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ทําไมภาพยนตรตองปลอดบุหรี่
ในปจจุบันแมวาภาพยนตรจะไมใชตัวการสําคัญหลักในการกระตุนใหเกิดการริเริ่มสูบ
บุหรี่ในกลุมเยาวชนก็ตาม แตจากการศึกษาที่ผานมาก็ไมอาจปฏิเสธอิทธิพลของภาพยนตรที่มีผลใน
การชักจูงใหเกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนได จากผลการศึกษาวิจัยขององคการอนามัย
โลก (WHO) ในสหรัฐป 1999-2006 (8 ป) พบวา ผูชมวัยรุนอายุ 12 - 17 ป มีรอยละ 20 ของ 45 ลาน
คน คิดเปนจํานวน 8.8 ลานคน เฉลี่ยจะมีเด็กวัยรุนชมภาพยนตรปละ 1.1 ลานคน
หากมีภาพบุหรี่ปรากฏในหนัง เทากับวา จะมีวัยรุนในกลุมนี้เห็นบุหรี่ปละ 1.1 ลานคน
จากผลการศึกษา เรื่อง Character Smoking in Top Box Office Movies โดย American
Legacy Foundation และ Smoke-free Movies : from Evidence to Action เมื่อป 2007โดย WHO
พบวา
• ในป 1999 – 2006 มีการปรากฏตัวบุหรี่ในหนังทั้งเรตกลุมเยาวชน (Youth Rated :
เรต G , เรต PG และเรต PG -13) และกลุมผูใหญ (Adult Rated : เรต R) รวมกัน 8,400 ครั้ง โดย
จําแนกเปนเรต G รอยละ 3 เรต PG - 13 รอยละ 29 และ เรต R รอยละ 68
• ในขณะที่มีตัวเลขของการศึกษา ในระหวางป 1996 - 2005 ระบุวา ถึงแมวา ตัวเลข
การปรากฏตัวของภาพบุหรี่ในหนังจะมีคาเฉลี่ยลดลง แตเมื่อยอนกลับไปดูตัวเลขในกลุมเรตหนัง
สําหรับเยาวชน พบวา มีตัวเลขสูงขึ้นถึงรอยละ 12 คือจาก 238 เรื่องเปน 267 เรื่อง
และจากการศึกษาของศูนยกลางการควบคุมและปองกันโรคในสหรัฐ พบวา “ในชวงที่มี
การปรากฏภาพบุหรี่ในหนังมีผลตอการเพิ่มจํานวนผูสูบบุหรี่หนาใหม”
ทั้งหมดเปนเครื่องพิสูจนและยืนยันวา การปรากฏตัวของบุหรี่ในหนังเปนชองทางของ
การโฆษณาประชาสัมพันธบุหรี่ตอผูชมเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมเด็ก เยาวชน โดยพบวาการ
ปรากฏตัวของบุหรี่ในภาพยนตรนั้น สงผลตอเยาวชน โดยพบวา
ชวงวัยเด็ก 6-12 ป เปนวัยที่อยากรูอยากเห็น ยังมีลักษณะการเลียนแบบสูง เนื่องจากระบบคิดยังอยู
ในชวงการพัฒนาความเปนเหตุเปนผล การแยกแยะขอมูลที่ไดรับวามีความหมายเชนไร มีแนวโนม
สูงที่จะทดลองดวยการเลียนแบบพฤติกรรมโดยไมเขาใจความหมายของพฤติกรรมนั้นๆ
ชวงวัยรุน 13-18 ป เปนวัยที่มีการแสวงหาตนแบบในอุดมคติ นักรอง นักดนตรี ดารา เปน Idol ของ
เด็กวัยรุน โดยเฉพาะการนําเสนอที่สรางภาพลักษณ สรางความรูสึกรวม จะมีอิทธิพลมาก
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ทําไมภาพยนตรตองปลอดบุหรี่
ตอความคิดและพฤติกรรมของวัยรุน นอกจากนี้ เด็กจะมีความตองการเปนแบบผูใหญ อยาก
แสดงพฤติกรรมเลียนแบบผูใหญเพื่อแสดงวาตนเองโตแลว
ในขณะเดียวกัน ขอสรุปทางวิชาการทั้งจากประเทศ สหรัฐ อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย
ฮองกง เยอรมัน ที่ไดศึกษาในเชิงพฤติกรรมการเรียนรูของกลุมผูชมกับความสัมพันธดานบุหรี่ใน
ภาพยนตร พบวา “บุหรี่ในภาพยนตรมีผลโดยตรงตอการเริ่มตนสูบบุหรี่ในกลุมเด็ก และเยาวชน”
โดย
• ทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่
• ทําใหเขาใจผิดวา การสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมที่สังคมยอมรับและเปนวัฒนธรรม
การใชชีวิตปกติทั่วไป
โดยเฉพาะผูสูบบุหรี่ที่เปนดารานํา จะมีผลอยางมากตอการเกิดทัศนคติเชิงบวกในการสูบบุหรี่”
ดังนั้นตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2545 องคการอนามัยโลกรวมกับแพทยสมาคมอเมริกัน
สมาคมวิชาชีพแพทยดานตางๆ และโครงการ Tobacco Free Films โดย ศ.สแตนตัน แกลนซ แหง
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกาไดเรียกรองใหอุตสาหกรรมภาพยนตรยุตกิ ารสงเสริมใหมี
ภาพการสูบบุหรี่ของตัวแสดง รวมถึงภาพของผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายยีห่ อบุหรี่ในภาพยนตร และ
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ป 2546 องคการอนามัยโลก ไดกําหนดประเด็นในการรณรงควา
Tobacco Free Film Tobacco Free Fashion Action!
“เรามีมติรวมกันวาการสูบบุหรี่ในภาพยนตรมักเปนสวนที่ไมจําเปน
นอกจากเปนเพียงการ
ตอบสนองจุดประสงคทางการตลาดของบริษัทบุหรี่ ที่จะสงเสริมใหการสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมที่ดู
ดีและนาเอาอยาง ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอเยาวชน เนื่องจากมีผลการศึกษาจํานวนมากที่ชี้ชัดวา
การเห็นภาพผูแ สดงสูบบุหรีใ่ นภาพยนตรเปนตัวกระตุนที่ทําใหวัยรุนเริ่มสูบบุหรี่มากขึ้น”
“ภาพยนตรจากฮอลลีวูดและบอลลีวูด
(อุตสาหกรรมภาพยนตรของประเทศอินเดียที่มี
ศูนยกลางอยูท เี่ มืองมุมไบย) กลายเปนหนึ่งในชองทางสําคัญๆ เทาที่เหลืออยูสําหรับบริษัทบุหรี่
ขนาดใหญที่จะสื่อสารถึงเยาวชนทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ”
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ขอเสนอขององคการอนามัยโลก : Tobacco Free Film
องคการอนามัยโลกไดเรียกรองใหผูสรางภาพยนตรแสดงความรับผิดชอบตอสังคมใหมาก
เทาๆกับอิทธิพลของภาพยนตรที่แผขยายไปทั่วโลก ดวยการรวมกันยุติการเสนอภาพพฤติกรรม
สูบบุหรี่ของนักแสดงรวมทั้งภาพของผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มีเครื่องหมายยี่หอบุหรี่ในภาพยนตร
โดยมีขอเสนอตอสมาคมภาพยนตรแหงอเมริกา ดังนี้
• ใหกําหนดเรตของภาพยนตรที่มีฉากสูบบุหรี่ เปนเรต R หรือใหการปรากฏตัวของบุหรี่ใน
ภาพยนตรนั้นควรปรากฏในภาพยนตรในกลุมระดับความเหมาะสมสําหรับผูใหญ หรือ
Adult Rate คือในกลุมเรต R ขึ้นไป
• ในขณะที่ภาพยนตรในกลุมระดับความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน หรือ Youth Rate คือ
กลุม PG และPG-13 นั้น ไมควรปรากฏภาพหรือมีการนําเสนอการใชบุหรี่ในภาพยนตร
• ยกเวนการเสนอภาพที่เปนไปเพื่อแสดงถึงอันตราย หรือแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่มีจริง
ในประวัติศาสตร
• ไมแสดงภาพของผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายยีห่ อบุหรี่ในภาพยนตรอยางเด็ดขาด
• สนับสนุนใหโรงภาพยนตรมีการฉายภาพยนตรรณรงคไมสูบบุหรี่กอนเริ่มฉายภาพยนตรที่
ในเรื่องมีภาพของผลิตภัณฑยาสูบ ไมวาภาพยนตรเรื่องนั้นจะไดรับการจัดใหอยูในเรตประ
เภทใดก็ตาม
• ใหผูสรางภาพยนตรแสดงจุดยืนที่ชัดเจนทีจ่ ะไมรับการสนับสนุนจากบริษัทบุหรี่ โดยขึ้น
เปนขอความในชวงไตเติ้ลทายเรื่อง
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บุหรี่กับภาพยนตร
อุตสาหกรรมยาสูบใชเงินเปนลานๆ เหรียญสหรัฐเพื่อนําเสนอภาพการสูบบุหรี่ (portrayal
of smoking) ในภาพยนตร บทบาทของภาพยนตรในฐานะที่เปนเครื่องมือในการสงเสริมพฤติกรรม
สูบบุหรี่ไดกลายเปนเรื่องสําคัญเพราะวิธีการสงเสริมการสูบบุหรี่รูปแบบอื่นๆ ถูกจํากัด
แผนภูมิ 1 แสดงใหเห็นวาการจายเงินเพือ่ การนี้เปนกลยุทธทางการตลาดที่มีความซับซอน
แนบเนียนและใชกนั อยางกวางขวางมากขึน้
นอกเหนือจากการใชการวางโชวสนิ คา (product
placement) ในสื่อมวลชน การใหการสนับสนุน (sponsorship) และชองทางการสงเสริมการตลาด
อื่นๆ
ทั้งนี้เพื่อสรางความยอมรับในพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ในแผนภาพไดแสดงใหเห็นวา
ภาพยนตรถูกใชเปนหัวใจหลักของการใชสอื่ มวลชนเพื่อสรางการยอมรับในพฤติกรรมการสูบบุหรี่
จากรายงานของ British Medical Association รวมทั้งแหลงอื่นๆ ระบุตรงกันวา มีเหตุผลไม
นอยที่ยนื ยันวา ทําไมการสูบบุหรี่ในภาพยนตรควรจะตองไดรับความสนใจในฐานะที่เปนตัวปญหา
ของสุขภาพประชาชน นัน่ เพราะวา ภาพยนตรเขาถึงประชาชนทั่วทุกมุมโลกและสามารถสงเสริม
พฤติกรรมสูบบุหรี่ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยปราศจากการตรวจสอบจากกระบวนการสาธารณสุข
อยางจริงจังมาเปนเวลานาน

