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สารบาญ 

 หนา 

บทสรุปผูบริหาร ๔ 

บทนํา ๑๑ 

บทท่ี ๑  สถานการณของการปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตรท่ีเขามาฉายในประเทศไทย  

             และ   การปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตรในตางประเทศ 

๑๔ 

๑.๑ สถานการณของการปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตรในตางประเทศ 

๑.๒ สถานการณของการปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตรในประเทศไทย 

๑.๓  สรุปสถานการณดานการปรากฏตัวบุหร่ีในภาพยนตรในสังคมไทยระหวางป  

                พ.ศ.  ๒๕๔๕ – ๒๕๕๑  

บทท่ี ๒    แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการเรียนรูของเด็ก เยาวชน กับผลกระทบดานส่ือ 

๒.๑ทฤษฎีพื้นฐานดานการเรียนรูของเด็ก เยาวชน จากส่ือ 

๒.๒ปจจัยท่ีสงผลตอการรับรู และ เรียนรูของเด็กจากการบริโภคส่ือ 

บทท่ี ๓   หลักการพื้นฐานเก่ียวกับการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรกับการปรากฏ 

               ตัวของบุหร่ี 

๓.๑ การจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรกับการปรากฏตัวของสารเสพติดใน

ตางประเทศ 

๓.๒ แนวคิดเก่ียวกับการนําเสนอบุหร่ีในส่ือตางๆ ผานกฎหมายท่ีมีอยู 

๓.๓ การจัดระดับความเหมาะสมของส่ือภาพยนตรกับประเด็นดานสารเสพติด 

บทท่ี ๔  ขอเสนอในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรตอการปรากฏตัวของบุหร่ี 

๔.๑ ผลการจัดทําเวทีวิชาการกลุมยอยเพื่อแสวงหาระดับความเหมาะสมของการ

ปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตร (Focus Group)  และ เวทีวิชาการ  

๑๔ 

๑๕ 

๑๗ 

 

๑๙ 

๑๙ 

๒๒ 

๒๕ 

 

๒๕ 

 

๒๗ 

            ๓๐ 

 

๓๔ 
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๔.๒  แนวคิดพื้นฐานและการจัดการในตางประเทศในประเด็นดานการปรากฏตัว  

          ของบุหร่ีในภาพยนตรตามระดับความเหมาะสมท่ีปรากฏอยู 

๔.๓  ขอเสนอเร่ืองการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรกับการปรากฏตัว

ของบุหร่ีในสังคมไทย : ขอเสนอตอสํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติในการจัดทํา

กฎกระทรวงและคูมือการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร 

๔.๔ ขอเสนอเชิง “กลไก” ในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรกับการ

ปรากฏตัวของบุหร่ีในสังคมไทย : ขอเสนอตอสํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติในการ

จัดทํากฎกระทรวงและคูมือการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร 

บทท่ี ๕    การขับเคล่ือนงานวิชาการสูการปฏิบัติการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร

ในประเด็นเร่ืองการปรากฏตวัของบุหร่ีในภาพยนตร 

๕.๑การพัฒนาชุดความรูในรูปแบบของการจัดทําคูมือในการจัดระดับความ

เหมาะสมของภาพยนตรในประเด็นเร่ืองการปรากฏตัวของบุหร่ี 

๕.๒การพัฒนาเครือขายภาคประชาสังคม และ ภาคประชาชนในการติดตามการจัด

ระดับความเหมาะสมของภาพยนตรในประเด็นเร่ืองบุหร่ี 

บรรณานุกรม 

 

๓๖ 

 

 

๓๗ 

 

๓๙ 

 

 

 

๔๐ 

 

๔๒ 

 

            ๔๖ 
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บทสรุปผูบริหาร 

(๑) ทําไมตองบุหร่ีในหนัง ขอยืนยันการปรากฎตัวของบุหร่ีในหนัง 

เปนความจริงท่ีวา ภาพยนตร เปนส่ือสะทอนวัฒนธรรมของสังคม ยกตัวอยางเชน นโยบาย

ระดับมหภาคของประเทศเกาหลี ก็คือ การสงออกสินคาเชิงวัฒนธรรรม โดยสินคาประเภทหนึ่งก็คือ ส่ือ

บันเทิงประเภท  

ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมบุหร่ี รูวา ภาพยนตรเปนส่ือบันเทิงชนิดหนึ่งท่ีคนในสังคมนิยมไป

บริโภค โดยในป ๒๐๐๖ สหประชาชาติ พบวา ในสังคมชนบทกวา ๒ ลานคนท่ัวโลกมีการขายต๋ัวหนังได

กวา ๘ ลานใบ หมายถึงวา แตละคนจะเฉล่ียดูหนังประมาณปละ ๔ เร่ือง 

ประกอบกับผลการศึกษาวิจัยขององคการอนามัยโลก ในสหรัฐป ๑๙๙๙-๒๐๐๖ (๘ ป) พบวา ผูชม

วัยรุนอายุ ๑๒ - ๑๗ ป มีรอยละ ๒๐ ของ ๔๕ ลานคน คิดเปนจํานวน ๘.๘ ลานคน เฉล่ียจะมีเด็กวัยรุนชม

ภาพยนตรปละ ๑.๑ ลานคน  

หากมีภาพบุหร่ีปรากฎในหนัง เทากับวา จะมีวัยรุนในกลุมนี้เห็นบุหร่ีปละ ๑.๑ ลานคน 

โดยในจํานวนนี้ เด็กวัยรุน ๑๒ – ๑๗ ป เขาชมหนังเรต G/PG รอยละ ๒๓.๙ เรต R รอยละ ๑๒.๖ 

ในขณะท่ีเด็กอายุ ๖-๑๑ ป ชมหนังเรต G/PG รอยละ ๓๖.๙ เรต R รอยละ ๑.๒ 

ประกอบกับผลการศึกษา เร่ือง  Character Smoking in Top Box Office Movies โดย American 

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

• ในป ๑๙๙๙ – ๒๐๐๖ มีการปรากฎตัวบุหร่ีในหนังท้ังเรตกลุมเยาวชน (Youth Rated) และ 

กลุมผูใหญ (Adult Rated) รวมกัน ๘,๔๐๐ คร้ัง โดยจําแนกเปนเรต G รอยละ ๓ เรต PG 13 รอยละ ๒๙ และ 

เรต R รอยละ ๖๘ 

• ในขณะท่ีมีตัวเลขของการศึกษา ในระหวางป ๑๙๙๖ -๒๐๐๕ ถึงแมวา ตัวเลขการปรากฎ

ตัวของภาพบุหร่ีในหนังจะมีคาเฉล่ียลดลง แตเม่ือยอนกลับไปดูตัวเลขในกลุมเรตหนังสําหรับเยาวชนพบวมี

ตัวเลขสูงข้ึนถึงรอยละ ๑๒ คือจาก ๒๓๘ เร่ืองเปน ๒๖๗ เร่ือง 

• มีการศึกษาการเติบโตอุตสาหกรรมบุหร่ีในสหรัฐ ทําใหเห็นวา รายไดกวา ๘๙๔ ลาน

เหรียญในแตละปไดมาจากกําลังซ้ือของผูสูบบุหร่ีหนาใหมท่ีไดอิทธิพลมาจากการชมภาพยนตร 
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• ศูนยกลางการควบคุมและปองกันโรคในนสหรัฐ พบวา “ในชวงท่ีมีการปรากฎภาพบุหร่ีใน

หนังมีผลตอการเพิ่มจํานวนผูสูบบุหร่ีหนาใหม ในขณะเดียวกัน เม่ือมีมาตรการเขมงวดเกี่ยวกับการหามสูบ

บุหร่ี หรือ การใชมาตรการทางภาษี ก็จะพบวา ตัวเลขของเด็กท่ีสูบบุหร่ีก็จะมีจํานวนลดลง” 

ท้ังหมดเปนเครื่องพิสูจนและยืนยันวา การปรากฎตัวของบุหร่ีในหนังจะเปนชองทางของการ

โฆษณาประชาสัมพันธบุหร่ีตอผูชมเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมเด็ก เยาวชน 

ปญหาสําคัญตอมาก็คือ การปรากฎตัวของบุหร่ีในภาพยนตรนั้น สงผลตอเร่ืองใดตอผูชมบาง ??? 

(๒) บุหร่ีในหนังกับพัฒนาการเรียนรู การรับรูของเด็ก เยาวชน ผูชมหนัง 

หากยอนกลับไปศึกษาชุดความรูดานพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก เยาวชน ในแตละชวงวัย 

โดยเฉพาะชวงวัยท่ีเปนกลุมเปาหมายของการนําเสนอภาพบุหร่ีในหนัง กลาวคือ ชวงวัยเด็ก ๖-๑๒ และ 

วัยรุน ๑๓-๑๘ ป 

ในวัยเด็ก อายุ ๖ – ๑๒ ป เปนวัยท่ีอยากรูอยากเห็น ยังมีลักษณะการเลียนแบบสูง เนื่องจากระบบคิด

ยังอยูในชวงการพัฒนาความเปนเหตุเปนผล การแยกแยะขอมูลท่ีไดรับวามีความหมายเชนไร มีแนวโนมสูง

ท่ีจะทดลองดวยการเลียนแบบพฤติกรรมโดยไมเขาใจความหมายของพฤติกรรมน้ันๆ และยังสรางคานิยม

ตอพฤติกรรมท่ีรับรูผานส่ือวาเปนคานิยมท่ียอมรับทางสังคม 

ในขณะที่ วัยรุน ๑๓ – ๑๘ ป เปนวัยท่ีมีการพัฒนาระบบคิดมากข้ึน ตองการการยอมรับและเลือกรับ

ส่ิงท่ีเปนตามกระแสหลักไดงาย  เปนวัยท่ีมีการแสวงหาตนแบบในอุดมคติ นักรอง นักดนตรี ดารา เปน Idol 

ของเด็กวัยรุน  โดยเฉพาะการนําเสนอท่ีสรางภาพลักษณ สรางความรูสึกรวม จะมีอิทธิพลมากตอความคิด

และพฤติกรรมของวัยรุน นอกจากนี้เด็กจะมีความตองการเปนแบบผูใหญ อยากแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ

ผูใหญเพื่อแสดงวาตนเองโตแลว 

นอกจากนั้น ยังมีขอยืนยันจากผลการศึกษาท่ีตีพิมพในวารสารทางการแพทยของอังกฤษ ไดยืนยัน

ถึงความสัมพันธระหวางการสูบบุหร่ีของวัยรุนกับฉากสูบบุหร่ีในภาพยนตร โดยไดทําการสํารวจเด็ก

อเมริกันจํานวน ๕,๐๐๐ คน ท่ีมีอายุระหวาง ๙-๑๕ ป ไดผลการศึกษาท่ีสําคัญ ๒ ประการ   

ประการท่ี ๑ เด็กวัยรุนท่ีช่ืนชอบดาราท่ีสูบบุหร่ีในการแสดงภาพยนตรมีแนวโนมท่ีจะมี

ทัศนคติท่ีดีตอการสูบบุหร่ีสูงกวาเด็กท่ัวไปถึง ๑๖ เทา  

ประการท่ี ๒  หลังจากจัดใหมีการควบคุมปจจัย อ่ืนๆ  เชน  การที่ มีพอ  แม  สูบบุหร่ีแลว 

ผลการวิจัยยังช้ีชัดวาเด็กวัยรุนท่ีเคยดูภาพยนตรท่ีมีฉากสูบบุหร่ีใหเห็นบอยคร้ังมีแนวโนมท่ีจะลองสูบบุหร่ี

สูงกวาเด็กท่ัวไปถึง ๓ เทา 
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ในขณะเดียวกัน ขอสรุปทางวิชาการท้ังจากประเทศ สหรัฐ อังกฤษ แคนาคา ออสเตรเลีย ฮองกง 

เยอรมัน ท่ีไดศึกษาในเชิงพฤติกรรมการเรียนรูของกลุมผูชมกับความสัมพันธดานบุหร่ีในภาพยนตร พบวา   

“บุหร่ีในภาพยนตรมีผลโดยตรงตอการเร่ิมตนสูบบุหร่ีในกลุมเด็ก เยาวชน ทัศนคติท่ีดีตอภาพของบุหร่ีใน

ฐานะของบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมการใชชีวิตปกติท่ัวไป โดยเฉพาะผูสูบบุหร่ีเปนดารานํามีผล

อยางมากทัศนคติเชิงบวกในการสูบบุหร่ี” 

จึงไมอาจปฏิเสธไดวา การปรากฎตัวของบุหร่ีในหนังนั้นสงผลตอการเรียนรูเชิงพฤติกรรมตอเด็ก 

เยาวชน ท้ังกลุมเด็กโตท่ียังมีพัฒนาการดานวิจารณญาณนอยกวาผูใหญ ยังไมสามารถแยกแยะบทบาทสมมุติ

ในการสูบบุหร่ีของตัวละครไดดีเทากับผูใหญ ในขณะเดียวกัน ในชวงวัยรุน ความตองการเลียนแบบ

ตนแบบเปนประเด็นสําคัญ อีกท้ัง การตองการแสดงตัวตนเปนผูใหญ ทําใหการเห็นภาพบุหร่ีในหนังอาจสง

ตอคานิยมตอเร่ืองบุหร่ีเปนเร่ืองดี และหากผูนําเสนอภาพบุหร่ีเปนตัวเอกของเร่ือง ยอมสงผลตอทัศนคติท่ีดี

ตอภาพลักษณของบุหร่ี 

(๓) สถานการณดานภาพยนตรกับบุหร่ีในสังคมไทย 

ภายใตการทํางานโครงการวิจัยและพัฒนา “เกณฑการปรากฎตัวของบุหร่ีในภาพยนตรตามระดับ

ความเหมาะสมของภาพยนตร1” โดยทําการศึกษา (๑) ตรวจสอบสถานการณดานการปรากฎตัวของบุหร่ีใน

ภาพยนตรในรอบ ๗ ปท่ีผานมา เพื่อทําใหเห็นภาพของการปรากฏตัวของบุหร่ีในหนังนั้นเปนอยางไร? 

