บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจยั
1. พัฒนาการวิถีชีวติ ของชาวละว้ าลุ่มนํา้ โขงและสาละวิน
ชาวละว้ากลุ่มปลัง บ้านริ มีพฒั นาการยาวนาน เป็ นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของสิ บสองปั นนา
ในอดี ต เรี ย กตนเองว่า “ข่าสี่ แ สนหมอนม้า” เอกสารประวัติศ าสตร์ จี น โบราณบัน ทึ ก ไว้ใ นชื่ อ
“หม่านเชอหลี่ ” ชาวละว้าที่ สิบสองปั นนาปลูกชาอัสสัม พึ่งพาตนเองในชุ ม ชนด้ว ยการเกษตร
ผสมผสานในไร่ หมุนเวียน ปลูกข้าวไร่ ร่วมกับพืชหลากชนิด รวมทั้งฝ้ ายและกัญชงที่ใช้ทอผ้า นับถือ
ผี บ รรพบุ รุ ษ ยึ ด ถื อ ความเชื่ อ เรื่ อ งผี (Animism) ควบคู่ ก ับ พุ ท ธศาสนา ถื อ ศี ล ห้า และเชื่ อ ใน
กฎแห่ งกรรม มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวไตลื้อ ในอดีตเจ้าฟ้ าเชียงรุ่ งมอบหมายให้ “เจ้าดอย”
ผูน้ าํ ละว้าทําหน้าที่จดั เก็บภาษีรายปี ส่ งให้ อีกทั้งเจ้าฟ้ าเชียงรุ่ งมีธรรมเนี ยม “พ่อไตแม่วา้ ” คือ มีสนม
คนหนึ่งเป็ นละว้า ดําเนินการปกครองในลักษณะบิดรอุปถัมภ์ (Patrimolialism)
หลังชัยชนะของพรรคคอมมิวนิ สต์ และกองทัพแดงในปี 2492 รัฐบาลภายใต้การนําของ
เหมา เจ๋ อตงและโจว เอินไหล มีคาํ สัง่ ห้ามมิให้ปลูกฝิ่ นและค้าฝิ่ นอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งมีมาตรการ
ลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นรุ นแรงถึงขั้นประหารชีวิต ชาวละว้าบ้านมางปลูกฝิ่ นบนภูเขาปลังกันแทบทุกบ้าน
“เจ้าดอย” ถูกทหารกองทัพแดงจับกุม เอาเชือกมัดกระชากจนไหล่หลุด ลูกหลานจึงพากัน
หนี มายังเชี ยงตุง ช่ วงทํานารวมในระบบคอมมูน ชาวละว้าบนภูเขาปลังเผชิ ญวิกฤตด้านอาหาร
เนื่ อ งจากส่ ว นหนึ่ ง ไม่เ ข้าร่ วมผลิ ต ในระบบคอมมูน แต่ก ลับเอาผลผลิ ต ของส่ ว นรวม ในที่ สุ ด
ต้องกิ นมันที่ ชาวบ้านเรี ยก “มันเหมาเจ๋ อตง” แทนข้าว หลายครอบครั วอพยพเข้าไปในรั ฐฉาน
ก่อนจะย้ายมาตั้งบ้านเรื อนที่บา้ นห้วยนํ้าขุ่น อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายในปัจจุบนั
หลังชัยชนะของกองทัพแดง จีนเปลี่ยนโครงสร้างสู่ เศรษฐกิจสังคมนิยม มีอตั ราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยช่วง 2492 – 2508 อยูท่ ี่ 1 เปอร์เซ็นต์ ช่วงหนึ่งทศวรรษของการปฏิวตั ิวฒั นธรรม
(2509 – 2519. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงมาเหลือเพียง 0 - 1 เปอร์ เซ็นต์ เติ้ง เสี่ ยวผิงได้
ประกาศนโยบาย “ยี่กว๋ อเหลี่ยงจื้อ” หรื อ “หนึ่ งประเทศสองระบบ” (One Country, Two Systems)
ดําเนิ นเศรษฐกิจสังคมนิ ยมควบคู่ทุนนิ ยม พร้อมรณรงค์คาํ ขวัญ “ปู้ ก่วนไป๋ มาวเฮยมาว หนึ งต่าย
ฮ่าวจื่อจิ้วซื่ อฮ่าวมา” หรื อ “ไม่ว่าแมวขาวแมวดํา เมื่อจับหนูได้ยอ่ มเป็ นแมวดี” (It Doesn’t Matter
Whether the Cat is Black or White, as Long as it Catches Mice.) เปิ ดประเทศต้อนรับการลงทุน
จากต่างประเทศ ก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นที่มณฑลชายฝั่งทะเลแล้วเขยิบเข้ามายังแถบภาคกลาง
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และภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ อาทิ เซิ นเจิ้น จูไห่ กวางตุง้ คุนหมิง ฯลฯ ส่ งผลให้อตั ราการเติบโตทาง
เศรษฐกิ จเขยิบขึ้นเป็ น 8 เปอร์ เซ็นต์ ต่อมาจีนเข้าเป็ นภาคีสมาชิ กองค์การค้าโลก (World Trade
Organization – WTO.) มีการขยายฐานการผลิตสิ นค้าอุตสาหกรรมอย่างขนานใหญ่ ส่ งออกผลผลิต
ด้านสิ่ งทอและอื่นๆ สู่ ตลาดโลก ส่ งผลให้อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยช่วง 1990 – 2010
สูงเกินกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ติดต่อกัน
ช่วงศตวรรษที่ 21 มีการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ สามารถติดต่อสื่ อสารได้ฉบั พลัน
ทันทีทวั่ ทุกมุมโลก ผลักดันให้ชุมชนละว้าในลุ่มนํ้าโขงและสาละวินแปรเปลี่ยนสู่ภาวะไร้พรมแดน
ในยุคโลกาภิวตั น์ โดยมีปัจจัยสําคัญ 3 ประการ คือ
1. การเป็ นสังคมข้อมูลข่าวสาร
2. การเป็ นสังคมฐานความรู ้
3. การเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตภาครัฐเน้นร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม
ในระดับอนุภูมิภาค พัฒนาพื้นที่ตามหลักภูมิยทุ ธศาสตร์ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์ การเมือง
โดยพัฒนาเครื อข่ายคมนาคมขนส่ ง การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา และการร่ วมมือ
แก้ปัญหายาเสพติด
ชาวละว้าบ้านริ ได้รับผลกระทบจากโลกาภิวตั น์ท้ งั ในด้านบวกและด้านลบ พยายามปรับตัว
รับการเปลี่ยนแปลง ส่ วนหนึ่ งได้เข้าสู่ ระบบการผลิตเพื่อสนองความต้องการตลาด บุกรุ กทําลายป่ า
ฝนเขตร้อนเพื่อปลูกยางพารา ก่อปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ระบบนิ เวศถูกทําลาย เกิดภาวะโลกร้อน สู ญเสี ย
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะพืชพรรณสมุนไพร นําไปสู่ การสู ญเสี ยองค์ความรู ้และภูมิ
ปั ญญาการแพทย์พ้นื บ้านของชาติพนั ธุ์
ระเบียบโลกใหม่ในยุคโลกาภิวตั น์มีอิทธิ พลต่อชุ มชนชาวละว้าในลุ่มนํ้า การร่ วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง การปฏิบตั ิตามข้อตกลงการค้าเสรี จีน – ไทย และข้อตกลง
การค้าเสรี จีน - อาเซี ยน การพัฒนาเครื อข่ายคมนาคมขนส่ ง ทั้งในเส้นทางลํานํ้าโขง เส้นทางบกสาย
R3A, R3B, คุนหมิง - กรุ งเทพฯ (คุนมัง่ กงลู่) และการเปิ ดเส้นทางบินเชื่ อมเมืองใหญ่ในภูมิภาค
ล้วนส่ งผลกระทบต่อชุมชนทั้งในด้านบวกและด้านลบ
ในเชิงปฏิบตั ิ หลังจีนเปิ ดประเทศรับการลงทุนจากต่างประเทศ บริ ษทั ผลิตรถยนต์ช้ นั นํา
ได้เ ข้า มาเปิ ดโรงงานเดิ น สายการผลิ ต ชาวละว้า กลุ่มปลัง บ้า นริ ปรั บตัว ด้ว ยการปลูก ยางพารา
(Rubber - Hevea Brasiliensis) ตอบสนองอุปสงค์ที่มีสูงมาก ในลักษณะเกษตรผสมผสาน คือ ปลูก
ยางพาราเป็ นพืชชั้นบน ปลูกชาอัสสัมและสับปะรดเป็ นพืชชั้นล่าง พร้อมทั้งเลี้ยงวัว - ควายในสวน
ยางพารา
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การเลี้ยงสัตว์ในป่ า (Agro Pastoralism) เป็ นการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และเป็ น
ภูมิปัญญาชาติพนั ธุ์ นอกจากมูลวัวควายจะช่วยเพิ่มธาตุสารอาหารในดินแล้ว ยังเพิ่มความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อีกทั้งการและเล็มหญ้ายังช่วยป้ องกันไฟป่ าในช่วงฤดูร้อน
ชาวละว้าบ้านริ ในลุ่มนํ้าโขงตอนบนส่ วนหนึ่ งปรับตัวขานรับการเปิ ดใช้ถนน R3B จาก
ด่านเชี ยงล้อ (ท่าล้อ) มายังเมืองลา เชียงตุง และเชื่อมชายแดนไทยที่ท่าขี้เหล็ก ด้วยการรวมเงินกัน
ลงทุนประกอบธุ รกิ จการค้าข้ามแดน ซื้ อบุหรี่ จากโรงงานในเมืองอวี้ซีมาขายส่ งให้พ่อค้าตลาด
ท่าขี้เหล็ก ส่ วนหนึ่ งลักลอบเข้ามาทํางานเป็ นแรงงานรับจ้างในไทย บ้างทําธุ รกิจการค้า นําสิ นค้า
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าจากจีนเข้ามาจําหน่ายในไทย ชาวละว้ารุ่ นใหม่ที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ประกอบธุ ร กิ จ เดิ น เรื อ มี ก องเรื อ สิ น ค้า ในลํา นํ้า โขงระวางขับ นํ้า 200 – 300 ตัน ประมาณ
8 – 10 ลํา
ชาวละว้าบ้านห้วยนํ้าขุ่น จังหวัดเชียงราย ในลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ซึ่ งเคยปลูกฝิ่ นบนภูเขาปลัง
อพยพมาตั้งถิ่นฐานเชิ งดอยตุงหลังการพ่ายแพ้ของกองทัพก๊กมินตัง๋ ได้ปรับตัวให้เข้ากับภาวะไร้
พรมแดนยุคโลกาภิวตั น์ ด้วยการปลูกชาพันธุ์อู่หลงที่ “สวนชาสี่ พนั ไร่ ” บนดอยตุง สนองความต้องการ
