รายงานการรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพเรื่ อง “บ้ านปลอดบุหรี่ ”
โดย
ศูนย์ วิจัยและจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.)
ความเป็ นมา
จากการที่มลู นิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ ได้ ชปู ระเด็นการรณรงค์ในปี 2548 – 2549 เรื่ อง “บ้ าน
ปลอดบุหรี่ ” และได้ ดาเนินกิจกรรมรณรงค์ในหลายรูปแบบทังในลั
้ กษณะสื่อสารสาธารณะ และกิจกรรม
มุ่งเป้าไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น นักเรี ยนในโรงเรี ยนระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในครอบครัว และประชาชนทัว่ ไป ซึ่งกิจกรรมที่ดาเนินการดังกล่าว อาจกล่าวได้ ว่า ได้ สร้ างกระแสการ
รับรู้และความตระหนักมากขึ ้นในระดับหนึ่ง ทาให้ ผ้ สู บู บุหรี่ ลดลงหากแต่สถานการณ์และปั ญหาการสูบ
บุหรี่ ยงั คงมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูบบุหรี่ ในบ้ านของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งนับว่าเป็ นปั ญหาอย่าง
มากทัง้ ในด้ านผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบเอง และต่อสมาชิกครอบครัวในฐานะผู้สูบบุหรี่ มื อสอง
นอกจากนี ้ยังส่งผลต่อการได้ เห็นและรับรู้ ซึง่ อาจนาไปสูก่ ารมีพฤติกรรมเลียนแบบ
จากการวิเ คราะห์ ข้ อมูล ของส านัก งานสถิ ติแห่ง ชาติร ะหว่างปี 2534-2547 พบว่า ขนาด
ครัวเรื อนไทยมีขนาดเล็กลงจากเฉลี่ย 4.21 คนในปี 2534 ลดลงเป็ น 3.36 คนในปี 2547 หากแต่เมื่อ
คานวณขนาดประชากรที่อยู่ในครัวเรื อนที่มีผ้ สู ูบบุหรี่ ตงแต่
ั ้ 1 คนขึ ้นไป พบว่า ในปี 2534 มีถึงร้ อยละ
74.09 และลดลงเป็ นร้ อยละ 44.12 ในปี 2547 โดยเฉลี่ยของผู้สบู บุหรี่ ในครัวเรื อนตังแต่
้ ปี 2534-2547 มี
ประมาณ 1 คน และมีผ้ ไู ด้ รับควันบุหรี่ มือสอง (ไม่รวมผู้สบู เอง) เฉลี่ยครัว เรื อนละ 3 คนในปี 2534 และ
2 คนในปี 2547 ดังตารางที่ 1
ตารางที่1 แสดงขนาดครัวเรื อนและการได้ รับควันบุหรี่ มือสอง ปี 2534-2547
ปี พ.ศ.

ขนาดครัวเรือน

ร้ อยละครั วเรื อนที่มีผ้ ู
สูบบุหรี่ 1 คนขึน้ ไป

2534
2539
2544
2547

4.21
3.86
3.59
3.36

74.09
56.62
49.36
44.12

สัดส่ วนประชากรผู้สูบบุหรี่ ต่อ
ประชากรผู้ได้ รับควันบุหรี่
ผู้สูบ
ผู้ได้ รับควัน
1.27
2.94
1.28
2.58
1.27
2.32
1.23
2.13
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จากการศึกษาวิจยั ส่วนใหญ่พบว่า ผู้สบู บุหรี่ สว่ นใหญ่เป็ นเพศชาย โดยในระดับครัวเรื อนพบว่า
ผู้สบู ส่วนใหญ่คือ พ่อ นอกจากนันแม้
้ วา่ สถานการณ์โดยภาพรวมของไทยจะมีแนวโน้ มการสูบบุหรี่ ที่
ลดลงของประชากรในทุกกลุ่มอายุ หากแต่การลดลงในกลุม่ เด็กและเยาวชนเป็ นไปอย่างช้ า ๆ ทังนี
้ ้เป็ น
ผลจากการตลาดของธุรกิจบุหรี่ ที่มงุ่ เน้ นการเจาะตลาดในกลุม่ วัยรุ่น ขณะเดียวกันประเด็นเรื่ องการได้
เห็นแบบอย่างจากครอบครัวและการเลียนแบบสาหรับเด็กและวัยรุ่นเป็ นประเด็นที่สงั คมควรให้
ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ทังนี
้ ้เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็ นอนาคตที่สาคัญของชาติที่ต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ มีพฒ
ั นาการทังทางร่
้
างกาย จิตใจ สุขภาพ สังคมและสติปัญญาที่ดี นอกจากนันการสู
้
บ
บุหรี่ ในบ้ านยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนในบ้ านโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึง่ ได้ รับอันตรายจากควัน
บุหรี่ ซงึ่ นอกจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระดับครอบครัวแล้ วยังส่งผลต่อปั ญหาเศรษฐกิจและสังคมทัง้
ในระดับชุมชนและประเทศชาติอีกด้ วย
ด้ วยเหตุนี ้ ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) ในฐานะองค์กร
สนับสนุนวิชาการและความรู้เพื่อการควบคุมการบริ โภคยาสูบ จึงได้ มีโครงการร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อ
การไม่สบู บุหรี่ ในการศึกษาทาความเข้ าใจสถานการณ์ที่เป็ นปรากฏการณ์การสูบบุหรี่ ในบ้ านให้ มีความ
ชัดเจนขึ ้น ทังการเข้
้
าใจสถานการณ์ที่เป็ นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ในการศึกษาเชิงปริมาณ มูลนิธิ
ได้ มอบหมายให้ ศนู ย์วิจยั เอแบคโพลล์ทาการสารวจสถานการณ์ในเชิงปริมาณ ในส่วนปรากฏการณ์และ
ข้ อมูลเชิงคุณภาพ ศจย. จะสนับสนุนการศึกษาเพื่อเข้ าใจปรากฏการณ์ในเชิงลึก ซึง่ จะช่วยอธิบาย
สถานการณ์ในเชิงปริมาณได้ อย่างลึกซึ ้ง อันจะนาไปสู่การแก้ ปัญหาที่สอดคล้ องกับความเป็ นจริงและ
บริบทของสังคมไทยทังในภาคเมื
้
องและชนบท
คาถามการวิจัย
1. บริบทการสูบบุหรี่ ในครอบครัวและบ้ านเป็ นอย่างไร
2. การรับรู้ ความเข้ าใจและความคิดเห็นต่อการสูบบุหรี่ ในบ้ านของสมาชิกในครอบครัว (พ่อ
ในฐานะผู้สบู แม่และลูกในฐานะผู้ได้ รับผลกระทบจากควันบุหรี่ ) เป็ นอย่างไร
3. มีความพยายามในการทาให้ เลิกสูบบุหรี่ ในบ้ านหรื อไม่ อย่างไร
4. จะทาให้ การลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ ในบ้ านจะทาให้ เป็ นจริงได้ หรื อไม่อย่างไร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเข้ าใจปรากฏการณ์การสูบบุหรี่ ในบ้ าน และการรับรู้ ความเข้ าใจและความคิดเห็นต่อการ
สูบบุหรี่ ในบ้ านของสมาชิกในครอบครัว
2. เพื่อรวบรวมแนวทางและกลวิธีในการพยายามลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ ในบ้ าน
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
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พื น้ ที่ ก ารศึกษาแบ่ง เป็ น 2 พื น้ ที่ ห ลัก คื อ พื น้ ที่ ช นบทในต่า งจัง หวัด และชุม ชนในเขตเมื อ ง
กรุ งเทพมหานคร โดยในแต่ล ะพืน้ ที่จะทาการศึกษาโดยใช้ การสนทนากลุ่ม (focus group) และ
สัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) ใน 5 กลุม่ เป้าหมายด้ วยกันคือ
1. พ่อบ้ านที่สบู บุหรี่ ในบ้ าน กลุ่มละประมาณ 12-15 คน และเลือกสัมภาษณ์เจาะลึกเฉพาะ
บางคน อย่างน้ อย 3-5 คน
2. แม่บ้านที่มีพอ่ บ้ านสูบบุหรี่ ในบ้ าน กลุม่ ละประมาณ 12-15 คน และเลือกสัมภาษณ์เจาะลึก
เฉพาะบางคน อย่างน้ อย 3-5 คน
3. เด็กในวัยประถมศึกษา (อายุ 10-12 ปี ) ทังที
้ ่อยูใ่ นโรงเรี ยนและ/หรื อนอกโรงเรี ยน กลุ่มละ
ประมาณ 12-15 คน และเลือกสัมภาษณ์เจาะลึกเฉพาะบางคนอย่างน้ อย 3-5 คน
4. วัยรุ่นวัยมัธยมศึกษาตอนต้ น (อายุ 12 – 15 ปี ) ทังที
้ ่อยูใ่ นโรงเรี ยนและ/หรื อนอกโรงเรี ยน
กลุม่ ละประมาณ 12-15 คน และเลือกสัมภาษณ์เจาะลึกเฉพาะบางคนอย่างน้ อย 5 คน
5. วัยรุ่นวัยมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15-18 ปี ) ทังที
้ ่อยูใ่ นโรงเรี ยนและ/หรื อนอกโรงเรี ยน
กลุม่ ละประมาณ 12-15 คน และเลือกสัมภาษณ์เจาะลึกเฉพาะบางคนอย่างน้ อย 5 คน
วิธีการศึกษา
การรวบรวมข้ อมูลทาในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม 2549 โดยใช้ 2 วิธีการหลักคือ
1. การอภิปรายกลุม่ (focus group)
2. การสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview)
เครื่ องมือในการรวบรวมข้ อมูล
ใช้ แนวคาถามเพื่อนาการอภิปรายกลุม่ และแนวคาถามเพื่อใช้ ในการสัมภาษณ์
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ ความรู้ความเข้ าใจถึงบริ บทการสูบบุหรี่ ในบ้ านและแนวทางการไม่สบู บุหรี่ ในบ้ านจาก
มุมมองของผู้สบู และผู้เกี่ยวช้ องโดยตรง
2. เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสาหรับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
สามารถใช้ ข้อมูลเพื่อการวางกลยุทธ์ในการป้องกันและควบคุมปั ญหาการสูบบุหรี่ ได้
สอดคล้ องกับสถานการณ์และปรากฏการณ์ที่จะส่งผลให้ สามารถควบคุมและลดอัตราการ
สูบบุหรี่ ในบ้ านลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผลการศึกษา
การศึกษาด าเนิน การใน 2 พื น้ ที่ คือ ในเขตเมื อ ง และเขตชนบท โดยมี ก ลุ่ม เป้ าหมายของ
การศึกษาคือ ครอบครัวที่มีพ่อบ้ านสูบบุหรี่ โดยจะมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลในกลุ่มพ่อบ้ านที่สบู แม่บ้าน
และเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ อยู่ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยทาการศึกษานักเรี ยนใน
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โรงเรี ยน การค้ นหากลุ่มเป้าหมายเริ่ มที่ตวั เด็ก นักเรี ยนเป็ นหลัก เก็บรวบรวมข้ อมูลในนักเรี ยนและ
สอบถามนักเรี ยนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ของพ่อและข้ อมูลครอบครัวเพื่อเชื่อมโยงข้ อมูลไปยังครอบครัวและ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลในกลุม่ พ่อและแม่ตอ่ ไป โดยใช้ แนวคาถามที่สร้ างขึ ้น
ในเขตเมื องทาการศึกษาในโรงเรี ยนเอกชนแห่ง หนึ่ ง ในย่านสุขุม วิ ท กรุ ง เทพมหานคร เป็ น
โรงเรี ย นระดับ อนุ บ าลถึ ง มัธ ยมต้ น เด็ ก มาจากครอบครั ว ที่ มี ฐ านะเศรษฐกิ จ ปานกลางจนถึ ง ดี
ทาการศึกษาด้ วยวิธีการสนทนากลุ่มในเด็กระดับประถม 6 และมัธยมต้ น เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้
เทคนิคการสนทนากลุม่ จานวน 4 กลุม่ ประกอบด้ วยนักเรี ยนประถม 6 จานวน 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 11 คน)
มัธยม 1 จานวน 1 กลุ่ม (9 คน) และมัธยม 2 และ 3 จานวน 1 กลุ่ม (10 คน) และสาหรับผู้ปกครอง
(พ่อบ้ านที่สูบบุหรี่ 21 คน และแม่บ้าน 20 คน) ใช้ วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ทังนี
้ ้เนื่องจากการเก็บ
ข้ อมูลในเขตเมืองเป็ นความยุ่งยากที่จะนัดผู้ปกครองมาให้ ข้อมูลในลักษณะกลุ่ม และเป็ นช่วงใกล้ ปิด
ภาคเรี ยนที่ 1 ทาให้ ไม่สะดวกในการจัดสนทนากลุม่ จึงใช้ วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เป็ นรายบุคคล
ส าหรั บ การศึ ก ษาในชนบทด าเนิ น การศึก ษาในต าบลหนึ่ ง ในเขตอ าเภอสูง เนิ น จัง หวัด
นครราชสีมา และเนื่องจากเป็ นช่วงกาลังจะปิ ดปลายภารเรี ยนที่ 1 ทาให้ ไม่สะดวกที่จะเก็บข้ อมูลใน
โรงเรี ยน จึงดาเนินการศึกษาด้ วยวิธีสนทนากลุ่มในหมู่บ้านทังหมด
้
โดยแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่มด้ วยกันคือ
กลุ่มพ่อบ้ าน (12 คน) กลุ่มแม่บ้าน (12 คน) กลุ่มนักเรี ยนระดับประถมศึกษา (13 คน) กลุ่มนักเรี ยน
ระดับมัธยมต้ น (13 คน) และกลุ่มนักเรี ยนระดับมัธยมปลาย (8 คน) นอกจากนันยั
้ งมีการสัมภาษณ์
เจาะลึกรายบุคคลของแต่ละกลุม่ ๆ ละ 3-5 คน การเก็บรวบรวมข้ อมูลในหมู่บ้านชนบทสามารถรวบรวม
เด็กได้ ง่ายกว่าในเมือง ดังนันการศึ
้
กษาโดยใช้ เทคนิคการสนทนากลุ่มในทุกกลุ่ม ทังในกลุ
้
่มเด็ก และ
กลุ่มผู้ปกครอง (พ่อและแม่) ได้ ผลการศึกษาซึ่งแบ่งการนาเสนอตามกลุ่มเป้าหมาย ได้ แก่ เด็กนักเรี ยน
พ่อบ้ านและแม่บ้านดังนี ้
1. เด็กและเยาวชนกับการสูบบุหรี่ ในบ้ าน
ข้ อมูลจากการเก็บรวบรวมมาจาก 2 ส่วนคือ ส่วนของแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไป และ
ส่วนของการสนทนากลุม่ ตามแนวคาถาม ซึง่ การนาเสนอผลจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลจากแบบสอบถาม
ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน
จากข้ อมูลแบบสอบถามให้ เด็กนักเรี ยนเป็ นผู้ตอบ นักเรี ยนในเขตเมืองจานวน 42 คนซึง่ เป็ นผู้ให้
ข้ อมูลนันเป็
้ นเด็กประถม 6 จานวน 22 คน และมัธยมต้ น 19 คน เป็ นนักเรี ยนชาย 18 คนและหญิง 23
คน มีอายุระหว่าง 10-15 ปี และในครัวเรื อนของเด็กระดับมัธยมต้ นมีสมาชิกในครัวเรื อนที่มีอายุต่ากว่า
5 ปี จานวน 6 คน ส่วนในภาคชนบท เก็บข้ อมูลจากนักเรี ยนประถมศึกษา 1 กลุม่ จานวน 13 คน มัธยม
ต้ น 1 กลุม่ จานวน 13 คนและมัธยมปลาย 1 กลุ่มจานวน 8 คน
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การรั บรู้ การสูบบุหรี่ ของสมาชิกในครั วเรื อน
จากข้ อมูลของเด็กในเขตเมืองที่มีพอ่ สูบบุหรี่ เป็ นประจา ได้ ข้อมูลที่น่าสนใจว่า จากนักเรี ยน ป.6
ทังหมดจ
้
านวน 115 คน รับรู้ ว่าพ่อและคนในครอบครัวสูบบุหรี่ 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.1 โดยที่คนที่
สูบในครอบครั ว ส่วนใหญ่ มี มากกว่า 1 คน ส่วนในระดับมัธ ยมต้ น (ม.1-ม.3) นักเรี ยนทัง้ สิ น้ 40 คน
พบว่ามีพอ่ และสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่ จานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.5 จากครอบครัวที่มีการสูบ
บุหรี่ นี ้ เด็กส่วนใหญ่สามารถระบุได้ ถึงชนิดของบุหรี่ ที่พ่อสูบ รวมถึง ปริ มาณ ระยะเวลาที่สบู สถานที่สบู
ในบ้ าน และบุคคลที่สบู ต่อประเด็นสถานที่สบู เด็กระดับประถมรับรู้ ว่า พ่อและคนในครอบครัวสูบบุหรี่
ในบ้ านสูงมากกว่าเด็กมัธยม มากกว่านัน้ ไม่ใช่เฉพาะพ่อเท่านันที
้ ่สบู แต่พบว่าหลายครอบครัวที่แม่ก็สบู
ด้ วย
เด็กรั บรู้ การสูบบุหรี่ ของพ่อและสามารถระบุช นิดของบุหรี่ ที่พ่อ สูบว่า ส่วนใหญ่ พ่อสูบบุห รี่
โรงงาน และยังพบว่าประมาณร้ อยละ 10 ที่ยงั มีการสูบบุหรี่ มวนเอง โดยในภาคชนบทมีสูงกว่าในเมือง
อย่างเห็นได้ ชดั สาหรับปริมาณการสูบส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 5-10 มวน และระยะเวลาที่สบู เฉลี่ยมากกว่า
10 ปี
สาหรับบริ เวณที่สูบในบ้ าน พบว่า เด็กกว่าครึ่ งที่เห็นพ่อสูบนอกบ้ าน ได้ แก่ สูบที่ระเบียงบ้ าน
และนอกตัวบ้ านได้ แก่ หน้ าบ้ าน สวน ริ มรัว้ หากแต่การสูบบุหรี่ ในบ้ านก็ยงั คงพบอยู่เป็ นจานวนมากสูง
กว่าร้ อยละ 30 โดยบริ เวณที่นิยมสูบคือ ห้ องน ้า ห้ องครัว และห้ องนัง่ เล่น มากกว่านันเด็
้ กยังรับรู้ ว่า
นอกจากมีพอ่ ที่สบู บุหรี่ แล้ ว ยังมีบคุ คลอื่นในบ้ านที่สบู บุหรี่ ด้วย ได้ แก่ ญาติ พี่น้องและแม่
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลจากการสนทนากลุม่
การรั บรู้ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของพ่ อและสมาชิกในครอบครั ว
ในประเด็นการรับรู้พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของพ่อ มีการพูดคุยในหลายประเด็น อาทิ ใครบ้ างใน
บ้ านที่สบู ชนิดของยาสูบที่สบู บริ บทการสูบ พื ้นที่ และกาละและเทศะของการสูบ เป็ นต้ น ได้ ข้อสรุปจาก
การสนทนากลุม่ ดังต่อไปนี ้
1. ใครบ้ างในบ้ านที่สูบ
จากการพูดคุยกับนักเรี ยนส่วนใหญ่พบว่า คนในบ้ านที่นกั เรี ยนรับรู้ว่าสูบบุหรี่ มีหลายคนด้ วยกัน
และมีสถานภาพแตกต่างกัน หากแต่ที่มากที่สุดที่เด็กรับรู้ คือ พ่อ และคนอื่น ๆ ที่สูบ ได้ แก่ แม่ ปู่ ย่า
พี่ชาย พี่ เขยและลูกพี่ลูกน้ อง ผู้สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ เป็ นผู้ชายมากกว่าผู้หญิ ง และที่ มากกว่าข้ อมูลใน
แบบสอบถาม นักเรี ยนบางคนมีบ้านซึ่งถูกเปิ ดใช้ เป็ นสานักงาน นักเรี ยนบอกว่า คนงานส่วนใหญ่ยงั คง
สูบบุหรี่ ดังที่ นักเรี ยนคนหนึ่งกล่าวว่า “บ้ านเต็มไปด้ วยควันบุหรี่ เพราะคนงานส่วนใหญ่ สูบบุหรี่ กัน
ทังนั
้ น”
้
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ปู่ ย่า
ตา
พี่ชาย

