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บทคัดย่อ
		
การวิจยั เชิงคุณภาพแบบการตีความ (Hermeneutic Phenomenology) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประสบการณ์
การให้ความหมาย และวิถกี ารน�ำสูส่ บู บุหรีไ่ ฟฟ้าของวัยรุน่ หญิงในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเขตอ�ำเภอเมืองขอนแก่น
จ�ำนวน 6 คน (อายุระหว่าง 18-21 ปี) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและการบอกต่อ (Snow ball sampling)
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วมจนข้อมูลอิม่ ตัว และวิเคราะห์ตามแนวทางของ
Colaizzi
		 พบว่า วัยรุ่นหญิงรับรู้และให้ความหมายของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในด้านบวกจะมีน�้ำหนักมากกว่าด้านลบ โดย
บุหรี่ท�ำให้ไม่มีความแตกต่างและมีความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ สูบได้ทุกแห่งเพราะมีกลิ่นหอมติดตัวและเมาง่าย
มีความมั่นใจในตนเองในสังคมกลุ่มเพื่อน ไม่เชย ดูมีฐานะ เป็นผู้น�ำมั่นใจในตัวเอง ท�ำให้ลดน�้ำหนักและเลิกสูบบุหรี่
แบบมวนธรรมดาได้และคลายเครียด ส่วนด้านลบ คือ เป็นสิ่งเสพติดมีผลเสียต่อสุขภาพ เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท�ำให้เสียเงิน รายได้ลดลงและเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ส่วนวิถีหรือเส้นทางการสูบบุหรี่
ไฟฟ้าตั้งแต่การสัมผัสบุหรี่ไฟฟ้าจนกระทั่งการติด มีจ�ำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ 1) อยากลอง: เป็นการอยากลองตามค�ำ
ชวนของเพื่อนหรือคนใกล้ตัวซึ่งเป็นของแปลกที่ดูดี ลองแล้วติดเนื่องจากความแปลกใหม่ของน�้ำยาและอุปกรณ์ที่ทัน
สมัย สามารถจะสูบได้ทุกแห่งที่ต้องการ 2) อยากเลียนแบบ: เป็นความรู้สึกอยากเก่งเท่าเทียมเพื่อนชาย ดูเท่ห์และ
ต้องการมีตัวตนในกลุ่มเพื่อน และ 3) ตั้งใจที่จะสูบ: เพื่อให้ลดความเหงาและคลายเครียด ถึงแม้ว่าวัยรุ่นหญิงรับรู้
ว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลเสียด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ แต่ยังมีความนิยมอย่างมากจากภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัย
ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ปกครอง บุคลากรสุขภาพ และครูในสถานศึกษา ควรร่วมมือกันหาแนวทางเพื่อลด ละ เลิก
การบริโภคบุหรีไ่ ฟฟ้าในกลุม่ วัยรุน่ หญิง เช่น ครอบครัวควรเป็นตัวอย่างทีด่ ไี ม่สบู พูดคุยกับลูกเกีย่ วกับความเสีย่ งบุหรี่
ไฟฟ้า สถานศึกษาร่วมมือกับบุคลากรสุขภาพจัดท�ำหลักสูตรให้ความรู้แก่วัยรุ่นหญิงโดยเน้นผลเสียที่เกิดต่อสุขภาพ
การออกข้อบังคับใช้ห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา การหาแนวทางที่สร้างความรู้สึกยับยั้งใจในการเข้าสู่วิถีการสูบ
บุหรี่ไฟฟ้าของวัยรุ่นหญิง รวมทั้งควรมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วน�ำมาบังคับใช้อย่างเข้มงวดทั้งผู้สูบและ
ผู้ขาย
ค�ำส�ำคัญ: ประสบการณ์ วัยรุ่นหญิง บุหรี่ไฟฟ้า
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Abstract
		 A qualitative research type of the Hermeneutic Phenomenology aims to study experiences, the meaning
of smoking, patters and processes of e-cigarette smoking among teenage girls in higher education institutions in
Khon Kaen province. Totaling 6 participants (18-21 years) by using purposive sampling and snowball techniques.
Data were collected by using interviewed and non-participatory observation until data saturation. Content analyses
and Colaizzi’s method were used for data analysis.
		 Found that the perception of participants and meaning of e-cigarette smoking were in both positive and
negative views. The positive perceptions weighs more than the negative positively, there was no difference between
the gender equality, they could smoke anywhere because it had a pleasant smell and was easily drunk. They were
self-confident in their peers, not old-fashioned and be the leaders. Causing to lose body weight and quit the normal
smoking cigarettes and relieve stress. The negative perceptions were made them addictive by nicotine which had
the negative effect on health and risk of contracting the COVID-19 epidemic. These causes of money decease and
it was illegal. Routes of e-cigarette smoking, from contact with e-cigarettes to addiction were 3 routes as; 1) they
wanted to try : they were wanting to try at the invitation of friends, it was the strange item that looks good, try and
stick due to the novelty of the e-liquid and modern equipment, they could be smoking anywhere they wanted,
2) they wanted to imitate, to be as smart as their friends, looked cool and wanted to be a part of their group and
3) they intend to smoke in order to reduce loneliness and relieve stress. Although teenage girls perceived vaping
to be the negative health and economic impact, but still had great popularity from the modern image. Therefore,
the persons involved were parents, health personnel and teachers in higher educational institutions should work
together to find ways to reduce and quit the consumption of e-cigarettes among teenage girls, for example,
by setting a good example of not smoking, talk to their child about the risks of e-cigarettes. Schools, in collaboration
with health personnel, provide the curriculum to educate teenage girls that focus on the negative effects on their
health. Establish regulations for the prohibition of e-cigarette smoking in educational establishments and find ways
to create a feeling of restraint in the way of e-cigarette among teenage girls. In addition, the relevant laws should
be revised and strictly enforced by both smokers and sellers.
