
ผูหญิงสูบบุหรี่
ยิ่งอันตรายกวาผูชาย
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จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติป 2558 พบวา ผูหญิงไทยสูบบุหรี่รอยละ 1.8 ในขณะที่ผูชายไทยสูบบุหรี่ 
รอยละ 39.9 แมวาอัตราการสูบบุหรี่ของผูหญิงไทยในปจจุบันมีจำนวนไมมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการสูบบุหรี่ของ 
ผูชาย แตอัตราการสูบบุหรี่ของผูหญิงไทยมีโอกาสเพิ่มขึ้นได เนื่องจากผูหญิงเปนกลุมเปาหมายที่สำคัญของบริษัทบุหรี่ที่ 
พยายามใชกลยุทธตางๆ เพื่อขยายตลาดเจาะกลุมผูหญิงโดยตรง ซึ่งขณะนี้วัยรุนหญิงในยุโรปและอเมริกามีอัตราการสูบบุหรี่ 
สูงกวาวัยรุนชายแลว

แนวโนมที่นาเปนหวงคือ อัตราการใชยาสูบของเยาวชนหญิง อายุ 13-15 ป มีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากการสำรวจของป 

พ.ศ.2558 มีเยาวชนหญิงสูบบุหรี่รอยละ 5.0 ในขณะที่ป 2552 สูบบุหรี่รอยละ 2.0 ในขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนชาย 

คงที่อยูที่รอยละ 15 

การสูบบุหรี่สงผลกระทบตอสุขภาพของผูหญิงเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงที่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภจะสง 

ผลกระทบตอทารก ซึ่งอาจเกิดโรคแทรกซอนขณะตั้งครรภ มีอัตราเสี่ยงตอการเสียชีวิตระหวางตั้งครรภ หรือคลอดออกมา 

เสียชีวิต ไมเพียงเทานั้นการสูบบุหรี่ยังทำใหหนาแกกอนวัย และสงผลทางดานจิตวิทยาดวย โดยพบวา ลูกสาวที่มีแมสูบบุหรี่ 

เมื่อโตขึ้นมีแนวโนมที่จะสูบบุหรี่มากกวาผูที่มีแมไมสูบบุหรี่

ยิ่งกวานั้นจากการวิจัยพบวา ผูหญิงที่สูบบุหรี่ จะเลิกสูบไดยากกวาผูชายถึง 4 เทา สาเหตุสำคัญเนื่องจากผูหญิงมักจะ 

กังวลตอน้ำหนักตัวที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากหยุดสูบบุหรี่ และผูหญิงมักใชบุหรี่เปนเครื่องคลายเครียดมากกวาผูชายดวย

มาตรการในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ นอกจากการรณรงคใหผูชายไทยสูบบุหรี่นอยลงแลว ควรที่จะมุงใน 

การรณรงคไมใหผูหญิงไทยสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นไปพรอมๆ กันดวย และหากทำไดสำเร็จก็จะชวยลดอัตราการเสียชีวิต อันเนื่อง 

มาจากการสูบบุหรี่ของผูหญิงไทยไดปละเปนหมื่นคนในอนาคต สังคมไทยจึงควรชวยกันปองกันหญิงไทย โดยเฉพาะวัยรุน 

หญิงไมใหตกเปนทาสของการเสพติดบุหรี ่ โดยการรณรงคใหสังคมไทยมีความตื่นตัวและรวมกันสรางคานิยมใหผูหญิงไทย 

ไมสูบบุหรี่
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1. ภาคเหนือมีอัตราการสูบบุหรี่ของหญิงไทยสูงสุด และเกือบครึ่งหนึ่งของหญิงไทย 
ที่สูบบุหรี่ อาศัยอยูในภาคเหนือ

2. การสำรวจเมื่อ พ.ศ.2535  พบวา อัตราการสูบบุหรี่ของหญิงไทยที่มีอาชีพ   

อาบอบนวดสูงสุดที่  47.4%    แอรโฮสเตส  10%  
 คนงานกอสราง 9%     แมบาน 5.7%  
 นักธุรกิจ 4.9%

3. นักเรียนอาชีวศึกษาหญิงมีอัตราการสูบบุหรี่สูงเปน  1.6 เทา  ของนักเรียนมัธยม 
ปลาย  (5.9 ตอ 3.7)

