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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาแนวโน้มการพัฒนาด้านการเกษตรกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ บ้านห้วยลุหลวง
ต�ำบลแม่ยาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกษตรชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำบ้านห้วยลุหลวง
ผู้บริหารขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ด�ำเนินงานในชุมชนบ้านห้วยลุหลวง จ�ำนวน 3 คน ผู้น�ำทางการปกครองกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ
จ�ำนวน 3 คน ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญด้านการเกษตรของกลุ่มชาติพันธุ์
ลาหู่ด�ำ จ�ำนวน 2 คน เกษตรกรของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ ในชุมชนที่เป็นผู้หญิง 10 คน ผู้ชาย 10 คน รวมกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งสิ้น 28 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตามแนวค�ำถามที่สร้างขึ้น การเข้าไปในพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ และ
การจัดเวทีสนทนากลุ่มในการเก็บข้อมูล
ผลการวิจัย พบว่า จากการสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกษตรชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำส่วนใหญ่มีอายุ 44 ปีขึ้นไป มี
สถานภาพสมรส ไม่ได้เข้าเรียน มีอาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยต�่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน เป็นกรรมการหรือสมาชิกองค์กร
ได้รับข่าวสารทางโทรทัศน์ เสียงตามสายหมู่บ้านและวิทยุ ไม่มีความรู้ด้านภูมิปัญญาเกษตรของชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำแต่มีความ
ตระหนักรู้เห็นความส�ำคัญด้านภูมิปัญญาการเกษตรของชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ แนวโน้มการพัฒนาด้านการเกษตรกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ
บ้านห้วยลุหลวง ในอดีตเป็นการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพในครอบครัวโดยการท�ำไร่หมุนเวียนและท�ำนาบ้างเล็กน้อย มีการเลี้ยงสัตว์ไว้
บริโภคและขายเป็นรายได้เสริมบ้าง อาศัยองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านการเกษตรของชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำเป็นหลัก ต่อมามีการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งนอกจากจะใช้เลี้ยงชีพก็เริ่มแปรปรูปเพื่อการค้ามากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดผลกระทบ
จากปัจจัยจากภายในได้แก่ ทัศนคติของคนในชุมชน พื้นที่การท�ำเกษตรที่มีพื้นที่จ�ำกัดมากขึ้น สภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่
การเกษตรและโรคแมลงของพืชและสัตว์ทางการเกษตร และปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลอย่างมากได้แก่ นโยบายของรัฐบาลใน
การจัดการพื้นที่ป่า นโยบายการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจการส่งออกเพื่อการค้า ความต้องการของตลาด สิทธิของชุมชนที่จะใช้
ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นที่อยู่และการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐที่ทางชุมชนเข้าไม่ถึง ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเกษตรบ้านห้วยลุหลวง จึงเห็นแนวทางในการพัฒนาการเกษตรของชาติพันธ์ลาหู่ด�ำ
คือ ควรสร้างความเข้าใจต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันการปรับปรุงโครงสร้างดินในพื้นที่การเกษตร การจัดการ
เรื่องเมล็ดพันธุ์ ระบบน�้ำทางการเกษตร ส่วนการเลี้ยงสัตว์แนวทางการพัฒนามี 3 ด้าน คือ 1) พันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 2)
อาหารสัตว์และ 3) การสุขาภิบาลในสัตว์เลี้ยงที่ท�ำให้เกิดการผลิตได้มากขึ้นและมีคุณภาพที่ดี ตลาดผลผลิต และแนวทางการ
พัฒนาด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การรวมกลุ่มเกษตรกร การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายต่าง ๆ รวมทั้ง
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 8 ฉบับที่ 17 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558
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Development Trend of Agricultural of Black Lahu Ethnic Group at Huayluluang Community,
Mae Yao Sub-district, Muang District ,Chiang Rai Province.

สิทธิการจัดการทรัพยากร ดิน น�้ำ ป่า ในถิ่นที่อยู่อาศัยของตนอย่างมีสวนร่วมเพื่อเป็นพื้นฐานทางการเกษตรตามวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตของชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำแต่อย่างไรก็ดีเกษตรกรบ้านห้วยลุหลวงพยายามใช้ประสบการณ์ องค์ความรู้และทรัพยากรที่มีอยู่
พัฒนาการเกษตรของตนเอง
ค�ำส�ำคัญ: แนวโน้มการพัฒนาด้านการเกษตร, กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ, บ้านห้วยลุหลวง

Abstract
The objectives of the research was to study The Development Trend of Agricultural of Black Lahu
Ethnic at Huayluluang Community Mae Yao Sub-district, Muang District ,Chiang Rai Province.The target groups
of the research project were from three of NGOs that work with the community development, three of the
leading political, ethnic Black Lahu, two of major agricultural ethnic black Lahu , ten of farmers ethnic Black
Lahu women, ten of farmers ethnic Black Lahu man in the Huayluluan commumity farmers a total of 28 key
informants.The in-depth interview was conducted to collect data and information based on the developed
guideline together with observation and focus group discussion.
The findings of the study were as follows : Involved with agriculture, mostly key informants ages
44 years and over, married, unenrobled, Farmer, and average income was less than 90,000 baht per years and
were members of some committees and local organizations and received news and information from Television
exposure Village Voice and Radio, with limitation of Agriculture in the Black Lahu ethnic wisdom, though
aware of the its importance.The development trend of Black Lahu Agricultural at Huayluluang Community
was an agriculture for a living beginning by cultivation and domestic animals for some extra income with agricultural wisdom of the Black Lahu than an agriculture for trade. Those changes imparted in the internal
factors including attitude of the community, limitation of farming areas and its abundance, pests. Those
changes also were injluead by the external factors including government policies on forest management,
export crops promotion market demand, rights of the community in natural resource management and
aecessi bility of community on state services. All those mentioned factors were important for agriculture in
Huayluluang community.Thus, the cultivation development of the ethnic Black Lahu should be an understanding of the climate changes, an improvement of soil quality for cultivation, seed and water management.
For clonuslic animals, the strategies in inercasing products and its quality should be : 1) Species selection for
area appropriation, 2) animal feed, and 3) Sanitation. For general agricultural development, the strategies
should be marketing, product transformation, group engagement, State services, and state policies in land,
water and forest management of habitats with participation of local people for fundamentals of cultured
based agriculture, and lifestyle of Black lahu. At present, people in Huayluluang applied their enperiency
knowledge, and resources tostrengthen their agriculture in their own way.
