บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ละว้าเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ด้ งั เดิม (Original Inhabitant) เรี ยกว่า “มิลกั ขุ” พูดภาษาออสโตร
เอเชียติค (Austro Asiatic) ในตระกูลมอญ - เขมร สาขาย่อยว้า - เตออั้ง และเรี ยง Hans Penn ชี้ว่า
สังคมเดิมของล้านนาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีคนอาศัยอยู่ก่อนแล้ว ทั้งชาว มลาบรี และลัวะ
(ละว้า) ดังมีหลักฐานขวานหิ นและเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่างๆ ตามถํ้าบนภูเขา ในผืนป่ า ห้วยหนอง
และบริ เวณที่ราบลุ่มต่างๆ ชนเหล่านี้ดาํ เนินชีวิตเรื่ อยมาจนถึงสมัยยุคประวัติศาสตร์
บุญช่วย ศรี สวัสดิ์ (2499 : 237) ระบุว่า ชาวละว้าตั้งถิ่นฐานในดินแดนแหลมทองมาก่อน
ขอม โดยตั้งเป็ นแคว้นใหญ่สามแคว้น คือ และแคว้นโยนก (ภาคเหนื อ) แคว้นอโยธยา (ภาคกลาง)
และแคว้นโคตรบูรณ์ (ภาคอีสาน) เมื่อขอมแผ่อาํ นาจมาที่ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ชาวละว้าถอยร่ นหนี ไปบ้าง
ผสมกับขอมและไทย ซึ่ งเรื่ องนี้ ตรงกับผลการศึกษาของ Kunstadter (1967 : 639-647) ที่พบว่า
ละว้าตั้งถิ่นฐานในดิ นแดนอุษาคเนย์ คือ พื้นที่ราบลุ่มนํ้าโขง ลุ่มนํ้าสาละวิน และลุ่มนํ้าเจ้าพระยา
ก่อนที่คนไทยจะเข้าครอบครองดินแดนส่ วนนี้ และต่อมาอพยพขึ้นไปอยูบ่ นพื้นที่สูง หลังสู ญเสี ย
อํานาจทางการเมือง (พรชัย ปรี ชาปั ญญา. 2544 : 15) ด้าน W.A.R. Wood พบว่า ชนชาติด้ งั เดิมใน
ไทยมี 3 เชื้ อชาติ คือ กลุ่มเนกริ โต กลุ่มอินโดนี เซี ย (ปั จจุบนั คือซามังและซาไก) และกลุ่มละว้า
กลุ่มละว้ากระจายอยู่หลายแห่ งในภาคเหนื อของพม่า แล้วเริ่ มอพยพเข้ามาอยู่ในเขตแดนไทยตั้งแต่
ก่อนพุทธกาล ตั้งภูมิลาํ เนาอยู่ 3 แคว้น คือ
1. แคว้นโยนกในภาคเหนือ
2. แคว้นทวารวดีในภาคกลาง
3. แคว้นโคตรบูรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ละว้าสิ้ นสุ ดอํานาจลงเมื่อชนชาติตระกูล
มอญ - เขมรเข้ามามีอิทธิ พลในทั้ง 3 แคว้น และต่อมาพวกมอญ - เขมรสิ้ นสุ ดอํานาจลงในพุทธศตวรรษ
ที่ 10 (คีรีบูน จงวุฒิเวศน์ และมาเรี ยม นิ ลพันธุ์. 2548 : 219) อย่างไรก็ตาม ชาวละว้ามิได้สูญหายไป
จากดินแดนสุ วรรณภูมิ หากแต่ผสมผสานกลมกลืนกับชาติพนั ธุ์ต่างๆ
เอกสารประวัติศาสตร์ จีนโบราณเรี ยกชาวละว้าในดินแดนสุ วรรณภูมิ ว่า “เซียมหลอก๊ก”
ซึ่ งหมายถึง “คนเซี ยมละโว้” หรื อ “คนละว้าเมืองละโว้” สําหรับคําว่า “เซี ยม” จิตร ภูมิศกั ดิ์ระบุว่า
เป็ นคํา ในภาษาข่า วะหรื อ ละว้า ในรั ฐ ฉานใช้เ รี ย กคนในกลุ่มชาติ พ นั ธุ์ไ ต ขณะที่ กาํ หมุห รื อ ขมุ
เรี ยกคนไต ว่า “ซยาม” (Syam) ปะหล่องเรี ยกว่า “ชิอาม” (Shi - am) มอญเรี ยกว่า “เซม” หรื อ “ซีม”
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(Same/Seem) พม่าเรี ยกคนไตบริ เวณชายแดนยูนนาน ว่า “ชาน” (Shan) ส่ วนคนในอัสสัมเรี ยกชาวไตรง
ว่า “ซาม” (Sham) หรื อ “ซยาม” (ศยาม) (Siam) (จิตร ภูมิศกั ดิ์. 2519 : 11-14)
ปั จจุบนั ชาวละว้าตั้งถิ่นฐานอยู่ในลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน ในจีนมีชาวละว้ากลุ่ม “ว้า”
(Wa/Va) ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ระหว่างลุ่มนํ้าโขงและลุ่มนํ้าสาละวิน โดยเฉพาะพื้นที่เทือกเขาสลับซับซ้อน
บริ เวณภาคใต้ของมณฑลยูนนาน ที่มีแม่น้ าํ 3 สาย คือ แม่น้ าํ โขง (แม่น้ าํ หลานชาง) แม่น้ าํ สาละวิน
(แม่น้ าํ นู)้ และแม่น้ าํ แยงซี (แม่น้ าํ จินซา) ไหลขนานกันลงมาจากที่ราบสู งซี จา้ ง (ธิ เบต) บนเทือกเขา
หิ มาลัย ดินแดนคู่ขนานของแม่น้ าํ 3 สาย เป็ นแหล่งตั้งถิ่นฐานของผูค้ นหลากชาติพนั ธุ์ และเป็ นชุมทาง
อพยพลงมายังดินแดนตอนเหนือของเอเซียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยเฉพาะบริ เวณ “สามเหลี่ยมทองคํา”
(Golden Triangle) หรื อ “จินซาเจี่ยว” ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) สู งมากทั้งพืช
และสัตว์ เฉพาะมณฑลยูนนานมีพืชทั้งสิ้ นกว่า 12,000 สายพันธุ์ หรื อเกือบครึ่ งหนึ่ งของทั้งประเทศ
(Ren Mie’ E, Yang Renzhang and Bao Haosheng. 1985 : 322) หนึ่ งในพืชสมุนไพรที่รู้จกั กันดี
คือ ชิงเฮาซึ่ งมีสารอาเตมิซินิน (Artemisininn) ในปริ มาณสู ง นํามาผลิตยารักษามาลาเรี ยออกจําหน่าย
ทัว่ โลก
ลุ่มนํ้าโขงตอนบน (Upper Mekong) มีชาวละว้าตั้งถิ่นฐานบนภูเขาซีหมง (Ximeng Shan)
ซึ่งเป็ นเส้นกั้นพรมแดนธรรมชาติจีน - พม่า ในอําเภอปกครองตนเองว้าซีหมง (เมืองข่า) จังหวัดผูเ่ ออร์
ภูเขาว้า (Ava Shan) อําเภอปกครองตนเองไต ว้า ลาหู่ เมิ่งเหลียน (เมืองแลม) จังหวัดผูเ่ ออร์ ซึ่ งเป็ น
ต้นนํ้าโหลย และอําเภอปกครองตนเองว้าชางหยวน (เมืองนอย) จังหวัดหลินชาง มณฑลยูนนาน ฯลฯ
มีจาํ นวนทั้งสิ้ นประมาณ 460,000 คน ในจํานวนนี้ อยู่ที่สิบสองปั นนา 3,112 คน ส่ วนชาวละว้า
ที่ต้ งั ถิ่นฐานบนภูเขาปลัง (Bulang Shan/Bulang Mountain) ซึ่ งเป็ นเส้นกั้นพรมแดนธรรมชาติ
จีน - พม่า ด้านอําเภอเมืองฮาย จังหวัดปกครองตนเองไตสิ บสองปั นนา เรี ยกมาแต่เดิมว่า “ข่าสี่ แสน
หมอนม้า” ชาวจีนเรี ยกว่า “ปลัง” (Bulangzu) ปั จจุบนั มีประชากรทั้งสิ้ น 91,882 คน นอกจากนี้ ยงั มี
ชาวละว้ากลุ่มปลังอี กส่ วนหนึ่ งตั้งถิ่ นฐานอยู่ที่ซวงเจี ยง เกงหม่า เจิ้ น คัง ฯลฯ จัง หวัด หลิ นชาง
มณฑลยูนนาน (อุดร วงษ์ทบั ทิม. 2551 : 69-71)
