บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั “พลวัตชุมชนละว้าลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิจยั
องค์รวมเชิงบูรณาการ (Holistic Integrated Research - HIR) ผสานวิธีประวัติศาสตร์ ทั้งประวัติศาสตร์
สังคม ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น และประวัติศาสตร์บอกเล่า วิธีกระบวนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต วิธีหลัก
พุทธธรรมและทฤษฎีระบบ วิธีนิเวศวัฒนธรรม วิธีเศรษฐศาสตร์ ชุมชน และวิธีการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้คาํ นึงถึงมิติดา้ นพื้นที่ เวลา และสังคม
ผูว้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. ศึกษาพัฒนาการวิถีชีวิตของชุมชนละว้าลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน
2. ศึกษากระบวนการเรี ยนรู ้ และการปรั บตัวเข้ากับสังคมโลกาภิ วตั น์ของชุ มชนละว้า
ลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน
3. เสนอแนวทางการพัฒนาวิถีชีวิตของชาวละว้าลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน
เพื่อให้การวิเคราะห์ - สังเคราะห์เชิงคุณภาพมีเนื้อหารอบด้าน ผูว้ ิจยั ดําเนินการ ดังนี้
1. วิเคราะห์ท้ งั ในระดับมหภาค คือ ระดับลุ่มนํ้าซึ่ งเป็ นอนุภูมิภาค และระดับจุลภาค คือ
ระดับกลุ่มชาติพนั ธุ์และชุมชน
2. แนวทางการวิเคราะห์ประกอบด้วยหลักการพึ่งตนเอง เสรี ภาพ ความเสมอภาค โดยทํา
ความเข้าใจพัฒนาการของชุมชนในแต่ละช่วงเวลา ครอบคลุมประเด็นการเมือง เศรษฐกิ จ สังคม
การศึกษา สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม และสาธารณสุ ข - จิตวิทยา
3. ระบบความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่น (Local Community) กับรัฐชาติ (Nation State)
ผูว้ ิจยั เข้าไปรวบรวมข้อมูลภาคสนามในชุมชนพื้นที่ศึกษา ด้วยวิธีการ ดังนี้
1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - Depth Interview) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants)
โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์ปลายเปิ ดอย่างไม่เป็ นทางการ (Open - Ended In - Depth Informal
Interview Guideline)
2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview)
3. การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Observation)
4. การวิจยั เอกสาร (Documentary Research)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ศึกษา คือ ชาวละว้ากลุ่มปลัง (Bulang) ในลุ่มนํ้าโขง ทั้งลุ่มนํ้าโขงตอนบน
และลุ่มนํ้าโขงตอนล่ าง และกลุ่ ม ละเวือ ในลุ่มนํ้าสาละวิน ที่ ใ ช้ภาษาออสโตรเอเชี ย ติ คตระกูล
มอญ - เขมร สาขาย่อยว้า - เตออั้ง และเรี ยง อันได้แก่
1. ลุ่มนํ้าโขง
1.1 ลุ่มนํ้าโขงตอนบน ชาวละว้ากลุ่มปลังตั้งถิ่นฐานเชิงภูเขาปลัง (Bulang Mountain)
ที่บา้ นริ (กอนริ ) ตําบลเชียงล้อ อําเภอเมืองฮาย จังหวัดปกครองตนเองไตสิ บสองปันนา มณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 1,650 คน
1.2 ลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ชาวละว้ากลุ่มปลังตั้งถิ่นฐานเชิงดอยตุง (DoiTung Mountain)
ที่บา้ นห้วยนํ้าขุ่น (หมู่ 17 และหมู่ 18 ซึ่ งแยกออกจากหมู่ 1 ตําบลแม่ฟ้าหลวง อําเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย จํานวน 2,165 คน
2. ลุ่มนํ้าสาละวิน
ชาวละว้ากลุ่มละเวือ ตั้งถิ่นฐานบนภูเขาโมซัมเบียง (Mozambieng Mountain) เทือกเขา
ถนนธงชัยตะวันตก ที่บา้ นละอูบ ตําบลห้วยห้อม อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน
1,200 คน
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั เลือกจากประชากรชาวละว้าทั้ง 3 หมู่บา้ น ซึ่งมีความสําคัญ
ในฐานะเป็ นตัวแทนพื้นที่ (Spatial Representativeness) และตัวแทนสังคม (Social Representativeness)
ซึ่ งมี ค วามแตกต่างกัน ในด้านอาชี พ และสถานะทางสังคม โดยใช้เทคนิ คการเลื อ กโดยเจาะจง
(Purposive Sampling) เพื่อให้ได้บุคคลที่สอดคล้องเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของเรื่ องที่วิจยั
ผูว้ ิจยั เลือกผูท้ ี่เป็ นตัวแทนพื้นที่ (Spatial Representativeness) จําแนกตามบทบาทหน้าที่
อันได้แก่ กลุ่มผูน้ าํ กลุ่มพระสงฆ์ ผูแ้ ทนศาสนาคริ สต์และผูป้ ระกอบพิธีกรรม กลุ่มผูอ้ าวุโส กลุ่มสตรี
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอนุ รักษ์ มุ่งเน้นประชากรที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในแต่ละกลุ่ม และเลือกผูท้ ี่เป็ น
ตัวแทนสังคม (Social Representativeness) คือ กลุ่มผูร้ ู ้และปราชญ์ชาวบ้าน ด้วยการใช้วิธีการสุ่ ม
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling Techniques)
กลุ่ มตัวอย่างซึ่ งทําหน้าที่ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จําแนกออกเป็ น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน
รวมทั้งสิ้ น 70 คน ได้แก่
1. กลุ่มผูน้ าํ
2. กลุ่มพระสงฆ์ ตัวแทนศาสนาคริ สต์ และผูป้ ระกอบพิธีกรรม
3. กลุ่มผูอ้ าวุโส
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4. กลุ่มอนุรักษ์
5. กลุ่มสตรี
6. กลุ่มเกษตรกร
7. กลุ่มผูร้ ู ้และปราชญ์ชาวบ้าน
ทั้งนี้ตวั แทนพื้นที่อยูใ่ นกลุ่มที่ 1 - 6 ส่ วนตัวแทนสังคม อยูใ่ นกลุ่มที่ 7 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 7 กลุ่ม
บ้ านริ
บ้ านห้ วยนํา้ ขุ่น
ลุ่มนํา้ โขงตอนบน
ลุ่มนํา้ โขงตอนล่ าง
กลุ่มตัวอย่ าง
ชื่อ - สกุล อายุ
ชื่อ - สกุล
อายุ
1. กลุ่มผูน้ าํ
ขนานสามกั้น 73 ต๊ะคําลือ ตายีจ่ นั 80
ต๊ะเล่
62 มนัส ศรี ใส
46
ต๊ะจ่อย
65
ไอ่ยี่
53
ไอ่ยเี่ ตา
58
อี่จนั อิน
30
2. กลุ่มพระสงฆ์/ พระแก้วคํา
22 สามเณรใจ๋
15
ตัวแทนคริ สต์
พระหานนีวง 21 สามเณรประเสริ ฐ 15
พระสุ กแสง 20 สามเณรบุญยืน 14
สามเณรนิบุตร 19
3. กลุ่มผูอ้ าวุโส ย่าเปา
65 ย่าอําหลุก๊
110
ต๊ะโล้ก
62 ย่าแอน
68
ต๊ะเวน
60 นางเหมย
67
ต๊ะโหง่ววะ
60 นางปุ๊ ด ตาป้ า
65
กาย ศรี ใส
63