Keywords: experience, teenage girls, e-cigarette

บทน�ำ
ในกลุ ่ ม วั ย รุ ่ น ชายและหญิ ง นิ ย มสู บ บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า
(E-cigarettes) อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น ใน
สหรัฐอเมริกามีผลการส�ำรวจการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่ม
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย โดยศูนย์
ป้องกันและควบคุมโรค (Centers for Disease Control
and Prevention: LCDC 2014)(1) พบว่า มีการใช้บุหรี่
ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี โดย พ.ศ.2556 คิดเป็นร้อยละ

4.7, พ.ศ.2557 คิดเป็นร้อยละ 10.0, พ.ศ.2560 คิด
เป็นร้อยละ 11.7 และ พ.ศ.2561 คิดเป็นร้อยละ 20.8
โดยที่ผู้ทดลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้ที่สูบ
บุหรี่อยู่แล้ว และเป็นกลุ่มวัยรุ่นหญิง มีเหตุผลซึ่งเป็น
ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การเพิม่ ขึน้ ของนักสูบวัยรุน่ ว่า เป็นผล
มาจากการตลาดที่เย้ายวนให้กลุ่มนักสูบวัยรุ่นสนใจใน
ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบสวยงามทันสมัยมีสีสันและ
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กลิ่ น ที่ ห ลากหลาย เช่ น กลิ่ น มิ น ต์ กลิ่ น ผลไม้ กลิ่ น
ช็อคโกแลต วานิลลา และโคล่าเป็นต้น(2)
การศึกษาด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บุหรี่
ไฟฟ้าในประเทศไทย จ�ำนวนผูต้ อบแบบสอบถาม 50 คน
เป็นเพศหญิงร้อยละ 26.0 โดยทีจ่ ะมีกลุม่ ทีม่ อี ายุระหว่าง
15-24 ปี มีประสบการณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกถึง
ร้อยละ 6.0 ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ
ผลการศึกษาในประเทศอื่นๆ ที่มีอัตราการสูบร้อยละ
1-3 เท่านั้น ส่วนพฤติกรรมสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาจากเหตุ
ความเชื่อคือมี กลิ่นหอม ปลอดภัย ทันสมัยและท�ำให้ไม่
เสพติด(3) มีผลการศึกษาที่พบถึงเหตุผลที่สนับสนุนการ
เพิม่ ขึน้ ของนักสูบบุหรีไ่ ฟฟ้าหน้าใหม่ในวัยรุน่ หญิง ได้แก่
รูปลักษณ์ของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีการออกแบบน่าซื้อทันสมัย
ภาพลักษณ์ของผูส้ บู จะเป็นคนทีท่ นั สมัย มีความโรแมนติก
คุยกับเพื่อนได้สนิทใจ สูบได้ในทุกเพศ สูบแล้วดูเท่ห์
เป็นการยกระดับทางสังคมของวัยรุ่นหญิงให้เป็นไปตาม
เทรนด์ น�้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีกลิ่นหอมสามารถสูบได้ทุก
สถานที่ มีข้อเสียเพียงค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าบุหรี่แบบมวน
ธรรมดา บุหรี่ไฟฟ้ามีความสะดวกในช่องทางการซื้อขาย
ผ่านสื่อสารออนไลน์ทุกประเภท ช่วยท�ำให้เลิกสูบบุหรี่
แบบมวนธรรมดาได้ และเหตุผลด้านทัศนะของสังคมไทย
ที่มีด้านลบต่อวัยรุ่นหญิงที่สูบบุหรี่แบบมวนธรรมดาว่า
เป็นหญิงน่ารังเกียจดูเหมือนหญิงค้าประเวณี ซึ่งหากวัย
รุ่นหญิงต้องการสูบบุหรี่แบบมวนธรรมดา ต้องหลบไป
สูบในสถานที่ผู้คนไม่เห็น ดังนั้นวัยรุ่นหญิงหลายคนจึง
หันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนบุหรี่แบบมวนธรรมดา เหตุผล
อืน่ ๆ เช่น มีการชักชวนให้วยั รุน่ หญิงให้มที ศั นคติในด้าน
บวกของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าว่าไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ
เพราะการสูบบุหรี่ไฟฟ้าท�ำให้เกิดควันมีเพียงละอองไอ
น�้ำที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อผู้สูบและผู้อยู่ใกล้ ไม่
ท�ำให้เกิดน�ำ้ มันดินและไม่มสี ารก่อมะเร็ง ซึง่ ในความจริง
นั้นบุหรี่ไฟฟ้ามีผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก เนื่องจากใน
บุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินซึ่งเป็นส่วนผสมอยู่ในน�้ำยา ที่มี
อานุภาพการเสพติดสูงกว่าเฮโรอีน ผูเ้ สพสามารถเพิม่ สาร
นิโคตินในการสูบแต่ละครั้งได้สูงกว่าบุหรี่ธรรมดากว่า
3-10 เท่า บุหรีไ่ ฟฟ้ายังท�ำให้อตั ราการเต้นของหัวใจและ
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ความดันโลหิตสูง มีภาวะหลอดเลือดสมองหดตัวเสีย่ งต่อ
โรคหลอดเลือดสมอง มีนิเกิล โครเมียมที่มีพิษต่อปอด
แคดเมียมที่มีพิษต่อไต สารเบนซีนอะเซตตัลดีไฮด์ ซึ่ง
เป็นส่วนประกอบหลักของตัวท�ำละลายของเหลวที่ใช้ใน
บุหรีไ่ ฟฟ้าซึง่ เมือ่ โดนความร้อนเป็นไอน�ำ้ เพือ่ เสพจะแปร
เปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งได้คือสารไดเอทธิลีนไกลคอล
และสารกลีเซอรอล ส่วนสารแต่งกลิน่ ผลไม้หรือกลิน่ หอม
มีฤทธิท์ ำ� ลายเยือ่ บุหลอดลม โดยมีการปลดปล่อยอนุภาค
ขนาดเล็กมากกว่า PM 2.5 และอนุภาคนาโนที่แทรกซึม
เข้าร่างกายเป็นการสะสมสารพิษไปก่ออันตรายในอวัยวะ
ต่างๆ ได้ทั่วร่างกาย(4-8)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วจิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษา
ถึ ง ประสบการณ์ สู บ บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า ของวั ย รุ ่ น หญิ ง ที่ ก� ำ ลั ง
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขตอ�ำเภอเมืองขอนแก่น
