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(ก) 

กติตกิรรมประกาศ 

 โครงการ “กระบวนการเพ่ือการเรียนรู้  สู่การสร้างความตระหนกั เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาบุหร่ี

ในกลุ่มชาติพนัธุอ่์าข่า กรณีศึกษาอาํเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชียงราย  “  เป็นโครงการวิจยัแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงได้

ทาํวิจยัเก่ียวกบัยาเสน้ ( Tobacco )   ไดท้าํวจิยัในหมู่บา้นชนเผา่อ่าข่า จาํนวน  6  หมู่บา้น คือ บา้นแสนเจริญ 

บา้นหว้ยข้ีเหลก็ บา้นหว้ยตน้ผึ้ง  บา้นแม่ตาแมว  บา้นป่าเก๊ียะ  และบา้นอะบ่อโด่  ไดรั้บการสนบัสนุน

งบประมาณในการดาํเนินการวิจยัจาก “และจดัการความรู้ เพ่ือการควบคุมยาสูบ ( ศจย.)”  โครงการน้ี จะสาํเร็จ

ลุล่วงมาไม่ได ้ หากขาดหน่วยงานและบุคลากร ในการใหค้วามช่วยเหลือ ท่ีเสนอแนะกบัทีมงานวิจยัดว้ยดี

ตลอดมา 

 กราบขอบพระคุณ รศ. ดร.ปรีชา อุโยคิน ท่ีปรึกษา จากมหาลยัแม่ฟ้าหลวง    พ่อใหญ่บา้นอะบ่อโด่  

ผูใ้หญ่บา้นป่าเก๊ียะ ผูใ้หญ่บา้นแม่ตาแมว ผูน้าํชุมชนบา้นหว้ยตน้ผึ้ง ผูใ้หญ่บา้นแสนเจริญเก่า และผูใ้หญ่บา้น

หว้ยข้ีเหลก็  ท่ีอาํนวยความสะดวกกบัทีมงานในการลงทาํวิจยัในพ้ืนท่ี 

 ขอขอบคุณ ดร. พญ. ศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฎ ์    คุณทรงวุฒิ  ตรังวฒันา  คุณจิตนา   ปีสิงห์  และ

เจา้หนา้ท่ีศนูยว์จิยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัฉบบัน้ี ท่ีคอยให้

คาํปรึกษาในเชิงวิชาการใหก้บัทีมงานตลอดระยะเวลาโครงการ 

 ขอบขอบคุณชาวบา้น ผูน้าํธรรมชาติ ผูน้าํจิตวิญญาณ และเยาวชน ท่ีใหค้วามร่วมมือใน

กระบวนการวิจยั  คอยสอนแต่งเติมดา้นขอ้มลูพ้ืนท่ี ใหก้บัทีมงานตลอดมา 

 กราบขอบพระคุณทีมงานวิจยัทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาและตั้งใจทาํงานวิจยั ทาํใหง้านวิจยัฉบบัน้ีเสร็จ

ส้ินตามกระบวนการทุกประการ  ขอขอบคุณ  ศนูยว์ิจยัและจดัการความรู้ เพ่ือการควบคุมยาสูบ ( ศจย.)  ท่ี

สนบัสนุนงบประมาณในการวจิยัตลอดระยะเวลาโครงการ   งานวิจยัฉบบัน้ี ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได ้  

หากขาดบุคคลและหน่วยงานดงักล่าวขา้งตน้  จึงขอขอบคุณอีกคร้ังในโอกาสน้ี 

 

 

         ปฏิภาณ  อาย ิ( ป.อาย)ิ  

              และคณะวิจยั 



 (ข) 

บทคัดย่อ 

 

กลุ่มชาติพนัธุอ่์าข่า  เป็นกลุ่มชาติพนัธุห์น่ึง ท่ีมีความโดดเด่นและสวยงาม  ไม่ว่าจะเป็นวิถีวฒันธรรม  

ความเป็นอยู,่  จารีตประเพณี,  การแต่งงาน, ภาษา ฯลฯ   ปัจจุบนัอาศยัอยู ่ 6 ประเทศ  คือ ประเทศจีน  พม่า  

ลาว เวียตนาม  ไทย  และเนปาล คาดว่าประชากรอ่าข่าทัว่โลกมีไม่ตํ่ากว่า  1.6   ล้านคน อย่างไรก็ตาม  อา่ขา่ท่ี

อาศยัอยู่ในประเทศเนปาล  ในเชิงเอกสารและงานวิชาการยงัไม่สามารถเขา้ถึงด้วยเหตผุลหลากหลาย

ประการ    

แต่เป็นท่ีแน่ชดัแลว้ว่า มีคนอ่าข่าอาศยัอยูใ่นประเทศเนปาลจริง  โดยยนืยนัจากประจกัษพ์ยานดา้นบุคคล 

 สาํหรับในประเทศไทย  มีอ่าข่าอาศยัอยูป่ระมาณ 1 แสนคน อาศยัอยู่ใน 7  จงัหวดั คือ  จงัหวดั

เชียงราย  เชียงใหม,่ พะเยา,  ตาก,  ลําปาง,  แพร่,  และเพชรบรูณ์   หากแบ่งแยกตามพ้ืนท่ีหน่วยอาํเภอ  คน

อ่าข่าอาศยัอยู ่22  อําเภอ  68  ตําบล 

 ภูมิประเทศดา้นท่ีอยูอ่าศยัของชนเผา่อ่าข่าในประเทศไทย   ส่วนมากอาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดัเชียงราย  

อาศยัอยูบ่นพ้ืนท่ีสูง ตามรอยตะเข็บชายแดนไทย - พม่า  ซ่ึงสภาพท่ีอยูอ่าศยัและภูมิประเทศ  ซ่ึงลว้นมาความ

เช่ือของบรรพชนของชาวอ่าข่า ท่ีกล่าวไวว้่า “ หากอยูพ้ื่นท่ีตํ่าหรือลุ่มแม่นํ้ า  จะทาํใหเ้กิดโรคหม้ีหิ” ( หม้ีหิ คือ

โรคไขม้าลาเลีย)   และทาํใหผู้ค้นจาํนวนมากถึงแก่ชีวิต 

 การอาศยัอยูบ่นพ้ืนท่ีสูง  ซ่ึงห่างไกลจากแหล่งนํ้ า  จาํเป็นอยา่งยิง่ในการอาศยัฤดกูาลในการหาเล้ียง

ชีพ  ไม่ว่าจะเป็นการปลกูขา้ว  ขา้วโพด หรือพืชผกัต่างๆ  นาํมาหล่อเล้ียงผูค้นในคอรบครัว ชุมชน และสงัคม   

สงัคมอ่าข่าในอดีตจึงเป็นสงัคมปิด  ท่ีคงไวค้วามเป็นเผา่พนัธุเ์ดียว  ภายใตก้รอบจารีตประเพณี และพิธีกรรม

อนัเคร่งครัดศกัด์ิสิทธ์ิ 

 คนอ่าข่านิยมทาํไร่  ไร่หน่ึงผนื  คนอ่าข่ามกัปลกูหลายอยา่ง แต่สามารถจาํแนกไดเ้ป็นดงัน้ี  1. พืช

พรรณท่ีนาํมาเป็นอาหารของคนและสตัวเ์ล้ียงสตัว ์  เช่น ขา้ว และขา้วโพด เป็นตน้     2. เคร่ืองปรุง  เช่น ข่า 

ตะไคร้ ผกัชีฝร่ัง   พริก  หอมชู    3. พืชพรรณสมุนไพร  เช่น ชิง  ยาสูบ    4. พืชพรรณเคร่ืองประดบั  เช่น ลกู

เดือย   5. พืชพรรณของกินเล่นหรือเค้ียวเล่น  เช่น ผลกระเจ๊ียบ มนัแกว  เมลด็ทานตะวนั  ออ้ย  ซ่ึงเป็นออ้ย



ขนาดเลก็ ท่ีเรียกเป็นภาษาอ่าข่า “ ซาหลอง “   ตามความเช่ือของคนอ่าข่า  ไร่หน่ึงผนืมีความจาํเป็นอยา่งยิง่

หรือขาดไม่ไดคื้อออ้ยซางหล่อง กบัเมลด็ทานตะวนั เพราะคนอ่าข่าเช่ือว่า พืชพรรณสองส่ิงน้ี เป็นพืชพรรณ

สูงสุด ท่ีเทพเจา้ไดป้ระทานใหค้นอ่าข่ามา 

 บริบทชุมชนดั้งเดิมของคนอ่าข่า  มีความเคร่งในดา้นจารีตประเพณี  ซ่ึงอาศยัอาํนาจโครงสร้าง

ตาํแหน่งทางวฒันธรรม  เป็นตวัควบคุมใหป้ฏิบติัตามหรือละเวน้  การดาํรงอยูข่องคนอ่าข่ากบัธรรมชาติ

เป็นไปในลกัษณะการพ่ึงพากนัและกนั  กล่าวคือ คนอ่าข่ามีความเช่ือเก่ียวกบัธรรมชาติ  ดิน  นํ้ า  ตน้ไม ้ 

อากาศ และคน   คนเป็นเพียงส่วนหน่ึงของวงจรธรรมชาติ  ธรรมชาติสามารถดาํรงได ้หากไม่มีคน  แต่คนไม่

สามารถดาํรงไดห้ากไม่มีธรรมชาติ  คนอ่าข่าจึงเป็นมิตรกบัธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ  ซ่ึงแสดงออกมาใน

กรอบพิธีกรรม เช่น ศาลพระภูมิ ประตูหมู่บา้น เป็นตน้ 

 การควบคุมคนของคนอ่าข่าในอดีต  มีการควบคุมผา่นจารีต  หากละเมิดข้ึนมาก็มีการปรับตามธรรม

เนียมจารีต  ซ่ึงบทลงโทษเร่ิมตั้งแต่การนินทา ( เชิงเสียดเสียถึงผูป้กครอง ) จนถึงการขบัไล่ออกจากชุมชน  

ฉะนั้นวิถีชีวิตจึงผกูพนักบัธรรมชาติและจารีตประเพณี 

 ยาเสน้หรือท่ีคนอ่าข่าเรียก “ ยาห่อ “ จดัอยูใ่นประเภทสมุนไพร  และของเค้ียวเล่น   การท่ีสงัคมของ

คนอ่าข่า ในอดีตไม่ควบคุมยาเสน้ ดว้ยเหตุผลมากมาย เช่น  คนอ่าข่าเช่ือว่า ฟันขาวทาํใหฟั้นผ ุ  และเป็นท่ี

รังเกียจของสงัคม  มกัจะถกูประณาม  หนุ่มสาวคนอ่าข่าจึงมีการยอ้มฟันใหด้าํดว้ยวิธีต่างๆ  ตลอดถึงการเค้ียว

หมากยาเสน้    และนาํยาเสน้มามวลสูบในวีถีชีวิตประจาํวนั  นอกจากเหตุผลในดา้นการสูบเพ่ือป้องกนัแมลง

ต่างๆแลว้  สูบเพ่ือดบัความเปร้ียวปากหลงัจากกินขา้วแลว้  และคนอ่าข่ายงัมีความเช่ือเก่ียวกบัยาเสน้กบั

พิธีกรรมอีกดว้ย 

 ท่ามกลางกระแสสงัคมท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว  แนวคิดเร่ืองการพฒันาและการจดัการเพ่ือใหเ้ป็น

ระบบ  เป็นท่ีมาของการเปิดชุมชนของชนเผา่อ่าข่า  และระบบวิถีต่างๆเปล่ียนไปอยา่งส้ินเชิง เช่น จากเดิมปลกู

พืชเนน้มาปริโภคในคอรบครัว  เป็นการปลกูเพ่ือขาย   จากเดิมปลกูพืชผสมผสาน เป็นพืชเชิงเดียว  เม่ือถนน 

ไฟฟ้า การศึกษา ทีว ี โทรศพัท ์  ระบบการเมืองใหม่ฯลฯ เขา้มา  ชุมชนชนเผา่อ่าข่าจึงกลายเป็นชุมชนรับรู้

ขอ้มลูภายนอก และเกิดการเปล่ียนแปลงชุมชนอยา่งรุนแรงและรวดเร็ว  เช่น ดา้นความเช่ือ  รูปทรงบา้นเรือน  

การแต่งกาย  พิธีกรรม  พฤติกรรมการบริโภคยาเสน้ เป็นตน้ 

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้จึงเป็นท่ีมาของโครงการวจิยั “ กระบวนการเพือ่การเรียนรู้  สู่การสร้าง

ความตระหนัก เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาบุหร่ีในกลุ่มชาตพินัธ์ุอ่าข่า กรณศึีกษาอาํเภอแม่สรวย  จงัหวดั



เชียงราย  “  ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาก ศนูยว์จิยัและจดัการความรู้ เพ่ือการควบคุมยาสูบ ( ศจย. )  

โดยโครงการมีขอบเขตในการวจิยัพ้ืนท่ี   6  หมู่บา้น  ประกอบไปดว้ยชุมชนดั้งเดิม คือ บา้นแสนเจริญเก่า  

บา้นหว้ยข้ีเหลก็    ชุมชนท่ีอยูใ่กลใ้นเมือง คือบา้นแม่ตาแมว   บา้นหว้ยตน้ผึ้ง  และชุมชนท่ีอยูห่่างไกลความ

เจริญ  คือบา้นอะบ่อโด่  บา้นป่าเก๊ียะ 

 กระบวนการศึกษาวิจยั เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  เพ่ือเปรียบเทียบบริบทการบริโภคยาเสน้ของคนอ่าข่า  

ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และมาตรการใชป้้องกนัในอนาคต กระบวนการจึงเนน้การมีส่วนร่วมของชาวบา้น

กลุ่มเป้าหมาย ดว้ยการจดัเวทีระดมความคิดโดยตรง   ทาํแบบสอบถาม  และการคืนขอ้มลูใหก้บัชาวบา้น 

 องคค์วามรู้จากกระบวนการวจิยัพบว่า  ในอดีตคนอ่าข่า มีการปลกูยาเสน้เอง โดยไม่ใส่ปุ๋ย  และนาํมา

ซอยเป็นยาเสน้ เพ่ือนาํมามวนสูบเอง และเค้ียวกบัหมากพล ู   ดว้ยความเช่ือท่ีว่าการสูบหรือเค้ียวยาเสน้ เป็น

เร่ืองท่ีดีต่อสุขภาพ เช่น ฟันไม่ผ ุ  ทาํใหเ้ร่ืองการมวนยาเสน้สูบ และการเค้ียวหมากพลใูนสงัคมอ่าข่า  จึงเป็น

เร่ืองปกติ และไม่ไดรั้บการติเตียนจากผูค้น  ซ่ึงกลบักนัหากฟันขาวจะถกูนิทาน และมกัถกูเปรียบเปรยว่าไม่

รักษาความสะอาด  ในสงัคมอ่าข่าในอดีตเช่ือว่าฟันดาํทาํใหสุ้ขภาพฟันแข็งแรง  และการใชย้าเสน้เป็น

กระบวนการหน่ึงของการทาํใหฟั้นดาํ  ยาเสน้นอกจากเช่ือว่าดีต่อสุขภาพแลว้  ยงัเป็นการแบ่งความเป็นเพศ

ระหว่างหญิง  ชาย  ผูช้ายมกัไดใ้ชย้าเสน้ใบแรกรุ่น  ซ่ึงมีรสจดักว่า คนอ่าข่าเรียกยาเสน้รุ่นแรกว่า “ ห่อ ตอ 

ตอ-เออ”  ส่วนใบรุนท่ีสอง คนอ่าข่าเรียกว่า “ห่อ  แหย่  แหย-่เออ “  มีไว้สําหรับผู้หญิงในการสบูและเคีย้ว

หมาก  เพราะรสจดัน้อยกวา่ใบรุ่นแรก 

 การแบ่งเพศระหวา่งชายกบัหญิง นอกจากแบ่งจากใบยาเส้นแล้ว  จากการวิจยัยงัพบวา่  อปุกรณ์ท่ี

ใช้การสบูยาเส้นก็แบ่งเพศอีกด้วย   ผูช้ายใชอุ้ปกรณ์ท่ีสูบยาเสน้เรียกเป็นภาษาอ่าข่าว่า “ ก๊อ หลู่ “ ซ่ึงทาํมาจาก

ไมแ้ละมีการประดิษฐส์วยงาม  ส่วนของผูห้ญิงนั้น เรียกเป็นภาษาอ่าข่าว่า “ ก๊อจึ” ซ่ึงทาํมาจากไมไ้ผ ่  ไม่เนน้

ความสวยงาม 

 ในดา้นความเช่ือ  คนอ่าข่ามีการใชย้าเสน้ สามารถกาํจดัพยาธิได ้  รักษาแผลสด  สมานแผลไดดี้  และ

ยงัมีการใชใ้นพิธีกรรมต่างๆ เช่น ในงานศพ  หนา้โลงศพคนอ่าข่านิยมมวนยาเสน้จุดวางไว ้   เพ่ือใหผู้ต้ายได้

สูบยาเสน้  ถึงแมว้่าผูต้ายตอนมีชีวิตไม่ไดสู้บยาเสน้กต็าม  จากความเช่ือและทศันะคติดงังานวิจยัท่ีคน้พบ  

ปัญหาของคนอ่าข่าเป็นเร่ืองความรู้ ไปสมัพนัธก์บัความเช่ือและทศันะคติโดยตรง  ซ่ึงมีการปลกูฝังมาหลายชัว่

อายคุน จากรุ่นสู่รุ่น  จนปัจจุบนัยงัปรากฏในกลุ่มชาวอ่าข่าผูท่ี้มีอาย ุ 40 ปีข้ึนไป 



บริบทชุมชนคนอ่าข่าปัจจุบนั  โครงสร้างทางสงัคมไดมี้การเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งวิถีชีวิต  ไม่ว่าจะ

เป็นการปกครอง  จากเดิมตาํแหน่งทางวฒันธรรมปกครอง กลายเป็นผูน้าํทางการปกครอง   วิถีชีวิตจากเดิม

ปลกูเพ่ือมาบริโภคในชีวิตประจาํวนัเป็นการปลกูเพ่ือการขาย   จากพืชพรรณท่ีหลากหลายมาเป็นพืชเชิงเด่ียว   

ความเจริญเขา้มา  ถนน  ไฟฟ้า ตูเ้ยน็  ทีวี  โทรศพัท ์ ฯลฯ  ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมเลียนแบบตามกระแสแฟชัน่

ตามๆกนั 

 ผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนห่างไกลความเจริญสดัส่วนการปลกูยาเสน้นอ้ยมาก  แต่ซ้ือจากชานเมือง  ห่อ

ล่ะ 25  บาท  เดือนหน่ึงมวนสูบและเค้ียวไม่ตํ่ากว่า 4 ห่อ  ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายต่อคนเฉพาะค่ายาเสน้ไม่ตํ่ากว่า  100  

บาท/คน  ในชุมชนท่ีห่างไกลความเจริญ โดยเฉพาะอยูใ่กลช้ายแดนไทย พม่า  มีคอรบครัวปลกูเองจาํนวนหน่ึง  

ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีนอ้ยมาก ไม่ถึงร้อยละ 2 % ` ส่วนชุมชนท่ีนบัถือดั้งเดิมอยูแ่ละชุมชนท่ีอยูใ่กลใ้นเมือง  ก็ไม่

สามารถทานกระแสจากภายนอกได ้  ชุมชนไม่มีการปลกูยาเสน้  ซ้ือจากชานเมือง  แต่รูปแบบการซ้ือต่างจาก

ชุมชนห่างไกล นัน่คือซ้ือยาเสน้ท่ีผลิตจากทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นยีห่อ้ตราไก่แดง  แมวดาํ เป็นตน้  ท่ีมีกระดาษ

มวนพร้อมยาเสน้ ขายห่อละ  5  บาท  และสบูวนัละ 1  ห่อ  มีค่าใชจ่้ายเฉพาะค่ายาเสน้เดือนล่ะตกประมาณ  

150  บาท/คน 

 โรคท่ีเจอจากการสูบยาเสน้และเค้ียวหมากพลท่ีูผสมยาเสน้  อนัดบัแรกเป็นปัญหาระบบหายใจทาง

ปอด   ปัญหาต่อมาเป็นปัญหาเก่ียวกบัระบบกล่อมเสียง  และอนัดบัสามเป็นมะเร็ง  มีผูเ้สียชีวิตจากการเสพยา

เสน้จาํนวนไม่นอ้ยในกลุ่มชาติพนัธุอ่์าข่าในแต่ละปี   ซ่ึงจากการวจิยัพบว่า มีคนชนเผา่ท่ีสูบยาเสน้และเค้ียว

หมากพล ู  ท่ีเขา้รับการบาํบดั และไดย้าจากโรงพยาบาลของรัฐ  ไม่ว่าจะเป็นยาตดัยาเสน้  ยาขยายหลอดลม 

และยาอ่ืนๆอีกจาํนวนมาก เพ่ือบรรเทาอาการใหท้รงตวัอยูต่่อไป    อยา่งไรก็ตามในกลุ่มอาย ุ40  `ปีขึน้ไป  มี

คําถามวา่  เหตใุดคนสมยัก่อน สบูยาเส้นและเคีย้วหมากเหมือนกนั แตอ่ายยุนืประมาณ  80  ปี   แต่ปัจจุบนั

สูบยาเสน้ อายไุม่เกิน 40  ปี  ปรากฏมีอาการจากการสบูยาเส้นแล้ว    ซ่ึงคนชนเผา่อ่าข่าสรุปว่าเกิดจากหลาย

ประเด็นเช่น  คนอ่าข่าสูญเสียกระบวนการการปลกูยาเสน้ไป   ประเด็นท่ีสอง ในยาเสน้มีการใส่สารบางอยา่ง

ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ฯลฯ 

 ในกลุ่มเยาวชนอาย ุไม่เกิน 25 ปี   มีปัจจยัการสูบยาเสน้และบุหร่ีต่างกนัไป  คือ ในกลุ่มน้ีซ่ึงโดยมาก

แลว้อาศยัอยูใ่นเมืองหรือเรียนหนงัสืออยู ่เช่ือวา่สูบบุหร่ีหรือยาเสน้ทาํใหดู้ดี   และเป็นท่ียอมรับจากกลุ่มเพ่ือน  

โดยผูสู้บเกือบทั้งหมด  ลองคร้ังแรกไม่ไดต้ั้งใจใหติ้ด  เพียงอยากลองเพ่ือเขา้สงัคมเพ่ือน แต่เม่ือนานเขา้ทาํให้

เกิดการติดบุหร่ีและยาเสน้ข้ึน  และมีแนวโนม้การสูบบุหร่ีมีการขยายเขา้ไปสู่กลุ่มผูห้ญิงมากข้ึน 



 จากการวจิยัโครงการน้ีช้ีใหเ้ห็นชดัเจนอยู ่4  ประการเก่ียวกบัการสูบและเค้ียวยาเสน้   ประเดน็ที่หนึง่

คนชนเผา่มองยาเสน้ไม่อนัตราย  เป็นเร่ืองสุขภาพ  ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีล่อแหลมอยา่งมาก    เพราะเป็นเร่ือง

ทศันะคติ  ประเด็นที่สอง  เป็นเร่ืองของการขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาเสน้  และนบัว่าความรู้เป็นส่ิงท่ี

จาํเป็นสาํหรับกลุ่มชาติพนัธุอ่์าข่า  เพราะผลกระทบไดส่้งใหช้าวบา้นไดรั้บแลว้  ซ่ึงหากสร้างกระบวนการ

ความรู้ อยา่งมีตรรกะ ใหรั้บรู้ไดถึ้งโทษภยัยาเสน้อยา่งถ่องแท ้ ไปลบทศันะคติได ้  จะประสพความสาํเร็จใน

การแกไ้ขปัญหาเร่ืองยาเสน้และบุหร่ีในเชิงโครงสร้าง  ประเด็นที่สาม การเปล่ียนไปของโครงสร้างสงัคมอ่าข่า

จากดั้งเดิมมาเป็นสมยัใหม่  ทาํใหก้ารป้องกนัหนา้สูบหนา้ใหม่ยากมากข้ึน  เพราะคนชนเผา่รุ่นใหม่ไม่ค่อยได้

อาศยัอยูบ่นดอย ห่างไกลสายตาผูป้กครอง  ขนาดท่ีโครงสร้างปกครองแบบดั้งเดิมไดถ้กูลดบทบาทลงอยา่ง

ส้ินเชิง  และประเด็นที่ส่ี ผลิตภณัฑย์าเสน้จาทอ้งถ่ินมีมากข้ึน  ซ่ึงเป็นผลิตท่ีไร้คุณภาพ และเป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพอยา่งยิง่  เพราะไม่บอกส่วนประกอบ  สถานท่ีผลิต  และคาํเตือน ตามกฎหมายเร่ืองบุหร่ี   ซ่ึงผลิตภณัฑ์

จากทอ้งถ่ินน้ีกลุ่มชาติพนัธุเ์ขา้ถึงมากท่ีสุด 

 จากการดาํเนินโครงการวิจยัมา  จึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  ประเด็นที่หนึ่ง ควรทาํกิจกรรมเพ่ือการ

เรียนรู้และปรับเปล่ียนทศันะคติเก่ียวกบัยาเสน้กบักลุ่มชาติพนัธุอ่์าข่าโดยตรง  ทั้งน้ีตอ้งเป็นการทาํงานในเชิง

รุก  ใหช้าวบา้นและผูไ้ดรั้บผลกระทบไดเ้ล่าความลาํบากจากการสูบยาเสน้ และค่อยๆเอาความรู้เขา้ไป  เพ่ือไป

เรียนรู้และปรับเปล่ียนทศันะคติ  เห็นโทษและพิษภยัของยาเสน้   ประเด็นที่สอง  ควรผลกัดนัดา้นนโยบายดา้น

สุขภาพสู่โครงสร้างอาํนาจทอ้งถ่ิน ( อปท. )   เพ่ือใหท้อ้งถ่ินเขา้มาจดัการและดูแลเร่ืองปัญหาสุขภาพอนัเน่ือง

มากจากการสูบยาเสน้และบุหร่ีโดยตรง  ประเด็นที่สาม ควรมีการขยายขอบเขตในดา้นกฎหมายเร่ืองยาเสน้

และบุหร่ี ใหค้รอบคลุมถึงผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากทอ้งถ่ิน  ใหไ้ดม้าตรฐานตามหลกักฎหมาย และตอ้งสร้าง

มาตรการดาํเนินการกบัผูก้ระทาํความผดิอยา่งเฉียบและเดด็ขาด 

 ในนามคณะวิจยั   จึงขอขอบคุณท่ีปรึกษา ดร. ปรีชา อุปโยคิน ท่ีปรึกษาจากมหาลยัแม่ฟ้าหลวง   

ชาวบา้นหมู่บา้นเป้าหมายท่ีใหค้วามรู้มือในการทาํเวที และแบบสอบถาม  ผูอ้าวุโสจากหมู่บา้นเป้าหมาย   และ

คณะวจิยัทุกท่าน  ตลอดถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  ท่ีใหง้านวิจยัฉบบัน้ีออกมาเป็นรูปธรรม   งานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็น

ประโยชน์มีคุณค่าอยา่งยิง่  ถา้มีผูส้นใจนาํไปศึกษาขยายผลงานวจิยัและใชป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริง   หากแต่ท่าน

ใดช้ีความผดิพลาดงานวิจยัฉบบัน้ี ติเพ่ือก่อ  เพ่ือความสมบูรณ์ในดา้นขอ้มลู  ทางคณะวิจยัถือว่าเป็นขุมทรัพย์

ทางปัญญา  จกัขอบพระคุณอยา่งยิง่ 

 



 (ค) 

คาํนํา 

 โครงการ “กระบวนการเพ่ือการเรียนรู้  สู่การสร้างความตระหนกั เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาบุหร่ี

ในกลุ่มชาติพนัธุอ่์าข่า กรณีศึกษาอาํเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชียงราย  “ ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาก  ”

ศนูยว์ิจยัและจดัการความรู้ เพ่ือการควบคุมยาสูบ ( ศจย.)” 

 คนชนเผา่อ่าข่า ในอดีตอยูด่ว้ยการปิดชุมชน  เคร่งในจารีตประเพณี  มีการใชค้ติธรรม  เนติธรรม ใน

การควบคุมผูค้นและชุมชนใหเ้ป็นไปตามหลกัครรลองคลองธรรม  ตามความเช่ือของคนชนเผา่   อยา่งไรก็

ตาม จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1  เม่ือ ปี พ.ศ. 2504  กระแสท่ีเนน้การพฒันาชุมชน

ไดไ้หลเขา้มาสู่ชุมชนอ่าข่า และคนอ่าข่าตอ้งเปิดชุมชนท่ามกลางกระแสโลกท่ีหมุนเวยีนไปอยา่งรวดเร็ว   จึง

ไดมี้ปฏิสมัพนัธก์บัคนภายนอก  ไม่ว่าจะเป็นการคา้ขาย, เรียนหนงัสือ, ประกอบธุรกิจ ฯลฯ  ซ่ึงการเปิดชุมชน  

โดยขาดความพร้อมในการเตรียมตวัและกระบวนการ  ทาํใหชุ้มชนสูญเสียความเป็นตวัตนไป  และปัญหา

ต่างๆก็ถาถมเขา้มา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ท่ีดินทาํกิน ป่าไม ้ ทรัพยากรธรรมชาติ   เอดส์ และปัญหาการ

สูบยาเสน้  บุหร่ี /สุรา 

 จึงไดท้าํโครงการวิจยัฉบบัน้ีข้ึนมา เพ่ือนาํมาศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการสูบยาเสน้ในบริบทวฒันธรรม

ดั้งเดิมชาวอ่าข่า มีมิติของจารีตประเพณี, กลอุบาย, ในการป้องกนัอยา่งไร   และมามองในสภาวการณ์ปัจจุบนั 

การบริโภคยาเสน้ในหมู่บา้นอ่าข่าส่งผลกระทบในดา้นใดบา้ง เพ่ือนาํไปสู่การหาแนวทางการป้องกนัหนา้สูบ

หนา้ใหม่ในอนาคต  ซ่ึงไดท้าํวิจยัในหมู่บา้นชนเผา่อ่าข่า จาํนวน  6  ชุมชน ประกอบไปดว้ยบา้นแสนเจริญ  

บา้นหว้ยข้ีเหลก็  บา้นหว้ยตน้ผึ้ง  บา้นแม่ตาแมว  บา้นป่าเก๊ียะ  และบา้นอะบ่อโด่ 

 ผลจากการวิจยั ทาํใหเ้ห็นปัญหา อุปสรรค เก่ียวกบัการสูบยาเสน้ในหมู่บา้นอ่าข่า ตลอดถึงผลกระทบ

ต่อร่างกาย, ค่าใชจ่้าย, ความเช่ือ, ทศันะคติ ฯลฯ ซ่ึงขอ้มลูจากงานวจิยัฉบบัน้ี เป็นขอ้มลูท่ีสามารถนาํไปต่อยอด

ในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองการสูบยาเสน้ในหมู่บา้นอ่าข่าต่อไป   งานวิจยัฉบบัน้ีจะเสร็จส้ินไม่ได ้  หากขาด

หน่วยงานและชาวบา้น  ท่ีสนบัสนุนทั้งกาํลงัทรัพย ์และกาํลงัใจกบัทีมงานดว้ยดีตลอดมา  หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า 

คงไดรั้บการสนบัสนุนเช่นน้ีตลอดไป 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความสําคญั 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ (สสส.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีในการสนบัสนุน

ทุนเพ่ือดาํเนินกิจกรรมต่อตา้นเก่ียวกบัสุราและบุหร่ีไดร้วบรวมขอ้มลูเชิงสถิติไวน่้าสนใจดงัน้ี 

(www.thaihealth.org)   

จากการสาํรวจประชากรชาวไทยของผูสู้บบุหร่ี อาย ุ15  ปี ข้ึนไป พบว่า สูบประจาํ 9.53  ลา้นคน  สูบเป็น

คร้ังคราว 1.50 ลา้นคน   เคยสูบแต่เลิกแลว้ 2.48 ลา้นคน  และในจาํนวนสูบประจาํ 9.53 ลา้นคน สามารถ

แยกเป็นเพศชาย 9.01 ลา้นคน คิดเป็นอตัราร้อยละ 36.91  เพศหญิง 0.52 ลา้นคน คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.0     

จาํนวนและอตัราผูสู้บบุหร่ีกลุ่มอาย ุ15 – 18 ปี  เพศชาย 189,221 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 8.32   เพศ

หญิง   25,616คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.56   รวมทั้งสองเพศ  946,837 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 4.46 

 ปัจจุบนัมีผูสู้บบุหร่ีทัว่โลกประมาณ 1,100  ลา้นคน  ซ่ึงเป็นจาํนวนประชากร 1ใน 4 ของโลก  

และคาดว่าภายในปี 2568  จะเพ่ิมจาํนวนผูสู้บบุหร่ีข้ึนเป็น 1,600 ลา้นคน    ความเขา้ใจทัว่ไปท่ีว่าคนสูบ

บุหร่ีมกัเป็นประเทศอุตสาหกรรม หรือเป็นประเทศท่ีมีรายไดสู้ง  จึงมีพลงัในการซ้ือดูดบุหร่ี  แต่แทจ้ริง

แลว้ประเทศท่ีมีรายไดต่้อประชาชนต่อหวัสูง  มีการลดจาํนวนผูสู้บบุหร่ีมานานแลว้   แต่ขนาดท่ีประเทศ

ท่ีมีรายไดน้อ้ยหรือปานกลาง  กลบัสวนทางมีผูสู้บบุหร่ีเป็นทวี   จากการรายงานขององคก์รอนามยัโลก

เม่ือปี พ.ศ. 2545  มีสาระน่าสนใจท่ีไดช้ี้ใหเ้ห็นว่า กวา่ร้อยละ 80 ของผูสู้บบุหร่ี  อาศยัอยูใ่นประเทศท่ี

กาํลงัพฒันา  และร้อยละ 50 ของผูเ้สียชีวิตเกิดจากโรคอนัเน่ืองมาจากการสูบบุหร่ี และคาดวา่จะเพ่ิม

จาํนวน ร้อยละ 70 ในปีพ.ศ. 2570 

 สถิติขา้งตน้ดงักล่าว เป็นการบ่งช้ีใหเ้ห็นถึงสุขภาพของประเทศต่างๆ ทั้งท่ีเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ 

ประเทศกาํลงัพฒันา และประเทศดอ้ยพฒันา   สถิติท่ีสูงข้ึนของผูสู้บบุหร่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง  

สาเหตุอาจเกิดจากหลายปัจจยั  เช่น การคา้บุหร่ีหรือยาสูบอยา่งถกูตอ้งและเสรี  หรือการเบนเป้าหมายกลุ่มผู ้

สูบของบริษทัผูผ้ลิตบุหร่ีและยาสูบ    ในหนงัสือช่ือ “ การเฝ้าระวงัการบริโภคยาสูบของเยาวชน “ ของสาํนกั

โรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  หนา้ 1  ได ้ช้ีใหเ้ห็นชดัเจนว่า  ปัจจุบนัทัว่โลกมีเยาวชน

http://www.thaihealth.org/


สูบบุหร่ี  250  ลา้นคน และเยาวชนเหล่าน้ีจะเสียชีวิตอยา่งต่อเน่ืองจากการสูบบุหร่ีในอนาคต  โดยร้อยละ 70 

ของเยาวชนเหล่าน้ีอยูใ่นประเทศท่ีกาํลงัพฒันา  ปัญหาการสูบบุหร่ีไดรั้บการจบัตาจากหน่วยงานและองคก์รท่ี

เก่ียวขอ้ง ทั้งท่ีเป็นภาครัฐและเอกชน   เพราะสถิติหลายอยา่งไดมี้การบ่งช้ีชดัเจนมากข้ึน   ในเชิงสถิติได้

ช้ีใหเ้ห็นว่าในแต่ละวนัมีเยาวชน  จาํนวน 80,000 – 100,000 คน  เป็นผูสู้บบุหร่ีหนา้ใหม่ โดยพบว่ามีนกัเรียน 

อาย ุ13 – 15 ปี  สูบบุหร่ีมากถึงร้อยละ 10  ซ่ึง 1 ใน 4 ของนกัเรียนเหล่าน้ี ทดลองสูบบุหร่ีมวลแรกก่อนถึงอาย ุ

10 ปี  

 สาํหรับในประเทศไทย  ศนูยว์ิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย)   ในเอกสาร 

สถานการณ์การสูบบุหร่ีของประชากรไทยอาย ุ15 ปีข้ึนไป   ไดมี้การรวบรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 – 2550   โดย

ภาพรวมแลว้ผูสู้บบุหร่ีภายในประเทศนอ้ยลง  เม่ือปี พ.ศ. 2534 มีผูสู้บบุหร่ีทั้งหญิงและชายรวมกนัเป็นจาํนวน 

12,257,675  คน  โดยคนท่ีสูบประจาํ รวม 11,667,146  คน และสูบเป็นคร้ังคราว 70,438 คน   แต่สถิติปี พ.ศ. 

2550 มีผูสู้บบุหร่ีรวม  10,857,756  คน  สูบประจาํ 9,486,311  และสูบชัว่คร้ังชัว่คราว 1,371,445  คน 

 จากสถิติดงักล่าวหากมีการวิเคราะห์พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2534 – 2550  จาํนวนผูสู้บบุหร่ีลดลง

จาํนวน  1,399,919  คน   ในเชิงสถิติไดช้ี้อยา่งชดัเจนว่า จาํนวนผูสู้บบุหร่ีประจาํไดล้ดจาํนวนลง  แต่สถิติของผู ้

สูบบุหร่ีเป็นคร้ังคราว  กลบัมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน   จาํนวนผูสู้บบุหร่ีเป็นคร้ังคราวในปี พ.ศ. 2534 มีจาํนวน

เพียง 590,528  คน  แต่พอมาถึงปี พ.ศ. 2550  มีจาํนวนมากถึง 1,371,445 คน  จาํนวนผูสู้บบุหร่ีเป็นคร้ังคราว

เพ่ิมข้ึน 780,917 คน 

 ในวารสาร สถานการณ์การสูบบุหร่ีของเยาวชนไทย อาย ุ11 – 25 ปี  เยาวชนไทยซ่ึงเป็นผูสู้บปัจจุบนั 

เม่ือเทียบกบัอดีตแลว้ จาํนวนผูสู้บมีจาํนวนนอ้ยลง  เม่ือปี พ.ศ. 2534 ตกวนัละ 10 มวลต่อคน   มาเป็น 7 มวล 

ในปี พ.ศ. 2549  และเพ่ิมข้ึนอีก 7.5 มวลต่อวนั  ในปี พ.ศ. 2550    จากสถิติน้ีช้ีใหเ้ห็นว่าอนาคตอาจเป็นไปได้

ว่าเยาวชนอาจมีจาํนวนปริมาณของผูสู้บบุหร่ีมากข้ึน 

  

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ไดเ้ก็บขอ้มลูเก่ียวกบัสุราและบุหร่ี  โดยรวบรวมขอ้มลูเชิง

สถิติตามวุฒิการศึกษา   ในภูมิภาค และแต่ละจงัหวดัไวน่้าสนใจดงัน้ี ( www. Thaihealth.org ) 

ระดับช้ัน ชาย (คน) ร้อยละ หญิง (คน) ร้อยละ รวมทั้งสองเพศ (คน) ร้อยละ 



ไม่เคยเรียน 297,851 = 38.2 95,648 = 5.36 393,499 = 15.3 

ประถมศึกษา 5,717,366 = 47.1 346,664 = 2.25 6,064,031 = 23.4 

มธัยมตน้ 1,450,517 = 32.2 32,683 = 0.91 1,483,201 = 18.3 

มธัยมปลาย 1,041,686 = 25.9 31,365 = 0.96 1,073,052 = 14.7 

อุดมศึกษา 492,957 = 16.5 12,442 = 0.35 505,399 = 7.8 

 

 เก่ียวกบัสุราและบุหร่ีไดร้วบรวมขอ้มลูเชิงสถิติตามภูมิภาคไวน่้าสนใจดงัน้ี(www.Thaihealth.org 

) 

ภาค จาํนวน (คน) อัตรา (ร้อยละ) 

เหนือ 1,880,039 20.49 

อีสาน 3,344,556 20.42 

ใต ้ 1,449,423 22.13 

กลาง 2,073,761 16.48 

กรุงเทพฯ 787,703 13.90 

รวม 9,535,482 18.94 

  

ประชากรจงัหวดัเชียงรายปริโภค เก่ียวกบัสุราและบุหร่ีไดร้วบรวมขอ้มลูเชิงสถิติ  ไวน่้าสนใจดงัน้ี ( www. 

Thaihealth.org ) 

จงัหวดั อตัรา 

ตาก 15.13 



แม่ฮ่องสอน 13.88 

ลาํปาง 9.59 

เชียงใหม่ 7.69 

เชียงราย 7.23 

 

จากสถิติดงักล่าว  สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนในหลายมิติ  โดยเฉพาะมิติการศึกษา  เม่ือจาํแนกตามวฒิุ

การศึกษาแลว้จะพบว่า ผูจ้บระดบัประถมศึกษาสูบบุหร่ีถึง ร้อยละ 23.4  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ร้อยละ 18.3  

มธัยมศึกษาตอนปลาย 14.7  และอุดมศึกษาร้อยละ  7.8  ซ่ึงสถิติน้ีบอกอยา่งชดัเจนว่า  การมีวุฒิการศึกษาหรือ

การไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน สามารถช่วยแกปั้ญหาเร่ืองบุหร่ีได ้

 ส่วนการบริโภคบุหร่ีแบ่งตามภาค ภาคใตคิ้ดเป็นร้อยละ  22.13    ภาคเหนือ  20.49  ภาคอีกสาน 20.42  

ขนาดท่ีกรุงเทพและปริมณฑลสูบร้อยละ  13.90  ซ่ึงสถิติไดบ่้งบอกว่า ภูมิภาคท่ีห่างไกลความเจริญ  มีการ

บริโภคยาสูบ ดว้ยเหตุผลหลากหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นดา้นกฎหมาย  ความต่ืนตวัของประชาชน การดาํเนิน

กิจกรรมขององคก์รหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   จากสถิติเบ้ืองตน้จึงมีความแตกต่างอยา่งส้ินเชิง 

 ขณะท่ีจงัหวดัทัว่ประเทศนั้น พบว่าผูบ้ริโภคยาสูบมกัเป็นจงัหวดัท่ีอาศยัอยูใ่นเขตภาคเหนือ และ

อีสาน  โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงราย  เป็นจงัหวดัท่ีมีบริโภคยาสูบเป็นลาํดบัท่ีหา้ของประเทศไทย  

 อ่าข่า เป็นกลุ่มชาติพนัธุห์น่ึงท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ประกอบไปดว้ย จงัหวดัเชียงราย  เชียงใหม่  

พะเยา  ตาก  ลาํปาง  แพร่  และเพชรบูรณ์  โดยความหนาแน่นของกลุ่มชาติพนัธุอ่์าข่าอาศยัอยูใ่นเขตภาคเหนือ

ของประเทศไทย   สภาพพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัอยูต่ามเทือกเขา หรือตามรอยตะเข็บชายแดนไทยพม่า และชายแดนไทย

ลาว  อาศยัอยูใ่น 7 จงัหวดั 22 อาํเภอ  68 ตาํบล  ประชากรประมาณ  100,000  คน 

 ในอดีตชุมชนอ่าข่าเป็นชุมชนท่ีมีความสงบสุข  ควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนโดยหลกัความเช่ือ

และหลกัจารีตประเพณี  ซ่ึงการสืบทอดกระบวนการและองคค์วามรู้ดว้ยวิธีกุศโลบาย ผา่นความเช่ือใหป้ฏิบติั

เป็นคติธรรม และเนติธรรม  อยา่งไรกต็ามช่วงระยะ  20 ปีหลงั ชุมชนอ่าข่าไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่ง

มากมาย ทั้งโครงสร้างอาํนาจทางสงัคม   ผูน้าํตาํแหน่งทางวฒันธรรม  การใชก้ฎจารีตประเพณี ฯลฯ    ซ่ึงการ



เปล่ียนแปลงก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆในสงัคมอ่าข่าตามมาอยา่งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเร่ืองยาเสพติด  การ

อพยพแรงงาน  การโยกยา้ยถ่ินฐาน  ปัญหาโรคเอดส์  หรือแมก้ระทัง่ปัญหาเร่ืองเหลา้  บุหร่ี 

 กฎจารีตประเพณีท่ีผูน้าํวฒันธรรมเคยใชค้วบคุม ไม่ว่าจะเป็นพ้ีมา  โจ่วมา  คามา  ปาจ่ี  ซามา ฯลฯ ได้

ถกูกระแสการพฒันาซดัจนผูน้าํเหล่าน้ีไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของคนได ้  และผูน้าํเหล่าน้ีหลงเหลือเป็น

เพียงแค่สญัลกัษณ์ในเชิงพิธีกรรม    ท่ามกลางกระแสโลกท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  คนอ่าข่าไม่

สามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งดั้งเดิม  เพราะกระแสการพฒันาและการเปล่ียนแปลงไดถ้าถมเขา้มารุกอยา่งหนกั  

ซ่ึงจากการถกูรุกทาํใหเ้กิดการแตกสลายของชุมชนดว้ยเหตุปัจจยัมากมาย เช่น อิทธิพลของส่ือ  การศึกษา การ

รับวฒันธรรมขา้งนอก ฯลฯ   องคค์วามรู้และความเช่ือ  เพ่ือการจดัการคนในชุมชน จึงถกูลบเลือนไป  จากเดิม

มีภาษิตอ่าข่าท่ีว่า “ หยา่ หม่ี เอ่ว เช ้ยี ่เถ่   หยา่โย  หง่า เช ้ยี่ ดา “ แปลว่า ผูห้ญิงมีอายโุดยเฉล่ีย 40 ปี ผูช้ายมีอายุ

โดยเฉล่ีย  50 ปีข้ึนไป   ซ่ึงภาษิตน้ีนอกจากใชใ้นการคาํนวณอายเุฉล่ียแลว้  ยงัถือเป็นการยดึหลกัความเป็น

อาวุโสดว้ย กล่าวคือ หากเด็กหรือเยาวชน หรือช่วงวยัท่ียงัไม่ถึงตามภาษิต หากประพฤติตวันอกรีต เช่น ด่ืม

เหลา้  สูบบุหร่ี จะถกูสงัคมชนเผา่ประณามว่าไม่มีความเป็นผูดี้ และการหาสามีหรือภรรยาจะเป็นการยาก  

นอกจากนั้นกฎจารีตในชุมชนก็จะถกูนาํมาใชต้ั้งแต่นินทา  เล่าขวญั จนถึงการปรับสินไหม 

 สถานการณ์ของคนชนเผา่อ่าข่าเก่ียวกบัประเดน็ยาสูบ  ยงัไม่ไดถ้กูจุดประเด็นข้ึนมา  อาจดว้ยเหตุผล

มากมาย เช่นการศึกษา  และหน่วยงานรัฐเขา้ไม่ถึง  ทาํใหช้าวบา้นจาํนวนมากมีความรู้สึกว่าการสูบบุหร่ีเป็น

เร่ืองธรรมดา  และอาจไม่เคยรับรู้ว่าบุหร่ีมีพิษภยัต่อตวัเอง  จึงมีคนชนเผา่อ่าข่าจาํนวนมาก  ท่ีตอ้งสูญเสียชีวิต

อนัเน่ืองมาจากการสูบบุหร่ีในแต่ละปี 

 อิทธิพลจากส่ือ และการอพยพแรงงานของคนหนุ่มสาว  จากยอดดอยสู่ในเมืองใหญ่ๆ  เช่นเชียงใหม่ 

กรุงเทพ ฯลฯ   ส่ือสารมวลชนท่ีมีการโฆษณาตอกย ํ้า  ทาํใหอิ้ทธิพลของส่ือมีผลต่อเยาวชนเหล่าน้ี  เช่น การ

สูบบุหร่ีเป็นเร่ืองท่ีทนัสมยั  แสดงออกถึงความเป็นผูช้าย  และไม่รู้สึกเลยว่าบุหร่ีมีภยัต่อตวัและเป็นพิษต่อคน

รอบขา้ง  เม่ือเยาวชนเหล่าน้ีไดก้ลบัไปชุมชนบนดอย  จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีจะพบว่าเยาวชนมีการยอ้มสีผม มี

การสูบบุหร่ีเดิน มีการด่ืมสุรามึนเมา และขบัรถจกัรยานยนตใ์นลกัษณะเกินกฎหมายกาํหนด   เพราะอิทธิพล

ของส่ือและค่านิยมเสรี  ประกอบกบัความลม้เหลวของโครงสร้างอาํนาจในเชิงวฒันธรรมท่ีเคยมีบทบาท

ควบคุม  ปรากฏการณ์ต่างท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  จึงเป็นรูปธรรมจากผลผลิตขา้งตน้ 

 กระบวนการและวิธีการวจิยัโครงการน้ี  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ และสนใจการบริโภคยาสูบในบริบท

สงัคมและดั้งเดิม และการเปล่ียนแปลงมาสู่การสูบบุหร่ีภายใตบ้ริบทสงัคมปัจจุบนั ซ่ึงปัญหาดงักล่าวมี



ความสาํคญัยิง่ในการผลกัดนัดา้นนโยบายต่อไป  จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การคน้หาคาํตอบว่ามีคนอ่าข่าจาํนวน

เท่าใดท่ีสูบบุหร่ี   แต่โจทยต์อ้งมีความลึกลงไปถึง  การคน้หาความเป็นมาของการสูบบุหร่ีของคนอ่าข่า   หรือ

ประวติัศาสตร์ของการสูบบุหร่ีและจารีตประเพณี  ตลอดถึงสุภาษิต/ ความเช่ือ  และผลกระทบจากการสูบบุหร่ี 

เพ่ือช้ีใหเ้ห็นโทษของบุหร่ี   ทั้งน้ีในเชิงกระบวนการวิจยัตอ้งสร้างกระแสเพ่ือความต่ืนตวั ช้ีใหเ้ห็นโทษภยัของ

บุหร่ี และความสูญเสียท่ีเกิดตามมาจากการสูบบุหร่ี  ทั้งต่อตวัเอง คนรอบขา้ง  ครอบครัว  เศรษฐกิจ ฯลฯ   

โดยชกัชวนใหช้าวบา้น เยาวชน และทุกเพศวยัชาวอ่าข่า เขา้มามีส่วนร่วมกนัคิด  ร่วมกนัแกไ้ข  เพ่ือการแกไ้ข

ปัญหาเร่ืองบุหร่ีในชุมชนอ่าข่าอยา่งย ัง่ยนื   

คาํถามในการวจิยั 

       - การสูบบุหร่ีในบริบททางสงัคมวฒันธรรมเดิมชาวอ่าข่าเป็นอยา่งไร / มีกฎขอ้หา้มของชุมชนอะไรบา้ง 

       -  การบริโภคบุหร่ีในชุมชนอ่าข่าในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร / ส่งผลอยา่งไร ? 

