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การวิจยั พลวัตชุ มชนละว้าลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ ใช้เทคนิ ค
ศึกษาวิจยั แบบองค์รวม มีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการวิถีชุมชนละว้าลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน
2. เพื่อศึกษากระบวนการเรี ยนรู ้และการปรับตัวเข้ากับสังคมโลกาภิวตั น์ของชุมชนละว้า
ลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาวิถีชีวิตของชาวละว้าลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน
การศึกษานี้ ผสานแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ด้วยวิธีการแบบบูรณาการ อันได้แก่ แนวคิด
ประวัติศาสตร์สงั คม แนวคิดประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น แนวคิดประวัติศาสตร์ บอกเล่า แนวคิดพุทธธรรม
และทฤษฎีระบบ แนวคิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน
และแนวคิดการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยมีพ้นื ที่ศึกษา คือ
1. บ้านริ ตําบลเชียงล้อ อําเภอเมืองฮาย จังหวัดปกครองตนเองไตสิ บสองปั นนา ในลุ่มนํ้าโขง
ตอนบน
2. บ้านห้วยนํ้าขุ่น ตําบลแม่ฟ้าหลวง อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชี ยงราย ในลุ่มนํ้าโขง
ตอนล่าง
3. บ้านละอูบ ตําบลห้วยห้อม อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในลุ่มนํ้าสาละวิน
ผูว้ ิจยั ได้สมั ภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักจํานวน 70 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ปลายเปิ ดอย่างไม่เป็ น
ทางการ การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม รวมทั้งการวิจยั เอกสาร

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มชาติพนั ธุ์ละว้าในลุ่มนํ้าทั้งสองเป็ นชนดั้งเดิม มีพฒั นาการมายาวนาน
ดังมีบนั ทึกในเอกสารประวัติศาสตร์ จีนยุคโบราณ ตํานานต่างๆ ในล้านนา และใน “ละซอมแล”
บทเพลงพื้นบ้านมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บอกเล่า ที่ร้องในพิธีกรรมงานศพ ชาวละว้าทั้งสอง
ลุ่มนํ้าไม่มีตวั อักษร ส่ วนหนึ่งอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่วา่ รักษาอัตลักษณ์ดา้ นภาษาและวัฒนธรรม
ไว้ได้ดี มีความมัง่ คัง่ ด้านทุนสังคมและทุนปั ญญา โดยเฉพาะองค์ความรู ้และภูมิปัญญาชาติพนั ธุ์
ที่ถ่ายโยงจากบรรพชน
ชาวละว้าบ้านริ มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต หลังอพยพจากภูเขาปลังลงมาอยูใ่ นหุ บเขาอันอุดม
มีการปรับตัวเข้ากับภูมินิเวศและสิ่ งแวดล้อม เปลี่ยนจากทํา “นานํ้าฟ้ า” หรื อ “ข้าวไร่ ” มาเป็ นการทํา
“นานํ้าเหมือง” และนาขั้นบันได เข้าถึงการศึกษา การบริ การสาธารณสุ ข และสาธารณูปโภคพื้นฐาน
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ “หนึ่ งประเทศ สองระบบ” ที่ประสานเศรษฐกิจ
สังคมนิ ยม และเศรษฐกิจตลาดการค้าเสรี ที่มีการแข่งขัน พร้อมรณรงค์คาํ ขวัญแนวคิดเล็งผลเลิศ
เชิงปฏิบตั ิ “ไม่ว่าแมวขาวแมวดํา เมื่อจับหนูได้ยอ่ มเป็ นแมวดี” การดําเนินนโยบายของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน อาทิ การร่ วมมือด้านเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง การพัฒนาเครื อข่ายคมนาคมขนส่ ง
และการปฏิบตั ิตามข้อตกลงการค้าเสรี จีน - ไทย และข้อตกลงการค้าเสรี จีน - อาเซี ยน ล้วนส่ งผลกระทบ
ต่อชุ มชนละว้าในลุ่มนํ้าทั้งในด้านบวกและด้านลบ ชาวละว้าส่ วนหนึ่ งปรั บตัว ทัศนคติ และวิถี
การดําเนินชีวิต สู่ระเบียบโลกใหม่ในสังคมโลกาภิวตั น์
ชาวละว้า บ้า นห้ ว ยนํ้า ขุ่ น ในลุ่ ม นํ้า โขงตอนล่ า งส่ ว นหนึ่ งเคยปลู ก ฝิ่ นบนภู เ ขาปลัง
ในสิ บสองปั นนา ได้โยกย้ายถิ่นฐานมายังดอยตุง หลังกองทัพแดงยึดครองจีนได้เบ็ดเสร็ จในปี 2492
และห้ามมิให้มีการปลูกฝิ่ นและค้าฝิ่ น ผูล้ ่วงละเมิดกฎหมายจะถูกลงโทษด้วยการประหารชี วิต
