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ABSTRACT 

 

The effect of geographic separation of ethnic groups on local knowledge of 

used plants was investigated. In particular, the plants used by Tai Lue and Akha 

people in upper northern Thailand and Xishuangbanna, China, who were separated 

50–200 years ago was studied, to see how different the two geographically distinct but 

culturally similar groups were in this respect. In addition, the crop diversity and 

management was investigated and compared in both ethnic groups. Rice, the most 

important crop was studied, to shed light on how Tai Lue and Akha in  
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different locations understand their environment and to illuminate their traditional 

knowledge of planting rice and its relationship within their environments.  

I interviewed ten villagers in each studied village, i.e. 11 Tai Lue villages 

(nine in Thailand, two in China), and five Akha villages (three in Thailand, two in 

China). Questions were about which plants they used and how they used them. A total 

of 547 used plant species in 336 genera and 118 families were registered in the 

sixteen villages, and they were used for food (325 species), medicine (229), materials 

(59), fodder (17), social purposes (13), and fuel (7). Of the total of 325 food and 229 

medicinal plants, only 147 and 60 were shared between the studied villages in China 

and Thailand. Otherwise, the use patterns were quite similar with respect to which 

plant families and plant growth forms the used plants belonged to, and also in terms of 

in which habitats the Tai Lue and Akha found their used plants in. It is concluded that 

moving to a different site has forced the Tai Lue and Akha to find a new set of species, 

but that when using these new species they have maintained other traditions relating 

to used plants. 

The community farmers were interviewed about which cropping system they 

used and which crop plants they cultivated. Crop rotation was found in both the Thai 

and Chinese Tai Lue villages, and it was represented by multistorey tree-crop gardens 

in the Thai Akha villages, and crop rotation and intercropping systems in the Chinese 

Akha villages. The influence of both Thai and Chinese government policies, economy 

and the increasing need for purchased products has forced the Tai Lue and Akha into 

growing mostly cash crops rather than simply rice for their own subsistence. The 

major crops with high economic values were rice and chili in the Thai Tai Lue 

villages, coffee and litchi in the Thai Akha villages, and rubber in both the Chinese 
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Tai Lue and Akha villages. The upland rice planting areas of the Chinese Tai Lue and 

Akha villages have been replaced by the rubber plantations. 

I also studied the ten modern paddy rice varieties and two traditional paddy 

rice varieties grown by Tai Lue in upper northern Thailand, six modern paddy rice 

varieties of the Chinese Tai Lue and seven modern paddy rice varieties and six 

traditional upland rice varieties of the Chinese Akha in Xishuangbanna. This was 

done through interviews concerning the value of ecological and traditional use 

properties for each rice varity from 30, 20 and 20 households respectively. Traditional 

rice varieties have been almost completely replaced with modern varieties in the 

studied Tai Lue and Akha villages. High yields influence farmers to choose modern 

varieties. Maei Nong and Wing (Khao Peek), the traditional paddy rice varieties, are 

still cultivated in Ban Ngob, the Thai Tai Lue village because of ecological factors. 

Traditional glutinous rice varieties are maintained in the Chinese Akha villages even 

if they do not constitute the main staple food. Instead they were used for dessert in 

traditional Akha ceremonies. 
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บทคัดยอ 
 

 ศึกษาผลของการแยกจากกันทางภูมิศาสตรตอความแตกตางขององคความรูในการใช
ประโยชนจากพืชของชาวไทล้ือและอาขา ซ่ึงเดิมอาศัยอยูในสิบสองปนนา ประเทศจีนและอพยพ
มาอาศัยในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเม่ือประมาณ 50-200 ป เพื่อหาวาการใชประโยชน
จากพืชของชาวไทล้ือและอาขาท่ีอาศัยอยูในสิบสองปนนา ประเทศจีนและภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย มีความแตกตางกันหรือไม นอกจากนี้ยังไดศึกษาและเปรียบเทียบความหลากหลาย
ของพืชเกษตรและการจัดการของทั้งสองกลุมชาติพันธุ และเนื่องจากขาวเปนพืชเกษตรหลักของ
ชาวไทล้ือและอาขา จึงศึกษาหาความสัมพันธระหวางองคความรูเกี่ยวกับการปลูกขาวของชาว      
ไทล้ือและชาวอาขากับความแตกตางของสภาพแวดลอมของถ่ินท่ีอยูอาศัยในสิบสองปนนา 
ประเทศจีนและภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