แผนภาพแสดงกลยุทธการสื่อสารการตลาดของธุรกิจบุหรี่
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บุหรี่กับภาพยนตร
อธิบายแผนภาพแสดงกลยุทธการสื่อสารการตลาดของธุรกิจบุหรี่
• Mass Media Advertising : การโฆษณาผานสื่อมวลชน
o ภาพยนตร (cinema)
o ขาว (Press)
o วิทยุ (Radio)
o ปายโฆษณา (Billboards)
o โทรทัศน (Television)
• Other Marketing Communication : การสื่อสารการตลาดรูปแบบอื่นๆ
o การวางโชวสนิ คา (Product placement) ในภาพยนตร
o สินคาแจกฟรี (Free samples)
o การสรางความจงรักภักดีตอตราสินคา (Loyalty schemes)
o การขยายตราสินคา (Brand stretching)
o การออกแบบบรรจุภัณฑ (Packaging)
o อินเทอรเน็ต (Internet)
o การตลาด ณ จุดขาย (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 การจัดอบรมสื่อ (Media training)
o การเผยแพรคําเตือนเกีย่ วกับสุขภาพ (Health warnings)
o การปองกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่ (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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สัมพันธลบั ระหวางบริษัทบุหรี่กับฮอลลีวูด
“ภาพยนตรเปนสื่อที่ใหผลดีกวาการโฆษณาทางโทรทัศนหรือนิตยสารประเภทใดก็ตาม
เพราะผูชมไมรูเลยวากําลังเห็นโฆษณาสินคาอยู”
นี่คือความเห็นของฮอลลีวูดที่เสนอตอบริษัทบุหรี่ขนาดใหญ เมื่อประมาณป พ.ศ. 2515
“การใชบุหรี่ในภาพยนตรมไิ ดจํากัดเพียงแคการใหนักแสดงสูบบุหรี่ยหี่ อใดยี่หอหนึง่
เทานั้น ตัวอยางเชน ในเรื่อง “ซุปเปอรแมน ภาค 2” มีฉากที่ซุปเปอรแมนและเหลาวายรายโยน
รถบรรทุกที่มีสัญลักษณของบุหรี่มารลโบโรกลับไปกลับมา รถบรรทุกคันนี้สรางขึ้นเพื่อเขาฉาก
หนังเรื่องนี้โดยเฉพาะเทานัน้ ”
บริษัทคันนิงแฮมฯ ซึ่งเปนบริษัทประชาสัมพันธชื่นชมในความสําเร็จของมารลโบโรใน
ภาพยนตรเรื่อง ซุปเปอรแมนภาค 2 ที่นอกจากจะสามารถให โลอิส เลน สูบบุหรี่มารลโบโรแลวยัง
มีฉากที่นาตื่นเตนนี้อีก
“การสูบบุหรี่ถือกันวาเปนนิสัยที่ไมทันสมัยและสงผลเสียตอสุขภาพ เราจึงตองคิดคนหา
วิธีการสรางสรรคทุกวิธีมาพลิกแนวโนมทีจ่ ะทําใหภาพลบนี้กลับเปนตรงกันขาม ผมดีใจที่ระยะนี้
หนังหลายเรื่องที่ผมไดดู มีฉากที่นางเอกถือซองบุหรี่อยูในมือ ซึ่งตางกันอยางยิ่งกับเมื่อ 2 – 3 ป
กอนที่แทบไมเคยเห็นบุหรี่ในหนังเลย เราตองแสวงหาประโยชนจากโอกาสใหมๆ ตอไป เพื่อ
หาทางทําใหบหุ รี่ปรากฏในหนังจนกระทัง่ ถูกคีบอยูในมือของผูสูบบุหรี่”
ฮามิช แม็กซเวลล ประธานบริษัทฟลลิป มอรริส อินเตอรเนชั่นแนล กลาวถึงความสําคัญ
ของการสูบบุหรี่ในภาพยนตรไวในที่ประชุมนักการตลาดของบริษัทฯ เมื่อป 2526
ในป 2534 บริษัทอาร เจ เรยโนลด ไดจาง บริษัทรอเจอรแอนดโคแวน ซึ่งเปนบริษัท
ประชาสัมพันธ เปนเงิน 12,500 ดอลลารตอเดือน เพื่อใหทํางานรวมกับฮอลลีวูด ผลงานที่ไดก็คือใน
รายงานของบริษัทรอเจอรฯ ประจําเดือนเมษายน 2534 ระบุวา มีการดําเนินการใหบุหรี่ คาเมล ,
ซาเลม , วินสตัน และยี่หออื่นๆ ประกอบฉากในภาพยนตร 7 เรื่อง ซึ่งรวมถึงเรื่อง “ Prelude to a
Kiss” ที่นําแสดงโดย อเล็ค บอลดวิน และ เม็ก ไรอัน และเรื่อง “The Babe” นําแสดงโดย จอหน
กูดแมน อยางไรก็ตามบริษัทรอเจอรฯ ระบุวา ไดปฏิเสธที่จะรวมมือกับภาพยนตรอีกหลายเรือ่ ง
เพราะเปนภาพยนตรที่สรางเพื่อฉายทางโทรทัศน หรือไมภาพยนตรนั้นๆ มีการเชื่อมโยงบุหรีก่ ับ
การเสียชีวิตของตัวแสดงในเรื่อง
ตอไปนี้คือขอมูลจากจากเอกสารลับของบริษัทบุหรี่ ที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ
บริษัทบุหรี่ยักษใหญกับวงการฮอลลีวูด
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สัมพันธลบั ระหวางบริษัทบุหรี่กับฮอลลีวูด
บริษัทอาร เจ เรยโนลด
• “ดําเนินการใหภาพยนตรบางเรื่องมีการใชบุหรี่ของตนประกอบฉาก และเจาะจง
ใหนกั แสดงบางคนสูบบุหรี่ในฉาก”
• “ศึกษาวาคนกลุมไหนนิยมดูภาพยนตรในรูปของวิดีโอ และติดตามการดําเนินงาน
ของบริษัทฟลลิป มอรริส ในการทําใหบหุ รี่มารลโบโรปรากฏในภาพยนตร”
• นอกจากนี้ในป 2532 บริษัทอาร เจ เรยโนลด มีหนังสือถึงรัฐสภาสหรัฐฯ ปฏิเสธ
วาไมเคยจายเงินเพื่อใหมีฉากสูบบุหรี่ในภาพยนตร