4. ผูที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของหญิงไทย
• เพื่อนสนิทมีอิทธิพลมาก
• การสูบบุหรี่ของพี่สาวมีอิทธิพลมากกวาการสูบบุหรี่ของพี่ชาย
• แมสูบบุหรี่มีผลตอลูกสาวมากกวาพอสูบบุหรี่
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สำหรับผูหญิง การสูบบุหรี่จะมีผลอยางมากในการทำลายความ   

สดชื่นและความแจมใสในวัยสาว  เพราะการสูบบุหรี่จะทำใหผูหญิงหนา 

แกเร็วและผิวหนังเหี่ยวยนเร็ว 

ควันบุหรี่มีสารพิษ 250 ชนิด สารกอมะเร็งกวา 70 ชนิด สารพิษที่อยู  

ในเลือดผูสูบบุหรีจ่ะถูกนำไปยังทุกอวัยวะของรางกาย รวมทั้งเสนเลือด 

ที่ไปเลี้ยงผิวหนังทั่วตัว สารพิษเหลานี ้ ทำใหเกิดอนุมูลอิสระจำนวนมากที่ 

จะทำลายคอลลาเจนใตผิวหนัง ทำใหผิวหนังขาดความเตงตึง หยาบกราน 
และไมมีน้ำมีนวล

จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยยูทาห สหรัฐอเมริกา พบวา  ผูสูบบุหรี่จะเกิดรอยยนบนใบหนามากกวาผูไมสูบบุหรี่ถึง 3 

เทา และหากเปนคนสูบบุหรี่จัด โอกาสทื่ใบหนาจะเหี่ยวยนกอนจะเพิ่มขึ้นเปน 4.7 เทา

ใบหนาของผูสูบบุหรี่มานานชั่วระยะเวลาหนึ่ง จะมีริ้วรอยลึกที่สังเกตเห็นไดงาย และมักจะมีผิวสีหมองคล้ำมากกวาผูที่ 

ไมสูบบุหรี ่ ริ้วรอยที่เหี่ยวยนนั้นมักจะปรากฏเปนรอยตีนกาที่หางตา และเปนรองรอยเหี่ยวยนที่มุมปาก รวมถึงอาจมีเสนลึก 

ที่โหนกแกมอีกดวย ทั้งนี ้ เพราะผูที่สูบบุหรี่มักจะตองหรี่ตาเวลาพนควันออกมา เพื่อกันไมใหบุหรี่เขาตา นานๆ เขา จึงทำให 

เกิดตีนกาขึ้นได โดยเฉลี่ยแลวผูที่สูบบุหรี่จนติด อวัยวะทุกระบบจะเสื่อมหรือแกเร็วขึ้นประมาณ 10 ป ผูที่ติดบุหรี ่  จึงมีใบหนา 

ที่แกกวาผูที่ไมสูบบุหรี่
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นอกจากนั้น สุขภาพในชองปากของผูสูบบุหรี่จะไมสะอาด มีการสะสมหินปูน และมีโอกาสเปนโรคเหงือกอักเสบและโรค 

ปริทนตมากกวาผูที่ไมสูบบุหรี่ อาการของโรคในชองปากเหลานี้นี่เองที่เปนที่มาของกลิ่นปากของผูสูบบุหรี่ ซึ่งถึงแมวาผูสูบ 

