PG-13 
.  
 
 

News Corp.       - 
 

 

Marlboro 
 

2009 A Perfect 
Getaway 

R 
 

GE Timothy 
Olyphant  

Marlboro 
Lights  

 

2009 He's Just Not 
That Into You  
 

PG-13 
 

Time 
Warner 
 

Ben Affleck 
 

American 
Spirit, 

Marlboro 
 

2009 The Hurt 
Locker 

 
 

  R Summit 
 

Jeremy 
Renner 

 

Marlboro 
 

2008 
 

 

TropicThunder R 
 

DreamWor
ks 

 
 

Ben Stiller 
 

Marlboro 
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Year 
 

Title Rating Company Actor 
 

 

Brand 

2008  
 

Slumdog 
Millionaire  
 

R 
 

News Corp.  
 

Azharuddin 
Mohammed 
Ismail 

Marlboro 
 

2008  
 

Street Kings  
 

R 
 

 

News Corp.  
 

- 
 

Marlboro 
 

2008  
 

My Best 
Friend's Girl  

 

R 
 

Lionsgate 
 

- 
 

Marlboro 
 

2008  
 

Smart People  
 

R 
 

Disney 
 

Sarah 
Jessica 
Parker 

 

Marlboro 
Light 

 

2008  
 

Pride and 
Glory  

 

R 
 

Time 
Warner  

 

- 
 

Marlboro 
 

2008  
 

The Visitor  
 

PG-13 
 

Anchor Bay  
 

- 
 

Marlboro 
 

2008  
 

Definitely, 
Maybe  

 

PG-13 
 

 

GE 
 

 Ryan 
Reynolds, 
Isla Fisher 

Marlboro, 
American 

Spirit 
(lookalike

s) 
 

2008  
 

Cloverfield  
 

PG-13 
 

Viacom 
 

- 
 

Marlboro 
 

2008  
 

Miracle at St. 
Anna  

 

R 
 

Disney 
 

Michael Ealy, 
Laz Alonzo 

 

Camel 
 

2008  
 

Leatherheads  
 

R 
 

GE 
 

John 
Krasinski  

 

Beech 
Nut 

 
 
 
Sources: scenesmoking.org for brand info, IMDbPro.com for production details. A 

number of studios have merged since 1999; the names used in this table reflect the 

surviving entities, which commonly inherit the film rights held by the acquired company. 

(Updated August 2009) 

 

http://www.smokefreemovies.ucsf.edu/problem/www.scenesmoking.org
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ภาพยนตรสงเสริมการสูบบุหร่ีจริงหรือ 

จากผลการศึกษาท่ีตีพิมพในวารสารทางการแพทยของอังกฤษ British Medical Journal ได
ยืนยนัถึงความสัมพันธระหวางการสูบบุหร่ีของวัยรุนกับฉากสูบบุหร่ีในภาพยนตร โดยนักวจิัยได
ทําการสํารวจเด็กอเมริกันประมาณ 5,000 คน ท่ีมีอายุระหวาง 9 – 15 ป พบวา 

• เด็กวัยรุนท่ีช่ืนชอบดาราท่ีสูบบุหร่ีในการแสดงภาพยนตรมีแนวโนมท่ีจะมี
ทัศนคติท่ีดีตอการสูบบุหร่ีสูงกวาเด็กท่ัวไปถึง 16 เทา 

• เด็กวัยรุนท่ีเคยเห็นการสูบบุหร่ีในภาพยนตรมามากกวา 150 คร้ังข้ึนไป  (ในโรง
ภาพยนตร วดีโีอ และโทรทัศน) ประมาณรอยละ 31 เคยลองสูบบุหร่ีมาแลว 

• ในขณะท่ีเดก็วยัรุนท่ีเคยเห็นการสูบบุหร่ีในภาพยนตร ไมถึง 50 คร้ัง มีเพียงรอย
ละ 4 เทานั้นท่ีเคยลองสูบบุหร่ี 

• หลังจากจดัใหมีการควบคุมปจจัยอ่ืน ๆ  เชน การท่ีมีพอ – แม สูบบุหร่ีแลว 
ผลการวิจัยยังช้ีชัดวา เด็กวัยรุนท่ีเคยดูภาพยนตรท่ีมีฉากสูบบุหร่ีใหเหน็บอยคร้ัง มี
แนวโนมท่ีจะลองสูบบุหร่ีสูงกวาเด็กท่ัวไปคิดเปน 3 เทา 

ดังนัน้ศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงสหรัฐอเมริกาจึงประกาศใหการสูบบุหร่ีในภาพยนตร
เปนปจจัยสําคญัประการหนึ่งท่ีสนับสนนุใหวัยรุนเร่ิมสูบบุหร่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งมีอิทธิพลตอการ
รับรูของวัยรุนโดย 

• การสูบบุหร่ีในภาพยนตรสอนใหเยาวชนรูจักวิธีสูบบุหร่ี 

• เยาวชนสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของดาราภาพยนตรไดดวยการสูบบุหร่ี 

• การสูบบุหร่ีในภาพยนตรทําใหเยาวชนเขาใจผิดวาคนสวนใหญยอมรับการสูบบุหร่ี
และไมรังเกยีจการไดรับควนับุหร่ีท่ีผูอ่ืนสูบ  

 

ภาพยนตรสงเสริมการสูบบุหร่ีจริงหรือ 

                                                                                                    

ภาพยนตรสงเสริมการสูบบุหร่ีจริงหรือ 
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ภาพยนตรสงเสริมการสูบบุหร่ีจริงหรือ 

จากการศึกษาของ ดร.มารวิน โกลดเบอรก นักมานุษยวิทยา ไดทําการวจิัยเกีย่วกับ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนไทย  เม่ือเดือนมีนาคม 2542  พบวา  

• การดูภาพยนตรอเมริกัน หรือภาพยนตรจากฮอลลีวูดนั้นมีสวนทําใหวยัรุนทดลอง
สูบบุหร่ีสูงข้ึน โดยวยัรุนไทยท่ีดภูาพยนตรจากฮอลลีวูด ในชวง 2 เดอืนท่ีผานมา
มากกวา 3 เร่ือง เคยทดลองสูบบุหร่ีถึงรอยละ 33   ในขณะท่ีกลุมท่ีไมดู เคยทดลอง
สูบบุหร่ี เทากบัรอยละ 25 