พ่อ แม่

เด็ก

ลุง ป้า

น้ า
ลูกพี่ลกู น้ อง
พี่เขย

เด็กหลายคนที่รับรู้วา่ ทังพ่
้ อและแม่สบู
บุหรี่ และคนอื่น ๆ ในบ้ านที่อยูแ่ วดล้ อม ซึง่
หลายบ้ านที่มีคนสูบในบ้ านมากกว่า 1 คน
ได้ แก่ ลุง ป้า น้ า ตา ปู่ ย่า พี่ชาย พี่เขย และ
ลูกพี่ลกู น้ อง/ญาติ

2. บุหรี่ท่ นี ิยม
นักเรี ยนเกือบทังหมดรั
้
บรู้วา่ พ่อและคนในบ้ านของตนสูบบุหรี่ โรงงาน เด็กระดับชันมั
้ ธยมรับรู้
และสามารถระบุได้ ถึงยี่ห้อบุหรี่ ที่พอ่ สูบ ได้ แก่ มาร์ ลโบโลแดง มาร์ ลโบโรไลท์ แอลเอ็มแดง กรองทิพย์
แดง และสายฝน
สาหรับบุหรี่ มวนเอง ในเขตเมืองพบว่า มีสว่ นน้ อยที่สบู บุหรี่ มวนเอง แต่ยงั พบอยู่บ้างในกลุม่ ที่มี
พื ้นเพเดิมอยูต่ า่ งจังหวัดและย้ ายเข้ ามาอยูใ่ นเมือง ผู้สบู ได้ แก่ ตาและพ่อ สาหรับในพื ้นที่ชนบทพบว่า มี
จานวนมากกว่าที่ยงั มีการสูบบุหรี่ มวนเอง
3. บริบทการสูบ
เด็กเหล่านี ้รับรู้การสูบของพ่อและบุคคลใกล้ ชิดเหล่านี ้ว่าเป็ นการสูบทุกวัน ซึง่ มีกาละและเทศะ
ของการสูบแตกต่างกันไป ดังนี ้
3.1 พืน้ ที่สูบ
เด็กส่วนใหญ่รับรู้พื ้นที่การสูบของพ่อและคนในครอบครัวว่า ส่วนใหญ่สบู นอกบ้ านที่หา่ งไกล
ผู้คน ขณะเดียวกันมีคนในครอบครัวเป็ นจานวนมากเช่นกันที่ยงั คงสูบบุหรี่ ในบ้ านให้ เด็กเห็นและได้ รับ
ควันบุหรี่
1) สูบนอกบ้ าน แม้ พอ่ ส่วนใหญ่จะบอกว่าพื ้นที่ที่สบู นันอยู
้ ่นอกบ้ าน ซึง่ เด็กก็รับรู้เช่นกันว่า
พื ้นที่ดงั กล่าวอยูน่ อกบ้ าน แต่เด็กยังบอกอีกว่า ที่ที่พอ่ สูบ ไม่ได้ หา่ งไกลจากตัวบ้ านมากนักและยังอยูใ่ น
ระยะที่เด็กยังได้ รับกลิ่นและควันในบางครัง้ เช่น ใต้ ต้นไม้ ในสวน หรื อใกล้ รัว้ ทังนี
้ ้เนื่องจากความจากัด
ของพื ้นที่บ้าน และการให้ ความหมายของนอกบ้ าน ซึง่ ผู้สบู จานวนมาก เห็นว่า พื ้นที่นอกบ้ านรวมถึง
ระเบียงหรื อพื ้นที่ที่อยูน่ อกตัวอาคาร เช่น สูบบุหรี่ บริเวณหน้ าบ้ านหรื อนอกบ้ าน และในการสูบแต่ละครัง้
จะแยกตัวไปสูบให้ หา่ งจากผู้อื่น บริเวณที่นิยมสูบดังคาบอกเล่าของเด็ก คือ
“บางครัง้ ก็สบู นอกชาน ระเบียงบ้ าน”
“สูบที่ริมรัว้ กับคนข้ างบ้ าน สูบและก็คยุ กัน ต่างคนต่างสูบใส่กนั ”
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“สูบในสวนบ้ าง หน้ าบ้ านบ้ าง พอสูบเสร็จเขาก็เอาเท้ าเหยียบให้ บี ้ไปกับพื ้น”
แม้ พอ่ และคนที่สบู บุหรี่ สว่ นใหญ่จะสูบนอกบ้ าน แต่เด็กจะรับรู้การสูบเป็ นอย่างดีจากกลิ่นที่ติด
ตัวและกลิ่นปาก ดังคาพูดของเด็กที่วา่
“ถึงพ่อไม่บอกก็จะรู้วา่ สูบ เพราะได้ กลิ่นเห็นบุหรี่ ตลอดเวลาที่อยูใ่ กล้ ”
“พ่อจะสูบเวลาที่เขาไปเที่ยวกับเพื่อน เขาไม่ได้ สบู ต่อหน้ าให้ ลกู เห็น แต่พอกลับมาก็จะได้ กลิ่น ”
2) สูบในบ้ าน มีพื ้นที่ไม่กี่แห่งในบ้ านที่เป็ นที่นิยมสูบของพ่อและสมาชิกในครอบครัว เด็กบาง
คนบอกว่าบางทีก็ไม่เห็นกับตามว่าสูบ แต่ยืนยันได้ ว่าสูบ เพราะทิ ้งกลิ่นไว้ ให้ คนอื่นสูดดม โดยสถานที่ที่
นิยมใช้ เป็ นที่สบู บุหรี่ ในบ้ านคือ ห้ องน ้า และส่วนอื่น ๆ ได้ แก่ ห้ องครัว ห้ องนัง่ เล่นและห้ องนอน ดังคา
บอกเล่าของเด็กที่ว่า
“บางครัง้ พ่อก็สบู ในบ้ าน”
“พ่อชอบสูบในห้ องน ้าช่วงตอน 6-7 โมงเช้ า หรื อไม่ก็ในครัว”
“พ่อเขาจะเข้ าห้ องน ้านาน เอาหนังสือพิมพ์เข้ าไปอ่านและนัง่ สูบบุหรี่ กลิ่นคลุ้งในห้ อง... คงสูบ
ดับกลิ่น” (เด็กหัวเราะ)
“ส่วนใหญ่พอ่ สูบเวลาเข้ าห้ องน ้า เฉลี่ยวันละซอง”
“ห้ องน ้าส่วนตัวของเขาในห้ องนอน”
“สูบเวลาก่อนอาบน ้าตอนเช้ าแถว ๆ หน้ าห้ องน ้า และหลังอาหารเย็น บางทีก็สบู ที่โต๊ ะกินข้ าว
เลย”
“บางทีเขาก็สบู ในห้ องนอน”
“พี่ชายเขาต้ องแอบสูบไม่ให้ พอ่ เห็น ส่วนใหญ่พี่เขาจะแอบสูบ เขาจะสูบในห้ องนอน”
3) สูบนอกบ้ านแต่ หนักกว่ าอยู่ในบ้ าน : สูบในรถ ขณะที่จบั จ้ องถึงภัยการสูบบุหรี่ ในบ้ าน
ซึง่ จะมีโทษต่อลูกและคนรอบข้ าง แต่พบว่า ผู้ปกครองจานวนหนึง่ ที่บอกว่าสูบนอกบ้ านนัน้ มีการสูบ
บุหรี่ ในที่ที่อนั ตรายมากยิ่งกว่าสูบในบ้ าน คือในรถ สาหรับการที่เห็นเป็ นโทษมากกว่า เพราะในรถเป็ น
สถานที่ที่จากัด อากาศไม่ถ่ายเท อีกทังลู
้ กและคนที่นงั่ ในรถจะอยูใ่ นระยะที่ใกล้ ชิดที่ได้ รับควันบุหรี่ อย่าง
เต็มที่ ดังคาบอกเล่าของลูก
“พ่อสูบตอนอยูใ่ นรถเวลาพาลูกไปส่งโรงเรี ยนหรื อไปไหน ๆ พ่อเขาก็จะเปิ ดกระจกเวลาที่เขาสูบ
แล้ วพ่อเขาก็หยิบผ้ าเช็ดหน้ ามาให้ ลกู ปิ ดจมูก”
“สูบตอนเย็น บางครัง้ ตอนอยูใ่ นรถ ควันและกลิ่นก็อยูใ่ นรถ เหม็นจนต้ องปิ ดปากปิ ดจมูก”
3.2 กาละของการสูบ
เด็กส่วนใหญ่รับรู้วา่ พ่อติดบุหรี่ สูบถี่และสูบในปริมาณมาก โดยช่วงเวลาของการสูบของพ่อ
กลุม่ หนึง่ แสดงให้ เห็นว่า เป็ นการสูบที่ติด กล่าวคือ ส่วนใหญ่เด็กจะเห็นการสูบมวนแรกของพ่อเริ่มขึ ้น
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ตังแต่
้ ตอนเช้ า (เชื่อมโยงได้ กบั ข้ อมูลของพื ้นที่สบู ในบ้ าน) และกลุม่ หนึง่ เป็ นการติดเชิงจิตวิทยาและ
พฤติกรรมที่สบู ด้ วยความเคยชิน ซึง่ แบ่งกลุม่ ได้ ดงั นี ้
1) ลืมตาขึ้นมาก็สูบ
“สูบกันตังแต่
้ ตอนเช้ าและตอนเย็น ก่อนกินข้ าว”
“ก่อนอาบน ้าตอนเช้ าเขาก็จะสูบ”
“ตอนเช้ าเวลาเข้ าห้ องน ้า เขาก็สบู ”
2) สูบไม่ เป็ นเวลา แต่ ร้ ู ว่าสูบหลายเวลา
“สูบไม่เป็ นเวลา บางทีก็สบู ตอนกลางคืน อยู่ดี ๆ ก็จะลุกเดินออกไปสูบนอกบ้ านไม่ให้ คนเห็น
แต่ก็ร้ ู เพราะก็ยงั เห็นอยู่ดี และเวลาพ่อเดินเข้ ามาใกล้ ก็จะได้ กลิ่นบุหรี่ จากตัวพ่อ”
“พ่อสูบหลายเวลา บางทีก็สบู ตอนเย็นในรถ ช่วงที่มารับกลับบ้ าน หลังกินข้ าวก็สบู บางทีก็สบู
ให้ เห็นต่อหน้ า ถึงพ่อไม่บอกก็จะรู้วา่ สูบ เพราะได้ กลิ่นเหม็นบุหรี่ ตลอดเวลาที่อยูใ่ กล้ ”
“สูบทังพ่
้ อทังแม่
้ พ่อเขามักสูบเวลาก่อนนอน หรื อเวลาที่นอนไม่หลับ เขาก็จะลุกมาสูบ แต่แม่
เขาอยากสูบเมื่อไรเขาก็สบู ”
“สูบทังเช้
้ าทังเย็
้ น ก่อนอาบน ้าตอนเช้ า และหลังอาหารเย็น”
“สูบหลังอาหาร ทุกมื ้อ พอกินข้ าวเสร็จก็สบู ”
3) ไม่ สูบให้ เห็นแต่ ก็ร้ ู ว่าสูบ
“พ่อจะสูบเวลาที่เขาไปเที่ยวกับเพื่อน เขาไม่ได้ สบู ต่อหน้ าให้ ลกู เห็น แต่พอกลับมาก็จะได้ กลิ่น ”
“พ่อสูบบุหรี่ บอ่ ย แต่ไม่คอ่ ยสูบต่อหน้ าลูก สูบต่อหน้ าลูกเป็ นบางครัง้ ”
“รู้วา่ สูบ แต่ไม่ทราบเวลาแน่นอนเพราะไม่สบู ให้ เห็น”
การกระทาและความคิดเห็นของลูกเมื่อเห็นพ่ อสูบ
เป็ นภาวะที่ยากสาหรับเด็กที่จะมีปฏิกิริยาต่อพ่อ แม่และผู้ใหญ่ในครัวเรื อนที่มีพฤติกรรมที่เด็ก
เรี ยนรู้ว่าพฤติกรรมนันเป็
้ นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรทา การสูบบุหรี่ สาหรับเด็กนักเรี ยน พวกเขาถูก
สอนในชัน้ เรี ยนถึงพิษภัย และการมีทักษะที่จ ะหลี กเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี ้ หากแต่เด็กต้ อง
เผชิญความจริ งของชีวิตที่พ่อและบุคคลที่พวกเขาต้ องให้ ความเคารพเชื่อฟั งมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ซึ่งเขา
ต่างรู้วา่ เป็ นพฤติกรรมไม่ดี ไม่เหมาะสม เด็ก ๆ พยายามที่จะมีปฏิกิริยาและกระทาเพื่อให้ พ่อและผู้ที่สบู
บุหรี่ เลิกบุหรี่ การกระทาหลัก ๆ ที่เด็ก ๆ ใช้ คือ การพูด ขอร้ อง และท่าทีโดยอ้ อม
1) ขอร้ องให้ เลิก
เด็กคิดว่าตนเองได้ พยายามทาในสิ่งที่คิดว่าจะทาให้ พอ่ เลิกหรื อลด