บริษัทฟลลิป มอรริส
• สนับสนุนบุหรี่ใหแกกองถายทําภาพยนตรฮอลลีวูด หลายๆ เรื่องโดยไมคิด
คาใชจาย
• บริษัทผลิตภาพยนตรฮอลลีวูดหลายแหงไดขอเงินจากบริษัทฟลลิป มอรริสเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการมีฉากสูบบุหรี่ในภาพยนตร
• จัดกิจกรรมสงเสริมการขายบุหรี่ เชน การใหดาราดังของฮอลลีวูด มารวมงานการ
แขงขันเทนนิสเวอรจิเนียสลิม ซึ่งเปนชื่อเดียวกับยีห่ อบุหรี่ของบริษัท
• ในป 2532 บริษัทฯ ไดทําหนังสือถึงรัฐสภาสหรัฐฯ ปฏิเสธวาไมเคยจายเงินเพื่อให
มีฉากสูบบุหรี่ในภาพยนตร

บริษัทบราวนแอนดวิลเลียมสัน โทแบคโค
• ในป 2526 จายเงิน 5 แสนดอลลารแก ซิลเวสเตอร สตอลโลน แลกเปลี่ยนกับการ
ใหดาราผูนี้สูบบุหรี่ของบริษัทฯ ในการแสดงภาพยนตรอยางนอย 5 เรื่อง
• ในป 2532 บริษัทบราวนฯ มีหนังสือถึงรัฐสภาสหรัฐฯ ปฏิเสธวาไมเคยจายเงิน
เพื่อใหมีฉากสูบบุหรี่ในภาพยนตรที่ออกฉายระหวางป 2522 – 2532
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การสูบบุหรี่กับภาพยนตรฮอลลีวูด
แมวาในป 2532 บริษัทบุหรี่จะประกาศวาไดมีมาตรการรวมกันที่จะไมจายเงินสนับสนุน
ใหมีผลิตภัณฑของตนปรากฏในภาพยนตร แตกลับพบวามีการสูบบุหรี่ในภาพยนตรฮอลลีวดู ให
เห็นบอยครั้งยิง่ ขึ้นกวาเดิม
ผลการศึกษาของกลุมวิจยั สาธารณประโยชนแหงแมสซาชูเซตส ระบุวา
• ในชวงป 2542 – 2543 มีภาพผลิตภัณฑบุหรี่ปรากฏในภาพยนตรและวิดีโอที่
ไดรับเรต PG - 13 รวมแลวมากกวาภาพยนตรในชวงป 2539 – 2540 ถึงรอยละ 50
• ในภาพยนตรที่ทําเงินสูงสุด 50 เรื่องที่ออกฉายตั้งแตเดือนเมษายน 2543 ถึงเดือน
มีนาคม 2544 พบวามีฉากที่เห็นผลิตภัณฑบุหรี่ 2 ฉากในทุกๆ 3 ฉาก โดยปรากฏ
ในภาพยนตรสําหรับเยาวชน คือ เรต G (ประชาชนทั่วไปดูได) เรต PG
(ประชาชนทัว่ ไปดูไดแตเด็กควรดูโดยมีผปู กครองแนะนํา) และเรต PG- 13
• พบวามีชื่อตราหรือสัญลักษณของยี่หอบุหรี่ปรากฏในภาพยนตรเรตPG-13 จํานวน
1 เรื่องในทุกๆ 3 เรื่อง และปรากฏในภาพยนตรเรต G หรือ PG 1 เรื่อง ในทุกๆ 5
เรื่อง
จากการศึกษาของ ศ. สแตนตัน แกลนซ และคณะ แหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย
ซานฟรานซิสโก ผูริเริ่มโครงการ Tobacco Free Film พบวา จากป 2533 เปนตนมา อัตราการสูบ
บุหรี่ของตัวแสดงในภาพยนตรสูงขึ้นมากจนแซงหนาอัตราการสูบบุหรี่ในชีวิตจริง
• จากการสุมภาพยนตรจํานวน 5 เรื่อง ที่อยูในกลุมหนังทําเงินสูงสุด 20 อันดับแรก
ระหวางป 2533 – 2539 พบวา มีอัตราการสูบบุหรี่ของตัวแสดงนําในหนังถึงรอย
ละ 57 ในขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ในชีวิตจริงมีเพียงรอยละ 14
• พบความถี่ในการนําเสนอฉากสูบบุหรี่ในภาพยนตรมีมากขึ้น จากเฉลี่ยทุกๆ 10 –
15 นาที ในหนังชวงระหวางป 2513 – 2523 แตจากป 2533 เปนตนมา พบวามี
ฉากสูบบุหรี่ถี่ขึ้นเปนทุกๆ 3 – 5 นาที
นอกจากนี้ยังพบวาในระหวางป 2533 – 2538 มีหนังครึ่งหนึ่งที่ใหนักแสดงนําในเรื่องสูบ
บุหรี่ โดยในชวงป 2513 มีเพียงรอยละ 29 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 77 ในป 2539
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การสูบบุหรี่กับภาพยนตรฮอลลีวูด
สําหรับวงการภาพยนตรบอลลีวูด ประเทศอินเดีย ถือเปนอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตร
ขนาดใหญ มีการผลิตภาพยนตรออกมาปละกวา 800 เรื่อง ซึ่งไดรับการจัดจําหนายไปทั่วทวีป
เอเชีย โดยเฉพาะประเทศในแถบตะวันออกกลาง และประเทศแถบแอฟริกา จากการศึกษาโดย
การสุมตัวอยางหนังอินเดียจํานวน 395 เรื่อง ที่สรางในป 2534 - 2545 พบวา
• หนังจํานวน 302 เรื่อง หรือรอยละ 76.5 มีฉากสูบบุหรี่หรือใชผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ
โดยรอยละ 72 ของหนังในจํานวนนี้มีภาพการสูบบุหรี่
อยางไรก็ตามไมใชเรื่องบังเอิญอยางแนนอนที่ภาพยนตรเหลานี้มีภาพของการสูบบุหรี่เมื่อ
มีหลักฐานจากการสํารวจขอมูลเรื่องการโฆษณาบุหรี่ในภาพยนตรในป 2532 พบวา
• บริษัทฟลลิป มอรริสจายเงิน จํานวน 42,500 ดอลลาร ใหแกภาพยนตรเรื่อง
ซุปเปอรแมน ภาค 2 เพื่อใหมีบุหรี่มารลโบโรปรากฏในเรื่อง และจายเงิน 350,000
ดอลลารเพื่อใหมีบุหรี่ลารค ในเรื่องเจมสบอนด 007 ตอน License to Kill
• บริษัท ลิคเก็ต ผูผลิตบุหรี่ยี่หอ อีฟ จายเงินจํานวน 30,000 ดอลลาร ใหหนังเรื่อง
Supergirl
• บริษัทอาร เจ เรยโนลด ผูผลิตบุหรี่ลัคกี้สไตรค จายเงินจํานวน 5,000 ดอลลาร ให
หนังเรื่อง Beverly Hill Cop
นอกจากนั้นยังมีภาพยนตรเรื่องอื่นๆ
อีกที่มีฉากสูบบุหรี่มากจนนาสงสัยแมจะยังไมมี
หลักฐานยืนยันวาไดรับเงินสนับสนุนจากบริษัทบุหรี่หรือไมก็ตาม
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ภาพยนตรที่มีการสูบบุหรี่/ แสดงใหเห็นโลโกของผลิตภัณฑ
Year

Title

Rating

Company

2009

I Can Do Bad
All by Myself

PG-13

Lionsgate

2009

Amelia

PG

News.
Corp.

2009

All About
Steve

PG-13

News.
Corp.

2009

International,
The

R

Sony

2009

Notorious

R

2009

My Bloody
Valentine

2009

Taken

2009

A Perfect
Getaway

2009

He's Just Not
That Into You

2009

The Hurt
Locker

2008

TropicThunder

Actor
Brian J.
White
-

Brand
Marlboro
Lucky
Strike

Thomas
Hayden
Church
Groges Bigot

Marlboro

News Corp.

Mark John
Jeffries

Newport

R

Lionsgate

Betsy Rue

Marlboro

PG-13
.

News Corp.

