มิติทางวัฒนธรรมกับการสูบยาสูบของวัยรุ่น
ประชาธิป กะทา
สานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
“วัฒนธรรม” (culture) ได้รับการรับรู้ทั่วไปในลักษณะ
บรรทัดฐานทางสังคมและสถาบันทางสังคมที่คงทนถาวร มีบทบาท
จั ด ระเบี ย บชี วิ ต ของสมาชิ ก ในกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ นั ก สั ง คมศาสตร์
ปัจจุบันอภิปรายถกเถียงเกี่ยวกับข้อจากัดของกรอบคิดดัง กล่าวนี้
ของ “วัฒ นธรรม” โดยเฉพาะการมี มุม มองว่ าคนในวัฒ นธรรม
เดียวกัน หรือกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันจะมีทัศนคติและมุมมองที่เห็น
พ้องต้องกันและมีพฤติก รรมการแสดงออกในลักษณะสอดคล้อ ง
กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน มุมมองต่อวัฒนธรรมลักษณะดังกล่าวนี้
ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ละเลยความแตกต่างหลากหลายของแง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมภายในแต่ละ
กลุ่มชาติพันธุ์ (ethnic heterogeneity) เช่น เพศสภาพ ชนชั้นทางสังคม ความสัมพันธ์ เชิงอานาจ เป็นต้น ซึ่ง
ล้วนมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมทางสังคมที่แตกต่างกันของสมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มชาติพันธุ์
เดียวกัน กรอบคิดเดิมที่มีต่อวัฒนธรรมข้างต้น ยัง ไม่สนใจต่ออิทธิพลของบริบทการเปลี่ยนผ่านทางสัง คม
เศรษฐกิจ ความเป็นสมัยใหม่ โลกาภิวัตน์ และลักษณะสังคมร่วมสมัยที่ซับซ้อนมากขึ้น (Appadurai 1996)
เจอร์ราร์ด เฟอร์เกอร์สัน (Gerard Fergerson) (1998)
เสนอว่ า หากนั ก วิ จั ย สาขาวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพจะน าตั ว แปร
“วัฒนธรรม” มาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของวัยรุ่น
จ าเป็ น ต้ อ งแยกความหมายระหว่ า งค าว่ า “ชาติ พั น ธุ์ ”
(ethnicity) กับ “วัฒนธรรม” ให้ชัดเจน โดยเฉพาะจาเป็นต้อง
ระมัดระวังความหมายของคาว่า ชาติพันธุ์ ใน 2 นัยยะ คือ

1) อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่บุคคลเลือกและแสดงออกโดยตัวเขาเอง
2) ภาพตายตัวและการตีตราอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่บุคคลอื่นกาหนดให้
1. อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของบุคคล เป็นสิ่งที่บุคคลเลือกบนพื้นฐานเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคน
อื่น หากไม่ด้วยเหตุผลความจาเป็นทางสังคมก็ด้วยความจาเป็นทางการเมืองไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง อัตลักษณ์
ของบุ ค คลเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ต ายตั ว หยุ ด นิ่ ง หากลื่ น ไหลเปลี่ ย นแปลงขึ้ น กั บ บริ บ ท กาลเทศะ และเหตุ ผ ลที่
เฉพาะเจาะจง อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความหมายทางสังคมที่แบ่งปันกันในกลุ่มชาติพันธุ์
อันเกิดจากประสบการณ์ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ และมันถูกสร้างและผลิตซ้าในปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
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2. ภาพตายตัวและการติดป้ายตีตราทางชาติพันธุ์ คือ การที่ “คนอื่น” กาหนดอัตลักษณ์ที่ตายตัว
ให้กับปัจเจกบุคคล การตีตรานี้ตั้งอยู่บนฐานคติการสร้างความเป็นอื่นให้กับบุคคล