ตลาดไต้หวัน และปลูกไม้ดอกเมืองหนาวให้โครงการพัฒนาดอยตุง ส่ วนหนึ่งเป็ นแรงงานพลัดถิ่น
ในสวนกล้วยไม้ที่หนองแขม นครชัยศรี และสมุทรสาคร บ้างเป็ นพ่อค้าขายยา นํายาสามัญประจําบ้าน
เช่ น ยาแก้ปวด (ยาหัวยาว/ยาทัมใจ) ไปขายตามหมู่บา้ นชาวละว้าและชาวเตอะอั้ง (ปะหล่ อง)
ในรัฐฉาน
ชาวละว้าบ้านละอูบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในลุ่มนํ้าสาละวิน ซึ่ งเคยรับจ้างชาว ม้งดอยปุย
และแม่สาใหม่แผ้วถางป่ าปลูกฝิ่ น อพยพจากเชียงใหม่มาอยู่บนเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตกเมื่อ
ประมาณ 800 ปี ที่แล้ว ทําเกษตรผสมผสานไร่ หมุนเวียน ย้ายพื้นที่เพาะปลูกทุกๆ 3 ปี โดยคณะกรรมการ
ชุมชนร่ วมกันตัดสิ นว่า หลังครบ 3 ปี แล้วจะย้ายไปใช้ที่แปลงใดในจํานวนที่เหลืออยู่ 8 แปลง จากที่
เคยมี 11 แปลง เหตุที่เลิกใช้พ้ืนที่ 3 แปลงเนื่ องจากอยู่ในพื้นที่ตน้ นํ้าชั้น 1 เอ มีการปลูกพืชแบบ
วนเกษตร การเกษตรผสมผสานในรู ปสวนเกษตรยัง่ ยืน ช่วงยุคสมัยปลูกฝิ่ น ผูช้ ายในหมู่บา้ นละอูบ
พากันเดินทางไปรับจ้าง บุกเบิกแผ้วถางป่ าเป็ นอาณาบริ เวณกว้างใหญ่เพื่อทําไร่ ฝิ่น จึงตระหนักถึง
ปั ญหาการทําลายป่ าเป็ นอย่างดี
การหักล้างถางพงแล้วเผา เพื่อขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวแบบเข้มข้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งฝิ่ น กะหลํ่าปลี และถัว่ เหลืองในช่วงที่ผ่านมา เป็ นสาเหตุสาํ คัญของการทําลายสิ่ งแวดล้อม
โดยเฉพาะป่ าฝนเขตร้อน มีการใช้ทรัพยากรที่ดินจนเกินความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ
ชาวบ้านบางคนเปลี่ ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์พืชที่ ซ้ื อหาจากตลาดแทนเมล็ด พัน ธุ์พ้ื น เมื อง
มีการใช้ปุ๋ยเคมีแทนการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ และใช้ยากําจัดศัตรู พืชอย่างเข้มข้น แทนการปลูกดอกไม้
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ไล่แมลง อีกทั้งประสบปั ญหาด้านการตลาด เนื่ องจากพ่อค้าคนกลางเป็ นผูก้ าํ หนดราคา ทําให้มี
ความผันผวนไม่แน่ นอน เกษตรกรที่ปลูกกะหลํ่าปลีบางรายเจ็บป่ วยจากการใช้สารเคมีการเกษตร
เนื่ องจากขาดความรู ้เรื่ องการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงอย่างถูกวิธี มีปัญหาสุ ขภาพจิตจากความเครี ยด
ช่วงผลผลิตล้นตลาดบางรายขาดทุนหมดตัว เกษตรกรบางรายปรับเปลี่ยนมาปลูกกาแฟอะราบิกา
เป็ นพืชเศรษฐกิจแทน
ช่วงที่มีการขยายพื้นที่ปลูกฝิ่ นในดินแดนสามเหลี่ยมทองคํา และการปลูกพืชเศรษฐกิจ
อย่างเข้มข้น ผลการสํารวจอย่างเป็ นทางการช่วงระหว่างปี 2516 – 2528 พบว่า ผืนป่ าเขตร้อนใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้สูญหายไปถึง 50,000 ตารางไมล์ เฉพาะประเทศไทยผืนป่ าลดลงอย่างต่อเนื่อง
เหลือเพียงประมาณร้อยละ 20 ส่ งผลกระทบต่อทรัพยากรอื่นๆ ทั้ง ดิน นํ้า ป่ า และภูมิอากาศที่เผชิญ
ภาวะโลกร้อน
สามทศวรรษที่ผา่ นมา ชาวบ้านเผชิญปั ญหาขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ในเรื่ องการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร โดยเฉพาะการใช้พ้ืนที่ทาํ กิน ที่ดินของชาวบ้านส่ วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ หลังมี
การประกาศเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ พื้นที่เกษตรกรรมของชาวละอูบส่ วนหนึ่ งอยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
ชาวบ้านตกอยูใ่ นฐานะผูบ้ ุกรุ กป่ า ทั้งที่รัฐออกกฎหมายครอบพื้นที่ทาํ กินของชาวบ้าน โดยกําหนด
พื้นที่ (Zonning) เขตป่ าอนุรักษ์ อาทิ ป่ าสงวนแห่ งชาติ วนอุทยานแห่ งชาติ อุทยานแห่ งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สตั ว์ป่า รวมทั้งมีการจําแนกพื้นที่ป่าต้นนํ้าออกเป็ นระดับชั้นต่างๆ อันได้แก่ ลุ่มนํ้าชั้น 1 ลุ่มนํ้า
ชั้น 2 ลุ่มนํ้าชั้น 3 และลุ่มนํ้าชั้น 4 จากนั้นมีมาตรการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) ลงโทษ
ผูฝ้ ่ าฝื น
ในเชิงปฏิบตั ิ พื้นที่ของบ้านละอูบ ในลุ่มนํ้าสาละวิน อยูภ่ ายใต้การบังคับใช้กฎหมาย เช่น
กฎหมายป่ าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติส่งเสริ มและ
รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
ฯลฯ การบังคับใช้กฎหมายป่ าสงวนแห่ งชาติ กฎหมายอุทยานแห่งชาติ และการจัดประเภทป่ าต้นนํ้า
เป็ นชั้นต่างๆ มีผลกระทบต่อชุมชน พื้นที่ไร่ หมุนเวียน 2 แห่ งถูกระบุว่าเป็ นป่ าต้นนํ้าชั้น 1 เอ และ
1 บี มีกฎระเบียบห้ามมิให้เข้าไปทํากิจกรรมใด ๆ
มาตรการจํากัดการใช้พ้ืนที่ (Limitation of Space Utilization) ดังกล่าวส่ งผลให้ช่วงสอง
ทศวรรษที่ผ่านมา ชาวบ้านเหลือพื้นที่ไร่ หมุนเวียนเพียง 8 แห่ ง ส่ วนหนึ่ งได้หันมาทําเกษตรกรรม
สมัยใหม่ มุ่งผลิตเพื่อขาย คือ ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (Mono Cropping) สนองความต้องการของ
ตลาดเป็ นหลัก โดยเฉพาะ กะหลํ่าปลี และถัว่ เหลือง
ชาวบ้านตระหนักถึงปัญหาเรื่ องที่ทาํ กินและได้ประชุมประชาคมหมู่บา้ น ก่อตั้งคณะกรรมการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยอิงรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช

312
2540 หมวดสิ ทธิ ชุมชนมาตรา 46 และ 56 ตัวแทนชาวบ้าน ผูน้ าํ ชุมชน และคณะกรรมการหมู่บา้ น
ได้ระดมความคิดเห็น กําหนดแนวทางในการอยูก่ บั ป่ า และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ดิน นํ้า ป่ า
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุ ด สอดคล้องกับกายภาพและระบบนิเวศย่อยของพื้นที่ โดยให้
ความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน รักษาดุลยภาพของธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ในการนี้คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ร้ื อฟื้ นองค์ความรู ้และภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากร
ของชาติพนั ธุ์ แล้วกําหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ทั้งดิน นํ้า และ
ป่ าไม้ อย่างมีดุลยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการปั จจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต โดยคํานึ งถึง
ความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ (Natural Carrying Capacity - NCC) ความสามารถใน
การรองรับของสังคม (Social Carrying Capacity - SCC) และความสามารถในการรองรับของนิเวศ
(Ecological Carrying Capacity – ECC)
ประกอบกับภาครั ฐมีการกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่น ชาวละว้าบ้านละอูบมีตวั แทนเข้าไป
ทํางานในองค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยห้อม ซึ่ งมีความแตกต่างจากองค์การบริ หารตําบลอื่นๆ คือ
สมาชิกและคณะผูบ้ ริ หารล้วนเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ละว้าและชาวกะเหรี่ ยงขาว (ปกาเกอญอ) ซึ่งต่างล้วน
มีกฎระเบียบของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากป่ ามาแต่ด้ งั เดิม อีกทั้งสื บทอดองค์ความรู ้และภูมิปัญญา
การทําเกษตรผสมผสานในไร่ หมุนเวียนจากบรรพบุรุษมายาวนาน และมีการใช้ทรัพยากรโดยคํานึ งถึง
คนรุ่ นต่อไปได้ใช้ประโยชน์
ชาวบ้านได้ปรับตัวเข้ากับสังคมและเศรษฐกิจยุคโลกาภิวตั น์ ด้วยการปลูกต้นลูกเนียงเป็ น
พืชชั้นบน ชาอัสสัม (เมี่ยง) มะนาว ส้มโอ เป็ นพืชชั้นกลาง พร้อมทั้งปลูกสับปะรด กาแฟอราบิกา้
ขิง ข่า ไพล (ปูเลย) และพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดเป็ นพืชชั้นล่าง
2. กระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวเข้ ากับสั งคมโลกาภิวัตน์ ของชุ มชนละว้ าลุ่มนํ้าโขง
และสาละวิน
กระบวนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตมีส่วนอย่างสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ช่วยให้
ชาวละว้ามีความรู ้ รู ้เท่าทันปั ญหา ไม่ “ตกสมัย” มีการถ่ายโยงภูมิปัญญาชาติพนั ธุ ์จากบรรพชน
สอดคล้องกับภูมินิเวศวัฒนธรรม เอื้ออํานวยให้รักษาดุลยภาพระบบนิ เวศ พร้อมกันนี้ การศึกษา
ตลอดชีวิตช่วยให้ชาวละว้าสามารถปรับตัว ปรับทัศนคติ ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ – สังคม
บรรเทาปั ญหาผลกระทบจากโลกาภิวตั น์ได้ในระดับหนึ่ ง มีการพัฒนาทักษะความสามารถในงาน
อาชีพ ธํารงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี นําไปสู่การเป็ นชุมชนการเรี ยนรู ้
ช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ ยคุ โลกาภิวตั น์ ชาวละว้ากลุ่มปลังบ้านริ ในสิ บสองปั นนา ลุ่มนํ้าโขง
ตอนบน ได้ปรั บตัว และปรั บทัศ นคติ หลัง ย้า ยลงมาตั้งชุ ม ชนบริ เ วณเชิ ง เขาที่ เ ชี ย งล้อ (ท่า ล้อ )
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ใกล้ชายแดนพม่า เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี มีศูนย์เด็กเล็กในชุมชน เข้าศึกษา
ในโรงเรี ยนประถมและมัธยมต้น มีเด็กหลากชาติพนั ธุ์ท้ งั ไตลื้อ ไอ่หนี่ (อาข่า) และฮัน่ มาเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน โดยรัฐมีมาตรการลงโทษหากผูป้ กครองไม่ส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษา ในการสอบเข้า
ศึ ก ษาระดับอุ ด มศึ ก ษา เช่ น มหาวิท ยาลัย ชนชาติ ส่ว นน้อ ยยูน นาน (หยุน หนานหมิ น จู๋ ตา้ ส่ ว ย)
รัฐบาลให้สิทธิ พิเศษแก่นกั เรี ยนละว้าและชาติพนั ธุ์อื่นๆ ด้วยการเพิ่มคะแนนแก่นกั เรี ยนชาติพนั ธุ์
ในพื้นที่ชนบทห่ างไกล 30 คะแนน แต่หากย้ายเข้ามาเรี ยนที่โรงเรี ยนในเมือง เพิ่มให้เพียง 10 คะแนน
การที่เศรษฐกิจชุมชนบ้านริ เข้มแข็ง เยาวชนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น หลังสําเร็ จ
การศึกษา ส่ วนหนึ่งเข้าทํางานในหน่วยงานของจังหวัดปกครองตนเองไตสิ บสองปั นนา เช่น แผนก
วัฒนธรรม ส่ วนหนึ่งใช้ชีวิตทํางานอยูใ่ นเชียงรุ่ ง
เยาวชนส่ วนหนึ่งศึกษานอกระบบ เน้นด้านวิชาชีพ อาทิ ศิลปะการชงชาแบบโบราณ และ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ หลังสําเร็ จการศึกษาบางคนข้ามแดนไปทํางานด้านคอมพิวเตอร์ในสถาน
คาสิ โนที่เมืองลา ส่ วนการศึกษาตามอัธยาศัย มีการเรี ยนรู ้ศิลปะดนตรี พ้ืนบ้าน การขับร้อง และฟ้ อน
รําของชาติพนั ธุ์ ทั้งวิธี “ครู พกั ลักจํา” และเรี ยนรู ้จากผูร้ ู ้ในชุมชน มีการถ่ายโยงภูมิปัญญาจากบรรพชน
ให้เยาวชนผ่านการปฏิบตั ิจริ ง เช่น การเกษตรผสมผสานในไร่ หมุนเวียน โดยมีการนําภูมิปัญญา
ชาติ พ นั ธุ ์ไ ปประยุก ต์ใ ช้ไ ด้อ ย่า งเหมาะสม โดยเฉพาะ การปลูก ชาและสับ ปะรด รวมทั้ง เลี้ ย ง
วัว - ควายในสวนยางพารา
เด็กและเยาวชนชาวละว้ากลุ่มปลังบ้านห้วยนํ้าขุ่น อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชี ยงราย
ลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง เข้าถึงการศึกษาในระบบ ในชุมชนมีศูนย์เด็กเล็กและโรงเรี ยนอนุ บาล มีโรงเรี ยน
ประถม คือ โรงเรี ยนห้วยไร่ สามัคคี (ตชด.บํารุ งที่ 61. จัดการเรี ยนการสอนด้วยหลักสู ตรบูรณาการ
ที่ใช้ร่วมกันทุกโรงเรี ยนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง นําเนื้ อหาวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องสัมพันธ์
กันมาจัดเป็ นกิจกรรมการสอนด้วยรู ปแบบและวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การเรี ยนรู ้แบบโครงการ
การบูรณาการแบบสอดแทรก การบูรณาการแบบคู่ขนาน การบูรณาการแบบสหวิทยาการ และ
การบูรณาการแบบข้ามวิชาหรื อสอนเป็ นคณะ และการเรี ยนรู ้แบบมองเตซอรี รวมทั้งโรงเรี ยน
มัธยมที่เปิ ดสอนถึงชั้นมัธยมปลาย
ในชุมชนมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน“แม่ฟ้าหลวง” ให้เยาวชนได้ศึกษาในช่วงวันหยุด
เสาร์ – อาทิตย์ โครงการพัฒนาดอยตุงมีการจัดฝึ กอบรมเยาวชนที่สนใจงานศิลปะ เข้ารับการฝึ กอบรม
ด้านหัตถกรรม เช่น การทอผ้าและการทําเครื่ องปั้ นดินเผา พร้อมทั้งรับเข้าทํางานในหน่วยผลิตสิ นค้า
ที่ ระลึ ก ด้านการศึ กษาตามอัธยาศัย เยาวชนละว้า เรี ย นรู ้ การปลูก ดู แ ล และกรรมวิธีผลิ ตใบชา
การปลูกไม้ดอกเมืองหนาว การดูแลกล้วยไม้ และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากการปฏิบตั ิจริ ง
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ในการจัดการศึกษาแบบโลกาภิวตั น์เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ควรจัดทําหลักสู ตร
ที่มีเนื้ อหาเหมาะสมกับพัฒนาการของสังคม สอดรับกับบริ บทชุมชนท้องถิ่น และมีสื่อการเรี ยน
หรื อเครื อข่ายความรู ้เชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เวบไซท์ ซี ดีรอม ฯลฯ
อันจะเอื้ออํานวยให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ และหาคําตอบได้ดว้ ยตนเองนอกห้องเรี ยน
ชุมชนละว้าลุ่มนํ้าสาละวินในยุคโลกาภิวตั น์ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เด็กและเยาวชน
ละว้าเรี ยนรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์ และใช้ติดต่อสื่ อสารกับญาติพี่นอ้ ง มีเวบไซด์ของชุมชนเป็ นการเฉพาะ
โดยเยาวชนเป็ นผูจ้ ดั ทํา เอื้ออํานวยให้ประชากรละว้าในวัยหนุ่ มสาวไม่จาํ เป็ นต้องอยู่ติดกับพื้นที่
สามารถติดต่อกับครอบครัวได้โดยง่าย แต่กระนั้นครอบครัวก็ยงั เป็ นสถาบันหลัก และยังมี “ผี”
เป็ นสิ่ งควบคุมกลไกการขับเคลื่อนของสังคมอยูเ่ ช่นเดิม ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ชาวบ้าน
ส่ วนหนึ่ งพยายามรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน ได้สรุ ปบทเรี ยนช่วงที่ผ่านมา มีการรื้ อฟื้ นภูมิปัญญา
และองค์ความรู ้ดา้ นการเกษตร หันกลับมาสู่วิถีการผลิตแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ
คือ เกษตรธรรมชาติหรื อเกษตรอินทรี ย ์ ซึ่ งเป็ นแบบแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
ประเด็นนี้เป็ นความพยายามที่จะฟื้ นชุมชนหมู่บา้ นให้พน้ วิกฤต และเป็ นกระบวนการทางเลือกที่จะ
สร้างความเข้มแข็ง ความมัน่ คง และเป็ นทางรอดให้แก่ชุมชน
3. แนวทางการพัฒนาวิถชี ีวติ ของชาวละว้าลุ่มนํา้ โขงและสาละวิน
กลุ่มชาติพนั ธุ์ละว้าในลุ่มนํ้าทั้งสองมีทุนทรัพยากร ทุนสังคม และทุนปั ญญา โดยเฉพาะ
องค์ความรู ้และภูมิปัญญาที่ถ่ายโยงจากบรรพชนอย่างต่อเนื่ อง ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
ของชาติพนั ธุ์ โดยทําเกษตรผสมผสานในไร่ หมุนเวียน การปลูกพืชในพื้นที่ลาดชันแบบขั้นบันได
วนเกษตร และการเกษตรยัง่ ยืนที่เน้นพึ่งตนเองโดยใช้ปัจจัยการผลิตในท้องถิ่นเป็ นหลัก ซึ่ งเหมาะสม
กับภูมินิเวศวัฒนธรรม เด็กและเยาวชนเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาดังกล่าวจากการร่ วมทํางาน “เอามื้อเอาวัน”
หรื อ “ลงแขก” ในนาหยอด หยอดเมล็ดข้าวเชื้อซึ่งเป็ นข้าวไร่ ร่วมกับเมล็ดพืชพรรณอื่นๆ และเรี ยนรู ้
ศิลปะการเล่นดนตรี ขับร้องและฟ้ อนรํา ทั้งแบบ “ครู พกั ลักจํา” และเรี ยนรู ้ในระบบโรงเรี ยน มีครู
หรื อผูร้ ู ้ในชุมชนฝึ กสอนทักษะให้
ปั จจุบนั การแข่งขันด้านการตลาด การขยายตัวของเศรษฐกิ จตลาดการค้าเสรี กระแส
บริ โภคนิ ยม และการพัฒนาไปสู่ ความทันสมัย ในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน ส่ งผลให้มี
