บทที่ 4
ผลการศึกษา
การนําเสนอผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั ไดแบงการนําเสนอเปน 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 บริบทของชุมชน
ตอนที่2 การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนลีซู ที่สัมพันธกับการเปลีย่ นแปลงการผลิต
ดานการเกษตร
ตอนที่ 3 ความรูและประสบการณการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
ตอนที่ 4 พฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
ตอนที่ 4.1 บริบทของชุมชน
4.1.1 ประวัติของหมูบานกึ้ดสามสิบ
ความหมายของชื่อหมูบาน
“ กึ้ดสามสิบ ” เปนภาษาไทยใหญ คําวา “ กึ้ด” หมายความถึง รูเหลาหรือเหว (ชอง
แยกของหิน เปนรู หรือ โพรงลึกลงไปหนาดิน) รูเหลาหรือเหวสามารถพบไดทั่วไปในพื้นที่
ดังกลาว ซึ่งมีจํานวนมากถึง 30 รูเหลา จึงใหชื่อหมูบานนี้วา “ กึ้ดสามสิบ ” (ยอดชาย เปรมวชิ
รนนท, สัมภาษณเมื่อวันที่ 25 เดือน ตุลาคม 2550
4.1.2 ที่ตั้งอาณาเขตและลักษณะทั่วไป
เนื่องจากบานกึ้ดสามสิบ ตั้งอยูบนพื้นที่สูง ประชากรในหมูบาน ตั้งบานเรือนขนานไป
กับหุบเขา มีหุบเขาโอบลอมหมูบานอยู ตามความเชื่อของคนลีซูเชื่อกันวา หมูบานที่ตั้งในภูมิ
ประเทศลักษณะนี้ จะสงบรมเย็น ทางดานทิศตะวันออกเปนปาชุมชน ที่ทางหมูบานรักษาไว เปน
ที่ตั้งของศาล อาปาโหมฮึ และ อิ๊ดามา ซึ่งเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ทางดานทิศตะวันตกเมือ่
มองจากที่สูงจะเห็นแนวหินลักษณะเปนหินปูน กระจายเต็มพื้นที่ คาดวาพืน้ ที่นี้นา จะเปนพื้นทีท่ ี่
เปนเขตภูเขาไฟมากอนโรงเรียนตั้งอยูทางทิศเหนือของหมูบานเปนจุดต่ําสุดของหมูบาน สวนสถานี
อนามัยแตเดิมตั้งอยูในหมูบา นและไดยายออกไปตั้งนอกหมูบานในชวงปพ.ศ.2542 เพื่อหาพืน้ ที่
รองรับการกอสรางสถานีอนามัยที่ตองการพื้นที่ที่เหมาะสมกับการกอสราง ภูมิประเทศที่ตั้งของ
หมูบานอยูระหวางพืน้ ที่สองอําเภอ คือ ทางดานทิศตะวันตกจะติดกับบานแมสุยะอําเภอเมือง
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แมฮองสอน สวนทางดานทิศตะวันออกและทิศใตตดิ กับเขตพื้นที่ของบานกระเหรี่ยงมโนราห ซึ่ง
เปนเขตพื้นที่อาํ เภอปาย ทิศเหนือติดกับบานหนองผาจ้ํา ซึ่งเปนหมูบานลีซูที่ตั้งอยูบนทางผานกอน
ถึงบานกึ้ดสามสิบ
บานกึ้ดสามสิบ มีจํานวน 254 หลังคาเรือน มีประชากร รวมทั้งสิ้น 1,050 คน แยกเปน
ชาย จํานวน 543 คน หญิง จํานวน 507 คน และมีคนไทยใหญซึ่งเปนแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขา
มาทํางานใหกบั ชาวลีซูจํานวนมาก
การคมนาคม และการขนสง ชวงฝนเปนฤดูกาลที่เหมาะสมกับการทําไร ทําสวนของ
ชาวบาน แตฤดูฝนนี้การเดินทางสัญจรระหวางหมูบานเปนไปดวยความยากลําบาก ถนนถูกตัดขาด
จากน้ําปาที่ไหลกัดเซาะ ทางที่เปนโคลนใชรถไปมาไมได ตองใชวิธกี ารเดินเทา เพราะถนนเปน
พื้นดินออนจึงใชคมนาคมสะดวกในฤดูแลง ในสมัยกอนชาวบานเดินทางดวยเทาติดตอกับบานสบ
ปอง (ที่ตั้งอําเภอปจจุบนั )โดยสัตวพาหนะ เชน มา ลอ ลา ที่แตละหลังคาเรือนเลี้ยงไวใชงานชวง
หลังมีการใชรถยนตและรถจักรยานยนตกนั มากขึ้น การเดินทางระหวางตัวอําเภอจนถึงหมูบาน
สามารถยนระยะทางประหยัดเวลาไดมากขึ้น การขนสงสินคาเกษตรที่ชาวบานปลูก ไดแก ขิง
เผือก ถั่วแดง บางปราคาดีจะมีพอคาคนกลางจากจังหวัดเชียงใหมมารับซื้อบนดอย แตถาหาก
ชาวบานไมพอใจในราคา และตองการราคาที่ดีกวา ชาวบานจะนําผลผลิตทางการเกษตรเหลานีไ้ ป
ขายยังในเมืองเชียงใหม โดยใชรถยนตทมี่ ีขนไปกันเอง
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แผนภาพที่ 1 แผนที่แสดงอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

แผนที่อําเภอปางมะผา
บ.ปางคอง

บ.ปาโหล

ปุงยาม

บ.ซอแบะ

ดอยคู
บ.โทงนา

ต. นา ปู ปอม

บ.โทงหลวง

บ.ไมลัน

บ.ปางบอน

บ.ปางคาม
บ.น้ําจาง

บ.ปางตอง

สอ.นาปูปอม

สอ..น้ําฮูผาเสื่อ
บ.ทุงสาแล

บ.หวยเฮี้ยะ

บ.หนองหอย
บ.ผาแดง

บ.ยาปาแหน

บ.ไมฮุง

บ.หวยน้ําโปง

บ.แสนคําลือ

บ.หวยแหง

ต. ถ้ํา ลอด

บ.ปางคามนอย
บ.จาโบ
บ.ไมซางหนาม

บ.แอโก

บ.ผาเผือก

สอ.แมละนา

ต. ปาง มะ ผา

สอ.ถ้ําลอด

บ.บอไคร

อ. เมือง

ที่วาการอําเภอปางมะผา

บ.ลุกขาวหลาม

บ.วนาหลวง

บ.ไร

บ.ผามอน
บ.หนองตอง

บ.น้ําบอสะเป

เขตรับผิดชอบ
สอ.กึ้ดสามสิบ

บ.แอลา

บ.เมืองแพม

บ.หนองผาจ้ํา

บ.น้ําริน

ต. สบ ปอง
บ.นาออน

สสอ.ปางมะผา

บ.แมหมูลีซอ

บ.ดงมะไฟ

สอ.กึ้ดสามสิบ
บ.ลุกปากอ
บ.หนองขาว

บ.แมอูมอง

อ.ปาย
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แผนภาพที่ 2 แผนที่แสดงตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
เหนือ
ตําบลปางมะผา
ตําบลถ้ําลอด

อําเภอปาย
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แผนภาพที่ 3 แผนที่แสดงหมูบานกึด้ สามสิบ ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮองสอน
ทิศเหนือ
พื้นที่ทําการเกษตร