ดังนั้น การหยิบยื่นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่ง โดยไม่ระมัดระวังอาจ
ตั้งอยู่บนฐานคติเหตุผลทางการเมืองมากกว่าทางวัฒนธรรม นามาสู่การตีตราอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ที่หยุดนิ่ง
ตายตัวให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงที่บุคคลเลือกมีอัตลักษณ์ทางสังคมโดยตัว
เขาเอง และอาจไม่สอดคล้องกับลักษณะทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่รับรู้ทั่วไปในสังคม

“วัฒนธรรมชาติพนั ธุ”์ และ “วัฒนธรรมมวลชน” กับ การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่น
มาร์ค นิชเทอร์ (Mark Nichter 2003) เสนอว่าในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมกับพฤติกรรมการสูบยาสูบของวัยรุ่น เราจาเป็นต้องพิจารณาบทบาทของ “วัฒนธรรม” ใน 2 มิติ
ได้แก่
1. วัฒนธรรมชาติพันธุ์ (Ethnic Culture) ในความหมายที่รับรู้กันทั่วไป เช่น บรรทัดฐานทางสังคม
ค่านิยม กฎระเบียบทางสังคม และสถาบันทางสัง คมต่างๆ ที่มีบทบาทในการกากับแบบแผนพฤติกรรมทาง
สังคมของสมาชิกในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
2. วัฒนธรรมมวลชน (Popular culture) หรืออุดมการณ์ยุคร่วมสมัย ที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ
สร้างอัตลักษณ์ของวัยรุ่น เช่น สื่อโฆษณาที่กระตุ้นเร้าความต้องการสร้างอัตลักษณ์ให้กับกลุ่มวัยรุ่น และสร้าง
ภาพลักษณ์ของวัยรุ่นยุคปัจจุบัน รวมทั้งอุตสาหกรรมยาสูบที่พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ กระตุ้นการ
บริโภคยาสูบให้กับวัยรุ่น
อิทธิพลทางวัฒนธรรม ใน 2 มิติ ข้างต้น นามาสู่คาถามวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบยาสูบ
ของวัยรุ่น ดังนี้
 พฤติ ก รรมการสู บ ยาสู บ ของวั ย รุ่ น ภายใต้ บ ริ บ ทที่
เฉพาะเจาะจงในชี วิ ต ประจ าวั น ได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจาก
กระบวนการทางวัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม
หรือไม่ หากใช่ อย่างไร
 พฤติ ก รรมการสู บ ยาสู บ ของวั ย รุ่ น สั ม พั น ธ์ กั บ การ
นาเสนอภาพลักษณ์และการแบ่งปันอัตลักษณ์ภายใน
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ อั น เป็ น ผลลั พ ธ์ จ ากอิ ท ธิ พ ลของ
อุตสาหกรรมยาสูบที่มีเป้าหมาย เพื่อสร้างแรงกระตุ้น
และจูงใจผ่านการโฆษณาทางการตลาด อย่างไร
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1) วัฒนธรรมชาติพันธุ์
มาร์ค นิชเทอร์ (Mark Nichter 2003) เสนอว่าการวิเคราะห์อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ที่มีอิทธิพลต่อการ
สูบยาสูบของวัยรุ่น ไม่ควรแยกวิเคราะห์ตัวแปรนี้โดดๆ หากจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับ ปฏิสัมพันธ์ของมิติ
ทางสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายไปพร้อมๆ กัน เช่น บรรทัดฐานความเป็นเพื่อน มิติเพศสภาพ ความหมาย
ของแต่ละช่วงวัย และพลวัตความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
1.1 ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมของคนในครอบครั ว และการเคารพผู้ อ าวุ โ ส สิ่ ง นี้ ไ ด้ รั บ
ความสาคัญว่าส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบยาสูบ แบบแผน และระดับการสูบยาสูบของวัยรุ่น โดยเฉพาะนัก
สูบหน้าใหม่ มีงานวิจัยหลายชิ้ นรายงานตรงกันว่าลักษณะความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่แน่นแฟ้น และ