ประกอบกับ (๒) การศึกษาเร่ืองพัฒนาการเรียนรูของเด็ก เยาวชน  (๓) เกณฑการจัดระดับความเหมาะสม

ของภาพยนตรในประเทศตางๆ เพื่อนําไปสูขอเสนอในการจัดการในระบบเรตต้ิงโดยเฉพาะประเด็นเร่ือง

บุหร่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หลังจากศึกษาภาพยนตรไทยและภาพยนตรตางประเทศโดยเครือขายไบโอสโคป ท่ีไดศึกษา

ภาพยนตรไทยจํานวน ๔๒ เร่ือง และ ภาพยนตรตางประเทศ จํานวน ๓๕ เร่ือง ใน รอบ ๕ ปท่ีผานมา ป 

๒๕๔๔-๒๕๕๑ พบขอเท็จจจริงสําคัญ ๕ ประการ กลาวคือ 

ประการท่ี ๑ การปรากฎตัวของบุหร่ีโดยจําแนกตามประเภทของหนัง 

หนังไทย จํานวน ๔๒ เร่ือง > มีการปรากฎตัวภาพบุหร่ีในหนัง ๒๑ เร่ือง เปน หนังตลก ๑๒ เร่ือง 

ชีวิต ๓ เร่ือง สยองขวัญ ๔ เร่ือง บู ๒ เร่ือง 

                                                            
1 โดยไดรับการสนับสนุนจากศูนยวิจัยการจัดการความรูเรื่องยาสูบ หรือ ศจย ซึ่งรับผิดชอบการศึกษาโดย สถาบันแหงชาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล 
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ในขณะท่ีหนังตางประเทศ จํานวน ๓๕ เร่ือง > มีการปรากฎตัวภาพบุหร่ีในหนัง ๑๙ เร่ือง เปนหนัง

แนว Action Sci-Fi ๑๐ เร่ือง แฟนตาซี ๔ เร่ือง แอคช่ัน ๔ เร่ือง ตลก ๑ เร่ือง 

ประการท่ี ๒ การปรากฎตัวของบุหร่ีโดยจําแนกตามระดับความเหมาะสมของภาพยนตร2 

หนังไทย แยกตามระดับความเหมาะสม พบวา  หนังในกลุม ๑๓+ มีจํานวน ๒ เร่ือง ในกลุม ๑๕+ มี 

๔ เร่ือง  ในกลุม  ๑๘+ มี ๘ เร่ือง  และ ในกลุม  ๒๐+ มีจํานวน ๗ เร่ือง 

ในขณะท่ีหนังตางประเทศ พบวา หนังในกลุม ๑๓+ มีจํานวน๑๘ เร่ือง และหนังในกลุม R หรือ 

๑๗+ มีจํานวน ๑ เร่ือง 

ประการท่ี ๓ การปรากฎตัวของภาพบุหร่ีกับตัวแสดงท่ีทําใหปรากฎภาพบุหร่ี 

หนังไทย พบวา นักแสดงประกอบ มีมากกวา ดารานําชาย หญิง และลําดับสุดทายก็คือ  นักแสดง

รองและ ตัวประกอบอ่ืนๆในหนัง 

หนังตางประเทศ พบวา นักแสดงนํา มีมากกวา  นักแสดงรอง และลําดับสุดทายก็คือ  ตัวประกอบ 

ประการท่ี ๔ รูปแบบของการปรากฎตัวของภาพบุหร่ี มี ๓ ลักษณะ เรียงตามลําดับ กลาวคือ 

การใชบุหร่ีในลักษณะตางๆ การปรากฎตัวของบุหร่ี ผลิตภัณฑ ภาพตัวแทนโดยไมมีการสูบ และ การแสดง

ตราสัญลักษณในลักษณะตางๆ 

 ประการท่ี ๕ เปาหมายของการปรากฎตัวของภาพบุหร่ีในภาพยนตร 

ในหนังไทย พบวา มี ๔ กลุมเรียงตามลําดับดังนี้ สะทอนภาพจริงในสังคมและบทบาทของตัวละคร 

สะทอนบุคลิกความเทห  การทําใหเห็นพิษภัยหรือโทษจากบุหร่ี และ การตักเตือนในการใชบุหร่ี 

สําหรับหนังตางประเทศ พบวามีเปาหมายในการปรากฎตัวหลักๆอยู ๔ ขอเชนกัน กลาวคือ การ

สะทอนหรือการแสดงใหเห็นบทบาทในสังคม การใชบุหร่ีในการเปนเคร่ืองมือในการคลายเครียด การใช

บุหร่ีในการแสดงสัญลักษณของการฉลองชัยชนะ และในประเด็นสุดทาย คือ การแสดงใหเห็นผลเสียจาก

การสูบบุหร่ี 

ท้ังหมดแสดงใหเห็นนัยสําคัญประการหนึ่งวา หากพิจารณาจากระดับความเหมาะสมจะพบวา 

ภาพยนตรในเรตต้ิงระดับสูงนั้นจะพบการปรากฎตัวของบุหร่ีมากกวาระดับท่ีตํ่ากวา ในขณะเดียวกันหนัง

                                                            
2 โดยอาศัยเกณฑในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรจากผลการศึกษาของโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดระดับ
ความเหมาะสมของสื่อภาพยนตร ภายใตการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม รับผิดชอบโครงการโดยสถาบันแหงชาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล 
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สวนใหญท่ีปรากฎเปนหนังแนวตลก ซ่ึงในบางคร้ัง ไมจําเปนตองปรากฎภาพของบุหร่ีได เพราะไมไดเปน

บริบทของเร่ืองท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได กลาวในอีกนัยหนึ่งก็คือ สามารถเล่ียงภาพบุหร่ีไดนั่นเอง 

 

(๔) ระบบการจัดเรตติง้หนังท่ัวโลกและประเทศไทยในประเด็นบุหร่ี 

เม่ือศึกษาถึงภาพรวมของการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรในประเทศตางๆ ท้ังจากสหรัฐ 

ออสเตรเลีย แคนาดา แอฟริกา เกาหลี ญ่ีปุน อินเดีย โดยศึกษาในสวนของเกณฑเร่ืองของบุหร่ีในฐานะเกณฑ

ในการพิจารณาเร่ืองระดับความเหมาะสม จะพบวา โดยสวนใหญแลว ในเกณฑการจัดระดับความเหมาะสม

ของภาพยนตรนั้น จะใชประเด็นเร่ืองยาเสพติด หรือ Drug ท้ังการนําเสนอวิธีการใช การทําใหปรากฎ การ

แสดงตราสัญลักษณ โดยไมไดกลาวถึงประเด็นเร่ืองบุหร่ีโดยเฉพาะ 

ในขณะท่ีขอเสนอเร่ืองการปรากฎตัวของบุหร่ีในภาพยนตรขององคการอนามัยโลก ไดนําเสนอถึง

แนวคิดดังกลาววา การปรากฎตัวของบุหร่ีในภาพยนตรนั้นควรปรากฎในภาพยนตรในกลุมระดับความ

เหมาะสมสําหรับผูใหญ หรือ Adult Rate กลาวคือในกลุมเรตต้ิง R ข้ึนไป ในขณะท่ีกลุมเด็กและเยาวชน 

หรือ Youth Rate กลาวคือ ในกลุม PG PG13+ นั้น ไมควรปรากฎภาพหรือมีการนําเสนอการใชบุหร่ีใน

ภาพยนตร 

สําหรับประเทศไทย หลังจากมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ.

๒๕๕๑ ท่ีผานมา โดยในมาตรา ๒๖ ไดมีการกําหนดใหมีการตรวจพิจารณาภาพยนตรโดยใหคณะกรรมการ

พิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนกําหนดดวยวาภาพยนตรดังกลาวจัดอยูในภาพยนตรประเภทใด ๗ ประเภท 

ดังนี้  (๑) ภาพยนตรท่ีสงเสริมการเรียนรูและควรสงเสริมใหมีการดู (๒) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูดูท่ัวไป 

(๓) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูมีอายุต้ังแตสิบสามปข้ึนไป (๔) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูมีอายุต้ังแตสิบหา

ปข้ึนไป (๕) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูมีอายุต้ังแตสิบแปดปข้ึนไป (๖) ภาพยนตรท่ีหามผูมีอายุตํ่ากวายี่สิบ

ปดู และ (๗) ภาพยนตรท่ีหามเผยแพรในราชอาณาจักร โดยหลักเกณฑในการกําหนดวาภาพยนตรลักษณะ

ใดควรจัดอยูในภาพยนตรประเภทใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

หมายความวา ในสวนของรายละเอียดในการจัดระดับความเหมาะสมของส่ือภาพยนตรนั้นใหจัดทํา

ในรูปของกฎกระทรวง และในสวนของเกณฑการพิจารณาในสวนเฉพาะของบุหร่ีนั้น ไดมีการหารือรวมกับ

คณะอนุกรรมการจัดทําคูมือการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรในการกําหนดเกณฑเร่ืองของการ

ปรากฎตัวของภาพบุหร่ีในภาพยนตรโดยอาศัยผลการศึกษาวิจัยในการสนับสนุนดานขอมูลเชิงวิชาการใน

การกําหนดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร 
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(๕) ขอเสนอเร่ืองเรตติง้หนังกับการปรากฎตัวของบุหร่ีในสังคมไทย 

เม่ือพิจารณาถึงชุดความรูในดานพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก เยาวชน ประกอบกับ หลักการ

พื้นฐานดานการผลิตภาพยนตร และ ความจําเปนทางสังคมในการเรียนรูเร่ืองบุหร่ีอยางถูกตองเหมาะสมใน

กลุมเด็ก เยาวชน ทําใหในการประชุมของคณะอนุกรรมการจัดทําคูมือการจัดระดับความเหมาะสมของ

ภาพยนตร สํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ ไดกําหนดใหมีการใชเกณฑดานบุหร่ี (เปนประเด็นยอยในประเด็น

หลักดานสารเสพติด3) เปนเกณฑในการพิจารณาระดับความเหมาะสมของภาพยนตร ดังนี้ 

 

ระดับอายุ/เกณฑ ความรุนแรง เพศ ความมั่นคง สารเสพติด ศาสนา ภาษา 

ทุกวัย ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ 

๑๓+ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ 

๑๕+ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

๑๘+ ๓ ๒ ๒ ๒ ๒ ๓ 

๒๐+ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

 

โดยในประเด็นบุหร่ี พิจารณาจากลักษณะของการปรากฎตัวใน ๓ ลักษณะ กลาวคือ (๑) การใชบุหร่ี 

หรือ สารชนิดตางๆที่เปนลักษณะเดียวกับบุหร่ี เชน ซิการ ยาเสน ไปป บารากู เปนตน (๒) การทําใหเห็น 

หรือ เขาใจ หรือเปนไปในทํานองเดียวกันกับการใชบุหร่ี เชน การถือบุหร่ีท่ียังไมไดจุด การมวนบุหร่ี การให

เห็นควันบุหร่ี เปนตน และ (๓) การแสดงใหเห็นสัญลักษณหรือภาพตัวแทนของการใชบุหร่ี เชน ตรา

สัญลักษณท่ีปรากฎในรูปแบบตางๆ การแสดงใหเห็นซองบุหร่ี เปนตน 

ในแงของระดับความรุนแรงของภาพจะมีดวยกัน ๔ ระดับ กลาวคือ ไมมี (๐) ระดับนอย (๑) 

ระดับกลาง (๒) และระดับมาก (๓) โดยพิจารณาจาก ๕ ประเด็นประกอบกัน กลาวคือ (๑) บริบทของเร่ือง 

(๒) ความถ่ี (๓) ระยะเวลา (๔) เปาหมายของภาพบุหร่ี(ผลและโทษ) (๕) ตัวแสดงท่ีทําใหปรากฎ 

นั่นหมายความวา โดยรายละเอียดของการปรากฎตัวของภาพบุหร่ีนั้น ในกลุมภาพยนตรในระดับ  

ทุกวยั หรือ ท จะไมสามารถปรากฎภาพของบุหร่ีไดเลย  

ในขณะท่ีในกลุม ๑๓+ นั้น จะสามารถปรากฎภาพบุหร่ีไดในระดับนอย โดยจะตองพิจารณาจาก

บริบทของเร่ืองท่ีไมสามารถเลี่ยงได ปรากฎไดในจํานวนความถ่ีนอยมาก และการปรากฎน้ันตองนําเสนอ
                                                            
3

 ในการพิจารณาระดับความเหมาะสมของภาพยนตรใชองคประกอบหลัก ๖ สวนในการพิจารณา กลาวคือ ความรุนแรง 
เพศ ภาษา สารเสพติด ความมั่นคง และ ศาสนา 
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ใหเห็นผลหรือโทษจากการสูบบหร่ีท่ีชัดเจน โดยตองไมเปนการช้ีนํา ชักจูง หรือสรางคานิยม ทัศนคติเชิง

บวกในการใชบุหร่ี 

สําหรับในกลุม ๑๕+ นั้น จะสามารถปรากฎไดในระดับปานกลาง โดยจะตองพิจารณาจากบริบท

ของเร่ืองท่ีไมสามารถเล่ียงได และการปรากฎนั้นควรนําเสนอใหเห็นผลหรือโทษจากการสูบบุหร่ีท่ีชัดเจน 

ไมเปนเนื้อหาหลักของเร่ือง ผูท่ีทําใหปรากฎอาจเปนตัวเอกของเร่ืองโดยตองไมเปนการช้ีนํา ชักจูง หรือ

สรางคานิยม ทัศนคติเชิงบวกในการใชบุหร่ี 

ในกลุม ๑๘+ และ ๒๐+ นั้น สามารถปรากฎไดในระดับมาก แตตองไมเปนการช้ีนํา ชักจูง หรือ

สรางคานิยม ทัศนคติเชิงบวกในการใชบุหร่ี 
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บทนํา 

(๑) ความเปนมา 

เม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ีผานมาไดมีการประชุมรวมกันระหวางมูลนิธิรณรงคเพื่อ

การไมสูบบุหร่ี บริษัทไบโอสโคป จํากัด และ สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเดก็และครอบครัว 

ม.มหิดล เพื่อหารือเกี่ยวกับ การปรับใชเกณฑในการจัดระดับความเหมาะสมของส่ือภาพยนตรกับ

การปรากฏตัวของภาพบุหร่ี ท้ังนี้เพื่อเตรียมการจัดเวทีสาธารณะและการขับเคล่ือนทางสังคมที่จะ

นําไปสูการกําหนดเกณฑสําหรับการปรากฎภาพของบุหร่ีใน ๓ ประการ กลาวคือ (๑) การที่ไม

สามารถนําเสนอภาพของบุหร่ีได (๒) สามารถนําเสนอภาพบุหร่ีไดภายใตเง่ือนไขบางประการ หรือ 

(๓) สามารถนําเสนอไดโดยไมมีเง่ือนไข โดยอาศัยการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรเปน

เคร่ืองมือในการพิจารณา 

ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตร พบวามี

งานวิจัยจากตางประเทศท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันวา ภาพของบุหร่ีในภาพยนตรสามารถปรากฏ

ไดในภาพยนตรบางระดับความเหมาะสม อีกท้ัง ยังมีงานวิจัยท่ีช้ีไปในทํานองเดียวกันวา ภาพของ

บุหร่ีในภาพยนตรมีผลตอพฤติกรรมการเลียนแบบในกลุมของเด็ก และเยาวชน 

โดยพบวา งานวิจัยท่ีนํามาพิจารณาประกอบเปนงานวิจัยท่ีเปนการศึกษาจากตางประเทศ 

ซ่ึงมีวัฒนธรรม การดําเนินชีวิต ท่ีแตกตางจากสังคมไทย ท่ีประชุม จึงไดแลกเปล่ียนเกี่ยวกับการ

ปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตรท่ีฉายในสังคมไทย โดยยกตัวอยางของภาพยนตรไทย กลาวคือ 

๒๔๙๙ อันธพาลครองเมือง STEP-MOM และ รักแหงสยาม ประกอบกับ โดยผลของ

พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ีกําหนดใหมีการจัดระดับความเหมาะสมของ

ภาพยนตร และเม่ือพิจารณาจากระดับความเหมาะสมของส่ือภาพยนตร4  พบวา ระดับความ

เหมาะสมของส่ือภาพยนตรเปนกลไกสําคัญในการกําหนดรายละเอียดของการไมสามารถปรากฏ

ตัว หรือ ปรากฏตัวไดภายใตเง่ือนไข หรือ สามารถปรากฏตัวไดอยางไมมีเง่ือนไข 

                                                            
4 อิทธิพล ปรีติประสงค,  รายงานวิจัยและพัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสมของส่ือ : เกม
คอมพิวเตอร ภาพยนตร และอินเทอรเน็ต , กระทรวงวัฒนธรรม , กรุงเทพ ๒๕๕๐ 
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ดังนั้น ท่ีประชุมจึงเห็นชอบใหมีการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับแนวทางและเง่ือนไขใน

การนําเสนอภาพของบุหร่ีในภาพยนตรบางประเภทโดยดําเนินการวิจัยเก็บขอมูลในเชิงลึกใน

ประเทศไทยเพื่อสรางความชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑในการนําเสนอ ความเขาใจรวมกันระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนการสรางประชาคมวิชาชีพ รวมถึง การสรางกระบวนการในการ

แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางภาคสวนท่ีเกี่ยวของอันเปนกลไกท่ีสําคัญในการพัฒนาแนวทางในการ

สรางสรรคภาพยนตรในเชิงสรางสรรคในสังคมไทย 

โดยผลของพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ.๒๕๕๑ ไดมีการกําหนดระดับความ

เหมาะสมของภาพยนตร เปน ๗ ระดับ กลาวคือ (๑) ภาพยนตรท่ีสงเสริมการเรียนรูและควรสงเสริม

ใหมีการดู (๒) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูดูท่ัวไป(๓) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูมีอายุต้ังแตสิบสาม

ปข้ึนไป(๔) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูมีอายุต้ังแตสิบหาปข้ึนไป (๕) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูมี

อายุต้ังแตสิบแปดปข้ึนไป (๖) ภาพยนตรท่ีหามผูมีอายุตํ่ากวายี่สิบปดู และ (๗) ภาพยนตรท่ีหาม

เผยแพรในราชอาณาจักร 

ประกอบกับผลของมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ.๒๕๕๑ ได

กําหนดใหมีการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร (เรตต้ิง) แทนระบบการกล่ันกรองเนื้อหา 

(เซ็นเซอร) และ ผลการศึกษาจากโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสมของส่ือ 

: เกมคอมพิวเตอร ภาพยนตร และอินเทอรเน็ต ท่ีเสนอรายละเอียดของเกณฑในการพิจารณาเปนผล

ใหภาพยนตรในบางประเภทไมสามารถนําเสนอภาพของบุหร่ีได ในขณะท่ีภาพยนตรบางประเภท 

สามารถนําเสนอไดภายใตเง่ือนไข และ บางประเภทสามารถนําเสนอไดโดยไมมีเง่ือนไข  

อยางไรก็ตาม ในรายละเอียดของเกณฑในการพิจารณาเกี่ยวกับบุหร่ี ยังไมไดมีการกําหนด

รายละเอียด เง่ือนไข อีกท้ัง เพื่อสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับอิทธิพล ผลกระทบ ดังนั้น 

การศึกษาในโครงการนี้เปนการสรางชุดความรูเกี่ยวกับการปรากฏตัว วิธีการในการนําเสนอ ตาม

ระดับความเหมาะสมของส่ือภาพยนตร อีกท้ัง ยังเปนการสรางความตระหนักและความเขาใจ

รวมกันท่ีเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย อันนําไปสูการจัดทําคูมือการผลิตภาพยนตร

ท่ีมีการนําเสนอภาพของบุหร่ีท่ีสอดคลองกับระดับความเหมาะสมของภาพยนตรท่ีเปนท่ียอมรับได

ของทุกฝายและสามารถบังคับใชไดจริง ตลอดจนการสรางกลไกการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูท่ี

เกี่ยวของ ตลอดจน แนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนรูเทาทันส่ือใหกับผูชม 

(๒) โจทยในการทํางานวิจัยและพัฒนาภายใตโครงการวิจัยและพัฒนา 
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๒.๑ การปรากฏตัวของการนําเสนอภาพบุหร่ีในภาพยนตรในป พ.ศ.๒๕๕๑ เปนอยางไร ? 