พื้นที่เกษตร

พื้นที่ทําการเกษตร

พื้นที่ทําการเกษตร
ลําหวย

พื้นที่ทําการเกษตร

สัญลักษณ
บาน
สถานีอนามัย
โรงเรียน
อางเก็บน้ํา

พื้นที่ทําการเกษตร

โบสถ
รานคา
ลําหวย
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4.1.3 ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
ชาวลีซูไมนิยมยายที่อยูที่อาศัยบอยนัก ทีต่ ั้งหมูบานมักเลือกสถานที่ที่มีน้ําตก หรือใกล
ลําธาร สามารถตอทอลําไมไผนํามาใชไดอยางสะดวก บานกึ้ดสามสิบอยูสูงจากระดับน้ําทะเล
1,100 เมตร สามารถใชน้ําประปาภูเขาซึง่ ใชทอประปาดึงน้ํามาใช แตไมเพียงพอ จะมีปญหาน้าํ
ขาดแคลนในฤดูแลงของทุกป อาศัยบอน้ําตื้นที่มีอยูถึง 4 – 5 จุดในหมูบ านจนกวาจะเขาสูฤดูฝนอีก
ครั้ง น้ําอุปโภคบริโภคจึงเปนปญหาสําคัญของหมูบานมาตลอด การทําการเกษตรของชาวบาน
ตองอาศัยน้ําฝนเทานั้น ชวงฤดูฝนจึงเปนชวงที่ชาวบานตองออกจากบานไป ทําไรกนั ตลอดทั้งฤดู
ลักษณะการตัง้ บานเรือน ในอดีต ลีซูปลูกฝนเปนพืชเศรษฐกิจ หมูบ านจึงมักจะตัง้ อยู
ตามไหลเขา ที่มีความสูงตั้งแต 1,000 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง บานกึ้ดสามสิบตั้งอยูสูง
กวาระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,100 เมตร ซึ่งเหมาะกับการเจริญเติบโตของฝน เพราะตนฝนชอบ
อากาศที่หนาวเย็น บานเรือนจะสรางตามแนวโคงของภูเขา สาเหตุการยายหมูบานของชาวลีซู มักจะ
มาจากการหาที่เพาะปลูกใหม และปญหาความแตกแยกในชุมชน
ในปจจุบนั ลักษณะบานเรือนชาวลีซูเปลี่ยนไปมาก ทีบ่ านกึ้ดสามสิบมีการสรางบาน
เลียนแบบคนเมืองมากขึ้น มีทั้งบานที่สรางดวยไมสัก บานสรางโดยใชไมปูนและอิฐ มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกเหมือนบานคนเมือง เพื่อแสดงถึงความมีฐานะของแตละคน ดวยสิ่งเหลานี้เอง ที่ทาํ
ใหคนลีซูตองมีการหารายไดที่เพิ่มขึ้นจากการเกษตรและตองทํางานทีเ่ พิ่มขึ้นโดยรวมถึงการไป
ประกอบอาชีพในเมือง
4.1.4 สถานที่ราชการในหมูบ าน
บานกึ้ดสามสิบมีโรงเรียนขยายโอกาส เปดทําการเรียนการสอน ตั้งแตชั้นอนุบาลจนถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับการศึกษาของชาวบานพบวา สวนมากชาวบานหากอายุมากกวา 35 ปขึ้น
ไป จะไมคอยรูหนังสือ เพราะเมื่อกอนไมไดเรียน ทั้งๆที่เคยมีศูนยการศึกษานอกโรงเรียนมาเปดทํา
การสอนแบบสอนผูใหญทางไกลโดยทัว่ ไปจะพบวาสวนมากผูชายจะมีโอกาสไดเรียนหนังสือ
มากกวาผูห ญิง สามารถอานออกเขียนได ติดตอกับคนภายนอกเผาไดเปนอยางดี ทัง้ นี้เพื่อการอยู
รอดทางเศรษฐกิจของครอบครัว และการติดตอ คาขายกับตลาดภายนอก ผูชายจึงจําเปนตองมี
ความรูพอที่จะสื่อสารได
4.1.5 ลักษณะการปกครอง
สังคมของชาวลีซูก็อาศัยอยูรว มกันเปนกลุม เปนชุมชนเชนกันในแตละชุมชนจึงมี
องคกรที่ทําหนาที่คอยปกครองควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกและความเคลื่อนไหวของชุมชน ให
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เกิดความสงบสุขและมีประโยชนตอสมาชิกเต็มที่กลุมองคกรผูนําทั้งหมดอยูใ นชุมชนแตละ
ตําแหนงมีหนาที่ดังนี้
4.1.5.1 ผูนําชุมชนตามประเพณี หรือ ฆวาทูว เปนผูที่มปี ระสบการณและรูจักประเพณี
ของลีซูเปนอยางดี เปนผูที่มีความคิด มีเหตุผล มีจิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย มีสัจจะ สวนมากแลวผูที่จะ
มาเปน ฆวาทูว จะมีอายุ 40 ปขึ้นไป ผูนําชุมชนตามประเพณีจะมีหนาที่ในการพิจารณาขอพิพาท
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เพือ่ ใหเกิดความเปนธรรมตอคูกรณี และคอยใหความชวยเหลือแกชาวบาน
เมื่อเกิดปญหาภายในหมูบาน ฆวาทูว อาจจะเลือกชาวบานมาเปนผูชว ยหนึ่งหรือ สองคน เพื่อชวย
ดูแลชุมชน หากพิจารณาแลววางานของชุมชนมามีมากเกินกําลังที่จะทําไดเพียงคนเดียว ปจจุบัน
ตําแหนงผูนาํ ทางประเพณีไดหายไปแลว โดยมีผูใหญบา นเขามาทดแทน
4.1.5.2 หมอเมืองผะ หรือผูดูแล อาปาโหมฮึ เปนตําแหนงที่มีเพียง 1 คนในหมูบ านผูที่
จะเปนหมอเมืองนั้น ทําหนาที่เปนผูนําทางดานพิธีกรรมในระดับชุมชน ทําหนาที่คลายนักบวช
และเปนผูนําทางดานกิจกรรมตามประเพณีในรอบป เปนผูประกาศใหสมาชิกในหมูบานทราบวา
วันใดเปนวันศีล (วันกรรม) ซึ่งทุกคนในบานจะตองหยุดทํางานในไร วันสําคัญตางๆ เชนวันขึน้ ป
ใหม วันกินขาวโพดใหม วันกินขาวใหม วันทําพิธีเซนไหวบูชาผีประจําหมูบาน และอื่นๆอีก หมอ
เมืองผะจะเปนผูกําหนด
4.1.5.3 หมอผี หรือ หนี่ผะ จะถูกเลือกโดยผี ที่ตองการจะใหคนนัน้ เปนคนทรงของ
ตนเอง ผูที่จะมาเปนหมอผีสวนมากจะมีพฤติกรรมที่แตกตางชาวบานคนอื่น กลาวคือ ไมชอบกิน
กระเทียม เกลียดกลิ่นกระเทียม ปวยกระเสาะกระแสะ เปนๆหายๆรักษาอยางไรก็ไมหายขาด ไม
ชอบทํางาน ชอบทองเที่ยวไปทุกหนทุกแหง เปนตน เมื่อถึงเวลาจะเปนหมอผีสวนมากผูดูถูกเลือก
จะปวยหนัก การเปนหมอผีขึ้นอยูกับวา ผีบรรพบุรุษจะเลือกใครเปนรางทรงหมอผีอาวุโสของ
หมูบาน ไดระบุถึงคุณสมบัติสําคัญของการเปนหมอผีคือ เปนผูที่มีจติ ใจมั่นคง มีความอดทน มี
น้ําใจ ยินดีชว ยเหลือผูที่กําลังประสบปญหาเดือดรอนเฉพาะหนา เปนผูที่มีสุขภาพแข็งแรง และไม
ดื่มเหลา การเปนหมอผีจึงตองผานกระบวนการฝกฝนและเรียนรู เพือ่ เพิ่มพูนประสบการณเชนกัน
โดยมีหมอผีอาวุโส ที่มีประสบการณมานานกวาเปนพีเ่ ลี้ยง และใหคําแนะนําระยะหนึ่ง กอนทีจ่ ะ
ใหบริการแกชาวบานไดดว ยตนเอง
4.1.6 ความสัมพันธ เครือญาติ
“การนับญาติ”

นับเปนอีกเวทีหนึ่งที่ใชแลกเปลี่ยนขาวสาร และประสบการณใหแกกัน
และกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณนั้นทําใหรูวา ญาติกาํ ลังอยูในภาวะที่ขาดแคลนที่ดินทํากิน จึง
แนะนําใหมาที่หมูบานกึด้ สามสิบ เพราะยังมีที่ดินเพียงพอ และหากไมตองการที่จะอยูบานกึ้ดสาม