การสูบได้ บ้างด้ วยการขอร้ อง ซึง่ เด็กเหล่านี ้ได้ ผา่ นการกระทาเช่นนี ้มาแล้ ว หากแต่เด็กยอมรับว่า ไม่
ได้ ผลมากนักเพราะปั จจุบนั พ่อก็ยงั คงสูบอยู่ มีอยู่บ้างที่เคยลดลงแต่ก็หนั กลับมาสูบเหมือนเดิม หรื อ
บางส่วนลดลงได้ จนถึงปั จจุบนั แต่โดยภาพรวมส่วนใหญ่ของเด็กเหล่านี ้ พวกเขารู้สึกว่า เขาได้ ทา
แล้ วแต่ไม่คอ่ ยได้ ผล ดังเสียงสะท้ อนของเด็กที่วา่
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“ทังพ่
้ อและแม่สบู บ่อยมาก สูบทังในบ้
้ านและนอกบ้ าน เวลาเห็นเขาสูบก็ขอร้ องให้ พอ่ แม่เลิก
แต่เขาไม่ยอมเลิก ไม่ร้ ูเหมือนกันว่าทาไม เขาไม่มีเหตุผลในการไม่เลิก”
“เคยขอร้ องให้ เลิก ก็ได้ ผลอยู่ชว่ งหนึง่ แต่พอ่ เขาจะเครี ยดมากเวลาที่พยายามเลิก จนเขาเกือบ
ขับรถชนเพราะเขาหงุดหงิด น้ องเขาก็เลยบอกพ่อว่า ถ้ าพ่อเลิกบุหรี่ แล้ วเป็ นอย่างนี ้ก็ให้ พอ่ สูบต่อดีกว่า
กลัวพ่อขับรถชนเขา”
“ขอร้ อง บอกว่าพ่อเลิกเถอะ อยากให้ พอ่ อยูน่ าน ๆ พ่อเขาก็บอกว่า ขออีก 6 ปี ”
เด็กผู้หญิงหลายคนใช้ วิธีขอร้ องในวันเกิดของตนเอง เพื่อขอของขวัญวันเกิดด้ วยการให้ พอ่ เลิก
สูบบุหรี่ เด็ก ๆ เห็นว่า ได้ ผลบ้ าง เพราะอย่างน้ อยที่สดุ พ่อก็รับปากว่าจะเลิก พ่อบางคนก็ลดลงได้ บ้าง
บางคนหยุดได้ ระยะหนึง่ แต่ก็กลับมาสูบอีก ดังนี ้
“พยายามอย่างมากที่จะให้ พ่อเลิก ทุกวันเกิดจะให้ การ์ ดวันเกิด เคยเขียนในการ์ ดเลิกบุหรี่ ให้
ด้ วยว่า ขอเป็ นของขวัญวันเกิด”
“ปี ที่แล้ วหนูขอเป็ นของขวัญวันเกิดเลย บอกว่า อยากให้ พอ่ เลิก เพราะอยากให้ พอ่ อยู่กบั หนู
นาน ๆ พ่อเขาก็บอกว่า ขอสูบอีก 2 ปี แล้ วจะเลิก”
“บอกในวันเกิดขอให้ พอ่ เลิก เขาก็ลดได้ 2-3 เดือน แต่หลังจากนันเขาก็
้
กลับมาสูบอีก”
“เคยขอร้ องให้ พ่อหยุดสูบ บอกให้ เลิก แต่พ่อก็ไม่เลิก ก็ยงั สูบอยู่”
2) บอกกันตรง ๆ ว่ าไม่ ชอบให้ สูบบุหรี่ และการสูบบุหรี่ ไม่ ดี เด็กจานวนหนึง่ กล้ าที่จะบอก
พ่อตรง ๆ ว่าการสูบบุหรี่ ไม่ดี และบอกให้ เลิก แต่ก็ยงั ไม่เกิดผลมากนัก ดังที่เด็กบอกว่า
“บอกให้ เลิก บอกตรง ๆ แต่เขาก็เฉย แต่เขาก็ไม่ฟัง”
“บอกพ่อให้ เลิก เพราะบุหรี่ มนั ไม่ดี พ่อก็บอกว่าเลิกไม่ได้ แต่จะพยายามสูบให้ น้อยลง“
“พยายามบอกท่านว่ามีข้อเสียอะไร บอกให้ ฟังบ่อย ๆ ท่านก็พยักหน้ ารับทุกครัง้ แต่ก็ยงั ไม่เห็น
เลิกสูบสักที”
“เวลาเขาสูบในบ้ าน ถ้ ามาสูบใกล้ ๆ หนูจะเหม็นกลิ่นมาก ก็จะบอกว่า เหม็นให้ ไปสูบไกล ๆ พ่อ
เขาก็จะเดินออกไปสูบนอกบ้ าน”
“บอกให้ เขาเลิก เขาก็บอกว่า ก็คนมันเครี ยด ก็ไม่ร้ ูวา่ บุหรี่ มนั แก้ เครี ยดได้ จริงหรื อเปล่า ”
”พยายามบอก ท่านก็รับฟั ง พอเลิกได้ สกั พัก ท่านก็กลับมาสูบใหม่”
“เวลาพ่อเขาจะสูบก็จะบอกว่าอย่าสูบเลย หรื อให้ สบู นิดเดียวก็พอแล้ ว คิดว่าถ้ าเขาเลิกไม่ได้ ก็
ให้ พยายามลดลงบ้ างก็ยงั ดี พยายามให้ พอ่ ลดลงให้ ได้ บางทีก็หาหมากฝรั่งให้ พอ่ เคี ้ยว มันช่วยให้ เขา
หายอยาก”
“ทังบอก
้
ทังเตื
้ อน ท่านก็ทาเหมือนฟั ง แต่ก็ยงั สูบอยู่”
“พ่อเลิกเถอะ พ่อ... เหม็น” หรื อ “เมื่อไหร่ พ่อจะเลิกสูบซะที”
“เคยเตือนเขา แต่พอ่ เขาไม่ฟัง”
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“บอกแม่ให้ เลิกสูบเถอะ แต่แม่โกรธ ส่วนพ่อท่านก็พยายามจะเลิก”
“เคยบอกให้ พ่อเลิก แต่พอ่ ไม่สนใจ พ่อเขาก็คงรู้วา่ เราไม่ชอบ เขาก็ไม่คอ่ ยสูบให้ ลกู เห็น”
“บอกแม่วา่ ไม่อยากให้ สบู แม่เขาก็พยายามลดจานวนมวนลงเรื่ อย ๆ แต่ตอนนี ้แม่ก็ยงั เลิกไม่ได้
แต่เขาก็สบู ลดลง”
3) แสร้ งกระทาเพื่อบอกเป็ นนัย นอกจากขอร้ องและบอกด้ วยวาจา เด็กจานวนหนึง่ ยังใช้
การแสดงท่าทีหรื อปฏิกิริยาที่แสดงให้ เห็นว่าไม่ชอบการสูบบุหรี่
“ถ้ าสูบในบ้ าน กลิ่นจะเหม็นมาก ไม่ชอบเลย ก็จะแกล้ งทาเป็ นไอ เขาก็จะออกไปสูบข้ างนอก
บ้ าน”
“ทาเป็ นปิ ดปากเพื่อให้ ร้ ูวา่ เหม็น” หรื อ “หาผ้ าเช็ดหน้ ามาปิ ดปากปิ ดจมูกให้ ร้ ูว่าเหม็น”
“เวลาพ่อจะกอดและหอมแก้ มน้ อง น้ องเขาก็โวยวายไม่ยอม บอกว่าเหม็นบุหรี่ ”
“เวลาเขาสูบก็ใช้ วิธีเปิ ดพัดลมไล่ควันออกไป”
4) ใช้ หลาย ๆ วิธี มีเด็กบางคนที่บอกว่าพยายามใช้ มาหลายวิธีแล้ ว แต่ก็ยงั ทาให้ พอ่ เลิกสูบ
บุหรี่ ได้ ไม่สาเร็จ ทังพู
้ ด และทังแสดงออกให้
้
เห็นว่าไม่ชอบการสูบบุหรี่
“บอกหลายครัง้ แล้ ว แต่พอ่ ไม่ฟัง บางทีก็เอาที่เขี่ยบุหรี่ ไปซ่อน พอเขาถามหาก็ทาเป็ นไม่ร้ ูเรื่ อง
แต่พอ่ เขาก็ไปหาซื ้อมาใหม่ ก็ไม่ร้ ูจะทาอย่างไร”
“ไม่อยากบอกแล้ ว พูดจนเบื่อ และเวลาพ่อสูบจะไม่พดู ด้ วย”
“อยากให้ พอ่ เลิก เคยเอาไม้ ขีดไปทิ ้ง เวลาเขาอยากสูบเขาก็สบู ไม่ได้ และพ่อเขาก็จะใช้ ให้ ไปซื ้อ
ก็จะไม่ยอมไปให้ พ่อจะโกรธมาก ก็เลยไม่อยากห้ ามแล้ ว ปล่อยเขา”
5) ไม่ ร้ ู ว่าจะทาอย่ างไร... ได้ แต่ ทน มีเด็กจานวนหนึง่ ที่ยอมจานนต่อการสูบบุหรี่ ของพ่อด้ วย
การนิ่งเฉย หรื ออดทนแม้ จะไม่เต็มใจก็ตาม
“ลุงเขาสูบ ส่วนใหญ่เขาจะสูบเวลาเขาเครี ยดเรื่ องงาน เขาสูบเวลาที่พวกเราอยู่ด้วย (หนูและ
น้ อง) ไม่ชอบเลย เพราะกลิ่นเหม็นมาก”
“อยากบอกแต่ไม่กล้ าบอก ไม่กล้ ายุง่ เรื่ องส่วนตัวของพ่อ เวลาพ่อสูบก็เดินหนี ”
“ไม่ชอบ แต่ก็ไม่บอกอะไร เพราะเห็นจนชิน ในบ้ านสูบกันทังพ่
้ อ และยังพี่ ๆ อีก 4 คนก็สบู ก็เลย
รู้สกึ เฉย ๆ ที่เห็นเขาสูบบุหรี่ กนั ”
“ไม่อยากพูด พูดไปก็โกรธ หรื ออย่างดีก็แค่เดินหนีไปสูบที่อื่น”
“ไม่คอ่ ยมีใครบอก ส่วนใหญ่เขาก็เฉย ๆ กัน”
“ไม่ร้ ูสกึ อย่างไร เฉย ๆ เพราะชินแล้ ว จนไม่อยากพูดอะไรแล้ ว”
“ไม่เคยบอกให้ พอ่ เลิกสูบบุหรี่ เนื่องจากกลัวพ่อว่า”
“รู้สกึ ชินและเฉย ๆ ไม่กล้ าบอก” และ “เห็นจนชิน ทาให้ ร้ ูสกึ เฉย ๆ แล้ วกับการเห็นพ่อสูบบุหรี่ ”
ความรู้ สึกของเด็กต่ อการสูบบุหรี่ ของพ่ อ
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เด็กเกื อบทังหมดรู
้
้ สึกไม่ชอบและไม่เห็นดีกับการสูบบุหรี่ ของพ่อและคนในครอบครัว และไม่
อยากให้ มีการสูบ เพราะเด็กได้ รับผลจากการสูบทังจากควั
้
น และการรับรู้ถึงผลเสียและผลกระทบ ซึ่งใน
ความรู้สกึ ที่ไม่ชอบเหล่านี ้ เด็กยังคงแฝงด้ วยความรู้สกึ เห็นใจและความรัก ดังความรู้สกึ เหล่านี ้
1) ไม่ ชอบ... กลิ่นรบกวน กลิ่นเป็ นสิ่งที่เด็กสัมผัสและแสดงความรู้สึกไม่ชอบเป็ นอย่างมาก
“ไม่ชอบเลย เพราะเหม็นมาก”
“มันรบกวน เวลาได้ รับควัน ทาให้ ไอ ยิ่งสูบตอนกลางคืนจะเหม็นมาก ทาให้ นอนไม่หลับ”
“ส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่าใครสูบ เพราะกลิ่นมันแรง คนที่ไม่สบู ก็ราคาญ แต่พดู ไปก็ไม่มีใครฟั ง คนพูด
ก็เลยเลิกพูดไปเอง”
2) รู้ สึกไม่ ชอบ รู้ สึกไม่ ดี เด็กเกือบทังหมดรู
้
้ สึกต่อบุหรี่ และการสูบบุหรี่ วา่ เป็ นสิ่งไม่ดีเลย
“รู้สกึ ไม่ดี เป็ นพฤติกรรมที่ไม่ควรทา”
“รู้ทงรู
ั ้ ้ วา่ มันไม่ดี อ้ างแต่วา่ เครี ยด ทาไมไม่มีทางคลายเครี ยดทางอื่นที่สร้ างสรรค์กว่านี ”้
“บอกไม่ถกู รู้สกึ ไม่คอ่ ยดี แต่ก็เป็ นห่วงบ้ าง”
“สูบแล้ วไม่เห็นเท่ เสียบุคลิก”
“ไม่ชอบเลย พ่อเขาก็ร้ ูว่าสูบบุหรี่ ไม่ดี เพราะเขาก็สอนไม่ให้ ลกู สูบ ... แต่เขากลับสูบเอง”
3) ไม่ ชอบเพราะเป็ นห่ วงและกลัวว่ าบุหรี่ จะทาให้ พ่อมีปัญหาสุขภาพ เด็กจานวนหนึง่ ไม่
ชอบบุหรี่ เพราะบุหรี่ ทาให้ พวกเขากังวลว่าบุหรี่ จะทาให้ พ่อต้ องเจ็บป่ วย
