รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการ: กระบวนการเพือ่ การเรียนรู้ สู่ การสร้ างความตระหนัก เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
บุหรี่ ในกลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่ า กรณีศึกษาอําเภอแม่ สรวย จังหวัดเชียงราย
สั ญญาเลขที่ 52 – 01 - 04

โดย
ปฏิภาณ อายิ

สนับสนุนโดย
ศู นย์ วจิ ัยและจัดการความรู้ เพือ่ การควบคุมยาสู บ (ศจย. )
สํ านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุ ขภาพ (สสส.)
พฤษภาคม 2555

(ก)

กิตติกรรมประกาศ
โครงการ “กระบวนการเพื่อการเรี ยนรู้ สู่การสร้างความตระหนัก เพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่
ในกลุ่มชาติพนั ธุอ์ ่าข่า กรณี ศึกษาอําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย “ เป็ นโครงการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม ซึ่งได้
ทําวิจยั เกี่ยวกับยาเส้น ( Tobacco ) ได้ทาํ วิจยั ในหมู่บา้ นชนเผ่าอ่าข่า จํานวน 6 หมู่บา้ น คือ บ้านแสนเจริ ญ
บ้านห้วยขี้เหล็ก บ้านห้วยต้นผึ้ง บ้านแม่ตาแมว บ้านป่ าเกี๊ยะ และบ้านอะบ่อโด่ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการวิจยั จาก “และจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.)” โครงการนี้ จะสําเร็ จ
ลุล่วงมาไม่ได้ หากขาดหน่วยงานและบุคลากร ในการให้ความช่วยเหลือ ที่เสนอแนะกับทีมงานวิจยั ด้วยดี
ตลอดมา
กราบขอบพระคุณ รศ. ดร.ปรี ชา อุโยคิน ที่ปรึ กษา จากมหาลัยแม่ฟ้าหลวง

พ่อใหญ่บา้ นอะบ่อโด่

ผูใ้ หญ่บา้ นป่ าเกี๊ยะ ผูใ้ หญ่บา้ นแม่ตาแมว ผูน้ าํ ชุมชนบ้านห้วยต้นผึ้ง ผูใ้ หญ่บา้ นแสนเจริ ญเก่า และผูใ้ หญ่บา้ น
ห้วยขี้เหล็ก ที่อาํ นวยความสะดวกกับทีมงานในการลงทําวิจยั ในพื้นที่
ขอขอบคุณ ดร. พญ. ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์
เจ้าหน้าที่ศนู ย์วจิ ยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

คุณทรงวุฒิ ตรังวัฒนา คุณจิตนา ปี สิงห์ และ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจยั ฉบับนี้

ที่คอยให้

คําปรึ กษาในเชิงวิชาการให้กบั ทีมงานตลอดระยะเวลาโครงการ
ขอบขอบคุณชาวบ้าน

ผูน้ าํ ธรรมชาติ

ผูน้ าํ จิตวิญญาณ

และเยาวชน

ที่ให้ความร่ วมมือใน

กระบวนการวิจยั คอยสอนแต่งเติมด้านข้อมูลพื้นที่ ให้กบั ทีมงานตลอดมา
กราบขอบพระคุณทีมงานวิจยั ทุกท่าน ที่เสียสละเวลาและตั้งใจทํางานวิจยั ทําให้งานวิจยั ฉบับนี้เสร็ จ
สิ้นตามกระบวนการทุกประการ ขอขอบคุณ ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) ที่
สนับสนุนงบประมาณในการวิจยั ตลอดระยะเวลาโครงการ งานวิจยั ฉบับนี้ ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายได้
หากขาดบุคคลและหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น จึงขอขอบคุณอีกครั้งในโอกาสนี้

ปฏิภาณ อายิ ( ป.อายิ)
และคณะวิจยั

(ข)

บทคัดย่ อ
กลุ่มชาติพนั ธุอ์ ่าข่า เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุห์ นึ่ง ที่มีความโดดเด่นและสวยงาม ไม่ว่าจะเป็ นวิถีวฒั นธรรม
ความเป็ นอยู,่ จารี ตประเพณี, การแต่งงาน, ภาษา ฯลฯ ปัจจุบนั อาศัยอยู่ 6 ประเทศ คือ ประเทศจีน พม่า
ลาว เวียตนาม ไทย และเนปาล คาดว่าประชากรอ่าข่าทัว่ โลกมีไม่ต่าํ กว่า 1.6 ล้ านคน อย่างไรก็ตาม อ่าข่าที่
อาศัยอยู่ในประเทศเนปาล ในเชิงเอกสารและงานวิชาการยังไม่สามารถเข้าถึงด้ วยเหตุผลหลากหลาย
ประการ
แต่เป็ นที่แน่ชดั แล้วว่า มีคนอ่าข่าอาศัยอยูใ่ นประเทศเนปาลจริ ง โดยยืนยันจากประจักษ์พยานด้านบุคคล
สําหรับในประเทศไทย มีอ่าข่าอาศัยอยูป่ ระมาณ 1 แสนคน อาศัยอยู่ใน 7 จังหวัด คือ จังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่, พะเยา, ตาก, ลําปาง, แพร่, และเพชรบูรณ์ หากแบ่งแยกตามพื้นที่หน่วยอําเภอ คน
อ่าข่าอาศัยอยู่ 22 อําเภอ 68 ตําบล
ภูมิประเทศด้านที่อยูอ่ าศัยของชนเผ่าอ่าข่าในประเทศไทย

ส่วนมากอาศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดเชียงราย

อาศัยอยูบ่ นพื้นที่สูง ตามรอยตะเข็บชายแดนไทย - พม่า ซึ่งสภาพที่อยูอ่ าศัยและภูมิประเทศ ซึ่งล้วนมาความ
เชื่อของบรรพชนของชาวอ่าข่า ที่กล่าวไว้ว่า “ หากอยูพ่ ้นื ที่ต่าํ หรื อลุ่มแม่น้ าํ จะทําให้เกิดโรคหมี้หิ” ( หมี้หิ คือ
โรคไข้มาลาเลีย) และทําให้ผคู้ นจํานวนมากถึงแก่ชีวิต
การอาศัยอยูบ่ นพื้นที่สูง ซึ่งห่างไกลจากแหล่งนํ้า จําเป็ นอย่างยิง่ ในการอาศัยฤดูกาลในการหาเลี้ยง
ชีพ ไม่ว่าจะเป็ นการปลูกข้าว ข้าวโพด หรื อพืชผักต่างๆ นํามาหล่อเลี้ยงผูค้ นในคอรบครัว ชุมชน และสังคม
สังคมอ่าข่าในอดีตจึงเป็ นสังคมปิ ด ที่คงไว้ความเป็ นเผ่าพันธุเ์ ดียว ภายใต้กรอบจารี ตประเพณี และพิธีกรรม
อันเคร่ งครัดศักดิ์สิทธิ์
คนอ่าข่านิยมทําไร่ ไร่ หนึ่งผืน คนอ่าข่ามักปลูกหลายอย่าง แต่สามารถจําแนกได้เป็ นดังนี้ 1. พืช
พรรณที่นาํ มาเป็ นอาหารของคนและสัตว์เลี้ยงสัตว์ เช่น ข้าว และข้าวโพด เป็ นต้น

2. เครื่ องปรุ ง เช่น ข่า

ตะไคร้ ผักชีฝรั่ง พริ ก หอมชู 3. พืชพรรณสมุนไพร เช่น ชิง ยาสูบ 4. พืชพรรณเครื่ องประดับ เช่น ลูก
เดือย 5. พืชพรรณของกินเล่นหรื อเคี้ยวเล่น เช่น ผลกระเจี๊ยบ มันแกว เมล็ดทานตะวัน อ้อย ซึ่งเป็ นอ้อย

ขนาดเล็ก ที่เรี ยกเป็ นภาษาอ่าข่า “ ซาหลอง “ ตามความเชื่อของคนอ่าข่า ไร่ หนึ่งผืนมีความจําเป็ นอย่างยิง่
หรื อขาดไม่ได้คืออ้อยซางหล่อง กับเมล็ดทานตะวัน เพราะคนอ่าข่าเชื่อว่า พืชพรรณสองสิ่งนี้ เป็ นพืชพรรณ
สูงสุด ที่เทพเจ้าได้ประทานให้คนอ่าข่ามา
บริ บทชุมชนดั้งเดิมของคนอ่าข่า
ตําแหน่งทางวัฒนธรรม

มีความเคร่ งในด้านจารี ตประเพณี

เป็ นตัวควบคุมให้ปฏิบตั ิตามหรื อละเว้น

ซึ่งอาศัยอํานาจโครงสร้าง

การดํารงอยูข่ องคนอ่าข่ากับธรรมชาติ

เป็ นไปในลักษณะการพึ่งพากันและกัน กล่าวคือ คนอ่าข่ามีความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติ ดิน นํ้า ต้นไม้
อากาศ และคน คนเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของวงจรธรรมชาติ ธรรมชาติสามารถดํารงได้ หากไม่มีคน แต่คนไม่
สามารถดํารงได้หากไม่มีธรรมชาติ คนอ่าข่าจึงเป็ นมิตรกับธรรมชาติในรู ปแบบต่างๆ ซึ่งแสดงออกมาใน
กรอบพิธีกรรม เช่น ศาลพระภูมิ ประตูหมู่บา้ น เป็ นต้น
การควบคุมคนของคนอ่าข่าในอดีต มีการควบคุมผ่านจารี ต หากละเมิดขึ้นมาก็มีการปรับตามธรรม
เนียมจารี ต ซึ่งบทลงโทษเริ่ มตั้งแต่การนินทา ( เชิงเสียดเสียถึงผูป้ กครอง ) จนถึงการขับไล่ออกจากชุมชน
ฉะนั้นวิถีชีวิตจึงผูกพันกับธรรมชาติและจารี ตประเพณี
ยาเส้นหรื อที่คนอ่าข่าเรี ยก “ ยาห่ อ “ จัดอยูใ่ นประเภทสมุนไพร และของเคี้ยวเล่น การที่สงั คมของ
คนอ่าข่า ในอดีตไม่ควบคุมยาเส้น ด้วยเหตุผลมากมาย เช่น คนอ่าข่าเชื่อว่า ฟันขาวทําให้ฟันผุ และเป็ นที่
รังเกียจของสังคม มักจะถูกประณาม หนุ่มสาวคนอ่าข่าจึงมีการย้อมฟันให้ดาํ ด้วยวิธีต่างๆ ตลอดถึงการเคี้ยว
หมากยาเส้น และนํายาเส้นมามวลสูบในวีถีชีวิตประจําวัน นอกจากเหตุผลในด้านการสูบเพื่อป้ องกันแมลง
ต่างๆแล้ว

สูบเพื่อดับความเปรี้ ยวปากหลังจากกินข้าวแล้ว

และคนอ่าข่ายังมีความเชื่อเกี่ยวกับยาเส้นกับ

พิธีกรรมอีกด้วย
ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว

แนวคิดเรื่ องการพัฒนาและการจัดการเพื่อให้เป็ น

ระบบ เป็ นที่มาของการเปิ ดชุมชนของชนเผ่าอ่าข่า และระบบวิถีต่างๆเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เช่น จากเดิมปลูก
พืชเน้นมาปริ โภคในคอรบครัว เป็ นการปลูกเพื่อขาย จากเดิมปลูกพืชผสมผสาน เป็ นพืชเชิงเดียว เมื่อถนน
ไฟฟ้ า การศึกษา ทีวี โทรศัพท์ ระบบการเมืองใหม่ฯลฯ เข้ามา ชุมชนชนเผ่าอ่าข่าจึงกลายเป็ นชุมชนรับรู้
ข้อมูลภายนอก และเกิดการเปลี่ยนแปลงชุมชนอย่างรุ นแรงและรวดเร็ ว เช่น ด้านความเชื่อ รู ปทรงบ้านเรื อน
การแต่งกาย พิธีกรรม พฤติกรรมการบริ โภคยาเส้น เป็ นต้น
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงเป็ นที่มาของโครงการวิจยั “ กระบวนการเพือ่ การเรียนรู้ สู่ การสร้ าง
ความตระหนัก เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ในกลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่ า กรณีศึกษาอําเภอแม่สรวย จังหวัด

เชียงราย “ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย. )
โดยโครงการมีขอบเขตในการวิจยั พื้นที่ 6 หมู่บา้ น ประกอบไปด้วยชุมชนดั้งเดิม คือ บ้านแสนเจริ ญเก่า
บ้านห้วยขี้เหล็ก ชุมชนที่อยูใ่ กล้ในเมือง คือบ้านแม่ตาแมว บ้านห้วยต้นผึ้ง และชุมชนที่อยูห่ ่างไกลความ
เจริ ญ คือบ้านอะบ่อโด่ บ้านป่ าเกี๊ยะ
กระบวนการศึกษาวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อเปรี ยบเทียบบริ บทการบริ โภคยาเส้นของคนอ่าข่า
ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และมาตรการใช้ป้องกันในอนาคต กระบวนการจึงเน้นการมีส่วนร่ วมของชาวบ้าน
กลุ่มเป้ าหมาย ด้วยการจัดเวทีระดมความคิดโดยตรง ทําแบบสอบถาม และการคืนข้อมูลให้กบั ชาวบ้าน
องค์ความรู้จากกระบวนการวิจยั พบว่า ในอดีตคนอ่าข่า มีการปลูกยาเส้นเอง โดยไม่ใส่ปุ๋ย และนํามา
ซอยเป็ นยาเส้น เพื่อนํามามวนสูบเอง และเคี้ยวกับหมากพลู ด้วยความเชื่อที่ว่าการสูบหรื อเคี้ยวยาเส้น เป็ น
เรื่ องที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ฟันไม่ผุ ทําให้เรื่ องการมวนยาเส้นสูบ และการเคี้ยวหมากพลูในสังคมอ่าข่า จึงเป็ น
เรื่ องปกติ และไม่ได้รับการติเตียนจากผูค้ น ซึ่งกลับกันหากฟันขาวจะถูกนิทาน และมักถูกเปรี ยบเปรยว่าไม่
รักษาความสะอาด

ในสังคมอ่าข่าในอดีตเชื่อว่าฟันดําทําให้สุขภาพฟันแข็งแรง

และการใช้ยาเส้นเป็ น

กระบวนการหนึ่งของการทําให้ฟันดํา ยาเส้นนอกจากเชื่อว่าดีต่อสุขภาพแล้ว ยังเป็ นการแบ่งความเป็ นเพศ
ระหว่างหญิง ชาย ผูช้ ายมักได้ใช้ยาเส้นใบแรกรุ่ น ซึ่งมีรสจัดกว่า คนอ่าข่าเรี ยกยาเส้นรุ่ นแรกว่า “ ห่อ ตอ
ตอ-เออ” ส่วนใบรุ นที่สอง คนอ่าข่าเรี ยกว่า “ห่อ แหย่ แหย่-เออ “ มีไว้ สําหรับผู้หญิงในการสูบและเคี ้ยว
หมาก เพราะรสจัดน้ อยกว่าใบรุ่นแรก
การแบ่งเพศระหว่างชายกับหญิง นอกจากแบ่งจากใบยาเส้ นแล้ ว จากการวิจยั ยังพบว่า อุปกรณ์ที่
ใช้ การสูบยาเส้นก็แบ่งเพศอีกด้ วย ผูช้ ายใช้อุปกรณ์ที่สูบยาเส้นเรี ยกเป็ นภาษาอ่าข่าว่า “ ก๊อ หลู่ “ ซึ่งทํามาจาก
ไม้และมีการประดิษฐ์สวยงาม ส่วนของผูห้ ญิงนั้น เรี ยกเป็ นภาษาอ่าข่าว่า “ ก๊อจึ” ซึ่งทํามาจากไม้ไผ่ ไม่เน้น
ความสวยงาม
ในด้านความเชื่อ คนอ่าข่ามีการใช้ยาเส้น สามารถกําจัดพยาธิได้ รักษาแผลสด สมานแผลได้ดี และ
ยังมีการใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น ในงานศพ หน้าโลงศพคนอ่าข่านิยมมวนยาเส้นจุดวางไว้ เพื่อให้ผตู้ ายได้
สูบยาเส้น

ถึงแม้ว่าผูต้ ายตอนมีชีวิตไม่ได้สูบยาเส้นก็ตาม

จากความเชื่อและทัศนะคติดงั งานวิจยั ที่คน้ พบ

ปัญหาของคนอ่าข่าเป็ นเรื่ องความรู้ ไปสัมพันธ์กบั ความเชื่อและทัศนะคติโดยตรง ซึ่งมีการปลูกฝังมาหลายชัว่
อายุคน จากรุ่ นสู่รุ่น จนปัจจุบนั ยังปรากฏในกลุ่มชาวอ่าข่าผูท้ ี่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป

บริ บทชุมชนคนอ่าข่าปัจจุบนั โครงสร้างทางสังคมได้มกี ารเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งวิถีชีวิต ไม่ว่าจะ
เป็ นการปกครอง จากเดิมตําแหน่งทางวัฒนธรรมปกครอง กลายเป็ นผูน้ าํ ทางการปกครอง วิถีชีวิตจากเดิม
ปลูกเพื่อมาบริ โภคในชีวิตประจําวันเป็ นการปลูกเพื่อการขาย

จากพืชพรรณที่หลากหลายมาเป็ นพืชเชิงเดี่ยว

ความเจริ ญเข้ามา ถนน ไฟฟ้ า ตูเ้ ย็น ทีวี โทรศัพท์ ฯลฯ ทําให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบตามกระแสแฟชัน่
ตามๆกัน
ผูค้ นที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนห่างไกลความเจริ ญสัดส่วนการปลูกยาเส้นน้อยมาก แต่ซ้ือจากชานเมือง ห่อ
ล่ะ 25 บาท เดือนหนึ่งมวนสูบและเคี้ยวไม่ต่าํ กว่า 4 ห่อ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อคนเฉพาะค่ายาเส้นไม่ต่าํ กว่า 100
บาท/คน ในชุมชนที่ห่างไกลความเจริ ญ โดยเฉพาะอยูใ่ กล้ชายแดนไทย พม่า มีคอรบครัวปลูกเองจํานวนหนึ่ง
ซึ่งเป็ นจํานวนที่นอ้ ยมาก ไม่ถึงร้อยละ 2 % ` ส่วนชุมชนที่นบั ถือดั้งเดิมอยูแ่ ละชุมชนที่อยูใ่ กล้ในเมือง ก็ไม่
สามารถทานกระแสจากภายนอกได้ ชุมชนไม่มกี ารปลูกยาเส้น ซื้อจากชานเมือง แต่รูปแบบการซื้อต่างจาก
ชุมชนห่างไกล นัน่ คือซื้อยาเส้นที่ผลิตจากท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็ นยีห่ อ้ ตราไก่แดง แมวดํา เป็ นต้น ที่มกี ระดาษ
มวนพร้อมยาเส้น ขายห่อละ 5 บาท และสูบวันละ 1 ห่อ มีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ายาเส้นเดือนล่ะตกประมาณ
150 บาท/คน
โรคที่เจอจากการสูบยาเส้นและเคี้ยวหมากพลูที่ผสมยาเส้น

อันดับแรกเป็ นปัญหาระบบหายใจทาง

ปอด ปัญหาต่อมาเป็ นปัญหาเกี่ยวกับระบบกล่อมเสียง และอันดับสามเป็ นมะเร็ ง มีผเู้ สียชีวิตจากการเสพยา
เส้นจํานวนไม่นอ้ ยในกลุ่มชาติพนั ธุอ์ ่าข่าในแต่ละปี

ซึ่งจากการวิจยั พบว่า มีคนชนเผ่าที่สูบยาเส้นและเคี้ยว

หมากพลู ที่เข้ารับการบําบัด และได้ยาจากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่ว่าจะเป็ นยาตัดยาเส้น ยาขยายหลอดลม
และยาอื่นๆอีกจํานวนมาก เพื่อบรรเทาอาการให้ทรงตัวอยูต่ ่อไป อย่างไรก็ตามในกลุ่มอายุ 40 `ปี ขึ ้นไป มี
คําถามว่า เหตุใดคนสมัยก่อน สูบยาเส้ นและเคี ้ยวหมากเหมือนกัน แต่อายุยนื ประมาณ 80 ปี แต่ปัจจุบนั
สูบยาเส้น อายุไม่เกิน 40 ปี ปรากฏมีอาการจากการสูบยาเส้ นแล้ ว ซึ่งคนชนเผ่าอ่าข่าสรุ ปว่าเกิดจากหลาย
ประเด็นเช่น คนอ่าข่าสูญเสียกระบวนการการปลูกยาเส้นไป ประเด็นที่สอง ในยาเส้นมีการใส่สารบางอย่าง
ที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ฯลฯ
ในกลุ่มเยาวชนอายุ ไม่เกิน 25 ปี มีปัจจัยการสูบยาเส้นและบุหรี่ ต่างกันไป คือ ในกลุ่มนี้ ซ่ึงโดยมาก
แล้วอาศัยอยูใ่ นเมืองหรื อเรี ยนหนังสืออยู่ เชื่อว่าสูบบุหรี่ หรื อยาเส้นทําให้ดูดี และเป็ นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน
โดยผูส้ ูบเกือบทั้งหมด ลองครั้งแรกไม่ได้ต้งั ใจให้ติด เพียงอยากลองเพื่อเข้าสังคมเพื่อน แต่เมื่อนานเข้าทําให้
เกิดการติดบุหรี่ และยาเส้นขึ้น และมีแนวโน้มการสูบบุหรี่ มีการขยายเข้าไปสู่กลุ่มผูห้ ญิงมากขึ้น

จากการวิจยั โครงการนี้ ช้ ีให้เห็นชัดเจนอยู่ 4 ประการเกี่ยวกับการสูบและเคี้ยวยาเส้น ประเด็นที่หนึง่
คนชนเผ่ามองยาเส้นไม่อนั ตราย เป็ นเรื่ องสุขภาพ ซึ่งเป็ นประเด็นที่ล่อแหลมอย่างมาก

เพราะเป็ นเรื่ อง

ทัศนะคติ ประเด็นที่สอง เป็ นเรื่ องของการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเส้น และนับว่าความรู้เป็ นสิ่งที่
จําเป็ นสําหรับกลุ่มชาติพนั ธุอ์ ่าข่า เพราะผลกระทบได้ส่งให้ชาวบ้านได้รับแล้ว ซึ่งหากสร้างกระบวนการ
ความรู้ อย่างมีตรรกะ ให้รับรู้ได้ถึงโทษภัยยาเส้นอย่างถ่องแท้ ไปลบทัศนะคติได้ จะประสพความสําเร็ จใน
การแก้ไขปัญหาเรื่ องยาเส้นและบุหรี่ ในเชิงโครงสร้าง ประเด็นที่สาม การเปลี่ยนไปของโครงสร้างสังคมอ่าข่า
จากดั้งเดิมมาเป็ นสมัยใหม่ ทําให้การป้ องกันหน้าสูบหน้าใหม่ยากมากขึ้น เพราะคนชนเผ่ารุ่ นใหม่ไม่ค่อยได้
อาศัยอยูบ่ นดอย ห่างไกลสายตาผูป้ กครอง ขนาดที่โครงสร้างปกครองแบบดั้งเดิมได้ถกู ลดบทบาทลงอย่าง
สิ้นเชิง และประเด็นที่สี่ ผลิตภัณฑ์ยาเส้นจาท้องถิน่ มีมากขึ้น ซึ่งเป็ นผลิตที่ไร้คุณภาพ และเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพอย่างยิง่ เพราะไม่บอกส่วนประกอบ สถานที่ผลิต และคําเตือน ตามกฎหมายเรื่ องบุหรี่ ซึ่งผลิตภัณฑ์
จากท้องถิ่นนี้กลุ่มชาติพนั ธุเ์ ข้าถึงมากที่สุด
จากการดําเนินโครงการวิจยั มา จึงมีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้ ประเด็นที่หนึ่ง ควรทํากิจกรรมเพื่อการ
เรี ยนรู้และปรับเปลี่ยนทัศนะคติเกี่ยวกับยาเส้นกับกลุ่มชาติพนั ธุอ์ ่าข่าโดยตรง ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นการทํางานในเชิง
รุ ก ให้ชาวบ้านและผูไ้ ด้รับผลกระทบได้เล่าความลําบากจากการสูบยาเส้น และค่อยๆเอาความรู้เข้าไป เพื่อไป
เรี ยนรู้และปรับเปลี่ยนทัศนะคติ เห็นโทษและพิษภัยของยาเส้น ประเด็นที่สอง ควรผลักดันด้านนโยบายด้าน
สุขภาพสู่โครงสร้างอํานาจท้องถิ่น ( อปท. ) เพื่อให้ทอ้ งถิ่นเข้ามาจัดการและดูแลเรื่ องปัญหาสุขภาพอันเนื่อง
มากจากการสูบยาเส้นและบุหรี่ โดยตรง ประเด็นที่สาม ควรมีการขยายขอบเขตในด้านกฎหมายเรื่ องยาเส้น
และบุหรี่ ให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากท้องถิน่

ให้ได้มาตรฐานตามหลักกฎหมาย และต้องสร้าง

มาตรการดําเนินการกับผูก้ ระทําความผิดอย่างเฉียบและเด็ดขาด
ในนามคณะวิจยั

จึงขอขอบคุณที่ปรึ กษา ดร. ปรี ชา อุปโยคิน ที่ปรึ กษาจากมหาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชาวบ้านหมู่บา้ นเป้ าหมายที่ให้ความรู้มือในการทําเวที และแบบสอบถาม ผูอ้ าวุโสจากหมู่บา้ นเป้ าหมาย และ
คณะวิจยั ทุกท่าน ตลอดถึงผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้งานวิจยั ฉบับนี้ ออกมาเป็ นรู ปธรรม งานวิจยั ฉบับนี้จะเป็ น
ประโยชน์มคี ุณค่าอย่างยิง่ ถ้ามีผสู้ นใจนําไปศึกษาขยายผลงานวิจยั และใช้ประโยชน์อย่างแท้จริ ง หากแต่ท่าน
ใดชี้ความผิดพลาดงานวิจยั ฉบับนี้ ติเพื่อก่อ เพื่อความสมบูรณ์ในด้านข้อมูล ทางคณะวิจยั ถือว่าเป็ นขุมทรัพย์
ทางปัญญา จักขอบพระคุณอย่างยิง่

(ค)

คํานํา
โครงการ “กระบวนการเพื่อการเรี ยนรู้ สู่การสร้างความตระหนัก เพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่
ในกลุ่มชาติพนั ธุอ์ ่าข่า กรณี ศึกษาอําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย “ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ”
ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.)”
คนชนเผ่าอ่าข่า ในอดีตอยูด่ ว้ ยการปิ ดชุมชน เคร่ งในจารี ตประเพณี มีการใช้คติธรรม เนติธรรม ใน
การควบคุมผูค้ นและชุมชนให้เป็ นไปตามหลักครรลองคลองธรรม ตามความเชื่อของคนชนเผ่า

อย่างไรก็

ตาม จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เมื่อ ปี พ.ศ. 2504 กระแสที่เน้นการพัฒนาชุมชน
ได้ไหลเข้ามาสู่ชุมชนอ่าข่า และคนอ่าข่าต้องเปิ ดชุมชนท่ามกลางกระแสโลกที่หมุนเวียนไปอย่างรวดเร็ว จึง
ได้มีปฏิสมั พันธ์กบั คนภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นการค้าขาย, เรี ยนหนังสือ, ประกอบธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งการเปิ ดชุมชน
โดยขาดความพร้อมในการเตรี ยมตัวและกระบวนการ ทําให้ชุมชนสูญเสียความเป็ นตัวตนไป และปัญหา
ต่างๆก็ถาถมเข้ามา ไม่ว่าจะเป็ นปัญหายาเสพติด ที่ดินทํากิน ป่ าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ เอดส์ และปัญหาการ
สูบยาเส้น บุหรี่ /สุรา
จึงได้ทาํ โครงการวิจยั ฉบับนี้ข้ ึนมา เพื่อนํามาศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการสูบยาเส้นในบริ บทวัฒนธรรม
ดั้งเดิมชาวอ่าข่า มีมิติของจารี ตประเพณี, กลอุบาย, ในการป้ องกันอย่างไร และมามองในสภาวการณ์ปัจจุบนั
การบริ โภคยาเส้นในหมู่บา้ นอ่าข่าส่งผลกระทบในด้านใดบ้าง เพื่อนําไปสู่การหาแนวทางการป้ องกันหน้าสูบ
หน้าใหม่ในอนาคต ซึ่งได้ทาํ วิจยั ในหมู่บา้ นชนเผ่าอ่าข่า จํานวน 6 ชุมชน ประกอบไปด้วยบ้านแสนเจริ ญ
บ้านห้วยขี้เหล็ก บ้านห้วยต้นผึ้ง บ้านแม่ตาแมว บ้านป่ าเกี๊ยะ และบ้านอะบ่อโด่
ผลจากการวิจยั ทําให้เห็นปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการสูบยาเส้นในหมู่บา้ นอ่าข่า ตลอดถึงผลกระทบ
ต่อร่ างกาย, ค่าใช้จ่าย, ความเชื่อ, ทัศนะคติ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลจากงานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นข้อมูลที่สามารถนําไปต่อยอด
ในการแก้ไขปัญหาเรื่ องการสูบยาเส้นในหมู่บา้ นอ่าข่าต่อไป

งานวิจยั ฉบับนี้จะเสร็ จสิ้ นไม่ได้ หากขาด

หน่วยงานและชาวบ้าน ที่สนับสนุนทั้งกําลังทรัพย์ และกําลังใจกับทีมงานด้วยดีตลอดมา หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า
คงได้รับการสนับสนุนเช่นนี้ตลอดไป
ปฏิภาณ อายิ ( ป. อายิ )
และคณะวิจยั

(ง)
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพหรื อ (สสส.) ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่ทาํ หน้าที่ในการสนับสนุน
ทุนเพื่อดําเนินกิจกรรมต่อต้านเกี่ยวกับสุราและบุหรี่ ได้รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติไว้น่าสนใจดังนี้
(www.thaihealth.org)
จากการสํารวจประชากรชาวไทยของผูส้ ูบบุหรี่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป พบว่า สูบประจํา 9.53 ล้านคน สูบเป็ น
ครั้งคราว 1.50 ล้านคน เคยสูบแต่เลิกแล้ว 2.48 ล้านคน และในจํานวนสูบประจํา 9.53 ล้านคน สามารถ
แยกเป็ นเพศชาย 9.01 ล้านคน คิดเป็ นอัตราร้อยละ 36.91 เพศหญิง 0.52 ล้านคน คิดเป็ นอัตราร้อยละ 2.0
จํานวนและอัตราผูส้ ูบบุหรี่ กลุ่มอายุ 15 – 18 ปี เพศชาย 189,221

คน คิดเป็ นอัตราร้อยละ 8.32 เพศ

หญิง 25,616คน คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.56 รวมทั้งสองเพศ 946,837 คน คิดเป็ นอัตราร้อยละ 4.46
ปัจจุบนั มีผสู้ ูบบุหรี่ ทวั่ โลกประมาณ 1,100 ล้านคน ซึ่งเป็ นจํานวนประชากร 1ใน 4 ของโลก
และคาดว่าภายในปี 2568 จะเพิ่มจํานวนผูส้ ูบบุหรี่ ข้ นึ เป็ น 1,600 ล้านคน ความเข้าใจทัว่ ไปที่ว่าคนสูบ
บุหรี่ มกั เป็ นประเทศอุตสาหกรรม หรื อเป็ นประเทศที่มีรายได้สูง จึงมีพลังในการซื้อดูดบุหรี่ แต่แท้จริ ง
แล้วประเทศที่มีรายได้ต่อประชาชนต่อหัวสูง มีการลดจํานวนผูส้ ูบบุหรี่ มานานแล้ว แต่ขนาดที่ประเทศ
ที่มีรายได้นอ้ ยหรื อปานกลาง กลับสวนทางมีผสู้ ูบบุหรี่ เป็ นทวี จากการรายงานขององค์กรอนามัยโลก
เมื่อปี พ.ศ. 2545 มีสาระน่าสนใจที่ได้ช้ ีให้เห็นว่า กว่าร้อยละ 80 ของผูส้ ูบบุหรี่ อาศัยอยูใ่ นประเทศที่
กําลังพัฒนา และร้อยละ 50 ของผูเ้ สียชีวิตเกิดจากโรคอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ และคาดว่าจะเพิ่ม
จํานวน ร้อยละ 70 ในปี พ.ศ. 2570
สถิติขา้ งต้นดังกล่าว เป็ นการบ่งชี้ให้เห็นถึงสุขภาพของประเทศต่างๆ ทั้งที่เป็ นประเทศที่พฒั นาแล้ว
ประเทศกําลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา สถิติที่สูงขึ้นของผูส้ ูบบุหรี่ มีแนวโน้มสูงขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้ง
สาเหตุอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น การค้าบุหรี่ หรื อยาสูบอย่างถูกต้องและเสรี หรื อการเบนเป้ าหมายกลุ่มผู้
สูบของบริ ษทั ผูผ้ ลิตบุหรี่ และยาสูบ ในหนังสื อชื่อ “ การเฝ้ าระวังการบริ โภคยาสูบของเยาวชน “ ของสํานัก
โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หน้า 1 ได้ ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า ปัจจุบนั ทัว่ โลกมีเยาวชน

สูบบุหรี่ 250 ล้านคน และเยาวชนเหล่านี้ จะเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องจากการสูบบุหรี่ ในอนาคต โดยร้อยละ 70
ของเยาวชนเหล่านี้อยูใ่ นประเทศที่กาํ ลังพัฒนา ปัญหาการสูบบุหรี่ ได้รับการจับตาจากหน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็ นภาครัฐและเอกชน

เพราะสถิติหลายอย่างได้มีการบ่งชี้ชดั เจนมากขึ้น

ในเชิงสถิติได้

ชี้ให้เห็นว่าในแต่ละวันมีเยาวชน จํานวน 80,000 – 100,000 คน เป็ นผูส้ ูบบุหรี่ หน้าใหม่ โดยพบว่ามีนกั เรี ยน
อายุ 13 – 15 ปี สูบบุหรี่ มากถึงร้อยละ 10 ซึ่ง 1 ใน 4 ของนักเรี ยนเหล่านี้ ทดลองสูบบุหรี่ มวลแรกก่อนถึงอายุ
10 ปี
สําหรับในประเทศไทย

ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย)

ในเอกสาร

สถานการณ์การสูบบุหรี่ ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป ได้มีการรวบรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 – 2550 โดย
ภาพรวมแล้วผูส้ ูบบุหรี่ ภายในประเทศน้อยลง เมื่อปี พ.ศ. 2534 มีผสู้ ูบบุหรี่ ท้ งั หญิงและชายรวมกันเป็ นจํานวน
12,257,675 คน โดยคนที่สูบประจํา รวม 11,667,146 คน และสูบเป็ นครั้งคราว 70,438 คน แต่สถิติปี พ.ศ.
2550 มีผสู้ ูบบุหรี่ รวม 10,857,756 คน สูบประจํา 9,486,311 และสูบชัว่ ครั้งชัว่ คราว 1,371,445 คน
จากสถิติดงั กล่าวหากมีการวิเคราะห์พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2534 – 2550 จํานวนผูส้ ูบบุหรี่ ลดลง
จํานวน 1,399,919 คน ในเชิงสถิติได้ช้ ีอย่างชัดเจนว่า จํานวนผูส้ ูบบุหรี่ ประจําได้ลดจํานวนลง แต่สถิติของผู้
สูบบุหรี่ เป็ นครั้งคราว กลับมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น จํานวนผูส้ ูบบุหรี่ เป็ นครั้งคราวในปี พ.ศ. 2534 มีจาํ นวน
เพียง 590,528 คน แต่พอมาถึงปี พ.ศ. 2550 มีจาํ นวนมากถึง 1,371,445 คน จํานวนผูส้ ูบบุหรี่ เป็ นครั้งคราว
เพิม่ ขึ้น 780,917 คน
ในวารสาร สถานการณ์การสูบบุหรี่ ของเยาวชนไทย อายุ 11 – 25 ปี เยาวชนไทยซึ่งเป็ นผูส้ ูบปัจจุบนั
เมื่อเทียบกับอดีตแล้ว จํานวนผูส้ ูบมีจาํ นวนน้อยลง เมื่อปี พ.ศ. 2534 ตกวันละ 10 มวลต่อคน มาเป็ น 7 มวล
ในปี พ.ศ. 2549 และเพิ่มขึ้นอีก 7.5 มวลต่อวัน ในปี พ.ศ. 2550 จากสถิติน้ ี ช้ ีให้เห็นว่าอนาคตอาจเป็ นไปได้
ว่าเยาวชนอาจมีจาํ นวนปริ มาณของผูส้ ูบบุหรี่ มากขึ้น

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุราและบุหรี่ โดยรวบรวมข้อมูลเชิง
สถิติตามวุฒิการศึกษา ในภูมิภาค และแต่ละจังหวัดไว้น่าสนใจดังนี้ ( www. Thaihealth.org )
ระดับชั้น

ชาย (คน) ร้ อยละ

หญิง (คน) ร้ อยละ

รวมทั้งสองเพศ (คน) ร้ อยละ

ไม่เคยเรี ยน

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

มัธยมต้น

1,450,517 = 32.2

32,683 = 0.91

1,483,201 = 18.3

มัธยมปลาย

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

เกี่ยวกับสุราและบุหรี่ ได้รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติตามภูมิภาคไว้น่าสนใจดังนี้(www.Thaihealth.org
)
ภาค

จํานวน (คน)

อัตรา (ร้ อยละ)

เหนือ

1,880,039

20.49

อีสาน

3,344,556

20.42

ใต้

1,449,423

22.13

กลาง

2,073,761

16.48

กรุ งเทพฯ

787,703

13.90

รวม

9,535,482

18.94

ประชากรจังหวัดเชียงรายปริ โภค เกี่ยวกับสุราและบุหรี่ ได้รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ ไว้น่าสนใจดังนี้ ( www.
Thaihealth.org )
จังหวัด

อัตรา

ตาก

15.13

จากสถิติดงั กล่าว

แม่ฮ่องสอน

13.88

ลําปาง

9.59

เชียงใหม่

7.69

เชียงราย

7.23

สามารถมองเห็นได้ชดั เจนในหลายมิติ

โดยเฉพาะมิติการศึกษา

เมื่อจําแนกตามวุฒิ

การศึกษาแล้วจะพบว่า ผูจ้ บระดับประถมศึกษาสูบบุหรี่ ถึง ร้อยละ 23.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 18.3
มัธยมศึกษาตอนปลาย 14.7 และอุดมศึกษาร้อยละ 7.8 ซึ่งสถิติน้ ีบอกอย่างชัดเจนว่า การมีวุฒิการศึกษาหรื อ
การได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่ องบุหรี่ ได้
ส่วนการบริ โภคบุหรี่ แบ่งตามภาค ภาคใต้คิดเป็ นร้อยละ 22.13 ภาคเหนือ 20.49 ภาคอีกสาน 20.42
ขนาดที่กรุ งเทพและปริ มณฑลสูบร้อยละ 13.90 ซึ่งสถิติได้บ่งบอกว่า ภูมิภาคที่ห่างไกลความเจริ ญ มีการ
บริ โภคยาสูบ ด้วยเหตุผลหลากหลายประการ ไม่ว่าจะเป็ นด้านกฎหมาย ความตื่นตัวของประชาชน การดําเนิน
กิจกรรมขององค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากสถิติเบื้องต้นจึงมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
ขณะที่จงั หวัดทัว่ ประเทศนั้น พบว่าผูบ้ ริ โภคยาสูบมักเป็ นจังหวัดที่อาศัยอยูใ่ นเขตภาคเหนือ และ
อีสาน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย เป็ นจังหวัดที่มีบริ โภคยาสูบเป็ นลําดับที่หา้ ของประเทศไทย
อ่าข่ า เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุห์ นึ่งที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่
พะเยา ตาก ลําปาง แพร่ และเพชรบูรณ์ โดยความหนาแน่นของกลุ่มชาติพนั ธุอ์ า่ ข่าอาศัยอยูใ่ นเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทย สภาพพื้นที่อยูอ่ าศัยอยูต่ ามเทือกเขา หรื อตามรอยตะเข็บชายแดนไทยพม่า และชายแดนไทย
ลาว อาศัยอยูใ่ น 7 จังหวัด 22 อําเภอ 68 ตําบล ประชากรประมาณ 100,000 คน
ในอดีตชุมชนอ่าข่าเป็ นชุมชนที่มคี วามสงบสุข ควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนโดยหลักความเชื่อ
และหลักจารี ตประเพณี ซึ่งการสืบทอดกระบวนการและองค์ความรู้ดว้ ยวิธีกุศโลบาย ผ่านความเชื่อให้ปฏิบตั ิ
เป็ นคติธรรม และเนติธรรม อย่างไรก็ตามช่วงระยะ 20 ปี หลัง ชุมชนอ่าข่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากมาย ทั้งโครงสร้างอํานาจทางสังคม ผูน้ าํ ตําแหน่งทางวัฒนธรรม การใช้กฎจารี ตประเพณี ฯลฯ ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมอ่าข่าตามมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นปัญหาเรื่ องยาเสพติด การ
อพยพแรงงาน การโยกย้ายถิน่ ฐาน ปัญหาโรคเอดส์ หรื อแม้กระทัง่ ปัญหาเรื่ องเหล้า บุหรี่
กฎจารี ตประเพณี ที่ผนู้ าํ วัฒนธรรมเคยใช้ควบคุม ไม่ว่าจะเป็ นพี้มา โจ่วมา คามา ปาจี่ ซามา ฯลฯ ได้
ถูกกระแสการพัฒนาซัดจนผูน้ าํ เหล่านี้ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของคนได้ และผูน้ าํ เหล่านี้หลงเหลือเป็ น
เพียงแค่สญ
ั ลักษณ์ในเชิงพิธีกรรม

ท่ามกลางกระแสโลกที่กาํ ลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนอ่าข่าไม่

สามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้อย่างดั้งเดิม เพราะกระแสการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงได้ถาถมเข้ามารุ กอย่างหนัก
ซึ่งจากการถูกรุ กทําให้เกิดการแตกสลายของชุมชนด้วยเหตุปัจจัยมากมาย เช่น อิทธิพลของสื่อ การศึกษา การ
รับวัฒนธรรมข้างนอก ฯลฯ องค์ความรู้และความเชื่อ เพือ่ การจัดการคนในชุมชน จึงถูกลบเลือนไป จากเดิม
มีภาษิตอ่าข่าที่ว่า “ หย่า หมี่ เอ่ว เช้ ยี่ เถ่ หย่าโย หง่า เช้ ยี่ ดา “ แปลว่า ผูห้ ญิงมีอายุโดยเฉลี่ย 40 ปี ผูช้ ายมีอายุ
โดยเฉลี่ย 50 ปี ขึ้นไป ซึ่งภาษิตนี้นอกจากใช้ในการคํานวณอายุเฉลี่ยแล้ว ยังถือเป็ นการยึดหลักความเป็ น
อาวุโสด้วย กล่าวคือ หากเด็กหรื อเยาวชน หรื อช่วงวัยที่ยงั ไม่ถึงตามภาษิต หากประพฤติตวั นอกรี ต เช่น ดื่ม
เหล้า

สูบบุหรี่ จะถูกสังคมชนเผ่าประณามว่าไม่มคี วามเป็ นผูด้ ี และการหาสามีหรื อภรรยาจะเป็ นการยาก

นอกจากนั้นกฎจารี ตในชุมชนก็จะถูกนํามาใช้ต้งั แต่นินทา เล่าขวัญ จนถึงการปรับสินไหม
สถานการณ์ของคนชนเผ่าอ่าข่าเกี่ยวกับประเด็นยาสูบ ยังไม่ได้ถกู จุดประเด็นขึ้นมา อาจด้วยเหตุผล
มากมาย เช่นการศึกษา และหน่วยงานรัฐเข้าไม่ถึง ทําให้ชาวบ้านจํานวนมากมีความรู้สึกว่าการสูบบุหรี่ เป็ น
เรื่ องธรรมดา และอาจไม่เคยรับรู้ว่าบุหรี่ มีพษิ ภัยต่อตัวเอง จึงมีคนชนเผ่าอ่าข่าจํานวนมาก ที่ตอ้ งสูญเสียชีวิต
อันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ ในแต่ละปี
อิทธิพลจากสื่อ และการอพยพแรงงานของคนหนุ่มสาว จากยอดดอยสู่ในเมืองใหญ่ๆ เช่นเชียงใหม่
กรุ งเทพ ฯลฯ สื่อสารมวลชนที่มีการโฆษณาตอกยํ้า ทําให้อิทธิพลของสื่ อมีผลต่อเยาวชนเหล่านี้ เช่น การ
สูบบุหรี่ เป็ นเรื่ องที่ทนั สมัย แสดงออกถึงความเป็ นผูช้ าย และไม่รู้สึกเลยว่าบุหรี่ มีภยั ต่อตัวและเป็ นพิษต่อคน
รอบข้าง เมื่อเยาวชนเหล่านี้ ได้กลับไปชุมชนบนดอย จึงไม่ใช่เรื่ องแปลกที่จะพบว่าเยาวชนมีการย้อมสีผม มี
การสูบบุหรี่ เดิน มีการดื่มสุรามึนเมา และขับรถจักรยานยนต์ในลักษณะเกินกฎหมายกําหนด เพราะอิทธิพล
ของสื่อและค่านิยมเสรี

ประกอบกับความล้มเหลวของโครงสร้างอํานาจในเชิงวัฒนธรรมที่เคยมีบทบาท

ควบคุม ปรากฏการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั จึงเป็ นรู ปธรรมจากผลผลิตข้างต้น
กระบวนการและวิธีการวิจยั โครงการนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ และสนใจการบริ โภคยาสูบในบริ บท
สังคมและดั้งเดิม

และการเปลี่ยนแปลงมาสู่การสูบบุหรี่ ภายใต้บริ บทสังคมปัจจุบนั

ซึ่งปัญหาดังกล่าวมี

ความสําคัญยิง่ ในการผลักดันด้านนโยบายต่อไป

จึงไม่ใช่เป็ นเพียงแค่การค้นหาคําตอบว่ามีคนอ่าข่าจํานวน

เท่าใดที่สูบบุหรี่ แต่โจทย์ตอ้ งมีความลึกลงไปถึง การค้นหาความเป็ นมาของการสูบบุหรี่ ของคนอ่าข่า หรื อ
ประวัติศาสตร์ของการสูบบุหรี่ และจารี ตประเพณี ตลอดถึงสุภาษิต/ ความเชื่อ และผลกระทบจากการสูบบุหรี่
เพื่อชี้ให้เห็นโทษของบุหรี่ ทั้งนี้ในเชิงกระบวนการวิจยั ต้องสร้างกระแสเพื่อความตื่นตัว ชี้ให้เห็นโทษภัยของ
บุหรี่ และความสูญเสียที่เกิดตามมาจากการสูบบุหรี่ ทั้งต่อตัวเอง คนรอบข้าง ครอบครัว เศรษฐกิจ ฯลฯ
โดยชักชวนให้ชาวบ้าน เยาวชน และทุกเพศวัยชาวอ่าข่า เข้ามามีส่วนร่ วมกันคิด ร่ วมกันแก้ไข เพื่อการแก้ไข
ปัญหาเรื่ องบุหรี่ ในชุมชนอ่าข่าอย่างยัง่ ยืน
คําถามในการวิจยั
- การสูบบุหรี่ ในบริ บททางสังคมวัฒนธรรมเดิมชาวอ่าข่าเป็ นอย่างไร / มีกฎข้อห้ามของชุมชนอะไรบ้าง
- การบริ โภคบุหรี่ ในชุมชนอ่าข่าในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร / ส่งผลอย่างไร ?
- จะควบคุมป้ องกันได้อย่างไร?
วัตถุประสงค์
1.

เพื่อศึกษาบริ บททางสังคมวัฒนธรรมเดิมชาวอ่าข่าเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ ตลอดถึง ข้อห้าม

ของ ชุมชน
2) เพื่อศึกษาการบริ โภคบุหรี่ ในชุมชนอ่าข่าในปัจจุบนั และผลกระทบที่เกิดขึ้น
3) เพื่อศึกษาแนวทางการควบคุมป้ องกันการสูบบุหรี่ ในชุมชนอ่าข่า
ขอบเขตในการวิจยั
1) ขอบเขตในแง่ พนื้ ที่

3 ตําบลคือ ตําบลวาวี ตําบลเจดีย์หลวง ตําบลท่ าก๊อ อําเภอแม่สรวย

จังหวัดเชียงราย จํานวน 6 ชุมชน
- ชุมชนบ้านที่นบั ถือดั้งเดิม
- บ้านแสนเจริ ญเก่า ตําบลวาวี
- บ้านห้วยขี้เหล็ก ตําบลวาวี
- ชุมชนที่อยูใ่ กล้ในเมือง
- บ้านแม่ตาแมว ตําบลเจดียห์ ลวง
- บ้านห้วยต้นผึ้ง ตําบลเจดียห์ ลวง

- ชุมชนที่ห่างไกลความเจริ ญ
- บ้านอะบ่อโด ตําบลท่าก๊อ อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
- บ้านป่ าเกี๊ยะ ตําบลท่าก๊อ อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เหตุผลในการคัดเลือก พื้นที่เพราะความแตกต่างดังนี้ พืน้ ที่ที่นับถือดั้งเดิม คือ ชุมชนอ่าข่าที่ยงั คงปฏิบตั ิและ
ดํารงชีวิตตามวิถีด้ งั เดิม ด้วยการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ ซึ่งการที่ผนู้ าํ ตําแหน่งทางวัฒนธรรมเป็ นผูค้ วบคุมกฎ
จารี ตประเพณีตามครรลองวิถีชนเผ่าอ่าข่า การศึกษาในบริ บทนี้ เพื่อจะได้ทราบถึงกลไก หรื อผูน้ าํ ตําแหน่ง
ทางวัฒนธรรม ตลอดถึงจารี ตประเพณีของชาวอ่าข่า มีส่วนในการป้ องกันการบริ โภคยาสูบ ตลอดถึงเส้นทาง
การเข้ามาของยาสูบ ฯลฯ
ส่ วนพืน้ ที่อยู่ใกล้ในเมือง คือชุมชนที่อยูไ่ ม่ห่างไกลจากในเมือง มีวิถีการดํารงชีวิตที่แตกต่างกันไปชุมชน
ดั้งเดิม เพราะชุมชนที่อยูใ่ กล้ในเมือง มักอาศัยอาชีพรับจ้างทัว่ ไป บริ บทของชุมชนมักเปลี่ยนไปจากดั้งเดิม
ไม่ว่าจะเป็ นในด้านความเชื่อ กฎจารี ต และโครงสร้างของชุมชน หากเมื่อศึกษาแล้ว สามารถอธิบายมิติการ
สูบบุหรี่ ของคนอ่าข่า ทั้งในแง่ที่มาของยาเส้น การควบคุม กฎจารี ตประเพณี ฯลฯ
ชุมชนที่ห่างไกลความเจริ ญ คือชุมชนที่มกั เข้าถึงได้ยาก ด้วยสาเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านถนน คมนาคม
ความสะดวกสบายในรอบด้าน การคัดเลือกชุมชนที่ห่างไกลความเจริ ญ ด้วยเหตุผล เพื่อจะได้ศึกษาในมิติ
ชุมชนห่างไกลกับการรับรู้ข่าวสาร

ค่านิยม กับพฤติกรรมของคนอ่าข่า ที่เป็ นอยูใ่ นสถานการณ์ปัจจุบนั

นอกจากนั้น ยังสามารถวิเคราะห์ในด้านมิติของความคิด ความเชื่อ กฎจารี ต ประเพณี ฯลฯ
นิยามศัพท์
1. เผ่าอ่าข่ า คือ เป็ นชนเผ่าๆ หนึ่ง ที่มีโดดเด่นเฉพาะตัว ทั้งการแต่งกาย ความเชื่อ ภาษา เทศกาล พิธีกรรม
วิถชี ีวิต ฯลฯ อาศัยอยูก่ นั มากในเขตจังหวัดเชียงราย

เชียงใหม่ ตาก ลําปาง และแพร่ ประชากร

โดยประมาณในประเทศไทย 100,000 คน
2. เทศกาล คือ การละเล่นและการประกอบพิธีกรรมของชนเผ่าอ่าข่า เพื่อควบคุมพฤติกรรมชนเผ่าอ่าข่าให้อยู่
ในจารี ตประเพณี ซึ่งเทศกาลนี้มกี ารหมุนเวียนไปตามกาลเวลาแน่นอนชัดเจน ในรอบหนึ่งปี เทศกาลของอ่า
ข่ามี 12 เทศกาลใหญ่ๆ

3. พิธีกรรม คือขั้นตอนต่างๆ ในการเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและกตัญ�ู
ซึ่งของอ่าข่ามีอยู่ 2 แบบคือ แบบที่หนึ่ง พิธีกรรมที่อยูใ่ นรู ปเทศกาลต่างๆ และแบบที่สอง คือ พิธีกรรมจรมา
เป็ นบางครั้งบางคราวตามโอกาสต่างๆ
4. ความเหมาะสมในสภาวะปัจจุบนั คือ

การนําเทศกาลและพิธีกรรมดั้งเดิมของอ่าข่า มาประยุกต์ให้

สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบนั ให้มีความกลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น
5. การเปลีย่ นแปลง คือ การที่ชนเผ่าอ่าข่าเปลี่ยนวิธีคิด ความเชื่อ ซึ่งส่งผลออกมาในรู ปแบบของการกระทํา
6. จารีต คือ ร่ องรอยการปฏิบตั ิเพื่อการสืบทอดชาวอ่าข่า ซึ่งประกอบไปด้วยข้อห้าม ข้อควรปฏิบตั ิ และ
แนวทางปฏิบตั ิ หากเกิดการละเมิดจารี ตขึ้นมาจะถูกปรับเป็ นสินไหมตามความเชื่อชนเผ่าอ่าข่า
กรอบแนวคิดในการทําวิจยั
1) ประชุ มทีม การประชุมทีมนี้ นอกจากทีมวิจยั แล้ว ยังมีการเชิญผูน้ าํ ตําแหน่งทางวัฒนธรรม และ
ผูน้ าํ ทางการจากหมู่บา้ นเป้ าหมาย

เพื่อชี้แจงถึงความเป็ นมาของโครงการ

และหาแนวร่ วมในการทํางาน

ร่ วมกันระหว่างทีมงานและชุมชน การประชุมครั้งนี้ ยังมีการแบ่งบทบาทและหน้าที่ของทีม เพื่อความชัดเจน
ในการขับเคลื่อนงานตลอดระยะเวลาโครงการ
2) เวทีระดมความคิดเห็น โครงการวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับชุมชน 3 แบบของชาวอ่า
ข่า คือชุมชนที่นบั ถือดั้งเดิม ชุมชนที่อยูห่ ่างไกลความเจริ ญ และชุมชนที่อยูใ่ กล้ในเมือง เพื่อให้คนในชุมชน
ชาวอ่าข่า ไม่ว่าจะเป็ นเด็ก เยาวชน ได้มีโอกาสสะท้อนภาพมิติต่างๆของชุมชนเกี่ยวกับปัญหาบุหรี่ และ
ศึกษาภาพบริ บทของคนอ่าข่าทั้งในแง่ความเชื่อ จารี ตประเพณี ที่ไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่ โดยตรง

เส้นทางหรื อ

ที่มายาสูบ และศึกษาโครงสร้างอํานาจ เช่น โจ่วมา ผูน้ าํ ประกอบพิธีกรรม กับทบบาทการควบคุมการสูบบุหรี่
ในชุมชน
นอกจากนั้นการลงในชุมชนจัดเวทีระดมความคิด ยังศึกษาผลกระทบ อันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ ของ
ชาวอ่าข่า เพื่อมาสะท้อนภาพให้สงั คมได้เห็นชัด และสร้างความตระหนักให้กบั ชาวอ่าข่าในวงกว้างมากขึ้น
รู ปแบบของเวที จะเป็ นแบบเวทีเปิ ด คือให้โอกาสกับชาวอ่าข่าพื้นที่เป้ าหมายทุกเพศทุกวัย ซึ่งจะมี
การจัดตามหมู่บา้ นเป้ าหมาย หมู่บา้ นละ 5 เวที ซึ่งแต่ละเวที จะใช้ประเด็นนําในการระดมและสะท้อน

ปัญหาหรื อจุดที่เป็ นทุนสังคมชนเผ่า ทั้งนี้ ในแต่ละเวทีให้ มีการแบ่งกลุ่มคละอายุกนั ไป และมีผขู้ บั เคลื่อน
ประเด็นโดยทีมงาน ภายใต้การแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระของชาวบ้าน
3) แบบสอบถาม เมื่อมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับบุหรี่ แล้ว ก็จะมีการทําสอบถามถึงสาเหตุ
หรื อมูลเหตุต่างๆ เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ช่วงอายุแต่ละวัย และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ เมื่อทํา
แบบสอบถามเสร็ จแล้ว ก็มาคํานวณเป็ นเปอร์เซ็นต์ในประเด็นต่างๆ เพื่อชี้ให้เห็นชัดเจนในประเด็นต่างๆที่
เกี่ยวกับบุหรี่
วิธีการทําแบบสอบถามคือ เมื่อมีการออกแบบสอบถามแล้ว ก็จะลงพื้นที่ เพื่อไปสอบถามและสํารวจ
ข้อมูลในกลุ่มพื้นที่เป้ าหมาย โดยทําการสํารวจหมูย่ กหมู่บา้ นเป้ าหมาย เมื่อได้ขอ้ มูลแล้วก็จะนํามาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ขอ้ มูลให้เป็ นเชิงสถิติ
4) การคืนข้ อมูล / รณรงค์ในพืน้ ที่ เมื่อได้ขอ้ มูลจากกระบวนการวิจยั แล้ว ก็จะนําไปวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ขอ้ มูล จากนั้นก็จะนําข้อมูลคืนสู่ชุมชนตรวจสอบ เพื่อความถูกต้องของข้อมูล ตลอดถึงมีการ
รณรงค์เพื่อสร้างความตื่นตัว สร้างความตระหนัก เห็นโทษภัยของบุหรี่

ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั ในโครงการนี้

โดยมากเป็ นการศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพ

และเน้นการมีส่วนร่ วมของ

ประชาชนในพื้นที่เป้ าหมายเป็ นหลัก จึงได้กาํ หนดรู ปแบบและประเด็นในการศึกษา ตลอดถึงบทบาทของ
ทีมงานในการดําเนินโครงการวิจยั
- รูปแบบในการดําเนินงานวิจยั

ในกระบวนการวิจยั ครั้งนี้ จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการใช้รูปแบบ

ในการวิจยั ซึ่งรู ปแบบหลัก คือ Participatory Action Research (PAR ) ซึ่งตามหลักกระบวนการดังกล่าว คือ
การสร้างการมีส่วนร่ วมของกลุ่มเป้ าหมาย

พยายามดึงทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่ วมทั้งกระบวนคิด กระบวนทํา

กระบวนสรุ ป และนําไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นรู ปธรรม
จากกระการวิจยั ตลอดระยะเวลาโครงการได้แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่1 คือการระดมปัญญา
เพื่องานวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยการดึงกลุ่มอายุต่างๆเข้าร่ วมในเวทีชาวบ้าน ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ทุกกลุ่มอายุ ทุกสาขา
อาชีพ ทุกเพศ ฯลฯ ในชุมชนให้มสี ่วนร่ วมในการสะท้อนความรู้สึก ผลกระทบ วิธีการแก้ไขปัญหา ภูมิ
ปัญญาฯลฯ ทั้งมิติในอดีต ปัจจุบนั และแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเส้นและบุหรี่ ในอนาคต รู ปแบบการ

ดําเนินการวิจยั เป็ นการจัดเวทีชาวบ้าน โดยมีวิทยากรดําเนินการ ในแต่ละเวทีและแต่ละชุมชนเมื่อได้จดั เวที
แล้วก็สรุ ปเป็ นเอกสาร และเมื่อดําเนินการจัดเวทีครบทุกชุมชนแล้ว นํามาสรุ ปรวมกันของทุกชุมชน ประเด็น
ที่นาํ มาร่ วมแลกเปลี่ยนหลักในการระดมศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ อง ที่มาของยาสูบในอดีต, การ
แบ่งเพศโดยใช้กล้องยาสูบ,

จารี ตประเพณี กบั การป้ องกันยาสูบในอดีต, คติธรรมความเชื่อเกี่ยวกับยาเส้น

และการเคี้ยวหมากพลู, วิธีการสูบยาเส้นและเคี้ยวหมากพลู, จารี ตประเพณีกบั การควบคุมยาสูบในปัจจุบนั ,
อิทธิพลสื่อ บุหรี่ และเยาวชน,
การศึกษาในช่วงระยะที่ 2 เป็ นการตอบแบบสอบถามของชาวบ้าน จากเดิมที่วางเป้ าหมายไว้ในแต่ละ
ชุมชนเป้ าหมายสุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม แต่จากการลงทําวิจยั ในพื้นที่ ทราบบริ บทชุมชน ซึ่งแต่
ละชุมชนมีจาํ นวนประชากรไม่มาก

ประกอบกับโครงการมีศกั ยภาพเพียงพอในการทําแบบสอบถามยกทั้ง

ชุมชน ตลอดถึงความแม่นยําในด้านข้อมูลจะมีมาก จึงได้ทาํ แบบสอบถามยกทั้งชุมชนทุกชุมชนเป้ าหมายวิจยั
การทําวิจยั ด้วยแบบสอบถาม เริ่ มจากการออกแบบสอบถามโดยคณะวิจยั และที่ปรึ กษาโครงการ
ออกแบบสอบถามแล้ว

ก็ส่งให้ทางหน่วยงานผูส้ นับสนุนทุน

เมื่อได้

เพื่อการปรับเปลี่ยนและแก้ไขก่อนไปทํา

แบบสอบถามในพื้นที่
ผลจากการศึกษาวิจยั โดยใช้แบบสอบถาม มีประเด็นต่างๆดังนี้ สรุ ปจํานวนประชากรแต่ละหมู่บา้ น
เป้ าหมายวิจยั โดยแยกเป็ นชาย หญิง, ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นสภาพบ้านเรื อน ถนน
หนทาง สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น มีไฟฟ้ า หรื อใช้โซล่าเซลล์ , ความเชื่อและศาสนาในชุมชน, ระยะทาง
ความห่างไกลของชุมชน จากถนนสายหลักว่าห่างกี่กิโลเมตร, การศึกษาในชุมชน โดยแบ่งอายุ เพศ และ
ระดับการศึกษา,

สาเหตุของการติดบุหรี่ มวนเองและหมากพลู โดยเอาประชากรทั้งชุมชนมาแบ่งช่วงอายุ
เพศ และสาเหตุของการติดบุหรี่ มวนเองและหมากพลู, ที่มาของยาเส้นในปัจจุบนั ในประเด็นนี้ อยากให้เห็นถึง

ที่มาของยาเส้นว่าคนอ่าข่าในหมู่บา้ นเป้ าหมายได้รับยาเส้นโดยมีทิศทางเดินอย่างไร
ยังคงรักษากระบวนการผลิตยาเส้นด้วยการปลูกเอง

ซึ่งมีบางครอบครัวที่

และส่วนมากหรื อเกือบทั้งหมดซื้อมาจากชานเมือง,

ค่าใช้จ่ายจากการซื้อยาเส้น ในแต่ละวัน เดือน และปี และมาคํานวณผลรวมของชุมชน เพื่อชี้ให้เห็นว่าชุมชน
สูญเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละปี เท่าใด, และโรคที่พบ อันผลเกี่ยวเนื่องจากการสูบบุหรี่ หรื อเคี้ยวหมากเป็ นระยะ
เวลานาน

ซึ่งการสูบยาเส้นและเคี้ยวหมากเป็ นเวลานาน มีผลอันเกี่ยวเนื่องทําให้เป็ นโรคปอด และระบบ

ทางเดินหายใจ, และ ประเด็นสุดท้ายก็คือการสังเคราะห์รวมผลจากการวิจยั โดยใช้แบบสอบถามรวมของทุก
ชุมชน
นอกจากกระบวนการการมีส่วนร่ วมของกลุ่มเป้ าหมายแล้ว การใช้หลักการ (Start where they are )
ด้วยการขับเคลื่อนงานวิจยั จากปัญหาที่ชาวบ้านประสบอยู่ และให้ชาวบ้านเป็ นผูส้ ะท้อนปัญหา ในฐานะผูร้ ู้

และเป็ นเจ้าของปัญหา โดยทีมงานวิจยั เป็ นเพียงผูข้ บั เคลื่อนในประเด็นตามหลักแผนงานวิจยั เท่านั้น ทั้งนี้การ
วิจยั กับกลุ่มเป้ าหมาย จะต้องเป็ นการทํางานแบบ (work with not work for) คือจะต้องทํางานร่ วมกัน โดยไม่
คิดหรื อคํานึงว่าเป็ นหน้าที่ของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เดิมทีโครงการได้ต้งั เป้ าหมายในการทําวิจยั ด้วยการสุ่มตัวอย่างแต่ละ
หมู่บา้ นกลุ่มชาติพนั ธุอ์ ่าข่า จํานวน 6 หมู่บา้ น ใน 3 ตําบลของอําเภอแม่สรวย และแบ่ง 4 ช่วงอายุวยั โดย
ได้แบ่งหลักเกณฑ์คือ
- กลุ่มเป้ าหมายหลัก คือผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นชุมชนเป้ าหมาย
- เยาวชน อายุต้งั แต่ 10 - 25 ปี จํานวน

150

คน

- ชาวบ้าน อายุต้งั แต่ 26 - 40 ปี จํานวน

150

คน

- ชาวบ้านอายุต้งั แต่ 41 - 60 ปี จํานวน

100

คน

- ผูส้ ูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป

50

คน

รวมกลุ่มเป้าหมาย

จํานวน
จํานวน

450

คน

แต่เมื่อโครงการได้ขบั เคลื่อนวิจยั ไปแล้ว เห็นภาพบริ บทชุมชนว่ามีขนาดเล็ก และแต่ละหมู่บา้ น มี
จํานวนประชากรไม่มาก จึงเห็นว่าความเหมาะสมในการวิจยั คือไม่ตอ้ งสุ่มตัวอย่าง แต่ให้ทาํ กับทุกคน โดยใช้
เวทีเดียวกัน และให้มีหลายช่วงอายุคน เพื่อได้แลกเปลี่ยนในแต่ละช่วงวัย การวิจยั มีท้ งั ที่เป็ นคุณภาพ และ
ปริ มาณ การดําเนินการวิจยั จึงได้แบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรกคือการทําวิจยั ในเชิงคุณภาพ ด้วยการจัดเวที
แบบมีส่วนร่ วม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับยาเส้นในชุมชน การวิจยั ในช่วงที่ 2 เป็ นการวิจยั ในเชิงปริ มาณ
โดยเฉพาะกิจกรรมการตอบแบบสอบถาม

ด้วยการทํากิจกรรมกับทุกคนในหมู่บา้ น ซึ่งใช้วนั อาทิตย์ที่เป็ น

วันหยุดทํางานของชาวบ้าน ได้สอบถามข้อมูล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความแม่นยําในด้านข้อมูล การ
ทําวิจยั ได้ออกแบบสอบถาม ได้ควบคุม 6 ประเด็นหลัก ประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัวและครอบคัว
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดยาเส้นและบุหรี่ ผลกระทบอันเนื่องมาจากยาเส้นและบุหรี่

ที่มาของยาเส้นและวิธีเสพยาเส้นและบุหรี่ และการควบคุมยาเส้นและบุหรี่ ในชุมชน วิธีการไปให้ชาวบ้าน
ตอบแบบสอบถาม ทีมงานวิจยั นัดหมู่บา้ นที่จะไป ซึ่งนัดวันอาทิตย์ และลงเก็บข้อมูล เมื่อได้ขอ้ มูลก็มาสรุ ป
ใน 6 ประเด็นหลักของแต่ละหมูบ่ า้ นไว้ และทํากิจกรรมทุกหมู่บา้ นเป้ าหมาย จนครบ จากนั้นมามาวิเคราะห์
ทั้งสถิติ และปริ มาณ และมาสรุ ปร่ วมของทุกหมู่บา้ นอีกครั้ง

- เครื่องมือและแนวทางการตรวจสอบคุณภาพ การตรวจสอบเครื่ องมือหรื อการประเมินโครงการวิจยั
เป็ นเรื่ องที่สาํ คัญ เพราะเป็ นการสะท้อนถึงปัญหาหรื อแนวการดําเนินงาน
กระบวนการวิจยั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยําสูง

หากเครื่ องมือดี สามารถทําให้

ในการดําเนินงานวิจยั ครั้งนี้

จะต้องมีการ

ประเมินเครื่ องมือและสรุ ปงาน ซึ่งเริ่ มตั้งแต่การเริ่ มโครงการจนจบกระบวนการวิจยั
การประเมินงานถึงปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ทาง
ทีมงานจะมีการวิเคราะห์ โดยใช้หลัก SWOT

เพื่อประเมินแนวทางการดําเนินกิจกรรมวิจยั ทุกๆ 2 เดือน

สําหรับการศึกษาในด้านองค์ความรู้หรื อความเชื่อและจารี ตประเพณี ของชนเผ่าอ่าข่าและใช้เครื่ องมือคือ

“

อริยสัจ 4 “ เป็ นแนวทางในการศึกษา เพื่อให้เข้าใจถึงความเป็ นมา ความเป็ นอยู่ เพื่อนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหาเรื่ องบุหรี่ บนพื้นที่สูง
จากการดําเนินการวิจยั โดยใช้เครื่ องมือ SWOT และหลัก อริ ยสัจ 4 ทุกๆ 2 เดือน การใช้เครื่ องมือ
ทั้งสองตัวมาใช้ เพื่อใช้เป็ นตัวชี้วดั ในการดําเนินกิจกรรมของโครงการ ซึ่งทุกสองเดือนมาร่ วมกันวิเคราะห์ที
ล่ะชุมชนว่า จากการทํางานลงพื้นที่ดาํ เนินการวิจยั มาร่ วมกันมองว่าอะไรเป็ นปัญหา อุปสรรค โอกาส และ
แนวทางในการดําเนินงานต่อไป ซึ่งการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย ทีมงาน
จึงมีความจําเป็ นที่ตอ้ งมารวมกันวิเคราะห์สถานการณ์และทําแผนร่ วมกัน
นอกจากการใช้ SWOT เป็ นเครื่ องมือในการประเมินการดําเนินงานของทีมงานโครงการแล้ว ยังได้
ใช้หลักวิเคราะห์วิธีแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการทํางานโครงการวิจยั ด้วยหลัก อริ ยสัจ 4 ด้วยการให้ทีม
มาร่ วมกันคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินโครงการ อะไรเป็ นสาเหตุ และอะไรเป็ นผล อะไรเป็ นมรรค
หรื อทางออก ซึ่งการมารวมตัวกันวิเคราะห์สถานการณ์การดําเนินโครงการในพื้นที่โดยใช้เครื่ องมือดังกล่าว
มีส่วนช่วยให้งานวิจยั เป็ นไปตามเป้ าหมาย และตอบโจทย์

และเป็ นที่มาของแผนงานตลอดระยะเวลา

โครงการวิจยั ที่ผา่ นมา
- วิธเี ก็บข้อมูล ในงานวิจยั กระบวนการเก็บข้อมูลเป็ นสิ่งสําคัญที่สุด เพราะการเก็บข้อมูลนํามาสู่การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล ในกระบวนการวิจยั มีวิธีเก็บข้อมูลอยู่ 2 แบบ ดังต่อไปนี้
- เวทีชาวบ้ าน เป็ นเวทีเพื่อทําการศึกษาในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจารี ตประเพณี กลไก โครงสร้างอํานาจ
ผูน้ าํ ตําแหน่งทางวัฒนธรรม ค่านิยม ลัทธิความเชื่อ ฯลฯ ทําให้บริ บทชุมชนอ่าข่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน
การบริ โภคยาสูบอย่างไร ซึ่งกระบวนวิจยั เปิ ดเวทีชาวบ้านให้ชาวบ้านได้เล่าถึงหลักกฎจารี ตประเพณีของคน

อ่าข่า ที่เคยใช้ควบคุมคนอ่าข่าในอดีต

ซึ่งกฎจารี ตประเพณี เหล่านี้ ได้ถกู ใช้ผา่ นผูน้ าํ ตําแหน่งทางวัฒนธรรม

อาทิเช่น โจ่วมา พี้มา ฯลฯ
แต่เมื่อบริ บทและโครงสร้างอํานาจของชุมชนเปลี่ยนไป เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างอํานาจ การโยกย้าย
ถิ่นฐาน ทําให้ความเคร่ งครัดในด้านจารี ตประเพณี ลดลง ทําให้ผนู้ าํ ทางการที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางการมี
อํานาจในการปกครองแทนผูน้ าํ ธรรมชาติ

ทําให้ผนู้ าํ ธรรมชาติและผูน้ าํ ตําแหน่งทางวัฒนธรรมหลงเหลือ

อํานาจเพียงแค่เป็ นผูป้ ระกอบพิธีกรรม

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอํานาจโครงสร้างดังกล่าว

ทําให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงชุมชนอ่าข่าอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของประเพณี วฒั นธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ กฎจารี ต
ตลอดถึงการควบคุมพฤติกรรมของคน

เพื่อให้เข้าใจในบริ บทเหล่านี้

จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ต้องมีการเปิ ดเวที

เพื่อให้โอกาสกับผูน้ าํ ธรรมชาติ และผูน้ าํ วัฒนธรรม ได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดถึงปรับความเข้าใจ
กับกลุ่มช่วงวัยต่างๆ จากเดิมที่ผนู้ าํ เหล่านี้ คิดว่าเยาวชนไม่สนใจ และเยาวชนมองว่าผูน้ าํ เหล่านี้ลา้ สมัย
และชุมชนอ่าข่า ที่อยูใ่ กล้และไกลในเมือง มีความแตกต่างในแง่ของจารี ตประเพณี ค่านิยม ที่มาของ
ยาเส้น และการควบคุมยาสูบอย่างไร และด้วยกลไกใด ซึ่งกระบวนการวิจยั ทําให้เข้าใจความเป็ นกลุ่มชาติ
พันธุอ์ ่าข่าในแง่การบริ โภคยาสูบในหลากหลายมุมมอง
ข้อมูลที่ได้จากเวที จะถูกนํามาเรี ยบเรี ยงอย่างละเอียด และถอดองค์ความรู้ เพื่อให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของคนอ่าข่าในเชิงลึก และหลากหลายมิติ
- การออกแบบสอบถาม เมื่อได้ขอ้ มูลดิบในเชิงคุณภาพจากเวทีชาวบ้านแล้ว ก็ทาํ การสร้าง
แบบสอบถามขึ้นมา เพื่อนําไปสอบถามกับกลุ่มชาติพนั ธุอ์ ่าข่าแต่ละช่วงวัย จํานวนหมู่บา้ นละ 50 คน จํานวน
6ชุมชน ซึ่งข้อมูลจําเป็ นต้องมีในแบบสอบถาม อาทิเช่น เพศ อายุ การศึกษา สาเหตุของการติดบุหรี่ ฯลฯ
ทั้งนี้การทํางานทั้งรู ปแบบเวทีและการออกแบบสอบถาม จะมีการประสานงานกับผูน้ าํ ชุมชนและทํางานผ่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่ว่าจะเป็ น อบต. ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าํ วัฒนธรรม เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข
โรงพยาบาลแม่สรวย อสม. ฯลฯ
- วิธีวเิ คราะห์ และการสังเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล มีการวิเคราะห์อยู่ 2 ระดับ ในระดับที่ 1
จะมีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยการกางคําถามวิจยั วัตถุประสงค์ และประเด็นที่ทาํ การศึกษา นํามาวิเคราะห์ใน
ขั้นนี้ จะวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ เช่น จารี ตประเพณี ที่ใช้ควบคุมยาสูบในอดีต การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และ
โครงสร้างอํานาจ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ อย่างไร การวิเคราะห์ในระดับนี้
จะวิเคราะห์ถึงมูลเหตุปัจจัยต่างๆ

เช่น

ความเข้มแข็งของชุมชนอ่าข่าที่นบั ถือดั้งเดิม

ผูน้ าํ ตําแหน่งทาง

วัฒนธรรมควบคุมการบริ โภคยาสูบ ด้วยกระบวนการตั้งแต่การกล่าวตักเตือน การบอกกล่าวผูป้ กครอง แล้ว
การถูกอเปหิออกจากกลุ่มคณะ ฯลฯ ส่วนสําหรับชุมชนที่อยูใ่ กล้ในเมือง ความเจริ ญ หรื อการเปลี่ยนแปลง
ด้านความเชื่อ และสื่อสารมวลชน ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคยาสูบ และกลุ่มช่วงอายุ
ใด ตลอดถึงความเชื่อในการบริ โภคยาสูบ ซึ่งอาจคิดว่าการสูบบุหรี่ คือการแสดงออกถึงความเท่ห์ หรื อเป็ นที่
ยอมรับของกลุ่มเพื่อน เป็ นต้น ในกระบวนการวิจยั ในขั้นนี้ จึงทําการศึกษาในเชิงคุณภาพในภาพ 3 มิติ คือ
ชุมชนที่นบั ถือดั้งเดิม ชุมชนที่อยูไ่ กลความเจริ ญ และชุมชนที่อยูใ่ กล้ในเมือง เพื่อให้เห็นความแตกต่างของ
ชาวอ่าข่าในมุมมองที่กว้างขึ้น
ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลในด้านสถิติ

ภายหลังการสุมสอบถามข้อมูลแล้ว ก็จะ วิเคราะห์ในพื้นที่

เป้ าหมาย ทั้ง 2 ชุมชน โดยให้ประชาชนในพื้นที่เป้ าหมายแต่ละพื้นที่เข้ามามีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ เพื่อให้
เกิดความถูกต้องมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็ นภาพในด้านสถิติต่างๆ การทําแบบสอบถาม บอกมูลเหตุหรื อปัจจัยที่
นําไปสู่การสูบบุหรี่ , การเกิดโรคภัยไข้เจ็บ, สื่อหรื อค่านิยม มีผลทําให้สูบบุหรี่ , ประเด็นดังกล่าวจะถูก
คํานวณออกมาเป็ นสถิติตวั เลขชี้ให้เห็นสัดส่วนที่ชดั เจน
การสังเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นถือเป็ นขั้นตอนท้ายๆ ของกระบวนกิจกรมวิจยั เมื่อได้ขอ้ มูลมาแล้ว ทั้ง
จากเวทีระดมความคิดเห็น เวทีชาวบ้าน และการออกแบบสอบถามข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้มาของแต่ละชุมชน
มาสังเคราะห์เชื่อมโยงกันในมิติต่างๆ

เพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการนี้ว่ากลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นชนเผ่าอ่าข่า

กับยาเส้นมีสายสัมพันธ์ในมิติใดๆบ้าง ซึ่งจากการสังเคราะห์เชื่อมโยงเป็ นภาพรวม ทําให้เห็นว่าชนเผ่าอ่าข่ามี
สายสัมพันธ์และมีความเชื่อเกี่ยวกับยาเส้นเป็ นมากกว่าแค่การปันสูบ แต่นนั่ หมายถึงยาสมุนไพร สุขภาพ ภพ
ภูมิ อย่างไรก็ตามจากการสังเคราะห์ขอ้ มูลคนอ่าข่าในชุมชน มีความตื่นตัวในระดับหนึ่ง ซึ่งการตื่นตัวนี้
จะต้องได้รับการผลักดันต่อ บนพื้นฐานให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถกู ต้อง ไปลดทัศนะคติผดิ ความเชื่อผิดๆ
และอาจนําไปสู่การควบคุมยาสูบอย่างเป็ นรู ปธรรมในพื้นที่สูง
ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1.
2.
3.

ทราบถึงบริ บททางสังคมวัฒนธรรมเดิมชนเผ่าอ่าข่า ตลอดถึงกฎข้อห้ามของชุมชน
ทราบถึงสถานการณ์การบริ โภคยาสูบ และผลกระทบในสังคมอ่าข่าในปัจจุบนั
เกิดแนวทางการป้ องกันและควบคุมการบริ โภคยาสูบในชุมชนอ่าข่า

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้การวิจยั เป็ นไปอย่างเป็ นระบบ ครบถ้วนขั้นตอนกระบวนการวิจยั

เพื่อให้งานวิจยั เกิดความสมบูรณ์

จึงมีความจําเป็ นอย่างมาก ในการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงทบทวนวรรณกรรม และนํา
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประยุกต์ไปใช้ในงานวิจยั โครงการนี้ เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ทาํ การศึกษาเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับยาเส้นและบุหรี่ ดังต่อไปนี้
ในหนังสือทําเนียบชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2545 หน้า 2 - 4 (พิมพ์ที่ บริ ษทั เนติกุล
การพิมพ์ 2541 จํากัด) ได้นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชาวเขาไว้ดงั นี้
ชุมชนบนพืน้ ที่สูง หมายถึง ชุมชนที่ชาวเขากลุ่มชาติพนั ธุต์ ่างๆ อยูอ่ าศัยทํากินได้แก่ กะเหรี่ ยง แม้ว เย้า
มูเซอ ลีซอ อีกอ้ ลัวะ ถิ่น ขมุ และมลาบรี รวมทั้งพื้นที่ที่ชนกลุ่มน้อยอื่นๆ เช่น ปะหล่อง ตองสู้ จีนฮ่อ ไทย
ใหญ่ และไทยพื้นราบ ขึ้นไปอยูอ่ าศัยทํากินปะปนอยูก่ บั ชาวเขา
ชาติพนั ธุ์ หมายถึง การสืบทอดทางสายโลหิต เชื้อชาติ ภาษา ความเชื่อ วิถกี ารดํารงชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี ของกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยทัว่ ไปใช้คาํ ว่า “เผ่า” เพื่อแยกกลุ่มชนที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจนออกจากกัน
ชาวเขา หมายถึง กลุ่มชาติพนั ธุส์ ่วนน้อย ที่อาศัยถาวรอยูใ่ นพื้นที่สูงและทุรกันดารของภาคเหนือ และ
ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย มีภาษา ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี วฒั นธรรม แตกต่างจากชาวไทยพื้น
ราบ อาจจําแนกได้โดย
จําแนกตามลักษณะความสัมพันธ์ทางภาษา จําแนกได้ดงั นี้
กลุ่มภาษาจีน ได้แก่ ชาวเขาชาติพนั ธุแ์ ม้ว เย้า ลีซอ มูเซอ และอีกอ้
กลุ่มภาษาทิเบต – พม่า ได้แก่ ชาวเขาชาติพนั ธุก์ ะเหรี่ ยง
กลุ่มภาษามอญ – เขมร ได้แก่กลุ่มชาติพนั ธ์ ลัวะ ถิ่น ขมุ
จําแนกตามลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่อยูอ่ าศัย จําแนกได้ดงั นี้
กลุ่มอาศัยอยูใ่ นที่ต่าํ หรื อหุบเขา และทําการเพาะปลูกแบบนาดํา และไร่ หมุนเวียนได้แก่

ชาวเขาชาติพนั ธุก์ ะเหรี่ ยง ลัวะ ถิ่น และขมุ
กลุ่มอาศัยอยูบ่ นพื้นที่สูง หรื อสันเขา ( ความสูงเฉลี่ยประมาณ 1,000 เมตร เหนือ
ระดับนํ้าทะเล ) ได้แก่ ชาวเขาชาติพนั ธุแ์ ม้ว เย้า ลีซอ อีกอ้ และมูเซอ
ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลาง

กรมการปกครอง ว่าด้วยการพิจารณารายการสถานะบุคคลในทะเบียน

ราษฎร ให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2543 ได้ใช้ “ ชาวไทยภูเขา “ แทน “ ชาวเขา “ หมายความว่า กลุ่ม
ชาติพนั ธุด์ ้ งั เดิมที่อาศัยทํากินหรื อบรรพชนอาศัยทํากินอยูบ่ นพื้นที่สูงในราชอาณาจักร

ซึ่งมีวฒั นธรรม

ประเพณี ความเชื่อ ภาษาและการดําเนินชีวิต ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวประกอบไปด้วย 9 เผ่าชาติพนั ธุห์ ลัก
ดังนี้
- กะเหรี่ ยง หรื ออาจเรี ยกว่า ปกาเกอะญอ (สกอร์) โพล่ง ( โปว์) ตองสู้ (ปะโอ) บะแก ( บะเว)
- ม้ง หรื อซึ่งอาจเรี ยกว่าแม้ว
- เมี่ยน หรื อซึ่งอาจเรี ยกว่า เย้า อิว้ เมี่ยน
- อาข่า หรื อซึ่งอาจเรี ยกว่า อีกอ้
- ลาหู่ หรื อซึ่งอาจเรี ยกว่า มูเซอ
- ลีซู หรื อซึ่งอาจเรี ยกว่า ลีซอ
- ลัวะ หรื อซึ่งอาจเรี ยกว่าละเวือะ ละว้า ถิน่ มัล ปรัย
- ขมุมลาบรี หรื อซึ่งอาจเรี ยกว่าคนตองเหลือง
หนังสือ สามสิบชาติในเชียงราย ที่เขียนโดยบุญช่วย ศรี สวัสดิ์ เมื่อปี พ.ศ. 2492 ในหน้า 317 ได้อธิบายถึง
ชื่อและความเป็ นมาของชาวอ่าข่าหรื ออีกอ้ ไว้ดงั นี้
ก้อ หรื อ อากา เป็ นชื่อที่ชาวจีนในมณฑลยูนนาน พวกไทยใหญ่ในชานสเตทของพม่า กับพวกอินโดจีนเหนือ
ใช้เรี ยกนามชนชาวเขาพวกหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยูบ่ นภูเขาต่างๆ ทางภาคใต้ของมณฑลยูนนาน อินโดจีน และใน
ชานสเตทของพม่า ชาวเหนือเรี ยกชาวเขาเผ่านี้ว่า “อีกอ้ ” คําว่า “ก้อ “ คงมาจากคําเดิม แต่คาํ ว่า “ อี “ นับมี
ความหมายเจาะจงถึงเพศหญิง เข้าใจว่าหมายถึงชาวก้อโดยเฉพาะ
ในหนังสือ ชาวเขาในประเทศไทย ของบุญช่วย ศรี สวัสดิ์ เขียนไว้เมื่อปี พ.ศ. 2496 หน้า 385 ไว้ดงั นี้
ชาวก้อ เรี ยกตนเองว่า อะข่า ชาวไทยใหญ่เรี ยกว่า ก้อ ชาวเหนือเติมคําว่า อี เข้าข้างหน้าคําว่า ก้อ เลย
กลายเป็ นอีกอ้

หมายถึงเพศหญิงชาวก้อ

เพราะพวกผูห้ ญิงแต่งกายด้วยสีสนั เสื้อผ้าและเครื่ องประดับกาย

สะดุดตากว่าชาวเขาทุกเผ่า
ในหนังสือหรื อตําราที่เกี่ยวกับชาวอ่าข่าหรื ออีกอ้ มีไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับประเพณี วฒั นธรรม
ความเชื่อ เทศกาลพิธีกรรม ที่อยูอ่ าศัย วีถีชีวิต ฯลฯ ซึ่งมีการกล่าวถึงในหลากหลายมิติและภาพพจน์ที่

แตกต่างกันออกไป

อย่างไรก็ตามมีหนังสืออยูเ่ ล่มหนึ่ง ที่ได้กว่าถึงคนอ่าข่าหรื ออีกอ้ เกี่ยวกับการสูบยาเส้น

โดยเฉพาะ
ในหนังสือเรื่ องลับน่ารู้ของอีกอ้ ของปิ ยพงษ์ ศิริทพั ในหน้า 175 – 177 ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ กวั้วะจื๋อ
กล้องยาสูบ สัญลักษณ์ประจําเผ่า พวกอีกอ้ นิยมสูบยาเส้นกันมาก โดยใช้สูบกับกล้องยาที่พวกเขาเรี ยกกันว่า
“ กวั้วะจื่อ” ทํามาจากไม้ไผ่ปล้องเล็กๆ ด้วยกล้องที่ใช้บรรจุยามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร
ก้านสูบเป็ นไม่ไผ่หลอดเล็กๆ ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร เสียงเข้ากับตัวกล้อง
แต่สาํ หรับผูท้ ี่มีฐานะ และรสนิยมสูง

ระดับหัวหน้าหมู่บา้ น หรื อหมอผี ตัวกล้องจะทําด้วยเงินบริ สุทธิ์

ประดิดประดอยด้วยลวดลายศิลปะตามแบบฉบับของพวกเขาอย่างสวยงามยิง่ จากผีมือช่างเงินของพวกเขาเอง
มีขนาดความยาวตั้งแต่ 30 เซนติเมตรขึ้นไปถึง 50 เซนติเมตร
ทางชายหญิง เด็กและผูใ้ หญ่ ต่างนิยมสูบกล้องยาชนิดนี้กนั ทุกคน และคาบติดปากจนเป็ นนิสยั กระทัง่ ดู
กลายเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของพวกเขาไป
ก็เป็ นเรื่ องที่แปลก ที่พวกผูใ้ หญ่นอกจากไม่หา้ มปรามแล้ว ยังกลับสนับสนุนให้พวกลูกๆสูบ ของพวกเขาหัด
สูบกล้องกันตั้งแต่ตวั เล็กๆ เรี ยกว่าพอเริ่ มจะจําความได้ อายุราวห้าหกขวบ เริ่ มจับกล้องทุกคน ดูแล้วทั้งน่าขัน
และน่ารักน่าเอ็นดู เป็ นสิ่งประเทืองอารมณ์ที่ช่วยให้ทาํ ให้คลายเครี ยด และก็เลยกลายเป็ นค่านิยมไปเลย ว่าทุก
คนจําต้องสูบกล้องเป็ น
แต่ถึงจะติดยาเส้นที่ปลูกกันเองชนิดนี้แค่ไหนก็ตาม

