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มิติทางวัฒนธรรมกับการสูบยาสูบของวัยรุ่น 
 

ประชาธิป กะทา 
ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

 

“วัฒนธรรม” (culture) ได้รับการรับรู้ท่ัวไปในลักษณะ
บรรทัดฐานทางสังคมและสถาบันทางสังคมท่ีคงทนถาวร มีบทบาท
จัดระเบียบชีวิตของสมาชิกในกลุ่มชาติพันธุ์  นักสังคมศาสตร์
ปัจจุบันอภิปรายถกเถียงเกี่ยวกับข้อจ ากัดของกรอบคิดดังกล่าวนี้
ของ “วัฒนธรรม” โดยเฉพาะการมีมุมมองว่าคนในวัฒนธรรม
เดียวกัน หรือกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันจะมีทัศนคติและมุมมองท่ีเห็น
พ้องต้องกันและมีพฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะสอดคล้อง
กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน มุมมองต่อวัฒนธรรมลักษณะดังกล่าวนี้ 
ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ละเลยความแตกต่างหลากหลายของแง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมภายในแต่ละ
กลุ่มชาติพันธุ์ (ethnic heterogeneity) เช่น เพศสภาพ ชนช้ันทางสังคม ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ เป็นต้น ซึ่ง
ล้วนมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมทางสังคมท่ีแตกต่างกันของสมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มชาติพันธุ์
เดียวกัน กรอบคิดเดิมท่ีมีต่อวัฒนธรรมข้างต้น ยังไม่สนใจต่ออิทธิพลของบริบทการเปล่ียนผ่านทางสังคม
เศรษฐกิจ ความเป็นสมัยใหม่ โลกาภิวัตน์ และลักษณะสังคมร่วมสมัยท่ีซับซ้อนมากขึ้น (Appadurai 1996)  

 

เจอร์ราร์ด เฟอร์เกอร์สัน (Gerard Fergerson) (1998) 
เสนอว่าหากนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะน าตัวแปร 
“วัฒนธรรม” มาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมเส่ียงสุขภาพของวัยรุ่น 
จ า เป็น ต้องแยกความหมายระหว่ า งค าว่ า  “ชา ติพันธุ์ ” 
(ethnicity) กับ “วัฒนธรรม” ให้ชัดเจน โดยเฉพาะจ าเป็นต้อง
ระมัดระวังความหมายของค าว่า ชาติพันธุ์  ใน 2 นัยยะ คือ  

 
 

1) อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่บุคคลเลือกและแสดงออกโดยตัวเขาเอง  
2) ภาพตายตัวและการตีตราอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่บุคคลอ่ืนก าหนดให้      

  

1. อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของบุคคล เป็นส่ิงท่ีบุคคลเลือกบนพื้นฐานเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคน
อื่น หากไม่ด้วยเหตุผลความจ าเป็นทางสังคมก็ด้วยความจ าเป็นทางการเมืองไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง อัตลักษณ์
ของบุคคลเป็นส่ิงท่ีไม่ตายตัวหยุดนิ่ง หากล่ืนไหลเปล่ียนแปลงขึ้นกับบริบท  กาลเทศะ และเหตุผลท่ี
เฉพาะเจาะจง อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความหมายทางสังคมท่ีแบ่งปันกันในกลุ่มชาติพันธุ์
อันเกิดจากประสบการณ์ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ และมันถูกสร้างและผลิตซ้ าในปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
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 2. ภาพตายตัวและการติดป้ายตีตราทางชาติพันธุ์ คือ การท่ี “คนอื่น” ก าหนดอัตลักษณ์ท่ีตายตัว
ให้กับปัจเจกบุคคล การตีตรานี้ต้ังอยู่บนฐานคติการสร้างความเป็นอื่นให้กับบุคคล 
  

ดังนั้น การหยิบยื่นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่ง โดยไม่ระมัดระวังอาจ
ต้ังอยู่บนฐานคติเหตุผลทางการเมืองมากกว่าทางวัฒนธรรม น ามาสู่การตีตราอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ท่ีหยุดนิ่ง
ตายตัวให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นส่ิงท่ีไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงท่ีบุคคลเลือกมีอัตลักษณ์ทางสังคมโดยตัว
เขาเอง และอาจไม่สอดคล้องกับลักษณะทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่รับรู้ท่ัวไปในสังคม  
 