ซึ่งเป็นมุมมองที่มาจากความประสบการณ์ตรงของวัยรุ่น
หญิงเอง ในมุมมองที่ให้ความหมายทั้งด้านบวกและด้าน
ลบมาจากปัจจัยเพศภาวะ (Gender) รวมทั้งวิถีหรือเส้น
ทางการสูบบุหรีไ่ ฟฟ้า มา จากเส้นทางตัง้ แต่การเริม่ สัมผัส
จนกระทัง่ ติดบุหรีไ่ ฟฟ้า ซึง่ ความรูท้ ไี่ ด้นี้ จะเป็นข้อมูลพืน้
ฐานทีส่ ำ� คัญในการหาแนวทางการป้องกัน ลด ละ เลิก การ
สูบบุหรี่ไฟฟ้า และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ทีอ่ าจมาจากการสูบบุหรีไ่ ฟฟ้าร่วม
กันของนักสูบวัยรุ่นหญิงหน้าใหม่ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ ศึกษาประสบการณ์การสูบบุหรีไ่ ฟฟ้า ทีม่ าจาก
ประสบการณ์ตรงตามการรับรู้ของวัยรุ่นหญิงที่ก�ำลัง
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เขตจังหวัดขอนแก่นตามการ
รับรู้ การให้ความหมายและวิถกี ารน�ำสูก่ ารสูบบุหรีไ่ ฟฟ้า

วิธีด�ำเนินการวิจัย
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ตามแนวคิดปรากฏการณ์
วิทยาแบบตีความ (Hermeneutic Phenomenology)
ซึง่ เป็นประสบการณ์ตรงของเฉพาะบุคคลในด้านของการ
สูบบุหรี่ไฟฟ้า
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กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ 1-4 ที่ก�ำลัง
ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2563 มีประวัติสูบบุหรี่ไฟฟ้า
ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป และมีความยินดีที่จะให้ข้อมูลครบ
สมบูรณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
จ�ำนวน 3 แห่ง ในเขตอ�ำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งการคัด
เลือกสถานศึกษาแต่ละแห่งนัน้ มีทมี่ าคือ สถานศึกษาแห่ง
แรกได้มาจากการประสานผูใ้ ห้ขอ้ มูลอย่างไม่เป็นทางการ
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลประสงค์ที่จะให้ข้อมูล จากนั้นผู้ให้ข้อมูลจะ
ติดต่อผู้ให้ข้อมูลคนต่อไป ดังนั้นจ�ำนวนสถานศึกษาจึง
เป็นไปตามจ�ำนวนผู้ที่ให้ข้อมูลที่มี เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้า
เป็นประเด็นอ่อนไหวด้านกฎหมาย จึงไม่สามารถประสาน
กับสถานศึกษาอย่างเป็นทางการเพือ่ ขออนุญาตเข้าศึกษา
ในกลุ่มนักศึกษาได้ ผู้วิจัยจึงใช้การประสานอย่างไม่เป็น
ทางการโดยให้นักศึกษาที่ผู้วิจัยสอนอยู่ท�ำการประสาน
งานอย่างไม่เป็นทางการตัวต่อตัวเพือ่ ติดต่อให้สมั ภาษณ์
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในผู้ให้ข้อมูล
คนแรก จากนั้นใช้วิธีการบอกต่อ (Snowball Sampling)
ส�ำหรับผู้ให้ข้อมูลคนต่อๆไป จนกว่าจะมีจ�ำนวนผู้ให้
ข้อมูลที่มีความยินดีจะให้ข้อมูลได้หลายครั้งจนอิ่มตัว
ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลทุกคนผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบหลาก
หลาย (Maximum Variation Sampling)(9) เพื่อเป็นการ
ยืนยันลักษณะข้อค้นพบที่คล้ายคลึงกันโดยเลือกผู้ให้
ข้อมูลทีม่ คี วามหลากหลายทัง้ สถาบันการศึกษา ชัน้ ปีอายุ
ความเชื่อ ประสบการณ์สูบบุหรี่แบบธรรมดาและบุหรี่
ไฟฟ้า แหล่งที่มารายได้ และอาชีพผู้ปกครอง เพื่อให้ได้
ความหมายจากประสบการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกต้อง
เป็นจริงมากที่สุด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีจ�ำนวนผู้ให้
ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถให้ ข ้ อ มู ล ครบสมบู ร ณ์ จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น
6 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
จากแบบสัมภาษณ์มีแนวทาง (Guild line Interview)
ทีค่ รอบคลุมวัตถุประสงค์ในประเด็นประสบการณ์การสูบ
บุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นการให้ความหมายด้านบวกและด้านลบ
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ซึ่งมาจากเหตุปัจจัยเพศภาวะ (Gender) วิถีหรือเส้น
ทางการสูบบุหรีไ่ ฟฟ้าของนักศึกษาหญิง ทัง้ นีป้ ระยุกต์มา
จากแบบสัมภาษณ์ของ วรกิจ คาโดซาว่า(10)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลคนแรกโดย
นัดหมายวัน เวลา และสถานที่ทำ� การสัมภาษณ์ครั้งแรก
ส�ำหรับผู้ให้ข้อมูลในรายต่อมา ผู้วิจัยได้ติดต่อประสาน
งานด้วยตัวเองส�ำหรับการก�ำหนดวัน เวลาและสถานทีก่ าร
สัมภาษณ์ ขึน้ อยูก่ บั ความสะดวกของผูใ้ ห้ขอ้ มูลของแต่ละ
คน เช่นสถานทีโ่ รงอาหารในสถาบันศึกษาของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หรือร้านกาแฟซึ่งเลือกบริเวณไม่พลุกพล่าน เป็นการ
พูดคุยที่เป็นแบบตัวต่อตัวแบบธรรมชาติ ในการเริ่ม
สั มภาษณ์ ค รั้ ง แรกของแต่ ละคน ผู ้ วิจั ย จะขออนุ ญ าต
บันทึกเสียง และให้ผู้ให้ข้อมูลลงชื่อแบบแสดงความ
ยินยอมให้ข้อมูลตามเกณฑ์ของคณะกรรมการจริยธรรม
วิจัยฯ ใช้เวลาการสัมภาษณ์คนละประมาณ 30-45 นาที
ต่อครัง้ เมือ่ สิน้ สุดการสัมภาษณ์แต่ละครัง้ ผูว้ จิ ยั จะท�ำการ
บันทึกการสังเกตทันที เพื่อได้ข้อมูลที่สมบูรณ์สอดคล้อง
กับการสัมภาษณ์ หากผู้ให้ข้อมูลมีการสัมภาษณ์ครั้งแรก
มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการติดต่อพูดคุยโดย
โทรศัพท์หรือแอฟลิเคชัน่ ไลน์ หรือนัดหมายพูดคุยตัวต่อ