39

สิบ ก็สามารถที่จะซื้อขาว หรือขาวโพดที่นั้นได เพราะมีราคาถูกกวาหมูบ านเดิม และเมื่อ
เปรียบเทียบคาเดินทางแลวยังคุมคากวา สําหรับการนับญาติ หรือการสืบสกุล ชาวลีซูจะนับญาติกนั
ตามสายสกุลของบิดา โดยมีบุตรชายเปนผูส ืบสกุล และเปนหลักประกันวา เมื่อตายแลวไปแลว จะ
ไดรับการเลี้ยงดูจากบุตรหลานของตนเอง โดยบุตรชายจะเปนผูนําดวงวิญญาณของพอแมมาไวทหี่ ิ้ง
เพื่อใหปกปองดูแล คุมครองลูกหลาน และถูกเรียกวา ผีบรรพบุรุษหรือบาบะบะมา
ดังนั้นระบบเครือญาติจึงเปนแหลงขอมูล แหลงความรู เครือขายแรงงานและเปนพืน้ ที่
แสดงความมีตวั ตนในสังคม หรือชุมชนนัน้ ๆดวย แตจะมีความแตกตางกันในรายละเอียด อยางไร
ก็ตาม ประเพณีของชาวลีซูทําใหเครือญาติตางๆตองพึ่งพากัน แยกจากกันไมได จึงทําใหเกิดการ
ชวยเหลือกัน เพื่อสรางชุมชนชาวลีซูขึ้น ซึ่งทําใหเกิดการจัดการทางสังคม และเปนหลักประกัน
ความมั่นคง และความอยูรอดของสมาชิกและชุมชน
4.1.7 ขนบธรรมเนียมและประเพณี
4.1.7.1 การแตงงาน
การแตงงานโดยทัว่ ไป เรามักจะนึกถึงการเพิ่มขึ้นของแรงงานการผลิต และการผลิตซ้ํา
ของครอบครัวฝายชาย เปนการซื้อผูหญิงมาจากอีกตระกูลหนึ่ง เพื่อมาทํางานใหอกี ตระกูลหนึ่ง แต
ในอีกภาพหนึง่ การแตงงานเปนเวทีที่จะเชื่อมตระกูลตางๆในชุมชนเขาหากัน ตามขอหามที่ไมให
คนในตระกูลเดียวกันแตงงานกัน โดยนับญาติทางฝายพอ แมวาแตละตระกูลจะดํารงความเปน
ตระกูลของตนเองไว แตภายในตระกูลก็จะมีคนจากตระกูลอื่นๆเขามาอยูดวย คือ แม ภรรยา
ลูกสะใภ เปนตน ซึ่งเปนสวนที่มีบทบาทสําคัญในการผลิต รวมถึงการถายทอดความรูและขาวสาร
ขอมูลจากอีกตระกูลหนึ่งไปสูอีกตระกูลหนึ่ง
การแตงงานโดยทัว่ ไปของชาวลีซูมี 2 รูปแบบ ซึ่งเนนไปในเรื่องการเพิ่มขึ้นของ
แรงงานโดยใชคาสินสอดเปนขอตอรอง และความตองการสืบตระกูล รูปแบบแรกไดแก การซื้อ
ฝายหญิงทางครอบครัวฝายหญิงเรียกรองคาสินสอดเทาไร ฝายชายก็จะหาคาสินสอดมาให รูปแบบ
นี้ฝายหญิงจะไปเปนแรงงานโดยตรงใหกบั ครอบครัวฝายชาย สวนอีกรูปแบบที่สอง คือเปนการขึน้
เขย ตามภาษาลีซูเรียกวา เมลาดัวะ มี 2 กรณี คือ กรณีแรก เกิดขึน้ ในกรณีที่เมื่อพอ แมฝายหญิง
เรียกรองคาสินสอดแลว ฝายชายไมสามารถหาคาสินสอดไดครบ หรือไมมี เมื่อแตงงานแลวตองยาย
มาอยูที่บานของพอแมฝายหญิงโดยจะคิดเปนคาทํางานสําหรับลูกเขยปละ 1,000 บาท และลูกสาวป
ละ 500 บาทโดยปกติจะขึน้ เขยเพียง 2 ป หลังจากนัน้ ฝายชายก็จะพาผูหญิงออกไปตัง้ บานเรือนใหม
พอแมของฝายหญิงก็ตระเตรียมของใชภายในครอบครัว เชน กระทะ หมอ จาน พันธุหมู พันธุไก
พันธุขาว พันธุพืชตางๆ ในกรณีที่ลูกเขยนั้นทําตัวดีจนพอแมฝายหญิงพอใจ แตถาไมพอใจก็จะ
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ทํางานจนครบคาสินสอด โดยไมยอมมอบของอื่นใดให ในการตั้งบานเรือนใหม กรณีที่สอง
เรียกวา ยาลูศุฉั่ว เปนการขึ้นเขยอีกวิธีการหนึ่ง ปกติแลวเมื่อฝายหญิงแตงงานแลวตองไปอยูกบั
ครอบครัวฝายชาย แตการขึ้นเขยรูปแบบนี้จะใหฝายชายมาอยูกับครอบครัวฝายหญิง หรือกลาว
งายๆวา เปนการใหลกู เขยเลี้ยงตนเอง โดยคาสินสอดในรูปแบบนี้จะนอยมากๆเมื่อเทียบกับคา
สินสอดปกติ กลาวคือ คาสินสอดปกติจะสนนราคาอยูราว 150 – 200 รูป หรือประมาณ 2,000 2,500 บาท แตถาขึ้นเขยจะเสียคาสินสอดเพียง30 รูป หรือประมาณ 400 บาทเทานั้นเอง นอกจากนี้
คาใชจายในสวนของการเลีย้ งแขกตามประเพณี พอแมเจาสาวจะเปนผูออกเอง (ตามปกติจะตองให
ฝายชายเขามารวมเลี้ยงแขกดวย หมายถึง เจาบาวจะตองนําเงิน หรือทรัพยสินสวนหนึ่งมาเลี้ยงแขก
ดวย) แตในสวนการเลีย้ งแขกที่บานฝายชายนั้น ฝายชายจะตองเปนผูออกเองโดยทัว่ ไป ลูกชาย เมือ่
แตงงานแลว จะอยูก ับพอแม ของตนจนกวานองชายคนตอไป แตงงานจึงจะออกไปตั้งบานเรือน
ใหม ถานองชายยังไมแตงงาน แตมีลูกแลว 2-3 คน ก็สามารถแยกไปตั้งครอบครัวใหมได กอนที่
จะออกไปตั้งครอบครัวใหมนั้น พอแมจะเตรียมเตาไฟ หมอขาว กระทะ ถวยชาม พันธุหมู พันธุไก
พันธุขาวโพด และเมล็ดพันธุอื่นๆ พรอมกับเงินสวนหนึ่งเพราะตอนที่อยูดว ยกันนั้น ไดหาเงิน
รวมกัน สวนลูกชายคนสุดทาย เมื่อแตงงานแลวจะอยูท บี่ านดูแลพอแม และมรดกจะตกเปนของลูก
ชายคนสุดทอง
หญิงสาวชาวลีซู
นอกจากจะมีบทบาทในการใหกําเนิดบุตรเพื่อสืบสกุลแลวยังเปน
แรงงานที่สําคัญในการผลิต และดูแลสามี ลูก และพอแมของสามีแลว อีกบทบาทหนึ่ง คือ เปนผู
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ และการหาเมล็ดพันธุเพิ่มเติมใหกบั ครอบครัวตนเอง ซึ่งฝายหญิงจะติดตอกับ
ครอบครัวพอแมของฝายตนเปนหลัก หรือเครือญาติของตนเองกอนทีจ่ ะแตงงานหากเปรียบตระกูล
เหมือนแหลงขอมูลและความรู การแตงงานก็คือ การกระจายความรู รูปแบบหนึ่ง ดังนั้นสังคมลีซู
จึงเปนสังคมทีม่ ีการแลกเปลีย่ นความรูแ ละขอมูลตลอดเวลา
การประกอบพิธี เปนองคประกอบสําคัญอีกอยางหนึ่งของกระบวนการของพิธีกรรม
ในที่นี้ หมายถึง การกระทํา หรือนาฏกรรมเชิงสัญลักษณในบริบทของพิธีกรรม ที่บงบอกถึงมีการ
ปฏิสัมพันธ หรือการสื่อความหมายตอกันระหวางคนกับผี โดยมีผูทําพิธีเปนสื่อกลาง เชน การสวด
การเขาทรง รองเพลง ผิวปาก รายรํา ใหพร พูด แสดงทาทาง ตลอดจนการใชสัญลักษณตางๆ ซึ่ง
ภาษาในพิธีเหลานี้ ไมวาจะเปนภาษาวาจา หรือ ภาษานาฏกรรมจะมีลักษณะและความหมายจําเพาะ
พิธีกรรมของชาวลีซูที่บานกึ้ดสามสิบแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ตามลักษณะความหมายและ
อํานาจของมัน ไดแก การทําผี หรือ อิ๊หลี่ซฉา กับ พิธีกรรม หรือ อิ๊หนี่ซฉา
พิธีกรรม หรือ อิ๊หลี่ซฉา วาดวยความเปนชาติพันธุ อิ๊หลี่ แปลวา จารีตประเพณี ซฉา
แปลวา สรางหรือทํา หมายความวา การสรางหรือสืบสานจารีตประเพณี เปนพิธกี รรมระดับชุมชน
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และมีการกําหนดวันเอาไวตายตัว มีทั้งดานการผลิต และการผลิตซ้ํา พิธีกรรมดานการผลิตไดแก
ฉื่อแปกั๊วะ หรือพิธีกินขาวโพดใหม เปนพิธีกรรมที่มีนัยบงบอกถึงศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การจัดการทรัพยากรของชุมชน ความอุดมสมบูรณของผลผลิตและสิ่งแวดลอมธรรมชาติ สวนพิธี
ดานการผลิตซ้ํา ไดแก กูเฉีย หรือ พิธีปใหม และ เออยีป่ า
วันกินขาวใหม เปนพิธีกรรมของแตละครอบครัวจัดขึ้น เปนประจําทุกปชวงเดือน
ธันวาคม ซึ่งถือวาเปนฤดูเก็บเกีย่ วขาวในไร โดยการเลือกวันทีด่ ีที่สุดเพียง 1 วัน พิธีกรรม
ประกอบดวยการเก็บเกีย่ วขาวจากไรมาเซนไหวผีบรรพบุรุษ และผีประจําหมูบาน
วันกินขาวโพดใหม หรือประเพณี ฉื่อแปกัว๊ ะ เปนพิธีกรรมที่แตละครอบครัวจัดขึ้นเปน
ประจําทุกปมกี ําหนดเวลา 30 วัน ในชวงเดือน กรกฎาคม หรือ สิงหาคม ทุกหลังคาเรือนจัดพิธีกรรม
การเซนไหวผบี รรพบุรุษและมีผีประจําหมูบาน โดยใชขาวโพดและพืชผักอื่นๆเปนเครื่องเซน
วันศีลหรือวันกรรม มีทุกๆ 15 วัน โดยการนับวันตามจันทรคติ คือวันพระจันทรเต็ม
ดวงหรือวันเดือนดับ (วันขางขึ้น/ขางแรม 15 ค่ํา) หมอเมืองผะเปนผูประกาศใหชาวบานทราบ
ลวงหนา 1 วัน ถือวาเปนวันที่หามใชของมีคมทุกอยาง เชน มีด จอบ ขวาน หามทํางานไร ตัดฟน
ตลอดถึง หามฆาสัตว เชน ไก หมู และสัตวใหญทกุ ชนิด
4.1.8 แบบแผนทางดานสุขภาพของหมูบา น
4.1.8.1 การแพทยแผนปจจุบัน
บานกึ้ดสามสิบ มีสถานีอนามัยซึ่งเปนสถานบริการของรัฐบาล ที่มุงใหบริการ
ทางดานการปองกันและการสงเสริมสุขภาพ ใหบริการฝากครรภ ทําคลอด และใหบริการฉีดวัคซีน
สําหรับเด็กดวย
ตลอดจนการแกไขเยียวยารักษาปญหาทางดานสุขภาพของชาวบานกึด้ สามสิบ
และหมูบานใกลเคียง สถานีอนามัยบานกึ้ดสามสิบ ตั้งขึ้นในป พ.ศ.2524 ในชวงนั้น ทางองคกร
เอกชน ไทย- เยอรมัน รวมสมทบทุนสรางตัวอาคารสถานีอนามัย และวัสดุอุปกรณ เวชภัณฑทาง
สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอปางมะผาในขณะนั้นเปนผูสนับสนุน มีเจาหนาที่สาธารณสุขอยู