แต่บุหรี่ หลายรสหลากยีห่ อ้ ของโรงงานยาสูบ

กระทรวงการคลัง ไม่ว่าจะเป็ นรสชาติแบบอเมริ กนั ก้นกรอง หรื อเมนทอลรสเย็นซ่า พวกเขาก็ไม่ปฏิเสธ
เช่นกัน และนอกจากไม่ปฏิเสธแล้ว ยังออกจะโปรดปรานเอามากๆซะอีกด้วย เพราะฉะนั้นเวลาที่นาํ สินค้า
พืชผลของพวกเขามาขายในเมือง ตอนขากลับก่อนจะขึ้นดอย จึงไม่ลืมเจียดสตางค์หาซื้อบุหรี่ ไทยเหล่านี้ติด
ไม้ติดมือขึ้นไปบนดอยกันคราวละหลายๆซอง เป็ นการเปลี่ยนรสชาติ ยกระดับรสนิยมของชีวติ ขึ้นเป็ นครั้ง
คราว ว่างั้นเถอะ
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบยาเส้นของชาวอ่าข่า ทั้งในมิติปัจจุบนั และอดีต ตลอดถึงแนวโน้ม
อนาคตที่คาดว่าจะเป็ นไป
คงได้ศกึ ษาอย่างลึกซึ้งจากงานวรรณกรรมอื่นๆ ซึ่งจะทําให้งานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ น
งานวิจยั อีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจ และมีประโยชน์สาํ หรับคนอ่าข่าเอง และผูท้ ี่สนใจศึกษาเพิ่มเติม
ในหนังสือ สรุ ปสถานการณ์การควบคุมการบริ โภคยาสูบ ประเทศไทย พ.ศ. 2554 หน้าที่ 1 ได้กล่าวถึง
จํานวนและอัตราการสูบบุหรี่ ของประชากรไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป ระหว่างปี พ.ศ. 2534 – 2552 พบว่า มีอตั รา
การเปลี่ยนแปลงการสูบบุหรี่ ลดลง ในปี พ.ศ. 2534 มีจาํ นวนผูส้ ูบบุหรี่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป ถึง 12.26 ล้านคน

เท่ากับ 32% และในปี พ.ศ. 2550 ลดลงเหลือ 10.86% หรื อ 21.22% หากมองจากสถิติดงั กล่าว บอกได้ว่า
การทํางานช่วงระยะเวลา 18 ปี ของหน่วยงานและองค์กรเกี่ยวกับบุหรี่ ได้ผลในระดับที่น่าพอใจอย่างยิง่
ในหนังสือเล่มเดียวกัน หน้า 56 (อ้างแล้ว) ได้พดู ถึงแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณะสุข ได้จดั ทําแผน
ควบคุมยาสูบแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557 ให้มีความผูกพันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับ
นโยบายไปดําเนินการ สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ มีดงั นี้
วิสัยทัศน์ : การควบคุมยาสูบของประเทศมีประสิทธิภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ : สนับสนุนให้องค์กรเครื อข่ายทุกภาคส่วนร่ วมกันเฝ้ าระวังและดําเนินการ เพื่อคุม้ ครองสุขภาพของ
ประชาชนไทย ให้ได้มาตรฐานทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พน้ จากการเสพติด เจ็บป่ วย พิการ และตายอัน
เนื่องมาจากอันตรายของยาสูบ
ในแผนดังกล่าวได้มีการวางจุดมุ่งหมายสูงสุด คือการลดอัตราการบริ โภคยาสูบของประชาชน, การ
ลดจํานวนปริ มาณการบริ โภคยาสูบต่อหัวประชากร, การทําสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากควันบุหรี่ ที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพประชาชน
ประเด็นเรื่ องบุหรี่

เป็ นประเด็นที่เป็ นสาธารณะมากขึ้น

และมีการสร้างกระแส เพื่อสร้างความ

ตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่ ทั้งต่อผูส้ ูบและคนรอบข้าง ที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ มือสอง จึงได้มีการ
จุดประกายและจุดยืนในแต่ละปี และประเด็นเรื่ องบุหรี่ ได้นาํ เสนอสู่หน่วยงานภาครัฐ ทั้งข้อเสนอแนะ และ
นโยบาย จนกําหนดเป็ นยุทธศาสตร์ เพื่อให้คนไทยปลอดภัยจากควันบุหรี่ อย่างไรก็ตาม การต่อสูป้ ระเด็น
เรื่ องบุหรี่ ไม่ได้ต่อสูใ้ นเชิงนโยบาย และการชิงพื้นที่สื่อ แต่ค่ตู ่อสูข้ องคนและหน่วยงานที่ทาํ งานต่อด้านบุหรี่
ตัวจริ งคือบริ ษทั ผูผ้ ลิตบุหรี่ ซึ่งมีกลยุทธ์วิธีการใหม่ๆ ในการดึงดูดใจ และเน้นกลุ่มเป้ าหมาย ที่เป็ นกลุ่มเด็ก
และสตรี มากขึ้น
ในวารสาร ก้าวทันวิจยั กับ ศจย. ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนเมษายน 2554 หน้า 3 ได้กล่าวถึง
มาตรา 12 ( WHO FCTC/มาตรา 12 ) ว่าด้วยกรอบอนุสญ
ั ญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก คือ การ
ให้การศึกษา การสื่อสาร การฝึ กอบรมและการสร้างจิตสํานึกของสาธารณะชน โดยใช้เครื่ องมือสื่อสารทุก
ชนิดที่มีความเหมาะสม ประเทศสมาชิกสามารถใช้มาตรการต่างๆ เช่น มาตรการทางนิติบญั ญัติ มาตรการ
ทางบริ หาร มาตรการทางการปกครอง หรื อมาตรการอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมยาสูบ เพื่อที่จะ
ส่งเสริ มจิตสํานึกและการมีส่วนร่ วมของหน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน

ในการ

พัฒนาและดําเนินโครงการร่ วมกันหลายฝ่ าย ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ ในการควบคุมยาสูบ รวมทั้งเสริ มสร้าง
จิตสํานึกของสาธารณะชนและการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลร้ายต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม อัน

เนื่องมาจากการผลิตและการบริ โภคยาสูบ ซึ่งประเทศไทยจะต้องปฏิบตั ิตามกรอบอนุสญ
ั ญาควบคุมยาสูบของ
องค์การอนามัยโลกตามพันธกรณีของอนุสญ
ั ญาฯ
โดยอนุสญ
ั ญาฯ มาตรา 12 เป็ นเรื่ องที่สาํ คัญเรื่ องหนึ่งที่ตอ้ งดําเนินการรณรงค์ให้เกิดขึ้นในทางปฏิบตั ิ
เพื่อสื่อสารและสร้างจิตสํานึกของสาธารณชนในการป้ องกันการบริ โภคยาสูบของประเทศไทยต่อไป
ผลจากการลงนามของอนุสญ
ั ญาฯ มาตรา 12 มีผลให้รัฐบาลไทย ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามอนุสญ
ั ญา
ฯ ดังกล่าว และการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการควบคุมยาสูบ ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557 ได้ถือกําเนิด
ขึ้น การผลักดันในด้านการควบคุมยาสูบ นอกจากการผลักดันในเชิงนโยบายในประเทศแล้ว ยังผลักดันให้
เกิดการร่ วมมือระหว่างประเทศ โดยมีสหประชาชาติเป็ นองค์กรแม่ข่าย ในการรองรับการลงนามของแต่ละ
ประเทศ ซึ่งทําให้ประเทศที่ลงนามมีผลผูกพันทันที
หนังสือสรุ ปการประชุมวิชาการ บุหรี่ กบั สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 “ เพศกับบุหรี่ จุดเน้นการตลาดใน
ผูห้ ญิง “ ของศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย. ) ในหน้าที่ 2 กล่าวว่า ความเป็ น “
ผูห้ ญิง” ได้ถกู ประกอบสร้างหรื อทําให้กลายเป็ นผูห้ ญิง ในแบบฉบับที่ “ผูช้ าย” อยากให้เป็ น เพราะฉะนั้น
ผูห้ ญิงจึงกลายเป็ น “เหยือ่ ”

ปัจจุบนั กําลังสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่ผหู้ ญิงปลดปล่อยตัวเอง

หลังจากถูกอํานาจชายกดขี่ ให้กลายเป็ น “ เพศสภาพของหญิงไทย” ดังนั้น เหตุปัจจัยสําคัญ ที่ทาํ ให้ผหู้ ญิงสูบ
บุหรี่ จึงเป็ นผลจากผูช้ าย และอุตสาหกรรมยาสูบ โดยระบบปิ ตาธิปไตย ได้ทาํ ให้ผหู้ ญิงยอมจํานนต่อผูช้ าย
ในหน้า 47 ( อ้างแล้ว) ดร. ศรัญญา เบจกุล ได้อธิบายถึง เส้นทางนําประเทศไทยไร้ควันบุหรี่ ว่า เป็ น
การมุ่งสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ 100% มิได้หมายถึงการทําให้จาํ นวนผูส้ ูบบุหรี่ ในประเทศไทยเป็ น
ศูนย์ แต่หมายถึง การให้ผสู้ ูบบุหรี่ อยูใ่ นบริ เวณตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่ ที่อยูใ่ นเขตปลอด
บุหรี่ ก็จะได้รับการปกป้ อง
จากรายงานฉบับนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า บรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่

พยายามมองหากลุ่มหน้าสูบ

หน้าใหม่ โดยกําหนดเป้ าหมายที่ชดั เจน เช่น ผูห้ ญิง ตลอดถึงการสร้างภาพลักษณ์ของการสูบบุหรี่ ว่าโก้ เท่ห์
เข้าสังคมไทย ตลอดถึงนําเสนอผ่านสื่อว่าเป็ นองค์กรช่วยเหลือด้านสาธารณะกุศล เป็ นต้น เพื่อให้รู้เท่าทัน
ต่อกลอุบายของบริ ษทั บุหรี่ การผลักดันให้เหลือพื้นทีสูบบุหรี่ ให้นอ้ ยที่สุดของผูเ้ กี่ยวข้อง โดยมีผลบังคับใน
เชิงกฎหมาย จึงเป็ นแนวทางที่สาํ คัญมาก
หนังสือ ร้อยเล่ห์ เพทุบายบริ ษทั บุหรี่ หน้า 25 ข้อเท็จจริ งอื่นๆ ที่ช้ ีให้เห็นว่าบริ ษทั บุหรี่ ไม่มีความ
จริ งใจที่จะป้ องกัน ไม่ให้เยาวชนติดบุหรี่ ได้อธิบายไว้วา่ การสูบบุหรี่ และติดบุหรี่ เกือบทั้งหมดเกิดขึ้นช่วงที่
เป็ นเยาวชน ในขณะที่ผสู้ ูบทยอยเสียชีวิตหรื อเลิกบุหรี่ เพราะป่ วย วัยรุ่ นที่ติดบุหรี่ ใหม่ จึงเป็ นอนาคตของ
ธุรกิจบุหรี่ เพื่อทดแทนลูกค้าเก่าที่เสียชีวติ

นอกจากนั้นบริ ษทั ยังคัดค้าน มาตรการที่ได้ผลในการป้ องกันการเสพติดบุหรี่ ของวัยรุ่ นมาโดยตลอด
เช่น การเรี ยกร้องสิทธิ์ในการโฆษณา และการส่งเสริ มการขาย การคัดค้านการออกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ ดว้ ย
เครื่ องอัตโนมัติ ซึ่งทุกคนสามารถซื้อบุหรี่ ได้โดยการหยอดเหรี ยญ

และการคัดการขึ้นภาษีบุหรี่

ซึ่งเป็ น

มาตรการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ในหน้า 93 ( อ้างแล้ว) ได้พดู ถึงใครฆ่าประชาชนมากที่สุด ได้พดู ถึงบริ ษทั บริ ติช อเมริ กา โทแบคโค
( british American tobacco ) ผูผ้ ลิตบุหรี่ ลกั กี้ สไตร์ค ยีห่ อ้ เบนสัน แอนด์เฮดก์ ครองส่วนแบ่งตลาดบุหรี่ โลก
ร้อยละ 16.9 มีรายได้ 676,000,000 ล้านบาท มีกาํ ไร 128,000,000 บาท ฆ่าคนตายทัว่ โลก 828,100 คน
บริ ษทั ฟิ ลลิป มอร์ริส Philip Morris/ AlTRIA ผูผ้ ลิตบุหรี่ ยหี่ อ้ มาร์ลโบโร ยีห่ อ้ งแอลแอนด์เอ็ม ครองส่วน
แบ่งตลาดโลก ร้อยละ 18.6 มีรายได้ 2,764,000,000 ล้านบาท มีกาํ ไร 416,000,000 ล้านบาท ฆ่าคนตายทัว่
โลก 911,400 คน
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ สามรถนําไปประยุกต์ใช้กบั โครงการนี้ได้เป็ นอย่างดี
ไม่ว่าจะเป็ นในด้านองค์ความรู้ สถิติ กระบวนการ ทําให้เกิดแนวคิดออกแบบกระบวนการในการทําวิจยั ให้มี
ความเหมาะสมกับโครงการ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อทั้งโครงการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิง่ ๆขึ้นไป

ทีมงานวิจยั ในการพัฒนาศักยภาพในการ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
โครงการวิจยั นี้ เน้นการมีส่วนร่ วมของชาวบ้านและชุมชน สะท้อนปัญหาเรื่ องยาเส้น โดยมีการ
สอบถามถึงบริ บทของยาเส้น ทั้งในอดีต ปัจจุบนั ตลอดถึงมีการทําแบบสอบถาม เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาเหตุของการติด

จํานวนปริ มาณ ตลอดถึงค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ตาม ข้อสรุ ปของงานวิจยั ล้วนมาจาก

กระบวนการวิจยั หรื อวิธีดาํ เนินการวิจยั โดยโครงการนี้ ได้ดาํ เนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชุมทีมงาน
- ประชุมทีมงานและผูเ้ กี่ยวข้องเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 ณ. หอประชุมบ้านทุ่งพร้าว ซึ่งประกอบไปด้วย
ตัวแทนจากชุมชนเป้ าหมายวิจยั ชุมชนละ 6 ท่าน จากสํานักงานศูนย์ศกึ ษากลุ่มชาติพนั ธุอ์ ่าข่า จํานวน 8 ท่าน
และจากสถานีอนามัย และศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน องค์กรละ 5 ท่าน
- ลักษณะกิจกรรม คือ อธิบายถึงความเป็ นมาของโครงการว่ามีความเป็ นมาอย่างไร ตลอดถึงแนวคิด วิธีการ
กระบวนการ และเป้ าหมายของงานวิจยั ซึ่งนําไปสู่การวางแผนในการทํางานร่ วมกันระหว่างองค์กร ชุมชน
และชาวบ้านอย่างเป็ นรู ปธรรมต่อไป
ข้ อสรุปจากการประชุม
- หัวหน้าโครงการ โดยคุณปฏิภาณ

อายิ ได้อธิบายถึงความเป็ นมาของโครงการให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม

ได้รับฟัง ซึ่งโครงการวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาในเชิงคุณภาพของคนอ่าข่าเกี่ยวกับประเด็นเส้นยาสูบ ซึ่งไปมองใน
มติต่างๆ ในแต่ละยุคแต่ละสมัย เช่น สมัยก่อน มีความเข้มแข็งในด้านวัฒนธรรม ก่อนให้เกิดการป้ องกันการ
สูบบุหรี่ อย่างไร โครงสร้าง และวัฒนธรรม เอื้อหรื อป้ องกันการสูบยาเส้น

นอกจากนั้นยังได้อธิบายว่า

โครงการนี้ ได้ศกึ ษาถึงพฤติกรรมการสูบยาเส้น และการเคี้ยวหมาก เพื่อนําไปสู่การเห็นภาพวิถีชีวิตของคนอ่า
ข่า ทั้งความเป็ นอยู่ ความเชื่อ และกลไกในการป้ องกันยาสูบยาเส้น
- เมื่อหัวหน้าโครงการได้มกี ารเล่าถึงที่มา และที่มาของโครงการนี้แล้ว จากนั้นก็ได้มกี ารพูดถึงการมาร่ วมกัน
ดําเนินโครงการอย่างไร ให้เกิดการบรรลุเป้ าหมาย และเป็ นรู ปธรรมต่อไป จากการพูดคุยกัน ก็ได้มีการแบ่ง
หน้าที่ ดังนี้
1) หัวหน้าโครงการ มีหน้าที่ในการลงพื้นที่ และดําเนินกิจกรรม ตามแผนงานโครงการที่วางไว้

ตลอดถึงการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการวิจยั
2) ตัวแทนจากชุมชน มีหน้าที่ในการประสานงานในชุมชน และการให้ความร่ วมมือกับโครงการวิจยั เพื่อให้
งานวิจยั เกิดความสมบูรณ์และมีส่วนร่ วมของชาวบ้านอย่างแท้จริ ง
3) น.ส. วิชิราภรณ์ วุยยือ มีหน้าที่ในการพิมพ์งานเอกสาร และถอดบทเรี ยนจากเวทีต่างๆ และจัดพิมพ์เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
- จากการประชุม ทําให้ผเู้ ข้าร่ วมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเกิดความชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ใน
โครงการวิจยั นี้ เพื่อให้งานโครงการวิจยั นี้เดินหน้าอย่างมีคุณภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์

2. เวทีระดมความคิด เพือ่ ศึกษาประเด็นเชิงคุณภาพ
ได้มีการระดมความคิดเพื่อศึกษาในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ

โครงสร้างอํานาจกับยาเส้นในบริ บทอดีต

ตลอดถึงภายใต้กฎจารี ตประเพณี อนั เคร่ งครัดในอดีตมีการป้ องกันการสูบยาเส้นและการเคี้ยวหมากพลูได้
อย่างไร ซึ่งการระดมใช้ระบบการมีส่วนร่ วม โดยมีหวั หน้าโครงการเป็ นคนดําเนินการ และเอาประเด็นต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ นด้านบริ บทสังคมอดีต กฎจารี ตประเพณี เส้นทางที่มาและที่มาของยาเส้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
ฯลฯ แล้วให้ชาวบ้านทุกเพศวัย มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ทั้งในเชิงข้อเท็จจริ ง ความเชื่อ และวิถี
ประจําวันที่เกี่ยวกับยาเส้น
นอกจากนั้นยังได้ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

จารี ตประเพณี

ควบคุมยาสูบได้อย่างไร และโรคภัยไข้เจ็บอันเนื่องมาจากการสูบยาเส้น
- ชุมชนที่ได้เข้าไปศึกษาคือ บ้านแสนเจริ ญเก่า บ้านป่ าเกี๊ยะ บ้านอะบ่อโด่
- ได้เข้าไปศึกษาที่บา้ นแสนเจริ ญเก่า เมื่อวันที่ 24 มกราคม และ 31 มกราคม 2553
- บ้านป่ าเกี๊ยะ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 และเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2553
- บ้านอะบ่อโด เข้าไปดําเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 4 และ 18 เดือนเมษายน 2553
- ได้เข้าไปศึกษาที่บา้ นแม่ตาแมว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553
- บ้านห้วยต้นผึ้ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553
- บ้านห้วยขี้เหล็ก เข้าไปดําเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2443
ผลการระดมความคิดเห็น

ส่งผลกระทบต่อการ

- การควบคุมยาสูบของคนอ่าข่าในอดีต มีการผ่านในมิติต่างๆ เช่น ความเชื่อ โครงสร้างอํานาจ เช่น หากเด็กที่
ยังไม่แต่งงาน มีการสูบยาเส้น ก็มกั จะถูกนินทา และถูกดุด่าจากครอบครัวและผูอ้ าวุโสในชุมชน ทําให้การสูบ
บุหรี่ สาํ หรับวัยรุ่ นไม่เป็ นที่ยอมรับ และไปเชื่อมความสัมพันธ์กบั การหาคู่ครอง หากผูช้ ายหรื อผูห้ ญิงที่ยงั ไม่
แต่งงาน กล่าวคือ อายุอ่อนกว่า 18 ปี ก็จะหาคู่ครองยาก
- กล้องยาสูบ เป็ นการแยกสัญลักษณ์เพศ ระหว่างผูห้ ญิงและผูช้ าย ผูห้ ญิงที่แต่งงานแล้ว ก็จะมีการสูบยาเส้น
โดยใช้กล้องยาสูบที่เรี ยกเป็ นภาษาอ่าข่าว่า “ ก๊อจึ” หากเป็ นผูช้ ายก็เรี ยกว่า “ ก๊อหลู่ “
- ยาเส้นในความเชื่อของคนอ่าข่ามีการใช้เป็ นยาสมุนไพร

ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหนึ่งในการรักษาท้องเสีย

บาดแผลสด ทําให้การใช้ยาสูบเป็ นที่ยอมรับในสังคมอ่าข่าตลอดอดีตจนถึงปัจจุบนั
- ที่มายาเส้นในอดีต มีการปลูก และมีการรักษาพันธุอ์ ย่างดี ตลอดถึงการคัดสรรใบยาสูบระหว่างผูห้ ญิงและ
ผูช้ ายให้มีความแตกต่างกันไป ซึ่งการคัดสรรใบบุหรี่ เป็ นการคัดสรรให้เหมาะสมกับเพศ และความแรงของยา
เส้น
- ปัจจุบนั ที่มายาเส้นมาจากในเมือง ซึ่งไม่รู้ว่ามีส่วนประกอบใดบ้าง และการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับอันตราย
จากบุหรี่ ได้รับรู้อย่างทัว่ ถึงจากช่องทางสื่อหลักคือทีวี และวิทยุ
- ปัจจุบนั มีปรากฏการณ์ ผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ โดยตรงในชุมชน ผูไ้ ด้รับผลกระทบรู้ว่าบุหรี่ เป็ น
ปัญหาต่อสุขภาพ โดยการตรวจเจอของแพทย์ ทําให้ผลกระทบอันเกิดจากการสูบบุหรี่ เป็ นที่พบเห็นได้ทว่ั ไป
ในบนพื้นที่สูงเผ่าอ่าข่า ทั้งที่อยูใ่ กล้ในเมืองและบนดอยพื้นที่ห่างไกล
3. การเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม
โครงการวิจยั นี้ เน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน จากการลงพื้นที่ทาํ กิจกรรมเวทีระดมความคิดเห็น
ทําให้พบว่าประชากรแต่ละพื้นที่มีจาํ นวนไม่มาก

ทางโครงการจึงวางเป้ าหมายใหม่

จากเดิมที่จาํ ทํา

แบบสอบถามจํานวน 350 ท่าน เป็ นทุกหลังคาเรื อน ในหมู่บา้ นเป้ าหมาย เพื่อให้โครงการมีความแม่นยําใน
ด้านข้อมูล และสามารถอธิบายในเชิงบริ บทสังคม ซึ่งพื้นที่ทาํ วิจยั ดังต่อไปนี้
1 บ้านแสนเจริ ญ เมื่อวันที่ 16 และ 28 พฤษภาคม 2553
2 บ้านห้วยขี้เหล็ก เมื่อวันที่ 2 และ 8 มิถุนายน 2553
3 บ้านห้วยต้นผึ้ง เมื่อวันที่ 18 และ 26 มิถุนายน 2553
4 บ้านอะบ่อโด่ เมื่อวันที่ 2 และ 3 กรกฎาคม 2553
5 บ้านป่ าเกี๊ยะ เมื่อวันที่ 9 และ 13 กรกฎาคม 2553
6 บ้านแม่ตาแมว เมื่อวันที่ 20 และ 26 กรกฎาคม 2553

ผลจากการทําแบบสอบถาม
ผลจากการวิจยั พบว่า ปัจจุบนั ชุมชนชนเผ่าอ่าข่า ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรม เพราะชุมชนไม่สามารถปิ ดได้
อย่างในอดีต ทําให้ชุมชนต้องเปิ ด และวัฒนธรรมภายนอก จึงได้เข้ามา ไม่ว่าจะเป็ นทีวี วิทยุ ศาสนา ความ
เชื่อ การศึกษา และบริ บทของชุมชน ฯลฯ
การเปลี่ยนไปของบริ บทชุมชน ทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงขนาดใหญ่ ทั้งเศรษฐกิจ การปกครอง ทําให้คนอ่า
ข่าเปลี่ยนจากการปลูกพืชไร่ แบบผสมผสานกันเป็ นการทําเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด จากสถิติบ่งบอกชัดเจนว่า
คนอ่าข่าไม่ปลูกยาเส้นเอง แต่ซ้ือมาจากชานเมือง เดือนหนึ่งๆ มีรายจ่ายเพื่อการซื้อยาเส้นไม่ต่าํ กว่า 100 บาท
และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น ขนาดที่ค่านิยมเกี่ยวกับการสูบยาเส้นและเคี้ยวหมากพลู เชื่อว่าทําให้สุขภาพฟัน
แข็งแรง ฟันดําเป็ นฟันที่สวยงาม ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บจากการสูบยาเส้นเป็ นเวลานาน ผลจากการวิจยั
พบว่า ช่วงอายุ ระหว่าง 40 – 60 ปี ป่ วยเป็ นโรคปอด มีปัญหาระบบหายใจ ซึ่งการจัดการในอนาคตเกี่ยวกับ
เรื่ องยาเส้นและหมากพลู จะต้องบูรณาการเพื่อการเข้าถึงชาวบ้าน ให้รู้ถึงโทษและพิษภัยอย่างแท้จริ ง
4. การคืนข้ อมูลให้ กบั ชุ มชน
เมื่อได้ขอ้ มูลจากกระบวนการวิจยั แล้ว ก็นาํ มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูล จากนั้นก็จะนําข้อมูลคืน
สู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตลอดถึงมีการรณรงค์เพื่อสร้างความตื่นตัว สร้าง
ความตระหนัก เห็นโทษภัยของบุหรี่ โดยโครงการวิจยั นี้ได้คืนข้อมูลกับหมู่บา้ นเป้ าหมายดังนี้
1 บ้านแสนเจริ ญ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553
2 บ้านห้วยขี้เหล็ก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553
3 บ้านห้วยต้นผึ้ง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2553
4 บ้านอะบ่อโด่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553
5 บ้านป่ าเกี๊ยะ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553
6 บ้านแม่ตาแมว 28 สิงหาคม 2553

ผลจากการคืนข้อมูล

การคืนข้อมูลให้กบั ชุมชน เป็ นการตรวจสอบข้อมูล ในฐานะชุมชนเป็ นเจ้าของข้อมูล และเป็ นผูร้ ู้
จริ ง จากการที่ได้ลงพื้นที่คืนข้อมูล ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของชาวบ้าน ตลอดถึงข้อมูล
ที่ได้จากการทําแบบสอบถามกับชาวบ้าน รู ปแบบการคืนข้อมูล ได้นดั ชาวบ้านมารวมกันและทางทีมวิจยั ได้
เสนอข้อมูลของหมู่บา้ นนั้นๆ จากนั้นให้ชาวบ้านได้สะท้อนถึงข้อมูล
ทีมงานก็จะนําข้อมูลมาแก้ไข ก่อนคืนข้อมูลให้กบั ชาวบ้านอีกครั้ง

เมื่อชาวบ้านได้สะท้อนข้อมูล ทาง

ผลจากการได้ร่วมเวทีคืนข้อมูล ทําให้ทราบถึงความแตกต่างของแต่ละชุมชน เกี่ยวกับยาเส้น ไม่ว่า
จะเป็ นที่มา ความเชื่อ แหล่งปลูก วิธีการบริ โภค ความเชื่อ ตลอดถึงโรคภัยไข้เจ็บ เป็ นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
เป็ นข้อมูลที่สาํ คัญสําหรับการประมวลภาพรวมของงานวิจยั โครงการนี้

บทที่ 4
ผลการวิจัย
จากกระบวนการวิจยั ของโครงการนี้ ที่เน้นการมีส่วนร่ วมของชาวบ้านและชุมชนเป้ าหมาย โดยเน้น
การศึกษาเกี่ยวกับ บริ บทดั้งเดิมของชาวอ่าข่า ว่ามีการใช้จารี ตประเพณี ในการควบคุมอย่างเส้นอย่างไร และ
มองมิติการบริ โภคยาเส้นในปัจจุบนั ว่ามีผลกระทบต่อตัวผูส้ ูบ ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ฯลฯ ตลอด
ถึงศึกษาแนวทางในการควบคุมป้ องกันยาเส้นในชุมชนชนเผ่าอ่าข่า ผลจากการศึกษาวิจยั ได้ดงั นี้
ที่มายาเส้ นในบริบทอดีต
การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเสร็ จสิ้น เมื่อถึงปลายเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับปลายปี และต้นปี ของ
คนอ่าข่า โดยคนอ่าข่าจะนับเทศกาล “ ค๊า ท้อ ผ้า-เออ อะเผ่ว “ เป็ นเทศกาลปี ใหม่ ซึ่งการมาถึงของเทศกาล
นี้ มีมิติหลากหลาย และถือว่าเป็ นรอยต่อระหว่างปี ใหม่ และปี เก่า คนอ่าข่าจึงถือเทศกาลนี้ในการเพิ่มอายุ
นอกจากความสัมพันธ์ในด้านการหมุนเปลี่ยนไปของวิถีชีวิตแล้ว ยังถือเอาเทศกาลนี้เป็ นการสิ้นสุด
ฤดูกาลของการทํางาน ซึ่งตระตรํามาอย่างเหน็บเหนื่อยตลอดฤดูกาลที่ผา่ นมา จากนี้ไปท้องทุ่งนา, ไร่ จาก
เดิมที่เขียวขจีไปด้วยพืชพันธุต์ ่างๆ กลายเป็ นความแห้งแล้ง และฤดูกาลความอดอยากมาถึง
เมื่อฤดูกาลทํางานได้ผา่ นพ้นไปแล้ว นับหมายถึงการต้องเตรี ยมไว้ในการรอฤดูกาลใหม่ พร้อมกับ
ฝนฟ้ าที่หยาดลงสู่ภาคพื้น นั้นหมายถึงความอุดมสมบูรณ์จะกลับคืนสู่อีกครั้ง แต่ก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะถึงนั้น
จะต้องเก็บเมล็ดพันธุต์ ่างๆ ไว้เตรี ยมล่วงหน้า และป้ องกันไม่ให้ศตั รู พืชมาทําลาย ไม่ว่าจะเป็ นเมล็ดข้าว ถัว่
ดิน งาดํา เมล็ดทานตะวัน เมล็ดอ้อย ( ซา หล่อง ) ข้าวโพด แตงกวา ( สี่ โห่ ) และเมล็ดยาสูบ ( ยา ห่อ )
ฯลฯ
เมล็ดพันธุต์ ่างๆ จะถูกชําระ ที่บ่อนํ้าศักดิ์สิทธิ์ประจําหมู่บา้ น เพื่อเป็ นสิริมงคลกับชีวติ และเป็ นขวัญ
แก่ไร่ ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี

จากนั้นไม่นานก็จะมีผนู้ าํ ทางวัฒนธรรม ที่เรี ยกเป็ นภาษาชนเผ่าอ่า

ข่าว่า “ โจ่วมา “ เป็ นผูร้ ิ เริ่ มทําพิธีกรรมหว่านข้าว “ แช้ คา อะเผ่ว “ ในการหว่านข้าวนั้น มีการผสมเมล็ด

ต่างๆ อาทิ แตงกวา อ้อย เมล็ดทานตะวัน กับข้าวเปลือก และจะหว่านลงในหลุมที่ปักดินด้วยเสี้ ยมฉบับอ่า
ข่า
ก่อนที่จะมีการหว่านข้าวนั้น ก็มกี ารเตรี ยมพื้นที่บริ เวณที่จะปลูกข้าวและเมล็ดพันธุต์ ่างๆ ซึ่งลักษณะ
ภูมิปัญญาในการแบ่งมีลกั ษณะดังนี้ คือ ในบริ เวณท้ายไร่ หากมีตน้ ไผ่ที่โดนไฟไหม้ในช่วงที่ผา่ นมา ก็จะมี
การปลูกเมล็ดพริ ก มะเขือเทศ มะเขือยาว แส้กู่ ( เป็ นเครื่ องปรุ งชนิดหนึ่ง ที่มีใช้แค่เฉพาะคนอ่าข่าเท่านั้น ) กู่
ชิ หรื อ หอมชู และเมล็ดยาสูบ ส่วนบริ เวณกลางไร่ ก็จะมีกระท่อมไว้สาํ หรับพักผ่อน ซึ่งใกล้ๆกระท่อมนี้
มีศาลพระภูมิสาํ หรับเจ้าที่ไร่ หรื อที่เรี ยกเป็ นภาษาอ่าข่าว่า “ ยา ชุม้ โฮ ผี่ “ ในรอบบริ เวณกระท่อม ก็จะมี
การปลูกเครื่ องปรุ งที่ข้ ึนง่ายๆ เช่น ผักชีฝรั่ง ต้นกระเจี๊ยบ มันแกวระหว่างสองทาง และลูกเดือย ฯลฯ
นอกจากนั้นบริ เวณพื้นที่ไร่ ก็จะเต็มไปด้วยข้าว และแตงกวา ต้นเมล็ดทานตะวัน อ้อย ฯลฯ ที่ได้
ผสมลงไว้ตอนลงมือหว่านข้าว ฉะนั้นไร่ ของคนอ่าข่า จึงเป็ นอะไรมากกว่าแค่คาํ ว่าไร่ ขา้ ว แต่นน่ั รวมไปถึง
ความเชื่อ พิธีกรรม ตลาด ยารักษาโรค อาหารเลี้ยงชีพ และกระบวนการเรี ยนรู้จากรุ่ นหนึ่งสู่อีกรุ่ นหนึ่ง
หากจะกล่าวว่า ภูเขาคู่คนดอย ป่ าดงคู่สตั ว์ป่า ไร่ นาคู่อ่าข่า จึงเป็ นคํากล่าวที่ไม่ไกลเกินความเป็ นจริ งมากนัก
ยาเส้ น หรื อที่เรี ยกเป็ นภาษาอ่าข่าว่า “ ยา ห่ อ “ เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่อยูค่ ่กู บั คนอ่าข่าอย่างช้านาน ใน
กระบวนการผลิตยาสูบของคนอ่าข่าในอดีตมีหลักน่าสนใจ ผลิตเอง ใช้เอง โดยไม่เจือปนไปด้วยสารเคมีอื่นๆ
ธรรมชาติของคนอ่าข่าไม่ใช่เป็ นชนเผ่าที่ใส่ปุ๋ย แต่จะใช้หลักภูมิปัญญาคือการเผ่าพื้นที่บริ เวณใดบริ เวณหนึ่ง
ให้เกิดเฒ่าถ่าน ซึ่งจากการดําเนินชีวิตอย่างยาวนาน ทําให้เรี ยนรู้ว่า การเผ่ามีส่วนทําให้หน้าดินเสีย แต่จะถูก
ชดเชยการสูญเสียของปุ๋ ยด้วยเฒ่าถ่านที่ก่อเกิดจากไฟ ในบริ เวณนั้นจะมีการปลูกพืชต่างๆ ก็มกั อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยลําต้นใหญ่ และเขียวขจีของใบ ยาสูบจึงได้ถกู นํามาปลูกในบริ เวณดังกล่าว คนอ่าข่ามีการทายเล่นๆ
ว่า “ มีพืชชนิดหนึ่ง ปลูกโดยการไม่ปลูก ขึ้นด้วยการไม่ได้ปลูก พืชชนิดนั้นคืออะไร ?” หากเป็ นคนเก่าแก่
หรื อคนดั้งเดิมคนอ่าข่าก็จะรู้คาํ ตอบดีกว่า นัน่ คือ ยาสูบ สําหรับที่มาของการคําทายนั้น เกิดจากการที่คนอ่า
ข่านําฝักเมล็ดยาสูบไปปักไว้ในพื้นที่เตรี ยมปลูกยาสูบ เมือ่ ลมพัดมาเมล็ดยาสูบที่อยูใ่ นฝักก็จะปลิวไปตามลม
และจะขึ้นเมื่อโดนลม นํ้า อากาศ และความชื่น อีกไม่นานบริ เวณนี้ ก็จะมีการแตกขึ้นต้นยาสูบ และจะเติบโต
อย่างรวดเร็ วในเวลาไม่นานนัก
ความเชื่อของคนอ่าข่า ที่ในอดีตเชื่อกันว่า ฟันดําเป็ นสิ่งสวยงาม การเคี้ยวหมากจึงเป็ นกระบวนการ
หนึ่งในการรักษาฟันไม่ให้ขาว นอกจากนั้น ยังเชื่อว่าการเคี้ยวหมากสามารถป้ องกันไม่ให้ฟันผุ หรื อปวดฟัน
ฉะนั้นคนอ่าข่า จึงนิยมในการเคี้ยวหมากเป็ นอย่างยิง่ อย่างไรก็ตามการย้อมสีฟันกับการเคี้ยวหมาก ใช่ว่า

ใครจะเคี้ยวก็เคี้ยวได้ แต่ตอ้ งรอให้ถึงเวลา นัน่ หมายถึงอายุตอ้ งถึงก่อนอย่างตํ่า 25 ปี อายุประมาณนี้ของคน
อ่าข่าคือหากเป็ นผูช้ ายก็แต่งงานแล้ว หรื อถ้าเป็ นผูห้ ญิงก็พร้อมมีครอบครัว
เมื่อต้นยาสูบที่ปลูกไว้ได้เติบโต ได้ใบประมาณ 10 – 12 ใบ ก็จะหักปลายยอดทิ้ง การหักปลายยอดนี้
คนอ่าข่าเรี ยกว่า “ ห่อ ตอ ตอ-เออ “ เพื่อให้ใบยาสูบได้มีโอกาสเจริ ญเติบโตเต็มที่ และเมื่อใบแก่ก็จะมีรสจัด
และยาสูบประเภทนี้ ไว้ให้ผชู้ ายสูบและเคี้ยวโดยเฉพาะ ในส่วนของผูห้ ญิงนั้น ผูห้ ญิงจะรอรุ่ นใหม่เมื่อผูช้ าย
ได้เก็บใบไปแล้วก็จะแตกกิ่งก้างออกมาใหม่ และใบนี้ ผหู้ ญิงก็จะเก็บมาเคี้ยวหรื อสูบ ใบยาสูบประเภทนี้คน
อ่าข่าเรี ยกว่า “ ห่อ แหย่ แหย่-เออ “

กระบวนการเก็บใบยาสูบจะเก็บประมาณเดือนเดือนตุลา หรื อ

พฤศจิกายน ซึ่งเป็ นปลายฝนฤดูฝน เมื่อได้ใบยาสูบแล้ว ก็นาํ มามวนบ่มใบให้เหลือง การบ่มเป็ นสิ่งสําคัญมาก
หากไม่บ่มให้เหลือง จะมีกลิน่ คาว นํามาซอยโดยใช้มีดเป็ นเส้นบางๆ ใส่ตะกล้าแล้วนําไปตากแดด เมื่อ
เสร็ จแล้วก็นาํ มามวนเก็บเป็ นห่อใหญ่ๆ นํามาห่อกับใบ”บือปะ” มาเก็บไว้บริ เวณบนเตาไฟ
และเมื่อถึงเวลาจะนําออกมาสูบหรื อเคี้ยวก็จะนําออกมาทีละห่อ

และมักจะนําห่อที่อยูใ่ กล้เตาไฟที่

ผ่านการอบแห้งอย่างดีมาใช้ก่อน เพราะนอกจากมีรสชาติที่อร่ อยแล้ว และหากมีแขกมาเยือน ก็นาํ ยาสูบมาสู่
กันสูบอย่างพร้อมเพรี ยงกัน
การแบ่ งเพศ โดยใช้ สัญลักษณ์กล้องดูดยาเส้ น
ตามธรรมเนียมของคนอ่าข่า ผูห้ ญิงเมื่อแต่งงานแล้ว จะต้องใช้นามสกุลตามฝ่ ายสามี นอกจากการใช้
นามสกุลแล้ว ในแง่พิธีกรรมก็ถือว่าเป็ นคนหนึ่งในตระกูล ที่มาถือหิ้งบูชาตามฝ่ ายสามี การแต่งงานและมี
ครอบครัวของคนอ่าข่า จึงมีความพยายามอย่างมาก ต้องมีลกู ชายไว้สืบสกุล และเป็ นเสาหลักไว้พ่งึ พิงยามพ่อ
แม่แก่เฒ่า ฉะนั้นในครอบครัวอ่าข่า จะขาดเสียไม่ได้ซ่ึงบุตรชาย หากขาดบุตรชาย นัน่ อาจหมายถึงการสูญ
สิ้นความเป็ นสกุล และความสูญสลายในด้านวัฒนธรรมที่ปฏิบตั ิกนั มาอย่างช้านาน
ฟันดําทั้งผูห้ ญิงและผูช้ ายของคนอ่าข่าในอดีต หมายถึงความสวยงาม และมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง จึง
เป็ นที่นิยมของคนอ่าข่าทัว่ ไป หากผูห้ ญิงหรื อผูช้ ายคนไหนฟันขาว ก็จะเป็ นที่รังเกียจของคนทัว่ ไป และหาก
ฟันดําจะเป็ นที่ดึงดูดของเพศตรงกันข้าม การสูบยาเส้น และเคี้ยวหมาก จึงเป็ นหนึ่งวิถีชีวติ ของคนอ่าข่า ที่มี
การสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตอันยาวนานจนถึงปัจจุบนั
โดยเฉพาะหมู่บา้ นอ่าข่าที่อยูห่ ่างไกลความเจริ ญ

และสามารถพบเห็นได้ทวั่ ไปในหมู่บา้ นอ่าข่า

การสูบบุหรี่ หรื อเคี้ยวหมากพลูในสังคมอ่าข่า มีกฎในเชิงจารี ตควบคุมว่า
ก่อน ซึ่งอายุอยูร่ าวประมาณ 25 ปี ขึ้นไป

จะต้องผ่านการแต่งงาน

แต่หากสูบหรื อเคี้ยวหมากพลูก่อนอายุจะเป็ นที่ถกู นินทา และ

บางครั้งลามไปถึงบุพการี ว่าไม่ได้สง่ั สอน และจะเป็ นที่รังเกียจของเพศตรงกันข้าม การควบคุมยาสูบจึงเป็ น
เรื่ องของคติธรรม เนติธรรม ที่ได้ให้คนในชุมชนยึดถือปฏิบตั ิกนั มา
อย่างไรก็ตาม การแบ่งสัญลักษณ์ในความเป็ นผูห้ ญิงและผูช้ าย โดยใช้ยาสูบหรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
ยาสูบ ในสังคมอ่าข่า มีการแบ่งอย่างชัดเจนเลยว่า การสูบยาเส้นนั้น จะต้องมีอุปกรณ์เสริ ม หากเป็ นผูห้ ญิงก็
ใช้กล้องยาสูบที่เรี ยกเป็ นภาษาอ่าข่าว่า “ ก๊อจึ “ กล้องยาสูบที่ทาํ มาจากไม้ไผ่

ผูห้ ญิงอ่าข่าสมัยก่อนมักจะ

คาบกล้องยาสูบและอัดยาเส้นในหัวลํากล้อง พ่นควันสีขาวตั้งแต่อยูบ่ า้ น และเวลาทํางาน โดยเฉพาะภายหลัง
จากกินข้าวเที่ยงเสร็ จก็มกี ารจุดกล้องยาสูบเพื่อดับเปรี้ ยวปาก
ส่วนกล้องยาสูบของผูช้ ายนั้น เรี ยกเป็ นภาษาอ่าข่าว่า “ ก๊อ หลู่ “ ทํามาจากไม้ที่มคี วามทนทาน การ
ทํากล้องยาสูบสําหรับเพศชายหญิงของชาวอ่าข่า มีความแตกต่างกันไป

โดยเฉพาะในแง่ความยากลําบาก

กล้องยาสูบแบบผูช้ ายมีความประณีต และใช้ความสามารถ ผูช้ ายอ่าข่า มีการสูบยาเส้นไม่ว่าจะเป็ นเวลาทําไร่
ล่าสัตว์ป่า หรื อแม้กระทัง่ เวลาเข้าร่ วมกิจกรรมที่ทางชุมชนได้จดั ขึ้นตามฤดูกาล
การแบ่งเพศหญิงและเพศชายในเชิงสัญลักษณ์แล้วโดยใช้กล้องยาสูบแล้ว ยังมีการแบ่งเพศหญิงและ
ชาย โดยใช้วิธีการเก็บใบยาเส้นด้วย ซึ่งวิธีการเก็บยาเส้นเป็ นที่มาของความรสจัดหรื อรสอ่อนของยาสูบ หาก
เป็ นผูช้ ายก็จะสูบหรื อเคี้ยวรสจัด ขนาดที่ผหู้ ญิงมักสูบหรื อเคี้ยวรสชาติอ่อนๆ ทําให้กระบวนการในการคัด
สรรใบยาสูบเพื่อให้เหมาะสมกับเพศจึงเกิดขึ้น
เพศชาย จะสูบยาเส้นที่เรี ยกเป็ นภาษาอ่าข่าว่า “ ห่อ ตอ ตอ-เออ” ซึ่งมีกระบวนการคือ เมื่อต้นยาสูบ
สูงได้ประมาณเอวคน ก็จะหักยอดทิ้ง และบริ เวณที่หกั ยอดก็จะงอกใหม่ ก็เด็ดทิ้งถึงจํานวน 3 ครั้ง และเมื่อ
ถึงปลายฝน ใบยาสูบที่แก่ได้เต็มที่ ก็จะถูกเด็ดมาเข้าสู่กระบวนการรักษาเก็บไว้ นัน่ คือซอย ตากแห้ง และ
เก็บบริ เวณที่ไม่อบั ชื้น
ส่วนของผูห้ ญิงนั้น ยาใบยาสูบที่ผชู้ ายได้หกั ไปแล้ว ก็จะงอกขึ้นมาใหม่ในกิ่งเก่า

และเมื่อ

ระยะเวลาผ่านไป ก็จะได้ใบเขียว แต่เนื่องจากถูกหักหัว และงอกมาใหม่ ทําให้รสไม่จดั ผูห้ ญิงคนอ่าข่า
มักจะเก็บใบยาสูบนี้ เข้าสู่กระบวนการเก็บรักษาและใช้ท้งั เคี้ยวและสูบ ซึ่งยาสูบในลักษณะนี้ เรี ยกเป็ นภาษาอ่า
ข่าว่า “ ห่อ แหย่ แหย่- เออ )