Keyword: Development Trend of Agricultural, Black Lahu Ethnic Group, Huayluluang Community
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บทน�ำ
สถานการณ์อัตราการเพิ่มประชากรของโลกในสังคม
โลกปัจจุบันต้องมีก�ำลังฐานการผลิตด้านต่างๆ เพื่อเป็นอาหาร
และวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่ในโรงงานแปรรูปให้มีความเหมาะสม
และพอเพียงต่ออัตราการเพิ่มของประชากรและการขยายตัว
ด้านเศรษฐกิจ ซึง่ แหล่งผลิตกระบวนการและวิธกี ารผลิตอาหาร
และวัตถุดิบต่างๆ นั้นท�ำให้ภาคการเกษตรในระดับโลกมีความ
ส�ำคัญต่อก�ำลังผลิตด้วย
ประเทศไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรรม รายได้หลัก
และการส่งออกของประเทศไทยส่วนใหญ่ก็มาจากผลผลิตด้าน
เกษตร ดังนั้นการท�ำเกษตรจึงมีความสัมพันธ์กับการใช้ที่ดิน
เพื่อการเกษตร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 – 11 ของไทย ได้เน้นการพัฒนาในภาคการเกษตร
อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรงและส่งผลกระทบต่อคนและสังคมเป็นอย่างมากในภาค
การเกษตรไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อรับกับปัญหาระดับโลก
และในภาคการเกษตรของไทยได้มีแนวคิด ทฤษฎีใหม่ เป็น
แนวพระราชด� ำ ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ล
อดุลยเดช เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิต
อย่างยั่งยืน โดยการแบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ ได้แก่ พื้นที่น�้ำ พื้นที่
ดินเพื่อเป็นที่นาปลูกข้าว พื้นที่ดินส�ำหรับปลูกพืชไร่นานาพันธุ์
และที่ส�ำหรับอยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ในอัตราส่วน 3 : 3 : 3 : 1
เป็นหลักการในการบริหารการจัดการทีด่ นิ และน�ำ้ เพือ่ การเกษตร
ในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเกษตรของ
ไทยและความเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในด้านของ
กลุ่มคนหรือชาติพันธุ์ ที่กระจายอยู่ตามภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยชนเผ่าหรือชาวเขาดั้งเดิมที่อาศัย
อยู่ในประเทศ นโยบายหลักของรัฐเกี่ยวกับเรื่องชาวเขาคือ
นโยบายรวมพวก (Integration Policy) โดยใช้วิธีพัฒนาชาว
เขาให้เป็นคนไทยที่มีคุณภาพและช่วยเหลือตนเองได้ ให้อาศัย
อยู่เป็นหลักแหล่งอย่างถาวร ไม่บุกรุกท�ำลายป่า ไม่ปลูกหรือ
ผลิตซื้อขายหรือเสพยาเสพติด การผลิตอาหารและปัจจัยขั้น
พื้นฐานด้านการด�ำรงชีวิตชนเผ่าหรือชาติพันธุ์ ยังต้องใช้ภาค
การเกษตรเป็นฐานการผลิตในการบริโภคของตนเอง ครอบครัว
ให้พอเพียงในแต่ละปี และเนื่องด้วยพื้นที่ที่ชนชาติพันธุ์อาศัย
อยู่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขตป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ ฯลฯ
ท�ำให้การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรที่เป็นแหล่งผลิตอาหารส�ำหรับ
บริโภคและส�ำหรับเลี้ยงสัตว์ ได้เกี่ยวข้องในส่วนสิทธิการใช้
ที่ดินเพื่อการเกษตรและอ�ำนาจการบริหารจัดการที่ดินในกลุ่ม

ชาติพันธุ์ เป็นปัญหาที่ส่งผลความพอเพียงด้านอาหารในแต่ละ
ปีบ้านห้วยลุหลวงมีปัจจัยผลิตด้านการเกษตรในชุมชนตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันที่ยังมีความเป็นวิถีเกษตรกรรมแบบกลุ่ม
ชาติพันธุ์และด�ำรงค์ชีวิตอยู่ได้จนถึงปัจจุบันและการเกษตรดัง
กล่าวจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนด้านการ
ผลิ ต ภาคการเกษตรที่ พ อเพี ย งและมี ค วามมั่ น คงทางอาหาร
จากเหตุผลดังกล่าวท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา แนว
โน้มการพัฒนาด้านการเกษตรกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ บ้านห้วยลุ
หลวง ต�ำบลแม่ยาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายที่เป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่มีประเพณีและวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์
ของชนเผ่าที่แตกต่างจากสังคมพื้นราบ จะมีการจัดการด้าน
การเกษตรของชุมชนอย่างไร เพื่อให้ตัวเอง สมาชิกครอบครัว
และชุ ม ชนอยู ่ ร อดในสั ง คมไทยที่ มี ม าแต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น
และจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใดเพื่อให้ความเป็นชาติพันธุ์อยู่
คู่กับการเกษตรในวิถีภูมิปัญญาชนเผ่าอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพโดยทั่วไปทางด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของบ้านห้วยลุหลวง
2. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาด้าน
เกษตรในอดีตและปัจจุบัน ของบ้านห้วยลุหลวง
3. เพื่อศึกษาแนวโน้มการพัฒนาด้านการเกษตรของ
บ้านห้วยลุหลวง
ประโยชน์ของการวิจัย
1. น�ำข้อมูลสภาพโดยทั่วไปทางด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประวัติความ
เป็นมาภูมิปัญญาด้านการเกษตรในอดีตและปัจจุบัน และแนว
โน้มการพัฒนาด้านการเกษตร น�ำมาใช้เป็นข้อมูลในการ
ท�ำงานพัฒนาด้านการเกษตรบ้านห้วยลุหลวง
2. ข้อมูลที่ได้จากข้อค้นพบน�ำไปในการจัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรที่มีความสอดคล้องกับความ
เป็นวิถีชีวิตและทรัพยากรที่มีในชุมชนอย่างเหมาะสม
3. เป็นตัวอย่างและเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้สนใจที่
จะศึกษาและเรียนรู้ด้านการเกษตรของชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ด�ำเนินการศึกษาแนวโน้มการ
พัฒนาด้านการเกษตรกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ บ้านห้วยลุหลวง
ต�ำบลแม่ยาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2. ขอบเขตด้านประชากร เป็นการศึกษาแนวโน้ม
การพัฒนาด้านการเกษตรชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเกษตรในหมู่บ้านห้วยลุหลวง ต�ำบลแม่ยาว อ�ำเภอเมือง