       -  จะควบคุมป้องกนัไดอ้ยา่งไร? 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาบริบททางสงัคมวฒันธรรมเดิมชาวอ่าข่าเก่ียวขอ้งกบัการสูบบุหร่ี ตลอดถึง ขอ้หา้ม 

ของ ชุมชน 

     2) เพ่ือศึกษาการบริโภคบุหร่ีในชุมชนอ่าข่าในปัจจุบนั และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

     3)  เพ่ือศึกษาแนวทางการควบคุมป้องกนัการสูบบุหร่ีในชุมชนอ่าข่า 

ขอบเขตในการวจิยั 

 1)  ขอบเขตในแง่พืน้ที ่    3  ตาํบลคอื ตาํบลวาว ี   ตาํบลเจดีย์หลวง  ตาํบลท่าก๊อ  อาํเภอแม่สรวย 

จงัหวดัเชียงราย  จาํนวน  6  ชุมชน 

  -  ชุมชนบา้นท่ีนบัถือดั้งเดิม 

   -  บา้นแสนเจริญเก่า  ตาํบลวาวี   

   -  บา้นหว้ยข้ีเหลก็  ตาํบลวาวี  

  -  ชุมชนท่ีอยูใ่กลใ้นเมือง 

   -  บา้นแม่ตาแมว ตาํบลเจดียห์ลวง 

   -  บา้นหว้ยตน้ผึ้ง ตาํบลเจดียห์ลวง 



  -  ชุมชนท่ีห่างไกลความเจริญ 

   -   บา้นอะบ่อโด   ตาํบลท่าก๊อ  อาํเภอแม่สรวย   จงัหวดัเชียงราย 

   -  บา้นป่าเก๊ียะ  ตาํบลท่าก๊อ  อาํเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชียงราย 

เหตุผลในการคดัเลอืก  พ้ืนท่ีเพราะความแตกต่างดงัน้ี  พืน้ที่ที่นับถือดั้งเดิม  คือ ชุมชนอ่าข่าท่ียงัคงปฏิบติัและ

ดาํรงชีวิตตามวิถีดั้งเดิม ดว้ยการบูชาวญิญาณบรรพบุรุษ  ซ่ึงการท่ีผูน้าํตาํแหน่งทางวฒันธรรมเป็นผูค้วบคุมกฎ

จารีตประเพณีตามครรลองวิถีชนเผา่อ่าข่า  การศึกษาในบริบทน้ี เพ่ือจะไดท้ราบถึงกลไก หรือผูน้าํตาํแหน่ง

ทางวฒันธรรม ตลอดถึงจารีตประเพณีของชาวอ่าข่า มีส่วนในการป้องกนัการบริโภคยาสูบ  ตลอดถึงเสน้ทาง

การเขา้มาของยาสูบ ฯลฯ 

ส่วนพืน้ที่อยู่ใกล้ในเมอืง  คือชุมชนท่ีอยูไ่ม่ห่างไกลจากในเมือง  มีวิถีการดาํรงชีวิตท่ีแตกต่างกนัไปชุมชน

ดั้งเดิม  เพราะชุมชนท่ีอยูใ่กลใ้นเมือง มกัอาศยัอาชีพรับจา้งทัว่ไป บริบทของชุมชนมกัเปล่ียนไปจากดั้งเดิม  

ไม่ว่าจะเป็นในดา้นความเช่ือ  กฎจารีต และโครงสร้างของชุมชน  หากเม่ือศึกษาแลว้ สามารถอธิบายมิติการ

สูบบุหร่ีของคนอ่าข่า ทั้งในแง่ท่ีมาของยาเสน้  การควบคุม   กฎจารีตประเพณี ฯลฯ 

ชุมชนท่ีห่างไกลความเจริญ  คือชุมชนท่ีมกัเขา้ถึงไดย้าก ดว้ยสาเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นถนน คมนาคม 

ความสะดวกสบายในรอบดา้น  การคดัเลือกชุมชนท่ีห่างไกลความเจริญ  ดว้ยเหตุผล เพ่ือจะไดศึ้กษาในมิติ

ชุมชนห่างไกลกบัการรับรู้ข่าวสาร  ค่านิยม กบัพฤติกรรมของคนอ่าข่า ท่ีเป็นอยูใ่นสถานการณ์ปัจจุบนั  

นอกจากนั้น ยงัสามารถวิเคราะห์ในดา้นมิติของความคิด  ความเช่ือ  กฎจารีต  ประเพณี ฯลฯ  

นิยามศัพท์ 

1.  เผ่าอ่าข่า  คือ  เป็นชนเผา่ๆ หน่ึง  ท่ีมีโดดเด่นเฉพาะตวั  ทั้งการแต่งกาย  ความเช่ือ  ภาษา  เทศกาล พิธีกรรม 

วิถีชีวิต ฯลฯ  อาศยัอยูก่นัมากในเขตจงัหวดัเชียงราย   เชียงใหม่  ตาก  ลาํปาง  และแพร่  ประชากร

โดยประมาณในประเทศไทย   100,000  คน 

2.  เทศกาล คือ การละเล่นและการประกอบพิธีกรรมของชนเผา่อ่าข่า  เพ่ือควบคุมพฤติกรรมชนเผา่อ่าข่าใหอ้ยู่

ในจารีตประเพณี  ซ่ึงเทศกาลน้ีมีการหมุนเวียนไปตามกาลเวลาแน่นอนชดัเจน ในรอบหน่ึงปี   เทศกาลของอ่า

ข่ามี  12  เทศกาลใหญ่ๆ   



3. พธิีกรรม คือขั้นตอนต่างๆ ในการเซ่นไหวว้ิญญาณบรรพบุรุษ เพ่ือแสดงออกถึงความเคารพและกตญั�ู    

ซ่ึงของอ่าข่ามีอยู ่ 2 แบบคือ  แบบท่ีหน่ึง พิธีกรรมท่ีอยูใ่นรูปเทศกาลต่างๆ  และแบบท่ีสอง คือ พิธีกรรมจรมา

เป็นบางคร้ังบางคราวตามโอกาสต่างๆ  

4.  ความเหมาะสมในสภาวะปัจจุบนั คือ   การนาํเทศกาลและพิธีกรรมดั้งเดิมของอ่าข่า  มาประยกุตใ์ห้

สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตปัจจุบนั   ใหมี้ความกลมกลืนกบัการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึน 

5.  การเปลีย่นแปลง คือ การท่ีชนเผา่อ่าข่าเปล่ียนวิธีคิด  ความเช่ือ   ซ่ึงส่งผลออกมาในรูปแบบของการกระทาํ 

6.  จารีต คือ ร่องรอยการปฏิบติัเพ่ือการสืบทอดชาวอ่าข่า  ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้หา้ม  ขอ้ควรปฏิบติั  และ

แนวทางปฏิบติั  หากเกิดการละเมิดจารีตข้ึนมาจะถกูปรับเป็นสินไหมตามความเช่ือชนเผา่อ่าข่า 

กรอบแนวคดิในการทําวจิยั 

 1)  ประชุมทีม   การประชุมทีมน้ี  นอกจากทีมวิจยัแลว้  ยงัมีการเชิญผูน้าํตาํแหน่งทางวฒันธรรม และ

ผูน้าํทางการจากหมู่บา้นเป้าหมาย  เพ่ือช้ีแจงถึงความเป็นมาของโครงการ  และหาแนวร่วมในการทาํงาน

ร่วมกนัระหว่างทีมงานและชุมชน  การประชุมคร้ังน้ี ยงัมีการแบ่งบทบาทและหนา้ท่ีของทีม  เพ่ือความชดัเจน

ในการขบัเคล่ือนงานตลอดระยะเวลาโครงการ 

 2) เวทีระดมความคดิเห็น  โครงการวจิยัน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เก่ียวกบัชุมชน 3 แบบของชาวอ่า

ข่า คือชุมชนท่ีนบัถือดั้งเดิม ชุมชนท่ีอยูห่่างไกลความเจริญ  และชุมชนท่ีอยูใ่กลใ้นเมือง เพ่ือใหค้นในชุมชน

ชาวอ่าข่า  ไม่ว่าจะเป็นเดก็ เยาวชน  ไดมี้โอกาสสะทอ้นภาพมิติต่างๆของชุมชนเก่ียวกบัปัญหาบุหร่ี  และ

ศึกษาภาพบริบทของคนอ่าข่าทั้งในแง่ความเช่ือ จารีตประเพณีท่ีไปเก่ียวขอ้งกบับุหร่ีโดยตรง  เสน้ทางหรือ

ท่ีมายาสูบ  และศึกษาโครงสร้างอาํนาจ เช่น โจ่วมา ผูน้าํประกอบพิธีกรรม กบัทบบาทการควบคุมการสูบบุหร่ี

ในชุมชน   

 นอกจากนั้นการลงในชุมชนจดัเวทีระดมความคิด ยงัศึกษาผลกระทบ อนัเน่ืองมาจากการสูบบุหร่ีของ

ชาวอ่าข่า  เพ่ือมาสะทอ้นภาพใหส้งัคมไดเ้ห็นชดั  และสร้างความตระหนกัใหก้บัชาวอ่าข่าในวงกวา้งมากข้ึน 

 รูปแบบของเวที จะเป็นแบบเวทีเปิด  คือใหโ้อกาสกบัชาวอ่าข่าพ้ืนท่ีเป้าหมายทุกเพศทุกวยั   ซ่ึงจะมี

การจดัตามหมู่บา้นเป้าหมาย  หมู่บา้นละ  5  เวที  ซ่ึงแต่ละเวที จะใชป้ระเด็นนาํในการระดมและสะทอ้น



ปัญหาหรือจุดท่ีเป็นทุนสงัคมชนเผา่  ทั้งน้ีในแต่ละเวทีให ้ มีการแบ่งกลุ่มคละอายกุนัไป และมีผูข้บัเคล่ือน

ประเด็นโดยทีมงาน ภายใตก้ารแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระของชาวบา้น 

 3)  แบบสอบถาม  เม่ือมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเก่ียวกบับุหร่ีแลว้  ก็จะมีการทาํสอบถามถึงสาเหตุ

หรือมลูเหตุต่างๆ เก่ียวกบัการสูบบุหร่ี  ช่วงอายแุต่ละวยั  และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการสูบบุหร่ี  เม่ือทาํ

แบบสอบถามเสร็จแลว้  ก็มาคาํนวณเป็นเปอร์เซ็นตใ์นประเด็นต่างๆ เพ่ือช้ีใหเ้ห็นชดัเจนในประเดน็ต่างๆท่ี

เก่ียวกบับุหร่ี 

 วิธีการทาํแบบสอบถามคือ  เม่ือมีการออกแบบสอบถามแลว้ ก็จะลงพ้ืนท่ี  เพ่ือไปสอบถามและสาํรวจ

ขอ้มลูในกลุ่มพ้ืนท่ีเป้าหมาย   โดยทาํการสาํรวจหมูย่กหมู่บา้นเป้าหมาย เม่ือไดข้อ้มลูแลว้ก็จะนาํมาวิเคราะห์ 

และสงัเคราะห์ขอ้มลูใหเ้ป็นเชิงสถิติ  

 4)  การคนืข้อมูล / รณรงค์ในพืน้ที่    เม่ือไดข้อ้มลูจากกระบวนการวิจยัแลว้ ก็จะนาํไปวิเคราะห์ และ

สงัเคราะห์ขอ้มลู จากนั้นก็จะนาํขอ้มลูคืนสู่ชุมชนตรวจสอบ  เพ่ือความถกูตอ้งของขอ้มลู ตลอดถึงมีการ

รณรงคเ์พ่ือสร้างความต่ืนตวั สร้างความตระหนกั เห็นโทษภยัของบุหร่ี  

 

ระเบียบวธิีวจิยั 

 การวจิยัในโครงการน้ี  โดยมากเป็นการศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพ  และเนน้การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายเป็นหลกั   จึงไดก้าํหนดรูปแบบและประเด็นในการศึกษา  ตลอดถึงบทบาทของ

ทีมงานในการดาํเนินโครงการวิจยั  

 -  รูปแบบในการดําเนนิงานวจิยั      ในกระบวนการวจิยัคร้ังน้ี จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการใชรู้ปแบบ

ในการวจิยั ซ่ึงรูปแบบหลกั คือ  Participatory Action Research (PAR )   ซ่ึงตามหลกักระบวนการดงักล่าว คือ

การสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย  พยายามดึงทุกกลุ่มเขา้มามีส่วนร่วมทั้งกระบวนคิด กระบวนทาํ  

กระบวนสรุป และนาํไปสู่กระบวนการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นรูปธรรม 

 จากกระการวจิยัตลอดระยะเวลาโครงการไดแ้บ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี1 คือการระดมปัญญา

เพ่ืองานวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการดึงกลุ่มอายตุ่างๆเขา้ร่วมในเวทีชาวบา้น ซ่ึงเปิดโอกาสใหทุ้กกลุ่มอาย ุทุกสาขา

อาชีพ ทุกเพศ ฯลฯ ในชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการสะทอ้นความรู้สึก  ผลกระทบ  วิธีการแกไ้ขปัญหา  ภูมิ

ปัญญาฯลฯ ทั้งมิติในอดีต  ปัจจุบนั  และแนวทางในการแกไ้ขปัญหายาเสน้และบุหร่ีในอนาคต   รูปแบบการ



ดาํเนินการวิจยั เป็นการจดัเวทีชาวบา้น  โดยมีวิทยากรดาํเนินการ ในแต่ละเวทีและแต่ละชุมชนเม่ือไดจ้ดัเวที

แลว้ก็สรุปเป็นเอกสาร  และเม่ือดาํเนินการจดัเวทีครบทุกชุมชนแลว้ นาํมาสรุปรวมกนัของทุกชุมชน ประเดน็

ท่ีนาํมาร่วมแลกเปล่ียนหลกัในการระดมศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง ท่ีมาของยาสูบในอดีต,  การ

แบ่งเพศโดยใชก้ลอ้งยาสูบ,   จารีตประเพณีกบัการป้องกนัยาสูบในอดีต,  คติธรรมความเช่ือเก่ียวกบัยาเสน้

และการเค้ียวหมากพล,ู  วิธีการสูบยาเสน้และเค้ียวหมากพล,ู  จารีตประเพณีกบัการควบคุมยาสูบในปัจจุบนั,  

อิทธิพลส่ือ  บุหร่ีและเยาวชน,  

 การศึกษาในช่วงระยะท่ี 2  เป็นการตอบแบบสอบถามของชาวบา้น จากเดิมท่ีวางเป้าหมายไวใ้นแต่ละ

ชุมชนเป้าหมายสุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม  แต่จากการลงทาํวิจยัในพ้ืนท่ี  ทราบบริบทชุมชน ซ่ึงแต่

ละชุมชนมีจาํนวนประชากรไม่มาก  ประกอบกบัโครงการมีศกัยภาพเพียงพอในการทาํแบบสอบถามยกทั้ง

ชุมชน  ตลอดถึงความแม่นยาํในดา้นขอ้มลูจะมีมาก  จึงไดท้าํแบบสอบถามยกทั้งชุมชนทุกชุมชนเป้าหมายวจิยั  

การทาํวจิยัดว้ยแบบสอบถาม  เร่ิมจากการออกแบบสอบถามโดยคณะวิจยัและท่ีปรึกษาโครงการ   เม่ือได้

ออกแบบสอบถามแลว้  ก็ส่งใหท้างหน่วยงานผูส้นบัสนุนทุน  เพ่ือการปรับเปล่ียนและแกไ้ขก่อนไปทาํ

แบบสอบถามในพ้ืนท่ี 

 ผลจากการศึกษาวิจยัโดยใชแ้บบสอบถาม  มีประเด็นต่างๆดงัน้ี  สรุปจาํนวนประชากรแต่ละหมู่บา้น

เป้าหมายวิจยั โดยแยกเป็นชาย หญิง,   ขอ้มลูพ้ืนฐานของแต่ละชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นสภาพบา้นเรือน  ถนน

หนทาง   ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น มีไฟฟ้า หรือใชโ้ซล่าเซลล ์,   ความเช่ือและศาสนาในชุมชน,  ระยะทาง

ความห่างไกลของชุมชน จากถนนสายหลกัว่าห่างก่ีกิโลเมตร,  การศึกษาในชุมชน โดยแบ่งอาย ุ  เพศ และ

ระดบัการศึกษา,   สาเหตุของการติดบุหร่ีมวนเองและหมากพล ู  โดยเอาประชากรทั้งชุมชนมาแบ่งช่วงอาย ุ 

เพศ และสาเหตุของการติดบุหร่ีมวนเองและหมากพล,ู ท่ีมาของยาเสน้ในปัจจุบนั  ในประเด็นน้ีอยากใหเ้ห็นถึง

ท่ีมาของยาเสน้ว่าคนอ่าข่าในหมู่บา้นเป้าหมายไดรั้บยาเสน้โดยมีทิศทางเดินอยา่งไร  ซ่ึงมีบางครอบครัวท่ี

ยงัคงรักษากระบวนการผลิตยาเสน้ดว้ยการปลกูเอง และส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดซ้ือมาจากชานเมือง,  

ค่าใชจ่้ายจากการซ้ือยาเสน้  ในแต่ละวนั  เดือน และปี  และมาคาํนวณผลรวมของชุมชน เพ่ือช้ีใหเ้ห็นว่าชุมชน

สูญเสียค่าใชจ่้ายในแต่ละปีเท่าใด,  และโรคท่ีพบ อนัผลเก่ียวเน่ืองจากการสูบบุหร่ีหรือเค้ียวหมากเป็นระยะ

เวลานาน  ซ่ึงการสูบยาเสน้และเค้ียวหมากเป็นเวลานาน มีผลอนัเก่ียวเน่ืองทาํใหเ้ป็นโรคปอด และระบบ

ทางเดินหายใจ,  และ ประเด็นสุดทา้ยกคื็อการสงัเคราะห์รวมผลจากการวจิยัโดยใชแ้บบสอบถามรวมของทุก

ชุมชน 

 นอกจากกระบวนการการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายแลว้  การใชห้ลกัการ  (Start where they are )

ดว้ยการขบัเคล่ือนงานวิจยัจากปัญหาท่ีชาวบา้นประสบอยู ่ และใหช้าวบา้นเป็นผูส้ะทอ้นปัญหา ในฐานะผูรู้้



และเป็นเจา้ของปัญหา โดยทีมงานวจิยัเป็นเพียงผูข้บัเคล่ือนในประเด็นตามหลกัแผนงานวจิยัเท่านั้น ทั้งน้ีการ

วิจยักบักลุ่มเป้าหมาย จะตอ้งเป็นการทาํงานแบบ (work with not work for)  คือจะตอ้งทาํงานร่วมกนั โดยไม่

คิดหรือคาํนึงว่าเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 - ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  เดิมทีโครงการไดต้ั้งเป้าหมายในการทาํวจิยัดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแต่ละ

หมู่บา้นกลุ่มชาติพนัธุอ่์าข่า จาํนวน 6 หมู่บา้น  ใน  3  ตาํบลของอาํเภอแม่สรวย  และแบ่ง  4 ช่วงอายวุยั  โดย

ไดแ้บ่งหลกัเกณฑคื์อ 

 -  กลุ่มเป้าหมายหลกั คือผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนเป้าหมาย 

  - เยาวชน อายตุั้งแต่ 10  -  25  ปี   จาํนวน     150 คน 

  - ชาวบา้น อายตุั้งแต่ 26  -  40  ปี  จาํนวน  150 คน 

  - ชาวบา้นอายตุั้งแต่ 41 -  60  ปี     จาํนวน  100 คน 

  -  ผูสู้งอาย ุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป  จาํนวน  50 คน 

   รวมกลุ่มเป้าหมาย    จาํนวน    450   คน 

 แต่เม่ือโครงการไดข้บัเคล่ือนวิจยัไปแลว้  เห็นภาพบริบทชุมชนว่ามีขนาดเลก็   และแต่ละหมู่บา้น มี

จาํนวนประชากรไม่มาก  จึงเห็นว่าความเหมาะสมในการวจิยัคือไม่ตอ้งสุ่มตวัอยา่ง แต่ใหท้าํกบัทุกคน  โดยใช้

เวทีเดียวกนั และใหมี้หลายช่วงอายคุน เพ่ือไดแ้ลกเปล่ียนในแต่ละช่วงวยั  การวิจยัมีทั้งท่ีเป็นคุณภาพ และ

ปริมาณ  การดาํเนินการวิจยัจึงไดแ้บ่งออกเป็น 2 ช่วง  ช่วงแรกคือการทาํวิจยัในเชิงคุณภาพ   ดว้ยการจดัเวที

แบบมีส่วนร่วม เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มลูเก่ียวกบัยาเสน้ในชุมชน  การวจิยัในช่วงท่ี 2  เป็นการวิจยัในเชิงปริมาณ 

โดยเฉพาะกิจกรรมการตอบแบบสอบถาม    ดว้ยการทาํกิจกรรมกบัทุกคนในหมู่บา้น ซ่ึงใชว้นัอาทิตยท่ี์เป็น

วนัหยดุทาํงานของชาวบา้น  ไดส้อบถามขอ้มลู เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความแม่นยาํในดา้นขอ้มลู  การ

ทาํวิจยัไดอ้อกแบบสอบถาม  ไดค้วบคุม  6  ประเด็นหลกั  ประกอบไปดว้ยขอ้มลูส่วนตวัและครอบควั    

ขอ้มลูเก่ียวกบัการศึกษา   ขอ้มลูเก่ียวกบัการติดยาเสน้และบุหร่ี  ผลกระทบอนัเน่ืองมาจากยาเสน้และบุหร่ี  

ท่ีมาของยาเสน้และวิธีเสพยาเสน้และบุหร่ี    และการควบคุมยาเสน้และบุหร่ีในชุมชน   วิธีการไปใหช้าวบา้น

ตอบแบบสอบถาม  ทีมงานวิจยันดัหมู่บา้นท่ีจะไป  ซ่ึงนดัวนัอาทิตย ์ และลงเก็บขอ้มลู  เม่ือไดข้อ้มลูก็มาสรุป

ใน 6  ประเด็นหลกัของแต่ละหมูบ่า้นไว ้ และทาํกิจกรรมทุกหมู่บา้นเป้าหมาย  จนครบ  จากนั้นมามาวิเคราะห์

ทั้งสถิติ และปริมาณ   และมาสรุปร่วมของทุกหมู่บา้นอีกคร้ัง 



  - เคร่ืองมอืและแนวทางการตรวจสอบคุณภาพ  การตรวจสอบเคร่ืองมือหรือการประเมินโครงการวิจยั

เป็นเร่ืองท่ีสาํคญั  เพราะเป็นการสะทอ้นถึงปัญหาหรือแนวการดาํเนินงาน   หากเคร่ืองมือดี สามารถทาํให้

กระบวนการวิจยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และแม่นยาํสูง  ในการดาํเนินงานวจิยัคร้ังน้ี  จะตอ้งมีการ

ประเมินเคร่ืองมือและสรุปงาน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การเร่ิมโครงการจนจบกระบวนการวิจยั 

 การประเมินงานถึงปัญหาอุปสรรค  และหาแนวทางเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ทาง

ทีมงานจะมีการวิเคราะห์ โดยใชห้ลกั SWOT   เพ่ือประเมินแนวทางการดาํเนินกิจกรรมวิจยัทุกๆ 2 เดือน 

สาํหรับการศึกษาในดา้นองคค์วามรู้หรือความเช่ือและจารีตประเพณีของชนเผา่อ่าข่าและใชเ้คร่ืองมือคือ “ 

อริยสัจ 4 “  เป็นแนวทางในการศึกษา   เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงความเป็นมา  ความเป็นอยู ่  เพ่ือนาํไปสู่การแกไ้ข

ปัญหาเร่ืองบุหร่ีบนพ้ืนท่ีสูง 

 จากการดาํเนินการวิจยั  โดยใชเ้คร่ืองมือ SWOT และหลกั อริยสจั 4   ทุกๆ 2  เดือน  การใชเ้คร่ืองมือ

ทั้งสองตวัมาใช ้  เพ่ือใชเ้ป็นตวัช้ีวดัในการดาํเนินกิจกรรมของโครงการ  ซ่ึงทุกสองเดือนมาร่วมกนัวเิคราะห์ที

ล่ะชุมชนว่า  จากการทาํงานลงพ้ืนท่ีดาํเนินการวิจยั มาร่วมกนัมองว่าอะไรเป็นปัญหา  อุปสรรค  โอกาส  และ

แนวทางในการดาํเนินงานต่อไป  ซ่ึงการประเมินผลการดาํเนินงานโครงการ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  ทีมงาน

จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งมารวมกนัวิเคราะห์สถานการณ์และทาํแผนร่วมกนั     

 นอกจากการใช ้ SWOT เป็นเคร่ืองมือในการประเมินการดาํเนินงานของทีมงานโครงการแลว้  ยงัได้

ใชห้ลกัวิเคราะห์วิธีแกไ้ขปัญหา อุปสรรคในการทาํงานโครงการวิจยั  ดว้ยหลกั อริยสจั 4  ดว้ยการใหที้ม

มาร่วมกนัคิดว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างดาํเนินโครงการ อะไรเป็นสาเหตุ  และอะไรเป็นผล อะไรเป็นมรรค 

หรือทางออก   ซ่ึงการมารวมตวักนัวิเคราะห์สถานการณ์การดาํเนินโครงการในพ้ืนท่ีโดยใชเ้คร่ืองมือดงักล่าว  

มีส่วนช่วยใหง้านวจิยัเป็นไปตามเป้าหมาย และตอบโจทย ์  และเป็นท่ีมาของแผนงานตลอดระยะเวลา

โครงการวิจยัท่ีผา่นมา 

 -  วธิเีกบ็ข้อมูล  ในงานวิจยักระบวนการเก็บขอ้มลูเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุด  เพราะการเกบ็ขอ้มลูนาํมาสู่การ

วิเคราะห์  สงัเคราะห์ขอ้มลู  ในกระบวนการวิจยัมีวิธีเก็บขอ้มลูอยู ่ 2 แบบ ดงัต่อไปน้ี 

 -  เวทีชาวบ้าน  เป็นเวทีเพ่ือทาํการศึกษาในเชิงคุณภาพเก่ียวกบัจารีตประเพณี กลไก โครงสร้างอาํนาจ  

ผูน้าํตาํแหน่งทางวฒันธรรม ค่านิยม  ลทัธิความเช่ือ ฯลฯ ทาํใหบ้ริบทชุมชนอ่าข่าเกิดการเปล่ียนแปลงในดา้น

การบริโภคยาสูบอยา่งไร  ซ่ึงกระบวนวจิยัเปิดเวทีชาวบา้นใหช้าวบา้นไดเ้ล่าถึงหลกักฎจารีตประเพณีของคน



อ่าข่า ท่ีเคยใชค้วบคุมคนอ่าข่าในอดีต   ซ่ึงกฎจารีตประเพณีเหล่าน้ีไดถ้กูใชผ้า่นผูน้าํตาํแหน่งทางวฒันธรรม  

อาทิเช่น โจ่วมา  พ้ีมา  ฯลฯ   

 แต่เม่ือบริบทและโครงสร้างอาํนาจของชุมชนเปล่ียนไป เกิดการเปล่ียนโครงสร้างอาํนาจ  การโยกยา้ย

ถ่ินฐาน ทาํใหค้วามเคร่งครัดในดา้นจารีตประเพณีลดลง  ทาํใหผู้น้าํทางการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากทางการมี

อาํนาจในการปกครองแทนผูน้าํธรรมชาติ  ทาํใหผู้น้าํธรรมชาติและผูน้าํตาํแหน่งทางวฒันธรรมหลงเหลือ

อาํนาจเพียงแค่เป็นผูป้ระกอบพิธีกรรม  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาํนาจโครงสร้างดงักล่าว ทาํใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงชุมชนอ่าข่าอยา่งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของประเพณีวฒันธรรม วิถีชีวิต  ความเช่ือ  กฎจารีต 

ตลอดถึงการควบคุมพฤติกรรมของคน  เพ่ือใหเ้ขา้ใจในบริบทเหล่าน้ี  จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ตอ้งมีการเปิดเวที 

เพ่ือใหโ้อกาสกบัผูน้าํธรรมชาติ และผูน้าํวฒันธรรม ไดมี้โอกาสถ่ายทอดองคค์วามรู้ ตลอดถึงปรับความเขา้ใจ

กบักลุ่มช่วงวยัต่างๆ จากเดิมท่ีผูน้าํเหล่าน้ีคิดว่าเยาวชนไม่สนใจ  และเยาวชนมองว่าผูน้าํเหล่าน้ีลา้สมยั 

 และชุมชนอ่าข่า ท่ีอยูใ่กลแ้ละไกลในเมือง  มีความแตกต่างในแง่ของจารีตประเพณี  ค่านิยม  ท่ีมาของ

ยาเสน้  และการควบคุมยาสูบอยา่งไร และดว้ยกลไกใด  ซ่ึงกระบวนการวิจยั ทาํใหเ้ขา้ใจความเป็นกลุ่มชาติ

พนัธุอ่์าข่าในแง่การบริโภคยาสูบในหลากหลายมุมมอง 

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากเวที จะถกูนาํมาเรียบเรียงอยา่งละเอียด  และถอดองคค์วามรู้  เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลง

ของชุมชนและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคนอ่าข่าในเชิงลึก และหลากหลายมิติ 

  -  การออกแบบสอบถาม  เม่ือไดข้อ้มลูดิบในเชิงคุณภาพจากเวทีชาวบา้นแลว้  ก็ทาํการสร้าง

แบบสอบถามข้ึนมา  เพ่ือนาํไปสอบถามกบักลุ่มชาติพนัธุอ่์าข่าแต่ละช่วงวยั  จาํนวนหมู่บา้นละ 50 คน จาํนวน 

6ชุมชน  ซ่ึงขอ้มลูจาํเป็นตอ้งมีในแบบสอบถาม อาทิเช่น เพศ  อาย ุ  การศึกษา  สาเหตุของการติดบุหร่ี  ฯลฯ  

ทั้งน้ีการทาํงานทั้งรูปแบบเวทีและการออกแบบสอบถาม  จะมีการประสานงานกบัผูน้าํชุมชนและทาํงานผา่น

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะเป็น อบต. ผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํวฒันธรรม เจา้หนา้ท่ีสาธารณะสุข 

โรงพยาบาลแม่สรวย   อสม. ฯลฯ  

 -  วธิีวเิคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล   การวิเคราะห์ขอ้มลู  มีการวิเคราะห์อยู ่2 ระดบั  ในระดบัท่ี 1  

จะมีการวิเคราะห์ขอ้มลู  ดว้ยการกางคาํถามวิจยั วตัถุประสงค ์ และประเด็นท่ีทาํการศึกษา  นาํมาวิเคราะห์ใน

ขั้นน้ีจะวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ เช่น จารีตประเพณีท่ีใชค้วบคุมยาสูบในอดีต  การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง และ

โครงสร้างอาํนาจ ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเก่ียวกบัการสูบบุหร่ีอยา่งไร  การวิเคราะห์ในระดบัน้ี 

จะวิเคราะห์ถึงมลูเหตุปัจจยัต่างๆ เช่น ความเขม้แข็งของชุมชนอ่าข่าท่ีนบัถือดั้งเดิม ผูน้าํตาํแหน่งทาง



วฒันธรรมควบคุมการบริโภคยาสูบ ดว้ยกระบวนการตั้งแต่การกล่าวตกัเตือน  การบอกกล่าวผูป้กครอง แลว้

การถกูอเปหิออกจากกลุ่มคณะ ฯลฯ  ส่วนสาํหรับชุมชนท่ีอยูใ่กลใ้นเมือง  ความเจริญ หรือการเปล่ียนแปลง

ดา้นความเช่ือ  และส่ือสารมวลชน  ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ  และกลุ่มช่วงอายุ

ใด  ตลอดถึงความเช่ือในการบริโภคยาสูบ ซ่ึงอาจคิดว่าการสูบบุหร่ีคือการแสดงออกถึงความเท่ห์ หรือเป็นท่ี

ยอมรับของกลุ่มเพ่ือน เป็นตน้   ในกระบวนการวิจยัในขั้นน้ีจึงทาํการศึกษาในเชิงคุณภาพในภาพ  3 มิติ คือ 

ชุมชนท่ีนบัถือดั้งเดิม  ชุมชนท่ีอยูไ่กลความเจริญ และชุมชนท่ีอยูใ่กลใ้นเมือง เพ่ือใหเ้ห็นความแตกต่างของ

ชาวอ่าข่าในมุมมองท่ีกวา้งข้ึน 

 ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มลูในดา้นสถิติ    ภายหลงัการสุมสอบถามขอ้มลูแลว้ ก็จะ วิเคราะห์ในพ้ืนท่ี

เป้าหมาย ทั้ง 2 ชุมชน  โดยใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายแต่ละพ้ืนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์  เพ่ือให้

เกิดความถกูตอ้งมากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นภาพในดา้นสถิติต่างๆ   การทาํแบบสอบถาม บอกมลูเหตุหรือปัจจยัท่ี

นาํไปสู่การสูบบุหร่ี , การเกิดโรคภยัไขเ้จ็บ, ส่ือหรือค่านิยม มีผลทาํใหสู้บบุหร่ี,  ประเด็นดงักล่าวจะถกู

คาํนวณออกมาเป็นสถิติตวัเลขช้ีใหเ้ห็นสดัส่วนท่ีชดัเจน 

 การสงัเคราะห์ขอ้มลู  เป็นถือเป็นขั้นตอนทา้ยๆ  ของกระบวนกิจกรมวิจยั    เม่ือไดข้อ้มลูมาแลว้ ทั้ง

จากเวทีระดมความคิดเห็น  เวทีชาวบา้น  และการออกแบบสอบถามขอ้มลู   ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดม้าของแต่ละชุมชน

มาสงัเคราะห์เช่ือมโยงกนัในมิติต่างๆ  เพ่ือให้เห็นภาพรวมของโครงการน้ีว่ากลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นชนเผา่อ่าข่า

กบัยาเสน้มีสายสมัพนัธใ์นมิติใดๆบา้ง  ซ่ึงจากการสงัเคราะห์เช่ือมโยงเป็นภาพรวม ทาํใหเ้ห็นว่าชนเผา่อ่าข่ามี

สายสมัพนัธแ์ละมีความเช่ือเก่ียวกบัยาเสน้เป็นมากกว่าแค่การปันสูบ แต่นัน่หมายถึงยาสมุนไพร สุขภาพ ภพ

ภูมิ  อยา่งไรก็ตามจากการสงัเคราะห์ขอ้มลูคนอ่าข่าในชุมชน มีความต่ืนตวัในระดบัหน่ึง  ซ่ึงการต่ืนตวัน้ี

จะตอ้งไดรั้บการผลกัดนัต่อ บนพ้ืนฐานใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง  ไปลดทศันะคติผดิ  ความเช่ือผดิๆ 

และอาจนาํไปสู่การควบคุมยาสูบอยา่งเป็นรูปธรรมในพ้ืนท่ีสูง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงบริบททางสงัคมวฒันธรรมเดิมชนเผา่อ่าข่า  ตลอดถึงกฎขอ้หา้มของชุมชน 

2. ทราบถึงสถานการณ์การบริโภคยาสูบ และผลกระทบในสงัคมอ่าข่าในปัจจุบนั 

3. เกิดแนวทางการป้องกนัและควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชนอ่าข่า 



บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

เพ่ือใหก้ารวิจยัเป็นไปอยา่งเป็นระบบ ครบถว้นขั้นตอนกระบวนการวจิยั   เพ่ือใหง้านวิจยัเกิดความสมบูรณ์  

จึงมีความจาํเป็นอยา่งมาก ในการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดถึงทบทวนวรรณกรรม   และนาํ

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาประยกุตไ์ปใชใ้นงานวิจยัโครงการน้ีเกิดประโยชน์สูงสุด   จึงไดท้าํการศึกษาเอกสาร

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสน้และบุหร่ี ดงัต่อไปน้ี 

ในหนงัสือทาํเนียบชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 20 จงัหวดัในประเทศไทย พ.ศ. 2545 หนา้ 2 - 4 (พิมพท่ี์ บริษทัเนติกุล

การพิมพ ์2541 จาํกดั)   ไดนิ้ยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัชาวเขาไวด้งัน้ี 

ชุมชนบนพืน้ที่สูง  หมายถึง  ชุมชนท่ีชาวเขากลุ่มชาติพนัธุต่์างๆ  อยูอ่าศยัทาํกินไดแ้ก่  กะเหร่ียง  แมว้  เยา้ 

มเูซอ  ลีซอ  อีกอ้  ลวัะ ถ่ิน  ขมุ และมลาบรี  รวมทั้งพ้ืนท่ีท่ีชนกลุ่มนอ้ยอ่ืนๆ เช่น ปะหล่อง  ตองสู้  จีนฮ่อ ไทย

ใหญ่ และไทยพ้ืนราบ ข้ึนไปอยูอ่าศยัทาํกินปะปนอยูก่บัชาวเขา 

ชาตพินัธ์ุ  หมายถึง  การสืบทอดทางสายโลหิต  เช้ือชาติ  ภาษา  ความเช่ือ วิถีการดาํรงชีวิต  วฒันธรรม 

ประเพณี  ของกลุ่มชนใดกลุ่มชนหน่ึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  โดยทัว่ไปใชค้าํว่า “เผา่” เพ่ือแยกกลุ่มชนท่ี

แตกต่างกนัอยา่งชดัเจนออกจากกนั 

ชาวเขา หมายถึง  กลุ่มชาติพนัธุส่์วนนอ้ย  ท่ีอาศยัถาวรอยูใ่นพ้ืนท่ีสูงและทุรกนัดารของภาคเหนือ  และ

ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศไทย  มีภาษา  ค่านิยม  ความเช่ือ  ประเพณีวฒันธรรม แตกต่างจากชาวไทยพ้ืน

ราบ  อาจจาํแนกไดโ้ดย 

จาํแนกตามลกัษณะความสมัพนัธท์างภาษา  จาํแนกไดด้งัน้ี 

กลุ่มภาษาจีน  ไดแ้ก่ ชาวเขาชาติพนัธุแ์มว้ เยา้  ลีซอ  มเูซอ  และอีกอ้ 

กลุ่มภาษาทิเบต – พม่า ไดแ้ก่ ชาวเขาชาติพนัธุก์ะเหร่ียง 

กลุ่มภาษามอญ – เขมร ไดแ้ก่กลุ่มชาติพนัธ ์ลวัะ  ถ่ิน ขมุ 

จาํแนกตามลกัษณะการตั้งถ่ินฐานท่ีอยูอ่าศยั  จาํแนกไดด้งัน้ี 

กลุ่มอาศยัอยูใ่นท่ีตํ่าหรือหุบเขา และทาํการเพาะปลกูแบบนาดาํ และไร่หมุนเวียนไดแ้ก่  



ชาวเขาชาติพนัธุก์ะเหร่ียง  ลวัะ  ถ่ิน และขมุ 

กลุ่มอาศยัอยูบ่นพ้ืนท่ีสูง หรือสนัเขา ( ความสูงเฉล่ียประมาณ 1,000 เมตร  เหนือ 

ระดบันํ้ าทะเล )   ไดแ้ก่ ชาวเขาชาติพนัธุแ์มว้ เยา้  ลีซอ  อีกอ้  และมเูซอ  

ตามระเบียบสาํนกัทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง ว่าดว้ยการพิจารณารายการสถานะบุคคลในทะเบียน

ราษฎร  ใหแ้ก่บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง พ.ศ. 2543  ไดใ้ช ้ “ ชาวไทยภูเขา “  แทน  “ ชาวเขา “   หมายความว่า กลุ่ม

ชาติพนัธุด์ั้งเดิมท่ีอาศยัทาํกินหรือบรรพชนอาศยัทาํกินอยูบ่นพ้ืนท่ีสูงในราชอาณาจกัร  ซ่ึงมีวฒันธรรม  

ประเพณี  ความเช่ือ ภาษาและการดาํเนินชีวิต ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัประกอบไปดว้ย 9  เผา่ชาติพนัธุห์ลกั 

ดงัน้ี 

-  กะเหร่ียง หรืออาจเรียกว่า ปกาเกอะญอ (สกอร์)  โพล่ง ( โปว)์   ตองสู ้(ปะโอ)   บะแก ( บะเว)  

-  มง้ หรือซ่ึงอาจเรียกว่าแมว้ 

-  เม่ียน หรือซ่ึงอาจเรียกว่า เยา้   อ้ิวเม่ียน 

- อาข่า  หรือซ่ึงอาจเรียกว่า อีกอ้ 

- ลาหู่ หรือซ่ึงอาจเรียกว่า มเูซอ 

- ลีซู หรือซ่ึงอาจเรียกว่า ลีซอ 

-  ลวัะ หรือซ่ึงอาจเรียกว่าละเวือะ  ละวา้   ถ่ิน  มลั  ปรัย 

- ขมุมลาบรี หรือซ่ึงอาจเรียกว่าคนตองเหลือง 

หนงัสือ  สามสิบชาติในเชียงราย  ท่ีเขียนโดยบุญช่วย  ศรีสวสัด์ิ  เม่ือปี พ.ศ. 2492   ในหนา้ 317   ไดอ้ธิบายถึง

ช่ือและความเป็นมาของชาวอ่าข่าหรืออีกอ้ไวด้งัน้ี 

กอ้ หรือ อากา เป็นช่ือท่ีชาวจีนในมณฑลยนูนาน  พวกไทยใหญ่ในชานสเตทของพม่า  กบัพวกอินโดจีนเหนือ

ใชเ้รียกนามชนชาวเขาพวกหน่ึง ซ่ึงอาศยัอยูบ่นภูเขาต่างๆ ทางภาคใตข้องมณฑลยนูนาน อินโดจีน  และใน

ชานสเตทของพม่า  ชาวเหนือเรียกชาวเขาเผา่น้ีว่า “อีกอ้”  คาํว่า “กอ้ “  คงมาจากคาํเดิม   แต่คาํว่า “ อี “ นบัมี

ความหมายเจาะจงถึงเพศหญิง  เขา้ใจว่าหมายถึงชาวกอ้โดยเฉพาะ 

ในหนงัสือ ชาวเขาในประเทศไทย ของบุญช่วย  ศรีสวสัด์ิ  เขียนไวเ้ม่ือปี พ.ศ. 2496  หนา้ 385  ไวด้งัน้ี 

ชาวกอ้  เรียกตนเองว่า อะข่า  ชาวไทยใหญ่เรียกว่า กอ้  ชาวเหนือเติมคาํว่า อี เขา้ขา้งหนา้คาํว่า กอ้ เลย

กลายเป็นอีกอ้  หมายถึงเพศหญิงชาวกอ้  เพราะพวกผูห้ญิงแต่งกายดว้ยสีสนัเส้ือผา้และเคร่ืองประดบักาย

สะดุดตากว่าชาวเขาทุกเผา่ 

ในหนงัสือหรือตาํราท่ีเก่ียวกบัชาวอ่าข่าหรืออีกอ้  มีไวม้ากมาย  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัประเพณีวฒันธรรม  

ความเช่ือ  เทศกาลพิธีกรรม  ท่ีอยูอ่าศยั  วีถีชีวิต ฯลฯ  ซ่ึงมีการกล่าวถึงในหลากหลายมิติและภาพพจน์ท่ี



แตกต่างกนัออกไป  อยา่งไรก็ตามมีหนงัสืออยูเ่ล่มหน่ึง ท่ีไดก้ว่าถึงคนอ่าข่าหรืออีกอ้เก่ียวกบัการสูบยาเสน้

โดยเฉพาะ 

ในหนงัสือเร่ืองลบัน่ารู้ของอีกอ้  ของปิยพงษ ์ ศิริทพั   ในหนา้ 175 – 177  ไวอ้ยา่งน่าสนใจ ดงัน้ี   กว ั้วะจ๋ือ  

กลอ้งยาสูบ  สญัลกัษณ์ประจาํเผา่  พวกอีกอ้นิยมสูบยาเสน้กนัมาก  โดยใชสู้บกบักลอ้งยาท่ีพวกเขาเรียกกนัว่า 

“ กวั้วะจ่ือ”  ทาํมาจากไมไ้ผป่ลอ้งเลก็ๆ ดว้ยกลอ้งท่ีใชบ้รรจุยามีขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 3 เซนติเมตร 

กา้นสูบเป็นไม่ไผห่ลอดเลก็ๆ ยาวประมาณ 15  เซนติเมตร เสียงเขา้กบัตวักลอ้ง 

แต่สาํหรับผูท่ี้มีฐานะ และรสนิยมสูง  ระดบัหวัหนา้หมู่บา้น หรือหมอผ ี ตวักลอ้งจะทาํดว้ยเงินบริสุทธ์ิ  

ประดิดประดอยดว้ยลวดลายศิลปะตามแบบฉบบัของพวกเขาอยา่งสวยงามยิง่  จากผมืีอช่างเงินของพวกเขาเอง  

มีขนาดความยาวตั้งแต่ 30  เซนติเมตรข้ึนไปถึง 50  เซนติเมตร  

ทางชายหญิง  เด็กและผูใ้หญ่  ต่างนิยมสูบกลอ้งยาชนิดน้ีกนัทุกคน  และคาบติดปากจนเป็นนิสยั  กระทัง่ดู

กลายเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหน่ึงของพวกเขาไป 

ก็เป็นเร่ืองท่ีแปลก  ท่ีพวกผูใ้หญ่นอกจากไม่หา้มปรามแลว้ ยงักลบัสนบัสนุนใหพ้วกลกูๆสูบ ของพวกเขาหดั

สูบกลอ้งกนัตั้งแต่ตวัเลก็ๆ เรียกว่าพอเร่ิมจะจาํความได ้ อายรุาวหา้หกขวบ เร่ิมจบักลอ้งทุกคน ดูแลว้ทั้งน่าขนั 

และน่ารักน่าเอน็ด ู เป็นส่ิงประเทืองอารมณ์ท่ีช่วยใหท้าํใหค้ลายเครียด และก็เลยกลายเป็นค่านิยมไปเลย ว่าทุก

คนจาํตอ้งสูบกลอ้งเป็น 

แต่ถึงจะติดยาเสน้ท่ีปลกูกนัเองชนิดน้ีแค่ไหนก็ตาม แต่บุหร่ีหลายรสหลากยีห่อ้ของโรงงานยาสูบ  

กระทรวงการคลงั ไม่ว่าจะเป็นรสชาติแบบอเมริกนั  กน้กรอง หรือเมนทอลรสเยน็ซ่า  พวกเขาก็ไม่ปฏิเสธ

เช่นกนั  และนอกจากไม่ปฏิเสธแลว้ ยงัออกจะโปรดปรานเอามากๆซะอีกดว้ย เพราะฉะนั้นเวลาท่ีนาํสินคา้

พืชผลของพวกเขามาขายในเมือง  ตอนขากลบัก่อนจะข้ึนดอย จึงไม่ลืมเจียดสตางคห์าซ้ือบุหร่ีไทยเหล่าน้ีติด

ไมติ้ดมือข้ึนไปบนดอยกนัคราวละหลายๆซอง  เป็นการเปล่ียนรสชาติ ยกระดบัรสนิยมของชีวติข้ึนเป็นคร้ัง

คราว ว่างั้นเถอะ 

การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการสูบยาเสน้ของชาวอ่าข่า ทั้งในมิติปัจจุบนัและอดีต  ตลอดถึงแนวโนม้

อนาคตท่ีคาดว่าจะเป็นไป  คงไดศึ้กษาอยา่งลึกซ้ึงจากงานวรรณกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงจะทาํใหง้านวิจยัช้ินน้ีเป็น

งานวิจยัอีกช้ินหน่ึงท่ีน่าสนใจ และมีประโยชน์สาํหรับคนอ่าข่าเอง และผูท่ี้สนใจศึกษาเพ่ิมเติม 

ในหนงัสือ สรุปสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบ ประเทศไทย พ.ศ. 2554  หนา้ท่ี 1  ไดก้ล่าวถึง 

จาํนวนและอตัราการสูบบุหร่ีของประชากรไทย อาย ุ15 ปี ข้ึนไป ระหว่างปี พ.ศ. 2534 – 2552  พบว่า มีอตัรา

การเปล่ียนแปลงการสูบบุหร่ีลดลง  ในปี พ.ศ. 2534  มีจาํนวนผูสู้บบุหร่ี อาย ุ15  ปี ข้ึนไป  ถึง 12.26  ลา้นคน 



เท่ากบั 32%  และในปี พ.ศ. 2550  ลดลงเหลือ 10.86%  หรือ 21.22%   หากมองจากสถิติดงักล่าว บอกไดว้่า

การทาํงานช่วงระยะเวลา 18  ปี ของหน่วยงานและองคก์รเก่ียวกบับุหร่ี ไดผ้ลในระดบัท่ีน่าพอใจอยา่งยิง่ 

ในหนงัสือเล่มเดียวกนั หนา้ 56 (อา้งแลว้)  ไดพ้ดูถึงแผนยทุธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณะสุข ไดจ้ดัทาํแผน

ควบคุมยาสูบแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557  ใหมี้ความผกูพนักบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งรับ

นโยบายไปดาํเนินการ   สาระสาํคญัของแผนยทุธศาสตร์ฉบบัน้ี มีดงัน้ี 

วสัิยทัศน์ :  การควบคุมยาสูบของประเทศมีประสิทธิภาพ  กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง 

พนัธกจิ :   สนบัสนุนใหอ้งคก์รเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกนัเฝ้าระวงัและดาํเนินการ  เพ่ือคุม้ครองสุขภาพของ

ประชาชนไทย   ใหไ้ดม้าตรฐานทนัต่อการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหพ้น้จากการเสพติด  เจ็บป่วย  พิการ และตายอนั

เน่ืองมาจากอนัตรายของยาสูบ 

 ในแผนดงักล่าวไดมี้การวางจุดมุ่งหมายสูงสุด  คือการลดอตัราการบริโภคยาสูบของประชาชน,  การ

ลดจาํนวนปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหวัประชากร, การทาํส่ิงแวดลอ้มปลอดภยัจากควนับุหร่ี ท่ีมีผลกระทบ

ต่อสุขภาพประชาชน 

 ประเด็นเร่ืองบุหร่ี  เป็นประเด็นท่ีเป็นสาธารณะมากข้ึน  และมีการสร้างกระแส เพ่ือสร้างความ

ตระหนกัถึงโทษภยัของบุหร่ี ทั้งต่อผูสู้บและคนรอบขา้ง ท่ีไดรั้บผลกระทบจากควนับุหร่ีมือสอง  จึงไดมี้การ

จุดประกายและจุดยนืในแต่ละปี  และประเด็นเร่ืองบุหร่ีไดน้าํเสนอสู่หน่วยงานภาครัฐ ทั้งขอ้เสนอแนะ และ

นโยบาย  จนกาํหนดเป็นยทุธศาสตร์  เพ่ือใหค้นไทยปลอดภยัจากควนับุหร่ี  อยา่งไรก็ตาม การต่อสูป้ระเด็น

เร่ืองบุหร่ี ไม่ไดต่้อสูใ้นเชิงนโยบาย และการชิงพ้ืนท่ีส่ือ แต่คู่ต่อสูข้องคนและหน่วยงานท่ีทาํงานต่อดา้นบุหร่ี

ตวัจริงคือบริษทัผูผ้ลิตบุหร่ี  ซ่ึงมีกลยทุธว์ิธีการใหม่ๆ ในการดึงดูดใจ และเนน้กลุ่มเป้าหมาย ท่ีเป็นกลุ่มเดก็

และสตรีมากข้ึน 

 ในวารสาร กา้วทนัวิจยักบั ศจย. ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี  1  ประจาํเดือนเมษายน 2554  หนา้ 3   ไดก้ล่าวถึง

มาตรา 12  ( WHO FCTC/มาตรา 12 )  ว่าดว้ยกรอบอนุสญัญาควบคุมยาสูบขององคก์ารอนามยัโลก  คือ การ

ใหก้ารศึกษา  การส่ือสาร การฝึกอบรมและการสร้างจิตสาํนึกของสาธารณะชน  โดยใชเ้คร่ืองมือส่ือสารทุก

ชนิดท่ีมีความเหมาะสม  ประเทศสมาชิกสามารถใชม้าตรการต่างๆ เช่น มาตรการทางนิติบญัญติั  มาตรการ

ทางบริหาร  มาตรการทางการปกครอง  หรือมาตรการอ่ืนๆ  ท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมยาสูบ  เพ่ือท่ีจะ

ส่งเสริมจิตสาํนึกและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และองคก์รพฒันาเอกชน  ในการ

พฒันาและดาํเนินโครงการร่วมกนัหลายฝ่าย ตลอดจนกลยทุธต่์างๆ ในการควบคุมยาสูบ  รวมทั้งเสริมสร้าง

จิตสาํนึกของสาธารณะชนและการเขา้ถึงขอ้มลูเก่ียวกบัผลร้ายต่อสุขภาพ  เศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้ม  อนั



เน่ืองมาจากการผลิตและการบริโภคยาสูบ ซ่ึงประเทศไทยจะตอ้งปฏิบติัตามกรอบอนุสญัญาควบคุมยาสูบของ

องคก์ารอนามยัโลกตามพนัธกรณีของอนุสญัญาฯ 

 โดยอนุสญัญาฯ มาตรา 12  เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัเร่ืองหน่ึงท่ีตอ้งดาํเนินการรณรงคใ์หเ้กิดข้ึนในทางปฏิบติั 

เพ่ือส่ือสารและสร้างจิตสาํนึกของสาธารณชนในการป้องกนัการบริโภคยาสูบของประเทศไทยต่อไป 

 ผลจากการลงนามของอนุสญัญาฯ มาตรา 12   มีผลใหรั้ฐบาลไทย ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามอนุสญัญา

ฯ ดงักล่าว  และการกาํหนดแผนยทุธศาสตร์ เพ่ือการควบคุมยาสูบ ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557   ไดถื้อกาํเนิด

ข้ึน  การผลกัดนัในดา้นการควบคุมยาสูบ  นอกจากการผลกัดนัในเชิงนโยบายในประเทศแลว้  ยงัผลกัดนัให้

เกิดการร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีสหประชาชาติเป็นองคก์รแม่ข่าย ในการรองรับการลงนามของแต่ละ

ประเทศ ซ่ึงทาํใหป้ระเทศท่ีลงนามมีผลผกูพนัทนัที   

 หนงัสือสรุปการประชุมวิชาการ บุหร่ีกบัสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 9 “ เพศกบับุหร่ี  จุดเนน้การตลาดใน

ผูห้ญิง “ ของศนูยว์ิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ ( ศจย. )   ในหนา้ท่ี 2  กล่าวว่า ความเป็น “ 

ผูห้ญิง”  ไดถ้กูประกอบสร้างหรือทาํใหก้ลายเป็นผูห้ญิง ในแบบฉบบัท่ี “ผูช้าย” อยากใหเ้ป็น  เพราะฉะนั้น

ผูห้ญิงจึงกลายเป็น “เหยือ่”  ปัจจุบนักาํลงัสูบบุหร่ี ด่ืมเหลา้ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีผูห้ญิงปลดปล่อยตวัเอง 

หลงัจากถกูอาํนาจชายกดข่ี ใหก้ลายเป็น “ เพศสภาพของหญิงไทย” ดงันั้น เหตุปัจจยัสาํคญั ท่ีทาํใหผู้ห้ญิงสูบ

บุหร่ี  จึงเป็นผลจากผูช้าย และอุตสาหกรรมยาสูบ โดยระบบปิตาธิปไตย  ไดท้าํใหผู้ห้ญิงยอมจาํนนต่อผูช้าย 

 ในหนา้ 47 ( อา้งแลว้)  ดร. ศรัญญา  เบจกุล  ไดอ้ธิบายถึง เสน้ทางนาํประเทศไทยไร้ควนับุหร่ีว่า เป็น

การมุ่งสู่การสร้างส่ิงแวดลอ้มปลอดบุหร่ี 100%   มิไดห้มายถึงการทาํใหจ้าํนวนผูสู้บบุหร่ีในประเทศไทยเป็น

ศนูย ์  แต่หมายถึง การใหผู้สู้บบุหร่ีอยูใ่นบริเวณตามท่ีกฎหมายกาํหนด  ซ่ึงผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีท่ีอยูใ่นเขตปลอด

บุหร่ีก็จะไดรั้บการปกป้อง 

 จากรายงานฉบบัน้ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนว่า บรรษทัขา้มชาติขนาดใหญ่  พยายามมองหากลุ่มหนา้สูบ

หนา้ใหม่ โดยกาํหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน  เช่น ผูห้ญิง ตลอดถึงการสร้างภาพลกัษณ์ของการสูบบุหร่ี ว่าโก ้ เท่ห์  

เขา้สงัคมไทย  ตลอดถึงนาํเสนอผา่นส่ือว่าเป็นองคก์รช่วยเหลือดา้นสาธารณะกุศล  เป็นตน้    เพ่ือใหรู้้เท่าทนั

ต่อกลอุบายของบริษทับุหร่ี  การผลกัดนัใหเ้หลือพ้ืนทีสูบบุหร่ีใหน้อ้ยท่ีสุดของผูเ้ก่ียวขอ้ง  โดยมีผลบงัคบัใน

เชิงกฎหมาย จึงเป็นแนวทางท่ีสาํคญัมาก 

 หนงัสือ ร้อยเล่ห์  เพทุบายบริษทับุหร่ี  หนา้ 25   ขอ้เท็จจริงอ่ืนๆ ท่ีช้ีใหเ้ห็นว่าบริษทับุหร่ี ไม่มีความ

จริงใจท่ีจะป้องกนั  ไม่ใหเ้ยาวชนติดบุหร่ี   ไดอ้ธิบายไวว้า่ การสูบบุหร่ีและติดบุหร่ีเกือบทั้งหมดเกิดข้ึนช่วงท่ี

เป็นเยาวชน  ในขณะท่ีผูสู้บทยอยเสียชีวิตหรือเลิกบุหร่ีเพราะป่วย  วยัรุ่นท่ีติดบุหร่ีใหม่ จึงเป็นอนาคตของ

ธุรกิจบุหร่ี  เพ่ือทดแทนลกูคา้เก่าท่ีเสียชีวติ 



 นอกจากนั้นบริษทัยงัคดัคา้น มาตรการท่ีไดผ้ลในการป้องกนัการเสพติดบุหร่ีของวยัรุ่นมาโดยตลอด 

เช่น การเรียกร้องสิทธ์ิในการโฆษณา และการส่งเสริมการขาย  การคดัคา้นการออกกฎหมายหา้มขายบุหร่ีดว้ย

เคร่ืองอตัโนมติั ซ่ึงทุกคนสามารถซ้ือบุหร่ีไดโ้ดยการหยอดเหรียญ  และการคดัการข้ึนภาษีบุหร่ี  ซ่ึงเป็น

มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 ในหนา้ 93 ( อา้งแลว้)  ไดพ้ดูถึงใครฆ่าประชาชนมากท่ีสุด  ไดพ้ดูถึงบริษทั บริติช อเมริกา โทแบคโค 

( british American tobacco )   ผูผ้ลิตบุหร่ีลกัก้ี สไตร์ค ยีห่อ้เบนสนั แอนดเ์ฮดก ์ครองส่วนแบ่งตลาดบุหร่ีโลก

ร้อยละ 16.9 มีรายได ้ 676,000,000 ลา้นบาท  มีกาํไร 128,000,000 บาท ฆ่าคนตายทัว่โลก 828,100 คน   

บริษทัฟิลลิป มอร์ริส  Philip  Morris/ AlTRIA  ผูผ้ลิตบุหร่ียีห่อ้ มาร์ลโบโร ยีห่อ้งแอลแอนดเ์อม็ ครองส่วน

แบ่งตลาดโลก ร้อยละ 18.6  มีรายได ้2,764,000,000 ลา้นบาท  มีกาํไร 416,000,000  ลา้นบาท ฆ่าคนตายทัว่

โลก 911,400 คน   

 การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งคร้ังน้ี  สามรถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัโครงการน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี  

ไม่ว่าจะเป็นในดา้นองคค์วามรู้  สถิติ กระบวนการ ทาํใหเ้กิดแนวคิดออกแบบกระบวนการในการทาํวิจยัใหมี้

ความเหมาะสมกบัโครงการ ซ่ึงเป็นประโยชนต่์อทั้งโครงการ  ทีมงานวิจยั ในการพฒันาศกัยภาพในการ

ทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมากยิง่ๆข้ึนไป   

  



บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 โครงการวิจยัน้ี  เนน้การมีส่วนร่วมของชาวบา้นและชุมชน   สะทอ้นปัญหาเร่ืองยาเสน้  โดยมีการ

สอบถามถึงบริบทของยาเสน้ ทั้งในอดีต  ปัจจุบนั   ตลอดถึงมีการทาํแบบสอบถาม เพ่ือทาํความเขา้ใจเก่ียวกบั

สาเหตุของการติด   จาํนวนปริมาณ  ตลอดถึงค่าใชจ่้าย    อยา่งไรก็ตาม ขอ้สรุปของงานวิจยัลว้นมาจาก

กระบวนการวิจยั หรือวิธีดาํเนินการวจิยั  โดยโครงการน้ีไดด้าํเนินการวจิยัดงัน้ี 

1. ประชุมทีมงาน  

-  ประชุมทีมงานและผูเ้ก่ียวขอ้งเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2553 ณ. หอประชุมบา้นทุ่งพร้าว  ซ่ึงประกอบไปดว้ย

ตวัแทนจากชุมชนเป้าหมายวจิยั ชุมชนละ 6 ท่าน   จากสาํนกังานศนูยศึ์กษากลุ่มชาติพนัธุอ่์าข่า จาํนวน 8  ท่าน  

และจากสถานีอนามยั และศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียน องคก์รละ 5  ท่าน  

-  ลกัษณะกิจกรรม คือ อธิบายถึงความเป็นมาของโครงการว่ามีความเป็นมาอยา่งไร  ตลอดถึงแนวคิด  วิธีการ  

กระบวนการ  และเป้าหมายของงานวจิยั  ซ่ึงนาํไปสู่การวางแผนในการทาํงานร่วมกนัระหว่างองคก์ร  ชุมชน 

และชาวบา้นอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 

ข้อสรุปจากการประชุม 

- หวัหนา้โครงการ โดยคุณปฏิภาณ   อาย ิ  ไดอ้ธิบายถึงความเป็นมาของโครงการใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

ไดรั้บฟัง  ซ่ึงโครงการวจิยัน้ีเป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพของคนอ่าข่าเก่ียวกบัประเด็นเสน้ยาสูบ  ซ่ึงไปมองใน

มติต่างๆ ในแต่ละยคุแต่ละสมยั เช่น สมยัก่อน มีความเขม้แข็งในดา้นวฒันธรรม ก่อนใหเ้กิดการป้องกนัการ

สูบบุหร่ีอยา่งไร  โครงสร้าง และวฒันธรรม เอ้ือหรือป้องกนัการสูบยาเสน้   นอกจากนั้นยงัไดอ้ธิบายว่า

โครงการน้ีไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมการสูบยาเสน้ และการเค้ียวหมาก  เพ่ือนาํไปสู่การเห็นภาพวิถีชีวิตของคนอ่า

ข่า ทั้งความเป็นอยู ่ ความเช่ือ และกลไกในการป้องกนัยาสูบยาเสน้ 

-  เม่ือหวัหนา้โครงการไดมี้การเล่าถึงท่ีมา และท่ีมาของโครงการน้ีแลว้ จากนั้นก็ไดมี้การพดูถึงการมาร่วมกนั

ดาํเนินโครงการอยา่งไร ใหเ้กิดการบรรลุเป้าหมาย และเป็นรูปธรรมต่อไป   จากการพดูคุยกนั ก็ไดมี้การแบ่ง

หนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) หวัหนา้โครงการ มีหนา้ท่ีในการลงพ้ืนท่ี และดาํเนินกิจกรรม ตามแผนงานโครงการท่ีวางไว ้  



ตลอดถึงการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยั 

2) ตวัแทนจากชุมชน  มีหนา้ท่ีในการประสานงานในชุมชน และการใหค้วามร่วมมือกบัโครงการวิจยั  เพ่ือให้

งานวิจยัเกิดความสมบูรณ์และมีส่วนร่วมของชาวบา้นอยา่งแทจ้ริง 

3) น.ส. วิชิราภรณ์ วุยยอื มีหนา้ท่ีในการพิมพง์านเอกสาร  และถอดบทเรียนจากเวทีต่างๆ และจดัพิมพเ์ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

- จากการประชุม ทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมใหเ้กิดการแลกเปล่ียนขอ้มลู และเกิดความชดัเจนในบทบาทและหนา้ท่ีใน

โครงการวิจยัน้ี   เพ่ือใหง้านโครงการวจิยัน้ีเดินหนา้อยา่งมีคุณภาพ และบรรลุวตัถุประสงค ์

 

2. เวทีระดมความคดิ เพือ่ศึกษาประเดน็เชิงคุณภาพ 

  ไดมี้การระดมความคิดเพ่ือศึกษาในเชิงคุณภาพเก่ียวกบั โครงสร้างอาํนาจกบัยาเสน้ในบริบทอดีต  

ตลอดถึงภายใตก้ฎจารีตประเพณีอนัเคร่งครัดในอดีตมีการป้องกนัการสูบยาเสน้และการเค้ียวหมากพลไูด้

อยา่งไร  ซ่ึงการระดมใชร้ะบบการมีส่วนร่วม  โดยมีหวัหนา้โครงการเป็นคนดาํเนินการ  และเอาประเด็นต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นดา้นบริบทสงัคมอดีต  กฎจารีตประเพณี  เสน้ทางท่ีมาและท่ีมาของยาเสน้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  

ฯลฯ   แลว้ใหช้าวบา้นทุกเพศวยั มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทั้งในเชิงขอ้เท็จจริง  ความเช่ือ  และวิถี

ประจาํวนัท่ีเก่ียวกบัยาเสน้ 

    นอกจากนั้นยงัไดศึ้กษาถึงการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม จารีตประเพณี ส่งผลกระทบต่อการ

ควบคุมยาสูบไดอ้ยา่งไร  และโรคภยัไขเ้จ็บอนัเน่ืองมาจากการสูบยาเสน้ 

-  ชุมชนท่ีไดเ้ขา้ไปศึกษาคือ บา้นแสนเจริญเก่า  บา้นป่าเก๊ียะ   บา้นอะบ่อโด่ 

- ไดเ้ขา้ไปศึกษาท่ีบา้นแสนเจริญเก่า เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม  และ  31  มกราคม 2553 

- บา้นป่าเก๊ียะ เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ ์2553 และเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม  2553 

-  บา้นอะบ่อโด  เขา้ไปดาํเนินกิจกรรมเม่ือวนัท่ี 4  และ 18 เดือนเมษายน 2553 

- ไดเ้ขา้ไปศึกษาท่ีบา้นแม่ตาแมว เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน  2553 

- บา้นหว้ยตน้ผึ้ง เม่ือวนัท่ี  28 เมษายน 2553   

-  บา้นหว้ยข้ีเหลก็  เขา้ไปดาํเนินกิจกรรมเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม  2443 

ผลการระดมความคดิเห็น 



- การควบคุมยาสูบของคนอ่าข่าในอดีต มีการผา่นในมิติต่างๆ เช่น ความเช่ือ โครงสร้างอาํนาจ เช่น หากเด็กท่ี

ยงัไม่แต่งงาน มีการสูบยาเสน้ ก็มกัจะถกูนินทา และถกูดุด่าจากครอบครัวและผูอ้าวุโสในชุมชน  ทาํใหก้ารสูบ

บุหร่ีสาํหรับวยัรุ่นไม่เป็นท่ียอมรับ  และไปเช่ือมความสมัพนัธก์บัการหาคู่ครอง หากผูช้ายหรือผูห้ญิงท่ียงัไม่

แต่งงาน กล่าวคือ อายอุ่อนกว่า 18 ปี ก็จะหาคู่ครองยาก 

-  กลอ้งยาสูบ เป็นการแยกสญัลกัษณ์เพศ ระหว่างผูห้ญิงและผูช้าย ผูห้ญิงท่ีแต่งงานแลว้ ก็จะมีการสูบยาเสน้

โดยใชก้ลอ้งยาสูบท่ีเรียกเป็นภาษาอ่าข่าว่า “ ก๊อจึ”  หากเป็นผูช้ายก็เรียกว่า “ ก๊อหลู่ “ 

- ยาเสน้ในความเช่ือของคนอ่าข่ามีการใชเ้ป็นยาสมุนไพร  ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการรักษาทอ้งเสีย 

บาดแผลสด  ทาํใหก้ารใชย้าสูบเป็นท่ียอมรับในสงัคมอ่าข่าตลอดอดีตจนถึงปัจจุบนั 

-  ท่ีมายาเสน้ในอดีต  มีการปลกู และมีการรักษาพนัธุอ์ยา่งดี  ตลอดถึงการคดัสรรใบยาสูบระหว่างผูห้ญิงและ

ผูช้ายใหมี้ความแตกต่างกนัไป  ซ่ึงการคดัสรรใบบุหร่ีเป็นการคดัสรรใหเ้หมาะสมกบัเพศ และความแรงของยา

เสน้ 

- ปัจจุบนั ท่ีมายาเสน้มาจากในเมือง ซ่ึงไม่รู้ว่ามีส่วนประกอบใดบา้ง และการไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัอนัตราย

จากบุหร่ี ไดรั้บรู้อยา่งทัว่ถึงจากช่องทางส่ือหลกัคือทีวี และวิทย ุ  

- ปัจจุบนัมีปรากฏการณ์ ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการสูบบุหร่ีโดยตรงในชุมชน  ผูไ้ดรั้บผลกระทบรู้ว่าบุหร่ีเป็น

ปัญหาต่อสุขภาพ  โดยการตรวจเจอของแพทย ์ ทาํใหผ้ลกระทบอนัเกิดจากการสูบบุหร่ีเป็นท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไป

ในบนพ้ืนท่ีสูงเผา่อ่าข่า ทั้งท่ีอยูใ่กลใ้นเมืองและบนดอยพ้ืนท่ีห่างไกล 

 

3. การเกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

 โครงการวิจยัน้ี  เนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน  จากการลงพ้ืนท่ีทาํกิจกรรมเวทีระดมความคิดเห็น 

ทาํใหพ้บว่าประชากรแต่ละพ้ืนท่ีมีจาํนวนไม่มาก  ทางโครงการจึงวางเป้าหมายใหม่ จากเดิมท่ีจาํทาํ

แบบสอบถามจาํนวน 350  ท่าน   เป็นทุกหลงัคาเรือน ในหมู่บา้นเป้าหมาย  เพ่ือใหโ้ครงการมีความแม่นยาํใน

ดา้นขอ้มลู  และสามารถอธิบายในเชิงบริบทสงัคม  ซ่ึงพ้ืนท่ีทาํวิจยัดงัต่อไปน้ี 

1 บา้นแสนเจริญ   เม่ือวนัท่ี 16  และ 28  พฤษภาคม  2553 

2 บา้นหว้ยข้ีเหลก็  เม่ือวนัท่ี 2  และ 8 มิถุนายน  2553 

3 บา้นหว้ยตน้ผึ้ง  เม่ือวนัท่ี 18  และ  26  มิถุนายน  2553 

4 บา้นอะบ่อโด่  เม่ือวนัท่ี 2 และ 3  กรกฎาคม 2553   

5 บา้นป่าเก๊ียะ  เม่ือวนัท่ี 9  และ 13  กรกฎาคม  2553 

6  บา้นแม่ตาแมว   เม่ือวนัท่ี 20  และ 26  กรกฎาคม  2553 



 

ผลจากการทําแบบสอบถาม 

ผลจากการวิจยั  พบว่า ปัจจุบนัชุมชนชนเผา่อ่าข่า ไดรั้บอิทธิพลวฒันธรรม  เพราะชุมชนไม่สามารถปิดได้

อยา่งในอดีต ทาํใหชุ้มชนตอ้งเปิด  และวฒันธรรมภายนอก จึงไดเ้ขา้มา  ไม่ว่าจะเป็นทีวี  วิทย ุ ศาสนา  ความ

เช่ือ  การศึกษา  และบริบทของชุมชน ฯลฯ  

การเปล่ียนไปของบริบทชุมชน ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่  ทั้งเศรษฐกิจ  การปกครอง   ทาํใหค้นอ่า

ข่าเปล่ียนจากการปลกูพืชไร่แบบผสมผสานกนัเป็นการทาํเชิงเด่ียว เช่น ขา้วโพด   จากสถิติบ่งบอกชดัเจนว่า 

คนอ่าข่าไม่ปลกูยาเสน้เอง  แต่ซ้ือมาจากชานเมือง  เดือนหน่ึงๆ มีรายจ่ายเพ่ือการซ้ือยาเสน้ไม่ตํ่ากว่า 100  บาท   

และมีแนวโนม้ว่าจะสูงข้ึน  ขนาดท่ีค่านิยมเก่ียวกบัการสูบยาเสน้และเค้ียวหมากพล ู เช่ือว่าทาํใหสุ้ขภาพฟัน

แข็งแรง  ฟันดาํเป็นฟันท่ีสวยงาม  ทาํใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จ็บจากการสูบยาเสน้เป็นเวลานาน  ผลจากการวิจยั

พบว่า  ช่วงอาย ุระหว่าง 40 – 60 ปี ป่วยเป็นโรคปอด มีปัญหาระบบหายใจ  ซ่ึงการจดัการในอนาคตเก่ียวกบั

เร่ืองยาเสน้และหมากพล ูจะตอ้งบูรณาการเพ่ือการเขา้ถึงชาวบา้น  ใหรู้้ถึงโทษและพิษภยัอยา่งแทจ้ริง 

 

4.  การคนืข้อมูลให้กบัชุมชน 

 เม่ือไดข้อ้มลูจากกระบวนการวิจยัแลว้ กน็าํมาวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ขอ้มลู จากนั้นก็จะนาํขอ้มลูคืน

สู่ชุมชน  เพ่ือใหชุ้มชนตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู ตลอดถึงมีการรณรงคเ์พ่ือสร้างความต่ืนตวั สร้าง

ความตระหนกั เห็นโทษภยัของบุหร่ี  โดยโครงการวิจยัน้ีไดคื้นขอ้มลูกบัหมู่บา้นเป้าหมายดงัน้ี 

1 บา้นแสนเจริญ   เม่ือวนัท่ี   2 สิงหาคม  2553 

2 บา้นหว้ยข้ีเหลก็  เม่ือวนัท่ี 9  สิงหาคม  2553 

3 บา้นหว้ยตน้ผึ้ง  เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม  2553 

4 บา้นอะบ่อโด่  เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2553   

5 บา้นป่าเก๊ียะ  เม่ือวนัท่ี 22  สิงหาคม  2553 

6  บา้นแม่ตาแมว   28 สิงหาคม  2553 

 

 

ผลจากการคนืข้อมูล 



 การคืนขอ้มลูใหก้บัชุมชน  เป็นการตรวจสอบขอ้มลู  ในฐานะชุมชนเป็นเจา้ของขอ้มลู และเป็นผูรู้้

จริง  จากการท่ีไดล้งพ้ืนท่ีคืนขอ้มลู  ซ่ึงเป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากการระดมความคิดเห็นของชาวบา้น  ตลอดถึงขอ้มลู

ท่ีไดจ้ากการทาํแบบสอบถามกบัชาวบา้น    รูปแบบการคืนขอ้มลู  ไดน้ดัชาวบา้นมารวมกนัและทางทีมวิจยัได้

เสนอขอ้มลูของหมู่บา้นนั้นๆ  จากนั้นใหช้าวบา้นไดส้ะทอ้นถึงขอ้มลู   เม่ือชาวบา้นไดส้ะทอ้นขอ้มลู ทาง

ทีมงานก็จะนาํขอ้มลูมาแกไ้ข ก่อนคืนขอ้มลูใหก้บัชาวบา้นอีกคร้ัง 

 ผลจากการไดร่้วมเวทีคืนขอ้มลู  ทาํใหท้ราบถึงความแตกต่างของแต่ละชุมชน เก่ียวกบัยาเสน้  ไม่ว่า

จะเป็นท่ีมา  ความเช่ือ แหล่งปลกู  วิธีการบริโภค ความเช่ือ   ตลอดถึงโรคภยัไขเ้จ็บ เป็นตน้   ซ่ึงขอ้มลูเหล่าน้ี

เป็นขอ้มลูท่ีสาํคญัสาํหรับการประมวลภาพรวมของงานวจิยัโครงการน้ี 

 

  



บทที ่4 

ผลการวิจัย 

 

 จากกระบวนการวิจยัของโครงการน้ี  ท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของชาวบา้นและชุมชนเป้าหมาย  โดยเนน้

การศึกษาเก่ียวกบั  บริบทดั้งเดิมของชาวอ่าข่า ว่ามีการใชจ้ารีตประเพณีในการควบคุมอยา่งเสน้อยา่งไร   และ

มองมิติการบริโภคยาเสน้ในปัจจุบนั  ว่ามีผลกระทบต่อตวัผูสู้บ  ครอบครัว  สงัคม  ประเทศชาติ ฯลฯ  ตลอด

ถึงศึกษาแนวทางในการควบคุมป้องกนัยาเสน้ในชุมชนชนเผา่อ่าข่า  ผลจากการศึกษาวิจยั ไดด้งัน้ี 

 

ที่มายาเส้นในบริบทอดตี 

 การเก็บเก่ียวผลผลิตจะเสร็จส้ิน  เม่ือถึงปลายเดือนธนัวาคมของทุกปี   ซ่ึงตรงกบัปลายปีและตน้ปีของ

คนอ่าข่า  โดยคนอ่าข่าจะนบัเทศกาล “ ค๊า  ทอ้  ผา้-เออ  อะเผว่ “  เป็นเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงการมาถึงของเทศกาล

น้ี  มีมิติหลากหลาย   และถือว่าเป็นรอยต่อระหว่างปีใหม่ และปีเก่า  คนอ่าข่าจึงถือเทศกาลน้ีในการเพ่ิมอาย ุ

 นอกจากความสมัพนัธใ์นดา้นการหมุนเปล่ียนไปของวิถีชีวิตแลว้  ยงัถือเอาเทศกาลน้ีเป็นการส้ินสุด

ฤดูกาลของการทาํงาน  ซ่ึงตระตรํามาอยา่งเหน็บเหน่ือยตลอดฤดูกาลท่ีผา่นมา    จากน้ีไปทอ้งทุ่งนา, ไร่  จาก

เดิมท่ีเขียวขจีไปดว้ยพืชพนัธุต่์างๆ   กลายเป็นความแหง้แลง้  และฤดูกาลความอดอยากมาถึง 

 เม่ือฤดูกาลทาํงานไดผ้า่นพน้ไปแลว้   นบัหมายถึงการตอ้งเตรียมไวใ้นการรอฤดูกาลใหม่   พร้อมกบั

ฝนฟ้าท่ีหยาดลงสู่ภาคพ้ืน   นั้นหมายถึงความอุดมสมบูรณ์จะกลบัคืนสู่อีกคร้ัง  แต่ก่อนท่ีฤดกูาลใหม่จะถึงนั้น   

จะตอ้งเก็บเมลด็พนัธุต่์างๆ ไวเ้ตรียมล่วงหนา้  และป้องกนัไม่ใหศ้ตัรูพืชมาทาํลาย  ไม่ว่าจะเป็นเมลด็ขา้ว  ถัว่

ดิน  งาดาํ  เมลด็ทานตะวนั  เมลด็ออ้ย ( ซา หล่อง )     ขา้วโพด  แตงกวา ( ส่ี โห่ )  และเมลด็ยาสูบ ( ยา ห่อ )  

ฯลฯ 

 เมลด็พนัธุต่์างๆ จะถกูชาํระ ท่ีบ่อนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิประจาํหมู่บา้น   เพ่ือเป็นสิริมงคลกบัชีวติและเป็นขวญั

แก่ไร่ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี   จากนั้นไม่นานก็จะมีผูน้าํทางวฒันธรรม ท่ีเรียกเป็นภาษาชนเผา่อ่า

ข่าว่า  “ โจ่วมา “  เป็นผูริ้เร่ิมทาํพิธีกรรมหว่านขา้ว  “ แช ้คา อะเผว่ “   ในการหว่านขา้วนั้น  มีการผสมเมลด็



ต่างๆ อาทิ แตงกวา  ออ้ย    เมลด็ทานตะวนั  กบัขา้วเปลือก   และจะหว่านลงในหลุมท่ีปักดินดว้ยเส้ียมฉบบัอ่า

ข่า 

 ก่อนท่ีจะมีการหว่านขา้วนั้น  ก็มีการเตรียมพ้ืนท่ีบริเวณท่ีจะปลกูขา้วและเมลด็พนัธุต่์างๆ  ซ่ึงลกัษณะ

ภูมิปัญญาในการแบ่งมีลกัษณะดงัน้ีคือ   ในบริเวณทา้ยไร่ หากมีตน้ไผท่ี่โดนไฟไหมใ้นช่วงท่ีผา่นมา  ก็จะมี

การปลกูเมลด็พริก  มะเขือเทศ  มะเขือยาว  แสกู้่ ( เป็นเคร่ืองปรุงชนิดหน่ึง ท่ีมีใชแ้ค่เฉพาะคนอ่าข่าเท่านั้น )  กู่

ชิ หรือ หอมชู  และเมลด็ยาสูบ    ส่วนบริเวณกลางไร่  กจ็ะมีกระท่อมไวส้าํหรับพกัผอ่น  ซ่ึงใกล้ๆ กระท่อมน้ี 

มีศาลพระภูมิสาํหรับเจา้ท่ีไร่ หรือท่ีเรียกเป็นภาษาอ่าข่าว่า “ ยา  ชุม้ โฮ ผี ่“   ในรอบบริเวณกระท่อม  ก็จะมี

การปลกูเคร่ืองปรุงท่ีข้ึนง่ายๆ เช่น ผกัชีฝร่ัง  ตน้กระเจ๊ียบ  มนัแกวระหว่างสองทาง   และลกูเดือย ฯลฯ   

 นอกจากนั้นบริเวณพ้ืนท่ีไร่  ก็จะเต็มไปดว้ยขา้ว  และแตงกวา   ตน้เมลด็ทานตะวนั  ออ้ย ฯลฯ   ท่ีได้

ผสมลงไวต้อนลงมือหว่านขา้ว  ฉะนั้นไร่ของคนอ่าข่า จึงเป็นอะไรมากกว่าแค่คาํว่าไร่ขา้ว  แต่นัน่รวมไปถึง 

ความเช่ือ  พิธีกรรม  ตลาด  ยารักษาโรค  อาหารเล้ียงชีพ  และกระบวนการเรียนรู้จากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง  

หากจะกล่าวว่า ภูเขาคู่คนดอย  ป่าดงคู่สตัวป่์า    ไร่นาคู่อ่าข่า  จึงเป็นคาํกล่าวท่ีไม่ไกลเกินความเป็นจริงมากนกั 

 ยาเส้น หรือท่ีเรียกเป็นภาษาอ่าข่าว่า “ ยา ห่อ “  เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีอยูคู่่กบัคนอ่าข่าอยา่งชา้นาน   ใน

กระบวนการผลิตยาสูบของคนอ่าข่าในอดีตมีหลกัน่าสนใจ ผลิตเอง  ใชเ้อง  โดยไม่เจือปนไปดว้ยสารเคมีอ่ืนๆ   

ธรรมชาติของคนอ่าข่าไม่ใช่เป็นชนเผา่ท่ีใส่ปุ๋ย แต่จะใชห้ลกัภูมิปัญญาคือการเผา่พ้ืนท่ีบริเวณใดบริเวณหน่ึง

ใหเ้กิดเฒ่าถ่าน   ซ่ึงจากการดาํเนินชีวิตอยา่งยาวนาน ทาํใหเ้รียนรู้ว่า การเผา่มีส่วนทาํใหห้นา้ดินเสีย แต่จะถกู

ชดเชยการสูญเสียของปุ๋ยดว้ยเฒ่าถ่านท่ีก่อเกิดจากไฟ   ในบริเวณนั้นจะมีการปลกูพืชต่างๆ ก็มกัอุดมสมบูรณ์

ไปดว้ยลาํตน้ใหญ่ และเขียวขจีของใบ   ยาสูบจึงไดถ้กูนาํมาปลกูในบริเวณดงักล่าว   คนอ่าข่ามีการทายเล่นๆ

ว่า “ มีพืชชนิดหน่ึง  ปลกูโดยการไม่ปลกู  ข้ึนดว้ยการไม่ไดป้ลกู  พืชชนิดนั้นคืออะไร ?”    หากเป็นคนเก่าแก่ 

หรือคนดั้งเดิมคนอ่าข่าก็จะรู้คาํตอบดีกว่า นัน่คือ ยาสูบ   สาํหรับท่ีมาของการคาํทายนั้น  เกิดจากการท่ีคนอ่า

ข่านาํฝักเมลด็ยาสูบไปปักไวใ้นพ้ืนท่ีเตรียมปลกูยาสูบ  เม่ือลมพดัมาเมลด็ยาสูบท่ีอยูใ่นฝักก็จะปลิวไปตามลม  

และจะข้ึนเม่ือโดนลม นํ้ า  อากาศ  และความช่ืน  อีกไม่นานบริเวณน้ีก็จะมีการแตกข้ึนตน้ยาสูบ และจะเติบโต

อยา่งรวดเร็วในเวลาไม่นานนกั 

 ความเช่ือของคนอ่าข่า ท่ีในอดีตเช่ือกนัว่า ฟันดาํเป็นส่ิงสวยงาม   การเค้ียวหมากจึงเป็นกระบวนการ

หน่ึงในการรักษาฟันไม่ใหข้าว  นอกจากนั้น ยงัเช่ือว่าการเค้ียวหมากสามารถป้องกนัไม่ใหฟั้นผ ุ หรือปวดฟัน  

ฉะนั้นคนอ่าข่า  จึงนิยมในการเค้ียวหมากเป็นอยา่งยิง่   อยา่งไรก็ตามการยอ้มสีฟันกบัการเค้ียวหมาก  ใช่ว่า



ใครจะเค้ียวก็เค้ียวได ้แต่ตอ้งรอใหถึ้งเวลา   นัน่หมายถึงอายตุอ้งถึงก่อนอยา่งตํ่า  25  ปี   อายปุระมาณน้ีของคน

อ่าข่าคือหากเป็นผูช้ายก็แต่งงานแลว้    หรือถา้เป็นผูห้ญิงกพ็ร้อมมีครอบครัว   

 เม่ือตน้ยาสูบท่ีปลกูไวไ้ดเ้ติบโต  ไดใ้บประมาณ 10 – 12 ใบ  ก็จะหกัปลายยอดท้ิง  การหกัปลายยอดน้ี

คนอ่าข่าเรียกว่า “ ห่อ ตอ ตอ-เออ “   เพ่ือใหใ้บยาสูบไดมี้โอกาสเจริญเติบโตเต็มท่ี  และเม่ือใบแก่ก็จะมีรสจดั

และยาสูบประเภทน้ีไวใ้หผู้ช้ายสูบและเค้ียวโดยเฉพาะ   ในส่วนของผูห้ญิงนั้น ผูห้ญิงจะรอรุ่นใหม่เม่ือผูช้าย

ไดเ้กบ็ใบไปแลว้ก็จะแตกก่ิงกา้งออกมาใหม่  และใบน้ีผูห้ญิงก็จะเก็บมาเค้ียวหรือสูบ  ใบยาสูบประเภทน้ีคน

อ่าข่าเรียกว่า “ ห่อ  แหย ่  แหย-่เออ  “   กระบวนการเก็บใบยาสูบจะเก็บประมาณเดือนเดือนตุลา หรือ

พฤศจิกายน ซ่ึงเป็นปลายฝนฤดูฝน เม่ือไดใ้บยาสูบแลว้  กน็าํมามวนบ่มใบใหเ้หลือง  การบ่มเป็นส่ิงสาํคญัมาก 

หากไม่บ่มใหเ้หลือง  จะมีกล่ินคาว    นาํมาซอยโดยใชมี้ดเป็นเสน้บางๆ   ใส่ตะกลา้แลว้นาํไปตากแดด  เม่ือ

เสร็จแลว้ก็นาํมามวนเก็บเป็นห่อใหญ่ๆ  นาํมาห่อกบัใบ”บือปะ”  มาเก็บไวบ้ริเวณบนเตาไฟ 

 และเม่ือถึงเวลาจะนาํออกมาสูบหรือเค้ียวก็จะนาํออกมาทีละห่อ  และมกัจะนาํห่อท่ีอยูใ่กลเ้ตาไฟท่ี

ผา่นการอบแหง้อยา่งดีมาใชก่้อน  เพราะนอกจากมีรสชาติท่ีอร่อยแลว้  และหากมีแขกมาเยอืน ก็นาํยาสูบมาสู่

กนัสูบอยา่งพร้อมเพรียงกนั 

การแบ่งเพศ โดยใช้สัญลกัษณ์กล้องดูดยาเส้น 

 ตามธรรมเนียมของคนอ่าข่า  ผูห้ญิงเม่ือแต่งงานแลว้ จะตอ้งใชน้ามสกุลตามฝ่ายสามี  นอกจากการใช้

นามสกุลแลว้  ในแง่พิธีกรรมก็ถือว่าเป็นคนหน่ึงในตระกลู   ท่ีมาถือห้ิงบูชาตามฝ่ายสามี   การแต่งงานและมี

ครอบครัวของคนอ่าข่า  จึงมีความพยายามอยา่งมาก  ตอ้งมีลกูชายไวสื้บสกุล และเป็นเสาหลกัไวพ่ึ้งพิงยามพ่อ

แม่แก่เฒ่า ฉะนั้นในครอบครัวอ่าข่า  จะขาดเสียไม่ไดซ่ึ้งบุตรชาย   หากขาดบุตรชาย นัน่อาจหมายถึงการสูญ

ส้ินความเป็นสกุล  และความสูญสลายในดา้นวฒันธรรมท่ีปฏิบติักนัมาอยา่งชา้นาน 

 ฟันดาํทั้งผูห้ญิงและผูช้ายของคนอ่าข่าในอดีต  หมายถึงความสวยงาม และมีสุขภาพฟันท่ีแข็งแรง  จึง

เป็นท่ีนิยมของคนอ่าข่าทัว่ไป  หากผูห้ญิงหรือผูช้ายคนไหนฟันขาว  กจ็ะเป็นท่ีรังเกียจของคนทัว่ไป  และหาก

ฟันดาํจะเป็นท่ีดึงดูดของเพศตรงกนัขา้ม  การสูบยาเสน้  และเค้ียวหมาก  จึงเป็นหน่ึงวถีิชีวติของคนอ่าข่า ท่ีมี

การสืบทอดกนัมาตั้งแต่อดีตอนัยาวนานจนถึงปัจจุบนั  และสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไปในหมู่บา้นอ่าข่า  

โดยเฉพาะหมู่บา้นอ่าข่าท่ีอยูห่่างไกลความเจริญ 



 การสูบบุหร่ีหรือเค้ียวหมากพลใูนสงัคมอ่าข่า มีกฎในเชิงจารีตควบคุมว่า  จะตอ้งผา่นการแต่งงาน

ก่อน ซ่ึงอายอุยูร่าวประมาณ 25  ปีข้ึนไป   แต่หากสูบหรือเค้ียวหมากพลกู่อนอายจุะเป็นท่ีถกูนินทา  และ

บางคร้ังลามไปถึงบุพการีว่าไม่ไดส้ัง่สอน   และจะเป็นท่ีรังเกียจของเพศตรงกนัขา้ม  การควบคุมยาสูบจึงเป็น

เร่ืองของคติธรรม  เนติธรรม ท่ีไดใ้หค้นในชุมชนยดึถือปฏิบติักนัมา 

 อยา่งไรก็ตาม  การแบ่งสญัลกัษณ์ในความเป็นผูห้ญิงและผูช้าย  โดยใชย้าสูบหรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบั

ยาสูบ  ในสงัคมอ่าข่า มีการแบ่งอยา่งชดัเจนเลยว่า  การสูบยาเสน้นั้น จะตอ้งมีอุปกรณ์เสริม  หากเป็นผูห้ญิงก็

ใชก้ลอ้งยาสูบท่ีเรียกเป็นภาษาอ่าข่าว่า “ ก๊อจ ึ “  กลอ้งยาสูบท่ีทาํมาจากไมไ้ผ ่    ผูห้ญิงอ่าข่าสมยัก่อนมกัจะ

คาบกลอ้งยาสูบและอดัยาเสน้ในหวัลาํกลอ้ง  พ่นควนัสีขาวตั้งแต่อยูบ่า้น  และเวลาทาํงาน  โดยเฉพาะภายหลงั

จากกินขา้วเท่ียงเสร็จก็มีการจุดกลอ้งยาสูบเพ่ือดบัเปร้ียวปาก 

 ส่วนกลอ้งยาสูบของผูช้ายนั้น  เรียกเป็นภาษาอ่าข่าว่า “ ก๊อ หลู่ “  ทาํมาจากไมท่ี้มีความทนทาน  การ

ทาํกลอ้งยาสูบสาํหรับเพศชายหญิงของชาวอ่าข่า มีความแตกต่างกนัไป   โดยเฉพาะในแง่ความยากลาํบาก

กลอ้งยาสูบแบบผูช้ายมีความประณีต และใชค้วามสามารถ   ผูช้ายอ่าข่า มีการสูบยาเสน้ไม่ว่าจะเป็นเวลาทาํไร่  

ล่าสตัวป่์า หรือแมก้ระทัง่เวลาเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางชุมชนไดจ้ดัข้ึนตามฤดกูาล 

 การแบ่งเพศหญิงและเพศชายในเชิงสญัลกัษณ์แลว้โดยใชก้ลอ้งยาสูบแลว้  ยงัมีการแบ่งเพศหญิงและ

ชาย  โดยใชว้ิธีการเก็บใบยาเสน้ดว้ย  ซ่ึงวิธีการเก็บยาเสน้เป็นท่ีมาของความรสจดัหรือรสอ่อนของยาสูบ  หาก

เป็นผูช้ายก็จะสูบหรือเค้ียวรสจดั  ขนาดท่ีผูห้ญิงมกัสูบหรือเค้ียวรสชาติอ่อนๆ   ทาํใหก้ระบวนการในการคดั

สรรใบยาสูบเพ่ือให้เหมาะสมกบัเพศจึงเกิดข้ึน   

 เพศชาย จะสูบยาเสน้ท่ีเรียกเป็นภาษาอ่าข่าว่า “ ห่อ ตอ ตอ-เออ”  ซ่ึงมีกระบวนการคือ  เม่ือตน้ยาสูบ

สูงไดป้ระมาณเอวคน กจ็ะหกัยอดท้ิง   และบริเวณท่ีหกัยอดก็จะงอกใหม่  ก็เด็ดท้ิงถึงจาํนวน  3  คร้ัง  และเม่ือ

ถึงปลายฝน ใบยาสูบท่ีแก่ไดเ้ต็มท่ี   ก็จะถกูเด็ดมาเขา้สู่กระบวนการรักษาเก็บไว ้  นัน่คือซอย  ตากแหง้ และ

เก็บบริเวณท่ีไม่อบัช้ืน  

 ส่วนของผูห้ญิงนั้น  ยาใบยาสูบท่ีผูช้ายไดห้กัไปแลว้  ก็จะงอกข้ึนมาใหม่ในก่ิงเก่า    และเม่ือ

ระยะเวลาผา่นไป  กจ็ะไดใ้บเขียว  แต่เน่ืองจากถกูหกัหวั และงอกมาใหม่ ทาํใหร้สไม่จดั   ผูห้ญิงคนอ่าข่า

มกัจะเก็บใบยาสูบน้ีเขา้สู่กระบวนการเก็บรักษาและใชท้ั้งเค้ียวและสูบ  ซ่ึงยาสูบในลกัษณะน้ีเรียกเป็นภาษาอ่า