•  การดูวดีีโอภาพยนตรจากฮอลลีวูดก็ใหผลในทางเดยีวกัน โดยวยัรุนท่ีดูวีดีโอ 4 
เร่ืองหรือมากกวานัน้ เคยทดลองสูบบุหร่ีรอยละ 32 ในขณะท่ีกลุมวัยรุนท่ีไมด ูเคย
ทดลองสูบบุหร่ีรอยละ 24 

•  เม่ือแยกอิทธิพลของการดูวดีีโอภาพยนตรของฮอลลีวูดท่ีมีผลตอการทดลองสูบ
บุหร่ีของวัยรุน 2 กลุม คือ วัยรุนกลุมอายนุอย ( 14 – 15 ป ) และวัยรุนกลุมท่ีอายุ
มาก ( 16 – 17  ป ) พบวาการดูวีดีโอดังกลาวมีผลตอการทดลองสูบบุหร่ีของวัยรุน
ตอนตนมากกวา โดยวยัรุนตอนตนท่ีดูวดีีโอภาพยนตรฮอลลีวูด 3 เร่ืองหรือ
มากกวา เคยทดลองสูบบุหร่ี รอยละ 30  ในขณะท่ีวยัรุนในกลุมนี้ท่ีไมไดดวูิดีโอ 
เคยทดลองสูบบุหร่ี รอยละ 20 

•  สําหรับวัยรุนตอนปลายพบวา วยัรุนท่ีดวูดีีโอ 3 เร่ืองหรือมากกวา เคยทดลองสูบ
บุหร่ีรอยละ 35 ในขณะท่ีวยัรุนตอนปลายท่ีไมไดดวูิดีโอ  เคยทดลองสูบบุหร่ี รอย
ละ 28 
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ภาพยนตรสงเสริมการสูบบุหร่ีจริงหรือ 

จากการศึกษาของ Connie Pechmann  จากมหาวิทยาลัย California พบวา วัยรุนท่ีไดดูหนัง
ท่ีมีดารานําแสดงสูบบุหร่ีจะมีทัศนคติท่ีดีตอการสูบบุหร่ี เพราะการสูบบุหร่ีในภาพยนตรจะ
นําเสนอภาพการสูบบุหร่ีในรูปแบบท่ีมีเสนห นาพึงพอใจ ในบางเร่ืองอาจเสนอในภาพของความ
สนุกสนาน ความนาต่ืนเตน ทําใหภาพของการสูบบุหร่ีดูดีในสายตาเยาวชน  โดยพบวา 

 

• เม่ือทําการศึกษาในนักเรียนท่ีไมสูบบุหร่ีจาํนวน 800 คน ท่ีมีผลการเรียนในระดับ
ปานกลาง และศึกษาในช้ันมัธยมปท่ี 3 โดยการทดสอบ 2 คร้ัง  คร้ังแรกแบง
นักเรียนออกเปน 2 กลุม  กลุมแรกใหดูหนังท่ีมีฉากสูบบุหร่ีดวย อีกกลุมหนึ่งไมมี
ฉากดังกลาว พบวา กลุมท่ีดหูนังท่ีมีฉากท่ีดาราวัยรุนท่ีมีช่ือเสียงสูบบุหร่ีแมเพยีง 1 
นาที ก็มีผลใหพวกเขายอมรับคนสูบบุหร่ีมากข้ึน 

 

• การทดสอบคร้ังท่ี 2 ใหนกัเรียนดูหนังท่ีมีฉากท่ีวิโนนา ไรเดอร และอีธาน ฮอลก 
สูบบุหร่ี  โดยมีนักเรียนบางคนไดดูสปอตรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ความยาว 30 
วินาทีกอน พบวานักเรียนท่ีไมไดดู  สปอตรณรงคฯ จะมีความรูสึกท่ีดีตอการสูบ
บุหร่ี ในขณะที่นักเรียนท่ีไดดูสปอตรณรงคฯ ไมมีความรูสึกดังกลาว  นักเรียน
หลายคนใหความเหน็วา วยัรุนทุกคนควรท่ีจะไดดูสปอตรณรงคฯ กอน ซ่ึงจะทํา
ใหพวกเขาไมตกเปนเหยื่อของบริษัทบุหร่ีไดโดยงาย 
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พลังของภาพยนตรที่บริษัทบุหร่ีไมเคยมองขาม 

เพื่อความยั่งยนืของธุรกิจ บริษัทบุหร่ีขนาดใหญตองหาลูกคาใหมเพือ่ทดแทนลูกคาเกาทุก
รายท่ีเสียชีวติไปเพราะสินคาของตน และชองทางหนึ่งท่ีจะใหได “ตัวตาย-ตัวแทน” ดังกลาว คือ
ภาพยนตรฮอลลีวูด  (ในขณะท่ีชองทางสื่อสารอ่ืนๆ ถูกกฎหมายหามโฆษณาในหลายๆ ประเทศ
ควบคุมอยู) 

ท้ังนี้เพราะอาณาจักรฮอลลีวูดรวมท้ังระบบการจัดจําหนายภาพยนตรไมวาจะเปนเครือโรง
ภาพยนตร , เครือรานวีดีโอ , สถานีโทรทัศนหรือเครือขายโทรทัศนประเภทเคเบ้ิล ลวนมีเปาหมาย
รวมกันท่ีจะจบัตลาดเด็กวัยรุนและหนุมสาว บริษัทบุหร่ีขนาดใหญรูดีถึงความจริงขอนี้วาภาพยนตร
มีพลังมากเพียงใด  

