ผลการวิจัยเรื่ อง “พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในภาพยนตร์ ไทยปี 2545”
โดย นางสาวเสาวลักษณ์ อัศวเทววิช นักวิจัยอิสระ
สนับสนุนโดย มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่ สูบบุหรี่และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ

ความสาคัญ
ในโอกาสวันงดสูบบุหรี่ โลก 31 พฤษภาคม ปี 2546 องค์การอนามัยโลก ได้ กาหนดประเด็นใน
การรณรงค์วา่ Tobacco Free Film - Tobacco Free Fashion Action หรื อ ภาพยนตร์ ปลอดบุหรี่
ส่ งผลดีต่อเยาวชน โดยร่วมกับองค์กรสุขภาพต่าง ๆ เรี ยกร้ องให้ อตุ สาหกรรมภาพยนตร์ ร่วมกัน
สร้ างสรรค์สงั คมด้ วยการไม่มีฉากการสูบบุหรี่ ของตัวแสดง หรื อฉากที่เห็นซองบุหรี่ หรื อตราสินค้ าบุหรี่ ที่ตดิ
ในสินค้ าอื่น ๆ เช่น เสื ้อยืด
ทังนี
้ ้เนื่องจากมีผลการศึกษาในสหรัฐอเมริกาที่ระบุวา่ ฉากสูบบุหรี่ ในภาพยนตร์ มีผลต่อทัศนคติ
และพฤติกรรมการทดลองสูบบุหรี่ และการสูบบุหรี่ ของกลุม่ วัยรุ่นให้ สงู ขึ ้น ซึง่ อาจถือได้ ว่าการสูบบุหรี่ ใน
ภาพยนตร์ กลายเป็ นหนึง่ ในช่องทางที่สาคัญที่เหลืออยู่ สาหรับบริษัทบุหรี่ ขนาดใหญ่ที่จะสื่อสารถึงเยาวชน
ทัว่ โลก ในขณะที่มีการห้ ามโฆษณาบุหรี่ ในหลาย ๆ ประเทศ
สาหรับประเทศไทย แม้ จะมีมาตรการในการห้ ามเผยแพร่ภาพพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทางโทรทัศน์
อยูแ่ ล้ ว แต่ยงั ไม่เคยมีการศึกษาถึงฉากสูบบุหรี่ ที่สอดแรกอยูใ่ นภาพยนตร์ ไทย ทังที
้ ่อตุ สาหกรรมภาพยนตร์
ไทยมีการเติบโตอย่างมากในช่วงปี 2545 และมีแนวโน้ มจะเติบโตขึ ้นเรื่ อย ๆ มีผ้ สู ร้ าง ผู้กากับภาพยนตร์
ใหม่ ๆ ที่ก้าวเข้ าสูธ่ ุรกิจนี ้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การชมภาพยนตร์ จดั เป็ นวิถีการดาเนินชีวิตที่วยั รุ่นยุคใหม่
ให้ ความสนใจอย่างยิ่ง โอกาสที่เยาวชนไทยจะถูกกระตุ้นเร้ าโดยไม่ร้ ูตวั จึงอาจเกิดขึ ้นได้ ง่าย
ดังนันการศึ
้
กษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในภาพยนตร์ ไทย จึงเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานที่จะเอื ้อ
ประโยชน์ตอ่ การสร้ างสรรค์คนรุ่นใหม่ที่ไม่สบู บุหรี่
และเพื่อสนับสนุนให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการสูบบุหรี่ ในภาพยนตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของ
เยาวชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ที่ปรากฏในภาพยนตร์ ไทยในเชิงปริมาณ
2. ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ที่ปรากฏในภาพยนตร์ ไทย
3. ศึกษาและวิเคราะห์เจตนาของการนาเสนอภาพการสูบบุหรี่ ในภาพยนตร์ ไทย