“ไม่อยากให้ พ่อสูบ เพราะสูบแล้ วเป็ นปั ญหา ทาให้ เหม็น ทาให้ เป็ นโรค ฟั นเก ภูมิแพ้ ”
“เห็นพ่อสูบแล้ วรู้สกึ เป็ นห่วง ห่วงสุขภาพของท่าน”
“รู้สกึ ไม่ดี เพราะกลัวพ่อเป็ นมะเร็ง”
“รู้สกึ เสียใจ เพราะกลัวว่าพ่อจะเป็ นอะไรไป ทุกวันนี ้เขาก็เป็ นเบาหวานอยูแ่ ล้ ว เขาเคยหยุดแต่ก็
กลับมาสูบอีก เพราะเขาเครี ยดเรื่ องงาน”
4) สงสารและเห็นใจ
“ที่พอ่ สูบเป็ นเพราะเครี ยด พ่อเขาสูบเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ ”
5) เฉย ๆ และชาชิน
“ไม่ร้ ูสกึ อย่างไร เฉย ๆ เพราะชินแล้ ว จนไม่อยากพูดอะไรแล้ ว”
“รู้สกึ ชินและเฉย ๆ ไม่กล้ าบอก”
“เห็นจนชินทาให้ ร้ ูสกึ เฉย ๆ แล้ วกับการเห็นการสูบบุหรี่ ”
“เห็นแล้ วก็ร้ ูสึกเฉย ๆ เพราะเห็นมาตังแต่
้ เกิดแล้ ว เวลาที่บอกพ่อ พ่อก็จะโกรธ ก็เลยไม่อยาก
พูดเรื่ องนี ้กับพ่ออีก”
6) เป็ นคาถาม สับสนและ ไม่ เข้ าใจ
“อยากรู้วา่ พ่อจะสูบทาไม เคยถามพ่อ พ่อตอบติดตลกว่า สูบ ๆ ไปให้ บหุ รี่ หมดจากโลก”
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“เคยเตือนพี่เขย เขาบอกว่าเป็ นความสุขส่วนตัวของเขา ก็เลยไม่อยากยุง่ ”
“สูบไม่เห็นเท่ห์ตรงไหน ไม่เข้ าใจว่าสูบกันทาไม”
“พ่อเขาห้ ามพี่ไม่ให้ สบู แต่เขาก็ยงั สูบ”
“รู้อยูว่ ่าสูบบุหรี่ ไม่ดี แต่ก็สบู กันอยูไ่ ด้ ”
การเป็ นแบบอย่ างให้ ลูกอยากทาตาม?
เด็กส่วนใหญ่ไม่อยากสูบบุหรี่ ตามพ่อและคนในครอบครัวที่สูบบุหรี่ ด้ วยรู้ว่าเป็ นการกระทาที่ไม่
ดี และมีผลต่อสุขภาพทังต่
้ อตัวผู้สบู เองและต่อคนอื่นในครอบครัว อย่างไรก็ดีมีเด็ก 2 คนในระดับมัธยม
ปลายในภาคชนบท ที่คิดอยากลองบ้ างด้ วยความอยากรู้ อยากเห็นและอยากลอง ซึ่งพฤติกรรมตาม
แบบอย่าง เป็ นดังนี ้
1) ไม่ อยากทาตาม ... เพราะไม่ เท่ ห์
“ไม่อยากทาตามเพราะไม่โก้ แต่ก็ไม่คอ่ ยแน่ใจ เพราะบางทีก็ร้ ูสกึ ว่าเท่ห์อยูเ่ หมือนกัน แต่ก็ยงั ไม่
เคยหยิบมาลอง”
“ไม่อยากสูบตามเพราะรู้วา่ มันไม่ดี ไม่เท่ห์ แต่ก็เคยหยิบมาดู และฉีกดูว่าข้ างในมันมีส่วนผสม
อะไร แต่ไม่เคยลอง”
“ไม่คดิ ว่าเท่ห์หรอก ดูแปลก บางทีก็ร้ ูสกึ ว่าเป็ นสิ่งที่นา่ รังเกียจของสังคม”
“ไม่คดิ อยากลองเลยแม้ แต่ครัง้ เดียว เพราะรู้วา่ ไม่ดี พ่อเขาก็ร้ ูวา่ ไม่ดี เวลาพ่อสูบบุรี่เสร็จจะใช้
เท้ าเหยียบบี ้ติดดินเลย จึงนาบุหรี่ มาสูบต่อไม่ได้ แต่ก็ไม่เคยคิดลอง”
2) ไม่ อยากทาตาม ... เพราะรู้ ว่าทาให้ เป็ นโรค
“ไม่อยากทาตามแน่นอน ไม่อยากลอง เพราะเหม็น และทาให้ เป็ นมะเร็ง”
“ไม่อยากสูบตาม เพราะรู้วา่ ไม่ดี กลัวเป็ นโรคมะเร็ง”
“ไม่สบู ยังไม่อยากตายไว”
3) เห็นแล้ วอยากสูบตาม โดยภาพรวมนักเรี ยนรู้ว่า การที่มีพ่อแม่ ปู่ ย่า และคนในครอบครัว
สูบบุหรี่ เป็ นสิ่งไม่ดี และเคยมีปฏิกิริยาโดยการบอกความรู้สึกที่มีตอ่ การสูบบุหรี่ ตอ่ บุคคลที่สบู อย่างไรก็
ตามมีเด็กระดับมัธยมปลาย 2 คนที่บอกว่า
“เห็นพ่อสูบก็อยากสูบเหมือนกัน อยากรู้ ว่าเป็ นอย่างไร แล้ วก็ลองสูบก็เพราะอยากรู้ นี่แหละ
แอบสูบที่ห้องน ้าโรงเรี ยน”
ความรู้ สึกของคนในบ้ านต่ อการสูบบุหรี่ของพ่ อและของคนในครอบครัว
ไม่เฉพาะแต่เด็กเองที่ไม่ชอบการสูบบุหรี่ แต่เด็กส่วนใหญ่ยงั มีความเห็นว่า สมาชิกในครอบครัว
และคนอื่ น ๆ ส่ว นใหญ่ ใ นบ้ า น รู้ สึก ไม่ช อบและไม่เ ห็น ดี กับ การสูบ บุหรี่ ข องพ่อ และของสมาชิ ก ใน
ครอบครัวเหมือนกับความรู้สึกของตนเองเช่นกัน ดังความรู้ สกึ ต่อไปนี ้
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1) ใคร ๆ ต่ างก็ร้ ู สึกไม่ ดีต่อการสูบบุหรี่ เด็กรับรู้ความรู้สกึ ไม่ชอบการสูบบุหรี่ ของคนใน
ครอบครัว เช่น แม่ และ พี่ จากการได้ ยินคาพูดและการสังเกตปฏิกิริยา
“ทุกคนรู้สึกไม่ดี รู้สึกแย่ แต่ห้ามเท่าไรก็ไม่ฟัง แถมพูดอะไรนิดหน่อยก็พาลโมโห”
“รู้สกึ ไม่ดี พี่บอกว่า สูบแล้ วเสียเวลาทางาน และบุคลิกไม่ดี”
“ราคาญ เวลาที่พี่เขาเห็นพ่อแม่สบู เขาก็จะถามว่า เมื่อไรจะเลิกสูบเสียที ”
“แม่ยิ่งไม่ชอบใหญ่ เวลาพ่อสูบใกล้ แม่ แม่จะไล่พอ่ ให้ ไปไกล ๆ พ่อเขาติด ถึงบอกให้ เขาเลิกเขา
ก็คงไม่เลิก เพราะเขาสูบตังแต่
้ ผมยังไม่เกิด”
“แม่เคยบ่น (ด่า) ให้ พ่อเลิก เห็นแม่พดู หลายครัง้ แล้ ว ตัวเองก็พดู กับพ่อหลายครัง้ พูดจนไม่
อยากจะพูดแล้ ว พูดไปพ่อเขาก็โกรธมาก โกรธทังตนเองและแม่
้
”
“แม่เขาก็บน่ พ่อให้ เลิกบ่อย ๆ พ่อก็หลบ แม่ดา่ พ่อไม่อยากให้ พอ่ สูบ ไล่ให้ ออกไปสูบนอกบ้ าน”
“พี่เขาบอกว่า รู้สกึ เสียใจที่พ่อสูบบุหรี่ ”
“อย่างที่บ้าน ทุกคนรู้ว่าพ่อสูบ แม่ ตัวเองและน้ องก็เคยพูดเตือนให้ พอ่ เลิกสูบบุหรี่ แต่พอ่ ไม่ฟัง
พอพูดแล้ วไม่ฟัง ก็เลยไม่มีใครพูดอีก
“แม่เขาเตือนพ่อ แต่พอ่ ไม่ฟัง คนอื่นในบ้ านก็ไม่มีใครกล้ า”
“ทุกคนเขาก็ว่า บ่น บอกว่า ไม่ร้ ูจะดูดไปทาไม มันเปลือง
2) ใคร ๆ ก็ไม่ ชอบเพราะรู้ ว่าเป็ นอันตราย
“คิดว่าใคร ๆ ก็ไม่ชอบ เขาก็เสียใจที่พอ่ สูบบุหรี่ เพราะมันเป็ นอันตราย”
“คิดว่าทุกคนเป็ นห่วงเหมือนกับเรา เพราะกลัวเขาจะจากเราไปเร็ว (ตาย)”
3) ใคร ๆ ก็ไม่ พอใจ เพราะกลัวเป็ นแบบอย่ างให้ ลูก
“แม่จะไม่พอใจมาก เพราะกลัวว่าพ่อสูบบุหรี่ ให้ ลกู หลานเห็น จะทาให้ ลกู หลานเอาเยี่ยงอย่าง”
“แม่เขาไม่บน่ ไม่สนใจ แม่เขารู้วา่ พ่อสูบ กลัวลูกเห็น แต่พอ่ เขาก็ไม่คอ่ ยสูบบุหรี่ ให้ ลกู ๆ เห็น ”
การเป็ นแบบอย่ างให้ สมาชิกในครอบครั วสูบบุหรี่ ตาม
เด็กส่วนใหญ่คิดว่า คนในครอบครัวไม่ได้ สบู ตามอย่างพ่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่มกั จะเหตุผล
ของตัวเองและการเลียนแบบหรื อเอาอย่างเพื่อนมากกว่า ดังคาบอกเล่าของเด็กที่วา่
1) ไม่ สูบตามอย่ างแต่ สูบด้ วยเหตุผลของตัวเอง
“ไม่ใช่ตามพ่อ เค้ าอยากลองสูบด้ วยตัวเอง ตามเพื่อนเขา”
“พี่เขาสูบหลังจากพ่อเลิกสูบแล้ ว เขาสูบของเขาเอง”
2) สูบตามอย่ างเพื่อนมากกว่ าตามอย่ างพ่ อ
“ไม่แน่ใจ อย่างพี่ชายเขาสูบ แต่คดิ ว่าน่าจะตามเพื่อนมากกว่าตามพ่อ เพราะพ่อเขาก็เตือนให้
พี่เลิกสูบ พีชายเขาก็เลิก เพราะเขาสูบแล้ วไอ”
“พี่ชายเขาสูบ แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ สบู ตามพ่อ แต่เขาติดเพื่อน เห็นเพื่อนสูบ เขาก็เลยอยาก
ลอง”
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“ไม่ได้ ทาตามพ่อ เพราะพ่อเขาก็ห้ามไม่ให้ ลกู สูบ แต่ผมก็สบู และน้ องก็สบู พ่อเขาก็คงรู้ เขาบอก
ว่า ถ้ าอยากสูบก็ให้ สบู ให้ เห็น แต่ก็เลิกได้ เพราะแฟนขอร้ องไม่ให้ สบู ”
3) ไม่ อยากสูบตามอย่ างและตั้งใจที่จะไม่ สูบ
“ไม่มีใครสูบ เพราะพ่อเขาจะห้ ามไม่ให้ สบู ลูก ๆ ก็พยายามห้ ามและบังคับไม่ให้ เขาสูบ
เหมือนกัน”
“ไม่สบู มีแต่จะเดินหนีไปไกล ๆ เพราะเหม็น”
“คิดว่าไม่ทา เพราะพี่สาวเขาบอกเลยว่า ถ้ ามีแฟนก็จะไม่เลือกคนที่สบู บุหรี่ เขาไม่ชอบ มัน
เหม็น”
“คนในบ้ านก็ร้ ูวา่ พ่อสูบ แต่ไม่มีใครในบ้ านที่พดู ถึงการสูบบุหรี่ ของพ่อ ”
4) สูบตามอย่ างพ่ อ มีเด็กมัธยมปลาย 2 คนในชนบทที่ยอมรับว่า สูบบุหรี่ เพราะเห็นพ่อสูบ
“เห็นพ่อสูบก็อยากสูบเหมือนกัน อยากรู้ ว่าเป็ นอย่างไร แล้ วก็ลองสูบก็เพราะอยากรู้ นี่แหละ
แอบสูบที่ห้องน ้าโรงเรี ยน”
ความรู้ เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ในบ้ านกับผลต่ อสุขภาพของคนในบ้ าน
โดยภาพรวม เด็กมีความรู้ในเชิงทฤษฎี ซึ่งเป็ นความรู้ที่ได้ จากการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนว่า