R

GE

PG-13

R

R

Ian Burfield

-

Marlboro

Marlboro

Timothy
Olyphant

Marlboro
Lights

Ben Affleck

American
Spirit,
Marlboro

Summit

Jeremy
Renner

Marlboro

DreamWor
ks

Ben Stiller

Marlboro

Time
Warner
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Year

Title

Rating

Company

Actor

2008

Slumdog
Millionaire

R

2008

Street Kings

R

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

-

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

News Corp. Azharuddin
Mohammed
Ismail
News Corp.
-

Brand
Marlboro
Marlboro

Marlboro

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)
Sources: scenesmoking.org
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ภาพยนตรสงเสริมการสูบบุหรี่จริงหรือ
จากผลการศึกษาที่ตีพิมพในวารสารทางการแพทยของอังกฤษ British Medical Journal ได
ยืนยันถึงความสัมพันธระหวางการสูบบุหรี่ของวัยรุนกับฉากสูบบุหรี่ในภาพยนตร โดยนักวิจัยได
ทําการสํารวจเด็กอเมริกันประมาณ 5,000 คน ที่มีอายุระหวาง 9 – 15 ป พบวา
• เด็กวัยรุนที่ชนื่ ชอบดาราที่สูบบุหรี่ในการแสดงภาพยนตรมีแนวโนมที่จะมี
ทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหรี่สูงกวาเด็กทัว่ ไปถึง 16 เทา
• เด็กวัยรุนที่เคยเห็นการสูบบุหรี่ในภาพยนตรมามากกวา 150 ครั้งขึ้นไป (ในโรง
ภาพยนตร วีดโี อ และโทรทัศน) ประมาณรอยละ 31 เคยลองสูบบุหรี่มาแลว
• ในขณะที่เด็กวัยรุนที่เคยเห็นการสูบบุหรี่ในภาพยนตร ไมถึง 50 ครั้ง มีเพียงรอย
ละ 4 เทานั้นทีเ่ คยลองสูบบุหรี่
• หลังจากจัดใหมีการควบคุมปจจัยอืน่ ๆ เชน การทีม่ ีพอ – แม สูบบุหรี่แลว
ผลการวิจัยยังชี้ชัดวา เด็กวัยรุนที่เคยดูภาพยนตรที่มีฉากสูบบุหรี่ใหเห็นบอยครั้ง มี
แนวโนมที่จะลองสูบบุหรี่สูงกวาเด็กทัว่ ไปคิดเปน 3 เทา
ดังนัน้ ศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงสหรัฐอเมริกาจึงประกาศใหการสูบบุหรี่ในภาพยนตร
เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สนับสนุนใหวัยรุนเริ่มสูบบุหรี่ โดยเฉพาะอยางยิ่งมีอิทธิพลตอการ
รับรูของวัยรุนโดย
• การสูบบุหรี่ในภาพยนตรสอนใหเยาวชนรูจักวิธีสูบบุหรี่
• เยาวชนสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของดาราภาพยนตรไดดว ยการสูบบุหรี่
• การสูบบุหรี่ในภาพยนตรทาํ ใหเยาวชนเขาใจผิดวาคนสวนใหญยอมรับการสูบบุหรี่
และไมรังเกียจการไดรับควันบุหรี่ที่ผูอื่นสูบ

ภาพยนตรสงเสริมการสูบบุหรี่จริงหรือ
ภาพยนตรสงเสริมการสูบบุหรี่จริงหรือ
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ภาพยนตรสงเสริมการสูบบุหรี่จริงหรือ
จากการศึกษาของ ดร.มารวิน โกลดเบอรก นักมานุษยวิทยา ไดทําการวิจัยเกีย่ วกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2542 พบวา
• การดูภาพยนตรอเมริกัน หรือภาพยนตรจากฮอลลีวูดนั้นมีสวนทําใหวยั รุนทดลอง
สูบบุหรี่สูงขึ้น โดยวัยรุนไทยที่ดภู าพยนตรจากฮอลลีวูด ในชวง 2 เดือนที่ผานมา
มากกวา 3 เรื่อง เคยทดลองสูบบุหรี่ถึงรอยละ 33 ในขณะที่กลุมที่ไมดู เคยทดลอง
สูบบุหรี่ เทากับรอยละ 25
• การดูวดี ีโอภาพยนตรจากฮอลลีวูดก็ใหผลในทางเดียวกัน โดยวัยรุนทีด่ ูวีดีโอ 4
เรื่องหรือมากกวานัน้ เคยทดลองสูบบุหรี่รอยละ 32 ในขณะที่กลุมวัยรุนที่ไมดู เคย
ทดลองสูบบุหรี่รอยละ 24
• เมื่อแยกอิทธิพลของการดูวดี ีโอภาพยนตรของฮอลลีวูดที่มีผลตอการทดลองสูบ
บุหรี่ของวัยรุน 2 กลุม คือ วัยรุนกลุมอายุนอย ( 14 – 15 ป ) และวัยรุนกลุมที่อายุ
มาก ( 16 – 17 ป ) พบวาการดูวีดีโอดังกลาวมีผลตอการทดลองสูบบุหรี่ของวัยรุน
ตอนตนมากกวา โดยวัยรุนตอนตนทีด่ ูวดี ีโอภาพยนตรฮอลลีวูด 3 เรื่องหรือ
มากกวา เคยทดลองสูบบุหรี่ รอยละ 30 ในขณะที่วยั รุน ในกลุมนี้ที่ไมไดดวู ิดีโอ
เคยทดลองสูบบุหรี่ รอยละ 20
• สําหรับวัยรุนตอนปลายพบวา วัยรุนที่ดวู ดี ีโอ 3 เรื่องหรือมากกวา เคยทดลองสูบ
บุหรี่รอยละ 35 ในขณะที่วยั รุนตอนปลายที่ไมไดดวู ิดีโอ เคยทดลองสูบบุหรี่ รอย
ละ 28
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ภาพยนตรสงเสริมการสูบบุหรี่จริงหรือ
จากการศึกษาของ Connie Pechmann จากมหาวิทยาลัย California พบวา วัยรุนทีไ่ ดดูหนัง
ที่มีดารานําแสดงสูบบุหรี่จะมีทัศนคติที่ดีตอ การสูบบุหรี่
เพราะการสูบบุหรี่ในภาพยนตรจะ
นําเสนอภาพการสูบบุหรี่ในรูปแบบที่มีเสนห นาพึงพอใจ ในบางเรื่องอาจเสนอในภาพของความ
สนุกสนาน ความนาตื่นเตน ทําใหภาพของการสูบบุหรี่ดูดีในสายตาเยาวชน โดยพบวา
• เมื่อทําการศึกษาในนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่จาํ นวน 800 คน ที่มีผลการเรียนในระดับ
ปานกลาง และศึกษาในชัน้ มัธยมปที่ 3 โดยการทดสอบ 2 ครั้ง ครั้งแรกแบง
นักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมแรกใหดูหนังที่มีฉากสูบบุหรี่ดวย อีกกลุมหนึ่งไมมี
ฉากดังกลาว พบวา กลุมที่ดหู นังที่มีฉากทีด่ าราวัยรุนที่มชี ื่อเสียงสูบบุหรี่แมเพียง 1
นาที ก็มีผลใหพวกเขายอมรับคนสูบบุหรี่มากขึ้น
• การทดสอบครั้งที่ 2 ใหนกั เรียนดูหนังที่มฉี ากที่วิโนนา ไรเดอร และอีธาน ฮอลก
สูบบุหรี่ โดยมีนักเรียนบางคนไดดูสปอตรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ความยาว 30
วินาทีกอน พบวานักเรียนทีไ่ มไดดู สปอตรณรงคฯ จะมีความรูสึกที่ดีตอการสูบ
บุหรี่ ในขณะที่นักเรียนที่ไดดูสปอตรณรงคฯ ไมมีความรูสึกดังกลาว นักเรียน
หลายคนใหความเห็นวา วัยรุนทุกคนควรที่จะไดดูสปอตรณรงคฯ กอน ซึ่งจะทํา
ใหพวกเขาไมตกเปนเหยื่อของบริษัทบุหรี่ไดโดยงาย
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พลังของภาพยนตรที่บริษัทบุหรี่ไมเคยมองขาม
เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ บริษัทบุหรี่ขนาดใหญตองหาลูกคาใหมเพือ่ ทดแทนลูกคาเกาทุก
รายที่เสียชีวติ ไปเพราะสินคาของตน และชองทางหนึ่งที่จะใหได “ตัวตาย-ตัวแทน” ดังกลาว คือ
ภาพยนตรฮอลลีวูด (ในขณะที่ชองทางสื่อสารอื่นๆ ถูกกฎหมายหามโฆษณาในหลายๆ ประเทศ
ควบคุมอยู)
ทั้งนี้เพราะอาณาจักรฮอลลีวดู รวมทั้งระบบการจัดจําหนายภาพยนตรไมวาจะเปนเครือโรง
ภาพยนตร , เครือรานวีดีโอ , สถานีโทรทัศนหรือเครือขายโทรทัศนประเภทเคเบิ้ล ลวนมีเปาหมาย
รวมกันทีจ่ ะจับตลาดเด็กวัยรุนและหนุมสาว บริษัทบุหรีข่ นาดใหญรูดีถึงความจริงขอนี้วาภาพยนตร
มีพลังมากเพียงใด
ในชวง 10 ปที่ผานมา มารลโบโร บุหรี่ที่ขายดีที่สุดของบริษัทฟลลิป มอรริส ปรากฏใน
ภาพยนตรที่ทาํ รายไดสูงสุดของฮอลลีวูดไมต่ํากวา 28 เรื่อง และสถิตินี้ยังไมมดี าราชาย – หญิง
อันดับหนึ่งของฮอลลีวูดคนใดทําลายลงได ซึ่งมีผลใหบริษัทบุหรี่รายใหญอื่นๆ เชน บริษัทบราวน
แอนด วิลเลียมสัน และ บริษัทอาร เจ เรยโนลดกังวลอยางยิ่งกับความสําเร็จของ ฟลลิป มอรริส ใน
การจัดการใหมารลโบโรปรากฏในภาพยนตรฮอลลีวูดไดมากมายขนาดนั้น
นักวิเคราะหการตลาดของ อาร เจ เรยโนลด สรุปถึงเหตุผลที่ทําใหการสูบบุหรี่ใน
ภาพยนตรกลายเปนกลยุทธที่สําคัญของบริษัทบุหรี่ ไวดังนี้
“การปรากฏของบุหรี่ในหนังเปนสิ่งที่มีเหตุผล เพราะมันถูกทําใหเปนสวนหนึ่งของการ
แสดง ซึ่งแตกตางอยางมากกับการเปนบริษัทที่มีเงินมากมาย หรือการไลแจกตัวอยางบุหรี่หนา
โรงหนัง ความแตกตางอยูทบี่ ริษัทบราวน แอนด วิลเลียมสัน เลือกที่จะปลอยหนังโฆษณาบุหรี่ของ
ตนตามโรงหนัง ในขณะที่ มารลโบโร โผลใหเห็นชัดๆ ในหนัง อยางดึงดูดใจ ไมยดั เยียด
ไมมีใครมานั่งถามคนอื่นวา “ทําไมคุณสูบบุหรี่ยี่หอนี้ละ” แตจะพูดวา “ผมเห็นบุหรีย่ ี่หอนี้
ในหนัง(วีดีโอ) ขอผมลองสูบซักหนอยไดไหม” หรือถาไมอยากตกกระแส เขาก็ตองไปซื้อบุหรี่
ยี่หอนี้มาสูบ เหมือนคนโดนมนตสะกด และมารลโบโรก็กําลังรายมนตสะกดอยูยหี่ อ เดียว ผมอยาก
รูจังวาพวกเขาทําไดอยางไร พวกเรารอปแลวปเลาที่จะใหเกิดเรื่องหนาตื่นเตนชัว่ ครูชั่วยามอยางนั้น
กับเราบาง”
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Thump up
องคกรสุขภาพของเมืองสคาเมนโต