บุหรี่จะใชยาอมเพื่อระงับกลิ่น ก็สามารถชวยดับกลิ่นไดเพียงชั่วคราวเทานั้น

สำหรับริมฝปากของผูสูบบุหรี่ โดยเฉพาะผูที่สูบบุหรี่จัดจะ 

มีสีคล้ำกวาปกติ จนถึงสีเขียวคล้ำ ทั้งนี้ เพราะนิโคตินในบุหรี ่

จะทำใหเสนเลือดฝอยทั่วรางกายหดตัวตลอดเวลา ทำใหเกิด 

รอยเหี่ยวยนตามผิวหนังเร็วขึ้น และมีผลใหเลือดไปเลี้ยงผิว 

หนังรวมทั้งริมฝปากนอยลง ขณะเดียวกันเลือดของผูที่สูบบุหรี่ 

ก็นำออกซิเจนไดนอยกวา ทำใหเลือดมีสีคล้ำกวาเลือดของคน 

ที่ไมสูบบุหรี่ ผลก็คือริมฝปากของคนที่สูบบุหรี่จะคล้ำกวาและ 

ผิวหนังกรานกวาคนทั่วไป



ผูหญิงที่สูบบุหรี่มีโอกาสตั้งครรภชากวาผูสูบบุหรี่ถึง 3 เทา และผูหญิงที่สูบ 

บุหรี่หรือไดรับควันบุหรี่ในระหวางตั้งครรภ มีโอกาสเสี่ยงตอการแทงลูกสูงขึ้นถึง 

100%

เพราะการสูบบุหรี่มีผลใหเกิดความผิดปกติดานการเจริญพันธุของผูหญิง 

อยางมาก ผูหญิงที่สูบบุหรี่เปนประจำ จะมีรอบเดือนมาไมเปนปกติมากกวาผูที่ไม 

สูบบุหรี ่ มีโอกาสตั้งครรภไดยากกวาผูหญิงทั่วไปถึง 3 เทา และถึงวัยหมดประจำ 

เดือนเร็วกวาปกติประมาณ 2 ป ซึ่งมีผลโดยตรงตอภาวะกระดูกผุหรือเปราะมาก 

ขึ้น  เมื่อมีอายุสูงขึ้น   ทำใหกระดูกเชิงกรานหักงายเมื่อหกลม

การสูบบุหรี่ของแมระหวางตั้งครรภ เปนสาเหตุสำคัญทำใหทารกที่คลอดออกมาเปนเด็กพิการทางปญญาหรือปญญา 

ออนได

ทารกที่แมสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภเมื่อคลอดออกมาแลว จะพบวา มีน้ำหนักแรกคลอดต่ำกวาทารกปกติประมาณ 170 – 

200 กรัม ความยาวรอบศีรษะและชวงไหลอาจสั้นกวาทารกปกติ

จากการศึกษาของศูนยควบคุมและปองกันโรครวมกับมหาวิทยาลัยเอ็มโมรี พบวา การสูบบุหรี่ระหวางตั้งครรภ ทำให 

ความเสี่ยงที่จะมีบุตรปญญาออนสูงขึ้นรอยละ 50  ความเสี่ยงนี้จะทวีขึ้นจนถึงรอยละ 85 ในกรณีที่สูบบุหรี่วันละ 1 ซอง 

หรือ มากกวานั้น

ที่เปนเชนนี้ เพราะนิโคตินจากการสูบบุหรี่ ทำใหเสนเลือดบริเวณรกหดตัว และกาซคารบอนมอนอกไซด ทำใหเลือด 

ที่ไปเลี้ยงทารกมีออกซิเจนนอยลง ผลก็คือ ทารกในครรภจะไดรับทั้งเลือดและออกซิเจนนอยกวาปกติ ทำใหทารกตัวเล็ก 

กวาปกต ิ และจะมีทารกจำนวนหนึ่งมีโครงสรางของสมองไมสมบูรณ ซึ่งจะมีผลตอระบบความคิดที่บกพรอง ออนแอ ม ี

โอกาส เปนโรคเรื้อรังสูงขึ้น
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นอกจากนี้มีโอกาสเปนโรคแทรกซอนระหวางตั้งครรภและคลอดบุตรได เชน 
• อาการครรภเปนพิษ

• ความดันโลหิตสูง

• เลือดออกมาก คลอดลำบาก

• มีแนวโนมที่จะคลอดกอนกำหนดมากกวา 50%

• ทารกมีโอกาสตายตั้งแตอยูในครรภเพิ่มขึ้น 1.6 เทา

• ผลิตน้ำนมไดนอยกวาปกติ และสารนิโคตินในเลือดสามารถถายทอดไปสูทารกโดยผานทางน้ำนมได
• หัวใจจะเตนถี่ขึ้น  พรอม ๆ    กับระดับวิตามินซีในรางกายจะลดลง  กาซคารบอนมอนอกไซดในเลือดจะสูงขึ้น     และ 

ถามีแนวโนมที่จะเปนโรคหัวใจอยูแลว ก็อาจเกิดอาการของโรคหัวใจขึ้น โดยกระทันหัน



• ผูหญิงที่สูบบุหรี่  อวัยวะทั้งภายนอกและภายใน จะแกกอนวัยกวาคนที่ไมสูบบุหรี่เฉลี่ยเปนเวลา 10 ป