ศึกษาการใชประโยชนจากพืชโดยสอบถามชนิดของพืชท่ีใชและวิธีการใชประโยชนจาก
ชาวบานจํานวน 10 คน ตอ หนึ่งหมูบาน โดยมีหมูบานไทล้ือในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
จํานวน 9 หมูบาน และในสิบสองปนนา ประเทศจีน จํานวน 2 หมูบาน จากหมูบานอาขาใน
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ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจํานวน 3 หมูบาน และในสิบสองปนนา ประเทศจีน จํานวน 2 
หมูบาน โดยในการศึกษาคร้ังนี้พบพืชท่ีใชประโยชนจาก 16 หมูบาน ท้ังหมด 547 ชนิด จัดอยูใน 
336 สกุล และ 118 วงศ แบงตามการใชประโยชนไดเปน พืชท่ีใชเปนอาหาร 325 ชนิด พืชท่ีใชเปน
ยารักษาโรค 229 ชนิด พืชท่ีใชเปนวัสดุ 59 ชนิด พืชท่ีใชเล้ียงสัตว 17 ชนิด พืชท่ีใชทางสังคม 13 
ชนิด และพืชท่ีใชเปนเช้ือเพลิง 7 ชนิด จากจํานวนชนิดของพืชท้ังหมดท่ีใชเปนอาหารและยารักษา
โรค มีเพียง 147 และ 60 ชนิด ท่ีเปนชนิดเดียวกันและมีการใชประโยชนในชุมชนไทล้ือและอาขา
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและสิบสองปนนา ประเทศจีน สวนรูปแบบของการใช
ประโยชน ชนิดของวงศพืช ตลอดจนถ่ินท่ีอยูอาศัยของพืชท่ีนํามาใชประโยชนนั้นคลายคลึงกัน จึง
สรุปไดวา ชาวไทลื้อและอาขาท่ีอพยพมาจากถิ่นอยูเดิมในสิบสองปนนา ประเทศจีน แลวเขามาต้ัง
ถ่ินฐานใหมอยูในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ยังคงมีวัฒนธรรมการใชประโยชนจากพืชท่ี
เหมือนกัน แตจําเปนตองใชพืชชนิดอ่ืนท่ีหาไดในถ่ินท่ีอยูอาศัยใหม 
 ศึกษาระบบการเกษตรและชนิดของพืชเกษตรในแตละหมูบานโดยการสนทนาและ  
สอบถามขอมูลจากเกษตรกรของแตละหมูบาน พบวา ชาวไทลื้อในภาคเหนือตอนบนของประเทศ
ไทย และสิบสองปนนา ประเทศจีน นิยมทําการเกษตรแบบ ปลูกพืชหมุนเวียน ชาวอาขาใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ทําการเกษตรแบบ ปลูกพืชเกษตรในสวนไมยืนตน และชาว    
อาขาในสิบสองปนนา ทําการเกษตรแบบ ปลูกพืชหมุนเวียน และการปลูกพืชรวมหรือพืชแซม โดย
อิทธิพลจากนโยบายของรัฐบาลไทยและจีน เศรษฐกิจ และความตองการในการซ้ือผลิตภัณฑมีผล
ตอชาวไทล้ือและอาขาในท้ังสองประเทศ ทําใหมีการเปล่ียนแปลงการเกษตรจากเดิมปลูกเฉพาะ
ขาวเพื่อใชบริโภคในครัวเรือนเพื่อยังชีพมาเปนการเพาะปลูกพืชเกษตรท่ีสรางรายไดใหกับ
ครัวเรือน พืชเกษตรที่สําคัญของชาวไทล้ือในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย คือ ขาว และ พริก 
ของชาวอาขา คือ กาแฟ และล้ินจี่ ในขณะท่ีพืชเกษตรท่ีสําคัญของชาวไทล้ือและอาขาใน              
สิบสองปนนา ประเทศจีน คือ ยางพารา โดยมีแนวโนมในอนาคตวาพื้นท่ีท่ีใชในการปลูกขาวสวน
ใหญจะถูกแทนท่ีดวยพื้นท่ีปลูกยางพารา เนื่องจากยางพารามีคุณคาทางเศรษฐกิจสูง 
 ศึกษาหาความสัมพันธระหวางองคความรูเกี่ยวกับการปลูกขาว โดยสอบถามขอมูลจาก
เกษตรกรชาวไทล้ือในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจํานวน 30 ครัวเรือน ชาวไทล้ือในสิบ
สองปนนา จํานวน 20 ครัวเรือน และชาวอาขาในสิบสองปนนา จํานวน 20 ครัวเรือน เกี่ยวกับ
คุณสมบัติท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอมและการใชประโยชนของขาวนาพันธุปรับปรุงของหมูบาน
ชาวไทล้ือ ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย จํานวน 6 สายพันธุ และขาวนาพันธุดั่งเดิม 
จํานวน 2 สายพันธุ ขาวนาพันธุปรับปรุงของหมูบานชาวไทล้ือ ในสิบสองปนนา ประเทศจีน 
จํานวน 6 สายพันธุ ขาวนาพันธุปรับปรุงของหมูบานชาวอาขา ในสิบสองปนนา ประเทศจีน 
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จํานวน 7 สายพันธุ และขาวไรพันธุดั่งเดิมจํานวน 6 สายพันธุ พบวาขาวพันธุดั้งเดิมสวนใหญของ
ชาวไทล้ือและอาขาในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและสิบสองปนนา ประเทศจีน ถูกแทนท่ี
ดวยขาวสายพันธุปรับปรุงใหม ท่ีใหผลผลิตสูง ซ่ึงลักษณะการใหผลผลิตท่ีสูงนี้เปนลักษณะสําคัญท่ี
มีผลตอการตัดสินใจเลือกปลูกขาวสายพันธุใหมของเกษตรกร อยางไรก็ตามเกษตรกรในบานงอบ 
อ.ทุงชาง จ.นาน ยังคงปลูกขาวนาพันธุดั้งเดิม คือ เหมยนอง และ ขาวปก โดยขาวท้ังสองพันธุนี้มี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของหมูบาน เกษตรกรชาวอาขาในสิบสองปนนา ประเทศจีน 
ยังคงปลูกขาวเหนียวอยู ท้ังท่ีขาวเหนียวไมไดเปนอาหารหลัก ท้ังนี้เพราะตองใชขาวเหนียวเปน
สวนประกอบหลักในการทําขนมท่ีใชในประเพณีของอาขา 
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