ลุ่มนํ้าโขงบริ เวณตะวันออกของรัฐฉาน มีชาวละว้ากลุ่มปลัง สามต้าว (สามท้าว) และเซ
มอี ก จํา นวนมากตั้ง ถิ่ น ฐานในเขตปกครองพิเ ศษที่ 4 เมื อ งลา ภายใต้ก ารนํา ของหลิ น หมิ ง
เสี ย น (Lin Mingxian) หรื อ “พญาภู” เช่น เมืองลา เมืองม้า เมืองยาง เมืองยอง เมืองวะ เมืองเลน
เชียงแขง เชียงแมน และเชียงตุง ฯลฯ (อุดร วงษ์ทบั ทิม. 2551 : 65, 74-76) ส่ วนลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง
(Lower Mekong) มีชาวละว้ากลุ่มปลังอพยพลงมาอยูท่ ี่อาํ เภอแม่ฟ้าหลวง แม่จนั พาน เวียงป่ าเป้ า
และอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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ลุ่มนํ้าสาละวินตอนบน (Upper Salween) มีชาว “ว้า” (Ava/Wa) ในเขตปกครองพิเศษที่ 2
(ว้าเหนื อ) ซึ่ งมี ปางคํา (ปางซาง) เป็ นเมื องเอก และเขตปกครองพิเศษที่ 3 (ว้าใต้) มี เมื องยอน
เป็ นเมืองเอก ภายใต้การนําของเปา หยอเซียง (Bao Yuoxiang) นอกจากนี้ ยงั มีละว้าในตัวเมืองเชียงตุง
และบริ เวณรายรอบ เช่น บ้านแอ่น บ้านจอน หนองโบ ดอยเหมย ฯลฯ รวมประชากรทั้งสิ้ นประมาณ
600,000 คน (อุดร วงษ์ทบั ทิม. 2551 : 65, 74-76)
ส่ วนลุ่มนํ้าสาละวินตอนล่าง (Lower Salween) มีชาวละว้ากลุ่ม “ละเวือ” (Lweu) ตั้งถิ่นฐาน
บนภูเขาโมซัมเบียง และบนเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก ช่วงระหว่างอําเภอแม่แจ่มกับอําเภอแม่ลาน้อย
รวมทั้งพื้นที่อีกประมาณ 500 ตารางกิ โลเมตรบนที่ราบสู งกองลอย ที่เชื่ อมระหว่างเชี ยงใหม่กบั
แม่ฮ่องสอน ซึ่ งชาวละว้าย้ายมาตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ 800 ปี ที่แล้ว ชาวละว้าในจีนและพม่าเรี ยก
ละว้ากลุ่มนี้ ว่า “ว้าเกิต” มีความหมายว่า “ว้าที่ตกค้าง” เนื่ องจากขึ้นไปไม่ถึงแนวตะเข็บชายแดน
พม่า – ยูนนาน และมีภาษาพูดคล้ายคลึงกัน สามารถพูดสื่ อสารกันได้ (อุดร วงษ์ทบั ทิม. 2551 : 62)
โดยทัว่ ไป ชาวละว้าตั้งถิ่นฐานในระดับความสู งไม่ต่าํ กว่า 1,000 เมตรจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลาง (รทก.) ในภูมินิเวศป่ าฝนเขตร้อนใต้อิทธิพลมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ และมรสุ มตะวันออกเฉี ยงใต้
บริ เวณยอดเขามีความชื้นสู ง อากาศหนาวเย็น มีพืชอิงอาศัย อาทิ มอส ไลเคนส์และกล้วยไม้ข้ ึนอยู่
ตามต้น ไม้ท วั่ ไปเหมื อ นต้น ไม้ใ ส่ เ สื้ อ มี ก ารผลิ ต ซํ้า ทางวัฒ นธรรม (Cultural Reproduction)
คือการปลูกชาพันธุ์อสั สัม (Ternstroe Miaceae, Camellia Sinensis) เป็ นพืชเศรษฐกิจ ชาวละว้า
เรี ยกว่า “หล้า” (ในพื้นที่ภาคเหนื อตอนบนของไทยเรี ยก ว่า “เมี่ยง”) ชาวจีนถือว่าชาพื้นเมืองของ
ละว้ามีคุณภาพชั้นเลิศ สนนราคาแพงมาก เรี ยกกันในชื่อ “ชาผูเ่ ออร์” (Pu’erh Cha) หรื อ “หงฉา”
(Hong Cha) ซึ่งมีความหมายว่า “ชาแดง”
ในอดีต ชาวละว้าลําเลียงชาโดยกองคาราวานม้าจากภูเขาปลังและภูเขาว้า ผ่านเมืองหุ น
เมืองฮาย เชียงรุ่ ง เมืองฮิง (ผูเ่ หวิน) เมืองลาฮ่อ (ซือเหมา) ไปยังตลาดกลางชาที่เมืองผูเ่ ออร์ดา้ นเหนือ
ของซื อเหมา (อุดร วงษ์ทบั ทิม. 2551 : 86) พร้อมกันนี้ มีการถ่ายโยงองค์ความรู ้และภูมิปัญญา
ด้านเกษตรของชาติพนั ธุ์ คือ “ตองยา” (Taungya) หรื อเกษตรผสมผสาน (Multiple Cropping) ในไร่
หมุ นเวียน (Rotational Swiddening Agriculture/Shifting Cultivation) ที่ นอกจากปลูกข้าวไร่
(Upland Rice) แล้วยังมีขา้ วโพด ฟักทอง ฟั กเขียว ผักกาด พริ ก งา ถัว่ มันเทศ มันสําปะหลัง ลูกเดือย
ข้าวฟ่ าง ข้าวฟ่ างแดงที่ใช้หมักทําเหล้า กัญชง (Hemp) ดอกหงอนไก่สาํ หรับใช้ในพิธีกรรมต่างๆ
เช่น เซ่นไหว้ผี และดอกดาวเรื องที่ช่วยไล่แมลงศัตรู พืช ฯลฯ
ชาวละว้าลุ่มนํ้าโขงและสาละวินนอกจากปลูกชาอัสสัม แล้วยังปลูกฝิ่ น (Poppy - Papaver
Somniferum Linn.) เป็ นพืชเศรษฐกิจ ช่วงศตวรรษที่ 18 อังกฤษซึ่ งได้ชื่อว่า “ดินแดนพระอาทิตย์
ไม่ตกดิน” ขยายอํานาจรุ กเข้าพม่าในปี 2367 และโค่นล้มราชวงศ์ธีบอยึดพม่าได้เบ็ดเสร็ จในปี 2372
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จากนั้นนําเมล็ดพันธุ์ฝิ่นจากภาคเหนื อของอินเดียและชายแดนเมืองเปชาวาร์ ของปากีสถาน มาให้
ชาวละว้าและกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ บนภูเขาชายแดนพม่า - ยูนนานปลูก ทั้งที่ช่วงนั้นพระราชินีวิคตอเรี ย
ทรงมีกฎหมายห้ามมิให้เสพฝิ่ น พร้อมทั้งมีบทลงโทษรุ นแรง อังกฤษรับซื้ อผลผลิตที่ปลูกทั้งหมด
แล้วส่ งไปยังมาเก๊า ซื้ อขายกันลับๆ กับพ่อค้าฝิ่ นชาวจีน จากนั้นลําเลียงมาที่หวงผู่ใกล้กว่างโจว
แล้วกระจายไปยังเมืองต่างๆ ที่มีโรงยาฝิ่ น
ในปี 2377 อังกฤษส่ งฝิ่ นเข้าจีนถึง 21,000 ลัง ฮ่องเต้เต้ากวงแห่ งราชวงศ์ชิง (Qing Dynasty)
ไม่พอพระทัยการกระทําของอังกฤษจึงประกาศตัดสัมพันธ์ และสั่งให้เรื อรบจีนขับไล่กองเรื ออังกฤษ
ออกไปจากเมืองท่าต่างๆ ทว่าสมรรถนะเรื อรบจีนด้อยกว่ามาก ต่างกับเรื อสิ นค้าอังกฤษที่แปรสภาพ
เป็ นเรื อรบได้ทนั ที เรื อสิ นค้าเหล่านี้ยงั คงลําเลียงฝิ่ นเข้ามาอย่างต่อเนื่ อง ในปี 2380 ปริ มาณฝิ่ นที่ส่ง
เข้าจีนเพิ่มอีกเกือบเท่าตัว คือ 39,000 ลัง ต่อมาในปี 2381 เพิ่มเป็ น 50,000 ลัง ราชสํานักชิงแก้ปัญหา
ด้วยการแต่งตั้งหลินเจ๋ อสวีให้เป็ นข้าหลวงใหญ่มณฑลกว่างตง (กวางตุง้ ) และเป็ นผูบ้ ญ
ั ชาการ
ปราบปรามการค้าฝิ่ นอีกตําแหน่ง