การแปรเปลี่ยนด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องผูค้ นในดินแดน
แถบนี้ ท้ งั ในทางตรงและทางอ้อม ชาวละว้าที่ ต้ งั ถิ่ นฐานในลุ่มนํ้าทั้งสองจําต้องปรั บตัวขานรั บ
การเปลี่ยนแปลง โดยมีกระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งวิทยาการดั้งเดิ มซึ่ งเป็ นองค์ความรู ้และภูมิปัญญา
ชาติพนั ธุ์ และความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ชุมชนมีความมัน่ คงด้านเศรษฐกิจ
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ชาวละว้ากลุ่มปลังบ้านริ ควรปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของโลกไร้พรมแดนในสังคม
โลกาภิ วตั น์ได้อย่างเหมาะสม ปรั บเปลี่ยนจากปลูกชาอัสสัมในฝื นป่ าแบบวนเกษตรที่ดาํ เนิ นมา
ยาวนาน มาเป็ นปลูกชาอัสสัมและสับปะรด พร้อมทั้งเลี้ยงวัว – ควายในสวนยางพารา มีการถ่ายโยง
ภูมิปัญญาด้านการแพทย์ชาติพนั ธุ์และพืชสมุนไพร รวมทั้งศิลปะด้านดนตรี การขับร้องและฟ้ อนรํา
ชาวละว้าบ้านห้วยนํ้าขุ่น ควรให้ความสําคัญในการถ่ายโยงภูมิปัญญาการปลูกชาจากภูเขา
ปลังที่สิบสองปั นนา ตํารับการแพทย์พ้ืนบ้านและพืชสมุนไพร รวมทั้งศิลปะการเล่นดนตรี ขับร้อง
และฟ้ อนรําของชาติพนั ธุ์ให้เด็กและเยาวชนรุ่ นใหม่
ส่ วนชาวละว้าบ้านละอูบ ควรมีการสื บทอดองค์ความรู ้และภูมิปัญญาอย่างเป็ นระบบ
โดยเด็กและเยาวชนในตระกูล “สะมัง” มีภาระหน้าที่หลักในการเป็ น “ผูส้ ื บทอด” ต้องเรี ยนรู ้
ขนบจารี ตตามวิถีของละว้าที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมา และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าร่ วมกิ จกรรม
ด้านวัฒนธรรมประเพณี เพื่อเรี ยนรู ้ในเชิงปฏิบตั ิให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ นอกเหนื อจากการเข้าร่ วม
“เอามื้อเอาวัน” หรื อ “ลงแขก” การทําเกษตรผสมผสานในไร่ หมุนเวียน ซึ่ งเป็ นการทําเกษตรอย่าง
ยัง่ ยืน ใช้ทรัพยากรไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ
ชาวบ้านทุกครัวเรื อนควรให้ความสําคัญในการรักษาจารี ต ขนบธรรมเนี ยม วัฒนธรรม
ประเพณี เป็ นอันดับต้น วัฒนธรรมการผลิต มีการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการเพาะปลูก
และการฟื้ นสภาพดิ นให้คืนกลับสู่ ความอุดมสมบูรณ์ มี แบบแผนการคุ ม้ ครองด้านสิ่ งแวดล้อม
ผ่านมาตรการควบคุมทางสังคมโดยยึดระบบความเชื่ อเรื่ องผีและขนบจารี ต เป็ นแนวบรรทัดฐาน
อีกทั้งมีการออกกฎระเบียบการใช้ทรัพยากรซึ่งเป็ นสิ นทรัพย์ร่วมของชุมชน
ผูน้ าํ ทางการ คณะกรรมการชุมชน และผูน้ าํ ธรรมชาติซ่ ึงสื บเชื้อสาย “สะมัง” จากขุนหลวง
วิลงั คะ รวมทั้งบรรดาผูอ้ าวุโสในชุมชน ควรมีบทบาทสําคัญในการถ่ายโยงแบบแผนการทําเกษตร
แบบผสมผสานในไร่ หมุนเวียน และดูแลให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่ดาํ เนิ นไปภายใต้กรอบ
ของขนบจารี ตดั้งเดิม โดยมี “ผี” เป็ นกลไกควบคุมที่สาํ คัญ อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมการผลิตแบบ
ไร่ หมุนเวียนของชาวละว้ายังคงถูกคนภายนอก (Outsider) มองว่าเป็ นการทําไร่ เลื่อนลอยที่ใช้วิธีตดั
แล้วเผา หลังเก็บเกี่ยวแล้วย้ายไปบุกเบิกป่ าในช่วงฤดูเพาะปลูกของปี ถัดไป ซึ่งทัศนคติและความเชื่อ
ผิดๆ ดังกล่าว อาจสื บเนื่องมาจากนําไปเชื่อมโยงกับการทําไร่ ฝิ่นเมื่อครั้งอดีต
ในการพัฒนา ควรมีการพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน ระดมความคิดกําหนดแนวทางอยู่
ร่ วมกับป่ า โดยบูรณการความรู ้และภูมิปัญญาการจัดการป่ าในพื้นที่รอบชุมชน มีการถ่ายโยงตํารับ
ยาสมุนไพรชาติพนั ธุ์ การตีเงิน ตีมีด ทอผ้า อีกทั้งมีธนาคารชุมชนที่เข้มแข็ง
ในการปรับตัว การศึกษาเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง โรงเรี ยนบ้านละอูบปูพ้ืนฐานและวางรากฐาน
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การศึกษาอย่างเป็ นขั้นตอน ตั้งแต่ระดับประถมและมัธยมต้น เยาวชนไปศึกษาต่อระดับมัธยมปลาย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มีความเสมอภาคเท่าเทียม ในโอกาสเข้าถึงการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งครอบครัวยากจนอยู่ชายขอบของสังคมซึ่ งเป็ นผูด้ อ้ ยโอกาส เมื่อเปรี ยบเทียบกับผูอ้ ยู่ใน
ศูนย์กลางความเจริ ญของเมืองใหญ่ สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาดีกว่า มีอุปกรณ์การจัดการ
เรี ยนการสอนเพียบพร้อมกว่า
ควรมีการปรับตัวในเชิงเศรษฐกิจ หันมาปลูกกาแฟอะราบิกา้ สนองความต้องการของตลาด
และผูป้ ริ โภค การที่ชุมชนตั้งอยูบ่ นพื้นที่สูง มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสม ช่วยให้ได้ผลผลิตดี
อภิปรายผล
การพัฒนาชุมชนละว้าในลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน ควรคํานึ งถึงความแตกต่างในบริ บท
ของชุมชน เนื่ องจากแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันทั้งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ กายภาพของพื้น
ที่ต้ งั เศรษฐกิจ การเมือง สังคม พร้อมทั้ง ควรคํานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพภายใน (internal Efficiency)
และประสิ ทธิภาพภายนอก (External Efficiency)
ประสิ ทธิภาพภายใน (Internal Efficiency) เป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ช่วยให้การพัฒนาวิถี
ชี วิตชาวละว้าในลุ่มนํ้าโขงและสาละวินบรรลุซ่ ึ งเป้ าหมาย ในการพัฒนาวิถีชีวิตชาวละว้าได้ให้
ความสําคัญในองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ต้นทุน (Cost) การคลัง/งบประมาณ (Finance) กระบวนการพัฒนา
(Development Process) หรื อการบริ หารจัดการ ปั จจัยที่ป้อนเข้าไป (Input) เช่น ข้อมูลข่าวสารหรื อ
วัสดุอุปกรณ์ และผลที่ได้รับ (Output)
1. ต้นทุน (Cost) ประกอบไปด้วยทุนในมิติต่างๆ ดังนี้
1.1 ทุนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Capital) ชาวละว้ามีความรู ้ความสามารถ
มีการฝึ กทักษะจากการปฏิบตั ิจริ ง สามารถนําความรู ้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ดี เข้าถึงบริ การ
ด้านการศึกษาเรี ยนรู ้ท้ งั ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมทั้งมีสุขอนามัยดี สื บเนื่ องจาก
เข้าถึงบริ การด้านสาธารณสุ ข และสาธารณูปโภค
ชุมชนละว้าในลุ่มนํ้าโขงและสาละวินก้าวเข้าสู่ ยคุ โลกาภิวตั น์ ซึ่ งมีองค์ประกอบสําคัญ
3 ประการ คื อ การเป็ นสั ง คมข้อ มู ล ข่ า วสาร การเป็ นสั ง คมฐานความรู ้ และการเป็ นสั ง คม
แห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
ประเด็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม เกษตรกรรม สิ่ งแวดล้อม
สาธารณสุ ข ล้วนเกี่ยวโยงสัมพันธ์กนั อย่างแนบแน่น กระบวนการเรี ยนรู ้ (Learning Process) และ
การเข้าถึงการศึกษา (Education Access) เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา
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ในยุคสมัยนี้ จึงควรปรับเปลี่ยนเป็ นการศึกษาแบบโลกาภิวตั น์ (Globalization Education) และ
การจัดการศึกษาเพื่อมวลชน (Education for All) เพื่อตอบสนองการศึกษาตลอดชีวิต (Life - Long
Education)
เนื้อหาสาระที่นาํ มาจัดการเรี ยนการสอน ควรสัมพันธ์สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ในชีวิตประจําวัน การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม
1.1.1 ให้ความสําคัญและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
ที่มีความสําคัญมากในโลกยุคโลกาภิวตั น์ ซึ่งเป็ นสังคมความรู ้
1.1.2 สร้างเยาวชนรุ่ นใหม่ให้สามารถแสวงหาความรู ้ตลอดชีวิต ผ่านอินเทอร์ เน็ท