ประจํา 2 คน ซึ่งชาวบานจะเรียกเจาหนาทีส่ าธารณสุขผูชายวา “หมอผะ” เรียกเจาหนาที่สาธารณสุข
ผูหญิงวา “หมอมะ’’ พอเฒายี่ บอกวา “พอไมสบายก็ขอเลี้ยงผีกอน หากไมหายจริงๆก็จะมาขอยาที่
หมออนามัย” (สัมภาษณเมือ่ วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2550 ) ผูวจิ ัยสอบถามนายสาม หลักแตง
ที่พาลูกมาที่สถานีอนามัย เธอบอกวา “ลูกของเธอไมสบายตัวรอนจัด ไมยอมทานขาว เพลีย
คลื่นไสอาเจียน เปนมา 1-2 วัน แลว โดยกอนหนานี้ลกู ไดไปพนยาฆาหญามา 2 วัน จึงมีอาการ
ดังกลาวเกิดขึน้ ก็เลยมีการเลี้ยงผีที่บานแลว อาการไมดขี ึ้น ไปหายาทีร่ านใหกนิ ก็ยังไมดีขึ้น ก็เลยพา
มารับการรักษาที่สถานีอนามัย (สัมภาษณเมื่อวันที1่ 6 เดือน ตุลาคมพ.ศ.255 ) นอกจากนี้ในหมูบาน
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มีรานขายของชําจํานวน 2 ราน นํายาบางชนิดขึ้นมาจําหนายใหกบั ชาวบานดวย หากมีอาการ
เจ็บปวยบางครั้งชาวบานก็หาซื้อยามารับประทานเองก็มี ยาหลายชนิดที่เปนอันตราย เปนยา
ตองหามใหรายขายของชําทัว่ ไปจําหนาย ก็ยังมีการแอบขายอยูเสมอ ยาเหลานัน้ ไดแก ยาแก
ทองรวง ยาแกอักเสบบางชนิด ยาแกปวดชนิดซอง นอกจากยาบรรจุเสร็จทั่วไป การเจ็บปวยของ
ชาวบานจึงมีทางเลือกในการรักษามากขึ้น นอกเหนือจากการใชสมุนไพร และการเรียกผี ที่มีการทํา
พิธีบอยครั้งในชุมชน
4.1.8.2 หมอสมุนไพร “แนจึซือซู”
ชาวลีซูเชื่อวา หวูซา เปนผูสรางโลก สรางคน สรางสัตว และตนไมตางๆขึ้นมาบนโลก
ตนยาสมุนไพรก็เชนเดียวกัน หวูซา ไดเปนผูสรางเอาไว แลวมอบหมายให แนจึมา เปนผูดูแลรักษา
ดังนั้นกอนไปเก็บตัวยาสมุนไพรในปาหมอยาพื้นบานจะทําพิธีขอใชยาหรือ แนจึเดีย คนลีซูจะใช
ยาสมุนไพรก็ตอเมื่อ มีอาการปวยไมวาสาเหตุใดก็ตาม เชน การทํางานที่หนัก เพลีย ไมมีแรง ก็จะ
พึ่งยาสมุนไพรตามปา นอกจากนี้ เกษตรกรที่มีการใชสารเคมี หากมีอาการขางเคียง เชน คลื่นไส
อาเจียน วิงเวียนศีรษะ คันตามผิวหนัง ก็จะไปหาหมอสมุนไพรในหมูบานวิธกี ารรักษาเมื่อมีผู
เจ็บปวย คนในครอบครัวจะพิจารณาเบื้องตนกอนวา ความเจ็บปวยนาจะมีสาเหตุมาจากอะไร หาก
เปนอาการปวดหัวตัวรอนเล็กๆนอยๆ หรือมีบาดแผลไมมากนัก ความรูเรื่องยาของคนในครอบครัว
จะไปหาตัวยาหรือสอบถามจากหมอยาแลวไปเก็บยามารักษากันเองได แตหากไมแนใจสวนใหญ
ชาวบานมักจะไปเชิญหมอผีมาทําพิธีหาสาเหตุของความเจ็บปวยกอนโดยการเสีย่ งทาย (กลาวมา
ขางตน) เพื่อใหแนใจวาความเจ็บปวยมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน หากปรากฏวาไมไดเกิดจากพลัง
เหนือธรรมชาติหรือผิดผีใดๆจึงจะไปเชิญหมอยามารักษาดวยสมุนไพรในขั้นแรกหมอยาสอบถาม
อาการกอนวา เจ็บปวยที่สวนใดของรางกาย และมีอาการอยางไร มีอาการเชนนี้มากี่วัน จากนัน้ จึง
สอบถามวา ในระยะนี้ไดไปทําอะไรที่ไหนมาบาง เมื่อทราบแนชดั แลววาเปนอะไร หมอยาจึง
ออกไปหาตัวยา ในขณะทีส่ อบถามอาการ หมอยาจะพูดคุยกันกับคนเจ็บปวยเปนเชิงปลอบขวัญ
และใหกําลังใจวา ไมตองกลัว ตรวจดูแลว ไมไดเปนอะไรมาก กินยาไมกี่วนั ก็จะหายดี สามารถ
กลับไปทํางานได อยางกังวลไปเลย กอนไปเดินหาตัวยา หมอยาจะทําพิธีขอพรจากผีครู พรอมกับ
บนบานวา ขอใหพบตัวยาที่จําเปนตองใชโดยเร็ว แลวจะตอบแทนดวยของ เซนไหว หลังจากนั้น
ไดตัวยามาครบแลว หมอยาก็จะปรุงยารักษาซึ่งมีอยูหลายวิธี ไดแก ตมน้ําดื่ม กินสด พอก อบ เปน
ตน หากเปนกรณีกระดูกหัก หรือมีบาดแผลฉกรรจ หมอยามักจะเปาคาถาเพื่อถอนความเจ็บปวด
รวมดวยในกระบวนการรักษา ในระหวางบาดแผลฉกรรจ หมอยาจะไปดูแลผูปวยเองทุกวัน พรอม
ทั้งพูดคุยปลอบโยน และใหกําลังใจคนไข ดังนั้นบทบาทของหมอยาจึงมีทั้งรักษาอาการเจ็บปวยที่
เกิดกับรางกาย และบําบัดรักษาความวิตกกังวลในใจของคนเจ็บไปพรอมๆกัน
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4.1.8.3 หมอนวด หมอนวดจับเสน
ชาวบานสวนใหญมีอาชีพการเกษตร ดังนั้นชาวบานจึงเกิดอาการปวดเมื่อยตาม
กลามเนื้อ ปวดบั้นเอวบอยครั้ง เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อย ชาวบานก็จะไปหาสมุนไพรตมดื่มเองตามที่
พอ แม ปู ยา ถายทอดความรูใหไว หากไมหายก็จะไปบีบเอวที่หมอนวด หมอจับเสนในหมูบานกึ้
ดสามสิบเอง ผูที่มานวดสวนใหญ ลวนเกิดจากการทํางานที่หนัก ไมวา การแบกหาม การขุดดิน การ
เก็บเกีย่ วในแตละฤดูกาล ซึ่งการทํางานทีห่ นักเหลานี้ ทําใหเกษตรกรตองมีการพึ่งหมอนวด เพือ่
บรรเทาอาการทุเลาลงไดบาง
4.1.8.4 การรักษาดวยตนเองโดยวิธีการทางไสยศาสตร
การทําผี หรือ อิ๊หนี่ซฉา เปนพิธีกรรมที่มีการติดตอหรือสื่อความหมายกับผี สวน
ใหญเปนพิธีกรรมระดับครัวเรือน การทําผี แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก หนีเ่ ตี๊ยะ กับ หนี่กวั๊ ะ
การเลี้ยงผี หรือ หนี่เตี๊ยะ เปนการสรางหรือกระชับความสัมพันธภาพแลกเปลีย่ น
ทอบแทน หรือการเลี้ยงดูเกื้อกูลกับพลังเหนือธรรมชาติ การเลี้ยงผีไมจําเปนตองใชหมอผีเปนผูนํา
พิธีกรรมเสมอไป ใครก็ไดที่รูจักคําสวดออนวอน และขั้นตอนของพิธีกรรม ซึ่งผูวิจัยสังเกตเห็น
อะหวูผะ ซึ่งเปนพอบานอายุประมาณ 39 ป ก็สามารถทําพิธีกรรมเลี้ยงผีนี้ได แตหากทําไมได หรือ
ทําแลวไมไดผลก็จะเชิญหมอเมือง หรือหมอผีมาชวยทําพิธีให ในกรณีหมอผีมาทําพิธีเลี้ยงผี จะ
ไมไดมาในฐานะ หนี่ผะ แตมาในฐานะชาวบานธรรมดาที่รูจักคําออนวอน เพราะเหตุวา หมอผี หรื
อหนี่ผะ เปนสถานะจําเพาะสําหรับพิธี หนี่กวั๊ ะ หรือการลงผีเทานั้น การเลี้ยงผีไมซับซอนมากนัก
เริ่มจากการสวดออนวอน หรือ อิ๊หนี่เหยว การมอบของเซนไหว หรือ อุดูเถว และมักจะจบดวย
การทํานาย กระดูกไก ชาวบานมักจะทําการเลี้ยงผีในกรณีที่ชีวิตประจําวันประสบปญหาที่แกไมตก
หรือหาสาเหตุไมพบ จากกรณีที่เกิดขึ้นในหมูบานครอบครัวหนึ่ง ภรรยาอะหวูผะที่ไมสบายมา
หลายวัน เคยไปรับการรักษาจากสถานีอนามัย และโรงพยาบาลมาแลวอาการดูเหมือนจะไมดีขึ้น
สามีจึงทําการเลี้ยงผี และมีการทํานายกระดูกไก หลังจากเสร็จสิ้นการเลี้ยงผี กระดูกไก เปนสิ่งที่
ทํานายวาภรรยาของอะหวูผะ จะหายหรือไม และหากกระดูกไกไมดี หรือทํานายออกมาวาไมหาย
ก็จะทําพิธีเรียกขวัญตอ การเรียกขวัญเปนการเรียกขวัญใหคนที่ไมสบาย หรือมีสุขภาพออนแอ การ
เรียกขวัญมีการเรียกชื่อพิธีกรรมแตกตางกันออกไปคือ หากตองตองการเรียกขวัญใหกับหัวหนา
ครอบครัวจะทําพิธี เออเปา หากเรียกขวัญใหใครโสด ตองทําพิธี เปาฝู หรือ ชอฮาคัว
การลงผี หรือ หนีก่ ั๊วะ มักเปนพิธีกรรมตอเนื่อง ภายหลังที่ไดเลี่ยงผีมากอนหนาแลว
แตยังไมสามารถขจัดหรืออธิบายปญหาที่เกิดขึ้นได ภรรยาของอาหวูผะก็เชนเดียวกัน เลี้ยงผี อาการ
ของเธอก็ไมดขี ึ้น อาหวูผะจึงตัดสินใจลงผี ซึ่งตองใชเงินจํานวนหนึง่ เพื่อเตรียมพิธี จําเปนตองให
หนี่ผะ ทําพิธี กระบวนการของการลงผีจะสลับซับซอนกวาการเลีย้ งผี พิธีการลงผีที่มีการทําพิธี
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บอยครั้งคือ พิธีสาลาหลู เปนการทําบุญสรางศาลาที่พักที่เปนสมบัตสิ าธารณะ พิธีกรรมนี้เดิมเปน
พิธีที่กระทําตามชวงเวลาของชีวิต หากเปนการทําพิธีใหกบั หัวหนาครอบครัวที่อยูในวัยฉกรรจ สา
ลาหลู จะเปนนัยเพื่อเสริมอํานาจของครอบครัว หรือแสดงถึงอํานาจ ความมีบารมีของหัวหนา
ครัวเรือน หากบุตรหลานรวมกันจัดทําพิธีนี้ใหแก ปู ยา ตา ยาย ที่อยูในวัยชรา พิธนี จี้ ะมีนยั ของการ
ทําบุญตออายุใหกับผูอาวุโส หรือผูนําของกลุมเครือญาติในชุมชน แตในปจจุบัน สาลาหลู ได
กลายเปนพิธกี รรม เพื่อแกไขปญหาในการดํารงชีวิตประจําวันเปนสวนใหญ
4.1.9 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของเกษตรกร
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนขอมูลทั่วไป(กรณีศึกษากลุมเกษตรกรที่ใชสารเคมี)
ขอมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียน
ประถมศึกษาปที่ 1 – 4
ประถมศึกษาปที่ 6
รายไดตอป(บาท)
นอยกวา 50,000
50,001 – 100,000
มากกวา 100,000 ขึ้นไป