บ้ านละอูบ
ลุ่มนํา้ สาละวิน
ชื่อ - สกุล
อายุ
บุญยืน พรหมเสริ มสุ ข 59
สาและ จันตา
53

พระสมบัติ

22

พะเกาะ งามกิจเจริ ญ 79
บุญเปี ยง งามกิจเจริ ญ 32
เอีย ทวีสุขตระกูล

66
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

กลุ่มตัวอย่ าง

บ้ านริ
ลุ่มนํา้ โขงตอนบน
ชื่อ - สกุล
อายุ

4. กลุ่มอนุรักษ์ ไอ่แสงจ้าย

5. กลุ่มสตรี

40 อี่ยเี่ กา

บ้ านละอูบ
ลุ่มนํา้ สาละวิน
ชื่อ - สกุล
อายุ

22 จอ บงกชกุลวิจิตร 62

ไอ่คาํ วง

32 สุกเส็ง เอกคุณปัญญา 63 คําติ๊บ บงกชไพรขจร 42

ไอ่พง

46 สางเต้า ตายะ

53 วิชยั จันตา

27

ชาญ จันตา

28
50

อี่อาํ ลอด

48 นางหน่อ

42 แมะ จันตา

อี่แก้ว
อี่กหุ ลาบ

24 อนงค์ แสนนอ
22 คําเมือง ตายีค่ าํ

45 พะยอม พรเป็ นเลิศ 30
43 เขมิกา จันตา
22

50 ขนานคํา ต๊ะลอง

ศริ นยา ไผ่วนากรกุล 22
47 คํา พระจันทร์พนา 58

ไอ่สายคําวง

50 นางแอน

40 ตุน ทรัพย์กลม

40

ไอ่ใส

46

ไอ่นวล

35

อี่คาํ

32

ไอ่สาย

18

ต๊ะจ่อย
ไอ่ซิง

76 ผัด เชียงลูก
54 ไอ่ใส บุญจ้อย

54 อุทิศ แดนวิมาน
46

42

ต๊ะยีส่ าน

77 จะอือ อาลอ

45

ไอ่คาํ ตาน

73 สุ ข อิ่นคํา
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6. กลุ่มเกษตรกร ไอ่สุกหล้า