“วัฒนธรรมชาติพนัธุ”์ และ “วฒันธรรมมวลชน” กบั การศกึษาพฤตกิรรมการสบูบหุรีข่องวัยรุ่น 
 

มาร์ค นิชเทอร์ (Mark Nichter 2003) เสนอว่าในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมกับพฤติกรรมการสูบยาสูบของวัยรุ่น เราจ าเป็นต้องพิจารณาบทบาทของ “วัฒนธรรม” ใน 2 มิติ 
ได้แก่ 
 1. วัฒนธรรมชาติพันธุ์ (Ethnic Culture) ในความหมายท่ีรับรู้กันท่ัวไป เช่น บรรทัดฐานทางสังคม 
ค่านิยม กฎระเบียบทางสังคม และสถาบันทางสังคมต่างๆ ท่ีมีบทบาทในการก ากับแบบแผนพฤติกรรมทาง
สังคมของสมาชิกในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์  
 2. วัฒนธรรมมวลชน (Popular culture) หรืออุดมการณ์ยุคร่วมสมัย ท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการ
สร้างอัตลักษณ์ของวัยรุ่น เช่น ส่ือโฆษณาท่ีกระตุ้นเร้าความต้องการสร้างอัตลักษณ์ให้กับกลุ่มวัยรุ่นและสร้าง
ภาพลักษณ์ของวัยรุ่นยุคปัจจุบัน รวมท้ังอุตสาหกรรมยาสูบท่ีพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นการ
บริโภคยาสูบให้กับวัยรุ่น 

 
 อิทธิพลทางวัฒนธรรม ใน 2 มิติ ข้างต้น น ามาสู่ค าถามวิจัยท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบยาสูบ
ของวัยรุ่น ดังนี้ 
 

 พฤติกรรมการสูบยาสูบของวัยรุ่นภายใต้บริบทท่ี
เฉพาะเจาะจงในชีวิตประจ าวัน ได้รับอิทธิพลจาก
กระบวนการทางวัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม 
หรือไม่ หากใช่ อย่างไร  

 พฤติกรรมการสูบยาสูบของวัยรุ่น สัมพันธ์กับการ
น าเสนอภาพลักษณ์และการแบ่งปันอัตลักษณ์ภายใน
กลุ่มชาติพันธุ์ อันเป็นผลลัพธ์จากอิทธิพลของ
อุตสาหกรรมยาสูบท่ีมีเป้าหมาย เพื่อสร้างแรงกระตุ้น 
และจูงใจผ่านการโฆษณาทางการตลาด อย่างไร 
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 1) วัฒนธรรมชาติพันธุ์  
มาร์ค นิชเทอร์ (Mark Nichter 2003) เสนอว่าการวิเคราะห์อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

สูบยาสูบของวัยรุ่น ไม่ควรแยกวิเคราะห์ตัวแปรนี้โดดๆ หากจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับปฏิสัมพันธ์ของมิติ
ทางสังคมวัฒนธรรมท่ีหลากหลายไปพร้อมๆ กัน เช่น บรรทัดฐานความเป็นเพื่อน มิติเพศสภาพ ความหมาย
ของแต่ละช่วงวัย และพลวัตความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์  

1.1 ลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในครอบครัวและการเคารพผู้อาวุโส ส่ิงนี้ ไ ด้รับ
ความส าคัญว่าส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบยาสูบ แบบแผน และระดับการสูบยาสูบของวัยรุ่น โดยเฉพาะนัก
สูบหน้าใหม่ มีงานวิจัยหลายช้ินรายงานตรงกันว่าลักษณะความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวท่ีแน่นแฟ้นและ
ค่านิยมการเคารพผู้อาวุโสท่ีสูงมีส่วนช่วยป้องกันการเป็นนักสูบหน้าใหม่ของวัยรุ่น เงื่อนไขทางชาติพันธุ์ 2 
ปัจจัยข้างต้น ยังส่งผลต่อช่วงอายุแรกเริ่มการกลายเป็นนักสูบหน้าใหม่และก าหนดแบบแผนการสูบยาสูบว่า
ควรจะสูบยาสูบท่ีสถานท่ีและช่วงเวลาใดในชุมชน  