Thumb Down
และสถาบันมะเร็งอเมริกันแหงสคาเมนโต

แคลิฟอรเนีย ไดจัดรางวัลที่เรียกวา ‘Thumb

รัฐ

Down’ หรือรางวัล ‘Hackademy’ ขึ้น

เพื่อมอบใหแกหนังที่มีฉากสูบบุหรี่หรือเห็นสัญลักษณของผลิตภัณฑยาสูบ โดยจัดขึน้ ตั้งแตป 2539
เปนตนมา โดยในแตละปจะมีหนังเฉลี่ยประมาณ 300 เรือ่ ง ที่มีฉากสูบบุหรี่หรือแสดงใหเห็นยี่หอ
บุหรี่บนผลิตภัณฑตางๆ รางวัลนี้จะเปดโอกาสใหเยาวชนอาสาสมัครเปนผูโหวตรางวัลตางๆ ใน
ราวเดือนกุมภาพันธของทุกป โดยชวยกันดูหนังที่ทํารายไดตดิ อันดับในปที่ผานมา เพื่อเก็บขอมูล
การมีฉากสูบบุหรี่และอารมณที่นักแสดงแสดงออกในขณะสูบบุหรี่เพือ่ จัดอันดับดังกลาว
สําหรับการคัดเลือกภาพยนตรที่ไดรางวัล

‘Thump up’

นั้นคัดจากภาพยนตรที่ไม

สนับสนุนการสูบบุหรี่ ซึ่งในปกอนๆนั้น มีภาพยนตรเรือ่ ง “ Legally Blonde” ซึ่งแมจะเปนเรื่อง
ของวัยรุนในวิทยาลัยที่การสูบบุหรี่ดูจะเปนเรื่องปกติ แตในหนังเรื่องนี้กลับไมมีฉากสูบบุหรี่เลย
และภาพยนตรเรื่อง Insider ก็เคยไดรับรางวัลนี้มากอน
ในป 2009 มีภาพยนตรที่ไดรับรางวัลดังนี้
And the 2009 Winners Were....
Thumbs Up! Movie
Thumbs Down! Movie
Thumbs Up! Actor

What Happens in Vegas
Benjamin Button
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
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ตารางแสดงการมีฉากสูบบุหรี่หรือเห็นโลโกของผลิตภัณฑยาสูบ
ใน 10 อันดับภาพยนตรทําเงินที่กําลังฉาย ( กุมภาพันธ 2010 )
Top Grossing Movies | Week of February 8, 2010
Smoking

Film

Rating

Studio

Dear John

PG-13

Sony

Avatar

PG-13

News Corp.

Smoking with
negative
consequences

From Paris With Love

R

Pierre Morel

Smokefree

Edge of Darkness

R

Time Warner

PG

News Corp.

When in Rome

PG-13

Disney

The Book of Eli

R

Time Warner

Crazy Heart

R

News Corp.

Legion

R

Sony

PG-13

Time Warner

Tooth Fairy

Sherlock Holmes

Promotes
smoking

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

PG

Columbia

R

Lionsgate

PG-13

Time Warner

R

Time Warner

PG

Sony

Halloween II

R

Weinstein

Pandorum

R

Liberty Media

This is It
Saw IV
The Invention of Lying
Whiteout
Cloudy with a Chance of
Meatballs

Lists updated every Friday. For more info on these titles, ideas for activism, a film
archive and more, visit SceneSmoking.
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สถานการณภาพยนตรกับบุหรี่ในประเทศไทย
โครงการวิ จัยและพั ฒนา “เกณฑการปรากฏตัว ของบุหรี่ในภาพยนตรตามระดับความ
เหมาะสมของภาพยนตร 1 ” ไดทําการศึกษา (1) ตรวจสอบสถานการณดานการปรากฏตัวของบุหรี่
ในภาพยนตรในรอบ 7 ปที่ผานมา เพื่อทําใหเห็นภาพของการปรากฏตัวของบุหรี่ในหนังนั้นเปน
อยางไร? ประกอบกับ (2) การศึกษาเรื่องพัฒนาการเรียนรูของเด็ก เยาวชน (3) เกณฑการจัดระดับ
ความเหมาะสมของภาพยนตรในประเทศตางๆ เพื่อนําไปสูขอเสนอในการจัดการในระบบเรตติ้ง
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องบุหรี่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
หลังจากศึกษาภาพยนตรไทยและภาพยนตรตางประเทศโดยทีมนิตยสารไบโอสโคป ที่ได
ศึกษาภาพยนตรไทยจํานวน 42 เรื่อง และ ภาพยนตรตางประเทศ จํานวน 35 เรื่อง ใน รอบ 5 ปที่
ผานมา ป 2545 - 2551 พบขอเท็จจริงสําคัญ 5 ประการ กลาวคือ
ประการที่ 1

การปรากฏตัวของบุหรี่โดยจําแนกตามประเภทของหนัง

หนังไทย จํานวน 42 เรื่อง > มีการปรากฏตัวภาพบุหรี่ในหนัง 21 เรื่อง เปน หนังตลก 12
เรื่อง ชีวิต 3 เรื่อง สยองขวัญ 4 เรื่อง บู 2 เรื่อง
ในขณะที่หนังตางประเทศ จํานวน 35 เรื่อง > มีการปรากฏตัวภาพบุหรี่ในหนัง 19 เรื่อง
เปนหนังแนว Action Sci-Fi 10 เรื่อง แฟนตาซี 4 เรื่อง แอคชั่น 4 เรื่อง ตลก 1 เรื่อง
ประการที่ 2

การปรากฏตั ว ของบุ ห รี่ โ ดยจํ า แนกตามระดั บ ความเหมาะสมของ

ภาพยนตร 2
หนังไทย แยกตามระดับความเหมาะสม พบวา หนังในกลุม 13+ มีจํานวน 2 เรื่อง ในกลุม
15+ มี 4 เรื่อง ในกลุม 18+ มี 8 เรื่อง และในกลุม 20+ มีจํานวน 7 เรื่อง

1

โดยไดรับการสนับสนุนจากศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ หรือ ศจย. ซึ่งรับผิดชอบการศึกษา