นอกจากนั้น ยังมียาสูบอีกประเภทหนึ่งที่ผหู้ ญิงคนอ่าข่า นิยมเอามาสูบ นัน่ คือยาสูบที่ไม่ได้หกั ยอด
แต่ปล่อยให้ยอดออกดอก ออกเมล็ด และปล่อยให้เมล็ดและใบแก่ ซึ่งในลักษณะนี้ ผหู้ ญิงอ่าข่านิยมเอามาสูบ
เช่นกัน แต่ขนาดเดียวกันการสูบยาสูบประเภทนี้ทาํ ให้ผหู้ ญิงเป็ นผูร้ ักษาเมล็ดพันธุย์ าสูบโดยตรง
การทําสัญลักษณ์สาํ หรับเพศหญิงและเพศชาย ของคนอ่าข่าโดยใช้กล้องยาสูบ เป็ นการแบ่งให้เห็น
ถึงความแตกต่างในเชิงสังคมว่า ผูห้ ญิงกับผูช้ าย มีความต่างกันหลายอย่าง ทั้งในแง่พิธีกรรม ในแง่ความเชื่อ
จึงเป็ นที่มาของการแบ่งให้รู้ถึงหรื อบ่งบอกถึงเพศ นอกจากนั้นในเชิงสังคม ยังเป็ นการจัดการที่ให้ง่ายต่อ
ความเป็ นเพศหญิงหรื อชาย เช่น หากกล้องยาสูบหาย หรื อพบตกอยูข่ า้ งทาง ผูพ้ บสามารถบอกได้ทนั ที่ว่าเป็ น
ของเพศใด จากนั้นก็จะไปสอบถามชาวบ้านที่ทาํ งานไร่ อยูใ่ นทางนั้น และคืนเจ้าของในที่สุด
การแบ่งรสยาสูบ เป็ นอีกวิธีการหนึ่ง ที่คนอ่าข่าได้ใช้ความเป็ นสารี ระร่ างกายของความเป็ นผูห้ ญิงกับ
ผูช้ าย เนื่องจากมีความต่างในด้านสารี ระร่ างกาย ไม่ว่าจะเป็ นด้านความแข็งแรง ความอดทน ฯลฯ ทําให้เกิด
การแบ่งเพศโดยใช้รสยาสูบขึ้นมา นัน่ คือผูช้ ายสูบยาที่มีรสจัด ขนาดที่ผหู้ ญิงต้องรสอ่อน เพราะนอกจากใน
ด้านร่ างกายแล้ว ความสะดวกในการสูบเป็ นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็ นที่มาของการสูบรสอ่อน เพราะผูห้ ญิงนั้น
ต้องมีลกู นัน่ เอง นี่คือการแบ่งเพศชายหญิง โดยสัญลักษณ์กล้องยาสูบ ซึ่งถือได้ว่าเป็ นธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่
คนอ่าข่าได้มกี ารยึดถือและปฏิบตั ิกนั มา
จารีตประเพณี กับการป้องกันยาสู บในอดีต
ยาสูบในความเชื่อของคนอ่าข่า ไม่ใช่เป็ นเพียงยาเส้นธรรมชาติ แต่ความสําคัญในชีวิตประจําวันของ
คนอ่าข่าในหลากหลายมิติ ทั้งมิติพิธีกรรม ความเชื่อ ยารักษาโรค และเชื่อว่าเกี่ยวกับสุขภาพ จาก
กระบวนการวิจยั ทําให้พบความเชื่อของคนอ่าข่าว่ายาเส้นมีคุณสมบัติคือฆ่าเชื้อโรคและรักษาแผลสด คนอ่า
ข่า มีการใช้ยาเส้นเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของยาสมุนไพร โดยเฉพาะยาสมุนไพรรักษาอาหารเป็ นพิษ โดยมี
สูตรผสมคือ ยาเส้น ปูนเคี้ยวหมาก ขี้เฒ่าถ่าน ตําให้ให้ละเอียด และนําไปผสมนํ้า กรองนํ้าให้ผทู้ ี่
รับประทานอาหารเป็ นพิษได้ดื่มเข้าไป
ในแง่พิธีกรรม ก็มีใช้ยาเส้น หากมีคนเสียชีวิตในชุมชน ยาเส้นเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้พิธีกรรม
งานศพ หากเป็ นศพของผูช้ าย ก็จะหาจานอ่าข่า ที่เรี ยกเป็ นภาษาอ่าข่าว่า “ ห่อกึง” และในจานก็มียาเส้น กล้อง
ยาสูบ “ ก๊อ หลู่ “ แต่หากเป็ นศพของผูห้ ญิงก็จะมี “ ขู่ ป๊ อง “ ข้างใส่ยาเส้น และก้องยาสูบ “ “ก๊อจึ” การ
วางยาเส้นพร้อมกล้องสูบยา เพราะคนอ่าข่ามีความเชื่อว่าวิญญาณของคนตาย และขอบรรพบุรุษที่ล่วงลับไป

แล้ว จะมานัง่ สูบยาเส้น

จึงสามารถพบเห็นในหน้าโลงบรรจุศพทัว่ ไปของชาวอ่าข่า ที่วางยาเส้นและกล้อง

ยาสูบดังกล่าว
การต้อนรับแขกเป็ นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสําคัญ ในการต้อนรับขับสูแ้ ขกที่มาเยือน

ตามธรรม

เนียมเก่าแก่ของชาวอ่าข่า แขกที่มาเยือนคือผูน้ าํ บุญมาให้ ฉะนั้นต้องต้อนรับแขกอย่างดีเท่าที่จะทําได้ หาก
มีของกินที่ดี ของดื่มที่ดี ต้องให้แขกกินก่อน มีตาํ นานมากมายเกี่ยวกับการต้อนรับแขกของชาวอ่าข่า ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่ องการต้อนรับแขกกับเรื่ องผ้าห่ม ที่เจ้าบ้านยอมนอนหนาว เพราะเอาผ้าห่มให้แขกใส่ ซึ่งตํานานเหล่านี้
ล้วนแต่เป็ นการสอนคนอ่าข่าให้รู้จกั คุณค่าความเป็ นคน และเป็ นเบ้าหลอมในการสัง่ สอนให้เป็ นคนอ่าข่าที่ดี
ธรรมเนียมการต้อนรับแขกของชาวอ่าข่าคือ เมื่อแขกมาถึงแล้ว ก็จะต้องวางยาเส้น นํ้าชา และนํ้า
สะอาดให้แขกที่ข้ ึนมาบ้าน จากนั้นก็นง่ั คุยกัน การบริ การให้แขกในลักษณะนี้ ถือว่าเป็ นธรรมเนียมที่คนอ่าข่า
ได้ปฏิบตั ิต่อแขกตามบรรพชนเคยปฏิบตั ิมา ทั้งนี้ เมื่อแขกขึ้นมาบ้านจะไม่มีการบังคับให้สูบยาเส้น หรื อดื่มชา
แต่อย่างไร ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั แขกคนที่มาเยือนว่าชอบหรื อไม่ หากบางคนที่เป็ นแขกไม่สูบยาเส้น ไม่ดื่มชา ก็ดื่ม
นํ้าแทนก็มี
การควบคุมยาสูบเป็ นอีกประเด็นที่มกี ารใช้กฎจารี ตประเพณี

ผูห้ ญิงหรื อผูช้ ายก็ตาม ที่ยงั เป็ นเด็ก

กล่าวคือยังไม่ได้แต่งงาน และอายุไม่ถึง 25 ปี ถึงว่ายังไม่ได้บรรลุนิติภาวะ ไม่สามารถสูบยาเส้นได้ หากสูบก็
แอบๆสูบ หรื อถูกจับได้ก็จะถูกดุด่า ตลอดถึงนินทา ทําให้เกิดความอาย และจะเลิกไปเลยในที่สุด การปฏิบตั ิ
อย่างใดอย่างหนึ่งในหมู่ชน หากปฏิบตั ิในแง่ที่สงั คมนั้นได้ต้ งั ท่ารังเกียจ ก็เป็ นการจัดระเบียบอย่างหนึ่งใน
การป้ องกันไม่ให้เกิดการกระทําในแบบที่สงั คมไม่ยอมรับ

ทําให้ผกู้ ระทําเกิดความเสี่ยมเสียและเลิกกระทํา

ในที่สุด นี่คือการกดดัน และจัดการในแบบเชิงโครงสร้างทางสังคม ร่ วมกับการจัดการแบบจารี ตประเพณี
เยาวชนสมัยก่อน กลัวคนเฒ่าคนแก่อย่างมาก หากมีการสูบยาเส้น ไม่กล้าเจอหน้าคนเฒ่าคนแก่
และกลัวจะถูกดุด่า หรื อแม้กระทัง่ การถูกโพยตี

ทั้งนี้หลักการโพยตีน้ นั ผูป้ กครองทุกหลังอนุญาตให้ทาํ ได้

แต่มีขอ้ แม้ว่าเป็ นการกระทําเพื่อให้เกิดความกลัว และไม่ให้สูบบุหรี่ แต่เป็ นการลงโทษที่ไม่ถึงกับเลือดออก
ยางตก เปรี ยบเสมือนครู บาอาจารย์สง่ั สอนลูกศิษย์ดว้ ยไม้แส้
หนุ่มสาว จะไม่กล้าสูบบุหรี่ เพราะกลัวเพศตรงกันข้ามรู้ หากแอบสูบยาเส้น กลิน่ ที่ติดเสื้ อผ้ามา หรื อ
ติดปาก ทําให้หนุ่มคนนั้นไม่สามารถเข้าใกล้สาวๆได้เลย หากแต่เป็ นผูห้ ญิงก็จะลงนินทาว่าไม่มคี วามเป็ นกุล
สตรี พ่อแม่ไม่ได้สงั่ สอน และไม่เป็ นที่สนใจของหนุ่มๆ
โดยเฉพาะหนุ่มสาวพยายามหลีกเลี่ยงอย่างที่สุด

ทําให้การสูบยาเส้นเป็ นเรื่ องที่คนในสังคมอ่าข่า

การสูบยาเส้นและเคี้ยวหมาก ของคนอ่าข่าในอดีต มีกฎจารี ตประเพณี และโครงสร้างทางสังคม
โดยเฉพาะผูอ้ าวุโส ได้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด มีการใช้กฎจารี ตเป็ นบรรทัดฐานในการสัง่ สอนเด็กๆเยาวชน
ในสังคม ทั้งนี้หากยังไม่บรรลุนิติภาวะตามความเชื่อของชาวอ่าข่าแล้ว ผูน้ ้ นั จะถูกลงโทษ ตั้งแต่ถกู นินทาให้
เกิดความอับอาย ไม่เป็ นที่ชอบของเพศตรงกันข้าม หรื อแม้กระทัง่ การถูกโพยตี ทําให้สงั คมอ่าข่าในอดีต
สามารถใช้หลักจารี ตประเพณี ป้องกันนักสูบยาเส้นรุ่ นใหม่ได้

อย่างไรก็ตามการป้ องกันไม่ได้ป้องกันตลอด

ชีวิต เพียงแต่เป็ นช่วงระยะหนึ่งเท่านั้น เพราะพื้นฐานสังคมของชาวอ่าข่ายอมรับการสูบยาเส้น เมื่อถึงเวลาอัน
สมควร
คติธรรมความเชื่อ เกีย่ วกับยาเส้ นและการเคีย้ วหมากพลู
จากกระบวนการวิจยั สามารถเก็บรายละเอียดข้อมูล เกี่ยวกับสาเหตุของการสูบยาเส้นและการเคี้ยว
หมากพลูได้ดงั นี้
1.
2.

3.

4.

5.

การเคี้ยวหมาก คนอ่าข่าเชื่อว่าเป็ นวิธีทาํ ความสะอาดฟัน ฟันดํา ทําให้ฟันไม่ผุ
การเคี้ยวหมาก ทําให้ปากและฟันดํา ตามความเชื่อเดิมของคนอ่าข่าคือความสวยงาม มีภาษิตอยูบ่ ท
หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของคนอ่าข่าเกี่ยวกับฟันเป็ นอย่างดีคือ “ ฟันขาวเหมือนหมี่ชุ่ม อาเบ้ย
หละบื่อ “ ซึ่งภาษิตบทนี้ เป็ นการเปรี ยบเปรยว่า ฟันขาวเหมือนคนไทยใหญ่ อาเบ้ย ( เป็ นชนเผ่าหนึ่ง
ที่อาศัยอยูใ่ นประเทศพม่าในปัจจุบนั ) และคนจีน
การสูบยาเส้น เพื่อไล่แมลงต่างๆ อาทิเช่น ยุง คนอ่าข่าทําไร่ และหาของป่ าเป็ นอาหาร ทําให้ตอ้ ง
ออกป่ าบ่อยๆ ทําให้แมลงศัตรู พืชมารังครวญ การสูบยาเส้นเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการไล่แมลงต่างๆ จาก
การสูบเพื่อไล่แมลง กลายเป็ นติดยาเส้นในที่สุด
การดับกลิ่นเหม็น การไปงานศพในสมัยก่อน ซึ่งเหม็นกลิ่นเน่า ทําให้ผชู้ ายหรื อผูห้ ญิงต้องคว้ายา
เส้นมาสูบ เพื่อทับกลิ่นเหม็น หลายๆคนไม่เคยสูบยาเส้น แต่ดว้ ยความทนไม่ไหวทําให้ตอ้ งคว้ายา
เส้นมาสูบ และการปฏิบตั ิในลักษณะเช่นนี้นานเข้า ทําให้เกิดการติดยาเส้นโดยปริ ยาย
เปรี้ ยวปาก หลังจากรับประทานอาหารเสร็ จ รู้สึกเปรี้ ยวปาก ก็จะหายาเส้นมาสูบกัน เพือ่ ดับความ
เปรี้ ยวปาก และลดกลิ่นอาหารที่ติดจากปาก

การย้อมฟันให้ดาํ ของชาวอ่าข่า ไม่ว่าจะเป็ นผูห้ ญิงหรื อผูช้ าย เรี ยกเป็ นภาษาอ่าข่าว่า “ สื่อ เน้ เน้” ซึ่งมี
ความหมายตรงคือ การย้อมฟันให้แดง เมื่อผ่านการย้อมแล้วสีฟันจะออกแนวแดงดํา

การเกี้ยวพาราสีกนั

ระหว่างหนุ่มสาวในอดีต มักจะมองฟันด้วย หากฟันขาวก็จะไม่ดึงดูดใจเพศตรงกันข้าม ย้อมสีฟันก็จะเป็ นที่
ชื่นชอบของหนุ่มๆสาวๆในอดีต แต่เมื่อผ่านการแต่งงานไปแล้วเริ่ มเคี้ยวหมากพลู ทําให้ฟันที่เคยออกดําแดง
ถูกหินปูน ยาเส้น หมากพลู และอื่นๆ เกาะจับ ทําให้ฟันกลายเป็ นดําสนิท

วิธีการสู บยาเส้ นและเคีย้ วหมากพลู
ผลจากการวิจยั พบเกี่ยวกับวิธีการสูบยาเส้น และเคี้ยวหมากของชาวอ่าข่าที่น่าสนใจคือ ในอดีตการ
เคี้ยวหมากและสูบยาเส้น เมื่อระยะเวลาอันสมควร ก็สามารถสูบและเคี้ยวได้เปิ ดเผย

แต่ในสภาวการณ์

ปัจจุบนั การสูบบุหรี่ เพิ่มขึ้นในกลุ่มเยาวชน ขนาดที่การเคี้ยวหมากได้ลดลงเกือบหายหมด ทําให้เด็กเยาวชน
รุ่ นใหม่ติดบุหรี่ แต่ไม่ติดหมาก สาเหตุหนึ่งที่หมากพลูไม่เป็ นที่ยอมรับ เพราะค่านิยมเปลี่ยนไป เช่น คนฟัน
ขาวถือว่าสุขภาพฟันดี ฟันดําสุกปรก การเคี้ยวหมากเป็ นที่รังเกียจของสังคม เพราะการคายนํ้าหมากทําให้ผดิ
กฎหมาย ตลอดถึงกระบวนการด้านสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่ ออกมา มีแต่เรื่ องสูบบุหรี่ ว่าดูเท่ห์ มาดแมน
เป็ นที่ยอมรรับของเพื่อนฝูง ซึ่งสื่อดังกล่าวมีผลอย่างมากกับกลุ่มเยาวชนรุ่ นใหม่ของชาวอ่าข่าอย่างยิง่ ผลจาก
การวิจยั จึงได้วิธีการสูบยาเส้น และเคี้ยวหมากแบบสมัยเมือ่ 30 ปี ที่ผา่ นมาได้ดงั นี้
1) มวนสูบโดยฝักข้าวโพด
2) มวนสูบโดยใช้ใบตองแห้ง
3) ใส่กล้องยาสูบ แล้วจุดไฟดูด
ส่วนวิธีการเคี้ยวหมากในอดีต มีวิธีการและองค์ประกอบที่นาํ มาใช้เคี้ยวหมากพลูดงั นี้
1.
เอาใบหมากมากางแล้วใส่องค์ประกอบข้างในแล้วมวนเคี้ยว ประกอบมีดงั นี้
1.1) ยาเส้น
1.2) ใบหมากพลู
1.3) สีเสียด
1.4) ยอดไม้ที่เรี ยกเป็ นภาษาอ่าข่าว่า “ ห่าทูมะ “
1.5) เปลือกไม้ เช่น “ หล่อแหน่ “
1.6) หินปูน หามาด้วยการเผาก้อนหิน
1.7) โลมาช่อจึ ( โลมา แปลว่าก้อนหินใหญ่ จ่อจึ แปลว่าขิง รวมกันจึงมีความหมายว่า ขิง
ที่ข้ ึนอยูต่ ามก้อนหินใหญ่ )
การสูบยาเส้น และเคี้ยวหมากพลูของคนอ่าข่า นอกจากมีในแง่ความเชื่อ พิธีกรรม แล้วมีการปฏิบตั ิกนั มาจน
กลายเป็ นวิถีชาวบ้าน การสูบยาเส้นและเคี้ยวหมาก จึงได้มีการคิดค้นหาสูตร และปรุ งแต่งด้วยองค์ประกอบ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดรสชาติและกลิ่นตามพึ่งประสงค์
จารีตประเพณีกบั การควบคุมยาสูบในปัจจุบัน

ผลจากการวิจยั ของโครงการนี้ ทําให้ทราบถึงความเข้มแข็งของจารี ตประเพณีของคนอ่าข่าในอดีต มีบทบาท
ของการควบคุมยาสูบ และการอ่อนแอท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว กระแสเหล่านั้นได้เข้า
มาสู่ชุมชนอ่าข่า ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ จากเดิมปลูกข้าว
และข้าวโพดเพื่อการบริ โภคและเลี้ยงสัตว์ มาเป็ นการปลูกเป็ นพืชเชิงเดียวเพื่อการค้าขายเต็มรู ปแบบ

ด้าน

การปกครอง จากเดิมผูน้ าํ ธรรมชาติมีอาํ นาจในการชี้เป็ นชี้ตาย และมีความเชื่อมโยงกับผีสางเทวดา มาเป็ น
การปกครองที่มีตาํ แหน่งทางการ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในชุมชน ไม่ว่าตําแหน่งผูใ้ หญ่บา้ น
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตําบล ฯลฯ ในปัจจุบนั ตําแหน่งเหล่านี้มีบทบาทและอํานาจ
มาก
การเปลี่ยนแปลงไปของชุมชนอ่าข่า

บทบาทของผูน้ าํ ธรรมชาติ

หลงเหลือแต่เพียงผูน้ าํ ประกอบ

พิธีกรรม ซึ่งการเปลี่ยนเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างสังคมนี้ ได้ทาํ ให้บทบาทและอํานาจของผูน้ าํ ธรรมชาติหมด
ไป ตลอดถึงความเข็มข้นในด้านจารี ตประเพณี หย่อนลง และในหมู่บา้ นอ่าข่า โดยเฉพาะพื้นที่เป้ าหมายวิจยั
ทุกหมู่บา้ นมีการเปลี่ยนแปลงในด้านความเชื่อ จากเดิมที่คนอ่าข่าทุกหลังคาเรื อน มีการบูชาวิญญาณบรรพชน
หรื อที่เรี ยกเป็ นภาษาอ่าข่าว่า “ อะเผ่วล้อ-เออ “ มานับถือศาสนาคริ สต์ การเปลี่ยนด้านความเชื่อและศาสนา
นัน่ หมายถึง คนอ่าข่ามีการเปลี่ยนวิถีประจําวัน และปี

กล่าวคือหากคนอ่าข่านับถือความเชื่อเดิม มีการบูชา

วิญญาณบรรพชนปี ละ 12 ครั้ง และในรอบหนึ่งอาทิตย์ มี 13 วัน แต่พอมานับถือศาสนาคริ สต์ ปี หนึ่งๆ มี
พิธีกรรมสําคัญๆ เช่น คริ สต์มาส และหยุดทํางานทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมอ่าข่า มีผลอย่างมากกับการบังคับในการควบคุมยาสูบ เพราะ
เมื่ออํานาจทางโครงสร้างสังคมของผูน้ าํ ธรรมชาติของอ่าข่าไม่เหลือ
ผูค้ นกลายเป็ นหน้าที่ของผูน้ าํ ทางการ

จารี ตประเพณี ไม่เข้มข้น การปกครอง

และความสัมพันธ์ของคนอ่าข่าในชุมชน ความเป็ นเครื อญาตินอ้ ยลง

ต่างคนต่างอาศัย ต่างคนต่างเอาตัวรอดมากขึ้นทําให้เห็นแก่ตวั มากขึ้น และยึดอัตตาความเป็ นอิสระ ไม่ตอ้ ง
ถูกจารี ตประเพณี บงั คับอย่างในอดีตว่าสิ่งนี้ทาํ ได้ หรื อไม่ได้ จึงสามารถพบเห็นเด็กเยาวชนชาวอ่าข่าสูบบุหรี่
และมวนสูบยาเส้น

และการเปลี่ยนไปของพฤติกรรมของคนอ่าข่าไม่ว่าจะเป็ นเยาวชน หรื อผูใ้ หญ่

ล้วน

ได้รับการยอมรับในสังคมอ่าข่าในปัจจุบนั จึงสามารถพบเห็นเด็กอ่าข่าสูบบุหรี่ อย่างเสรี โดยไม่ได้รับการ
ลงโทษใดๆจากชุมชน
อย่างไรก็ตาม ในชุมชนที่ห่างไกลความเจริ ญ เช่นบ้านอะบ่อโด่ ยังพอมีบา้ งที่ทางชุมชน มีมาตรการ
ในเชิงสังคมป้ องกันหน้าสูบใหม่ เมื่อเด็กเยาวชนสูบบุหรี่ หรื อยาเส้น จะถูกชุมชนนินทา ถูกผูป้ กครองดุด่า
กล่าวตักเตือน

เมื่อเด็กเยาวชนถูกมาตรการทางสังคมก็เกิดความอับอาย จึงได้แต่หลบๆซ่อนๆ ในการสูบ

บุหรี่ มาตรการในเชิงสังคมใช้ได้ผลในระดับหนึ่ง

แต่ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเด็กได้ออกนอกชุมชนไปแล้ว

เพราะห่างสายตาของพ่อแม่ผปู้ กครอง ทําให้เด็กได้สูบบุหรี่ อย่างเสรี เมื่อออกจากชุมชน และเมื่อมีอายุมากขึ้น
ก็จะไม่อายอีกเพราะมีผคู้ นจํานวนมากมายในชุมชน ที่ดดู บุหรี่ มวนยาเส้นเป็ นตัวอย่าง ประเด็นเรื่ องจารี ต
ประเพณี และการควบคุมยาสูบ จึงเหมือนกับว่า ผูป้ กครองสอนได้ไม่เต็มปาก เพราะผูป้ กครองก็สูบ จารี ต
ประเพณี ไม่สามารถบังคับได้ เพราะการเปลี่ยนไปเชิงโครงสร้างทางสังคมของผูร้ ักษาจารี ตประเพณี เหลือ
อํานาจแค่ผนู้ าํ ประกอบพิธีกรรมเท่านั้น
ประเด็นเรื่ องการควบคุมยาสูบในหมู่บา้ นอ่าข่า โดยใช้หลักจารี ตประเพณี จึงไม่ได้ผล เพราะความ
เชื่อของคนอ่าข่าเกี่ยวกับยาเส้นว่าเป็ นยาสมุนไพร ทําให้ฟันไม่ผุ

ฯลฯ

เป็ นอุปสรรคอย่างยิง่ ในการ

เปลี่ยนแปลงหรื อลบล้างความเชื่อเหล่านี้ เมื่อชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ห่างกันมากขึ้น ความเข้มแข็งของจารี ต
ประเพณี ลดลง นั้นหมายถึงชุมชนอ่าข่า คนอ่าข่า ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ / ยาเส้น มีอนั ตรายจากควันบุหรี่ และ
โครงสร้างทางสังคมปัจจุบนั ในหมู่บา้ นอ่าข่า เอื้อต่อการให้หน้าสูบหน้าใหม่เกิดขึ้นในสังคมอ่าข่า ในอนาคต
จึงมีแนวโน้มว่า คนอ่าข่าในชุมชนมีโอกาสติดบุหรี่ และยาเส้นมากขึ้น
อิทธิพลสื่อ บุหรี่และเยาวชน
การเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้ เกิดขึ้นทุกวินาที ซึ่งเป็ นกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เปี่ ยมไปด้วยพลัง
และอิทธิพล การเปลี่ยนแปลงนี้ ทาํ ให้โลกอันกว้างใหญ่ใบนี้เล็กลง การสื่อสารรวดเร็ ว ฉับไว และรับรู้กนั
ทัว่ โลก การพัฒนาด้านสื่อ ทําให้ชาวบ้านทุกระดับ มีช่องทางในการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ท โทรศัพท์ถือมือ เป็ นต้น
ท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนไป ชุมชนไม่สามารถตั้งรับ ด้วยการปิ ดอย่างเช่นในอดีต

เพราะ

นอกจากนโยบายของรัฐที่ตอ้ งเปิ ดชุมชน ด้วยการเปิ ดโรงเรี ยน ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา มีถนน นํ้าประปา
การกระจายนโยบายของรัฐด้วยความเชื่อที่ว่า นํ้าไหล ไฟสว่าง หมายถึงชุมชนที่มีการพัฒนา
การรับเทคโนโลยีใหม่ๆ นอกจากเป็ นความต้องการของภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นบริ ษทั ขายสินค้า และ
ส่วนหนึ่งเป็ นนโยบายของรัฐ ยังเป็ นความต้องการของคนอ่าข่า เพราะติดในความสะดวกสบาย จึงมีการ
แสวงหาด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนเอง
เมื่อถนนดี ไฟฟ้ าสว่าง การศึกษาเข้ามา การเปลี่ยนแปลงในชุมชนเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ น
ด้านความสัมพันธ์ในชุมชน เครื อญาติ จากเดิมการล้มหมูตวั หนึ่ง หมายถึงความรักความผูกพันของพีน่ อ้ ง
หมายถึงความสมัครสมานของคนในชุมชน กลายเป็ นการซื้อขาย ตีมลู ค่าเป็ นเงินตรา

การเข้ามาของ

วิวฒั นาการของในชุมชนอ่าข่า ท่ามกลางที่ชาวบ้านรู้ไม่เท่าทัน ทําให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย และปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ คนชนเผ่าอ่าข่าเองก็ยงั ไม่ได้มกี ระบวนการในการตั้งรับแต่อย่างใด

สื่อหลักที่มีอิทธิพลต่อชนเผ่าอ่าข่ามาก และเป็ นตัวชี้นาํ คนอ่าข่า นัน่ คือโทรทัศน์ วิทยุ หากได้มี
โอกาสขึ้นไปในหมู่บา้ นชนเผ่าอ่าข่า ไม่ว่าพื้นที่จะห่างไกลเท่านั้น จะมีการใช้ระบบไฟฟ้ าทั้งโซล่าเซลล์ หรื อ
จากพลังงานจากนํ้า หรื อไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เมื่อไปถึงหมู่บา้ นสิ่งแรกที่พบเห็นได้ และตั้ง
ตระหง่านอยู่ นัน่ คือจานดาวเทียม

เป็ นอุปกรณ์ในการค้นหาช่องโทรทัศน์ ทั้งที่เป็ นช่องทางปกติที่เปิ ดดู
ทัว่ ไป และช่องทางที่ให้บริ การทางเคเบิ้ลทีวี เกือบทุกหลังคาเรื อนมีการตั้งจานดาวเทียม และชมดูโทรทัศน์
อย่างสนุกสนาน
การที่คนชนเผ่าอ่าข่า จากเดิมเมื่อกินข้าวเย็นเสร็ จ หนุ่มสาวก็จะออกไปรวมกลุ่มทํากิจกรรมที่ “ แต
ห่อง “ ลานชุมชน มาเป็ นการจับกลุ่มกันดูละครที่เปิ ดอย่างเสรี ความผูกพันและวิถีแบบดั้งเดิมจึงจางหายไป
ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มคนอายุ 50

ปี ขึ้นไป

ก็นิยมฟังรายการวิทยุภาคภาษาอ่าข่า

ทั้งที่เป็ น
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ภาคภาษาชนเผ่า ) และวิทยุคลื่น 914 วิทยุคลื่นความมัน่ คงตามเขต
ชายแดน และเป็ นช่องทางในการสื่อสารรับรู้ขอ้ มูลอย่างดี คลื่นวิทยุสามารถฝากข้อความต่างๆ จากพื้นที่แห่ง
หนึ่ง ไปยังพี่นอ้ งที่อยูอ่ ีกที่หนึ่ง ความแรงของคลื่นวิทยุส่งถึงประเทศพม่า เพราะรายการนี้สามารถรับฟังได้
ถึง จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศสาธารณะสหพันธ์พม่า ( เปลีย่ นชื่อประเทศล่าสุด )
ปัจจุบนั การใช้บริ การทางวิทยุภาคภาษาชนเผ่าน้อยลงจากอดีต แต่ก็ยงั มีคนฟังอยู่ โดยเฉพาะชุมชนที่
อยูห่ ่างไกลความเจริ ญ แต่โทรศัพท์มือถือได้เข้ามาแทนที่ ด้วยความที่โทรศัพท์มือถือในปัจจุบนั มีราคาถูก
ค่าใช้จ่ายในการโทรไม่แพง ทําให้ชาวบ้านและกลุ่มชนเผ่า สามารถเข้าถึงการใช้บริ การโทรศัพท์มือถือเกือบ
ทุกคน ทําให้การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็ นเรื่ องที่ง่ายขึ้น จากเดิมฝากข้อความผ่านรายการวิทยุ มาเป็ นการ
โทรศัพท์หากันโดยตรง และมีการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างแพร่ หลายในปัจจุบนั
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สุดสําหรับคนชนเผ่าอ่าข่า คือ คนชนเผ่าไม่สามารถดํารงชีวิต
อย่างในอดีตในบนพื้นที่สูง ด้วยข้อจํากัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นปัญหาที่ดินทํากิน การศึกษา มาประกอบธุรกิจ
ฯลฯ คนชนเผ่าจึงจําเป็ นต้องออกจากชุมชนมาใช้ชีวติ ในเมืองใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ กรุ งเทพ ภูเกต ชลบุลี
กระบี่ ฯลฯ กระจายไปอยูจ่ ากภาคเหนือยังภาคใต้ ซึ่งการอพยพไปของคนชนเผ่าอ่าข่าไม่ได้อพยพไปอย่าง
ถาวร แต่เป็ นการไปอยูเ่ ป็ นครั้งคราว เพราะไปขายผลิตภัณฑ์ชนเผ่ากับนักท่องเที่ยว ตามสถานที่ท่องเที่ยวขึ้น
ชื่อของประเทศไทย เช่นกําไรข้อมือ เสื้ อ หมวก หรื อเครื่ องประดับ ฯลฯ
การออกไปนอกชุมชน

เพื่อความอยูร่ อดของคนชนเผ่าอ่าข่า

เป็ นอีกเหตุผลหนึ่งในการนําการ

เปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นแนวการแต่งกาย ความเชื่อ ภาษา และวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมา
ก่อนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นการย้อมสีผม การเจาะลิ้น การสักลายเน้นความสวยงาม ( เดิมทีคนชนเผ่าสัก
ยันต์เพื่อป้ องกันตัว หรื อเพื่อความขลัง ) เป็ นต้น เมื่อคนชนเผ่าที่ได้รับวัฒนธรรมเหล่านี้กลับเข้ามาในชุมชน

ก็จะนํามาเผยแพร่ และภาพของแปลกเหล่านี้คือความทันสมัย ดูแล้วเท่ห์ เป็ นของคนยุคใหม่ จึงเป็ นที่นิยม
โดยที่ผนู้ าํ ด้านความเชื่อและจิตวิญญาณ ไม่สามารถทัดทานได้เลย
การรับข้อมูลข่าวสารทุกวัน ไม่ว่าจะเป็ นข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ทําให้ชาวบ้านได้รับรู้
ข้อมูลอย่างรวดเร็ ว

แต่การรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารโดยไม่ผา่ นการกรอง

นานเข้าทําให้ชาวบ้านซึมซับและมี

พฤติกรรมตามแบบในทีวี เช่น จากเดิมหากมีเด็กย้อมผม หรื อสูบบุหรี่ จะรับไม่ได้ กลายเป็ นรับได้ และมอง
ว่าเป็ นเรื่ องธรรมดา เพราะเคยเห็นในทีวกี ็มคี นดูดบุหรี่

ขณะที่เยาวชนที่รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารจากช่องทางสื่อ

มองว่าบุหรี่ และยาเส้นไม่ได้อนั ตรายต่อสุขภาพ เมื่อมีการรับรู้ขอ้ มูลและนําไปสู่พฤติกรรมลอกเลียนแบบ ทํา
ให้เกิดหน้าสูบหน้าใหม่ในสังคมอ่าข่า และในปัจจุบนั ในกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มผูช้ ายรู้สึกว่าการสูบ
บุหรี่ เท่ห์ มีความทันสมัย และสูบบุหรี่ เพื่อสังคม
การควบคุมยาสูบ โดยใช้หลักจารี ตประเพณี ในปัจจุบนั ใช้ไม่ได้ เพราะผูท้ ี่มีอาํ นาจในการควบคุม
หลักจารี ต ให้เป็ นไปตามหลักความเชื่อชนเผ่า มีอาํ นาจน้อยลง หลงเหลืออํานาจในเชิงสังคมเพียงแค่ผู้
ประกอบพิธีกรรม การนําหลักจารี ตประเพณี มาควบคุมยาสูบในปัจจุบนั จึงใช้ไม่ได้อย่างสิ้นเชิง
ผลจากการวิจยั ด้วยการจัดเวที

เพื่อระดมความคิดเห็นของชาวบ้านประเด็นเกี่ยวกับยาเส้น ในรู ปแบบ

หลากหลาย เช่น วิธีการบริ โภค ทั้งการมวนสูบ การเคี้ยวหมาก บทบาทการแบ่งเพศความเป็ นหญิง - ชาย
โดยใช้ยาเส้น ตลอดถึงความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเส้น เพื่อให้การศึกษาในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับยา
เส้นให้เห็นภาพชัดเจน เห็นภาพรวมของโครงการ จึงได้ทาํ การออกแบบสอบถามถึงสาเหตุหรื อมูลเหตุต่างๆ
เกี่ยวกับยาเส้น ช่วงอายุแต่ละวัย และผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อทําแบบสอบถามเสร็ จแล้ว ก็มาคํานวณสัดส่วน
เปอร์เซ็นต์ของแต่ละชุมชน
การออกไปสํารวจแบบสอบถาม ประกอบไปด้วยบ้านอะบ่อโด่ บ้านป่ าเกี๊ยะ บ้านห้วยต้นผึ้ง บ้านแม่ตาแมว
บ้านแสนเจริ ญ และบ้านห้วยขี้เหล็ก โดยเป้ าหมายของโครงการสํารวจทุกหลังคาเรื อนที่เป็ นพื้นที่เป้ าหมาย
เนื่องจากหมู่บา้ นเป้ าหมายเป็ นคณะเล็ก ซึ่งสามารถทําแบบสอบถามได้ทุกหลังคาเรื อน ซึ่งผลจากการศึกษาได้
ดังต่อไปนี้

4.1 ชุมชนบ้ านอะบ่อโด่
หมู่ 24 ตําบลท่าก๊อ อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีจาํ นวน 54 หลังคาเรื อน

เป็ นชุมชนชาวอ่าข่า มี

ประชากรดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1.1 จํานวนประชากรบ้ านอะบ่ อโด่
เพศ

จํานวน

รวม

ชาย

142

142

หญิง

160

160

รวม

302

จากตางราง 4.1.1 จํานวนประชากรบ้านอะบ่อโด่ ปัจจุบนั บ้านอะบ่อโด่ มีจาํ นวนประชากรรวม
ทั้งสิ้น 303 คน โดยสามารถแยกเป็ นเพศชาย 142 คน ผูห้ ญิง 160 คน
ข้ อมูลพืน้ ฐานบ้ านอะบ่ อโด่
ชุมชนอยูห่ ่างจากที่ว่าการอําเภอแม่สรวย 47 กิโลเมตร การเดินทางไปชุมชนต้องผ่านดงป่ า ลําห้วย
ภูเขา ซึ่งการเดินทางเข้าไปในชุมชนถนนเป็ นลูกรัง และไม่สามารถเข้าไปในชุมชนในช่วงฤดูฝนได้ เนื่องจาก
ดินถล่มถนน และต้นไม้ลม้ ทับเส้นทาง หากจะเดินทางเข้าไปในชุมชน ต้องมีความชํานาญในพื้นที่ ต้องเป็ น
รถที่ขบั เคลื่อนด้วยสี่ลอ้ และมัดโซ่ลอ้ ถึงจะเข้าไปในชุมชนได้
ในด้านศาสนาและความเชื่อ ชุมชนบ้านอะบ่อโด่นบั ถือศาสนาคริ สต์ เข้าโบสถ์และทําพิธีกรรมใน
ทุกวันอาทิตย์ แต่ท้ งั นี้ยงั มีพิธีกรรมแบบดั้งเดิมชาวอ่าข่าเป็ นอาจิณ
สภาพบ้านเรื อน มีส่วนที่สร้างด้วยไม้และมุงหลังคาด้วยกระเบื้องเป็ นจํานวนน้อย

ส่วนใหญ่มุง

หลังคาด้วยหญ้าคา ใช้ไม้ฟากที่ทาํ มาจากไม้ไผ่ทาํ เป็ นผนังบ้าน ลักษณะบ้านทรงจัว่ ยกพื้นบ้าน ทุกหลังคา
เรื อนติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อให้ความสว่าง การรับรู้ข่าวสารต่างๆ ชาวบ้านรับรู้จากวิทยุภาคภาษาชนเผ่า
ซึ่งเป็ นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ( ภาคภาษาชนเผ่า ) และข่าวสารจากทางการ ซึ่งผ่านผูใ้ หญ่บา้ นมา
สู่ชาวบ้าน

ข้ อมูลด้ านการศึกษา

การศึกษามีส่วนสําคัญในการรับรู้ข่าวสาร และการศึกษาของคนชุมชนห่างไกลความเจริ ญมีมิติต่างๆ
ที่ซ่อนไว้ เช่นการรู้หนังสือหมายถึงเป็ นคน หรื อกลุ่มคนที่ออกนอกชุมชน เพราะในชุมชนไม่ได้มกี ารสอน
หนังสือ ผูค้ นในชุมชนตั้งแต่เด็กถึงเยาวชน ที่สนใจการศึกษาจึงจําเป็ นต้องออกไปศึกษาหาความรู้นอกชุมชน
โดยส่วนมากก็ไปอาศัยอยูต่ ามหอพักที่ศาสนารับภาระเลี้ยงดู และบางส่วนเรี ยนหนังสือในเมืองใหญ่ๆ เช่น
เชียงใหม่ ฯลฯ ซึ่งรายละเอียดการศึกษาดังนี้
ตารางที่ 4.1.2 บ้ านอะบ่อโด่ จากการศึกษาและวิจยั ยังพบผูอ้ ่านหนังสือและเข้าใจในเนื้อหา ดังต่อไปนี้
ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

อ่านหนังสื อได้และเข้าใจ

20

28

48

15.8%

อ่านไม่ได้

120

134

254

83.4%

จากสถิติตามตารางที่ 4.1.2 บ้านอะบ่อโด่

แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของคนในชุมชนบ้านอะบ่อโด่

เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา ซึ่งในชุมชนมีสดั ส่วน 1ใน 4 เท่านั้นที่สามารถอ่านหนังสือออกและเข้าใจใน
เนื้อหา การไม่เข้าใจในเนื้อหาเป็ นปัญหาอุปสรรคอย่างยิง่ ในการสื่อสารข้อความภาพ และเนื้อหาทัว่ ไป
สาเหตุของการติดบุหรี่มวนเองและหมากพลู
จากการศึกษาวิจยั ของโครงการในเชิงลึกยังพบว่า สาเหตุของการติดยาเส้นมวนเอง และหมากพลูที่
ใส่ยาเส้นเคี้ยว ผลจากการศึกษาได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.1.3 บ้ านอะบ่อโด่
ประเภท
สูบยาเส้น

สาเหตุ

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

25-60

45

0

45

14.9%

ฟันไม่ผุ และค่านิยมฟันดํา 40-60

0

12

12

3.9%

ตามเพื่อน, เปรี้ ยวปาก, คน
อื่นใช้ให้ไปจุดยาเส้น

เคี้ยวยาเส้น เชื่อว่าสุขภาพฟันแข็งแรง
สวยงาม

ตารางที่ 4.1.3 บ้านอะบ่อโด่ สามารถอธิบายได้ว่า หมูบ่ า้ นอะบ่อโด่ ผูส้ ูบยาเส้นทั้งหมดเป็ นผูช้ าย
ซึ่งเมื่อไปเทียบกับสัดส่วนของประชากรทั้งหมดสูงถึงร้อยละ 14.9 จากประชากรทั้งหมดเพียง 302 คน ซึ่งถือ
ว่าสูงมาก หากเทียบกับจํานวนประชากรในชุมชน และผูส้ ูบยาเส้นอายุระหว่าง 25 -60 ปี
เช่นเดียวกัน การเคี้ยวหมากพลูใส่ยาเส้น ก็จะเคี้ยวเฉพาะในกลุ่มผูห้ ญิงเท่านั้น อายุระหว่าง 40-60 ปี
การเคี้ยวหมากนอกจากมีความเชื่อว่าการเคี้ยวหมากทําให้สุขภาพฟันแข็งแรง อีกนัยยะหนึ่งจากสถิติบ่งบอก
ว่าการเคี้ยวหมากเป็ นความเชื่อในกลุ่มอ่าข่าวัยกลางคน ผูห้ ญิงและคนรุ่ นใหม่ ไม่นิยมเคี้ยวหมากพลู
ที่มายาเส้ น
ความน่าสนใจเกี่ยวกับที่มาของยาเส้น มาจากไหน ชาวบ้านมีการปลูกยาเส้นเองหรื อไม่ หากไม่ปลูกชาวบ้าน
เอายาเส้นที่ไหนมาบริ โภค จากการศึกษางานวิจยั กับชาวบ้านพบที่มาและที่ไปของยาเส้นดังนี้
ตารางที่ 4.1.4 บ้ านอะบ่อโด่
ที่มา

จํานวน(หลัง)

วิธีบริโภค

หมายเหตุ

ปลูกเอง

3

เคี้ยว

5.5%

ซื้อมาจากชานเมือง

12

สูบ

22.2%

ตารางที่ 4.1.4 บ้านอะบ่อโด่ อธิบายได้ว่า หมู่บา้ นอะบ่อโด่ มีจาํ นวน 54 ครอบครัว มีครอบครัวที่
ปลูกยาเส้น และซอยเอง จํานวน 3 หลังคาเรื อน เมื่อเทียบสัดส่วนจากหลังคาเรื อนทั้งหมด 5.5% ซึ่งการที่ยงั
มีชาวบ้านปลูกยาเส้นอยู่ และปลูกแซมกับพืชไร่ เพราะมีความรู้สึกว่า ยาเส้นที่ปลูกเองมีรสชาติอร่ อย ไม่รส
จัด และยาเส้นที่ปลูกเองมักไม่นิยมนํามาสูบ จากสถิติยงั มีนยั ยะบ่งบอกด้วยว่า หมู่บา้ นอะบ่อโด่ ผูห้ ญิงมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับยาเส้นในการเคี้ยวเท่านั้น

ส่วนยาเส้นที่ขายตามชานเมือง ผลจากการวิจยั ที่ไม่นิยมเคี้ยว

เพราะมีรสขม
ส่วนยาเส้นที่นาํ มามวนสูบ ผลจากการวิจยั บ่งชี้ชดั เจนว่า ชาวบ้านซื้อมาจากชานเมือง เพราะสามารถ
หาซื้อได้ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก สะดวก และที่มาของยาเส้นที่เข้ามาในหมู่บา้ นอะบ่อโด่ สูงถึงร้อยละ 22.2 % โดยเอา
จํานวนหลังคาเรื อนเทียบ จึงสามารถสรุ ปได้ว่ายาเส้นที่เข้ามาในชุมชนบ้านอะบ่อโด่เกือบทั้งหมด มาจากนอก
ชุมชน และไม่ผา่ นกระบวนการผลิตจากชุมชน
ค่าใช้ จ่ายกับยาเส้ น

ค่าใช้จ่าย ที่สูญเสียไปกับยาเส้นในรอบปี ของชาวบ้านอะบ่อโด่ เป็ นอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าสนใจ เพื่อ
ค้นหาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยคํานวณจากแหล่งที่มาของยาเส้น และการบริ โภคยาเส้นตามสัดส่วน และ
ปริ มาณ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
ตารางที่ 4.1.5 บ้ านอะบ่อโด่
แบบยาเส้น ราคา
ห่อ