• ผูหญิงที่สูบบุหรี่ มีความเสี่ยงจะเปนโรคมะเร็งปอดมากกวาผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่ 10 เทา

• ผูหญิงที่สูบบุหรี่ จะมีโอกาสเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงขึ้นอยางมาก โดยพบวา ผูหญิงที่สูบบุหรี่จะเกิดจากอาการ 

หัวใจลมเหลวมากกวาผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่ 2-6 เทา  และมีอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจวายกระทันหันเพิ่มขึ้น 20 เทา  

และ ความเสี่ยงนี้จะทวีขึ้นตามจำนวนบุหรี่ที่สูบตอวัน

• ผูหญิงที่สูบบุหรี่ จะมีอัตราเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งปากมดลูกสูงกวาผูหญิงทั่วไปถึง 4 เทา เพราะการสูบบุหรี่ ทำให      

ภูมิตานทานของรางกายลดลง มีผลใหเกิดการติดเชื้อไวรัสแปปปวโลมาไดงาย ซึ่งปากมดลูกที่ติดเชื้อไวรัสนี้ จะมีอัตรา 

กลายไปเปนมะเร็งปากมดลูก

• ผูหญิงที่สูบบุหรี่ จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเปนโรคกลั้นปสสาวะไมอยูเพิ่มขึ้นมากกวาผูหญิงทั่วไปอีก 1 เทา เพราะนิโคติน 

ไปทำลายกลามเนื้อที่ควบคุมการทำงานของกระเพาะปสสาวะ ดังนั้น เมื่อผูสูบบุหรี่เขาไป จะทำใหกลามเนื้อกระเพาะ 

ปสสาวะออนตัวลง ผูสูบบุหรี่จึงมีโอกาสกลั้นปสสาวะไมอยู
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จากการติดตามเด็กที่เกิดจากคุณแมซึ่งขณะตั้งครรภสูบบุหรี่มากกวา 10 มวนตอวัน พบวา เมื่อเด็กอายุได 7-11 ป 

จะเตี้ยกวาเด็กที่เกิดจากคุณแมไมสูบบุหรี่ และความสามารถในการอานหรือคิดคำนวณชากวาเด็กปกติ 3-5 เดือน โดย 

พบวา เด็กกลุมนี้จะมีระดับไอคิวลดลง 4 จุด ซึ่งแมวาจะดูเปนเรื่องเล็กนอย แตระดับไอคิวที่ลดลงนี้เทียบเทาไดกับเด็ก 

ที่ไดรับผลกระทบในระดับกลางจากพิษของสารตะกั่วอันมีผลตอระดับไอคิวหรือพัฒนาการทางสมองของเด็ก ซึ่งจะทำให 

ปากแหวงสงผลกระทบตอเด็กในระยะยาวไดอยางแนนอน

https://�nance.rabbit.co.th/blog/risks-of-woman-smorking

• ผูหญิงที่สูบบุหรี่รับประทานยาคุมกำเนิดเปนประจำ มีโอกาส 
เกิดอาการเสนเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันหรือหัวใจวายสูงขึ้น 
39 เทา และมีอัตราการตายมากกวาผูไมสูบบุหรี่ที่กินยาคุม 
กำเนิดถึง 3 เทาตัว เพราะการสูบบุหรี่จะทำใหรางกายไดรับ 
สารพิษ ที่ทำปฏิกิริยากับยาคุมกำเนิดมีผลใหเลือดแข็งตัวงาย 
ขึ้น และเกิดการอุดตันของหลอดเลือดงายขึ้น  โดยเฉพาะ 
เสนเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจและสมอง สำหรับผูหญิงที่ใชหวงคุม 
กำเนิด ก็จะมีโอกาสที่เสี่ยงตอการอักเสบของอุงเชิงกรานมาก 
ขึ้นดวย



• สารพิษหลายชนิดในควันบุหรี่ จะทำใหตอมรับรสตามลิ้นไมสามารถรับรูรสชาติอาหาร เมื่อหยุดสูบบุหรี่การทำงานของ 