จํานวน
6
1
2
3
2
3
1
3
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
ระยะเวลาใชสารเคมี (ป)
1-5
6 - 10
พื้นที่เพาะปลูก (ไร)
ต่ํากวา 25
35 - 40
มากกวา 41 ขึ้นไป
รายจายในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช (บาท)
ต่ํากวา 10,000
10,001 – 15,000
15,001 – 20,000
20,001 – 25,000
มากกวา 25,000
หนี้สิน เชน คาผอนรถจักรยานยนต รถยนต สารเคมี
ธ.ก.ส เครื่องพนสารเคมี และคาซอมแซมอื่นๆ ( บาท )
ต่ํากวา 50,000
50,001 – 100,000
มากกวา 100,001

จํานวน
2
5
3
2
2
2
1
1
2
1

3
2
2

4.2 การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนลีซู ที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงการผลิตดานการเกษตร
เมื่อป พ.ศ. 2507 มีชาวบานกลุมหนึ่ง อพยพมาจากบานหัวคอง อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม เขามาในพื้นทีจ่ ังหวัดแมฮองสอนโดยครั้งแรกอพยพมาตั้งอยูที่บริเวณดอยอน (ซึ่งเปนเขต
ติดตอระหวางอําเภอปาย และอําเภอปางมะผาในปจจุบนั ) พอเฒายีน่ าหมูกู เลาหมี่ เลาวา เมื่อ ป
พ.ศ. 2507 กลุมของพอเฒาอพยพมาจากอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม มาอยูที่บริเวณดอยอน กิว่
ลม เขตอําเภอเมืองแมฮองสอน (ในขณะนั้นยังไมไดตั้งเปนอําเภอปางมะผา) มาอยูดวยกันสอง
ตระกูล ไดแก ตระกูลเลายี่ปา และตระกูลเลาวาง ระหวางที่ทอยูดอยอนนี้ นายสามซึ่งเปนชาวบาน
ไดเดินทางมาสํารวจที่ทํากิน และเห็นวาบริเวณบานกึ้ดสามสิบในปจจุบัน มีความเหมาะสมที่จะใช
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เปนพื้นที่เพาะปลูกฝน จึงไดจับจองและนัดหมายกับเพื่อนบานวาอีก 3 ปขางหนาจะยายมาอยู ตอมา
ไดมีการอพยพมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาพืน้ ที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชผัก กลุมตระกูลเลาวาง
อพยพไปที่บานแมอีแลบ ซึ่งตั้งอยูในเขตอําเภอปายในปจจุบัน สวนกลุมตระกูลเลายี่ปา ซึ่งเปน
ตระกูลของพอเฒาเอง พากันอพยพมาตั้งหมูบานใหมโดยเลือกพืน้ ที่ ที่หางไกลโดยมีเหตุผลที่จะทํา
การปลูกฝน ไมใหทางหนวยงานราชการมากวาดลางทําลายไดงาย จนมาถึงพื้นทีซ่ ึ่งเปนที่ตั้งของ
หมูบานในปจจุบัน ซึ่งเปนพื้นที่ที่เหมาะสมแกการปลูกพืชฝนเปนอยางยิ่ง เพราะมีที่ดินอุดม
สมบูรณ อากาศที่คอนขางเย็น ประกอบกับมีระยะทางที่หางไกลจากที่ตั้งตําบลสบปอง ดังนั้นในป
2513 นายหลวง เลายี่ปา นายใสกากา เลายี่ปา และ นายยี่ ไดนําชาวบานจํานวน 14 หลังคาเรือน
อพยพมาจากดอยอน มาที่บานกึ้ดสามสิบ ตามที่นายสามไดปรารถนาไว หลังจากอยูไ ด 3 – 4 ปจึง
ไดมีญาติพี่นองตามสมทบอีก (สัมภาษณ นายประยูร เลาหมี่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 )
หลังจากนัน้ อีกประมาณ 14 ป จึงมีชาวบานเริ่มอพยพมาสมทบมากขึ้น โดยมาจาก
สถานที่ตางๆ เชน ดอยหลวง อําเภอเชียงดาว เมืองคอง ดอยพิโล หวยน้าํ ดัง น้ําริน หนองผาจ้ํา และ
เมื่อ 12 – 13 ป ที่ผานมามีลีซูจากประเทศพมา เริ่มอพยพเขามา จํานวน 17 – 18 หลังคาเรือน
เนื่องจากภาวะสงครามในประเทศ และในจํานวนนี้อพยพไปบริเวณบานน้ําบอสะเป และนอกจากนี้
มีลีซูที่อพยพเขามาแลวยังมีชาวไทยภูเขาเผาจีนฮอ เขามาอยูอีกประมาณ 10 หลังคาเรือน สําหรับ
สาเหตุในการอพยพเขามาครั้งหลังนี้ นอกจากการมาแสวงหาที่ทํากินใหมแลว ยังเปนลักษณะของ
การมาอยูรวมกันกับญาติพนี่ อ ง และการแตงงาน โดยมาอยูรวมกับคูสมรส
พื้นที่ที่ตั้งของบานกึ้ดสามสิบปจจุบัน ตั้งอยูในเขตตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา หาง
จากพื้นที่ตงั้ อําเภอปางมะผาประมาณ 18 กิโลเมตร เปนเขตลุมน้ําชั้นหนึ่งเอ ซึ่งมีปญ
 หามากในการ
จัดการเกี่ยวกับที่ทํากินของชาวบาน กอนหนานั้นรายไดสวนใหญมาจากการปลูกฝน ทําใหคนลีซู
สมัยกอนจึงมีอาชีพนี้เปนอาชีพหลัก ตอมาชวงป พ.ศ. 2542 ไดมีหนวยงานของรัฐบาลเขมงวดใน
เรื่องการปรับปรามยาเสพติด ทําใหพื้นทีใ่ นการปลูกฝน ถูกเจาหนาทีข่ องรัฐทําลายไปหมดสิ้น เมื่อ
เปนเชนนี้คนรุน หลังจึงหันสนใจดานการปลูกพืชอื่นๆ เชน เผือก ขิง ถั่วแดง เปนตน โดยมีนายอะเล
(ชื่อสมมุติ) เปนผูที่เริ่มปลูกกอน จากนั้นก็มีเกษตรกรรายอื่นๆปลูกตาม ปจจุบันที่บา นกึ้ดสามสิบ มี
การปลูกขิง เผือก ถั่วแดง เปนพืชเศรษฐกิจ ที่ทํารายไดงามใหกับชาวบาน การปลูกขิงตองบุกเบิก
แผวถางพื้นทีใ่ หมตลอดเวลาเพราะวา หากปลูกพืชดังกลาวในพืน้ ที่เกาแลว พืชดังกลาวจะทําให
เกิดโรคระบาดคอนขางสูง ผลผลิตจึงไมไดตามที่คาดหวังไว การที่ตองบุกเบิกพื้นที่ใหมทุกครั้ง
นี่เอง ทําใหพนื้ ที่ทํากินของชุมชนตองขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆ มีการลักลอบตัดไม ถางปามากขึ้น
สวนพืชเศรษฐกิจที่ทําการปลูกจากสมัยกอนจะใหผลผลิตออกมาถือวาไมมากนัก เพราะยังไมมใี คร
รูวาตองมีการใชสารเคมีเขามามีสวนที่ทําใหเพิ่มผลผลิตออกมา ในสมัยกอนเกษตรกร หากผลผลิต
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ไดนอยหรือพืชที่ปลูกเสียหายก็จะใชเกลือพน เพื่อฆาหญาไมใหสูงกวาพืชที่ปลูกไว หรือยังมี
เกษตรกรบางกลุมที่ไมมีเงินซื้อเกลือก็จะกําจัดหญาดวยตนเอง ดวยเหตุผลที่วา เกลือราคาไมแพงก็
ตามแตก็ซื้อไมได เพราะเงินที่มีอยูไมพอเพียง ดังเชน
ผูวิจัยไดสัมภาษณกลุมผูใหขอ มูลหลักจํานวน 9 ราย โดยเลือกเฉพาะเกษตรกรที่มี
ภูมิลาํ เนาอยูใ นพื้นที่ศึกษาประกอบอาชีพทางการเกษตรที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เผือก ขิง ถั่วแดง
ขาวโพดและขิง โดยมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชดังกลาวอยางนอย 5 ป ขึ้นไป จํานวน 7
ราย ผูจําหนายสารเคมีทางการเกษตร จํานวน 2 ราย โดยศึกษาเกีย่ วกับประวัตชิ ีวิตสวนบุคคล
ครอบครัวและการประกอบอาชีพการเกษตรที่มีการใชมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตั้งแต
เริ่มแรกถึงปจจุบันวา เปนอยางไร เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนมีความชัดเจนและสามารถวิเคราะหถึง
สถานการณการใชสารเคมี การรับรู ความตระหนัก และพฤติกรรมการปองกันตนเองของเกษตรกร
จากการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช จากการศึกษาวิจัย การสนทนากลุมและการสัมภาษณ
ดังเชน
สมชาย “สมัยที่ผมทํางานกับพอนะ ผมตองไปดายหญา เอาหญาทุกวันเลย โอ หมอ
หญาที่ขึ้นก็สูงดวย บางทีกไ็ มเห็นพืชทีเ่ ราปลูก เพราะถามันสูงกวาพืชที่ปลูก ทําใหพืชตาย หรือถา
ไมตายก็จะไมดีแลว”
ยอดชาย “อายยอมฮับคนสมัยกอน บมียาหรือสารเคมีเขามาชวย แตเขาใจเกลื๋อพน
หญาหนา อายกอเกยใจ สมัยอยูกับปอกับแมนะนอง บางเตื้อกอเห็นผล บางเตื้อกอบอหันผลกอมี
เหมือนกัน๋ ”
ในสวนของพิธีกรรมจะไมมผี ลตอการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
เพราะการ
ประกอบพิธีกรรมเปนสวนที่ทุกคนตองทําเพื่อเปนการขอบคุณเจาของพื้นที่
(พื้นที่ที่ปลูกพืช
เศรษฐกิจ) ทีไ่ ดชวยใหพืชผลที่ไดปลูกออกมาดี ถึงแมออกมาไมดกี ็ตามก็ตองทํา สวนใหญการ
ขอบคุณเจาของพื้นที่นั้น จะทําในชวงกอนที่จะลงพื้นที่ และหลังการเก็บเกีย่ วพืชผลผลิต เชน การ
กินขาวใหม เปนตน แตการประกอบพิธีกรรมในชวงทีก่ อนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจนั้นทําไปเพื่อใหผูที่
จะทําการปลูกพืชนั้น ขอใหผีหรือเจาของพื้นที่จงคุมครองใหมีผลผลิตออกมาที่ดี สิ่งเหลานี้เมื่อ
เกษตรกรทุกคนทําพิธีไปแลว จะทําใหมีขวัญและกําลังใจที่ดีตอไป ดังเชน การสนทนากลุม
เสนีย
“จาวบานในบานเฮา จะถือกําเนิดกั๋นประกอบพิธีกรรม ในการเลี้ยงผีหรือ
เลี้ยงเจาของพืน้ ตี้มาเมินละ คนตางหลังเองกอทําเหมือนกัน ถาจะฮื้อบอทําพิธีแลวคงเปนไปบอ
ไดกา เดียวกอผิดผี หรือเจาตีเ้ จาตาง”
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อะเบ
“มันเปนจะอีห