การสูบบุหรี่ ส่งผลต่อสุขภาพ ทาให้ เกิดโรคในคนสูบเอง และผลกระทบต่อคนในบ้ านหรื อคนใกล้ ชิด โรค
และผลกระทบต่อสุขภาพที่เด็กรับรู้ มีด้วยกันหลายโรค เช่น โรคมะเร็ งปอด ถุงลมโป่ งพอง โรคระบบ
ทางเดินหายใจ เป็ นต้ น ซึง่ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเป็ นอาการที่เด็กรับรู้มากที่สดุ อีกทังยั
้ งส่งผล
ต่อเศรษฐกิจของครอบครัว ดังที่เด็กเล่าให้ ฟัง
1) เกิดผลต่ อระบบทางเดินหายใจ
“มีกลิ่นเหม็นและทาให้ เป็ นหวัด (ภูมิแพ้ )”
“เป็ นไข้ หวัด มีน ้ามูกไหลบ่อย”
“เป็ นภูมิแพ้ ”
“ส่งผลอย่างมาก เป็ นโรคภูมิแพ้ หายใจไม่ออก เวลาได้ กลิ่นบุหรี่ ”
2) โรคและอาการต่ าง ๆ
“สูบนาน ๆ ก็จะทาให้ เป็ นมะเร็งปอด โรคปอด”
“ถ้ าบ้ านมีลกู ยังเล็ก ภูมิค้ มุ กันไม่ดี เด็กจะป่ วย.
“ทุกคนในบ้ านมีโอกาสเป็ นโรคถุงลมโป่ งพอง”
“ทาให้ ฟันดา และมีกลิ่นติดตัว”
จะรู้สกึ ปวดหัวมาก เหม็นควัน ไม่อยากให้ พอ่ สูบ”
“มีผลต่อตัวพ่อเองด้ วย ทาให้ ผอม”
“พ่อเป็ นโรคปอด ต้ องเข้ าโรงพยาบาล ...” และ “ทาให้ ฟันเก”
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3) ผลต่ อเศรษฐกิจของครอบครัว
“กระทบมากเลย พ่อแม่ต้องต่างคนต่างหา แต่ก่อนพ่อเขายังพอเหลือให้ แม่ใช้ แต่เดี๋ยวนี ้ไม่พอ
ใช้ ใครใช้ มนั พ่อเขาใช้ ซื ้อบุหรี่ เยอะ กระทบมาก ทาให้ เงินไม่พอใช้ ”
“พ่อเป็ นโรคปอด ต้ องเข้ าโรงพยาบาล ต้ องอาศัยรายได้ จากแม่ ค่าใช้ จา่ ยในบ้ านแม่ต้อง
รับผิดชอบหมอ”
ความพยายามในการหลีกเลี่ยงไม่ สูบในบ้ าน
เด็กส่วนหนึง่ รับรู้วา่ พ่อและสมาชิกในครอบครัวที่สบู บุหรี่ ร้ ูวา่ ควันบุหรี่ สร้ างความราคาญให้ กบั
คนอื่นและพยายามที่จะเลี่ยงไปสูบให้ หา่ งผู้คน แต่ก็มีจานวนหนึง่ เช่นกันที่เห็นว่า พ่อและผู้ที่สบู ไม่ได้ มี
ความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการสูบให้ หา่ งผู้คน ซึง่ มีเหตุผลที่แตกต่างกัน ดังนี ้
1) เลี่ยงไปสูบให้ ห่างไกลผู้คนโดยสานึกรู้ ด้วยตนเอง
“พ่อจะไม่คอ่ ยสูบในบ้ านให้ ลกู เห็น จะไปสูบนอกบ้ านเป็ นส่วนใหญ่”
“พ่อเขาเลี่ยงออกไปสูบคนเดียว ไม่อยูใ่ กล้ ใครเวลาที่เขาสูบ”
“พ่อจะสูบเวลาที่เขาไปเที่ยวกับเพื่อน เขาไม่ได้ สบู ต่อหน้ าให้ ลกู เห็น แต่พอกลับมาก็จะได้ กลิ่น ”
“เวลานึกจะสูบ เขาก็จะลุกเดินออกไปสูบนอกบ้ านไม่ให้ คนเห็น แต่ก็ร้ ู เพราะก็ยงั เห็นอยูด่ ี และ
เวลาพ่อเดินเข้ ามาใกล้ ก็จะได้ กลิ่นบุหรี่ จากตัวพ่อ”
“ส่วนใหญ่พอ่ เขาไปสูบในสวน สูบเสร็จก็เหยียบ”
“พอจะสูบเขาก็จะเดินไปที่ริมรัว้ เป็ นที่สบู ประจา”
2) ไม่ เลี่ยงไปสูบให้ ห่างผู้คน ... อยากสูบตรงไหนก็สูบ
“พ่อเขาชอบสูบในครัวเวลาแม่ทากับข้ าว แม่ก็จะไล่”
“เวลาหลังอาหาร เขาก็สบู ทัง้ ๆ ลูกก็ยงั นัง่ อยู่ด้วย”
“สูบขณะนัง่ รถ ลูกอยูใ่ นรถ พ่อก็สง่ ผ้ าเช็ดหน้ าให้ ปิดจมูก”
“บางทีเขาสูบจนหลับ บุหรี่ ยงั คาปากอยูเ่ ลย”
3) เลี่ยงไปสูบนอกบ้ าน... ก็ต่อเมื่อถูกโวยหรื อไล่
เด็กหลายคนบอกว่า พ่อและคนที่สบู บุหรี่ ไม่ได้ หลีกเลี่ยงไปสูบให้ ไกลเด็กและสมาชิกใน
ครอบครัว แต่กลุม่ นี ้จะไปสูบนอกบ้ านก็ตอ่ เมื่อลูกและ/หรื อภรรยาบอก โวยหรื อไล่ให้ ออกไปสูบนอก
บ้ าน
“แม่เขาก็บน่ พ่อให้ เลิกบ่อย ๆ พ่อก็หลบ แม่ดา่ พ่อไม่อยากให้ พอ่ สูบ ไล่ให้ ออกไปสูบนอกบ้ าน”
“แม่ยิ่งไม่ชอบใหญ่ เวลาพ่อสูบใกล้ แม่ แม่จะไล่พอ่ ให้ ไปไกล ๆ พ่อเขาติดเขาก็จะไปหาที่สบู ”
“เวลาพ่อสูบ หนูก็จะโวยให้ พ่อไปสูบไกล ๆ พ่อเขาก็จะไปสูบข้ างนอก”
“บอกให้ ออกไปสูบนอกบ้ าน พ่อเขาก็ออกไป แต่จะออกก็ตอ่ เมื่อลูกบอกให้ ออก”
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ปฏิกิริยาของพ่ อเมื่อถูกตอบโต้
เด็กส่วนใหญ่มีปฏิกิริยาต่อการสูบของพ่อด้ วยการบอกและขอร้ องให้ เลิก ขณะเดียวกัน เด็กได้
รับรู้ถึงปฏิกิริยาของพ่อและคนสูบบุหรี่ ที่มีตอ่ เด็กและคนที่เตือน ดังนี ้
1) โกรธ ไม่ พอใจ
“พ่อทาท่าโกรธ ไม่พอใจ”
“พอได้ ยินลูกบอก ก็จะส่ายหน้ า เดินหนีแล้ วไปสูบที่อื่น”
“พอมีใครบ่นเรื่ องเขาสูบบุหรี่ พ่อเขาก็เดินหนีเลย”
“ใช้ ให้ ไปซื ้อบุหรี่ ก็ร้ ูวา่ ผิดกฎหมาย แต่ก็ต้องไป กลัวถูกเตะ”
“กลัวถูกว่า เขาจะโวยวายไม่พอใจ”
2) ทองไม่ ร้ ู ร้อน เฉยเมย
“เขาทาเฉย ไม่สนใจ”
“พูดเขาก็ไม่ฟัง ทาเหมือนไม่ได้ ยิน แม่เขาพูดจนขี ้เกียจพูดแล้ ว”
3) รับปากแบบขอไปที
“ตอบรับ รับปาก บอกว่า จะพยายามเลิก แต่ก็ไม่เห็นเลิกเสียที”
”บอกว่าเดี๋ยวก็เลิกเองแหละ เลิกบุหรี่ เลิกง่ายกว่าเหล้ า แต่ก็ยงั เลิกไม่ได้ ”
“บอกว่าจะเลิก แต่ก็บอกมาหลายปี แล้ ว ไม่เห็นเลิกซะที ”
“บอกมา 2-3 ปี แล้ ว ก็ไม่เห็นเลิก ก็ยงั สูบเหมือนเดิม”
“เขาบอก เออ เออ เออ... แต่ก็ไม่เลิกสูบ”
4) รับฟั ง ... ยอมเลิกและลดการสูบลง
“พ่อเขาสูบลดลงเหมือนกัน จากวันละซองเป็ น 3 วัน 2 ซอง แต่ก็ยงั ไม่เลิกขาด”
“เขาเลิกได้ 2-3 เดือน แต่ก็กลับมาสูบใหม่”
ความตัง้ ใจและความพยายามเลิกบุหรี่ของพ่ อ
เด็กส่วนใหญ่ตอบว่า พ่อไม่ตงใจที
ั ้ ่จะเลิกสูบบุหรี่ อย่างจริงจัง จึงทาให้ เลิกไม่ได้ แต่ก็มีบางคน
เท่านันที
้ ่เห็นความต้ องการเลิกบุหรี่ ของพ่อ แต่ยงั ทาได้ ไม่สาเร็จทาให้ กลับมาสูบอีก มีการรับรู้ถึงความ
ตังใจในการเลิ
้
กสูบบุหรี่ ของพ่อ ดังนี ้
1) ไม่ ตั้งใจเลิก
“เขาไม่เลิกหรอก เพราะพ่อติด เห็นพ่อสูบมาตังแต่
้ ตนเองเกิดแล้ ว”
“พ่อไม่ตงใจเลิ
ั ้ ก เพราะคิดว่า ยังไม่ป่วย
“พ่อคงเลิกไม่ได้ เพราะเขาเครี ยดเรื่ องงาน เป็ นตารวจจะเครี ยดมาก”
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“พ่อเขาไม่ตงใจเลิ
ั ้ กหรอก แถมยังใช้ ให้ ลกู ไปซื ้อบุหรี่ ให้ พ่อทุกครัง้ เวลาที่อยูบ่ ้ าน โดยไปซื ้อที่ร้าน
ขายของชาปากซอย ร้ านค้ าเขาก็ขายให้ ตลอด ตังแต่
้ ก่อนมีกฎหมายห้ ามขายบุหรี่ ให้ เด็กอายุต่ากว่า 18
ปี จนมีกฎหมายออกมาก็ยงั ขายให้ เคยบอกพ่อว่าให้ เด็กไปซื ้อบุหรี่ ผิดกฎหมาย แต่พอ่ ก็ไม่สนใจ เขาก็
บอกว่าให้ บอกที่ร้านว่า ของพ่อ”
“คิดว่าเป็ นไปได้ ยาก คงไม่มีทางที่พอ่ จะเลิก ขนาดพ่อเขารักแม่มาก แม่บอกให้ เลิก เขายังไม่
เลิกเลย คงต้ องตายถึงจะเลิก”
“เลิกยาก เพราะบอกให้ เลิก เขาก็บอกว่า ต่อให้ ตายก็ไม่เลิก”
“เขาบอกว่าบุหรี่ เลิกง่ายกว่าเหล้ า เลิกเมื่อไรก็ได้ แต่เขาก็ไม่เลิกเสียที ”
“คนติด ทายังไงก็ไม่เลิก ให้ ดภู าพบนซองบุหรี่ ก็ไม่มีผล เขาไม่สนใจอยูแ่ ล้ ว ให้ ดยู งั ไงก็เลิกไม่ได้
2) ตั้งใจและพยายามเลิก แต่ ทาไม่ สาเร็จ
เด็กบางคนรับรู้วา่ พ่ออยากเลิกและเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ โดยใช้ วิธีตา่ ง ๆ หากแต่ไม่ประสบ
ความสาเร็จทาให้ ยงั คงสูบบุหรี่ จวบจนปั จจุบนั
“เขาเคยเลิก ลดได้ 2-3 เดือนแล้ วก็มาสูบอีก เขาบอกว่า ถ้ าไม่ได้ สบู จะหายใจไม่ออก มันติด
เขาบอกว่า มันอยาก และไม่ร้ ูว่าจะใช้ วิธีไหนให้ เขาเลิกได้ ”
“ใจเขาก็คงอยากจะเลิก แต่มนั เลิกไม่ได้ เพราะมันติด ถ้ าจะให้ เขาเลิกต้ องเอาเงินไปซ่อนให้
หมด”
“เขาเห็นบทเรี ยนจากปู่ ที่ตายเพราะเหล้ า เขาก็ลดสูบบุหรี่ ลง คิดว่าคงลดได้ เขาเคยลดมาแล้ ว
ตอนมีลกู ”
“พ่ออยากเลิก เพราะเขาเห็นว่าลูก ๆ ขอร้ อง”
“แม่เขาพยายามเลิกอยู่ แต่ใช้ วิธีคอ่ ย ๆ ลดจานวน เขายังเลิกไม่ได้ ”
“พ่อเขาเข้ าใจ และเป็ นห่วงสุขภาพของน้ อง เขาก็อยากเลิก”