๒.๒ การนําเสนอภาพบุหร่ีสําหรับภาพยนตรในสังคมไทยตามระดับความเหมาะสมของ

ภาพยนตรเปนอยางไร และมีเกณฑในการพิจารณาอยางไร ? 

 

(๓) กรอบของการศึกษาวิจัย 

๓.๑ ภาพยนตรไทยท่ีฉายในป พ.ศ.๒๕๕๑ 

๓.๒ ภาพยนตรตางประเทศท่ีนําขามาฉายในป พ.ศ.๒๕๕๑ 

(๔) เปาหมายของศึกษาวิจัยและพัฒนา 
๔.๑ เพื่อศึกษา (Knowledge) ลักษณะและการปรากฏตัวของการนําเสนอภาพบุหร่ีในส่ือ

ภาพยนตร 

๔.๒ เพื่อรวบรวมและพัฒนาชุดความรู (Knowledge) เกี่ยวกับเกณฑในการนําเสนอภาพบุหร่ีใน

ส่ือภาพยนตรตามระดับความเหมาะสมของภาพยนตร 

๔.๓ เพื่อสรางความเคล่ือนไหวทางวิชาการ (Academic Movement) ใหเกิดข้ึนกับบุคคลท่ี

เกี่ยวของกับส่ือภาพยนตรท้ัง ภาคนโยบาย ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ ภาคประชาชน และ ภาควิชาการ

ในการจัดทําขอเสนอเชิงวิชาการในรูปของเกณฑและคูมือในการนําเสนอภาพบุหร่ีในส่ือภาพยนตร

ตามระดับความเหมาะสมของภาพยนตร 

๔.๔ เพื่อสรางความเคล่ือนไหวทางสังคม (Social Movement) ในการสรางการมีสวนรวมในการ

กําหนดแนวทางในการจัดทําเกณฑมาตรฐานในการนําเสนอภาพบุหร่ีสําหรับภาพยนตรตามระดับ

ความเหมาะสมของภาพยนตร เพื่อนําเสนอตอภาคนโยบายและภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 

๔.๕ เพื่อพัฒนาเครือขาย(Network) ท่ีเขมแข็งอันจะประกอบไปดวยภาคสวนตางๆท่ีเกี่ยวของ

ในการพัฒนารายการโทรทัศนฯท้ังจากภาครัฐ  ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ  ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  

และภาคประชาชน  อันมีจุดมุงหมายรวมกันในการพัฒนาเกณฑและรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาส่ือ

ภาพยนตรในเชิงสรางสรรค 
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บทท่ี ๑ 

สถานการณของการปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตรท่ีเขามาฉายในประเทศไทย และ  

  การปรากฏตวัของบุหร่ีในภาพยนตรในตางประเทศ 

 

๑.๑ สถานการณของการปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตรในตางประเทศ 

 (๑) ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

จากผลการศึกษาของกลุมวิจัยสาธารณประโยชนแหงแมสซาชูเซสต สหรัฐอเมริกา ระบุวา 

ในชวงป ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ มีภาพผลิตภัณฑบุหร่ีปรากฏในภาพยนตรและวิดีโอท่ีไดรับระดับความ

เหมาะสมในกลุม แนะนํา กลาวคือ PG 13 ( ไมเหมาะกับเด็กอายุตํ่ากวา ๑๓ ป ) รวมแลวมากกวา

ภาพยนตรในชวงป ๒๕๓๙-๒๕๔๐ ถึงรอยละ ๕๐  

โดยภาพยนตรทําเงินสูงสุด ๕๐ เร่ือง ท่ีออกฉายต้ังแตเดือนเมษายน ๒๕๔๓ – มีนาคม 

๒๕๔๔ พบวามีฉากท่ีเห็นผลิตภัณฑบุหร่ี ๒ ฉากในทุกๆ ๓ ฉาก ปรากฏในภาพยนตรท่ีเนนกลุมเยาวชน 

( เรตต้ิง G : ประชาชนท่ัวไปดูได ) 

จากการศึกษาของ ศ.สแตนตัน แกลนซ และคณะแหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ผูริเร่ิม

โครงการ Tobacco Free Films พบวา จากป ๒๕๓๓ เปนตนมา อัตราการสูบบุหร่ีของตัวแสดงใน

ภาพยนตรสูงข้ึนมากจนแซงหนาอัตราการสูบบุหร่ีในชีวิตจริง โดย จากการสุมภาพยนตรจํานวน ๕ เร่ือง

ท่ีอยูในกลุมหนังทําเงินสูงสุด ๒๐ อันดับแรก ระหวางป ๒๕๓๓ - ๒๕๓๙ พบวา มีอัตราการสูบบุหร่ี

ของตัวแสดงนําในเร่ืองถึงรอยละ ๕๗ ในขณะท่ีอัตราการสูบบุหร่ีในชีวิตจริงมีเพียงรอยละ ๑๔ 

นอกจากนี้ความถ่ีในการนําเสนอฉากสูบบุหร่ีมีมากข้ึน จากเฉล่ียทุกๆ ๑๐ – ๑๕ นาที

ในชวงระหวางป ๒๕๑๓ – ๒๕๒๓ แตจากป ๒๕๓๓ เปนตนมา มีฉากสูบบุหร่ีถ่ีข้ึนเปนทุกๆ ๓-๕ นาที  

(๒) ในประเทศอินเดีย 

สําหรับวงการภาพยนตรบอลลีวูด5 ซ่ึงมีศูนยกลางอยูท่ีเมืองมุมไบย หรือบอมเบย ประเทศ

อินเดีย ถือเปนอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตรขนาดใหญ โดยผลิตภาพยนตรปละ กวา ๘๐๐ เร่ือง และไดรับ

การจัดจําหนายไปท่ัวทวีปเอเชีย เชน ประเทศแถบตะวันออกกลาง และประเทศแถบแอฟริกา จากการสุม

ตัวอยางหนังอินเดียจํานวน ๓๙๕ เร่ือง ท่ีสรางระหวางป ๒๕๓๔-๒๕๔๕ พบวา จํานวน ๓๐๒ เร่ือง 

                                                            

5  
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หรือรอยละ ๗๖.๕ มีฉากสูบบุหร่ีหรือใชผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ โดยรอยละ ๗๒ ของหนังในจํานวนนี้เปน

ภาพการสูบบุหร่ี  

๑.๒ สถานการณของการปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตรในประเทศไทย 

โดยปรากฏขอเท็จจริงดานสถานการณการปรากฏตัวของภาพบุหร่ีในภาพยนตรไทย จาก

ผลการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในภาพยนตรไทยป ๒๕๔๕ ของ เสาวลักษณ อัศวเทววิช 

พบวา จากภาพยนตรท่ีทําการศึกษาจํานวน ๑๙ เร่ือง มีภาพยนตรท่ีปรากฏภาพของบุหร่ี  การสูบบุหร่ี  

หรือยาสูบ จํานวน ๑๔  เร่ือง  คิดเปนรอยละ ๗๓.๖๘ โดยตัวละครท่ีสูบบุหร่ีมากท่ีสุดก็คือ ตัวเอก 

ในขณะท่ีมี ภาพยนตรเพียง ๒ เร่ืองท่ีพูดถึง พิษภัยของการสูบบุหร่ีเทานั้น 

จากการทํางานศึกษาภาพยนตรไทยและตางประเทศท่ีเขามาฉายในประเทศไทย ในระหวาง

ป พ.ศ.๒๕๔๔  - พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยนักวิจัยจาก ไบโอสโคป  โดยมีโจทยในการสํารวจเปน ๕ สวนหลัก 

กลาวคือ 

(๑) การปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตรนั้นปรากฏในภาพยนตรในระดับใด ? 

(๒) การปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตรปรากฏในลักษณะไหนบาง ? 

(๓) ใครในภาพยนตรท่ีเปนผูทําใหปรากฏตัวของบุหร่ี ? 

(๔) สาเหตุของการปรากฏตัวของบุหร่ีมีสาเหตุอะไรบาง ? 

(๕) ระยะเวลา หรือ ความถ่ีในการปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตร ? 

โดยจากการศึกษา พบวา 

(ก) ภาพยนตรไทย 

ขอมูลการสํารวจดานปริมาณการปรากฏตัวของฉากท่ีมีบุหร่ีเขามามีสวนเกี่ยวของใน

ภาพยนตรไทยพบวา จากภาพยนตรไทยท่ีทํารายไดสูงสุด ๕ อันดับแรก ป๒๕๔๕ – ๒๕๕๑ 

จํานวน ๓๕ เร่ืองและเพิ่มเติมภาพยนตรไทยท่ีสรางกระแสและกอใหเกิดอิทธิพลในดานตางๆ 

ใหกับผูชม เลือกจากในอันดับท่ี ๖-๑๐ ของภาพยนตรไทยท่ีมีรายไดสูงสุดประจําป พ.ศ.๒๕๕๔ – 

๒๕๕๑ รวมศึกษาภาพยนตรไทยท้ังส้ิน ๔๒ เร่ืองพบวามีภาพยนตรไทยท่ีมีบุหร่ีปรากฏในฉาก

จํานวน ๒๑ 

เร่ือง คิดเปนรอยละ ๕๐ ของภาพยนตรท่ีใชในการสํารวจ ไดแกภาพยนตรดังตอไปนี้ 

o พ.ศ. ๒๕๔๕ มี ๓ เร่ือง ไดแก ผีหัวขาด, คนเห็นผี, ๗ประจัญบาน 

o พ.ศ. ๒๕๔๖ มี๔ เร่ือง แฟนฉัน, บาก, สตรีเหล็ก๒, เฮ้ียน 
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o พ.ศ. ๒๕๔๗ มี ๔ เร่ือง ชัตเตอรฯ, บอรดี้การดหนาเหล่ียม, โหมโรง, สายลอฟา 

o พ.ศ. ๒๕๔๘ มี ๒ เร่ือง หลวงพี่เทง, บุปผาราตรี เฟส ๒ 

o พ.ศ. ๒๕๔๙ มี ๑ เร่ือง โหนง- เทง นักเลงภูเขาทอง 

o พ.ศ. ๒๕๕๐ มี ๒ เร่ือง บอรดี้การดหนาเหล่ียม๒ , เมลนรกหมวยยกลอ 

o พ.ศ. ๒๕๕๑ มี ๓ เร่ือง องคบาก๒ , ส่ีแพรง, ช็อคโกแลต 

เม่ือแยกวิเคราะหเปนแนวภาพยนตรแลวพบขอเท็จจริงในรายละเอียด ดังนี้  

o ภาพยนตรแนวตลกสยองขวัญจํานวน ๒ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๑๐  

o เปนภาพยนตรแนวตลกบู ๓ เร่ืองคิดเปนรอยละ ๑๔  

o ภาพยนตรแนวชีวิต ๓ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๑๐  

o ภาพยนตรแนวตลกจํานวน ๖ เร่ืองคิดเปนรอยละ ๒๙  

o แนวสยองขวัญ ๔ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๑๙ และ 

o ภาพยนตรแนวบู ๓ เร่ือง คิด เปนรอยละ ๑๔ 

(ข) ภาพยนตรตางประเทศที่นําเขามาฉายในประเทศไทย 

ผลการสํารวจจํานวนภาพยนตรท่ีมีบุหร่ีปรากฏขอมูลการสํารวจดานปริมาณการปรากฏตัว

ของฉากท่ีมีบุหร่ีเขามามีสวนเกี่ยวของในภาพยนตรตางประเทศท่ีเขาฉายในโรงภาพยนตรพบวา 

จากภาพยนตรตางประเทศ ท่ีทํารายไดสูงสุด ๕ อันดับแรก ป ๒๕๔๕ – ๒๕๕๑ จํานวน ๓๕ เร่ือง 

มีการปรากฏตัวของบุหร่ีอยูท้ังส้ิน ๑๙ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๕๔.๓ ดังตอไปนี้ 

o พ.ศ. ๒๕๔๕ มี ๓ เร่ือง ไดแก Spider-Man, The Lord of the rings: The Two 

Tower และ The Tuxedo 

o พ.ศ. ๒๕๔๖ มี๓ เร่ือง ไดแก The Matrix Revolution, X-MEN2, The Lord of the 

rings: The Return of the King 

o พ.ศ. ๒๕๔๗ มี๒ เร่ือง Spider-Man2, Anacondas: The Hunt for the Blood 

Orchid 

o พ.ศ. ๒๕๔๘ มี๓ เร่ือง ไดแก Mr & MRS.Smith, King Kong และ The Chronicle 

of Narnia: The Lion, The Witch and The Wardrobe 

o พ.ศ. ๒๕๔๙ มี๓ เร่ือง ไดแก Superman Returns, X-MEN the land stands และ 

Pirate of the Caribbean: Dead Men’s Chest 
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o ปพ.ศ. ๒๕๕๐ มี๒ เร่ือง ไดแก the resident Evil: Extinction และ Spider-Man3 

o ปพ.ศ. ๒๕๕๑ มี๓ เร่ือง ไดแก 007: Quantum of scale, the Dark Knight และ Iron 

man 

โดย หากจําแนกตามกลุมประเภทของภาพยนตร ผลการสํารวจประเภทของภาพยนตรท่ีมี

ฉากบุหร่ีปรากฏขอมูลจากการสํารวจรูปแบบการปรากฏตัวของภาพยนตร ๑๙ เร่ืองท่ีพบภาพบุหร่ี 

ในภาพยนตรขางตน พบวาภาพยนตรตางประเทศท่ีไดรับความนิยมในประเทศไทย นั้นมีอยู ๓ แนว

ดวยกันคือ แนว Action Si-Fi, แนว Action และ แนวแฟนตาซี โดยภาพยนตรแนว 

o Action Sci-Fi ๑๐ คร้ัง (รอยละ๕๓) 

o Fantasy ๔ คร้ัง (รอยละ๒๑) 

o Action ๓ คร้ัง (รอยละ๑๖) 

o Action Comedy ๑ คร้ัง (รอยละ๕) 

o Action Fantasy ๑ คร้ัง (รอยละ๕) 

๑.๓  สรุปสถานการณดานการปรากฏตัวบุหร่ีในภาพยนตรในสังคมไทยระหวางป พ.ศ.๒๕๔๕ 

– ๒๕๕๑  

หลังจากศึกษาภาพยนตรไทยและภาพยนตรตางประเทศโดยเครือขายนักวิจัยจากไบโอสโคป ท่ีได

ศึกษาภาพยนตรไทยจํานวน ๔๒ เร่ือง และ ภาพยนตรตางประเทศ จํานวน ๓๕ เร่ือง ใน รอบ ๕ ปท่ีผานมา 