วิธีบริ โภค
25

สูบ/เคี้ยว

อาทิตย์ละ

1

เคี้ยว

สู บ

(ครั้ง)/วัน

(มวน)/วัน

3

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่าย

8-12

ต่อเดือน/บาท

100

จากข้อมูลตารางที่ 4.1.5 บ้านอะบ่อโด่ พบว่าชาวบ้านอะบ่อโด่ มีผเู้ คี้ยวหมาก และสูบยาเส้น รวมกัน
จํานวน 57 ราย ตามสัดส่วนโดยเอาประชากรรวม หมู่บา้ นอะบ่อโด่สูบและเคี้ยวยาเส้นรวม 18.8% และมี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้อยาเส้นต่อรายเดือนละ 100 บาท/คน หากเอาจํานวนผูส้ ูบยาเส้นและเคี้ยวหมากพลู เดือน
หนึ่งสูญเสียรายจ่ายไปถึงจํานวน 5,700 บาท และตลอดทั้งปี ชาวบ้านอะบ่อโด่มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 68,400
บาท เมื่อเทียบประชากรรวมของชุมชน และรายจ่ายเกี่ยวกับยาเส้น ถือว่าปี หนึ่งๆ บ้านอะบ่อโด่สูญเสียเงิน
เพื่อเป็ นค่ายาเส้นอยูใ่ นขั้นสูง
โรคที่พบ
จากการวิจยั ของโครงการ สืบเนื่องมาจากการเคี้ยวหมาก และสูบยาเส้นเป็ นเวลานาน โดยอ้างอิงสถิติ
รวมจากโรงพยาบาลแม่สรวย และสถิติจากพบผูป้ ่ วยในชุมชน พบข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1.6 บ้ านอะบ่อโด่
โรคที่พบ

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

โรคปอด

40-60

4

3

7

2.3%

วัณโรค

35-50

1

1

2

0.6%

มะเร็ วในหลอดเสียง

30-60

1

-

1

0.3%

ตารางที่ 4.1.6 บ้านอะบ่อโด่ พบผูป้ ระสบภัยบาดเจ็บซึ่งมีส่วนสําคัญมาจากการสูบยาเส้น และเคี้ยว
หมากพลู โดยข้อมูลดังกล่าว เป็ นข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลแม่สรวย เพราะผูป้ ่ วยแต่ละรายมี

สมุดบันทึกข้อมูลในการรักษา และตัดการเคี้ยวยาเส้น และสูบ

จากงานวิจยั น่าสนใจตรงสัดส่วนโดยเอา

ประชากรรวมของชุมชน ที่มีเพียง 302 คน แต่มีผปู้ ่ วยเป็ นโรคปอด หรื อระบบทางเดินหายใจ ถึง 2.3% วัณ
โรค 0.6% มะเร็ งในหลอดเสียง 0.3%
ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่มีอาการป่ วย และเสียชีวิตไปแล้ว ตลอดถึงคาดว่ายังมีชาวบ้านบางส่วนที่เป็ น
โรคต่างๆ สืบเนื่องมาจากสาเหตุหนึ่งมาจากการสูบยาเส้น หรื อ เคี้ยวยาเส้นเป็ นเวลานาน ทําให้เกิดเป็ นโรค
เรื้ อรัง
4.2 หมู่บ้านป่ าเกีย๊ ะ
หมู่ที่ 18 ตําบลท่าก๊อ อําแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็ นชนเผ่าอ่าข่าและลาหู่ สําหรับชนเผ่าอ่าข่า มีจาํ นวน
60 หลังคาเรื อน รายละเอียดประชากรมีดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.2.1 จํานวนประชากรบ้ านป่ าเกีย๊ ะ
เพศ

จํานวน

รวม

ชาย

178

178

หญิง

182

182

รวม

360

ตารางที่ 4.2.1 จํานวนประชากรบ้านป่ าเกี๊ยะ ปัจจุบนั บ้านป่ าเกี๊ยะ มีจาํ นวนประชากรรวมทั้งสิ้น 360 คน
โดยสามารถแยกเป็ นเพศชาย จํานวน 178 คน และหญิง จํานวน 182 คน

ข้ อมูลพืน้ ฐานบ้ านป่ าเกีย๊ ะ
ห่างจากที่ว่าการอําเภอแม่สรวย 34 กิโลเมตร การเดินทางเข้าสู่หมู่บา้ นเป็ นถนนลูกรัง การเข้าไปในชุมชน
ต้องผ่านลําห้วย ภูเขา และป่ าไม้ ในฤดูฝนเข้าไปได้ยากเพราะเป็ นดินโคลน และมักจะมีดินถล่มหรื อต้นไม้

ใหญ่ลม้ ทับเส้นทาง หากจะเข้าไปในฤดูฝน ควรประสานงานผ่านไปยังผูใ้ หญ่บา้ น หรื อสมาชิกสภาองค์การ
บริ หารส่วนตําบลท่าก๊อ เพื่อสอบถามข้อมูลก่อนเข้าไป อย่างไรก็ดีควรนํารถที่ขบั เคลื่อนด้วยสี่ลอ้ และโซ่
สําหรับมัดล้อ
ด้านศาสนา ชุมชนบ้านป่ าเกี๊ยะนับถือศาสนาคริ สต์ นิกายโรมันคาทอลิค

และจะประกอบพิธกี รรมทุกวัน

อาทิตย์ ชาวบ้านจะหยุดทํางานมารวมตัวกันเป็ นจํานวน 2 ครั้ง นัน่ คือช่วงเช้าก่อนกินข้าว และเย็นประมาณ
18 นาฬิกา ในรอบปี หนึ่งมีเทศกาลสําคัญ เช่น คริ สต์มาส ซึ่งเปรี ยบเสมือนวันครอบครัว เด็กๆ เยาวชน
และชาวบ้านที่ออกนอกชุมชน ถือโอกาสกลับมาบ้านร่ วมเฉลิมฉลองกันอย่างอบอุ่น
สภาพบ้านเรื อน ครึ่ งต่อครึ่ งเป็ นบ้านไม้ ทรงไทยพื้นเมือง มีลกั ษณะยกพื้นบ้าน และอีกครึ่ งหนึ่งเป็ นแบบ
บ้านอ่าข่า มุงด้วยหญ้าคา และติดด้วยไม้ฟากไผ่ มีลกั ษณะยกพื้นเช่นกัน

หมู่บา้ นป่ าเกี๊ยะค่อนข้างมีความ

ทันสมัย เนื่องจากมีไฟฟ้ าใช้ มีความสว่าง ชาวบ้านเกือบทุกหลังมีทีวีใช้ มีตูเ้ ย็น มีจานดาวเทียม และที่ขาด
ไม่ได้เลย คือมือถือ ชาวบ้านเกือบทั้งหมดมีมือถือ หรื ออย่างน้อย หนึ่งครอบครัวมีโทรศัพท์มือถือใช้อย่าง
น้อยหนึ่งเครื่ อง เพื่อการติดต่อสื่อสารภายนอก

ข้ อมูลด้ านการศึกษา
หมู่บา้ นป่ าเกี๊ยะไม่มีโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาในชุมชน

มีเพียงศูนย์เด็กเล็กก่อนเรี ยน

ซึ่งเด็ก

ทั้งหมดต้องออกไปเรี ยนหนังสือที่โรงเรี ยนบ้านแม่ตาํ ห่างจากชุมชน 13 กิโลเมตร เด็กจากบ้านป่ าเกี๊ยะต้อง
ไปเรี ยนหนังสือกับเด็กในเมือง เพราะโรงเรี ยนบ้านแม่ตาํ จุดรวมกันของเด็กชนเผ่าในบริ เวณนั้น การเดินทาง
ไปโรงเรี ยนมีรถรับส่งไป-กลับทุกวัน ซึ่งเป็ นภาระที่ผปู้ กครองต้องจ่าย

อย่างไรก็ตามมีเด็กจํานวนไม่นอ้ ย

เช่นกัน ที่ได้ไปอาศัยอยูต่ ามหออุปการะโดยองค์การศาสนา โดยเฉพาะเยาวชนที่เรี ยนอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ปวช. ปวส. และ ปริ ญญา ฯลฯ โดยเกือบทั้งหมดเรี ยนอยูใ่ นตัวอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ตารางที่ 4.2.2 บ้ านป่ าเกีย๊ ะ
ระดับ

ช่ วงอายุ(ปี )

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

ประถม

ไม่เกิน 13

18

25

43

11.9%

มัธยมศึกษาตอนต้น

ไม่เกิน 16

8

7

15

4.1%

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ไม่เกิน 19

5

8

13

3.6%

ปริ ญญา

ไม่เกิน 28

2

2

4

1.1%

ไม่ได้ศึกษา(ไม่เคย)

35-ขึ้นไป

145

140

285

79.1%

จากตารางที่ 4.2.2 บ้านป่ าเกี๊ยะ สถิติโดยภาพรวมชาวบ้านยังอยูใ่ นขั้นอ่านหนังสือไม่ค่อยออก และไม่เข้าใจ
โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป แต่จากตารางสามารถบอกถึงแนวโน้มอนาคตได้เป็ นอย่างดีว่า เด็กชน
เผ่าได้รับการศึกษามากขึ้น และผูป้ กครองได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริ มการศึกษาบุตรหลาน ซึ่งจํานวน
เด็กและเยาวชนร้อยละ 20% รู้หนังสือและอ่านออกเข้าใจได้

ขณะที่กลุ่ม 35 ปี ขึ้นไปทั้งหมดล้วนแต่เป็ น

ผูป้ กครอง ไม่เคยผ่านการเรี ยนหนังสือมาก่อน ทําให้อ่านหนังสือไม่ออก และไม่เข้าใจในเนื้อหาสาระ ทําให้
มีปัญหาในการสื่อสาร การออกอ่านเขียนได้ การติดต่อกับทางการ
ประเด็นเรื่ องยาเส้นผ่านตัวอักษร

และเป็ นปัญหาอย่างยิง่ ในการอธิบาย

จึงมีเพียงวิธีการเข้าไปอธิบายโดยใช้ภาษาชนเผ่า ให้เกิดความเข้าใจตรง

ตามประเด็น และเปิ ดโอกาสให้ชาวบ้านเกิดการแลกเปลี่ยน เพื่อการตระหนักรู้ถึงภัยของยาเส้นต่อร่ างกาย

ประเภท

สาเหตุ

ช่วงอายุ ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

สูบยาเส้น

ตามเพื่อน, เปรี้ ยวปาก, คนอื่น
ใช้ให้ไปจุดยาเส้น เชื่อว่าการ 30-80
สู บยาเส้นไม่อนั ตราย

สูบบุหรี่ ซ้ือ ตามค่านิยมสมัยใหม่,

22

0

22

6.1%

8

-

8

2.2%

15

8

17

4.7%

ตาม

จากห้างหรื อ เพื่อน, อยากให้เพื่อนยอมรับ ไม่เกิน 25
โซห่วย
เชื่อว่าสุ ขภาพฟันแข็งแรง ฟัน
ไม่ผุ

เคี้ยวยาเส้น

ค่านิยมฟันดําสวยงาม

และยาเส้นนํามาใช้ใน

40-ขึ้นไป

พิธีกรรมต่างๆ

สาเหตุของการติดบุหรี่มวนเองและหมากพลู
จากการศึกษาวิจยั พบสาเหตุของการติดบุหรี่ มวยเอง และการเคี้ยวยาเส้น ซึ่งมีนยั ยะต่างๆ ทั้งความเชื่อ การ
ยึดถือปฏิบตั ิตามกันมา ตลอดถึงเป็ นค่านิยมที่ยดึ ถือปฏิบตั ิกนั มาอย่างยาวนาน ผลการศึกษามีดงั นี้
ตารางที่ 4.2.3 บ้ านป่ าเกีย๊ ะ
จากตารางที่ 4.2.3 บ้านป่ าเกี๊ยะ อธิบายได้ว่าในหมู่บา้ นป่ าเกี๊ยะ ผูส้ ูบยาเส้นทั้งหมดเป็ นผูช้ ายล้วน อายุอยู่
ระหว่าง 30 -80 ปี สาเหตุของการสูบยาเส้นมีเหตุผลเพราะเปรี้ ยวปาก , ตามเพื่อน, และการที่ผใู้ หญ่ใช้เด็กไป
จุดยาเส้นให้

สุดท้ายนํามาสู่การสูบยาเส้นอย่างถาวร

ความเชื่อของคนอ่าข่าโดยเฉพาะผูช้ ายตามตาราง

ชี้ให้เห็นว่ายาเส้นไม่ได้อนั ตรายต่อสุขภาพ ในชุมชนหากเอาประชากรทั้งหมดมาคํานวณเป็ นสัดส่วนแล้วสูง
ถึง 6.1%
อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจมากคือ ในหมู่บา้ นป่ าเกี๊ยะ มีเยาวชนสูบบุหรี่ 2.2%

ซึ่งส่วนนี้ เป็ นนักเรี ยนและ

เยาวชนในชุมชน ที่ทุกวันนี้น้ ี กล้าเปิ ดเผยตัวตน โดยเยาวชนส่วนนี้ ท้ งั หมดเป็ นผูช้ ายล้วน และกลุ่มนี้มกั ไม่
สูบยาเส้น เพราะรสจัด จึงหาซื้อบุหรี่ ตามห้างร้าน หรื อร้านโซห่วยต่างๆ
เช่นเดียวกันการเคี้ยวหมากพลู โดยเอายาเส้นเป็ นส่วนประกอบ อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 40 ปี ขึ้นไป และผู้
เคี้ยวหมากพลูเป็ นผูห้ ญิงล้วน หากคิดเอาประชากรทั้งหมดของชุมชนมาคํานวณเป็ น 4.7% การเคี้ยวหมากพลู
เชื่อว่าฟันดําเป็ นสิ่งที่สวยงาม เชื่อว่าการเคี้ยวหมากพลูทาํ ให้สุขภาพฟันแข็งแรง ฟันไม่ผุ นอกจากนั้นคนอ่า

ข่ายังเอายาเส้นมาใช้ในบริ บทตามความเชื่อ เช่น งานศพ ก็นาํ ยาเส้นมามวนและจุดไว้หน้าโลงศพ ยาเส้นใน
หมู่บา้ นป่ าเกี๊ยะ จึงมีปรากฏให้เห็นในหลากหลายบริ บท และยังคงสืบต่อไปอีกนาน
ที่มายาเส้ น
ยาเส้นในหมู่บา้ นป่ าเกี๊ยะและหมู่บา้ นอ่าข่า มีที่มาไม่ค่อยแตกต่างกัน กล่าวคือคนอ่าข่ามีการซื้อมา
จากนอกชุมชน โดยไม่ผา่ นกระบวนการผลิตในชุมชน ซึ่งการที่คนอ่าข่าซื้อยาเส้นมาจากชานเมือง ก่อให้เกิด
ความเชื่อต่างๆ สําหรับหมู่บา้ นป่ าเกี๊ยะ มีสถิติน่าสนใจดังนี้
ตารางที่ 4.2.4 บ้ านป่ าเกีย๊ ะ
ที่มา

จํานวน(หลัง)

วิธีบริโภค

ปลูกเอง

-

-

ซื้อมาจากชานเมือง

34

สูบ/เคี้ยว

หมายเหตุ
56.6%

ตารางที่ 4.2.4 บ้านป่ าเกี๊ยะ อธิบายที่มาของยาเส้นบ้านป่ าเกี๊ยะ ทั้งหมดซื้อมาจากชานเมือง จาก
จํานวนหลังคาเรื อนทั้งหมด 60 หลังคาเรื อน มีจาํ นวนครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับยาเส้นโดยตรงในรู ปแบบของ
การมวนสูบและเคี้ยว จําวน 34 หลังคาเรื อน เทียบสัดส่วน 56.6% ซึ่งที่มาของยาเส้นและอาการเจ็บป่ วยอัน
เนื่องมาจากการสูบยาเส้นเป็ นเวลานาน ชาวบ้านเชื่อว่า การที่ยาเส้นซื้อมาจากภายนอก โดยชาวบ้านไม่ได้
เห็น อาจมีการผสมสารบางชนิด เพื่อให้ยาเส้นมีรสตามต้องการ หากกระบวนการผลิตเป็ นไปตามธรรมชาติ
รสชาติจะต่างกันไป ตามรุ่ นใบของยาสูบ และยังเชื่อด้วยว่าสาเหตุของการเจ็บป่ วยมาจากสารเคมีที่ใส่ลงไปใน
ยาเส้น

ค่าใช้ จ่ายกับยาเส้ น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อยาเส้น นับว่ามีความสําคัญ เพราะจัดอยูใ่ นหมวดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง แต่มี
ความจําเป็ นต้องจ่าย ตรับใดที่ยงั สูบ และการซื้อยาเส้นมาสูบนับว่ามีผลกระทบต่อครอบครัวไม่นอ้ ย เพราะ

เป็ นครอบครัวชนบทที่อาศัยรายได้จากการขายผลผลิตตามฤดูกาล จากการศึกษาวิจยั พบสถิติที่น่าสนใจบ้าน
ป่ าเกี๊ยะดังนี้
ตารางที่ 4.2.5 บ้ านป่ าเกีย๊ ะ
แบบยาเส้น ราคา
ซอง

วิธีบริ โภค
5

วันละ(ซอง) เคี้ยว

สูบ/เคี้ยว

(ครั้ง)/วัน

1

4-8

สู บ

ค่าใช้จ่าย

(มวน)/วัน

10 -15

ต่อเดือน/บาท

หมายเหตุ

140-150

ตารางที่ 4.2.5 บ้านป่ าเกี๊ยะ พบสถิติเกี่ยวกับรายจ่ายค่ายาเส้นของหมู่บา้ นป่ าเกี๊ยะที่น่าตกใจ เพราะ
คนบ้านป่ าเกี๊ยะนิยมสูบยาเส้นเป็ นซอง ยีห่ อ้ ตราไก่แดง บรรจุยาเส้นพร้อมกระดาษ ขายในราคาซองละ 5
บาท ในวันหนึ่งสูบยาเส้นไม่ต่าํ กว่าวันละ 1 ซอง นัน่ ก็หมายความว่า วันนี้มีค่าใช้จ่ายค่ายาเส้นต่อวัน/คน 5
บาท เพราะวันนี้มกี ารสูบยาเส้นโดยเฉลี่ยแล้ววันละ 10 -15 มวน โดยมวนสูบก่อนทํางาน ระหว่างทํางาน
หลังอาหารกลางวัน ตอนเย็น และก่อนนอน
ส่วนผูเ้ คี้ยวหมาก ทั้งหมดเป็ นผูห้ ญิงเคี้ยววันหนึ่งตํ่ากว่า 4 ครั้ง และเคี้ยวตอนเช้าหลังกินเข้า ตอน
กลางวัน ตอนเที่ยงหลังอาหาร ตอนเย็น และยังมีบางคนเคี้ยวหมากตอนนอน จากจํานวนประชากรทั้งหมด
ของชุมชน 360 คน มีคนเคี้ยวและสูบยาเส้นทั้งหมด 47 คน หากเอาสัดส่วนประชากรทั้งหมดของชุมชนมา
คํานวณสูงถึง 13% และชุมชนมีค่าใช้จ่ายเป็ นค่ายาเส้นต่อเดือน 6,589 – 7,050 บาท ตลอดระยะเวลาเป็ นปี
ชุมชนสูญเสียรายจ่ายไปกับค่ายาเส้นสูงถึง 79,068 – 84,600 บาท ซึ่งเป็ นรายจ่ายที่สูงมากสําหรับชุมชนเล็ก
แห่งนี้
โรคที่พบ
จากการสูบยาเส้นมวนเอง และเคี้ยวหมาก ได้สร้างความเสียหายต่อผูเ้ กี่ยวข้องโดยตรง และผูค้ นรอบ
ข้างที่อาศัยอยู่ และมักจะพบผูค้ นที่ได้รับผลกระทบจาการไปเกี่ยวข้องกับยาเส้น ซึ่งมีท้ งั ปรากฏเป็ นรู ปธรรม
กล่าวคือได้รับการตรวจพิสูจน์จากโรงพยาบาลแล้วว่า อาการเจ็บป่ วยส่วนหนึ่งมาจากการสูบยาเส้นและบุหรี่
เป็ นเวลานาน และอยูภ่ ายใต้การดูแลของโรงพยาบาลแล้ว จากการศึกษาวิจยั ในหมู่บา้ นป่ าเกี๊ยะ พบโรคอันมี
ส่วนเกี่ยวข้องจากการเคี้ยวและสูบยาเส้นดังนี้
ตารางที่ 4.2.6 บ้ านป่ าเกีย๊ ะ

โรคที่พบ

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

โรคปอด

40-60

8

4

12

3.3%

ตารางที่ 4.2.6 บ้านป่ าเกี๊ยะ อธิบายผลจากการศึกษาวิจยั โดยอ้างอิงหลักฐานเอกสารจากโรงพยาบาล
แม่สรวย หมู่บา้ นป่ าเกี๊ยะ มีผปู้ ่ วยอันมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการสูบบุหรี่ และเคี้ยวหมากพลู ทําให้มีปัญหา
ระบบทางเดินหายใจ ( ปอด) โดยอยูใ่ นกลุ่มผูเ้ คี้ยวหมากพลู และการสูบบุหรี่ มวนเอง ถึง 12 คน หากเทียบ
สัดส่วนเท่ากับ 3.3% โดยผูป้ ่ วยทั้งหมดได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สรวย และทางโรงพยาบาลได้นดั ให้
ผูป้ ่ วยไปรักษาเป็ นระยะ
อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วยยังเลิกสูบยาเส้น และเคี้ยวหมากพลูไม่ได้ เพียงแต่มีการลดจํานวนปริ มาณในการ
เคี้ยว เช่น ลดจํานวนครั้งต่อวัน

จํานวนมวน เท่านั้น แต่ยงั ไม่สามารถเลิกได้อย่างเด็ดขาด การที่ผไู้ ด้รับ

ผลกระทบจากยาเส้นไม่สามารถเลิกได้ เพราะสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่ตอ้ งไปพบปะกับเพื่อนๆ ในชุมชน
และเวลายามว่างก็มกั หายาเส้นและหมากพลูเคี้ยวกัน จําให้สภาพสังคมอยากแก่การเลิกอย่างเด็ดขาด

4.3 หมู่บ้านห้ วยต้นผึง้
หมู่ที่ 4 ตําบลเจดียห์ ลวง อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ( เป็ นหมู่บา้ นบริ วารของ บ้านหนองหล่ม
) เป็ นหมูบ่ า้ นชนเผ่า ประกอบไปด้วยชนเผ่าอ่าข่า ลาหู่ ไทยใหญ่ รวมทั้งหมด 47 ครอบครัว มีจาํ นวน
ประชากรดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.3.1 จํานวนประชากรบ้ านห้ วยต้นผึง้
เพศ

จํานวน

รวม

ชาย

69

69

หญิง

81

81

รวม

150

ตารางที่ 4.3.1 จํานวนประชากรบ้านห้วยต้นผึ้ง มีจาํ นวนประชากรรวมทั้งสิ้น 150 คน โดยสามารถแยกเพศ
เป็ นชาย 69 คน และผูห้ ญิง 81 คน
ข้ อมูลพืน้ ฐานบ้ านห้ วยต้นผึง้
หมู่บา้ นห้วยต้นผึ้ง ห่างจากที่ว่าการอําเภอแม่สรวย 19 กิโลเมตร

เป็ นหมู่บา้ นของคนชนเผ่า

ประกอบไปด้วยอ่าข่า ไทยใหญ่ ลาหู่ การเข้าไปสู่หมู่บา้ น ไปสายถนนซุเปอร์ไฮเวย์เชียงราย – เชียงใหม่ เมื่อ
มาถึงหมู่บา้ นห้วยส้ม ก็จะมีทางเข้าหมู่บา้ นห้วยต้นผึ้ง จากบริ เวณปากซอยเข้าหมู่บา้ นเป็ นถนนลูกรัง จํานวน
6 กิโลเมตร การสัญจรไปหมู่บา้ นได้ทุกฤดู และฤดูฝนอาจเข้ายากเป็ นบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริ เวณก่อนจะ
เข้าถึงหมู่บา้ น มีภูเขาลาดชัน ควรใช้รถยานพาหนะขับเคลือ่ นด้วยสี่ลอ้ จะสะดวกในการเข้าหมู่บา้ น
ในด้านศาสนาและความเชื่อ หมู่บา้ นห้วยต้นผึ้งเป็ นอีกหนึ่งหมู่บา้ นที่ชาวบ้านมีหลายเผ่า แต่ใช้หลัก
ศาสนาเป็ นการหลอมรวมเอาชาวบ้านให้เป็ นนํ้าหนึ่งใจด้วยกัน ในความต่างของเผ่าไม่ว่าจะเป็ นคนอ่าข่า ลาหู่
ไทยใหญ่ แต่สามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสันติ ภายใต้หลักและความเชื่อศาสนาคริ สต์ ทุกวันอาทิตย์ ชาวบ้าน
มารวมตัวกัน เพื่อทํากิจกรรมเข้าโบสถ์ นมัสการและฟังเทศนา การมารวมกันของชาวบ้านนอกจากเป็ นการ
ขัดเกลาทางจิตใจแล้ว ยังถือเป็ นวันพักผ่อนของชาวบ้านในรอบสัปดาห์ดว้ ย
สภาพบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัย มีท้ งั บ้านที่ทาํ เป็ นทรงไทยพื้นราบ บ้านแบบชนเผ่า ส่วนมากเป็ นแบบ
บ้านชนเผ่าที่มุงด้วยหญ้าคา ตีไม้ฟากไผ่ ในชุมชนมีระบบโซล่าเซลล์ให้แสงสว่าง และเป็ นแหล่งข้อมูลรับรู้
ข่าวสารจากภายนอก เพราะมีการติดจานดาวเทียม มีโทรศัพท์มือถือ และรับรู้ขอ้ มูลจากผูน้ าํ ทางการ การ
รับรู้ข่าวสารของชาวบ้านห้วยต้นผึ้ง ถือว่าอยูใ่ นขั้นดี เพราะนอกจากชุมชนไม่ได้อยูห่ ่างไกลจากในตัวเมือง

แล้ว ชาวบ้านที่มาอาศัยตั้งชุมชนห้วยต้นผึ้ง ยังเคยเป็ นนักเรี ยนโดยการส่งเสริ มของกรมประชาสงเคราะห์ใน
สมัยนั้น ( ปัจจุบนั เปลี่ยนเป็ นกรมพัฒนาสังคม หน่วยที่ 21)

ทําให้ชาวบ้านมีความทันสมัย และรู้หนังสือ

ค่อนข้างเยอะ แต่ยงั มีบางส่วนที่ยงั ไม่รู้หนังสือ ซึ่งเป็ นอีกกลุ่มคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีบทบาทในสังคม เพราะ
เป็ นคนผูอ้ าวุโสและมีตาํ แหน่งทางวัฒนธรรม
ข้ อมูลด้ านการศึกษา
หมู่บา้ นห้วยต้นผึ้ง เป็ นอีกหนึ่งหมู่บา้ นชนเผ่าที่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับด้านการศึกษาที่น่าสนใจ จากการ
ศึกษาวิจยั ของโครงการนี้ พบสถิติดงั นี้
ตารางที่ 4.3.2 บ้ านห้ วยต้นผึง้
ระดับ

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

ประถม

23

19

42

28%

มัธยมศึกษาตอนต้น

18

21

39

26%

มัธยมศึกษาตอนปลาย

14

8

22

14.6%

ปวส/ปริ ญญา

2

1

3

2%

ไม่ได้ศึกษา(ไม่เคย)

12

32

44

29.3%

จากตารางที่ 4.3.2 บ้านห้วยต้นผึ้ง ข้อมูลด้านการศึกษา พบว่าชาวบ้านห้วยต้นผึ้ง มีเกณฑ์การศึกษา
อยูใ่ นระดับสูง และสามารถอ่านออกเขียนได้อยูส่ ดั ส่วนถึง 70% การที่ชาวบ้านสามารถอ่านออกเขียนได้ใน
เกณฑ์ที่สูง เพราะว่าชาวบ้านได้เล่าเรี ยนหนังสือจากศูนย์การศึกษาแม่ฟ้าหลวง ที่ต้ งั อยูใ่ นชุมชน และอีกส่วน
หนึ่งชาวบ้านเคยผ่านการเรี ยนหนังสือ โดยการส่งเสริ มของกรมประชาสงเคราะห์

ทําให้ชาวบ้านอ่านออก

เขียนได้ และสามารถสื่อสารกับคนภายนอกชุมชนในภาคภาษาเมือง ภาษาไทย ได้ดี การรับรู้ข่าวสารจึง
ไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคสําหรับชาวบ้านห้วยต้นผึ้ง
การศึกษาในชั้นประถมทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรี ยน มีสดั ส่วนถึง

28%

การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งที่จบจากโรงเรี ยนทั้วไปแล้วจบสมัยก่อน ซึ่งเรี ยกว่า มศ. 3 รวมชายหญิง
26% จบการศึกษามัธยมศึกตอนปลาย หรื อเทียบเท่า ม. 6 มีสดั ส่วนถึง 14.6% ขณะที่เรี ยนจบชั้น ปสว. 2%
ส่วนชาวบ้านที่ไม่เคยเรี ยนหนังสือ หรื อไม่ได้ศึกษา มีสดั ส่วน 29.3% โดยในส่วนนี้ เป็ นชาวบ้าน ที่มีอายุ
ระหว่าง 45 ปี ขึ้นไป

สาเหตุของการติดบุหรี่มวนเองและหมากพลู
จากการลงไปศึกษาวิจยั ในพื้นที่บา้ นห้วยต้นผึ้ง เกี่ยวกับสาเหตุของการติดยาเส้นหรื อบุหรี่ ในชุมชน ผลจาก
การศึกษาพบสถิติที่มาและที่ไปเกี่ยวกับการติดยาเส้นดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.3.3 บ้ านห้ วยต้นผึง้
ประเภท
สูบยาเส้น

สาเหตุ
ตามเพื่อน,

ช่วงอายุ ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

เปรี้ ยวปาก,

คลายเครี ยด, คนอื่นใช้ให้ 30-70

32

11

43

26.6%

22

-

22

14.6%

3

5

8

5.3%

ไปจุดยาเส้น,ไล่แมลง เชื่อ
ว่าการสูบยาเส้นไม่
อันตราย
สูบบุหรี่ ซ้ือ ตามค่านิยมสมัยใหม่, ตาม
จากห้างหรื อ เพื่อน,
โซห่วย

อยากให้เพื่อน ไม่เกิน 25

ยอมรับ
เชื่อว่าสุขภาพฟันแข็งแรง
ฟันไม่ผุ

เคี้ยวยาเส้น สวยงาม

ค่านิยมฟันดํา

และยาเส้น 40-ขึ้นไป

นํามาใช้ในพิธีกรรมต่างๆ
ตารางที่ 4.3.3 บ้านห้วยต้นผึ้ง อธิบายถึงสาเหตุของการติดยาเส้นในกลุ่มอายุระหว่าง 30 -70 ปี โดย ติดยาเส้น
มวนสูบเพราะตามเพื่อน, เปรี้ ยวปาก, ผูป้ กครอง พ่อหรื อแม่ใช้ให้ไปจุด, สูบเพื่อคลายเครี ยด และสูบเพื่อไล่
แมลง มีสดั ส่วนสูงถึง 26.6% จํานวนจากประชากรทั้งหมดของชุมชน
และ 14.6% เป็ นกลุ่มนักเรี ยนและนักศึกษา ตลอดถึงเยาวชน ซึ่งกลุ่มนี้ ไม่นิยมสูบยาเส้นมวนกระดาษ แต่จะ
ซื้อบุหรี่ ตามร้านค้า

จากการศึกษาวิจยั พบว่ากลุ่มนี้

เป็ นกลุ่มนักเรี ยนและนักศึกษา

โดยเฉพาะระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น – ปลาย มีอตั ราการสูบบุหรี่ สูง โดยสาเหตุการสูบบุหรี่ มาจากความคิดที่วา่ การสูบบุหรี่
ทันสมัย เท่ห์ สูบเพื่อสังคม และสูบตามเพื่อน

การเคี้ยวหมากพลูเอายาเส้นมาผสม มีสดั ส่วน 5.3% โดยการเคี้ยวหมากพลูพบในกลุ่มผูม้ ีอายุระหว่าง 40 ปี
ขึ้นไป ซึ่งเป็ นกลุ่มเก่าแก่ที่ติดมาตั้งแต่อดีต และไม่สามารถเลิกได้ และยังเชื่ออีกว่าการเคี้ยวหมากพลูทาํ ให้
สุขภาพดี ฟันไม่ผุ ตลอดถึงเชื่อว่าฟันดําจากการเคี้ยวหมากทําให้ฟันสวยงาม
ผลจากการวิจยั ชี้ชดั เจนว่า ชาวบ้านห้วยต้นผึ้งจากประชากรทั้งหมด มีผสู้ ูบยาเส้น บุหรี่ และเคี้ยวหมากพลูสูง
ถึง 48.6%

สรุ ปคือเกือบครึ่ งหนึ่งของชาวบ้านทั้งชุมชนเกี่ยวข้องกับยาเส้น บุหรี่ นับเป็ นสถิติที่สูงมากของ

ชุมชนที่ไม่ห่างไกลจากชุมชนในเมืองแห่งนี้
ที่มายาเส้ น
จากสถิติของผูส้ ูบ และเคี้ยวยาเส้นของหมู่บา้ นห้วยต้นผึ้ง มีสดั ส่วนที่สูงมาก หากเทียบกับจํานวน
ประชากรทั้งชุมชน ซึ่งมีความหมายหลายๆอย่างบ่งบอก
ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่าที่มาของยาเส้นและ
ยาสูบมีความสอดคล้องกัน และแหล่งที่มาของยาเส้นของชุมชนบ้านห้วยต้นผึ้งมีดงั นี้
ตารางที่ 4.3.4 บ้ านห้ วยต้นผึง้
ที่มา

จํานวน(หลัง) วิธีบริโภค

หมายเหตุ

ปลูกเอง

2

เคี้ยว

4.2%

ซื้อมาจากชานเมือง

23

สูบ

48.9%

ตารางที่ 4.3.4 บ้านห้วยต้นผึ้ง อธิบายหมู่บา้ นห้วยต้นผึ้ง มีจาํ นวน 47 หลังคาเรื อน มีผปู้ ลูกยาเส้น
เอง เพื่อนํามาเคี้ยวกับหมากพลู เพียงจํานวน 2 หลังคาเรื อน หรื อเทียบสัดส่วนจากครอบครัวเรื อนทั้งหมด
เพียง 4.2% ส่วนยาเส้นซื้อมาจากชานเมือง เพื่อนํามามวนสูบ สูงถึง 23 หลังคาเรื อน หรื อจํานวน 48.9%
หากมองภาพรวมของชุมชน ครอบครัวเรื อนที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเส้นโดยตรงจากทั้งหมดถึง 25 หลังคาเรื อน
หรื อเทียบสัดส่วนเป็ น 53.1 % นับว่าเป็ นสถิติที่สูงมาก เพราะครัวเรื อนเกินครึ่ งมีพฤติกรรมสูบหรื อเคี้ยวยา
เส้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนผูส้ ูบหรื อเคี้ยวโดยตรง และทางอ้อมยังส่งผลถึงลูกหลานคนในชุมชน
ค่าใช้ จ่ายกับยาเส้ น
เมื่อทราบที่มาของยาเส้นแล้ว

ค่าใช้จ่ายที่ชาวบ้านห้วยต้นผึ้งต้องเสียไปจึงมีความสอดคล้องกับที่มา

จากการศึกษาวิจยั พบว่า หมู่บา้ นห้วยต้นผึ้ง มีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายยาเส้นดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4.3.5 บ้ านห้ วยต้นผึง้
แบบยาเส้น ราคา(บาท) วิธีบริ โภค

วันละ(ซอง) เคี้ยว

สู บ

(ครั้ง)/วัน

ค่าใช้จ่าย

(มวน)/วัน

ต่อเดือน/บาท

ซอง

5

สูบ

1

-

10 -15

140-150

ห่อ

25

เคี้ยว

เดือนละ 1ห่อ

4-8

-

25

หมายเหตุ

ตารางที่ 4.3.5 บ้านห้วยต้นผึ้ง ผลจากการศึกษาวิจยั หมู่บา้ นห้วยต้นผึ้ง มีจาํ นวนประชากรทั้งหมด
150 คน แต่มีผสู้ ูบหรื อเคี้ยวยาเส้นทั้งหมด 73 คน เทียบสัดส่วนของประชากรรวมทั้งชุมชน 48.6 %
เอาจํานวนประชากรทั้งชุมชนมาศึกษาพบว่า

เมื่อ

ในแต่ละเดือนชุมชนบ้านห้วยต้นผึ้งเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็ นค่ายา

เส้นถึง 10,220 – 10,950 บาท
และเมื่อนํามาศึกษาตลอดระยะเวลาทั้งปี

คนห้วยต้นผึ้งต้องสูญเสียค่าใช้จ่าย มากถึง 122,640 –

132,400 บาท นับเป็ นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เมื่อเทียบกับค่าแรงงานที่อยูร่ ะหว่าง 150 -200 บาท/วัน จึงมี
ผลกระทบถึงความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โรคที่พบ
จากการบริ โภคยาเส้น ทั้งสูบและเคี้ยวยาเส้น ย่อมมีส่วนในผลกระทบต่อร่ างกายผูเ้ สพ ตลอดถึงคนที่
อยูร่ อบกายและผลกระทบปรากฏออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งผลกระทบดังกล่าว มีสาเหตุหส่วนหนึ่งมาจากการสูบ
ยาเส้นและบุหรี่ เป็ นเวลานาน จึงต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแม่สรวย ผลจากการศึกษาพบสถิติในชุมชนพบ
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.3.6 บ้ านห้ วยต้นผึง้
โรคที่พบ

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

โรคปอด

40-60

3

1

4

2.6%

ตารางที่ 4.3.6 บ้านห้วยต้นผึ้ง จากการวิจยั เชิงลึก ได้พบเอกสารประจําตัวผูป้ ่ วย ซึ่งทางโรงพยาบาล
แม่สรวย ได้ออกให้พกติดตัว และต้องเข้ารักษาตัวตามนัด ในชุมชนบ้านห้วยต้นผึ้ง มีผปู้ ่ วยอันมีสาเหตุส่วน
หนึ่งมาจากการสูบยาเส้นและเคี้ยวหมากพลู จํานวนรวม 4 ราย เทียบสัดส่วนของประชากรทั้งหมด 2.6% ผู้
ได้รับผลกระทบ มักประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ โรคปอด และทางโรงพยาบาลได้ทาํ การรักษา และ
ชาวบ้านทั้งจํานวน 4 ราย สามารถเลิกสูบยาเส้นและเคี้ยวหมากพลูได้เด็ดขาด อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเลิกได้
แต่กระบวนการรักษาโรคปอดและระบบลมหายใจต้องรักษาต่อไปตลอดชีพ
4.4 หมู่บ้านแม่ตาแมว
หมู่ที่ 9 ตําบลเจดียห์ ลวง อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็ นชนเผ่าอ่าข่าล้วน มีจาํ นวน 36
หลังคาเรื อน รายละเอียดประชากรดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.4.1 จํานวนประชากรบ้ านแม่ตาแมว
เพศ

จํานวน

รวม

ชาย

93

93

หญิง

112

112

รวม

205

ตาราง 4.4.1 จํานวนประชากรหมู่บา้ นแม่ตาแมว สามารถแยกเป็ นเพศชาย 93 คน และ 112 คน
รวมทั้งสิ้น 205 คน

ข้ อมูลพืน้ ฐานบ้ านแม่ตาแมว
หมู่บา้ นแม่ตาแมว เป็ นหมู่บา้ นชนเผ่าอ่าข่าล้วน อยูห่ ่างจากที่ว่าการอําเภอแม่สรวย 23 กิโลเมตร
อยูห่ ่างจากถนนซูเปอร์ไฮเวย์ 11 กิโลเมตร การสัญจรไปมาช่วง 11 กิโลเมตร ต้องผ่านภูเขา ต้นไม้ และลํา
ห้วย ถนนเป็ นลูกรัง การขึ้นหมูบ่ า้ นจะยากลําบากในฤดูฝน หากจะขึ้นต้องใช้รถที่ขบั เคลื่อนด้วยสี่ลอ้
ลักษณะบ้านในชุมชน เกือบทั้งหมดมุงด้วยหญ้าคา ซึ่งเป็ นแบบบ้านอ่าข่า ตีดว้ ยไม้ฟากไผ่ ทรงบ้าน
มีการยกพื้น และมีบา้ นอีกจํานวนหนึ่ง ที่สร้างบ้านด้วยไม้ มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง มีลกั ษณะยกพื้น ซึ่งเป็ น
ทรงบ้านของคนในเมือง
ในด้านความเชื่อ ชาวบ้านแม่ตาแมว ได้หนั มานับถือศาสนาคริ สต์กนั เมื่อไม่นานมานี่เอง ก่อนหน้า
นั้นนับถือศาสนาดั้งเดิมของชาวอ่าข่า มีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อโบราณดั้งเดิม แต่เมื่อผูน้ าํ ทางจิต
วิญญาณได้ลม้ หายตายจากไป ทําให้เด็กรุ่ นใหม่ไม่สามารถสืบทอดเจตนารมณ์ได้ เมื่อไม่สามารถประกอบ
พิธีกรรมได้ ก็หนั ไปนับถือศาสนาคริ สต์ อย่างไรก็ตามปัจจุบนั ชาวบ้านได้หนั มานับถือศาสนาคริ สต์ โดย
แบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ นิกายโรมันคาทอลิค และนิกายโปรแตสแตนท์ ทุกวันอาทิตย์ชาวบ้านก็ทาํ กิจกรรมเข้า
โบสถ์นมัสการพระผูเ้ ป็ นเจ้า วันอาทิตย์จึงกลายเป็ นวันพักผ่อนของชาวบ้าน
ทุกหลังคาเรื อนในหมู่บา้ นแม่ตาแมว ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ มีส่ิงอํานวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็ น
การใช้โทรศัพท์มือถือ จานดาวเทียม ทีวี วิทยุฯลฯ ซึ่งการมีเครื่ องอํานวยความสะดวก ทําให้ชาวบ้านได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ ว
ข้ อมูลในด้ านการศึกษา
การศึกษาเป็ นสิ่งสําคัญ

คนชนเผ่าไม่สามารถปฏิเสธการศึกษาได้ เพราะท่ามกลางกระแสสังคมที่

เปลี่ยนไปทุกวัน แต่ไม่สามารถปิ ดชุมชนอย่างอดีตได้ ทําให้บริ บทชุมชนเปลี่ยนไป ผูค้ นในชุมชนต้องมี
การติดต่อกับคนภายนอก ทั้งในเรื่ องของการคิดต่อค้าขาย

การไปปฏิสมั พันธ์ ฯลฯ คนชนเผ่าจึงมีความ

จําเป็ นในการติดต่อสื่อสารกับคนนอกชุมชน
จากการศึกษาวิจยั ของโครงการนี้ พบสถิติเกี่ยวกับการศึกษาของชาวบ้านแม่ตาแมวที่น่าสนใจ ซึ่งสถิติน้ ีเป็ น
ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการวิจยั มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.4.2 บ้ านแม่ตาแมว

ระดับ

ช่ วงอายุ(ปี )

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

ประถม

ไม่เกิน 13

18

21

39

19%

มัธยมศึกษาตอนต้น

ไม่เกิน 16

9

12

21

10.2%

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ไม่เกิน20

5

8

13

6.3%

ปวส./ปริ ญญา

ไม่เกิน 34

3

4

7

3.4%

ไม่ได้ศึกษา(ไม่เคย)

35-ขึ้นไป

58

67

125

60.9%

ตารางที่ 4.4.2 บ้านแม่ตาแมว อธิบายผลจากการศึกษาวิจยั ของโครงการ เกี่ยวกับประเด็นการอ่าน
ออกเขียนได้ หรื อสื่อความหมายต่างๆเข้าใจของชาวบ้านแม่ตาแมว โดยเอาประชากรรวมทั้งหมด คือ 205 คน
มาคํานวณสัดส่วน เพื่อหาค่าเฉลี่ยด้านการศึกษาของชาวบ้าน ชาวบ้านที่จบชั้นประถมศึกษา อ่านออกเขียนได้
มี 19%

ผูท้ ี่จบชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี 10.2% จบชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า มี
6.3% จบชั้นระดับ ปวส. หรื อปริ ญญา มีสดั ส่วน3.4% ขณะที่ชาวบ้านมีอายุระหว่าง 35 ปี ขึ้นไป มีสดั ส่วน
ที่ไม่รู้หนังสือหรื ออ่านไม่ออกมีสดั ส่วนสูงถึง 60.9%
จากสถิติบ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษาของชาวบ้านแม่ตาแมวเป็ นอย่างดี ชาวบ้านมีเพียงร้อยละ
40% เท่านัน่ ที่สามารถอ่านออกเขียนได้ ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวเป็ นกลุ่มคนที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี สาเหตุที่อ่านได้
เพราะในชุมชนมีโรงเรี ยน และเด็กๆเยาวชนส่วนมาก็ผา่ นการศึกษาจากโรงเรี ยนนี้
ส่วนที่อ่านหนังสือไม่ออกหรื อไม่เข้าใจในเนื้ อหา 60.9% ซึ่งเป็ นสถิติที่บ่งบอกว่า ชาวบ้านแม่ตา
แมวเกินครึ่ งหนึ่ง ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ การที่กลุ่มนี้ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ เพราะเป็ นกลุ่ม
บุคคลดั้งเดิม ที่ในอดีตไม่นิยมส่งบุตรหลานเข้าสถานศึกษา