“ปู่ ก็ร้ ูวา่ สูบแล้ วเป็ นโรค ท่านก็อยากเลิก แต่ยงั เลิกไม่ได้ ”
ช่ วยกันคิดว่ าจะทาอย่ างไรให้ พ่อเลิกสูบบุหรี่
เด็กบางคนไม่คิดหาวิธีที่จะทาให้ บุคคลเหล่านี ้เลิกสูบบุหรี่ เพราะคิดว่า ทาไปก็ไม่มีประโยชน์
และที่สาคัญกว่านัน้ เด็กบางคนบอกว่า ไม่กล้ าบอกแล้ ว เพราะเคยบอกหลายครัง้ กลัวโดยตี หากแต่ยงั
มีเด็กบางคนที่มีความเห็นว่าต้ องหาวิธีที่เหมาะสม อาทิ เลิกเพราะคนรอบข้ างคือหาคนที่พ่อหรื อคนสูบ
เกรงใจให้ เป็ นคนขอร้ องหรื อตักเตือน เลิกด้ วยการใช้ ยา และเลิกด้ วยตนเองคืออยู่ที่ตวั พ่อเองเป็ นสาคัญ
ซึง่ จากความเห็นของเด็ก ต่างเห็นว่าต้ องใช้ หลาย ๆ วิธีเพื่อไม่ให้ สบู บุหรี่ ได้ ง่ายและทาให้ เลิกในที่สดุ ซึ่ง
มีหลายวิธีดงั ต่อไปนี ้
1) หาคนเตือน
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“ต้ องให้ ลกู พูด เพราะเขาจะเชื่อลูกมากกว่าแม่”
“ให้ ยายบอก พ่อเขาเชื่อยาย ไม่เชื่อเมียกับลูกหรอก”
2) ทาให้ ไม่ สะดวกที่จะสูบ
“เอาที่เขี่ยบุหรี่ ของแม่ไปซ่อน แต่ก็โดนดุ”
“เอาบุหรี่ ไปทิ ้ง ไม่ให้ พอ่ เห็น”
“ซ่อนไฟแช็ค“
“พยายามไม่ให้ ซื ้อ (เอาเงินไปซื ้ออย่างอื่น หรื อขอเงินพ่อมาเก็บไว้ ) ก็จะได้ ไม่มีเงินซื ้อสูบ”
“จิ๊กเงินที่จะเอาไปซื ้อบุหรี่ ” หรื อ “ขอตังค์พอ่ เยอะ ๆ พ่อจะได้ ไม่มีตงั ค์ไปซื ้อบุหรี่ ”
3) ทาให้ ได้ คิด
“พ่อเขาเลิกได้ เพราะเขาไม่สบาย ป่ วยเป็ นหอบ ก็เลยเลิกไปเอง”
“พาไปดูคนป่ วยที่เป็ นโรคจากการสูบบุหรี่ ”
“พยายามให้ พอ่ ดูรายการและข่าวที่พดู ถึงพิษภัยบุหรี่ แต่ก็โดยพ่อดุ และบอกให้ เปลี่ยนช่องไปดู
ช่องอื่น”
“ทาให้ คิดถึงลูกที่อยู่ในบ้ านบ้ างว่าอาจจะดูดควันเข้ าไป”
4) อยู่ท่ตี ัวเอง... สร้ างจิตสานึก
“มันต้ องอยูท่ ี่จิตใจของตัวเองมากกว่า”
“ขึ ้นอยู่กบั คนรอบข้ างและตัวพ่อเองมากกว่า”
5) พึ่งพาแพทย์ และใช้ ยา
“อาจต้ องไปหาแพทย์ให้ ใช้ ยาช่วยเพราะท่านติด แต่ก็พยายามที่จะให้ ทา่ นเลิกด้ วยตนเอง คิดว่า
น่าจะเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ก็พยายามขอร้ องท่าน”
“ปรึกษาแพทย์”
“อยากรู้วา่ ยาทาให้ อดได้ จริงหรื อเปล่า จะได้ เอามาให้ พอ่ กินดู”
6) วิธีอ่ืน ๆ
หาสิ่งทดแทน เช่น “ใจแข็ง ให้ อยูแ่ ต่ในบ้ านและกินแต่น ้า” “ให้ พอ่ กินน ้าผลไม้ เยอะ ๆ เวลาที่
อยากบุหรี่ ” “เคี ้ยวหมากฝรั่ง” และ “หาหมากฝรั่งมาไว้ ให้ เคี ้ยว เวลาอยาก”
“ใช้ วิธีประท้ วง ไม่ยอมคุยด้ วย และขูว่ า่ ถ้ าไม่เลิกสูบบุหรี่ ก็จะไม่คยุ ด้ วย”
“อยูท่ ี่ตวั ท่านเอง ต้ องใจแข็ง”
“ใช้ หลาย ๆ วิธี ทังขอร้
้ องด้ วยตนเอง และช่วยกันเอาที่เขี่ยบุหรี่ ไปซ่อน แล้ วก็หาหมากฝรั่งมา
แทน”
“อยากให้ เลิกผลิตบุหรี่ ไปเลย”
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กฎหมายห้ ามขายบุหรี่ให้ เด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี
ต่อประเด็นด้ านกฎหมายห้ ามขายบุหรี่ ให้ เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี มีประเด็นที่นา่ สนใจว่า การ
บังคับใช้ กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ทังในเมื
้
องและชนบท เด็กบางคนยังคงบอกว่า ถูกพ่อใช้
ให้ ไปซื ้อบุหรี่ ซึง่ ตัวเด็กเอง พ่อและร้ านค้ าต่างก็ร้ ูว่า การกระทาดังกล่าวเป็ นสิ่งผิดกฏหมาย เด็กบอกว่า
“พ่อยังให้ ไปซื ้อให้ อยู่ พอบอกพ่อว่าผิดกฎหมาย พ่อก็บอกว่า ให้ บอกเขาว่า ของพ่อ ร้ านค้ าเขาก็
ไม่ถาม เพราะเขารู้วา่ ซื ้อให้ พ่อ”
“ยังซื ้อได้ อย่างพ่อใช้ ให้ ไปซื ้อที่ร้านค้ าใกล้ บ้านที่ร้ ูจกั กัน ตารวจไม่จบั ไม่มีใครว่า ทุกคนรู้จกั กัน ”
“ผิดกฏหมาย แต่ก็ไม่เห็นเป็ นไร เพราะซื ้อแล้ วก็ไม่เกิดผลอะไร ไม่เห็นมีตารวจมาจับ”
“กลัวถูกจับเหมือนกันแรก ๆ แต่นานไปก็ชินเพราะไปซื ้อแล้ วก็ไม่มีอะไร”
การรั บรู้ เกี่ยวกับสถานที่ปลอดบุหรี่
ปั จจุบนั แม้ จะมีการประกาศสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ เพิ่มขึ ้น แต่เด็กจะทราบในระดับหนึ่ง
ว่า สถานที่ที่ปลอดบุหรี่ นนั ้ ได้ แก่ สถานที่ราชการต่าง โรงพยาบาล โรงเรี ยน สถานีตารวจ สวนสาธารณะ
ร้ านอาหาร ห้ างสรรพสิ นค้ า โรงหนั ง โรงแรม รถไฟฟ้ า ปั๊ มนา้ มัน รถเมล์ สถานที่ ทางาน เครื่ องบิน
สนามบิน สถานที่ออกกาลังกาย แต่ยงั มีเด็กจานวนหนึ่งก็ยงั ไม่คอ่ ยทราบนักว่า มีที่ใดบ้ างที่ปลอดบุหรี่
เพราะเด็ก ยัง เรี ย กร้ องอยากให้ ส ถานที่ เหล่า นี ป้ ลอดบุห รี่ ได้ แ ก่ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า โรงหนัง โรงแรม
โรงพยาบาล เรื อนจา สวนสาธารณะ และรถเมล์ สวนสนุก สวนสัตว์ และบ้ าน จากข้ อเสนอของเด็กนี ้ จะ
เห็นว่า “บ้าน” เป็ นสถานที ่หนึ่งที ่เด็กเรี ยกร้องอยากให้เป็ นที ่ปลอดบุหรี ่ และไม่เพียงเท่านันยั
้ งมีเด็กบาง
คนที่เสนอว่า “อยากให้ทกุ ทีป่ ลอดบุหรี ่”
ข้ อสังเกตและความคิดเห็นอื่น ๆ
1) นักเรี ยนได้ รับการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับความรู้และอันตรายของพิษภัยบุหรี่ จากการเรี ยนใน
ห้ องเรี ยนและกิจกรรมของโรงเรี ยน
2) การเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารและสื่อรณรงค์โครงการบ้ านปลอดบุหรี่ ยงั น้ อย เมื่อเด็กได้ รับสื่อจะ
เห็นว่า เด็กมีความคิดที่จะใช้ สื่อเพื่อช่วยให้ พอ่ และคนในครอบครัวเลิก เช่น จะใช้ ไปยก
เหมือนใบแดงเมื่อเห็นพ่อสูบ จะได้ เตือนไม่ให้ พอ่ สูบ และเด็กบางคนบอกว่าจะเอาไปทาโม
บายติดไว้ ที่หน้ าบ้ านให้ เห็นง่าย ๆ
3) เด็กสนใจถึงวิธีการเลิกโดยใช้ ยา เพราะเด็กบางคนมีความเห็นว่า พ่อสูบบุหรี่ จนติดจนยาก
ที่จะใช้ วิธีการอื่น ดังนันเด็
้ กคิดว่า การใช้ ยาอดบุหรี่ จะเป็ นทางหนึง่ ที่นา่ สนใจ หากแต่เด็กยัง
ไม่มีความรู้เรื่ องดังกล่าว เด็กถามว่า “ยาอดบุหรี่ ใช้ ได้ ผลแค่ไหน และหาซื ้อได้ ที่ไหน”
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4) ในส่วนลึกของเด็กบางคนมีความคิดอยากลองอยูเ่ หมือนกัน แต่ยงั อยู่ในห้ วงเวลากล้ า ๆ
กลัว ๆ ดังคาถามว่า “ถ้ าลองสูบ 1 มวนจะทาให้ ติดเลยหรื อไม่”
5) การห้ ามสูบบุหรี่ ในบ้ าน ยังอาจเป็ นคาถามของเด็กและคนทัว่ ไปว่าจะสามารถใช้ กฎหมาย
เข้ าไปห้ ามได้ หรื อไม่ในที่สว่ นตัว เด็กจึงสนใจว่า “ถ้ าออกกฎหมายห้ ามสูบบุหรี่ ในบ้ าน อาจ
ไม่สามารถบังคับใช้ กฎหมายได้ เพราะตารวจคงไม่ตามมาจับในบ้ าน หรื อตารวจจะรู้ได้
อย่างไรว่ามีคนในบ้ านสูบ”
2. คนในครอบครั วกับการสูบบุหรี่ ในบ้ าน
ในเขตเมืองได้ ทาการสัมภาษณ์ 23 ครัวเรื อน ได้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลทังสิ
้ ้น 41 คน เป็ นเพศชาย 21 คน
โดยมีสถานภาพเป็ นพ่อบ้ าน 19 คน ลุง 1 คนและปู่ 1 คน และเพศหญิง 20 คนโดยมีสถานภาพเป็ น
แม่บ้าน 19 คนและย่า 1 คน จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ชายทัง้ 21 คนเป็ นผู้ที่สูบบุหรี่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
พ่อบ้ าน ส่วนผู้หญิงมีเพียง 3 คนใน 20 คนที่สบู สาหรับเขตชนบทจัดสนทนากลุ่มกับพ่อบ้ านจานวน 12
คนและสัมภาษณ์เจาะลึก 3 คน และสนทนากลุ่มกับแม่บ้าน 12 คน และสัมภาษณ์เจาะลึก 4 คน ได้ ผล
สรุปดังนี ้
2.1 พ่ อบ้ าน... ผู้สูบบุหรี่
การสูบบุหรี่ ของพ่ อบ้ าน
พ่อบ้ านในเมืองส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี โดย 7 คนทาธุรกิจส่วนตัว รองลงมาคือ