ซึ่งเป็ นแหล่งความรู ้ เป็ นห้องสมุดของโลก
1.1.3 ปลูกฝังทัศนคติให้เด็กและเยาวชนมีค่านิ ยมเกี่ยวกับความเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม
มีศีลธรรมและจริ ยธรรม ตระหนักถึงสังคม เข้าไปร่ วมสร้างประชาสังคม ตระหนักถึงสังคม เข้าไป
ร่ วมสร้างประชาสังคม
1.1.4 ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นวัฒนธรรมทั้งของละว้าและวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่าง
รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิตา้ นทานในการรับเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ เพราะมีท้ งั ข้อมูลข่าวสาร
เชิงบวกและเชิงลบ
1.1.5 พัฒนาผูน้ าํ รุ่ น ใหม่ ใ ห้มี ค วามเป็ นผูน้ าํ ที่ เ ข้ม แข็ง กล้า แสดงความคิ ด เห็ น
มีศีลธรรม และจริ ยธรรม
1.1.6 พัฒนาเยาวชนให้มีทกั ษะทางการคิด (Thinking Skill) เรี ยนรู ้ที่จะคิดเป็ น
มีทกั ษะด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่ อสาร
กับคนทัว่ ทุกมุมโลก
1.1.7 พัฒนาเยาวชนให้มีจิตสาธารณะ มีความตระหนักถึงสังคม และเข้าไปร่ วม
สร้างประชาสังคม
1.1.8 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และระบบบริ การสังคม ระบบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีการปกป้ องสิ ทธิ ผดู ้ อ้ ยโอกาส และส่ งเสริ มให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่ วมในการพิทกั ษ์
รักษาธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1.1.9 ส่ งเสริ มระบบบริ การสังคมด้านสาธารณสุ ข การแพทย์พ้ืนบ้านหรื อการแพทย์
ชาติพนั ธุ์ และการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพกายสุ ขภาพจิตที่ดี
1.2 ทุนสังคม (Social Capital) ชาวละว้ามีองค์ความรู ้มีภูมิปัญญา มีเทคโนโลยีการผลิต
ที่เหมาะสม มีความต้องการและพร้อมที่จะพัฒนาวิถีชีวิตของตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็ นชุมชน
เข้มแข็ง เป็ นชุมชนยัง่ ยืน และเป็ นชุมชนน่าอยู่ มีดุลยภาพของระบบนิเวศ

318
การปรับตัวครั้งสําคัญช่วงทศวรรษ 1980 คือ ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงได้ร่วมมือ
กัน ในโครงการขจัด พื ช เสพติ ด ส่ ง เสริ ม ให้ป ลู ก พื ช ทดแทน ซึ่ ง ประสบความสํา เร็ จ ในขั้น ดี
ทั้งเปา หยอเซี ย ง (Bao Youxiang) ผูน้ าํ กองทัพ สหรั ฐ ว้า (United Wa State Army – UWSA.)
เขตปกครองพิเศษที่ 2 ที่ปางคํา (ปางซาง) และหลิน หมิงเซี ยง (Lin Mingxian) ผูน้ าํ เขตปกครอง
พิเศษที่ 4 เมื องลา ต่า งให้ค วามร่ ว มมื อ ในการแก้ปัญหาดัง กล่าว ประกอบกับจาง ซี ฟู (ขุน ส่ า)
ถึงแก่กรรมในปลายทศวรรษที่ 2000 ส่ งผลให้พ้นื ที่ปลูกฝิ่ นและผลผลิตฝิ่ นลดลงอย่างมาก ทว่าปริ มาณ
ยาบ้า (Metha Amphetmanine) กลับเพิ่มสูงขึ้น และแพร่ ระบาดรุ นแรงยิง่ ขึ้น
1.3 ทุนวัฒนธรรม (Cultural Asset) ชาวละว้าสื บทอดวัฒนธรรม ขนบจารี ตประเพณี
ภาษา และวัฒนธรรมการผลิต จากบรรพบุรุษไว้ได้อย่างเหนี ยวแน่ น คงความเป็ นอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม (Cultural Identity) ไว้ได้อย่างดียงิ่ ชาวบ้านยังคงดําเนินวิถีชีวิตในกรอบวัฒนธรรม และ
ขนบจารี ตประเพณี ของตน อีกทั้งมีการรักษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรม และมีการถ่ายโยง
ภูมิปัญญาจากรุ่ นหนึ่งสู่อีกรุ่ นหนึ่งไม่ขาดสาย
แม้จะมีการขยายตัวของสื่ อสารสนเทศในยุคโลกาภิวตั น์ ชาวละว้ายังคงรักษาอัตลักษณ์
ด้านภาษาและวัฒนธรรม องค์ความรู ้ และภูมิปัญญาชาติพนั ธุ์ไว้ได้ ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรม
ภายนอกที่แผ่เข้ามาในชุมชน สามารถข้ามพ้น (Transcend) ภาวะล่มสลายทางวัฒนธรรม โดยที่มี
การปรับตัวรับอิทธิพลวัฒนธรรมที่เข้มแข็งกว่า (Acculturation) และมีการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
กับชาติพนั ธุ์อื่น (Assimilation) โดยมีผูอ้ าวุโสในชุ มชนและ “สะมัง” เป็ นผูด้ ูแลให้การดําเนิ นวิถี
ชีวิตของผูค้ นอยูใ่ นกรอบขนบจารี ต อีกทั้งจักรวาลวิทยาของชาวละว้ามี “ผี” (Animism) เป็ นตัวจักร
สําคัญในการควบคุมกลไกทางสังคม
วัฒนธรรมการผลิตของชาวละว้า ตลอดช่วงที่ผา่ นมาสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์
เชิ งพุทธและแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของ “คานธี จี” หรื อ ท่านมหาตมะ คานธี มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน ตามแบบแผนจารี ตและภูมิปัญญาชาติพนั ธุ์ โดยที่ยงั คง
รักษาฐานทรัพยากรไว้ให้คนรุ่ นต่อไปได้ใช้ประโยชน์ สามารถรักษาดุลยภาพแห่ งธรรมชาติ และ
เสริ มสร้างความหลากหลายทางชี วภาพ สอดคล้องกับแนวคิดนิ เวศวิทยาแนวลึก ช่วยให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ
ในด้านสังคม มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชุ มชนและนอกชุ มชน โดยยังรักษา
อัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมไว้ได้อย่างดี มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นภาษาและวัฒนธรรมกับ
คนต่างชาติพนั ธุ์ ชาวละว้าจึงมักพูดได้หลายภาษา บางคนพูดภาษาละว้าในบ้าน ออกนอกบ้าน
สามารถพูดสื่ อสารด้วยภาษากะเหรี่ ยงขาวหรื อปกาเกอะญอ ไทย และคําเมือง สามารถยืนอยู่ใน
กระแสโลกาภิวตั น์ได้อย่างมัน่ คง
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1.4 ทุนแหล่งดึงดูดทางธรรมชาติ (Natural Attraction Capital) ชุมชนละว้าตั้งอยูบ่ น
ยอดเขาสู ง มีภูมิอากาศหนาวเย็น มีผืนป่ าเสื อดาวหรื อป่ าอนุ รักษ์ซ่ึ งเป็ นแหล่งอาหารล้อมรอบ
ชุมชน มีสวนเกษตรยัง่ ยืน เกษตรผสมผสานในไร่ หมุนเวียน และวนเกษตร ซึ่ งสามารถพัฒนาให้
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
กลุ่มชาติ พนั ธุ์ละว้าในลุ่มนํ้าทั้งสองสายมีองค์ความรู ้ ซ่ ึ งเป็ นทุนปั ญญา (Intelligent
Asset) มีการถ่ายโยงความรู ้ดงั กล่าวให้แก่ลูกหลานอย่างต่อเนื่ อง ผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมของชาติพนั ธุ์ (Racial Socialization) คือ มีการปฏิบตั ิจริ งในชีวิตประจําวัน ด้วยการปลูกข้าว
ไร่ และพืชพรรณหลากชนิดในไร่ หมุนเวียน ใช้น้ าํ ฝนจากท้องฟ้ าเป็ นหลัก ในบริ เวณพื้นที่ลาดชันมี
การทําแนวคันดิ น (Bund) ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายขั้นบันได กั้นเป็ นแนวระหว่างแนวระดับของพื้นที่
ลาดเอียง เพื่อควบคุมการไหลของนํ้าผิวดิน และลดการชะล้างหน้าดิน ในรู ปของ “นาขั้นบันได”
(Terraced Rice Cropping) บางครั้งเรี ยกนาแบบนี้ ว่า “นานํ้าฟ้ า” (Rainfed Rice Cropping) อีกทั้งยัง
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพภูมินิเวศ ในหุ บเขาและพื้นราบปลูกข้าวนาปี แบบ “นานํ้าเหมือง”
(Irrigated Rice Cropping) นอกจากนี้ยงั มีการปลูกพืชแนวระดับ (Contour Farming) ตามบริ เวณที่
ดอนแถบหัวไร่ ปลายนา โดยปลูกพืชในแปลงตามแนวคันดิน คันหิ น หรื อแนวไม้พุ่ม ช่วยป้ องกัน
การชะล้างหน้าดิน พืชผักที่ปลูกบริ เวณดังกล่าวมีหลากหลายชนิ ด เช่น ผักกาด ผักคะน้า ฟั กทอง
ฟักเขียว นํ้าเต้า ถัว่ ชนิดต่างๆ ตะไคร้ พริ ก แตงกวา ข้าวโพด งา และยาสู บ ฯลฯ
ผืนป่ ารอบหมู่บา้ นนอกจากเป็ นปอดของชุมชน และเป็ นแหล่งอาหารหรื อซูเปอร์ มาร์ เก็ต
แล้วยังเป็ นแหล่งทรัพยากรพืชสมุนไพร (Medicinal Plants Resources) มีหมอยาสื บทอดองค์ความรู ้
การแพทย์พ้ืนบ้านและสมุนไพรชาติพนั ธุ์ มีการถ่ายโยงความรู ้ดงั กล่าวสู่ ลูกหลาน อีกทั้งในผืนป่ า
ยังใช้เป็ นแหล่งเลี้ยงวัว – ควาย (Agro Pastoralism)