ช่ ว งนี้ อัง กฤษหมิ่ น แคลนชาวจี น ว่า เป็ น “ตงย่าปิ้ งฟู” (คนป่ วยแห่ ง เอเชี ย ตะวัน ออก)
เนื่ องเพราะขุนนาง ข้าหลวง พ่อค้าและผูค้ นทัว่ ไปต่างตกเป็ นทาสของฝิ่ น หลินเจ๋ อสวีและชาวจีน
ที่รักชาติตระหนักถึงมหันตภัยของฝิ่ น ว่าเป็ นต้นตอสร้างความอ่อนแอให้สังคม จึงร่ วมมือกันต่อต้าน
การนําฝิ่ นเข้าประเทศ หลินเจ๋ อสวีจบั กุมพ่อค้าฝิ่ นทั้งอังกฤษและจีนมาลงโทษ นําฝิ่ นของกลาง
22,083 ลัง รวมนํ้าหนัก 1,188,100 กิโลกรัม ไปเผาทําลายที่ชายหาดใกล้ท่าเรื อหู่หมึนโดยให้เหตุผล
ในการทําลาย ว่า “หากไม่กาํ จัดฝิ่ นให้สิ้นซาก อีกไม่กี่ปีข้างหน้ารัฐบาลจีนอย่าหวังจะได้เก็บภาษี
เข้าท้องพระคลังเลย กระทัง่ จะเกณฑ์ราษฏรไปเป็ นทหารก็แสนจะยาก คงหาคนสมประกอบเป็ นทหาร
ไม่ได้” (สุ ขสันต์ วิเวกเมธากร. ม.ป.ป : 52-56)
ปั ญหาของจีนในช่วงนั้น คือ ข้าราชการรับสิ นบนพ่อค้าฝิ่ น โดยเฉพาะหานเจ้าซิ่ ง ผูบ้ ญั ชาการ
กองทัพเรื อประจํามณฑลกว่างตง ที่ รับส่ วยจากพ่อค้าอังกฤษแล้วแสร้ งเอาหู ไปนาเอาตาไปไร่
ปล่อยให้มีการลําเลียงฝิ่ นไปยังเมืองใหญ่ต่างๆ เช่น กว่างตง ซ่างไห่ (เซี่ ยงไฮ้) หนานจิง (นานกิง)
เป่ ยจิง (ปั กกิ่ง) และเมืองชายฝั่งทะเลอื่นๆ ที่มีโรงยาฝิ่ นตั้งอยู่ ที่สาํ คัญ พระนางซูสีไทเฮา (ฉี่ ซีโท่โฮ่วหรื อ
ในชื่ อ เดิ ม ภาษาแมนจู ว่า “เยโฮนาลา”) บรรดาขุน นางระดับ สู ง เศรษฐี เ จ้า ที่ ดิ น พ่อ ค้า คหบดี
และเหล่าข้าราชการ ล้วนตกเป็ นทาสฝิ่ นงอมแงม ส่ งผลให้สังคมและระบบบริ หารราชการอ่อนแอลง
อังกฤษและชาติตะวันตกอื่นๆ จึงแผ่ขยายอํานาจอิทธิพลในจีนเพิ่มขึ้น มีเขตเช่าผุดขึ้นในหลายเมือง
เช่น ซ่างไห่ของอังกฤษ และฉิงเต่าของเยอรมัน ส่ งผลให้จีนตกอยูใ่ นสภาพกึ่งอาณานิคม
การจับกุมและเผาฝิ่ นสร้างความโกรธแค้นให้บรรดาพ่อค้าอังกฤษที่พยายามรักษาตลาดฝิ่ น
ในจีนไว้ แต่ละปี พวกเขามีรายได้มหาศาลในการนําฝิ่ นจากอินเดียและพม่าเข้ามาขาย จึงรายงานไปยัง

5
กรุ งลอนดอนว่าถูกทางการจีนรังแก รัฐสภานําเรื่ องนี้เข้าประชุมเป็ นวาระเร่ งด่วน มีผเู ้ สนอว่าต้องทํา
สงครามสัง่ สอนจีน สมาชิกรัฐสภามีมติให้การรับรองข้อเสนอดังกล่าวด้วยเสี ยงท่วมท้น กองทัพเรื อ
จึงส่ งเรื อรบ 48 ลํา ทหารเรื อ 4,000 นาย พร้อมปื นใหญ่ 500 กระบอก แล่นลําสู่ น่านนํ้าจีนในช่วง
ฤดูใบไม้ผลิของปี 2383 แล้วโจมตีนครกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกว่างตง ทว่าถูกตอบโต้อย่างหนัก
จากชาวจีนผูร้ ักชาติ “สงครามฝิ่ น” (Opium War) ครั้งแรกระเบิดขึ้นในปี 2383 อังกฤษไม่สามารถ
ยึดนครกว่างโจวได้ จึงเปลี่ยนแผนไปยึดเมืองต่างๆ แทน อาทิ เซียหมิ่น ติ้งไห่ หนิงปอ หวูซง เจิ้นเจียง
หนานจิง (สุ ขสันต์ วิเวกเมธากร. ม.ป.ป. : 57-59)
ปี 2394 หงซีฉวน ผูน้ าํ ชาวนาได้ร่วมกับชาวฮัน่ ที่ต่อต้านแมนจูก่อตั้งสมาคมลับขึ้นมากมาย
หลายกลุ่ม อาทิ “เสี่ ยวตาวฮุ่ย” (สมาคมมีดสั้น) มีการฝึ กอาวุธแล้วลุกฮือขึ้นต่อต้านที่กว่างสี – จ้วง
ซึ่ งมีการปลูกฝิ่ นแพร่ หลายบริ เวณตะเข็บชายแดนเวียดนาม ฝ่ ายกบฏยึดครองพื้นที่ภาคใต้ได้ถึง
17 มณฑล แล้วตั้ง “ไท่ผิงเทียนกว๋ อ” หรื อ “อาณาจักรสวรรค์ไทผิง” ขึ้นที่นานกิง ส่ วนที่ซ่างไห่
มีการลุกฮือต่อต้าน “ปี ศาจขนทอง” (หมายถึงอังกฤษ) ที่เข้ามาก่อตั้งเขตเช่าแล้วติดป้ าย “ห้ามสุ นขั
และคนจีนเข้า”
ปี 2449 ปั ญหาฝิ่ นทวีความรุ นแรงยิ่งขึ้น มีการปลูกฝิ่ นอย่างแพร่ หลายที่ชายแดนยูนนาน
กุย้ โจว และกว่างสี จีนได้ออกกฎหมายห้ามมิให้ปลูกฝิ่ นในประเทศ พร้อมทั้งให้องั กฤษยุตินาํ ฝิ่ นเข้า
มายังจีน ปี 2451 หรื ออีก 2 ปี ถัดมา รัฐบาลอังกฤษถึงได้ให้คาํ รับรองว่าจะลดปริ มาณการนําฝิ่ นเข้า
มายังจีน ทว่าปั ญหายาเสพติดได้ทวีความรุ นแรงขึ้นในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อนักเคมีนาํ
ฝิ่ นไปเป็ นวัตถุดิบในการผลิตเฮโรอีน (Diacetyl Morphine) หลังจากนั้น 10 ปี ต่อมาเฮโรอีนได้แพร่
ระบาดไปทัว่ โลก ส่ งผลให้การปลูกฝิ่ นแพร่ หลายหนักยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะบริ เวณชายแดนจีนด้านติดต่อ
พม่า ลาว และเวียดนาม (สุ ขสันต์ วิเวกเมธากร. ม.ป.ป. : 78-79)
หลังการปฏิวตั ิประชาชาติของพรรคคอมมิวนิ สต์จีนและกองทัพแดง ภายใต้การนําของ
ประธานเหมาเจ๋ อตง โจวเอินไหล และนายพลจูเต๋ อ รัฐบาลมีมาตรการห้ามมิให้ปลูกฝิ่ นและค้าฝิ่ น
อย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งมีมาตรการลงโทษรุ นแรงถึงขั้นประหารชี วิต ส่ งผลให้ชาวฮัน่ และชนชาติ
ส่ วนน้อยต่างๆ ที่คา้ ฝิ่ นและปลูกฝิ่ นบริ เวณชายแดนภาคใต้ พากันอพยพลงมายังพื้นที่ป่าเขาลุ่มนํ้าโขง
และสาละวิน โดยเฉพาะภาคตะวันตกเฉี ยงเหนือของสปป.ลาว ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ของพม่า และภาคเหนื อตอนบนของไทย ที่เรี ยกว่า “สามเหลี่ยมทองคํา” (Golden Triangle) หรื อ
“จินซาเจี่ยว” (Jinxajiao)ในภาษาจีน มีพ้ืนที่ปลูกฝิ่ นประมาณ 194,000 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บา้ นกว่า
1,000 แห่ ง ประชากรประมาณ 1 ล้านคน ปริ มาณผลผลิตฝิ่ นสู งเป็ นอันดับสองของโลก รองจาก
ดินแดนเสี้ ยวพระจันทร์ (Cresent Moon) ในอัฟกานิสถาน
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ต่อมาผูแ้ ทนภาคีสมาชิกองค์การสหประชาชาติตระหนักถึงปั ญหายาเสพติดที่แพร่ ระบาด
ไปทัว่ โลก จึงจัดประชุมเแก้ปัญหายาเสพติด ซึ่ งถือเป็ นปั ญหาร่ วมของมนุษยชาติ มติที่ประชุมเห็น