ในชวง 10 ปท่ีผานมา มารลโบโร บุหร่ีท่ีขายดีท่ีสุดของบริษัทฟลลิป มอรริส ปรากฏใน
ภาพยนตรท่ีทํารายไดสูงสุดของฮอลลีวูดไมต่ํากวา 28 เร่ือง และสถิตินี้ยังไมมีดาราชาย – หญิง 
อันดับหนึ่งของฮอลลีวูดคนใดทําลายลงได  ซ่ึงมีผลใหบริษัทบุหร่ีรายใหญอ่ืนๆ เชน บริษัทบราวน 
แอนด วิลเลียมสัน และ บริษัทอาร เจ เรยโนลดกังวลอยางยิ่งกับความสําเร็จของ ฟลลิป มอรริส ใน
การจัดการใหมารลโบโรปรากฏในภาพยนตรฮอลลีวูดไดมากมายขนาดนั้น  
 นักวเิคราะหการตลาดของ อาร เจ เรยโนลด สรุปถึงเหตุผลท่ีทําใหการสูบบุหร่ีใน
ภาพยนตรกลายเปนกลยุทธท่ีสําคัญของบริษัทบุหร่ี ไวดังนี้ 
 “การปรากฏของบุหร่ีในหนงัเปนส่ิงท่ีมีเหตุผล เพราะมันถูกทําใหเปนสวนหนึ่งของการ
แสดง ซ่ึงแตกตางอยางมากกับการเปนบริษัทท่ีมีเงินมากมาย หรือการไลแจกตัวอยางบุหร่ีหนา
โรงหนัง ความแตกตางอยูท่ีบริษัทบราวน แอนด วิลเลียมสัน เลือกท่ีจะปลอยหนังโฆษณาบุหร่ีของ
ตนตามโรงหนัง ในขณะท่ี มารลโบโร โผลใหเหน็ชัดๆ ในหนัง อยางดึงดูดใจ ไมยดัเยยีด 
 ไมมีใครมาน่ังถามคนอ่ืนวา “ทําไมคุณสูบบุหร่ียี่หอนี้ละ” แตจะพดูวา “ผมเห็นบุหร่ียี่หอนี้
ในหนัง(วีดีโอ) ขอผมลองสูบซักหนอยไดไหม” หรือถาไมอยากตกกระแส เขากต็องไปซ้ือบุหร่ี
ยี่หอนี้มาสูบ เหมือนคนโดนมนตสะกด และมารลโบโรก็กําลังรายมนตสะกดอยูยีห่อเดียว ผมอยาก
รูจังวาพวกเขาทําไดอยางไร พวกเรารอปแลวปเลาท่ีจะใหเกิดเร่ืองหนาต่ืนเตนช่ัวครูช่ัวยามอยางนั้น
กับเราบาง” 
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                Thump up                  Thumb  Down                                    
 
องคกรสุขภาพของเมืองสคาเมนโต และสถาบันมะเร็งอเมริกันแหงสคาเมนโต รัฐ

แคลิฟอรเนีย ไดจัดรางวัลท่ีเรียกวา ‘Thumb  Down’ หรือรางวัล  ‘Hackademy’ ข้ึน 

เพื่อมอบใหแกหนังท่ีมีฉากสูบบุหร่ีหรือเหน็สัญลักษณของผลิตภัณฑยาสูบ โดยจัดข้ึนต้ังแตป 2539 
เปนตนมา โดยในแตละปจะมีหนังเฉล่ียประมาณ 300 เร่ือง ท่ีมีฉากสูบบุหร่ีหรือแสดงใหเห็นยี่หอ
บุหร่ีบนผลิตภณัฑตางๆ  รางวัลนี้จะเปดโอกาสใหเยาวชนอาสาสมัครเปนผูโหวตรางวัลตางๆ ใน
ราวเดือนกุมภาพันธของทุกป โดยชวยกนัดูหนังท่ีทํารายไดตดิอันดบัในปท่ีผานมา เพื่อเก็บขอมูล
การมีฉากสูบบุหร่ีและอารมณท่ีนักแสดงแสดงออกในขณะสูบบุหร่ีเพือ่จัดอันดับดังกลาว  

สําหรับการคัดเลือกภาพยนตรท่ีไดรางวัล ‘Thump up’  นั้นคัดจากภาพยนตรท่ีไม

สนับสนุนการสูบบุหร่ี ซ่ึงในปกอนๆนั้น มีภาพยนตรเร่ือง “ Legally Blonde”  ซ่ึงแมจะเปนเร่ือง
ของวัยรุนในวทิยาลัยท่ีการสูบบุหร่ีดูจะเปนเร่ืองปกติ แตในหนังเร่ืองนี้กลับไมมีฉากสูบบุหร่ีเลย  
และภาพยนตรเร่ือง Insider ก็เคยไดรับรางวัลนี้มากอน 

ในป 2009 มีภาพยนตรท่ีไดรับรางวัลดังนี ้  

And the 2009 Winners Were....  
 

Thumbs Up! Movie  
 

What Happens in Vegas  
 

Thumbs Down! Movie              Benjamin Button  
 

Thumbs Up! Actor 
 

             Will Smith  
 

Thumbs Up! Actress 
 

             Nicole Kidman 
 

Thumbs Down! Actor  
 

 Robert Downey Jr.  
 

Thumbs Down! Actress  
 

             Penelope Cruz  
 

 
For more information about these and other movies, visit www.SceneSmoking.org 

                                     

http://www.scenesmoking.org/
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      ตารางแสดงการมีฉากสูบบุหร่ีหรือเห็นโลโกของผลิตภณัฑยาสูบ                         
ใน  10 อนัดับภาพยนตรทําเงินท่ีกําลงัฉาย ( กมุภาพันธ 2010 )  

Top Grossing Movies | Week of February 8, 2010  

Smoking Film Rating Studio 

 
Dear John  PG-13 Sony 

 
Avatar PG-13 News Corp. 

 
From Paris With Love R Pierre Morel  

 
Edge of Darkness R Time Warner 

 
Tooth Fairy PG News Corp.  

 
When in Rome PG-13 Disney 

 
The Book of Eli R Time Warner 

 
Crazy Heart  R News Corp.  

 
Legion R Sony 

 
Sherlock Holmes PG-13 Time Warner 

  

 
Promotes 
smoking 

 

Smoking with 
negative 
consequences 

 
Smokefree 

 
  

 

Lists updated every Friday. For more info on these titles, ideas for activism, a film 
archive and more, visit SceneSmoking. 

 

 

http://www.scenesmoking.org/


 

 19

 

                                              

ตารางแสดงการมีฉากสูบบุหร่ีหรือเห็นโลโกของผลิตภัณฑยาสูบ                         
ใน  10 อันดับภาพยนตรทําเงินที่กําลังฉาย ( กุมภาพันธ 2010 )  

Top DVD Rentals | Week of February 8, 2010 

Smoking DVD or Video Rating Studio 

 
Surrogates PG-13 Disney 

 
Whip It  PG-13 News Corp.  

 
Gamer R Lionsgate 

 
This is It PG Columbia 

 
Saw IV  R Lionsgate 

 
The Invention of Lying  PG-13 Time Warner 

 
Whiteout R Time Warner 

 
Cloudy with a Chance of 
Meatballs PG Sony 

 
Halloween II R Weinstein 

 
Pandorum R Liberty Media 

 

Lists updated every Friday. For more info on these titles, ideas for activism, a film 
archive and more, visit SceneSmoking. 