1.5 ทุนประวัติศาสตร์ (Historical Resource Captital) ชุ มชนละว้ามีพฒั นาการทาง
ประวัติศาสตร์ มายาวนาน ชาวบ้านในชุ มชนมีการสื บทอดประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น ทั้งในลักษณะ
ประวัติศาสตร์บอกเล่า และประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึก
สังคมละว้าในลุ่มนํ้าโขงและสาละวินเป็ นสังคมการเรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ของ
ชาวละว้าบนภูเขาปลังในสิ บสองปันนา ในลุ่มนํ้าโขงตอนบน เชิงดอยตุงในลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง และ
ดอยโมซัมเบียง บนเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก มีการเรี ยนรู ้นอกระบบ และการเรี ยนรู ้ตามอัธยาศัย
โดยมีการจัดการเรี ยนรู ้ที่วดั เป็ นหลัก พระภิกษุสงฆ์ทาํ หน้าที่เป็ นครู อีกทั้งมีพ่อครู –แม่ครู และ
บุคคลที่เป็ นปราชญ์ชาวบ้าน รับหน้าที่เป็ นครู ผสู ้ อน ดําเนินผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของ
ชาติพนั ธุ์ มีการถ่ายโยงความรู ้ จากรุ่ นหนึ่ งสู่ อีกรุ่ นหนึ่ ง ผ่านปู่ ย่า ตายาย พ่อแม่ สู่ ลูกหลาน โดยมี
การส่ งต่อความรู ้ กนั เป็ นทอดๆ โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้ ดา้ นการใช้พืชสมุนไพรในการบําบัดรักษา
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อาการเจ็บไข้ได้ป่วย ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านด้านตํารับยาการปรุ งยาสมุนไพร รวมทั้งการตีเงิน
การทอผ้า การย้อมสี ธรรมชาติจากเปลือกไม้ รากไม้ และดินโคลน การผลิตชา การเล่นดนตรี พ้ืนบ้าน
การขับร้อง และการฟ้ อนรําของชาติพนั ธุ์ ฯลฯ
ผูอ้ าวุโสในชุมชนละว้าทั้งลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน ทําหน้าที่เป็ นผูถ้ ่ายโยงความรู ้ให้แก่
เด็กและเยาวชนคนหนุ่ มสาว เพื่อให้ลูกหลานของตนได้ทาํ หน้าที่สืบสานและสื บทอดทอดองค์
ความรู ้และภูมิปัญญา มรดกทางวัฒนธรรมของชาติพนั ธุ์ กระบวนการเรี ยนรู ้ของชาวละว้าดําเนิ น
ผ่านกระบวนการถ่ายโยงความรู ้ จากรุ่ นหนึ่ งสู่ อีกรุ่ นหนึ่ ง ในรู ปแบบของการเรี ยนรู ้แบบองค์รวม
ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ งในวิถีชีวิตประจําวัน ครอบคลุมองค์ความรู ้และภูมิปัญญาใน
การทํามาหากิน และการดําเนินชีวิตของครอบครัว
เอกสารใบลานและสมุดกระดาษสาที่พบในล้านนาจํานวนมาก บันทึกความรู ้ดา้ น
โหราศาสตร์ ตํา รายาสมุ น ไพร ชาดกพุท ธศาสนา คาถาและบทสวดมนต์ นิ ทาน ตํา นาน ฯลฯ
พร้อมกันนี้ มีการถ่ายโยงองค์ความรู ้ดา้ นภูมิปัญญาเกษตรผสมผสานในไร่ หมุนเวียน หรื อที่ชาวละว้า
ในพม่าเรี ยกว่า “ตองยา” ที่มีการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ในป่ า ที่มีปลูกชาแบบวนเกษตร โดยผ่าน
การปฏิบตั ิจริ งในชีวิตประจําวัน เป็ นการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม อีกทั้งมีการปลูกฝังคุณธรรมในหมู่
เด็กและเยาวชน ผ่านนิ ทานซึ่ งมักแฝงคติคาํ สอนให้ยึดมัน่ ในการทําความดี มีจิตเมตตาโอบเอื้ออารี
กตัญญูกตเวที มีมานะอดทน เสี ยสละและให้อภัย ปลูกฝังความเชื่อเรื่ องกฎแห่ งกรรม ทําดีได้ดี ทําชัว่
ได้ชวั่
การเรี ย นรู ้ มี ท้ ัง เรี ย นจากวรรณกรรมมุ ข ปาฐะ เช่ น นิ ท าน ตํา นาน เพลงกล่ อ มเด็ ก
เพลงพื้นบ้าน เพลงร้องเล่น ฯลฯ และการเรี ยนรู ้วรรณกรรมลายลักษณ์ เช่น ศิลาจารึ ก เอกสารใบลาน
หนังสื อผูก “ปั๊ บสา” หรื อสมุดกระดาษสา จารึ กฐานพระพุทธรู ป ฯลฯ พร้อมทั้งสอดแทรกคติธรรม
ความเชื่ อ หลักจารี ต และศีลธรรม ไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการถ่ายโยงภูมิปัญญาการแพทย์
พื้นบ้านของชาติพนั ธุ์ มีการพินิจพิจารณาคัดสรรผูท้ ี่จะมาเป็ นศิษย์อย่างละเอียด ทั้งด้านความมุ่งมัน่
ตั้งใจ อุปนิสยั บุคลิกภาพ พร้อมทั้งเน้นการปลูกฝังหลักเมตตาธรรม คุณธรรม และจริ ยธรรม
1.6 ทุนทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Capital) โดยทัว่ ไปชุ มชนละว้ามัก
ตั้งอยู่บนภูเขาสู ง แวดล้อมด้วยผืนป่ า เป็ นพื้นที่ป่าต้นนํ้า (Watershed Forest) อุดมด้วยทรัพยากร
ทั้งดิ น นํ้า ป่ าไม้ และแร่ ธาตุ สามารถนํามาใช้เป็ นปั จจัยในการผลิตได้ ช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา
กระแสสี เขียวที่มุ่งเน้นอนุ รักษ์และปกป้ องคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม ได้แผ่เข้ามาในชุมชนละว้าบ้านริ
บ้านห้วยนํ้าขุ่น และบ้านละอูบ ชาวบ้านตื่นตัวเรื่ องนี้ มาก และร่ วมมือกับภาครั ฐในการดําเนิ น
โครงการปลูกป่ า และงดเว้นทําไร่ หมุนเวียนในพื้นที่ป่าต้นนํ้าชั้น 1 เอ และ 1 บี มีการใช้ทุนทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างระมัดระวัง เช่น ด้านที่ดิน ชาวบ้านละอูบได้งดใช้ประโยชน์จากไร่ หมุนเวียน 2 แห่ ง
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บนเทื อกเขาถนนธงชัยตะวันตก ที่ ภาครั ฐกําหนดให้เป็ นเขตพื้นที่ ป่าต้นนํ้าชั้น 1 เอ พร้ อมทั้งมี
ความเห็นว่า พื้นที่ป่าต้นนํ้าดังกล่าว เป็ นแหล่งต้นธารของแม่น้ าํ แม่ลาน้อย ที่ไหลลงสู่ แม่น้ าํ ยวม
ซึ่งเป็ นแม่น้ าํ สาขา (Tributary) ของแม่น้ าํ สาละวิน
2. การคลัง (Finance) ในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา เพื่อแปลงนโยบายหรื อแผนงาน
ไปสู่ การปฏิบตั ิ จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีงบประมาณในการดําเนิ นการ ควรมีการจัดสรรไว้อย่าง
เพียงพอ เพื่อให้การดําเนินการมีความคล่องตัวและสําเร็ จลุล่วงด้วยดี
ประเทศในลุ่มนํ้าโขงและสาละวินล้วนเป็ นประเทศเกษตรกรรม การศึกษาด้านเกษตรกรรม
ในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐอย่างดียิ่ง นักศึกษาด้านเกษตรกรรมทุกคน
เรี ยนฟรี มีที่พกั และอาหารฟรี ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ทว่าเยาวชนละว้ากลับไม่สนใจที่จะ
ศึกษาในด้านนี้ ทั้งที่พวกเขาเติบโตในชุมชนเกษตรกรรม อันเป็ นสัญญาณบ่งบอกให้รู้ว่า หลังสําเร็ จ
การศึกษาพวกเขาไม่ตอ้ งการที่จะกลับไปอยูใ่ นชุมชน ซึ่งเป็ นถิ่นที่เขากําเนิดและเติบโต
ที่ผา่ นมา ระบบโรงเรี ยนไม่ได้ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีเจตจํานงค์ที่จะนําวิชาความรู ้ไปพัฒนา
ชุ มชนท้องถิ่นและพัฒนาสังคมของตน โรงเรี ยนยังไม่มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมมาก
เท่าที่ควร ประกอบกับคนในชุมชนยังมีความเชื่อที่ว่า โรงเรี ยนคือสถานที่เพียงแห่ งเดียวที่คนจะ
ได้รับการศึกษา ทั้งที่แท้จริ งแล้ว อีกเพียงไม่นาน โรงเรี ยนจะไม่ใช่เป็ นสถานที่เพียงแห่ งเดียวที่คน
จะได้รับการศึกษาอีกต่อไป ชาวละว้าบ้านละอูบในลุ่มนํ้าสาละวิน ปรับตัวจากเศรษฐกิ จชุ มชน
พึ่งตนเอง (Community – Based Self – Reliant Economy) ทําเกษตรผสมผสานในไร่ หมุนเวียน
มาปลูกกะหลํ่าปลีและกาแฟอราบิกา้ เป็ นพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งทําสวนเกษตรยัง่ ยืน
3. ปั จจัยที่ป้อนเข้าไป (Input) การที่ จะพัฒนาชุ มชนละว้าในลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน
จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีขอ้ มูลข่าวสารและเครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์ มีการจัดทําฐานข้อมูลด้านต่างๆ
เพื่อที่จะทราบว่าชุมชนมีขอ้ ดี – ข้อด้อย ประการใด และศักยภาพด้านใดที่ควรพัฒนาให้โดดเด่น
เป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่ยอมรับ โดยจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารดังกล่าวปรากฎ