ตอมรับรสอาหารกลับคืนสูปกติ ทำใหรับประทานอาหารอรอย รับประทานไดมากขึ้น

• สารหลายชนิดในควันบุหรี่กระตุนใหรางกายเผาผลาญอาหารเร็วกวาปกต ิ เมื่อหยุดสูบบุหรี ่ อาหารที่เขาสูรางกายเผา 

ผลาญในอัตราปกติ จึงมีแนวโนมน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

• หนึ่งในสามของผูที่สูบบุหรี่ น้ำหนักตัวจะไมเพิ่มขึ้นเลย หนึ่งในสามจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย คือ 1-2 กิโลกรัม 

มีเพียง 1 ใน 3 เทานั้น ที่จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากกวา 2 กิโลกรัม

• จากการวิจัยพบวา ผูหญิงที่เลิกสูบบุหรี่ไดสำเร็จ จะแกปญหาทีละเรื่อง โดยขั้นแรกจะเลิกบุหรี่ใหไดกอน แลวจึงหันมาแก 

ปญหาเรื่องน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น

• ใหวางแผนการรับประทานอาหารใหด ี โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่จะทำใหน้ำหนักเพิ่มขึ้น  หลีกเลี่ยงอาหารมัน  อยา  

รับประทานอาหารจุกจิก รับประทานผักและผลไมมากๆ 

• หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อเย็นที่มากจนเกินไป เพราะในชวงเย็นรางกายไมมีความจำเปนที่จะตองใชพลังงาน 
มากนัก ยิ่งรับประทานมากก็ทำใหอวนมากขึ้น

• ออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ ซึ่งจะชวยควบคุมมิใหน้ำหนักเพิ่มขึ้น

1. อยาสูบบุหรี่ทันทีที่อยากสูบ คุณควรประวิงเวลาของการสูบบุหรี่ออกไปเรื่อยๆ 

2. ดื่มน้ำหรือลางหนาทันที เมื่อรูสึกหงุดหงิด กระวนกระวาย

3. สูดลมหายใจเขาออกลึกๆ และชา ๆ ทำเชนนี้ 2-3 ครั้ง คุณจะผอนคลายขึ้น

4. หันไปทำกิจกรรมอื่น เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจไปจากความอยากสูบบุหรี่
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จากการศึกษาวิจัยเรื่อง "ทำไมวัยรุนหญิงจึงสูบบุหรี่" 
โดยใชวิธีศึกษาและกลุมสนทนากับกลุมวัยรุนหญิงที่สูบ 
บุหรี่และไมสูบบุหรี่พบวา การสูบบุหรี่ครั้งแรกของวัยรุน 
หญิงเกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ

ก. อิทธิพลของกลุมเพื่อนที่สูบบุหรี ่ และสภาพสังคม 
แวดลอมที่มีการสูบบุหรี่ เชน ในผับ (pub) สถานที่เที่ยว 
กลางคืน ซึ่งแวดลอมดวยกลุมเพื่อนและผูคนที่สูบบุหร่ี การ 
ไปสังสรรค / ไปเที่ยวระหวางเพื่อนฝูงที่มีการดื่มเหลา และ 
สูบบุหรี ่ รวมกับการชักนำโดยตรง ชักชวนใหสูบบุหรี่จาก 
เพื่อนฝูง หรือการชักชวนทางออม โดยการสูบบุหรี่ใหเห็น 
การสูบบุหรี่ของผูคนในสถานที่นั้น ๆ รวมทั้งเห็นการสูบ 
บุหรี่ของกลุมเพื่อนใกลชิดดวย เชนกัน ผูสนทนาจำนวน 14 
ใน 22 คน ระบุในแบบสอบถามวา "เพื่อน / เพื่อนในกลุม 
สูบบุหรี่ที่ไปเที่ยวกัน" เปนผูแนะนำใหตนเองสูบบุหรี่ที ่ 
เหลือ  แมจะสมัครใจดวยตนเองแตก็เกิดความรูสึกอยากลอง  
เนื่องจากเห็นตัวอยางจากการสูบบุหรี่ของเพื่อน ๆ หรือคน 
ในครอบครัว