ตัว ทัง้ นีข้ นึ้ กับความสะดวกและการยินยอมของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
แต่ละราย มีเกณฑ์การยุติการให้ข้อมูล คือผู้ให้ข้อมูลไม่
ต้องการที่จะให้ข้อมูลต่อไป หรือจนกระทั่งข้อมูลถึง
จุดอิ่มตัว โดยที่ผู้ให้ข้อมูลสามารถปฏิเสธการร่วมวิจัย
ตั้งแต่การสัมภาษณ์ในครั้งแรกได้หรือในตลอดการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ แ นวทางการวิ เคราะห์ ข ้ อมู ลของ Colaizzi’s
method ใน 7 ขั้นตอน(11) เพื่อสกัดข้อความสาระส�ำคัญ
ให้ได้ในค�ำตอบตามวัตถุประสงค์ทตี่ อ้ งการ แล้วน�ำข้อมูล
กลับคืนให้ผู้ให้ข้อมูลยืนยันค�ำตอบทุกครั้ง โดยการถอด
ค�ำสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลทุกคน ผูว้ จิ ยั จะอ่านท�ำความเข้าใจ
เนือ้ หาของประสบการณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล การก�ำหนดความ
หมายในมุมมองทัง้ ด้านลบและบวก แล้วใส่รหัส จัดหมวด
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หมู่ในประเด็นใหญ่ จากจะนั้นเขียนข้อสรุปที่ได้ตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั และใช้คำ� พูดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลมาเป็น
หลักฐาน

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) และความ
เชื่อถือได้ (Credibility)ใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า
(Triangulation)(12) ได้แก่ด้านผู้ให้ข้อมูลโดยผู้ให้ข้อมูล
จะตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ (Member Checking) เพื่อ
ให้ยืนยันค�ำตอบ ด้านแหล่งสถานที่มาของข้อมูลโดยมา
จากการสัมภาษณ์ซึ่งแบบต่อหน้า ในครั้งแรก และใช้การ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชันไลน์ และด้าน
วิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)
ผูว้ จิ ยั ใช้การสังเกตพฤติกรรมของผูใ้ ห้ขอ้ มูลควบคูก่ บั การ
ซักถามสัมภาษณ์

การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล
ขออนุมตั ศิ กึ ษาการวิจยั ในมนุษย์จากคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น เลขที่ SCPHKKIRB63128 ลงวันที่ 23
กันยายน 2563 และได้ให้ผู้ให้ข้อมูลลงนามยินยอมให้
ข้อมูล ผูว้ จิ ยั จะใช้รหัสแทนชือ่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและสถานศึกษา
และเสียงทีส่ มั ภาษณ์จะลบทิง้ การน�ำเสนอผลวิจยั จะเสนอ
ภาพรวมเท่านั้นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้ข้อมูล
หรือองค์กรแต่อย่างใด

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ให้ข้อมูลจ�ำนวน 6 คน มีอายุ
ระหว่าง 18-21 ปี ก�ำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 2 แห่ง และ
วิทยาลัย 1 แห่ง จ�ำนวน 4 และ 2 คน ตามล�ำดับ โดยศึกษา
อยูใ่ นระดับชัน้ ปีที่ 1-3 ทัง้ หมดมีรายได้มาจากผูป้ กครอง
โดยรายได้สงู สุดจ�ำนวน 15,000 บาท ต�ำ่ สุด 7,000 บาท
ผู้ปกครองมีอาชีพรับราชการจ�ำนวน 4 คนและเกษตรกร
จ�ำนวน 2 คน และผู้ให้ข้อมูลทุกคนเคยมีประสบการณ์
สูบบุหรีแ่ บบมวนธรรมดามา 1-3 ปี โดยบางคนยังคงสูบ
เป็นครั้งคราวและบางคนเลิกสูบไปแล้ว ส่วนการสูบบุหรี่
ไฟฟ้า 1-3 ปี ยังสูบประจ�ำทุกราย
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ประสบการณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้าของวัยรุ่นหญิง
1. การให้ความหมายของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าตาม
การรับรู้ของวัยรุ่นหญิง
		 1.1 ความหมายในมุมมองเชิงบวก
		 บุหรีไ่ ฟฟ้า คือ สิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศไม่มีข้อแตกต่าง สูบได้ทุกแห่งเพราะมีกลิ่น
หอมติดตัวและเมาง่าย มีความมั่นใจในตนเองในสังคม
กลุ่มเพื่อน ไม่เชย ดูมีฐานะ ดูเป็นคนที่เป็นผู้น�ำมั่นใจใน
ตัวเอง ท�ำให้ลดน�ำ้ หนักและเลิกสูบบุหรีแ่ บบมวนธรรมดา
ได้ คลายเครียด ดังค�ำกล่าวว่า
“ผู ้ ห ญิ ง และผู ้ ช าย ถ้ า สู บ บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า เราจะรู ้ สึ ก
เหมือนการเท่าเทียมกันพวกหนูสูบด้วยกันได้” (น.ส.H,
ปี 3, มหาวิทยาลัย, 21 ปี)
“สูบได้ทุกแห่งค่ะ ไม่ต้องหลบสูบ ตอนที่สูบแบบ
มวน ถ้าหิวบุหรีจ่ ะต้องไปหลบซ่อนหาทีส่ บู เช่นห้องน�ำ้ แต่
พอมาสูบแบบไฟฟ้าบางทีหมดคาบเรียนแล้วเดินไปหลัง
ห้องไปขอเพื่อนผู้ชายสูบได้เลย ถ้ามีน�้ำยารสชาติมาใหม่
เพื่อนมันบอกให้มาลอง ...ใช่ค่ะ สูบแล้วไม่มีกลิ่นเลย
แถมกลิน่ ปากกลิน่ ตัวทีต่ ดิ มันหอม เป็นไปตามน�ำ้ ยาตาม
กลิ่ น ที่ เ ราชอบเช่ น กลิ่ น แอปเปิ ล ...”(น.ส.H, ปี 3 ,
มหาวิทยาลัย, 21 ปี)
“อยากจะดูเป็นผูใ้ หญ่ แล้วดูเป็นผูห้ ญิงเก่ง มีเพือ่ น
มาก เป็นผู้น�ำ เพื่อนในห้องบอกว่าใครๆ เค้าก็สูบ ใครไม่
สู บ จะเชย สู บ แล้ ว พู ด กั บ เพื่ อ นแล้ ว เค้ า ยอมรั บ ”
(น.ส.J,ปี2, มหาวิทยาลัย, 20 ปี)
“เพื่อนในห้องล้อว่า หนูมันรุ่นใหญ่ (อ้วน) หนู
ได้ยินเพื่อนคุยกันว่ามีคนลดน�้ำหนักได้เพราะสูบบุหรี่
ไฟฟ้า เลยอยากลองสูบ อีกอย่างอยากเลิกแบบมวนด้วย
รู้สึกมันเชยค่ะ” (น.ส.O, ปี 1, วิทยาลัย, 18 ปี)
“ส�ำหรับหนู สูบแล้วหายเหงาท�ำให้รู้สึกผ่อนคลาย
ค่ ะ สู บ แล้ ว รู ้ สึ ก ดี กลิ่ น หอมโดยเฉพาะกลิ่ น องุ ่ น ...”