ว่ามีความจําเป็ นต้องเพิ่มมาตรการป้ องกันการผลิต การค้า และการเสพให้เข้มงวดยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง
ดําเนินการบําบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถนะผูต้ ิดยาควบคู่ไปด้วย (เภา สารสิ น. 2522 : 74)
สํานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Office on
Drugs and Crime - UNODC) ระบุ ว่า ผลผลิตฝิ่ นในรัฐฉาน ปี 2520 มีสูงถึง 800 ตัน ปี 2521 มี 997 ตัน
(Shan Herald Agency for News. 2006 : 22) ต่อมาพื้นที่ปลูกฝิ่ นในดินแดน “สามเหลี่ยมทองคํา”
ขยายเป็ น 350,000 ตารางกิโลเมตร มีผลผลิตรวมในปี 2532 สู งถึง 3,000 ตัน โดยเป็ นผลผลิตในพม่า
ถึง 2,500 ตัน
ช่ วงทศวรรษ 1990 จี นเผชิ ญปั ญหาการแพร่ กระจายของเฮโรอีนหรื อที่ชาวไตลื้อเรี ยก
“ยาขาว” รวมทั้งการแพร่ ระบาดของเอชไอวี. (HIV.) จากการใช้เข็มฉี ดยา โดยเฉพาะในเมืองชายแดน
ด้านติ ดต่อพม่า เช่ น ยุ่ยลี่ (เมื องมาว) มัง่ สื อ (เมื องขอน) เถิ งชง เป่ าชาน ฯลฯ รั ฐบาลจี น เข้ามา
แก้ปัญหานี้ อย่างจริ งจังโดยร่ วมมือกับสํานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ งสหประชาชาติ
(UNODC) และประเทศในอนุ ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (Greater Mekong Riparian Countries) ดําเนิ น
โครงการกําจัดพืชเสพติด (Drug Eradication Project) และโครงการปลูกพืชทดแทน (Substitution
Crops Project)
ในเชิงปฏิบตั ิ รัฐบาลจีนใช้ดาวเทียมสํารวจพื้นที่ปลูกฝิ่ นทั้งในเขตรัฐฉาน เขตพื้นที่ปกครอง
พิเศษ ดังนี้
1. โกก้าง
2. ว้าเหนือ
3. ว้าใต้
4. เมืองลา
โดยร่ วมมือกับ เปา หยอเซี ยง (Bao Youxiang) ผูน้ าํ กองทัพสหรัฐว้า (United Wa State
Army - UWSA) ในโครงการกําจัดพืชเสพติด (Drug Eradication Project) พร้อมทั้งส่ งนักวิชาการ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าไปส่ งเสริ มให้ปลูกพืชทดแทน เช่น ลิ้นจี่ สน ชา ยางพารา และพุทธาผลใหญ่
ฯลฯ ส่ งผลให้ผลผลิตฝิ่ นในปี 2542 ลดลงถึงร้อยละ 50 คือ เหลือเพียง 1,090 ตัน และลดลงอย่างต่อเนื่ อง
ปี 2545 จํานวน 828 ตัน ปี 2547 จํานวน 370 ตัน ปี 2548 จํานวน 312 ตัน และปี 2549 จํานวน 315 ตัน
วิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิ ผลดังกล่าว เปา หยอเซี ยงใช้วิธีอพยพชาวละว้าในพื้นที่
ปลูกฝิ่ นเขตว้าเหนื อ (Northern Wa) มาตั้งถิ่นฐานใหม่ในเขตว้าใต้ (Southern Wa) ที่มีเมืองยอน
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เป็ นศูนย์กลางตั้งแต่ ปี 2548 เป็ นต้นมา โดยกระจายตั้งถิ่ นฐานบริ เวณแนวตะเข็บชายแดนไทย
ด้านเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน จํานวนถึง 120,000 คน (อุดร วงษ์ทบั ทิม. 2551 : 77)
ปั ญหาสําคัญของชาวละว้าที่เผชิญมายาวนาน คือ คุณภาพชี วิตอยู่ในขั้นตํ่ามาก วิถีชีวิต
อยู่ในวัฏจักร “โง่ - จน - เจ็บ” ดังองค์การสหประชาชาติระบุ ว่า ละว้าเป็ นหนึ่ งในกลุ่มชาติพนั ธุ์
ด้อยพัฒนาที่สุด ขาดโอกาสทางการศึกษา ส่ วนหนึ่ งอ่านไม่ออก - เขียนไม่ได้ (Illiteracy) คุณภาพ
ชี วิตตํ่า ขาดความมัน่ คงด้านเศรษฐกิ จ - สังคม อีกทั้งมีปัญหาสุ ขภาพกายและปั ญหาสุ ขภาพจิ ต
ซึ่งเชื่อมโยงกับปัญหาความยากจนทั้งทางตรงและทางอ้อม
วันเพ็ญ สุ รฤกษ์ และคณะ (2549 : 38 - 39) สรุ ปปั ญหาของชุมชนซึ่ งเป็ นพื้นที่มีปัญหา
ยาเสพติ ด ว่า ชาวชนบทที่ สูง เป็ นชนชาติ ส่ว นน้อ ยหลากหลายชาติ พ นั ธุ์ นอกจากเผชิ ญปั ญหา
สุ ขภาพอนามัย และปั ญหาคุณภาพชีวิตมากกว่าพื้นที่อื่นแล้ว ยังผูกพันกับยาเสพติดหรื อฝิ่ นมาแต่เดิม
จึงมีความอ่อนไหวและเสี่ ยงต่อการเป็ นแหล่งแพร่ กระจายยาเสพติด รวมทั้งเป็ นอุปสรรคในการร่ วมมือ
ทํางานเพื่อแก้ไขปั ญหา จึงควรมีการเร่ งพัฒนาด้านสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษา และการแก้ไข
ป้ องกันปั ญหายาเสพติด
ในมิติเศรษฐกิ จ - สังคม วิถีชีวิตชาวละว้าได้แปรเปลี่ยนหลังการค้าแบบกองคาราวาน
(Horse Caravan Trading) ที่ใช้มา้ และลาบรรทุกชาอัสสัมเดินตามเส้นทางแคบๆ บนภูเขาสลับซับซ้อน
ไปยังตลาดชาเมืองผูเ่ ออร์สิ้นสุ ดลง พ่อค้าคนกลางเข้ามามีบทบาทในการซื้อขาย และกําหนดราคา
โดยใช้กลไกตลาด (Market Mechanism) ซึ่ งเรื่ องนี้ Karl Polanyi (1886 - 1964) นักประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจ ได้สรุ ปปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ไว้ ว่า ในระบบทุนนิยม เศรษฐกิจหลุดออกจากสังคม
และวัฒนธรรม กระบวนการเกิดระบบตลาดทําลายสายใยความผูกพันแต่เดิมของมนุษย์ลงจนหมดสิ้ น
เป็ นกระบวนการที่เต็มไปด้วยความรุ นแรง (ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา. 2544 : 42)
ที่ผา่ นมา ชาวละว้าส่ วนหนึ่ งมีการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม ยังชีพด้วยการปลูกฝิ่ น ตัดโค่น
ต้นไม้แล้วเผาทําลาย (Slash and Burn) ทําลายสิ่ งแวดล้อม (Environment Degradation) โดยเฉพาะ
ระบบนิเวศป่ าฝนเขตร้อน เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนในการใช้ทรัพยากร Micheal Keating ชี้ว่า การศึกษา
จะช่วยเสริ มสร้างให้เกิดความตระหนักและมีจิตสํานึ กด้านสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมีจริ ยธรรม ค่านิ ยม
ทัศนคติ ทัก ษะและพฤติ กรรมที่ จ ะส่ งเสริ มการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (ไมเคิล คี ตติ ง. 2535 : 73)