ข. ความรูสึกอยากลอง  / อยากรู คือ "อยากทดลอง / 
อยากรูรสชาติ / อยากรูวาทำไมคนถึงชอบสูบบุหรี่ / สูบ 
บุหรี่แลวจะเปนอยางไร ควันบุหรี่ออกจากจมูกไดอยาง 
ไร" เปนปจจัยผลักดันที่สำคัญภายในของทั้งสองกลุมนี ้

• สาเหตุทั้งสองขอนี้มีอิทธิพลอยางมาก และเกื้อ 
หนุนกัน ทำใหเหลานักศึกษาสตรี และกลุมสตรี 
ทำงาน สูบบุหรี่ในครั้งแรกอยากลองในครั้งตอ ๆ 
ไป

• สาเหตุที่รองลงมา แตก็มีสวนสนับสนุน ทำให 
กลุมนักศึกษาสตรี และสตรีกลุมทำงานตัดสิน 
ใจ ทดลองสูบบุหรี่ ไดแก ความเครียด / เพื่อ 
ระบายความเครียด เมื่อเกิดปญหากลัดกลุมใจ 
เชน เมื่อเครียดหรือเมื่อมีปญหาในครอบครัว

เมื่อไดรูรสชาติของบุหรี่แลว สาเหตุสำคัญที่ทำใหกลุม 
นักศึกษาสตรี และสตรีทำงานสูบตอมาจนถึงปจจุบัน โดย 
มีการสูบบุหรี่ในลักษณะเปนครั้งคราวประจำ (ไมทุกวัน) 
แตเปนครั้งคราวประจำในเวลาที่ตนเคยสูบ เชน เวลาไป 
เที่ยว / สังสรรคกับเพื่อนฝูง เปนตน หรือสูบเปนประจำทุก 
วันตามลำดับ ไดแก

ก. อิทธิพลของกลุมเพื่อนที่สูบบุหรี ่/ การเขาสังคม 
รวมกับสภาพแวดลอมที่มีการสูบบุหรี่ ในระหวางการไป 
เที่ยว / ไปสังสรรคกับเพื่อน เชน การไปเที่ยวผับ / ดิส 
โกเธค หรือสถานที่เที่ยวกลางคืนตาง ๆ และรูสึกวา เปน 
ความจำเปนที่จะตองสูบบุหรี่กับเพื่อนฝูง เพื่อจะไดเขา 
สังคมได / รูสึกสนุกสนาน ไมแปลกแยกจากเพื่อนฝูง

ข. ความเครียด / สภาพการมีปญหากลุมใจ / 
หรืออึดอัดใจ ทั้งในครอบครัวและเรื่องตาง ๆ เปนปจจัย 
หลักที่สำคัญใกลเคียงกับอิทธิพลของกลุมเพื่อน / สังคม 
และสภาพแวดลอมขางตน สนับสนุนใหนักศึกษาสตรี และ 
สตรีทำงานที่มีปญหาดานความเครียดจะหันมาใชบุหรี่ 
เปนการแกปญหาวิธีหนึ่ง เนื่องจากทำใหรูสึกผอนคลาย / 
สบายใจในเวลาสูบบุหรี่หรือลืมทุกขไดชั่วขณะ

ค. ความเคยชินหรือลักษณะของการติด / การพึ่ง 
พาบุหรี่ทั้งรูตัว (ยอมรับวาตนเองสูบเปนประจำ) และไม 
รูตัว (โดยคิดวาตนเองไมติด เพราะสูบบุหรี่เพียงครั้งคราว 
เทานั้น อาจจะเลิกเมื่อไหรก็ได) เปนปจจัยหลักอีกขอหนึ่ง 
ที่ทำใหกลุมนักศึกษาสตรี และกลุมสตรีทำงานสวนใหญ 
(20 คน จาก 22 คน) เคยสนใจที่ "คิดเลิก (15 คน)" หรือ 
"คิดลด (1 คน)" หรือ "คิดทั้งเลิกและลด (4 คน)" จึงสูบ 
บุหรี่อยูในปจจุบัน

เหตุผลที่วัยรุนหญิงสูบบุหรี่ครั้งแรก เหตุผลของการสูบบุหรี่ตอไป
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จากการสำรวจทรรศนะของประชาชนในสังคมตอผูหญิงไทยที่สูบบุหรี ่ โดยสำนักวิจัยเอแบคโพลลซึ่งทำการสำรวจ 

ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป ผูที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 