(น.ส.N,ปี 2,วิทยาลัย,19 ปี)
		 1.2 ความหมายในมุมมองเชิงลบ
		 บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า คื อ มี ส ารนิ โ คติ น ที่ มี ผ ลเสี ย ต่ อ
สุขภาพ ท�ำให้หน้าตาหมองคล�ำ้ ทรุดโทรม เสีย่ งต่อการติด
เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 รายได้ลดลง และคิดว่าเป็น
สิ่งที่ผิดกฎหมาย ดังค�ำกล่าวว่า
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“อ่ า นข้ อ มู ล จากเน็ ต ค่ ะ ว่ า มี ผ ลเสี ย ต่ อ สุ ข ภาพ
สูบนานๆ จะสะสมนิโคตินสูงกว่าแบบมวนท�ำให้หน้าตา
หมองคล�้ำทรุดโทรม อาจารย์ที่วิทยาลัยเคยพูดให้ฟัง
เพราะมีโครงการรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษา
ซึง่ หนูคดิ ว่าทัง้ บุหรีท่ งั้ สองแบบก็นา่ จะมีผลเสียต่อสุขภาพ
เหมือนกันเพราะมีนิโคตินเหมือนกัน” (น.ส.N, ปี 2,
วิทยาลัย, 19 ปี)
“กลัวติดโควิดเหมือนกันค่ะ เพราะใช้เครื่องอัน
เดียวกับเพื่อน ยิ่งตอนข่าวเด็กเทคนิคติดโควิด ยิ่งกลัว
แต่เพือ่ นบอกว่าท�ำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์แล้ว อีก
อย่างเพื่อนรับรองไม่ไปยุ่งกับคนอื่นเลยพอเบาใจใช้
เครื่องเดียวกัน แล้วอีกอย่างผับปิดช่วงนั้นเลยดีเลยไม่
ต้องไปอยูใ่ กล้คนอืน่ ทีเ่ ราไม่รจู้ กั ” (น.ส.O, ปี 1, วิทยาลัย,
18 ปี)
“ค่าใช้จา่ ยเยอะมากค่ะ ราคาแพง ยิง่ รสชาติมาใหม่
จะแพงมาก ราคาน�้ ำยาต�่ำสุดที่ห นูเ คยซื้อ 500 บาท
กลิ่นองุ่น ท�ำให้รายได้ค่าใช้จ่ายรายเดือนลดลง…กลุ่มหนู
ใช้วิธีการแชร์เงินกันซื้อค่ะ ทั้งน�้ำยาและอุปกรณ์สูบ แล้ว
พอเลิกเรียนไปหอเพื่อนแบ่งกันสูบค่ะ” (น.ส.N, ปี 2,
วิทยาลัย, 19 ปี)
“รู้ว่าผิดกฎหมายแต่หนูเลิกไม่ได้ คิดว่าน่าจะไม่
เป็นไรเพราะเราไม่ทำ� เปิดหน้า...ไม่เป็นไรค่ะ เด่วจบก็เลิก
สูบ ตอนนี้ขอสูบอย่างมีความสุขค่ะ ไปผับกับเพื่อนแล้ว
สนุก” (น.ส.H, ปี 3, มหาวิทยาลัย, 21 ปี)
1.2 วิถีการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 
		 คือเส้นทางการเข้าถึงสูบบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่การ
เริ่มสัมผัสบุหรี่ไฟฟ้าจนกระทั่งติด มีอยู่ 3 เส้นทาง ดังนี้
เส้นทางที่ 1 อยากลอง เป็นการอยากลองตามค�ำชวนของ
เพื่อนหรือคนใกล้ตัวซึ่งเป็นของแปลกที่ดูดี ซึ่งเมื่อลอง
แล้วติด เนื่องจากความแปลกใหม่ของน�้ำยาและอุปกรณ์
ที่ทันสมัย สามารถจะสูบได้ทุกแห่งที่ต้องการ เส้นทางที่
2 อยากเลียนแบบ เป็นการอยากเก่งเท่าเทียมเพื่อนชาย
ท�ำให้เพื่อนทุกเพศยอมรับ ดูเท่ห์ และมีตัวตนในกลุ่ม
เพื่อน และ เส้นทางที่ 3 ตั้งใจที่จะสูบ เพื่อให้ลดความ
เหงาและคลายเครียด ดังค�ำกล่าวว่า “เพื่อนแนะน�ำตอน
ไปเที่ยวผับให้ลอง ซึ่งหนูก็เคยสูบบุหรี่แบบมวนธรรมดา
อยู่แล้ว คิดว่าจะเป็นไรไปสูบก็ดี มันใหม่แปลกน่าลอง
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เวลาไปผับจะดูไม่แปลกแยกกับคนอื่น…อีกอย่างช่วง
ทดลองสูบมีรุ่นพี่มาจีบก็ลองสูบกันหลายครั้งจนติด...