การศึกษามีบทบาทสําคัญช่วยให้ชุมชนละว้าพัฒนาไปสู่ สังคมฐานความรู ้ (Knowledge - based
Society) ดังที่ Sir Francis Bacon ได้ให้หลักคิด “ความรู ้คืออํานาจ” (Knowledge is power) และ
Michael Foucault เน้นความสําคัญใน “พลังอํานาจของความรู ้” (Power of Knowledge) โดยชี้ ว่า
ความรู ้ทุกชนิดสามารถแปรมาเป็ นเครื่ องมืออํานาจที่เรี ยกว่า “วาทกรรม” (Discourse) โดยนําความรู ้
เป็ นกรอบในการนิ ยามความเป็ นจริ ง วางอยู่บนมุมมองหนึ่ ง ประกอบไปด้วยกระบวนการและ
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ปฏิบตั ิการทางสังคมรองรับชุดความจริ งนั้น ส่ วนในประเด็นเรื่ องความรู ้ Antonio Gramschi ชี้ว่า
ในความเป็ นจริ ง มนุษย์ทุกคนมีความรู ้ความสามารถพิเศษด้วยกันทั้งนั้น ทุกคนต้องใช้ปัญญาไม่มาก
ก็นอ้ ย เพียงแต่พวกเขาไม่ได้ทาํ หน้าที่ทางสังคมในฐานะบัณฑิต (วิทยากร เชียงกูล. 2528 : 99)
ในศตวรรษที่ 21 ทิศทางเศรษฐศาสตร์ ถูกกําหนดโดยปั จจัยทรงอิทธิ พล 2 ประการ คือ
เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ (Information Technology - IT) และโลกาภิวตั น์ (Globalization) การพัฒนา
เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศในยุคไซเบอร์สเปซเป็ นตัวผลักดันให้เกิดโลกาภิวตั น์ โลกาภิวตั น์ก่อให้เกิด
ภาวะไร้พรมแดน มีการสื่ อสารรวดเร็ วเฉี ยบพลันทันที (Real - time Communication) ทั้งผ่านเครื อข่าย
ใยแก้วนําแสงและสัญญาณดาวเทียม เช่น อินเตอร์เน็ทความเร็ วสู ง เอดีเอสแอล (ADSL) การถ่ายทอด
สัญญาณโทรทัศน์ - โทรศัพท์ผา่ นดาวเทียม การพัฒนาระบบเครื อข่าย WIFI, 3 G และ 4 G เป็ นต้น
พัฒนาการในยุคโลกาภิวตั น์ มีองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ
1. การเป็ นสังคมข้อมูลข่าวสาร (Information - based Society)
2. การเป็ นสังคมฐานความรู ้ (Knowledge - based Society)
3. การเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ (Life - long Learning Society)
การเปลี่ยนแปลงสู่ ภาวะไร้พรมแดนในยุคโลกาภิวตั น์แห่งศตวรรษที่ 21 เป็ นการก้าวเข้าสู่
คลื่นลูกที่ 4 ซึ่งเป็ นสังคมสื่ อสารสนเทศ ทุกสิ่ งล้วนเชื่อมโยงซึ่ งกันและกันเป็ นเครื อข่าย ผูค้ นทุกมุม
โลกที่มีความสนใจร่ วมกัน แม้จะอยู่คนละพื้นที่ ต่างภาษา วัฒนธรรม เชื้ อชาติ ขนบธรรมเนี ยม
จารี ตประเพณี สามารถติดต่อสื่ อสารแสดงทัศนะความคิดเห็ น ศึกษาหาความรู ้ และทําธุ รกรรม
การเงินผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เกิดเป็ นชุมชนยุคใหม่ คือ หมู่บา้ นโลก (Global Village) ผ่านเวบไซต์
เช่น Youtube, Facebook, Twitter, Grist, National Geographic, Earth Day Network, Prachatai,
Araya, Serichon, Midnight University, New Sky Thailand, Pantip, Sanook ฯลฯ
ชาวละว้าในลุ่มนํ้าโขงและสาละวินจําต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลง เข้าถึงการศึกษา (Education Access) และศึกษาเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง (Continuing
Studies) เรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ งในชีวิตประจําวัน (Daily Practical Learning) โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง (Self - direct Learning) ดังมีคาํ กล่าว “การเฮียนฮูอ้ ยู่ที่โตเฮา” (การเรี ยนรู ้อยู่ที่ตวั เรา)
การเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเยาวชนชาวละว้าให้เติบโต
ขึ้นเป็ นคนดี มีคุณธรรมจริ ยธรรม ดําเนิ นชี วิตตามขนบจารี ต ความเชื่ อ และหลักคําสอนศาสนา
มีความคิดทันสมัย รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความรู ้และมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนําความรู ้
และภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวัน เช่ น การเรี ยนรู ้แบบแผนเกษตรผสมผสานในไร่
หมุ นเวียน การเรี ยนรู ้ ตาํ รั บยาสมุนไพร อันเป็ นกระบวนการถ่ายโยงองค์ความรู ้ และภูมิปัญญา
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ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของชาติพนั ธุ์ (Racial Socialization) นําไปสู่ การพึ่งพาตนเอง
(Self - Sufficiency) และเสริ มสร้างพลังความเข้มแข็ง (Empowerment) ให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม
ที่ สาํ คัญ ในอดี ตชาวละว้าในลุ่มนํ้าทั้งสองอยู่ใ นวัง วนปั ญหายาเสพติ ด อยู่ใ นวัฏจัก ร
“โง่ จน เจ็บ” เป็ นหนึ่งในชาติพนั ธุ์ที่ยากจนและด้อยพัฒนาที่สุด ปัญหาดังกล่าวจุดประกายให้สนใจ
ศึกษาพัฒนาการวิถีชุมชน กระบวนการเรี ยนรู ้และการปรับตัวเข้ากับโลกาภิวตั น์ รวมทั้งหารู ปแบบ
การพัฒนาวิถีชีวิตชาวละว้าในลุ่มนํ้าทั้งสองเพื่อให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และสามารถนําไปประยุกต์ใช้
กับชาติพนั ธุ์อื่นๆ ทั้งในลุ่มนํ้าเดียวกันหรื อในต่างลุ่มนํ้า
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาพัฒนาการวิถีชุมชนละว้าลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน
2. ศึกษากระบวนการเรี ยนรู ้ และการปรับตัวเข้ากับสังคมโลกาภิวตั น์ ของชุ มชนละว้า
ลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน
3. เสนอแนวทางการพัฒนาวิถีชีวิตของชาวละว้าลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ทราบถึงพัฒนาการวิถีชุมชนละว้าลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน ในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน
2. ทราบถึงกระบวนการเรี ยนรู ้และการปรับตัวเข้ากับสังคมยุคโลกาภิวตั น์ ของชาวละว้า
ลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน สามารถนําความรู ้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. ทราบถึงแนวทางการพัฒนาวิถีชีวิตของชาวละว้าลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน
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กรอบแนวคิดของการวิจัย

พัฒนาการวิถชี ีวติ
โลกาภิวตั น์

การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

แนวทางการ
พัฒนาวิถีชีวติ

ชุ มชนละว้ าลุ่มนํา้ โขง
และสาละวิน

การถ่ ายโยง
ภูมปิ ัญญา

กระบวนการ
เรียนรู้

ระเบียบ
โลกใหม่

การปรับตัว

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การศึ ก ษา “พลวัต ชุ ม ชนละว้า ลุ่ ม นํ้า โขงและสาละวิ น ” เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) ที่ศึกษาวิจยั แบบองค์รวม (Holistic Integrated Research - HIR) มีเนื้ อหา
ครอบคลุ ม วิถี ชี วิ ต ของละว้า ที่ มี อ ตั ลัก ษณ์ ด ้า นภาษาและวัฒ นธรรม มี ก ารเรี ย นรู ้ แ ละปรั บ ตัว
รับการเปลี่ยนแปลงเข้ากับสังคมโลกาภิวตั น์ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือ
ในการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาวิถีชีวิต แล้วนําเสนอด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive
Analysis)
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ผูว้ ิจยั เข้าไปศึกษาชุมชนละว้าทั้งสองลุ่มนํ้า ดําเนิ นการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key
Informants) เพื่อรวบรวมข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์ปลายเปิ ดอย่างไม่เป็ นทางการ (Open - Ended In Depth Informal Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) และการสังเกตแบบมี
ส่ วนร่ วม (Participatory Observation) รวมทั้งการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) เพื่อให้ครอบคลุม
มิติที่หลากหลายทั้งในด้านกว้างและด้านลึก ผูว้ ิจยั นําวิธีการเชิงประวัติศาสตร์ วิธีการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
วิธีการพุทธธรรมและทฤษฎีระบบ วิธีการนิเวศวิทยาวัฒนธรรม วิธีการเศรษฐกิจชุมชน และทฤษฏี
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม มาใช้ในการศึกษา
ในการรวบรวมข้อมูลภาคสนามและข้อมูลจากเอกสาร มุ่งเน้นครอบคลุมหลากหลายมิติ
นํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาวิถีชีวิตของชาวละว้าลุ่มนํ้าโขงและ
สาละวิน ที่เหมาะสมกับสังคมซึ่งแปรเปลี่ยนสู่โลกาภิวตั น์ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิดการศึกษาวิจยั
แบบองค์รวม โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. พัฒนาการวิถีชีวิตของชุมชนละว้าลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน ศึกษาครอบคลุมประเด็นต่างๆ
อันได้แก่ การก่ อตั้งและพัฒนาการชุ มชน ประชากร ครอบครัวและเครื อญาติ ลักษณะกายภาพ
พื้นที่ต้ งั ชุ มชน ภูมินิเวศ ความเชื่ อและศาสนา วัฒนธรรม ภาษาและวรรณกรรม สถาปั ตยกรรม
พื้นถิ่น เกษตรกรรม การเมือง - การปกครอง เศรษฐกิจชุมชน สังคม สิ่ งแวดล้อม ศิลปะการขับร้อง ฟ้ อนรํา ผูน้ าํ และศักยภาพชุมชน
2. กระบวนการเรี ยนรู ้และการปรับตัวเข้ากับสังคมโลกภิวตั น์ของชาวละว้าลุ่มนํ้าโขง
และสาละวิน ศึ ก ษากระบวนการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิต ทั้ง ในระบบ นอกระบบ และตามอัธ ยาศัย
การถ่ายโยงภูมิปัญญาชาติพนั ธุ์ (Ethnic Wisdom Transfer) ซึ่ งเป็ นทักษะประสบการณ์ที่สั่งสมและ
สื บทอดมายาวนานแต่บรรพบุรุษ มีการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกาภิวตั น์ ซึ่งมี
ระเบียบโลกใหม่ (New World Order) ที่แต่ละประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและสาละวินยึดถือ
ปฏิบตั ิ ภายใต้กรอบความร่ วมมือทั้งทวิภาคีและพหุ ภาคี เช่น ข้อตกลงการค้าเสรี ไทย - จีน (Thailand China Free Trade Agreement) ข้อตกลงการค้าเสรี อาเซียน - จีน (Asean - China Free Trade Agreement)
และการร่ วมมือพัฒนากลุ่มพื้นที่ (Regional Development) อาทิ การร่ วมมือพัฒนาเครื อข่ายคมนาคม
ในกลุ่มประเทศลุ่มนํ้าโขง (Cooperation on GMS Transportation Development) การก่อตั้งเขตการค้า
เสรี อาเซียน (Asean Free Trade Area - AFTA) และการร่ วมมือขจัดยาเสพติดของประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มนํ้าโขง (Mekong Riparian Drug Eradication Project)
ขอบเขตด้ านประชากร
กลุ่มชาติพนั ธุ์ละว้าในลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน ที่ใช้ภาษาออสโตรเอเชียติค (Austro Asiatic)
ตระกูลมอญ - เขมร สาขาย่อยว้า - เตออั้ง (Wa - D’eang) และเรี ยง (Riang)
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1. ลุ่มนํ้าโขง
1.1 ละว้ากลุ่มปลัง (Bulang) ที่บา้ นริ ตําบลเชียงล้อ อําเภอเมืองฮาย จังหวัดปกครอง
ตนเองไตสิ บสองปั นนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในลุ่มนํ้าโขงตอนบน จํานวน
1,650 คน
1.2 ละว้ากลุ่มปลัง ที่ บา้ นห้วยนํ้าขุ่น ตําบลแม่ฟ้าหลวง อําเภอแม่ฟ้าหลวง จัง หวัด