  
 

http://www.scenesmoking.org/
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สถานการณภาพยนตรกับบุหร่ีในประเทศไทย 
 

โครงการวิจัยและพัฒนา “เกณฑการปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตรตามระดับความ

เหมาะสมของภาพยนตร1”  ไดทําการศึกษา (1) ตรวจสอบสถานการณดานการปรากฏตัวของบุหร่ี

ในภาพยนตรในรอบ 7 ปท่ีผานมา เพื่อทําใหเห็นภาพของการปรากฏตัวของบุหร่ีในหนังนั้นเปน

อยางไร? ประกอบกับ (2) การศึกษาเร่ืองพัฒนาการเรียนรูของเด็ก เยาวชน  (3) เกณฑการจัดระดับ

ความเหมาะสมของภาพยนตรในประเทศตางๆ เพื่อนําไปสูขอเสนอในการจัดการในระบบเรตต้ิง

โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองบุหร่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หลังจากศึกษาภาพยนตรไทยและภาพยนตรตางประเทศโดยทีมนิตยสารไบโอสโคป ท่ีได

ศึกษาภาพยนตรไทยจํานวน 42 เร่ือง และ ภาพยนตรตางประเทศ จํานวน 35 เร่ือง ใน รอบ 5 ปท่ี

ผานมา ป 2545 - 2551 พบขอเท็จจริงสําคัญ 5 ประการ กลาวคือ 

ประการท่ี 1 การปรากฏตัวของบุหร่ีโดยจําแนกตามประเภทของหนัง 

หนังไทย จํานวน 42 เร่ือง > มีการปรากฏตัวภาพบุหร่ีในหนัง 21 เร่ือง เปน หนังตลก 12 

เร่ือง ชีวิต 3 เร่ือง สยองขวัญ 4 เร่ือง บู 2 เร่ือง 

ในขณะท่ีหนังตางประเทศ จํานวน 35 เร่ือง > มีการปรากฏตัวภาพบุหร่ีในหนัง 19 เร่ือง 

เปนหนังแนว Action Sci-Fi 10 เร่ือง แฟนตาซี 4 เร่ือง แอคช่ัน 4 เร่ือง ตลก 1 เร่ือง 

ประการท่ี 2 การปรากฏตัวของบุหร่ีโดยจําแนกตามระดับความเหมาะสมของ

ภาพยนตร2 

หนังไทย แยกตามระดับความเหมาะสม พบวา  หนังในกลุม 13+  มีจํานวน 2 เร่ือง ในกลุม 

15+ มี 4 เร่ือง  ในกลุม  18+ มี 8 เร่ือง  และในกลุม  20+ มีจํานวน 7 เร่ือง 

                                                 
1 โดยไดรับการสนับสนุนจากศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ หรือ ศจย. ซึ่งรับผิดชอบการศึกษา

โดย สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล 

2 โดยอาศัยเกณฑในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรจากผลการศึกษาของโครงการวิจัยและพัฒนาการ

จัดระดับความเหมาะสมของสื่อภาพยนตร ภายใตการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม รับผิดชอบโครงการโดย

สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล 
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ในขณะท่ีหนังตางประเทศ พบวา หนังในกลุม 13+ มีจํานวน18 เร่ือง และหนังในกลุม R 

หรือ 17+ มีจํานวน 1 เร่ือง 

ประการท่ี 3 การปรากฏตัวของภาพบุหร่ีกับตัวแสดงท่ีทําใหปรากฏภาพบุหร่ี 

หนังไทย พบวา นักแสดงประกอบ มีมากกวา ดารานําชาย หญิง และลําดับสุดทายก็คือ  

นักแสดงรองและ ตัวประกอบอื่นๆในหนัง 

หนังตางประเทศ พบวา นักแสดงนํา มีมากกวานักแสดงรอง และลําดับสุดทายก็ คือ   

ตัวประกอบ 

ประการท่ี 4 รูปแบบของการปรากฏตัวของภาพบุหร่ี มี 3 ลักษณะ เรียงตามลําดับ 

กลาวคือ การใชบุหร่ีในลักษณะตางๆ การปรากฏตัวของบุหร่ี ผลิตภัณฑ ภาพตัวแทนโดยไมมีการ

สูบ และ การแสดงตราสัญลักษณในลักษณะตางๆ 

 ประการท่ี 5 เปาหมายของการปรากฏตัวของภาพบุหร่ีในภาพยนตร 

ในหนังไทย พบวา มี 4 กลุมเรียงตามลําดับดังนี้ สะทอนภาพจริงในสังคมและบทบาทของ

ตัวละคร สะทอนบุคลิกความเท  การทําใหเห็นพิษภัยหรือโทษจากบุหร่ี และ การตักเตือนในการใช

บุหร่ี 

สําหรับหนังตางประเทศ พบวามีเปาหมายในการปรากฏตัวหลักๆ อยู 4 ขอเชนกัน กลาวคือ 

การสะทอนหรือการแสดงใหเห็นบทบาทในสังคม การใชบุหร่ีในการเปนเครื่องมือในการคลาย

เครียด การใชบุหร่ีในการแสดงสัญลักษณของการฉลองชัยชนะ และในประเด็นสุดทาย คือ การ

แสดงใหเห็นผลเสียจากการสูบบุหร่ี 

ท้ังหมดแสดงใหเห็นนัยสําคัญประการหนึ่งวา หากพิจารณาจากระดับความเหมาะสมจะ

พบวา ภาพยนตรในเรตระดับสูงนั้นจะพบการปรากฏตัวของบุหร่ีมากกวาระดับท่ีต่ํากวา ใน

ขณะเดียวกันหนังสวนใหญท่ีปรากฏเปนหนังแนวตลก ซ่ึงในบางคร้ัง ไมจําเปนตองปรากฏภาพ

ของบุหร่ีได เพราะไมไดเปนบริบทของเร่ืองท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได กลาวในอีกนัยหนึ่งก็คือ สามารถ

เล่ียงภาพบุหร่ีไดนั่นเอง 
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ระบบการจัดเรตต้ิงหนังท่ัวโลกและประเทศไทยในประเด็นบุหร่ี 
 

เม่ือศึกษาถึงภาพรวมของการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรในประเทศตางๆ ท้ัง

จากสหรัฐ ออสเตรเลีย แคนาดา แอฟริกา เกาหลี ญ่ีปุน อินเดีย โดยศึกษาในสวนของเกณฑเร่ืองของ

บุหร่ีในฐานะเกณฑในการพิจารณาเร่ืองระดับความเหมาะสม จะพบวา โดยสวนใหญแลว ในเกณฑ

การจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรนั้น จะใชประเด็นเร่ืองยาเสพติด หรือ Drug ท้ังการ