ป ๒๕๔๔-๒๕๕๑ พบขอเท็จจริงสําคัญ ๕ ประการ กลาวคือ 

๑.๓.๑  การปรากฏตัวของบุหร่ีโดยจําแนกตามประเภทของหนัง 

หนังไทย จํานวน ๔๒ เร่ือง > มีการปรากฏตัวภาพบุหร่ีในหนัง ๒๑ เร่ือง เปน หนังตลก ๑๒ เร่ือง 

ชีวิต ๓ เร่ือง สยองขวัญ ๔ เร่ือง บู ๒ เร่ือง 

ในขณะท่ีหนังตางประเทศ จํานวน ๓๕ เร่ือง > มีการปรากฏตัวภาพบุหร่ีในหนัง ๑๙ เร่ือง เปนหนัง

แนว Action Sci-Fi ๑๐ เร่ือง แฟนตาซี ๔ เร่ือง แอคช่ัน ๔ เร่ือง ตลก ๑ เร่ือง 
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๑.๓.๒  การปรากฏตัวของบุหร่ีโดยจําแนกตามระดับความเหมาะสมของภาพยนตร6 

หนังไทย แยกตามระดับความเหมาะสม พบวา  หนังในกลุม ๑๓+ มีจํานวน ๒ เร่ือง ในกลุม ๑๕+ มี 

๔ เร่ือง  ในกลุม  ๑๘+ มี ๘ เร่ือง  และ ในกลุม  ๒๐+ มีจํานวน ๗ เร่ือง 

ในขณะท่ีหนังตางประเทศ พบวา หนังในกลุม ๑๓+ มีจํานวน๑๘ เร่ือง และหนังในกลุม R หรือ 

๑๗+ มีจํานวน ๑ เร่ือง 

๑.๓.๓  การปรากฏตัวของภาพบุหร่ีกับตัวแสดงท่ีทําใหปรากฏภาพบุหร่ี 

หนังไทย พบวา นักแสดงประกอบ มีมากกวา ดารานําชาย หญิง และลําดับสุดทายก็คือ  นักแสดง

รองและ ตัวประกอบอ่ืนๆในหนัง 

หนังตางประเทศ พบวา นักแสดงนํา มีมากกวา  นักแสดงรอง และลําดับสุดทายก็คือ  ตัวประกอบ 

๑.๓.๔  รูปแบบของการปรากฏตัวของภาพบุหร่ี มี ๓ ลักษณะ เรียงตามลําดับ กลาวคือ 

การใชบุหร่ีในลักษณะตางๆ การปรากฏตัวของบุหร่ี ผลิตภัณฑ ภาพตัวแทนโดยไมมีการสูบ และ การแสดง

ตราสัญลักษณในลักษณะตางๆ 

 ๑.๓.๕  เปาหมายของการปรากฏตัวของภาพบุหร่ีในภาพยนตร 

ในหนังไทย พบวา มี ๔ กลุมเรียงตามลําดับดังนี้ สะทอนภาพจริงในสังคมและบทบาทของตัวละคร 

สะทอนบุคลิกความเทห  การทําใหเห็นพิษภัยหรือโทษจากบุหร่ี และ การตักเตือนในการใชบุหร่ี 

สําหรับหนังตางประเทศ พบวามีเปาหมายในการปรากฏตัวหลักๆอยู ๔ ขอเชนกัน กลาวคือ การ

สะทอนหรือการแสดงใหเห็นบทบาทในสังคม การใชบุหร่ีในการเปนเคร่ืองมือในการคลายเครียด การใช

บุหร่ีในการแสดงสัญลักษณของการฉลองชัยชนะ และในประเด็นสุดทาย คือ การแสดงใหเห็นผลเสียจาก

การสูบบุหร่ี 

ท้ังหมดแสดงใหเห็นนัยสําคัญประการหนึ่งวา หากพิจารณาจากระดับความเหมาะสมจะพบวา 

ภาพยนตรในระดับความเหมาะสมในกลุมระดับสูงนั้นจะพบการปรากฏตัวของบุหร่ีมากกวาระดับท่ีตํ่ากวา 

ในขณะเดียวกันหนังสวนใหญท่ีปรากฏเปนหนังแนวตลก ซ่ึงในบางคร้ัง ไมจําเปนตองปรากฏภาพของบุหร่ี

ได เพราะไมไดเปนบริบทของเรื่องท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได กลาวในอีกนัยหนึ่งก็คือ สามารถเล่ียงภาพบุหร่ีได

นั่นเอง 
                                                            

6 โดยอาศัยเกณฑในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรจากผลการศึกษาของโครงการวิจัยและ

พัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของส่ือภาพยนตร ภายใตการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม 
รับผิดชอบโครงการโดยสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล 
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บทท่ี ๒ 

แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกับการเรียนรูของเด็ก เยาวชน กับผลกระทบดานส่ือ 

 

๒.๑ ทฤษฎีพื้นฐานดานการเรียนรูของเด็ก เยาวชน จากส่ือ 

(ก) จากชุดความรูดานพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก เยาวชน ในแตละชวงวัย โดยเฉพาะชวงวัย

ท่ีเปนกลุมเปาหมายของการนําเสนอภาพบุหร่ีในหนัง กลาวคือ ชวงวัยเด็ก ๖-๑๒ และ วัยรุน ๑๓-๑๘ ป 

โดย พญ.พรรณพิมล หลอตระกูล ไดอธิบายถึงพัฒนาการเด็กกับการรับรูวา ประเด็นสําคัญ

ประการแรกก็คือ วัยของเด็ก ในดานงานวิชาการดานจิตวิทยาและพัฒนาการเด็กและวัยรุน สามารถ

จําแนกวัยของเด็กและวัยรุนเปน ๕ วัย  กลาวคือ  

(๑) วัยแรกเกิดถึง ๓ ป ในวัยนี้กิจกรรมท่ีเหมาะกับการเรียนรูของเด็กคือการใช

ประสาทสัมผัสทุกดาน  เด็กๆจะคนควาเรียนรูส่ิงท่ีอยูรอบตัว ดวยการเคล่ือนไหวของรางกาย และ

ประสาทสัมผัส เปนวัยท่ีจัดการเรียนรูผานความสัมพันธท่ีใกลชิดจากผูเล้ียงดู และกระทําการเรียนรู

ซํ้าๆจนเกิดการบันทึกจดจํา ในวัยนี้เองเกมคอมพิวเตอรจะ“ดึง” ใหเด็กจองมองท่ีหนาจอท่ีมีแสง

สวาง มีการเคล่ือนไหวภาพท่ีรวดเร็ว การเลนเกมนี้เองเด็กไมมีโอกาสเรียนรูแบบโตตอบกับส่ิงท่ี

รับเขามา และยังมีความเส่ียงจากแสงสวางท่ีวาบข้ึนมาเปนระยะ รวมทั้งปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่ี

เด็กไมไดเคล่ือนไหว 

(๒) วัย ๓ ป ถึง ๕ ป เด็กเร่ิมพัฒนาการเรียนรูจากการเลนแบบสมมุติ  ชอบการทดลอง 

การเลียนแบบ  เด็กๆจะมีพัฒนาการดานภาษา สามารถรับรูอารมณได  ในสวนของระบบคิดจะยัง

ไมสามารถแยกระหวางความจริงกับจินตนาการ ท่ีสําคัญก็คือ การรับรูผานส่ือจะรับรูขอมูลแบบซึม

ซับวาเปนจริง   และมักจะเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเห็น  ไมสามารถตัดสินใจแยกแยะไดดวยตนเองถึง

อันตรายท่ีจะตามมา  โดยเฉพาะการรับชมภาพท่ีนาหวาดกลัวจะสรางความต่ืนตระหนก และมองวา

ส่ิงแวดลอมภายนอกนากลัว นอกจากนี้การเลนเกมมากเกินไปทําใหรบกวนการพัฒนาดานสมาธิ 

(๓) วัย ๖ ป ถึง ๑๒ ป ในวัยนี้เด็กจะมีความอยากรูอยากเห็น  เร่ิมมีประสบการณทาง

สังคมเพิ่มมากข้ึน เปนวัยท่ีสรางการเรียนรูการมีวินัยและความรับผิดชอบ เด็กในวัยนี้เร่ิมแยกแยะ

การใชเวลาเลนกับการเรียนรู อยางไรก็ตามยังมีลักษณะการเลียนแบบสูง เนื่องจากระบบคิดยังอยู

ในชวงการพัฒนาความเปนเหตุเปนผล การแยกแยะขอมูลท่ีไดรับวามีความหมายเชนไร มีแนวโนม



P a g e  | 20 

 

สูงท่ีจะทดลองดวยการเลียนแบบพฤติกรรมโดยไมเขาใจความหมายของพฤติกรรมนั้นๆ และยัง

สรางคานิยมตอพฤติกรรมท่ีรับรูผานส่ือวาเปนคานิยมท่ียอมรับทางสังคม 

(๔) วัย ๑๓ ป ถึง ๑๘ ป ในชวงวัยรุน เปนวัยท่ีมีการพัฒนาระบบคิด สามารถรับรูและแยกแยะ

วิเคราะหขอมูลท่ีไดรับ มีประสบการณทางสังคมเพิ่มมากข้ึนตามวัย ตองการการยอมรับและเลือกรับส่ิงท่ี

เปนตามกระแสหลักไดงาย เปนวัยท่ีมีการแสวงหาตนแบบในอุดมคติ นักรอง นักดนตรี ดารา เปน Idol ของ

เด็กวัยรุน  โดยเฉพาะการนําเสนอที่สรางภาพลักษณ สรางความรูสึกรวม จะมีอิทธิพลมากตอความคิดและ

พฤติกรรมของวัยรุน   นอกจากนี้เด็กจะมีความตองการเปนแบบผูใหญ อยากแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ

ผูใหญเพื่อแสดงวาตนเองโตแลว 

(ข) ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาจากทฤษฎีพัฒนาการของเด็ก7 ภายใตทฤษฎีพัฒนาการทาง

ความคิดของ ฌอง เพียเจท (Jean Piaget’s Theory of Cognitive Development) นักจิตวิทยาขาวสวิสท่ีไดรับ

การยอมรับอยางกวางขวางทฤษฎีนี้ไดเสนอแนวคิดดานการพัฒนาทางความคิด (Constuctive)หรือ

ความสามารถในการอธิบายส่ิงตางๆ ไดอยางถูกตองและแสดงออกอยางมีเหตุผล โดยจัดแบงชวงอายุท่ีเด็ก

สามารถรับรูเขาใจส่ิงตางๆ ออกเปน ๔ ระยะ ดังนี้ 

• ระยะท่ีหนึ่ง  Sensorimotor Stage (ชวงอายุ ๐-๒ป) เด็กจะเรียนรูผานการ

สังเกต และเม่ือเร่ิมควบคุมกลามเน้ือไดก็จะเร่ิมสํารวจส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบตัวและสามารถ

ใชคําท่ีมีความหมายเรียกแทนของจริงได 

• ระยะท่ีสอง Preoperational Stage (ชวงอายุ ๒-๗ ป) ความคิดของเด็กยังคงยึด

ตนเองเปนหลัก (Egocentric) ไมสามารถมองเหตุการณตามมุมมองความคิดของผูอ่ืน  

เขาใจอะไรแตแงมุมเดียว รูจักเลนสมมติ  แตยังไมสามารถเห็นความเหมือนหรือแตกตาง

ของส่ิงตางๆ ทําใหไมสามารถแบงส่ิงตางๆ เปนหมวดหมูได 

• ระยะท่ีสาม Concrete operational Stage  ( ชวงอายุ ๗—๑๑ ป  ) เด็กสามารถเขาใจ

ความหมายและเหตุผลในเร่ืองตางๆดวยมุมมองของคนอ่ืนไมยึดตนเองเปนหลักอีกตอไป มี

                                                            
7 เอกสารประกอบการพิจารณาแกไขราง พระราชบัญญัติ ภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ.... กระทรวง
วัฒนธรรมเพ่ือนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี ในสวนของการแกไขปรับปรุงเร่ืองการจัดระดับความเหมาะสม
ของเกมคอมพิวเตอร ช้ีแจงโดย ผศ.ดร นพ.ชาตรี  วิฑูรชาติ  กุมารแพทยและจิตแพทยเด็กและวัยรุนประจํา
โรงพยาบาลศิริราช , ทําเนียบรัฐบาล , ตุลาคม ๒๕๕๒ 
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ทักษะในการสังเกต  สามารถจัดหมวดหมูของส่ิงของ และบอกความเหมือนหรือความตาง

ของส่ิงของแตละอยางได 

• ระยะท่ีส่ี Formal  Operational Stage  ( ชวงอายุ ๑๑ ปข้ึนไป  )เปนชวงท่ีเร่ิมเขาสู

วัยรุน เด็กจะมีหลักการและมีความคิดท่ีเปนนามธรรมมากข้ึน สามารถคิดเปนเหตุเปนผล 

ต้ังสมมุติฐาน และนําความรูไปปรับใช 

(ค) นอกจากนั้นยังมีการอธิบายดวย ทฤษฏีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก ( Kohlberg’ s 

Moral Development Theory )  และ ลอเรนซ   โคลเบอรก ( Lawrence Kohlberg )ไดแบงระดับของ

จริยธรรมของเด็กออกเปน ๓ ระดับไดแก 

• ระดับกอนเกณฑ ( Pre – Conventional ) เกิดไดกับบุคคลอายุ ๒ ป ถึง ๑๐ ปเปน

จริยธรรมระดับตํ่า หมายถึงการตัดสินใจเลือกกระทําในส่ิงท่ีเปนประโยชนแกตนเองโดย

คํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผู อ่ืน  ทําความดีเพื่อหลบหลีกการถูกลงโทษหรือเพื่อใหได

ผลตอบแทนหรือรางวัล 

• ระดับเกณฑ( Conventional ) เปนจริยธรรมระดับกลางท่ีสังคมยอมรับได เกิดได

กับบุคคลอายุ ๑๐ ป ถึง ๑๖ ป หมายถึง การทําตามกฏเกณฑของกลุมยอยๆของตนหรือทํา

ตามกฎหมายและศาสนา บุคคลผูมีจริยธรรมในระดับนี้ยังตองมีการควบคุมจากภายนอกแต

มีความสามารถที่จะแสดงบทบาทในสังคมได ในขณะเดียวกันก็ยังไมเปนตัวของตนเอง

และมักคลอยตามการชัก๗งของผูอ่ืนโดยเฉพาะเพ่ือนๆ 

• ระดับเหนือกฎ (post  – Conventional ) เปนจริยธรรมระดับสูงหรือระดับอุดมคติ 

เกิดข้ึนไดกับบุคคลอายุ ๑๖ ปข้ึนไป หมายถึงการตัดสินขอขัดแยงตางๆ โดยการนํามาตรึก

ตรองดวยตนเองและตัดสินใจไปตามแตท่ีวาจะเห็นความสําคัญของส่ิงใดมากกวากัน เห็น

ความสําคัญของคนหมูมาก ไมทําตนใหขัดตอสิทธิอันพึงมีพึงไดของผูอ่ืนสามารถควบคุม

บังคับจิตใจตนเองได และมีความยืดหยุนทางจริยธรรมเพื่อจุดมุงหมายในบั้นปลายอันเปน

อุดมคติท่ียิ่งใหญ 
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๒.๒ ปจจัยท่ีสงผลตอการรับรู และ เรียนรูของเด็กจากการบริโภคส่ือ 

 ในดานการรับรูและโอกาสในการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการรับรูส่ือ มีปจจัยพื้นฐานท่ี

สําคัญอยู ๓ สวนประกอบกนั8 กลาวคือ 

สวนท่ี ๑ วัยของเด็ก กลาวคือ ยิ่งวัยของผูชมอายุนอยมาก โอกาสในการเลียนแบบเชิงพฤติกรรมท่ีได

จากการบริโภคส่ือยิ่งมีโอกาสมาก เพราะยังแยกแยะบทบาทจริง บทบาทสมมุติในภาพยนตรไมได ยังไม

สามารถวิเคราะหไดวา อะไรคือ เร่ืองจริง หรือ เร่ืองสมมุติ โดยเฉพาะ เร่ืองของการสูบบุหร่ี ซ่ึงอาจทําให

เขาใจไดวาเปนคานิยมท่ีถูกตอง เปนเร่ืองของบทบาทในการเขาสังคม ยกตัวอยางเชน ประเทศอินเดีย ท่ี