้ นาหมอ ถาเฮาไดมีการประกอบพิธีกรรมไปแลวเนีย่ มัน
เหมือนกับวา เฮามวนอกมวนใจไปละ ถึงแมวา พืชผลที่เฮาปลูก มันออกมาเปนจะใด กอยวากั๋นที
หลัง ถาอูถึงตี้หมอวา มีสว นกอตี้ตองใจยา มันบอมีสวนหรอกหมอ การใจยามันเปนสวนประกอบ
สวนหนึ่งบใด มันตึงบอเกีย่ วอยูละ การใจยามันกอเปนเรื่องของยา จะใจหรือบอใจกอ ได”
สําหรับพื้นที่ในการเปลี่ยนพืน้ ที่เพาะปลูกนั้น มีสวนทีท่ ําใหตองมีการโยกยายปลูกพืช
เศรษฐกิจ เพราะการปลูกพืชชนิดเดียวถาปลูกอีก คือปลูกในพืน้ ที่เกา ก็ทําใหผลผลิตออกมาออกมา
นอย อยางเชน ขิง จะตองเปนพื้นที่ใหมจริงๆ พื้นที่เกาใชไมได เพราะดินที่ปลูกพืชกอนนั้นพืชได
ดูดเอาแรธาตุตา งๆที่มีอยูออกหมดแลว ถาจะปลูกพืชเศรษฐกิจอีก ตองปลูกพวกถัว่ แดง เปนตน
เพราะพืชพวกนี้ไมจําเปนตองปลูกในพื้นทีใ่ หม ถาเปนเผือก จะมีการทิ้งไรไวประมาณ 1-2 ปก็จะ
กลับมาปลูกตออีกได แตในสภาพปจจุบนั บานกึ้ดสามสิบไมสามารถี่ถางปาตอไปไดอีก เพราะ
หนวยงานของรัฐไดมีการมาตรวจสภาพพืน้ ที่บอยมาก ทําใหการถางปามีจํานวนนอยลง หากจะ
ปลูกพืชเศรษฐกิจตอ ก็ใชพื้นที่เกาที่ตนเองมีอยู โดยมีการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกเอง เนื่องจากพืน้ ที่
จํากัด แตสวนใหญทุกคนมีพื้นที่เพาะปลูกที่เยอะมากอยูแลว ดังเชน การสนทนากลุม
สมเด็จ “แตกอนนีห่ นาหมอ ปาไมยงั บอมาเนี่ย โอ หมูเฮาเนี่ยจะเปลี่ยนพื้นตีป้ ลูก
บอยนักขนาด เพราะถาเฮาเปลี่ยน พืชตีเ้ ฮาปลูกดีลอ แตวาบาเดีย่ วเนี่ย เปลี่ยนพืน้ ตี้ยาก เฮากั๋วปาไม
มายับเฮา”
ระยะชวงป พ.ศ.2542 เปนตนมา เมื่อเกษตรกรตางคนตางมีพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น ทํา
ใหพื้นทีด่ ังกลาว มีการใชอยูเ รื่อยๆมาเห็นวาแมพื้นที่ที่เพิม่ ขึ้น แตแรงงานคนจากทีเ่ คยใชแรงงานคน
มาเปนประจํา ทําใหไมสามารถใชแรงงานดังกลาวได เพราะแรงงานคนที่มีอยูมีจํากัด ประกอบกับมี
คนนอย และเมื่อป พ.ศ.2544 การคมนาคมที่จะเริ่มสะดวกขึ้น การสื่อสารไมวา วิทยุ มีการเดินทาง
หาสูกับคนพื้นราบ และยังมีพอคาคนกลางมาซื้อผลิตผลถึงหมูบาน ทําเกษตรกรเริ่มใชสารเคมีและ
ซื้อสารเคมีจากพื้นที่ราบมาสูพื้นที่สูงที่มากขึ้นโดยในหมูบานผูริเริ่มใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
ในสมัยนัน้ ตองมีรถยนตหรือรถจักรยานยนต หรือเปนบุคคลที่มีผูรูจักดีในคนหมูพื้นที่ราบ ซึ่งไดแก
ผูนําชุมชนในหมูบาน เพราะผูนําชุมชนตองมีการไปติดตอราชการบอย และประชุมตางๆ ทั้งใน
สถานที่และนอกสถานที่รวมทั้งมีเพื่อนๆที่รูจักกันมากฉะนั้นไดปรากฏเห็นชัดวา กลุมบุคคลเหลานี้
ไดเริ่มมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื เขามาในหมูบ าน เพราะเห็นวาจากที่เคยมีคนมารับจาง
กําจัดหญาทําใหสูกับวัชพืชทีเ่ จริญเติบโตอยางงามไมไหวจึงไดปรึกษาพอคาคนกลางและผูจําหนาย
สารเคมีวากําจัดดวยวิธใี ด เมื่อรูจักวิธีจึงกําจัดดวยสารเคมีดังกลาว จากนั้น เพื่อนขางบาน หรือ
เกษตรกรคนอืน่ ๆเห็นวา เมือ่ ใชแลวจะประหยัดแรงงานคนไปมาก จึงหันไปใชสารเคมีตามดังกลาว
ผูเริ่มใชสารเคมี ไดรูจักพอคาคนกลาง และยังรูจักผูจําหนายสารเคมีซึ่งอยูที่อําเภอปาย มีการไปซื้อ
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บอยมาก และญาติพี่นอง ขางบานก็ฝากซือ้ เพราะไมมยี านพาหนะทีจ่ ะไปขนสงสารเคมีจากอําเภอ
ปาย ดังเชน สนทนากลุม
อรัญ
“ผมเองกอใจยาตามปอหลวงเกาตี้เปลแนะนํามา เพราะเขาใจมาแลวไดผล
และกอผลผลิตออกมากอไดนักโตย”
ยอดชาย “อายเองกอไปโตยปอหลวงเกานะ ไปขายขิงกับเผือก และกอไดฮับฮู
เหมือนกัน๋ เกีย่ วกับการใจยา เห็นคนตีไ้ ปขายโตยกัน๋ เปลกออูเรื่องใจยาอะหยังกา ใจแลวดีกอ”
4.3 ความรูและประสบการณการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื
จากการสัมภาษณและการสนทนากลุม พบวา ถึงแมเกษตรกรในบางกลุม ของหมูบ าน
กึ้ดสามสิบ สวนใหญแมไมไดเรียนสูง อานหนังสือกันไมออก เขียนไมไดก็ตาม แตการไดรับ
ขาวสารจากสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ โปสเตอร หรือหนังสือพิมพ แมกระทั่งขาวจากเพื่อนบาน
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ มีความจําเปนมากที่ทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
การใช การปองกัน และผลกระทบทางสุขภาพไดสามารถนํามาปฏิบัติดูแลตัวเองไดอยางถูกตอง
และไดรับกระทบที่นอยลง แตทั้งนี้ก็ขนึ้ อยูกับเกษตรกรของแตละคน วาสามารถปฏิบัติไดจริง
หรือไม หรือความตระหนักนั่นเอง สวนตัวผูว ิจยั เองพบวาเมื่อเวลาที่ผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลจะ
สังเกตเห็นปายโฆษณาสารเคมียี่หอตางๆตามขางถนน และการแนะนําการใชสารเคมี การสื่อสาร
ระหวางกลุมเกษตรกรกันเอง จากการศึกษาวิจยั พบวา
กลุมเกษตรกรผูใหขอมูลที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทางการเกษตร เปนเวลานานกวา 5
ปขึ้นไป จํานวน 7 ราย ไดรับรูเรื่องราวรายละเอียดของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ใชใน
การเกษตร ไดแก ชนิดและประเภทของสารเคมี ประโยชนละวิธีการใชสารเคมีเพื่อกําจัดแมลง
ศัตรูพืชและวัชพืช
มีเพียงรายเดียวที่ไดรับขอมูลขาวสารจากผูจ ําหนายสารเคมีทางการเกษตร
เพราะจะไปซือ้ สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่จังหวัดเชียงใหม สวนอีก 6 รายไดรับขอมูลจาก
แหลงชองทาง คือ เพื่อนบาน เจาหนาที่สาธารณสุข วิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณา พอคาคนกลาง
ซึ่งเปนขอมูลที่ไมมีรายละเอียดชัดเจน สวนใหญที่รับรูขาวสารเกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตรทีท่ ํา
ใหรูและเขาใจ คือ เพื่อนบาน ซึ่งเมื่อเกษตรกรอานแลวเกิดความสนใจจึงไปซักถามเพื่อนบานที่
เปนเกษตรกรดวยกัน เพือ่ นฝูง ที่สนิทสนมและเคยใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชยี่หอนัน้ ๆ
มาแลว
สวนขอมูลที่อานจากปายโฆษณาสินคา
ไมวาตามถนนหรือที่รานตัวแทนจําหนาย
สารเคมีทางการเกษตร เอามาติดเพื่อแนะนําสินคาที่รานขายของชํานัน้ รายละเอียดของขอมูลไม
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แตกตางจากทีไ่ ดรับขาวสาร ทางวิทยุและโทรทัศน ซึ่งขอมูลจะบงบอกเฉพาะเรื่องคุณสมบัติในการ
ปองกันและทําลายแมลงศัตรูพืชและวัชพืช รายละเอียดอื่นๆมีนอยมาก
ขอมูลที่ไดรับจากเจาหนาทีข่ องรัฐ เชน เจาหนาที่สาธารณสุข จะมีรายละเอียดมากใน
ดานของคําแนะนําวิธีการใช การปองกันตนเอง และเทคนิคการฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื
ใหมีประสิทธิภาพ
แหลงซื้อสารเคมีทางการเกษตรสวนมากจะซื้อที่อําเภอปาย จํานวน 4 ราย เพราะมีของ
สัมมนาคุณให แหลงซื้อที่จงั หวัดเชียงใหมจะมีจํานวน 2 ราย เพราะไปเชียงใหมบอยและไมใหเสีย
เที่ยว ราคาถูกดวย ซื้อที่อําเภอปายและปางมะผา จํานวน 1 ราย เพราะแลวแตความสะดวกและธุระ
ที่จะไป
ขอมูลการใหคําแนะนําและการดูแลตนเองเมื่อซื้อสารเคมีจากรานจะไมมีการให
คําแนะนําและการดูแลตนเอง เพราะ ถือวาผูใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรมีเทคนิค
และวิธีการใชแลว นอกจากนี้ผูใชเองมีประสบการณในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูมากกวาผู
จําหนายสารเคมีทางการเกษตร
ขอมูลดานหลักเกณฑในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช เกษตรกรทั้ง 7 ราย จะใช
สารเคมีทางการเกษตร ชนิดเดียวกัน คือ ยีห่ อพาราควอตและไกลโฟเซต สารเคมีทั้งสองชนิดนี้
จะใชเปนประจํา เมื่อใชแลวไดผลดี แตสารเคมียี่หอไกลโฟเซต เมื่อใชแลวเปรียบเทียบกับพารา
ควอต จะใชไดผลดีกวาพาราควอต เกษตรกรมีความพอใจที่สามารถกําจัดวัชพืชไดมากกวา
สวนผูที่จําหนายสารเคมีทางการเกษตร จํานวน 2 ราย จะรับรูขอมูลจากกลุมเกษตรกร
ตัวแทนรานคาจําหนายสารเคมี เพื่อนบาน ดังเชน
สมชาย
แดง
สี่
อะตาผะ
อะซาผะ
ยอดชาย