นําเสนอวิธีการใช การทําใหปรากฏ การแสดงตราสัญลักษณ โดยไมไดกลาวถึงประเด็นเร่ืองบุหร่ี

โดยเฉพาะ 

ในขณะท่ีขอเสนอเร่ืองการปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตรขององคการอนามัยโลก ได

นําเสนอถึงแนวคิดดังกลาววา การปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตรนั้นควรปรากฏในภาพยนตรใน

กลุมระดับความเหมาะสมสําหรับผูใหญ หรือ Adult Rate คือในกลุมเรต R ข้ึนไป ในขณะท่ีกลุม

เด็กและเยาวชน หรือ Youth Rate คือ ในกลุม PG   และ PG-13 นั้น ไมควรปรากฏภาพหรือมีการ

นําเสนอการใชบุหร่ีในภาพยนตร 

สําหรับประเทศไทย หลังจากมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดีทัศน 

พ.ศ. 2551 ท่ีผานมา โดยในมาตรา 26 ไดมีการกําหนดใหมีการตรวจพิจารณาภาพยนตรโดยให

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดีทัศน กําหนดดวยวาภาพยนตรดังกลาวจัดอยูใน

ภาพยนตรประเภทใด 7 ประเภท ดังน้ี  

 (1) ภาพยนตรท่ีสงเสริมการเรียนรูและควรสงเสริมใหมีการดู  

(2) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูดูท่ัวไป  

(3) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแตสิบสามปข้ึนไป  

(4) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแตสิบหาปข้ึนไป  

(5) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแตสิบแปดปข้ึนไป  

(6) ภาพยนตรท่ีหามผูมีอายุต่ํากวายี่สิบปดู และ  

(7) ภาพยนตรท่ีหามเผยแพรในราชอาณาจักร  

โดยหลักเกณฑในการกําหนดวาภาพยนตรลักษณะใดควรจัดอยูในภาพยนตรประเภทใดให

เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงไดจัดทําเปนคูมือการจัดระดับความเหมาะสมของ

ภาพยนตร ในการกําหนดเกณฑเร่ืองของการปรากฏตัวของภาพบุหร่ีในภาพยนตร 
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ขอเสนอเรือ่งเรตต้ิงหนังกับการปรากฏตัวของบุหร่ีในสังคมไทย 
 

เม่ือพิจารณาถึงชุดความรูในดานพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก เยาวชน ประกอบกับ 

หลักการพื้นฐานดานการผลิตภาพยนตร และ ความจําเปนทางสังคมในการเรียนรูเร่ืองบุหร่ีอยาง

ถูกตองเหมาะสมในกลุมเด็ก เยาวชน ทําใหในการประชุมของคณะอนุกรรมการจัดทําคูมือการจัด

ระดับความเหมาะสมของภาพยนตร สํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ ไดกําหนดใหมีการใชเกณฑดาน

บุหร่ี (เปนประเด็นยอยในประเด็นหลักดานสารเสพติด3) เปนเกณฑในการพิจารณาระดับความ

เหมาะสมของภาพยนตร ดังนี้ 

 

ระดับอายุ/เกณฑ ความรุนแรง เพศ ความมั่นคง สารเสพติด ศาสนา ภาษา 

ทุกวัย 1 1 1 0 1 1 

13+ 1 1 2 1 2 1 

15+ 2 1 2 1 2 2 

18+ 3 2 2 2 2 3 

20+ 3 3 3 3 3 3 

 

โดยในประเด็นบุหร่ี พิจารณาจากลักษณะของการปรากฏตัวใน 3 ลักษณะ กลาวคือ  

(1) การใชบุหร่ี หรือ สารชนิดตางๆท่ีเปนลักษณะเดียวกับบุหร่ี เชน ซิการ ยาเสน ไปป บารากู  

(2) การทําใหเห็น หรือ เขาใจ หรือเปนไปในทํานองเดียวกันกับการใชบุหร่ี เชน การถือบุหร่ีท่ียัง

ไมไดจุด การมวนบุหร่ี การใหเห็นควันบุหร่ี เปนตน และ  

(3) การแสดงใหเห็นสัญลักษณหรือภาพตัวแทนของการใชบุหร่ี เชน ตราสัญลักษณท่ีปรากฏใน

รูปแบบตางๆ การแสดงใหเห็นซองบุหร่ี เปนตน 

 

 

 

                                                 
3 ในการพิจารณาระดับความเหมาะสมของภาพยนตรใชองคประกอบหลัก 6 สวนในการพิจารณา กลาวคือ ความ

รุนแรง  เพศ  ภาษา สารเสพติด ความมั่นคง และ ศาสนา 
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ขอเสนอเรือ่งเรตต้ิงหนังกับการปรากฏตัวของบุหร่ีในสังคมไทย 
 

ระดับอายุ/เกณฑ ความรุนแรง เพศ ความมั่นคง สารเสพติด ศาสนา ภาษา 

ทุกวัย 1 1 1 0 1 1 

13+ 1 1 2 1 2 1 

15+ 2 1 2 1 2 2 

18+ 3 2 2 2 2 3 

20+ 3 3 3 3 3 3 

 

ในแงของระดับความรุนแรงของภาพมี 4 ระดับ กลาวคือ ไมมี (0) ,ระดับนอย (1), 

ระดับกลาง (2) และระดับมาก (3) โดยพิจารณาจาก 5 ประเด็นประกอบกัน คือ (1) บริบทของเร่ือง 

(2) ความถ่ี (3) ระยะเวลา (4) เปาหมายของภาพบุหร่ี(ผลและโทษ) (5) ตัวแสดงท่ีทําใหปรากฏ 

นั่นหมายความวา โดยรายละเอียดของการปรากฏตัวของภาพบุหร่ีนั้น ในกลุมภาพยนตรใน

ระดับ ทุกวัย หรือ ท จะไมสามารถปรากฏภาพของบุหร่ีไดเลย  

ในกลุม 13+   จะสามารถปรากฏภาพบุหร่ีไดในระดับนอย โดยจะตองพิจารณาจากบริบท

ของเร่ืองท่ีไมสามารถเล่ียงได ปรากฏไดในจํานวนความถ่ีนอยมาก และการปรากฏนั้นตองนําเสนอ

ใหเห็นผลหรือโทษจากการสูบบุหร่ีท่ีชัดเจน โดยตองไมเปนการช้ีนํา ชักจูง หรือสรางคานิยม 