ภาพยนตรเปนผลใหมีการสรางคานิยมในการสูบบุหร่ีในกลุมวัยรุนวาเปนเร่ืองปกติ 

สวนท่ี ๒ พฤติกรรมการรับส่ือ หรือ ความถ่ีในการรับชม ยิ่งถาหากเด็ก เยาวชน มีความถ่ีใน

การรับชมมาก โอกาสในการรับรู เรียนรู เช่ือถือและปฏิบัติตามโดยถือเปนเร่ืองปกติ ยิ่งมีมากข้ึน ดังนั้น หาก

เด็ก เยาวชนไดรับส่ือภาพยนตรท่ีมีการปรากฏตัวของบุหร่ีมาก โอกาสในการเช่ือวาเปนเร่ืองปกติยิ่งมีมาก

ข้ึน 

สวนท่ี ๓ ความเข็มแข็งของครอบครัว ถือเปนปจจัยหลักอีกประการหนึ่ง โดยพิจารณาจาก 

พื้นฐานของครอบครัวในการเล้ียงดู การสรางกิจกรรมรวมกันในครอบครัว และสรางความตระหนักในการ

เลือกรับส่ือ หรือ กระบวนการในครอบครัว เพื่อสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการรับส่ือในครอบครัว 

ซ่ึงหากในครอบครัวมีกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อสรางการเรียนรูในการรูเทาทันส่ือรวมกันของคนใน

ครอบครัว หรือ การสรางกิจกรรมรวมกันในครอบครัว ก็จะลดโอกาสในการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากการบริโภคส่ือ 

 

๒.๒ ปจจัยท่ีสงผลตอการรับรู และ เรียนรูของเด็กจากการบริโภคส่ือ 

จากผลการศึกษาท่ีตีพิมพในวารสารทางการแพทยของอังกฤษ ไดยืนยันถึงความสัมพันธ

ระหวางการสูบบุหร่ีของวัยรุนกับฉากสูบบุหร่ีในภาพยนตร โดยไดทําการสํารวจเด็กอเมริกันจํานวน 

๕,๐๐๐ คน ท่ีมีอายุระหวาง ๙-๑๕ป พบวา  

• เด็กวัยรุนท่ีช่ืนชอบดาราท่ีสูบบุหร่ีในการแสดงภาพยนตรมีแนวโนมท่ีจะมี

ทัศนคติท่ีดีตอการสูบบุหร่ีสูงกวาเด็กท่ัวไปถึง ๑๖ เทา  
                                                            
8 พญ.พรรณพิมล หลอตระกูล , เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการเร่ือง การพัฒนาระบบการจัดระดับความ
เหมาะสมของส่ือโทรทัศน สํานักนายกรัฐมนตรี วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๑ 
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• เด็กวัยรุนท่ีเคยเห็นการสูบบุหร่ีในภาพยนตรมากวา ๑๕๐ คร้ังข้ึนไป ( ในโรง

ภาพยนตร วิดีโอ และโทรทัศน ) ประมาณรอยละ ๓๑ เคยลองสูบบุหร่ีมาแลว  

• ในขณะท่ีเด็กวัยรุนท่ีเห็นการสูบบุหร่ีในภาพยนตรไมถึง ๕๐ คร้ัง มีเพียงรอยละ ๔ 

เทานั้นท่ีเคยลองสูบบุหร่ี  

หลังจากจัดใหมีการควบคุมปจจัยอ่ืนๆ เชน การท่ีมีพอ แม สูบบุหร่ีแลว ผลการวิจัยยังช้ีชัด

วาเด็กวัยรุนท่ีเคยดูภาพยนตรท่ีมีฉากสูบบุหร่ีใหเห็นบอยคร้ังมีแนวโนมท่ีจะลองสูบบุหร่ีสูงกวาเด็ก

ท่ัวไปถึง ๓ เทา  

นั่นหมายความวา วัยรุนยิ่งชมภาพยนตรมากก็ยิ่งมีโอกาสในการสูบบุหร่ีมาก 

ดังนั้นศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงสหรัฐอเมริกาจึงประกาศใหการสูบบุหร่ีใน

ภาพยนตรเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีสนับสนุนใหวัยรุนสูบบุหร่ี เพราะ การสูบบุหร่ีในภาพยนตร

สอนใหเยาวชนรูจักวิธีสูบบุหร่ี เยาวชนสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของดาราภาพยนตรไดดวยการสูบ

บุหร่ี  

การสูบบุหร่ีในภาพยนตรทําใหเยาวชนเขาใจผิดวาคนสวนใหญยอมรับการสูบบุหร่ี และไม

รังเกียจการไดรับควันบุหร่ีท่ีผูอ่ืนสูบ  

อีกท้ัง การเปดเผยรายงานโดย ศ.นพ ประกิต วาทีสาธกกิจ ของ เคน ดาหลเกรน จากองคกร

วัยรุนตอตานการสูบบุหร่ี รัฐนิวยอรก ถึงสาเหตุท่ีทําใหวัยรุนสหรัฐอเมริกาติดบุหร่ี ท่ีพบวาการสูบบุหร่ี

ในภาพยนตรท่ีเยาวชนดูเปนสาเหตุอันดับหนึ่ง ตามหลังดวยมาตรการทางการตลาด การสงเสริมการขาย 

การชักนําของเพ่ือน เลียนแบบคนในครอบครัว และธรรมชาติของวัยรุนท่ีตองการแสดงวาเปนผูใหญ

แลว โดยรอยละ 52 ของวัยรุนเร่ิมสูบบุหร่ีจากการเลียนแบบการสูบบุหร่ีในภาพยนตร 

นอกจากนั้น ยังมีขอยืนยันจากผลการศึกษาวิจัยท่ีไดศึกษากลุมประชากรตัวอยางจํานวน  

๔,๕๐๐ คน ในชวงอายุ ๙ ป – ๑๒ ป โดยศึกษาถึงโอกาสในการเร่ิมตนสูบบุหร่ีและดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมี

แอลกอฮอลท่ีไดรับการชมภาพยนตรท่ีมีฉากบุหร่ีและเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล พบวา  รอยละ ๑๘ มี

ความอยากลองการสูบบุหร่ี และ รอยละ ๒๓ มีความอยากลองดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล นอกจากนั้น

ยังพบอีกวา หากเด็กในกลุมนี้ไมไดถูกจํากัดในการชมภาพยนตรที่เหมาะสําหรับผูชมท่ีเปนผูใหญ และมี



P a g e  | 24 

 

การปรากฏตัวของบุหร่ี จะมีเด็กจํานวนรอยละ ๓๕ มีความอยากลองในการสูบบุหร่ี เม่ือเทียบกับเด็กท่ี

ไมไดชมภาพยนตรในกลุมนี้9 

ในขณะเดียวกัน ขอสรุปทางวิชาการทั้งจากประเทศ สหรัฐ อังกฤษ แคนาคา ออสเตรเลีย 

ฮองกง เยอรมัน ท่ีไดศึกษาในเชิงพฤติกรรมการเรียนรูของกลุมผูชมกับความสัมพันธดานบุหร่ีใน

ภาพยนตร10 พบวา   “บุหร่ีในภาพยนตรมีผลโดยตรงตอการเร่ิมตนสูบบุหร่ีในกลุมเด็ก เยาวชน ทัศนคติท่ี

ดีตอภาพของบุหร่ีในฐานะของบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมการใชชีวิตปกติท่ัวไป โดยเฉพาะผู

สูบบุหร่ีเปนดารานํามีผลอยางมากทัศนคติเชิงบวกในการสูบบุหร่ี” 

โดยมีงานศึกษาวิจัยของประเทศเยอรมนี พบวาวัยรุนท่ีไดชมภาพยนตรท่ีมีฉากสูบบุหร่ี มี

อัตราการทดลองสูบเพิ่มเปน ๒ เทาของวัยรุนท่ีไมเคยเห็นการสูบบุหร่ีในภาพยนตรมากอน ขณะท่ี

งานวิจัยในสหรัฐอเมริกา พบวา ๕๒% ของนักสูบหนาใหม มีอายุระหวาง ๑๒-๑๗ ป หรือประมาณ 

๓๙๐,๐๐๐ คนตอป เร่ิมสูบบุหร่ีหลังเห็นฉากสูบบุหร่ีในภาพยนตร ขณะท่ีมีการคาดการณวา

อุตสาหกรรมบุหร่ีมีรายไดจากภาพยนตรฉายฉากดาราสูบบุหร่ีมากถึงปละ ๘๙๔ ลานเหรียญสหรัฐ 

จึงไมอาจปฏิเสธไดวา การปรากฏตัวของบุหร่ีในหนังนั้นสงผลตอการเรียนรูเชิงพฤติกรรม

ตอเด็ก เยาวชน ท้ังกลุมเด็กโตที่ยังมีพัฒนาการดานวิจารณญาณนอยกวาผูใหญ ยังไมสามารถแยกแยะ

บทบาทสมมุติในการสูบบุหร่ีของตัวละครไดดีเทากับผูใหญ ในขณะเดียวกัน ในชวงวัยรุน ความตองการ

เลียนแบบตนแบบเปนประเด็นสําคัญ อีกท้ัง การตองการแสดงตัวตนเปนผูใหญ ทําใหการเห็นภาพบุหร่ี

ในหนังอาจสงตอคานิยมตอเร่ืองบุหร่ีเปนเร่ืองดี และหากผูนําเสนอภาพบุหร่ีเปนตัวเอกของเร่ือง ยอม

สงผลตอทัศนคติท่ีดีตอภาพลักษณของบุหร่ี 

 

 

                                                            
9 MADELINE A.CALTON , M.BIDGET AHRENS , JAME D. SARGENT , Relation between Parental 
Restrictions on Movies and adolescent Use of Tobacco and Alcohol American College of Physicians-
American Society of Internal Medicine , , January/February 2002 Volume 5, Number 1  
10 World Health Organization , Smoke-free Movies : From Evidence to Action , Tobacco Free Initiative 
(TFI) Switzerland , 2009 
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บทท่ี ๓ 

หลักการพื้นฐานเก่ียวกับการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรกับการปรากฏตวัของบุหร่ี 

เปนการศึกษาถึงแนวคิดและสถานการณเกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรใน

ประเด็นดานบุหร่ี รวมถึง กฎหมาย และ นโยบายท่ีเกี่ยวของกับการปรากฏตัวของบุหร่ีผานส่ือภาพยนตร 

เพื่อนํามาใชประกอบการพิจารณาถึงขอเสนอในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรกับการปรากฏ

ตัวของบุหร่ี 

๓.๑ การจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรกับการปรากฏตัวของสารเสพติดในตางประเทศ 

 การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อภาพยนตร เม่ือพิจารณาจากการจัดระดับความเหมาะสมของ

ภาพยนตร ในประเทศตางๆ จํานวน ๙ ประเทศ จาก ๕ ทวีป พบวา มีการจําแนกโดยอาศัยชวงอายุของกลุม

ผูชมเปนหลัก โดยอาศัยเกณฑในการพิจารณาหลัก ๓ เร่ือง กลาวคือ (๑) พฤติกรรม และ ความรุนแรง (๒) 

ภาษา และ (๓) พฤติกรรม คานิยม ท่ีเกี่ยวกับเร่ืองเพศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑ 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรใน ๕ ทวีป 



P a g e  | 26 

 

โดยสามารถแบงการพิจารณาไดดังนี้ 

ประเด็นท่ี ๑  พฤติกรรมและความรุนแรง  พิจารณาจากภาพ เสียงและเนื้อหา ท่ีอาจทําให

เกิดการเรียนรูท่ีไมเหมาะสม ในเร่ืองพฤติกรรมท่ีรุนแรง หรือนําไปสูความรุนแรงและอันตราย 

ประกอบดวย 

๑. การแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม รวมท้ังการนําเสนอท่ีกอหรือชักนําใหเกิดผลรุนแรง

ตอจิตใจของผูชม ทําใหเกิดความรูสึกทางจิตใจ เชน ความหดหู ความเศรา ความเครียด ความ

สะเทือนใจอยางรุนแรง รวมตลอดถึงองคประกอบของภาพยนตรท่ีทําใหผูชมตกใจกลัว ความนา

เกลียด สยดสยอง ขยะแขยง 

๒. การใชความรุนแรงกระทําตอตนเอง ตอวัตถุ และตอบุคคลอ่ืน 

๓. การใชอาวุธ ยาเสพติด การแสดงภาพของการกระทําความผิดในรูปแบบตางๆ  รวมถึง 

เนื้อหาท่ีขัดตอศีลธรรม และความสงบสุขของสังคม 

๔. การนําเสนอท่ีกอหรือชักนําใหเกิดการอคติ การเลือกปฏิบัติอันนํามาซ่ึงการตอตานหรือ 

การลวงละเมิดบุคคลหรือกลุมบุคคล  รวมถึง  การสงเสริม  การสรางทัศนคติ  ความเชื่อ  การชักจูง

ใจใหเกิดการลวงละเมิดหรือการตอตาน การดูหม่ินเหยียดหยาม การลดทอนหรือการละเมิดศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย  ละเมิดสิทธิมนุษยชน  ตลอดจนการสงเสริมหรือชักจูงใหเกิดการตอตาน ดูหม่ิน 

สรางทัศนคติเชิงลบ การลอเลียนใหเกิดความอาย กลายเปน “ตัวตลกในสังคม” ท่ีมีผลตอตัวบุคคล 

กลุมบุคคล  ท้ังในประเด็นของเช้ือชาติ  สัญชาติ  ชาติพันธุ  เพศ  รสนิยมทางเพศ  ชนช้ัน  สถานะ  

สภาพทางเศรษฐกิจ อายุ ศาสนา สีผิว โรคหรือภาวะสุขภาพความพิการท้ังทางรายกาย จิตใจ และ

สติปญญา 

ประเด็นท่ี ๒  เร่ืองทางเพศ  พิจารณาจากภาพ เสียงและเนื้อหา ท่ีอาจทําใหเกิดการเรียนรูท่ี

ไมเหมาะสม ในดานการแตงกาย  การแสดงออกทางเพศ  การแสดงทาทางหรือกิริยาท่ีไมเหมาะสม

ในทางเพศ การลวงละเมิดทางเพศ การสนทนาหรือใชคําพูดเกี่ยวกับเนื้อหาทางเพศที่ลอแหลม

หรือไมเหมาะสม การสรางทัศนคติทางลบเกี่ยวกับเนื้อหาทางเพศในประเด็นตางๆ เชน การเหยียด

เพศ เปนตน 

 ประเด็นท่ี ๓  เร่ืองภาษา  พิจารณาจากภาพ เสียงและเนื้อหา ท่ีอาจทําใหเกิดการเรียนรูท่ีไม

เหมาะสมในเร่ืองการใชภาษา  ไวยากรณทางภาษา  การใชภาษาท่ีลอแหลม  หม่ินเหม ส่ือ
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ความหมายในเชิงลบ การใชภาษาท่ีหยาบคาย รวมถึงการใชภาษาท่ีกาวราว ดูหม่ิน นํามาซ่ึงการ

ลดทอนศักดิ์ศรีของผูฟง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒  

ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายละเอียดของเกณฑ 

ในการจดัระดับความเหมาะสมของภาพยนตรใน ๕ ทวปี 

 

๓.๒. แนวคิดเก่ียวกับการนําเสนอบุหร่ีในส่ือตางๆ ผานกฎหมายท่ีมีอยู 

๓.๒.๑ โดยกฎหมายภายในของประเทศไทย 

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕ 

        มาตรา ๓ ไดใหคํานิยามของคําวา “โฆษณา” ไววา “หมายความวา การกระทําไมวา

โดยวิธีการใด ๆ ใหประชาชนเห็น ไดยินหรือทราบขอความเพื่อประโยชนในทางการคา”  
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         มาตรา ๘ หามมิใหผูใดโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบหรือแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของ

ผลิตภัณฑยาสูบในส่ิงพิมพ ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนหรือส่ิงอ่ืนใดที่ใชเปนการโฆษณา

ได หรือใชช่ือหรือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบในการแสดง การแขงขัน การใหบริการหรือการ

ประกอบกิจกรรมอื่นใดท่ีมีวัตถุประสงคใหสาธารณชนเขาใจวาเปนช่ือ หรือเครื่องหมายของ

ผลิตภัณฑยาสูบ 

 

สํานักกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ 

คําส่ังคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาท่ี ๒/๒๕๓๒ เร่ือง หามการโฆษณาบุหร่ี  ณ วันท่ี ๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๓๒ 

 ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๓๑  และวันท่ี ๒๐ ธันวาคม 

๒๕๓๑ เห็นชอบในหลักการตามโครงการรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหร่ีและเลิก

สูบบุหร่ีรวมท้ังมีมติเห็นชอบในหลักการใหงดการโฆษณาบุหร่ีทุกชนิดในรูปแบบตาง ๆ ท้ัง

ทางตรงและทางออมในท่ีสาธารณะและส่ือทุกชนิด 

 คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาไดพิจารณาแลว เห็นวาบุหร่ีเปนสินคาท่ีอาจ

กอใหเกิดอันตรายแกผูบริโภคและคณะกรรมการวาดวยฉลากไดกําหนดใหบุหร่ีเปนสินคาท่ี

ควบคุมฉลาก ตามประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับท่ี ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ลงวันท่ี ๓

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๒ ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๓) แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจึงมีคําส่ังหามการโฆษณาสินคา

ท่ีเปนบุหร่ีตามความหมายในประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก ดังกลาวดวยส่ือโฆษณาทุกชนิด 

 

ประกาศกรมประชาสัมพันธ เร่ืองการกําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาสําหรับการโฆษณา

และบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ มกราคม 

๒๕๔๔  

มาตรา ๗ หามทําการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
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๓.๒.๒ โดยขอกําหนดในอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ องคการอนามัยโลก 

ในอนุสัญญาฉบับนี้มีขอกําหนดท่ีเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบผานส่ือในรูปแบบของการโฆษณา 

ปรากฏในมาตรา ๑ บทนิยาม และ  มาตรา ๑๓ การโฆษณายาสูบ การสงเสริมการขายยาสูบ และการใหการ

สนับสนุนโดยยาสูบ 

โดย มาตรา ๑ (ค) “การโฆษณา และการสงเสริมการจําหนายยาสูบ” หมายถึง การส่ือสาร

เชิงพาณิชย ไมวาในรูปแบบใดๆ ท่ีกอใหเกิดผล หรือนาจะกอใหเกิดผลในการสงเสริมการจําหนาย

ผลิตภัณฑยาสูบ หรือการใชยาสูบ ไมวาโดยตรงหรือโดยออม ท้ังนี้ ใหรวมถึงการใหคําแนะนํา หรือ

การกระทําอ่ืนท่ีมีจุดมุงหมายเพื่อการดังกลาวดวย  

และ (ช) “การใหการสนับสนุนยาสูบ” หมายถึง การใหการสนับสนุนไมวาในรูปแบบใดๆ 

ไดแก เหตุการณ กิจกรรม หรือบุคคล โดยมีวัตถุประสงค หรือกอใหเกิดผล หรือนาจะกอใหเกิดผล

ในการสงเสริมการใชยาสูบหรือผลิตภัณฑยาสูบ ไมวาโดยตรงหรือโดยออม 

 

มาตรา ๑๓ วรรค ๔  ใหภาคีแตละฝายดําเนินการดังตอไปนี้เปนอยางนอย ท้ังนี้ เปนไปตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของภาคีนั้น  

(ก)  หามการโฆษณายาสูบ การสงเสริมยาสูบ และการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ ใน

ทุกรูปแบบ ท่ีจะสงเสริมผลิตภัณฑยาสูบ ไมวาดวยวิธีการใดๆ ท่ีผิด ทําใหเขาใจผิด หรือหลอกลวง 

หรืออาจจะสรางความประทับใจผิดๆ เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ ผลตอสุขภาพ อันตราย หรือสารท่ี

ปลอยออก มาจากยาสูบ  

(ข)  บังคับใหมีคําเตือนหรือขอความในดานสุขภาพ หรือในดานอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม มา

พรอมกับการโฆษณายาสูบทุกคร้ัง ตลอดจน การสงเสริมการขายยาสูบและการใหการสนับสนุน

โดยยาสูบ ตามท่ีเห็นสมควรดวย  

(ค)  ควบคุมและจํากัดการใชส่ิงจูงใจ ไมวาโดยตรงหรือโดยออม ในการกระตุนให

ประชาชนท่ัวไปซ้ือผลิตภัณฑยาสูบ  

(ง)  ในกรณีท่ีมิไดมีการหามอยางครอบคลุมไว บังคับใหมีการเปดเผยตัวเลขรายจาย

ของการโฆษณายาสูบ การสงเสริมการขายยาสูบ และการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ ซ่ึงมิไดมี

ลักษณะเปนการตองหามตามกฎหมาย ใหแกหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ หนวยงานราชการเหลานี้
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อาจตัดสินใจใหมีการเปดเผยตัวเลขดังกลาว ตอสาธารณะและตอท่ีประชุมใหญของภาคีตามความ

ในมาตรา 21 ท้ังนี้ ใหอยูภายใตบังคับของกฎหมายภายในของภาคี  

(จ)  ภายใน 5 ป ใหดําเนินการหามอยางครอบคลุม หรือในกรณีภาคีไมอยูในฐานะท่ีจะ

ดําเนินการหามอยางครอบคลุมได เนื่องจากอาจเปนการขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือหลัก

กฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐตน ใหภาคีควบคุมการโฆษณายาสูบ การสงเสริมการขายยาสูบ และ

การใหการสนับสนุนโดยยาสูบ ไมวาจะผานส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ และสื่ออ่ืนๆ ท่ี

เหมาะสม เชน ส่ืออินเตอรเน็ต และ  

(ฉ)  หาม หรือในกรณีภาคีไมอยูในฐานท่ีจะดําเนินการหามอยางครอบคลุมได 

เนื่องจากอาจเปนการขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐตน ให

ควบคุมจํากัดการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ ในเหตุการณหรือกิจกรรมระหวางประเทศและ / หรือ 

ผูเขารวมในเหตุการณหรือกิจกรรมดังกลาว 

โดยหลักของกฎหมายระหวางประเทศแลว ภาคีในสนธิสัญญาตองดําเนินการเพ่ือปฏิบัติ

ตามพันธะกรณีในสนธิสัญญา เม่ือประเทศไทยเขาเปนภาคีในสนธิสัญญาฉบับนี้ เปนผลใหประเทศ

ไทยตองปฏิบัติตามพันธะกรณีท่ีปรากฏในสนธิสัญญาฉบับนี้ โดยการควบคุมการโฆษณายาสูบ 

การสงเสริมการขายยาสูบ และการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ โดยการดําเนินการบัญญัติกฎหมาย

ภายในรองรับ หรือ แกไขกฎหมายภายในเพ่ือใหสอดคลองกับพันธะกรณีในสนธิสัญญา 

๓.๓ การจัดระดับความเหมาะสมของส่ือภาพยนตรกับประเด็นดานสารเสพติด เม่ือพิจารณา

จากเกณฑในการจําแนกระดับความเหมาะสมของภาพยนตรในประเทศตางๆ จากกลุมประเทศตัวอยางใน ๕ 

ทวีป พบวา เกณฑในการพิจารณาเพื่อจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรนั้น มีประเด็นเร่ือง “สารเสพ

ติด” เปนประเด็นหนึ่งของการพิจารณา  

โดยหากพิจารณาจากเกณฑในการพิจารณา จากประเทศ ตางๆ จะพบวา 

ในประเทศ สหรัฐอเมริกา โดย MPAA หรือ The motion picture Association of America ยังไมได

ระบุชัดเจนในกฎเกณฑการจัดระดับความเหมาะสม  แต มีความพยายามรณรงระบุเร่ืองบุหร่ีไวท่ี ระดับ

ความเหมาะสมในกลุมผูใหญ กลาวคือ ระดับ “ R” หรือ Mandatory R   

โดยมีเง่ือนไขมี ๓ ประการคือ (๑) ตองไมเปนการทําใหเขาใจไดวาการใชบุหร่ีท่ีทําใหดูดี เทห (๒) 

ตองไมเปนการนําเสนอการใชบุหร่ีเปนประเด็นหลักของเร่ือง (๓)  ในกรณีท่ีไมจําเปนตอเร่ือง สามารถตัด
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ทอนหรือเล่ียงได  และ จะตองมีการทําโฆษณารณรงค โดยผูผลิตนั้นตองใหความชัดเจนวาไมมีการรับ

ผลประโยชนจากบริษัทบุหร่ี 

ในประเทศอังกฤษ11 โดยThe British Board of film classification (BBFC)  มีการจัดระดับความ

เหมาะสมของส่ือภาพยนตรอยู  8 ระดับ คือ U/Uc/PG/12A/12/15/18/R18 โดยไมไดมีการกลาวถึงบุหร่ี

โดยตรงแตไดกําหนดการปรากฏหรือการแสดงการใชยาเสพติด (Drug)ในทางอันตรายทุกรูปแบบใน ระดับ

ความเหมาะสมต้ังแต 12A ข้ึนไป 

ในประเทศออสเตรเลีย12  มีหนวยงานช่ือ The Office of film and literature Classification (OFLC) มี
การกําหนดการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรเปน  ๗ ระดับ กลาวคือ G/PG/M /MA15+ / x18+ / 
R18 ไมไดมีการกลาวถึงบุหร่ีอยางชัดเจน แตมีการกําหนดเกณฑดานการใชยาเสพติด (Drug) ในกลุมระดับ 
M คือ อายุ ๑๕ ป ข้ึนไป 

ในประเทศไทย ประเด็นเร่ือง การใชเกณฑเร่ือง สารเสพติด หรือ ยาเสพติด นั้นเปนประเด็นของการ

พิจารณาหลัก เพราะหากพิจารณาจาก พระราชบัญญัติ ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดมีการกําหนด

นิยามศัพท และ กําหนดประเภทของยาเสพติดไวดังนี้ 

มาตรา ๔ “ยาเสพติดใหโทษ”๒ หมายความวา สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซ่ึงเม่ือ

เสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใด ๆ แลวทําใหเกิดผลตอ

รางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพ่ิมขนาดการเสพข้ึนเปนลําดับ มีอาการถอนยาเม่ือขาด

ยา มีความตองการเสพท้ังทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยท่ัวไปจะ

ทรุดโทรมลง กับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชท่ีเปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ

หรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษและสารเคมีท่ีใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดวย ท้ังนี้ ตามท่ี

รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบานบางตํารับตาม

กฎหมายวาดวยยาท่ีมียาเสพติดใหโทษผสมอยู 

และ มาตรา ๗ ยาเสพติดใหโทษแบงออกเปน ๕ ประเภท คือ 

                                                            
11 http://www.bbfc.co.uk/classification/c_12.php 
12http://www.oflc.gov.au/www/cob/classification.nsf/Page/ClassificationinAustralia_Legislation_Guidelin
es_Guidelines , 
http://www.comlaw.gov.au/comlaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/0/471F32082B9758EDCA2575450
01DB054?OpenDocument (Classification (Publications, Films and Computer Games) Act 1995 
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(๑) ประเภท ๑ ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน (Heroin) 

(๒) ประเภท ๒ ยาเสพติดใหโทษท่ัวไป เชน มอรฟน (Morphine) โคคาอีน 

(Cocaine) โคเดอีน (Codeine) ฝนยา (Medicinal Opium) 

(๓) ประเภท ๓ ยาเสพติดใหโทษท่ีมีลัษณะเปนตํารับยา และมียาเสพติดใหโทษในประเภท 

๒ ผสมอยูดวย ตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) ประเภท ๔ สารเคมีท่ีใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เชน 

อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด (AcetylChloride) 

(๕) ประเภท ๕ ยาเสพติดใหโทษท่ีมิไดเขาอยูในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ เชนกัญชา พืช

กระทอม 

ท้ังนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศระบุช่ือยาเสพติดใหโทษตามมาตรา ๘ (๑)เพื่อประโยชนแหง

มาตรานี้ คําวา ฝนยา (Medicinal Opium) หมายถึง ฝนท่ีไดผานกรรมวิธีปรุงแตงโดยมีความมุง

หมายเพื่อใชในทางยา 

เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติดังกลาว จะเห็นไดวา สารนิโคตินในบุหร่ี ไมไดอยูในคําจํากัด

ความของ “ยาเสพติด” (DRUG) ซ่ึงเปนเกณฑพื้นฐานในการพิจารณาเร่ืองเกณฑในการจัดระดับความ

เหมาะสมของภาพยนตร 

อย างไรก็ตาม  มีการพิจารณาว า  บุห ร่ี เปนสารเสพติดหรือไม  โดยในป  ๑๙๙๔ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาเร่ืองการใชยาเสพติดของคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศสําหรับอเมริกา13 ได

ลงมติสรุปวานิโคตินเปนสารเสพติด โดยเอกสารรายงานของวงการแพทยสหรัฐฯ ป ๑๙๘๘ นักวิทยาศาสตร

หลายทานไดมาใหขอมูลแกคณะกรรมการชุดนี้ สรุปไดหลายประการคือการรักษาโดยใชแผนนิโคตินไดผล

ควบคุมอาการท่ีเกิดจากการถอนยาเหมือนท่ีพบในการใชยาเมธาโดนในการรักษาการติดเฮโรอีน  ท้ัง

นิโคตินและเมธาโดนมีผลนอยในอัตราพอ ๆ กันในการท่ีชวยใหคนเลิกยาเสพติด  และบุหร่ีสงนิโคตินเขาสู

สมองไดรวดเร็วกวาวิธีอ่ืน แมแตการฉีดเขาหลอดเลือดก็ยังชากวา 

                                                            
13 Ronald M Davis , USA : Tobacco is Drug ,Tobacco Control ,1996 : 5 : 186-191 p 
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ตอมาในวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๑๙๙๕  หนังสือพิมพนิวยอรคไทมสรายงานวา คณะกรรมการ

อาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกาไดสรุปเปนคร้ังแรกแลววานิโคตินเปนสารท่ีควรจะตองถูกควบคุม และ

ไดเสนอมาตรการลําดับแรก คือ การจํากัดการโฆษณาและลดการจําหนายใหเยาวชน14 

 ดวยเหตุนี้ จึงมีการเสนอเพ่ิมเติมใหประเด็นเร่ืองสารเสพติด เปน เกณฑในการพิจารณาระดับความ

เหมาะสมของภาพยนตร แทน การใชคําวา “ยาเสพติด” ทําใหครอบคลุมมากกวา 

 

                                                            
14 นพ.หทัย ชิตานนท คร้ังแรกในโลก,  รัฐประกาศบุหร่ีเปนส่ิงเสพติด วิทยาการ ส่ิงแวดลอม , หนังสือพิมพ
มติชน รายวัน  วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๓๙ หนา ๓๒ 
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บทท่ี ๔ 

ขอเสนอในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรตอการปรากฏตวัของบุหร่ี 

 

 หลังจากทําการสํารวจสถานการณดานการปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตรไทย และ ภาพยนตร

ตางประเทศท่ีนําเขามาฉายในประเทศไทย พบวามีแนวโนมวา การปรากฏตัวของบุหร่ีจะอยูในกลุมระดับ

ความเหมาะสมต้ังแต ๑๓ ปข้ึนไป อีกท้ัง แนวโนมในการปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตรไทยมีแนวโนม

ลดลง แตทวาในตางประเทศ มีแนวโนมสูงข้ึน  

 ในขณะที่ประเทศไทย หลังจากมีการประกาศใช พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ.