เชียงราย ในลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง จํานวน 2,165 คน
2. ลุ่มนํ้าสาละวิน
ละว้ากลุ่มละเวือ (Lweu) ที่บา้ นละอูบ ตําบลห้วยห้อม อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จํานวน 1,200 คน
ขอบเขตด้ านสถานทีศ่ ึกษา
การศึกษานี้มุ่งเน้นชุมชน (Community - based Study) มีขอบเขต ดังนี้
1. ลุ่มนํ้าโขง
1.1 ลุ่มนํ้าโขงตอนบน ที่บา้ นริ ภูเขาปลัง ตําบลเชียงล้อ อําเภอเมืองฮาย จังหวัดปกครอง
ตนเองไตสิ บสองปั นนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
1.2 ลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ที่บา้ นห้วยนํ้าขุ่น เชิงดอยตุง ตําบลแม่ฟ้าหลวง อําเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
2. ลุ่มนํ้าสาละวิน
ที่บา้ นละอูบ บนภูเขาโมซัมเบียง (Mozambieng Mountain) เทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก
ตําบลห้วยห้อม อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอบเขตด้ านระยะเวลาทีศ่ ึกษา
การศึกษานี้ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 ปี 3 เดือน เริ่ มศึกษาในเดือนมกราคม 2550 ลงพื้นที่ศึกษา
จากนั้นนําข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมาวิเคราะห์ - สังเคราะห์ และเขียนดุษฏีนิพนธ์เสร็ จในเดือนมีนาคม
2553
1. ลุ่มนํ้าโขง
1.1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามที่บา้ นริ ตําบลเชียงล้อ อําเภอเมืองฮาย จังหวัดปกครอง
ตนเองไตสิ บสองปั นนา ในเดือนกรกฎาคม 2551 โดยยึดพัฒนาการตามลําดับเวลา (Chronological
Order) ดังนี้
1.1.1 ชุมชนเดิมที่บา้ นริ บนภูเขาปลัง
1.1.2 การย้ายมาตั้งบ้านริ (กอนริ ใหม่) ชายแดนจีน - พม่า
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1.2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามที่บา้ นห้วยนํ้าขุ่น อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
โดยผูว้ ิจยั เข้าไปเก็บข้อมูลบ้านมางบนภูเขาปลัง ตําบลปาตะ อําเภอเมืองฮาย จังหวัดปกครองตนเอง
ไตสิ บสองปั นนา ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2548 ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 2551 พร้อมกันนี้ผวู ้ ิจยั เข้าไป
เก็บข้อมูลที่บา้ นห้วยนํ้าขุ่น ใช้ชีวิตอยูใ่ นชุมชนเป็ นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่กนั ยายน 2550 - กุมภาพันธ์
2551 โดยยึดพัฒนาการ ดังนี้
1.2.1 ชุมชนเดิมที่บา้ นมางบนภูเขาปลัง
1.2.2 การอพยพมาตั้งชุมชนใหม่ที่บา้ นห้วยนํ้าขุ่น
2. ลุ่มนํ้าสาละวิน
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามที่บา้ นละอูบ บนภูเขาโมซัมเบียง เทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก
ตําบลห้วยห้อม อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้ งแรกในเดื อนมกราคม 2550 ต่อมาไป
เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม 2552 โดยยึดพัฒนาการ ดังนี้
2.1 ชุมชนละว้าเดิมในเมืองเชียงใหม่
2.2 การย้ายมาตั้งบ้านละอูบ
แนวทางของการวิจัย
การวิจยั “พลวัตชุมชนละว้าลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิจยั
องค์รวมเชิงบูรณาการ (Holistic Integrated Research - HIR) ประกอบด้วยวิธีการประวัติศาสตร์
วิธีกระบวนการเรี ยนรู ้ วิธีหลักพุทธธรรมและทฤษฎีระบบ วิธีการนิเวศวิทยาวัฒนธรรม วิธีเศรษฐศาสตร์
ชุมชน และวิธีการเปลี่ยนแปลงสังคม ภายใต้กรอบของมิติดา้ นพื้นที่ (Scale) เวลา (Time) และสังคม
(Society)
ผูว้ ิ จ ัย เข้า ไปศึ ก ษาชุ ม ชนในลุ่ ม นํ้า ทั้ง สอง ดํา เนิ น การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กลุ่ ม ตัว อย่า ง
ซึ่ งทําหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) จําแนกออกเป็ น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน รวมทั้งสิ้ น
70 คน โดยเลือกจากประชากรทั้ง 3 หมู่บา้ น ด้วยเทคนิคการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จําแนกเป็ นตัวแทนพื้นที่ (Spatial Representativeness) และตัวแทนสังคม (Social Representativeness)
ดังนี้
1. กลุ่มผูน้ าํ
2. กลุ่มพระสงฆ์ ตัวแทนศาสนา และผูป้ ระกอบพิธีกรรม
3. กลุ่มผูอ้ าวุโส
4. กลุ่มอนุรักษ์
5. กลุ่มสตรี
6. กลุ่มเกษตรกร
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7. กลุ่มผูร้ ู ้และปราชญ์ชาวบ้าน
เพื่อให้การวิเคราะห์ - สังเคราะห์มีเนื้อหารอบด้าน ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลภาคสนามในชุมชน
พื้ น ที่ ศึ ก ษา ด้ว ยการใช้แ นวทางการสั ม ภาษณ์ ป ลายเปิ ดอย่า งไม่ เ ป็ นทางการ (Open- ended
In - depth Informal Interview Guideline) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) และการสังเกต
แบบมี ส่วนร่ ว ม (Participate Observation) รวมทั้งการวิจ ยั เอกสาร (Documentary Research)
ทําความเข้าใจพัฒนาการของชุมชน ระบบความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่น (Local Community)
กับรัฐชาติ (Nation State) ครอบคลุมทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุ ข สิ่ งแวดล้อม
และวัฒนธรรม รวมทั้งการถ่ายโยงองค์ความรู ้และภูมิปัญญาของชาติพนั ธุ์ ที่ชาวละว้าเรี ยนรู ้และ
สัง่ สมมายาวนาน ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของชาติพนั ธุ์ (Racial Socialization)