โดย สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
2

โดยอาศัยเกณฑในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรจากผลการศึกษาของโครงการวิจัยและพัฒนาการ

จัดระดับความเหมาะสมของสื่อภาพยนตร ภายใตการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม รับผิดชอบโครงการโดย
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

20

ในขณะที่หนังตางประเทศ พบวา หนังในกลุม 13+ มีจํานวน18 เรื่อง และหนังในกลุม R
หรือ 17+ มีจํานวน 1 เรื่อง
ประการที่ 3

การปรากฏตัวของภาพบุหรี่กับตัวแสดงที่ทําใหปรากฏภาพบุหรี่

หนังไทย พบวา นักแสดงประกอบ มีมากกวา ดารานําชาย หญิง และลําดับสุดทายก็คือ
นักแสดงรองและ ตัวประกอบอื่นๆในหนัง
หนังตางประเทศ พบวา นักแสดงนํา มีมากกวานักแสดงรอง และลําดับสุดทายก็ คือ
ตัวประกอบ
ประการที่ 4

รูปแบบของการปรากฏตัวของภาพบุหรี่ มี 3 ลั ก ษณะ เรียงตามลํ าดับ

กลาวคือ การใชบุหรี่ในลักษณะตางๆ การปรากฏตัวของบุหรี่ ผลิตภัณฑ ภาพตัวแทนโดยไมมีการ
สูบ และ การแสดงตราสัญลักษณในลักษณะตางๆ
ประการที่ 5

เปาหมายของการปรากฏตัวของภาพบุหรี่ในภาพยนตร

ในหนังไทย พบวา มี 4 กลุมเรียงตามลําดับดังนี้ สะทอนภาพจริงในสังคมและบทบาทของ
ตัวละคร สะทอนบุคลิกความเท การทําใหเห็นพิษภัยหรือโทษจากบุหรี่ และ การตักเตือนในการใช
บุหรี่
สําหรับหนังตางประเทศ พบวามีเปาหมายในการปรากฏตัวหลักๆ อยู 4 ขอเชนกัน กลาวคือ
การสะทอนหรือการแสดงใหเห็นบทบาทในสังคม การใชบุหรี่ในการเปนเครื่องมือในการคลาย
เครียด การใชบุหรี่ในการแสดงสัญลักษณของการฉลองชัยชนะ และในประเด็นสุดทาย คือ การ
แสดงใหเห็นผลเสียจากการสูบบุหรี่
ทั้งหมดแสดงใหเห็นนัยสําคัญประการหนึ่งวา หากพิจารณาจากระดับความเหมาะสมจะ
พบว า ภาพยนตร ใ นเรตระดั บ สู ง นั้ น จะพบการปรากฏตั ว ของบุ ห รี่ ม ากกว า ระดั บ ที่ ต่ํ า กว า ใน
ขณะเดียวกันหนังสวนใหญที่ปรากฏเปนหนังแนวตลก ซึ่งในบางครั้ง ไมจําเปนตองปรากฏภาพ
ของบุหรี่ได เพราะไมไดเปนบริบทของเรื่องที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได กลาวในอีกนัยหนึ่งก็คือ สามารถ
เลี่ยงภาพบุหรี่ไดนั่นเอง
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ระบบการจัดเรตติ้งหนังทั่วโลกและประเทศไทยในประเด็นบุหรี่
เมื่อศึกษาถึงภาพรวมของการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรในประเทศตางๆ ทั้ง
จากสหรัฐ ออสเตรเลีย แคนาดา แอฟริกา เกาหลี ญี่ปุน อินเดีย โดยศึกษาในสวนของเกณฑเรื่องของ
บุหรี่ในฐานะเกณฑในการพิจารณาเรื่องระดับความเหมาะสม จะพบวา โดยสวนใหญแลว ในเกณฑ
การจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรนั้น จะใชประเด็นเรื่องยาเสพติด หรือ Drug ทั้งการ
นําเสนอวิธีการใช การทําใหปรากฏ การแสดงตราสัญลักษณ โดยไมไดกลาวถึงประเด็นเรื่องบุหรี่
โดยเฉพาะ
ในขณะที่ขอเสนอเรื่องการปรากฏตัวของบุหรี่ในภาพยนตรขององคการอนามัยโลก ได
นําเสนอถึงแนวคิดดังกลาววา การปรากฏตัวของบุหรี่ในภาพยนตรนั้นควรปรากฏในภาพยนตรใน
กลุมระดับความเหมาะสมสําหรับผูใหญ หรือ Adult Rate คือในกลุมเรต R ขึ้นไป ในขณะที่กลุม
เด็กและเยาวชน หรือ Youth Rate คือ ในกลุม PG และ PG-13 นั้น ไมควรปรากฏภาพหรือมีการ
นําเสนอการใชบุหรี่ในภาพยนตร
สําหรับประเทศไทย หลังจากมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดีทัศน
พ.ศ. 2551 ที่ผานมา โดยในมาตรา 26 ไดมีการกําหนดใหมีการตรวจพิจารณาภาพยนตรโดยให
คณะกรรมการพิ จ ารณาภาพยนตร แ ละวี ดี ทั ศ น กํ า หนดด ว ยว า ภาพยนตร ดั ง กล า วจั ด อยู ใ น
ภาพยนตรประเภทใด 7 ประเภท ดังนี้
(1) ภาพยนตรที่สงเสริมการเรียนรูและควรสงเสริมใหมีการดู
(2) ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูดูทั่วไป
(3) ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแตสิบสามปขึ้นไป
(4) ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแตสิบหาปขึ้นไป
(5) ภาพยนตรที่เหมาะสมกับผูมีอายุตั้งแตสิบแปดปขึ้นไป
(6) ภาพยนตรที่หามผูมีอายุต่ํากวายี่สิบปดู และ
(7) ภาพยนตรที่หามเผยแพรในราชอาณาจักร
โดยหลักเกณฑในการกําหนดวาภาพยนตรลักษณะใดควรจัดอยูในภาพยนตรประเภทใดให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ซึ่งไดจัดทําเปนคูมือการจัดระดับความเหมาะสมของ

ภาพยนตร ในการกําหนดเกณฑเรื่องของการปรากฏตัวของภาพบุหรี่ในภาพยนตร

22

ขอเสนอเรือ่ งเรตติ้งหนังกับการปรากฏตัวของบุหรีใ่ นสังคมไทย
เมื่อพิจารณาถึงชุดความรูในดานพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก เยาวชน ประกอบกับ
หลักการพื้นฐานดานการผลิตภาพยนตร และ ความจําเปนทางสังคมในการเรียนรูเรื่องบุหรี่อยาง
ถูกตองเหมาะสมในกลุมเด็ก เยาวชน ทําใหในการประชุมของคณะอนุกรรมการจัดทําคูมือการจัด
ระดับความเหมาะสมของภาพยนตร สํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ ไดกําหนดใหมีการใชเกณฑดาน
บุหรี่ (เปนประเด็นยอยในประเด็นหลักดานสารเสพติด 3 ) 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

โดยในประเด็นบุหรี่ พิจารณาจากลักษณะของการปรากฏตัวใน 3 ลักษณะ กลาวคือ
(1) การใชบุหรี่ หรือ สารชนิดตางๆที่เปนลักษณะเดียวกับบุหรี่ เชน ซิการ ยาเสน ไปป บารากู
(2) การทําใหเห็น หรือ เขาใจ หรือเปนไปในทํานองเดียวกันกับการใชบุหรี่ เชน การถือบุหรี่ที่ยัง
ไมไดจุด การมวนบุหรี่ การใหเห็นควันบุหรี่ เปนตน และ
(3) การแสดงใหเห็นสัญลักษณหรือภาพตัวแทนของการใชบุหรี่ เชน ตราสัญลักษณที่ปรากฏใน
รูปแบบตางๆ การแสดงใหเห็นซองบุหรี่ เปนตน

3

ในการพิจารณาระดับความเหมาะสมของภาพยนตรใชองคประกอบหลัก 6 สวนในการพิจารณา กลาวคือ ความ

รุนแรง เพศ ภาษา สารเสพติด ความมั่นคง และ ศาสนา
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ขอเสนอเรือ่ งเรตติ้งหนังกับการปรากฏตัวของบุหรีใ่ นสังคมไทย
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