ข่าว่า “ ห่อ แหย ่แหย-่ เออ )  



 นอกจากนั้น  ยงัมียาสูบอีกประเภทหน่ึงท่ีผูห้ญิงคนอ่าข่า นิยมเอามาสูบ  นัน่คือยาสูบท่ีไม่ไดห้กัยอด  

แต่ปล่อยใหย้อดออกดอก  ออกเมลด็  และปล่อยใหเ้มลด็และใบแก่  ซ่ึงในลกัษณะน้ีผูห้ญิงอ่าข่านิยมเอามาสูบ

เช่นกนั  แต่ขนาดเดียวกนัการสูบยาสูบประเภทน้ีทาํใหผู้ห้ญิงเป็นผูรั้กษาเมลด็พนัธุย์าสูบโดยตรง 

 การทาํสญัลกัษณ์สาํหรับเพศหญิงและเพศชาย   ของคนอ่าข่าโดยใชก้ลอ้งยาสูบ  เป็นการแบ่งใหเ้ห็น

ถึงความแตกต่างในเชิงสงัคมว่า  ผูห้ญิงกบัผูช้าย มีความต่างกนัหลายอยา่ง  ทั้งในแง่พิธีกรรม  ในแง่ความเช่ือ  

จึงเป็นท่ีมาของการแบ่งใหรู้้ถึงหรือบ่งบอกถึงเพศ    นอกจากนั้นในเชิงสงัคม  ยงัเป็นการจดัการท่ีใหง่้ายต่อ

ความเป็นเพศหญิงหรือชาย   เช่น หากกลอ้งยาสูบหาย หรือพบตกอยูข่า้งทาง  ผูพ้บสามารถบอกไดท้นัท่ีว่าเป็น

ของเพศใด  จากนั้นกจ็ะไปสอบถามชาวบา้นท่ีทาํงานไร่อยูใ่นทางนั้น  และคืนเจา้ของในท่ีสุด 

 การแบ่งรสยาสูบ  เป็นอีกวิธีการหน่ึง ท่ีคนอ่าข่าไดใ้ชค้วามเป็นสารีระร่างกายของความเป็นผูห้ญิงกบั

ผูช้าย  เน่ืองจากมีความต่างในดา้นสารีระร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นดา้นความแข็งแรง   ความอดทน  ฯลฯ  ทาํใหเ้กิด

การแบ่งเพศโดยใชร้สยาสูบข้ึนมา  นัน่คือผูช้ายสูบยาท่ีมีรสจดั  ขนาดท่ีผูห้ญิงตอ้งรสอ่อน  เพราะนอกจากใน

ดา้นร่างกายแลว้  ความสะดวกในการสูบเป็นอีกประเด็นหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีมาของการสูบรสอ่อน  เพราะผูห้ญิงนั้น

ตอ้งมีลกูนัน่เอง  น่ีคือการแบ่งเพศชายหญิง โดยสญัลกัษณ์กลอ้งยาสูบ   ซ่ึงถือไดว้่าเป็นธรรมเนียมอยา่งหน่ึงท่ี

คนอ่าข่าไดมี้การยดึถือและปฏิบติักนัมา 

จารีตประเพณ ีกบัการป้องกนัยาสูบในอดีต 

 ยาสูบในความเช่ือของคนอ่าข่า  ไม่ใช่เป็นเพียงยาเสน้ธรรมชาติ  แต่ความสาํคญัในชีวิตประจาํวนัของ

คนอ่าข่าในหลากหลายมิติ  ทั้งมิติพิธีกรรม  ความเช่ือ   ยารักษาโรค  และเช่ือว่าเก่ียวกบัสุขภาพ    จาก

กระบวนการวิจยั ทาํใหพ้บความเช่ือของคนอ่าข่าว่ายาเสน้มีคุณสมบติัคือฆ่าเช้ือโรคและรักษาแผลสด  คนอ่า

ข่า มีการใชย้าเสน้เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของยาสมุนไพร  โดยเฉพาะยาสมุนไพรรักษาอาหารเป็นพิษ    โดยมี

สูตรผสมคือ ยาเสน้  ปูนเค้ียวหมาก  ข้ีเฒ่าถ่าน  ตาํใหใ้หล้ะเอียด  และนาํไปผสมนํ้ า  กรองนํ้ าใหผู้ท่ี้

รับประทานอาหารเป็นพิษไดด่ื้มเขา้ไป   

 ในแง่พิธีกรรม  ก็มีใชย้าเสน้  หากมีคนเสียชีวิตในชุมชน  ยาเสน้เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีใชพิ้ธีกรรม

งานศพ  หากเป็นศพของผูช้าย  กจ็ะหาจานอ่าข่า ท่ีเรียกเป็นภาษาอ่าข่าว่า “ ห่อกึง” และในจานก็มียาเสน้ กลอ้ง

ยาสูบ “ ก๊อ หลู่ “   แต่หากเป็นศพของผูห้ญิงก็จะมี “ ขู่ ป๊อง “  ขา้งใส่ยาเสน้ และกอ้งยาสูบ “ “ก๊อจึ”   การ

วางยาเสน้พร้อมกลอ้งสูบยา  เพราะคนอ่าข่ามีความเช่ือว่าวิญญาณของคนตาย และขอบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไป



แลว้ จะมานัง่สูบยาเสน้   จึงสามารถพบเห็นในหนา้โลงบรรจุศพทัว่ไปของชาวอ่าข่า ท่ีวางยาเสน้และกลอ้ง

ยาสูบดงักล่าว 

 การตอ้นรับแขกเป็นอีกหน่ึงประเด็นท่ีมีความสาํคญั ในการตอ้นรับขบัสูแ้ขกท่ีมาเยอืน   ตามธรรม

เนียมเก่าแก่ของชาวอ่าข่า  แขกท่ีมาเยอืนคือผูน้าํบุญมาให ้  ฉะนั้นตอ้งตอ้นรับแขกอยา่งดีเท่าท่ีจะทาํได ้  หาก

มีของกินท่ีดี  ของด่ืมท่ีดี  ตอ้งใหแ้ขกกินก่อน  มีตาํนานมากมายเก่ียวกบัการตอ้นรับแขกของชาวอ่าข่า ไม่ว่าจะ

เป็นเร่ืองการตอ้นรับแขกกบัเร่ืองผา้ห่ม ท่ีเจา้บา้นยอมนอนหนาว  เพราะเอาผา้ห่มใหแ้ขกใส่  ซ่ึงตาํนานเหล่าน้ี

ลว้นแต่เป็นการสอนคนอ่าข่าใหรู้้จกัคุณค่าความเป็นคน และเป็นเบา้หลอมในการสัง่สอนใหเ้ป็นคนอ่าข่าท่ีดี 

 ธรรมเนียมการตอ้นรับแขกของชาวอ่าข่าคือ  เม่ือแขกมาถึงแลว้  กจ็ะตอ้งวางยาเสน้   นํ้ าชา  และนํ้ า

สะอาดใหแ้ขกท่ีข้ึนมาบา้น  จากนั้นก็นัง่คุยกนั  การบริการใหแ้ขกในลกัษณะน้ี ถือว่าเป็นธรรมเนียมท่ีคนอ่าข่า

ไดป้ฏิบติัต่อแขกตามบรรพชนเคยปฏิบติัมา  ทั้งน้ี เม่ือแขกข้ึนมาบา้นจะไม่มีการบงัคบัใหสู้บยาเสน้ หรือด่ืมชา 

แต่อยา่งไร  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแขกคนท่ีมาเยอืนว่าชอบหรือไม่  หากบางคนท่ีเป็นแขกไม่สูบยาเสน้ ไม่ด่ืมชา  ก็ด่ืม

นํ้ าแทนก็มี 

 การควบคุมยาสูบเป็นอีกประเด็นท่ีมีการใชก้ฎจารีตประเพณี   ผูห้ญิงหรือผูช้ายก็ตาม ท่ียงัเป็นเดก็ 

กล่าวคือยงัไม่ไดแ้ต่งงาน และอายไุม่ถึง 25 ปี ถึงว่ายงัไม่ไดบ้รรลุนิติภาวะ  ไม่สามารถสูบยาเสน้ได ้  หากสูบก็

แอบๆสูบ หรือถกูจบัไดก้็จะถกูดุด่า ตลอดถึงนินทา  ทาํใหเ้กิดความอาย และจะเลิกไปเลยในท่ีสุด   การปฏิบติั

อยา่งใดอยา่งหน่ึงในหมู่ชน   หากปฏิบติัในแง่ท่ีสงัคมนั้นไดต้ั้งท่ารังเกียจ  ก็เป็นการจดัระเบียบอยา่งหน่ึงใน

การป้องกนัไม่ใหเ้กิดการกระทาํในแบบท่ีสงัคมไม่ยอมรับ   ทาํใหผู้ก้ระทาํเกิดความเส่ียมเสียและเลิกกระทาํ

ในท่ีสุด  น่ีคือการกดดนั และจดัการในแบบเชิงโครงสร้างทางสงัคม ร่วมกบัการจดัการแบบจารีตประเพณี 

 เยาวชนสมยัก่อน  กลวัคนเฒ่าคนแก่อยา่งมาก  หากมีการสูบยาเสน้  ไม่กลา้เจอหนา้คนเฒ่าคนแก่  

และกลวัจะถกูดุด่า หรือแมก้ระทัง่การถกูโพยตี   ทั้งน้ีหลกัการโพยตีนั้นผูป้กครองทุกหลงัอนุญาตใหท้าํได ้ 

แต่มีขอ้แมว้่าเป็นการกระทาํเพ่ือใหเ้กิดความกลวั และไม่ใหสู้บบุหร่ี  แต่เป็นการลงโทษท่ีไม่ถึงกบัเลือดออก

ยางตก  เปรียบเสมือนครูบาอาจารยส์ัง่สอนลกูศิษยด์ว้ยไมแ้ส ้

 หนุ่มสาว จะไม่กลา้สูบบุหร่ี  เพราะกลวัเพศตรงกนัขา้มรู้  หากแอบสูบยาเสน้ กล่ินท่ีติดเส้ือผา้มา หรือ

ติดปาก  ทาํใหห้นุ่มคนนั้นไม่สามารถเขา้ใกลส้าวๆไดเ้ลย   หากแต่เป็นผูห้ญิงก็จะลงนินทาว่าไม่มีความเป็นกุล

สตรี  พ่อแม่ไม่ไดส้ัง่สอน และไม่เป็นท่ีสนใจของหนุ่มๆ   ทาํใหก้ารสูบยาเสน้เป็นเร่ืองท่ีคนในสงัคมอ่าข่า

โดยเฉพาะหนุ่มสาวพยายามหลีกเล่ียงอยา่งท่ีสุด   



 การสูบยาเสน้และเค้ียวหมาก ของคนอ่าข่าในอดีต มีกฎจารีตประเพณี และโครงสร้างทางสงัคม 

โดยเฉพาะผูอ้าวุโส  ไดค้วบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด   มีการใชก้ฎจารีตเป็นบรรทดัฐานในการสัง่สอนเด็กๆเยาวชน

ในสงัคม  ทั้งน้ีหากยงัไม่บรรลุนิติภาวะตามความเช่ือของชาวอ่าข่าแลว้  ผูน้ั้นจะถกูลงโทษ ตั้งแต่ถกูนินทาให้

เกิดความอบัอาย  ไม่เป็นท่ีชอบของเพศตรงกนัขา้ม หรือแมก้ระทัง่การถกูโพยตี  ทาํใหส้งัคมอ่าข่าในอดีต 

สามารถใชห้ลกัจารีตประเพณีป้องกนันกัสูบยาเสน้รุ่นใหม่ได ้  อยา่งไรก็ตามการป้องกนัไม่ไดป้้องกนัตลอด

ชีวิต  เพียงแต่เป็นช่วงระยะหน่ึงเท่านั้น  เพราะพ้ืนฐานสงัคมของชาวอ่าข่ายอมรับการสูบยาเสน้ เม่ือถึงเวลาอนั

สมควร 

คตธิรรมความเช่ือ เกีย่วกบัยาเส้นและการเคีย้วหมากพล ู

 จากกระบวนการวิจยั  สามารถเก็บรายละเอียดขอ้มลู เก่ียวกบัสาเหตุของการสูบยาเสน้และการเค้ียว

หมากพลไูดด้งัน้ี 

1. การเค้ียวหมาก  คนอ่าข่าเช่ือว่าเป็นวิธีทาํความสะอาดฟัน  ฟันดาํ  ทาํใหฟั้นไม่ผ ุ

2. การเค้ียวหมาก  ทาํใหป้ากและฟันดาํ   ตามความเช่ือเดิมของคนอ่าข่าคือความสวยงาม  มีภาษิตอยูบ่ท

หน่ึงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวคิดของคนอ่าข่าเก่ียวกบัฟันเป็นอยา่งดีคือ “ ฟันขาวเหมือนหม่ีชุ่ม  อาเบย้  

หละบ่ือ “  ซ่ึงภาษิตบทน้ีเป็นการเปรียบเปรยว่า ฟันขาวเหมือนคนไทยใหญ่  อาเบย้ ( เป็นชนเผา่หน่ึง

ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศพม่าในปัจจุบนั )   และคนจีน 

3. การสูบยาเสน้  เพ่ือไล่แมลงต่างๆ อาทิเช่น ยงุ   คนอ่าข่าทาํไร่  และหาของป่าเป็นอาหาร ทาํใหต้อ้ง

ออกป่าบ่อยๆ ทาํใหแ้มลงศตัรูพืชมารังครวญ   การสูบยาเสน้เป็นอีกวิธีหน่ึงในการไล่แมลงต่างๆ จาก

การสูบเพ่ือไล่แมลง  กลายเป็นติดยาเสน้ในท่ีสุด 

4. การดบักล่ินเหมน็  การไปงานศพในสมยัก่อน  ซ่ึงเหมน็กล่ินเน่า  ทาํใหผู้ช้ายหรือผูห้ญิงตอ้งควา้ยา

เสน้มาสูบ เพ่ือทบักล่ินเหมน็  หลายๆคนไม่เคยสูบยาเสน้ แต่ดว้ยความทนไม่ไหวทาํใหต้อ้งควา้ยา

เสน้มาสูบ  และการปฏิบติัในลกัษณะเช่นน้ีนานเขา้ ทาํใหเ้กิดการติดยาเสน้โดยปริยาย 

5. เปร้ียวปาก  หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จ  รู้สึกเปร้ียวปาก  ก็จะหายาเสน้มาสูบกนั  เพ่ือดบัความ

เปร้ียวปาก  และลดกล่ินอาหารท่ีติดจากปาก     

การยอ้มฟันใหด้าํของชาวอ่าข่า  ไม่ว่าจะเป็นผูห้ญิงหรือผูช้าย  เรียกเป็นภาษาอ่าข่าว่า “ ส่ือ เน ้ เน”้  ซ่ึงมี

ความหมายตรงคือ การยอ้มฟันใหแ้ดง  เม่ือผา่นการยอ้มแลว้สีฟันจะออกแนวแดงดาํ   การเก้ียวพาราสีกนั

ระหว่างหนุ่มสาวในอดีต  มกัจะมองฟันดว้ย หากฟันขาวก็จะไม่ดึงดูดใจเพศตรงกนัขา้ม  ยอ้มสีฟันกจ็ะเป็นท่ี

ช่ืนชอบของหนุ่มๆสาวๆในอดีต    แต่เม่ือผา่นการแต่งงานไปแลว้เร่ิมเค้ียวหมากพล ูทาํใหฟั้นท่ีเคยออกดาํแดง  

ถกูหินปูน  ยาเสน้  หมากพล ูและอ่ืนๆ เกาะจบั  ทาํใหฟั้นกลายเป็นดาํสนิท  



วธิีการสูบยาเส้นและเคีย้วหมากพล ู

 ผลจากการวิจยั พบเก่ียวกบัวิธีการสูบยาเสน้ และเค้ียวหมากของชาวอ่าข่าท่ีน่าสนใจคือ  ในอดีตการ

เค้ียวหมากและสูบยาเสน้ เม่ือระยะเวลาอนัสมควร  ก็สามารถสูบและเค้ียวไดเ้ปิดเผย   แต่ในสภาวการณ์

ปัจจุบนั การสูบบุหร่ีเพ่ิมข้ึนในกลุ่มเยาวชน   ขนาดท่ีการเค้ียวหมากไดล้ดลงเกือบหายหมด  ทาํใหเ้ด็กเยาวชน

รุ่นใหม่ติดบุหร่ี แต่ไม่ติดหมาก   สาเหตุหน่ึงท่ีหมากพลไูม่เป็นท่ียอมรับ เพราะค่านิยมเปล่ียนไป เช่น คนฟัน

ขาวถือว่าสุขภาพฟันดี ฟันดาํสุกปรก   การเค้ียวหมากเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม  เพราะการคายนํ้ าหมากทาํใหผ้ดิ

กฎหมาย  ตลอดถึงกระบวนการดา้นส่ือสารมวลชนท่ีเผยแพร่ออกมา  มีแต่เร่ืองสูบบุหร่ีว่าดูเท่ห์  มาดแมน  

เป็นท่ียอมรรับของเพ่ือนฝงู  ซ่ึงส่ือดงักล่าวมีผลอยา่งมากกบักลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ของชาวอ่าข่าอยา่งยิง่   ผลจาก

การวจิยั จึงไดว้ิธีการสูบยาเสน้ และเค้ียวหมากแบบสมยัเม่ือ 30 ปีท่ีผา่นมาไดด้งัน้ี 

1)  มวนสูบโดยฝักขา้วโพด      

2) มวนสูบโดยใชใ้บตองแหง้ 

3) ใส่กลอ้งยาสูบ แลว้จุดไฟดูด 

ส่วนวิธีการเค้ียวหมากในอดีต  มีวิธีการและองคป์ระกอบท่ีนาํมาใชเ้ค้ียวหมากพลดูงัน้ี 

1.  เอาใบหมากมากางแลว้ใส่องคป์ระกอบขา้งในแลว้มวนเค้ียว  ประกอบมีดงัน้ี 

1.1) ยาเสน้ 

1.2) ใบหมากพล ู

1.3) สีเสียด 

1.4) ยอดไมท่ี้เรียกเป็นภาษาอ่าข่าว่า “ ห่าทูมะ “  

1.5)  เปลือกไม ้เช่น “ หล่อแหน่ “  

1.6)  หินปูน  หามาดว้ยการเผากอ้นหิน 

1.7) โลมาช่อจึ  ( โลมา แปลว่ากอ้นหินใหญ่  จ่อจึ แปลว่าขิง  รวมกนัจึงมีความหมายว่า ขิง 

        ท่ีข้ึนอยูต่ามกอ้นหินใหญ่ ) 

การสูบยาเสน้ และเค้ียวหมากพลขูองคนอ่าข่า นอกจากมีในแง่ความเช่ือ  พิธีกรรม  แลว้มีการปฏิบติักนัมาจน

กลายเป็นวิถีชาวบา้น  การสูบยาเสน้และเค้ียวหมาก  จึงไดมี้การคิดคน้หาสูตร และปรุงแต่งดว้ยองคป์ระกอบ

ต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดรสชาติและกล่ินตามพ่ึงประสงค ์

จารีตประเพณกีบัการควบคุมยาสูบในปัจจุบัน 



ผลจากการวิจยัของโครงการน้ี  ทาํใหท้ราบถึงความเขม้แข็งของจารีตประเพณีของคนอ่าข่าในอดีต มีบทบาท

ของการควบคุมยาสูบ  และการอ่อนแอท่ามกลางกระแสสงัคมท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว  กระแสเหล่านั้นไดเ้ขา้

มาสู่ชุมชนอ่าข่า  ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง  ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงในดา้นเศรษฐกิจ  จากเดิมปลกูขา้ว 

และขา้วโพดเพ่ือการบริโภคและเล้ียงสตัว ์  มาเป็นการปลกูเป็นพืชเชิงเดียวเพ่ือการคา้ขายเต็มรูปแบบ   ดา้น

การปกครอง  จากเดิมผูน้าํธรรมชาติมีอาํนาจในการช้ีเป็นช้ีตาย  และมีความเช่ือมโยงกบัผสีางเทวดา  มาเป็น

การปกครองท่ีมีตาํแหน่งทางการ ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในชุมชน ไม่ว่าตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้น  

ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ฯลฯ  ในปัจจุบนัตาํแหน่งเหล่าน้ีมีบทบาทและอาํนาจ

มาก 

 การเปล่ียนแปลงไปของชุมชนอ่าข่า  บทบาทของผูน้าํธรรมชาติ  หลงเหลือแต่เพียงผูน้าํประกอบ

พิธีกรรม  ซ่ึงการเปล่ียนเปล่ียนในเชิงโครงสร้างสงัคมน้ี  ไดท้าํใหบ้ทบาทและอาํนาจของผูน้าํธรรมชาติหมด

ไป ตลอดถึงความเข็มขน้ในดา้นจารีตประเพณีหยอ่นลง   และในหมู่บา้นอ่าข่า  โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเป้าหมายวิจยั  

ทุกหมู่บา้นมีการเปล่ียนแปลงในดา้นความเช่ือ   จากเดิมท่ีคนอ่าข่าทุกหลงัคาเรือน มีการบูชาวิญญาณบรรพชน  

หรือท่ีเรียกเป็นภาษาอ่าข่าว่า  “ อะเผ่วล้อ-เออ “   มานบัถือศาสนาคริสต ์   การเปล่ียนดา้นความเช่ือและศาสนา  

นัน่หมายถึง คนอ่าข่ามีการเปล่ียนวิถีประจาํวนั และปี    กล่าวคือหากคนอ่าข่านบัถือความเช่ือเดิม มีการบูชา

วิญญาณบรรพชนปีละ 12  คร้ัง  และในรอบหน่ึงอาทิตย ์มี 13  วนั  แต่พอมานบัถือศาสนาคริสต ์ ปีหน่ึงๆ มี

พิธีกรรมสาํคญัๆ เช่น คริสตม์าส  และหยดุทาํงานทุกวนัอาทิตยข์องสปัดาห์  

 ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสงัคมอ่าข่า   มีผลอยา่งมากกบัการบงัคบัในการควบคุมยาสูบ  เพราะ

เม่ืออาํนาจทางโครงสร้างสงัคมของผูน้าํธรรมชาติของอ่าข่าไม่เหลือ    จารีตประเพณีไม่เขม้ขน้  การปกครอง

ผูค้นกลายเป็นหนา้ท่ีของผูน้าํทางการ  และความสมัพนัธข์องคนอ่าข่าในชุมชน ความเป็นเครือญาตินอ้ยลง  

ต่างคนต่างอาศยั  ต่างคนต่างเอาตวัรอดมากข้ึนทาํใหเ้ห็นแก่ตวัมากข้ึน  และยดึอตัตาความเป็นอิสระ  ไม่ตอ้ง

ถกูจารีตประเพณีบงัคบัอยา่งในอดีตว่าส่ิงน้ีทาํได ้หรือไม่ได ้   จึงสามารถพบเห็นเด็กเยาวชนชาวอ่าข่าสูบบุหร่ี 

และมวนสูบยาเสน้   และการเปล่ียนไปของพฤติกรรมของคนอ่าข่าไม่ว่าจะเป็นเยาวชน หรือผูใ้หญ่   ลว้น

ไดรั้บการยอมรับในสงัคมอ่าข่าในปัจจุบนั  จึงสามารถพบเห็นเด็กอ่าข่าสูบบุหร่ีอยา่งเสรี  โดยไม่ไดรั้บการ

ลงโทษใดๆจากชุมชน 

 อยา่งไรก็ตาม ในชุมชนท่ีห่างไกลความเจริญ เช่นบา้นอะบ่อโด่  ยงัพอมีบา้งท่ีทางชุมชน มีมาตรการ

ในเชิงสงัคมป้องกนัหนา้สูบใหม่    เม่ือเด็กเยาวชนสูบบุหร่ีหรือยาเสน้   จะถกูชุมชนนินทา  ถกูผูป้กครองดุด่า  

กล่าวตกัเตือน    เม่ือเด็กเยาวชนถกูมาตรการทางสงัคมก็เกิดความอบัอาย  จึงไดแ้ต่หลบๆซ่อนๆ  ในการสูบ

บุหร่ี  มาตรการในเชิงสงัคมใชไ้ดผ้ลในระดบัหน่ึง   แต่ไม่สามารถใชไ้ดเ้ม่ือเด็กไดอ้อกนอกชุมชนไปแลว้   



เพราะห่างสายตาของพ่อแม่ผูป้กครอง  ทาํใหเ้ด็กไดสู้บบุหร่ีอยา่งเสรีเม่ือออกจากชุมชน  และเม่ือมีอายมุากข้ึน  

ก็จะไม่อายอีกเพราะมีผูค้นจาํนวนมากมายในชุมชน ท่ีดดูบุหร่ี มวนยาเสน้เป็นตวัอยา่ง  ประเดน็เร่ืองจารีต

ประเพณีและการควบคุมยาสูบ  จึงเหมือนกบัว่า ผูป้กครองสอนไดไ้ม่เต็มปาก  เพราะผูป้กครองก็สูบ  จารีต

ประเพณีไม่สามารถบงัคบัได ้  เพราะการเปล่ียนไปเชิงโครงสร้างทางสงัคมของผูรั้กษาจารีตประเพณี  เหลือ

อาํนาจแค่ผูน้าํประกอบพิธีกรรมเท่านั้น     

 ประเด็นเร่ืองการควบคุมยาสูบในหมู่บา้นอ่าข่า  โดยใชห้ลกัจารีตประเพณี  จึงไม่ไดผ้ล  เพราะความ

เช่ือของคนอ่าข่าเก่ียวกบัยาเสน้ว่าเป็นยาสมุนไพร ทาํใหฟั้นไม่ผ ุ  ฯลฯ  เป็นอุปสรรคอยา่งยิง่ในการ

เปล่ียนแปลงหรือลบลา้งความเช่ือเหล่าน้ี   เม่ือชุมชนมีความสมัพนัธท่ี์ห่างกนัมากข้ึน  ความเขม้แข็งของจารีต

ประเพณีลดลง  นั้นหมายถึงชุมชนอ่าข่า  คนอ่าข่า ท่ีไม่ไดสู้บบุหร่ี/ ยาเสน้  มีอนัตรายจากควนับุหร่ี  และ 

โครงสร้างทางสงัคมปัจจุบนัในหมู่บา้นอ่าข่า  เอ้ือต่อการใหห้นา้สูบหนา้ใหม่เกิดข้ึนในสงัคมอ่าข่า  ในอนาคต

จึงมีแนวโนม้ว่า  คนอ่าข่าในชุมชนมีโอกาสติดบุหร่ีและยาเสน้มากข้ึน 

 

อทิธิพลส่ือ บุหร่ีและเยาวชน 

 การเปล่ียนแปลงบนโลกใบน้ี  เกิดข้ึนทุกวินาที  ซ่ึงเป็นกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเป่ียมไปดว้ยพลงั

และอิทธิพล   การเปล่ียนแปลงน้ีทาํใหโ้ลกอนักวา้งใหญ่ใบน้ีเลก็ลง  การส่ือสารรวดเร็ว  ฉบัไว   และรับรู้กนั

ทัว่โลก   การพฒันาดา้นส่ือ  ทาํใหช้าวบา้นทุกระดบั  มีช่องทางในการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารมากข้ึน  ไม่ว่าจะเป็น

หนงัสือพิมพ ์ โทรทศัน์   วิทย ุ อินเตอร์เน็ท   โทรศพัทถื์อมือ  เป็นตน้ 

 ท่ามกลางกระแสโลกท่ีเปล่ียนไป  ชุมชนไม่สามารถตั้งรับ ดว้ยการปิดอยา่งเช่นในอดีต   เพราะ

นอกจากนโยบายของรัฐท่ีตอ้งเปิดชุมชน  ดว้ยการเปิดโรงเรียน  ศนูยส์งเคราะห์ชาวเขา  มีถนน   นํ้ าประปา  

การกระจายนโยบายของรัฐดว้ยความเช่ือท่ีว่า นํ้าไหล  ไฟสว่าง  หมายถึงชุมชนท่ีมีการพฒันา    

 การรับเทคโนโลยใีหม่ๆ นอกจากเป็นความตอ้งการของภายนอก ไม่ว่าจะเป็นบริษทัขายสินคา้ และ

ส่วนหน่ึงเป็นนโยบายของรัฐ  ยงัเป็นความตอ้งการของคนอ่าข่า  เพราะติดในความสะดวกสบาย  จึงมีการ

แสวงหาดว้ยวิธีการต่างๆ  เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความตอ้งการของตนเอง 

 เม่ือถนนดี  ไฟฟ้าสว่าง  การศึกษาเขา้มา  การเปล่ียนแปลงในชุมชนเกิดข้ึนอยา่งชดัเจน ไม่ว่าจะเป็น

ดา้นความสมัพนัธใ์นชุมชน เครือญาติ  จากเดิมการลม้หมตูวัหน่ึง หมายถึงความรักความผกูพนัของพ่ีนอ้ง  

หมายถึงความสมคัรสมานของคนในชุมชน กลายเป็นการซ้ือขาย ตีมลูค่าเป็นเงินตรา  การเขา้มาของ

วิวฒันาการของในชุมชนอ่าข่า  ท่ามกลางท่ีชาวบา้นรู้ไม่เท่าทนั ทาํใหเ้กิดปัญหาต่างๆมากมาย  และปัญหาการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ี  คนชนเผา่อ่าข่าเองก็ยงัไม่ไดมี้กระบวนการในการตั้งรับแต่อยา่งใด 



 ส่ือหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อชนเผา่อ่าข่ามาก  และเป็นตวัช้ีนาํคนอ่าข่า  นัน่คือโทรทศัน์  วิทย ุ  หากไดมี้

โอกาสข้ึนไปในหมู่บา้นชนเผา่อ่าข่า  ไม่ว่าพ้ืนท่ีจะห่างไกลเท่านั้น  จะมีการใชร้ะบบไฟฟ้าทั้งโซล่าเซลล ์หรือ

จากพลงังานจากนํ้ า  หรือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เม่ือไปถึงหมู่บา้นส่ิงแรกท่ีพบเห็นได ้  และตั้ง

ตระหง่านอยู ่ นัน่คือจานดาวเทียม    เป็นอุปกรณ์ในการคน้หาช่องโทรทศัน ์ ทั้งท่ีเป็นช่องทางปกติท่ีเปิดดู

ทัว่ไป และช่องทางท่ีใหบ้ริการทางเคเบ้ิลทีว ี   เกือบทุกหลงัคาเรือนมีการตั้งจานดาวเทียม และชมดูโทรทศัน์

อยา่งสนุกสนาน 

 การท่ีคนชนเผา่อ่าข่า  จากเดิมเม่ือกินขา้วเยน็เสร็จ หนุ่มสาวก็จะออกไปรวมกลุ่มทาํกิจกรรมท่ี “ แต 

ห่อง “ ลานชุมชน  มาเป็นการจบักลุ่มกนัดูละครท่ีเปิดอยา่งเสรี   ความผกูพนัและวิถีแบบดั้งเดิมจึงจางหายไป  

ขณะท่ีอีกกลุ่มหน่ึงคือ กลุ่มคนอาย ุ 50  ปี ข้ึนไป  ก็นิยมฟังรายการวิทยภุาคภาษาอ่าข่า  ทั้งท่ีเป็น

วิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ภาคภาษาชนเผา่ )  และวิทยคุล่ืน 914  วิทยคุล่ืนความมัน่คงตามเขต

ชายแดน  และเป็นช่องทางในการส่ือสารรับรู้ขอ้มลูอยา่งดี  คล่ืนวิทยสุามารถฝากขอ้ความต่างๆ จากพ้ืนท่ีแห่ง

หน่ึง  ไปยงัพ่ีนอ้งท่ีอยูอี่กท่ีหน่ึง  ความแรงของคล่ืนวิทยสุ่งถึงประเทศพม่า   เพราะรายการน้ีสามารถรับฟังได้

ถึง จงัหวดัท่าข้ีเหลก็ ประเทศสาธารณะสหพนัธพ์ม่า ( เปล่ียนช่ือประเทศล่าสุด )  

 ปัจจุบนัการใชบ้ริการทางวิทยภุาคภาษาชนเผา่นอ้ยลงจากอดีต  แต่ก็ยงัมีคนฟังอยู ่ โดยเฉพาะชุมชนท่ี

อยูห่่างไกลความเจริญ    แต่โทรศพัทมื์อถือไดเ้ขา้มาแทนท่ี    ดว้ยความท่ีโทรศพัทมื์อถือในปัจจุบนัมีราคาถกู  

ค่าใชจ่้ายในการโทรไม่แพง  ทาํใหช้าวบา้นและกลุ่มชนเผา่ สามารถเขา้ถึงการใชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือเกือบ

ทุกคน  ทาํใหก้ารส่ือสารระหว่างบุคคลเป็นเร่ืองท่ีง่ายข้ึน  จากเดิมฝากขอ้ความผา่นรายการวิทย ุ  มาเป็นการ

โทรศพัทห์ากนัโดยตรง   และมีการใชโ้ทรศพัทมื์อถืออยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั 

 อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่สุดสาํหรับคนชนเผา่อ่าข่า คือ คนชนเผา่ไม่สามารถดาํรงชีวิต

อยา่งในอดีตในบนพ้ืนท่ีสูง     ดว้ยขอ้จาํกดัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่ีดินทาํกิน  การศึกษา  มาประกอบธุรกิจ

ฯลฯ   คนชนเผา่จึงจาํเป็นตอ้งออกจากชุมชนมาใชชี้วติในเมืองใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่  กรุงเทพ  ภูเกต  ชลบุลี 

กระบ่ี ฯลฯ   กระจายไปอยูจ่ากภาคเหนือยงัภาคใต ้  ซ่ึงการอพยพไปของคนชนเผา่อ่าข่าไม่ไดอ้พยพไปอยา่ง

ถาวร  แต่เป็นการไปอยูเ่ป็นคร้ังคราว  เพราะไปขายผลิตภณัฑช์นเผา่กบันกัท่องเท่ียว  ตามสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึน

ช่ือของประเทศไทย  เช่นกาํไรขอ้มือ  เส้ือ  หมวก  หรือเคร่ืองประดบั ฯลฯ     

 การออกไปนอกชุมชน  เพ่ือความอยูร่อดของคนชนเผา่อ่าข่า  เป็นอีกเหตุผลหน่ึงในการนาํการ

เปล่ียนแปลงมาสู่ชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นแนวการแต่งกาย   ความเช่ือ  ภาษา   และวฒันธรรมใหม่ๆ ท่ีไม่เคยมีมา

ก่อนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการยอ้มสีผม   การเจาะล้ิน   การสกัลายเนน้ความสวยงาม (  เดิมทีคนชนเผา่สกั

ยนัตเ์พ่ือป้องกนัตวั หรือเพ่ือความขลงั ) เป็นตน้    เม่ือคนชนเผา่ท่ีไดรั้บวฒันธรรมเหล่าน้ีกลบัเขา้มาในชุมชน 



ก็จะนาํมาเผยแพร่   และภาพของแปลกเหล่าน้ีคือความทนัสมยั  ดูแลว้เท่ห์  เป็นของคนยคุใหม่  จึงเป็นท่ีนิยม  

โดยท่ีผูน้าํดา้นความเช่ือและจิตวิญญาณ ไม่สามารถทดัทานไดเ้ลย 

 การรับขอ้มลูข่าวสารทุกวนั  ไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมือง  เศรษฐกิจ  สงัคม ฯลฯ  ทาํใหช้าวบา้นไดรั้บรู้

ขอ้มลูอยา่งรวดเร็ว  แต่การรับรู้ขอ้มลูข่าวสารโดยไม่ผา่นการกรอง   นานเขา้ทาํใหช้าวบา้นซึมซบัและมี

พฤติกรรมตามแบบในทีวี   เช่น จากเดิมหากมีเดก็ยอ้มผม  หรือสูบบุหร่ี จะรับไม่ได ้ กลายเป็นรับได ้ และมอง

ว่าเป็นเร่ืองธรรมดา  เพราะเคยเห็นในทีวกี็มีคนดดูบุหร่ี    ขณะท่ีเยาวชนท่ีรับรู้ขอ้มลูข่าวสารจากช่องทางส่ือ  

มองว่าบุหร่ีและยาเสน้ไม่ไดอ้นัตรายต่อสุขภาพ   เม่ือมีการรับรู้ขอ้มลูและนาํไปสู่พฤติกรรมลอกเลียนแบบ ทาํ

ใหเ้กิดหนา้สูบหนา้ใหม่ในสงัคมอ่าข่า  และในปัจจุบนัในกลุ่มเยาวชน  โดยเฉพาะกลุ่มผูช้ายรู้สึกว่าการสูบ

บุหร่ีเท่ห์  มีความทนัสมยั  และสูบบุหร่ีเพ่ือสงัคม 

 การควบคุมยาสูบ  โดยใชห้ลกัจารีตประเพณีในปัจจุบนั  ใชไ้ม่ได ้  เพราะผูท่ี้มีอาํนาจในการควบคุม

หลกัจารีต  ใหเ้ป็นไปตามหลกัความเช่ือชนเผา่  มีอาํนาจนอ้ยลง  หลงเหลืออาํนาจในเชิงสงัคมเพียงแค่ผู ้

ประกอบพิธีกรรม   การนาํหลกัจารีตประเพณีมาควบคุมยาสูบในปัจจุบนัจึงใชไ้ม่ไดอ้ยา่งส้ินเชิง 

ผลจากการวิจยัดว้ยการจดัเวที  เพ่ือระดมความคิดเห็นของชาวบา้นประเด็นเก่ียวกบัยาเสน้ ในรูปแบบ

หลากหลาย เช่น วิธีการบริโภค ทั้งการมวนสูบ  การเค้ียวหมาก   บทบาทการแบ่งเพศความเป็นหญิง - ชาย  

โดยใชย้าเสน้  ตลอดถึงความเช่ือและพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสน้   เพ่ือใหก้ารศึกษาในเชิงคุณภาพเก่ียวกบัยา

เสน้ใหเ้ห็นภาพชดัเจน  เห็นภาพรวมของโครงการ  จึงไดท้าํการออกแบบสอบถามถึงสาเหตุหรือมลูเหตุต่างๆ 

เก่ียวกบัยาเสน้  ช่วงอายแุต่ละวยั และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  เม่ือทาํแบบสอบถามเสร็จแลว้ ก็มาคาํนวณสดัส่วน

เปอร์เซ็นตข์องแต่ละชุมชน 

การออกไปสาํรวจแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ยบา้นอะบ่อโด่   บา้นป่าเก๊ียะ   บา้นหว้ยตน้ผึ้ง  บา้นแม่ตาแมว  

บา้นแสนเจริญ  และบา้นหว้ยข้ีเหลก็  โดยเป้าหมายของโครงการสาํรวจทุกหลงัคาเรือนท่ีเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย  

เน่ืองจากหมู่บา้นเป้าหมายเป็นคณะเลก็ ซ่ึงสามารถทาํแบบสอบถามไดทุ้กหลงัคาเรือน  ซ่ึงผลจากการศึกษาได้

ดงัต่อไปน้ี 

  



4.1 ชุมชนบ้านอะบ่อโด่ 

หมู่ 24  ตาํบลท่าก๊อ   อาํเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชียงราย มีจาํนวน 54  หลงัคาเรือน    เป็นชุมชนชาวอ่าข่า มี

ประชากรดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.1.1  จาํนวนประชากรบ้านอะบ่อโด่ 

เพศ จาํนวน รวม 

ชาย 142 142 

หญิง 160 160 

รวม 302 

 จากตางราง 4.1.1  จาํนวนประชากรบา้นอะบ่อโด่  ปัจจุบนับา้นอะบ่อโด่  มีจาํนวนประชากรรวม

ทั้งส้ิน  303  คน  โดยสามารถแยกเป็นเพศชาย 142  คน  ผูห้ญิง  160  คน 

 

ข้อมูลพืน้ฐานบ้านอะบ่อโด่ 

 ชุมชนอยูห่่างจากท่ีว่าการอาํเภอแม่สรวย  47  กิโลเมตร การเดินทางไปชุมชนตอ้งผา่นดงป่า  ลาํหว้ย  

ภูเขา  ซ่ึงการเดินทางเขา้ไปในชุมชนถนนเป็นลกูรัง และไม่สามารถเขา้ไปในชุมชนในช่วงฤดูฝนได ้ เน่ืองจาก

ดินถล่มถนน และตน้ไมล้ม้ทบัเสน้ทาง   หากจะเดินทางเขา้ไปในชุมชน  ตอ้งมีความชาํนาญในพ้ืนท่ี  ตอ้งเป็น

รถท่ีขบัเคล่ือนดว้ยส่ีลอ้  และมดัโซ่ลอ้  ถึงจะเขา้ไปในชุมชนได ้

 ในดา้นศาสนาและความเช่ือ  ชุมชนบา้นอะบ่อโด่นบัถือศาสนาคริสต ์   เขา้โบสถแ์ละทาํพิธีกรรมใน

ทุกวนัอาทิตย ์   แต่ทั้งน้ียงัมีพิธีกรรมแบบดั้งเดิมชาวอ่าข่าเป็นอาจิณ 

 สภาพบา้นเรือน  มีส่วนท่ีสร้างดว้ยไมแ้ละมุงหลงัคาดว้ยกระเบ้ืองเป็นจาํนวนนอ้ย   ส่วนใหญ่มุง

หลงัคาดว้ยหญา้คา   ใชไ้มฟ้ากท่ีทาํมาจากไมไ้ผท่าํเป็นผนงับา้น   ลกัษณะบา้นทรงจัว่ยกพ้ืนบา้น   ทุกหลงัคา

เรือนติดตั้งระบบโซล่าเซลล ์เพ่ือใหค้วามสว่าง      การรับรู้ข่าวสารต่างๆ ชาวบา้นรับรู้จากวิทยภุาคภาษาชนเผา่  

ซ่ึงเป็นวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ( ภาคภาษาชนเผา่ )   และข่าวสารจากทางการ  ซ่ึงผา่นผูใ้หญ่บา้นมา

สู่ชาวบา้น 

 

 

 

ข้อมูลด้านการศึกษา 



 การศึกษามีส่วนสาํคญัในการรับรู้ข่าวสาร  และการศึกษาของคนชุมชนห่างไกลความเจริญมีมิติต่างๆ 

ท่ีซ่อนไว ้ เช่นการรู้หนงัสือหมายถึงเป็นคน หรือกลุ่มคนท่ีออกนอกชุมชน  เพราะในชุมชนไม่ไดมี้การสอน

หนงัสือ  ผูค้นในชุมชนตั้งแต่เด็กถึงเยาวชน ท่ีสนใจการศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งออกไปศึกษาหาความรู้นอกชุมชน  

โดยส่วนมากก็ไปอาศยัอยูต่ามหอพกัท่ีศาสนารับภาระเล้ียงดู  และบางส่วนเรียนหนงัสือในเมืองใหญ่ๆ เช่น 

เชียงใหม่ ฯลฯ  ซ่ึงรายละเอียดการศึกษาดงัน้ี 

 

ตารางที่ 4.1.2  บ้านอะบ่อโด่  จากการศึกษาและวิจยัยงัพบผูอ่้านหนงัสือและเขา้ใจในเน้ือหา  ดงัต่อไปน้ี 

ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

อ่านหนงัสือไดแ้ละเขา้ใจ 20 28 48 15.8% 

อ่านไม่ได ้ 120 134 254 83.4% 

 จากสถิติตามตารางท่ี 4.1.2 บา้นอะบ่อโด่   แสดงใหเ้ห็นถึงสดัส่วนของคนในชุมชนบา้นอะบ่อโด่

เก่ียวกบัคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงในชุมชนมีสดัส่วน 1ใน 4  เท่านั้นท่ีสามารถอ่านหนงัสือออกและเขา้ใจใน

เน้ือหา  การไม่เขา้ใจในเน้ือหาเป็นปัญหาอุปสรรคอยา่งยิง่ในการส่ือสารขอ้ความภาพ และเน้ือหาทัว่ไป 

สาเหตุของการตดิบุหร่ีมวนเองและหมากพล ู

 จากการศึกษาวจิยัของโครงการในเชิงลึกยงัพบว่า  สาเหตุของการติดยาเสน้มวนเอง และหมากพลท่ีู

ใส่ยาเสน้เค้ียว  ผลจากการศึกษาไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 4.1.3  บ้านอะบ่อโด่ 

ประเภท สาเหตุ ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

สูบยาเสน้ ตามเพ่ือน, เปร้ียวปาก, คน

อ่ืนใชใ้หไ้ปจุดยาเสน้ 

 

25-60 

 

45 

 

0 

 

45 

 

14.9% 

เค้ียวยาเสน้ เช่ือว่าสุขภาพฟันแข็งแรง 

ฟันไม่ผ ุ และค่านิยมฟันดาํ

สวยงาม 

 

40-60 

 

0 

 

12 

 

12 

 

3.9% 



 ตารางท่ี 4.1.3  บา้นอะบ่อโด่ สามารถอธิบายไดว้่า  หมูบ่า้นอะบ่อโด่  ผูสู้บยาเสน้ทั้งหมดเป็นผูช้าย    

ซ่ึงเม่ือไปเทียบกบัสดัส่วนของประชากรทั้งหมดสูงถึงร้อยละ 14.9  จากประชากรทั้งหมดเพียง 302  คน  ซ่ึงถือ

ว่าสูงมาก หากเทียบกบัจาํนวนประชากรในชุมชน  และผูสู้บยาเสน้อายรุะหว่าง  25 -60  ปี 

 เช่นเดียวกนั  การเค้ียวหมากพลใูส่ยาเสน้  ก็จะเค้ียวเฉพาะในกลุ่มผูห้ญิงเท่านั้น   อายรุะหว่าง 40-60 ปี  

การเค้ียวหมากนอกจากมีความเช่ือว่าการเค้ียวหมากทาํใหสุ้ขภาพฟันแข็งแรง   อีกนยัยะหน่ึงจากสถิติบ่งบอก

ว่าการเค้ียวหมากเป็นความเช่ือในกลุ่มอ่าข่าวยักลางคน  ผูห้ญิงและคนรุ่นใหม่ ไม่นิยมเค้ียวหมากพล ู

ที่มายาเส้น 

ความน่าสนใจเก่ียวกบัท่ีมาของยาเสน้  มาจากไหน  ชาวบา้นมีการปลกูยาเสน้เองหรือไม่  หากไม่ปลกูชาวบา้น

เอายาเสน้ท่ีไหนมาบริโภค  จากการศึกษางานวิจยักบัชาวบา้นพบท่ีมาและท่ีไปของยาเสน้ดงัน้ี 

ตารางที่ 4.1.4  บ้านอะบ่อโด่ 

ที่มา จาํนวน(หลงั) วธิีบริโภค หมายเหตุ 

ปลกูเอง 3 เค้ียว 5.5% 

ซ้ือมาจากชานเมือง 12 สูบ 22.2% 

  

 ตารางท่ี  4.1.4  บา้นอะบ่อโด่  อธิบายไดว้่า หมู่บา้นอะบ่อโด่  มีจาํนวน 54  ครอบครัว   มีครอบครัวท่ี

ปลกูยาเสน้ และซอยเอง  จาํนวน 3  หลงัคาเรือน  เม่ือเทียบสดัส่วนจากหลงัคาเรือนทั้งหมด  5.5%  ซ่ึงการท่ียงั

มีชาวบา้นปลกูยาเสน้อยู ่และปลกูแซมกบัพืชไร่  เพราะมีความรู้สึกว่า  ยาเสน้ท่ีปลกูเองมีรสชาติอร่อย  ไม่รส

จดั  และยาเสน้ท่ีปลกูเองมกัไม่นิยมนาํมาสูบ  จากสถิติยงัมีนยัยะบ่งบอกดว้ยว่า หมู่บา้นอะบ่อโด่  ผูห้ญิงมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัยาเสน้ในการเค้ียวเท่านั้น   ส่วนยาเสน้ท่ีขายตามชานเมือง ผลจากการวิจยัท่ีไม่นิยมเค้ียว

เพราะมีรสขม 

 ส่วนยาเสน้ท่ีนาํมามวนสูบ  ผลจากการวิจยับ่งช้ีชดัเจนว่า  ชาวบา้นซ้ือมาจากชานเมือง  เพราะสามารถ

หาซ้ือไดง่้าย  ไม่ยุง่ยาก  สะดวก   และท่ีมาของยาเสน้ท่ีเขา้มาในหมู่บา้นอะบ่อโด่ สูงถึงร้อยละ 22.2 % โดยเอา

จาํนวนหลงัคาเรือนเทียบ  จึงสามารถสรุปไดว้่ายาเสน้ท่ีเขา้มาในชุมชนบา้นอะบ่อโด่เกือบทั้งหมด มาจากนอก

ชุมชน  และไม่ผา่นกระบวนการผลิตจากชุมชน 

ค่าใช้จ่ายกบัยาเส้น  



 ค่าใชจ่้าย  ท่ีสูญเสียไปกบัยาเสน้ในรอบปีของชาวบา้นอะบ่อโด่  เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีน่าสนใจ  เพ่ือ