ตอนนีใ้ ช้ยหี่ อ้ Ovale แฟนกับเพือ่ นบอกว่าทุกยีห่ อ้ จะไม่มี
ความแตกต่างกันมากนัก…อุปกรณ์สูบใช้แบบใช้ซ�้ำแบบ
มินลิ กั ษณะเหมือนปากกา...”(น.ส.M, ปี 2, มหาวิทยาลัย,
20 ปี)
“สูบแล้วเท่ห์ ดูเป็นเก่ง เพื่อนผู้ชายชอบ หนูว่าดู
แล้วเท่าเทียมกันดี เราหญิงสูช้ ายได้ สูบแล้วพูดกับเพือ่ นๆ
แล้วเค้ายอมรับ” (น.ส.M, ปี 2, มหาวิทยาลัย, 20 ปี)
“สูบตอนเหงา เพือ่ นไม่อยูห่ รือแฟนกลับบ้าน หรือ
ช่วงสอบไม่ผ่าน โอ้ย...มันช่วยได้มากหนูใกล้จะจบแล้ว
เหลือปีเดียว เลยสูบหนักทุกข์ใจหายไปเลยสบายใจมาก
เลยค่ะ” (น.ส.H, ปี 3, มหาวิทยาลัย, 21 ปี)

การอภิปรายผล
จากข้อมูลทีศ่ กึ ษาพบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีมมุ มองทัง้ ด้าน
บวกและด้านลบ ดังนี้
มุมมองด้านบวก: จากภาพลักษณ์ของบุหรี่ไฟฟ้าที่
แปลกใหม่ทนั สมัยทัง้ ผูท้ สี่ บู และตัวบุหรีไ่ ฟฟ้าเองทีม่ กี ลิน่
หอม และสูบได้ทกุ แห่ง จึงเป็นเหตุผลของการน�ำมาซึง่ วิถี
ของความอยากลอง อยากเลียนแบบ (ดูมีความเท่าเทียม
ทางเพศ)
ส�ำหรับประเทศไทย ในระยะเวลาไม่นานนี้พบว่า
บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน
กลุ่มวัยรุ่น แม้ว่าจะไม่มีการโฆษณาหรือซื้อขายได้ทั่วไป
เช่น บุหรี่แบบมวนธรรมดา เนื่องจากมีข้อบังคับทางข้อ
กฎหมายทั้งด้านผู้ขายและผู้ซื้อ แต่กลับเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถหาซือ้ และหาข้อมูลได้งา่ ยสะดวก และแพร่หลาย
ในอินเตอร์เน็ต ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก
หรือไลน์ อีกทั้งจากภาพลักษณ์ที่ดูแปลกใหม่มีความทัน
สมัย ผู้สูบจะดูดี เท่ห์ ดูมีฐานะทางเศรษฐกิจดี จึงท�ำให้มี
ภาพลักษณ์ที่ทันสมัย ท�ำให้เป็นมุมมองในด้านบวกของ
ผู้ให้ข้อมูลถึงของบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งหากวิเคราะห์จากภาพ
ลักษณ์ดังกล่าว น่าจะมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่
ปัจจัยที่ 1 มาจากช่องทางการหาซื้ออุปกรณ์การสูบและ
น�ำ้ ยาทีห่ าซือ้ ได้มาจากสือ่ สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุก๊ หรือ
ไลน์ซึ่งเป็นเรื่องของคนสมัยใหม่โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นใช้
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ติดต่อสื่อสารกัน ปัจจัยที่ 2 ได้แก่ อุปกรณ์การสูบที่มีรูป
ร่างน่าใช้แปลกใหม่ สวยงาม สูบแล้วท�ำให้มีความมั่นใจ
ในตนเองในสังคมกลุ่มเพื่อน ไม่เชย ดูมีฐานะ มีราคา
เหมาะสมที่ไม่แพงมากหรือถูกจนเกินไปเหมาะส�ำหรับ
นักศึกษามีกำ� ลังซือ้ และคิดว่าเป็นผูท้ มี่ ฐี านะดีจงึ จะหาซือ้
ได้ ปัจจัยที่ 3 มีน�้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีความหลากหลายใน
รสชาติมีกลิ่นที่หอมติดตัวและเมาง่าย และปัจจัยที่ 4
สามารถสูบได้ทุกแห่งสูบแล้วไม่มีใครรู้ โดยจากปัจจัย
ต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นสาเหตุส�ำคัญของมุมมอง
ด้านบวกต่อภาพลักษณ์ทดี่ ตี อ่ การสูบบุหรีไ่ ฟฟ้าของกลุม่
วัยรุน่ ในทุกเพศโดยเฉพาะวัยรุน่ หญิง ซึง่ น�ำมาของวิถหี รือ
เส้นทางของการสูบบุหรีไ่ ฟฟ้าของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทีเ่ ริม่ มาจาก
เส้นทางที่ 1 คือความอยากลอง เป็นความอยากลองตาม
ค�ำชวนของเพื่อนหรือคนใกล้ตัว (แฟน) ให้ลองของ
แปลกใหม่ของน�ำ้ ยาและอุปกรณ์ทที่ นั สมัยลองแล้วท�ำให้
ดูดีทันสมัย เมื่อลองแล้วเกิดติด ซึ่งมุมมองด้านบวกนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของวรกิจ คาโดซาว่า(10) ทีไ่ ด้กล่าว
ถึงความอยากลองสูบบุหรีไ่ ฟฟ้าของผูบ้ ริโภค มาจากและ
การแนะน�ำชักชวนจากผู้ใกล้ชิดที่มีประสบการณ์สูบมา
ก่อน ซึ่งจะเป็นช่องทางหลัก ให้เกิดการรับรู้ในผู้บริโภค
คนทีบ่ อกต่อๆกันปากต่อปากทีเ่ กิดจากการสังเกตและได้
สัมผัสถึงรูปลักษณ์ กลิ่น และควันบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นตัว
กระตุ้นให้อยากลอง รวมทั้งความรู้สึกเชิงบวกในเรื่อง
กลิน่ หอม โดยไม่มกี ลิน่ เหม็นจากการเผาไหม้เหมือนบุหรี่
และบารากู่ รองลงมาจากความหอมของน�ำ้ ยาคือปริมาณ
ควันไอน�้ำ และรูปร่างอุปกรณ์สูบที่ทันสมัย นอกจากนี้
ปัจจัยทั้ง 4 นี้ยังมาจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในทุกด้านโดยเฉพาะแนวคิดบทบาทเพศภาวะแบบเสมอ
ภาค (Egalitarian Gender Roles)(13) ที่หญิงและชายมี
บทบาทเท่าเทียมไม่แตกต่างกันอีกทั้งผู้ให้ข้อมูลเมื่อสูบ
บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเพื่อนแล้วได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ทุกเพศ จึงท�ำให้ผใู้ ห้ขอ้ มูล มีความรูส้ กึ ถึงความเท่าเทียม
กันระหว่างเพศ มีความมั่นใจในตนเองในสังคมกลุ่ม
เพื่อน นอกจากนี้ยังรู้สึกว่าท�ำให้คลายเครียด จึงเป็นส่วน