กรอบแนวคิดในการศึกษาแต่ ละประเด็น
1. ปริมาณการสูบบุหรี่ เป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ ในประเด็น
 จานวนครัง้ ที่ปรากฏภาพการสูบบุหรี่ ซองบุหรี่ รวมถึงยี่ห้อบุหรี่ ที่ติดอยูท่ ี่สินค้ าอื่น ๆ
 ระยะเวลาของการปรากฏภาพนัน้ ๆ
2. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ เป็ นการศึกษาถึงคุณลักษณะของตัวละครที่สบู บุหรี่ ในประเด็น
 ความสาคัญของตัวละคร ได้ แก่ ตัวเอก ตัวรอง ตัวประกอบที่มีบทพูด และตัวประกอบที่ไม่
มีบทพูด
 อาชีพของตัวละครที่สบู บุหรี่
 อารมณ์ขณะสูบบุหรี่
 บริบทในการสูบบุหรี่
3. เจตนาของการนาเสนอภาพการสูบบุหรี่ เป็ นการศึกษาในประเด็น
สอดแทรกให้ เห็นผลเสียของการสูบบุหรี่

การนาเสนอหรื อ

ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาภาพยนตร์ ไทยตามรายชื่อภาพยนตร์ จากสมาพันธ์ภาพยนตร์ แห่งชาติ ซึง่
เป็ น
ภาพยนตร์ ที่ฉายในโรงภาพยนตร์ ในปี พ.ศ. 2545 และมีการผลิตเป็ นสื่อเพื่อเผยแพร่ทวั่ ไป เช่น วิดีโอ วีซีดี
จานวน 19 เรื่ อง ได้ แก่
1. มนต์เพลงลูกทุง่ เอฟ เอ็ม
2. โรงแรมผี
3. น.ช. นักโทษชาย
4. โก๋หลังวัง
5. เกิร์ลเฟรนด์ 14 ใสวัยกาลังเหมาะ
6. ขุนแผน
7. 7 ประจัญบาน
8. ธรณีกรรแสง
9. ดงพญาไฟ
10. สาบเสือที่ลาน ้ากษัตริย์
11. 999-9999 ต่อ ติด ตาย
12. 1+1 เป็ นสูญ
13. ขังแปด
14. 15 ค่า เดือน 11

15.
16.
17.
18.
19.
หมายเหตุ

ผีหวั ขาด
ชุมเสือแดนสิงห์ ตอน กระตุกติง่ เจ้ าพ่อ
ตานานกระสือ
พรางชมภู
ตะลุมพุกมหาวาตภัย
ภาพยนตร์ เรื ่อง ผูห้ ญิ ง 5 บาป จัดฉายในปี 2545 เช่นกันแต่ในระหว่างทาการวิ จยั ยัง
ไม่มีการผลิ ตเป็ นสื ่อเพือ่ เผยแพร่ ทวั่ ไป จึงยังมิ ได้มีการวิ เคราะห์เนื ้อหาภาพยนตร์ เรื ่องนี ้

ผลการศึกษา
1. จากภาพยนตร์ ที่ทาการศึกษาจานวน 19 เรื่ อง มีภาพยนตร์ ที่ปรากฏภาพของบุหรี่ การสูบ
บุหรี่ หรื อยาสูบ จานวน 14 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 73.68
2. มีจานวนภาพของบุหรี่ การสูบบุหรี่ หรื อยาสูบ รวม 252 ภาพ ( ชอต – shot ) ซึง่ แบ่งเป็ น
 ภาพบุหรี่ ( คีบบุหรี่ คาบบุหรี่ ส่งบุหรี่ ให้ อีกบุคคลหนึง่ พ่นควัน บุหรี่ วางอยูท่ ี่เขี่ยบุหรี่ หรื อ
บุหรี่ ทดั หู ) ภาพการสูบบุหรี่ รวม 215 ภาพ
 ภาพการสูบไปป์ กล้ องยาสูบ หรื อใบจาก รวม 37 ภาพ
 ภาพซองบุหรี่ 2 ภาพ
3. เวลาในการปรากฏภาพครัง้ ละประมาณ 1 – 3 วินาที เป็ นการตัดภาพสลับแบบเร็ ว ๆ มากกว่า
เป็ นการแช่ภาพไว้ นาน ๆ
4. ตัวละครที่สบู บุหรี่ มากที่สดุ คือ ตัวเอก และตัวประกอบที่มีบทพูด รองลงมาคือตัวรอง
5. อาชีพของตัวละครที่สบู บุหรี่ ส่วนใหญ่มีอาชีพในเชิงลบ หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับอบายมุข เช่น
นักโทษ โสเภณี นักฆ่า สมุนนักเลง เจ้ าของบาร์ และบุคคลที่ดื่มสุรา
6. อารมณ์ ของตัวละครที่สูบบุหรี่ หลากหลาย ตังแต่
้ มีความสุข สนุกสนาน จนถึงเศร้ าหดหู่
เป็ นลักษณะของคนสูบบุหรี่ เป็ นประจา ไม่ได้ ม่งุ เน้ นที่จะใช้ บหุ รี่ เพื่อแสดงอารมณ์ใดอารมณ์
หนึ่ง มีเพียง 1 เรื่ อง ที่มีการพูดถึงจินตนาการทางอารมณ์ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งทาให้ ตวั
ละครอีกตัวหนึง่ ทดลองสูบบุหรี่
7. มีภาพยนตร์ 2 เรื่ อง ที่พดู ถึงอันตรายของการสูบบุหรี่
ข้ อสังเกต จากการวิ เคราะห์เนือ้ หาภาพยนตร์ ไทยทัง้ 19 เรื ่อง พบข้อสังเกตบางประการดังนี ้
1. ภาพบุหรี่ หรื อการสูบบุหรี่ ในภาพยนตร์ บางเรื่ อง มิได้ แสดงนัยสาคัญใด หากไม่มีการสูบบุหรี่
หรื อ ใช้ บุหรี่ ประกอบในฉากดัง กล่าวก็ ไ ม่ส่ง ผลกระทบต่อฉากนัน้ และไม่ส่ง ผลลบให้ เสี ย
อรรถรสแต่อย่างใด