สู่ สงั คมภายนอก ดังเช่น การประชาสัมพันธ์ดา้ นการจัดการสวนเกษตรธรรมชาติ ที่รักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพและดุลยภาพระบบนิ เวศ ในชุมชนหรื อสถานที่ (Place) บนภูเขาโมซัมเบียง เทือกเขา
ถนนธงชัย ตะวัน ตก ซึ่ ง เป็ นที่ ต้ ัง ของสวนเกษตรธรรมชาติ และชี้ ให้เ ห็ น ถึ ง กระบวนการใน
การจัดการสวนเกษตรธรรมชาติซ่ ึ งเป็ นจุดขาย (Product) สามารถดึงดูดผูส้ นใจในเกษตรธรรมชาติ
เกษตรผสมผสานในไร่ หมุนเวียน และวนเกษตรให้เดินทางไปศึกษาเรี ยนรู ้ รวมทั้งระบุค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม (Price) สําหรั บผูท้ ี่ตอ้ งการเดิ นทางไปยังชุ มชนดังกล่าว ทั้งนี้ อาจจัดทําเป็ นแผ่นพับมี
เนื้อหาครอบคลุมด้านเกษตรธรรมชาติ ซึ่งช่วยส่ งเสริ ม (Promotion) กระตุน้ ความสนใจของผูค้ น
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4. กระบวนการพัฒนา (Process) การพัฒนาวิถีชีวิตของชาวละว้าควรคํานึ งถึง จักรวาล
วิทยาของละว้า ซึ่ งให้ความสําคัญในความเชื่อเรื่ องผี (Animism) โดยผีทาํ หน้าที่เป็ นเสมือนสิ่ งควบคุม
กลไกการขับเคลื่อนทางสังคม ผูน้ าํ ธรรมชาติทาํ หน้าที่เป็ นผูค้ วบคุมดูแลให้สังคมดําเนิ นไปตาม
ขนบจารี ตประเพณี ทําหน้าที่เป็ นผูค้ ุมกฎ ให้ชาวบ้านดําเนิ นชีวิตตามขนบจารี ตดังกล่าว หากผูใ้ ด
ล่วงละเมิดฝ่ าผืนจะถูกลงโทษตามแบบแผนที่กาํ หนดไว้ เช่น ปรับไหม (จ่ายค่าปรับเป็ นเงินหรื อ
สิ่ งของ) หากโทษรุ นแรงมากให้ขบั ไล่ออกจากชุมชน เป็ นต้น โดยทัว่ ไป กระบวนการพัฒนาของละว้า
มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่ วม ร่ วมมือร่ วมใจกันดําเนินการในลักษณะ “ลงแขก” หรื อ “เอามือ”
5. ผลที่ได้รับ (Output) การพัฒนาวิถีชีวิตของชาวละว้าควรคํานึ งถึงผลที่คาดว่าจะได้รับ
ตามเป้ าหมายที่คาดไว้ โดยยึดเป้ าหมายเป็ นตัวตั้ง เช่น การพัฒนาไปสู่ การเป็ นชุมชนการเรี ยนรู ้ และ
การมีคุณภาพชี วิตที่ดี จากการเข้าถึงการศึกษา การบริ การสาธารณสุ ข และบริ การสาธารณู ปโภค
รวมทั้งการมีอาชีพการงานที่มนั่ คง
ด้านการเป็ นชุมชนการเรี ยนรู ้ ระบบการศึกษาและกระบวนการเรี ยนรู ้ในชุมชนละว้ายัง
ล้าหลัง เน้นการเรี ยนจากตําราในห้องเรี ยน (Inside – out Learning) ที่มุ่งให้เด็กจดจําเนื้อหาสาระ
เป็ นการสร้างคนไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ควรเน้นฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
จริ ง (Outside – in Learning) และฝึ กการคิด – วิเคราะห์
หลักสู ตรที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนยังมีเนื้ อหาล้าหลัง ไม่สอดคล้องกันระหว่าง
การศึกษากับการพัฒนาสังคม ขาดความสมดุลระหว่างการศึกษากับการมีงานทํา ไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างความต้องการศึกษาของผูเ้ รี ยน กับความต้องการของตลาดแรงงานดังเช่น ตลาดต้องการ
แรงงานที่มีทกั ษะ (Skill Labourer) สําเร็ จด้านอาชีวศึกษาและด้านเทคโลโลยี ทว่าผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่
มุ่งเรี ยนในระดับอุดมศึกษา ซึ่ งตลาดแรงงานต้องการเพียงบางสาขาเท่านั้น เช่น แพทย์ ทันตแพทย์
สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล วิศวกรรมนาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมเคมี บัญชี ฯลฯ
ปั จจุบนั มีความพยายามที่จะพัฒนาไปสู่ สังคมความรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวโน้ม
ที่จะเข้ามามีบทบาทแทนที่ครู ครู จึงควรปรับตัวเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ และเป็ นเสมือนพี่เลี้ยงหรื อโค้ช ที่ให้คาํ แนะนํา ท้าทายให้เด็กคิดและฝึ กสมองอยูเ่ สมอ
การจัดการศึกษาแบบโลกาภิวตั น์เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต จําเป็ นต้องมีกระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่เหมาะสม มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยครู ผสู ้ อนที่มีคุณภาพ มีการจัดทําหลักสู ตรที่มีเนื้อหา
เหมาะสมกับพัฒนาการของสังคม และสอดรับกับชุมชนท้องถิ่น มีสื่อการเรี ยนหรื อเครื อข่ายความรู ้
เชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge Network) เอื้ออํานวยให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
หาความรู ้ และหาคําตอบได้ดว้ ยตนเองนอกห้องเรี ยน เช่น เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เวบไซท์ ซีดีรอม ฯลฯ
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ประสิ ทธิภาพภายนอก (External Efficiency) ในการพัฒนาวิถีชีวิตชาวละว้า ควรพิจารณา
ประสิ ทธิ ภาพภายนอก ซึ่ งประกอบด้วยปั จจัยสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ ผลกระทบด้านเศรษฐกิ จ
(Economic Impact) ผลกระทบด้า นสิ่ ง แวดล้อม (Environmental Impact) การเมื อง (Politic)
ความเสมอภาคทางสังคม (Social Equity) และประโยชน์ที่สถาบันหรื อองค์กรได้รับ (Institutional
Benefit)
1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ (Economic Impact) การพัฒนาวิถีชีวิตชาวละว้า ควรคํานึ งถึง
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ประชากรในพื้นที่จะได้รับ มิให้การพัฒนาสร้างประโยชน์ให้เฉพาะ
คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง ขณะที่ชาวบ้านทัว่ ไปซึ่ งเป็ นเจ้าของพื้นที่และเป็ นเจ้าของทรัพยากรเป็ นผูส้ ู ญเสี ย
ประโยชน์ จึงควรมีการกระจายรายได้ให้คนในชุมชนได้รับอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม
ปั จจุบนั มีการรวมกลุ่มในเชิ งเศรษฐกิจและการเมืองระดับอนุ ภูมิภาค เช่น กลุ่มอาเซี ยน
ประชาคมยุโรป กลุ่มความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจในเอเชียและแปซิ ฟิค ฯลฯ เพื่อความสะดวกใน
การค้าขายระหว่างกัน และเพื่อความเข้มแข็งของประเทศในลุ่มนํ้า ช่วยกันปกป้ องรับมือการโจมตี
ทางเศรษฐกิ จและการเงิ น และเพิ่มอํานาจต่อรองเพื่อให้เป็ นฝ่ ายได้เปรี ยบในการเจรจา มีการใช้
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต และเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต
2. ผลกระทบด้า นสิ่ ง แวดล้อม (Environmental Impact) การพัฒนาวิถีชีวิต ชาวละว้า
ควรผสานการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเข้ากับการพัฒนาด้านสังคม และการปกป้ องคุม้ ครองด้านสิ่ งแวดล้อม
รวมถึงระบบนิ เวศ เพื่อให้เป็ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ไม่เน้นหนักด้านใดด้านหนึ่ งอย่างสุ ดโต่ง จนเสี ย
ดุลยภาพของระบบนิเวศ หรื อก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
3. การเมือง (Politic) ในการดําเนินโครงการใดๆ เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตชาวละว้า สิ่ งสําคัญที่
ต้องคํานึ งถึงก็คือการเมือง เนื่ องจากการเมืองเป็ นเรื่ องของผลประโยชน์ มีการแบ่งออกเป็ นฝักฝ่ าย
จึ งควรกระจายประโยชน์ให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders) ได้รับอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง
มีการประสานประโยชน์ของฝ่ ายต่างๆ และหลีกเลี่ยงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
4. ความเสมอภาคทางสังคม (Socail Equity) การดํา เนิ น การพัฒนาวิถีชีวิต ชาวละว้า
ควรคํานึ งถึงความเสมอภาคทัดเทียมทางสังคม ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders) ควรเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มทั้ง กระบวนการ คื อ ร่ ว มคิ ด ร่ ว มตัด สิ น ใจ ร่ ว มดํา เนิ น การ ร่ ว มติ ด ตามประเมิ น ผล
และร่ วมรับผลประโยชน์จากโครงการ