ที่ มี ส ่ ว นรู ้ เ ห็ น แนวโน้ ม การพั ฒ นาด้ า นการเกษตรของกลุ ่ ม
ชาติพนั ธุห์ ว้ ยลุหลวง และเจ้าหน้าทีข่ ององค์กรทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับชุมชนได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูง มูลนิธิชนเผ่าลุ่มน�้ำโขง
และ มูลนิธิไทย-ลาหู่
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา เน้นการศึกษา สภาพโดย
ทั่วไปทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของบ้านห้วยลุหลวง ประวัตคิ วามเป็นมาภูมปิ ญั ญาด้าน
เกษตรในอดีตและปัจจุบัน แนวโน้มการพัฒนาด้านการเกษตร
ของบ้านห้วยลุหลวง
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขต
ด้านระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม
2557 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 เดือน
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องแนวโน้มการพัฒนาด้านการเกษตรกลุ่ม
ชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ บ้านห้วยลุหลวง ต�ำบลแม่ยาว อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธี
การในการด�ำเนินการวิจยั ซึง่ มีขนั้ ตอนและวิธกี ารในการด�ำเนิน
การวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีศ่ กึ ษาครัง้ นี้ เป็นชาวลาหูด่ ำ� ทีอ่ ยูใ่ นหมูบ่ า้ น
ห้วยลุหลวง ต�ำบลแม่ยาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายมี 96
ครัวเรือน จ�ำนวนประชากรทั้งสิ้น 430 คน เป็นเพศชาย 210
คน เพศหญิง 220 คน และเจ้าหน้าที่ขององค์กรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเกษตรของชุมชนได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่
สูง มูลนิธิชนเผ่าลุ่มน�้ำโขง และ มูลนิธิไทย-ลาหู่
กลุ่มเป้าหมาย
โดยผู้วิจัยคัดเลือกรวมกลุ่มเป้าหมาย ทั้งสิ้น 28 คน
1. ผู้บริหารขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ด�ำเนินงานใน
ชุมบ้านห้วยลุหลวง จ�ำนวน 3 คน
2. ผู ้ น� ำ ทางการปกครองกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ล าหู ่ ด� ำ

จ�ำนวน 3 คน
3. ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ด้ า นการเกษตรของกลุ ่ ม
ชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ จ�ำนวน 2 คน
4. เกษตรเกษตรกรของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ ใน
ชุมชนหญิง 10 คน ชาย 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
เพื่อเป็น
แนวทางในการสนทนาข้อมูล เทปบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป
บันทึกภาคสนามของผู้ศึกษาวิจัย ตัวผู้วิจัยที่ต้องสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีในการเข้าไปในชุมชนที่ท�ำการเก็บข้อมูลการศึกษา
วิจัยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสนทนา
กลุ่ม แผนที่ชุมชนบ้านห้วยลุหลวง ปฏิทินฤดูกาลของชุมชน
บ้านห้วยลุหลวง
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาด้าน
การเกษตรกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ บ้านห้วยลุหลวง ต�ำบลแม่ยาว
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การเกษตรกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ ให้ข้อมูลในการตอบแบบ
สัมภาษณ์ เป็นผู้ชาย มีอายุระหว่าง 44-50 ปีและอายุ 50 ปีขึ้น
ไป มีสถานภาพสมรส ไม่ได้รับการศึกษา มีอาชีพเกษตรกรรม
รายได้เฉลี่ยต�่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน เป็นกรรมการหรือ
สมาชิกองค์กร การได้รับข่าวสารทางโทรทัศน์ เสียงตามสาย
หมู่บ้านและวิทยุ
ไม่มีความรู้ด้านภูมิปัญญาเกษตรของ
ชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำแต่มีความตระหนักรู้เห็นความส�ำคัญด้านการ
ภูมิปัญญาเกษตรของชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ ทุกคนเห็นความส�ำคัญ
ของระบบการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยเฉพาะใน
ด้านการเพาะปลูก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป ท�ำให้
การเพาะปลูกเปลี่ยนไปด้วย เช่น มีพื้นที่การท�ำเกษตรที่จ�ำกัด
เนื่องจากนโยบายของรัฐที่ประกาศพื้นที่เขตอนุรักษ์ เช่น ป่า
สงวน เขตอุทยานแห่งชาติ ไม่ให้เผาเศษพืชจึงต้องใช้สารเคมี
ก� ำ จั ด วั ช พื ช ในพื้ น ที่ มี ก ารซื้ อ เมล็ ด พั น ธุ ์ จ ากท้ อ งตลาดทั่ ว ไป
เป็นที่มาของการน�ำวิธีการและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ท�ำให้
ภูมิปัญญาด้านการเกษตรไม่ได้สืบทอดต่อ แต่อย่างไรก็ตาม
แนวการท�ำการเกษตรแบบดั้งเดิม เชื่อว่าเป็นการท�ำเกษตร
แบบยั่งยืนก็มีประโยชน์และมีความส�ำคัญที่อยู่คู่กับชุมชน คือ
ภูมิปัญญาการอาศัยผลผลิตจากป่า และการจัดการป่าเพื่อมี
อาหารที่ปลอดภัยและเพียงพอด้วย
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แนวโน้มการพัฒนาด้านการเกษตรของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ บ้านห้วยลุหลวง ต�ำบลแม่ยาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ปัจจุบันพื้นที่การท�ำเกษตรจ�ำกัดมากขึ้น
ที่ดิน
เสื่อมโทรม ฝนไม่ตกตามฤดูกาล แหล่งน�้ำธรรมชาติแห้งแล้ง
ฤดู ฝ นมี น�้ ำ หลากจากน�้ ำ ฝนอย่ า งรุ น แรงที่ ไ ม่ เ คยเกิ ด อดี ต มา
ก่อนท�ำให้ที่ดินท�ำการเกษตรพังทลาย พื้นที่นาเสียหายเป็น
จ�ำนวนมาก ถนนและสะพานเข้าหมู่บ้านขาดไม่สามารถใช้
สัญจรได้มีวัชพืชมากและหลากหลายเพิ่มขึ้น ไม่มีโอกาสท�ำไร่
หมุนเวียนเหมือนที่ผ่านมาในอดีต ผลผลิตการเกษตรต่อพื้นที่
ลดลง พืชหลายอย่างเกิดโรคระบาดท�ำให้พืชบางชนิดไม่
สามารถปลูกได้ในปัจจุบัน พื้นที่ป่าลดลงและเสื่อมโทรมมี
ความหลากหลายพันธุ์ไม้ สัตว์ปีกและสัตว์น�้ำจ�ำนวนลดลงจึง
ท�ำให้ผลผลิตและ รวมทั้งอาหารจากพื้นที่ธรรมชาติเช่นป่าและ
แม่น�้ำล�ำธารลดลงด้วย
ด้านเศรษฐกิจ
รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวก�่ำ
ต้นทุนการท�ำเกษตรสูงขึ้นเนื่องจากที่ดินเสื่อมโทรม ต้องใช้ปุ๋ย