หนึง่ ทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลซึง่ เป็นวัยรุน่ หญิง จึงมีมมุ มองในการสูบ
บุหรี่ไฟฟ้าแตกต่างไปจากการสูบบุหรี่แบบมวนธรรมดา
ซึ่งน�ำมาของการท�ำให้เกิดวิถีหรือเส้นทางที่ 2 อยาก
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เลียนแบบ เป็นการอยากเก่งเท่าเทียมเพือ่ นชายแล้วดูเท่ห์
ทุกเพศยอมรับ และมีตัวตนในกลุ่มเพื่อน รวมทั้งวิถีหรือ
เส้นทางที่ 3 ตั้งใจที่จะสูบ เพื่อให้ลดความเหงาและคลาย
เครียด ซึ่งในวิถีหรือเส้นทางที่ 3 นี้สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Piñeiro et al.(14) ที่พบว่า ผู้หญิงมีแนวโน้มที่
จะเริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าตามค�ำแนะน�ำจากครอบครัวและ
เพือ่ น ใช้เพือ่ ลดความเครียดหรือการจัดการอารมณ์ และ
ใช้สำ� หรับการควบคุมน�ำ้ หนัก อย่างไรก็ตามผลการศึกษา
นีม้ คี วามแตกต่างจากผลการศึกษาการสูบบุหรีแ่ บบมวน
ธรรมดาของวัยรุ่นหญิงโดยฐิติมา โกศัลวิตร(6) พบว่าวัย
รุ่นหญิงกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านลบว่า ผู้หญิงที่
สูบบุหรี่มีกลิ่นตัวเหม็น ผู้หญิงที่สูบบุหรี่ สังคมมองว่าจัด
จ้านมีประสบการณ์ทางเพศ ผู้หญิงที่สูบบุหรี่สังคมทั่วไป
ไม่ยอมรับ และผู้หญิงที่สูบบุหรี่คือผู้หญิงที่ขายบริการ
ทางเพศ
มุมมองด้านลบ: ผลเสียต่อสุขภาพ ท�ำให้รายได้
ลดลง เสี่ยงต่อโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 และเป็นสิ่งที่
ผิดกฎหมาย ถึงแม้ว่าผู้ให้ข้อมูลจะมีความเห็นด้วย และ
ชื่นชอบจนมีมุมมองด้านบวกที่มีน�้ำหนักมากกว่าด้านลบ
แต่ทุกคนก็รับรู้ได้ถึงผลเสียต่อสุขภาพตลอดจนความ
เสี่ยงต่อโรคติดต่อไวรัวโควิด-19 อย่างไรก็ตามเมื่อทุก
ครัง้ ทีก่ ล่าวถึงมุมมองด้านลบ ทุกคนจะพยายามมองข้าม
แล้วให้น�้ำหนักในด้านบวกมากกว่าสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของวรกิจ คาโดซาว่า(10) ว่าความรู้สึกเชิงลบที่ผู้ให้
สัมภาษณ์บางคนรู้สึกต่อการสูบ คือ ความระคายคอขณะ
สูบ แต่บางคนพยายามมองข้ามความรู้สึกลบแล้วชั่งน�้ำ
หนักกับความรู้สึกบวก ดังจะเห็นจากค�ำพูดของผู้ให้
ข้อมูลว่า จะพยายามเลิกสูบเมื่อเรียนใกล้จบ หรือแม้แต่
จะลดการสูบลงเพราะค่าใช้จา่ ยมาก แต่ยงั ไม่มผี ใู้ ห้ขอ้ มูล
คนใดกล่าวว่าจะเลิกสูบไปในขณะนี้ เพียงแต่จะเลือกใช้
วิธกี ารต่างๆเพือ่ ลดรายจ่ายในการจัดหามาสูบเช่น วิธกี าร
แชร์ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งการหาวิธีการลด
ความเสี่ยงต่อโรคติดต่อไวรัสโควิด ทั้งนี้เพราะคิดว่าได้
รับคุณค่าจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า รู้สึกว่าตนเองมีตัวตนใน
กลุ่มเพื่อน ซึ่งเรื่องอิทธิพลของเพื่อนมีความส�ำคัญอย่าง
มากในกลุ่มวัยรุ่น
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ส่วนประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายใน
ประเทศไทยนั้ น หากเป็ น การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายตาม
ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรือ่ งก�ำหนดให้บารากูแ่ ละบารากูไ่ ฟฟ้า
หรือบุหรีไ่ ฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการน�ำเข้ามาในราช
อาณาจักร พ.ศ. 2557และเป็นสินค้าที่ห้ามขาย หรือ
ให้บริการ ตามค�ำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ 9/2558 ที่มีการก�ำหนดโทษผู้ประกอบธุรกิจในฐานะ
ผู้ผลิต ผู้สั่ง หรือผู้ที่น�ำเข้ามา
แต่ไม่มีการก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560(15) จึงท�ำให้วยั รุน่ สามารถหา
ซื้อได้ง่ายทางสังคมออนไลน์ และน�ำมาสูบได้อย่างเปิด
เผยในทุกแห่งรวมทั้งห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผล่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ พิชญ์เนตร เรขะวิชยั ดิษฐ์(16)
พบว่ า มาตรการทางกฎหมายที่มีอ ยู่ข องประเทศไทย
ปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าได้
เนื่องจากการก�ำหนดนิยามของค�ำว่า “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ”
ไม่ ส ามารถครอบคลุ ม บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า ได้ ทุ ก ชนิ ด ส� ำ หรั บ
มาตรการในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการก�ำหนด
รายละเอียดที่จะใช้เพื่อควบคุมมาตรฐานของบุหรี่ไฟฟ้า
ได้อย่างเหมาะสม ในส่วนของการโฆษณามีเพียงการ
ก� ำ หนดความผิ ด หากมี เ จตนากระท� ำ เพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าเท่านั้น ยังไม่มีการก�ำหนดให้เป็นความผิดแก่
บุคคลที่เป็นผู้ซื้อหรือผู้รับการให้ที่อายุไม่ครบเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้ ทั้งมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่มีการก�ำหนดนิยามของค�ำว่า