คน้หาค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน  โดยคาํนวณจากแหล่งท่ีมาของยาเสน้  และการบริโภคยาเสน้ตามสดัส่วน และ 

ปริมาณ  โดยมีรายละเอียดค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

ตารางที่ 4.1.5   บ้านอะบ่อโด่ 

 

 จากขอ้มลูตารางท่ี 4.1.5  บา้นอะบ่อโด่   พบว่าชาวบา้นอะบ่อโด่ มีผูเ้ค้ียวหมาก และสูบยาเสน้ รวมกนั

จาํนวน 57  ราย  ตามสดัส่วนโดยเอาประชากรรวม หมู่บา้นอะบ่อโด่สูบและเค้ียวยาเสน้รวม  18.8%   และมี

ค่าใชจ่้ายเพ่ือการซ้ือยาเสน้ต่อรายเดือนละ 100  บาท/คน    หากเอาจาํนวนผูสู้บยาเสน้และเค้ียวหมากพล ูเดือน

หน่ึงสูญเสียรายจ่ายไปถึงจาํนวน  5,700 บาท  และตลอดทั้งปี ชาวบา้นอะบ่อโด่มีรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 68,400 

บาท   เม่ือเทียบประชากรรวมของชุมชน และรายจ่ายเก่ียวกบัยาเสน้ ถือว่าปีหน่ึงๆ บา้นอะบ่อโด่สูญเสียเงิน

เพ่ือเป็นค่ายาเสน้อยูใ่นขั้นสูง 

 

โรคที่พบ   

 จากการวจิยัของโครงการ  สืบเน่ืองมาจากการเค้ียวหมาก และสูบยาเสน้เป็นเวลานาน  โดยอา้งอิงสถิติ

รวมจากโรงพยาบาลแม่สรวย  และสถิติจากพบผูป่้วยในชุมชน พบขอ้มลูท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.1.6 บ้านอะบ่อโด่ 

โรคท่ีพบ ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

โรคปอด 40-60 4 3 7 2.3% 

วณัโรค 35-50 1 1 2 0.6% 

มะเร็วในหลอดเสียง 30-60 1 - 1 0.3% 

 

 ตารางท่ี 4.1.6  บา้นอะบ่อโด่  พบผูป้ระสบภยับาดเจ็บซ่ึงมีส่วนสาํคญัมาจากการสูบยาเสน้ และเค้ียว

หมากพล ู  โดยขอ้มลูดงักล่าว  เป็นขอ้มลูท่ีไดรั้บการยนืยนัจากโรงพยาบาลแม่สรวย  เพราะผูป่้วยแต่ละรายมี

แบบยาเสน้ ราคา วิธีบริโภค อาทิตยล์ะ 
เค้ียว 

(คร้ัง)/วนั 

สูบ 

 (มวน)/วนั 

ค่าใชจ่้าย 

ต่อเดือน/บาท 
หมายเหตุ 

ห่อ 25 สูบ/เค้ียว 1 3 8-12 100  



สมุดบนัทึกขอ้มลูในการรักษา และตดัการเค้ียวยาเสน้ และสูบ   จากงานวจิยัน่าสนใจตรงสดัส่วนโดยเอา

ประชากรรวมของชุมชน ท่ีมีเพียง 302  คน  แต่มีผูป่้วยเป็นโรคปอด หรือระบบทางเดินหายใจ  ถึง 2.3%  วณั

โรค  0.6%   มะเร็งในหลอดเสียง 0.3% 

 ยงัมีชาวบา้นบางส่วนท่ีมีอาการป่วย และเสียชีวิตไปแลว้  ตลอดถึงคาดว่ายงัมีชาวบา้นบางส่วนท่ีเป็น

โรคต่างๆ  สืบเน่ืองมาจากสาเหตุหน่ึงมาจากการสูบยาเสน้ หรือ เค้ียวยาเสน้เป็นเวลานาน  ทาํใหเ้กิดเป็นโรค

เร้ือรัง 

 

4.2 หมู่บ้านป่าเกีย๊ะ   

หมู่ท่ี 18  ตาํบลท่าก๊อ   อาํแม่สรวย  จงัหวดัเชียงราย    เป็นชนเผา่อ่าข่าและลาหู่ สาํหรับชนเผา่อ่าข่า มีจาํนวน  

60  หลงัคาเรือน  รายละเอียดประชากรมีดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.2.1 จาํนวนประชากรบ้านป่าเกีย๊ะ 

เพศ จาํนวน รวม 

ชาย 178 178 

หญิง 182 182 

รวม 360 

ตารางท่ี 4.2.1  จาํนวนประชากรบา้นป่าเก๊ียะ   ปัจจุบนับา้นป่าเก๊ียะ มีจาํนวนประชากรรวมทั้งส้ิน  360  คน  

โดยสามารถแยกเป็นเพศชาย จาํนวน  178  คน และหญิง จาํนวน  182  คน   

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพืน้ฐานบ้านป่าเกีย๊ะ 

ห่างจากท่ีว่าการอาํเภอแม่สรวย  34  กิโลเมตร  การเดินทางเขา้สู่หมู่บา้นเป็นถนนลกูรัง  การเขา้ไปในชุมชน

ตอ้งผา่นลาํหว้ย  ภูเขา  และป่าไม ้  ในฤดูฝนเขา้ไปไดย้ากเพราะเป็นดินโคลน   และมกัจะมีดินถล่มหรือตน้ไม้



ใหญ่ลม้ทบัเสน้ทาง   หากจะเขา้ไปในฤดูฝน  ควรประสานงานผา่นไปยงัผูใ้หญ่บา้น หรือสมาชิกสภาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลท่าก๊อ  เพ่ือสอบถามขอ้มลูก่อนเขา้ไป  อยา่งไรก็ดีควรนาํรถท่ีขบัเคล่ือนดว้ยส่ีลอ้ และโซ่

สาํหรับมดัลอ้ 

ดา้นศาสนา ชุมชนบา้นป่าเก๊ียะนบัถือศาสนาคริสต ์ นิกายโรมนัคาทอลิค  และจะประกอบพิธีกรรมทุกวนั

อาทิตย ์  ชาวบา้นจะหยดุทาํงานมารวมตวักนัเป็นจาํนวน 2  คร้ัง นัน่คือช่วงเชา้ก่อนกินขา้ว และเยน็ประมาณ 

18  นาฬิกา   ในรอบปีหน่ึงมีเทศกาลสาํคญั เช่น คริสตม์าส   ซ่ึงเปรียบเสมือนวนัครอบครัว  เด็กๆ  เยาวชน   

และชาวบา้นท่ีออกนอกชุมชน  ถือโอกาสกลบัมาบา้นร่วมเฉลิมฉลองกนัอยา่งอบอุ่น 

สภาพบา้นเรือน  คร่ึงต่อคร่ึงเป็นบา้นไม ้ ทรงไทยพ้ืนเมือง  มีลกัษณะยกพ้ืนบา้น   และอีกคร่ึงหน่ึงเป็นแบบ

บา้นอ่าข่า มุงดว้ยหญา้คา และติดดว้ยไมฟ้ากไผ ่  มีลกัษณะยกพ้ืนเช่นกนั     หมู่บา้นป่าเก๊ียะค่อนขา้งมีความ

ทนัสมยั  เน่ืองจากมีไฟฟ้าใช ้ มีความสว่าง  ชาวบา้นเกือบทุกหลงัมีทีวีใช ้ มีตูเ้ยน็  มีจานดาวเทียม  และท่ีขาด

ไม่ไดเ้ลย  คือมือถือ  ชาวบา้นเกือบทั้งหมดมีมือถือ หรืออยา่งนอ้ย หน่ึงครอบครัวมีโทรศพัทมื์อถือใชอ้ยา่ง

นอ้ยหน่ึงเคร่ือง   เพ่ือการติดต่อส่ือสารภายนอก 



ข้อมูลด้านการศึกษา 

 หมู่บา้นป่าเก๊ียะไม่มีโรงเรียนระดบัประถมศึกษาในชุมชน  มีเพียงศนูยเ์ด็กเลก็ก่อนเรียน  ซ่ึงเดก็

ทั้งหมดตอ้งออกไปเรียนหนงัสือท่ีโรงเรียนบา้นแม่ตาํ  ห่างจากชุมชน 13  กิโลเมตร    เดก็จากบา้นป่าเก๊ียะตอ้ง

ไปเรียนหนงัสือกบัเดก็ในเมือง  เพราะโรงเรียนบา้นแม่ตาํจุดรวมกนัของเด็กชนเผา่ในบริเวณนั้น  การเดินทาง

ไปโรงเรียนมีรถรับส่งไป-กลบัทุกวนั  ซ่ึงเป็นภาระท่ีผูป้กครองตอ้งจ่าย   อยา่งไรก็ตามมีเด็กจาํนวนไม่นอ้ย

เช่นกนั  ท่ีไดไ้ปอาศยัอยูต่ามหออุปการะโดยองคก์ารศาสนา  โดยเฉพาะเยาวชนท่ีเรียนอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย  ปวช.  ปวส. และ ปริญญา ฯลฯ  โดยเกือบทั้งหมดเรียนอยูใ่นตวัอาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงราย 

 

ตารางที่ 4.2.2  บ้านป่าเกีย๊ะ 

  

จากตารางท่ี 4.2.2 บา้นป่าเก๊ียะ    สถิติโดยภาพรวมชาวบา้นยงัอยูใ่นขั้นอ่านหนงัสือไม่ค่อยออก และไม่เขา้ใจ  

โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีมีอาย ุ35  ปี ข้ึนไป  แต่จากตารางสามารถบอกถึงแนวโนม้อนาคตไดเ้ป็นอยา่งดีว่า  เดก็ชน

เผา่ไดรั้บการศึกษามากข้ึน และผูป้กครองไดเ้ห็นความสาํคญัของการส่งเสริมการศึกษาบุตรหลาน ซ่ึงจาํนวน

เด็กและเยาวชนร้อยละ 20%  รู้หนงัสือและอ่านออกเขา้ใจได ้    ขณะท่ีกลุ่ม 35 ปีข้ึนไปทั้งหมดลว้นแต่เป็น

ผูป้กครอง  ไม่เคยผา่นการเรียนหนงัสือมาก่อน  ทาํใหอ่้านหนงัสือไม่ออก และไม่เขา้ใจในเน้ือหาสาระ  ทาํให้

มีปัญหาในการส่ือสาร  การออกอ่านเขียนได ้  การติดต่อกบัทางการ   และเป็นปัญหาอยา่งยิง่ในการอธิบาย

ประเด็นเร่ืองยาเสน้ผา่นตวัอกัษร   จึงมีเพียงวิธีการเขา้ไปอธิบายโดยใชภ้าษาชนเผา่  ใหเ้กิดความเขา้ใจตรง

ตามประเด็น และเปิดโอกาสใหช้าวบา้นเกิดการแลกเปล่ียน เพ่ือการตระหนกัรู้ถึงภยัของยาเสน้ต่อร่างกาย 

ระดับ ช่วงอาย(ุปี) ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

ประถม ไม่เกิน 13 18 25 43 11.9% 

มธัยมศึกษาตอนตน้ ไม่เกิน 16 8 7 15 4.1% 

มธัยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกิน 19 5 8 13 3.6% 

ปริญญา ไม่เกิน 28 2 2 4 1.1% 

ไม่ไดศึ้กษา(ไม่เคย) 35-ข้ึนไป 145 140 285 79.1% 

ประเภท สาเหตุ ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 



สาเหตุของการตดิบุหร่ีมวนเองและหมากพล ู

จากการศึกษาวจิยั  พบสาเหตุของการติดบุหร่ีมวยเอง และการเค้ียวยาเสน้  ซ่ึงมีนยัยะต่างๆ ทั้งความเช่ือ  การ

ยดึถือปฏิบติัตามกนัมา  ตลอดถึงเป็นค่านิยมท่ียดึถือปฏิบติักนัมาอยา่งยาวนาน ผลการศึกษามีดงัน้ี 

 

ตารางที่ 4.2.3 บ้านป่าเกีย๊ะ 

จากตารางท่ี 4.2.3  บา้นป่าเก๊ียะ อธิบายไดว้่าในหมู่บา้นป่าเก๊ียะ  ผูสู้บยาเสน้ทั้งหมดเป็นผูช้ายลว้น   อายอุยู่

ระหวา่ง 30 -80 ปี สาเหตุของการสูบยาเสน้มีเหตุผลเพราะเปร้ียวปาก ,  ตามเพ่ือน,  และการท่ีผูใ้หญ่ใชเ้ด็กไป

จุดยาเสน้ให ้  สุดทา้ยนาํมาสู่การสูบยาเสน้อยา่งถาวร  ความเช่ือของคนอ่าข่าโดยเฉพาะผูช้ายตามตาราง

ช้ีใหเ้ห็นว่ายาเสน้ไม่ไดอ้นัตรายต่อสุขภาพ  ในชุมชนหากเอาประชากรทั้งหมดมาคาํนวณเป็นสดัส่วนแลว้สูง

ถึง  6.1% 

อีกกลุ่มหน่ึงท่ีน่าสนใจมากคือ  ในหมู่บา้นป่าเก๊ียะ  มีเยาวชนสูบบุหร่ี  2.2%    ซ่ึงส่วนน้ีเป็นนกัเรียนและ

เยาวชนในชุมชน  ท่ีทุกวนัน้ีน้ีกลา้เปิดเผยตวัตน  โดยเยาวชนส่วนน้ีทั้งหมดเป็นผูช้ายลว้น  และกลุ่มน้ีมกัไม่

สูบยาเสน้  เพราะรสจดั  จึงหาซ้ือบุหร่ีตามหา้งร้าน หรือร้านโซห่วยต่างๆ 

เช่นเดียวกนัการเค้ียวหมากพล ู โดยเอายาเสน้เป็นส่วนประกอบ  อยูใ่นช่วงอายรุะหว่าง 40  ปีข้ึนไป   และผู ้

เค้ียวหมากพลเูป็นผูห้ญิงลว้น  หากคิดเอาประชากรทั้งหมดของชุมชนมาคาํนวณเป็น 4.7%  การเค้ียวหมากพล ู

เช่ือว่าฟันดาํเป็นส่ิงท่ีสวยงาม   เช่ือว่าการเค้ียวหมากพลทูาํใหสุ้ขภาพฟันแข็งแรง ฟันไม่ผ ุ  นอกจากนั้นคนอ่า

สูบยาเสน้ ตามเพื่อน, เปร้ียวปาก, คนอื่น

ใชใ้หไ้ปจุดยาเส้น เช่ือว่าการ

สูบยาเส้นไม่อนัตราย 
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เค้ียวยาเสน้ 

เช่ือว่าสุขภาพฟันแขง็แรง ฟัน

ไม่ผุ  ค่านิยมฟันดาํสวยงาม 

และยาเส้นนาํมาใชใ้น

พิธีกรรมต่างๆ  
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ข่ายงัเอายาเสน้มาใชใ้นบริบทตามความเช่ือ  เช่น งานศพ ก็นาํยาเสน้มามวนและจุดไวห้นา้โลงศพ  ยาเสน้ใน

หมู่บา้นป่าเก๊ียะ  จึงมีปรากฏใหเ้ห็นในหลากหลายบริบท  และยงัคงสืบต่อไปอีกนาน 

 

ที่มายาเส้น 

 ยาเสน้ในหมู่บา้นป่าเก๊ียะและหมู่บา้นอ่าข่า  มีท่ีมาไม่ค่อยแตกต่างกนั  กล่าวคือคนอ่าข่ามีการซ้ือมา

จากนอกชุมชน  โดยไม่ผา่นกระบวนการผลิตในชุมชน  ซ่ึงการท่ีคนอ่าข่าซ้ือยาเสน้มาจากชานเมือง  ก่อใหเ้กิด

ความเช่ือต่างๆ  สาํหรับหมู่บา้นป่าเก๊ียะ มีสถิติน่าสนใจดงัน้ี 

ตารางที่ 4.2.4  บ้านป่าเกีย๊ะ  

  

 

 

 

 

 ตารางท่ี 4.2.4  บา้นป่าเก๊ียะ  อธิบายท่ีมาของยาเสน้บา้นป่าเก๊ียะ  ทั้งหมดซ้ือมาจากชานเมือง   จาก

จาํนวนหลงัคาเรือนทั้งหมด 60  หลงัคาเรือน   มีจาํนวนครอบครัวท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสน้โดยตรงในรูปแบบของ

การมวนสูบและเค้ียว จาํวน 34  หลงัคาเรือน  เทียบสดัส่วน  56.6%  ซ่ึงท่ีมาของยาเสน้และอาการเจ็บป่วยอนั

เน่ืองมาจากการสูบยาเสน้เป็นเวลานาน  ชาวบา้นเช่ือว่า การท่ียาเสน้ซ้ือมาจากภายนอก  โดยชาวบา้นไม่ได้

เห็น   อาจมีการผสมสารบางชนิด  เพ่ือใหย้าเสน้มีรสตามตอ้งการ   หากกระบวนการผลิตเป็นไปตามธรรมชาติ 

รสชาติจะต่างกนัไป ตามรุ่นใบของยาสูบ  และยงัเช่ือดว้ยวา่สาเหตุของการเจ็บป่วยมาจากสารเคมีท่ีใส่ลงไปใน

ยาเสน้ 

 

 

ค่าใช้จ่ายกบัยาเส้น  

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการซ้ือยาเสน้  นบัว่ามีความสาํคญั  เพราะจดัอยูใ่นหมวดค่าใชจ่้ายส้ินเปลือง  แต่มี

ความจาํเป็นตอ้งจ่าย  ตรับใดท่ียงัสูบ  และการซ้ือยาเสน้มาสูบนบัว่ามีผลกระทบต่อครอบครัวไม่นอ้ย  เพราะ

ที่มา จาํนวน(หลงั) วธิีบริโภค หมายเหตุ 

ปลกูเอง - -  

ซ้ือมาจากชานเมือง 34 สูบ/เค้ียว 56.6% 



เป็นครอบครัวชนบทท่ีอาศยัรายไดจ้ากการขายผลผลิตตามฤดูกาล  จากการศึกษาวจิยัพบสถิติท่ีน่าสนใจบา้น

ป่าเก๊ียะดงัน้ี 

ตารางที่ 4.2.5 บ้านป่าเกีย๊ะ 

 

 ตารางท่ี 4.2.5  บา้นป่าเก๊ียะ  พบสถิติเก่ียวกบัรายจ่ายค่ายาเสน้ของหมู่บา้นป่าเก๊ียะท่ีน่าตกใจ  เพราะ 

คนบา้นป่าเก๊ียะนิยมสูบยาเสน้เป็นซอง ยีห่อ้ตราไก่แดง  บรรจุยาเสน้พร้อมกระดาษ  ขายในราคาซองละ 5  

บาท  ในวนัหน่ึงสูบยาเสน้ไม่ตํ่ากว่าวนัละ 1  ซอง  นัน่ก็หมายความว่า วนัน้ีมีค่าใชจ่้ายค่ายาเสน้ต่อวนั/คน  5  

บาท  เพราะวนัน้ีมีการสูบยาเสน้โดยเฉล่ียแลว้วนัละ 10 -15  มวน  โดยมวนสูบก่อนทาํงาน  ระหว่างทาํงาน  

หลงัอาหารกลางวนั  ตอนเยน็  และก่อนนอน 

 ส่วนผูเ้ค้ียวหมาก  ทั้งหมดเป็นผูห้ญิงเค้ียววนัหน่ึงตํ่ากว่า 4  คร้ัง  และเค้ียวตอนเชา้หลงักินเขา้   ตอน

กลางวนั    ตอนเท่ียงหลงัอาหาร  ตอนเยน็  และยงัมีบางคนเค้ียวหมากตอนนอน  จากจาํนวนประชากรทั้งหมด

ของชุมชน  360  คน  มีคนเค้ียวและสูบยาเสน้ทั้งหมด  47  คน  หากเอาสดัส่วนประชากรทั้งหมดของชุมชนมา

คาํนวณสูงถึง 13%    และชุมชนมีค่าใชจ่้ายเป็นค่ายาเสน้ต่อเดือน 6,589 – 7,050  บาท  ตลอดระยะเวลาเป็นปี 

ชุมชนสูญเสียรายจ่ายไปกบัค่ายาเสน้สูงถึง   79,068 – 84,600  บาท  ซ่ึงเป็นรายจ่ายท่ีสูงมากสาํหรับชุมชนเลก็

แห่งน้ี 

  

โรคที่พบ   

 จากการสูบยาเสน้มวนเอง และเค้ียวหมาก  ไดส้ร้างความเสียหายต่อผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรง และผูค้นรอบ

ขา้งท่ีอาศยัอยู ่  และมกัจะพบผูค้นท่ีไดรั้บผลกระทบจาการไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสน้  ซ่ึงมีทั้งปรากฏเป็นรูปธรรม  

กล่าวคือไดรั้บการตรวจพิสูจน์จากโรงพยาบาลแลว้ว่า อาการเจ็บป่วยส่วนหน่ึงมาจากการสูบยาเสน้และบุหร่ี

เป็นเวลานาน และอยูภ่ายใตก้ารดูแลของโรงพยาบาลแลว้ จากการศึกษาวจิยัในหมู่บา้นป่าเก๊ียะ พบโรคอนัมี

ส่วนเก่ียวขอ้งจากการเค้ียวและสูบยาเสน้ดงัน้ี  

ตารางที่ 4.2.6 บ้านป่าเกีย๊ะ 

แบบยาเสน้ ราคา วิธีบริโภค 
วนัละ(ซอง) เค้ียว 

(คร้ัง)/วนั 

สูบ 

 (มวน)/วนั 

ค่าใชจ่้าย 

ต่อเดือน/บาท 
หมายเหตุ 

ซอง 5 สูบ/เค้ียว 1 4-8 10 -15 140-150  



 

  ตารางท่ี 4.2.6 บา้นป่าเก๊ียะ อธิบายผลจากการศึกษาวิจยั  โดยอา้งอิงหลกัฐานเอกสารจากโรงพยาบาล

แม่สรวย  หมู่บา้นป่าเก๊ียะ  มีผูป่้วยอนัมีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากการสูบบุหร่ีและเค้ียวหมากพล ู ทาํใหมี้ปัญหา

ระบบทางเดินหายใจ ( ปอด)  โดยอยูใ่นกลุ่มผูเ้ค้ียวหมากพล ูและการสูบบุหร่ีมวนเอง ถึง 12  คน  หากเทียบ

สดัส่วนเท่ากบั  3.3%  โดยผูป่้วยทั้งหมดไดรั้บการรักษาท่ีโรงพยาบาลแม่สรวย  และทางโรงพยาบาลไดน้ดัให้

ผูป่้วยไปรักษาเป็นระยะ 

 อยา่งไรก็ตามผูป่้วยยงัเลิกสูบยาเสน้ และเค้ียวหมากพลไูม่ได ้  เพียงแต่มีการลดจาํนวนปริมาณในการ

เค้ียว เช่น ลดจาํนวนคร้ังต่อวนั   จาํนวนมวน เท่านั้น แต่ยงัไม่สามารถเลิกไดอ้ยา่งเด็ดขาด  การท่ีผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบจากยาเสน้ไม่สามารถเลิกได ้  เพราะสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ท่ีตอ้งไปพบปะกบัเพ่ือนๆ ในชุมชน 

และเวลายามว่างก็มกัหายาเสน้และหมากพลเูค้ียวกนั  จาํใหส้ภาพสงัคมอยากแก่การเลิกอยา่งเด็ดขาด 

 

 

  

โรคท่ีพบ ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

โรคปอด 40-60 8 4 12 3.3% 



4.3  หมู่บ้านห้วยต้นผึง้   

 หมู่ท่ี 4  ตาํบลเจดียห์ลวง  อาํเภอแม่สรวย   จงัหวดัเชียงราย   ( เป็นหมู่บา้นบริวารของ บา้นหนองหล่ม 

)   เป็นหมูบ่า้นชนเผา่  ประกอบไปดว้ยชนเผา่อ่าข่า  ลาหู่  ไทยใหญ่  รวมทั้งหมด  47  ครอบครัว   มีจาํนวน

ประชากรดงัต่อไปน้ี   

ตารางที่ 4.3.1  จาํนวนประชากรบ้านห้วยต้นผึง้ 

เพศ จาํนวน รวม 

ชาย 69 69 

หญิง 81 81 

รวม 150 

ตารางท่ี 4.3.1  จาํนวนประชากรบา้นหว้ยตน้ผึ้ง  มีจาํนวนประชากรรวมทั้งส้ิน 150  คน  โดยสามารถแยกเพศ

เป็นชาย 69  คน และผูห้ญิง  81  คน   

 

ข้อมูลพืน้ฐานบ้านห้วยต้นผึง้ 

 หมู่บา้นหว้ยตน้ผึ้ง  ห่างจากท่ีว่าการอาํเภอแม่สรวย  19   กิโลเมตร    เป็นหมู่บา้นของคนชนเผา่ 

ประกอบไปดว้ยอ่าข่า ไทยใหญ่  ลาหู่  การเขา้ไปสู่หมู่บา้น ไปสายถนนซุเปอร์ไฮเวยเ์ชียงราย –  เชียงใหม่  เม่ือ

มาถึงหมู่บา้นหว้ยสม้  ก็จะมีทางเขา้หมู่บา้นหว้ยตน้ผึ้ง   จากบริเวณปากซอยเขา้หมู่บา้นเป็นถนนลกูรัง จาํนวน  

6  กิโลเมตร   การสญัจรไปหมู่บา้นไดทุ้กฤดู   และฤดูฝนอาจเขา้ยากเป็นบางพ้ืนท่ี  โดยเฉพาะบริเวณก่อนจะ

เขา้ถึงหมู่บา้น มีภูเขาลาดชนั ควรใชร้ถยานพาหนะขบัเคล่ือนดว้ยส่ีลอ้จะสะดวกในการเขา้หมู่บา้น 

 ในดา้นศาสนาและความเช่ือ  หมู่บา้นหว้ยตน้ผึ้งเป็นอีกหน่ึงหมู่บา้นท่ีชาวบา้นมีหลายเผา่  แต่ใชห้ลกั

ศาสนาเป็นการหลอมรวมเอาชาวบา้นใหเ้ป็นนํ้ าหน่ึงใจดว้ยกนั  ในความต่างของเผา่ไม่ว่าจะเป็นคนอ่าข่า  ลาหู่  

ไทยใหญ่  แต่สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัติ ภายใตห้ลกัและความเช่ือศาสนาคริสต ์ ทุกวนัอาทิตย ์  ชาวบา้น

มารวมตวักนั เพ่ือทาํกิจกรรมเขา้โบสถ ์  นมสัการและฟังเทศนา  การมารวมกนัของชาวบา้นนอกจากเป็นการ

ขดัเกลาทางจิตใจแลว้  ยงัถือเป็นวนัพกัผอ่นของชาวบา้นในรอบสปัดาห์ดว้ย 

 สภาพบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั  มีทั้งบา้นท่ีทาํเป็นทรงไทยพ้ืนราบ  บา้นแบบชนเผา่  ส่วนมากเป็นแบบ

บา้นชนเผา่ท่ีมุงดว้ยหญา้คา  ตีไมฟ้ากไผ ่   ในชุมชนมีระบบโซล่าเซลลใ์หแ้สงสว่าง  และเป็นแหล่งขอ้มลูรับรู้

ข่าวสารจากภายนอก  เพราะมีการติดจานดาวเทียม  มีโทรศพัทมื์อถือ  และรับรู้ขอ้มลูจากผูน้าํทางการ  การ

รับรู้ข่าวสารของชาวบา้นหว้ยตน้ผึ้ง  ถือว่าอยูใ่นขั้นดี  เพราะนอกจากชุมชนไม่ไดอ้ยูห่่างไกลจากในตวัเมือง



แลว้  ชาวบา้นท่ีมาอาศยัตั้งชุมชนหว้ยตน้ผึ้ง  ยงัเคยเป็นนกัเรียนโดยการส่งเสริมของกรมประชาสงเคราะห์ใน

สมยันั้น ( ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นกรมพฒันาสงัคม หน่วยท่ี 21)   ทาํใหช้าวบา้นมีความทนัสมยั และรู้หนงัสือ

ค่อนขา้งเยอะ  แต่ยงัมีบางส่วนท่ียงัไม่รู้หนงัสือ  ซ่ึงเป็นอีกกลุ่มคนหน่ึงท่ีค่อนขา้งมีบทบาทในสงัคม  เพราะ

เป็นคนผูอ้าวุโสและมีตาํแหน่งทางวฒันธรรม 

 

ข้อมูลด้านการศึกษา 

 หมู่บา้นหว้ยตน้ผึ้ง   เป็นอีกหน่ึงหมู่บา้นชนเผา่ท่ีมีขอ้มลูเก่ียวกบัดา้นการศึกษาท่ีน่าสนใจ   จากการ

ศึกษาวิจยัของโครงการน้ี พบสถิติดงัน้ี 

ตารางที่ 4.3.2 บ้านห้วยต้นผึง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางท่ี 4.3.2  บา้นหว้ยตน้ผึ้ง ขอ้มลูดา้นการศึกษา  พบว่าชาวบา้นหว้ยตน้ผึ้ง มีเกณฑก์ารศึกษา

อยูใ่นระดบัสูง   และสามารถอ่านออกเขียนไดอ้ยูส่ดัส่วนถึง 70%   การท่ีชาวบา้นสามารถอ่านออกเขียนไดใ้น

เกณฑท่ี์สูง เพราะว่าชาวบา้นไดเ้ล่าเรียนหนงัสือจากศนูยก์ารศึกษาแม่ฟ้าหลวง ท่ีตั้งอยูใ่นชุมชน  และอีกส่วน

หน่ึงชาวบา้นเคยผา่นการเรียนหนงัสือ โดยการส่งเสริมของกรมประชาสงเคราะห์  ทาํใหช้าวบา้นอ่านออก

เขียนได ้  และสามารถส่ือสารกบัคนภายนอกชุมชนในภาคภาษาเมือง  ภาษาไทย ไดดี้  การรับรู้ข่าวสารจึง

ไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคสาํหรับชาวบา้นหว้ยตน้ผึ้ง 

 การศึกษาในชั้นประถมทั้งเด็กและผูใ้หญ่ท่ีจบหลกัสูตรการศึกษานอกโรงเรียน มีสดัส่วนถึง  28%   

การศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ ทั้งท่ีจบจากโรงเรียนทั้วไปแลว้จบสมยัก่อน  ซ่ึงเรียกว่า  มศ. 3  รวมชายหญิง 

26%    จบการศึกษามธัยมศึกตอนปลาย หรือเทียบเท่า ม. 6  มีสดัส่วนถึง  14.6%  ขณะท่ีเรียนจบชั้น ปสว.  2%  

ส่วนชาวบา้นท่ีไม่เคยเรียนหนงัสือ หรือไม่ไดศึ้กษา  มีสดัส่วน 29.3%  โดยในส่วนน้ี เป็นชาวบา้น ท่ีมีอายุ

ระหว่าง    45 ปี ข้ึนไป 

ระดับ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

ประถม 23 19 42 28% 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 18 21 39 26% 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 14 8 22 14.6% 

ปวส/ปริญญา 2 1 3 2% 

ไม่ไดศึ้กษา(ไม่เคย) 12 32 44 29.3% 



สาเหตุของการตดิบุหร่ีมวนเองและหมากพล ู

จากการลงไปศึกษาวิจยัในพ้ืนท่ีบา้นหว้ยตน้ผึ้ง  เก่ียวกบัสาเหตุของการติดยาเสน้หรือบุหร่ีในชุมชน   ผลจาก

การศึกษาพบสถิติท่ีมาและท่ีไปเก่ียวกบัการติดยาเสน้ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.3.3 บ้านห้วยต้นผึง้ 

 

ตารางท่ี 4.3.3  บา้นหว้ยตน้ผึ้ง  อธิบายถึงสาเหตุของการติดยาเสน้ในกลุ่มอายรุะหว่าง 30 -70 ปี โดย ติดยาเสน้

มวนสูบเพราะตามเพ่ือน,   เปร้ียวปาก,  ผูป้กครอง พ่อหรือแม่ใชใ้หไ้ปจุด,  สูบเพ่ือคลายเครียด และสูบเพ่ือไล่

แมลง  มีสดัส่วนสูงถึง  26.6%   จาํนวนจากประชากรทั้งหมดของชุมชน 

และ 14.6%  เป็นกลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษา  ตลอดถึงเยาวชน  ซ่ึงกลุ่มน้ีไม่นิยมสูบยาเสน้มวนกระดาษ  แต่จะ

ซ้ือบุหร่ีตามร้านคา้  จากการศึกษาวจิยัพบว่ากลุ่มน้ี  เป็นกลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษา  โดยเฉพาะระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้ – ปลาย  มีอตัราการสูบบุหร่ีสูง  โดยสาเหตุการสูบบุหร่ี มาจากความคิดท่ีวา่การสูบบุหร่ี

ทนัสมยั  เท่ห์    สูบเพ่ือสงัคม และสูบตามเพ่ือน 

ประเภท สาเหตุ ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

สูบยาเสน้ ตามเพ่ือน, เปร้ียวปาก, 

คลายเครียด, คนอ่ืนใชใ้ห้

ไปจุดยาเสน้,ไล่แมลง เช่ือ

ว่าการสูบยาเสน้ไม่

อนัตราย 

 

30-70 

 

32 

 

11 

 

43 

 

26.6% 

 

สูบบุหร่ีซ้ือ

จากหา้งหรือ

โซห่วย 

ตามค่านิยมสมยัใหม่,  ตาม

เพ่ือน, อยากใหเ้พ่ือน

ยอมรับ 

 

ไม่เกิน 25 

 

22 

 

- 

 

22 

 

14.6% 

 

 

เค้ียวยาเสน้ 

เช่ือว่าสุขภาพฟันแข็งแรง 

ฟันไม่ผ ุ  ค่านิยมฟันดาํ

สวยงาม และยาเสน้

นาํมาใชใ้นพิธีกรรมต่างๆ  

 

 

40-ข้ึนไป 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

5.3% 



การเค้ียวหมากพลเูอายาเสน้มาผสม  มีสดัส่วน  5.3%  โดยการเค้ียวหมากพลพูบในกลุ่มผูมี้อายรุะหว่าง 40  ปี

ข้ึนไป  ซ่ึงเป็นกลุ่มเก่าแก่ท่ีติดมาตั้งแต่อดีต และไม่สามารถเลิกได ้  และยงัเช่ืออีกว่าการเค้ียวหมากพลทูาํให้

สุขภาพดี  ฟันไม่ผ ุ ตลอดถึงเช่ือว่าฟันดาํจากการเค้ียวหมากทาํใหฟั้นสวยงาม 

ผลจากการวิจยัช้ีชดัเจนว่า  ชาวบา้นหว้ยตน้ผึ้งจากประชากรทั้งหมด  มีผูสู้บยาเสน้  บุหร่ี และเค้ียวหมากพลสููง

ถึง 48.6%   สรุปคือเกือบคร่ึงหน่ึงของชาวบา้นทั้งชุมชนเก่ียวขอ้งกบัยาเสน้ บุหร่ี นบัเป็นสถิติท่ีสูงมากของ

ชุมชนท่ีไม่ห่างไกลจากชุมชนในเมืองแห่งน้ี 

 

ที่มายาเส้น 

  จากสถิติของผูสู้บ และเค้ียวยาเสน้ของหมู่บา้นหว้ยตน้ผึ้ง  มีสดัส่วนท่ีสูงมาก  หากเทียบกบัจาํนวน

ประชากรทั้งชุมชน  ซ่ึงมีความหมายหลายๆอยา่งบ่งบอก    ผลจากการศึกษาวิจยัพบว่าท่ีมาของยาเสน้และ

ยาสูบมีความสอดคลอ้งกนั  และแหล่งท่ีมาของยาเสน้ของชุมชนบา้นหว้ยตน้ผึ้งมีดงัน้ี 

ตารางที่ 4.3.4 บ้านห้วยต้นผึง้ 

 

 

 

 

 

 ตารางท่ี 4.3.4   บา้นหว้ยตน้ผึ้ง  อธิบายหมู่บา้นหว้ยตน้ผึ้ง มีจาํนวน 47  หลงัคาเรือน  มีผูป้ลกูยาเสน้

เอง  เพ่ือนาํมาเค้ียวกบัหมากพล ูเพียงจาํนวน  2  หลงัคาเรือน   หรือเทียบสดัส่วนจากครอบครัวเรือนทั้งหมด

เพียง  4.2%  ส่วนยาเสน้ซ้ือมาจากชานเมือง เพ่ือนาํมามวนสูบ  สูงถึง  23  หลงัคาเรือน  หรือจาํนวน  48.9%     

หากมองภาพรวมของชุมชน  ครอบครัวเรือนท่ีไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสน้โดยตรงจากทั้งหมดถึง 25  หลงัคาเรือน 

หรือเทียบสดัส่วนเป็น 53.1 %   นบัว่าเป็นสถิติท่ีสูงมาก  เพราะครัวเรือนเกินคร่ึงมีพฤติกรรมสูบหรือเค้ียวยา

เสน้  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคนผูสู้บหรือเค้ียวโดยตรง  และทางออ้มยงัส่งผลถึงลกูหลานคนในชุมชน 

 

ค่าใช้จ่ายกบัยาเส้น  

 เม่ือทราบท่ีมาของยาเสน้แลว้  ค่าใชจ่้ายท่ีชาวบา้นหว้ยตน้ผึ้งตอ้งเสียไปจึงมีความสอดคลอ้งกบัท่ีมา  

จากการศึกษาวจิยัพบว่า หมู่บา้นหว้ยตน้ผึ้ง มีค่าใชจ่้ายเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายยาเสน้ดงัต่อไปน้ี 

ที่มา จาํนวน(หลงั) วธิีบริโภค หมายเหตุ 

ปลกูเอง 2 เค้ียว 4.2% 

ซ้ือมาจากชานเมือง 23 สูบ 48.9% 



 

ตารางที่ 4.3.5 บ้านห้วยต้นผึง้ 

 

 ตารางท่ี 4.3.5   บา้นหว้ยตน้ผึ้ง  ผลจากการศึกษาวจิยั หมู่บา้นหว้ยตน้ผึ้ง มีจาํนวนประชากรทั้งหมด 

150  คน  แต่มีผูสู้บหรือเค้ียวยาเสน้ทั้งหมด  73  คน เทียบสดัส่วนของประชากรรวมทั้งชุมชน 48.6 %     เม่ือ

เอาจาํนวนประชากรทั้งชุมชนมาศึกษาพบว่า ในแต่ละเดือนชุมชนบา้นหว้ยตน้ผึ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ือเป็นค่ายา

เสน้ถึง 10,220 – 10,950 บาท  

 และเม่ือนาํมาศึกษาตลอดระยะเวลาทั้งปี  คนหว้ยตน้ผึ้งตอ้งสูญเสียค่าใชจ่้าย มากถึง 122,640 – 

132,400  บาท   นบัเป็นค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก  เม่ือเทียบกบัค่าแรงงานท่ีอยูร่ะหว่าง 150 -200  บาท/วนั  จึงมี

ผลกระทบถึงความเป็นอยูข่องชาวบา้นอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

 

  

แบบยาเสน้ ราคา(บาท) วิธีบริโภค 
วนัละ(ซอง) เค้ียว 

(คร้ัง)/วนั 

สูบ 

 (มวน)/วนั 

ค่าใชจ่้าย 

ต่อเดือน/บาท 
หมายเหตุ 

ซอง 5 สูบ 1 - 10 -15 140-150  

ห่อ 25 เค้ียว เดือนละ 1ห่อ 4-8 - 25  



โรคที่พบ   

 จากการบริโภคยาเสน้ ทั้งสูบและเค้ียวยาเสน้  ยอ่มมีส่วนในผลกระทบต่อร่างกายผูเ้สพ  ตลอดถึงคนท่ี

อยูร่อบกายและผลกระทบปรากฏออกมาอยา่งชดัเจน ซ่ึงผลกระทบดงักล่าว มีสาเหตุหส่วนหน่ึงมาจากการสูบ

ยาเสน้และบุหร่ีเป็นเวลานาน  จึงตอ้งเขา้รักษาท่ีโรงพยาบาลแม่สรวย   ผลจากการศึกษาพบสถิติในชุมชนพบ

ดงัต่อไปน้ี  

ตารางที่ 4.3.6  บ้านห้วยต้นผึง้ 

 

 ตารางท่ี 4.3.6  บา้นหว้ยตน้ผึ้ง   จากการวจิยัเชิงลึก  ไดพ้บเอกสารประจาํตวัผูป่้วย ซ่ึงทางโรงพยาบาล

แม่สรวย ไดอ้อกใหพ้กติดตวั และตอ้งเขา้รักษาตวัตามนดั  ในชุมชนบา้นหว้ยตน้ผึ้ง มีผูป่้วยอนัมีสาเหตุส่วน

หน่ึงมาจากการสูบยาเสน้และเค้ียวหมากพล ูจาํนวนรวม  4  ราย เทียบสดัส่วนของประชากรทั้งหมด  2.6%  ผู ้

ไดรั้บผลกระทบ มกัประสบปัญหาเก่ียวกบัระบบหายใจ โรคปอด  และทางโรงพยาบาลไดท้าํการรักษา  และ

ชาวบา้นทั้งจาํนวน 4  ราย สามารถเลิกสูบยาเสน้และเค้ียวหมากพลไูดเ้ดด็ขาด  อยา่งไรกต็ามถึงแมว้่าเลิกได ้

แต่กระบวนการรักษาโรคปอดและระบบลมหายใจตอ้งรักษาต่อไปตลอดชีพ 

 

4.4  หมู่บ้านแม่ตาแมว 

 หมู่ท่ี 9  ตาํบลเจดียห์ลวง  อาํเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชียงราย   เป็นชนเผา่อ่าข่าลว้น   มีจาํนวน  36  

หลงัคาเรือน  รายละเอียดประชากรดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.4.1  จาํนวนประชากรบ้านแม่ตาแมว 

เพศ จาํนวน รวม 

ชาย 93 93 

หญิง 112 112 

รวม 205 

 ตาราง 4.4.1   จาํนวนประชากรหมู่บา้นแม่ตาแมว  สามารถแยกเป็นเพศชาย  93  คน และ 112  คน 

รวมทั้งส้ิน  205  คน  

โรคท่ีพบ ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

โรคปอด 40-60 3 1 4 2.6% 



 

ข้อมูลพืน้ฐานบ้านแม่ตาแมว 

 หมู่บา้นแม่ตาแมว  เป็นหมู่บา้นชนเผา่อ่าข่าลว้น  อยูห่่างจากท่ีว่าการอาํเภอแม่สรวย  23  กิโลเมตร  

อยูห่่างจากถนนซูเปอร์ไฮเวย ์ 11  กิโลเมตร  การสญัจรไปมาช่วง 11  กิโลเมตร ตอ้งผา่นภูเขา  ตน้ไม ้และลาํ

หว้ย   ถนนเป็นลกูรัง  การข้ึนหมูบ่า้นจะยากลาํบากในฤดูฝน  หากจะข้ึนตอ้งใชร้ถท่ีขบัเคล่ือนดว้ยส่ีลอ้ 

 ลกัษณะบา้นในชุมชน เกือบทั้งหมดมุงดว้ยหญา้คา   ซ่ึงเป็นแบบบา้นอ่าข่า  ตีดว้ยไมฟ้ากไผ ่ ทรงบา้น

มีการยกพ้ืน  และมีบา้นอีกจาํนวนหน่ึง ท่ีสร้างบา้นดว้ยไม ้ มุงหลงัคาดว้ยกระเบ้ือง  มีลกัษณะยกพ้ืน  ซ่ึงเป็น

ทรงบา้นของคนในเมือง 

 ในดา้นความเช่ือ  ชาวบา้นแม่ตาแมว ไดห้นัมานบัถือศาสนาคริสตก์นัเม่ือไม่นานมาน่ีเอง  ก่อนหนา้

นั้นนบัถือศาสนาดั้งเดิมของชาวอ่าข่า  มีการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือโบราณดั้งเดิม  แต่เม่ือผูน้าํทางจิต

วิญญาณไดล้ม้หายตายจากไป  ทาํใหเ้ด็กรุ่นใหม่ไม่สามารถสืบทอดเจตนารมณ์ได ้  เม่ือไม่สามารถประกอบ

พิธีกรรมได ้  ก็หนัไปนบัถือศาสนาคริสต ์  อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัชาวบา้นไดห้นัมานบัถือศาสนาคริสต ์  โดย

แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ นิกายโรมนัคาทอลิค  และนิกายโปรแตสแตนท ์   ทุกวนัอาทิตยช์าวบา้นก็ทาํกิจกรรมเขา้

โบสถน์มสัการพระผูเ้ป็นเจา้   วนัอาทิตยจึ์งกลายเป็นวนัพกัผอ่นของชาวบา้น 

 ทุกหลงัคาเรือนในหมู่บา้นแม่ตาแมว   ติดตั้งระบบโซล่าเซลล ์  มีส่ิงอาํนวยความสะดวก  ไม่ว่าจะเป็น

การใชโ้ทรศพัทมื์อถือ  จานดาวเทียม  ทีวี  วิทยฯุลฯ  ซ่ึงการมีเคร่ืองอาํนวยความสะดวก  ทาํใหช้าวบา้นไดรั้บรู้

ขอ้มลูข่าวสารไดร้วดเร็ว 

 

ข้อมูลในด้านการศึกษา 

 การศึกษาเป็นส่ิงสาํคญั   คนชนเผา่ไม่สามารถปฏิเสธการศึกษาได ้  เพราะท่ามกลางกระแสสงัคมท่ี

เปล่ียนไปทุกวนั  แต่ไม่สามารถปิดชุมชนอยา่งอดีตได ้   ทาํใหบ้ริบทชุมชนเปล่ียนไป   ผูค้นในชุมชนตอ้งมี

การติดต่อกบัคนภายนอก  ทั้งในเร่ืองของการคิดต่อคา้ขาย   การไปปฏิสมัพนัธ ์ ฯลฯ  คนชนเผา่จึงมีความ

จาํเป็นในการติดต่อส่ือสารกบัคนนอกชุมชน 

  

จากการศึกษาวจิยัของโครงการน้ี  พบสถิติเก่ียวกบัการศึกษาของชาวบา้นแม่ตาแมวท่ีน่าสนใจ  ซ่ึงสถิติน้ีเป็น

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากกระบวนการวจิยั  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.4.2  บ้านแม่ตาแมว 



  

 ตารางท่ี 4.4.2  บา้นแม่ตาแมว  อธิบายผลจากการศึกษาวจิยัของโครงการ  เก่ียวกบัประเด็นการอ่าน

ออกเขียนได ้หรือส่ือความหมายต่างๆเขา้ใจของชาวบา้นแม่ตาแมว  โดยเอาประชากรรวมทั้งหมด คือ 205  คน  

มาคาํนวณสดัส่วน เพ่ือหาค่าเฉล่ียดา้นการศึกษาของชาวบา้น   ชาวบา้นท่ีจบชั้นประถมศึกษา อ่านออกเขียนได้

มี  19%      ผูท่ี้จบชั้นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มี  10.2%   จบชั้นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มี 

6.3%   จบชั้นระดบั ปวส. หรือปริญญา  มีสดัส่วน3.4%   ขณะท่ีชาวบา้นมีอายรุะหว่าง 35 ปีข้ึนไป  มีสดัส่วน

ท่ีไม่รู้หนงัสือหรืออ่านไม่ออกมีสดัส่วนสูงถึง 60.9% 

 จากสถิติบ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษาของชาวบา้นแม่ตาแมวเป็นอยา่งดี  ชาวบา้นมีเพียงร้อยละ  

40% เท่านัน่ท่ีสามารถอ่านออกเขียนได ้ ซ่ึงสดัส่วนดงักล่าวเป็นกลุ่มคนท่ีมีอายไุม่เกิน 35  ปี   สาเหตุท่ีอ่านได ้ 

เพราะในชุมชนมีโรงเรียน  และเดก็ๆเยาวชนส่วนมาก็ผา่นการศึกษาจากโรงเรียนน้ี   

 ส่วนท่ีอ่านหนงัสือไม่ออกหรือไม่เขา้ใจในเน้ือหา  60.9%  ซ่ึงเป็นสถิติท่ีบ่งบอกว่า  ชาวบา้นแม่ตา

แมวเกินคร่ึงหน่ึง  ไม่สามารถอ่านออกเขียนได ้  การท่ีกลุ่มน้ีไม่สามารถอ่านออกเขียนได ้  เพราะเป็นกลุ่ม

บุคคลดั้งเดิม ท่ีในอดีตไม่นิยมส่งบุตรหลานเขา้สถานศึกษา  ทาํใหก้ลุ่มคนเหล่าน้ีสูญเสียโอกาสในดา้น

การศึกษาอยา่งแทจ้ริง 

 อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัแนวคิดการส่งเสริมการศึกษาไดมี้การเผยแพร่เขา้ไปในชุมชน  ทาํใหช้าวบา้น

ตอ้งส่งบุตรหลานเขา้รับการศึกษาเท่าท่ีจาํเป็นหรือมีความสามารถส่งได ้  ซ่ึงแหล่งท่ีชาวบา้นและลกูหลานมกั