สารเคมีปราบศัตรูพืชและโรคแมลง ในก�ำจัดวัชพืชและโรค
แมลงต่าง ๆ ส่งผลให้มีก�ำไรน้อยนอกจากนี้ถนนหนทางที่ใช้ใน
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่ดีขนส่งยาก ท�ำให้ถูกกด
ราคาผลผลิต
ครอบครัวส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการท�ำ
เกษตรจึงมีรายได้น้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น
เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ
ของคนในครอบครัว เมื่อมีความจ�ำเป็นต้องกู้ยืมจากแหล่งเงิน
ทุนในท้องถิ่นจึงก่อให้เกิดหนี้สินท�ำให้ความเป็นอยู่ไม่ดี
ด้านสังคม
สภาพสังคมปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลงคนในชุมชนส่วน
หนึ่งออกไปท�ำงานต่างถิ่น หรือในตัวเมืองเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ในอดีต และการปกครองและโครงสร้างการปกครองในชุมชน
เปลี่ยนจากดั้งเดิมมาเป็นโครงสร้างการปกครอง เช่นมีฝ่าย
ปกครองท้องที่ มีหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่ยาว
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง
มากขึ้น เนื่องจากเรื่องการศึกษาเรื่องวัฒนธรรม และวิถีการ
ด�ำเนินชีวิต ประกอบกับสภาพทางกายภาพมีการเปลี่ยนแปลง
เช่นแบ่งเขตการปกครองที่ชัดเจนขึ้นทั้งระดับท้องถิ่นและเขต
การปกครองหมู่บ้าน ท�ำให้มีผลกระทบต่อสังคมชาติพันธุ์ลาหู่
ด�ำในด้านบวกและด้านลบด้วย
ด้านวัฒนธรรม
คนในชุมชนยังยึดถือปฏิบัติตามวัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น
ประเพณีปีใหม่ กินวอ ถวายข้าวใหม่ คริสต์มาส งานแต่งงาน
งานศพ แต่สิ่งที่เริ่มเปลี่ยนไปคือวัฒนธรรมการแต่งกายและ

การพูดภาษาของคนรุ่นใหม่พูดภาษาลาหู่ด�ำผสมหรือทับศัพท์
ภาษาไทยหรือค�ำพื้นเมืองภาษาเหนือท�ำให้คนรุ่นไม่พูดภาษา
ตนเองได้น้อยลง รวมทั้งประเพณีวัฒนธรรมหลายอย่างก็ไม่
นิยมใช้และถูกลืมไปขาดผู้รู้ ไม่มีการสืบทอดสู่คนรุ่นหลังท�ำให้
คนชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำรุ่นใหม่เป็นคนสองวัฒนธรรมในปัจจุบัน
ภูมิปัญญาด้านเกษตรในอดีตตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน
ถึงปี พ.ศ. 2551
ในอดีตการเกษตรชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำบ้านห้วยลุหลวง
ต�ำบลแม่ยาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ เป็นชุมชนที่
อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน�้ำทะเล 500 เมตร ขึ้นไปท�ำให้
การเกษตรของชาติ พั น ธุ ์ ล าหู ่ ด� ำ เป็ น มาความสอดคล้ อ งกั บ
สภาพพื้นที่ทางกายภาพ การเกษตรเป็นระบบการผลิตเพื่อ
ยังชีพในครอบครัวและชุมชน อาศัยปัจจัยทางการผลิตต่างๆ ที่
มีความเป็นอยู่ในท้องถิ่นก่อนปี พ.ศ. 2551 การเกษตรของ
บ้านห้วยลุหลวงไม่มคี วามหลากหลายมีเพียง 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1
การเลี้ยงสัตว์และการท�ำไร่หมุนเวียน การเลี้ยงสัตว์ใช้แรงงาน
ในการเกษตร เช่น โค กระบือ การเลี้ยง ไก่ สุกร เพื่อบริโภคใน
ครอบครัวและขายที่เป็นรายได้ของครอบครัว การท�ำเกษตรที่
ท�ำตามฤดูกาลที่มีการเตรียมพื้นที่การเกษตรเพราะช่วงฤดูฝน
และเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝนเข้าฤดูหนาว ฉะนั้นสัตว์เลี้ยงใน
ชุมชนและครอบครัววิธีการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อย มีการเลี้ยง
และผูกสัตว์เลี้ยงไว้ที่ทุ่งหญ้าหรือพื้นที่ไร่ที่พักการเกษตรไว้
หลั ง เสร็ จ จากการเก็ บ เกี่ ย วจะปล่ อ ยไว้ ใ ห้ ห ากิ น อย่ า งอิ ส ระ
ไม่มีการดูแลและฉีดวัคซีนป้องกันโรคอะไรซึ่งสอดคล้องกับ
ปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนและปัจจัยผลกระทบที่มาจากภาย
นอนในช่วงเวลานั้นฐานทรัพยากรพื้นที่ป่า สวนและไร่ที่พัก
การเกษตรไว้มีจ�ำนวนพอส�ำหรับสัตว์เลี้ยงที่จะหากินรูปแบบนี้
เป็นวิธีการเลี้ยงสัตว์แบบองค์ความรู้ภูมิปัญญาค่านิยมของชุม
และชุมชนข้างเคียงจึงสอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่
มีพื้นที่สูงและมีบริเวณกว้าง และปัจจัยต่างๆ ของชุมชนที่ถือ
ปฏิบัติกัน ด้านที่ 2 การท�ำไร่หมุนเวียน สภาพทางกายภาพที่
นิยมตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่สูง จึงมีความรู้เรื่อง การเกษตรแบบ
การท�ำไร่หมุนเวียนจังพื้นที่ท�ำนาน้อยองค์ความรู้ด้านการท�ำ
นามีนอ้ ย การท�ำเกษตรแบบไร่หมุนเวียนนัน้ มีความหลากหลาย
ของผลผลิตจึงนิยมการท�ำไร่ เพราะการผลิตเป็นการผลิตเพื่อ
อาหารในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งเมื่อพัฒนาวิธีการขั้นตอนและ
ปัจจัยการผลิตแบบไร่หมุนเวียน กับปัจจัยผลกระทบที่มีทั้งจาก
ภายในชุมชนและนอกชุมชน ก็นับได้ว่าเป็นรูปแบบการผลิต
การเกษตรที่เหมาะสมเพราะสามารถให้ผลผลิตที่ดินผลผลิตมี
คุณภาพ มีรสชาติดี อีกทัง้ มีความปลอดภัยต่อผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค
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รวมทั้งมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ แปลง
การเกษตรเมื่อพักไว้ 3- 5 ปีก็เป็นป่าชั้นที่ 2 มีความหลาก
หลายระบบนิเวศน์ มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในแง่ป่าไม้และ
คุณภาพดินในกระบวนการผลิตทางการเกษตรไม่จ�ำเป็นต้อง
อาศัยปัจจัยการผลิตจากภายนอกไม่มีผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอก ฐานระบบสังคมการผลิตวัฒนธรรมที่เกื้อหนุนกันมี
ความมั่ น คงทางอาหารและเกิ ด ความยั่ ง ยื น ของป่ า ไม้ ที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่มีหนี้สิน คนใน
ชุมชนพึ่งพาอาศัยกันซึ่งกันและกันมีการแบ่งปันกัน เช่น
อาหารการกิน เมล็ดพันธุ์ นอกจากสัตว์ใหญ่ เนื้อสุกรแล้วส่วน
ใหญ่ไม่ไม่มีการซื้อขายกันในชุมชน
ภูมิปัญญาด้านการเกษตรปัจจุบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552
ถึง พ.ศ. 2557
ปัจจุบันการเกษตรชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำบ้านห้วยลุหลวง
ต�ำบลแม่ยาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ชุมชนบ้านห้วยลุ
หลวงมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางสังคม ได้รับผลกระทบจาก
กระแสการบริโภคพฤติกรรมชุมชน ทุนทางสังคม โครงสร้าง
สังคมชุมชนบ้านห้วยลุหลวงมีการผสมผสานวัฒนธรรมทั้งของ
ชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ และวัฒนธรรมที่มาจากภายนอก แม้แต่ฐาน
ทรัพยากรทางกายภาพก็เปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันการเกษตร
บ้านห้วยลุหลวง ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกมากขึ้น
ระบบการเกษตรด้านปศุสัตว์ ปัจจุบันก็ต้องอาศัยพันธุ์สัตว์
เลี้ยงจากข้าวมากขึ้น อาหารและยา และวัคซีนที่จะดูแล
สุขภาพสัตว์ เพราะสัตว์เลี้ยงสัตว์ปัจจุบันไม่ได้ใช้แรงงาน
เหมือนอดีต เป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่อขายมากขึ้น ฉะนั้นคุณภาพ
ของผลผลิตของปศุสัตว์ต้องตอบสนองความต้องการของตลาด
ภายนอกระบบการเกษตรด้านการท�ำไร่ก็มีการเปลี่ยนแปลง
เกษตรชุมชนบ้านห้วยลุหลวง การท�ำนา เพราะได้รับ
ประสบการณ์ว่าการท�ำนานั้นให้ผลผลิตข้าวที่คุ้มค่า และ
สม�่ำเสมอต่างจากการท�ำข้าวไร่ที่เมื่อที่ดินเสื่อมคุณภาพแล้ว
ผลผลิตน้อยมากไม่คุ้มค่า ไม่พอเพียงต่อการบริโภคในครัวครัว
จึงพยายามท�ำนาแบบขั้นบันไดถ้าสามารถจัดหาแหล่งน�้ำได้
และอาศัยน�้ำฝนในบางส่วน ส่วนการท�ำไร่นั้นนิยมไปท�ำเป็นไร่
ข้าวโพด การผลิตที่เปลี่ยนเป็นระบบการค้าเชิงพานิช มีการ
ลงทุนสูงขึ้นต้องอาศัยปัจจัยการผลิตจากภายนอก ที่มีราคา
แพง ทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชและปราบวัชพืช
เวลาขายจะต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ พ่ อ ค้ า คนกลางบริ ษั ท ที่ รั บ ซื้ อ
ผลผลิตและแปรรูป คู่แข่งทางการค้า เช่น การปลูกข้าวโพดใน
ปัจจุบันคู่แข่งในประเทศ แต่ละประเทศมีต้นทุนการท�ำเกษตร
ที่ต่างกันและต�่ำกว่าประเทศไทย นโยบายรัฐเกี่ยวกับการค้า

เสรี รวมทั้งนวัตกรรมอาหารสัตว์ อาหารมนุษย์ล้วนเป็นปัจจัย
ที่มีผลกระทบกับระบบการเกษตรของชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำบ้าน
ห้วยลุหลวงในปัจจุบันการผลิตพืชผลทางการเกษตรมีต้นทุน
สูงเน้นเพื่อการค้า ก็ไม่สามารถลดต้นทุนได้ และราคาผลผลิต
ตกต�่ำ ก็จะท�ำให้เกษตรกร ขาดทุนน�ำไปสู่การเป็นหนี้เป็นสิน
ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ การท�ำเกษตรมีพื้นที่จ�ำกัด มีนโยบาย
ประกาศพื้นที่หวงห้ามของทางราชการ เช่นการประกาศ
อนุรักษ์เขตป่าประเภทต่าง ๆ มีนโยบายที่ไม่ให้เผ่าเศษพืชในไร่
นา พื้นที่ป่าลดลง วิถีการท�ำเกษตรเปลี่ยนไป การท�ำเกษตรใช้
เครื่องทุ่นแรง เช่น รถไถนา ต้องใช้สารเคมีในการก�ำจัดวัชพืช
ใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่เกษตรลด
ลง เปลี่ยนวิถีชีวิตการท�ำไร่หมุนเวียน ใช้ต้นทุนการเกษตรเพิ่ม
ขึ้นเนื่องจากท�ำการเกษตรพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้น ต้องการเงิน
ลงทุนภาคการเกษตร ติดหนี้สินและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
เริ่มเปลี่ยนไป เช่น แหล่งน�้ำธรรมชาติมีน�้ำแค่บางช่วงของปี
จากอดีตที่มีน�้ำตลอดปี สุขภาพของคนในชุมชนเริ่มมีโรคต่าง ๆ
มากขึ้นเนื่องจากซื้อผักจากในเมือง การใช้เคมีโดยไม่ตระหนัก
เรื่องสุขาภาพและสิ่งแวดล้อม
ด้านความคาดหวังที่มีต่อการเกษตรของชาติพันธุ์ลาหู่
ด�ำบ้านห้วยลุหลวง
การมี พื้ น ที่ ท� ำ การเกษตรเพี ย งพอต่ อ การเพาะปลู ก
ของเกษตรกรในชุมชน ที่มีปัจจัยภายในชุมชน ได้แก่ พฤติกรม
ของชุมชน ทรัพยากร โรคแมลงทางการเกษตร ทัศนคติ ความ
เชื่อ ค่านิยม ภูมิปัญญา นวัตกรรม ทุนทางสังคม โครงสร้าง
ชุมชนและปัจจัยภายนอกชุมชน ได้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความ
ต้องการของตลาด กลไกลด้านราคา นวัตกรรมเทคโนโลยี คู่
แข่งทางการค้า นโยบายของรัฐบาล นวัตกรรมด้านอาหาร ที่มี
ความสอดคล้องกับการเกษตรของชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำบ้านห้วยลุง
หลวง
ข้อเสนอทางนโยบายเพื่อให้เกิดการพัฒนา
1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
โดยให้เจ้าของปัญหาเป็นผู้ด�ำเนินการหลักปรับปรุงนโยบาย
กฎหมายต่าง ๆ ที่ล้าสมัย ให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของปัญหามี
ส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจและการปฏิบัติโดยรัฐเป็นผู้
ให้การสนับสนุน
2. กระจายอ� ำ นาจในการถื อ ครองที่ ดิ น อย่ า งเป็ น
ธรรมแบบการมีส่วนร่วมสิทธิชุมชน
3. ให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินการ
เเก้ไขปัญหาที่ดินองค์กรชุมชนออกโฉนดชุมชน
4. ให้ รั ฐ บาลสนั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด สรร
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แนวโน้มการพัฒนาด้านการเกษตรของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ บ้านห้วยลุหลวง ต�ำบลแม่ยาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ที่ดินและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร
5. เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายตามวิถี
ชีวิตแต่ไม่ใช้แตกแยก
6. ให้ใช้พื้นที่ของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ศึกษาในการแก้ไข
ปัญหาที่ดินเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนอื่น
ๆ ตามนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ด้านเศรษฐกิจ
การผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ต้นทุนต�่ำ ให้การท�ำ
เกษตรมี ร ายได้ ท่ี พ อเพี ย งต่ อ ค่ า ครองชี พ ครอบครั ว และการ
ด�ำเนินชีวิต สามารถส่งเสริมให้บุตรหลานได้เรียนหนังสือเพิ่ม
ขึ้น มีพื้นที่ป่าชุมชนที่สามารถหาผลผลิตจากป่าและเป็นแหล่ง