๒๕๕๑ โดยผลของ มาตรา ๒๖ ของกฎหมายฉบับนี้ กําหนดใหมีการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร

เปน ๗ ประเภท ดังนี้  (๑) ภาพยนตรท่ีสงเสริมการเรียนรูและควรสงเสริมใหมีการดู (๒) ภาพยนตรท่ี

เหมาะสมกับผูดูท่ัวไป (๓) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูมีอายุต้ังแตสิบสามปข้ึนไป (๔) ภาพยนตรท่ีเหมาะสม

กับผูมีอายุต้ังแตสิบหาปข้ึนไป (๕) ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูมีอายุต้ังแตสิบแปดปข้ึนไป (๖) ภาพยนตรท่ี

หามผูมีอายุตํ่ากวายี่สิบปดู และ (๗) ภาพยนตรท่ีหามเผยแพรในราชอาณาจักร โดยหลักเกณฑในการกําหนด

วาภาพยนตรลักษณะใดควรจัดอยูในภาพยนตรประเภทใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ประกอบกับ การจัดทําขอเสนอแนะจากองคการอนามัยโลกตอการปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตร

ควรอยูในกลุมภาพยนตรท่ีมีระดับความเหมาะสมในกลุมผูใหญ  ดังนั้น ในบทนี้จะเปนการจัดทํา

ขอเสนอแนะตอการปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตรซ่ึงจะพิจารณาภายใตบริบทของสังคมไทย วาบุหร่ีนั้น

สามารถปรากฏตัวในภาพยนตรในระดับความเหมาะสมในชวงใด  และ  มีเ ง่ือนไขอยางไร โดยมี

ปจจัยพื้นฐานในการพิจารณาเพื่อจัดทําขอเสนอแนะ ใน ๓ สวนหลัก กลาวคือ  

 

๔.๑  ผลการจัดทําเวทีวิชาการกลุมยอยเพื่อแสวงหาระดับความเหมาะสมของการปรากฏตัวของบุหร่ีใน

ภาพยนตร (Focus Group)  และ เวทีวิชาการ (Academic Forum)  เพื่อนําเสนอ ระดมแนวคิดในเชิงวิชาการ 

จํานวน ๑ คร้ัง รวมท้ัง การจัดทํารางคูมือในการนําเสนอภาพบุหร่ีในภาพยนตร จํานวน  ๑ คร้ัง 

การจัดเวทีวิชาการกลุมยอย เพื่อศึกษาแนวคิดเชิงลึกจากเครือขายในแตละกลุม โดยกําหนดเปน ๔ 

กลุม ๑๐ คร้ัง กลาวคือ (๑) กลุมเด็ก เยาวชน จํานวน ๒ คร้ัง (๒) กลุมเครือขายครอบครัวและภาคองคกร

พัฒนาเอกชน จํานวน ๒ คร้ัง (๓) กลุมเครือขายภาควิชาชีพและภาคเอกชน จํานวน ๔ คร้ัง (๔) เครือขาย

ภาควิชาการ จํานวน ๒ คร้ัง 
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ในการจดัเวทีวิชาการกลุมยอย มีการตั้งคําถามหลักในการถามเพ่ือแลกเปล่ียนแนวคิดในแนวลึกกับกลุม

ผูเขารวมเวทีวชิาการใน ๔ คําถามหลัก กลาวคือ 

(๑) ทัศนคติตอเร่ืองบุหร่ีในสังคมกับการปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตรควรมีการดําเนินการหรือไม 
อยางไร ? 

(๒) สามารถปรากฏตัวภาพบุหร่ีในภาพยนตรตามระดับความเหมาะสมของภาพยนตร (น ๑๓ +) ได

หรือไม โดยมีเง่ือนไขอยางไร ? 

(๓) สามารถปรากฏตัวภาพบุหร่ีในภาพยนตรตามระดับความเหมาะสมของภาพยนตร (น ๑๕ +) ได

หรือไม โดยมีเง่ือนไขอยางไร ? 

(๔) สามารถปรากฏตัวภาพบุหร่ีในภาพยนตรตามระดับความเหมาะสมของภาพยนตร (น ๑๘ +) ได

หรือไม โดยมีเง่ือนไขอยางไร ? 

จากการจดัทําเวทีวิชาการกลุมยอยในท้ัง ๑๐ กลุม พบขอสรุปสําคัญใน ๔ ประเดน็ กลาวคือ 

ประเด็นท่ี ๑ แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับความจําเปนในการจดัทําเกณฑในการปรากฏตัวของบุหร่ีใน

ภาพยนตร วามีความจําเปนหรือไม ?  

กลุมตัวอยางท้ัง ๑๐ กลุมเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันวา ส่ือภาพยนตรมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเด็ก เยาวชน  ซ่ึงการกําหนดเกณฑการปรากฏตัวภาพบุหร่ีในภาพยนตรให

เหมาะสมตามชวงอายุวัยอันสอดคลองกบัการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร (Rating)  จึงเปนเร่ืองท่ี

ถือวาสําคัญมาก  การปรากฏตัวภาพบุหร่ีในภาพยนตรนั้น  ในบางสถานการณไมไดมีความจําเปนตองเสนอ

ภาพบุหร่ี  และหากไมมีการปรากฏตัวภาพบุหร่ีในฉากนั้นๆ  ก็ไมไดทําใหภาพยนตรดังกลาวไมสามารถ

ส่ือสารเน้ือหาโดยรวมกับผูชมได  ดังนั้นควรมีการพิจารณาตอความจําเปนในการนําเสนอภาพบุหร่ี  ควรมี

เหตุผลมารองรับในการนําเสนอภาพดังกลาว  และหากมีการนําเสนอควรมีลักษณะท่ีสงเสริมการเรียนรู  ไม

ควรเปนการนําเสนอท่ีเปนการปลูกฝงคานิยมดานตาง ๆ 

ประเด็นท่ี ๒ การปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตรควรอยูในภาพยนตรในกลุมระดับความ

เหมาะสมเทาใด ?  

ในประเด็นนี้ มีความเห็นแตกตางกันในเร่ืองของชวงอายุในกลุมระดับความเหมาะสมของผูชมใน

กลุม ๑๓+ และ  ๑๕ + แตในกลุมภาพยนตรท่ีเหมาะสมสําหรับผูชมทุกวัย หรือ ท นั้น เห็นตรงกันวา ไมควร

ปรากฏตัวภาพบุหร่ีไมวากรณีใดๆ ท้ัง การปรากฏอยางชัดเจน ปรากฏลักษณะของควัน หรือ รูปสัญลักษณ 

สําหรับ กรณีของภาพยนตรในระดับอายุ ๑๓+ และ ๑๕+ กลุมเครือขายครอบครัว เครือขายเยาวชน และ 
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เครือขายนักวิชาการจากหลักสูตรยาเสพติดเห็นพองตรงกันวา ไมควรปรากฏ ในขณะท่ี กลุมเครือขายผูผลิต 

เครือขายผูประกอบการเห็นพองกันวา ควรปรากฏไดภายใตเง่ือนไขบางประการ 

โดยเง่ือนไขในการพิจารณา ประกอบดวย ๔ สวน กลาวคือ (๑) บริบทของเร่ือง วาการปรากฏตัว

ของบุหร่ีนั้นจําเปนตอการพัฒนาตัวบทภาพยนตรของตัวแสดงหรือไม และ สามารถหลีกเล่ียงการทําให

ปรากฏไดหรือไม โดยพิจารณาจาก เจตนาของการนําเสนอ และ ความสมจริงของเร่ือง (๒) ผูท่ีทําใหปรากฏ

บุหร่ี เปนตัวละครหลักของภาพยนตรหรือไม (๓) จํานวน ความถ่ี ระยะเวลาในการนําเสนอของภาพบุหร่ี 

เปนประเด็นหลักของเร่ืองหรือไม และ (๔) การทําใหเห็นโทษ หรือ พิษภัยของบุหร่ี ซ่ึงถือเปนหัวใจหลัก

ของการนําเสนอ 

ท้ังนี้ ในการสังเคราะห ชุดความรูดังกลาว ไดขอสรุปเบ้ืองตนวา ในกลุมภาพยนตรระดับ ๑๓+ นั้น

สามารถปรากฏตัวภาพบุหร่ีได แตอยูภายใตเง่ือนไขหลักในสวนของ ตองไมอาจหลีกเล่ียงได พบในความถ่ี 

และ ระยะเวลานอยมาก โดยตองไมเปนบริบทหลักของเร่ือง ท่ีสําคัญตองนําเสนอใหเห็นโทษของการสูบ

บุหร่ี 

ในขณะท่ี กลุมภาพยนตรระดับ ๑๕+ สามารถปรากฏตัวภาพบุหร่ีไดเชนกัน แตอยูภายใตเง่ือนไขท่ี

เขมงวดนอยกวา กลาวคือ โดยหลักการปรากฏภาพของบุหร่ีนั้น ตองเปนกรณีท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได พบใน

ความถ่ี และ ระยะเวลานอย โดยตองไมเปนบริบทหลักของเร่ือง โดยอาจไมไดนําเสนอพิษภัยของบุหร่ีก็ได 

แตการนําเสนอตองไมเปนการชักจูงใหเห็นวาการใชบุหร่ีเปนเร่ืองปกติ คานิยมท่ีถูกตอง 

 

๔.๒ แนวคิดพื้นฐานและการจัดการในตางประเทศในประเด็นดานการปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตร

ตามระดับความเหมาะสมท่ีปรากฏอยู 

ในป ๒๕๕๐ หนวยงานสาธารณสุขของมหานครนิวยอรกกําลังนําเสนอโครงการใหมเพื่อสุขภาพ

อนามัยของประชาชน โดยขอความรวมมือจากบริษัทผูผลิตภาพยนตรมีปรากฏภาพการสูบบุหร่ี ควรจะติด

ระดับความเหมาะสมของภาพยนตรใหภาพยนตรเร่ืองนั้นเปนระดับ R ซ่ึงหมายความวา ผูชมวัยเด็กท่ีมีอายุ

ตํ่ากวา ๑๗ ปจําเปนตองมีผูใหญคอยดูอยูดวย แมวาภาพยนตรเร่ืองนั้นจะไมมีฉากความรุนแรง ฉากโป

เปลือย หรือใชภาษาหยาบโลนก็ตาม จุดประสงคก็เพื่อปกปองเด็กๆ จากอิทธิพลของส่ือภาพยนตร ท่ี

สามารถชักจูงใจใหอยากลอง อยากรูเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีได 

ในขณะท่ี ในขณะท่ีขอเสนอเร่ืองการปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตรขององคการอนามัยโลก ได

นําเสนอถึงแนวคิดดังกลาววา การปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตรนั้นควรปรากฏในภาพยนตรในกลุม
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ระดับความเหมาะสมสําหรับผูใหญ หรือ Adult Rate กลาวคือในกลุมระดับความเหมาะสมในกลุม R ข้ึนไป 

ในขณะท่ีกลุมเด็กและเยาวชน หรือ Youth Rate กลาวคือ ในกลุมแนะนํา หรือ (PG) PG13+ นั้น ไมควร

ปรากฏภาพหรือมีการนําเสนอการใชบุหร่ีในภาพยนตร 

 

๔.๓ ขอเสนอเร่ืองการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรกับการปรากฏตัวของบุหร่ีในสังคมไทย : 

ขอเสนอตอสํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติในการจัดทํากฎกระทรวงและคูมือการจัดระดับความเหมาะสม

ของภาพยนตร 

หลังจากท่ีมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการจัดทําคูมือการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร 

ภายใต กฎกระทรวงกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยทีมผูศึกษาไดรับการแตงต้ัง

ใหเปนคณะอนุกรรมการจัดทําคูมือการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรของสํานักงานวัฒนธรรม

แหงชาติ 

เม่ือพิจารณาถึงชุดความรูในดานพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก เยาวชน ประกอบกับ หลักการ

พื้นฐานดานการผลิตภาพยนตร และ ความจําเปนทางสังคมในการเรียนรูเร่ืองบุหร่ีอยางถูกตองเหมาะสมใน

กลุมเด็ก เยาวชน ทําใหในการประชุมของคณะอนุกรรมการจัดทําคูมือการจัดระดับความเหมาะสมของ

ภาพยนตร สํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ ไดกําหนดใหมีการใชเกณฑดานบุหร่ี (เปนประเด็นยอยในประเด็น

หลักดานสารเสพติด ) เปนเกณฑในการพิจารณาระดับความเหมาะสมของภาพยนตร ดังนี้ 

 

ระดับอายุ/เกณฑ ความรุนแรง เพศ ความม่ันคง สารเสพติด ศาสนา ภาษา 

ทุกวยั ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ 

๑๓+ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ 

๑๕+ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

๑๘+ ๓ ๒ ๒ ๒ ๒ ๓ 

๒๐+ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
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ในประเด็นบุหร่ี ถือเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาในประเด็นเร่ือง “สารเสพติด” โดยพิจารณาจาก

ลักษณะของการปรากฏตัวใน ๓ ลักษณะ กลาวคือ (๑) การใชบุหร่ี หรือ สารชนิดตางๆท่ีเปนลักษณะ

เดียวกับบุหร่ี เชน ซิการ ยาเสน ไปป บารากู เปนตน (๒) การทําใหเห็น หรือ เขาใจ หรือเปนไปในทํานอง

เดียวกันกับการใชบุหร่ี เชน การถือบุหร่ีท่ียังไมไดจุด การมวนบุหร่ี การใหเห็นควันบุหร่ี เปนตน และ (๓) 

การแสดงใหเห็นสัญลักษณหรือภาพตัวแทนของการใชบุหร่ี เชน ตราสัญลักษณท่ีปรากฏในรูปแบบตางๆ 

การแสดงใหเห็นซองบุหร่ี เปนตน 

ในแงของระดับความรุนแรงของภาพจะมีดวยกัน ๔ ระดับ กลาวคือ ไมมี (๐) ระดับนอย (๑) 

ระดับกลาง (๒) และระดับมาก (๓) โดยพิจารณาจาก ๕ ประเด็นประกอบกัน กลาวคือ (๑) บริบทของเร่ือง 

(๒) ความถ่ี (๓) ระยะเวลา (๔) เปาหมายของภาพบุหร่ี(ผลและโทษ) (๕) ตัวแสดงท่ีทําใหปรากฏ 

นั่นหมายความวา โดยรายละเอียดของการปรากฏตัวของภาพบุหร่ีนั้น  

• ในกลุมภาพยนตรในระดับ  ทุกวัย หรือ ท จะไมสามารถปรากฏภาพของบุหร่ีไดเลย  

• ในขณะท่ีในกลุม ๑๓+ นั้น จะสามารถปรากฏภาพบุหร่ีไดในระดับนอย โดยจะตอง

พิจารณาเง่ือนไข ๔ สวนประกอบกัน กลาวคือ  

o การนําเสนอภาพบุหร่ีนั้นโดยบริบทของเร่ืองท่ีไมสามารถเล่ียงได  
o ปรากฏไดในจํานวนความถ่ีนอยมาก และ ไมเปนเนื้อหาหลักของเร่ือง 

o การปรากฏนั้นตองนําเสนอใหเห็นผลหรือโทษจากการสูบบุหร่ีท่ีชัดเจน  

o ตองไมเปนการช้ีนํา ชักจูง หรือสรางคานิยม ทัศนคติเชิงบวกในการใชบุหร่ี 

• สําหรับในกลุม ๑๕+ นั้น จะสามารถปรากฏไดในระดับปานกลาง โดยจะตองพิจารณา

เง่ือนไข ๔ สวนประกอบกัน กลาวคือ 

o จากบริบทของเร่ืองท่ีไมสามารถเล่ียงได และ ไมเปนเนื้อหาหลักของเร่ือง 

o การปรากฏนั้นควรนําเสนอใหเห็นผลหรือโทษจากการสูบบุหร่ีท่ีชัดเจน  

o ผูท่ีทําใหปรากฏอาจเปนตัวเอกของเร่ือง 

o ตองไมเปนการช้ีนํา ชักจูง หรือสรางคานิยม ทัศนคติเชิงบวกในการใชบุหร่ี 

• ในกลุม ๑๘+ และ ๒๐+ นั้น สามารถปรากฏไดในระดับมาก แตตองไมเปนการช้ีนํา ชักจูง 

หรือสรางคานิยม ทัศนคติเชิงบวกในการใชบุหร่ี 
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๔.๔ ขอเสนอเชิง “กลไก” ในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรกับการปรากฏตัวของบุหร่ีใน

สังคมไทย : ขอเสนอตอสํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติในการจัดทํากฎกระทรวงและคูมือการจัดระดับความ

เหมาะสมของภาพยนตร 

 ในการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทําคูมือในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร ไดมีกาหยิบยก

ประเด็นของการทดลองใชคูมือในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร โดย (๑) เครือขายภาคประชา

สังคม ซ่ึงเปนเครือขายท่ีมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร และ 

รวมถึง ผูท่ีเกี่ยวของในประเด็นหลักอันเปนเกณฑในการพิจารณา ท้ัง ๖ ประเด็น กลาวคือ เร่ืองความรุนแรง 

เพศ ภาษา ความม่ันคง ศาสนา และ สารเสพติด และ (๒) เครือขายภาคประชาชน เพื่อเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวม บทบาท ในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร  ท้ัง ๒ เครือขาย นํามาซ่ึง

กระบวนการในการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อพัฒนาเกณฑในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร และ 

คูมือในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร 
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บทท่ี ๕  

การขับเคล่ือนงานวิชาการสูการปฏิบัติการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรในประเด็นเร่ืองการ

ปรากฏตัวของบุหร่ีในภาพยนตร 

 

 โดยท่ีโครงการวิจัยช้ินนี้เปนการทํางานใน ๓ ลักษณะกลาวคือ (๑) การแสวงหาองคความรู ถึง

ผลกระทบในดานโอกาสในการเร่ิมตนสูบบุหร่ีของเด็ก เยาวชน จากการบริโภคส่ือภาพยนตรวาเปนอยางไร 

และ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองบุหร่ี (๒) 

การพัฒนาองคความรู เพื่อนําไปสูการจัดทําคูมือในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร อีกท้ัง การ

พัฒนาเครือขายผูท่ีเกี่ยวของกับภาพยนตร และ ภาคประชาสังคมในการติดตามเร่ืองการจัดระดับความ

เหมาะสมของภาพยนตรในประเด็นเร่ืองการปรากฏตัวของบุหร่ี และ (๓) การขับเคล่ือนองคความรูไปสูการ

ปฏิบัติ ท้ังในเร่ืองของการปฏิรูปกฎหมาย หรือ นโยบาย การส่ือสารความรูไปยังสังคม รวมไปถึง การจัดทํา

โครงสรางเพ่ือรองรับการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการทํางานติดตามเร่ืองการจัดระดับความ

เหมาะสมของภาพยนตรกับการปรากฏตัวเร่ืองบุหร่ี 

 ในบทท่ี ๑-๔ ไดนําเสนอถึงผลการศึกษาและวิจัยอันเปนแนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีพื้นฐานอัน

นําไปสูการพัฒนาชุดความรู และการขับเคล่ือนองคความรูไปสูการปฏิบัติ 

 

๕.๑ การพัฒนาชุดความรูในรูปแบบของการจัดทําคูมือในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรใน

ประเด็นเร่ืองการปรากฏตัวของบุหร่ี 

 คณะผูศึกษาไดถูกแตงต้ังใหเปนคณะอนุกรรมการพัฒนาคูมือการจัดระดับความเหมาะสมของ

ภาพยนตร สํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบใน

การจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร คณะอนุกรรมการชุดนี้มีการประชุมอยางตอเนื่องจํานวน ๘ คร้ัง 

ในการยกรางคูมือในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร โดยคณะอนุกรรมการมีองคประกอบจาก

ท้ังภาครัฐ ภาควิชาชีพ (เชน ผูกํากับภาพยนตร สมาคมสมาพันธภาพยนตรแหงชาติ) ภาคเอกชน (เชน 

สถานีโทรทัศน โรงภาพยนตร) ภาควิชาการ ในการยกรางคูมือฯ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการจัดระดับ

ความเหมาะสมของภาพยนตร 
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 ในการจัดทําคูมือดังกลาว มีการพิจารณารายละเอียดอันเปนเกณฑในการพิจารณาสําหรับภาพยนตร

แตละประเภท กลาวคือ ความรุนแรง เพศ ภาษา ความมั่นคง ศาสนา และ สารเสพติด โดยเฉพาะประเด็น

เร่ืองสารเสพติด ปรากฏในคูมือการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรดังนี้ 

(๑) ท่ัวไป (ท) สารเสพติด ระดับ ๐ ไมมีการใชหรือการแสดงใหเห็นสารเสพติดของมึนเมาทุก

ประเภท 

(๒) น ๑๓+ สารเสพติด ระดับ ๑ สามารถปรากฏการใชหรือการแสดงใหเห็นสารเสพติดของมึนเมา

ไดในระดับนอย กลาวคือ 

 อาจมีเนื้อหาสาระเปนไปตามบริบทของเร่ืองโดยไมเปนองคประกอบท่ีพบบอยใน

การนําเสนอ 

 อาจมีการกระทําผิดกฎหมาย รวมท้ังการใชหรือการแสดงใหเห็นสารเสพติดของ

มึนเมาทุกประเภท โดย 

• ๑)ไมนําเสนอในลักษณะช้ีนาํชักจูง 

• ๒)ไมแสดงกระบวนการของการกระทําท่ีชัดเจน 

• ๓)แสดงใหเห็นถึงผล หรือโทษท่ีไดรับจากการกระทํานั้น 

(๓) น ๑๕+ สารเสพติด ระดบั ๑ สามารถปรากฏการใชหรือการแสดงใหเห็นสารเสพติดของมึนเมา

ไดในระดับนอย กลาวคือ 

 อาจมีเนื้อหาสาระเปนไปตามบริบทของเร่ืองโดยไมเปนองคประกอบท่ีพบบอยใน

การนําเสนอ 

 อาจมีการกระทําผิดกฎหมาย รวมท้ังการใชหรือการแสดงใหเห็นสารเสพติดของ

มึนเมาทุกประเภท โดย 

• (๑)ไมนําเสนอในลักษณะช้ีนาํชักจูง 

• (๒)ไมแสดงกระบวนการของการกระทําท่ีชัดเจน(๓)แสดงใหเห็นถึงผล 

หรือโทษท่ีไดรับจากการกระทํานั้น 
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(๔)น ๑๘+ สารเสพติด ระดบั ๒ สามารถปรากฏการใชหรือการแสดงใหเห็นสารเสพติดของมึนเมา

ไดในระดับกลาง กลาวคือ 

 อาจมีเนื้อหาสาระเปนไปตามบริบทของเร่ือง 

 อาจมีการกระทําผิดกฎหมาย รวมท้ังการใชหรือการแสดงใหเห็นสารเสพติดของ

มึนเมาทุกประเภท โดย  

o (๑)ไมนําเสนอในลักษณะช้ีนําชักจูง 

o (๒)สามารถแสดงกระบวนการของการกระทําท่ีชัดเจน 

o (๓)แสดงใหเห็นถึงผล หรือโทษท่ีไดรับจากการกระทํานั้น 

 กลุม ๒๐+ สารเสพติด ระดับ ๓ สามารถปรากฏการใชหรือการแสดงใหเห็นสาร

เสพติดของมึนเมาไดในระดับมาก กลาวคือ อาจมีการกระทําอันผิดกฎหมาย รวมท้ังการ

ใชหรือการแสดงใหเห็นสารเสพติดของมึนเมาทุกประเภท  แตท้ังนี้ไมขัดตอกฎหมาย

อ่ืน 

 เชน พระราชบัญญัติ ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ในประเด็นเร่ือง การโฆษณา

เพื่อการคา เปนตน 

 

๕.๒ การพัฒนาเครือขายภาคประชาสังคม และ ภาคประชาชนในการติดตามการจัดระดับความ

เหมาะสมของภาพยนตรในประเด็นเร่ืองบุหร่ี 

   จากกรณีศึกษาเร่ือง อวตาร ภาพยนตรแนวแฟนตาซีท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษยโลกท่ีตองการแรธาตุ

ใตดินท่ีเปนท่ีต้ังของหมูบานชาวนาวี เพื่อทําการไปขุดแรดังกลาว จึงมีการพัฒนาชาวนาวีจําลองข้ึน และให

มนุษยสามารถเช่ือมตอกับรางจําลองนั้นได ในเร่ืองนี้เอง ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนประเทศผูผลิต

ภาพยนตร ไดจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรเร่ืองนี้เปนกลุมภาพยนตรท่ีตองไดรับคําแนะนํา 

โดยเฉพาะผูมีอายุนอยกวา ๑๓ ป เพราะมีประเด็นเร่ืองความรุนแรง และ การใชสารเสพติดของตัวละครเอก 

ซ่ึงก็คือ ดร.เกรซ นักวิทยาศาสตร ซ่ึงมีฉากการปรากฏตัวของบุหร่ีจํานวน ๔ คร้ัง 

ในภาพยนตรเร่ืองนี้เอง ทางสํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ โดย คณะกรรมการจัดระดับความ

เหมาะสมของภาพยนตร ไดกําหนดใหเปนภาพยนตรในระดับผูชมทุกวัย หรือ ท  
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ทาง เครือขายครอบครัวอาสาเฝาระวังส่ือ และ กรมควบคุมโรคไมติดตอ รวมท้ัง มูลนิธิรณรงคเพื่อ

การไมสูบบุหร่ี ในฐานะเครือขายภาคประชาสังคม ไดแจงเร่ืองอันเปนประเด็นดังกลาวมายังคณะผูศึกษา 

เพื่อหารือไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

ซ่ึงหากพิจารณาจากเกณฑในการพิจารณาระดับความเหมาะสมของภาพยนตร จะพบวา การ

พิจารณาระดับความเหมาะสมของภาพยนตรเร่ืองนี้ ไมไดเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของ

ประเภทภาพยนตร โดยมีระดับความเหมาะสมของภาพยนตรตํ่ากวาระดับท่ีควรจะเปน กลาวคือ เปน

ภาพยนตรในกลุม ท แตในความเปนจริงแลว ควรจะเปน กลุม น  

โดย ขอ ๒ ของกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร พ.ศ. ๒๕๕๒  ไดกําหนดให

ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูดูท่ัวไป มีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(๑)  เนื้อหาท่ีใหความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวันของ

ประชาชนหรือใหความบันเทิงเปนการท่ัวไป 

(๒)  ไมมีลักษณะของภาพยนตรตามขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕  

ซ่ึงหากไปพิจารณาท่ีขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ ในประเด็นเร่ืองสารเสพติดแลว จะพบวา  

• ขอ ๓ ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูมีอายุต้ังแตสิบสามปข้ึนไป ตองไมมีลักษณะ 

ดังตอไปนี้ (๔) เนื้อหาท่ีแสดงวิธีการใชสารเสพติด 

• ขอ ๔ ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูมีอายุต้ังแตสิบหาปข้ึนไป ตองไมมีลักษณะ

ดงัตอไปนี้ (๔) เนื้อหาท่ีแสดงวิธีการใชสารเสพติด 

• ขอ ๕ ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูมีอายุต้ังแตสิบแปดปข้ึนไป ตองไมมีลักษณะ 

ดังตอไปนี้  (๓) เนื้อหาท่ีแสดงวิธีการใชสารเสพติดซ่ึงอาจชักจูงใจใหผูชมเกิด

พฤติกรรมเลียนแบบ 

เทากับวา หากพิจารณาจาก ขอ ๒ ภาพยนตรเร่ืองนี้ ตองไมใชภาพยนตรในระดับ ท แตจะอยูใน

กลุม ภาพยนตรท่ีเหมาะสมกับผูมีอายุต้ังแตสิบสามปข้ึนไป ซ่ึงสามารถนําเสนอการใชสารเสพติดไดใน

ระดับนอย แตตองไมเปนการแสดงวิธีการใชสารเสพติด 

โดยทางสํานักควบคุมโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข และ เครือขายครอบครัวอาสาเฝาระวังส่ือ 

ไดประสานงานมายังคณะผูศึกษา เพื่อ ประสานไปยัง คณะกรรมการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร 

เพื่อใหมีการทบทวนระดับความเหมาะสมของภาพยนตรเร่ืองนี้ เพื่อใหสอดคลองกับ กฎกระทรวงกําหนด

ลักษณะของประเภทภาพยนตร พ.ศ. ๒๕๕๒  
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ทางคณะผูศึกษาจึงไดประสานงานกับทางสํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ เพื่อ หารือรวมกันระหวาง 

กรมควบคุมโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข และ เครือขายครอบครัวอาสาเฝาระวังส่ือ เพื่อแลกเปล่ียน

ในประเด็นดานการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร และ พัฒนาโครงสรางของการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร 

การหารือรวมกัน โดยมี คุณสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการสํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติเปนประธาน

ในการประชุม ไดมีการจัดทําขอเสนอแนะ ดังนี้ เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบกลไกของการมีสวนรวมในการจัด

ระดับความเหมาะสมของภาพยนตรและเกมคอมพิวเตอร 

แนวคิดพื้นฐานในการทํางาน เพื่อทําใหเกิดการพัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรและ

เกมคอมพิวเตอรในฐานะเคร่ืองมือสําหรับพอแมในการเลือกรับส่ือใหเหมาะสมกับชวงวัยของเด็กใน

ครอบครัวไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนท่ีจะตองสรางกลไกการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัด

ระดับความเหมาะสมรวมกับภาคนโยบาย ภาคเอกชนและภาควิชาชีพ 

ขอเสนอเชิงเนื้อหา เสนอใหมีการจัดทําโครงสรางทดลองในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรและ

เกมคอมพิวเตอรโดยคณะกรรมการภาคประชาชนโดยใชคูมือการจัดระดับความเหมาะสมท่ีมีอยูในการ

ทดลองการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรและเกมคอมพิวเตอรเปรียบเทียบกับระดับความเหมาะสม

ของภาพยนตรและเกมคอมพิวเตอรท่ีถูกกําหนดโดยผูผลิต (Pre Rating – Post Rating) และใหมีการจัดทํา

เวทีเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันเพื่อนําไปสูการพัฒนาคูมือในการจัดระดับความเหมาะสมท่ีมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมถึงการส่ือสารความรูในเร่ืองการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรและเกม

คอมพิวเตอรใหกับประชาชน เพื่อสรางความตระหนักและกระบวนการเรียนรูในการเลือกรับส่ือ 

ขอเสนอแนะเชงิวิธีการ เสนอใหสํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ ดําเนินการใน ๔ ลักษณะ 

ลักษณะท่ี ๑ จัดเวทีสาธารณะรวมกับ เครือขายครอบครัวอาสาเฝาระวังส่ือ มูลนิธิรณรงคเพื่อ

การไมสูบบุหร่ี กระทรวงสาธารณสุข สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวเพื่อรับฟงแนวคิดใน

การพัฒนาโครงสรางของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยยกตัวอยางกรณีศึกษาจากภาพยนตรเร่ืองอวตาร 

ลักษณะท่ี ๒ จัดทําโครงการทดลองใชคูมือการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรและเกม

คอมพิวเตอรโดยศึกษาเปรียบเทียบระหวางการจัดระดับความเหมาะสมท่ีถูกกําหนดโดยผูผลิต เปรียบเทียบ

กับ การจัดระดับความเหมาะสมโดยภาคประชาชน และ จัดทําเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน 
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ลักษณะท่ี ๓ ส่ือสารความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรและ

เกมคอมพิวเตอรใหกับสังคมในทุกภาคสวน โดยรวมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

เครือขายโรงภาพยนตร ในการจัดคูมือการจัดระดับความเหมาะสมภาคประชาชน และ ส่ือสารความรูผาน

โครงสรางท่ีมีอยู 

ลักษณะท่ี ๔ หารือรวมกับเครือขายขับเคลื่อนสภาคุมครองผูบริโภคส่ือ เพื่อจัดทําโครงสราง

เครือขายภาคประชาชนในการเขามีสวนรวมกับคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรในการจัดระดับความ

เหมาะสมของภาพยนตร 

ผลจากหารือทําใหเกิดการทํางานรวมกันใน ๒ ลักษณะ กลาวคือ ลักษณะท่ี ๑ การจัดต้ังคณะทํางาน

เพื่อทดลองการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร โดยจัดต้ังคณะทํางานชุดทดลองโดยมีองคประกอบ

จากเครือขายภาคประชาสังคม ตามประเด็นหลักท้ัง ๖ ประเด็น หมายความวา มีการดําเนินการจัดต้ัง

คณะทํางานเพ่ือลดลองจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตรโดยมีกลุมเครือขายผูท่ีทํางานดานสารเสพติด 

บุหร่ี แอลกอฮอล และ สารเสพติดอ่ืน เปนคณะทํางานเชิงลึกเพื่อใหความเห็นในประเด็นเร่ืองสารเสพติด 

ลักษณะท่ี ๒ การหาแนวทางในการทํางานเพ่ือส่ือสารความรูใหกับผูบริโภคภาพยนตรในประเทศไทย เพื่อ

สรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร 

การดําเนินการดังกลาวนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะรวมกันระหวางคณะผูศึกษาและ หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ สะทอนใหเห็นถึง การเติบโตของเครือขายภาคประชาสังคมที่จะเขามาทําหนาท่ีในการติดตาม 

ตรวจสอบ และ สรางกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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