1.2 ความแน่นแฟ้นกลมเกลียวกันในชุมชน การช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันภายในกลุ่มชาติพันธุ์ มี
อิทธิพลต่อการยอมรับและปฏิเสธบุหรี่ของวัยรุ่น ตัวอย่างเช่น งานศึกษาของ มาร์ค นิชเทอร์ และคณะ พบว่า
ความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นกันภายในกลุ่มชาติพันธุ์ชาวฟิลิปปินอเมริกันท่ีอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกามีส่วน
ช่วยป้องกันนักสูบหน้าใหม่ให้กับวัยรุ่นฟิลิปปินอเมริกันเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นในชุมชนชาวแอฟริกันอเมริกัน 
หรือชุมชนชาวเอเชียอื่นๆ (Nichter et al. 2002)   

1.3 บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อน มีบทบาทท้ังสนับสนุนและป้องกันการสูบยาสูบของวัยรุ่นในแต่ละ
กลุ่มชาติพันธุ์ และเป็นตัวก าหนดว่าควรจะสูบยาสูบช่วงเวลาไหน สถานท่ีใด จ านวนเพื่อนในกลุ่มท่ีสูบก็เป็น
ปัจจัยสะท้อนความเส่ียงท่ีจะชักน าวัยรุ่นนักสูบหน้าใหม่ (Nichter et al. 2009) อย่างไรก็ตาม บรรทัดฐาน
ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งจะส่งผลว่าเพื่อนในกลุ่มจะมี
บทบาทมากหรือน้อยต่อพฤติกรรมการสูบยาสูบของวัยรุ่น  

1.4 ความหมายทางสังคมของช่วงวัย ในแต่ละวัฒนธรรมชาติพันธุ์จะมีกฎเกณฑ์ทางสังคมก าหนดว่า
พฤติกรรมการแสดงออกใดท่ีเหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ พฤติกรรมใดหากกระท าในบางช่วงอายุถือเป็นการ
ละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม และมองเป็นพฤติกรรมเส่ียงหากยังไม่ถึงวัยท่ีพร้อม พฤติกรรมการสูบยาสูบของ
วัยรุ่นจะถูกยอมรับ กล่าวโทษ หรือมองเป็นพฤติกรรมเส่ียงสัมพันธ์กับช่วงวัย  

1.5 มิติเพศสภาพ ในแต่ละวัฒนธรรมชาติพันธุ์จะมีความคาดหวังต่อบทบาททางสังคมระหว่างผู้หญิง
และผู้ชายท่ีแตกต่างกัน ผู้หญิงในบางกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการคาดหวังทางสังคมให้ต้องแต่งงานเร็วและให้
ก าเนิดบุตร ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของการเปล่ียนผ่านสู่การเป็นผู้ใหญ่ของผู้หญิง แต่ในบางกลุ่ม
ชาติพันธุ์ผู้หญิงวัยรุ่นได้รับการสนับสนุนทางสังคมให้ต้องเรียนหนังสือและมีชีวิตทางสังคมส่วนใหญ่อยู่ใน
โรงเรียน รวมท้ังถูกคาดหวังให้เข้าสู่วัยท างานมากกว่าแต่งงานมีครอบครัว ในขณะท่ีในแทบทุกสังคมวัยรุ่นชาย
มักถูกคาดหวังให้เรียนหนังสือมากกว่าผู้หญิง ประเด็นเพศสภาพข้างต้นสัมพันธ์กับโอกาสทางสังคมท่ีพวกเขา
จะสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน  

1.6 สุนทรียะการสูบยาสูบ มักสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ตัวตน และความเท่ห์มีสไตล์ของวัยรุ่น มีงาน
ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้หญิงผิวด ากับผู้หญิงผิวขาวที่ไม่สูบบุหรี่พบว่า การไม่สูบบุหรี่ของผู้หญิงผิวด าไม่ได้
มีเป้าหมายเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ตัวตนซึ่งแตกต่างจากผู้หญิงผิวขาวที่ใส่ใจค านึงถึงแง่มุมนี้มากกว่า  
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2) วัฒนธรรมมวลชน 
วัฒนธรรมมวลชนในสังคมบริโภคปัจจุบันส่งอิทธิพลต่ออุดมคติอัตลักษณ์ทางสังคมของวัยรุ่น  โดย

นิยามว่าอัตลักษณ์ทางสังคมของวัยรุ่นในยุคนี้ควรจะเป็นอย่างไร และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าประเภท
ต่างๆ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอื่น บุหรี่เป็นสินค้าประเภทหนึ่งท่ีวัยรุ่นใช้เพื่อ
นิยามตัวตนและอัตลักษณ์ของตนเอง และยังใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอื่นด้วย 