ทําให้กลุ่มคนเหล่านี้สูญเสียโอกาสในด้าน

การศึกษาอย่างแท้จริ ง
อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั แนวคิดการส่งเสริ มการศึกษาได้มกี ารเผยแพร่ เข้าไปในชุมชน ทําให้ชาวบ้าน
ต้องส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาเท่าที่จาํ เป็ นหรื อมีความสามารถส่งได้ ซึ่งแหล่งที่ชาวบ้านและลูกหลานมัก
จบชั้นระดับประถมศึกษา เพราะมีโรงเรี ยนอยูใ่ นชุมชน และจากการศึกษาพบว่าเด็กๆ มีโอกาสการศึกษา
หลังจากเรี ยนจบชั้นประถมศึกษาน้อย
กลุ่มที่ไม่ได้ศึกษาเรี ยนต่อมักไปทํางานตามในเมืองใหญ่ๆ เช่น
เชียงใหม่ กรุ งเทพ ฯลฯ

ประเภท

สาเหตุ

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

สูบยาเส้น

ตามเพื่อน,

เปรี้ ยวปาก,

เครี ยด, ไล่แมลง, คนอื่น 25-60

43

15

58

28.2%

12-24

18

0

18

8.7%

เคี้ยวยาเส้น ฟันไม่ผุ และค่านิยมฟันดํา 40-60

2

10

12

5.8%

ใช้ให้ไปจุดยาเส้น
ทันสมัย, เท่ห,์ ได้รับการ
บุหรี่

ยอมรับจากเพื่อน,
แสดงออกถึงความเป็ น
ลูกผูช้ าย
เชื่อว่าสุขภาพฟันแข็งแรง
สวยงาม

สาเหตุของการติดบุหรี่มวนเองและหมากพลู
การสูบยาเส้น หรื อเคี้ยวหมากพลู ต้องมีที่มาของการสูบ เพราะก่อนจะติดอะไรเป็ นสาเหตุของการ
ติด ไม่ว่าจะเป็ นด้านความเชื่อ ด้านโครงสร้างสังคม หรื อแม้กระทัง่ ด้านพิธีกรรม ในบริ บทของชนเผ่า
อ่าข่า มีการใช้ยาเส้นเป็ นอาจิณ จากการศึกษาวิจยั บ้านแม่ตาแมว มีสาเหตุของการติดบุหรี่ มวนเองและเคี้ยว
หมากพลูดงั นี้ตารางที่
ตารางที่ 4.4.3 บ้ านแม่ตาแมว
จากตารางที่ 4.4.3 บ้านแม่ตาแมว บ่งบอกถึงสาเหตุของการติดยาเส้นและหมากพลู การที่ติดยา
เส้นเพราะพฤติกรรมเพื่อน ผ่อนคลายความตรึ งเครี ยดจากการทํางานหนัก ไล่แมลงต่างๆ เช่นยุง รวมไปถึง
การที่ผปู้ กครองใช้ให้ไปจุด จนนํามาสู่การติดยาเส้น สัดส่วนทั้งหมดโดยเอาประชากรทั้งหมดมามาคํานวณ
เป็ น 28.2%
ปัจจุบนั ในกลุ่มเยาวชนผูช้ าย มักนิยมสูบบุหรี่ ที่ซ้ือมาจากร้านค้าทัว่ ไป กลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มที่ออกนอก
ชุมชนบ่อย มีการพบปะกับผูค้ นมากมาย ในส่วนนี้ส่วนหนึ่งยังอยูใ่ นกลุ่มนักเรี ยน ผลจากการศึกษาพบเด็ก
ที่มีอายุต่าํ สุดที่สูบหรี่ 12 ปี และช่วงอายุระหว่าง 12 -24 ปี เป็ นช่วงที่เด็กหัดสูบบุหรี่ แต่ไม่สูบยาเส้น

พฤติกรรมการเคี้ยวยาเส้น เป็ นสิ่งที่แยกไม่ออกระหว่างความเชื่อกับวิถีชีวิต เพราะกลุ่มคนดังกล่าว
เป็ นกลุ่มที่มีความเชื่อว่าการเคี้ยวหมากพลู ทําให้สุขภาพฟันแข็งแรง ตลอดถึงค่านิยมแบบเก่าว่าฟันดําเป็ นฟัน
ที่สวยงาม และไม่ฟันผุ ผลจากความเชื่อนี้ ทาํ ให้ชุมชนบ้านแม่ตาแมวมีสดั ส่วนคนเคี้ยวหมากพลูเป็ น 5.8%
หากเอาจํานวนประชากรของชุมชนคือ 205 คน มาเทียบสัดส่วนผูไ้ ปเกี่ยวข้องกับยาเส้นโดยตรง
ชุมชนบ้านแม่ตาแมว มีจาํ นวนประชากร 88 คนที่มีพฤติกรรมสูบยาเส้น เคี้ยวหมากพลู ฯลฯ ซึ่งจํานวน
ดังกล่าวเทียบสัดส่วน 42.9% สรุ ปชาวบ้านแม่ตาแมวเกือบครึ่ งหนึ่งของประชากรทั้งหมด มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรื อบริ โภคยาเส้น
ที่มายาเส้ น
หมู่บา้ นแม่ตาแมว จํานวนประชากรเกือบครึ่ งหนึ่งของทั้งหมด มีส่วนไปเกี่ยวข้องกับการบริ โภคยา
เส้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม และที่มาของยาเส้นมาจากไหน ผลจากการวิจยั พบเส้นทางแหล่งที่มาของยาเส้น
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.4.4 บ้ านแม่ตาแมว
ที่มา

จํานวน(หลัง)

วิธีบริโภค

ปลูกเอง

-

-

ซื้อมาจากชานเมือง

19

สูบ/เคี้ยว

หมายเหตุ
52.7%

ตารางที่ 4.4.4 บ้านแม่ตาแมว อธิบายที่มาของยาเส้น ที่ชาวบ้านแม่ตาแมว นํามาสูบและเคี้ยว ซื้อมา
จากชานเมืองทั้งหมด ชาวบ้านไม่ได้ปลูกเองหรื อมีส่วนร่ วมวิธีในการบ่มยาเส้นแต่อย่างใด จากจํานวน 36
ครัวเรื อน มีจาํ นวน 19 ครัวเรื อนที่ซ้ือและเสียค่าใช้จ่ายเป็ นค่ายาเส้นในแต่ละวัน หากเทียบสัดส่วนจํานวน
หลังคาเรื อนของชุมชนทั้งหมด ผูส้ ูบยาเส้นและเคี้ยวหมากพลูโดยผสมยาเส้น สูงถึงร้อยละ 52.7% หากมอง
ในมิติชุมชนโดยเอากฎหมายว่าด้วยเรื่ องเหล้าและบุหรี่ ชุมชนไม่มีความปลอดภัย และโอกาสที่กลุ่มชาวบ้านที่
ไม่สูบยาเส้น ได้รับควันยาเส้นมือสองเป็ นไปได้สูง
ค่าใช้ จ่ายกับยาเส้ น

การที่ชาวบ้านติดยาเส้น เพื่อนํามาสูบและเคี้ยวกับหมากพลู นัน่ หมายถึงชาวบ้านมีค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อยาเส้น หากดูจากจํานวนประชากรที่สูบและเคี้ยวยาเส้น ตลอดถึงครอบครัวเรื อนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยา
เส้นทั้งทางตรงและทางอ้อม นัน่ หมายถึงผูท้ ี่ไปเกี่ยวข้องมีค่าใช้จ่าย ผลจากการศึกษาวิจยั พบสถิติเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็ นค่ายาเส้นดังนี้
ตารางที่ 4.4.5 บ้ านแม่ตาแมว
แบบยาเส้น ราคา

วิธีบริ โภค อาทิตย์ละ

เคี้ยว

สู บ

(ครั้ง)/วัน

(มวน)/วัน

ค่าใช้จ่าย
ต่อเดือน/บาท

ซอง

5

สูบ

6-7

-

10-15

100

ห่อ

25

เคี้ยว

เดือนละ 3

5- 10

-

75

หมายเหตุ

ห่อ

จากตารางที่ 4.4.5 บ้านแม่ตาแมว อธิบายได้ว่าชาวบ้านที่สูบยาเส้น นิยมซื้อมาเป็ นซอง ซึ่งราคาซอง
ละ 5 บาท ในหนึ่งอาทิตย์สูบ 6-7 ซอง โดยเฉลี่ยจึงตกวันละ 1 ซองหรื อ มีค่าใช้จ่ายวันละ 5 บาท และมวน
สูบวันหนึ่งอยูร่ ะหว่าง 10-15 มวนต่อวัน จึงมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยประมาณการไม่ต่าํ กว่า 100 บาท
กลุ่มที่เคี้ยวยาเส้นกับหมากพลู วันหนึ่งเคี้ยว 6-7 ครั้ง และ เดือนหนึ่งใช้ยาเส้นแบบห่อ ประมาณ 3
ห่อ ๆละ 25 บาท กลุ่มที่เคี้ยวยาเส้น จึงมีรายจ่ายเดือนหนึ่ง ไม่ต่าํ กว่า 75 บาท
หากเอาจํานวนผูส้ ูบยาเส้นและเคี้ยวยาเส้นกับหมากพลู มารวมกัน มีท้ งั หมด 88 ราย หรื อร้อยละ
42.9% ของประชากรทั้งหมู่บา้ น ค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งจ่ายไปเดือนละ 8,800 บาท ในรอบหนึ่งปี สูญเสียค่าใช้จ่าย
ไปถึง 105,600 บาท นับเป็ นจํานวนที่สูงมาก หากเทียบกับรายได้ ที่ค่าแรงทัว่ ไปอยูท่ ี่วนั ละ 100 บาท

โรคที่พบ
ผลสืบเนื่องมาจากการบริ โภคยาเส้น ทั้งสูบและเคี้ยวเป็ นเวลานาน ซึ่งมีผลกระทบต่อร่ างกายโดยตรง
จากผลการศึกษาเป็ นรายบุคคล และศึกษาวิจยั ควบคู่ไปกับเอกสารหลักฐานทางราชการ ที่ทางโรงพยาบาลแม่
สรวยออกให้ ทําให้พบสถิติผปู้ ่ วยอันมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากยาเส้นในชุมชนดังนี้
ตารางที่ 4.4.6 บ้ านแม่ตาแมว

โรคที่พบ

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

โรคปอด

40-60

3

1

4

1.95

ตารางที่ 4.4.6 บ้านแม่ตาแมว จากการที่ทางทีมวิจยั ได้เข้าไปศึกษาอย่างจริ งจัง และพบผูป้ ่ วยอัน
เนื่องมาจากการสูบยาเส้นและเคี้ยวหมากพลูเป็ นเวลานาน ทําให้มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ เป็ นโรคปอด
ซึ่งทางโรงพยาบาลแม่สรวย ก็ได้จดั ทําสมุดบันทึกข้อมูลให้ผปู้ ่ วยได้พกติดตัว ซึ่งมีประวัติการรักษา และ
ชนิดยาที่ตอ้ งใช้

ผลจากการวิจยั พบผูป้ ่ วยที่บา้ นแม่ตาแมว มีคนป่ วยระบบทางเดินหายใจ และต้องได้รับ

อ๊อกซิเจนเดือนละหนึ่งครั้งอย่างตํ่า จํานวนรวม 4 ราย แยกเป็ นชาย 3 และหญิง 1 ราย

4.5 หมู่บ้านแสนเจริญ
หมู่ที่ 10 ตําบลวาวี อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อยูห่ ่างจากที่ว่าการอําเภอแม่สรวย 9 กิโลเมตร
มีจาํ นวน 190 หลังคาเรื อน มีประชากรดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.5.1 ประชากรบ้ านแสนเจริญ
เพศ

จํานวน

รวม

ชาย

432

432

หญิง

572

572

รวม

1,004

ตารางที่ 4.5.1 ประชากรหมู่บา้ นแสนเจริ ญ สามารถแยกเป็ นเพศชาย จํานวน 432 คน ผูห้ ญิง
จํานวน 572 คน รวมจํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,004 คน
*** มีประชากร 1,004 คน ชื่อจํานวนประชากรที่มีทะเบียนราษฎร์ และมีจาํ นวนประมาณ 50 ราย ไม่ได้อยู่
ในทะเบียนราษฎร์ ซึ่งประชากรส่วนนี้ มาจาการแต่งงานกับชาวบ้านแสนเจริ ญ
ข้ อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับบ้ านแสนเจริญ
หมู่บา้ นแสนเจริ ญ เป็ นหมู่บา้ นชนเผ่าอ่าข่าล้วน และเป็ นหมู่บา้ นขนาดใหญ่ ห่างจากที่ว่าการอําเภอ
แม่สรวยเพียง 9 กิโลเมตร การสัญจรไปมาสะดวกสบายทุกฤดูกาล เพราะมีการลาดยางเข้าถึงหมู่บา้ น การ
ขึ้นไปหมู่บา้ นแสนเจริ ญ ต้องผ่านภูเขาน้อยใหญ่ และขึ้นดอยเป็ นบางจุด แต่ดว้ ยเส้นทางคมนาคมที่ดี ทําให้
การสัญจรไปมาสะดวก และมีนกั ท่องเที่ยวมาเที่ยวตามฤดูกาล
ด้านความเชื่อ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่นบั ถือดั้งเดิม ซึ่งเป็ นกลุ่มที่เซ่นไหว้วิญญาณ
บรรพบุรุษ มีความเคร่ งในจารี ตประเพณี ในรอบปี มีการประกอบพิธีกรรมอย่างน้อย 12 เทศกาล ความเชื่อ
ของคนอ่าข่ากลุ่มนี้จึงมีมนต์ขลังและเสน่ห์อยูใ่ นตัว กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่นบั ถือศาสนาพุทธ เพราะในชุมชน
มีสาํ นักสงฆ์ และมีชาวบ้านนับถือแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ มีการปฏิบตั ิกิจวัตรตามหลักศาสนาสําคัญ เช่น
วันเข้าพรรษา ออกพรรษาฯลฯ
อีกศาสนาคือ ศาสนาคริ สต์ ในหมูบ่ า้ นแสนเจริ ญเก่า มีจาํ นวนผูน้ บั ถือศาสนาคริ สต์นอ้ ย เกินจํานวน
10 หลัง ไม่มาก ส่วนที่หมู่บา้ นแสนเจริ ญใหม่ ทั้งชุมชนนับถือศาสนาคริ สต์ แบ่งออกเป็ น 2 นิกาย คือ คาทอ
ลิค หรื อเรี ยกกลุ่มนี้ว่าคริ สตัง และโปรแตสแตนท์ กลุ่มนี้เรี ยกตัวเองว่าคริ สต์เตียน

ในด้านความเชื่อ ถึงแม้ว่าในหมู่บา้ นแสนเจริ ญ มีความแตกต่างกัน แต่ก็มีผอู้ าวุโสในชุมชน ซึ่งเป็ น
ที่ยอมรับของชาวบ้านให้คาํ แนะนํา และมีผนู้ าํ ทางการ เช่น ผูใ้ หญ่บา้ น ค่อยรักษาความสงบเรี ยบร้อยใน
หมู่บา้ น

ความต่างในด้านความเชื่อของหมู่บา้ นแสนเจริ ญเป็ นความสวยงาม เพราะอาศัยความเป็ นคนอ่าข่า

ที่พดู ภาษาเดียวกัน เมื่อมีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้น จึงช่วยกัน เช่น งานศพ ชาวบ้านจะไม่ไปทํางานและอยู่
ช่วยงานศพทุกศาสนา ความต่างในด้านความเชื่อในหมู่บา้ นแสนเจริ ญ จึงไม่ใช่ประเด็นที่เป็ นปัญหา สามารถ
อยูร่ ่ วมกันได้อย่างกลมกลืน
สภาพบ้านเรื อน ในหมู่บา้ นแสนเจริ ญ ซอกซอยต่างๆ ได้เทไปด้วยคอนกรี ต บ้านเรื อนมีการสร้าง
แบบสมัยใหม่ มีไฟฟ้ า มีเครื่ องอํานวยความสะดวกครบครัน

มีบา้ นที่เป็ นแบบดั้งเดิมน้อยมาก ซึ่งการที่

ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทั้งโครงสร้างสังคม ความเชื่อ จารี ตประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ อาจเป็ น
เพราะชุมชนอยูใ่ กล้ในเมือง รับรู้ขอ้ มูลและข่าวสารความเป็ นไปของประเทศและโลกได้เป็ นอย่างดี
ข้ อมูลด้ านการศึกษา
หมู่บา้ นแสนเจริ ญ เป็ นหมู่บา้ นที่ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2506 เป็ นหมู่บา้ นอ่าข่าล้วน และเป็ นหมู่บา้ นที่
เก่าแก่ลาํ ดับต้นๆ ในประเทศไทย ชาวบ้านได้รับโอกาสจากกรมประชาสงเคราะห์ โดยตั้งโรงเรี ยนในชุมชน
เพื่อทําการเรี ยนการสอน ข้อมูลด้านสถิติดา้ นการศึกษาดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.5.2 บ้ านแสนเจริญ
ระดับ

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

ประถม

108

95

203

20.2%

มัธยมศึกษาตอนต้น

71

82

153

15.3%

มัธยมศึกษาตอนปลาย

82

89

171

17%

ปวส./ปริ ญญา

17

28

45

4.4%

ปริ ญญาโทร

2

-

2

0.19%

ไม่ได้ศึกษา(ไม่เคย)

152

278

430

42.8%

จากตารางที่ 4.5.2 บ้านแสนเจริ ญ สถิติการศึกษาของหมูบ่ า้ นแสนเจริ ญ โดยเอาประชากรทั้งชุมชน
มาคํานวณหาสัดส่วน พบว่า ผูท้ ี่จบชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีอายุต้ งั แต่ 12 -50 ปี มีสดั ส่วนถึง 20.2% จบชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น หรื อ ม. 3 ร้อยละ 15.3% จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 17% จบ ปวส. หรื อ
ปริ ญญา 4.4% จบระดับการศึกษาปริ ญญาโท 0.19% และไม่เคยเรี ยนหนังสือ 42.8%
แต่ละกลุ่มของชาวบ้านแสนเจริ ญ ที่มรี ะดับการศึกษาแตกต่างกันไป ระดับประถมศึกษา มีชาวบ้าน
เป็ นจํานวนมาก ที่จบจากโรงเรี ยนบ้านแสนเจริ ญ และบางส่วนจบจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนอําเภอแม่
สรวย ทําให้กลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มที่มีจาํ นวนปริ มาณมากที่สุดของกลุ่มที่รู้หนังสือ
ผูจ้ บการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรี ยนบ้านแสนเจริ ญ แต่ละปี เกือบทั้งหมดศึกษาเล่าเรี ยน
ต่อ การที่ชาวบ้านมีความเชื่อว่า “ การให้การศึกษาคือการให้อาชีพ “ หรื อแม้กระทัง่ ความเชื่อที่ว่า “ คนอ่าน
หนังสือไม่ออกคือคนตาบอด คนไม่มีบตั รประจําตัวประชาชนคือ คืนขาขาด “ ความเชื่อในลักษณะเช่นนั้น
ได้ปรากฏออกมาในรู ปของการศึกษา ปี หนึ่งๆ เด็กที่จบการศึกษาจากโรงเรี ยนบ้านแสนเจริ ญหรื อที่อื่น จึงได้
โอกาสในการเรี ยนต่อ
คนอ่าข่าบ้านแสนเจริ ญเชื่อว่า การที่เด็กนักเรี ยนและเยาวชน

จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น ยังไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ แต่มีจาํ นวนไม่นอ้ ยเช่นกัน เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วต้อง
ออกจากโรงเรี ยนไป เพราะฐานะทางบ้านยากจน และทั้งหมดเมื่อจบแล้วก็ไปหางานทํางานเมืองใหญ่ๆต่อไป
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ เทียบเท่า ในหมู่บา้ นชนเผ่าทัว่ ประเทศ ชุมชนบ้านแสนเจริ ญอาจ
เป็ นชุมชนที่มผี สู้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จากจํานวนประชากรพันกว่าคน มีผจู้ บการศึกษา
ร้อยละ 4.4% ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเหล่านี้

เข้าไปทํางานตามในเมือง หรื อทํางานตั้งเป็ นหน่วยงานอิสระ

นอกจากระดับปริ ญญาตรี แล้ว ยังมีระดับปริ ญญาโทอีก ซึ่งการศึกษาที่เกิดขึ้นในหมู่บา้ นแสนเจริ ญ เกิดจาก
การปฏิวตั ิทางความคิดว่า การอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย จําเป็ นต้องอ่านหนังสือออก และเด็กเยาวชนรุ่ นใหม่
ต้องอาศัยใบประกาศในการหาเลี้ยงชีพ
จากสถิติ ชาวบ้านแสนเจริ ญ ที่ไม่เคยเรี ยนหนังสือมี 42.8% แต่ประชากรทั้งหมดสามารถพูดจาก
สื่อสารภาษาเมืองได้

การที่ชาวบ้านพูดภาษาเมืองได้ ก็เพราะว่าชาวบ้านได้มาอาศัยอยูใ่ กล้ชุมชนคนเมือง

ตลอดถึงการติดต่อค้าขายตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบนั จึงทําให้ชาวบ้านสามารถสื่อสารภาษาเมืองได้ดี
สาเหตุของการติดบุหรี่มวนเองและหมากพลู
หมู่บา้ นแสนเจริ ญ

เป็ นอีกหมู่บา้ นหนึ่งของชาวอ่าข่า ที่มีจาํ นวนประชากรมากเป็ นลําดับต้นๆของ

ประเทศ การที่มีผคู้ นจํานวนมาก ก็มีปัญหามาก โดยเฉพาะเป็ นชุมชนที่อยูใ่ กล้ในเมือง จึงได้รับอิทธิพล
วัฒนธรรมจากคนในเมือง
ดังต่อไปนี้

ผลจากการวิจยั พบสถิติเกี่ยวกับการติดบุหรี่ มวนเองและเคี้ยวหมากพลูน่าสนใจ

ตารางที่ 4.5.3 บ้ านแสนเจริญ
ประเภท

สาเหตุ
ตามเพื่อน,

สูบยาเส้น

ช่วงอายุ ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

เปรี้ ยวปาก,

เครี ยด, ไล่แมลง, คนอื่น 25-60

207

86

293

29.1%

57

-

57

5.6%

48

37

85

8.4%

ใช้ให้ไปจุดยาเส้น
ทันสมัย, เท่ห,์ ได้รับการ
ยอมรับจากเพื่อน,
บุหรี่

แสดงออกถึงความเป็ น

12-24

ลูกผูช้ าย
เชื่อว่าสุขภาพฟันแข็งแรง
เคี้ยวยาเส้น ฟันไม่ผุ , ปวดฟัน และ 40-ขึ้นไป
ค่านิยมฟันดําสวยงาม
จากตารางที่ 4.5.3 บ้านแสนเจริ ญ หมู่บา้ นแสนเจริ ญ มีชาวบ้านที่มีอายุระหว่าง 25 -60 ปี สูบยาเส้น ร้อยละ
29.1% ของจํานวนประชากรทั้งหมดของชุมชน การสูบยาเส้น มีสาเหตุหลักๆ มาจากการสูบตามเพื่อน ซึ่ง
ทํางานด้วยกัน เปรี้ ยวปากหลังจากกินข้าวเสร็ จ สูบเพื่อคลายความตรึ งเครี ยดจากการทํางาน สูบเพื่อไล่
แมลงต่างๆ เช่น ยุง เพราะคนอ่าข่าทํางานไร่ และชอบออกป่ า และเหตุผลสุทา้ ยที่สูบยาเส้นคือ พ่อแม่ หรื อ
ผูป้ กครองใช้ให้ไปจุดยาเส้น สุดท้ายนํามาสู่การติดยาเส้นอย่างถาวร
ข้อมูลจากการวิจยั พบว่า มีเด็กเยาวชน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา สูบบุหรี่ โดยซื้อมาจาก
ร้านค้า โดยทั้งหมดเป็ นผูช้ าย เมื่อเอาจํานวนประชากรรวมของชุมชน มาคํานวณเป็ นสัดส่วนเป็ น 5.6% หรื อ
จํานวนเด็กนักเรี ยน เยาวชนที่สูบบุหรี่ จํานวน 57 คน และกลุ่มนี้ มีแนวโน้มจะขยายไปยังเยาวชนรุ่ นใหม่
การที่เด็กเยาวชนสูบบุหรี่ มากขึ้น เพราะส่วนหนึ่งชุมชนอ่าข่าเป็ นสังคมเปิ ด เยาวชนห่างตาผูป้ กครอง ไม่
สามารถดูแลได้ทว่ั ถึง ตลอดถึงกลุ่มนักเรี ยนเยาวชนที่ติดบุหรี่ มีแนวคิดว่าการสูบบุหรี่ แสดงออกถึงการเป็ น
ลูกผูช้ ายตัวจริ ง เท่ห์ ได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆ ตลอดถึงพฤติกรรมเลียนแบบจากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ทีวี วิทยุ หรื อหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
ในกลุ่มคนอายุ 40- ปี ขึ้นไป มีคนเคี้ยวหมากพลูโดยเอายาเส้นมาผสม ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า
การปวดฟัน เมื่อเคี้ยวหมากพลูแล้วจะหาย

การเคี้ยวหมากพลูดีต่อสุขภาพร่ างกาย ฟันดําเป็ นสีที่สวยงาม

และเมื่อเคี้ยวหมากพลูปัญหาฟันผุจะไม่เกิด

ด้วยความเชื่อเหล่านี้ ทําให้กลุ่มเป้ าหมายวิจยั กลุ่มนี้ นิยมเคี้ยว

หมากพลูอย่างมาก และมีสดั ส่วนถึง 8.4% โดยเอาจํานวนประชากรทั้งหมด
ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมสูบยาเส้น สามารถสรุ ปได้ว่า คนหมู่บา้ นแสนเจริ ญ มีคนไป
เกี่ยวข้องกับยาเส้น บุหรี่ โดยตรงถึง 43.3% หรื อจํานวน 435 คน จากจํานวน 1004 คน และมีแนวโน้ม
ขยายการสูบยาเส้น และบุหรี่ จึงควรหามาตรการในการป้ องกันไม่ให้ขยายการสูบยาเส้นและบุหรี่ สู่กลุ่มผูส้ ูบ
หน้าใหม่
ที่มายาเส้ น
ผลจากการวิจยั พบว่าคนหมู่บา้ นแสนเจริ ญ มีส่วนไปเกี่ยวข้องกับยาเส้น และบุหรี่ เพื่อนํามาสูบและ
เคี้ยวร่ วมกับหมากพลู เกือบครึ่ งหนึ่งของประชากร การที่ชาวบ้านมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ และเคี้ยวหมากเช่นนี้
น่าสนใจ ที่มาของยาเส้นมาจากไหน ผลจากการศึกษาวิจยั พบดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.5.4 บ้ านแสนเจริญ
ที่มา

จํานวน(หลัง)

วิธีบริโภค

ปลูกเอง

-

-

ซื้อมาจากชานเมือง

169

สูบ/เคี้ยว

ตารางที่ 4.5.4 บ้านแสนเจริ ญ

หมายเหตุ
88.9%

หมู่บา้ นแสนเจริ ญอยูไ่ ม่ไกลจากในเมือง การสัญจรไปมาสะดวก

การติดต่อสื่อสารเกือบทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็ นช่องทางหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ จาน
ดาวเทียม ฯลฯ ด้วยสภาพสังคมและโครงสร้างเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็ นด้านการปกครอง เศรษฐกิจ การเมือง
จารี ตประเพณี เป็ นต้น

จากการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับที่มาของยาเส้นของบ้านแสนเจริ ญ พบว่า ชาวบ้านแสน

เจริ ญไม่ได้ปลูกยาเส้นเอง ผูส้ ูบและเคี้ยวหมากพลูท้งั หมดซื้อมาจากตัวอําเภอแม่สรวย การซื้อเป็ นซอง และ
ห่อ จากการลงเก็บข้อมูลพบว่า จากชาวบ้าน 190 หลังคาเรื อน มีครัวเรื อนที่เกี่ยวข้องกับการสูบยาเส้น และ
เคี้ยวยาเส้นถึง 169 ครัวเรื อน หรื อเทียบสัดส่วนทั้งหมดสูงถึง 88.9%
ค่าใช้ จ่ายกับยาเส้ น

แบบยาเส้น ราคา

วิธีบริ โภค

อาทิตย์ละ

เคี้ยว

สู บ

(ครั้ง)/วัน

(มวน)/วัน

ค่าใช้จ่าย
ต่อเดือน/บาท

หมายเหตุ

ซอง

5

สูบ

6-7

-

8-15

100

ห่อ

25

เคี้ยว

เดือนละ 3

6 - 12

-

75

ห่อ

ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่าหมู่บา้ นแสนเจริ ญ มีจาํ นวนหลังคาเรื อนไปเกี่ยวข้องกับยาเส้น ในสัดส่วน
ที่สูงมาก นัน่ หมายถึงชาวบ้านแสนเจริ ญมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อยาเส้น ทั้งที่นาํ มาสูบและเคี้ยวร่ วมกับหมาก
พลู ผลจากการศึกษาวิจยั พบสถิติค่าใช้จ่ายที่น่าสนใจดังนี้
ตารางที่ 4.5.5 บ้ านแสนเจริญ
ตารางที่ 4.5.5 บ้านแสนเจริ ญ จากการศึกษาวิจยั พบว่า ชาวบ้านแสนเจริ ญที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเส้น มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้อยาเส้น นํามาสูบและเคี้ยวประมาณเดือนละไม่ต่าํ กว่า 100 บาท จากประชากรทั้งหมดใน
ชุมชนคือ 1,004 คน พบผูท้ ี่สูบและเคี้ยวยาเส้นถึง 435 คน เทียบเป็ นสัดส่วน 43.3% หากคํานวณเป็ น
ค่าใช้จ่ายรวม หมู่บา้ นแสนเจริ ญมีค่าใช้จ่าย เพื่อการซื้อยาเส้น ต่อเดือนถึง 43,500 บาท และตลอดระยะเวลา
ทั้งปี สูงถึง 522,000 บาท

โรคที่พบ
ผลจากการศึกษา ทั้งการศึกษา บริ บทชุมชน สภาพภูมิประเทศที่ต้ งั ไม่ห่างจากในเมือง ที่มาของยา
เส้น วิธีบริ โภค ทําให้ทราบถึงค่าใช้จ่าย อันเป็ นค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง ซึ่งนับปี หนึ่งเกินครึ่ งล้านบาท และจาก
พฤติกรรมการสูบยาเส้นและเคี้ยวหมากพลู ทําให้พบข้อมูลโรคภัยไข้เจ็บของชาวบ้าน อันเนื่องมีสาเหตุส่วน
หนึ่งมาจากการสูบยาเส้นและเคี้ยวยาเส้นเป็ นเวลานาน ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.5.6 บ้ านแสนเจริญ
โรคที่พบ

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

โรคปอด

40-60

13

8

21

2.0%

ตารางที่ 4.5.6 บ้านแสนเจริ ญ จากการศึกษาวิจยั พบว่าผูป้ ่ วยมีสาเหตุส่วนหนึ่งหรื ออันเนื่องมาจาก
การสูบยาเส้นและบุหรี่ เป็ นเวลานาน ทําให้ผลการศึกษาพบสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับผูป้ ่ วย ซึ่งทางโรงพยาบาล
แม่สรวย ได้ออกสมุดพก และได้ระบุว่า เป็ นโรคระบอบทางเดินหายใจ ( หายใจไม่สะดวก ) ต้องให้ออกซิเจน
และยาพ่นขยายหลอดลม และทางโรงพยาบาลได้ใช้กระบวนการรักษา ด้วยการให้ตดั ยาเส้น ทั้งในรู ปแบบสูบ
และเคี้ยว ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ผูป้ ่ วยลักษณะดังกล่าวในหมู่บา้ นแสนเจริ ญ มีร้อยละ 2.0% นัน่ หมายถึง
ชาวบ้านหมู่บา้ นแสนเจริ ญ 100 คน พบผูป้ ่ วยอันเนื่องมาจากการสูบและเคี้ยวยาเส้น ถึง 2 คน และอาการ
ป่ วยจะแสดงออก อายุระหว่าง 40 -60 ปี และผูป้ ่ วยในลักษณะนี้ จะเสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี นับเป็ นมหันตภัย
เงียบที่น่ากลัวสําหรับคนอ่าข่าบ้านแสนเจริ ญ

4.6 หมู่บ้านห้ วยขีเ้ หล็ก
หมู่ที่ 9 ตําบลวาวี

อําเภอแม่สรวย

จังหวัดเชียงราย อยูห่ ่างจากที่ว่าการอําเภอแม่สรวย 21

กิโลเมตร อยูห่ ่างจากถนนสายหลักขึ้นบ้านวาวี 5 กิโลเมตร มีท้ งั หมด 101 หลังคาเรื อน มีประชากร
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.6.1 จํานวนประชากรบ้ านห้ วยขีเ้ หล็ก
เพศ

จํานวน

รวม

ชาย

315

315

หญิง

275

275

รวม

590

ตาราง 4.6.1 จํานวนประชากรหมู่บา้ นห้วยขี้เหล็ก แยกเป็ นเพศชาย จํานวน 315 คน หญิงจํานวน
275 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 590 คน
ข้ อมูลพืน้ ฐานบ้ านห้ วยขีเ้ หล็ก
หมู่บา้ นห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 ตําบลวาวี อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็ นหมู่บา้ นชนเผ่าอ่าข่าล้วน
อยูห่ ่างจากที่ว่าการอําเภอแม่สรวย ประมาณ 21 กิโลเมตร และห่างจากจุดถนนหลักสายแม่สรวย – วาวี 5
กิโลเมตร การสัญจรเข้าไปหมู่บา้ นห้วยขี้เหล็ก มีปัญหาช่วงระหว่างบ้านห้วยมะซาง – ห้วยขี้เหล็ก เพราะเป็ น
ถนนลูกรัง การเข้าไปในชุมชนต้องผ่านป่ า และขึ้นภูเขาลาดชัน การเข้าไปในหมู่บา้ นในฤดูฝน จําเป็ นต้อง
ใช้รถที่ขบั เคลื่อนด้วยสี่ลอ้
ในด้านความเชื่อ ได้มีการแบ่งออกเป็ น 3 ศาสนา นัน่ คือ ดั้งเดิม พุทธ และคริ สต์ ในชุมชนกลุ่ม
ดั้งเดิมเป็ นกลุ่มที่มีจาํ นวนปริ มาณมากที่สุด และยังคงไว้ซ่ึงระบบธรรมเนียมแบบคนอ่าข่า ไม่ว่าจะเป็ น
โครงสร้างด้านการปกครอง การประกอบพิธีกรรม เทศกาล ฯลฯ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็ นที่ดึงดูดใจของ
นักท่องเที่ยว ในปี หนึ่งๆ จึงมีนกั เที่ยวเข้าไปในหมูบ่ า้ นห้วยขี้เหล็กเป็ นจํานวนไม่นอ้ ย นับว่าเป็ นเสน่ห์ และ
เป็ นทีประทับใจของคนผูไ้ ปเยือน
ลักษณะการสร้างบ้าน ส่วนมากเป็ นทรงบ้านอ่าข่าดั้งเดิม มุงด้วยหญ้าคา ตีดว้ ยไม้ฟาก ลักษณะยก
พื้น บ้านในลักษณะนี้ เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการมาฮอมสะเตย์ ( Home stay)

เพื่อมาเรี ยนรู้วิถี

วัฒนธรรมของชาวอ่าข่าบ้านห้วยขี้เหล็ก
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การเข้าหมู่บา้ นเป็ นถนนลูกรัง เข้ายากในฤดูฝน แต่การรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร
เป็ นไปด้วยดี เพราะในชุมชนมีไฟฟ้ าใช้ สิ่งอํานวยความสะดวกจึงมีเยอะ ไม่ว่าจะเป็ นตูเ้ ย็น ทีวี จาน

ดาวเทียม มือถือ วิทยุ เป็ นต้น

การรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารจากช่องทางดังกล่าว จึงมีส่วนไม่นอ้ ยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของคนบ้านห้วยขี้เหล็ก
ข้ อมูลด้ านการศึกษา
หมู่บา้ นห้วยขี้เหล็ก เป็ นหมู่บา้ นพีน่ อ้ งกับบ้านแสนเจริ ญ เพราะเป็ นหมู่บา้ นอ่าข่า ที่ 2 ที่มาตั้งใน
เขตอําเภอแม่สรวย มีอายุมาตั้งไม่ต่าํ กว่า 40 ปี ผูค้ นจึงมักคุน้ เคยกับคนพื้นเมือง และติดต่อค้าขายมาโดย
ตลอด การเป็ นชุมชนเก่าแก่ แต่ยงั คงอนุรักษ์ความเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ ่าข่าไว้อย่างงดงาม จนปรากฏให้เห็นได้
ในปัจจุบนั การวิจยั จึงได้เน้นในมิติต่างๆ โดยเฉพาะมิติการศึกษากับความสัมพันธ์ยาเส้น ผลจากการวิจยั พบ
สถิติดา้ นการศึกษาดังนี้
ตารางที่ 4.6.2 บ้ านห้ วยขีเ้ หล็ก
ระดับ

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

ประถมศึกษา

43

58

101

17.1%

มัธยมศึกษาตอนต้น

23

19

42

7.1%

มัธยมศึกษาตอนปลาย

8

14

22

3.7%

ปวส./ปริ ญญา

5

8

13

2.2%

ไม่ได้ศึกษา(ไม่เคย)

236

176

412

69.8%

จากตารางที่ 4.6.2 บ้านห้วยขี้เหล็ก สถิติหมู่บา้ นห้วยขี้เหล็ก มีผเู้ รี ยบจบระดับประถมศึกษา จาก
จํานวนประชากรทั้งหมด 17.1% ซึ่งผูท้ ี่จบส่วนมากเป็ นชาวบ้านที่ได้รับการศึกษา จากศูนย์การศึกษานอก
โรงเรี ยนอําเภอแม่สรวย และส่วนหนึ่งเป็ นศิษย์เก่าโรงเรี ยนบ้านห้วยขี้เหล็ก และไม่ได้เรี ยนต่อ
ผูท้ ี่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากการคํานวณโดยเอาจํานวนประชากรทั้งหมดอยูท่ ี่ 7.1% ส่วนนี้
ส่วนมากก็จบจากโรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม โรงเรี ยนประจําอําเภอ และมีบางส่วนที่จบจากที่อื่น โดยกลุ่มนี้
ส่วนมากอาศัยอยูใ่ นชุมชน มีเพียงบางส่วนที่ออกไปทํางานในเมือง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า มีผสู้ าํ เร็ จการศึกษาแล้ว 3.7% โดยกลุ่มเป้ าหมายนี้ เมื่อ
เรี ยนจบแล้วทํางานในเมือง ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนมีนอ้ ยมาก แต่จะกลับมาเมื่อถึงเทศกาลหรื องานสําคัญๆของ
คนอ่าข่า เช่น โล้ชิงช้า

ในระดับ ปสว. และปริ ญญา ในชุมชนบ้านห้วยขี้เหล็ก ผูส้ าํ เร็ จการศึกษามี 2.2% กลุ่มเป้ าหมายนี้
ทุกคนทํางานนอกชุมชน

บางส่วนในองค์กรส่วนราชการ

และบางส่วนก็ทาํ งานในตัวเมืองใหญ่ๆ เช่น

เชียงใหม่ กรุ งเทพ ฯลฯ
หมู่บา้ นห้วยขี้เหล็ก ยังมีกลุ่มที่ไม่เคยเรี ยนหนังสือ
สัดส่วนจากประชากรรวมถึง 69.8%

จึงอ่านไม่ออก

ซึ่งกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มใหญ่ มี

อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่เป็ นชุมชนเก่าแก่ และมีปฏิสมั พันธ์กบั

ภายนอกมาอย่างยาวนาน ทําให้กลุ่มนี้ถึงแม้ว่าอ่านหนังสือไม่ออก แต่สามารถสื่อสารภาษาเมืองได้ดี และ
สามารถเข้าสังคมคนพื้นราบได้
สาเหตุของการติดบุหรี่มวนเองและหมากพลู
หมู่บา้ นห้วยขี้เหล็ก

เป็ นอีกหนึ่งหมู่บา้ นที่ถือว่าเป็ นชุมชนขนาดกลางของชาวอ่าข่าในประเทศไทย

และเป็ นชุมชนเก่าแก่ และมีความเคร่ งครัดในจารี ตประเพณี ของชาวอ่าข่า ผลจากการศึกษาวิจยั พบสถิติที่
น่าสนใจ เกี่ยวกับปัจจัยหรื อมูลเหตุของการติดยาเส้น ทั้งรูปแบบของการสูบและเคี้ยว ดังนี้
ตารางที่ 4.6.3 บ้ านห้ วยขีเ้ หล็ก
ประเภท

สาเหตุ
ตามเพื่อน,

สูบยาเส้น

ช่วงอายุ ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

เปรี้ ยวปาก,

เครี ยด, ไล่แมลง, คนอื่น 25-60

69

27

96

16.2%

37

-

37

6.2%

23

28

51

8.6%

ใช้ให้ไปจุดยาเส้น
ทันสมัย, เท่ห,์ ได้รับการ
ยอมรับจากเพื่อน,
บุหรี่

แสดงออกถึงความเป็ น

12-24

ลูกผูช้ าย
เชื่อว่าสุขภาพฟันแข็งแรง
เคี้ยวยาเส้น ฟันไม่ผุ , ปวดฟัน และ 40-ขึ้นไป
ค่านิยมฟันดําสวยงาม
ตารางที่ 4.6.3 บ้านห้วยขี้เหล็ก ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ผูส้ ูบยาเส้น อายุระหว่าง 25 -60 ปี สูบ
เพื่อคลายความตรึ งเครี ยดจากการทํางานหนัก

สูบเพื่อดับเปรี้ ยวปากภายหลังกินข้าวแล้ว

ติดยาเส้นเพราะ

ตามเพื่อน สูบไล่แมลงต่างๆ และติดเพราะผูป้ กครองใช้ให้ไปจุด กลุ่มนี้มีสดั ส่วนจากจํานวนประชากรทั้ง
ชุมชน 16.2%
ส่วนกลุ่มที่มีอายุ ระหว่าง 12 – 24 ปี เป็ นกลุ่มที่ไม่นิยมสูบยาเส้น และไม่เคี้ยวหมาก กลุ่มนี้ นิยม
สูบบุหรี่ ซื้อจากร้านค้าทัว่ ไป และเน้นรสไม่จดั ผลจากการศึกษาวิจยั ยังพบว่า กลุ่มนี้เป็ นนักเรี ยนและ
นักศึกษาส่วนใหญ่ ซึ่งการติดบุหรี่ เพราะคิดว่าการสูบบุหรี่ ทาํ ให้เท่ห์ ทันสมัย เพื่อเข้าสังคมกับเพื่อน ให้
เพื่อนยอมรับ ตลอดถึงความเชื่อที่ว่าการสูบบุหรี่ แสดงออกถึงความเป็ นลูกผูช้ าย จากประชากรทั้งหมดบ้าน
พบกลุ่มนี้สูบบุหรี่ 6.2%
การเคี้ยวหมาก ในอดีตถึงเป็ นธรรมเนียมของคนอ่าข่า

เมื่อแขกแก้วมาเยือนก็จะตั้งขันหมากไว้

เพื่อให้แขกที่มาเยือนได้หยิบเคี้ยวได้ตามสบาย หมากพลูในความหมายของคนอ่าข่า จึงไม่ได้มีความหมายแค่
การเคี้ยวเล่น แต่หมายถึงหน้าตา ความสัมพันธ์ จารี ตประเพณี ทําให้คนรุ่ นเก่ายังคงเชื่อในความเชื่อเหล่านี้
อย่างไม่เสื่อมคลาย ผลจากการศึกษาวิจยั ที่บา้ นห้วยขี้เหล็ก พบว่า สาเหตุที่ติดหมากพลู เพราะว่าการเคี้ยว
หมากทําให้ฟันไม่ผุ สุขภาพฟันแข็งแรง

ตลอดถึงค่านิยมที่ว่า ฟันดําแสดงออกถึงความสวยงาม

จาก

ประชากรรวมทั้งหมดของหมู่บา้ น มีสดั ส่วนเคี้ยวหมากเป็ น 8.6%
ที่มายาเส้ น
ผลจากการศึกษาวิจยั ปัจจัยที่ทาํ ให้คนหมู่บา้ นห้วยขี้เหล็กติดยาเส้น ทั้งสูบ และเคี้ยว ตลอดถึงการ
สูบบุหรี่ ในกลุ่มเยาวชน ซึ่งมีหลากหลายสาเหตุ และปัจจัย นํามาสู่การติดยาเส้นในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม
การศึกษา เพื่อให้เห็นภาพรวมถึงเส้นทางที่มาและที่ไปของยาเส้น ก่อนที่เข้ามาสู่ชุมชน มีเส้นทางมาอย่างไร
จากการศึกษา พบสถิติที่มา และจํานวนหลังคาเรื อนที่เกี่ยวข้องกับยาเส้นโดยตรง ดังนี้

ตารางที่ 4.6.4 บ้ านห้ วยขีเ้ หล็ก
ที่มา

จํานวน(หลัง)