จบชั้นระดบัประถมศึกษา  เพราะมีโรงเรียนอยูใ่นชุมชน  และจากการศึกษาพบว่าเดก็ๆ มีโอกาสการศึกษา

หลงัจากเรียนจบชั้นประถมศึกษานอ้ย   กลุ่มท่ีไม่ไดศึ้กษาเรียนต่อมกัไปทาํงานตามในเมืองใหญ่ๆ เช่น

เชียงใหม่   กรุงเทพ ฯลฯ  

ระดับ ช่วงอาย(ุปี) ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

ประถม ไม่เกิน 13 18 21 39 19% 

มธัยมศึกษาตอนตน้ ไม่เกิน 16 9 12 21 10.2% 

มธัยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกิน20 5 8 13 6.3% 

ปวส./ปริญญา ไม่เกิน 34 3 4 7 3.4% 

ไม่ไดศึ้กษา(ไม่เคย) 35-ข้ึนไป 58 67 125 60.9% 

ประเภท สาเหตุ ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 



สาเหตุของการตดิบุหร่ีมวนเองและหมากพล ู

 การสูบยาเสน้ หรือเค้ียวหมากพล ู  ตอ้งมีท่ีมาของการสูบ   เพราะก่อนจะติดอะไรเป็นสาเหตุของการ

ติด  ไม่ว่าจะเป็นดา้นความเช่ือ   ดา้นโครงสร้างสงัคม หรือแมก้ระทัง่ดา้นพิธีกรรม   ในบริบทของชนเผา่ 

อ่าข่า มีการใชย้าเสน้เป็นอาจิณ  จากการศึกษาวจิยับา้นแม่ตาแมว มีสาเหตุของการติดบุหร่ีมวนเองและเค้ียว

หมากพลดูงัน้ีตารางที ่

 ตารางที่ 4.4.3  บ้านแม่ตาแมว 

 

 จากตารางท่ี 4.4.3   บา้นแม่ตาแมว   บ่งบอกถึงสาเหตุของการติดยาเสน้และหมากพล ู    การท่ีติดยา

เสน้เพราะพฤติกรรมเพ่ือน   ผอ่นคลายความตรึงเครียดจากการทาํงานหนกั   ไล่แมลงต่างๆ เช่นยงุ  รวมไปถึง

การท่ีผูป้กครองใชใ้หไ้ปจุด  จนนาํมาสู่การติดยาเสน้   สดัส่วนทั้งหมดโดยเอาประชากรทั้งหมดมามาคาํนวณ

เป็น  28.2% 

 ปัจจุบนัในกลุ่มเยาวชนผูช้าย  มกันิยมสูบบุหร่ี ท่ีซ้ือมาจากร้านคา้ทัว่ไป  กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีออกนอก

ชุมชนบ่อย  มีการพบปะกบัผูค้นมากมาย    ในส่วนน้ีส่วนหน่ึงยงัอยูใ่นกลุ่มนกัเรียน  ผลจากการศึกษาพบเดก็

ท่ีมีอายตุ ํ่าสุดท่ีสูบหร่ี 12  ปี   และช่วงอายรุะหว่าง 12 -24  ปี  เป็นช่วงท่ีเด็กหดัสูบบุหร่ี  แต่ไม่สูบยาเสน้ 

สูบยาเสน้ ตามเพ่ือน, เปร้ียวปาก, 

เครียด,  ไล่แมลง, คนอ่ืน

ใชใ้หไ้ปจุดยาเสน้ 

 

25-60 

 

43 

 

15 

 

58 

 

28.2% 

 

บุหร่ี 

ทนัสมยั,  เท่ห์,  ไดรั้บการ

ยอมรับจากเพ่ือน, 

แสดงออกถึงความเป็น

ลกูผูช้าย 

 

 

12-24 

 

 

18 

 

 

0 

 

 

18 

 

 

8.7% 

 

เค้ียวยาเสน้ 

เช่ือว่าสุขภาพฟันแข็งแรง 

ฟันไม่ผ ุ และค่านิยมฟันดาํ

สวยงาม 

 

40-60 

 

2 

 

10 

 

12 

 

5.8% 



 พฤติกรรมการเค้ียวยาเสน้  เป็นส่ิงท่ีแยกไม่ออกระหว่างความเช่ือกบัวิถีชีวิต  เพราะกลุ่มคนดงักล่าว

เป็นกลุ่มท่ีมีความเช่ือว่าการเค้ียวหมากพล ู ทาํใหสุ้ขภาพฟันแข็งแรง  ตลอดถึงค่านิยมแบบเก่าว่าฟันดาํเป็นฟัน

ท่ีสวยงาม  และไม่ฟันผ ุ ผลจากความเช่ือน้ีทาํใหชุ้มชนบา้นแม่ตาแมวมีสดัส่วนคนเค้ียวหมากพลเูป็น 5.8% 

 หากเอาจาํนวนประชากรของชุมชนคือ  205  คน  มาเทียบสดัส่วนผูไ้ปเก่ียวขอ้งกบัยาเสน้โดยตรง  

ชุมชนบา้นแม่ตาแมว มีจาํนวนประชากร  88  คนท่ีมีพฤติกรรมสูบยาเสน้  เค้ียวหมากพล ู ฯลฯ  ซ่ึงจาํนวน

ดงักล่าวเทียบสดัส่วน 42.9%   สรุปชาวบา้นแม่ตาแมวเกือบคร่ึงหน่ึงของประชากรทั้งหมด  มีส่วนเก่ียวขอ้ง

หรือบริโภคยาเสน้ 

 

ที่มายาเส้น 

 หมู่บา้นแม่ตาแมว  จาํนวนประชากรเกือบคร่ึงหน่ึงของทั้งหมด  มีส่วนไปเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคยา

เสน้ ทั้งทางตรงและทางออ้ม  และท่ีมาของยาเสน้มาจากไหน  ผลจากการวจิยัพบเสน้ทางแหล่งท่ีมาของยาเสน้

ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.4.4 บ้านแม่ตาแมว  

ที่มา จาํนวน(หลงั) วธิีบริโภค หมายเหตุ 

ปลกูเอง - -  

ซ้ือมาจากชานเมือง 19 สูบ/เค้ียว 52.7% 

  

 ตารางท่ี 4.4.4   บา้นแม่ตาแมว  อธิบายท่ีมาของยาเสน้ ท่ีชาวบา้นแม่ตาแมว นาํมาสูบและเค้ียว  ซ้ือมา

จากชานเมืองทั้งหมด  ชาวบา้นไม่ไดป้ลกูเองหรือมีส่วนร่วมวิธีในการบ่มยาเสน้แต่อยา่งใด  จากจาํนวน  36 

ครัวเรือน  มีจาํนวน 19  ครัวเรือนท่ีซ้ือและเสียค่าใชจ่้ายเป็นค่ายาเสน้ในแต่ละวนั  หากเทียบสดัส่วนจาํนวน

หลงัคาเรือนของชุมชนทั้งหมด  ผูสู้บยาเสน้และเค้ียวหมากพลโูดยผสมยาเสน้ สูงถึงร้อยละ  52.7%  หากมอง

ในมิติชุมชนโดยเอากฎหมายว่าดว้ยเร่ืองเหลา้และบุหร่ี  ชุมชนไม่มีความปลอดภยั และโอกาสท่ีกลุ่มชาวบา้นท่ี

ไม่สูบยาเสน้  ไดรั้บควนัยาเสน้มือสองเป็นไปไดสู้ง 

 

ค่าใช้จ่ายกบัยาเส้น  



 การท่ีชาวบา้นติดยาเสน้  เพ่ือนาํมาสูบและเค้ียวกบัหมากพล ู  นัน่หมายถึงชาวบา้นมีค่าใชจ่้ายในการ

ซ้ือยาเสน้  หากดูจากจาํนวนประชากรท่ีสูบและเค้ียวยาเสน้  ตลอดถึงครอบครัวเรือนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัยา

เสน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม  นัน่หมายถึงผูท่ี้ไปเก่ียวขอ้งมีค่าใชจ่้าย  ผลจากการศึกษาวิจยัพบสถิติเก่ียวกบั

ค่าใชจ่้ายเพ่ือเป็นค่ายาเสน้ดงัน้ี 

ตารางที่ 4.4.5 บ้านแม่ตาแมว 

 

 จากตารางท่ี 4.4.5  บา้นแม่ตาแมว อธิบายไดว้่าชาวบา้นท่ีสูบยาเสน้ นิยมซ้ือมาเป็นซอง  ซ่ึงราคาซอง

ละ 5 บาท  ในหน่ึงอาทิตยสู์บ 6-7 ซอง โดยเฉล่ียจึงตกวนัละ 1 ซองหรือ มีค่าใชจ่้ายวนัละ 5  บาท  และมวน

สูบวนัหน่ึงอยูร่ะหว่าง 10-15 มวนต่อวนั  จึงมีค่าใชจ่้ายต่อเดือนโดยประมาณการไม่ตํ่ากว่า 100 บาท 

 กลุ่มท่ีเค้ียวยาเสน้กบัหมากพล ู วนัหน่ึงเค้ียว 6-7  คร้ัง  และ เดือนหน่ึงใชย้าเสน้แบบห่อ ประมาณ 3 

ห่อ ๆละ  25  บาท  กลุ่มท่ีเค้ียวยาเสน้ จึงมีรายจ่ายเดือนหน่ึง ไม่ตํ่ากว่า 75  บาท 

 หากเอาจาํนวนผูสู้บยาเสน้และเค้ียวยาเสน้กบัหมากพล ู มารวมกนั มีทั้งหมด 88  ราย หรือร้อยละ  

42.9%  ของประชากรทั้งหมู่บา้น   ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งจ่ายไปเดือนละ  8,800  บาท  ในรอบหน่ึงปีสูญเสียค่าใชจ่้าย

ไปถึง 105,600  บาท   นบัเป็นจาํนวนท่ีสูงมาก  หากเทียบกบัรายได ้ท่ีค่าแรงทัว่ไปอยูท่ี่วนัละ 100  บาท 

 

 

โรคที่พบ   

 ผลสืบเน่ืองมาจากการบริโภคยาเสน้ ทั้งสูบและเค้ียวเป็นเวลานาน  ซ่ึงมีผลกระทบต่อร่างกายโดยตรง  

จากผลการศึกษาเป็นรายบุคคล และศึกษาวิจยัควบคู่ไปกบัเอกสารหลกัฐานทางราชการ  ท่ีทางโรงพยาบาลแม่

สรวยออกให ้ ทาํใหพ้บสถิติผูป่้วยอนัมีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากยาเสน้ในชุมชนดงัน้ี 

ตารางที่ 4.4.6  บ้านแม่ตาแมว 

แบบยาเสน้ ราคา วิธีบริโภค อาทิตยล์ะ 
เค้ียว 

(คร้ัง)/วนั 

สูบ 

 (มวน)/วนั 

ค่าใชจ่้าย 

ต่อเดือน/บาท 
หมายเหตุ 

ซอง 5 สูบ 6-7 - 10-15 100  

ห่อ 25 เค้ียว เดือนละ 3 

ห่อ 

5- 10 - 75  



โรคท่ีพบ ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

โรคปอด 40-60 3 1 4 1.95 

 

 ตารางท่ี 4.4.6 บา้นแม่ตาแมว จากการท่ีทางทีมวจิยัไดเ้ขา้ไปศึกษาอยา่งจริงจงั  และพบผูป่้วยอนั

เน่ืองมาจากการสูบยาเสน้และเค้ียวหมากพลเูป็นเวลานาน   ทาํใหมี้ปัญหาระบบทางเดินหายใจ  เป็นโรคปอด  

ซ่ึงทางโรงพยาบาลแม่สรวย  ก็ไดจ้ดัทาํสมุดบนัทึกขอ้มลูใหผู้ป่้วยไดพ้กติดตวั  ซ่ึงมีประวติัการรักษา  และ

ชนิดยาท่ีตอ้งใช ้   ผลจากการวจิยัพบผูป่้วยท่ีบา้นแม่ตาแมว  มีคนป่วยระบบทางเดินหายใจ และตอ้งไดรั้บ

ออ๊กซิเจนเดือนละหน่ึงคร้ังอยา่งตํ่า  จาํนวนรวม  4 ราย  แยกเป็นชาย 3  และหญิง  1 ราย  

 



4.5  หมู่บ้านแสนเจริญ 

 หมู่ท่ี 10  ตาํบลวาวี  อาํเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชียงราย   อยูห่่างจากท่ีว่าการอาํเภอแม่สรวย  9  กิโลเมตร  

มีจาํนวน  190  หลงัคาเรือน  มีประชากรดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.5.1 ประชากรบ้านแสนเจริญ  

เพศ จาํนวน รวม 

ชาย 432 432 

หญิง 572 572 

รวม 1,004 

 ตารางท่ี 4.5.1  ประชากรหมู่บา้นแสนเจริญ  สามารถแยกเป็นเพศชาย จาํนวน  432  คน  ผูห้ญิง  

จาํนวน  572  คน   รวมจาํนวนประชากรทั้งส้ิน  1,004  คน 

***  มีประชากร 1,004 คน ช่ือจาํนวนประชากรท่ีมีทะเบียนราษฎร์  และมีจาํนวนประมาณ  50 ราย ไม่ไดอ้ยู่

ในทะเบียนราษฎร์   ซ่ึงประชากรส่วนน้ีมาจาการแต่งงานกบัชาวบา้นแสนเจริญ 

   

ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบับ้านแสนเจริญ 

 หมู่บา้นแสนเจริญ  เป็นหมู่บา้นชนเผา่อ่าข่าลว้น  และเป็นหมู่บา้นขนาดใหญ่   ห่างจากท่ีว่าการอาํเภอ

แม่สรวยเพียง  9  กิโลเมตร  การสญัจรไปมาสะดวกสบายทุกฤดูกาล  เพราะมีการลาดยางเขา้ถึงหมู่บา้น  การ

ข้ึนไปหมู่บา้นแสนเจริญ  ตอ้งผา่นภูเขานอ้ยใหญ่  และข้ึนดอยเป็นบางจุด  แต่ดว้ยเสน้ทางคมนาคมท่ีดี  ทาํให้

การสญัจรไปมาสะดวก และมีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวตามฤดกูาล 

 ดา้นความเช่ือ แบ่งออกเป็น  3  กลุ่ม   กลุ่มแรกคือกลุ่มท่ีนบัถือดั้งเดิม  ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเซ่นไหวว้ิญญาณ

บรรพบุรุษ  มีความเคร่งในจารีตประเพณี  ในรอบปีมีการประกอบพิธีกรรมอยา่งนอ้ย 12 เทศกาล ความเช่ือ

ของคนอ่าข่ากลุ่มน้ีจึงมีมนตข์ลงัและเสน่ห์อยูใ่นตวั   กลุ่มท่ีสองคือกลุ่มท่ีนบัถือศาสนาพุทธ  เพราะในชุมชน

มีสาํนกัสงฆ ์  และมีชาวบา้นนบัถือแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  มีการปฏิบติักิจวตัรตามหลกัศาสนาสาํคญั เช่น 

วนัเขา้พรรษา  ออกพรรษาฯลฯ 

 อีกศาสนาคือ ศาสนาคริสต ์ ในหมูบ่า้นแสนเจริญเก่า มีจาํนวนผูน้บัถือศาสนาคริสตน์อ้ย  เกินจาํนวน 

10  หลงั ไม่มาก   ส่วนท่ีหมู่บา้นแสนเจริญใหม่  ทั้งชุมชนนบัถือศาสนาคริสต ์ แบ่งออกเป็น 2 นิกาย คือ คาทอ

ลิค หรือเรียกกลุ่มน้ีว่าคริสตงั  และโปรแตสแตนท ์ กลุ่มน้ีเรียกตวัเองว่าคริสตเ์ตียน   



 ในดา้นความเช่ือ  ถึงแมว้่าในหมู่บา้นแสนเจริญ  มีความแตกต่างกนั  แต่ก็มีผูอ้าวโุสในชุมชน ซ่ึงเป็น

ท่ียอมรับของชาวบา้นใหค้าํแนะนาํ  และมีผูน้าํทางการ เช่น ผูใ้หญ่บา้น  ค่อยรักษาความสงบเรียบร้อยใน

หมู่บา้น     ความต่างในดา้นความเช่ือของหมู่บา้นแสนเจริญเป็นความสวยงาม  เพราะอาศยัความเป็นคนอ่าข่า

ท่ีพดูภาษาเดียวกนั  เม่ือมีกิจกรรมต่างๆ เกิดข้ึน จึงช่วยกนั  เช่น งานศพ  ชาวบา้นจะไม่ไปทาํงานและอยู่

ช่วยงานศพทุกศาสนา   ความต่างในดา้นความเช่ือในหมู่บา้นแสนเจริญ จึงไม่ใช่ประเด็นท่ีเป็นปัญหา  สามารถ

อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน 

 สภาพบา้นเรือน  ในหมู่บา้นแสนเจริญ  ซอกซอยต่างๆ ไดเ้ทไปดว้ยคอนกรีต  บา้นเรือนมีการสร้าง

แบบสมยัใหม่ มีไฟฟ้า  มีเคร่ืองอาํนวยความสะดวกครบครัน   มีบา้นท่ีเป็นแบบดั้งเดิมนอ้ยมาก  ซ่ึงการท่ี

ชุมชนเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ทั้งโครงสร้างสงัคม  ความเช่ือ  จารีตประเพณี  วฒันธรรม ฯลฯ  อาจเป็น

เพราะชุมชนอยูใ่กลใ้นเมือง  รับรู้ขอ้มลูและข่าวสารความเป็นไปของประเทศและโลกไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ข้อมูลด้านการศึกษา 

 หมู่บา้นแสนเจริญ  เป็นหมู่บา้นท่ีก่อตั้ง เม่ือปี พ.ศ. 2506    เป็นหมู่บา้นอ่าข่าลว้น และเป็นหมู่บา้นท่ี

เก่าแก่ลาํดบัตน้ๆ ในประเทศไทย   ชาวบา้นไดรั้บโอกาสจากกรมประชาสงเคราะห์ โดยตั้งโรงเรียนในชุมชน 

เพ่ือทาํการเรียนการสอน    ขอ้มลูดา้นสถิติดา้นการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.5.2  บ้านแสนเจริญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางท่ี 4.5.2  บา้นแสนเจริญ  สถิติการศึกษาของหมูบ่า้นแสนเจริญ  โดยเอาประชากรทั้งชุมชน

มาคาํนวณหาสดัส่วน  พบว่า ผูท่ี้จบชั้นประถมศึกษา ซ่ึงมีอายตุั้งแต่ 12 -50  ปี   มีสดัส่วนถึง  20.2%  จบชั้น

ระดับ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

ประถม 108 95 203 20.2% 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 71 82 153 15.3% 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 82 89 171 17% 

ปวส./ปริญญา 17 28 45 4.4% 

ปริญญาโทร 2 - 2 0.19% 

ไม่ไดศึ้กษา(ไม่เคย) 152 278 430 42.8% 



มธัยมศึกษาตอนตน้ หรือ ม. 3 ร้อยละ  15.3%   จบการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 17%  จบ ปวส. หรือ 

ปริญญา  4.4%   จบระดบัการศึกษาปริญญาโท  0.19%  และไม่เคยเรียนหนงัสือ 42.8% 

 แต่ละกลุ่มของชาวบา้นแสนเจริญ  ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัไป  ระดบัประถมศึกษา มีชาวบา้น

เป็นจาํนวนมาก ท่ีจบจากโรงเรียนบา้นแสนเจริญ และบางส่วนจบจากศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอแม่

สรวย  ทาํใหก้ลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนปริมาณมากท่ีสุดของกลุ่มท่ีรู้หนงัสือ   

 ผูจ้บการศึกษาระดบัประถมศึกษา จากโรงเรียนบา้นแสนเจริญ  แต่ละปี  เกือบทั้งหมดศึกษาเล่าเรียน

ต่อ   การท่ีชาวบา้นมีความเช่ือว่า “ การใหก้ารศึกษาคือการใหอ้าชีพ “   หรือแมก้ระทัง่ความเช่ือท่ีว่า “ คนอ่าน

หนงัสือไม่ออกคือคนตาบอด  คนไม่มีบตัรประจาํตวัประชาชนคือ คืนขาขาด “  ความเช่ือในลกัษณะเช่นนั้น

ไดป้รากฏออกมาในรูปของการศึกษา  ปีหน่ึงๆ เดก็ท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนบา้นแสนเจริญหรือท่ีอ่ืน  จึงได้

โอกาสในการเรียนต่อ 

 คนอ่าข่าบา้นแสนเจริญเช่ือว่า  การท่ีเดก็นกัเรียนและเยาวชน   จบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ ยงัไม่สามารถหาเล้ียงชีพได ้   แต่มีจาํนวนไม่นอ้ยเช่นกนั เม่ือจบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย แลว้ตอ้ง

ออกจากโรงเรียนไป  เพราะฐานะทางบา้นยากจน  และทั้งหมดเม่ือจบแลว้ก็ไปหางานทาํงานเมืองใหญ่ๆต่อไป 

 การศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า  ในหมู่บา้นชนเผา่ทัว่ประเทศ   ชุมชนบา้นแสนเจริญอาจ

เป็นชุมชนท่ีมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด  จากจาํนวนประชากรพนักว่าคน มีผูจ้บการศึกษา 

ร้อยละ  4.4%  ผูส้าํเร็จการศึกษาเหล่าน้ี    เขา้ไปทาํงานตามในเมือง หรือทาํงานตั้งเป็นหน่วยงานอิสระ  

นอกจากระดบัปริญญาตรีแลว้  ยงัมีระดบัปริญญาโทอีก  ซ่ึงการศึกษาท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้นแสนเจริญ  เกิดจาก

การปฏิวติัทางความคิดว่า  การอาศยัอยูใ่นประเทศไทย  จาํเป็นตอ้งอ่านหนงัสือออก  และเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ 

ตอ้งอาศยัใบประกาศในการหาเล้ียงชีพ 

 จากสถิติ ชาวบา้นแสนเจริญ ท่ีไม่เคยเรียนหนงัสือมี  42.8%   แต่ประชากรทั้งหมดสามารถพดูจาก

ส่ือสารภาษาเมืองได ้   การท่ีชาวบา้นพดูภาษาเมืองได ้  ก็เพราะว่าชาวบา้นไดม้าอาศยัอยูใ่กลชุ้มชนคนเมือง  

ตลอดถึงการติดต่อคา้ขายตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบนั  จึงทาํใหช้าวบา้นสามารถส่ือสารภาษาเมืองไดดี้ 

 

สาเหตุของการตดิบุหร่ีมวนเองและหมากพล ู

 หมู่บา้นแสนเจริญ  เป็นอีกหมู่บา้นหน่ึงของชาวอ่าข่า ท่ีมีจาํนวนประชากรมากเป็นลาํดบัตน้ๆของ

ประเทศ   การท่ีมีผูค้นจาํนวนมาก  ก็มีปัญหามาก   โดยเฉพาะเป็นชุมชนท่ีอยูใ่กลใ้นเมือง  จึงไดรั้บอิทธิพล

วฒันธรรมจากคนในเมือง   ผลจากการวจิยัพบสถิติเก่ียวกบัการติดบุหร่ีมวนเองและเค้ียวหมากพลนู่าสนใจ

ดงัต่อไปน้ี 



ตารางที่ 4.5.3  บ้านแสนเจริญ   

  

จากตารางท่ี 4.5.3 บา้นแสนเจริญ  หมู่บา้นแสนเจริญ  มีชาวบา้นท่ีมีอายรุะหว่าง 25 -60 ปี สูบยาเสน้ ร้อยละ 

29.1% ของจาํนวนประชากรทั้งหมดของชุมชน  การสูบยาเสน้ มีสาเหตุหลกัๆ มาจากการสูบตามเพ่ือน   ซ่ึง

ทาํงานดว้ยกนั   เปร้ียวปากหลงัจากกินขา้วเสร็จ   สูบเพ่ือคลายความตรึงเครียดจากการทาํงาน   สูบเพ่ือไล่

แมลงต่างๆ เช่น ยงุ  เพราะคนอ่าข่าทาํงานไร่  และชอบออกป่า  และเหตุผลสุทา้ยท่ีสูบยาเสน้คือ พ่อแม่ หรือ

ผูป้กครองใชใ้หไ้ปจุดยาเสน้  สุดทา้ยนาํมาสู่การติดยาเสน้อยา่งถาวร 

 ขอ้มลูจากการวิจยัพบว่า  มีเดก็เยาวชน  ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นนกัเรียนนกัศึกษา   สูบบุหร่ีโดยซ้ือมาจาก

ร้านคา้  โดยทั้งหมดเป็นผูช้าย  เม่ือเอาจาํนวนประชากรรวมของชุมชน  มาคาํนวณเป็นสดัส่วนเป็น 5.6% หรือ

จาํนวนเด็กนกัเรียน  เยาวชนท่ีสูบบุหร่ี จาํนวน  57  คน  และกลุ่มน้ีมีแนวโนม้จะขยายไปยงัเยาวชนรุ่นใหม่   

การท่ีเดก็เยาวชนสูบบุหร่ีมากข้ึน  เพราะส่วนหน่ึงชุมชนอ่าข่าเป็นสงัคมเปิด  เยาวชนห่างตาผูป้กครอง  ไม่

สามารถดูแลไดท้ัว่ถึง  ตลอดถึงกลุ่มนกัเรียนเยาวชนท่ีติดบุหร่ี  มีแนวคิดว่าการสูบบุหร่ีแสดงออกถึงการเป็น

ลกูผูช้ายตวัจริง  เท่ห์   ไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนๆ  ตลอดถึงพฤติกรรมเลียนแบบจากส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

ทีวี  วิทย ุหรือหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 

 ในกลุ่มคนอาย ุ 40- ปีข้ึนไป  มีคนเค้ียวหมากพลโูดยเอายาเสน้มาผสม   ผลจากการศึกษาวิจยัพบว่า  

การปวดฟัน  เม่ือเค้ียวหมากพลแูลว้จะหาย     การเค้ียวหมากพลดีูต่อสุขภาพร่างกาย  ฟันดาํเป็นสีท่ีสวยงาม  

ประเภท สาเหตุ ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

 

สูบยาเสน้ 

ตามเพ่ือน, เปร้ียวปาก, 

เครียด,  ไล่แมลง, คนอ่ืน

ใชใ้หไ้ปจุดยาเสน้ 

 

25-60 

 

207 

 

86 

 

293 

 

29.1% 

 

 

บุหร่ี 

ทนัสมยั,  เท่ห์,  ไดรั้บการ

ยอมรับจากเพ่ือน, 

แสดงออกถึงความเป็น

ลกูผูช้าย 

 

 

12-24 

 

 

57 

 

 

- 

 

 

57 

 

 

5.6% 

 

เค้ียวยาเสน้ 

เช่ือว่าสุขภาพฟันแข็งแรง 

ฟันไม่ผ ุ , ปวดฟัน และ

ค่านิยมฟันดาํสวยงาม 

 

40-ข้ึนไป 

 

48 

 

37 

 

85 

 

8.4% 



และเม่ือเค้ียวหมากพลปัูญหาฟันผจุะไม่เกิด     ดว้ยความเช่ือเหล่าน้ี ทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายวิจยักลุ่มน้ีนิยมเค้ียว

หมากพลอูยา่งมาก   และมีสดัส่วนถึง  8.4%  โดยเอาจาํนวนประชากรทั้งหมด 

 ผลจากการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมสูบยาเสน้  สามารถสรุปไดว้่า  คนหมู่บา้นแสนเจริญ  มีคนไป

เก่ียวขอ้งกบัยาเสน้  บุหร่ี โดยตรงถึง 43.3%  หรือจาํนวน 435  คน  จากจาํนวน  1004 คน  และมีแนวโนม้

ขยายการสูบยาเสน้ และบุหร่ี   จึงควรหามาตรการในการป้องกนัไม่ใหข้ยายการสูบยาเสน้และบุหร่ีสู่กลุ่มผูสู้บ

หนา้ใหม่ 

ที่มายาเส้น 

 ผลจากการวิจยั พบว่าคนหมู่บา้นแสนเจริญ  มีส่วนไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสน้ และบุหร่ี  เพ่ือนาํมาสูบและ

เค้ียวร่วมกบัหมากพล ู  เกือบคร่ึงหน่ึงของประชากร  การท่ีชาวบา้นมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีและเค้ียวหมากเช่นน้ี  

น่าสนใจ ท่ีมาของยาเสน้มาจากไหน   ผลจากการศึกษาวิจยัพบดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.5.4 บ้านแสนเจริญ  

ที่มา จาํนวน(หลงั) วธิีบริโภค หมายเหตุ 

ปลกูเอง - -  

ซ้ือมาจากชานเมือง 169 สูบ/เค้ียว 88.9% 

  

 ตารางท่ี 4.5.4   บา้นแสนเจริญ    หมู่บา้นแสนเจริญอยูไ่ม่ไกลจากในเมือง  การสญัจรไปมาสะดวก   

การติดต่อส่ือสารเกือบทุกช่องทาง  ไม่ว่าจะเป็นช่องทางหนงัสือพิมพ ์   อินเตอร์เน็ต  โทรศพัทมื์อถือ  จาน

ดาวเทียม ฯลฯ  ดว้ยสภาพสงัคมและโครงสร้างเปล่ียนไป  ไม่ว่าจะเป็นดา้นการปกครอง  เศรษฐกิจ  การเมือง  

จารีตประเพณี เป็นตน้   จากการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัท่ีมาของยาเสน้ของบา้นแสนเจริญ พบว่า  ชาวบา้นแสน

เจริญไม่ไดป้ลกูยาเสน้เอง  ผูสู้บและเค้ียวหมากพลทูั้งหมดซ้ือมาจากตวัอาํเภอแม่สรวย   การซ้ือเป็นซอง และ

ห่อ  จากการลงเก็บขอ้มลูพบว่า  จากชาวบา้น 190  หลงัคาเรือน   มีครัวเรือนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสูบยาเสน้ และ

เค้ียวยาเสน้ถึง 169  ครัวเรือน  หรือเทียบสดัส่วนทั้งหมดสูงถึง  88.9%   

 

ค่าใช้จ่ายกบัยาเส้น  

แบบยาเสน้ ราคา วิธีบริโภค อาทิตยล์ะ 
เค้ียว 

(คร้ัง)/วนั 

สูบ 

 (มวน)/วนั 

ค่าใชจ่้าย 

ต่อเดือน/บาท 
หมายเหตุ 



 ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่าหมู่บา้นแสนเจริญ  มีจาํนวนหลงัคาเรือนไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสน้ ในสดัส่วน

ท่ีสูงมาก  นัน่หมายถึงชาวบา้นแสนเจริญมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการซ้ือยาเสน้ ทั้งท่ีนาํมาสูบและเค้ียวร่วมกบัหมาก

พล ู ผลจากการศึกษาวิจยั พบสถิติค่าใชจ่้ายท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

ตารางที่ 4.5.5 บ้านแสนเจริญ 

 

 ตารางท่ี 4.5.5 บา้นแสนเจริญ จากการศึกษาวิจยัพบว่า  ชาวบา้นแสนเจริญท่ีไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสน้  มี

ค่าใชจ่้ายเพ่ือการซ้ือยาเสน้ นาํมาสูบและเค้ียวประมาณเดือนละไม่ตํ่ากว่า  100  บาท  จากประชากรทั้งหมดใน

ชุมชนคือ  1,004   คน  พบผูท่ี้สูบและเค้ียวยาเสน้ถึง  435  คน  เทียบเป็นสดัส่วน  43.3%  หากคาํนวณเป็น

ค่าใชจ่้ายรวม  หมู่บา้นแสนเจริญมีค่าใชจ่้าย เพ่ือการซ้ือยาเสน้ ต่อเดือนถึง 43,500  บาท  และตลอดระยะเวลา

ทั้งปี สูงถึง 522,000  บาท 

  

ซอง 5 สูบ 6-7 - 8-15 100  

ห่อ 25 เค้ียว เดือนละ 3 

ห่อ 

6 - 12 - 75  



โรคที่พบ   

 ผลจากการศึกษา  ทั้งการศึกษา  บริบทชุมชน  สภาพภูมิประเทศท่ีตั้งไม่ห่างจากในเมือง   ท่ีมาของยา

เสน้  วิธีบริโภค  ทาํใหท้ราบถึงค่าใชจ่้าย  อนัเป็นค่าใชจ่้ายส้ินเปลือง  ซ่ึงนบัปีหน่ึงเกินคร่ึงลา้นบาท  และจาก

พฤติกรรมการสูบยาเสน้และเค้ียวหมากพล ู  ทาํใหพ้บขอ้มูลโรคภยัไขเ้จ็บของชาวบา้น  อนัเน่ืองมีสาเหตุส่วน

หน่ึงมาจากการสูบยาเสน้และเค้ียวยาเสน้เป็นเวลานาน ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.5.6  บ้านแสนเจริญ  

โรคท่ีพบ ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

โรคปอด 40-60 13 8 21 2.0% 

 

 ตารางท่ี 4.5.6  บา้นแสนเจริญ  จากการศึกษาวิจยั พบว่าผูป่้วยมีสาเหตุส่วนหน่ึงหรืออนัเน่ืองมาจาก

การสูบยาเสน้และบุหร่ีเป็นเวลานาน ทาํใหผ้ลการศึกษาพบสถิติท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัผูป่้วย  ซ่ึงทางโรงพยาบาล

แม่สรวย ไดอ้อกสมุดพก และไดร้ะบุว่า เป็นโรคระบอบทางเดินหายใจ ( หายใจไม่สะดวก )  ตอ้งใหอ้อกซิเจน 

และยาพ่นขยายหลอดลม  และทางโรงพยาบาลไดใ้ชก้ระบวนการรักษา ดว้ยการใหต้ดัยาเสน้ ทั้งในรูปแบบสูบ

และเค้ียว  ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า  ผูป่้วยลกัษณะดงักล่าวในหมู่บา้นแสนเจริญ มีร้อยละ 2.0%   นัน่หมายถึง

ชาวบา้นหมู่บา้นแสนเจริญ 100  คน  พบผูป่้วยอนัเน่ืองมาจากการสูบและเค้ียวยาเสน้ ถึง  2  คน  และอาการ

ป่วยจะแสดงออก อายรุะหว่าง  40 -60 ปี  และผูป่้วยในลกัษณะน้ีจะเสียชีวิตก่อนอาย ุ60  ปี  นบัเป็นมหนัตภยั

เงียบท่ีน่ากลวัสาํหรับคนอ่าข่าบา้นแสนเจริญ 

 

 

 

 

 

  



4.6 หมู่บ้านห้วยขีเ้หลก็ 

 หมู่ท่ี 9  ตาํบลวาว ี   อาํเภอแม่สรวย   จงัหวดัเชียงราย  อยูห่่างจากท่ีว่าการอาํเภอแม่สรวย  21  

กิโลเมตร   อยูห่่างจากถนนสายหลกัข้ึนบา้นวาวี  5   กิโลเมตร   มีทั้งหมด  101  หลงัคาเรือน  มีประชากร 

ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.6.1  จาํนวนประชากรบ้านห้วยขีเ้หลก็ 

เพศ จาํนวน รวม 

ชาย 315 315 

หญิง 275 275 

รวม 590 

 ตาราง 4.6.1  จาํนวนประชากรหมู่บา้นหว้ยข้ีเหลก็  แยกเป็นเพศชาย  จาํนวน  315  คน  หญิงจาํนวน 

275  คน  รวมประชากรทั้งส้ิน  590   คน 

ข้อมูลพืน้ฐานบ้านห้วยขีเ้หลก็ 

 หมู่บา้นหว้ยข้ีเหลก็  หมู่ท่ี 9  ตาํบลวาวี  อาํเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชียงราย  เป็นหมู่บา้นชนเผา่อ่าข่าลว้น  

อยูห่่างจากท่ีว่าการอาํเภอแม่สรวย  ประมาณ  21  กิโลเมตร  และห่างจากจุดถนนหลกัสายแม่สรวย –  วาว ี  5  

กิโลเมตร  การสญัจรเขา้ไปหมู่บา้นหว้ยข้ีเหลก็  มีปัญหาช่วงระหว่างบา้นหว้ยมะซาง – หว้ยข้ีเหลก็  เพราะเป็น

ถนนลกูรัง  การเขา้ไปในชุมชนตอ้งผา่นป่า  และข้ึนภูเขาลาดชนั   การเขา้ไปในหมู่บา้นในฤดูฝน จาํเป็นตอ้ง

ใชร้ถท่ีขบัเคล่ือนดว้ยส่ีลอ้ 

 ในดา้นความเช่ือ  ไดมี้การแบ่งออกเป็น  3  ศาสนา  นัน่คือ ดั้งเดิม   พุทธ  และคริสต ์   ในชุมชนกลุ่ม

ดั้งเดิมเป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนปริมาณมากท่ีสุด  และยงัคงไวซ่ึ้งระบบธรรมเนียมแบบคนอ่าข่า  ไม่ว่าจะเป็น

โครงสร้างดา้นการปกครอง  การประกอบพิธีกรรม  เทศกาล ฯลฯ   ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นท่ีดึงดูดใจของ

นกัท่องเท่ียว  ในปีหน่ึงๆ จึงมีนกัเท่ียวเขา้ไปในหมูบ่า้นหว้ยข้ีเหลก็เป็นจาํนวนไม่นอ้ย  นบัว่าเป็นเสน่ห์ และ

เป็นทีประทบัใจของคนผูไ้ปเยอืน 

 ลกัษณะการสร้างบา้น  ส่วนมากเป็นทรงบา้นอ่าข่าดั้งเดิม   มุงดว้ยหญา้คา  ตีดว้ยไมฟ้าก  ลกัษณะยก

พ้ืน  บา้นในลกัษณะน้ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวในการมาฮอมสะเตย ์ ( Home stay)   เพ่ือมาเรียนรู้วิถี

วฒันธรรมของชาวอ่าข่าบา้นหว้ยข้ีเหลก็ 

 อยา่งไรก็ตาม  ถึงแมก้ารเขา้หมู่บา้นเป็นถนนลกูรัง  เขา้ยากในฤดูฝน  แต่การรับรู้ขอ้มลูข่าวสาร

เป็นไปดว้ยดี   เพราะในชุมชนมีไฟฟ้าใช ้   ส่ิงอาํนวยความสะดวกจึงมีเยอะ  ไม่ว่าจะเป็นตูเ้ยน็  ทีวี  จาน



ดาวเทียม  มือถือ  วิทย ุ เป็นตน้    การรับรู้ขอ้มลูข่าวสารจากช่องทางดงักล่าว  จึงมีส่วนไม่นอ้ยเก่ียวกบั

พฤติกรรมของคนบา้นหว้ยข้ีเหลก็ 

ข้อมูลด้านการศึกษา 

 หมู่บา้นหว้ยข้ีเหลก็  เป็นหมู่บา้นพ่ีนอ้งกบับา้นแสนเจริญ    เพราะเป็นหมู่บา้นอ่าข่า ท่ี 2  ท่ีมาตั้งใน

เขตอาํเภอแม่สรวย   มีอายมุาตั้งไม่ตํ่ากว่า  40  ปี  ผูค้นจึงมกัคุน้เคยกบัคนพ้ืนเมือง  และติดต่อคา้ขายมาโดย

ตลอด  การเป็นชุมชนเก่าแก่  แต่ยงัคงอนุรักษค์วามเป็นกลุ่มชาติพนัธุอ่์าข่าไวอ้ยา่งงดงาม  จนปรากฏใหเ้ห็นได้

ในปัจจุบนั  การวจิยัจึงไดเ้นน้ในมิติต่างๆ  โดยเฉพาะมิติการศึกษากบัความสมัพนัธย์าเสน้  ผลจากการวิจยั พบ

สถิติดา้นการศึกษาดงัน้ี 

ตารางที่ 4.6.2  บ้านห้วยขีเ้หลก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางท่ี 4.6.2  บา้นหว้ยข้ีเหลก็  สถิติหมู่บา้นหว้ยข้ีเหลก็  มีผูเ้รียบจบระดบัประถมศึกษา  จาก

จาํนวนประชากรทั้งหมด  17.1%  ซ่ึงผูท่ี้จบส่วนมากเป็นชาวบา้นท่ีไดรั้บการศึกษา จากศนูยก์ารศึกษานอก

โรงเรียนอาํเภอแม่สรวย  และส่วนหน่ึงเป็นศิษยเ์ก่าโรงเรียนบา้นหว้ยข้ีเหลก็  และไม่ไดเ้รียนต่อ   

 ผูท่ี้จบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้   จากการคาํนวณโดยเอาจาํนวนประชากรทั้งหมดอยูท่ี่  7.1%  ส่วนน้ี

ส่วนมากก็จบจากโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  โรงเรียนประจาํอาํเภอ และมีบางส่วนท่ีจบจากท่ีอ่ืน  โดยกลุ่มน้ี

ส่วนมากอาศยัอยูใ่นชุมชน  มีเพียงบางส่วนท่ีออกไปทาํงานในเมือง 

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  มีผูส้าํเร็จการศึกษาแลว้  3.7%  โดยกลุ่มเป้าหมายน้ี  เม่ือ

เรียนจบแลว้ทาํงานในเมือง  ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนมีนอ้ยมาก  แต่จะกลบัมาเม่ือถึงเทศกาลหรืองานสาํคญัๆของ

คนอ่าข่า เช่น โลชิ้งชา้ 

ระดับ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

ประถมศึกษา 43 58 101 17.1% 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 23 19 42 7.1% 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 8 14 22 3.7% 

ปวส./ปริญญา 5 8 13 2.2% 

ไม่ไดศึ้กษา(ไม่เคย) 236 176 412 69.8% 



 ในระดบั ปสว. และปริญญา  ในชุมชนบา้นหว้ยข้ีเหลก็ ผูส้าํเร็จการศึกษามี  2.2%   กลุ่มเป้าหมายน้ี 

ทุกคนทาํงานนอกชุมชน  บางส่วนในองคก์รส่วนราชการ  และบางส่วนก็ทาํงานในตวัเมืองใหญ่ๆ เช่น 

เชียงใหม่   กรุงเทพ ฯลฯ 

 หมู่บา้นหว้ยข้ีเหลก็ ยงัมีกลุ่มท่ีไม่เคยเรียนหนงัสือ   จึงอ่านไม่ออก   ซ่ึงกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มใหญ่  มี

สดัส่วนจากประชากรรวมถึง  69.8%   อยา่งไรก็ตาม ดว้ยความท่ีเป็นชุมชนเก่าแก่  และมีปฏิสมัพนัธก์บั

ภายนอกมาอยา่งยาวนาน  ทาํใหก้ลุ่มน้ีถึงแมว้่าอ่านหนงัสือไม่ออก  แต่สามารถส่ือสารภาษาเมืองไดดี้ และ

สามารถเขา้สงัคมคนพ้ืนราบได ้

สาเหตุของการตดิบุหร่ีมวนเองและหมากพล ู

 หมู่บา้นหว้ยข้ีเหลก็   เป็นอีกหน่ึงหมู่บา้นท่ีถือว่าเป็นชุมชนขนาดกลางของชาวอ่าข่าในประเทศไทย  

และเป็นชุมชนเก่าแก่  และมีความเคร่งครัดในจารีตประเพณีของชาวอ่าข่า  ผลจากการศึกษาวจิยั พบสถิติท่ี

น่าสนใจ  เก่ียวกบัปัจจยัหรือมลูเหตุของการติดยาเสน้ ทั้งรูปแบบของการสูบและเค้ียว ดงัน้ี 

ตารางที่ 4.6.3 บ้านห้วยขีเ้หลก็ 

  

 ตารางท่ี 4.6.3 บา้นหว้ยข้ีเหลก็  ผลจากการศึกษาวจิยั  พบว่า ผูสู้บยาเสน้ อายรุะหว่าง 25 -60  ปี   สูบ

เพ่ือคลายความตรึงเครียดจากการทาํงานหนกั    สูบเพ่ือดบัเปร้ียวปากภายหลงักินขา้วแลว้    ติดยาเสน้เพราะ

ประเภท สาเหตุ ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

 

สูบยาเสน้ 

ตามเพ่ือน, เปร้ียวปาก, 

เครียด,  ไล่แมลง, คนอ่ืน

ใชใ้หไ้ปจุดยาเสน้ 

 

25-60 

 

69 

 

27 

 

96 

 

16.2% 

 

 

บุหร่ี 

ทนัสมยั,  เท่ห์,  ไดรั้บการ

ยอมรับจากเพ่ือน, 

แสดงออกถึงความเป็น

ลกูผูช้าย 

 

 

12-24 

 

 

37 

 

 

- 

 

 

37 

 

 

6.2% 

 

เค้ียวยาเสน้ 

เช่ือว่าสุขภาพฟันแข็งแรง 

ฟันไม่ผ ุ , ปวดฟัน และ

ค่านิยมฟันดาํสวยงาม 

 

40-ข้ึนไป 

 

23 

 

28 

 

51 

 

8.6% 



ตามเพ่ือน    สูบไล่แมลงต่างๆ  และติดเพราะผูป้กครองใชใ้หไ้ปจุด   กลุ่มน้ีมีสดัส่วนจากจาํนวนประชากรทั้ง

ชุมชน  16.2% 

 ส่วนกลุ่มท่ีมีอาย ุระหว่าง 12 – 24  ปี   เป็นกลุ่มท่ีไม่นิยมสูบยาเสน้ และไม่เค้ียวหมาก   กลุ่มน้ีนิยม

สูบบุหร่ี  ซ้ือจากร้านคา้ทัว่ไป  และเนน้รสไม่จดั   ผลจากการศึกษาวิจยั  ยงัพบว่า   กลุ่มน้ีเป็นนกัเรียนและ

นกัศึกษาส่วนใหญ่  ซ่ึงการติดบุหร่ี  เพราะคิดว่าการสูบบุหร่ีทาํใหเ้ท่ห์  ทนัสมยั  เพ่ือเขา้สงัคมกบัเพ่ือน ให้

เพ่ือนยอมรับ  ตลอดถึงความเช่ือท่ีว่าการสูบบุหร่ีแสดงออกถึงความเป็นลกูผูช้าย   จากประชากรทั้งหมดบา้น  

พบกลุ่มน้ีสูบบุหร่ี  6.2% 

 การเค้ียวหมาก  ในอดีตถึงเป็นธรรมเนียมของคนอ่าข่า   เม่ือแขกแกว้มาเยอืนก็จะตั้งขนัหมากไว ้ 

เพ่ือใหแ้ขกท่ีมาเยอืนไดห้ยบิเค้ียวไดต้ามสบาย  หมากพลใูนความหมายของคนอ่าข่า  จึงไม่ไดมี้ความหมายแค่

การเค้ียวเล่น แต่หมายถึงหนา้ตา  ความสมัพนัธ ์  จารีตประเพณี  ทาํใหค้นรุ่นเก่ายงัคงเช่ือในความเช่ือเหล่าน้ี

อยา่งไม่เส่ือมคลาย   ผลจากการศึกษาวิจยัท่ีบา้นหว้ยข้ีเหลก็ พบว่า สาเหตุท่ีติดหมากพล ู  เพราะว่าการเค้ียว

หมากทาํใหฟั้นไม่ผ ุ  สุขภาพฟันแข็งแรง   ตลอดถึงค่านิยมท่ีว่า ฟันดาํแสดงออกถึงความสวยงาม   จาก

ประชากรรวมทั้งหมดของหมู่บา้น  มีสดัส่วนเค้ียวหมากเป็น 8.6% 

ที่มายาเส้น 

 ผลจากการศึกษาวิจยั  ปัจจยัท่ีทาํใหค้นหมู่บา้นหว้ยข้ีเหลก็ติดยาเสน้ ทั้งสูบ และเค้ียว  ตลอดถึงการ

สูบบุหร่ีในกลุ่มเยาวชน  ซ่ึงมีหลากหลายสาเหตุ และปัจจยั นาํมาสู่การติดยาเสน้ในปัจจุบนั  อยา่งไรก็ตาม 

การศึกษา เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมถึงเสน้ทางท่ีมาและท่ีไปของยาเสน้ ก่อนท่ีเขา้มาสู่ชุมชน มีเสน้ทางมาอยา่งไร  

จากการศึกษา พบสถิติท่ีมา และจาํนวนหลงัคาเรือนท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสน้โดยตรง ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 4.6.4 บ้านห้วยขีเ้หลก็ 

ที่มา จาํนวน(หลงั) วธิีบริโภค หมายเหตุ 

ปลกูเอง - -  

ซ้ือมาจากชานเมือง 61 สูบ/เค้ียว 60.3% 

  



 ตารางท่ี 4.6.4  บา้นหว้ยข้ีเหลก็  ผลจากการศึกษาวิจยั  หมู่บา้นหว้ยข้ีเหลก็  มีจาํนวนครัวเรือน 101  

หลงั  และมีครัวเรือนท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสน้โดยตรง ถึง 61  หลงั  คิดเป็นสดัส่วนของครัวเรือนทั้งหมดสูง

ถึง  60.3%   หากคิดตามจาํนวนประชากร ท่ีมี 590  คน  แต่ติดยาเสน้  184 คน  คิดเป็นสดัส่วน  31.1 %     