“หมออนามัยเปนคนแนะนําวิธีการใชและการปองกันตัว”
“เห็นเขาถือสารเคมีเปนแกลลอน

จะผานหนาบานทุกวัน”
“รูจากสื่อโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน จากปายโฆษณาประชาสัมพันธ”
“พอคาคนกลางที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร รูจักกันเปนคนแนะนํา”
“เพื่อนบานที่เปนเกษตรกรเปนคนแนะนํา”
“อายเกยเห็นเสื้อตี้เขาใสกั๋นหนา ตี้เขียนขางหลังเสื้อวา ปลดหนี้ ถาไดใจยา

ตัวนี”้
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่กลุม ผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม ไดรับ
นั้น ไมวาจะไดรับจากพอคาคนกลาง เพื่อนบาน แมคาทีจ่ ําหนายสารเคมี เจาหนาที่สาธารณสุข และ
สื่อโฆษณาตางๆ สวนมากลวนเปนขอมูลทางบวกเกีย่ วกับรายละเอียดชนิดของสารเคมีที่ใชในการ
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ปองกันและกําจัดศัตรูพืช ประโยชนของสารเคมี ขั้นตอนและวิธีการใชเกษตรกรรูแตเพียงวาเมื่อใช
สารเคมีตามคําแนะนําแลวผลที่ไดจะสวยงาม มีคุณภาพตรงตามที่ตลาดตองการ รายไดก็จะเพิ่มขึน้
ปริมาณการใชและการบริหารการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช พบวา กลุมเกษตรกร
ผูใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชเกือบจะทุกรายมีการใชสารเคมีที่สูงโดยมีการผสมสารเคมี ในสูตร
คือ สารเคมี จํานวน 1,000 ซีซี ตอน้ํา 200 ลิตร ซึ่งมากกวาที่ฉลากบอกไว และไมใชสูตรตามฉลาก
ซึ่งสูตรการผสมไดจากเพื่อนขางบานและพอคาคนกลาง เกษตรกรทุกรายไมมกี ารอานคําแนะนํา
กอนใช เพราะบางคนอานหนังสือไมออก การจะใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื นั้น ตองดูจาก
วัชพืชกอนวามีจํานวนมากพอที่จะตองกําจัดวัชพืชหรือไมโดยกอนทีจ่ ะทําการปลูกพืชนั้น ทุกคน
ตองมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอยูแลว หากของเกษตรกรคนใดมีวัชพืชขึ้นมากหรือกําจัด
วัชพืชที่ยาก แสดงวาตองมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เพิ่มขึ้น นอกจากนีร้ วมไปถึงพื้นที่ที่
ปลูกวาหากพืน้ ที่มีมากก็ตองใชสารเคมีที่มากเหมือนกัน เมื่อกําจัดวัชพืชกอนปลูก เห็นวาเริ่มกําจัด
ไดเปนสวนมาก คือตนวัชพืชจะตาย เกษตรกรตองปลูกพืชที่ตองการจะปลูกและที่ไดเตรียมไว
เพราะกลัววา หลังจากที่ปลูกแลวหากตนวัชพืชสูงกวาพืชที่ปลูก ตองหันมาใชสารเคมีปองกันกําจัด
ศตรูพืช ดังนั้น หลังจากปลูกแลวหากมีวัชพืชหรือเห็นแมลงตางๆกินใบก็จะใชสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชทันที แตหากเห็นวาตนวัชพืชสูงกวาพืชที่ปลูกเล็กนอย ก็แลวแตเกษตรกรบางคนเอง วาจะ
พนสารเคมีหรือจะไมพน สารเคมี และเหตุผลบางประการที่ทําใหเกษตรกรตองเพิ่มปริมาณสารเคมี
คือสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ ปริมาณน้ําฝน ถามีฝนตกมาก เกษตรกรก็ตองใช
ปริมาณสารเคมีที่มากดวย เพราะน้ําจะชะลางสารเคมีท่เี กษตรกรพนไว ทําใหจึงตองใชมาก ดังเชน
เสนีย
“หมอ หมอบฮูกาวาเผาลีซอเฮาเนี่ยหนา เปนเผาตี้ใจฮอนหนา ถาเทียบกับ
เผาอื่นๆหนะ บวา ยาง มูเซอ มง ไตใหญ ละวา คนเมือง เพราะวาเผาเฮาเนีย่ จะยะอะหยัง
จะตองโวย บยุงยาก ตองเห็นผล บะเดี่ยวเนี๊ยะ”
สุขเกษม “ถาฝนตกนักๆเนี่ย เวลาพนยาแลวเหมือนกับเฮาบไดพน เพราะวาน้าํ มัน
เอาไปไหลอยูต ี้หวยหมดเลย และกอจะตองพนซ้ําแหม”
เสนีย
“ชวงตี้ฝนตกนักๆแหละ หมอ ยิ่งตองใจยานักๆ เพราะถาเฮาบยะจะอาง
หญากอบตาย แตจะรอฮื้อฝนหยุดกอบได เพราะบฮูวา เมือ่ ใดฝนจะหยุด”
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4.4 พฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื
ผูศึกษาวิจัยไดเขาสังเกตพฤติกรรมหรือการปฏิบัติของกลุมเกษตรกรผูใหขอมูลที่
ประกอบอาชีพปลูกพืชเศรษฐกิจ ทั้ง 7 ราย พบวา มีความตระหนักตอพิษภัยจากการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชในระดับผิวเผิน
ซึ่งใหความสําคัญกับเงินที่ไดรับจากการขายผลผลิตทาง
การเกษตรมากกวาความปลอดภัยตอตนเอง สวนผูจําหนายสารเคมี ทั้ง 2 ราย ก็ยงั คํานึงถึงรายได
และผลกําไร แตก็ไมมากเพราะถือวาเปนคนบานเดียวกัน ดังเชน
อะตาผะ “จะใหเลิกใชยาเนีย่ เหรอ เปนไปไมไดและเปนไปไดยาก เพราะแรงงานคน
มีนอยมาก และกลัวพืชผลที่ปลูกไมดี ผมมีรถยนตเพราะยานีแ่ หละ”
อะซือผะ “ยาที่ใชมาตลอด ใหเลิกใชนั้นคงยาก เพราะถาไมใชจะไมทันเพื่อน
แรงงานคนมีนอ ย และพืน้ ทีท่ ี่ปลูกของผม โอ มีกวางมาก”
อะลูมะ “ตองสงคาผอนรถจักรยานยนต ฉะนัน้ จําเปนตองใชมาก”
แดง
“นองกอหันชาวบานใชมาเมิน บอหันเปนหยังกา เฮามีหนาตี้ขายกอขาย
อยางเดียว”
ผูใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชดังกลาว
ผูศึกษาวิจัยไดมีการสัมภาษณและสังเกต
พฤติกรรม พบวาไมไดคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดกับธรรมชาติ แหลงน้ํา รวมทั้งสัตวทอี่ าศัยอยูในน้ํา
เพราะเมื่อมีการผสมสารเคมีจะผสมใกลๆแหลงน้ํา จะมีการลางภาชนะที่บรรจุสารเคมีและอุปกรณ
การฉีดพน และมีการทิ้งภาชนะสารเคมีที่ใชหมดแลวทิ้งตามแหลงน้ํา ทั้งที่สวนใหญแลวรูวา มี
ผลกระทบตอสัตวน้ําที่ทําใหมีจํานวนลดลง ดังเชน
สมชาย “ผสมยาใกลแหลงน้ําไมเปนไรมั้ง เพราะน้าํ ในหวยมีการไหลตลอดอยูแ ลว
ไมเหมือนน้ําที่ไมไหลหรือขังอยูกับที”่
อะลูมะ “เมื่อใชหมดก็ทิ้งตามปา ตามหวยที่ใกลแหลงผสมยา เพราะทํามาอยางนี้
ตลอดอยูแลว และเห็นคนอืน่ ทํากันอยางนี”้
จากขอมูลในสวนการรับรูของเกษตรกรทีป่ ลูกพืชเศรษฐกิจ ผูจําหนายสารเคมี และการ
สนทนากลุม ในภาพรวมสือ่ ใหเห็นวา ผูใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชยังไมมีความรู ความเขาใจ
อยางถองแทเกีย่ วกับการใชสารเคมีปองกําจัดศัตรูพืช เพราะไดรับขอมูลจากบุคคลที่มีระดับความรู