2.1 ความหมายการสูบบุหรี่ มุมมองนี้ต้ังอยู่บนฐานคิดว่าวัยรุ่นสร้างความหมายของอัตลักษณ์ทาง
สังคมของตนเองผ่านพฤติกรรมการสูบบุหรี่ท่ีเกิดขึ้นเฉพาะภายในแต่ละกลุ่มวัยรุ่น การศึกษาแนวทางนี้ให้
ความสนใจต่อบริบทท่ีกระบวนการสร้างตัวตนของวัยรุ่นเกิดขึ้นผ่านสัญลักษณ์ทางสังคมท่ีหลากหลาย บุหรี่
เป็นแค่สัญลักษณ์หนึ่งท่ีวัยรุ่นใช้ในกระบวนการดังกล่าวนี้   

2.2 อิทธิพลของส่ือ การศึกษาบทบาทของภาพยนตร์ท่ีกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้วัยรุ่นเลียนแบบ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของตัวละคร งานศึกษาประเด็นนี้ให้ความสนใจต่อจ านวนความถี่ของฉากการสูบบุหรี่ท่ี
ปรากฏในภาพยนตร์ ท่วงท่าลักษณะการสูบ ฉากเหตุการณ์การสูบบุหรี่ การวิเคราะห์ดังกล่าวนี้ช่วยเปิดเผย
อิทธิพลเบื้องหลังท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นว่าควรจะสูบเมื่อใด สถานท่ีแห่งไหน และด้วย
ท่วงท่าลักษณะแบบใด 

2.3 สถานท่ีและภูมิทัศน์ของการสูบบุหรี่  ให้ความสนใจต่อสถานท่ีและช่วงเวลาท่ีวัยรุ่นสูบบุหรี่ 
(smoking topography) เช่น เมื่อใดและท่ีไหนท่ีวัยรุ่นสูบบุหรี่ และมันมีความหมายทางสังคมอย่างไรกับ
วัยรุ่น เช่น เพื่อการผ่อนคลายหรือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ตัวตนและอัตลักษณ์ โดยเฉพาะการสูบในสถานท่ีแบบ
ใดท่ีหยิบยื่นความหมายบางลักษณะให้กับวัยรุ่น เช่น การสูบในรถยนต์มีความหมายแตกต่างอย่างไรกับการสูบ
ท่ีสถานท่ีแห่งอื่นในชีวิตประจ าวัน และประเด็นมิติเพศสภาพว่าวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงสูบบุหรี่ ณ สถานท่ี
และช่วงเวลาใด มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร การศึกษาประเด็นนี้ขยายความเข้าใจจากประเด็น
ปริมาณการสูบต่อวัน มาสู่ความเข้าใจลักษณะและรูปแบบการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในแต่ละช่วงเวลาว่าเป็นการ
สูบแบบเร่งรีบหรือสูบเพื่อการผ่อนคลาย ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาแง่มุมข้างต้นน ามาสู่การออกมาตรการท่ี
เหมาะสมเพื่อการควบคุมโอกาสและสถานท่ีท่ีวัยรุ่นจะเข้าถึงการสูบบุหรี่ในชีวิตประจ าวัน 

   2.4 ชีววัฒนธรรมของบุหรี่ (biocultural reasons) วัยรุ่นทุกวันนี้อยู่ในยุคของการบีบรัดของเวลา 
(time compression) มันส่งผลต่อความกดดันในชีวิตท่ีมากขึ้น บุหรี่ท่ีได้รับการโฆษณาว่ามีสารท่ีช่วยปลด
เปล้ืองความเหนื่อยหน่ายและเหมื่อยล้าจึงสร้างความพึงพอใจให้กับวัยรุ่น เนื่องจากในยุคนี้เป็นยุคท่ีวัยรุ่น 
“นอนดึก ต่ืนเช้า” จึงต้องการส่ิงท่ีท าให้ช่วยสร้างความกระปรี้กระเปร่าในตอนเช้า ท าให้บุหรี่และกาแฟซึ่งมี
สารที่ช่วยสร้าง “ความสดช่ืน” สอดรับกับวิถีชีวิตวัยรุ่นในยุคสมัยนี้  
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