 หากดูจากสถิติ   ประชากรทุกๆ 3 คน  ติดยาเสน้หรือบุหร่ี 1 คน   นบัว่าเป็นแนวโนม้ท่ีสูง  และหาก

ไม่มีกระบวนการในการป้องกนัท่ีดีพอ  อาจนาํไปสู่กลุ่มหนา้สูบรายใหม่ได ้  เพราะการอธิบายถึงโทษภยัของ

ยาเสน้และบุหร่ี ท่ามกลางความเช่ือว่ายาเสน้เป็นสมุนไพร   ทาํใหสุ้ขภาพฟันดี  จึงเป็นเร่ืองยาก ท่ีจะลบลา้งได้

ในเวลาอนัใกลน้ี้ 

ค่าใช้จ่ายกบัยาเส้น  

 ผลจากการวิจยั  ทาํใหเ้ราทราบถึงพฤติกรรมการสูบยาเสน้ของชาวบา้นหว้ยข้ีเหลก็  ซ่ึงถึงแมว้่า

ปัจจุบนั หากเทียบจาํนวนทั้งหมดแลว้  ยงัไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของจาํนวนประชากรทั้งหมด  แต่หากไม่เกิด

กระบวนการเรียนรู้อยา่งเท่าทนั  แนวโนม้ในอนาคตมีโอกาสท่ีกลุ่มหนา้ใหม่จะเกิดข้ึน   การเขา้ไปเก่ียวขอ้ง

กบัยาเสน้ทางทั้งตรงและทางออ้ม  นัน่หมายถึงตอ้งเกิดค่าใชจ่้าย  ผลจากการวจิยัพบค่าใชจ่้ายของคนหมู่บา้น

หว้ยข้ีเหลก็  ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.6.5  บ้านห้วยขีเ้หลก็ 

 

 ตารางท่ี 4.6.5  บา้นหว้ยข้ีเหลก็   ผลจากการศึกษาวิจยั  พบว่า ชาวบา้นหว้ยข้ีเหลก็  นิยมซ้ือยาเสน้เป็น

ซองมาสูบ  เฉล่ียสูบวนัละหน่ึงซอง  หรือมีค่าใชจ่้ายวนัหน่ึงประมาณ 5  บาท  ในหน่ึงเดือนมีค่าใชจ่้าย ไม่ตํ่า

กว่าเดือนละ  100  บาท  หากเอาจาํนวนสดัส่วนท่ีสูบ  184  คน   เดือนหน่ึงมีค่าใชจ่้าย  18,400  บาท    และใน

รอบปีชุมชนบา้นหว้ยข้ีเหลก็สูญเสียเงินเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายยาเสน้ถึง  220,800 บาท  นบัว่าเป็นสถิติค่าใชจ่้ายท่ี

สูง 

โรคที่พบ   

แบบยาเสน้ ราคา วิธีบริโภค อาทิตยล์ะ 
เค้ียว 

(คร้ัง)/วนั 

สูบ 

(มวน)/วนั 

ค่าใชจ่้าย 

ต่อเดือน/บาท 
หมายเหตุ 

ซอง 5 สูบ 4-5 - 10-15 100  

ห่อ 25 เค้ียว เดือนละ 3 

ห่อ 

5- 10 - 75  



 ท่ีมาของยาเสน้ ในหมู่บา้นหว้ยข้ีเหลก็   ทั้งหมดชุมชนไม่ไดป้ลกูเอง หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ขั้นตอนการผลิต   แต่ซ้ือมาจากตวัอาํเภอแม่สรวย   และมาขายปลีกยอ่ยเป็นซองในชุมชน  จากพฤติกรรม การ

สูบยาเสน้ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเค้ียวหรือสูบ   นาํมาสู่การสูญเสียค่าใชจ่้าย  เม่ือสูบและเค้ียวหมาก

เป็นระยะเวลานานๆ มีส่วนสาํคญัทาํใหเ้กิดโรคต่างๆ   ผลจากการศึกษาวจิยัพบว่าสถิติ ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.6.6 บ้านห้วยขีเ้หลก็ 

 

 ตารางท่ี 4.6.6  บา้นหว้ยข้ีเหลก็  ผลจากการศึกษา  ชาวบา้นหว้ยข้ีเหลก็   มีผูป่้วยดว้ยระบบทางเดิน

หายใจ (โรคปอด)   อนัมีผลส่วนหน่ึงมาจากการสูบยาเสน้และเค้ียวหมากมาอยา่งยาวนาน  โดยแบ่งเป็นชาย  8  

คน  และหญิง  4  คน  เม่ือเอาจาํนวนประชากรทั้งหมดมาบา้นคาํนวณ เป็น  2.0%    นัน่หมายความว่า ทุกๆ 

100  คน  มีชาวบา้นป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจถึง  2  คน  ซ่ึงคนจาํนวนเหล่าน้ี  ปัจจุบนัไดเ้ขา้รักษาตวัท่ี

โรงพยาบาลแม่สรวย  และมีการใชย้าพ่นขยายหลอดลม  ตลอดถึงการรับสารออกซิเจนถา้มีปัญหาการหายใจ   

ซ่ึงการรักษาตวัน้ีมีขั้นตอนและทางโรงพยาบาลแม่สรวย  ไดช้ดัทาํสมุดพกสาํหรับผูป่้วยทุกคน  เพ่ือทาํการ

บนัทึกการรักษา 

 จากการท่ีไดท้าํการวจิยั ตลอดระยะเวลาโครงการ  ทาํใหพ้บมิติต่างๆ เก่ียวกบัยาเสน้กบัคนชนเผา่อ่า

ข่า  โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเป้าหมาย   มิติต่างๆ ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  นาํไปสู่ความเขา้ใจในฐานขอ้มลู และ

ในอนาคตนาํขอ้มลูน้ี นาํไปสู่การวางแผนเพ่ือแกไ้ขอยา่งเป็นระบบและย ัง่ยนืต่อไป 

ผลการวจิยัจากการทําแบบสอบถาม 

 ผลจากการวิจยัทาํแบบสอบถาม ในหมู่บา้นเป้าหมาย  จาํนวน 6  หมู่บา้น ประกอบไปดว้ย บา้นอะบ่อ

โด่  บา้นป่าเก๊ียะ   บา้นหว้ยตน้ผึ้ง  บา้นแม่ตาแมว   บา้นหว้ยข้ีเหลก็ และบา้นแสนเจริญ  จากการทาํแบบสอบ

กบัชาวอ่าข่า  จาํนวน  2,611 คน  แบ่งเป็นชาย  1,229  คน   หญิง 1,382 คน    ผลจากการวิจยัสามารถสรุปเป็น

ประเด็นรวมไดด้งัน้ี 

 บริบทด้านชุมชน  จากการทาํวจิยัโครงการน้ี ในดา้นบริบทชุมชน  ชนเผา่อ่าข่ามีในมิติในอดีต  มี

ความเหมือนกนัทั้งในดา้นพิธีกรรม ความเช่ือ  ประเพณี  เศรษฐกิจ  ภาษา  โครงสร้างอาํนาจทางสงัคม 

โรคท่ีพบ ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

โรคปอด 40-60 8 4 12 2.0% 



ตาํแหน่งทางสงัคม ไม่ว่าจะเป็นผูน้าํดา้นประกอบพิธีกรรม ช่างตีเหลก็  หมอสวดทาํพิธีกรรม ฯลฯ และตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2504  ท่ีประชาสงเคราะห์ ไดเ้ขา้มาหมู่บา้นอ่าข่าคร้ังแรก  นัน่คือท่ีบา้นแสนใจพฒันา  และขยายมาสู่

หมู่บา้นแสนเจริญ  เม่ือหน่วยงานประชาสงเคราะห์เขา้มา  ทาํใหมี้ถนนหนทาง  โรงเรียน  และตาํรวจตระเวน

ชายแดนไดเ้ขา้มาหมู่บา้นอ่าข่า 

 การเปล่ียนแปลงในดา้นหมู่บา้นชนเผา่ ไดเ้กิดข้ึนช่วงแรกๆ  เม่ือประชาสงเคราะห์ ไดน้าํเดก็ชาวอ่าข่า 

ไดใ้หก้ารศึกษา และบางส่วนไดไ้ปอาศยัอยูต่ามหน่วยงานศาสนา  เพ่ือเรียนหนงัสือและหลกัศาสนา  ประกอบ

กบัแนวคิดเร่ืองการพฒันาของรัฐไทย  ก็มีอิทธิพลอยา่งสูง นาํมาสู่การเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นรูปแบบ เช่น การ

มีผูใ้หญ่บา้น แทนตาํแหน่งผูน้าํวฒันธรรม  มีค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินปัจจยั  และเม่ือ 2 ทศวรรษท่ีผา่นมา    ชน

เผา่อ่าข่าไดเ้ขา้สู่การเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆอยา่งแทจ้ริง เช่นในดา้นเศรษฐกิจ จากพืชองคร์วม ท่ีเนน้การทาํ

มาหาเล้ียงในครอบครัว มาเป็นพืชเชิงเด่ียว เพ่ือขาย    ดา้นสงัคม ตาํแหน่งผูน้าํวฒันธรรมไดล้ดจาํนวนลง  

เพราะเม่ือผูน้าํรุ่นเก่าไดล้ม้ตายไป  ไม่สามารถหาผูน้าํรุ่นใหม่มาทดแทนได ้ ในดา้นความเช่ือ คนอ่าข่าจาํนวน

มาก ไดล้ะท้ิงความเช่ือดั้งเดิมแบบการเคารพบรรพชนมานบัถือศาสนาต่างๆ เช่น คริสต ์ พุทธ  อิสลาม และ

ลทัธิต่างๆ   ขนาดท่ีโครงสร้างทางสงัคมไดมี้การเปล่ียนแปลงเช่นกนั ทั้งรูปแบบการสร้างบา้น  ถนนหนทาง  

ส่ิงอาํนวยความสะดวกในดา้นชีวติประจาํวนั ไดเ้ขา้มามีอิทธิพลกบัชีวิตชนเผา่อ่าข่าอยา่งแทจ้ริง 

 การเปล่ียนแปลงไปของคนอ่าข่า ส่วนหน่ึงเป็นความตอ้งการของคนอ่าข่าเอง นัน่คือ เช่น ไฟฟ้า ทีว ี 

ตูเ้ยน็ โทรศพัทมื์อถือ  ถนนหนทาง เป็นตน้  ขนาดท่ีบางส่ิงเป็นการเปล่ียนแปลงมาจากภายนอก  โดยอาศยั

กระแส  ซ่ึงชุมชนคนอ่าข่าคงปฏิเสธไม่ไดท่ี้ตอ้งปฏิบติัตามรัฐไทย ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงดา้น

โครงสร้างอาํนาจในชุมชน  ศาสนา ฯลฯ  อยา่งไรกต็ามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  ไม่สามารถลบลา้งความเป็น

ชนเผา่อ่าข่าไปได ้  เช่น ภาษาอ่าข่า  สายเลือดความเป็นอ่าข่า ความเช่ือแบบอ่าข่า  จารีตประเพณีแบบอ่าข่า   

การนบัเครือญาติแบบอ่าข่า   ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ียงัคงสืบทอดกนัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัปรากฏใหเ้ห็นอยา่งแจ่ม

ชดัในชุมชน 

 การดาํเนินโครงการวิจยัน้ี   ถึงแมว้่าดาํเนินการวจิยัในพ้ืนท่ีเป้าหมายต่างกนั  กล่าวคือแบ่งหลกัการ

วิจยัหมู่บา้นอ่าข่าท่ีอยูห่่างไกลความเจริญ   หมู่บา้นอ่าข่าท่ีนบัถือวิถีวฒันธรรมดั้งเดิม  และหมู่บา้นอ่าข่าท่ีอยู่

ใกลใ้นเมือง  ผลจากการศึกษาวจิยั  หมู่บา้นเป้าหมายถึงแมว้่ามีความต่างในดา้นความเช่ือ  และระยะพ้ืนท่ี  แต่

วิถีชิต  จารีตประเพณี  ค่านิยม  ภาษาและระบบการเคารพผูอ้าวุโส ไม่ไดต่้างกนั  ทาํใหก้ติกาและขอ้หา้มต่างๆ

ในชุมชนอ่าข่าท่ีเป็นหมู่บา้นเป้าหมายการทาํวิจยัเหมือนกนัแบบอดีต และยงัคงใชก้นัอยูทุ่กชุมชนจนถึง

ปัจจุบนั   เพียงแต่ไม่ไดเ้คร่งครัดเหมือนในอดีตและไม่ปรากฏบทบาทในดา้นการลงโทษท่ีชดัเจนในปัจจุบนั 

เช่นเฆ่ียน เรียกพ่อแม่มาตกัเตือน ตาํหนิ นินทา   เพราะบทบาทการบริหารจดัการไปอยูใ่นโครงสร้างอาํนาจ



แบบทางการอยา่งปัจจุบนั คือผูใ้หญ่บา้น และสมาชิสภาตาํบล  อยา่งไรก็ตามคนอ่าข่ามีความต่ืนตวัและแล

เห็นมหนัตภยัของยาเสน้และบุหร่ี  ไม่ว่าจะเสพในรูปแบบใด  เพราะปัจจุบนัส่ือสารมวลชนไดรุ้กเขา้ถึง

หมู่บา้นอ่าข่าอยา่งทัว่ถึง  ทาํใหค้วามรู้ความเขา้ใจถึงโทษของชนเผา่อ่าข่าในชุมชนมีแนวโนม้ลดลง  โดยยงัคง

เสพอยูใ่นกลุ่มผูสู้งอายตุั้งแต่ 50  ข้ึนไป   ขนาดท่ีคนวยัทาํงาน  ตั้งแต่อาย ุ30 -50  ปี ในชุมชนมีแนวโนม้ลดลง  

เพราะจากการเห็นผูป่้วย และการใหค้วามรู้เห็นโทษภยัของยาเสน้และบุหร่ีมากข้ึน    แต่ในเชิงกลบักนักลุ่ม

เยาวชนโดยเฉพาะผูช้าย  ทั้งท่ีอยูใ่นชุมชนและนอกชุมชน มีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน  ดว้ยเหตุผลหลากหลาย

ปัจจยั  นบัว่าประเดน็เยาวชนและยาเสน้บุหร่ี ในกลุ่มชาติพนัธุอ่์าข่า  จึงเป็นประเด็นท่ีควรจบัตาอยา่งใกลชิ้ด 

และควรหากระบวนการ เพ่ือการปรับทศันคติใหม่  และช้ีใหเ้ห็นโทษภยัของยาเสน้และบุหร่ีอยา่งแทจ้ริง 

เพราะประเด็นน้ีเก่ียวกบัเยาวชนชนเผา่อ่าข่าโดยตรง  เก่ียวกบัอนาคตของชุมชน และช้ีคุณภาพชีวติของคนใน

ชาติในอนาคต 

 ประเด็นในด้านการศึกษา    ในหมู่บา้นเป้าหมายท่ีไดเ้ขา้ไปทาํวิจยั  ชาวบา้นและเยาวชนทั้งหมดของ

ชุมชนร้อยละ  30%  อ่านหนงัสือออกและเขียนได ้  ซ่ึงผูท่ี้อ่านหนงัสือออกและเขียนไดส่้วนมากมีอาย ุไม่เกิน  

35  ปี   การอ่านหนงัสือออกและเขียนไดมี้ส่วนอยา่งมากในการรับรู้ขอ้มลู    เพราะการอ่านออกเขียนได ้

หมายถึงการฟังเขา้ใจ   จึงไดรั้บรู้ขอ้มลูข่าวสารจากช่องทางส่ือต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทีวี  อินเตอร์เน็ท  วิทย ุ 

หนงัสือพิมพ ์ โทรศพัทมื์อถือ ฯลฯ   อยา่งไรก็ตามการอ่านออกเขียนได ้ ของคนชนเผา่ไม่ไดมี้ส่วนช่วยใหใ้น

การลดการสูบยาเสน้ และเค้ียวหมากพลแูต่อยา่งใด   เพราะการอ่านออกเขียนได ้ไม่ไดแ้ปลว่ามีความเขา้ใจถึง

โทษของควนับุหร่ี  ตลอดถึงความเช่ือและทศันะคติเก่ียวกบัยาเสน้  เป็นปัญหาอุปสรรคในการเขา้ไปทาํความ

เขา้ใจถึงโทษและสร้างความตระหนกัของภยัจากยาเสน้และบุหร่ี 

 ประเด็นในด้านภูมศิาสตร์ ที่อยู่อาศัยและความเช่ือ  การศึกษาวิจยัในโครงการน้ี ไดมี้การแบ่งบริบท

ขอบข่ายในดา้นพ้ืนท่ีเป็นชุมชนท่ีอยูห่่างไกลความเจริญ  นัน่คือบา้นป่าเก๊ียะและบา้นอะบ่อโด่  ชุมชนท่ีอยูใ่กล้

ในเมือง คือบา้นหว้ยตน้ผึ้ง  บา้นแม่ตาแมว  และชุมชนท่ีนบัถือดั้งเดิม คือบา้นหว้ยข้ีเหลก็  บา้นแสนเจริญ   ผล

จากการวจิยั  พ้ืนท่ีห่างไกลหรือใกล ้ ไม่ไดมี้ส่วนในการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารแต่อยา่งใด   เพราะเทคโนโลยใีน

ปัจจุบนั  สามารถยอ่โลกใบน้ีใหเ้ลก็ลง  การส่ือข่าวสารอยา่งรวดเร็ว   ในชุมชนห่างไกลและใกลก้็ติจาน

ดาวเทียม  เพ่ือรับชมรายการปกติท่ีเปิดบริการและช่องทางเคเบ้ิลทีวอียา่งทัว่ถึง   ในประเด็นการรับรู้ข่าวสาร

โดยเทคโนโลย ี อาจมีขอ้จาํกดับา้งในหมู่บา้นท่ีอยูห่่างไกลความเจริญ  เช่น ใชร้ะบบโซล่าเซลล ์  ทาํใหก้ารใช้

ไฟฟ้าเป็นไปอยา่งจาํกดั 

 ความต่างในดา้นความเช่ือ เช่น บา้นแสนเจริญและหว้ยข้ีเหลก็  มีชาวอ่าข่าท่ีนบัถือความเช่ือดั้งเดิม   

ซ่ึงผลการศึกษาวิจยั   ความเป็นศาสนาหรือความเช่ือไม่ไดมี้ส่วนในการควบคุมยาเสน้ในปัจจุบนัแต่อยา่งใด   



แต่ในอดีตท่ีโครงสร้างทางวฒันธรรมดั้งเดิมแข็งแกร่ง สามารถป้องกนัหนา้สูบรายใหม่ได ้  ดว้ยการสร้างกล

อุบายข้ึนมา เช่น หากไม่ไดแ้ต่งงานสูบยาเสน้ จะหาคู่ครองยาก และพ่อแม่ฝ่ายหญิงมกัไม่ยนิยอมใหแ้ต่งงาน  

ตลอดถึงเม่ือผูน้าํธรรมชาติตามโครงสร้างความเช่ืออ่าข่า  พบเห็นเยาวชนหรือคนท่ีอายไุม่ถึง 30  ปี  สูบบุหร่ี  

ก็สามารถลงโทษได ้ ตั้งแต่ดุด่า  ถึงขั้นเอาไมแ้ซ่เฆ่ียนตี  ทาํใหเ้ยาวชนเป็นท่ียาํเกรงอยา่งมาก 

 แต่ในปัจจุบนัผูน้าํธรรมชาติเหล่าน้ีหลงเหลือเพียงแต่อาํนาจ ในการนาํประกอบพิธีกรรมเท่านั้น  ไม่

สามารถดุด่า  เพราะความอ่อนแอทางวฒันธรรมดว้ยปัจจยัหลกั  2 เหตุผลคือ  หน่ึงคนอ่าข่าละท้ิงความเช่ือ

ดั้งเดิมไปนบัถือศาสนาอ่ืนๆ   และเหตุผลท่ีสอง คือผูน้าํธรรมชาติท่ีคนอ่าข่าเช่ือว่ามาจากสวรรคป์ระทานมาให ้  

ไม่ไดเ้กิดการทดแทน  เม่ือคนรุ่นเก่าไดเ้สียไป  ก็ไม่มีคนรุ่นใหม่คนใดไดไ้ปทาํหนา้ท่ีในจุดนั้น   ทาํให้

วฒันธรรม / จารีต/ แบบดั้งเดิมคลายความขลงัลงไป  ขณะท่ีอาํนาจการปกครองในปัจจุบนัอยูก่บัผูน้าํทางการ 

เช่นผูใ้หญ่บา้น สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ( ส.อบต. )  

 ในด้านประเด็นสาเหตุของการตดิบุหร่ีมวนเองและหมากพลูเคีย้วร่วมยาเส้น   การเค้ียวยาเสน้ใน

หมู่บา้นอ่าข่าตามพ้ืนท่ีเป้าหมายวจิยั และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ   มีความเช่ือว่าการเค้ียวหมากดีต่อสุขภาพ  ตลอดถึงความ

เช่ือท่ีว่า การยอ้มฟันดาํทาํใหฟั้นสวยงาม  ความเช่ือในลกัษณะน้ี ยงัคงอยูใ่นกลุ่มผูห้ญิงท่ีมีอาย ุ 40  ปีข้ึนไป   

เม่ือความเช่ือปลกูฝังใจและถกูสอนว่า เค้ียวหมากฟันสวย  ฟันไม่ผ ุ และดบักล่ินปากได ้   จึงเป็นท่ีนิยมใน

บรรดากลุ่มผูห้ญิง  จะเค้ียวตั้งแต่ต่ืนเชา้มาจนถึงยามเยน็  บางรายเค้ียวหมากพลตูอนนอน  การเค้ียวหมากพล ู

ไม่ไดรั้บการต่อตา้นจากผูน้าํจารีตหรือผูน้าํศาสนาแต่อยา่งใด   ทั้งในอดีตและปัจจุบนั  ความเสรีน้ีทาํใหผู้ห้ญิง

ติดหมากพลอูยา่งมาก   ขณะท่ีมีผูช้ายติดเป็นบางส่วน แต่ไม่ค่อยนิยม เพราะอุปกรณ์ในการเค้ียวแต่ละคร้ังมี

จาํนวนมาก  ยากต่อการพกพา 

 การสูบยาเสน้เป็นท่ีนิยมในบรรดากลุ่มผูช้าย  จากการศึกษาวิจยั ไดข้อ้มลูท่ีน่าตกใจอยา่งมากคือ  พบ

ผูสู้บยาเสน้ อายตุ ํ่าสุด 12  ปี  ซ่ึงยงัไม่ทนัจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ก็สูบยาเสน้และบุหร่ี   ซ่ึงในปัจจุบนั

เยาวชนท่ีมีอาย ุไม่เกิน 25  ปี  การสูบบุหร่ีจาํนวนมาก  และเป็นกลุ่มท่ีอยูห่่างไกลสายตาผูป้กครองพ่อแม่  อยู่

ในเมืองทั้งเรียนหนงัสือ และทาํงาน  แนวโนม้ในหมู่บา้นอ่าข่าผูสู้บหนา้ใหม่จะเกิดข้ึนมีโอกาสเป็นไปไดสู้ง  

เพราะสถานการณ์เอ้ืออาํนวย และผูสู้บหนา้ใหม่ง่ายถกูการล่อใหติ้ดบ่วงวงจรของการตลาดยาเสน้และบุหร่ี    

การสูบยาเสน้ท่ีผลิตในทอ้งถ่ินหรือชานเมือง  จะพบมากท่ีสุดในกลุ่มท่ีใชแ้รงงานในกลุ่มผูช้าย  โดยกลุ่มท่ีสูบ

ยาเสน้ อายเุกิน  30  ปีข้ึนไป  สาเหตุของการสูบ สูบตามเพ่ือน  สูบไล่แมลง  สูบเพราะเปร้ียวปาก  สูบเพราะมี

คนใชใ้หไ้ปจุดจนติด   สูบเพราะรู้สึกทนัสมยั  สูบเพราะรู้สึกเท่ห์  สูบเพราะใหเ้ป็นท่ียอมรับในสงัคม เป็นตน้    

เหตุผลเหล่าน้ีเป็นท่ีมาของการสูบยาเสน้และบุหร่ีในหมู่บา้นชนเผา่อ่าข่าในสถานการณ์ปัจจุบนั  



 การสูบบุหร่ีในกลุ่มเยาวชนชนเผา่อ่าข่า  หากอยูใ่นเมือง  ห่างสายตาผูป้กครองไม่ไดแ้ตกต่างกนั  แต่มี

ความแตกต่างกนัระหว่างหมู่บา้นท่ีอยูใ่กลใ้นเมือง กบัหมู่บา้นท่ีห่างไกลในเมือง  ในหมู่บา้นแสนเจริญ  หว้ย

ข้ีเหลก็  บา้นหว้ยตน้ผึ้ง และบา้นแม่ตาแมว ค่อนขา้งใหค้วามเสรีกบัเดก็เยาวชน ในการเขา้ถึงบุหร่ีง่าย  ซ่ึง

เยาวชนกลุ่มน้ีไม่นิยมสูบยาเสน้ เพราะมีรสจดั  บทลงโทษอยา่งมากก็ถกูพ่อแม่ดุด่า  และหา้มไดใ้นระยะเวลา

อนัสั้นเท่านั้น  เพราะเดก็เยาวชนมกัเถียงว่าผูใ้หญ่ (ผูป้กครอง ) สูบได ้  ทาํไมเด็กจึงสูบไม่ได ้  ทาํใหก้ารหา้ม

เด็กเยาวชนเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก   ขณะท่ีบา้นป่าเก๊ียะและบา้นอะบ่อโด่  ถึงแมว้่าเปล่ียนในดา้นความ

เช่ือเป็นศาสนาคริสตแ์ลว้  แต่ระบบความเป็นอาวโุส และความสมัพนัธเ์ชิงเครือญาติยงัแน่น  ทาํใหเ้ยาวชนท่ี

สูบบุหร่ี  เม่ือกลบัมาบา้นกจ็ะกลวัผูป้กครองและเครือญาติ  สามารถสูบไดด้ว้ยการหลบหลีก  หรือเลิกสูบ

ในช่วงกลบัไปอยูบ่า้น  เพราะไม่สามารถทนต่อการนินทาของชาวบา้น  ซ่ึงคาํนินทาน้ีหมายรวมถึงพ่อแม่ ว่า

เป็นลกูท่ีพ่อแม่ไม่ไดส้ัง่สอน  จึงเป็นมาตรการทางสงัคมอยา่งหน่ึงท่ีสามารถป้องกนัผูสู้บบุหร่ีและยาเสน้หนา้

ใหม่ไดใ้นระยะหน่ึง 

 ประเด็นที่มาของยาเส้น  ผลจากการวิจยั  การปลกูตน้ยาสูบในหมูบ่า้นชนเผา่อ่าข่าในปัจจุบนัเหลือ

นอ้ยมาก   ท่ียงัพอปลกูอยูก่็มีท่ีบา้นอะบ่อโด่  กบับา้นป่าเก๊ียะ  แต่เป็นจาํนวนท่ีนอ้ยมาก  จาํนวนท่ีปลกูไม่เกิน

ร้อยละ 2 %   สาเหตุท่ีปลกูเพราะมีความรู้สึกว่ายาเสน้ท่ีซ้ือมาจากในเมืองมีรสขม เค้ียว/สูบ ไม่อร่อย  จึงปลกู

เองและมาบริโภคเอง   ขอ้สงัเกตหน่ึงท่ีกลุ่มผูป้ลกูใน 2 ชุมชนน้ี  เป็นกลุ่มท่ีมีอายเุกิน  50  ปีข้ึนไป  ซ่ึงไม่

คุน้เคยกบัรสชาติยาเสน้ท่ีขายตามชานเมือง  จึงทนปลกูมา และคาดว่าคงปลกูต่อไป 

 ท่ีมายาเสน้ในหมู่บา้นชนเผา่อ่าข่าในปัจจุบนั  เกือบทั้งหมดมาจากนอกชุมชน   หาซ้ือมาจากตลาด  

ดว้ยเหตุผลหาซ้ือง่าย  ประหยดัเวลา  และราคาไม่แพงมากนกั    ทาํใหค้นชนเผา่อ่าข่านิยมซ้ือยาเสน้จากชาน

เมือง  ทุกคร้ังท่ีลงไปในเมือง ไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลไปขายผลผลิต หรือไปติดต่อทาํธุระก็ตาม  มกัจะหาซ้ือติดไม้

ติดมือมา  และการซ้ือคร้ังหน่ึง  จะตอ้งซ้ือในปริมาณมากพอควร  เพราะนานๆทีจะไดล้งมาในเมือง   การท่ีคน

อ่าข่าสูญเสียองคค์วามรู้ในการจดัการยาสูบแบบวิถีดั้งเดิม  คือปลกูเอง  ซอยเอง  ตาก  และนาํมาสูบ/เค้ียว   ทาํ

ใหค้นอ่าข่าจาํนวนไม่นอ้ยท่ีกงัวลใจว่า  ยาเสน้ท่ีพวกเขาสูบและเค้ียวทุกวนั  มีสารเคมีท่ีอนัตรายต่อสุขภาพเจือ

ปนอยู ่  ซ่ึงจากการวจิยัสะทอ้นในประเดน็น้ีเช่ือมโยงไปถึงโรคภยัไขเ้จ็บ  ในลกัษณะท่ีเป็นการตั้งคาํถาม ว่า  

เม่ือก่อนคนอ่าข่าปลกูยาสูบเอง และสูบโดยไม่ใส่สารเคมี  แต่อายยุนืถึง 80  ปี  โดยไม่เจ็บเจ็บป่วยเหมือน

ปัจจุบนั  แต่ปัจจุบนัหากสูบบุหร่ีติดต่อกนัระยะเวลาเกิน 10  ปี มีโรคอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ท่ีสาเหตุมาจากการสูบ

หรือเค้ียวยาเสน้  ทาํใหก้ลุ่มชาวบา้นน้ีอดสงสยัไม่ไดว้่า  มีการผสมสารเคมีหรือไม่? 

 การท่ีกลุ่มวยักลางคน  ไดต้ั้งคาํถาม  เหมือนรอคาํตอบอยู ่  ถึงแมว้่าคาํตอบน้ีอาจไม่ไดภ้ายใน

ระยะเวลาอนัใกล ้  หรือจะไดค้าํตอบในชาติน้ีหรือไม่  แต่ขอ้สงสยัท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ  ไม่สามารถลบเลือนไป



จากใจพวกเขาเหล่านั้นได ้ และการตั้งคาํถามน้ี  มีนยัยะบ่งบอกถึงความเช่ือแบบดั้งเดิมเก่ียวกบัยาเสน้ว่า  หาก

นาํยาเสน้ ท่ีไม่ใส่สารเคมี  ไม่มีการปรุงแต่งดว้ยสารเจือปน  ยาเสน้ท่ีนาํมาสูบไม่ไดอ้นัตราย  ซ่ึงจาํเป็นอยา่ง

มากในการใหค้วามรู้และการปรับเปล่ียนทศันะคติ ดว้ยความรู้ท่ีถกูตอ้ง   สามารถตอบคาํถามท่ีคา้งคาใจของ

ชาวบา้นไดด้ว้ย 

 ในประเด็นค่าใช้จ่ายกบัซ้ือยาเส้น   จากการวจิยัพบว่า พบเด็กท่ีมีอายตุ ํ่าสุดในการสูบยาเสน้ 12 ปี  ยา

เสน้ท่ีซ้ือมาจากชานเมือง มีวิธีนาํมาบริโภคคือสูบและเค้ียวกบัหมากพล ู     ยาเสน้ท่ีนาํมาเค้ียวกบัสูบมีความ

ต่างกนั   ยาเสน้ท่ีนาํมาเค้ียวมีลกัษณะเป็นห่อๆหน่ึง มีราคา  25  บาท  ชาวบา้นในกลุ่มท่ีเค้ียวหมาก มีค่าใชจ่้าย

เดือนหน่ึงไม่ตํ่ากว่าเดือนละ  100  บาท หรือต่อปี  1,200  บาท   ส่วนผูสู้บยาเสน้  นิยมซ้ือเป็นซองๆละ  5  

บาท โดยชาวบา้นในเขตอาํเภอแม่สรวย นิยมยีห่อ้ตราไก่แดง   ท่ีมีกลยทุธใ์นการขายยาเสน้แถมกระดาษ   กลุ่ม

น้ีมีค่าใชจ่้ายเดือนหน่ึงไม่ตํ่าว่า 150  บาทต่อเดือน หรือเทียบเป็นปี 1,800  บาท 

 ในหมู่บา้นแสนเจริญ  จากจาํนวนประชากรรวม  1,004  คน  มีคนสูบยาเสน้ ถึง 435  คน หรือสดัส่วน  

43.3%    มีค่าใชจ่้ายตลอดทั้งปีขั้นตํ่าถึง  522,000  บาท  นบัเป็นค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก  เม่ือเทียบกบัรายได ้ ท่ีคน

ชนเผา่ปีหน่ึงจะมีรายไดช่้วงท่ีขายผลผลิตทางการเกษตรแค่คร้ังเดียว   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือยาเสน้และ

บุหร่ี  คาดว่าความเป็นจริงจะสูงกว่าน้ีมาก  และมีผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไม่นอ้ย  

เพราะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแทนท่ีจะมาจุนเจือในครอบครัว  แต่กลบัตอ้งเสียไปโดยไม่ไดช่้วยเหลือสภาพความ

เป็นอยูข่องครอบครัวเลย     ค่าใชจ่้ายจากการซ้ือยาเสน้และบุหร่ี  จึงเปรียบเสมือนมะเร็งร้ายท่ีกดักินจนกร่อย

ในครอบครัวชนเผา่อ่าข่าอยา่งแทจ้ริง 

 ในประเด็นโรค อนัเกิดจากการสูบยาเสน้และบุหร่ีเป็นเวลานาน  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั ท่ีมาของยา

เสน้ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการซ้ือยาเสน้   เม่ือสูบและเค้ียวยาเสน้เป็นเวลานาน  มีส่วนสาํคญัและเป็นสาเหตุหน่ึง

ท่ีทาํใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จ็บ   ผลท่ีเห็นป่วยเป็นโรคปอด หายใจขดั แสบคอ จมกู  มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ  

หายใจไม่สะดวก หอบหืด     เป็นวณัโรค  บางรายเป็นมะเร็งในหลอดลม   จากการวจิยัในเชิงลึก พบว่า ทุก

ชุมชนท่ีเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายวจิยั  มีชาวบา้น ท่ีไดรั้บการยนืยนัจากโรงพยาบาลแม่สรวยว่า ผูป่้วยเหล่าน้ีเป็นผูท่ี้

ป่วยจากการสูบยาเสน้และบุหร่ี  ซ่ึงทางโรงพยาบาลแม่สรวย  ไดมี้การออกสมุดพกประจาํตวั  เพ่ือบนัทึกใน

การรักษา  บางรายตอ้งมีการมารับออ๊กซิเจนทุกเดือน หรือยาขยายหลอดลม   ผูป่้วยท่ีไดเ้ขา้สู่กระบวนการ

รักษาเหล่าน้ี  มีอายไุม่ตํ่ากว่า 40  ปีข้ึนไป  และคาดว่าในอนาคตผูป่้วยจะมีจาํนวนมากข้ึน   เพราะพฤติกรรม

การสูบยาเสน้และบุหร่ี เอ้ืออาํนวยสาํหรับหนา้สูบหนา้ใหม่  ท่ีจะข้ึนมาทดแทนหนา้สูบเก่าท่ีเสียชีวิตไป  จึง

ควรหามาตรการในการป้องกนัและคุม้ครองใหเ้ด็กเยาวชนชาวชนเผา่อ่าข่า ไม่ใหต้กเป็นเหยือ่ของกลยทุธใ์น

การคา้ขายยาเสน้และบุหร่ีต่อไป 



 

แนวทางการควบคุมป้องกนัยาเส้นในหมู่บ้านอ่าข่า 

 จากการท่ีโครงการวิจยัไดเ้ขา้ไปทาํวิจยัในหมู่บา้นเป้าหมาย  โดยผา่นกระบวนกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่จะ

เป็นการระดมความคิดเห็น  ซ่ึงเปิดโอกาสใหค้นอ่าข่าในหมู่บา้นทุกเพศทุกวยั  ไดม้าร่วมแลกเปล่ียนประเด็น

เก่ียวกบัยาเสน้  ซ่ึงผลจากการจดักิจกรรมตามกระบวนการวิจยั ทาํใหค้น้พบองคค์วามรู้ใหม่  ไม่ว่าจะเป็นมิติ

ในดา้นความเช่ือ  ค่านิยม ท่ีมายาสูบ  ตลอดถึงความสมัพนัธข์องคนอ่าข่ากบัยาเสน้มาอยา่งชา้นาน 

 กระบวนการวิจยั  ยงัคงดาํเนินต่อไปเพ่ือคน้หาคาํตอบงานวิจยัและใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคข์อง

โครงการวิจยัน้ี   ไม่ว่าจะเป็นการทาํแบบสอบถามกบัชาวบา้นทุกหลงัคาเรือน และพยายามใหค้ลอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ เพ่ือใหง้านวิจยัเกิดความแม่นยาํใหม้ากท่ีสุด   ซ่ึงจากการประเมินของ

โครงการภายใตก้ารลงพ้ืนท่ีอยา่งสมํ่าเสมอเห็นว่า  ชุมชนเป้าหมายมีขนาดเลก็ การสุ่มตวัอยา่งอาจทาํให้

งานวิจยัคาดเคล่ือนจากความเป็นจริงได ้  เน่ืองจากความละเอียดอ่อนความเป็นกลุ่มชาติพนัธุข์องคนอ่าข่า ท่ี

ต่างจากคนในเมือง  จึงไดอ้อกแบบสอบถามและถามชาวบา้นในหมู่บา้นเป้าหมาย 

 ผลจากการวิจยัช้ีอยา่งชดัเจนว่าแนวทางการควบคุมยาเสน้ในอนาคตของคนอ่าข่าควรเป็นแบบใด  

ปัจจุบนัสถานการณ์เร่ืองยาเสน้และบุหร่ี ทั้งสูบและเค้ียวกบัหมากพล ู  เห็นพอ้งกนัวา่มีภยัอนัตรายต่อร่างกาย  

แต่มีความเช่ือและสนันิษฐานต่างกนัไป   เช่น คนท่ีมีอาย ุ50  ปี ข้ึนไป มกัจะตั้งคาํถามว่า  สมยัก่อนปลกูยาเสน้

เอง  ซอยเอง และสูบเอง  แต่ทาํไมอายยุนื ?    เหตุใดในปัจจุบนั  คนท่ีสูบยาเสน้และบุหร่ี  มีปัญหาสุขภาพ

มากมาย   บา้งก็สรุปเป็นนยัคาํตอบว่า  เป็นเพราะคนอ่าข่าสุญเสียกระบวนการผลิตไป  ทาํใหไ้ม่สามารถล่วงรู้

ไดว้่า ยาเสน้ท่ีเค้ียวและสูบแต่ละวนัมีสารชนิดใดบา้ง   ประกอบกบัยาเสน้ท่ีผลิตในทอ้งถ่ิน ไม่สามารถท่ีจะ

ตรวจสอบท่ีมาไดอ้ยา่งชดัเจน   ทาํใหค้นรุ่นใหม่ปัจจุบนัจึงมีปัญหา 

 อยา่งไรก็ตาม  ผลจากการวิจยัพบว่า คนอ่าข่ากบัยาเสน้มีสายสมัพนัธก์นัมาอยา่งลึกซ้ึง  ยาเสน้ไม่ใช่

เป็นเพียงยาเค้ียว หรือสูบไล่แมลง  แต่ยาเสน้ในนยัยะของคนอ่าข่า หมายถึงสมุนไพร  สุขภาพ  และความเช่ือ

ในแบบภพภูมิ    ยาเสน้ จึงอยูคู่่กบัคนอ่าข่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัอยา่งยาวนาน 

 สถานการณ์ปัจจุบนั ยาเสน้ไดคุ้กคามและสร้างปัญหากบัคนอ่าข่าเป็นอยา่งมาก  คนจาํนวนไม่นอ้ย ท่ี

ติดยาเสน้และเลิกไม่ได ้  ทั้งๆท่ีรู้และตระหนกัดีว่ามีโทษและพิษต่อร่างกาย  การสูบยาเสน้นอกจากกระทบต่อ

ผูสู้บโดยตรงแลว้ คนท่ีอยูร่อบขา้งก็ไดรั้บผลกระทบ  ไม่วา่จะเป็นอาการแสบตา  แสบคอ หายใจขดัขอ้ง เป็น

ตน้  และยาเสน้ เป็นอีกสาเหตุหน่ึง ท่ีทาํใหค้นชนเผา่อ่าข่าส่วนหน่ึง เป็นโรคถุงลมโป่งพอง เป็นสาเหตุหน่ึง

ของหลายๆปัญหาสุขภาพ  ซ่ึงสามารถสงัเกตไดจ้ากมีคนชนเผา่อ่าข่า ไดไ้ปพบแพทยจ์าํนวนมาก  และทาง



แพทยไ์ดใ้หผู้ป่้วยเลิกสูบยาเสน้อยา่งเด็ดขาด  ตลอดถึงชกัจูงโนม้เนา้ใหเ้ขา้มารักษาสุขภาพ  ซ่ึงผูป่้วยแต่ละคน

นอกจากไดรั้บยาบาํบดัเลิกยาเสน้แลว้ มีคู่มือสมุดพก เพ่ือรายงานตวัตามท่ีแพทยผ์ูรั้กษานดัพบ 

 แนวทางการป้องกนัยาเสน้ในชุมชนชนเผา่อ่าข่า  ปัจจุบนัเร่ิมปรากฏในหมู่บา้นเป้าหมายแลว้  โดย

ผูสู้งอายใุนชุมชน และผูน้าํทางการ ไม่ว่าจะเป็นผูใ้หญ่บา้นและสมาชิกสภาตาํบล  ในหลายหมู่บา้นเร่ิมนาํ

ข่าวสาร  ทั้งท่ีเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย เช่น ไม่สามารถขายเหลา้ บุหร่ี และยาเสน้ ใหก้บัเด็กท่ีอายตุ ํ่ากว่า 18  ปี  

และร้านคา้ต่างๆ ก็มีการติดป้ายบ่งบอกอยา่งชดัเจน   แนวทางการควบคุมยาเสน้และบุหร่ีควรมีทั้งระยะสั้น

และระยะยาว   ระยะสั้นควรควบคุมดว้ยการควบคุมร้านคา้  ไม่ใหข้ายยาเสน้และบุหร่ีกบัเดก็ท่ีอายตุ ํ่ากว่า

กฎหมายกาํหนด  โดยผูน้าํชุมชนบงัคบัใชอ้ยา่งเขม้แข็ง  อยา่งเช่นท่ีบา้นหว้ยข้ีเหลก็   ผูใ้หญ่บา้นและผูอ้าวุโส

ไดมี้การประชุมหารือกนั และไม่ใหข้ายเหลา้ในชุมชน เป็นระยะเวลานาน  3  ปีแลว้  เพราะแลเห็นว่าปัญหา

การทะเลาะเบาะแวง้ต่างๆ เกิดจากการเมาเหลา้และขาดสติ  จึงออกมาเป็นมติชุมชน    ปัจจุบนับนพ้ืนท่ีสูง  ได้

มีการควบคุมยาเสน้และบุหร่ีโดยผา่นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ใหร้้านคา้ขายของท่ีรําระภาษีใหอ้งคก์าร

บริหารส่วนตาํบล  ใหมี้การติดป้ายไม่ขายเหลา้และบุหร่ีแก่เด็กท่ีอายตุ ํ่ากว่า  18  ปี  ซ่ึงการประกาศของ

องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ทาํใหชุ้มชนควบคุมการบริโภคยาเสน้และบุหร่ีไดร้ะดบัหน่ึงในสงัคมอ่าข่าและ

บนพ้ืนท่ีสูง   อยา่งไรก็ตาม ในพ้ืนท่ีสูงมีขอ้จาํกดัท่ีเป็นขอ้อุปสรรคอยูไ่ม่นอ้ย เช่น ผูใ้หญ่ซ้ือ และไปให้

เยาวชนท่ีมีอายไุม่ถึงเกณฑต์ามกฎหมายกาํหนดสูบ  เพราะผูใ้หญ่ใชแ้รงงานเด็ก  น่ีเป็นอีกช่องวา่งหน่ึงท่ี

เกิดข้ึน 

 แนวทางการแกไ้ขและป้องกนัปัญหายาเสน้และบุหร่ีในระยะยาว  ควรจะเป็นเร่ืองของการรวมกลุ่ม

คน  และการปรับทศันคติ  บนพ้ืนฐานองคค์วามรู้ท่ีเป็นจริง   การแกไ้ขปัญหายาเสน้และบุหร่ีระยะยาว หากจะ

แกไ้ขใหเ้กิดความเป็นรูปธรรมและย ัง่ยนื   ควรมีกระบวนการ  ในการรวบรวมกลุ่มคนผูท่ี้ชาวบา้นเคารพ และ

มีอาํนาจในการตดัสินใจในชุมชนอ่าข่า  โดยเอากลุ่มผูอ้าวุโส ทั้งท่ีสูบยาเสน้  ผูไ้ดรั้บผลกระทบจาการสูบยา

เสน้และบุหร่ี,  ผูใ้หญ่บา้น  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น,  สมาชิกสภาตาํบล, มาอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโทษ

ภยัของยาเสน้และบุหร่ีอยา่งแทจ้ริง  ตลอดถึงการใหค้วามรู้เพ่ือใหค้วามเช่ือผดิๆทศันะคติแบบเก่าๆ ของคนอ่า

ข่าใหห้มดไป  เช่น เช่ือว่ายาเสน้เป็นยาสมุนไพร  การเค้ียวหมากผสมยาเสน้และสีเสียด ทาํใหสุ้ขภาพฟัน

แข็งแรง เป็นตน้   โดยบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีมีความชาํนาญในดา้นน้ี  ไม่ว่าจะเป็นสถานีอนามยั  

สาธารณสุขอาํเภอ  โรงพยาบาล  และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  มาใหค้วามรู้ และร่วมกนัจดัตั้งกลุ่มน้ีข้ึนมา   

เพ่ือไปใหข้บัเคล่ือนในชุมชนของตนเอง    ใหไ้ปอธิบายในชุมชนตนเอง  ใหอ้ธิบายกบัครอบครัวตนเอง ให้

อธิบายกบัเพ่ือนสู่เพ่ือน  เพ่ือกระพึมสร้างกระแส   และนาํไปผลกัดนัเป็นกติกาในชุมชน   แนวทางการแกไ้ข



ปัญหายาเสน้และบุหร่ีน้ี   ถึงแมว้่าตอ้งใชร้ะยะเวลา  หากสามารถกระทาํไดเ้ป็นรูปธรรมในบนพ้ืนท่ีสูง   ความ

ย ัง่ยนืและเป็นแบบอยา่งใหก้ารศึกษากบัชุมชนอ่ืนๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 แนวทางการแกไ้ขปัญหายาเสน้และบุหร่ีในเชิงนโยบายทอ้งถ่ินเป็นอีกหน่ึงประเดน็ท่ีสาํคญั    ใน

ฐานะหน่วยงานทอ้งถ่ิน ท่ีอยูก่บัชาวบา้นและรู้เขา้ใจปัญหาของชาวบา้น  ไม่ว่าจะเป็นสถานีอนามยั  องคก์าร

บริหารส่วนตาํบล  เทศบาล  ควรเขา้ไปดแูลกระบวนการชาวบา้น  โดยทาํหนา้ท่ีเป็นพ่ีเล้ียงคอยดูแลกลุ่มผูน้าํ

ชาวบา้น  ดว้ยการใหค้วามรู้และกลบัไปชุมชน   ขณะท่ีหน่วยงานทอ้งถ่ินควรบรรจุปัญหาเร่ืองยาเสน้ บุหร่ี

และเหลา้ เขา้เป็นวาระทอ้งถ่ิน  เพ่ือใหปั้ญหาทอ้งถ่ินแกไ้ขโดยคนทอ้งถ่ิน   การผลกัดนันโยบายเร่ืองยาเสน้

และบุหร่ี ตลอดถึงเร่ืองอ่ืนๆ จึงมีความสาํคญัอยา่งมากกบัคนอ่าข่าและกลุ่มชาติพนัธุ ์  เพราะเก่ียวขอ้งกบั

สุขภาพ การอยูดี่กินดี และชีวิตความเป็นอยูโ่ดยตรง 

 อยา่งไรก็ตาม ปัญหาหลกัการผลกัดนัดา้นนโยบายเร่ืองยาเสน้และบุหร่ี   มีปัญหาเน่ืองจากไม่มี

เอกสารท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการเสนอ  เพ่ือเสนอร่างให้บรรจุเป็นขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  ทั้งน้ีขอ้มลูปัญหาท่ีเกิด

จากยาเสน้และบุหร่ี  ในหลากหลายมิติ  ตอ้งถกูเสนออยา่งเขา้ใจ  ใหเ้ห็นความจาํเป็น  ใหเ้ห็นคุณค่า  หาก