นิยามศัพท์ เฉพาะ
พลวัต หมายถึง การขับเคลื่อนพัฒนาการของชุมชนละว้าที่มีชีวิตชีวาและมีพลัง ทั้งใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุ ข สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ชุมชน หมายถึง กลุ่มชนชาติพนั ธุ์ละว้าที่ต้ งั ถิ่นฐานอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มหลายครอบครัว
มีความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีภาษา แบบแผน
ขนบจารี ต วัฒนธรรมประเพณี เดียวกัน หรื อคล้ายคลึงกัน
ชาติพนั ธุ์ละว้า หมายถึง กลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ใช้ภาษาออสโตร - เอเซียติค ตระกูลมอญ - เขมร
สาขาว้า - เตออั้ง และเรี ยง เรี ยกตนเองว่า “ละว้า” “ลัวะ” “ว้า” “ละ” “หล้า” “ปลัง” และ “ละเวือ”
ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมกลุ่ม “ไปร” (Prai) และ “มัล” ซึ่ งใช้ภาษาตระกูลเลอมัล (Lemal) สาขาย่อยกําหมุ
หรื อขมุ (Khmu)
ลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน หมายถึง พื้นที่ลุ่มนํ้าสายหลัก (Main Stream) ของแม่น้ าํ โขง
(หลานชางเจียง) และแม่น้ าํ สาละวิน (นู่เจียง) รวมทั้งพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขา (Tributaries) ที่ไหลลงสู่ แม่น้ าํ
ทั้งสองสาย
กระบวนการเรี ยนรู ้ หมายถึง การแสวงหาความรู ้อย่างเป็ นระบบเป็ นขั้นตอน นับแต่การมี
ข้อมูล การจําแนกข้อมูล การสรุ ปองค์ความรู ้ การสรุ ปบทเรี ยนจัดระบบเป็ นชุ ดความรู ้ การจัด
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ ง เพื่อให้เกิดทักษะ มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความคิด พัฒนาศักยภาพ
ในตัวบุคคล และมีพฤติกรรมดีข้ ึนในเชิงสร้างสรรค์
การปรั บตัว หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงตนเองของชาวละว้า ทั้งความคิด บุ คลิ ก ภาพ
พฤติกรรม ความเชื่อ และทัศนคติ ให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ - สังคมที่แปรเปลี่ยนไปจากเดิม
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โลกาภิวตั น์ หมายถึง พัฒนาการสังคมละว้าในปั จจุบนั ที่สัมพันธ์กบั การพัฒนาเทคโนโลยี
สื่ อสารสนเทศ สามารถสื่ อสารถึงกันเฉี ยบพลันทันทีทวั่ ทุกมุมโลก มีการเชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่าย
สร้างค่านิยมแบบเดียวกันทัว่ โลกในลักษณะไร้พรมแดน
ระเบียบโลกใหม่ หมายถึง ข้อตกหรื อกฎกติกาที่ใช้เป็ นแบบแผนร่ วมกัน ซึ่ งประเทศ
ในอนุ ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและสาละวินได้ร่วมลงนามเป็ นภาคีสมาชิก เช่น องค์การค้าโลก กองทุน
เงินตราระหว่างประเทศ ข้อตกลงการค้าเสรี จีน - ไทย และข้อตกลงการค้าเสรี จีน - อาเซี ยน ฯลฯ
และดําเนินการในกรอบกติกาดังกล่าว
พัฒนาการวิถีชีวิต หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตประจําวันของ
ชาวละว้าให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษาและสิ่ งแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป
จากเดิม
แนวทางการพัฒนาวิถีชีวิต หมายถึง แนวทางการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดําเนินวิถีชีวิต
ประจําวันของชาวละว้าในลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน ให้มีความมัน่ คงในชี วิตด้านต่างๆ เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมที่แปรเปลี่ยน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา สาธารณสุ ข มีสุขภาพ
กายและสุ ขภาพจิตสังคมที่ดี (Psychosocial Well - being) มีคุณภาพชีวิตที่ดี
การถ่ายโยงภูมิปัญญา หมายถึง การส่ งมอบชุดความรู ้ แนวคิด เทคนิค วนเกษตร การเกษตร
ผสมผสานในไร่ หมุนเวียน การใช้พืชสมุนไพรและตํารับยาที่สั่งสมมายาวนาน ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้
และการขัดเกลาทางสังคมของชาติพนั ธุ์ (Racial Socialization)
การเปลี่ ย นแปลงทางสังคม หมายถึ ง ความแตกต่างซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ระหว่างช่ ว งเวลาหนึ่ ง
กับอีกช่วงเวลาหนึ่ งของชุมชนละว้าลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน ครอบคลุมทั้งเวลา นามธรรม และวัตถุ
ธรรมบนฐานคติ (Assumption) ว่าศักยะ (Potentiality) ของคนไม่สิ้นสุ ด การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
มิใช่เพียงด้านใดด้านหนึ่ง หากแต่เป็ นการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งที่ตอ้ งการและไม่ตอ้ งการ
ศัก ยภาพชุ ม ชน หมายถึ ง สิ่ ง ดี ๆ ที่ มี อ ยู่ใ นชุ ม ชนละว้า สามารถนํา มาใช้ป ระโยชน์
โดยไม่ทาํ ลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณี ของชุมชน
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม หมายถึง มรดกทางวัฒนธรรม ภาษา และภูมิปัญญา ที่สืบทอด
จากบรรพบุรุษ แม้จะมีการปรับตัวรับอิทธิ พลวัฒนธรรมจากภายนอก และมีการผสมกลมกลืน
ทางวัฒนธรรม
ชุมชนยัง่ ยืน หมายถึง การที่ชุมชนละว้ามีการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพโดยผสานการพัฒนา
เศรษฐกิจเข้ากับการพัฒนาด้านสังคม และการคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม นําองค์ความรู ้ - ภูมิปัญญา และ
ฐานทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ มาเป็ นทุนในพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