5. ประโยชน์ที่สถาบันหรื อองค์กรได้รับ (Institutional Benefit) การดําเนินการพัฒนาวิถี
ชีวิตชาวละว้า ควรให้ความสําคัญในเรื่ องประโยชน์ที่สถาบันหรื อหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่นควร
ได้รับด้วย โดยเฉพาะวัด โรงเรี ยน กลุ่มอนุรักษ์วฒั นธรรม กลุ่มหนุ่ มสาว หรื อกลุ่มต่างๆ ในชุมชน
อาจอยูใ่ นรู ปของการได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินโครงการ หรื อรับมอบหมายภาระงานด้านใด
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ด้านหนึ่ ง และร่ วมรับประโยชน์จากโครงการพัฒนา อาจเป็ นในรู ปชื่ อเสี ยงเกียรติยศ หรื อรางวัล
เกียรติคุณต่างๆ
ทั้งนี้ในการดําเนินการพัฒนาวิถีชีวิตชาวละว้า ควรมีการกําหนดตัวชี้วดั ดังนี้
1. การช่วยตนเอง (Self - Help) ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ยืนอยูด่ ว้ ยตนเองได้ มีแบบแผน
และแนวทางการบริ หารจัดการทรัพยากรชุมชน มีการสร้างงานอาชีพในชุมชน และมีการกระจาย
รายได้ในชุมชนอย่างเสมอภาคและยุติธรรม
2. การพึ่งพาตนเอง (Self Sufficiency) ชาวบ้า นในชุ ม ชนมี ค วามรู ้ ค วามสามารถใน
การบริ หารจัดการทรัพยากร มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชนด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านอาชีพ
มีการสื บทอดองค์ความรู ้และภูมิปัญญา และนํามาเป็ นฐานในการพัฒนาต่อยอดเพื่อผลิตสิ นค้าของ
ชุมชน เช่น ผลิตยาสมุนไพร ช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ยืนอยูบ่ นลําแข้งของตนเองอย่าง
มัน่ คง
3. ศักยภาพของกลุ่มเป้ าหมาย (Capability) การพัฒนาวิถีชีวิตชาวละว้า ควรพิจารณาใน
ด้านศักยภาพของชุมชนในด้านต่างๆ ดังนี้
3.1 ด้านคุณภาพ (Quality) ประชากรในชุมชนมีคุณภาพสูงพอ สามารถบริ หารจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนได้หรื อไม่
3.2 ด้านปริ มาณ (Quatity) ผูท้ ี่จะเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา เป็ นผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยมีจาํ นวนเท่าไร
3.3 ด้านเวลา (Time) การพัฒนาวิถีชีวิตของชาวละว้า ควรคํานึงถึงด้านเวลา เนื่องจาก
ชาวบ้านทําการเกษตรเป็ นอาชี พหลัก ช่วงฤดูฝนเป็ นฤดูเพาะปลูก ชาวบ้านจะงดเว้นกิจกรรมอื่นๆ
ใช้เวลาส่ วนใหญ่ในแต่ละวันอยูใ่ นนาหรื อสวน
3.4 ด้านสถานที่ (Place) การพัฒนาวิถีชีวิตของชาวละว้า ควรคํานึ งถึงความสะอาด
และเป็ นระเบียบของสถานที่ต่างๆ ในชุมชน ให้เป็ นชุมชนน่าอยู่ หรื อชุมชนยัง่ ยืน
การพัฒนาวิถีชีวิตชาวละว้าในลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน หากไม่คาํ นึ งถึงยุทธศาสตร์ ดา้ น
ประสิ ทธิ ภาพภายในและประสิ ทธิ ภาพภายนอก และไม่ให้ความสําคัญในการบริ หารจัดการแบบ
ธรรมรัฐ เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามาร่ วมในโครงการ โครงการดังกล่าวอาจไม่ประสบ
ผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย หรื ออาจประสบปัญหาส่ งผลให้การดําเนินการไม่ราบรื่ นเท่าที่ควร
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ข้ อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ควรจัดให้มีกระบวนการเรี ยนรู ้ และมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสังคมโลกาภิวตั น์
ขณะเดี ยวกันก็รักษาอัตลักษณ์ วฒ
ั นธรรมของตนไว้ด้วย จักรวาลวิทยาของชาวละว้าผูกโยงกับ
ความเชื่อในเรื่ องผี โดยผีเป็ นสิ่ งควบคุมกลไกการขับเคลื่อนของสังคม มีอาํ นาจเหนื อธรรมชาติและ
มนุ ษย์ ด้วยเหตุน้ ี การพัฒนาไปสู่ ความเจริ ญทางด้านวัตถุ จึงควรดําเนิ นควบคู่ไปกับความเจริ ญ
งอกงามด้านจิตใจ ไม่ควรพัฒนาสุ ดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง เพราะจะทําให้สังคมขาดดุลยภาพ และ
อาจมีปัญหาต่างๆ ติดตามมา
2. ควรเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ไปสู่ แนวคิดนิเวศวิทยานิยม (Ecologism) ที่คาํ นึงถึงความสัมพันธ์
อย่างมีดุลยภาพของระบบนิ เวศ (Ecological Balance) และความกลมกลืนเป็ นเอกภาพ (Harmony)
ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ และระหว่างมนุ ษย์ดว้ ยกัน โดยเน้นการรักษาดุลยภาพของระบบนิ เวศ
และการสร้างความยัง่ ยืนของระบบนิเวศ (Ecological Sustainability)
3. ควรตระหนัก ว่า ความเจริ ญด้านเทคโนโลยีน้ นั มีผลทั้งในด้านบวกและด้านลบ การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็ นสิ่ งจําเป็ นและควรใช้อย่างระมัดระวัง คํานึงถึงความยัง่ ยืนของของระบบ
นิเวศ และหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม คํานึงว่าทรัพยากรธรรมชาติมีปริ มาณจํากัด ความสามารถ
ในการรองรับของธรรมชาติและดูดซับมลภาวะมีขีดจํากัด การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจึงควร
คํานึงถึงการส่ งมอบมรดกธรรมชาติให้คนรุ่ นต่อไป
4. ควรจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วม มีการปรับปรุ งเนื้อหาหลักสูตรให้
เหมาะสมกับสถานการณ์โลกปัจจุบนั พร้อมทั้งเน้นการฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และทักษะ
ทางการคิด สามารถประยุกต์ความรู ้ไปใช้ในเชิงปฏิบตั ิได้
5. ควรพัฒนาสู่ การเป็ นชุ มชนการเรี ยนรู ้ ด้วยการใช้หลัก “ความรู ้ คู่ขนาน” (Parallel
Knowledge) คือ มีการบูรณาการความรู ้ด้ งั เดิมที่เป็ นองค์ความรู ้และภูมิปัญญาชาติพนั ธุ์ ควบคู่ไปกับ
ความรู ้สากล (Universal Knowledge) ซึ่ งเป็ นความรู ้สมัยใหม่ ทั้งด้านสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ท้ งั ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
6. ควรคํานึงความสมดุลระหว่างการศึกษากับการมีงานทํา พิจารณาถึงความต้องการของ
ตลาดแรงงานกับความต้องของผูเ้ รี ยน ปั ญหาที่ควรคํานึ งถึง คือ การศึกษาด้านเกษตรกรรมไม่ค่อย
ได้รับความสนใจจากเยาวชนรุ่ นใหม่เท่าที่ควร ทั้งที่เยาวชนละว้าล้วนเติบโตในชุมชนเกษตรกรรม
ระบบโรงเรี ยนจึ งควรแนะแนวให้ผูเ้ รี ยนมีแนวคิดนําวิชาความรู ้ไปพัฒนาชุ มชนท้องถิ่นของตน
อันเป็ นการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
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7. ชุมชนควรร่ วมจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่ น มี เนื้ อหาครอบคลุมประวัติศาสตร์ ชาติ พ นั ธุ์
ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเกษตร ความเชื่อ ขนบจารี ต ประเพณี ภาษา อัตลักษณ์
วัฒนธรรม องค์ความรู ้และภูมิปัญญา กฎระเบียบของชุ มชน การบริ หารและการจัดการทรัพยากร
แบบมีส่วนร่ วม
ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั เภสัชวิทยาเกี่ยวกับองค์ความรู ้และภูมิปัญญาด้านตํารับยาสมุนไพรของ
ชาติพนั ธุ์ละว้า เพื่อพัฒนาในเชิงธุรกิจ
2. ควรมีการวิจยั โดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน ศึกษาแนวทางการอยู่ร่วมกับป่ า และการจัดการ
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนโดยองค์กรชุมชนชาวละว้า โดยเน้นบริ บทพื้นที่ภูมินิเวศวัฒนธรรม ที่อยูใ่ นเขต
ป่ าสงวนแห่ งชาติ และในเขตป่ าต้นนํ้า
3. ควรมีการวิจยั ต่อยอดการเรี ยนรู ้คู่ขนาน ที่ถ่ายโยงองค์ความรู ้โดยนํากระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมของชาติพนั ธุ์ มาเป็ นแนวทางดําเนินการ ควบคู่กบั การเรี ยนรู ้ศาสตร์สมัยใหม่
4. ควรวิจยั ต่อยอดการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงการ (Project – Based Learning Management)
ในสถานศึกษาของชุมชน มุ่งพัฒนาเยาวชนละว้าให้ร่วมกันศึกษาค้นคว้า ระดมความคิด และทํางาน
เป็ นทีม