“สูบบุหรี่” จะต้องเกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ จึงท�ำให้
ค�ำนิยามของค�ำว่าสูบบุหรีไ่ ม่สามารถครอบคลุมไปถึงการ
สูบบุหรี่ไฟฟ้าได้ทุกชนิด และเขตปลอดบุหรี่ที่มีอยู่ใน
ปั จ จุ บั น นั้ น มี ก ารก� ำ หนดที่ ไ ม่ เ หมาะสมประกอบกั บ
มาตรการทางกฎหมายขาดการบังคับใช้อย่างเข้มงวด
เด็ดขาดแต่อย่างใด
กล่าวโดยสรุปของผลของการศึกษาประสบการณ์
สูบบุหรี่ไฟฟ้าของวัยรุ่นหญิง ในมุมมองด้านบวกว่าเป็น
ของแปลกใหม่มีความทันสมัยของผู้ที่สูบดูเท่ห์ มีความ
เท่าเทียมทางเพศ เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้มตี วั ตนในสังคมรอบข้าง
และมีภาพลักษณ์ทันสมัยของอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าน่าใช้
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และซือ้ หา รวมทัง้ น�ำ้ ยาทีม่ กี ลิน่ หอมหลากหลายในรสชาติ
สามารถสูบได้ทกุ แห่ง เป็นประสบการณ์ทอ่ี ยากลอง อยาก
เลียนแบบ ส่วนมุมมองด้านลบว่าท�ำให้จ่ายเงินแพงขึ้นมี
ค่าใช้จ่ายมากขึ้น อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัส
โคโรนา 2019 และเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหากมีไว้ครอบ
ครอง และรับรู้ถึงผลเสียต่อสุขภาพแต่ทุกคนยังไม่มี
ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า ดังนั้นประสบการณ์
ในด้านบวกจึงมีมากกว่าด้านลบ

ข้อเสนอแนะ
ด้านนโยบาย
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องในเส้นทางของวัยรุ่นหญิงตั้งแต่
ครอบครัว บุคลากรสุขภาพและหรือสถานศึกษาตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ควรร่วมมือกันจัดท�ำหลักสูตร
ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับบุหรีไ่ ฟฟ้า โดยเน้นในผลเสียทีเ่ กิดต่อ
สุขภาพในระยะสัน้ และระยะยาวให้มคี วามแตกต่างกันใน
แต่ ล ะระดั บ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษามี ค วาม
ตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งและตกเป็ น เหยื่ อ ของการ
ประชาสัมพันธ์ให้ซื้อน�ำ้ ยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีกลิ่นและรสชาติ
ใหม่ๆ ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายในระยะ
ยาวของผู ้ สู บ หรื อ แม้ แ ต่ ผู ้ รั บ ไอมื อ สอง รวมทั้ ง จั ด
กิจกรรมต่างๆที่เป็นแนวทางให้วัยรุ่น โดยเฉพาะกลุ่ม
ผูห้ ญิงมีความรู้ ตระหนักแล้วเกิดความยับยัง้ ชัง่ ใจ เชือ่ มัน่
ตนเองในการเข้าสู่เส้นทางการสูบบุหรี่ไฟฟ้า กระทั่ง
ลด ละและเลิ ก ไปในที่ สุ ด ประการส� ำ คั ญ คื อ ก� ำ หนด
มาตรการและมีกฎระเบียบบังคับใช้อย่างเข้มงวดในสถาน
ศึกษา ตั้งแต่การจัดหาจัดซื้อ มีความเข้มงวดในสถานที่
สูบบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
2. ควรมีกฎหมายที่น�ำมาบังคับใช้อย่างเข้มงวดที่
เกี่ยวข้องทั้งผู้สูบและผู้ขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางสื่อ
ออนไลน์ เช่น ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ให้ค�ำนิยามผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ครอบคลุมถึงบุหรีไ่ ฟฟ้าทุกชนิด การควบคุมการจ�ำหน่าย
และการบริโภค ควรก�ำหนดให้ต้องมีการแสดงหลักฐาน
ของบุคคลที่จะท�ำการซื้อเสมอและก�ำหนดความผิดแก่
ผู้ซื้อควรก�ำหนดมาตรฐานเฉพาะของผลิตภัณฑ์บุหรี่
ไฟฟ้ า เพื่ อ ให้ บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า มี ค วามปลอดภั ย และให้ มี
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มาตรการในการชักจูงใจพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นเงิน
สินบนให้แก่ผู้แจ้งข้อมูล เป็นค่าปรับที่ได้จากการกระท�ำ
ผิดเป็นเงินรางวัล เป็นต้น ซึ่งเป็นการป้องกันการสูญเสีย
ทรัพยากรบุคคล ซึง่ เป็นเยาวชนของประเทศได้ในอนาคต
โดยด�ำเนินให้เป็นไปดังเช่นการความส�ำเร็จของกิจกรรม
ที่ ท� ำ ให้ ภ าพลั ก ษณ์ ด ้ า นลบของการสู บ บุ ห รี่ แ บบมวน
ธรรมดาที่ประสบความส�ำเร็จอย่างยิ่งในสังคมไทยในทุก
สถานที่
ด้านการวิจัย
1. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษา
เรือ่ งบุหรีไ่ ฟฟ้าเพือ่ ให้มจี ำ� นวนงานด้านวิชาการทีม่ ขี อ้ มูล
ของบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นในหลายมุมมอง
2. ควรมีวิธีวิจัยที่มีความหลากหลายมากขึ้น ใน
เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะท�ำให้รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของ
บุหรี่ไฟฟ้า ทั้งด้านผู้สูบ เช่น กลุ่มอายุและอาชีพต่างๆ
แนวโน้มการใช้ตอ่ ไปในอนาคต ในด้านผูข้ ายทีเ่ จาะลึกถึง
วิธีการตลาดเข้าถึงผู้ซื้อ และด้านระเบียบวิธีวิจัย เช่น การ
ส�ำรวจออนไลน์กับผู้ซื้อหรือผู้ขาย เป็นต้น
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