ทัศนคติเชิงบวกในการใชบุหร่ี 

ในกลุม 15+  จะสามารถปรากฏไดในระดับปานกลาง โดยจะตองพิจารณาจากบริบทของ

เร่ืองท่ีไมสามารถเล่ียงได และการปรากฏนั้นควรนําเสนอใหเห็นผลหรือโทษจากการสูบบุหร่ีท่ี

ชัดเจน ไมเปนเนื้อหาหลักของเร่ือง ผูท่ีทําใหปรากฏอาจเปนตัวเอกของเร่ืองโดยตองไมเปนการช้ีนํา 

ชักจูง หรือสรางคานิยม ทัศนคติเชิงบวกในการใชบุหร่ี 

ในกลุม 18+ และ 20+   สามารถปรากฏไดในระดับมาก แตตองไมเปนการช้ีนํา ชักจูง หรือ

สรางคานิยม ทัศนคติเชิงบวกในการใชบุหร่ี 
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การจัดเรตต้ิงภาพยนตรของประเทศอื่นๆ 
 

 
ในประเทศ สหรัฐอเมริกา โดย MPAA หรือ The motion picture Association of America 

ยังไมไดระบุชัดเจนในกฎเกณฑการจัดระดับความเหมาะสม  แต มีความพยายามรณรงคระบุเร่ือง

บุหร่ีไวท่ี ระดับความเหมาะสมในกลุมผูใหญ กลาวคือ ระดับ “ R” หรือ Mandatory R   

โดยมีเง่ือนไข 3 ประการคือ (1) ตองไมเปนการทําใหเขาใจไดวาการใชบุหร่ีท่ีทําใหดูดี เทห 

(2) ตองไมเปนการนําเสนอการใชบุหร่ีเปนประเด็นหลักของเร่ือง (3)  ในกรณีท่ีไมจําเปนตอเร่ือง 

สามารถตัดทอนหรือเล่ียงได  และ จะตองมีการทําโฆษณารณรงค โดยผูผลิตนั้นตองใหความ

ชัดเจนวาไมมีการรับผลประโยชนจากบริษัทบุหร่ี 

ในประเทศอังกฤษ4 โดยThe British Board of film classification (BBFC)  มีการจัดระดับ

ความเหมาะสมของส่ือภาพยนตรอยู  8 ระดับ คือ U/Uc/PG/12A/12/15/18/R18 โดยไมไดมีการ

กลาวถึงบุหร่ีโดยตรงแตไดกําหนดการปรากฏหรือการแสดงการใชยาเสพติด (Drug)ในทาง

อันตรายทุกรูปแบบใน ระดับความเหมาะสมต้ังแต 12A ข้ึนไป 

ในประเทศออสเตรเลีย5  มีหนวยงานช่ือ The Office of film and literature Classification 
(OFLC) มีการกําหนดการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรเปน  7 ระดับ กลาวคือ G/PG/M 
/MA15+ / x18+ / R18 ไมไดมีการกลาวถึงบุหร่ีอยางชัดเจน แตมีการกําหนดเกณฑดานการใช
ยาเสพติด (Drug) ในกลุมระดับ M คือ อายุ 15 ป ข้ึนไป 

 

 

 

                                                 
4 http://www.bbfc.co.uk/classification/c_12.php 
5http://www.oflc.gov.au/www/cob/classification.nsf/Page/ClassificationinAustralia_Legislation_
Guidelines_Guidelines , 
http://www.comlaw.gov.au/comlaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/0/471F32082B9758EDCA
257545001DB054?OpenDocument (Classification (Publications, Films and Computer Games) 
Act 1995 

http://www.bbfc.co.uk/classification/c_12.php
http://www.oflc.gov.au/www/cob/classification.nsf/Page/ClassificationinAustralia_Legislation_Guidelines_Guidelines
http://www.oflc.gov.au/www/cob/classification.nsf/Page/ClassificationinAustralia_Legislation_Guidelines_Guidelines
http://www.comlaw.gov.au/comlaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/0/471F32082B9758EDCA257545001DB054?OpenDocument
http://www.comlaw.gov.au/comlaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/0/471F32082B9758EDCA257545001DB054?OpenDocument
http://www.comlaw.gov.au/comlaw/management.nsf/lookupindexpagesbyid/IP200401401?OpenDocument
http://www.comlaw.gov.au/comlaw/management.nsf/lookupindexpagesbyid/IP200401401?OpenDocument
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การจัดเรตภาพยนตรของ MPAA  
(Motion Picture Association of America) 

 

G    : General audiences – All ages admitted  
PG : Parental guidance suggested – Some material may not be suitable 
        for children  
PG-13  : Parents strongly cautioned – Some material may not be suitable  
     for children under 13  
R  : Restricted – Under 17 requires accompanying parent or adult guardian  
NC-17  : No one under 17 admitted  
 
( From 1999 to 2007, 14 percent of US films released to theatres were rated G 
or PG; 43 percent were rated PG-13; 43 percent were rated R; almost none 
were rated NC-17 ) 
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                                               บทบาทของภาพยนตรตอเยาวชน-วัยรุน    

การสูบบุหร่ีในหนังฮอลลีวูดเปนปญหาของอเมริกาเทาน้ันไมใชหรือ 
• ดาราท่ีวัยรุนช่ืนชอบ 10 อันดับแรก เคยมีฉากแสดงท่ีสูบบุหร่ีในหนัง คร่ึงหนึ่งเคย

มีฉากสูบบุหร่ีปรากฏบอยๆ 

• มากกวาคร่ึงหนึ่งของวัยรุนอเมริกาท่ีถูกถาม เช่ือวาหนงัฮอลลีวูดสะทอนชีวิตจริง
ของคนอเมริกัน 

• ถาการสูบบุหร่ีในหนังอเมริกามีผลตอวัยรุนประเทศอ่ืนๆ เชนเดยีวกบัท่ีมีตอวัยรุน
อเมริกัน หนงัฮอลลีวูดจะทําใหวยัรุนท่ัวโลกนับรอยลานคน กลายเปนผูสูบบุหร่ี
และเปนสาเหตุของการเสียชีวิตนับลานคนในอนาคต 

รัฐบาลอินเดียผลักดันกฎหมายหามมีฉากสูบบุหร่ีในหนังที่ฉายในโรง 
• บอลลีวูด ศูนยกลางการสรางหนังของอินเดยี สรางหนังปละ 900 เร่ือง นับเปน