วิธีบริโภค

ปลูกเอง

-

-

ซื้อมาจากชานเมือง

61

สูบ/เคี้ยว

หมายเหตุ
60.3%

ตารางที่ 4.6.4 บ้านห้วยขี้เหล็ก ผลจากการศึกษาวิจยั หมู่บา้ นห้วยขี้เหล็ก มีจาํ นวนครัวเรื อน 101
หลัง และมีครัวเรื อนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเส้นโดยตรง ถึง 61 หลัง คิดเป็ นสัดส่วนของครัวเรื อนทั้งหมดสูง
ถึง 60.3% หากคิดตามจํานวนประชากร ที่มี 590 คน แต่ติดยาเส้น 184 คน คิดเป็ นสัดส่วน 31.1 %
หากดูจากสถิติ ประชากรทุกๆ 3 คน ติดยาเส้นหรื อบุหรี่ 1 คน นับว่าเป็ นแนวโน้มที่สูง และหาก
ไม่มีกระบวนการในการป้ องกันที่ดีพอ อาจนําไปสู่กลุ่มหน้าสูบรายใหม่ได้ เพราะการอธิบายถึงโทษภัยของ
ยาเส้นและบุหรี่ ท่ามกลางความเชื่อว่ายาเส้นเป็ นสมุนไพร ทําให้สุขภาพฟันดี จึงเป็ นเรื่ องยาก ที่จะลบล้างได้
ในเวลาอันใกล้น้ ี
ค่าใช้ จ่ายกับยาเส้ น
ผลจากการวิจยั

ทําให้เราทราบถึงพฤติกรรมการสูบยาเส้นของชาวบ้านห้วยขี้เหล็ก

ปัจจุบนั หากเทียบจํานวนทั้งหมดแล้ว

ยังไม่ถึงครึ่ งหนึ่งของจํานวนประชากรทั้งหมด

ซึ่งถึงแม้ว่า
แต่หากไม่เกิด

กระบวนการเรี ยนรู้อย่างเท่าทัน แนวโน้มในอนาคตมีโอกาสที่กลุ่มหน้าใหม่จะเกิดขึ้น การเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเส้นทางทั้งตรงและทางอ้อม นัน่ หมายถึงต้องเกิดค่าใช้จ่าย ผลจากการวิจยั พบค่าใช้จ่ายของคนหมู่บา้ น
ห้วยขี้เหล็ก ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.6.5 บ้ านห้ วยขีเ้ หล็ก
เคี้ยว

สู บ

(ครั้ง)/วัน

(มวน)/วัน

ต่อเดือน/บาท

ค่าใช้จ่าย

แบบยาเส้น

ราคา

วิธีบริ โภค

อาทิตย์ละ

ซอง

5

สูบ

4-5

-

10-15

100

ห่อ

25

เคี้ยว

เดือนละ 3

5- 10

-

75

ห่อ

หมายเหตุ

ตารางที่ 4.6.5 บ้านห้วยขี้เหล็ก ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ชาวบ้านห้วยขี้เหล็ก นิยมซื้อยาเส้นเป็ น
ซองมาสูบ เฉลี่ยสูบวันละหนึ่งซอง หรื อมีค่าใช้จ่ายวันหนึ่งประมาณ 5 บาท ในหนึ่งเดือนมีค่าใช้จ่าย ไม่ต่าํ
กว่าเดือนละ 100 บาท หากเอาจํานวนสัดส่วนที่สูบ 184 คน เดือนหนึ่ งมีค่าใช้จ่าย 18,400 บาท และใน
รอบปี ชุมชนบ้านห้วยขี้เหล็กสูญเสียเงินเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายยาเส้นถึง 220,800 บาท นับว่าเป็ นสถิติค่าใช้จ่ายที่
สูง
โรคที่พบ

ที่มาของยาเส้น ในหมู่บา้ นห้วยขี้เหล็ก ทั้งหมดชุมชนไม่ได้ปลูกเอง หรื อมีส่วนร่ วมในกระบวนการ
ขั้นตอนการผลิต แต่ซ้ือมาจากตัวอําเภอแม่สรวย และมาขายปลีกย่อยเป็ นซองในชุมชน จากพฤติกรรม การ
สูบยาเส้นในรู ปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการเคี้ยวหรื อสูบ นํามาสู่การสูญเสียค่าใช้จ่าย เมื่อสูบและเคี้ยวหมาก
เป็ นระยะเวลานานๆ มีส่วนสําคัญทําให้เกิดโรคต่างๆ ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่าสถิติ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.6.6 บ้ านห้ วยขีเ้ หล็ก
โรคที่พบ

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

โรคปอด

40-60

8

4

12

2.0%

ตารางที่ 4.6.6 บ้านห้วยขี้เหล็ก ผลจากการศึกษา ชาวบ้านห้วยขี้เหล็ก มีผปู้ ่ วยด้วยระบบทางเดิน
หายใจ (โรคปอด) อันมีผลส่วนหนึ่งมาจากการสูบยาเส้นและเคี้ยวหมากมาอย่างยาวนาน โดยแบ่งเป็ นชาย 8
คน และหญิง 4 คน เมื่อเอาจํานวนประชากรทั้งหมดมาบ้านคํานวณ เป็ น 2.0% นัน่ หมายความว่า ทุกๆ
100 คน มีชาวบ้านป่ วยเป็ นโรคระบบทางเดินหายใจถึง 2 คน ซึ่งคนจํานวนเหล่านี้ ปัจจุบนั ได้เข้ารักษาตัวที่
โรงพยาบาลแม่สรวย และมีการใช้ยาพ่นขยายหลอดลม ตลอดถึงการรับสารออกซิเจนถ้ามีปัญหาการหายใจ
ซึ่งการรักษาตัวนี้มีข้นั ตอนและทางโรงพยาบาลแม่สรวย ได้ชดั ทําสมุดพกสําหรับผูป้ ่ วยทุกคน เพื่อทําการ
บันทึกการรักษา
จากการที่ได้ทาํ การวิจยั ตลอดระยะเวลาโครงการ ทําให้พบมิติต่างๆ เกี่ยวกับยาเส้นกับคนชนเผ่าอ่า
ข่า โดยเฉพาะในพื้นที่เป้ าหมาย มิติต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ นําไปสู่ความเข้าใจในฐานข้อมูล และ
ในอนาคตนําข้อมูลนี้ นําไปสู่การวางแผนเพื่อแก้ไขอย่างเป็ นระบบและยัง่ ยืนต่อไป
ผลการวิจยั จากการทําแบบสอบถาม
ผลจากการวิจยั ทําแบบสอบถาม ในหมู่บา้ นเป้ าหมาย จํานวน 6 หมู่บา้ น ประกอบไปด้วย บ้านอะบ่อ
โด่ บ้านป่ าเกี๊ยะ บ้านห้วยต้นผึ้ง บ้านแม่ตาแมว บ้านห้วยขี้เหล็ก และบ้านแสนเจริ ญ จากการทําแบบสอบ
กับชาวอ่าข่า จํานวน 2,611 คน แบ่งเป็ นชาย 1,229 คน หญิง 1,382 คน ผลจากการวิจยั สามารถสรุ ปเป็ น
ประเด็นรวมได้ดงั นี้
บริบทด้ านชุ มชน จากการทําวิจยั โครงการนี้ ในด้านบริ บทชุมชน ชนเผ่าอ่าข่ามีในมิติในอดีต มี
ความเหมือนกันทั้งในด้านพิธีกรรม ความเชื่อ ประเพณี เศรษฐกิจ ภาษา โครงสร้างอํานาจทางสังคม

ตําแหน่งทางสังคม ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าํ ด้านประกอบพิธีกรรม ช่างตีเหล็ก หมอสวดทําพิธีกรรม ฯลฯ และตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2504 ที่ประชาสงเคราะห์ ได้เข้ามาหมู่บา้ นอ่าข่าครั้งแรก นัน่ คือที่บา้ นแสนใจพัฒนา และขยายมาสู่
หมู่บา้ นแสนเจริ ญ เมื่อหน่วยงานประชาสงเคราะห์เข้ามา ทําให้มีถนนหนทาง โรงเรี ยน และตํารวจตระเวน
ชายแดนได้เข้ามาหมู่บา้ นอ่าข่า
การเปลี่ยนแปลงในด้านหมู่บา้ นชนเผ่า ได้เกิดขึ้นช่วงแรกๆ เมื่อประชาสงเคราะห์ ได้นาํ เด็กชาวอ่าข่า
ได้ให้การศึกษา และบางส่วนได้ไปอาศัยอยูต่ ามหน่วยงานศาสนา เพื่อเรี ยนหนังสือและหลักศาสนา ประกอบ
กับแนวคิดเรื่ องการพัฒนาของรัฐไทย ก็มีอิทธิพลอย่างสูง นํามาสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นรู ปแบบ เช่น การ
มีผใู้ หญ่บา้ น แทนตําแหน่งผูน้ าํ วัฒนธรรม มีค่าตอบแทนที่เป็ นเงินปัจจัย และเมื่อ 2 ทศวรรษที่ผา่ นมา ชน
เผ่าอ่าข่าได้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆอย่างแท้จริ ง เช่นในด้านเศรษฐกิจ จากพืชองค์รวม ที่เน้นการทํา
มาหาเลี้ยงในครอบครัว มาเป็ นพืชเชิงเดี่ยว เพื่อขาย

ด้านสังคม ตําแหน่งผูน้ าํ วัฒนธรรมได้ลดจํานวนลง

เพราะเมื่อผูน้ าํ รุ่ นเก่าได้ลม้ ตายไป ไม่สามารถหาผูน้ าํ รุ่ นใหม่มาทดแทนได้ ในด้านความเชื่อ คนอ่าข่าจํานวน
มาก ได้ละทิ้งความเชื่อดั้งเดิมแบบการเคารพบรรพชนมานับถือศาสนาต่างๆ เช่น คริ สต์ พุทธ อิสลาม และ
ลัทธิต่างๆ ขนาดที่โครงสร้างทางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ทั้งรู ปแบบการสร้างบ้าน ถนนหนทาง
สิ่งอํานวยความสะดวกในด้านชีวติ ประจําวัน ได้เข้ามามีอทิ ธิพลกับชีวิตชนเผ่าอ่าข่าอย่างแท้จริ ง
การเปลี่ยนแปลงไปของคนอ่าข่า ส่วนหนึ่งเป็ นความต้องการของคนอ่าข่าเอง นัน่ คือ เช่น ไฟฟ้ า ทีวี
ตูเ้ ย็น โทรศัพท์มือถือ ถนนหนทาง เป็ นต้น ขนาดที่บางสิ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงมาจากภายนอก โดยอาศัย
กระแส

ซึ่งชุมชนคนอ่าข่าคงปฏิเสธไม่ได้ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามรัฐไทย

ไม่วา่ จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงด้าน

โครงสร้างอํานาจในชุมชน ศาสนา ฯลฯ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่สามารถลบล้างความเป็ น
ชนเผ่าอ่าข่าไปได้ เช่น ภาษาอ่าข่า สายเลือดความเป็ นอ่าข่า ความเชื่อแบบอ่าข่า จารี ตประเพณี แบบอ่าข่า
การนับเครื อญาติแบบอ่าข่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยงั คงสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ปรากฏให้เห็นอย่างแจ่ม
ชัดในชุมชน
การดําเนินโครงการวิจยั นี้

ถึงแม้ว่าดําเนินการวิจยั ในพื้นที่เป้ าหมายต่างกัน กล่าวคือแบ่งหลักการ

วิจยั หมู่บา้ นอ่าข่าที่อยูห่ ่างไกลความเจริ ญ หมู่บา้ นอ่าข่าที่นบั ถือวิถีวฒั นธรรมดั้งเดิม และหมู่บา้ นอ่าข่าที่อยู่
ใกล้ในเมือง ผลจากการศึกษาวิจยั หมู่บา้ นเป้ าหมายถึงแม้ว่ามีความต่างในด้านความเชื่อ และระยะพื้นที่ แต่
วิถีชิต จารี ตประเพณี ค่านิยม ภาษาและระบบการเคารพผูอ้ าวุโส ไม่ได้ต่างกัน ทําให้กติกาและข้อห้ามต่างๆ
ในชุมชนอ่าข่าที่เป็ นหมู่บา้ นเป้ าหมายการทําวิจยั เหมือนกันแบบอดีต
ปัจจุบนั

และยังคงใช้กนั อยูท่ ุกชุมชนจนถึง

เพียงแต่ไม่ได้เคร่ งครัดเหมือนในอดีตและไม่ปรากฏบทบาทในด้านการลงโทษที่ชดั เจนในปัจจุบนั

เช่นเฆี่ยน เรี ยกพ่อแม่มาตักเตือน ตําหนิ นินทา เพราะบทบาทการบริ หารจัดการไปอยูใ่ นโครงสร้างอํานาจ

แบบทางการอย่างปัจจุบนั คือผูใ้ หญ่บา้ น และสมาชิสภาตําบล อย่างไรก็ตามคนอ่าข่ามีความตื่นตัวและแล
เห็นมหันตภัยของยาเส้นและบุหรี่

ไม่ว่าจะเสพในรู ปแบบใด

เพราะปัจจุบนั สื่อสารมวลชนได้รุกเข้าถึง

หมู่บา้ นอ่าข่าอย่างทัว่ ถึง ทําให้ความรู้ความเข้าใจถึงโทษของชนเผ่าอ่าข่าในชุมชนมีแนวโน้มลดลง โดยยังคง
เสพอยูใ่ นกลุ่มผูส้ ูงอายุต้งั แต่ 50 ขึ้นไป ขนาดที่คนวัยทํางาน ตั้งแต่อายุ 30 -50 ปี ในชุมชนมีแนวโน้มลดลง
เพราะจากการเห็นผูป้ ่ วย และการให้ความรู้เห็นโทษภัยของยาเส้นและบุหรี่ มากขึ้น แต่ในเชิงกลับกันกลุ่ม
เยาวชนโดยเฉพาะผูช้ าย ทั้งที่อยูใ่ นชุมชนและนอกชุมชน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุผลหลากหลาย
ปัจจัย นับว่าประเด็นเยาวชนและยาเส้นบุหรี่ ในกลุ่มชาติพนั ธุอ์ ่าข่า จึงเป็ นประเด็นที่ควรจับตาอย่างใกล้ชิด
และควรหากระบวนการ เพื่อการปรับทัศนคติใหม่

และชี้ให้เห็นโทษภัยของยาเส้นและบุหรี่ อย่างแท้จริ ง

เพราะประเด็นนี้ เกี่ยวกับเยาวชนชนเผ่าอ่าข่าโดยตรง เกี่ยวกับอนาคตของชุมชน และชี้คุณภาพชีวติ ของคนใน
ชาติในอนาคต
ประเด็นในด้ านการศึกษา

ในหมู่บา้ นเป้ าหมายที่ได้เข้าไปทําวิจยั ชาวบ้านและเยาวชนทั้งหมดของ

ชุมชนร้อยละ 30% อ่านหนังสือออกและเขียนได้ ซึ่งผูท้ ี่อ่านหนังสือออกและเขียนได้ส่วนมากมีอายุ ไม่เกิน
35 ปี

การอ่านหนังสือออกและเขียนได้มีส่วนอย่างมากในการรับรู้ขอ้ มูล

หมายถึงการฟังเข้าใจ

เพราะการอ่านออกเขียนได้

จึงได้รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารจากช่องทางสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นทีวี อินเตอร์เน็ท วิทยุ

หนังสือพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ อย่างไรก็ตามการอ่านออกเขียนได้ ของคนชนเผ่าไม่ได้มีส่วนช่วยให้ใน
การลดการสูบยาเส้น และเคี้ยวหมากพลูแต่อย่างใด เพราะการอ่านออกเขียนได้ ไม่ได้แปลว่ามีความเข้าใจถึง
โทษของควันบุหรี่ ตลอดถึงความเชื่อและทัศนะคติเกี่ยวกับยาเส้น เป็ นปัญหาอุปสรรคในการเข้าไปทําความ
เข้าใจถึงโทษและสร้างความตระหนักของภัยจากยาเส้นและบุหรี่
ประเด็นในด้ านภูมศิ าสตร์ ที่อยู่อาศัยและความเชื่อ การศึกษาวิจยั ในโครงการนี้ ได้มีการแบ่งบริ บท
ขอบข่ายในด้านพื้นที่เป็ นชุมชนที่อยูห่ ่างไกลความเจริ ญ นัน่ คือบ้านป่ าเกี๊ยะและบ้านอะบ่อโด่ ชุมชนที่อยูใ่ กล้
ในเมือง คือบ้านห้วยต้นผึ้ง บ้านแม่ตาแมว และชุมชนที่นบั ถือดั้งเดิม คือบ้านห้วยขี้เหล็ก บ้านแสนเจริ ญ ผล
จากการวิจยั พื้นที่ห่างไกลหรื อใกล้ ไม่ได้มีส่วนในการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารแต่อย่างใด เพราะเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนั สามารถย่อโลกใบนี้ ให้เล็กลง การสื่อข่าวสารอย่างรวดเร็ ว

ในชุมชนห่างไกลและใกล้ก็ติจาน

ดาวเทียม เพื่อรับชมรายการปกติที่เปิ ดบริ การและช่องทางเคเบิ้ลทีวอี ย่างทัว่ ถึง ในประเด็นการรับรู้ข่าวสาร
โดยเทคโนโลยี อาจมีขอ้ จํากัดบ้างในหมู่บา้ นที่อยูห่ ่างไกลความเจริ ญ เช่น ใช้ระบบโซล่าเซลล์ ทําให้การใช้
ไฟฟ้ าเป็ นไปอย่างจํากัด
ความต่างในด้านความเชื่อ เช่น บ้านแสนเจริ ญและห้วยขี้เหล็ก มีชาวอ่าข่าที่นบั ถือความเชื่อดั้งเดิม
ซึ่งผลการศึกษาวิจยั

ความเป็ นศาสนาหรื อความเชื่อไม่ได้มีส่วนในการควบคุมยาเส้นในปัจจุบนั แต่อย่างใด

แต่ในอดีตที่โครงสร้างทางวัฒนธรรมดั้งเดิมแข็งแกร่ ง สามารถป้ องกันหน้าสูบรายใหม่ได้ ด้วยการสร้างกล
อุบายขึ้นมา เช่น หากไม่ได้แต่งงานสูบยาเส้น จะหาคู่ครองยาก และพ่อแม่ฝ่ายหญิงมักไม่ยนิ ยอมให้แต่งงาน
ตลอดถึงเมื่อผูน้ าํ ธรรมชาติตามโครงสร้างความเชื่ออ่าข่า พบเห็นเยาวชนหรื อคนที่อายุไม่ถึง 30 ปี สูบบุหรี่
ก็สามารถลงโทษได้ ตั้งแต่ดุด่า ถึงขั้นเอาไม้แซ่เฆี่ยนตี ทําให้เยาวชนเป็ นที่ยาํ เกรงอย่างมาก
แต่ในปัจจุบนั ผูน้ าํ ธรรมชาติเหล่านี้ หลงเหลือเพียงแต่อาํ นาจ ในการนําประกอบพิธีกรรมเท่านั้น ไม่
สามารถดุด่า เพราะความอ่อนแอทางวัฒนธรรมด้วยปัจจัยหลัก 2 เหตุผลคือ หนึ่งคนอ่าข่าละทิ้งความเชื่อ
ดั้งเดิมไปนับถือศาสนาอื่นๆ และเหตุผลที่สอง คือผูน้ าํ ธรรมชาติที่คนอ่าข่าเชื่อว่ามาจากสวรรค์ประทานมาให้
ไม่ได้เกิดการทดแทน เมื่อคนรุ่ นเก่าได้เสียไป ก็ไม่มีคนรุ่ นใหม่คนใดได้ไปทําหน้าที่ในจุดนั้น

ทําให้

วัฒนธรรม / จารี ต/ แบบดั้งเดิมคลายความขลังลงไป ขณะที่อาํ นาจการปกครองในปัจจุบนั อยูก่ บั ผูน้ าํ ทางการ
เช่นผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกองค์การบริ หารส่วนตําบล ( ส.อบต. )
ในด้านประเด็นสาเหตุของการติดบุหรี่มวนเองและหมากพลูเคีย้ วร่ วมยาเส้ น

การเคี้ยวยาเส้นใน

หมู่บา้ นอ่าข่าตามพื้นที่เป้ าหมายวิจยั และพื้นที่อื่นๆ มีความเชื่อว่าการเคี้ยวหมากดีต่อสุขภาพ ตลอดถึงความ
เชื่อที่ว่า การย้อมฟันดําทําให้ฟันสวยงาม ความเชื่อในลักษณะนี้ ยังคงอยูใ่ นกลุ่มผูห้ ญิงที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป
เมื่อความเชื่อปลูกฝังใจและถูกสอนว่า เคี้ยวหมากฟันสวย ฟันไม่ผุ และดับกลิ่นปากได้

จึงเป็ นที่นิยมใน

บรรดากลุ่มผูห้ ญิง จะเคี้ยวตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนถึงยามเย็น บางรายเคี้ยวหมากพลูตอนนอน การเคี้ยวหมากพลู
ไม่ได้รับการต่อต้านจากผูน้ าํ จารี ตหรื อผูน้ าํ ศาสนาแต่อย่างใด ทั้งในอดีตและปัจจุบนั ความเสรี น้ ีทาํ ให้ผหู้ ญิง
ติดหมากพลูอย่างมาก ขณะที่มีผชู้ ายติดเป็ นบางส่วน แต่ไม่ค่อยนิยม เพราะอุปกรณ์ในการเคี้ยวแต่ละครั้งมี
จํานวนมาก ยากต่อการพกพา
การสูบยาเส้นเป็ นที่นิยมในบรรดากลุ่มผูช้ าย จากการศึกษาวิจยั ได้ขอ้ มูลที่น่าตกใจอย่างมากคือ พบ
ผูส้ ูบยาเส้น อายุต่าํ สุด 12 ปี ซึ่งยังไม่ทนั จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ก็สูบยาเส้นและบุหรี่ ซึ่งในปัจจุบนั
เยาวชนที่มีอายุ ไม่เกิน 25 ปี การสูบบุหรี่ จาํ นวนมาก และเป็ นกลุ่มที่อยูห่ ่างไกลสายตาผูป้ กครองพ่อแม่ อยู่
ในเมืองทั้งเรี ยนหนังสือ และทํางาน แนวโน้มในหมู่บา้ นอ่าข่าผูส้ ูบหน้าใหม่จะเกิดขึ้นมีโอกาสเป็ นไปได้สูง
เพราะสถานการณ์เอื้ออํานวย

และผูส้ ูบหน้าใหม่ง่ายถูกการล่อให้ติดบ่วงวงจรของการตลาดยาเส้นและบุหรี่

การสูบยาเส้นที่ผลิตในท้องถิ่นหรื อชานเมือง จะพบมากที่สุดในกลุ่มที่ใช้แรงงานในกลุ่มผูช้ าย โดยกลุ่มที่สูบ
ยาเส้น อายุเกิน 30 ปี ขึ้นไป สาเหตุของการสูบ สูบตามเพื่อน สูบไล่แมลง สูบเพราะเปรี้ ยวปาก สูบเพราะมี
คนใช้ให้ไปจุดจนติด สูบเพราะรู้สึกทันสมัย สูบเพราะรูส้ ึกเท่ห์ สูบเพราะให้เป็ นที่ยอมรับในสังคม เป็ นต้น
เหตุผลเหล่านี้ เป็ นที่มาของการสูบยาเส้นและบุหรี่ ในหมู่บา้ นชนเผ่าอ่าข่าในสถานการณ์ปัจจุบนั

การสูบบุหรี่ ในกลุ่มเยาวชนชนเผ่าอ่าข่า หากอยูใ่ นเมือง ห่างสายตาผูป้ กครองไม่ได้แตกต่างกัน แต่มี
ความแตกต่างกันระหว่างหมู่บา้ นที่อยูใ่ กล้ในเมือง กับหมู่บา้ นที่ห่างไกลในเมือง ในหมู่บา้ นแสนเจริ ญ ห้วย
ขี้เหล็ก บ้านห้วยต้นผึ้ง และบ้านแม่ตาแมว ค่อนข้างให้ความเสรี กบั เด็กเยาวชน ในการเข้าถึงบุหรี่ ง่าย ซึ่ง
เยาวชนกลุ่มนี้ ไม่นิยมสูบยาเส้น เพราะมีรสจัด บทลงโทษอย่างมากก็ถกู พ่อแม่ดุด่า และห้ามได้ในระยะเวลา
อันสั้นเท่านั้น เพราะเด็กเยาวชนมักเถียงว่าผูใ้ หญ่ (ผูป้ กครอง ) สูบได้ ทําไมเด็กจึงสูบไม่ได้ ทําให้การห้าม
เด็กเยาวชนเป็ นไปด้วยความยากลําบาก ขณะที่บา้ นป่ าเกี๊ยะและบ้านอะบ่อโด่ ถึงแม้ว่าเปลี่ยนในด้านความ
เชื่อเป็ นศาสนาคริ สต์แล้ว แต่ระบบความเป็ นอาวุโส และความสัมพันธ์เชิงเครื อญาติยงั แน่น ทําให้เยาวชนที่
สูบบุหรี่ เมื่อกลับมาบ้านก็จะกลัวผูป้ กครองและเครื อญาติ สามารถสูบได้ดว้ ยการหลบหลีก หรื อเลิกสูบ
ในช่วงกลับไปอยูบ่ า้ น เพราะไม่สามารถทนต่อการนินทาของชาวบ้าน ซึ่งคํานินทานี้หมายรวมถึงพ่อแม่ ว่า
เป็ นลูกที่พ่อแม่ไม่ได้สง่ั สอน จึงเป็ นมาตรการทางสังคมอย่างหนึ่งที่สามารถป้ องกันผูส้ ูบบุหรี่ และยาเส้นหน้า
ใหม่ได้ในระยะหนึ่ง
ประเด็นที่มาของยาเส้ น ผลจากการวิจยั การปลูกต้นยาสูบในหมูบ่ า้ นชนเผ่าอ่าข่าในปัจจุบนั เหลือ
น้อยมาก ที่ยงั พอปลูกอยูก่ ็มีที่บา้ นอะบ่อโด่ กับบ้านป่ าเกี๊ยะ แต่เป็ นจํานวนที่นอ้ ยมาก จํานวนที่ปลูกไม่เกิน
ร้อยละ 2 % สาเหตุที่ปลูกเพราะมีความรู้สึกว่ายาเส้นที่ซ้อื มาจากในเมืองมีรสขม เคี้ยว/สูบ ไม่อร่ อย จึงปลูก
เองและมาบริ โภคเอง ข้อสังเกตหนึ่งที่กลุ่มผูป้ ลูกใน 2 ชุมชนนี้ เป็ นกลุ่มที่มีอายุเกิน 50 ปี ขึ้นไป ซึ่งไม่
คุน้ เคยกับรสชาติยาเส้นที่ขายตามชานเมือง จึงทนปลูกมา และคาดว่าคงปลูกต่อไป
ที่มายาเส้นในหมู่บา้ นชนเผ่าอ่าข่าในปัจจุบนั เกือบทั้งหมดมาจากนอกชุมชน
ด้วยเหตุผลหาซื้อง่าย ประหยัดเวลา และราคาไม่แพงมากนัก

หาซื้อมาจากตลาด

ทําให้คนชนเผ่าอ่าข่านิยมซื้อยาเส้นจากชาน

เมือง ทุกครั้งที่ลงไปในเมือง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไปขายผลผลิต หรื อไปติดต่อทําธุระก็ตาม มักจะหาซื้อติดไม้
ติดมือมา และการซื้อครั้งหนึ่ง จะต้องซื้อในปริ มาณมากพอควร เพราะนานๆทีจะได้ลงมาในเมือง การที่คน
อ่าข่าสูญเสียองค์ความรู้ในการจัดการยาสูบแบบวิถีด้ งั เดิม คือปลูกเอง ซอยเอง ตาก และนํามาสูบ/เคี้ยว ทํา
ให้คนอ่าข่าจํานวนไม่นอ้ ยที่กงั วลใจว่า ยาเส้นที่พวกเขาสูบและเคี้ยวทุกวัน มีสารเคมีที่อนั ตรายต่อสุขภาพเจือ
ปนอยู่ ซึ่งจากการวิจยั สะท้อนในประเด็นนี้ เชื่อมโยงไปถึงโรคภัยไข้เจ็บ ในลักษณะที่เป็ นการตั้งคําถาม ว่า
เมื่อก่อนคนอ่าข่าปลูกยาสูบเอง และสูบโดยไม่ใส่สารเคมี แต่อายุยนื ถึง 80 ปี โดยไม่เจ็บเจ็บป่ วยเหมือน
ปัจจุบนั แต่ปัจจุบนั หากสูบบุหรี่ ติดต่อกันระยะเวลาเกิน 10 ปี มีโรคอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่สาเหตุมาจากการสูบ
หรื อเคี้ยวยาเส้น ทําให้กลุ่มชาวบ้านนี้อดสงสัยไม่ได้ว่า มีการผสมสารเคมีหรื อไม่?
การที่กลุ่มวัยกลางคน

ได้ต้งั คําถาม

เหมือนรอคําตอบอยู่

ถึงแม้ว่าคําตอบนี้อาจไม่ได้ภายใน

ระยะเวลาอันใกล้ หรื อจะได้คาํ ตอบในชาติน้ ี หรื อไม่ แต่ขอ้ สงสัยที่เกิดขึ้นในจิตใจ ไม่สามารถลบเลือนไป

จากใจพวกเขาเหล่านั้นได้ และการตั้งคําถามนี้ มีนยั ยะบ่งบอกถึงความเชื่อแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับยาเส้นว่า หาก
นํายาเส้น ที่ไม่ใส่สารเคมี ไม่มีการปรุ งแต่งด้วยสารเจือปน ยาเส้นที่นาํ มาสูบไม่ได้อนั ตราย ซึ่งจําเป็ นอย่าง
มากในการให้ความรู้และการปรับเปลี่ยนทัศนะคติ ด้วยความรู้ที่ถกู ต้อง สามารถตอบคําถามที่คา้ งคาใจของ
ชาวบ้านได้ดว้ ย
ในประเด็นค่าใช้ จ่ายกับซื้อยาเส้ น จากการวิจยั พบว่า พบเด็กที่มีอายุต่าํ สุดในการสูบยาเส้น 12 ปี ยา
เส้นที่ซ้ือมาจากชานเมือง มีวิธีนาํ มาบริ โภคคือสูบและเคี้ยวกับหมากพลู

ยาเส้นที่นาํ มาเคี้ยวกับสูบมีความ

ต่างกัน ยาเส้นที่นาํ มาเคี้ยวมีลกั ษณะเป็ นห่อๆหนึ่ง มีราคา 25 บาท ชาวบ้านในกลุ่มที่เคี้ยวหมาก มีค่าใช้จ่าย
เดือนหนึ่งไม่ต่าํ กว่าเดือนละ 100 บาท หรื อต่อปี 1,200 บาท ส่วนผูส้ ูบยาเส้น นิยมซื้อเป็ นซองๆละ 5
บาท โดยชาวบ้านในเขตอําเภอแม่สรวย นิยมยีห่ อ้ ตราไก่แดง ที่มีกลยุทธ์ในการขายยาเส้นแถมกระดาษ กลุ่ม
นี้ มีค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งไม่ต่าํ ว่า 150 บาทต่อเดือน หรื อเทียบเป็ นปี 1,800 บาท
ในหมู่บา้ นแสนเจริ ญ จากจํานวนประชากรรวม 1,004 คน มีคนสูบยาเส้น ถึง 435 คน หรื อสัดส่วน
43.3% มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี ขั้นตํ่าถึง 522,000 บาท นับเป็ นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เมื่อเทียบกับรายได้ ที่คน
ชนเผ่าปี หนึ่งจะมีรายได้ช่วงที่ขายผลผลิตทางการเกษตรแค่ครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อยาเส้นและ
บุหรี่

คาดว่าความเป็ นจริ งจะสูงกว่านี้มาก

และมีผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไม่นอ้ ย

เพราะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแทนที่จะมาจุนเจือในครอบครัว
เป็ นอยูข่ องครอบครัวเลย

แต่กลับต้องเสียไปโดยไม่ได้ช่วยเหลือสภาพความ

ค่าใช้จ่ายจากการซื้อยาเส้นและบุหรี่ จึงเปรี ยบเสมือนมะเร็ งร้ายที่กดั กินจนกร่ อย

ในครอบครัวชนเผ่าอ่าข่าอย่างแท้จริ ง
ในประเด็นโรค อันเกิดจากการสูบยาเส้นและบุหรี่ เป็ นเวลานาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ที่มาของยา
เส้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อยาเส้น เมื่อสูบและเคี้ยวยาเส้นเป็ นเวลานาน มีส่วนสําคัญและเป็ นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทาํ ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ผลที่เห็นป่ วยเป็ นโรคปอด หายใจขัด แสบคอ จมูก มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ
หายใจไม่สะดวก หอบหืด

เป็ นวัณโรค บางรายเป็ นมะเร็ งในหลอดลม จากการวิจยั ในเชิงลึก พบว่า ทุก

ชุมชนที่เป็ นพื้นที่เป้ าหมายวิจยั มีชาวบ้าน ที่ได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลแม่สรวยว่า ผูป้ ่ วยเหล่านี้เป็ นผูท้ ี่
ป่ วยจากการสูบยาเส้นและบุหรี่ ซึ่งทางโรงพยาบาลแม่สรวย ได้มีการออกสมุดพกประจําตัว เพื่อบันทึกใน
การรักษา บางรายต้องมีการมารับอ๊อกซิเจนทุกเดือน หรื อยาขยายหลอดลม

ผูป้ ่ วยที่ได้เข้าสู่กระบวนการ

รักษาเหล่านี้ มีอายุไม่ต่าํ กว่า 40 ปี ขึ้นไป และคาดว่าในอนาคตผูป้ ่ วยจะมีจาํ นวนมากขึ้น เพราะพฤติกรรม
การสูบยาเส้นและบุหรี่ เอื้ออํานวยสําหรับหน้าสูบหน้าใหม่ ที่จะขึ้นมาทดแทนหน้าสูบเก่าที่เสียชีวิตไป จึง
ควรหามาตรการในการป้ องกันและคุม้ ครองให้เด็กเยาวชนชาวชนเผ่าอ่าข่า ไม่ให้ตกเป็ นเหยือ่ ของกลยุทธ์ใน
การค้าขายยาเส้นและบุหรี่ ต่อไป

แนวทางการควบคุมป้องกันยาเส้ นในหมู่บ้านอ่าข่ า
จากการที่โครงการวิจยั ได้เข้าไปทําวิจยั ในหมู่บา้ นเป้ าหมาย โดยผ่านกระบวนกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นการระดมความคิดเห็น ซึ่งเปิ ดโอกาสให้คนอ่าข่าในหมู่บา้ นทุกเพศทุกวัย ได้มาร่ วมแลกเปลี่ยนประเด็น
เกี่ยวกับยาเส้น ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมตามกระบวนการวิจยั ทําให้คน้ พบองค์ความรู้ใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นมิติ
ในด้านความเชื่อ ค่านิยม ที่มายาสูบ ตลอดถึงความสัมพันธ์ของคนอ่าข่ากับยาเส้นมาอย่างช้านาน
กระบวนการวิจยั
โครงการวิจยั นี้

ยังคงดําเนินต่อไปเพื่อค้นหาคําตอบงานวิจยั และให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของ

ไม่ว่าจะเป็ นการทําแบบสอบถามกับชาวบ้านทุกหลังคาเรื อน และพยายามให้คลอบคลุม

กลุ่มเป้ าหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพื่อให้งานวิจยั เกิดความแม่นยําให้มากที่สุด ซึ่งจากการประเมินของ
โครงการภายใต้การลงพื้นที่อย่างสมํ่าเสมอเห็นว่า

ชุมชนเป้ าหมายมีขนาดเล็ก การสุ่มตัวอย่างอาจทําให้

งานวิจยั คาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ งได้ เนื่องจากความละเอียดอ่อนความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุข์ องคนอ่าข่า ที่
ต่างจากคนในเมือง จึงได้ออกแบบสอบถามและถามชาวบ้านในหมู่บา้ นเป้ าหมาย
ผลจากการวิจยั ชี้อย่างชัดเจนว่าแนวทางการควบคุมยาเส้นในอนาคตของคนอ่าข่าควรเป็ นแบบใด
ปัจจุบนั สถานการณ์เรื่ องยาเส้นและบุหรี่ ทั้งสูบและเคี้ยวกับหมากพลู เห็นพ้องกันว่ามีภยั อันตรายต่อร่ างกาย
แต่มีความเชื่อและสันนิษฐานต่างกันไป เช่น คนที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป มักจะตั้งคําถามว่า สมัยก่อนปลูกยาเส้น
เอง ซอยเอง และสูบเอง แต่ทาํ ไมอายุยนื ?

เหตุใดในปัจจุบนั คนที่สูบยาเส้นและบุหรี่ มีปัญหาสุขภาพ

มากมาย บ้างก็สรุ ปเป็ นนัยคําตอบว่า เป็ นเพราะคนอ่าข่าสุญเสียกระบวนการผลิตไป ทําให้ไม่สามารถล่วงรู้
ได้ว่า ยาเส้นที่เคี้ยวและสูบแต่ละวันมีสารชนิดใดบ้าง ประกอบกับยาเส้นที่ผลิตในท้องถิ่น ไม่สามารถที่จะ
ตรวจสอบที่มาได้อย่างชัดเจน ทําให้คนรุ่ นใหม่ปัจจุบนั จึงมีปัญหา
อย่างไรก็ตาม ผลจากการวิจยั พบว่า คนอ่าข่ากับยาเส้นมีสายสัมพันธ์กนั มาอย่างลึกซึ้ง ยาเส้นไม่ใช่
เป็ นเพียงยาเคี้ยว หรื อสูบไล่แมลง แต่ยาเส้นในนัยยะของคนอ่าข่า หมายถึงสมุนไพร สุขภาพ และความเชื่อ
ในแบบภพภูมิ ยาเส้น จึงอยูค่ ่กู บั คนอ่าข่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อย่างยาวนาน
สถานการณ์ปัจจุบนั ยาเส้นได้คุกคามและสร้างปัญหากับคนอ่าข่าเป็ นอย่างมาก คนจํานวนไม่นอ้ ย ที่
ติดยาเส้นและเลิกไม่ได้ ทั้งๆที่รู้และตระหนักดีว่ามีโทษและพิษต่อร่ างกาย การสูบยาเส้นนอกจากกระทบต่อ
ผูส้ ูบโดยตรงแล้ว คนที่อยูร่ อบข้างก็ได้รับผลกระทบ ไม่วา่ จะเป็ นอาการแสบตา แสบคอ หายใจขัดข้อง เป็ น
ต้น และยาเส้น เป็ นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทาํ ให้คนชนเผ่าอ่าข่าส่วนหนึ่ง เป็ นโรคถุงลมโป่ งพอง เป็ นสาเหตุหนึ่ง
ของหลายๆปัญหาสุขภาพ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากมีคนชนเผ่าอ่าข่า ได้ไปพบแพทย์จาํ นวนมาก และทาง

แพทย์ได้ให้ผปู้ ่ วยเลิกสูบยาเส้นอย่างเด็ดขาด ตลอดถึงชักจูงโน้มเน้าให้เข้ามารักษาสุขภาพ ซึ่งผูป้ ่ วยแต่ละคน
นอกจากได้รับยาบําบัดเลิกยาเส้นแล้ว มีคู่มือสมุดพก เพื่อรายงานตัวตามที่แพทย์ผรู้ ักษานัดพบ
แนวทางการป้ องกันยาเส้นในชุมชนชนเผ่าอ่าข่า ปัจจุบนั เริ่ มปรากฏในหมู่บา้ นเป้ าหมายแล้ว โดย
ผูส้ ูงอายุในชุมชน และผูน้ าํ ทางการ ไม่ว่าจะเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นและสมาชิกสภาตําบล ในหลายหมู่บา้ นเริ่ มนํา
ข่าวสาร ทั้งที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย เช่น ไม่สามารถขายเหล้า บุหรี่ และยาเส้น ให้กบั เด็กที่อายุต่าํ กว่า 18 ปี
และร้านค้าต่างๆ ก็มกี ารติดป้ ายบ่งบอกอย่างชัดเจน
และระยะยาว

แนวทางการควบคุมยาเส้นและบุหรี่ ควรมีท้ งั ระยะสั้น

ระยะสั้นควรควบคุมด้วยการควบคุมร้านค้า ไม่ให้ขายยาเส้นและบุหรี่ กบั เด็กที่อายุต่าํ กว่า

กฎหมายกําหนด โดยผูน้ าํ ชุมชนบังคับใช้อย่างเข้มแข็ง อย่างเช่นที่บา้ นห้วยขี้เหล็ก ผูใ้ หญ่บา้ นและผูอ้ าวุโส
ได้มีการประชุมหารื อกัน และไม่ให้ขายเหล้าในชุมชน เป็ นระยะเวลานาน 3 ปี แล้ว เพราะแลเห็นว่าปัญหา
การทะเลาะเบาะแว้งต่างๆ เกิดจากการเมาเหล้าและขาดสติ จึงออกมาเป็ นมติชุมชน ปัจจุบนั บนพื้นที่สูง ได้
มีการควบคุมยาเส้นและบุหรี่ โดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้ร้านค้าขายของที่รําระภาษีให้องค์การ

บริ หารส่วนตําบล ให้มีการติดป้ ายไม่ขายเหล้าและบุหรี่ แก่เด็กที่อายุต่าํ กว่า 18 ปี ซึ่งการประกาศของ
องค์การบริ หารส่วนท้องถิ่น ทําให้ชุมชนควบคุมการบริ โภคยาเส้นและบุหรี่ ได้ระดับหนึ่งในสังคมอ่าข่าและ
บนพื้นที่สูง

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่สูงมีขอ้ จํากัดที่เป็ นข้ออุปสรรคอยูไ่ ม่นอ้ ย เช่น ผูใ้ หญ่ซ้ือ และไปให้

เยาวชนที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายกําหนดสูบ

เพราะผูใ้ หญ่ใช้แรงงานเด็ก

นี่เป็ นอีกช่องว่างหนึ่งที่

เกิดขึ้น
แนวทางการแก้ไขและป้ องกันปัญหายาเส้นและบุหรี่ ในระยะยาว

ควรจะเป็ นเรื่ องของการรวมกลุ่ม

คน และการปรับทัศนคติ บนพื้นฐานองค์ความรู้ที่เป็ นจริ ง การแก้ไขปัญหายาเส้นและบุหรี่ ระยะยาว หากจะ
แก้ไขให้เกิดความเป็ นรู ปธรรมและยัง่ ยืน ควรมีกระบวนการ ในการรวบรวมกลุม่ คนผูท้ ี่ชาวบ้านเคารพ และ
มีอาํ นาจในการตัดสินใจในชุมชนอ่าข่า โดยเอากลุ่มผูอ้ าวุโส ทั้งที่สูบยาเส้น ผูไ้ ด้รับผลกระทบจาการสูบยา
เส้นและบุหรี่ , ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น, สมาชิกสภาตําบล, มาอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ
ภัยของยาเส้นและบุหรี่ อย่างแท้จริ ง ตลอดถึงการให้ความรู้เพื่อให้ความเชื่อผิดๆทัศนะคติแบบเก่าๆ ของคนอ่า
ข่าให้หมดไป เช่น เชื่อว่ายาเส้นเป็ นยาสมุนไพร การเคี้ยวหมากผสมยาเส้นและสีเสียด ทําให้สุขภาพฟัน
แข็งแรง เป็ นต้น

โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่มีความชํานาญในด้านนี้

ไม่ว่าจะเป็ นสถานีอนามัย

สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้ และร่ วมกันจัดตั้งกลุ่มนี้ ข้ นึ มา
เพื่อไปให้ขบั เคลื่อนในชุมชนของตนเอง

ให้ไปอธิบายในชุมชนตนเอง ให้อธิบายกับครอบครัวตนเอง ให้

อธิบายกับเพื่อนสู่เพื่อน เพื่อกระพึมสร้างกระแส และนําไปผลักดันเป็ นกติกาในชุมชน แนวทางการแก้ไข

ปัญหายาเส้นและบุหรี่ น้ ี ถึงแม้ว่าต้องใช้ระยะเวลา หากสามารถกระทําได้เป็ นรู ปธรรมในบนพื้นที่สูง ความ
ยัง่ ยืนและเป็ นแบบอย่างให้การศึกษากับชุมชนอื่นๆ ได้เป็ นอย่างดี
แนวทางการแก้ไขปัญหายาเส้นและบุหรี่ ในเชิงนโยบายท้องถิ่นเป็ นอีกหนึ่งประเด็นที่สาํ คัญ

ใน

ฐานะหน่วยงานท้องถิ่น ที่อยูก่ บั ชาวบ้านและรู้เข้าใจปัญหาของชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็ นสถานีอนามัย องค์การ
บริ หารส่วนตําบล เทศบาล ควรเข้าไปดูแลกระบวนการชาวบ้าน โดยทําหน้าที่เป็ นพี่เลี้ยงคอยดูแลกลุ่มผูน้ าํ
ชาวบ้าน ด้วยการให้ความรู้และกลับไปชุมชน

ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นควรบรรจุปัญหาเรื่ องยาเส้น บุหรี่

และเหล้า เข้าเป็ นวาระท้องถิน่ เพื่อให้ปัญหาท้องถิน่ แก้ไขโดยคนท้องถิน่ การผลักดันนโยบายเรื่ องยาเส้น
และบุหรี่ ตลอดถึงเรื่ องอื่นๆ จึงมีความสําคัญอย่างมากกับคนอ่าข่าและกลุ่มชาติพนั ธุ์

เพราะเกี่ยวข้องกับ

สุขภาพ การอยูด่ ีกินดี และชีวิตความเป็ นอยูโ่ ดยตรง
อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักการผลักดันด้านนโยบายเรื่ องยาเส้นและบุหรี่