ใกลเคียงกัน คือ เพื่อนบาน พอคาคนกลาง ผูจําหนายสารเคมีและญาติพี่นอ งที่เปนเกษตรกรดวยกัน
ซึ่งเปนความรูท ี่ยังไมสมบูรณ ไมละเอียด และไมมีความชัดเจนอยางเพียงพอ การที่เกษตรกรยังมี
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พฤติกรรมดังกลาวเกีย่ วกับการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ไมเหมาะสม แสดงวา ยังไมมีความ
ตระหนักเพราะไมสามารถเชื่อมโยงปญหากับผลกระทบที่เกิดจากการใชสารเคมีทางการเกษตรได
ในสวนพฤติกรรมการปองกันตนเองของเกษตรกรจากการใชสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชทางการเกษตร พบวา
เกษตรกรผูใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื เกือบจะทุกรายมีการใชสารเคมีในปริมาณที่
สูง เกษตรกรทุกราย ไมมีการปองกันตนเองขณะเตรียมสารเคมี ระหวางฉีดพนและหลังพนให
ปลอดภัยอยางจริงจัง และสม่ําเสมอทุกครั้ง จากการสัมภาษณและการสังเกตพฤติกรรมการใชและ
การปองกันตนเองของเกษตรกรนั้นสวนใหญทุกคนจะปฏิบัติเหมือนๆกัน คือ
ซื้อสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่มีฤทธิ์ฆาทําลายรุนแรงตามคําโฆษณาชวนเชื่อผาน
ทางสื่อตางๆ เชน ปายโฆษณาโทรทัศน วิทยุ นอกจากนีม้ ีพอคาคนกลาง ผูจําหนายสารเคมี รวมทั้ง
เพื่อนขางบาน ซึ่งสารเคมีที่ใชจะเหมือนกัน คือ ไกลโฟเซตและพาราควอต สารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชสองชนิดนี้ จะเปนสารเคมีที่ฆาวัชพืชโดยตรงไมวาวัชพืชตระกูลไหนก็ตาม การซื้อสารเคมี
นั้นจะซื้อไวมากักตุนที่บานและเก็บไวในบริเวณบานของตนเอง เมือ่ เตรียมสารเคมีสําหรับฉีดพน
แตละครั้ง มีการใชโดยคาดคะเนหรือกะประมาณแทนการตวงสารเคมี ขณะตวงสารเคมีและผสม
สารเคมีไมสวมถุงมือแลวยังใชมือเปลาๆจับไมคนและตัวหัวดูดผสมสารเคมี โดยทุกคนใหเหตุผล
วาเมื่อใสถุงมือแลวจะไมเคยชินและไมสะดวกเมื่อหยิบจับของอุปกรณตางๆมีการผสมสารเคมีชนิด
เดียว ดังเชน
สมชาย “ซื้อสารเคมีตามที่เพื่อนบานไดใช
และที่ผมเคยใชมากอนหลายปแลว
มั่นใจวาสารเคมีที่ใชมีคุณภาพ ไดผลดี”
สมชาย “ซื้อมาครั้งแรกก็อานอยูนะ ครั้งตอไปไมอานแลว เพราะเขาใชกันอยางนี้
มานานแลว”
อะลูมะ “ใชยาไกลโฟเซตมานานแลว ใชครั้งแรกจําไดวาตวงยาอยูใชตามที่ฉลาก
บอก แตครั้งหลังมานี่จะใชยาก็กะเอาเอง โดยดูจากความหนาแนนของหญา”
ขณะฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช เกษตรกรเกือบทุกคนไมสนใจ ไมระมัดระวัง
ในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีทางการเกษตร คือ ไมสวมใสอุปกรณปองกันหรือสวมใส
เปนบางครั้งแตก็ไมครบทุกอยาง ไมสวมเสื้อแขนยาวหรือสวมแตไมมิดชิด ไมสวมแวนตาหรือ
หนากากปองกันสารเคมี ไมใชผาปดปากและจมูก แตใชเสื้อหรือผาขาวมาปดปากและจมูก ไมสวม
ถุงมือพลาสติกเพื่อกันการดูดซึมแตบางคนสวมถุงมือผาเพื่อปองกันการระคายเคืองมือ มีเกือบทุก
คนสวมรองเทาบูทเพื่อปองกันหนามทิ่มตํา และไมไดใสใจกับทิศทางลมและสิ่งแวดลอมรอบขาง
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เชน ผูคน สัตวเลี้ยง ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการกระทําที่ไมปลอดภัย เชน ดื่มน้ํา สูบบุหรี่
รับประทานผลไม ในขณะที่มีการพักเปนชวงๆ ใชหัวฉีดพนสารเคมีโดยมีการจับที่ผิดวิธี มีการเปา
เมื่อหัวฉีดพนอุดตันและละอองสารเคมีออกนอยกวาปกติ มีการหอขาวกลางวันไปรับประทานที่
สวน ขณะรับประทานอาหารไมมีการลางมือดวยสบู นอนหลับพักผอนที่กระทอมกลางสวน
ดังเชน
สมชาย

“ก็รูอยูนะ

วาตองมีการปองกันตนเอง แตมันยุงยากนะหมอ สูไมใสอะไร

สี่
อะซาผะ

“ไมเห็นคนอืน
่ สวมใสอะไรเลย

เลยดีกวา”
ผมก็ไมใสดวย”
“ผมไมเคยชินกับการใส และไมสะดวกเมือ
่ ตองทํางาน”

หลังการใชสารเคมี เกษตรกรทุกรายไมมีการบงบอกถึงสัญลักษณหรือบอกใหผอู ื่น
ทราบเกี่ยวกับการพนสารเคมี สวนการทําความสะอาดจะมีการลางอุปกรณการพนใกลแหลงน้าํ
เก็บสายพนสารเคมีเปนระเบียบเรียบรอยโดยมีการมวนสายยางพน การเก็บสารเคมีที่เหลือใชไดเก็บ
ไวเขาไปในบาน มีมุมเก็บโดยติดฝาผนังบานและใกลที่ทําอาหาร เกษตรกรเมือ่ กลับถึงบานไมมี
การทําความสะอาดรางกายและเสื้อผา รวมถึงการประกอบอาหาร เมื่อประกอบอาหารเสร็จจะทํา
ความสะอาดรางกายแลวรับประทานอาหาร สวนการจัดการภาชนะบรรจุสารเคมี เมื่อใชหมดแลว
สวนใหญทิ้งตามไรเพราะสะดว และมีบางคนกลับนํามาใชประโยชน เชน บรรจุน้ําเพื่อไวดื่ม ใส
น้ํามัน
อะตายะ “คนในบานรูอ ยูแลววาเราพนยา แตผมไมรูวาตองทําสัญลักษณหรือเขียน
ปายบอกวาพนยา”
อะตาผะ “ไมจําเปนตองทํา และคนอืน่ ไมเห็นจะทําเลย”
สมชาย “เก็บอยางนีแ้ หละหมอ สะดวกสบายดี เมือ่ ใชก็จะหยิบงายดวย”
อะซือผะ “ถาใชหมดแลว ลางใหสะอาดจนคิดวานาจะสะอาดแลวเอาไปใสน้ํา”
ลักษณะอาการเมื่อมีการสัมผัสสารเคมี พบวามี คลื่นไสอาเจียน ไข ปวดศีรษะ เพลีย
รับประทานอาหารไดนอย ถามีอาการดังกลาวจะมีการรักษาดวยตนเองกอน เชน ดื่มน้ําสมุนไพร
มีการเลี้ยงผีปา ถาไมหายไปที่สถานีอนามัย หากมีอาการหนักมากๆไปที่โรงพยาบาล ดังเชน
อะตาผะ
สมชาย
หมออนามัย”

“โอ

หมอไมรูวาอาการแบบไหนแพยา แบบไหนไมแพยา”
“ไมสบายก็จะไปหาหมอผีหรือหาสมุนไพรมาดื่มเอง
ไมหายก็จะไปหา
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ถึงแมวาเกษตรกรรูวา ตนเองมีความเสี่ยงตอการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชก็ตาม
แตกย็ ังมีพฤติกรรมการปองกันในลักษณะตางๆ ดังที่กลาวมา และพฤติกรรมการปฏิบัตินั้นมิใชผล
จากการรับรูเกีย่ วกับเรื่องราวรายละเอียดของสารเคมีทางการเกษตร และความเขาใจของเกษตรกร
แตเพียงอยางเดียว แตการเรียนรูและประสบการณที่ไดรับมาและสั่งสมมา รวมทั้งการตอบสนอง
ความตองการตามกระแสบริโภคนิยม
และความจําเปนดานเศรษฐกิจก็มีสวนทําใหเกษตรกรมี
พฤติกรรมดังกลาว