จํานวนท่ีมากที่สุดของโลก แปลเปน 8 ภาษา ฉายไปทัว่โลกท่ีมีชุมชนชาวอินเดยี
อาศัยอยู 

• เฉพาะในประเทศอินเดีย มีลูกคาวัยรุนของหนังอินเดียจํานวน 250 ลานคน 
• หนังอินเดียท่ีฉายระหวางป ค.ศ. 1991 – 2002 รอยละ 72 มีฉากสูบบุหร่ี  เฉพาะใน

ป 2002 ฉากสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 85 
•  Shahrukh   Khan, Vivek Oberoi และ Ajay Devgun ดารายอดนิยมของวัยรุน

อินเดีย ลวนมีฉากสูบบุหร่ีในหนังท่ีแสดงตลอด 12 ปท่ีผานมา โดย Shahrukh   
Khan มีฉากแสดงท่ีสูบบุหร่ีมากท่ีสุด 

• คร่ึงหนึ่งของตัวแสดงในหนงัท่ีมีบทเปน “ตัวด”ี. สูบบุหร่ี  ซ่ึงเปนการสรางคานิยม
ทางบวกตอการสูบบุหร่ี 

• คนอินเดยีท่ีสูบบุหร่ีสวนใหญยอมรับวา การสูบบุหร่ีในหนังมีผลตอการสูบบุหร่ี
ของตัวเอง โดยเหน็เปนแฟช่ันท่ีจะสูบบุหร่ี 

• กระทรวงสาธารณสุขของอินเดียออกกฎหมายหามมีฉากสูบบุหรี่ในหนังที่ฉายตามโรงหนัง
เปนประเทศแรกของโล 
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เยาวชน..เหยื่อของบริษัทบุหรี ่

ขอเท็จจริง 
• การเสพติดบุหร่ีแทบท้ังหมดเกิดข้ึนขณะเปนเยาวชน โดยอายุเฉล่ียท่ีติดบุหร่ี คือ 

18 ป 

• หลังอายุ 25 ป แทบจะไมมีใครเร่ิมเสพติดบุหร่ีอีกเลย 

• ในแตละปมีผูสูบบุหร่ีท่ีเสียชีวิต หรือเลิกสูบบุหร่ีเปนจาํนวนมาก แตจํานวนผูสูบ
บุหร่ีกลับเพิ่มข้ึนตลอดเวลา เพราะมีผูสูบบุหร่ีรายใหมเขามาทดแทนผูเสียชีวิตท่ี
เลิกสูบไป 

ทาทีของบริษัทบุหร่ี 
• ส่ิงหนึ่งท่ีบริษทับุหร่ียืนยันกบัสังคมมาตลอด คือ การคัดคานการสูบบุหร่ีในกลุม

เยาวชน และสนับสนุนการลดปญหาการสูบบุหร่ีของเยาวชน   

• แตในความเปนจริงแลวบริษทับุหร่ีพยายามทุกวิถีทางท่ีจะทําใหวยัรุนสูบบุหร่ีมาก
ข้ึน ดังปรากฏในเอกสารภายในของบริษัทบุหร่ี 
 “ ฐานการทําธุรกิจของบริษัทเราอยูท่ีนักเรียนระดับมัธยมปลาย” 
   ( บริษัทลอริลลารด พ.ศ. 2521 ) 
“ปจจุบันมีหลักฐานท่ีช้ีชัดวา เยาวชนกลุมอายุ 14 – 18 ป เปนกลุมประชากรผูสูบ
บุหร่ีท่ีกําลังขยายตัวข้ึนเร่ือยๆ ในไมชา บริษัทของเราจะตองปลูกฝงความนิยม
บุหร่ียี่หอใหมอีกยี่หอหนึ่งในตลาดผูบริโภคกลุมนี้ หากเราตองการใหฐานะของ
บริษัทเราในอุตสาหกรรมบุหร่ียืนยงตอไปในระยะยาว” 

     (บริษัทอาร เจ เรยโนลด พ.ศ. 2519 ) 

• ในขณะท่ีประเทศท่ีมีการควบคุมการบริโภคยาสูบท่ีเขมแข็ง  และมีกฎหมายหาม
การโฆษณาบุหร่ีซ่ึงมีประสิทธิภาพในการปองกันเยาวชนสูบบุหร่ีท่ีดท่ีีสุดนั้น 
บริษัทบุหร่ีก็จะพยายามคิดคนวิธีการท่ีจะส่ือสารไปยังวัยรุนใหไดมากที่สุด 
“ ...หากจะใหบริษัทเราอยูรอดและกาวหนาตอไป เราจะตองชวงชิงสวนแบงตลาด
ท่ีเปนเยาวชนมาเปนของเราในระยะยาว ดงันั้น เราจะตองออกบุหร่ียีห่อใหมๆ ให
มีรูปลักษณเยายวนใจผูสูบบุหร่ีอายุนอยๆ  ... มุมมองท่ีเหมาะท่ีสุดตอปญหา
เหลานี้อาจจะอยูท่ีการพิจารณาถึงปจจยัตางๆ ท่ีสงผลใหผูจะกลายเปนผูสูบบุหร่ี
ตัดสินใจลองสูบ และเรียนรูวิธีสูบท่ีถูกตอง  กระท่ังกลายเปนผูสูบบุหร่ีจนติดเปน
นิสัย”  

     ( บริษัทอาร เจ เรยโนลด  พ.ศ. 2516 ) 
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เยาวชน..เหยื่อของบริษัทบุหรี ่

ทาทีของบริษัทบุหร่ี 
• ไมรอน  อี  จอหนสตัน  นกัวจิัยท่ีทํางานใหกับบริษัทฟลลิป มอรริส ไดรายงาน

ผลการวิจัยเคราะหขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเด็กท่ีมีอายุ 12 ปวา     
“ ตองมีความรูใหมากท่ีสุดถึงแบบแผนและทัศนคติของพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
ของพฤติกรรมสูบบุหร่ีในเด็กวยัรุน วัยรุนวันนี้ คือผูท่ีอาจจะเปนลูกคาประจําของ 
บริษัทบุหร่ีในวันหนา...ในชวงวยัรุนนี่เองที่ผูริสูบบุหร่ีเลือกบุหร่ียี่หอแรกมาล้ิมลอง...” 