7. กลุ่มผูร้ ู ้/
ปราชญ์
ชาวบ้าน

บ้ านห้ วยนํา้ ขุ่น
ลุ่มนํา้ โขงตอนล่ าง
ชื่อ - สกุล
อายุ

ม้าว พรหมปัญญา
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ภาพที่ 4 พื้นที่ศึกษาในลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน
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ขอบเขตพืน้ ทีแ่ ละระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั นี้ กาํ หนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาและเก็บข้อมูลระดับชุมชน (Community - Based
Study) ในพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่เป็ นลุ่มนํ้า คือ ลุ่มนํ้าโขงและลุ่มนํ้าสาละวิน
1. ลุ่มนํ้าโขง
1.1 พื้นที่ลุ่มนํ้าโขงตอนบน ที่บา้ นริ (กอนริ ) เชิงเขาปลัง (Bulang Shan) ตําบลเชียงล้อ
อําเภอเมืองฮาย จังหวัดปกครองตนเองไตสิ บสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผูว้ ิจยั เข้าไปเก็บข้อมูลภาคสนามในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยยึดพัฒนาการตามลําดับ
เวลา (Chronological Order) ดังนี้
1.1.1 ชุมชนเดิมบ้านริ (กอนริ ) บนภูเขาปลัง
1.1.2 การย้ายมาตั้งบ้านริ (กอนริ ใหม่) ที่ชายแดนจีน - พม่า
1.2 พื้นที่ลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ที่บา้ นห้วยนํ้าขุ่น (หมู่ 17 และหมู่ 18 เชิ งดอยตุงตําบล
แม่ฟ้าหลวง อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ผูว้ ิจ ยั เข้า ไปอยู่ใ นหมู่บา้ นแห่ งนี้ เ ป็ นเวลา 6 เดื อน ตั้ง แต่ก ัน ยายนพ.ศ. 2550 กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2551 อี ก ทั้ง ไปเก็บข้อมูลที่ ห มู่บา้ นเดิ มที่ บา้ นมาง (กอนต๋ อย) บนภู เขาปลังที่
สิ บสองปั นนาครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยยึด
พัฒนาการตามลําดับเวลา ดังนี้
1.2.1 ชุมชนเดิมบ้านมาง บนภูเขาปลัง ตําบลปาตะ อําเภอเมืองฮาย จังหวัดปกครอง
ตนเองไตสิ บสองปั นนา มณฑลยูนนาน
1.2.2 การอพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บา้ นห้วยนํ้าขุ่น เชิงดอยตุง ตําบลแม่ฟ้าหลวง
อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
2. ลุ่มนํ้าสาละวิน
บ้านละอูบ บนดอยโมซัมเบียง (Mozambieng Mountain) เทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก
ตําบลห้วยห้อม อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผูว้ ิจยั เข้าไปเก็บข้อมูลภาคสนามครั้ งแรกในเดื อนมกราคม พ.ศ. 2550 และเก็บข้อมูล
เพิม่ เติมอีกครั้ง ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยยึดพัฒนาการ ดังนี้
2.1 ชุมชนเดิมที่เมืองเชียงใหม่
2.2 การอพยพมาตั้งถิ่ น ฐานที่ บา้ นละอูบ บนภูเขาโมซัมเบี ย ง เทื อกเขาถนนธงชัย
ตะวันตก อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ผวู ้ ิจยั ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1. แบบนําสัมภาษณ์เชิงลึกไม่มีโครงสร้างปลายเปิ ด (Open - Ended In - Depth Informal
Interview Guideline) กําหนดแนวคําถามตามประเด็นศึกษาเพื่อสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key
Informants) คือละว้ากลุ่มปลังบนภูเขาปลังในลุ่มนํ้าโขงตอนบน และเชิงดอยตุงในลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง
รวมทั้งละว้ากลุ่มละเวือ ที่ดอยโมซัมเบียง เทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก ในลุ่มนํ้าสาละวิน
ผูว้ ิจยั ใช้ภาษาไทยเป็ นหลัก ยกเว้นชาวละว้ากลุ่มปลังบนภูเขาปลังในลุ่มนํ้าโขงตอนบน
อําเภอเมืองฮาย จังหวัดปกครองตนเองไตสิ บสองปั นนา ที่สัมภาษณ์ผา่ นล่าม คือ ไอ่คาํ ชาวไตลื้อ
ผูเ้ คยบวชเรี ยนเป็ นสามเณรอยูท่ ี่เชียงราย ไอ่สายคําวงและไอ่สุกหล้า ชาวละว้ากลุ่มปลังผูม้ าทํางาน
ที่กรุ งเทพมหานคร หลายปี สามารถใช้ภาษาไทยสื่ อสารในขั้นดีมาก
2. บันทึกสนาม ผูว้ ิจยั เข้าไปศึกษาและสังเกตการณ์ ในชุมชนซึ่ งเป็ นพื้นที่ศึกษาทั้งสอง
ลุ่มนํ้า โดยพํานักอยู่ในชุมชนเพื่อที่จะรับรู ้เรื่ องราว พบเห็นเหตุการณ์ และเรี ยนรู ้วิถีชีวิตประจําวัน
อย่า งละเอี ย ด พร้ อ มทั้ง บัน ทึ ก การสัง เกตอย่า งมี ส่ ว นร่ ว มแบบไม่มี โ ครงสร้ า ง (Unstructured
Participating Observation) แล้วนําข้อมูลการสังเกตที่เป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลต่อชุมชนมาวิเคราะห์
3. กล้องบันทึกภาพ ผูว้ ิจยั ใช้กล้องถ่ายรู ปบันทึกภาพกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี
อันได้แก่ งานบุญเข้าพรรษา งานบุญออกพรรษา งานศพ กิจกรรมด้านการเกษตร เช่น การทํานา
การทําสวนยางพารา การทําไร่ ชา การเลี้ยงควายในสวนยางพารา สภาพภูมิประเทศ สภาพหมู่บา้ น
รวมทั้งวิถีชีวิตประจําวันของประชากรที่ศึกษา
4. เทปบันทึกเสี ยง ผูศ้ ึกษาบันทึกเสี ยงการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลัก กรณี สัมภาษณ์ผา่ นล่าม
ด้วยภาษาจีน ดําเนินการถอดเทป ฟังทบทวนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการแปลโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ภาษาไทย คือ ครู บาคํามี เจ้าอาวาสวัดเชียงมุน ตําบลเมืองโรง อําเภอเชียงรุ่ ง จังหวัดปกครองตนเอง
ไตสิ บสองปันนา ผูบ้ วชเรี ยนอยูใ่ นประเทศไทยหลายปี ก่อนจะกลับไปเป็ นเจ้าอาวาสที่วดั ในบ้านเกิด
ขั้นตอนในการสร้ างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิ ด้วยการสร้างเครื่ องมือ คือ แบบนําสัมภาษณ์เชิงลึก
ไม่มีโครงสร้างปลายเปิ ด เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลัก โดยกําหนดขั้นตอนเป็ นประเด็น
คําถามต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นเนื้อหาด้านพลวัตชุมชน อันได้แก่
1. ประวัติความเป็ นมาของชุมชน
2. ประชากร
3. ครอบครัวและเครื อญาติ
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4. ลักษณะกายภาพพื้นที่ต้ งั ชุมชน
5. ภูมินิเวศ
6. ความเชื่อและศาสนา
7. วัฒนธรรม
8. ขนบธรรมเนียม และจารี ตประเพณี
9. ภาษาและวรรณกรรม
10. สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่น
11. เกษตรกรรม
12. การเมือง - การปกครอง
13. เศรษฐกิจ
14. สังคม
15. สิ่ งแวดล้อม
16. ศิลปะการขับร้อง - ฟ้ อนรํา
17. ผูน้ าํ
18. สาธารณสุ ข
19. ศักยภาพชุมชน (จุดเด่นและจุดด้อย)
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ มีการตรวจสอบด้วยการทดลองใช้กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
แล้วนํามาปรับปรุ งให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มได้
อย่างเหมาะสม
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) และข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary Sources) ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ศึกษา โดยใช้เครื่ องมือและวิธีการ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population
and Sample) ด้ว ยการสัม ภาษณ์ ผูใ้ ห้ข อ้ มูล หลัก ในพื้ น ที่ ศึ ก ษา คื อ หมู่ บ า้ นละว้า ในลุ่ ม นํ้า โขง
และลุ่มนํ้าสาละวิน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกปลายเปิ ดอย่างไม่เป็ นทางการ ซึ่งเป็ นการสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบเข้มข้น (An Intensive One – on - One In - Depth Interview) พร้อมกันนี้ ได้บนั ทึกการสังเกต
อย่างมีส่วนร่ วมแบบไม่มีโครงสร้าง (Participating Observation) ในชุมชนหมู่บา้ นละว้าที่ศึกษา
ทั้งสองลุ่มนํ้า