ในแง ข องระดั บ ความรุ น แรงของภาพมี 4 ระดั บ กล า วคื อ ไม มี (0) ,ระดั บ น อ ย (1),
ระดับกลาง (2) และระดับมาก (3) โดยพิจารณาจาก 5 ประเด็นประกอบกัน คือ (1) บริบทของเรื่อง
(2) ความถี่ (3) ระยะเวลา (4) เปาหมายของภาพบุหรี่(ผลและโทษ) (5) ตัวแสดงที่ทําใหปรากฏ
นั่นหมายความวา โดยรายละเอียดของการปรากฏตัวของภาพบุหรี่นั้น ในกลุมภาพยนตรใน
ระดับ ทุกวัย หรือ ท จะไมสามารถปรากฏภาพของบุหรี่ไดเลย
ในกลุม 13+ จะสามารถปรากฏภาพบุหรี่ไดในระดับนอย โดยจะตองพิจารณาจากบริบท
ของเรื่องที่ไมสามารถเลี่ยงได ปรากฏไดในจํานวนความถี่นอยมาก และการปรากฏนั้นตองนําเสนอ
ใหเห็นผลหรือโทษจากการสูบบุ หรี่ที่ชัดเจน โดยตองไมเปนการชี้นํา ชักจูง หรือสรางคานิย ม
ทัศนคติเชิงบวกในการใชบุหรี่
ในกลุม 15+ จะสามารถปรากฏไดในระดับปานกลาง โดยจะตองพิจารณาจากบริบทของ
เรื่องที่ไมสามารถเลี่ยงได และการปรากฏนั้นควรนําเสนอใหเห็นผลหรือโทษจากการสูบบุหรี่ที่
ชัดเจน ไมเปนเนื้อหาหลักของเรื่อง ผูที่ทําใหปรากฏอาจเปนตัวเอกของเรื่องโดยตองไมเปนการชี้นํา
ชักจูง หรือสรางคานิยม ทัศนคติเชิงบวกในการใชบุหรี่
ในกลุม 18+ และ 20+ สามารถปรากฏไดในระดับมาก แตตองไมเปนการชี้นํา ชักจูง หรือ
สรางคานิยม ทัศนคติเชิงบวกในการใชบุหรี่
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การจัดเรตติ้งภาพยนตรของประเทศอื่นๆ

ในประเทศ สหรัฐอเมริกา โดย MPAA หรือ The motion picture Association of America
ยังไมไดระบุชัดเจนในกฎเกณฑการจัดระดับความเหมาะสม แต มีความพยายามรณรงคระบุเรื่อง
บุหรี่ไวที่ ระดับความเหมาะสมในกลุมผูใหญ กลาวคือ ระดับ “ R” หรือ Mandatory R
โดยมีเงื่อนไข 3 ประการคือ (1) ตองไมเปนการทําใหเขาใจไดวาการใชบุหรี่ที่ทําใหดูดี เทห
(2) ตองไมเปนการนําเสนอการใชบุหรี่เปนประเด็นหลักของเรื่อง (3) ในกรณีที่ไมจําเปนตอเรื่อง
สามารถตัดทอนหรือเลี่ยงได และ จะตองมีการทําโฆษณารณรงค โดยผูผลิตนั้นตองใหความ
ชัดเจนวาไมมีการรับผลประโยชนจากบริษัทบุหรี่
ในประเทศอังกฤษ 4 โดยThe British Board of film classification (BBFC) มีการจัดระดับ
ความเหมาะสมของสื่อภาพยนตรอยู 8 ระดับ คือ U/Uc/PG/12A/12/15/18/R18 โดยไมไดมีการ
กล า วถึ ง บุ ห รี่ โ ดยตรงแต ไ ด กํ า หนดการปรากฏหรื อ การแสดงการใช ย าเสพติ ด (Drug)ในทาง
อันตรายทุกรูปแบบใน ระดับความเหมาะสมตั้งแต 12A ขึ้นไป
ในประเทศออสเตรเลีย 5 มีหนวยงานชื่อ The Office of film and literature Classification
(OFLC) มีการกําหนดการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรเปน 7 ระดับ กลาวคือ G/PG/M
/MA15+ / x18+ / R18 ไมไดมีการกลาวถึงบุหรี่อยางชัดเจน แตมีการกําหนดเกณฑดานการใช
ยาเสพติด (Drug) ในกลุมระดับ M คือ อายุ 15 ป ขึ้นไป

4

http://www.bbfc.co.uk/classification/c_12.php
5
http://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
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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
การสูบบุหรี่ในหนังฮอลลีวูดเปนปญหาของอเมริกาเทานั้นไมใชหรือ
• ดาราที่วัยรุน ชื่นชอบ 10 อันดับแรก เคยมีฉากแสดงที่สบู บุหรี่ในหนัง ครึ่งหนึ่งเคย
มีฉากสูบบุหรี่ปรากฏบอยๆ
• มากกวาครึ่งหนึ่งของวัยรุนอเมริกาที่ถูกถาม เชื่อวาหนังฮอลลีวูดสะทอนชีวิตจริง
ของคนอเมริกัน
• ถาการสูบบุหรี่ในหนังอเมริกามีผลตอวัยรุน ประเทศอื่นๆ เชนเดียวกับที่มีตอวัยรุน
อเมริกัน หนังฮอลลีวูดจะทําใหวยั รุนทัว่ โลกนับรอยลานคน กลายเปนผูสูบบุหรี่
และเปนสาเหตุของการเสียชีวิตนับลานคนในอนาคต

รัฐบาลอินเดียผลักดันกฎหมายหามมีฉากสูบบุหรี่ในหนังที่ฉายในโรง
• บอลลีวูด ศูนยกลางการสรางหนังของอินเดีย สรางหนังปละ 900 เรื่อง นับเปน
จํานวนที่มากที่สุดของโลก แปลเปน 8 ภาษา ฉายไปทัว่ โลกที่มีชุมชนชาวอินเดีย
อาศัยอยู

• เฉพาะในประเทศอินเดีย มีลกู คาวัยรุน ของหนังอินเดียจํานวน 250 ลานคน
• หนังอินเดียทีฉ่ ายระหวางป ค.ศ. 1991 – 2002 รอยละ 72 มีฉากสูบบุหรี่ เฉพาะใน
ป 2002 ฉากสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 85

• Shahrukh Khan, Vivek Oberoi และ Ajay Devgun ดารายอดนิยมของวัยรุน
อินเดีย ลวนมีฉากสูบบุหรี่ในหนังทีแ่ สดงตลอด 12 ปที่ผานมา โดย Shahrukh
Khan มีฉากแสดงที่สูบบุหรี่มากที่สุด

• ครึ่งหนึ่งของตัวแสดงในหนังที่มีบทเปน “ตัวดี”. สูบบุหรี่ ซึ่งเปนการสรางคานิยม
ทางบวกตอการสูบบุหรี่

• คนอินเดียที่สูบบุหรี่สวนใหญยอมรับวา การสูบบุหรี่ในหนังมีผลตอการสูบบุหรี่
ของตัวเอง โดยเห็นเปนแฟชัน่ ที่จะสูบบุหรี่

•

กระทรวงสาธารณสุขของอินเดียออกกฎหมายหามมีฉากสูบบุหรี่ในหนังที่ฉายตามโรงหนัง
เปนประเทศแรกของโล
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ขอเท็จจริง
• การเสพติดบุหรี่แทบทั้งหมดเกิดขึ้นขณะเปนเยาวชน โดยอายุเฉลี่ยที่ติดบุหรี่ คือ
18 ป
• หลังอายุ 25 ป แทบจะไมมีใครเริ่มเสพติดบุหรี่อีกเลย
• ในแตละปมีผูสูบบุหรี่ที่เสียชีวิต หรือเลิกสูบบุหรี่เปนจํานวนมาก แตจํานวนผูสูบ
บุหรี่กลับเพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพราะมีผูสูบบุหรี่รายใหมเขามาทดแทนผูเสียชีวิตที่
เลิกสูบไป