ค่านิยมการเคารพผู้อาวุโสที่สูงมีส่วนช่วยป้องกัน การเป็นนักสูบหน้าใหม่ของวัยรุ่น เงื่อนไขทางชาติพันธุ์ 2
ปัจจัยข้างต้น ยังส่งผลต่อช่วงอายุแรกเริ่มการกลายเป็นนักสูบหน้าใหม่และกาหนดแบบแผนการสูบ ยาสูบว่า
ควรจะสูบยาสูบที่สถานที่และช่วงเวลาใดในชุมชน
1.2 ความแน่นแฟ้นกลมเกลียวกันในชุมชน การช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันภายในกลุ่มชาติ พันธุ์ มี
อิทธิพลต่อการยอมรับและปฏิเสธบุหรี่ของวัยรุ่น ตัวอย่างเช่น งานศึกษาของ มาร์ค นิชเทอร์ และคณะ พบว่า
ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันภายในกลุ่มชาติพันธุ์ชาวฟิลิปปินอเมริกันที่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกามีส่วน
ช่วยป้องกันนักสูบหน้าใหม่ให้กับวัยรุ่นฟิลิปปินอเมริกันเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นในชุมชนชาวแอฟริกันอเมริกัน
หรือชุมชนชาวเอเชียอื่นๆ (Nichter et al. 2002)
1.3 บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อน มีบทบาททั้ง สนับสนุนและป้องกันการสูบยาสูบของวัยรุ่นในแต่ละ
กลุ่มชาติพันธุ์ และเป็นตัวกาหนดว่าควรจะสูบยาสูบช่วงเวลาไหน สถานที่ใ ด จานวนเพื่อนในกลุ่มที่สูบก็เป็น
ปัจจัยสะท้อนความเสี่ยงที่จะชักนาวัยรุ่นนักสูบหน้าใหม่ (Nichter et al. 2009) อย่างไรก็ตาม บรรทัดฐาน
ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งจะส่งผลว่าเพื่อนในกลุ่มจะมี
บทบาทมากหรือน้อยต่อพฤติกรรมการสูบยาสูบของวัยรุ่น
1.4 ความหมายทางสังคมของช่วงวัย ในแต่ละวัฒนธรรมชาติพันธุ์จะมีกฎเกณฑ์ทางสังคมกาหนดว่า
พฤติกรรมการแสดงออกใดที่เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ พฤติกรรมใดหากกระทาในบางช่วงอายุถือ เป็นการ
ละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม และมองเป็นพฤติกรรมเสี่ยงหากยังไม่ถึงวัยที่พร้อม พฤติกรรมการสูบยาสูบของ
วัยรุ่นจะถูกยอมรับ กล่าวโทษ หรือมองเป็นพฤติกรรมเสี่ยงสัมพันธ์กับช่วงวัย
1.5 มิตเิ พศสภาพ ในแต่ละวัฒนธรรมชาติพันธุ์จะมีความคาดหวังต่อบทบาททางสังคมระหว่างผู้หญิง
และผู้ชายที่แตกต่างกัน ผู้หญิง ในบางกลุ่มชาติพันธุ์ไ ด้รับการคาดหวัง ทางสัง คมให้ต้องแต่ง งานเร็วและให้
กาเนิดบุตร ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นผู้ใหญ่ ของผู้หญิง แต่ในบางกลุ่ม
ชาติพันธุ์ผู้หญิงวัยรุ่นได้รับการสนับสนุนทางสัง คมให้ต้องเรียนหนังสือและมีชีวิตทางสัง คมส่วนใหญ่อยู่ใน
โรงเรียน รวมทั้งถูกคาดหวังให้เข้าสู่วัยทางานมากกว่าแต่งงานมีครอบครัว ในขณะที่ในแทบทุกสังคมวัยรุ่นชาย
มักถูกคาดหวังให้เรียนหนังสือมากกว่าผู้หญิง ประเด็นเพศสภาพข้างต้นสัมพันธ์กับโอกาสทางสังคมที่พวกเขา
จะสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน
1.6 สุนทรียะการสูบยาสูบ มักสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ตัวตน และความเท่ห์มีสไตล์ของวัยรุ่น มีงาน
ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้หญิงผิวดากับผู้หญิงผิวขาวที่ไม่สูบบุหรี่พบว่า การไม่สูบบุหรี่ของผู้หญิงผิวดาไม่ได้
มีเป้าหมายเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ตัวตนซึ่งแตกต่างจากผู้หญิงผิวขาวที่ใส่ใจคานึงถึงแง่มุมนี้มากกว่า
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2) วัฒนธรรมมวลชน