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ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอยูภ่ ายใต้ประเด็นหลักทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล (Personal Data) เช่น เพศ อาชีพ การศึกษา ฯลฯ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม (Environmental Data) เช่น สภาพทางกายภาพของท้องถิ่น
สภาพที่ต้ งั ชุมชน สภาพป่ าไม้ ภูมินิเวศ ระบบนิเวศย่อย ฐานทรัพยากรชุมชน ฯลฯ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral Data) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ
3.1 ข้อมูลด้านความคิ ด หรื อ พุ ท ธิ ปั ญ ญา (Cognitive Domain) เกี่ ย วกับ ความรู ้
ความคิด ความสามารถที่เกิดจากศักยภาพในตนเอง เช่น องค์ความรู ้เกษตรกรรมยัง่ ยืน วนเกษตร
เกษตรผสมผสานในไร่ หมุนเวียน องค์ความรู ้ดา้ นสมุนไพรของชาติพนั ธุ์ ฯลฯ
3.2 ข้อมูลความถนัดและข้อมูลด้านอารมณ์ (Affective Domain) เกี่ ยวกับทรรศนะ
ความคิด ความเชื่อเรื่ องผี (Animism) ผีน้ าํ ผีไฟ ผีไร่ ผีบรรพบุรุษ ฯลฯ
3.3 ข้อมูลด้านการกระทํา (Psychomotor Domain) เกี่ยวกับการแสดงออกหรื อการปฏิบตั ิ
เช่น การทําเกษตรแบบผสมผสานในไร่ หมุนเวียน การปลูกพืชแบบวนเกษตร การค้าขายในระบบตลาด
ศิลปะการฟ้ อนรํา การเล่นดนตรี การขับร้อง ฟ้ อนรํา ฯลฯ
4. ข้อมูลหลักฐานในท้องถิ่นเกี่ยวกับชาวละว้า หรื อมีลกั ษณะชาวบ้าน เช่น คําบอกเล่า
ของผูร้ ู ้ ใ นชุ ม ชนหรื อ ปราชญ์ช าวบ้า น เกี่ ย วกับ ประวัติ ศ าสตร์ บ อกเล่ า ประวัติ ศ าสตร์ ท อ้ งถิ่ น
เป็ นประวัติศาสตร์สงั คมที่มีชีวิต มีการเคลื่อนไหวตามการรับรู ้ของคนในชุมชน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานที่ประมวลขึ้นจากข้อมูลชั้นต้น
โดยจําแนกเป็ น
2.1 หลักฐานเดิม ได้แก่ บันทึกคําบอกเล่าของผูร้ ู ้ในชุมชน บันทึกหรื อรายงานส่ วนบุคคล
ของผูเ้ กี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ประกาศและเอกสารหรื อบันทึกของทางราชการ เอกสารหรื อบันทึกของผูค้ น
ในสมัยก่ อน รวมทั้งหนังสื อ วารสาร ไดอารี ภาพถ่ายสะท้อนสภาพภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิ จ
และการเมืองของลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน ภาพวาด แผนที่ บทความหนังสื อพิมพ์ หนังสื อ วารสาร
จุลสาร เอกสารรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ รายงานการวิจยั เอกสารเฉพาะหน่ วยงาน
รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอิเลคโทรนิค
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่ใช้ศึกษา ได้แก่ หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ หอสมุด
เอ.ยู.เอ.เชียงใหม่ หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ห้องสมุดประชาชนเชียงราย และห้องสมุด
ประชาชนเชียงแสน
2.2 หลักฐานด้านโบราณคดี และประวัติศาสตร์ ที่ยงั หลงเหลืออยู่ ได้แก่ ศิลาจารึ ก
จารึ กบนฐานพระพุทธรู ปเก่าแก่ เอกสารโบราณ เช่น ปั๊ บสา เอกสารใบลาน เครื่ องมือการเกษตร
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ที่ทาํ ด้วยเหล็ก ภาชนะเครื่ องปั้ นดินเผา เช่น ถ้วย หม้อยา (กล้องยาสู บ) ไหหมักเหล้า รวมทั้งภาชนะ
ที่ทาํ ด้วยสําริ ดหรื อทองเหลือง เช่น ตะบันหมาก ฆ้องกบ ฯลฯ
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่ใช้ศึกษา ได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรมนครเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์ชาติ
พันธุ์มหาวิทยาลัยชนชาติยนู นานในนครคุนหมิง พิพิธภัณฑ์วดั พระธาตุแม่เจดีย ์ เวียงป่ าเป้ า พิพิธภัณฑ์
โฮงแสงแก้ว วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงแสน พิพิธภัณฑ์ฝิ่น อําเภอเชียงแสน
และพิพิธภัณฑ์ฝิ่นเมืองลา เขตปกครองพิเศษที่ 4 ในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ วิหารวัดบ้านมาง
(กอนต๋ อย) วิหารบ้านริ (กอนริ ) และวิหารวัดจ้างหล่าง (เซอป๊ ะ) บนภูเขาปลัง ในสิ บสองปั นนา
การจัดทํากับข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั คุณภาพแบบองค์รวมเชิงบูรณาการ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิ
ด้วยการสร้างเครื่ องมือ คือ แบบนําสัมภาษณ์เชิงลึกไม่มีโครงสร้างปลายเปิ ด เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก โดยกําหนดแนวคําถามให้ครอบคลุมประเด็นเนื้อหาในมิติอนั หลากหลาย นําแนวคิด
และทฤษฏีหลายสาขามาบูรณาการ พร้อมทั้งนําวิธีการวิเคราะห์อนั หลากหลายมาใช้
การจัดทํากับข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิอย่างเป็ นระบบ ครอบคลุมประวัติศาสตร์
ของชุ มชน วรรณกรรมมุขปาฐะ(Oral Literature) วรรณกรรมลายลักษณ์ (Written Literature)
และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารสิ่ งพิมพ์และอินเตอร์ เน็ท หลักฐานที่เป็ นวัตถุ (Materials)
อันได้แก่ ภาชนะเครื่ องปั้ นดินเผา หม้อยา (กล้องยาสูบ) เสาสะกาง ใจบ้าน และสถานที่ประกอบพิธี
เซ่นไหว้ ฯลฯ โดยจําแนกข้อมูลเป็ นหัวข้อ ดังนี้
1. ประวัติความเป็ นมาของชุมชน (Village History) ศึกษาวิเคราะห์ประวัติความเป็ นมา
และการก่อตั้งชุมชน (Settlement) และการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน
2. ประชากร (Population) ศึกษาวิเคราะห์ความเป็ นมาของชาติพนั ธุ์ละว้า พัฒนาการของ
ชาติพนั ธุ์ จํานวนการเติบโตของประชากรในชุมชน
3. ครอบครัวและเครื อญาติ (Family and Genealogy) ศึกษาวิเคราะห์สถาบันครอบครัว
และเครื อญาติ ขนบจารี ตเกี่ยวกับครอบรัว
4. ลักษณะกายภาพพื้นที่ต้ งั ชุมชน (Physical Geography) ศึกษาวิเคราะห์กายภาพพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการผลิต (Cultural Production)
5. ภูมินิเวศ (Ecological Mapping) ศึกษาวิเคราะห์ภูมินิเวศวัฒนธรรม (Geo - Cultural
Ecology) ของชุมชนละว้าที่ศึกษาในลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน ซึ่งล้วนอยูใ่ นระบบนิเวศป่ าฝนเขตร้อน
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ภายใต้อิทธิพลมรสุ มตะวันออกเฉี ยงใต้และลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ มีความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งพืชและสัตว์
6. ความเชื่อและศาสนา (Beliefs and Religion) ศึกษาวิเคราะห์ที่มาของความเชื่ อและ
ศาสนา บทบาทของความเชื่อและศาสนาในชีวิตประจําวัน
7. วัฒนธรรม (Culture) ศึกษาวิเคราะห์วฒั นธรรมชุมชนชาวละว้าทั้งสองลุ่มนํ้า
8. ขนบธรรมเนียมและจารี ตประเพณี (Custom and Tradition) ศึกษาวิเคราะห์ขนบธรรมเนี ยม
จารี ตประเพณี ของชาติพนั ธุ์ที่สืบทอดจากบรรพชน
9. ภาษาและวรรณกรรม (Language and Literature) ศึกษาวิเคราะห์ภาษาพูด โครงสร้าง
ภาษา และไวยากรณ์ รวมทั้งวรรณกรรมพื้นบ้าน
10. สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture) ศึกษารู ปทรงสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่น
ของชาวละว้าในพื้นที่ศึกษาทั้งในอดีต และการแปรเปลี่ยนไปในปั จจุบนั
11. เกษตรกรรม (Agriculture) ศึกษาวิเคราะห์แบบแผนเกษตรกรรม วิธีการใช้พ้ืนที่
อย่างมีดุลยภาพ ไม่ทาํ ลายธรรมชาติแวดล้อม การธํารงวิถีการผลิตดั้งเดิม ซึ่งเป็ นองค์ความรู ้และภูมิปัญญา
เช่น วนเกษตรป่ าเขตร้อนที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในป่ า การเกษตรผสมผสานในไร่ หมุนเวียน