สามารถดาํเนินการป้องกนัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 แนวทางการแกไ้ขปัญหาและควบคุมยาเสน้และบุหร่ีในระยะสั้นและระยะยาว  ตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐาน

ความเขา้ใจในกลุ่มชาติพนัธุอ่์าข่าท่ีมีความแตกต่างกบัคนในเมือง  และการแกไ้ขปัญหาเพ่ือความย ัง่ยนื จะตอ้ง

สร้างกระบวนการทางความรู้  เพ่ือไปลดทศันะคติ และวถีิวฒันธรรมท่ีผดิๆ   เอาหลกัวิทยาศาสตร์โดยบูรณา

การเอาหน่วยงานและองคก์รท่ีชาวอ่าข่าและกลุ่มชาติพนัธุใ์หค้วามเช่ือมัน่มาร่วมกนัสร้างความศรัทธา  เพ่ือ

ขบัเคล่ือนกระบวนการใหเ้กิดเป็นรูปธรรม    

 

การคนืข้อมูล 

 การคืนขอ้มลูเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีสาํคญัของกระบวนการวิจยัโครงการน้ี   จากการท่ีลงพ้ืนท่ีได้

ดาํเนินกระบวนกิจกรรมวิจยั  ซ่ึงเป็นท่ีมาของขอ้มลูของงานวิจยัโครงการน้ี   การคืนงานวิจยัของโครงการน้ี  

เป็นการคืนขอ้มลูใหช้าวบา้น   เพ่ือใหช้าวบา้นตรวจสอบขอ้มลูท่ีร่วมกนัดาํเนินกระบวนการวจิยั  เพ่ือให้

ชาวบา้นร่วมตรวจสอบ    แกไ้ข และเพิ่มเติม  เพ่ือใหง้านวิจยัใหเ้กิดความแม่นยาํท่ีสุด   การคืนขอ้มลูเป็น

ประโยชนก์บังานวจิยัโครงการน้ีเป็นอยา่งมาก  เพราะเพ่ิมความสมบูรณ์ใหง้านวิจยัโครงการน้ีมีความแม่ยาํ

และน่าเช่ือถือในดา้นขอ้มลู 

 ลกัษณะของการคืนขอ้มลูของโครงการ   ภายหลงัจากท่ีดาํเนินกระบวนกิจกรรมวิจยัครบถว้นแลว้  

เอาขอ้มลูของแต่ละหมู่บา้นมารวบรวมเป็นเล่ม  ซ่ึงก่อนท่ีจะมีการรวบรวมเป็นเล่มนั้น จะตอ้งมีการวิเคราะห์



ขอ้มลูดา้นยาเสน้ในหลากหลายมิติใหเ้กิดความเช่ือมโยงให ้  ใหเ้ห็นภาพในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมิติยาเสน้กบั

ความเช่ือ  ยาเสน้กบัสมุนไพร ยาเสน้กบัวิถีชีวติ  และยงัวิเคราะห์ไปถึงท่ีมาของยาเสน้  ราคาค่าใชจ่้ายในแต่ละ

เดือน / ปี    โรคมีท่ีมาเก่ียวขอ้งกบัยาเสน้ เป็นตน้     

 เป้าหมายหลกัของการคืนขอ้มลูใหก้บัชุมชน มีอยู ่  2 เป้าหมาย   เป้าหมายแรกคือ  เพ่ือใหชุ้มชน ไดมี้

ส่วนร่วมในการตรวจสอบขอ้มลูความถกูตอ้ง  ในฐานะเขา้ของขอ้มลู  ใหข้อ้มลูมีความสมบูรณ์ก่อนนาํไป

เผยแพร่  และเป้าหมายต่อมาคือ  เพ่ือใชเ้ป็นฐานขอ้มลูของชุมชนและภาคีเครือข่าย  ซ่ึงเป็นเป้าหมายพ้ืนท่ีวิจยั

ไวใ้นชุมชน  ใหผู้ค้นในชุมชนรับทราบ และผูท่ี้สนใจเขา้มาชุมชนไดรั้บทราบถึงสถานการณ์ยาเสน้และบุหร่ี

ในชุมชนและชุมชนเพ่ือนบา้น    ตลอดถึงใหชุ้มชนไดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้ง แม่นยาํ  และเป็นฐานะขอ้มลูใหก้บัผูท่ี้

สนใจศึกษาทัว่ไป  เป็นมรดกของงานวิจยัช้ินน้ี ท่ีฝากไวใ้หก้บัชุมชน 

 อยา่งไรก็ตาม  การคืนขอ้มลูลกัษณะรวมของทุกชุมชน อาจมีขอ้จาํกดัสาํหรับชาวบา้นคือ  ชาวบา้นจะ

สนใจเฉพาะขอ้มลูของหมู่บา้นตนเอง  ซ่ึงทาํใหก้ารสร้างเครือข่ายและความตระหนกัถึงโทษภยัของยาเสน้และ

บุหร่ีในภาพรวม ขบัเคล่ือนไดย้ากยิง่ข้ึน 

  

  



บทที ่5 

สรุป / อภปิราย /เสนอแนะ 

 

สรุป/ อภิปราย 

 ชนเผา่หรือกลุ่มชาติพนัธุใ์นปัจจุบนั  ปรากฏเป็นหลกัฐานท่ีเป็นตาํราคร้ังแรก  เม่ือปี พ.ศ. 2492  ใน

หนงัสือ 30  ชาติ  ในเชียงราย  ซ่ึงก่อนหนา้นั้น “รัฐไทย” ไม่เคยมีตาํราหรือรู้จกัมาก่อน   หากดูจากหนงัสือเล่ม

น้ี  หมายความว่ารัฐไทยไดศึ้กษากลุ่มชนเผา่ภายหลงัโลกครามโลกคร้ังท่ี 2   และผลจากการทาํสงครามโลก

คร้ังท่ี 2   นาํมาสู่การศึกษากลุ่มชนเผา่อยา่งจริงจงั  เพ่ือใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการต่อสูเ้ชิงการเมือง ระหว่าง

คอมมิวนิสตก์บัเสรีนิยม   จนมีการก่อตั้งตาํรวจรตะเวนชายแดน เม่ือปี พ.ศ. 2496   ก่อตั้งศนูยส์งเคราะห์

ชาวเขา เม่ือปี พ.ศ. 2500  และสร้างนิยมพ่ึงพาตนเอง เม่ือปี พ.ศ. 2505 

 การต่อสูใ้นเชิงการเมืองระหว่างสองค่ายยกัษใ์หญ่ คือสหภาพโซเวียตและอเมริกา  นาํไปสู่การ

เปล่ียนแปลงในหลายๆภูมิภาค และประเทศ  เพ่ือเป็นการเตรียมในการเขา้ถึงกลุ่มชนเผา่ต่างๆ  รัฐไทยจึงไดใ้ห้

นกัมานุษยวิทยา  ไดเ้ขา้ไปศึกษาอยา่งจริงจงั เช่น หนงัสือชาวเขาในประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. 2496  และใน

หนงัสือเหล่น้ี ไดป้รากฏช่ือชนเผา่แปลกๆ เช่น อีกอ้ แมว้   มเูซอ  เยา้  ยาง  ลีซอ ฯลฯ  และในหนงัสือเหล่าน้ี

ไดเ้รียกกลุ่มชนเหล่าน้ีว่า “ ชาวเขา”  ซ่ึงไม่มีสถานะทางกฎหมายเป็นคนไทยในขณะนั้น 

 การเก็บขอ้มลูคร้ังแรกๆ ของนกัมานุษยวิทยาคนไทย  ก็มีคุณูปการในดา้นขอ้มลู   ถึงแมว้่ากลุ่มชนเผา่

ไดมี้การพดูถึงขอ้มลูเหล่าน้ีว่า  มีความผดิพลาด  แต่มีขอ้มลูจาํนวนไม่นอ้ยเช่นกนัท่ีกลุ่มชนเผา่เองก็นาํมาใช้

ประโยชน ์  โดยเฉพาะในหนงัสือยคุแรกๆ ไดอ้ธิบายไดเ้ห็นถึงสภาพความเป็นของคนชนเผา่ ไม่ว่าจะเป็นวิถี

วฒันธรรม  การปกครอง  ความเช่ือ  พิธีกรรม ฯลฯ   ทาํใหเ้ขา้ใจบริบทความเป็นอยูข่องชนเผา่ต่างๆในมิติอดีต

ไดใ้นระดบัหน่ึง 

 อ่าข่า  เป็นชนกลุ่มหน่ึงท่ีอาศยัอยูใ่นเขตภาคเหนือของประเทศไทย  เป็นจาํนวนมาก  โดยเฉพาะใน

จงัหวดัเชียงราย และเชียงใหม่  ในเขตบริเวณชายแดน  หลายๆท่านอาจไม่เขา้ใจ หากกล่าวถึงอ่าข่า  แต่เช่ือ

เหลือเกินว่าหากพดูว่าชนเผา่ “ อก้ีอ “ ทุกคนท่ีเคยอ่านหนงัสือเก่ียวกบัชนเผา่จะร้องอ๋อ  ทนัที    ความจริงอ่าข่า

กบัอีกอ้เป็นเผา่เดียวกนั   ในหนงัสือทัว่ไปในอดีตเรียกว่าอีกอ้  แต่ชนเผา่น้ีเรียกตนเองว่าอ่าข่า   อยา่งไรก็ตาม 

การเรียกช่ือน้ีไดมี้การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั  โดยอาศยัหลกัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ปัจจุบนัคน

ส่วนใหญ่จึงเรียก ชนกลุ่มน้ีว่า “ อาข่าหรืออ่าข่า “ 



 ชาวอ่าข่าในปัจจุบนัอาศยัอยู ่อยู ่  7  จงัหวดัคือ  จงัหวดัเชียงราย  เชียงใหม่ พะเยา  ตาก ลาํปาง แพร่ 

และเพชรบูรณ์   กระจายอยูใ่น 22  อาํเภอ  68  ตาํบล   ในประเทศไทยคาดว่า มีชาวอ่าข่าไม่ตํ่ากว่า 100,000  

คน    ดว้ยความท่ีคนอ่าข่ามีความโดดเด่น  มีวิถีวฒันธรรมต่างไปจากคนพ้ืนเมืองส่วนใหญ่  และวิถีวฒันธรรม

และความเช่ือ มกัเก่ียวขอ้งกบั “ ยาเส้น”   ทั้งท่ีนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั และการใชใ้นแง่พิธีกรรม 

 จากวิถีและวฒันธรรมท่ีแตกต่างๆดงัขา้งตน้จึงเกิดโครงการวิจยัช่ือว่า “   กระบวนการเพ่ือการเรียนรู้  

สู่การสร้างความตระหนกั  เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาบุหร่ีในกลุ่มชาติพนัธุอ่์าข่า กรณีศึกษาอาํเภอแม่สรวย  

จงัหวดัเชียงราย “   เพ่ือทาํการศึกษาวิจยั บริบทวฒันธรรมดั้งเดิมชาวอ่าข่า  มีความเก่ียวขอ้งกบัยาเสน้  ตอลด

ถึงขอ้หา้มจารีตประเพณีอยา่งไร  นอกจากนั้นยงัศึกษาวจิยั การบริโภคยาเสน้ของชาวอ่าข่าในปัจจุบนั เพ่ือหา

แนวทางในการควบคุมยาเสน้ในหมู่บา้นอ่าข่าต่อไป 

 ผลจากการวิจยั พบว่า  ในอดีตคนอ่าข่ามีความเคร่งครัดในจารีตประเพณี  ผูน้าํธรรมชาติมีอาํนาจใน

การตดัสินในเร่ืองความต่างๆ ตลอดถึงมีบทบาทลงโทษผูก้ระทาํความผดิตามหลกัจารีตประเพณี  ซ่ึง

กระบวนการลงโทษใชม้าตรการทางสงัคม  ตั้งแต่นินทา  ตกัเตือน  และขบัไล่ออกจากชุมชนหรือเครือญาติ  

 ยาเสน้  เรียกเป็นภาษาอ่าข่าว่า “ ยาห่อ”   ยาเสน้มีบทบาทกบัคนอ่าข่ามาอยา่งยาวนาน  เพราะคนอ่าข่า

มีความเช่ือว่า เป็นยาสมุนไพร  รักษาฟันผไุด ้   ฟันดาํเป็นฟันท่ีสวยงาม  จึงนิยมยอ้มฟันดาํ  และเพ่ือป้องกนั

ฟันผคุนอ่าข่าจึงนิยมเค้ียวหมากพลกูบัยาเสน้    ในวิถีชีวิตประจาํวนัยาเสน้จึงไม่ขาดหายไปจากชีวิตของคนอ่า

ข่า  เพราะความรู้สึกท่ีว่ายาเสน้ไม่อนัตรายต่อสุขภาพ  อยา่งไรก็ตามการเค้ียวหมากพลแูละยาเสน้ในอดีตจะ

สูบและเค้ียวไดก้็ตอ้งมีอายไุม่ตํ่ากว่า  30  ปีข้ึนไป   การท่ีคนอ่าข่าสูบและเค้ียวยาเสน้ก่อนอาย ุ 30   ปีไม่ได ้ 

เพราะเช่ือว่าการสูบและเค้ียวยาเสน้ก่อนอายดุงักล่าว  จะหาภรรยาหรือสามียาก  และหากจะเค้ียวหรือสูบมกัจะ

ถกูนินทา หากบา้นใดมีลกูสาวก็จะดูพฤติกรรมของว่าท่ีลกูเขยว่ามีพฤติกรรมสูบยาเสน้หรือไม่   หากสูบก็กลวั

ว่าจะทาํใหล้กูสาวลาํบาก ดว้ยการสูบยาเสน้และฝ่ิน  คนอ่าข่าเช่ือว่าหากสามารถสูบยาเสน้ได ้ ก็สูบฝ่ินได ้  จึง

ไดมี้ขอ้บงัคบัในเชิงสงัคมว่า  ถา้ยงัไม่ถึง 30  ปี วุฒิภาวะทางสงัคมยงัถือว่าตํ่า 

 อยา่งไรก็ตามความเช่ือจารีตและมาตรการสงัคมเหล่าน้ี  ใชไ้ดใ้นระดบัหน่ึงเท่านั้น    หากมีการ

แต่งงานมีครอบครัวแลว้  โดยมากผูช้ายมกัจะสูบยาเสน้  ซ่ึงเหตุผลในการติดมีหลายเหตุผล  ไม่ว่าจะเป็นการ

ไล่แมลงท่ีมากดั   ดบัเปร้ียวปากหลงักินขา้ว  หรือแมก้ระทัง่สูบเพ่ือป้องกนัฟันผ ุ เป็นตน้  และเม่ือถึงเวลานั้น

ผูช้ายก็ไดรั้บอิสระในการสูบอยา่งเต็มท่ี  โดยไม่ไดรั้บคาํตาํนิจากผูใ้หญ่และสงัคม 

 ในแง่พิธีกรรม  ยาเสน้ไดถ้กูนาํมาใชใ้นสงัคมอ่าข่าในอดีต  ไม่ว่าจะเป็นงานศพ  คนอ่าข่ามีความเช่ือ

หลงัความตายว่า  ตอ้งกลบัไปอยูก่บัวิญญาณบรรพบุรุษ  และรอเวลาในการมาเกิดใหม่  วนอยูอ่ยา่งน้ี  และเม่ือ

มีคนเสียชีวิต  คนอ่าข่าก็จะตั้งขนัยาเสน้หนา้ศพ  และมวนยาเสน้จุดไวใ้ห ้  หรือการใชเ้ป็นสมุนไพร เช่น การ



เค้ียวหมากป้องกนัพยาธิได ้สมานแผล หา้มเลือดสด หรือแมก้ระทัง่เอายาเสน้ไปอุดรูฟัน ทาํใหเ้ช้ือโรคท่ีกดักิน

ฟันตาย  ทาํใหไ้ม่ปวดฟัน  ความเช่ือเร่ืองยาเสน้กลมกลืนในวิถีชีวิต ทาํใหค้นอ่าข่ามีความผกูพนักบัยาเสน้จน

แยกไม่ออกในชีวิตประจาํวนั 

 คนอ่าข่ามีภูมิปัญญาในการใชย้าเสน้   ในอดีตคนอ่าข่าไม่มียาเสน้ท่ีซ้ือมาจากในเมือง  หรือถึงแมว้่า

บางคร้ังไปแลกเปล่ียนสินคา้ในเมือง ก็จะไม่ซ้ือมาสูบและเค้ียว  เพราะรู้สึกรสชาติขม  จึงนิยมปลกูเองและ

นาํมาซอยเอง    คนอ่าข่าเช่ือว่าการท่ีปลกูตน้ยาเสน้ข้ึนมา 1  ตน้   ความเป็นตน้ยาสูบมีความต่างซ่อนไวข้า้งใน

มากมาย   ใบยาสูบรุ่นแรกเช่ือว่ามีรสจดั  เหมาะสาํหรับผูช้าย  คนอ่าข่าเรียกใบยาสูบรุ่นแรกน้ีว่า “ ห่อ ตอ ตอ-

เออ “     ซ่ึงทั้งตน้ยาสูบจะมีใบประมาณ 10 -12  ใบ  เม่ือใบยาสูบแก่ไดท่ี้ หรือถา้จะใหดี้ใหแ้ก่ออกเหลืองอ่อน  

ก็หกัมาซอยแลว้ตากแหง้ ก่อนไปเก็บไวบ้นห้ิงเตาไฟ   ส่วนใบรุ่นท่ี 2  หลงัจากใบรุ่นแรกถกูหกัไปแลว้จะมีใบ

อ่อนข้ึนมา แลว้ขยายเป็นใบแก่  คนอ่าข่าเรียกว่า “ ห่อ  แหย่ แหย่-เออ “   คนอ่าข่าเช่ือว่าใบรุ่นท่ี 2  น้ี  มีรสไม่

จดัและเหมาะสาํหรับผูห้ญิง     จากภูมิปัญญาการแบ่งยาเสน้ตามความแข็งแรงของร่างกายความเป็นชาย –  

หญิง   จึงเป็นภูมิปัญญาการแบ่งเพศโดยใชย้าเสน้ 

 นอกจากการใชใ้บยาเสน้ในการแบ่งความเป็นเพศแลว้  คนอ่าข่ายงัมีการใชก้ลอ้งสูบยาเสน้ในการแบ่ง

ความเป็นเพศเช่นกนั    กลอ้งยาสูบท่ีประดิษฐป์ะดอยไปดว้ยลวดลาย ตกแต่งอยา่งสวยงาม  ทาํมาจากไมเ้น้ือดี  

หรือทาํมาจากดินป้ันเผา  นัน่คือกลอ้งยาสูบของผูช้าย หรือท่ีเรียกเป็นภาษอ่าข่าว่า “ ก๊อ หลู่ “    ส่วนของ

ผูห้ญิงนั้น  ทาํมาจากไมไ้ผซ่างอยา่งง่ายๆ  ไม่ไดต้กแต่งแต่อยา่งใด  แต่เนน้ความทนทาน  เรียกเป็นภาษาอ่าข่า

ว่า “ ก๊อจ”ึ 

 ภูมิปัญญาของคนอ่าข่าในอดีต  มีการใชห้ลกัจารีตประเพณีป้องกนัหนา้สูบใหม่  และมีการใชบ้งัคบั

ผา่นผูน้าํธรรมชาติ ผา่นพ่อแม่หรือผูป้กครอง   ทาํใหใ้นอดีตแทบไม่เจอวยัรุ่นอายนุอ้ยๆ ในการสูบยาเสน้  

เพราะมีกลอุบายต่างๆไวม้ากกมาย เช่น สูบยาเสน้ ยาฝ่ินหาเมียไม่ได ้  และการเป็นผูน้าํธรรมชาติ   คือมี

ความหมายคือ การไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครองทุกหลงัคาเรือน  ใหมี้อาํนาจในการว่ากล่าวตกัเตือน หรือ การ

ลงโทษดว้ยการเฆ่ียนตี สัง่สอน หากพบเดก็ท่ียงัไม่แต่งงานในการสูบยาเสน้หรือฝ่ิน   ผูน้าํธรรมชาติ ซ่ึงเป็นผู ้

บงัคบัใชก้ฎจารีต  จึงเป็นท่ียาํเกรงกลวัของเยาวชนอยา่งมาก 

 หมู่บา้นชนเผา่จากเดิมท่ีมีความเคร่งครัดจารีตประเพณี  มีการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ  มีความ

กลวัวิญญาณบรรพชนจะลงโทษ หรือผสีางนางไมม้าเอาชีวิต  ความขลงัของอาํนาจเหนือธรรมชาติไดล้ดลง   

เม่ือชุมชนไม่สามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งในอดีต  จึงมีความจาํเป็นตอ้งเปิดชุมชน  กล่าวคือมีโรงเรียน  หน่วยงาน

ราชการเขา้มา  ไม่ว่าจะเป็นประชาสงเคราะห์  และโครงการระหว่างประเทศ เช่น ไทย-เยอรมนั  การเปิด

ชุมชน  จาํเป็นตอ้งมีปฏิสมัพนัธก์บัคนนอก   มีถนนเขา้มา  มีไฟฟ้า  มีประปาภูเขา  เป็นตน้  ทาํใหชี้วิตของคน



ชนเผา่เปล่ียนไปอยา่งรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นดา้นความเช่ือศาสนา   โครงสร้างสงัคม เศรษฐกิจ  การเมือง ฯลฯ  

ซ่ึงการเขา้มาดงักล่าวในชุมชน  ทาํใหชุ้มชนเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่สุดในชุมชนชนเผา่อ่าข่าอยา่งหลีกเล่ียง

ไม่ได ้ 

 ความอยากได ้อยากมี ความสุขสบาย ยอ่มเป็นท่ีตอ้งการของทุกคน  เพราะความอยากมีอยากได ้ จึงมี

การไขว่ควา้ซ้ือหากนั  ไม่ว่าจะเป็นจานดาวเทียม  ทีวี  ตูเ้ยน็  วิทย ุ โทรศพัทมื์อถือ ฯลฯ  ความสะดวกสบายมา

พร้อมกบัส่ือเหล่าน้ี  และคนชนเผา่อ่าข่าไดรั้บรู้ขอ้มลูมากมาย  แต่ไม่ผา่นกระบวนการกรองขอ้มลู  ทาํให้

หลายคร้ังขอ้มลูเป็นผลเสียกบัคนอ่าข่าเอง  เช่นการรับรู้ขอ้มลูจากช่องทางส่ือเก่ียวกบับุหร่ีและยาเสน้  ทาํให้

เยาวชนอ่าข่าเขา้ใจวา่การสูบบุหร่ีหมายถึงความเป็นชายชาตรี  การสูบบุหร่ีทาํใหดู้ดีเท่ห์ มีเสน่ห์  เป็นตน้    

ความทนัสมยัของเทคโนโลยสีมยัใหม่   ทาํใหก้ารรับรู้ขอ้มลูข่าวสารเป็นเร่ืองท่ีง่าย และยอ่โลกใบน้ีใหเ้ลก็ลง 

 ผลจากการวิจยั  โดยการทาํแบบสอบถามกบัชาวบา้น  โดยทั้งหมด  6  ชุมชน  แบ่งออก  3  ระดบั  คือ

ชุมชนท่ีอยูห่่างไกลความเจริญ คือบา้นอะบ่อโด่   บา้นป่าเก๊ียะ   ชุมชนท่ีอยูใ่กลใ้นเมือง คือบา้นหว้ยตน้ผึ้ง  

และบา้นแม่ตาแมว  และชุมชนท่ีนบัถือความเช่ือดั้งเดิม  คือบา้น แสนเจริญและหว้ยข้ีเหลก็  ผลการศึกษาวิจยั

พบว่า  ความใกลห้รือไกลของระยะทาง และการนบัถือความเช่ือดั้งเดิมหรือเปล่ียนศาสนาใหม่  ไม่ไดมี้ผลใน

การควบคุมยาสูบในปัจจุบนั   แต่ผลการวิจยัท่ีน่าสนใจคือ  หมู่บา้นท่ีมีความเจริญเขา้ไปมากเท่าไร  เยาวชนมี

โอกาสในการติดบุหร่ีหรือยาเสน้มากยิง่ข้ึน  เพราะรับรู้ขอ้มลูจากช่องทางส่ือ  มีส่วนอยา่งมากในการชกัจูงให้

เด็กและเยาวชนกลายเป็นหนา้สูบหนา้ใหม่ 

 ในขนาดท่ีผูท่ี้ไม่เคยเรียนหนงัสือ ซ่ึงมีอาย ุตั้งแต่  30  ปีข้ึนไป  นิยมสูบยาเสน้ ท่ีซ้ือมาจากซานเมือง 

และนาํมาเค้ียวร่วมกบัหมากพล ู   การซ้ือยาเสน้มาจากชานเมือง นัน่บ่งบอกอยา่งชดัเจนว่า ชุมชนอ่าข่าไม่ได้

ปลกูยาสูบแลว้ และสูญเสียกระบวนการผลิตยาสูบหมดแลว้ 

 สาเหตุของการติดยาเสน้และเค้ียวหมากพล ู  มาจากการปวดฟัน  ค่านิยมการยอ้มฟันดาํเป็นส่ิงท่ี

สวยงาม   ตามเพ่ือน การไล่แมลง  ดบัเปร้ียวปาก  การสูบบุหร่ีแสดงออกถึงความเป็นชายชาตรี เท่ห์ทนัสมยั  

ผูป้กครองใชใ้หไ้ปจุดยาเสน้ และติดยาเสน้และบุหร่ีเพ่ือเขา้สงัคม 

 ในแต่ละวนั มีการสูบยาเสน้ ระหว่าง 8 -15  มวน/วนั  และเค้ียวหมากพล ู 5 – 8 คร้ัง/วนั  ซ่ึงหากมอง

ในค่าดา้นใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือยาเสน้  ในแต่ละวนั ผูสู้บยาเสน้และเค้ียวหมาก มีค่าใชจ่้ายไม่ตํ่ากวา่  5  

บาท/ วนั  สูงสุดวนัล่ะ  25  บาทต่อวนั (กรณีสอบบุหร่ี )   ในหน่ึงเดือนโดยเฉล่ีย ผูสู้บยาเสน้และเค้ียวหมาก

พลรู่วมยาเสน้  มีค่าใชจ่้ายขั้นตํ่า เดือนล่ะ 150  บาท ปีหน่ึง ไม่ตํ่ากว่า 18,00 บาท   นบัว่าเป็นค่าใชจ่้ายท่ีสูงกบั

คนชนเผา่ท่ีมีรายไดปี้หน่ึงเพียงคร้ังเดียว คือช่วงขายผลผลิตการเกษตร 



 ผลจากการท่ีลงทาํวจิยัในเชิงลึก แบบมีส่วนร่วม พบว่ามีผูป่้วยอนัเน่ืองมาจากการสูบยาเสน้และเค้ียว

หมากเป็นระยะเวลานาน  ซ่ึงมีใบรับรองเป็นสมุดพกจากโรงพยาบาลแม่สรวย   ผูป่้วยมีตั้งแต่มะเร็งใน

หลอดลม วณัโรค  และเป็นมากท่ีสุดท่ีระบบทางเดินหายใจ ( ระบบไต )   ซ่ึงจากการวิจยัพบทุกชุมชนพ้ืนท่ี

เป้าหมาย  ถึงแมว้่าเป็นชุมชนท่ีห่างไกลความเจริญก็ตาม  ผูป่้วยในปัจจุบนัท่ีมีสมุดพกไดเ้ขา้สู่กระบวนการ

รักษากบัโรงพยาบาลแม่สรวยอยา่งเป็นทางการแลว้ และไดรั้บการดูแลจากแพทยใ์นการบาํบดัและรักษา 

 แนวทางในการควบคุมยาสูบในหมู่บา้นชนเผา่อ่าข่าในอนาคต  ตอ้งมาสร้างนวตักรรมใหม่  และเป็น

มิติใหม่ๆกบัคนชนเผา่อ่าข่า  ตอ้งสร้างความตระหนกัในเร่ืองยาเสน้  บุหร่ี ไม่ใช่เร่ืองยาสมุนไพร และมีโทษ

ภยัต่อสุขภาพ  ไม่ว่าจะเป็นควนัมือแรกหรือมือสองก็ตาม ลว้นแต่มีผลต่อสุขภาพ  การสร้างมาตรการหรือ

แนวทางในการควบคุมยาสูบในหมู่บา้นชนเผา่อ่าข่า  จึงตอ้งใหค้วามรู้ท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัยาเสน้  เพ่ือสร้างองค์

ความรู้  สู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและทศันะคติ  เพ่ือใหค้นชนเผา่อ่าข่าไดเ้ขา้ใจถึง ความจริงของยาเสน้และ

บุหร่ี  และลบลา้งหลกัความเช่ือเดิมดว้ยหลกัวิทยาศาสตร์  ทั้งน้ีการแกไ้ขในระยะยาว ตอ้งบูรณาการกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น โรงพยาบาล หรือสถานอนามยั  ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีอยูก่บัชาวบา้นและชาวบา้นให้

ความเช่ือถือสูง 

 ในดา้นกระบวนการผลกัดนัดา้นกฎหมาย  ควรควบคุมยาเสน้ท่ีผลิตในทอ้งถ่ิน  ดว้ยการเพ่ิมโทษหรือ

มาตรการลงโทษท่ีรุนแรงมากข้ึน  เพราะยาเสน้ท่ีผลิตในทอ้งถ่ิน ชาวบา้นเขา้ถึงง่าย  ประกอบกบัอยูใ่นพ้ืนท่ี  

ทาํใหเ้กิดหนา้สูบรายใหม่ไดง่้าย  เพราะกฎหมายบงัคบัไม่ทัว่ถึง  ทาํใหเ้ด็กท่ีอายตุ ํ่ากวา่กฎหมายกาํหนดเขา้ถึง

ไดง่้าย   ตอลดถึงยาเสน้ท่ีผลิตในทอ้งถ่ินไม่ไดม้าตรฐานอนัตรายต่อสุขภาพ  ไม่ไดมี้ภาพคาํเตือนอนัตรายจาก

การสูบยาเสน้   ในพ้ืนท่ีวิจยัผูผ้ลิตยาเสน้ในทอ้งถ่ินไดอ้าศยัช่องว่างทางกฎหมาย และความเขม้งวดในการ

บงัคบัตามกฎหมาย  ไดโ้ฆษณาสินคา้ยาเสน้ว่า สูบแลว้สดช่ืน  หรือการส่งเสริมการขาย เช่น ยาเสน้พร้อม

กระดาษมวน   และขอ้สงัเกตยาเสน้ท่ีผลิตในทอ้งถ่ิน  มกัไม่บอกแหล่งผลิตว่าอยูท่ี่ใด  มีเพียงเบอร์โทร 

(สัง่ซ้ือ)  ซ่ึงการไม่บอกแหล่งผลิต หรือส่วนประกอบต่างๆ ในยาเสน้  บ่งบอกถึงความไม่รับผดิชอบ ไร้

จรรยาบรรณ  หลบหลีกกฎหมาย ของผูผ้ลิตยาเสน้ในทอ้งถ่ินอยา่งชดัเจน  

 

เสนอแนะ 

 ผลจากการวิจยัโครงการน้ี    จึงมีขอ้เสนอแนะ  เพ่ือนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาอยา่งย ัง่ยนื  โดยอาศยั

ขอ้มลูท่ีผา่นการวิเคราะห์ และสงัเคราะห์  โครงการน้ี จึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

 1.)  ควรทาํกิจกรรม  เพ่ือการเรียนรู้และความเขา้ใจถึงโทษภยัของยาเสน้และบุหร่ีในกลุ่มชาติพนัธุอ่์า

ข่า  ทั้งน้ีควรทาํกิจกรรมท่ีเป็นเชิงรุก   เนน้ใหช้าวบา้นท่ีเป็นเจา้ของปัญหาใหส้ะทอ้นปัญหาและแนวทางใน



การแกไ้ขปัญหา ควรหาแนวทางร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงั  โดยทาํหมู่บา้นตน้แบบ หรือตาํบล

ตน้แบบ  ทั้งน้ีการทาํกิจกรรมควรเนน้การใหค้วามรู้ท่ีเป็นวิทยาศาสตร์   เชิญวิทยากรท่ีไดรั้บการเช่ือถือจาก

ชาวบา้น เช่น เจา้หนา้ท่ีจากโรงพยาบาล  สถานท่ีอนามยัในพ้ืนท่ี   ตลอดถึงการหากลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจริงๆจากการสูบยาเสน้หรือบุหร่ี  เพ่ือไปลบลา้งความเช่ือเดิมๆท่ีผดิ  ว่ายาเสน้และบุหร่ีไม่มีโทษ  มี

คุณต่อสุขภาพ ฯลฯ  ซ่ึงการใหค้วามรู้ควรใหค้วามรู้ในมิติต่างๆ เช่น มิติในดา้นกฎหมาย ท่ีไหนสูบบุหร่ีได ้

หรือไม่ได ้ มิติค่าใชจ่้าย   มิติต่อสุขภาพตวัเอง  ครอบครัว  เป็นตน้ 

 2.)  ควรผลกัดนัดา้นนโยบายทั้งในระดบัชาติ  และระดบัทอ้งถ่ิน  ในระดบัชาติควรผลกัดนัใหปั้ญหา

เร่ืองยาเสน้  บุหร่ี  เป็นปัญหาของทอ้งถ่ิน  มีกฎหมายบงัคบัใหท้อ้งถ่ินเขา้มาจดัการดูแล  ในฐานะท่ีเป็นเจา้ของ

พ้ืนท่ี / เจา้ของปัญหา/ตอ้งมีการจดัการ  โดยเฉพาะเจาะจงลงไปในเร่ืองยาเสน้  บุหร่ี และสุรา  เพ่ือใหมี้อยูใ่น

ขอ้บญัญติัของหน่วยงานทอ้งถ่ิน  ไม่ว่าจะเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เทศบาลตาํบล  เทศกาล  หรือองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ     เม่ือในนโยบายระดบัชาติมีกฎหมายรองรับและบงัคบัใหมี้การดาํเนินในเร่ือง

สุขภาพ  นัน่หมายถึงการจดัการของหน่วยงานทอ้งถ่ิน  มีฝ่ายท่ีรับผดิชอบโดยตรง ซ่ึงกฎหมายท่ีผลกัดนัน้ี  

ควรแยกออกจากกฎหมายท่ีว่าดว้ยหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  ( สปสช.)   เพราะกฎหมายท่ีว่าดว้ย

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  เป็นประเดน็ท่ีกวา้งเกินไป  ซ่ึงการดาํเนินการข้ึนอยูก่บัวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารแต่

ละท่ี    หากมองสภาพความเป็นจริง ผลกระทบและอนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากยาเสน้  บุหร่ี /  สุรา  มีผลกระทบต่อ

ทรัพยสิ์น และร่างกาย ไม่นอ้ยกว่ายาเสพติดทุกชนิดท่ีมีอยูใ่นประเทศไทย  จึงควรทาํเร่ืองน้ีโดยเฉพาะและเป็น

วาระประเทศไทย วาระท้องถิน่ 

 3.)  ควรมีการขยายบทกฎหมายใหค้รอบคลุมถึงทอ้งถ่ิน  ควรกระจายอาํนาจในการดาํเนินการในดา้น

กฎหมายกบัผูก้ระทาํความผดิดา้นยาสูบ  โดยองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถกล่าวร้องดาํเนินคดีได ้ ใน

ฐานะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ท่ีรู้และเห็นแหล่งผลิตยาเสน้ในทอ้งถ่ิน   ตลอดถึงบงัคบัใหย้าเสน้ท่ีผลิตในทอ้งถ่ินให้

บอกแหล่งผลิต ส่วนผสม ภาพเตือนบนซอง เป็นตน้ เพ่ิมบทมาตรการลงโทษกบัผูก้ระทาํความผดิกบัผูผ้ลิต

ยาสูบในทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งมากข้ึน 



บรรณานุกรม 

- กระทรวงมหาดไทย, 2541,  ธรรมเนียบชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 20 จงัหวดัในประเทศ, พิมพค์ร้ังท่ี 1, 

   กรุงเทพมหานคร , บริษทัเนติกุลการพิมพ ์ 

- บุญช่วย  ศรีสวสัด์ิ,  2547 , 30  ชาติในเชียงราย,  บริษทัเคลด็ไทย จาํกดั,  สาํนกัพิมพศ์ยาม 

- บุญช่วย  ศรีสวสัด์ิ, 2545, ชาวเขาในประเทศไทย , บริษทัมติชนจาํกดั มหาชน,  สาํนกัพิมพม์ติชน 

- ปิยพงษ ์ ศิริทพั, 2544 , เร่ืองลบัน่ารู้ของอีกอ้, บริษทัโรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, สาํนกัพิมพไ์ทย 

วฒันาพานิช 

- มลูนิธิรณรงค ์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ีและคณะ , 2553 , หนงัสือร้อยเล่ห์ เททุบายบริษทับุหร่ี,  พิมพค์ร้ังท่ี 1, 

กรุงเทพมหานคร , สาํนกัพิมพ ์ดี เค โปรเซส 

- ศนูยว์จิยัและจดัการความรู้ เพ่ือควบคุมบริโภคยาสูบและคณะ , 2553 , การประชุมวิชาการ บุหร่ีกบั 

สุขภาพแห่งชาติคร้ังท่ี 9, พิมพค์ร้ังท่ี 1 ,  กรุงเทพมหานคร,   เจริญดีมัน่คงการพิมพ ์ 

- ศนูยว์จิยัและจดัการความรู้เพ่ือควบคุมบริโภคยาสูบและคณะ, 2554,  สรุปสถานการณ์การควบคุมการ 

บริโภคยาสูบ ประเทศไย  , พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพมหานคร, เจริญดีมัน่คงการพิมพ ์

  



ภาคผนวก 

แบบเก็บข้อมูล 

โครงการวจิยั :  กระบวนการเพือ่การเรียนรู้  สู่การสร้างความตระหนัก  เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาบุหร่ีใน 

กลุ่มชาตพินัธ์ุอ่าข่า กรณศึีกษาอาํเภอแม่สรวย    จงัหวดัเชียงราย  

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนตวั  ครอบครัวและชุมชน 

ช่ือ    นามสกุล   อาย ุ  เพศ   

ท่ีอยู ่    บา้น   ตาํบล   อาํเภอ แม่สรวย    จงัหวดั    เชียงราย 

ครอบครัว 

ในครอบครัวมีคนสูบบุหร่ีก่ีคน 

..............................คน   แยกเป็นชาย.......................คน  หญิง............................คน   รวม..............คน 

ผูสู้บยาเสน้   ..........พ่อ อาย.ุ..........ปี           ...........แม่ อาย.ุ...........ปี    .................ลกูขายคนท่ี1.........ปี  

.................ลกูขายคนท่ี2.........ปี    .................ลกูขายคนท่ี3.........ปี   .................ลกูขายคนท่ี4.........ปี 

.........ลกูสาวคนท่ี 1.........ปี   .........ลกูสาวคนท่ี 2.........ปี   .........ลกูสาวคนท่ี 3.........ปี   .........ลกูสาวคนท่ี 

4.........ปี    หรือบุคคลอ่ืนในบา้น         

             

 

พืน้ที่อยู่อาศัย 

.......อยูติ่ดในเมือง .......อยูห่่างจากในเมืองไม่เกิน 10 กิโลเมตร   ............อยูห่่างจากในเมืองเกิน 30 กิโลเมตร 

ถนนเข้าในชุมชน         

ในชุมชนมีประชากรเท่าไร 

มี..........................คน   แยกเป็นชาย....................หญิง................................... 

.................ลาดยาง  ...........ลกูรัง   ..........มีแค่ทางเดินมอเตอร์ไซคห์รือทางเทา้ 

ศาสนาและความเช่ือ 

..........นบัถือศาสนาดั้งเดิม  ..............ศาสนาพุทธ ..............ศาสนาคริสต ์   



.............อ่ืนๆ            

สภาพบ้านเรือน 

...............บา้นมุงดว้ยหญา้คา ตีฝาดว้ยไมไ้ผ ่ ..............บา้นมุงดว้ยกระเบ้ือง ตีฝาดว้ยไม ้

.................หรืออ่ืนๆ          

             

ส่ิงอาํนวยความสะดวกในบ้าน 

.............มีไฟฟ้า  ............ไม่มีไฟฟ้า .............ใชร้ะบบโซล่าเซลล ์

...........มีทีวี  ...........มีตูเ้ยน็ ...........มีโทรศพัทมื์อถือ  .........มีหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 

.........มีกระทะไฟฟ้า ............มีจานดาวเทียม ...........มีเคร่ืองซกัผา้ ..........มีวิทย ุ

.........อ่ืนๆ            

การรับรู้ข่าวสาร 

............รับรู้เพราะมีคนเล่าใหฟั้ง  ...........รับขอ้มลูจากสถานีวิทยภุาคภาษาชนเผา่ 

.............รับรู้จากวิทยภุาคภาษาอ่ืนๆ ............ รับรู้จากทีว ี ..........รับรู้จากขอ้ความสั้นจากมือถือ 

.............รับรู้จากหนงัสือพิมพห์รือจุลสาร / นิตยสาร ............รับรู้จากอินเตอร์เน็ท 

.............รับรู้จากแหล่งอ่ืนๆ เช่น         

             

 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกีย่วกบัการศึกษา  ( ให้ทําเคร่ืองหมาย √  หน้าข้อความที่ถูกต้อง )  

...........ไม่เคยเรียน ......... จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6      .........จบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า 

...........มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   .............. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า    .............ปริญญาตรี 

...........ปริญญาโท     ............หรืออ่ืนๆ  เช่น นกัธรรม บาลี      

             

 

การอ่านหนังสือและความเข้าใจในเนือ้ความ 

............อ่านและเขียนไม่ได ้  ...........อ่านออกแต่ไม่เขา้ใจเน้ือความ ..........อ่านและเขียนได ้

แต่ไม่เขา้ใจเน้ือความ      ............เขียนได ้อ่านได ้และเขา้ใจเน้ือความ 



 

ส่วนที่ 3 สาเหตุของการตดิยาเส้นและบุหร่ี ( ให้ทําเคร่ืองหมาย √ หน้าข้อความที่ถูกต้อง )  

..............สูบบุหร่ี  ..........ไม่สูบบุหร่ี  ( หากกาช่องไม่สูบบุหร่ี ขอใหต้อบแบบสอบถามขอ้ต่อไป )  

...............เค้ียวหมากพล ู   ...........อ่ืนๆ        

             

 

สูบบุหร่ีหรือยาเส้นเพราะ 

................สูบบุหร่ีตามเพ่ือน  .............สูบบุหร่ีเพราะอยากรู้อยากลอง ..........สูบบุหร่ีเพราะ

เห็นตามส่ือต่างๆ      ...........สูบบุหร่ีเพราะคิดว่าทนัสมยั    ................สูบบุหร่ีเพราะประชด        ...........สูบ

บุหร่ีเพราะบิดาหรือมารดาสูบ ..............สูบบุหร่ีเพราะไล่แมลงต่างๆ     .........เค้ียวหมากพล ู

.................อ่ืนๆ             

ส่วนที่  4 ผลกระทบอนัเนื่องจากการยาเส้นและสูบบุหร่ี (ให้ทําเคร่ืองหมาย √ หน้าข้อความทีถู่กต้อง)  

..........ปากดาํ  .............เหงือกดาํ       ..............เป็นแผลในเหงือก 

.......... มีปัญหาหลอดลม     ...............ไอ    .................มีปัญหาเก่ียวกบัปอด 

...........มีปัญหาระบบทางเดินลมหายใจ       ............ เป็นมะเร็ง อนัเน่ืองมาจากการสูบยาเสน้และเค้ียวหมาก   

........... เหน่ือยง่าย         ..............หอบ   ............อ่ืนๆ      

             

 

ส่วนที่  5  ที่มาของยาเส้นและวธิกีารเสพยาเส้นและบุหร่ี  ( ให้ทําเคร่ืองหมาย √  หน้าข้อความที่ถูกต้อง )  

.............ปลกูเอง  ............ซ้ือจากในชานเมือง  ..........ซ้ือเป็นซองจากร้านคา้ทัว่ไป 

ประเภทยาสูบ 

...............ยาเสน้มวนเอง  ...........บุหร่ีจากหา้งต่างๆ  ..............บุหร่ีซิการ์  

...........อ่ืนๆ            

วธิีการเสพยาเส้น 

..............มวนจากกระดาษ ..........มวนจากใบขา้วโพด        ............มวนจากใบตองแหง้ 

...............เค้ียวกบัหมากพล ู           ...........ยาเสน้ท่ีมาในรูปแบบสาํเร็จรูป เช่น ซอง  เป็นมวน 



...............สูบจากบอ้งยาสูบไมไ้ผ ่   ....................กลอ้งยาสูบ    อ่ืนๆ      

             

ปริมาณในการสูบยาเส้นหรือบุหร่ี 

............วนัล่ะ 1 มวน   ..........วนัล่ะ 2 – 5  มวน  ...........วนัล่ะไม่เกิน  10  มวน 

.............วนัล่ะเกิน 10  มวน 

บริโภคยาเส้นในช่วงใด 

...............แขกมาเยอืน  .............เวลาพกัจากงาน  ..................หลงัอาหาร     ................ในงานพิธีกรรมต่าง   

อ่ืนๆ             

ราคายาเส้น 

ซองละ...........บาท            ห่อ.......................บาท                 มดั......................บาท   อ่ืนๆ  

             

 

ส่วนที่ 6  การควบคุมยาเส้นและบุหร่ีในชุมชน  ( ให้ทําเคร่ืองหมาย √  หน้าข้อความที่ถูกต้อง )  

.............ควบคุม            ............ไม่สามารถควบคุมได ้

 

การควบคุมเชิงโครงสร้าง 

.........พ่อ          ......... แม่      ........... ผูน้าํตาํแหน่งทางวฒันธรรม  เช่น โจ่วมา  พ้ีมา       ............ผูอ้าวโุส หรือผู ้

เฒ่าคนแก่  ...........  ผูใ้หญ่บา้น       ............ผูน้าํศาสนา          ...........ควบคุมตามกฎหมาย  หรืออ่ืน 

            

            

             

 

วธิีการควบคุมโดยจารีตประเพณ ี

...........สูบบุหร่ีและยาเสน้ มกัถกูนินทา   ........... การสูบบุหร่ีและยาเสน้ ไม่ไดรั้บการ

ยอมรับจากเพ่ือนฝงู        ..................การสูบบุหร่ีและยาเสน้  ทาํใหเ้ป็นท่ีรังเกียจของเพศตรงกนัขา้ม 

............. การสูบบุหร่ี และยาเสน้ ทาํใหถ้กูปรับสินไหมและลงโทษตามจารีตประเพณี 



This image cannot currently be displayed.

.............  การสูบบุหร่ีและยาเสน้ ไม่เป็นท่ียอมรับในครอบครัว  และถกูผูป้กครองอบรมสัง่สอน หรือลงโทษ

............. อ่ืนๆ           

            

 

การควบคุมบุหร่ีและยาเส้นโดยกฎกตกิาและการดูแลในชุมชน 

..............มีกติกา  ................ ไม่มีกติกา 

...............ผูค้วบคุมเป็นผูน้าํศาสนา  ...............ผูน้าํศาสนา  ...........ผูน้าํทางการ 

..............อ่ืนๆ             

 

การลงโทษและการปรับสินไหม 

............นินทา  .................เรียกตดัเตือน  ................ปรับเป็นสินของ 

............ปรับเป็นเงินตรา  ..................เฆ่ียนตี      .................ไล่ออกจากชุมชน  

.............อ่ืนๆ            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

พืน้ที่เพาะปลูกยาสูบ ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดอก ยาสูบ  ถอื

ว่าเป็น ดอกที่มี

ความ งาม ไม่แพ้

ดอก ชนิดอืน่ๆ 

 

 

 

 

This image cannot currently be displayed.

This image cannot currently be displayed.



 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมปัิญญาแบบอ่าข่า  ด้วยการซอยยาสูบ และอาศัยแดดตากแห้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยาสูบเมือ่ โดนแดด

นานเข้า  จะเปลีย่นสี 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

นี่รูปแบบยาเส้นที่ซ้ือมาจากชานเมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมากพลู เตรียมไว้เคีย้วกบัยาเส้น 

 

This image cannot currently be displayed.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูเป็นขวญับุญ ภาพหาดูยาก คนอ่าข่าสูบยาเส้น (มวนขนาดใหญ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กล้องดูดยาเส้นของผู้หญิง ทีเ่รียกเป็นภาษาอ่าข่าว่า “ ก๊อจ”ึ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมใิจเสนอให้ดูอกีภาพ (กล้องสูบยาเส้นทํามาจากไม้ไผ่ซาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ชายอ่าข่าชอบโกนผม ไว้จุก  และช่ืนชอบดูดยาเส้น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ชายอ่าข่า นยิมทํากล้องยาสูบจากไม้เนือ้อย่างดี และประณตี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสวยงามของกล้องยาสูบ ดูได้จากภาพนีเ้ลยครับ 

 

 