ค้ าขายและทาบริ ษัทเอกชน การศึกษาอยู่ในระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี เป็ นส่วนใหญ่ ขณะที่
พ่อบ้ านในชนบทสนใหญ่อาชีพรับจ้ าง และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา
อายุที่เริ่ มสูบ พ่อบ้ านในเมืองเริ่ ม สูบระหว่างอายุ 20-25 ปี จานวน 10 คน และ 6 คนเริ่ มสูบ
อายุ 15-19 ปี ส่วนในชนบทส่วนใหญ่เริ่ มสูบในช่วงอายุ 15-20 ปี ซึ่งเมื่อเปรี ยบกับอายุปัจจุบนั แสดงให้
เห็นว่า พ่อบ้ านที่สบู บุหรี่ เหล่านี ้สูบมานานเฉลี่ ยเกือบ 20 ปี (ระยะเวลาสูบต่าสุด 7 ปี และสูงสุด 47 ปี )
ปริ มาณการสูบในเขตเมื องอยู่ระหว่าง 1-5 มวนต่อวันจ านวน 10 คน และ 6-10 มวนจานวน 6 คน
(ปริ มาณเฉลี่ย 9.15 มวนต่อวัน ต่าสุด 2 มวนและสูงสุด 25 มวน) ส่วนในเขตชนบท จานวน 6-10 มวน
จานวน 5 คน และ 1-5 มวนจานวน 4 คน อาจกล่าวได้ วา่ ส่วนใหญ่เป็ นการสูบที่ตดิ
จาก 23 ครอบครัวในเขตเมืองที่สบู บุหรี่ นี ้มีเด็กและวัยรุ่นอยู่ 46 คน ซึ่งเฉลี่ยครอบครัวละ 2 คน
ส่ว นในชนบทพบว่ า มี 6 ครั ว เรื อ นจาก 12 ครั ว เรื อ นที่ มี เ ด็ก ต่ า กว่า 5 ปี และมี เ ยาวชนในบ้ า น 3
ครอบครัว
ลักษณะบ้ านที่มีการสูบ บุหรี่ นี ้ ในเมืองจานวนสัมภาษณ์ 21 หลังพบว่า 15 หลังเป็ นบ้ านที่มี
ระเบียง และ 16 หลังเป็ นบ้ านที่มีบริเวณ ส่วนในชนบทสัมภาษณ์ 12 หลังพบว่า มีบริเวณ 9 หลัง
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บุหรี่ ที่สบู ร้ อยละ 95.8 สูบบุหรี่ โรงงาน มีสบู บุหรี่ มวนเอง ร้ อยละ 4 สาหรับในชนบทนัน้ พ่อบ้ าน
ระบุชนิดของยาเส้ นที่สูบ ได้ แก่ แมวดา แมวเขียว วัวแดง และวัวชน ซึ่งบางชนิดมีกระดาษมวนขาย
พร้ อมยาเส้ น ซึ่งราคายาเส้ นถุงละ 3-5 บาทมวนได้ ประมาณ 10 มวน ส่วนบุหรี่ โรงงานที่ชนบทมีการสูบ
กันได้ แก่ วันเดอร์ เขียว สายฝน กรองทิพทย์ และมาร์ โบโล (ส่วนใหญ่เป็ นคนที่เคยไปทางานต่างประเทศ)
พ่อบ้ านบอกว่า เริ่ มสูบก่อนแต่งงาน และบางคนบอกว่า เริ่ มสูบตังแต่
้ สมัยเป็ นนักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
สถานที่สบู นัน้ พบว่า ผู้สบู บุหรี่ บอกว่า สูบนอกบ้ าน ร้ อยละ 83.4 ได้ แก่ ในรถ ระเบียงบ้ าน ใน
สวน สูบในบ้ าน ร้ อยละ 8.3 ได้ แก่ บริเวณห้ องนัง่ เล่น โต๊ ะอาหาร และสูบทังในบ้
้ านและนอกบ้ าน ร้ อย
ละ 8.3
มีพอ่ บ้ านบางคนบอกว่า “ยิ่งถ้ าเข้ าวงเหล้ าก็จะต้ องสูบ และจะสูบหนักกว่าปกติ ดูดบ่อย บุหรี่
จะหมดเร็ว และจะไม่เลือกยี่ห้อ ใครมียี่ห้ออะไรก็มาแจกกัน“ และที่สาคัญยังบอกอีกว่า “ถ้ ากินเหล้ าแล้ ว
ก็สบู ไม่เลือกที่ ไม่ออกไปนอกบ้ าน กินตรงไหนก็สบู ตรงนันเลย
้
จะมีเด็กอยูห่ รื อไม่ก็ไม่สนใจ”
ความรู้ สึกของผู้สูบ
พ่อบ้ านส่วนใหญ่ให้ เหตุผลที่ต้องสูบคือ เพราะติด ถ้ าไม่ได้ สบู จะหงุดหงิด และเครี ยด สูบแล้ ว
จะกระปรี ก้ ะเปร่า มีเพียงบางคนที่คิดว่าตนเองไม่ตดิ สูบไม่มาก แต่ยงั ไม่อยากเลิก
ผู้สบู ส่วนใหญ่ร้ ูวา่ คนในบ้ านรู้ถึงการสูบบุหรี่ ของตน ซึง่ ตนเองพยายามหลีกเลี่ยงการสูบในบ้ าน
และพยายามไม่สบู ให้ คนอื่นเห็น
ผู้สูบส่วนใหญ่ร้ ู ว่า คนในบ้ านอยากให้ ตนเองเลิกสูบบุหรี่ และไม่คิดว่าจะทาให้ คนในบ้ านสูบ
ตามหรื อเลียนแบบเพราะเห็นว่า ลูกมักจะบ่นว่าเหม็นและราคาญที่พ่อสูบ ขณะเดียวกัน พ่อยังได้ มีการ
สอนลูกไม่ให้ ทาตามเนื่องจากเป็ นสิ่งที่ไม่ดี อย่างไรก็ดี มีพอ่ บางคนที่แน่ใจว่า ลูกจะทาตามหรื อไม่
ผู้สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ทราบดีว่า การสูบบุหรี่ มีผลต่อสุขภาพของคนในครอบครัว ดังนันตนเองจึ
้
ง
หลีกเลี่ยงการสูบในบ้ านหรื อเวลาที่มีคนอยูด่ ้ วย ดังนันจึ
้ งพยายามเลี่ยงไปสูบนอกบ้ านหรื อสูบให้ ไกลคน
อื่นด้ วยเหตุผลว่า เป็ นห่วงลูก ไม่อยากให้ ลกู ได้ รับควันบุหรี่ ไม่ต้องการให้ ลกู เลียนแบบ และไม่อยากได้
ยินเสียงบ่นจากภรรยาและลูก (ประเด็นที่นา่ ดึงเป็ นใช้ คือ ความห่วงใยและความรักลูกน่าจะเป็ นประเด็น
ที่ใช้ จงู ใจให้ พอ่ เลิกสูบบุหรี่ )
ผู้สูบบุหรี่ เกือบทังหมด
้
(ร้ อยละ 91.3) ได้ รับการขอร้ องจากคนในครอบครัวให้ เลิกสูบบุหรี่ โดย
คนในครอบครัวมักใช้ โอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันพ่อและวันแม่เป็ นวันที่ใช้ ในการขอร้ อง และยังมี
การกระทาวิธีการอื่น ๆ เช่น ไม่พดู ด้ วย บ่น เอาบุหรี่ ไปซ่อน เอาไม้ ขีดหรื อไฟแช็คไปซ่อน ไม่ยอมไปซื ้อ
บุหรี่ ให้ หาหมากฝรั่งมาให้ ใช้ อดบุหรี่ และพ่อบางคนยอมรับว่า ยังคงใช้ ให้ ลกู ไปซื ้อบุหรี่ ให้ (ส่วนใหญ่ใช้
ลูกชาย) เพราะร้ านค้ ารู้จกั กัน ดังนันผู
้ ้ ขายจะขายให้ ซึง่ ตนเองก็ร้ ูวา่ ผิดกฎหมาย แต่ก็ไม่ได้ คดิ อะไร
ความสาเร็จในการเลิกบุหรี่
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มีเพียงร้ อยละ 13.3 ที่สามารถเลิกบุหรี่ ได้ ซึง่ เหตุผลสาคัญที่เลิกได้ คือ ลูกและครอบครัว เหตุผล
อื่น คือ ปั ญหาสุขภาพ ได้ แก่ เป็ นโรคภูมิแพ้ หอบหืด ทาให้ ต้องหยุด ขณะที่ร้อยละ 66.7 อยากเลิก แต่
เลิกไม่ได้ ด้ วยเหตุผลที่ว่า สูบมานานจนติด มีค วามเครี ยด เพื่อนที่ทางานสูบ และต้ องสูบเมื่อเข้ าสังคม
ขณะที่ร้อยละ 20.0 ไม่มีความตังใจที
้ ่จะเลิกเลย เนื่องจากติดเพราะสูบมานานแล้ ว และต้ องสูบเวลา
เครี ยด และคิดว่าสูบไม่มากเท่าไร ดังคาบอกเล่าที่วา่
“รู้วา่ ไม่มีประโยชน์ แต่เลิกไม่ได้ เพราะมันชิน”
“มันเคย พอจะต้ องกินกาแฟ เข้ าห้ องน ้า มนอยาก ถ้ าเคยสูบแล้ วก็ต้องสูบ”
“เลิกไม่ได้ ใจมันไม่พร้ อม มันยังอยาก”
“ให้ เลิกสูบ ให้ ตายเสียดีกว่า”
พ่อบ้ านทุกคนมีความคิดที่จะเลิก เพราะรู้ ว่าไม่มีประโยชน์ หากแต่เลิกไม่ได้ เพราะยังติดอยู่
สาหรับความพยายามในการเลิกมีแตกต่างกัน ดังนี ้
“เคยเลิกได้ นานถึง 9 ปี แต่ไม่ร้ ูเป็ นไง กลับมาสูบอีก”
“ตอนมีลกู ก็เลิกได้ ”
“เวลาไปประชุมในห้ องแอร์ หลาย ๆ วัน ก็ต้องเลิก”
“อยากเลิก เพราะเริ่มไอมาก เจ็บคอ และมีกลิ่นปาก”
วิธีท่ จี ะเลิกได้
ผู้สบู เองคิดว่า การจะทาให้ คนเลิกบุหรี่ ได้ คือ ทาให้ คนมีจิตใต้ สานึ กที่ดี และต้ องควบคุมผู้ผลิต
ไม่ให้ นามาขาย ส่วนวิธีที่พยายามใช้ เพื่อเลิกบุหรี่ คือ ค่อย ๆ ลดจานวนสูบต่อวัน ใช้ ลูกอมฮอลล์ช่วย
คิดถึงครอบครัวให้ มาก ๆ และพยายามหาอะไรทา เช่น ทางานมาก ๆ จะได้ ไม่อยาก
“ช่วงหน้ างาน มีงานมาก ๆ ก็จะไม่วา่ งสูบ”
“ใจต้ องแข็ง เพราะบางคนจะลงแดงตอนเลิก”
“ใช้ ยาไม้ ชงกิน มีสมุนไพรหลายอย่าง”
“คนในครอบครัวมีสว่ นช่วย ลูกมีสว่ นมากทาให้ อยากเลิก แต่แม่บ้านชอบบ่น ก็ไม่เลิก”
“สาคัญที่ตวั เรา ถ้ าตังใจก็
้ เลิกได้ ”
2.2. แม่ บ้าน ... ผู้มีพ่อบ้ านสูบบุหรี่
จากการสัมภาษณ์แม่บ้าน 20 คนในเมืองและแม่บ้าน 12 คนในชนบท แม่บ้านเหล่านี ้มีพอ่ บ้ าน
สูบบุหรี่ และในจานวนนี ้มี 3 คนที่เป็ นผู้สบู บุหรี่ เอง โดยสูบมานานกว่า 20 ปี
การรั บรู้ การสูบบุหรี่ ของพ่ อบ้ าน
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แม่บ้านทุกคนทราบดีว่า พ่อบ้ านสูบบุหรี่ สาหรับสถานที่สูบบุหรี่ นนั ้ มีการบอกที่แตกต่างกัน
ขณะที่ผ้ สู ูบบอกว่า เป็ นการสูบนอกบ้ านเสียเป็ นส่วนใหญ่ แต่แม่บ้านบอกว่า มีการสูบในบ้ านสูงกว่าที่
พ่อบ้ านบอกมาก รวมถึงเมื่อเปรี ยบกับที่ลกู บอก จะพบว่า เด็กรับรู้การสูบในบ้ านสูงมากเช่นกัน