อาหารและยาสมุนไพรในชุมชนโดยไม่ถูกรบกวนจากเจ้าหน้าที่
รัฐเหมือนในอดีต
ด้านสินค้าการเกษตร
การพัฒนาสินค้าด้านเกษตรที่มีความหลากหลายรวม
ทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสามารถผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สอดคล้อง
กับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมด้าน
ตลาดเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรและราคายุติธรรม มี
การรวมกลุ่มและแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่าและเพิ่มราคา การ
ส่ ง เสริ ม ข้ อ มู ล วิ ช าการด้ า นการเกษตรที่ เ หมาะสมกั บ สภาพ
แวดล้อมทางกายภาพและสถานการณ์ปัจจุบัน
ด้านองค์ความรู้/ภูมิปัญญาชนเผ่าด้านการเกษตร
การส่ ง เสริ ม องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นการจั ด การตลาด
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ต้ อ งอาศั ย ตลาดในการสร้ า งรายได้ ใ น
ครอบครัว เพราะในอดีตที่ผ่านมาไม่มีความรู้ด้านตลาดและ
ไม่ มี อ� ำ นาจต่ อ รองราคาพื ช ผลทางการเกษตรหรื อ มี ก ลไกล
ต่างๆ ที่มารองรับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรที่
ยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับราคาผลผลิตที่ยุติธรรม มีก�ำไร
และเกษตรกรยังคงท�ำเกษตรต่อไปเพราะมีรายได้ที่เพียงพอ
ต่อศักยภาพการผลิตของครอบครัวเกษตรกรต่อไป
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรมบ้ า นห้ ว ยลุ ห ลวงควรเน้ น
การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบต่อไป ไม่ให้สูญหาย
เช่น ภาษา การแต่งกาย ศาสนาและความเชื่อ การเคารพ
นั บ ถื อ ผู ้ ห ลั ก ผู ้ ใ หญ่ ใ ห้ แ ก่ เ ยาวชนรุ ่ น หลั ง ซึ่ ง เป็ น จุ ด แข็ ง ของ
ชุมชนและเป็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การท�ำไร่ในอดีตจะท�ำไร่ในพื้นที่ห่างจากชุมชนในรัศมี
ประมาณ 1 กิโลเมตร นั้นจะเป็นที่อนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นสถานที่
การเลี้ยงสัตว์ การหาผลผลิตจากป่าเพื่อการบริโภคในครัว

เรื อ นและแหล่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใช้ ส อยรวมทั้ ง เป็ น พื้ น ที่ เ ก็ บ หา
สมุนไพรรักษาโรคตามภูมิปัญญาอีกด้วย จึงไม่มีการท�ำไร่
บริเวณใกล้หมู่บ้าน ชุมชนมีความสามารถจัดการป่าชุมชนมีป่า
ชุมชนเป็นของชุมชน มีการอาศัย ดูแลฟื้นฟู บริหารจัดการให้มี
แหล่งอาหารวัสดุใช้สอย แหล่งสมุนไพร จากป่าเหมือนในอดีต
ขณะเดียวกันเป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธารส�ำหรับการท�ำเกษตรอย่าง
พอเพียง เช่น มีระบบน�้ำในนา ไร่ เพื่อการเพิ่มผลผลิตมากขึ้น
รวมทั้งมีอาหารพอเพียงส�ำหรับบริโภคตลอดปี
ด้านการบริหารและการปกครองภาพรวมของประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปัจจุบัน ท�ำให้เกิด
ปัญหาต่อการช่วยเหลือหรือพัฒนาโครงสร้างของรัฐในระดับ
ภูมิภาค และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะ
ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ชนบท
ห่างไกล ชุมชนที่มีที่อยู่พื้นที่ห่างไกลมีโอกาสในการได้รับการ
พัฒนาและสนับสนุนน้อย หรือได้รับงบประมาณที่มาถึงชุมชน
ไม่ถึง 70 % เนื่องจากการคอรัปชั่น ซึ่งจะเป็นงบพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน และอื่น ๆ จึงท�ำให้ได้รับโอกาส
ด้านการพัฒนาด้านการเกษตรจากภาครัฐในชนบทน้อยลง
แนวทางการพัฒนาการเกษตรของชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ
แนวโน้มการพัฒนาด้านการเกษตรของชาติพันธุ์ลาหู่
ด�ำได้รับอิทธิผลจากปัจจัยภายใน คือ พฤติกรรมชองคนใน
ชุมชน ทรัพยากร โรคแมลงทางการเกษตร ทัศนคติ ภูมิปัญญา
ด้านการเกษตร นวัตกรรมที่มีในชุมชน ทุนทางสังคมรวมทั้ง
โครงสร้างชุมชนมีผลต่อแนวทางการพัฒนา ในขณะเดียวกันก็
มีปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเกษตรในชุมชน
เช่นกัน เช่น บริษัทต่างๆ ที่มีความเกี่ยวโยงในท้องถิ่น ความ
ต้องการของตลาดต่อสินค้าการเกษตร กลไกลด้านราคา
ผลผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี คู่แข่งทางการค้า นโยบาย
ของภาครัฐต่อการเกษตร นวัตกรรมด้านอาหารที่มีสิ่งใหม่ ๆ
เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยที่ต้องคิดและหาแนวทางการพัฒนาการ
เกษตรของชาติ พั น ธุ ์ ล าหู ่ ด� ำ จึ ง ได้ แ นวทางการด� ำ เนิ น การ
พัฒนา 10 ด้านคือ
ด้านที่ 1 คนในชุ ม ชนต้ อ งเริ่ ม มาสนใจเรื่ อ งสิ่ ง
แวดล้อมที่ เ ปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารเกษตรที่ เ หมาะสมให้ ม ากขึ้ น
โดยมีกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงการเกษตร
ที่ปลอดภัย
ด้านที่ 2 คนในชุ ม ชนควรหั น มาท� ำ เกษตรแบบ
ธรรมชาติ เช่น การท�ำแปลงวนเกษตรครอบครัวที่เป็นแปลง
ผลิตอาหารส�ำหรับครัวเรือน ที่เป็นพืชป่าและมีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค เช่น เต่าร้าง เต๋า ดอกต้าง จะค่าน หวาย ไม้ไผ่ ชา
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อัสสาม และมีไม้ผลบ้างเล็กน้อยไม่เกิน 10 % ซึ่งเป็นพืชผลที่
ไว้บริโภคในครัวเรือน รวมทั้งพืชที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้
กับครอบครัวตามฤดูกาล
ด้านที่ 3 การท�ำเกษตรหลังบ้านปลูกผัก เลี้ยงสุกร
เลี้ยงไก่ โดยมีการปรับปรุงระบบการผลิต 3 ด้าน คือ อาหาร
สัตว์ พันธุ์สัตว์เลี้ยง และระบบการดูแลสุขภาพสัตว์เป็นระบบ
และการดูแลที่ดีเพื่อความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัย
จากสารเคมีจากผัก ผลผลิตจากสัตว์เลี้ยงที่ซื้อจากตลาด
ด้านที่ 4 อนุรักษ์และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ใช้
งาน เช่น โค กระบือ และมีการจัดเป็นโซนทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่
ชัดเจนในพื้นที่เขตป่าชุมชนหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์ของ
ชุมชนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ อาหารสัตว์ในฤดูแล้ง
ด้านที่ 5 ตลาดผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนา
ความรู้ด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของ
ตลาดมีการแปรรูปและมีการรวมกลุ่มผู้ผลิตที่มีอ�ำนาจในการ
ต่อรองราคาผลผลิตมากขึ้น
ด้านที่ 6 ระบบน�้ำในไร่นา เพื่อการได้น�้ำในฤดูแล้ง
ในไร่และสวน มีระบบการจัดการระบบน�้ำที่ดี
ด้านที่ 7 ชุมชนควรมีความตระหนักมากขึ้นในเรื่อง
การจัดการป่าชุมชนของชุมชน
ด้านที่ 8 ชุมชนต้องสร้างความตระหนักรู้เรื่องการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาองค์ความรู้ด้านเมล็ดพันธุ์การรักษา
เมล็ ด พั น ธุ ์ ท ้ อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม ที่ มี ค วามสามารถต้ า นทานต่ อ โรค
แมลงที่มีความเหมาะสมในพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อความมั่นคง
ทางอาหารของคนในครอบครัวและชุมชนและชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ
ต่อไป
ด้านที่ 9 การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำรวมทั้งการเชื่อมโยงความเชื่อด้านศาสนา
กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม
ตลอดจนการให้ความเคารพในการปกครองในชุมชนโดยไม่มี
แบ่งแยกการนับถือผู้รู้และผู้น�ำในชุมชน
ด้านที่ 10 การร่ ว มมื อ และร่ ว มแก้ ไขปั ญ หาการถื อ
ครองที่ดิน/ขาดเอกสารสิทธิที่ดิน โดยการท�ำแนวทางการท�ำ
โฉนดชุมชนเพื่อสิทธิการใช้ที่ดินและการมีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อ
ถือโดยการร่วมมือของชุมชน องค์กรที่ท�ำงานในชุมชนและ
คณะกรรมการปฏิ รู ป ที่ ดิ น ระดั บ จั ง หวั ด เชี ย งรายของภาค
ประชาสังคม เพื่อน�ำไปสู่การน�ำเสนอให้ส�ำนักงานโฉนดที่ธรรม
เนียบรัฐบาลตามระเบียบคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้โฉนด
ชุมชน พ.ศ. 2553 เพื่อมีข้อมูลและลดความขัดแย้งที่น�ำไปสู่
การแย่งชิงทรัพยากรในอนาคต

อภิปรายผล
จากการวิจัยได้น�ำเสนอประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
แนวโน้มการพัฒนาด้านการเกษตรกลุ่มชาติพันธุ์
ลาหู่ด�ำ บ้านห้วยลุหลวง ต�ำบลแม่ยาว อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย โดยมีประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายตามประเด็นต่อ
ไปนี้
การเปลี่ยนแปลด้านการเกษตรกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ
บ้านห้วยลุหลวง ต�ำบลแม่ยาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จากผลการวิจัยที่พบว่า
แนวโน้มการพัฒนาด้าน
การเกษตรกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ บ้านห้วยลุหลวง ต�ำบลแม่ยาว
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณาแนวโน้มหรือ
แนวทาง พบว่า
การเกษตรของชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำบ้านห้วยลุหลวง เริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จาก
เดิมมีการท�ำเกษตรที่ใช้ภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ในการปลูกเพื่อ
บริ โ ภคในครอบครั ว และรั ก ษาพื้ น ที่ ก ารเกษตรในรู ป แบบไร่
หมุนเวียนที่มีการเผาเศษหญ้าที่มีส่วนในการควบคุมโรคพืช
ที่มาจากสัตว์และวัชพืชอย่างสมดุล การเก็บเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น
ที่ ส ามารถเก็ บ รั ก ษาได้ ต ามแบบภู มิ ป ั ญ ญาของชาติ พั น ธุ ์ รู ป
แบบการไว้บนหิ้งไฟที่มีการความคุมอุณหภูมิเหมาะสมป้องกัน
โรคแมลงที่จะท�ำลายเมล็ดที่เก็บรักษาไว้และเป็นพันธุ์พืชท้อง
ถิ่นเก็บรักษาและปลูกเอง
ได้เปลี่ยนวิถีการผลิตที่เน้นพืช
เชิงเดี่ยวที่เน้นการขายเพิ่มขึ้นที่ต้องพึ่งเมล็ดพันธุ์จากบริษัท
ต่างๆ และการลงทุนที่สูงที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสและ
กลไกลการตลาดที่ไม่สามารถเข้าถึงการวางแผนด้านการตลาด
ได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เบญจพรรณ เอกะ
สิงห์และ ธันยา พรหมบุรมย์ (2543 : 71-85) ได้ท�ำการศึกษา
เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรและความยั่งยืนของ
ประเภทการผลิตในชุมชนเกษตรที่สูง
ผลการศึกษาพบว่า
ระบบเกษตรของชุมชนบนที่สูง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวง ได้มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ระบบการผลิตเพื่อยังชีพเป็นหลักในอดีต มาเป็นผลิตเพื่อการ
ค้ามากขึ้นในปัจจุบัน
จากการวิเคราะห์สามารถจ�ำแนก
ประเภทการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรออกเป็น 5 ประเภท
ใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ
1. ประเภท A ผลิตเพื่อยังชีพมากกว่าร้อยละ 75
ของผลผลิต
2. ประเภท B ผลิตเพื่อยังชีพร้อยละ 50-75 ของ
ผลผลิต
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แนวโน้มการพัฒนาด้านการเกษตรของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ บ้านห้วยลุหลวง ต�ำบลแม่ยาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผลผลิต
ผลผลิต

3. ประเภท C ผลิตเพื่อขายร้อยละ 50 – 75 ของ
4. ประเภท D ผลิตเพื่อขายมากว่าร้อยละ 75 ของ

5. ปลูกและขายไม้ผลมากว่าร้อยละ 50ของผลผลิต
และ พบว่า การผลิตของครัวเรือนเกษตรกรในศูนย์ฯ หนอง
หอยและสถานีฯอ่างขางส่วนใหญ่เป็นประเภท D รองลงมาคือ
ประเภท C ส่วนที่ศูนย์ฯแม่แฮ ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการผลิต
แบบ C และ Eรองลงมาตามล�ำดับ
การแย่งชิงทรัพยากรของเกษตรกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ
บ้านห้วยลุหลวง ต�ำบลแม่ยาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จากการที่ วิ ถี ก ารเกษตรที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปกั บ
สถานการณ์การเมืองที่ไม่นิ่ง และ นโยบายของรัฐในการทวง