มีปัญหาเนื่องจากไม่มี

เอกสารที่สามารถนําไปใช้ในการเสนอ เพื่อเสนอร่ างให้บรรจุเป็ นข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น ทั้งนี้ขอ้ มูลปัญหาที่เกิด
จากยาเส้นและบุหรี่ ในหลากหลายมิติ ต้องถูกเสนออย่างเข้าใจ ให้เห็นความจําเป็ น ให้เห็นคุณค่า หาก
สามารถดําเนินการป้ องกันได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
แนวทางการแก้ไขปัญหาและควบคุมยาเส้นและบุหรี่ ในระยะสั้นและระยะยาว

ต้องอยูบ่ นพื้นฐาน

ความเข้าใจในกลุ่มชาติพนั ธุอ์ ่าข่าที่มีความแตกต่างกับคนในเมือง และการแก้ไขปัญหาเพื่อความยัง่ ยืน จะต้อง
สร้างกระบวนการทางความรู้ เพื่อไปลดทัศนะคติ และวิถีวฒั นธรรมที่ผดิ ๆ เอาหลักวิทยาศาสตร์โดยบูรณา
การเอาหน่วยงานและองค์กรที่ชาวอ่าข่าและกลุ่มชาติพนั ธุใ์ ห้ความเชื่อมัน่ มาร่ วมกันสร้างความศรัทธา

เพื่อ

ขับเคลื่อนกระบวนการให้เกิดเป็ นรู ปธรรม
การคืนข้ อมูล
การคืนข้อมูลเป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สาํ คัญของกระบวนการวิจยั โครงการนี้

จากการที่ลงพื้นที่ได้

ดําเนินกระบวนกิจกรรมวิจยั ซึ่งเป็ นที่มาของข้อมูลของงานวิจยั โครงการนี้ การคืนงานวิจยั ของโครงการนี้
เป็ นการคืนข้อมูลให้ชาวบ้าน
ชาวบ้านร่ วมตรวจสอบ

เพื่อให้ชาวบ้านตรวจสอบข้อมูลที่ร่วมกันดําเนินกระบวนการวิจยั เพื่อให้

แก้ไข และเพิ่มเติม เพื่อให้งานวิจยั ให้เกิดความแม่นยําที่สุด การคืนข้อมูลเป็ น

ประโยชน์กบั งานวิจยั โครงการนี้เป็ นอย่างมาก

เพราะเพิม่ ความสมบูรณ์ให้งานวิจยั โครงการนี้มคี วามแม่ยาํ

และน่าเชื่อถือในด้านข้อมูล
ลักษณะของการคืนข้อมูลของโครงการ

ภายหลังจากที่ดาํ เนินกระบวนกิจกรรมวิจยั ครบถ้วนแล้ว

เอาข้อมูลของแต่ละหมู่บา้ นมารวบรวมเป็ นเล่ม ซึ่งก่อนที่จะมีการรวบรวมเป็ นเล่มนั้น จะต้องมีการวิเคราะห์

ข้อมูลด้านยาเส้นในหลากหลายมิติให้เกิดความเชื่อมโยงให้ ให้เห็นภาพในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นมิติยาเส้นกับ
ความเชื่อ ยาเส้นกับสมุนไพร ยาเส้นกับวิถชี ีวติ และยังวิเคราะห์ไปถึงที่มาของยาเส้น ราคาค่าใช้จ่ายในแต่ละ
เดือน / ปี โรคมีที่มาเกี่ยวข้องกับยาเส้น เป็ นต้น
เป้ าหมายหลักของการคืนข้อมูลให้กบั ชุมชน มีอยู่ 2 เป้ าหมาย เป้ าหมายแรกคือ เพื่อให้ชุมชน ได้มี
ส่วนร่ วมในการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ในฐานะเข้าของข้อมูล ให้ขอ้ มูลมีความสมบูรณ์ก่อนนําไป
เผยแพร่ และเป้ าหมายต่อมาคือ เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลของชุมชนและภาคีเครื อข่าย ซึ่งเป็ นเป้ าหมายพื้นที่วิจยั
ไว้ในชุมชน ให้ผคู้ นในชุมชนรับทราบ และผูท้ ี่สนใจเข้ามาชุมชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ยาเส้นและบุหรี่
ในชุมชนและชุมชนเพื่อนบ้าน ตลอดถึงให้ชุมชนได้ขอ้ มูลที่ถกู ต้อง แม่นยํา และเป็ นฐานะข้อมูลให้กบั ผูท้ ี่
สนใจศึกษาทัว่ ไป เป็ นมรดกของงานวิจยั ชิ้นนี้ ที่ฝากไว้ให้กบั ชุมชน
อย่างไรก็ตาม การคืนข้อมูลลักษณะรวมของทุกชุมชน อาจมีขอ้ จํากัดสําหรับชาวบ้านคือ ชาวบ้านจะ
สนใจเฉพาะข้อมูลของหมู่บา้ นตนเอง ซึ่งทําให้การสร้างเครื อข่ายและความตระหนักถึงโทษภัยของยาเส้นและ
บุหรี่ ในภาพรวม ขับเคลื่อนได้ยากยิง่ ขึ้น

บทที่ 5
สรุป / อภิปราย /เสนอแนะ
สรุป/ อภิปราย
ชนเผ่าหรื อกลุ่มชาติพนั ธุใ์ นปัจจุบนั ปรากฏเป็ นหลักฐานที่เป็ นตําราครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2492 ใน
หนังสือ 30 ชาติ ในเชียงราย ซึ่งก่อนหน้านั้น “รัฐไทย” ไม่เคยมีตาํ ราหรื อรู้จกั มาก่อน หากดูจากหนังสือเล่ม
นี้ หมายความว่ารัฐไทยได้ศึกษากลุ่มชนเผ่าภายหลังโลกครามโลกครั้งที่ 2 และผลจากการทําสงครามโลก
ครั้งที่ 2 นํามาสู่การศึกษากลุ่มชนเผ่าอย่างจริ งจัง เพือ่ ใช้เป็ นฐานข้อมูลในการต่อสูเ้ ชิงการเมือง ระหว่าง
คอมมิวนิสต์กบั เสรี นิยม จนมีการก่อตั้งตํารวจรตะเวนชายแดน เมื่อปี พ.ศ. 2496 ก่อตั้งศูนย์สงเคราะห์
ชาวเขา เมื่อปี พ.ศ. 2500 และสร้างนิยมพึ่งพาตนเอง เมื่อปี พ.ศ. 2505
การต่อสูใ้ นเชิงการเมืองระหว่างสองค่ายยักษ์ใหญ่ คือสหภาพโซเวียตและอเมริ กา

นําไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงในหลายๆภูมิภาค และประเทศ เพื่อเป็ นการเตรี ยมในการเข้าถึงกลุ่มชนเผ่าต่างๆ รัฐไทยจึงได้ให้
นักมานุษยวิทยา ได้เข้าไปศึกษาอย่างจริ งจัง เช่น หนังสือชาวเขาในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2496 และใน
หนังสือเหล่น้ ี ได้ปรากฏชื่อชนเผ่าแปลกๆ เช่น อีกอ้ แม้ว มูเซอ เย้า ยาง ลีซอ ฯลฯ และในหนังสือเหล่านี้
ได้เรี ยกกลุ่มชนเหล่านี้ ว่า “ ชาวเขา” ซึ่งไม่มีสถานะทางกฎหมายเป็ นคนไทยในขณะนั้น
การเก็บข้อมูลครั้งแรกๆ ของนักมานุษยวิทยาคนไทย ก็มคี ุณูปการในด้านข้อมูล ถึงแม้ว่ากลุ่มชนเผ่า
ได้มีการพูดถึงข้อมูลเหล่านี้ว่า มีความผิดพลาด แต่มีขอ้ มูลจํานวนไม่นอ้ ยเช่นกันที่กลุ่มชนเผ่าเองก็นาํ มาใช้
ประโยชน์ โดยเฉพาะในหนังสือยุคแรกๆ ได้อธิบายได้เห็นถึงสภาพความเป็ นของคนชนเผ่า ไม่ว่าจะเป็ นวิถี
วัฒนธรรม การปกครอง ความเชื่อ พิธีกรรม ฯลฯ ทําให้เข้าใจบริ บทความเป็ นอยูข่ องชนเผ่าต่างๆในมิติอดีต
ได้ในระดับหนึ่ง
อ่าข่า เป็ นชนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยูใ่ นเขตภาคเหนือของประเทศไทย เป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะใน
จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่ ในเขตบริ เวณชายแดน หลายๆท่านอาจไม่เข้าใจ หากกล่าวถึงอ่าข่า แต่เชื่อ
เหลือเกินว่าหากพูดว่าชนเผ่า “ อีก้อ “ ทุกคนที่เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับชนเผ่าจะร้องอ๋ อ ทันที ความจริ งอ่าข่า
กับอีกอ้ เป็ นเผ่าเดียวกัน ในหนังสือทัว่ ไปในอดีตเรี ยกว่าอีกอ้ แต่ชนเผ่านี้ เรี ยกตนเองว่าอ่าข่า อย่างไรก็ตาม
การเรี ยกชื่อนี้ ได้มกี ารเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั โดยอาศัยหลักตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบนั คน
ส่วนใหญ่จึงเรี ยก ชนกลุ่มนี้ว่า “ อาข่าหรื ออ่าข่า “

ชาวอ่าข่าในปัจจุบนั อาศัยอยู่ อยู่ 7 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ตาก ลําปาง แพร่
และเพชรบูรณ์ กระจายอยูใ่ น 22 อําเภอ 68 ตําบล ในประเทศไทยคาดว่า มีชาวอ่าข่าไม่ต่าํ กว่า 100,000
คน ด้วยความที่คนอ่าข่ามีความโดดเด่น มีวิถีวฒั นธรรมต่างไปจากคนพื้นเมืองส่วนใหญ่ และวิถีวฒั นธรรม
และความเชื่อ มักเกี่ยวข้องกับ “ ยาเส้ น” ทั้งที่นาํ มาใช้ในชีวิตประจําวัน และการใช้ในแง่พิธีกรรม
จากวิถีและวัฒนธรรมที่แตกต่างๆดังข้างต้นจึงเกิดโครงการวิจยั ชื่อว่า “ กระบวนการเพื่อการเรี ยนรู้
สู่การสร้างความตระหนัก เพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ ในกลุ่มชาติพนั ธุอ์ ่าข่า กรณี ศกึ ษาอําเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย “ เพื่อทําการศึกษาวิจยั บริ บทวัฒนธรรมดั้งเดิมชาวอ่าข่า มีความเกี่ยวข้องกับยาเส้น ตอลด
ถึงข้อห้ามจารี ตประเพณี อย่างไร นอกจากนั้นยังศึกษาวิจยั การบริ โภคยาเส้นของชาวอ่าข่าในปัจจุบนั เพื่อหา
แนวทางในการควบคุมยาเส้นในหมู่บา้ นอ่าข่าต่อไป
ผลจากการวิจยั พบว่า ในอดีตคนอ่าข่ามีความเคร่ งครัดในจารี ตประเพณี ผูน้ าํ ธรรมชาติมีอาํ นาจใน
การตัดสินในเรื่ องความต่างๆ

ตลอดถึงมีบทบาทลงโทษผูก้ ระทําความผิดตามหลักจารี ตประเพณี

ซึ่ง

กระบวนการลงโทษใช้มาตรการทางสังคม ตั้งแต่นินทา ตักเตือน และขับไล่ออกจากชุมชนหรื อเครื อญาติ
ยาเส้น เรี ยกเป็ นภาษาอ่าข่าว่า “ ยาห่ อ” ยาเส้นมีบทบาทกับคนอ่าข่ามาอย่างยาวนาน เพราะคนอ่าข่า
มีความเชื่อว่า เป็ นยาสมุนไพร รักษาฟันผุได้ ฟันดําเป็ นฟันที่สวยงาม จึงนิยมย้อมฟันดํา และเพื่อป้ องกัน
ฟันผุคนอ่าข่าจึงนิยมเคี้ยวหมากพลูกบั ยาเส้น ในวิถีชีวิตประจําวันยาเส้นจึงไม่ขาดหายไปจากชีวิตของคนอ่า
ข่า เพราะความรู้สึกที่ว่ายาเส้นไม่อนั ตรายต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามการเคี้ยวหมากพลูและยาเส้นในอดีตจะ
สูบและเคี้ยวได้ก็ตอ้ งมีอายุไม่ต่าํ กว่า 30 ปี ขึ้นไป การที่คนอ่าข่าสูบและเคี้ยวยาเส้นก่อนอายุ 30 ปี ไม่ได้
เพราะเชื่อว่าการสูบและเคี้ยวยาเส้นก่อนอายุดงั กล่าว จะหาภรรยาหรื อสามียาก และหากจะเคี้ยวหรื อสูบมักจะ
ถูกนินทา หากบ้านใดมีลกู สาวก็จะดูพฤติกรรมของว่าที่ลกู เขยว่ามีพฤติกรรมสูบยาเส้นหรื อไม่ หากสูบก็กลัว
ว่าจะทําให้ลกู สาวลําบาก ด้วยการสูบยาเส้นและฝิ่ น คนอ่าข่าเชื่อว่าหากสามารถสูบยาเส้นได้ ก็สูบฝิ่ นได้ จึง
ได้มีขอ้ บังคับในเชิงสังคมว่า ถ้ายังไม่ถึง 30 ปี วุฒิภาวะทางสังคมยังถือว่าตํ่า
อย่างไรก็ตามความเชื่อจารี ตและมาตรการสังคมเหล่านี้ ใช้ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น

หากมีการ

แต่งงานมีครอบครัวแล้ว โดยมากผูช้ ายมักจะสูบยาเส้น ซึ่งเหตุผลในการติดมีหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็ นการ
ไล่แมลงที่มากัด ดับเปรี้ ยวปากหลังกินข้าว หรื อแม้กระทัง่ สูบเพื่อป้ องกันฟันผุ เป็ นต้น และเมื่อถึงเวลานั้น
ผูช้ ายก็ได้รับอิสระในการสูบอย่างเต็มที่ โดยไม่ได้รับคําตํานิจากผูใ้ หญ่และสังคม
ในแง่พิธีกรรม ยาเส้นได้ถกู นํามาใช้ในสังคมอ่าข่าในอดีต ไม่ว่าจะเป็ นงานศพ คนอ่าข่ามีความเชื่อ
หลังความตายว่า ต้องกลับไปอยูก่ บั วิญญาณบรรพบุรุษ และรอเวลาในการมาเกิดใหม่ วนอยูอ่ ย่างนี้ และเมื่อ
มีคนเสียชีวิต คนอ่าข่าก็จะตั้งขันยาเส้นหน้าศพ และมวนยาเส้นจุดไว้ให้ หรื อการใช้เป็ นสมุนไพร เช่น การ

เคี้ยวหมากป้ องกันพยาธิได้ สมานแผล ห้ามเลือดสด หรื อแม้กระทัง่ เอายาเส้นไปอุดรู ฟัน ทําให้เชื้อโรคที่กดั กิน
ฟันตาย ทําให้ไม่ปวดฟัน ความเชื่อเรื่ องยาเส้นกลมกลืนในวิถีชีวิต ทําให้คนอ่าข่ามีความผูกพันกับยาเส้นจน
แยกไม่ออกในชีวิตประจําวัน
คนอ่าข่ามีภูมิปัญญาในการใช้ยาเส้น ในอดีตคนอ่าข่าไม่มียาเส้นที่ซ้ือมาจากในเมือง หรื อถึงแม้ว่า
บางครั้งไปแลกเปลี่ยนสินค้าในเมือง ก็จะไม่ซ้ือมาสูบและเคี้ยว เพราะรู้สึกรสชาติขม จึงนิยมปลูกเองและ
นํามาซอยเอง คนอ่าข่าเชื่อว่าการที่ปลูกต้นยาเส้นขึ้นมา 1 ต้น ความเป็ นต้นยาสูบมีความต่างซ่อนไว้ขา้ งใน
มากมาย ใบยาสูบรุ่ นแรกเชื่อว่ามีรสจัด เหมาะสําหรับผูช้ าย คนอ่าข่าเรี ยกใบยาสูบรุ่ นแรกนี้ว่า “ ห่ อ ตอ ตอเออ “ ซึ่งทั้งต้นยาสูบจะมีใบประมาณ 10 -12 ใบ เมื่อใบยาสูบแก่ได้ที่ หรื อถ้าจะให้ดีให้แก่ออกเหลืองอ่อน
ก็หกั มาซอยแล้วตากแห้ง ก่อนไปเก็บไว้บนหิ้งเตาไฟ ส่วนใบรุ่ นที่ 2 หลังจากใบรุ่ นแรกถูกหักไปแล้วจะมีใบ
อ่อนขึ้นมา แล้วขยายเป็ นใบแก่ คนอ่าข่าเรี ยกว่า “ ห่ อ แหย่ แหย่-เออ “ คนอ่าข่าเชื่อว่าใบรุ่ นที่ 2 นี้ มีรสไม่
จัดและเหมาะสําหรับผูห้ ญิง

จากภูมิปัญญาการแบ่งยาเส้นตามความแข็งแรงของร่ างกายความเป็ นชาย –

หญิง จึงเป็ นภูมิปัญญาการแบ่งเพศโดยใช้ยาเส้น
นอกจากการใช้ใบยาเส้นในการแบ่งความเป็ นเพศแล้ว คนอ่าข่ายังมีการใช้กล้องสูบยาเส้นในการแบ่ง
ความเป็ นเพศเช่นกัน กล้องยาสูบที่ประดิษฐ์ปะดอยไปด้วยลวดลาย ตกแต่งอย่างสวยงาม ทํามาจากไม้เนื้อดี
หรื อทํามาจากดินปั้นเผา นัน่ คือกล้องยาสูบของผูช้ าย หรื อที่เรี ยกเป็ นภาษอ่าข่าว่า “ ก๊ อ หลู่ “

ส่วนของ

ผูห้ ญิงนั้น ทํามาจากไม้ไผ่ซางอย่างง่ายๆ ไม่ได้ตกแต่งแต่อย่างใด แต่เน้นความทนทาน เรี ยกเป็ นภาษาอ่าข่า
ว่า “ ก๊อจึ”
ภูมิปัญญาของคนอ่าข่าในอดีต มีการใช้หลักจารี ตประเพณี ป้องกันหน้าสูบใหม่ และมีการใช้บงั คับ
ผ่านผูน้ าํ ธรรมชาติ ผ่านพ่อแม่หรื อผูป้ กครอง

ทําให้ในอดีตแทบไม่เจอวัยรุ่ นอายุนอ้ ยๆ ในการสูบยาเส้น

เพราะมีกลอุบายต่างๆไว้มากกมาย เช่น สูบยาเส้น ยาฝิ่ นหาเมียไม่ได้ และการเป็ นผูน้ าํ ธรรมชาติ

คือมี

ความหมายคือ การได้รับอนุญาตจากผูป้ กครองทุกหลังคาเรื อน ให้มีอาํ นาจในการว่ากล่าวตักเตือน หรื อ การ
ลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี สัง่ สอน หากพบเด็กที่ยงั ไม่แต่งงานในการสูบยาเส้นหรื อฝิ่ น ผูน้ าํ ธรรมชาติ ซึ่งเป็ นผู้
บังคับใช้กฎจารี ต จึงเป็ นที่ยาํ เกรงกลัวของเยาวชนอย่างมาก
หมู่บา้ นชนเผ่าจากเดิมที่มคี วามเคร่ งครัดจารี ตประเพณี มีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ มีความ
กลัววิญญาณบรรพชนจะลงโทษ หรื อผีสางนางไม้มาเอาชีวิต ความขลังของอํานาจเหนือธรรมชาติได้ลดลง
เมื่อชุมชนไม่สามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่างในอดีต จึงมีความจําเป็ นต้องเปิ ดชุมชน กล่าวคือมีโรงเรี ยน หน่วยงาน
ราชการเข้ามา ไม่ว่าจะเป็ นประชาสงเคราะห์ และโครงการระหว่างประเทศ เช่น ไทย-เยอรมัน การเปิ ด
ชุมชน จําเป็ นต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั คนนอก มีถนนเข้ามา มีไฟฟ้ า มีประปาภูเขา เป็ นต้น ทําให้ชีวิตของคน

ชนเผ่าเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ วไม่ว่าจะเป็ นด้านความเชื่อศาสนา โครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ
ซึ่งการเข้ามาดังกล่าวในชุมชน

ทําให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สุดในชุมชนชนเผ่าอ่าข่าอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้
ความอยากได้ อยากมี ความสุขสบาย ย่อมเป็ นที่ตอ้ งการของทุกคน เพราะความอยากมีอยากได้ จึงมี
การไขว่คว้าซื้อหากัน ไม่ว่าจะเป็ นจานดาวเทียม ทีวี ตูเ้ ย็น วิทยุ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ความสะดวกสบายมา
พร้อมกับสื่อเหล่านี้ และคนชนเผ่าอ่าข่าได้รับรู้ขอ้ มูลมากมาย แต่ไม่ผา่ นกระบวนการกรองข้อมูล ทําให้
หลายครั้งข้อมูลเป็ นผลเสียกับคนอ่าข่าเอง เช่นการรับรู้ขอ้ มูลจากช่องทางสื่อเกี่ยวกับบุหรี่ และยาเส้น ทําให้
เยาวชนอ่าข่าเข้าใจว่าการสูบบุหรี่ หมายถึงความเป็ นชายชาตรี

การสูบบุหรี่ ทาํ ให้ดูดีเท่ห์ มีเสน่ห์ เป็ นต้น

ความทันสมัยของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทําให้การรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารเป็ นเรื่ องที่ง่าย และย่อโลกใบนี้ให้เล็กลง
ผลจากการวิจยั โดยการทําแบบสอบถามกับชาวบ้าน โดยทั้งหมด 6 ชุมชน แบ่งออก 3 ระดับ คือ
ชุมชนที่อยูห่ ่างไกลความเจริ ญ คือบ้านอะบ่อโด่ บ้านป่ าเกี๊ยะ ชุมชนที่อยูใ่ กล้ในเมือง คือบ้านห้วยต้นผึ้ง
และบ้านแม่ตาแมว และชุมชนที่นบั ถือความเชื่อดั้งเดิม คือบ้าน แสนเจริ ญและห้วยขี้เหล็ก ผลการศึกษาวิจยั
พบว่า ความใกล้หรื อไกลของระยะทาง และการนับถือความเชื่อดั้งเดิมหรื อเปลี่ยนศาสนาใหม่ ไม่ได้มีผลใน
การควบคุมยาสูบในปัจจุบนั แต่ผลการวิจยั ที่น่าสนใจคือ หมู่บา้ นที่มีความเจริ ญเข้าไปมากเท่าไร เยาวชนมี
โอกาสในการติดบุหรี่ หรื อยาเส้นมากยิง่ ขึ้น เพราะรับรู้ขอ้ มูลจากช่องทางสื่อ มีส่วนอย่างมากในการชักจูงให้
เด็กและเยาวชนกลายเป็ นหน้าสูบหน้าใหม่
ในขนาดที่ผทู้ ี่ไม่เคยเรี ยนหนังสือ ซึ่งมีอายุ ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป นิยมสูบยาเส้น ที่ซ้ือมาจากซานเมือง
และนํามาเคี้ยวร่ วมกับหมากพลู การซื้อยาเส้นมาจากชานเมือง นัน่ บ่งบอกอย่างชัดเจนว่า ชุมชนอ่าข่าไม่ได้
ปลูกยาสูบแล้ว และสูญเสียกระบวนการผลิตยาสูบหมดแล้ว
สาเหตุของการติดยาเส้นและเคี้ยวหมากพลู

มาจากการปวดฟัน

ค่านิยมการย้อมฟันดําเป็ นสิ่งที่

สวยงาม ตามเพื่อน การไล่แมลง ดับเปรี้ ยวปาก การสูบบุหรี่ แสดงออกถึงความเป็ นชายชาตรี เท่ห์ทนั สมัย
ผูป้ กครองใช้ให้ไปจุดยาเส้น และติดยาเส้นและบุหรี่ เพื่อเข้าสังคม
ในแต่ละวัน มีการสูบยาเส้น ระหว่าง 8 -15 มวน/วัน และเคี้ยวหมากพลู 5 – 8 ครั้ง/วัน ซึ่งหากมอง
ในค่าด้านใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อยาเส้น ในแต่ละวัน ผูส้ ูบยาเส้นและเคี้ยวหมาก มีค่าใช้จ่ายไม่ต่าํ กว่า 5
บาท/ วัน สูงสุดวันล่ะ 25 บาทต่อวัน (กรณี สอบบุหรี่ ) ในหนึ่งเดือนโดยเฉลี่ย ผูส้ ูบยาเส้นและเคี้ยวหมาก
พลูร่วมยาเส้น มีค่าใช้จ่ายขั้นตํ่า เดือนล่ะ 150 บาท ปี หนึ่ง ไม่ต่าํ กว่า 18,00 บาท นับว่าเป็ นค่าใช้จ่ายที่สูงกับ
คนชนเผ่าที่มีรายได้ปีหนึ่งเพียงครั้งเดียว คือช่วงขายผลผลิตการเกษตร

ผลจากการที่ลงทําวิจยั ในเชิงลึก แบบมีส่วนร่ วม พบว่ามีผปู้ ่ วยอันเนื่องมาจากการสูบยาเส้นและเคี้ยว
หมากเป็ นระยะเวลานาน

ซึ่งมีใบรับรองเป็ นสมุดพกจากโรงพยาบาลแม่สรวย

ผูป้ ่ วยมีต้ งั แต่มะเร็ งใน

หลอดลม วัณโรค และเป็ นมากที่สุดที่ระบบทางเดินหายใจ ( ระบบไต ) ซึ่งจากการวิจยั พบทุกชุมชนพื้นที่
เป้ าหมาย ถึงแม้ว่าเป็ นชุมชนที่ห่างไกลความเจริ ญก็ตาม ผูป้ ่ วยในปัจจุบนั ที่มีสมุดพกได้เข้าสู่กระบวนการ
รักษากับโรงพยาบาลแม่สรวยอย่างเป็ นทางการแล้ว และได้รับการดูแลจากแพทย์ในการบําบัดและรักษา
แนวทางในการควบคุมยาสูบในหมู่บา้ นชนเผ่าอ่าข่าในอนาคต ต้องมาสร้างนวัตกรรมใหม่ และเป็ น
มิติใหม่ๆกับคนชนเผ่าอ่าข่า ต้องสร้างความตระหนักในเรื่ องยาเส้น บุหรี่ ไม่ใช่เรื่ องยาสมุนไพร และมีโทษ
ภัยต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็ นควันมือแรกหรื อมือสองก็ตาม ล้วนแต่มีผลต่อสุขภาพ การสร้างมาตรการหรื อ
แนวทางในการควบคุมยาสูบในหมู่บา้ นชนเผ่าอ่าข่า จึงต้องให้ความรู้ที่ถกู ต้องเกี่ยวกับยาเส้น เพื่อสร้างองค์
ความรู้ สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนะคติ เพื่อให้คนชนเผ่าอ่าข่าได้เข้าใจถึง ความจริ งของยาเส้นและ
บุหรี่

และลบล้างหลักความเชื่อเดิมด้วยหลักวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้การแก้ไขในระยะยาว ต้องบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล หรื อสถานอนามัย ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่อยูก่ บั ชาวบ้านและชาวบ้านให้
ความเชื่อถือสูง
ในด้านกระบวนการผลักดันด้านกฎหมาย ควรควบคุมยาเส้นที่ผลิตในท้องถิ่น ด้วยการเพิ่มโทษหรื อ
มาตรการลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น เพราะยาเส้นที่ผลิตในท้องถิ่น ชาวบ้านเข้าถึงง่าย ประกอบกับอยูใ่ นพื้นที่
ทําให้เกิดหน้าสูบรายใหม่ได้ง่าย เพราะกฎหมายบังคับไม่ทว่ั ถึง ทําให้เด็กที่อายุต่าํ กว่ากฎหมายกําหนดเข้าถึง
ได้ง่าย ตอลดถึงยาเส้นที่ผลิตในท้องถิ่นไม่ได้มาตรฐานอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ได้มีภาพคําเตือนอันตรายจาก
การสูบยาเส้น

ในพื้นที่วิจยั ผูผ้ ลิตยาเส้นในท้องถิ่นได้อาศัยช่องว่างทางกฎหมาย และความเข้มงวดในการ

บังคับตามกฎหมาย ได้โฆษณาสินค้ายาเส้นว่า สูบแล้วสดชื่น หรื อการส่งเสริ มการขาย เช่น ยาเส้นพร้อม
กระดาษมวน

และข้อสังเกตยาเส้นที่ผลิตในท้องถิ่น มักไม่บอกแหล่งผลิตว่าอยูท่ ี่ใด มีเพียงเบอร์โทร

(สัง่ ซื้อ) ซึ่งการไม่บอกแหล่งผลิต หรื อส่วนประกอบต่างๆ ในยาเส้น บ่งบอกถึงความไม่รับผิดชอบ ไร้
จรรยาบรรณ หลบหลีกกฎหมาย ของผูผ้ ลิตยาเส้นในท้องถิ่นอย่างชัดเจน
เสนอแนะ
ผลจากการวิจยั โครงการนี้

จึงมีขอ้ เสนอแนะ เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืน โดยอาศัย

ข้อมูลที่ผา่ นการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ โครงการนี้ จึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1.) ควรทํากิจกรรม เพื่อการเรี ยนรู้และความเข้าใจถึงโทษภัยของยาเส้นและบุหรี่ ในกลุ่มชาติพนั ธุอ์ ่า
ข่า ทั้งนี้ควรทํากิจกรรมที่เป็ นเชิงรุ ก เน้นให้ชาวบ้านที่เป็ นเจ้าของปัญหาให้สะท้อนปัญหาและแนวทางใน

การแก้ไขปัญหา ควรหาแนวทางร่ วมกันในการแก้ไขปัญหาอย่างจริ งจัง โดยทําหมู่บา้ นต้นแบบ หรื อตําบล
ต้นแบบ ทั้งนี้การทํากิจกรรมควรเน้นการให้ความรู้ที่เป็ นวิทยาศาสตร์ เชิญวิทยากรที่ได้รับการเชื่อถือจาก
ชาวบ้าน เช่น เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล สถานที่อนามัยในพื้นที่ ตลอดถึงการหากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ
ผลกระทบจริ งๆจากการสูบยาเส้นหรื อบุหรี่ เพื่อไปลบล้างความเชื่อเดิมๆที่ผดิ ว่ายาเส้นและบุหรี่ ไม่มีโทษ มี
คุณต่อสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งการให้ความรู้ควรให้ความรู้ในมิติต่างๆ เช่น มิติในด้านกฎหมาย ที่ไหนสูบบุหรี่ ได้
หรื อไม่ได้ มิติค่าใช้จ่าย มิติต่อสุขภาพตัวเอง ครอบครัว เป็ นต้น
2.) ควรผลักดันด้านนโยบายทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิน่ ในระดับชาติควรผลักดันให้ปัญหา
เรื่ องยาเส้น บุหรี่ เป็ นปัญหาของท้องถิ่น มีกฎหมายบังคับให้ทอ้ งถิ่นเข้ามาจัดการดูแล ในฐานะที่เป็ นเจ้าของ
พื้นที่ / เจ้าของปัญหา/ต้องมีการจัดการ โดยเฉพาะเจาะจงลงไปในเรื่ องยาเส้น บุหรี่ และสุรา เพื่อให้มีอยูใ่ น
ข้อบัญญัติของหน่วยงานท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็ นองค์การบริ หารส่วนตําบล เทศบาลตําบล เทศกาล หรื อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

เมื่อในนโยบายระดับชาติมกี ฎหมายรองรับและบังคับให้มีการดําเนินในเรื่ อง

สุขภาพ นัน่ หมายถึงการจัดการของหน่วยงานท้องถิ่น มีฝ่ายที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งกฎหมายที่ผลักดันนี้
ควรแยกออกจากกฎหมายที่ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

( สปสช.)

เพราะกฎหมายที่ว่าด้วย

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็ นประเด็นที่กว้างเกินไป ซึ่งการดําเนินการขึ้นอยูก่ บั วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริ หารแต่
ละที่ หากมองสภาพความเป็ นจริ ง ผลกระทบและอันตรายที่เกิดขึ้นจากยาเส้น บุหรี่ / สุรา มีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สิน และร่ างกาย ไม่นอ้ ยกว่ายาเสพติดทุกชนิดที่มีอยูใ่ นประเทศไทย จึงควรทําเรื่ องนี้ โดยเฉพาะและเป็ น
วาระประเทศไทย วาระท้ องถิน่
3.) ควรมีการขยายบทกฎหมายให้ครอบคลุมถึงท้องถิ่น ควรกระจายอํานาจในการดําเนินการในด้าน
กฎหมายกับผูก้ ระทําความผิดด้านยาสูบ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถกล่าวร้องดําเนินคดีได้ ใน
ฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่รู้และเห็นแหล่งผลิตยาเส้นในท้องถิน่ ตลอดถึงบังคับให้ยาเส้นที่ผลิตในท้องถิน่ ให้
บอกแหล่งผลิต ส่วนผสม ภาพเตือนบนซอง เป็ นต้น เพิม่ บทมาตรการลงโทษกับผูก้ ระทําความผิดกับผูผ้ ลิต
ยาสูบในท้องถิ่นให้สอดคล้องมากขึ้น

บรรณานุกรม
- กระทรวงมหาดไทย, 2541, ธรรมเนียบชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัดในประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 1,
กรุ งเทพมหานคร , บริ ษทั เนติกุลการพิมพ์
- บุญช่วย ศรี สวัสดิ์, 2547 , 30 ชาติในเชียงราย, บริ ษทั เคล็ดไทย จํากัด, สํานักพิมพ์ศยาม
- บุญช่วย ศรี สวัสดิ์, 2545, ชาวเขาในประเทศไทย , บริ ษทั มติชนจํากัด มหาชน, สํานักพิมพ์มติชน
- ปิ ยพงษ์ ศิริทพั , 2544 , เรื่ องลับน่ารู้ของอีกอ้ , บริ ษทั โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, สํานักพิมพ์ไทย
วัฒนาพานิช
- มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และคณะ , 2553 , หนังสือร้อยเล่ห์ เททุบายบริ ษทั บุหรี่ , พิมพ์ครั้งที่ 1,
กรุ งเทพมหานคร , สํานักพิมพ์ ดี เค โปรเซส
- ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรู้ เพื่อควบคุมบริ โภคยาสูบและคณะ , 2553 , การประชุมวิชาการ บุหรี่ กบั
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9, พิมพ์ครั้งที่ 1 , กรุ งเทพมหานคร, เจริ ญดีมนั่ คงการพิมพ์
- ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรู้เพื่อควบคุมบริ โภคยาสูบและคณะ, 2554, สรุ ปสถานการณ์การควบคุมการ
บริ โภคยาสูบ ประเทศไย , พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุ งเทพมหานคร, เจริ ญดีมนั่ คงการพิมพ์

ภาคผนวก
แบบเก็บข้ อมูล
โครงการวิจยั : กระบวนการเพือ่ การเรียนรู้ สู่ การสร้ างความตระหนัก เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ใน
กลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่ า กรณีศึกษาอําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนตัว ครอบครัวและชุ มชน
ชื่อ
ที่อยู่

นามสกุล
บ้าน

อายุ

ตําบล

เพศ

อําเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย

ครอบครัว
ในครอบครัวมีคนสูบบุหรี่ กี่คน
..............................คน แยกเป็ นชาย.......................คน หญิง............................คน รวม..............คน
ผูส้ ูบยาเส้น ..........พ่อ อายุ...........ปี

...........แม่ อายุ............ปี .................ลูกขายคนที่1.........ปี

.................ลูกขายคนที่2.........ปี .................ลูกขายคนที่3.........ปี .................ลูกขายคนที่4.........ปี
.........ลูกสาวคนที่ 1.........ปี .........ลูกสาวคนที่ 2.........ปี .........ลูกสาวคนที่ 3.........ปี .........ลูกสาวคนที่
4.........ปี หรื อบุคคลอื่นในบ้าน

พืน้ ที่อยู่อาศัย
.......อยูต่ ิดในเมือง .......อยูห่ ่างจากในเมืองไม่เกิน 10 กิโลเมตร ............อยูห่ ่างจากในเมืองเกิน 30 กิโลเมตร
ถนนเข้ าในชุมชน
ในชุมชนมีประชากรเท่าไร
มี..........................คน แยกเป็ นชาย....................หญิง...................................
.................ลาดยาง

...........ลูกรัง

..........มีแค่ทางเดินมอเตอร์ไซค์หรื อทางเท้า

ศาสนาและความเชื่อ
..........นับถือศาสนาดั้งเดิม

..............ศาสนาพุทธ

..............ศาสนาคริ สต์

.............อื่นๆ
สภาพบ้ านเรือน
...............บ้านมุงด้วยหญ้าคา ตีฝาด้วยไม้ไผ่

..............บ้านมุงด้วยกระเบื้อง ตีฝาด้วยไม้

.................หรื ออื่นๆ
สิ่งอํานวยความสะดวกในบ้ าน
.............มีไฟฟ้ า

............ไม่มีไฟฟ้ า

.............ใช้ระบบโซล่าเซลล์

...........มีทีวี

...........มีตูเ้ ย็น ...........มีโทรศัพท์มือถือ

.........มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้ า

.........มีกระทะไฟฟ้ า

............มีจานดาวเทียม ...........มีเครื่ องซักผ้า

..........มีวิทยุ

.........อื่นๆ
การรับรู้ข่าวสาร
............รับรู้เพราะมีคนเล่าให้ฟัง

...........รับข้อมูลจากสถานีวิทยุภาคภาษาชนเผ่า

.............รับรู้จากวิทยุภาคภาษาอื่นๆ

............ รับรู้จากทีวี

.............รับรู้จากหนังสือพิมพ์หรื อจุลสาร / นิตยสาร

..........รับรู้จากข้อความสั้นจากมือถือ

............รับรู้จากอินเตอร์เน็ท

.............รับรู้จากแหล่งอื่นๆ เช่น

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับการศึกษา ( ให้ ทําเครื่องหมาย √ หน้ าข้ อความที่ถูกต้อง )
...........ไม่เคยเรี ยน

......... จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 .........จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่า
...........มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า .............. อนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า .............ปริ ญญาตรี
...........ปริ ญญาโท ............หรื ออื่นๆ เช่น นักธรรม บาลี

การอ่านหนังสือและความเข้ าใจในเนือ้ ความ
............อ่านและเขียนไม่ได้

...........อ่านออกแต่ไม่เข้าใจเนื้ อความ

แต่ไม่เข้าใจเนื้ อความ ............เขียนได้ อ่านได้ และเข้าใจเนื้ อความ

..........อ่านและเขียนได้

ส่ วนที่ 3 สาเหตุของการติดยาเส้ นและบุหรี่ ( ให้ ทําเครื่องหมาย √ หน้ าข้ อความที่ถูกต้อง )
..............สูบบุหรี่

..........ไม่สูบบุหรี่ ( หากกาช่องไม่สูบบุหรี่ ขอให้ตอบแบบสอบถามข้อต่อไป )

...............เคี้ยวหมากพลู ...........อื่นๆ

สู บบุหรี่หรือยาเส้ นเพราะ
................สูบบุหรี่ ตามเพื่อน

.............สูบบุหรี่ เพราะอยากรู้อยากลอง

..........สูบบุหรี่ เพราะ

เห็นตามสื่อต่างๆ ...........สูบบุหรี่ เพราะคิดว่าทันสมัย ................สูบบุหรี่ เพราะประชด
บุหรี่ เพราะบิดาหรื อมารดาสูบ

...........สูบ

..............สูบบุหรี่ เพราะไล่แมลงต่างๆ .........เคี้ยวหมากพลู

.................อื่นๆ
ส่ วนที่ 4 ผลกระทบอันเนื่องจากการยาเส้ นและสู บบุหรี่ (ให้ ทําเครื่องหมาย √ หน้ าข้ อความทีถ่ ูกต้อง)
..........ปากดํา

.............เหงือกดํา

.......... มีปัญหาหลอดลม ...............ไอ

..............เป็ นแผลในเหงือก
.................มีปัญหาเกี่ยวกับปอด

...........มีปัญหาระบบทางเดินลมหายใจ

............ เป็ นมะเร็ ง อันเนื่องมาจากการสูบยาเส้นและเคี้ยวหมาก

........... เหนื่อยง่าย

............อื่นๆ

..............หอบ

ส่ วนที่ 5 ที่มาของยาเส้ นและวิธกี ารเสพยาเส้ นและบุหรี่ ( ให้ ทําเครื่องหมาย √ หน้ าข้อความที่ถูกต้อง )
.............ปลูกเอง

............ซื้อจากในชานเมือง

..........ซื้อเป็ นซองจากร้านค้าทัว่ ไป

ประเภทยาสู บ
...............ยาเส้นมวนเอง

...........บุหรี่ จากห้างต่างๆ

..............บุหรี่ ซิการ์

...........อื่นๆ
วิธีการเสพยาเส้ น
..............มวนจากกระดาษ

..........มวนจากใบข้าวโพด

............มวนจากใบตองแห้ง

...............เคี้ยวกับหมากพลู

...........ยาเส้นที่มาในรู ปแบบสําเร็ จรู ป เช่น ซอง เป็ นมวน

...............สูบจากบ้องยาสูบไม้ไผ่ ....................กล้องยาสูบ อื่นๆ
ปริมาณในการสูบยาเส้ นหรือบุหรี่
............วันล่ะ 1 มวน

..........วันล่ะ 2 – 5 มวน

...........วันล่ะไม่เกิน 10 มวน

.............วันล่ะเกิน 10 มวน
บริโภคยาเส้ นในช่ วงใด
...............แขกมาเยือน .............เวลาพักจากงาน ..................หลังอาหาร ................ในงานพิธีกรรมต่าง
อื่นๆ
ราคายาเส้ น
ซองละ...........บาท

ห่อ.......................บาท

มัด......................บาท อื่นๆ

ส่ วนที่ 6 การควบคุมยาเส้ นและบุหรี่ในชุ มชน ( ให้ ทําเครื่องหมาย √ หน้ าข้ อความที่ถูกต้อง )
.............ควบคุม

............ไม่สามารถควบคุมได้

การควบคุมเชิงโครงสร้ าง
.........พ่อ

......... แม่ ........... ผูน้ าํ ตําแหน่งทางวัฒนธรรม เช่น โจ่วมา พี้มา

เฒ่าคนแก่ ........... ผูใ้ หญ่บา้ น

............ผูน้ าํ ศาสนา

............ผูอ้ าวุโส หรื อผู้

...........ควบคุมตามกฎหมาย หรื ออื่น

วิธีการควบคุมโดยจารีตประเพณี
...........สูบบุหรี่ และยาเส้น มักถูกนินทา
ยอมรับจากเพื่อนฝูง

........... การสูบบุหรี่ และยาเส้น ไม่ได้รับการ

..................การสูบบุหรี่ และยาเส้น ทําให้เป็ นที่รังเกียจของเพศตรงกันข้าม

............. การสูบบุหรี่ และยาเส้น ทําให้ถกู ปรับสินไหมและลงโทษตามจารี ตประเพณี

............. การสูบบุหรี่ และยาเส้น ไม่เป็ นที่ยอมรับในครอบครัว และถูกผูป้ กครองอบรมสัง่ สอน หรื อลงโทษ
............. อื่นๆ

การควบคุมบุหรี่และยาเส้ นโดยกฎกติกาและการดูแลในชุมชน
..............มีกติกา

................ ไม่มีกติกา

...............ผูค้ วบคุมเป็ นผูน้ าํ ศาสนา

...............ผูน้ าํ ศาสนา

...........ผูน้ าํ ทางการ

..............อื่นๆ
การลงโทษและการปรับสินไหม
............นินทา

.................เรี ยกตัดเตือน

............ปรับเป็ นเงินตรา
.............อื่นๆ

This image cannot currently be displayed.

................ปรับเป็ นสินของ

..................เฆี่ยนตี .................ไล่ออกจากชุมชน

พืน้ ที่เพาะปลูกยาสู บ ซึ่งส่ วนใหญ่ อยู่ในเขตอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียราย
This image cannot currently be displayed.

ดอก

This image cannot currently be displayed.

ยาสู บ ถือ

ว่าเป็ น

ดอกที่มี

ความ

งาม ไม่แพ้

ดอก

ชนิดอืน่ ๆ

ภูมปิ ัญญาแบบอ่าข่ า ด้ วยการซอยยาสูบ และอาศัยแดดตากแห้ ง

ยาสู บเมือ่

โดนแดด

นานเข้า

จะเปลีย่ นสี

นี่รูปแบบยาเส้ นที่ซื้อมาจากชานเมือง
This image cannot currently be displayed.

หมากพลู เตรียมไว้เคีย้ วกับยาเส้ น

ดูเป็ นขวัญบุญ ภาพหาดูยาก คนอ่าข่ าสูบยาเส้ น (มวนขนาดใหญ่ )

กล้องดูดยาเส้ นของผู้หญิง ทีเ่ รียกเป็ นภาษาอ่าข่ าว่า “ ก๊อจึ”

ภูมใิ จเสนอให้ดูอกี ภาพ (กล้องสูบยาเส้ นทํามาจากไม้ไผ่ซาง)

ผู้ชายอ่าข่ าชอบโกนผม ไว้จุก และชื่นชอบดูดยาเส้ น

ผู้ชายอ่าข่ า นิยมทํากล้องยาสูบจากไม้เนือ้ อย่างดี และประณีต

ความสวยงามของกล้องยาสูบ ดูได้ จากภาพนีเ้ ลยครับ