วัฒนธรรมมวลชนในสังคมบริโภคปัจจุบันส่งอิทธิพลต่ออุดมคติอัตลักษณ์ทางสังคมของวัยรุ่น โดย
นิยามว่าอัตลักษณ์ทางสังคมของวัยรุ่นในยุคนี้ควรจะเป็นอย่างไร และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าประเภท
ต่างๆ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ทางสัง คมกับคนอื่น บุหรี่เป็นสินค้าประเภทหนึ่ง ที่วัยรุ่นใช้เพื่อ
นิยามตัวตนและอัตลักษณ์ของตนเอง และยังใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอื่นด้วย
2.1 ความหมายการสูบบุหรี่ มุมมองนี้ตั้งอยู่บนฐานคิดว่าวัยรุ่นสร้างความหมายของอัตลักษณ์ทาง
สัง คมของตนเองผ่านพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในแต่ละกลุ่มวัยรุ่น การศึกษาแนวทางนี้ให้
ความสนใจต่อบริบทที่กระบวนการสร้างตัวตนของวัยรุ่นเกิดขึ้นผ่านสัญลักษณ์ทางสัง คมที่หลากหลาย บุหรี่
เป็นแค่สัญลักษณ์หนึ่งที่วัยรุ่นใช้ในกระบวนการดังกล่าวนี้
2.2 อิทธิพลของสื่อ การศึกษาบทบาทของภาพยนตร์ที่กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้วัยรุ่นเลียนแบบ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของตัวละคร งานศึกษาประเด็นนี้ให้ความสนใจต่อจานวนความถี่ของฉากการสูบบุหรี่ที่
ปรากฏในภาพยนตร์ ท่วงท่าลักษณะการสูบ ฉากเหตุการณ์การสูบบุหรี่ การวิเคราะห์ดังกล่าวนี้ช่วยเปิดเผย
อิทธิพลเบื้องหลังที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นว่าควรจะสูบเมื่อใด สถานที่แห่งไหน และด้วย
ท่วงท่าลักษณะแบบใด
2.3 สถานที่ และภูมิ ทัศน์ ของการสูบ บุหรี่ ให้ความสนใจต่อ สถานที่ แ ละช่วงเวลาที่ วัยรุ่ นสูบ บุห รี่
(smoking topography) เช่น เมื่อใดและที่ไหนที่วัยรุ่นสูบบุหรี่ และมันมีความหมายทางสัง คมอย่างไรกับ
วัยรุ่น เช่น เพื่อการผ่อนคลายหรือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ตัวตนและอัตลักษณ์ โดยเฉพาะการสูบในสถานที่แบบ
ใดที่หยิบยื่นความหมายบางลักษณะให้กับวัยรุ่น เช่น การสูบในรถยนต์มีความหมายแตกต่างอย่างไรกับการสูบ
ที่สถานที่แห่งอื่นในชีวิตประจาวัน และประเด็นมิติเพศสภาพว่าวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงสูบบุหรี่ ณ สถานที่
และช่วงเวลาใด มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร การศึกษาประเด็นนี้ขยายความเข้าใจจากประเด็ น
ปริมาณการสูบต่อวัน มาสู่ความเข้าใจลักษณะและรูปแบบการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในแต่ละช่วงเวลาว่าเป็นการ
สูบแบบเร่ง รีบหรือสูบเพื่อการผ่อนคลาย ความรู้ที่ไ ด้จากการศึกษาแง่มุมข้างต้นนามาสู่การออกมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อการควบคุมโอกาสและสถานที่ที่วัยรุ่นจะเข้าถึงการสูบบุหรี่ในชีวิตประจาวัน
2.4 ชีววัฒนธรรมของบุหรี่ (biocultural reasons) วัยรุ่นทุกวันนี้อยู่ในยุคของการบีบรัดของเวลา
(time compression) มันส่งผลต่อความกดดันในชีวิตที่มากขึ้น บุหรี่ที่ได้รับการโฆษณาว่ามีสารที่ช่วยปลด
เปลื้องความเหนื่อยหน่ายและเหมื่อยล้าจึ งสร้างความพึงพอใจให้กับวัยรุ่น เนื่องจากในยุคนี้เป็นยุคที่วัยรุ่น
“นอนดึก ตื่นเช้า” จึงต้องการสิ่งที่ทาให้ช่วยสร้างความกระปรี้กระเปร่าในตอนเช้า ทาให้บุหรี่และกาแฟซึ่งมี
สารที่ช่วยสร้าง “ความสดชื่น” สอดรับกับวิถีชีวิตวัยรุ่นในยุคสมัยนี้
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