คืนพื้นที่ป่า การขยายตัวของประชากรในหมู่บ้านส่งผลให้มี
การแย่งชิงทรัพยากรในชุมชนส่งผลให้สังคมที่เคยเอื้ออาทร
การใช้ที่ดินเปรียบเสมือนที่ดินส่วนรวมได้มีการถือครองส่วน
บุคคลมากขึ้นท�ำให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรและส่งผลให้เกิด
ความสัมพันธ์ทางลบ จะเห็นได้ว่ามีความสอดความกับผลการ
วิจัยของ วิญญู อินน้อย (2545 : บทคัดย่อ) ได้ท�ำการศึกษา
เรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ระบบนิเวศชุมชนที่มีผล
ต่อความสัมพันธ์ทางสังคมเผ่าม้ง : กรณีศึกษา บ้านดอยติ้ว
ต�ำบลศรีภูมิ อ�ำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ความต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวติ เกษตรกลุม่ ชาติพนั ธุล์ าหูด่ ำ� บ้านห้วยลุหลวง ต�ำบลแม่ยาว
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผลการศึกษา พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
การเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ตามอารยธรรมทาง
ตะวันตก การขยายความเจริญลงสู่ชนบท มุ่งเน้นการเติบโต
ด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมสะดวกขึ้น มีการติดต่อสื่อสารสาร
มารถติดต่อกันทุกมุมโลก สื่อทางวิทยุและโทรทัศน์การบริโภค
นิยม
ท�ำให้เกิดการแลกเปลีย่ นทางสังคมและวัฒนธรรมกับ
ชุมชนอื่นมากขึ้น เกิดการแย่งชิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้ง
ในและนอกชุมชน สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาส่งผลท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศชุมชน
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใน
ระบบนิเวศวิทยาเกิดความเคลื่อนไหวปรับโครงสร้างให้เกิด
ความสมดุลเพื่อความอยู่รอดในหมู่บ้านดอยติ้วเกิดปัญหาเช่น
เดียวกับสังคมอื่นๆ
เมื่อระบบนิเวศชุมชนเปลี่ยนแปลง
ประชาชนชุมชนเผ่าม้งมีการปรับตัว เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่ง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท�ำให้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่หลังการ
เปลี่ยนแปลง มีลักษณะทั้งด้านที่ดีและเลวลง

แต่อย่างไรก็ตามการเกษตรของชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำยังมี
ความต้องการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าซึ่ง
เป็นส่วนของวิถีการเกษตรที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ และ
เห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับการผลการวิจัยของสมชาย จะ
ย่อ และคณะ (2546: บทคัดย่อ) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง แนวทาง
การฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของเผ่าลาหู่แซแล
บ้านห้วยน�้ำริน ต�ำบลแม่เจดีย์ใหม่ อ�ำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย
ผลการศึกษา พบว่า ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับชนเผ่าลาหู่ 5 ด้านด้วยกันคือ ด้านศาสนา ด้านดนตรี ด้าน
การเต้น จะคึก ด้านการแต่งกาย ด้านสมุนไพร ซึ่งมีความ
ส�ำคัญต่อวิถีชีวิตที่ไม่สามารถแยกจากกันได้เพื่อเป็นแนวทาง
การฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของเผ่าลาหู่แซแล
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. เกษตรกรชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำบ้านห้วยลุหลวง เป็นก
ลุ่มที่มีความสนใจในการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นชุมชนที่ยังคง
ความเป็นชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำ และมีศักยภาพในตนเองสูง และ
สามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้นได้และจัดเก็บองค์
ความรู้อย่างเป็นกระบวนการหากได้รับการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมสนับสนุนที่มีการให้โอกาสที่เหมาะสมกับความสนใจ ภาค
รั ฐ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรให้ ก ารสนั บ สนุ น งบ
ประมาณและเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำบ้านห้วย
ลุหลวง มีส่วนในการพัฒนา
2. ควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำบ้าน
ห้วยลุหลวง มีการรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่พัฒนา
และเป็นหมู่บ้านต้นแบบ
3. เกษตรกรชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำบ้านห้วยลุหลวง เป็น
ชาวเขาเผ่าดั้งเดิมที่มีสัญชาติไทยแต่เนื่องด้วยการใช้ภาษาและ
ความไม่เข้าใจภาษาไทยเนื่องจากไม่ได้เรียนตั้งแต่เด็ก ดังนั้น
การเข้าถึงด้านสื่อต่างๆ และการสื่อสารที่เข้าถึงและได้พัฒนา
ตามทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติภาครัฐควรให้มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ที่เอื้อต่อ
การเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรอย่ า งทั่ ว ถึ ง จากภาครั ฐ และหน่ ว ยงาน
ต่างๆ
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Development Trend of Agricultural of Black Lahu Ethnic Group at Huayluluang Community,
Mae Yao Sub-district, Muang District ,Chiang Rai Province.

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารวิ จั ย เพื่ อ ท� ำ หลั ก สู ต รในการรวบรวม
องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านการเกษตรของชาติ
พันธุ์ลาหู่ด�ำ เพื่อใช้เป็นหลักสูตรท้องถิ่น ที่เน้นบ้าน วัด
โรงเรียนในการบูรณาการหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่นใน
การสืบทอดองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
2. ศึ ก ษาสิ ท ธิ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น การเกษตร
และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนที่ท�ำให้เกิดผลกระทบกับ
ชาติพันธุ์ลาหู่ด�ำบ้านห้วยลุหลวง
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