สถานที่สูบ
ในบ้ าน
นอกบ้ าน
ทังในและนอกบ้
้
าน

พ่ อบ้ าน (จานวน 21 คน)
8.3
83.4
8.3

แม่ บ้าน (จานวน 20)
21.4
64.3
14.3

เป็ นข้ อมูลที่นา่ สนใจที่แสดงให้ เห็นว่า ผู้สบู รู้วา่ การสูบบุหรี่ ในบ้ านมีโทษต่อคนรอบข้ าง ทาให้
การให้ ข้อมูลถึงสถานที่สบู ของผู้สบู ส่วนใหญ่คือนอกบ้ าน และบอกว่าสูบในบ้ านเป็ นส่วนน้ อย ขณะที่คน
รอบข้ างรับรู้ว่าการสูบในบ้ านสูงกว่าที่ผ้ สู บู ตอบ
ความรู้ สึกต่ อการสูบของพ่ อบ้ าน
ส่วนใหญ่แม่บ้านจะบอกว่า “ไม่ชอบ” โดยให้ เหตุผลคือ กลิ่นเหม็น และรู้วา่ เป็ นสิ่งไม่ดี มีโทษต่อ
ร่างกาย และมีมากเช่นกันที่ตอบว่า รู้สกึ เฉย ๆ เพราะเห็นจนชินแล้ ว และเบื่อที่จะต้ องคอยบอกให้ เลิก
อย่างไรก็ตามแม่บ้านเห็นว่า การสูบของพ่อบ้ านไม่มีผลให้ มีความอยากสูบตามอย่าง
แม่บ้านทุกคนมีความเห็นเหมือนกันว่า อยากให้ เลิกสูบบุหรี่ เพราะเป็ นห่วงสุขภาพและเหม็น
ดังคาบอกเล่าที่ว่า
“อยากให้ เขาเลิก เขาก็คิดจะเลิก แต่เขาทาไม่ได้ ให้ อมลูกอมไว้ แต่ก็ไม่เลิก ”
“เขาจะเลิกอยู่ แต่ตอนจะเลิก ก็กระวนกระวาย ทาท่าเหมือนหายใจไม่ออก ก็เลยกลับมาสูบอีก”
และมี 1 คนจากชนบท บอกว่า
“พ่อบ้ านจะไม่สบู ในบ้ าน จะเลี่ยงไปสูบนอกบ้ าน เพราะเคยมีประสบการณ์ไม่ดีคือ สูบจนหลับ
บุหรี่ เลยไหม้ ม้ งุ ”
ความคิดเห็นต่ อการเป็ นแบบอย่ างให้ สูบตาม
แม่บ้านร้ อยละ 77.8 คิดว่าลูกจะไม่ทาตามอย่างแน่นอน เพราะมีการสอนและเตือนลูกอยูเ่ สมอ
ว่า การสูบบุหรี่ เป็ นสิ่งไม่ดี ไม่ควรทาตาม ขณะเดียวกันที่เหลือ ร้ อยละ 22.2 รู้สกึ ไม่แน่ใจว่า ลูกจะทา
ตามหรื อไม่ แต่ ณ ปั จจุบนั เชื่อว่า ลูกยังไม่ได้ สบู ตาม ซึง่ แม่บ้านคิดว่า หากลูกจะสูบน่าจะตามเพื่อน
มากกว่า
ผลต่ อสุขภาพของคนในครอบครัว
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แม่บ้านร้ อยละ 88.9 รู้วา่ การสูบบุหรี่ ของพ่อบ้ านและทาให้ คนในบ้ านได้ รับควันบุหรี่ จะมีผลต่อ
สุขภาพ ดังคาบอกเล่าของแม่บ้านที่ว่า
“สูบมากจนไอ ฟั นก็เหลือง”
“เป็ นสารพัดโรค โรคหัวใจ ไขมัน และยูริคสูงด้ วย”
“ห่วงสุขภาพของพ่อบ้ านด้ วย ลูกก็บน่ ว่า พ่อสูบบุหรี่ แล้ วเหม็น กลิ่นติดข้ าวของเครื่ องใช้ ”
“ไม่อยากให้ สบู ในบ้ าน เพราะเหม็น ทาให้ ทงบ้
ั ้ านเป็ นภูมิแพ้ ”
“แต่ก่อนก็ไม่วา่ อะไร เพราะคิดว่าเป็ นเรื่ องธรรมดา แต่สมัยนี ้สังคมเขาก็รังเกียจ และสูบแล้ วมัน
เป็ นอันตราย หนักกว่าเหล้ า เพราะคนอื่นมันได้ รับควันด้ วย กินเหล้ ามันตายคนเดียว”
“เสียเงินโดยไม่จาเป็ น”
การขอร้ องให้ เลิก
แม่บ้านทุกคนเคยขอร้ องให้ พอ่ บ้ านลด ละและเลิกสูบบุหรี่ ทงสิ
ั ้ ้น ไม่ใช่เฉพาะการเลิกสูบในบ้ าน
เท่านัน้ ยังรวมถึงการขอร้ องให้ เลิกสูบในทุกที่ และส่วนใหญ่เคยขอร้ องมากกว่า 1 ครัง้ นอกจากการ
ขอร้ องดี ๆ แล้ ว แม่บ้านบางคนใช้ วิธีไม่พดู ด้ วย และบ่นว่า แต่มีเพียงร้ อยละ 8.3 เท่านันที
้ ่เห็นว่า การ
ขอร้ องประสบความสาเร็จทาให้ พอ่ บ้ านเลิกได้
“บอกเขาว่า เลิกสูบซะ สูบแล้ วไม่เห็นมีอะไรดี เขาก็บอกว่า เขาทาอะไรผิด ก็อีแค่สบู บุหรี่ ”
“ลูกเตือนเขาก็เฉย พอบ่นเขามาก ๆ เขาก็บอกว่า ลงทุนมาตังหลายปี
้
จะเลิกไปทาไม”
“บังคับขูเ่ ข็ญยังไงก็ไม่เลิก บ่นมากก็กลัวว่าเขาจะชังเอา”
“หมดหวังที่จะให้ เลิก เพราะคนที่ตดิ ก็ให้ ติดไปจนตายแหละ อย่าให้ มีคนใหม่สบู เพิ่มก็แล้ วกัน ”
วิธีท่ มี ีประสิทธิภาพในการทาให้ พ่อบ้ านเลิกบุหรี่
แม่บ้านมีความเห็นว่า การช่วยให้ พอ่ บ้ านเลิกสูบบุหรี่ ได้ นนั ้ ทุกคนในบ้ านต้ องช่วยกันและใช้
หลาย ๆ วิธี เช่น อาจใช้ วิธีไม่พดู ด้ วย ทาเป็ นไม่สนใจ หรื อมีเหตุการณ์บางอย่างเพื่อให้ เขาได้ คิด ลงโทษ
คนที่ละเมิดกฏหมาย และจะทาอย่างไรให้ เกิดความตังใจและจิ
้
ตสานึกของผู้สบู เองที่จะไม่สบู อย่างไรก็
ตามแม่บ้านหลายคนที่บอกว่าพ่อบ้ านเลิกได้ ด้วยเหตุผลของสุขภาพ ดังนี ้
“ป่ วยเป็ นภูมิแพ้ เจ็บหน้ าอก ก็เลยต้ องหยุด”
“เป็ นเส้ นเลือดในสมองแตก หมอบอกให้ เลิก ก็ต้องเลิก ไม่งนตายแน่
ั้
พวกนี ้เห็นโลงศพนัน่ แหละ
ถึงจะเลิก”
“ตอนมีลกู คนแรก ก็ให้ เขาเลิก เขาก็ห่าง ๆ ไป สูบน้ อยลง”
“ต้ องใช้ ลกู ลูกบอกเขาจะฟั งมากกว่าเมียพูด”
ความต้ องการเรื่องสถานที่ปลอดบุหรี่
แม่บ้านมีความเห็นเหมือนกันว่า อยากให้ ทกุ ที่เป็ นเขตปลอดบุหรี่ และอยากให้ ทางโรงเรี ยนช่วย
ไม่ให้ เด็กสูบ ควรเข้ มงวด เพราะเด็กวัยรุ่นสูบกันเยอะต้ องแก้ กนั ตังแต่
้ ชว่ งเด็กวัยรุ่น
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