2. ในภาพยนตร์ เรื่ องหนึ่งตัวเอกใส่เสื อ้ ที่มีตรายี่ห้อเดียวกับบุหรี่ คือ คาเมล ซึ่งอาจเป็ นไปได้ ว่า
ผู้สร้ างไม่ทราบว่าเป็ นชื่อยี่ห้อเดียวกับบุหรี่ เพราะไม่มีรายชื่อของเสือ้ ผ้ ายี่ห้อดังกล่าวเป็ น
ผู้สนับสนุน
3. แม้ ว่าตัวละครที่สบู บุหรี่ ส่วนใหญ่จะมีอาชีพในทางลบ หรื อเกี่ยวข้ องกับอบายมุข แต่การที่ตั ว
ละครฝ่ ายดีสบู บุหรี่ เช่น พระเอก หรื อ ทหาร ก็อาจมีผลต่อการเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของผู้สบู บุหรี่
ได้
4. เมื่อเปรี ยบเทียบน ้าหนักของการนาเสนอผลของการสูบบุหรี่ ในภาพยนตร์ 3 เรื่ อง พบว่า การ
เสนอการสร้ างจินตนาการทางอารมณ์ในภาพยนตร์ เรื่ องหนึ่งน่าสนใจ และจูงใจได้ ดีกว่าบท
พูดถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ ในภาพยนตร์ อี ก 2 เรื่ อง ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดผลต่อทัศนคติของ
ผู้ชมมากยิ่งขึ ้น การนาเสนอผลเสียของการสูบบุหรี่ ในภาพยนตร์ น่าที่จะเสนอให้ เห็นผลเสีย
ของการสูบบุหรี่ อย่างเป็ นรูปธรรม ซึ่งไม่จาเป็ นต้ องเป็ นผลต่อสุขภาพ แต่อาจนาเสนอในแง่
ภาพลักษณ์หรื อการยอมรับของสังคม
5. เมื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในภาพยนตร์ ไทยกับภาพยนตร์ ต่างประเทศ พบว่า ใน
ภาพยนตร์ ไทยมีการเสนอภาพบุหรี่ ในลักษณะของคนที่สูบบุหรี่ ทั่ว ๆ ไป ไม่มีเจตนาในการ
เสนอฉากสูบบุหรี่ หรื อซองบุหรี่ เป็ นการเฉพาะ ซึง่ ต่างไปจากภาพยนตร์ ตา่ งประเทศบางเรื่ องที่
มีการจงใจถ่ายให้ เห็นตังแต่
้ ยี่ห้อบุหรี่ ไปจนถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของตัวแสดงนา ซึ่งมี
หลักฐานชัดเจนว่าได้ รับการสนับสนุนจากบริษัทบุหรี่