ทาทีของบริษัทบุหรี่
• สิ่งหนึ่งที่บริษทั บุหรี่ยืนยันกับสังคมมาตลอด คือ การคัดคานการสูบบุหรี่ในกลุม
เยาวชน และสนับสนุนการลดปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชน
• แตในความเปนจริงแลวบริษทั บุหรี่พยายามทุกวิถีทางทีจ่ ะทําใหวยั รุนสูบบุหรี่มาก
ขึ้น ดังปรากฏในเอกสารภายในของบริษัทบุหรี่
“ ฐานการทําธุรกิจของบริษัทเราอยูที่นักเรียนระดับมัธยมปลาย”
( บริษัทลอริลลารด พ.ศ. 2521 )
“ปจจุบันมีหลักฐานที่ชี้ชัดวา เยาวชนกลุมอายุ 14 – 18 ป เปนกลุมประชากรผูสูบ
บุหรี่ที่กําลังขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ในไมชา บริษัทของเราจะตองปลูกฝงความนิยม
บุหรี่ยี่หอใหมอีกยี่หอหนึ่งในตลาดผูบริโภคกลุมนี้ หากเราตองการใหฐานะของ
บริษัทเราในอุตสาหกรรมบุหรี่ยืนยงตอไปในระยะยาว”
(บริษัทอาร เจ เรยโนลด พ.ศ. 2519 )
• ในขณะที่ประเทศที่มีการควบคุมการบริโภคยาสูบที่เขมแข็ง และมีกฎหมายหาม
การโฆษณาบุหรี่ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปองกันเยาวชนสูบบุหรี่ที่ดที ี่สุดนั้น
บริษัทบุหรี่ก็จะพยายามคิดคนวิธีการที่จะสื่อสารไปยังวัยรุนใหไดมากที่สุด
“ ...หากจะใหบริษัทเราอยูรอดและกาวหนาตอไป เราจะตองชวงชิงสวนแบงตลาด
ที่เปนเยาวชนมาเปนของเราในระยะยาว ดังนั้น เราจะตองออกบุหรี่ยหี่ อ ใหมๆ ให
มีรูปลักษณเยายวนใจผูสูบบุหรี่อายุนอยๆ ... มุมมองที่เหมาะที่สุดตอปญหา
เหลานี้อาจจะอยูที่การพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่สงผลใหผูจะกลายเปนผูสูบบุหรี่
ตัดสินใจลองสูบ และเรียนรูวิธีสูบที่ถูกตอง กระทั่งกลายเปนผูสูบบุหรี่จนติดเปน
นิสัย”
( บริษัทอาร เจ เรยโนลด พ.ศ. 2516 )
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ทาทีของบริษัทบุหรี่
• ไมรอน อี จอหนสตัน นักวิจัยที่ทํางานใหกับบริษัทฟลลิป มอรริส ไดรายงาน
ผลการวิจัยเคราะหขอมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเด็กที่มีอายุ 12 ปวา
“ ตองมีความรูใหมากที่สุดถึงแบบแผนและทัศนคติของพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของพฤติกรรมสูบบุหรี่ในเด็กวัยรุน วัยรุน วันนี้ คือผูที่อาจจะเปนลูกคาประจําของ
บริษัทบุหรี่ในวันหนา...ในชวงวัยรุนนี่เองที่ผูริสูบบุหรี่เลือกบุหรี่ยี่หอแรกมาลิ้มลอง...”
(บริษัทฟลลิป มอรริส พ.ศ. 2524 )
“ควรนําเสนอวาการสูบบุหรีเ่ ปนกระบวนการหนึ่งในการกาวไปสูโลกของผูใหญ
ทําใหเขาใจวาการสูบบุหรี่เปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑและกิจกรรมที่ใหความ
รื่นรมยที่ตองหาม ชิ้นงานโฆษณาควรจําลองมาจากชีวิตจริงของวัยรุน และ
เชื่อมโยงบุหรี่เขากับกัญชา ไวน เบียร เรื่องเพศ และอื่นๆ ซึ่งเปนสิ่งที่วัยรุนคิดวา
เปนพฤติกรรมประเภทเดียวกัน”
(บริษัทตัวแทนโฆษณาที่ชื่อเทคเบตส)
• บริษัทบุหรี่คัดคานการออกกฎหมายหามโฆษณา โดยโตแยงวา
- อิทธิพลจากกลุมเพื่อนตางหาก ที่เปนสาเหตุใหเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ ไมใชจาก
การโฆษณาบุหรี่
- บริษัทบุหรีส่ นับสนุนการปองกันเยาวชนสูบบุหรี่อยางเต็มที่ เปนความบกพรองของ
พอแม ที่ไมสามารถถวงดุลอิทธิพลของกลุมเพื่อนได
• ในประเทศที่มกี ฎหมายหามโฆษณา ( เชนกรณีของประเทศไทย) บริษทั บุหรี่
พยายามหาทางโฆษณาโดย
- การพยายามทําใหยหี่ อบุหรี่ปรากฏบนสินคาประเภทอื่นๆ เชน พวงกุญแจ
หนากากมือถือ เสื้อ กางเกง และหมวก เปนตน
- เปนสปอนเซอรกิจกรรมดานศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี
- โฆษณาทีจ่ ดุ ขาย
- แจกบุหรี่ใหวยั รุนทดลองสูบ โดยเฉพาะในผับ ซึ่งผลการวิจยั ของเอแบคโพลล
ระบุวา ผูทไี่ ปเที่ยวผับมีเปอรเซ็นตเริ่มติดบุหรี่จากการไปเที่ยวสูงกวาคนทั่วไป
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มาตรา13 ของกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก
(FCTC) เรื่อง การโฆษณา การสงเสริมการตลาด และการใหการ
สนับสนุนของอุตสาหกรรมยาสูบ
ประเด็นสําคัญ
มิใหมีการโฆษณา การสงเสริมการตลาด และการใหการสนับสนุนของอุตสาหกรรมยาสูบ
ครอบคลุม การโฆษณา การสงเสริมการขาย และการเปนสปอนเซอรขามเขตแดน
รูปแบบตางๆของการโฆษณา การสงเสริมการตลาด และการใหการสนับสนุนของอุตสาหกรรม
ยาสูบ
• สื่อโฆษณาตามปกติ (สิ่งพิมพ โทรทัศน และวิทยุ) รวมทั้งพื้นที่ของสื่อทั้งปวง ซึ่งรวมถึง
อินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ และเทคโนโลยีใหมประเภทอื่น รวมทั้งภาพยนตร( รวม ดีวีดี
วีดิทัศน (video) และแผนซีดี เกม (เกมคอมพิวเตอร เกมวีดิทัศน หรือ เกมออนไลน)
• การสื่อสารการตลาดรูปแบบอื่นๆ เชน การขายตรง การจัดแสดงสินคา การออกแบบ
บรรจุภัณฑ การตลาด ณ จุดขาย การแจกตัวอยางฟรี เปนตน
มาตรการในการแสดงขอความหรือภาพของยาสูบในสื่อบันเทิง ตามมาตรา 13
ความสําคัญ
การแสดงขอความหรือภาพของยาสูบในผลิตภัณฑสื่อบันเทิงตางๆ เชน ภาพยนตร ละคร และเกม
สามารถมีอิทธิพลอยางมากตอการใชยาสูบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูเยาวชน
มาตรการ
• เมื่อใดที่ผลิตภัณฑสื่อบันเทิงเสนอภาพหรือขอความเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบ การใชยาสูบ
หรือภาพหรือวัตถุจําลองของยาสูบไมวาแบบใดก็ตาม ผูบ ริหารผูรับผิดชอบของบริษัททุก
บริษัทที่เกี่ยวของในการผลิตการจัดจําหนาย หรือการนําเสนอผลิตภัณฑสื่อบันเทิงนัน้
จะตองรับรองเปนลายลักษณอักษรวาไมมีการใหเงิน, ของขวัญ, การประกาศโฆษณาโดย
ไมเสียคาใชจาย, เงินกูปลอดดอกเบี้ย, ความชวยเหลือในการประชาสัมพันธ หรือสิ่งอืน่ ที่มี
มูลคาใดๆเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเสนอภาพหรือขอความดังกลาวจากผลิตภัณฑยาสูบ
• หามการแสดงภาพหรือขอความของตราสินคายาสูบ หรือภาพลักษณของตราสินคา
ยาสูบที่สามารถระบุไดวาเปนยาสูบตรานัน้ ๆอันเชื่อมโยงกับ หรือเปนสวนหนึ่งของ
เนื้อหาของผลิตภัณฑสื่อบันเทิงใดก็ตาม
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• กําหนดใหมีการแสดงประกาศที่ตอตานยาสูบตามที่กฎหมายกําหนดในตอนตน
ของผลิตภัณฑสื่อบันเทิงใดทีแ่ สดงขอความหรือภาพของผลิตภัณฑยาสูบการใช
ยาสูบ หรือภาพลักษณของยาสูบ
• มีระบบจําแนกประเภท (ratings system) ที่คํานึงถึงการแสดงขอความหรือภาพของ
ผลิตภัณฑยาสูบ การใชยาสูบ หรือภาพลักษณของยาสูบในการจําแนกประเภท
ผลิตภัณฑสื่อบันเทิง (ตัวอยาง เชน การกําหนดใหมีประเภทสําหรับผูใหญซึ่งจํากัด
ไมใหผูเยาวเขาถึงสื่อบันเทิงประเภทนี้) และระบบจําแนกประเภทที่ประกันวาสื่อ
บันเทิงสําหรับสําหรับเด็ก (รวมทั้งการตูน) จะไมมีการแสดงขอความ หรือภาพของ
ผลิตภัณฑยาสูบการใชยาสูบ หรือภาพหรือวัตถุจําลองของยาสูบ
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