ชาวบ้านปรับตัวสู่ ภาวะไร้พรมแดนในสังคมโลกาภิวตั น์ดว้ ยการปลูกชาอู่หลงบนดอยตุง และส่ งออก
ผลผลิตไปยังตลาดในไต้หวัน อันเป็ นที่มาซึ่งรายได้หลัก ที่ช่วยให้แต่ละครัวเรื อนมีความมัน่ คงด้าน
เศรษฐกิ จ การมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมด้านต่างๆ ของคนในชุ มชนในรู ปแบบของธรรมรั ฐ มีส่วน
อย่างสําคัญช่วยให้เป็ นชุมชนเข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านส่ วนหนึ่งเป็ นแรงงานพลัดถิ่นในฟาร์ม
กล้วยไม้ที่กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ดึงดูดให้ชาวบ้านละอูบส่ วนหนึ่ งหันมาทําเกษตรเชิงเดี่ยว
ที่มีตน้ ทุนการผลิตสู ง ใช้เงินจํานวนมากซื้อปุ๋ ยเคมีและยาปราบศัตรู พืช เสี่ ยงอันตรายจากการใช้สารเคมี
ส่ งผลต่อสุ ขภาพทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ชาวบ้านที่ทาํ ไร่ กะหลํ่าปลีบางคนขาดทุนถึงขั้นล้มละลาย
และได้ปรับตัวกลับมาสู่ วิถีของเศรษฐกิจพึ่งตนเองในแนวเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ บางคนปลูกกาแฟ
อินทรี ยพ์ นั ธุ์อะราบิกาในสวนเกษตรเกษตรยัง่ ยืน

ชาวละว้าลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน ล้วนให้ความสําคัญอันดับต้นด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต มีการถ่ายโยงองค์ความรู ้และภูมิปัญญาชาติพนั ธุ์ ความเชื่อ ขนบ
จารี ต พิธีกรรม วิถีประชา ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของชาติพนั ธุ์ โดยเฉพาะวนเกษตร
การเกษตรผสมผสานในไร่ ห มุ น เวีย น การทํา เกษตรในพื้ น ที่ ล าดชัน การทํา นาแบบขั้น บัน ได
และเกษตรกรรมยัง่ ยืน ที่เน้นพึ่งตนเองโดยใช้ปัจจัยการผลิตในท้องถิ่นเป็ นหลัก อันเป็ นการผลิตซํ้า
ทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับภูมินิเวศวัฒนธรรม ช่วยธํารงรักษาไว้ซ่ ึงความยัง่ ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรให้มีการรับรู ้ มีค่านิยมและแรงจูงใจให้เปลี่ยนแปลงชุมชนละว้าในลุ่มนํ้าโขงและลุ่มนํ้าสาละวิน
เป็ นชุมชนการเรี ยนรู ้ แต่ละครัวเรื อนรู ้เท่าทันสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยน และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
สู่โลกไร้พรมแดนในสังคมโลกาภิวตั น์
ยิง่ กว่านั้น แนวทางการพัฒนาวิถีชีวิตชาวละว้าในลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน ควรกําหนดแนวทาง
การพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน เน้นการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐศาสตร์ เชิงพุทธ ซึ่ งจะนําไปสู่
การเสริ มสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ ความมัน่ คงด้านสังคม สามารถรักษาไว้ซ่ ึงวัฒนธรรมชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดําเนิ นชีวิตอย่างสงบสุ ข กลมกลืนกับดุลยภาพระบบนิ เวศ และผสานสอดคล้อง
กับภูมินิเวศวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะในการศึกษานี้ คือ
1. ชุมชนควรมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและส่ งเสริ มทุกเพศ - วัยให้เข้าถึง
การศึกษา เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. เน้นการเรี ยนรู ้ “ความรู ้คู่ขนาน” บูรณาการองค์ความรู ้และภูมิปัญญาชาติพนั ธุ์ ควบคู่
ไปกับความรู ้สากลหรื อความรู ้สมัยใหม่ อันจะส่ งผลให้เป็ นชุมชนการเรี ยนรู ้
3. ระดมสมองจัด ทํา หลัก สู ต รท้อ งถิ่ น มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม ประวัติ ศ าสตร์ ช าติ พ ัน ธุ์
ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจชุมชน การเกษตรยัง่ ยืน ความเชื่อ นิทาน เพลงกล่อมเด็ก
ขนบจารี ต วัฒ นธรรม ประเพณี ภาษา องค์ค วามรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาชาติ พ นั ธุ์ กฎระเบี ย บของชุ ม ชน
และการบังคับใช้ และการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน