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (Mono Cropping) ที่ใช้พ้ืนที่จนเกินขีดความสามารถ
ในการรองรั บของธรรมชาติ และความสามารถในการรองรับของระบบนิ เวศ ส่ งผลโดยตรงต่อ
การทําลายดุลยภาพสิ่ งแวดล้อม
12. การเมือง - การปกครอง (Politics) ศึ ก ษาและวิเ คราะห์ รูป แบบทางการเมื อ งและ
การปกครองในท้องถิ่นของชาวละว้า ทั้งในอดีตและป้ จจุบนั
13. เศรษฐกิจ (Community Economy) ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ ศรษฐกิ จ ฐานราก การพัฒ นา
เศรษฐกิจสู่ ระเบียบโลกใหม่ อาทิ การร่ วมมือพัฒนาเครื อข่ายคมนาคมในกลุ่มประเทศลุ่มนํ้าโขง
การก่อตั้งเขตการค้าเสรี อาเซียน ข้อตกลงการค้าเสรี จีน - ไทย
14. สังคม (Social) ศึ กษาวิเคราะห์ พฒ
ั นาการของสังคมที่ เปลี่ ยนผ่าน จากการปลูก ชา
สู่ ยคุ ปลูกฝิ่ น การเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการร่ วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด
15. สิ่ งแวดล้อม (Environment) ศึกษาวิเคราะห์ฐานทรัพยากร การใช้ทรัพยากร ปั ญหา
ด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม มี ก ารหัก ล้า งถางพงแล้ว เผา (Slash and Burn) เพื่ อ ทํา ไร่ ฝิ่ น และการถางป่ า
เพื่อทําสวนยางพารา รวมทั้งการมีความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อม
16. ศิลปะการขับร้อง - ฟ้ อนรํา (Traditional Music and Dance) ศึกษาวิเคราะห์การถ่ายโยง
ความรู ้ดา้ นศิลปะการเล่นดนตรี พ้นื บ้าน การขับร้อง และการฟ้ อนรํา
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17. ผูน้ าํ (Leaders) ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของผูน้ าํ ทางการและผูน้ าํ ธรรมชาติ การคัดเลือก
ผูน้ าํ รวมทั้งคนรุ่ นใหม่ที่เป็ น “ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง” สู่ยคุ โลกาภิวตั น์
18. สาธารณสุ ข (Public Health) ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก ารเข้า ถึ ง บริ ก ารด้า นสาธารณสุ ข
และสุ ขอนามัย ทั้งการแพทย์แผนใหม่และการแพทย์พ้นื บ้าน หรื อการแพทย์แผนชาติพนั ธุ์
19. ศักยภาพชุมชน (Community Capability) ศึกษาวิเคราะห์ศกั ยภาพชุมชน อันได้แก่
จุดเด่นและจุดด้อย
ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ทั้งข้อมูลปฐมภูมิจากหลักฐานคําบอกเล่า การสัมภาษณ์
เชิ งลึ กอย่างไม่เป็ นทางการ และการสังเกตแบบมี ส่วนร่ วมและข้อมูลทุติยภู มิ ที่ เป็ นลายลักษณ์
อันได้แก่ เอกสารบันทึกของทางราชการ เอกสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ สู่ สาธารณะ บันทึกรายงานการสํารวจ
หนังสื อ วารสาร นิ ตยสาร และหนังสื อพิมพ์ รวมทั้งวัด ศิลาจารึ ก สถานที่ซ่ึ งเกี่ยวโยงกับตํานาน นิ ทานพื้นบ้าน เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการเกษตร ภาพถ่าย แผนที่ ฯลฯ มาตรวจสอบความถูก ต้อ ง
กรณี พบว่าข้อมูลหลักฐานทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิบางประเด็นขัดแย้งกัน ผูว้ ิจยั นํามาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) โดยพิจารณาเทียบเคียง
ในด้านพื้นที่ เวลา และสังคม รวมทั้งมีผรู ้ ู ้ - ผูเ้ ชี่ยวชาญในประเด็นนั้นช่วยตรวจสอบความถูกต้องอีกชั้น
กรอบการวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้อมูล
หลังตรวจสอบข้อมูลแล้ว นําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้
ในการศึกษาวิจยั มีแนวทางในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ดังนี้
กรอบวิเคราะห์ ด้านพืน้ ที่ (Spatial Analysis Framework)
มุ่งเน้นวิเคราะห์พ้ืนที่ชุมชน (Community - Based Study) เช่น กายภาพพื้นที่ ภูมินิเวศ
ระบบนิเวศย่อย จํากัดขอบเขตในระดับหมู่บา้ น (Village) อันได้แก่
1. ลุ่มนํ้าโขง
1.1 หมู่บา้ นละว้ากลุ่ มปลัง ในลุ่มนํ้าโขงตอนบน คื อ บ้านริ (กอนริ ) เชิ งภูเขาปลัง
ตําบลเชียงล้อ อําเภอเมืองฮาย จังหวัดปกครองตนเองไตสิ บสองปันนา
1.2 หมู่บา้ นละว้า กลุ่ มปลัง ในลุ่ ม นํ้า โขงตอนล่ า ง คื อ บ้า นห้ว ยนํ้า ขุ่น เชิ ง ดอยตุ ง
ตําบลแม่ฟ้าหลวง อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
2. ลุ่มนํ้าสาละวิน
หมู่บา้ นละว้ากลุ่มละเวือ ในลุ่มนํ้าสาละวิน คือ บ้านละอูบ บนภูเขาโมซัมเบียง เทือกเขา
ถนนธงชัยตะวันตก ตําบลห้วยห้อม อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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กรอบวิเคราะห์ ด้านประชากร (Population Analysis Framework)
มุ่งวิเคราะห์ประชากรกลุ่มชาติพนั ธุ์ละว้าในภูมินิเวศวัฒนธรรมลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน
คือ กลุ่มปลัง และกลุ่มละเวือ ที่ใช้ภาษาออสโตรเอเชียติค ตระกูลมอญ - เขมร สาขาย่อยว้า - เตออั้ง
และเรี ยง แต่ละกลุ่มต่างล้วนใช้ประโยชน์จากทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน นํ้า และป่ าไม้ ทุนสังคม
คือ วัฒนธรรมการผลิตด้านเกษตรกรรมของชาติพนั ธุ์ และทุนปั ญญา คือ องค์ความรู ้ - ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกายภาพและระบบนิเวศย่อยของพื้นที่
ประชากรที่ศึกษา คือ ชาวละว้า 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็ นละว้าในลุ่มนํ้าโขง คือ กลุ่มปลัง
ในลุ่มนํ้าโขงตอนบน และกลุ่มปลังในลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง กลุ่มที่สองเป็ นละว้าในลุ่มนํ้าสาละวิน
คือ กลุ่มละเวือ
1. ลุ่มนํ้าโขง
1.1 ละว้ากลุ่มปลังในลุ่มนํ้าโขงตอนบน ตั้งถิ่นฐานเชิงเขาปลังที่บา้ นริ (กอนริ ) ตําบล
เชี ย งล้อ อําเภอเมื องฮาย จัง หวัดปกครองตนเองไตสิ บสองปั นนา มณฑลยูนนาน สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน มีจาํ นวนประชากร 1,650 คน
1.2 ละว้ากลุ่มปลัง ในลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ตั้งถิ่นฐานเชิงดอยตุง ที่บา้ นห้วยนํ้าขุ่น หมู่ที่
17 และ 18 ตําบลแม่ฟ้าหลวง อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีจาํ นวนประชากร 2,165 คน ชาวปลัง
หมู่บา้ นแห่งนี้อพยพมาจากบ้านมาง (กอนต๋ อย) ตําบลปาตะ อําเภอเมืองฮาย จังหวัดปกครองตนเอง
ไตสิ บสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. ลุ่มนํ้าสาละวิน
ละว้ากลุ่มละเวือในลุ่มนํ้าสาละวินตอนล่าง ตั้งถิ่นฐานบนภูเขาโมซัมเบียง ในเทือกเขา
ถนนธงชัยตะวันตก อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจาํ นวนประชากร 1,200 คน เดิมมีถิ่นฐาน
อยูใ่ นเมืองเชียงใหม่ อพยพออกมาตั้งถิ่นฐานบนภูเขาหลังขุนหลวงวิลงั คะพ่ายแพ้ต่อพระนางจามเทวี
แห่งเมืองลําพูน
กรอบวิเคราะห์ ด้านเนือ้ หา (Text Analysis Framework)
การศึกษา “พลวัตชุมชนละว้าลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน” เป็ นการวิจยั เชิงบูรณาการแบบองค์รวม
(Holistic Integrated Research - HIR) มีเนื้ อหาครอบคลุมพัฒนาการวิถีชีวิต กระบวนการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิตและการปรับตัวเข้ากับสังคมโลกาภิวตั น์ และแนวทางการพัฒนาวิถีชีวิต โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา ดังนี้
1. วิธีการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ (Historical Approach)
ผูว้ ิจยั ใช้วิพากษ์วิธีประวัติศาสตร์เป็ นวิธีวิเคราะห์เนื้อหา และเป็ นวิธีการจัดการกับหลักฐาน
บนฐานคิดที่วา่ ถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่มีประวัติศาสตร์ เป็ นการประมวลหลักการ และกฏเกณฑ์ที่จดั ระเบียบ

97
ไว้ดีแล้ว เพื่อช่วยให้รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มุ่งเข้าไปให้ถึงเนื้อหา
ที่ตอ้ งการจาก “เรื่ องราว” ในข้อมูลหลักฐานเหล่านั้น วิเคราะห์และเสนอผลสรุ ปของสิ่ งที่คน้ พบ
โดยมีส่วนสําคัญ 6 ส่ วน 4 ส่ วนแรกเรี ยกว่า วิพากษ์วิธีอย่างสู ง ส่ วน 2 ส่ วนหลังเรี ยกว่า วิพากษ์วิธีอย่างตํ่า
1.1 หลักฐานนั้นถูกเขียนขึ้นเมื่อใด กรณี ไม่อาจกําหนดเวลาได้แน่ นอน แต่มีวิธีการ
กําหนดอายุคร่ าวๆ ของหลักฐานได้ การกําหนดเวลาของหลักฐานเป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิง่ เพราะความหมาย
ของหลักฐานที่แท้จริ งนั้นขึ้นอยูก่ บั เวลา
1.2 หลักฐานนั้นถูกเขียนขึ้นที่ใด สถานที่เขียนมีส่วนช่วยบอกความหมาย และคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ของหลักฐานนั้น
1.3 หลักฐานนั้นใครเป็ นผูเ้ ขีย น มี ห ลักการหลายอย่างที่ จ ะพิจ ารณาให้รู้ว่าผูเ้ ขีย น
หมายความว่าอะไร หรื ออยูใ่ นฐานะที่จะรายงานความจริ งได้หรื อไม่เพียงไร
1.4 หลักฐานนั้นเขียนขึ้นจากหลักฐานอื่นที่มีมาก่อน หรื อได้ขอ้ มูลมาจากอะไร
1.5 หลักฐานนั้ นเขี ย นขึ้ นครั้ งแรกในลัก ษณะใด จะช่ ว ยระบุ ค วามหมายและ
ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
1.6 คุณค่าในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ของหลักฐานชิ้ นนั้นมีเท่าไหร่ หรื อ
หลักฐานนั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด (นิธิ เอียวศรี วงศ์. 2527 : 226- 229)
2. วิธีการวิเคราะห์การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (Life - Long Learning Approach)
วิธีการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก คือ
2.1 การเรี ยนรู ้ในระบบ เป็ นการศึกษาเรี ยนรู ้ที่เข้าสู่ ระบบโรงเรี ยนและสถานศึกษา
เช่น โรงเรี ยน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
2.2 การเรี ยนรู ้นอกระบบ เป็ นการศึกษาเรี ยนรู ้นอกระบบโรงเรี ยน โดยผสานกับทักษะ
และประสบการณ์ทาํ งาน เช่น การเรี ยนหลักสู ตรสามัญ ผสานกับหลักสู ตรวิชาชีพ เช่น การซ่ อม
คอมพิวเตอร์ การซ่อมมอเตอร์ ไซค์ การเล่นดนตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ซึ่ งจัดการเรี ยนการสอน
ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนของอําเภอ และจังหวัด
2.3 การเรี ยนรู ้ตามอัธยาศัย ศึกษาเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง เช่ น ศึกษาเรี ยนรู ้แบบ
แผนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ภูมิปัญญาเกษตรผสมผสาน (Multiple Cropping)
ในไร่ หมุนเวียน (Rotational Swiddening Agriculture/Shifting Cultivation) การทําการเกษตรกรรม
แบบวนเกษตร (Agroforestry) ซึ่ ง เป็ นการทํา การเกษตรในผืน ป่ า การทํา การเกษตรควบคู่ก ับ
การเลี้ยงสัตว์ในป่ า (Agropastoralism) โดยมีการถ่ายโยงองค์ความรู ้และภูมิปัญญาในการทําการเกษตร
ตามแบบแผนของชาติพนั ธุ์ที่สืบทอดจากบรรพชน รวมทั้งวิธีการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
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สิ่ ง แวดล้อ ม เช่ น การจัด การพื้ น ที่ เ พาะปลู ก การจัด การนํ้า เพื่ อ การเกษตร การจัด การไฟป่ า
และการจัดการป่ าเสื อดาวหรื อป่ าชุมชนของหมู่บา้ น
3. วิธีพทุ ธธรรมและทฤษฎีระบบ (Buddhism and System Theory Approach )
วิธีการพุทธรรมยึดหลักอริ ยสัจ 4 เป็ นหลัก คือ
3.1 กําหนดปัญหา ยึดปัญหาเป็ นตัวตั้ง หรื อทุกข์
3.2 ค้นหาสาเหตุของปัญญา หรื อสมุหทัย
3.3 ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา หรื อนิโรธ
3.4 กําหนดแนวทางการแก้ไข แล้วดําเนินการแก้ไข หรื อมรรค
ส่ วนทฤษฎีระบบ เชื่อว่าทุกอย่างในโลกหรื อในจักรวาล ไม่ว่าชุมชน สังคม หรื อประเทศ
ล้วนมีโครงสร้างหรื อการทํางานเป็ นระบบ ในรู ปของระบบปิ ด ระบบเปิ ด ระบบย่อย ระบบใหญ่
มีความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน และมีความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม
รู ปแบบของการพิจารณาทั้งระบบของ Talcott Parsons ที่ฑิตยา สุ วรรณะชฎ (2543 : 136)
สรุ ปถึงหน้าที่หลักของสังคมที่จะคงอยูไ่ ด้น้ นั ประกอบด้วย
1. มีท้ งั หน้าที่รับและปรับ (Adaptive)
2. การบรรลุเป้ าหมายของสังคม (Goal Attainment)
3. การผสานเพื่อบูรณภาพ (Integration)
4. การปรับแก้ความขัดแย้งเพื่อความคงตัว (Latent Pattern Maintenance)
ในการปรับแก้ความขัดแย้งเพื่อความคงตัว ด้วยการรับและปรับ (Adaptive) นั้น ต้องพินิจ
ลงไปให้ลึกถึงรากเหง้าแห่งสาเหตุของปัญญาและกระบวนการแก้ปัญหา อันได้แก่
1. การจํากัดปัญหา
2. การวิเคราะห์ปัญหา
3. การออกแบบหรื อพัฒนาวิธีแก้ปัญหา
4. ลงมือแก้ปัญหา
5. ประเมินผล
ในการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีหลักพุทธธรรมและทฤษฎีระบบ ผูว้ ิจยั ยึดปัญหาเป็ นตัวตั้ง มีข้นั ตอน
ดังนี้
1. กําหนดปัญหาว่า คือ อะไร
2. ค้นหาสาเหตุ และศึกษารายละเอียดแห่ งสาเหตุที่มาของปัญหา
3. พิจารณาปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา โดยเฉพาะปั จจัยภายนอก (Externalities) ที่ก่อให้เกิด
พลวัตทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม และสาธารณสุ ข โดยพิจารณา
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ถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีอิทธิ พลต่อวิถีชีวิต วิถีการผลิต วัฒนธรรม ระบบสังคม การพัฒนา
ชุมชน การพัฒนาการศึกษา ส่ งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชาว
ละว้าซึ่งอยูใ่ นพื้นที่ชนบทห่างไกลบนภูเขา โดยพิจารณาเชื่อมโยงและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
4. กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา แล้วลงมือแก้ไข เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในเชิงปฏิบตั ิ ซึ่งจะนําไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่แปรเปลี่ยนสู่ ยคุ สมัย
โลกาภิวตั น์
ภาพที่ 5 แผนภูมิวิธีการแก้ปัญหาชุมชน ด้วยวิธีพทุ ธธรรมภายใต้หลักอริ ยสัจ 4
ปัญหาของชุมชน
(ทุกข์)

การค้นหาสาเหตุ
ของปั ญหา
(สมุหทัย)

การค้นหาปัจจัย
ของปั ญหา
(นิโรธ)

การกําหนดแนวทาง
แก้ปัญหา
(มรรค)

4. วิธีนิเวศวัฒนธรรม (Cultural Ecology Approach)
การวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการนิเวศวัฒนธรรม มีข้นั ตอน ดังนี้
4.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน ระหว่างลักษณะการหาเลี้ยงชีพหรื อวัฒนธรรม
การผลิ ต กับ สภาพแวดล้อ ม ทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีข องวัฒ นธรรมการผลิ ต
และสิ่ งแวดล้อม โดยพิจารณา ว่า วัฒนธรรมนั้นได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นสภาพภูมิศาสตร์ ลุ่มนํ้าโขง
และสาละวิน มีการจัดหาอาหารและที่อยูอ่ าศัยให้แก่สมาชิกชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเพียงใด
4.2 วิเคราะห์พฤติกรรมในการผลิตกับลักษณะการเลี้ยงชีพในแต่ละท้องถิ่น โดยวิเคราะห์
รู ปแบบของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตของวัฒนธรรมนั้น พร้อมทั้งพิจารณาว่า
สมาชิกชุมชนทํางานเพื่อความอยูร่ อดของตนและชุมชนอย่างไร
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4.3 วิเ คราะห์ บทบาทพฤติ กรรมการผลิ ต ในสภาพแวดล้อ มของชุ ม ชนแต่ล ะแห่ ง
ที่สัมพันธ์กบั วัฒนธรรมชุมชน โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบของพฤติกรรมกับสิ่ งอื่นๆ
ในระบบวัฒนธรรม เช่น ดูว่างานที่พวกเขาทําเกี่ยวเนื่ องกับกิจกรรมทางสังคมและความสัมพันธ์
ส่ วนตัวอย่างไร (สมิทธิ์ สระอุบล. 2532 : 25)
5. วิธีเศรษฐกิจชุมชน (Community Economic Approach)
การวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการเศรษฐกิจชุมชน มีข้นั ตอน ดังนี้
5.1 เก็บข้อมูลบริ บทชุมชนและข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นฐานในการวิเคราะห์
เศรษฐกิ จในมิติวฒั นธรรมการพึ่งพาช่ วยเหลือกันและกัน ความร่ วมมือกัน ในการพึ่งพาตนเอง
แบบองค์รวม (Holistic Self Sufficiency)
5.2 วิเคราะห์เศรษฐกิจในฐานะเป็ นพลังสันติประชาธรรม หรื อพลังแห่ งการจัดสรร
เพื่อแบ่งปั นความสุ ขให้แก่กนั และกัน (Happiness Distribution) เป็ นพลังในเชิงบวกที่ก่อตัวจาก
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
6. วิธีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Approach)
ศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม บนรากฐานของเวลาที่ แบ่งเป็ นช่ วง
และฐานคติ (Assumption) ที่วา่ ศักยะ (Potential) ของคนไม่สิ้นสุ ด โดยพิจารณาถึงประเด็น ดังนี้
6.1 การรักษาไว้ซ่ ึ งระบบของสังคมหรื อโครงสร้างของสังคม และการจัดการแก้ไข
เกี่ยวกับความตึงเครี ยดของสังคม (Pattern Maintenance and Tension Management)
6.2 การดัดแปลง (Adaptation) วิถีชีวิตในระบบสังคมให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
6.3 การกระทําเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ (Goal Attainment) นําเอาทรัพยากรที่มีอยูม่ าใช้
เป็ นปัจจัย เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
6.4 การประสาน (Integration) ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของสังคมให้สอดคล้องกลมกลืน
ซึ่งกันและกัน เช่น กลุ่มย่อยสอดคล้องกับกลุ่มใหญ่
กรอบวิเคราะห์ ด้านเวลา (Chronological Analysis Framework)
การวิจ ยั นี้ อ ยู่ภ ายใต้ก รอบระยะเวลาแห่ ง พัฒ นาการทางประวัติ ศ าสตร์ (Historical
Development) ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ละว้า ตั้งแต่การก่อตั้งชุมชน (Settlement) จนถึงปั จจุบนั ซึ่งเป็ นยุค
โลกาภิวตั น์ แล้วนําเสนอด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
1. ลุ่มนํ้าโขง
1.1 ลุ่มนํ้าโขงตอนบน คือ ชุมชนละว้ากลุ่มปลัง ที่บา้ นริ (กอนริ ) ตําบลเชียงล้อ อําเภอ
เมืองฮาย จังหวัดปกครองตนเองไตสิ บสองปั นนา กําหนดช่วงกรอบเวลา (Time Frame) โดยลําดับ
เวลา (Chronological Order) 2 ช่วง ดังนี้
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1.1.1 ชุมชนเดิมบนภูเขาปลัง
1.1.2 การย้ายมาตั้งบ้านริ (กอนริ ใหม่) ที่ชายแดนจีน - พม่า
1.2 ลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง คือ ชุมชนละว้ากลุ่มปลัง ที่บา้ นห้วยนํ้าขุ่น อําเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย กําหนดช่วงกรอบเวลา โดยลําดับเวลา 2 ช่วง ดังนี้
1.2.1 ชุมชนเดิมที่บา้ นมาง บนภูเขาปลัง ตําบลปาตะ อําเภอเมืองฮาย จังหวัดปกครอง
ตนเองไตสิ บสองปั นนา
1.2.2 การอพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บา้ นห้วยนํ้าขุ่น เชิงดอยตุง ตําบลแม่ฟ้าหลวง
อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
2. ลุ่มนํ้าสาละวิน
ชุมชนละว้ากลุ่มละเวือ ที่บา้ นละอูบ ตําบลห้วยห้อม อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กําหนดช่วงกรอบเวลา โดยลําดับเวลา 2 ช่วง ดังนี้
2.1 ชุมชนเดิมที่เมืองเชียงใหม่
2.2 การอพยพมาตั้งถิ่ น ฐานที่ บา้ นละอูบ บนภูเขาโมซัมเบี ย ง เทื อกเขาถนนธงชัย
ตะวันตก ตําบลห้วยห้อม อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีวิจยั แบบองค์รวมเชิงบูรณาการ ซึ่งมีข้นั ตอนการดําเนินงานวิจยั ดังนี้
1. การเข้าไปอยูใ่ นพื้นที่ศึกษาและกําหนดขอบเขตของปั ญหา (Problem Definition in
System Terms)
ผูว้ ิจยั เข้าไปเก็บข้อมูลและใช้ชีวิตในชุมชนที่ศึกษา อันได้แก่
1.1 ลุ่มนํ้าโขง
1.1.1 พื้นที่ลุ่มนํ้าโขงตอนบน เข้าไปศึกษาและเก็บข้อมูลที่บา้ นริ (กอนริ ) ตําบล
เชียงล้อ อําเภอเมืองฮาย จังหวัดปกครองตนเองไตสิ บสองปั นนา
1.1.2 พื้นที่ลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง เข้าไปศึกษาและเก็บข้อมูลที่บา้ นห้วยนํ้าขุ่น ตําบล
แม่ฟ้าหลวง อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยอยูใ่ นชุมชนแห่งนี้ 6 เดือน
1.2 ลุ่มนํ้าสาละวิน
เข้าไปศึ กษาและเก็บข้อมูลที่ บา้ นละอูบ ตําบลห้วยห้อม อําเภอแม่ ลาน้อย จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน
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2. การสังเกตพฤติกรรมและการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม (Behavioral Observation and
Participative Observation)
เข้าไปสังเกตพฤติกรรมประชากรในชุมชนที่วิจยั โดยใช้วิธีสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม เก็บข้อมูล
วิถีชีวิตประจําวัน การผลิตในภาคเกษตรกรรม รวมทั้งด้านอื่นๆ เข้าร่ วมกิจกรรมและพิธีกรรม เช่น
งานบุญเข้าพรรษา (เข้าวัสสา) งานบุญออกพรรษา (ออกหว่า) งานบุญถวายครัวทาน (ถวายเครื่ องปั จจัย
ไทยทาน) งานศพ การเล่นผีตาโขน การเล่นชงระมัง ฯลฯ เพื่อทําความเข้าใจในพฤติกรรมที่สัมพันธ์
กับความเชื่อและขนบจารี ต พยายามสร้างความไว้วางใจและมีสัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็ นกลาง ไม่โน้มเอียง
หรื อมีอคติ พร้อมทั้งถ่ายรู ปพื้นที่เกษตรกรรม พิธีกรรมต่างๆ จดบันทึกข้อมูลประเด็นที่ยงั ไม่ชดั เจน
เพื่อสอบถามจากผูร้ ู ้ในภายหลัง
3. การใช้เวลาในสนามวิจยั (Living in Study Area)
3.1 ลุ่มนํ้าโขง
3.1.1 พื้นที่ลุ่มนํ้าโขงตอนบน ผูว้ ิจยั เข้าไปเก็บข้อมูลภาคสนามที่บา้ นริ (กอนริ )
ตําบลเชี ยงล้อ อําเภอเมืองฮาย จังหวัดปกครองตนเองไตสิ บสองปั นนา ในช่ วงเดื อนกรกฎาคม
พ.ศ.2551 ได้ร่วมในงานบุญเข้าพรรษา ขึ้นไปศึกษาระบบเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราบนภูเขา
การทํานาระบบเหมืองฝายในพื้นราบ และนาขั้นบันได รวมทั้งการดําเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อมในชุมชน
3.1.2 พื้นที่ลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ผูว้ ิจยั เข้าไปเก็บข้อมูลภาคสนามที่ บา้ นห้วยนํ้าขุ่น
หมู่ที่ 17 และ 18 ตําบลแม่ฟ้าหลวง อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชี ยงราย ในช่ วงเดื อนกันยายน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยได้เข้าร่ วมในงานบุญถวายครัวทาน งานผีตาโขน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550
และธันวาคม พ.ศ. 2551 งานบุญออกพรรษา เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 รวมทั้งไปศึกษาการทําไร่ ชา
ที่สวนชาสี่ พนั ไร่ บนดอยตุง การจัดการระบบนํ้าบนภูเขา การปลูกดอกไม้ การทอผ้า การผลิตชาด้วย
กรรมวิธีพ้นื บ้าน ตลาดชุมชน การดําเนินงานของคณะกรรมการกลุ่มวัฒนธรรม และกลุ่มสตรี ในชุมชน
ก่อนหน้านั้น ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 ผูว้ ิจยั ได้ไปเก็บข้อมูลที่หมู่บา้ นเดิม คือ
บ้านมาง บนภูเขาปลัง อําเภอเมืองฮาย จังหวัดปกครองตนเองไตสิ บสองปันนา
3.2 ลุ่มนํ้าสาละวิน
ผูว้ ิจยั เข้าไปเก็บข้อมูลภาคสนามที่บา้ นละอูบ ตําบลห้วยห้อม อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ครั้งแรกในช่วงวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และครั้งที่ 2 ช่วงวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม
พ.ศ. 2552 ได้ร่วมงานบุญเข้าพรรษาที่สาํ นักพระธรรมจาริ ก อีกทั้งร่ วมพิธีกรรมงานศพ ที่มีการเล่น
“ชงระมัง” การทําสวนเกษตรผสมผสาน การทํานาในหุ บเขา และนาขั้นบันได โดยก่อนหน้านั้นได้
เข้าไปศึกษาในหมู่บา้ นละว้า 3 แห่ ง ในเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก คือ บ้านเฮาะ บ้านมืดหลอง
อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านสันติสุข อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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4. การใช้เทคนิควิจยั หลากหลายรู ปแบบ (Holistic Integrated Research - HIR)
ผูว้ ิจยั เข้าไปศึกษาชุมชนละว้าซึ่งเป็ นพื้นที่ศึกษาในทั้งสองลุ่มนํ้า ดําเนิ นการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก โดยใช้แ นวทางการสัม ภาษณ์ ปลายเปิ ดอย่า งไม่เ ป็ นทางการ การสนทนากลุ่ม
และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม รวมทั้งการวิจยั เอกสาร เพื่อให้ได้ขอ้ มูลครอบคลุมมิติที่หลากหลาย
ทั้งในด้านกว้างและด้านลึก ผูว้ ิจยั ใช้รูปแบบการวิจยั องค์รวมเชิงบูรณาการ ที่มีเทคนิ ควิธีการวิจยั
หลากหลาย อันได้แก่
4.1 วิธีการประวัติศาสตร์ และวิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์ ภายใต้แนวทางการศึกษา
ประวัติศาสตร์สงั คม ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น และประวัติศาสตร์บอกเล่า
4.2 วิธีการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย
4.3 วิธีการหลักพุทธธรรมและทฤษฎีระบบ ภายใต้หลักอริ ยสัจ 4 และวิธีระบบของ
John Dewey
4.4 วิธีการนิเวศวัฒนธรรม ของ Julian H. Steward เน้นศึกษาในประเด็นสิ่ งแวดล้อม
ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการผลิตของชาติพนั ธุ์
4.5 วิธีการเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน มุ่ ง ศึ ก ษาเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนที่ เ ชื่ อ มโยงสัม พัน ธ์ก ับ
วัฒนธรรมการผลิตและภูมินิเวศวัฒนธรรม
4.6 วิธีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม บนรากฐานของเวลาที่แบ่งเป็ นช่วง และฐานคติ (Assumption) ที่วา่ ศักยะ (Potential)
ของคนไม่สิ้นสุ ด