     (บริษัทฟลลิป มอรริส พ.ศ. 2524 ) 
“ควรนําเสนอวาการสูบบุหร่ีเปนกระบวนการหน่ึงในการกาวไปสูโลกของผูใหญ 
ทําใหเขาใจวาการสูบบุหร่ีเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑและกิจกรรมท่ีใหความ
ร่ืนรมยท่ีตองหาม     ช้ินงานโฆษณาควรจําลองมาจากชีวิตจริงของวยัรุน และ
เช่ือมโยงบุหร่ีเขากับกัญชา ไวน เบียร เร่ืองเพศ และอ่ืนๆ  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีวัยรุนคิดวา
เปนพฤติกรรมประเภทเดียวกัน” 

(บริษัทตัวแทนโฆษณาท่ีช่ือเทคเบตส) 

• บริษัทบุหร่ีคัดคานการออกกฎหมายหามโฆษณา โดยโตแยงวา 
-    อิทธิพลจากกลุมเพื่อนตางหาก ท่ีเปนสาเหตุใหเยาวชนเร่ิมสูบบุหร่ี ไมใชจาก 
      การโฆษณาบุหร่ี 
-    บริษัทบุหร่ีสนับสนุนการปองกันเยาวชนสูบบุหร่ีอยางเต็มท่ี  เปนความบกพรองของ 
      พอแม ท่ีไมสามารถถวงดุลอิทธิพลของกลุมเพื่อนได 

• ในประเทศท่ีมีกฎหมายหามโฆษณา ( เชนกรณีของประเทศไทย) บริษทับุหร่ี
พยายามหาทางโฆษณาโดย 
-    การพยายามทําใหยีห่อบุหร่ีปรากฏบนสินคาประเภทอื่นๆ เชน พวงกุญแจ 

                                 หนากากมือถือ  เส้ือ  กางเกง และหมวก เปนตน 
-    เปนสปอนเซอรกิจกรรมดานศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี 
-   โฆษณาทีจ่ดุขาย 
-    แจกบุหร่ีใหวยัรุนทดลองสูบ โดยเฉพาะในผับ ซ่ึงผลการวิจยัของเอแบคโพลล 
      ระบุวา ผูท่ีไปเท่ียวผับมีเปอรเซ็นตเร่ิมติดบุหร่ีจากการไปเท่ียวสูงกวาคนท่ัวไป 
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มาตรา13 ของกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก
(FCTC)  เร่ือง การโฆษณา การสงเสริมการตลาด และการใหการ

สนับสนุนของอุตสาหกรรมยาสูบ 
 
ประเด็นสําคญั  
มิใหมีการโฆษณา การสงเสริมการตลาด และการใหการสนับสนุนของอุตสาหกรรมยาสูบ 
ครอบคลุม การโฆษณา การสงเสริมการขาย และการเปนสปอนเซอรขามเขตแดน 
 
 รูปแบบตางๆของการโฆษณา การสงเสริมการตลาด และการใหการสนับสนุนของอุตสาหกรรม
ยาสูบ 

• ส่ือโฆษณาตามปกติ (ส่ิงพิมพ โทรทัศน และวิทย)ุ รวมทั้งพื้นท่ีของส่ือท้ังปวง ซ่ึงรวมถึง
อินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ และเทคโนโลยีใหมประเภทอ่ืน รวมท้ังภาพยนตร( รวม ดีวีด ี 
วีดิทัศน (video) และแผนซีดี  เกม (เกมคอมพิวเตอร  เกมวีดิทัศน หรือ เกมออนไลน) 

• การส่ือสารการตลาดรูปแบบอ่ืนๆ เชน การขายตรง  การจัดแสดงสินคา  การออกแบบ
บรรจุภัณฑ  การตลาด ณ จุดขาย การแจกตัวอยางฟรี  เปนตน 

 
มาตรการในการแสดงขอความหรือภาพของยาสูบในส่ือบันเทิง ตามมาตรา 13  
ความสําคัญ 
การแสดงขอความหรือภาพของยาสูบในผลิตภัณฑส่ือบันเทิงตางๆ เชน ภาพยนตร ละคร และเกม 
สามารถมีอิทธิพลอยางมากตอการใชยาสูบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูเยาวชน  
มาตรการ 

• เม่ือใดท่ีผลิตภณัฑส่ือบันเทิงเสนอภาพหรอืขอความเก่ียวกับผลิตภณัฑยาสูบ การใชยาสูบ 
หรือภาพหรือวัตถุจําลองของยาสูบไมวาแบบใดก็ตาม ผูบริหารผูรับผิดชอบของบริษัททุก
บริษัทท่ีเกี่ยวของในการผลิตการจัดจําหนาย หรือการนําเสนอผลิตภัณฑส่ือบันเทิงนัน้ 
จะตองรับรองเปนลายลักษณอักษรวาไมมีการใหเงิน, ของขวัญ, การประกาศโฆษณาโดย
ไมเสียคาใชจาย, เงินกูปลอดดอกเบ้ีย, ความชวยเหลือในการประชาสัมพันธ หรือส่ิงอ่ืนท่ีมี
มูลคาใดๆเพื่อแลกเปล่ียนกับการเสนอภาพหรือขอความดังกลาวจากผลิตภัณฑยาสูบ 

• หามการแสดงภาพหรือขอความของตราสินคายาสูบ หรือภาพลักษณของตราสินคา
ยาสูบท่ีสามารถระบุไดวาเปนยาสูบตรานัน้ๆอันเช่ือมโยงกับ หรือเปนสวนหนึ่งของ
เนื้อหาของผลิตภัณฑส่ือบันเทิงใดก็ตาม 
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• กําหนดใหมีการแสดงประกาศท่ีตอตานยาสูบตามท่ีกฎหมายกําหนดในตอนตน
ของผลิตภัณฑส่ือบันเทิงใดท่ีแสดงขอความหรือภาพของผลิตภัณฑยาสูบการใช
ยาสูบ หรือภาพลักษณของยาสูบ 

• มีระบบจําแนกประเภท (ratings system) ท่ีคํานึงถึงการแสดงขอความหรือภาพของ
ผลิตภัณฑยาสูบ การใชยาสูบ หรือภาพลักษณของยาสูบในการจําแนกประเภท
ผลิตภัณฑส่ือบันเทิง (ตัวอยาง เชน การกําหนดใหมีประเภทสําหรับผูใหญซ่ึงจํากัด
ไมใหผูเยาวเขาถึงส่ือบันเทิงประเภทนี้) และระบบจําแนกประเภทท่ีประกันวาส่ือ
บันเทิงสําหรับสําหรับเด็ก (รวมท้ังการตูน) จะไมมีการแสดงขอความ หรือภาพของ
ผลิตภณัฑยาสูบการใชยาสูบ หรือภาพหรือวัตถุจําลองของยาสูบ 
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