2544 โดยกลุมตัวอยางจำนวน 2,486 คน เปนผูหญิงรอยละ 50.9 ผูชายรอยละ 49.1  เมื่อถามวารูสึกอยางไร เมื่อเห็น 

ผูหญิงสูบบุหรี่ พบวา ผูที่ไมสูบบุหรี่ถึงรอยละ 66.3 บอกวา ไมชอบ จำนวนผูชายที่สูบบุหรี่ถึงรอยละ 61.1 บอกวา ไมชอบ 

และแมแตผูหญิงที่สูบบุหรี่เองถึงรอยละ 45.5 ก็ไมชอบ เมื่อเห็นผูหญิงสูบบุหรี่

การวิจัยเรื่อง ทำไมวัยรุนจึงสูบบุหรี่ พบวา วัยรุนผูหญิงสูบบุหรี่ทุกคนยอมรับวา สังคมไทยยังไมยอมรับและมีความ 

รูสึกในดานลบอยางมากตอผูหญิงที่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะวัยรุนหญิง

วัยรุนหญิงโดยทั่วไปพูดถึงการสูบบุหรี่วา "การสูบบุหรี่ของผูหญิง เปนที่นารังเกียจของสังคม ถาคนอื่นไมสูบแตเรา 

สูบก็จะอาย เพราะจะถูกมองวาเปนผูหญิงไมดี / ผูหญิงสูบบุหรี่ ไมเหมือนผูชาย ดูเปนผูหญิงเที่ยวกลางคืน / ผูหญิงที่สูบ 

คือดูเหมือนงายเหมือนหญิงบริการ ผูหญิงจะถูกลดคาไป / ดูไมดีเหมือนผูหญิงอยางวา / สังคมไมยอมรับ / ผูหญิง 

สูบบุหรี่จะถูกมองในแงลบ

ความรูสึกนี้สะทอนใหเห็นชัดเจนในเรื่อง สถานที่ที่วัยรุนเหลานี้สูบบุหร่ี โดยผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา วัยรุนหญิงสูบ 

บุหรี่ เฉพาะเวลาไปเที่ยวนอกบานกับเพื่อนฝูง / สังสรรคกับเพื่อนฝูงในผับ / สถานที่เที่ยวกลางคืน / รานอาหาร ซึ่ง 

เปนสถานที่ที่มีการสูบบุหรี่อยางเปดเผยเชนปกติอยูแลว

ดวยเหตุนี้ จึงเปนที่นาสนใจวาเกือบทุกคนไมสูบบุหรี่ที่บาน เพราะไมตองการใหคุณพอคุณแมทราบ เกรงวา คุณพอ 

คุณแมจะเสียใจ และคุณพอคุณแมก็ไมรูวาตนเองสูบบุหรี่ เชนเดียวกับหญิงทำงานไมสูบบุหรี่ที่ทำงานเพราะเกรงวาจะเสีย 

"ภาพพจน (ภาพลักษณ)" เนื่องจากสังคมทั่วไปยังไมยอมรับเรื่องการสูบบุหรี่ของผูหญิง และตนเองอาจถูกเขาใจใน 

แงลบได

นอกจากนี้ จากการสอบถามกลุมวัยรุนผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่ พบวา สาเหตุที่ตนเองเลือกที่จะไมสูบบุหรี่ เพราะรูสึกวา 

คนที่สูบบุหรี่ทั้งชายและหญิงเสีย "ภาพพจน (ภาพลักษณ) / บุคลิกภาพ" ในลักษณะที่ไมรูจักรักษาสุขภาพตนเอง 

และสรางผลรายตอผูขางเคียง ทั้งสรางความรำคาญใหแกผูอื่นที่ใกลชิด เพราะกลิ่นควันบุหรี่ที่ติดตัว ทำใหคนอื่นรังเกียจ 

ไมอยากเขาใกล

โดยสรุป ทุกคนเห็นดวยวา ไมอยากใหผูหญิงสูบบุหรี่และผูหญิงที่สูบบุหรี่มีภาพลักษณที่ไมดี บางสวนรูสึกไมดีอยาง 

มากตอผูหญิงที่สูบบุหรี่ในฐานะผูหญิงเหมือนกัน
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ทรรศนะของประชาชนในสังคมตอผูหญิงไทยที่สูบบุหรี่


