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ปกาเกอะญอ
ฉันคือคน

ผลการศึกษาโครงงาน
 “การศึกษาภูมิปัญญาบนฐานการพึ่งพิงทรัพยากรปา่และน�้าของชุมชนปกาเกอะญอ”

กรณีศึกษาชุมชนบ้านสบลาน อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
จัดท�าโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรุ่งอรุณ ปีการศึกษา 2558
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คณะผู้จัดท�า

ข้อมูลและเนื้อหา
กรชิต บุญสถิต์ภักดี

เคนญ่า วงศ์ไพบูลย์

จารุวรรณ แป้นเพชร

ชนิดาภา เผ่าไพสิฐศรีอนันต์

ชนิดาภา เลิศธนสาร

ณฐกร แซ่เจ็ง

ณิชา ดีรุ่งโรจน์

ณัฎฐชัย พฤทธิ์วิสุทธิ์

ณัชชา ธนะชานันท์

ติณณ์ ตุลยาภรณ์โชติ

ทรรศนีย์ พงส์พนางาม

นภาภัสสร์ วัฑฒนาธร

นภิสา ศุภนันธร

ปภาวรินท์ สิทธิโชติ

ปุณณภา ปุณโณทก

ปณิธาน ตั้งศตนันท์

ปีย์วรา เสมวิมล

พิชญุติม์ คุณะนิติสาร

เมฆ ชวรัตนานันท์

วนา ภูษิตาศัย

วาดไว้ เจนวัฒนวิทย์

เวฬิกา อุฬารตินนท์

ศุภานัน ลีลารุจาวาณิช

ศุภพิชญ์ มนัสศิริวิทยา

สวิตตา จันทรี

สิรภัทร ปานเคลือบทอง

คุณครู เปรมปรีติ หาญทนงค์

ครูที่ปรึกษา

กองบรรณาธิการ
ชนิดาภา เผ่าไพสิฐศรีอนันต์

ปุณณภา ปุณโณทก

วนา ภูษิตาศัย

วาดไว้ เจนวัฒนวิทย์

ศิลปกรรม พิิสูจน์อักษร
ณัชชา ธนะชานันท์

เคนญ่า วงศ์ไพบูลย์
ทรรศนีย์ พงส์พนางาม

นภิสา ศุภนันธร

ปีย์วรา เสมวิมล

ปุณณภา ปุณโณทก

วาดไว้ เจนวัฒนวิทย์

สิรภัทร ปานเคลือบทอง
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สารคดี

ข้อมูลนิทรรศการ

เวทีสาธารณะ

ทรรศนีย์ พงส์พนางาม

นภิสา ศุภนันธร

ปีย์วรา เสมวิมล

สิรภัทร ปานเคลือบทอง

กรชิต บุญสถิต์ภักดี

เคนญ่า วงศ์ไพบูลย์

จารุวรรณ แป้นเพชร

ชนิดาภา เผ่าไพสิฐศรีอนันต์

ชนิดาภา เลิศธนสาร

ณฐกร แซ่เจ็ง

ณิชา ดีรุ่งโรจน์

ณัฎฐชัย พฤทธิ์วิสุทธิ์

ณัชชา ธนะชานันท์

ติณณ์ ตุลยาภรณ์โชติ

ทรรศนีย์ พงส์พนางาม

นภาภัสสร์ วัฑฒนาธร

นภิสา ศุภนันธร

ปภาวรินท์ สิทธิโชติ

ปุณณภา ปุณโณทก

ปณิธาน ตั้งศตนันท์

ปีย์วรา เสมวิมล

พิชญุติม์ คุณะนิติสาร

เมฆ ชวรัตนานันท์

วนา ภูษิตาศัย

วาดไว้ เจนวัฒนวิทย์

เวฬิกา อุฬารตินนท์

ศุภานัน ลีลารุจาวาณิช

ศุภพิชญ์ มนัสศิริวิทยา

สวิตตา จันทรี

สิรภัทร ปานเคลือบทอง

นภิสา ศุภนันธร

พิชญุติม์ คุณะนิติสาร

สิรภัทร ปานเคลือบทอง

ข้อมูลและเนื้อหา
ปุณณภา ปุณโณทก

ปณิธาน ตั้งศตนันท์

ปีย์วรา เสมวิมล

พิชญุติม์ คุณะนิติสาร

เมฆ ชวรัตนานันท์

วนา ภูษิตาศัย

วาดไว้ เจนวัฒนวิทย์

เวฬิกา อุฬารตินนท์

ศุภานัน ลีลารุจาวาณิช

ศุภพิชญ์ มนัสศิริวิทยา

สวิตตา จันทรี

สิรภัทร ปานเคลือบทอง

พิิสูจน์อักษร
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ค�ำน�ำ
	 จากการรวบรวมความหมายของค�าว ่า	

“ภูมิปัญญา”	พบว่า	ภูมิปัญญานั้น	หมายถึงพื้นฐาน

ความรู้	ความสามารถและความเชื่อของมนุษย์ที่น�าไป

สู่แนวทางปฎิบัติและการแก้ไขปัญหาต่างๆ	มีความ  

เหน็พ้องต้องกนัของชมุชน	และสบืทอดมารุน่ต่อรุน่      

อีกทั้งองค์ความรู ้ยังเช่ือมโยงถึงกันในเกืือบทุกด้าน	

กลายเป็นฐานการกระท�าและความคิดอย่างที่ควรจะ

เป็นในการด�าเนินชีวิตอันน�าความงอกงามมาสู่สังคม	

ซึ่งเรียกว่า	“วัฒนธรรม”

	 กลุ่มชนที่ชื่อว่า	“ปกาเกอะญอ”	อันมีความ

หมายว่า	“คน”	เป็นกลุ่มชนที่เราให้ความสนใจและได้

ท�าการศึกษา	ชุมชนปกาเกอะญอบ้านสบลาน	อ�าเภอ		

สะเมิง	จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นชุมชนเล็กๆ	ที่มากด้วย

ภมูปัิญญา	จากการท่ีพวกเราได้เข้าไปสมัผสัและใช้ชวีติ

อยูใ่นหมูบ้่าน	พบว่าชมุชนนัน้อยูห่่างไกลจากเมอืงหลวง

และไร้ซึ่งความสะดวกสบาย	อีกท้ังยังเข้าถึงได้ยาก				

ไม่มีน�้าประปา	นอกจากประปาภูเขาที่ชาวบ้านต่อเอง	

ไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างสะดวก	แต่สิ่งที่ชุมชนมีคือ	ป่า	เขา	

และสายน�้าที่โอบล้อมหมู่บ้านอยู่เท่านั้น	ท�าให้ชาว																									

ปกาเกอะญอพึ่งพิงทรัพยากรป่าและน�้าในทุกเรื่อง					

ของชีวิต	และพวกเขายังได้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาต่างๆ	

ขึ้นมาด้วยแนวคิดที่ว ่า	 “ใช้ด้วย	 รักษาด้วย”	หรือ												

“มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้น”

	 จากการรวบรวมความหมายของค�าว ่า	

“ภูมิปัญญา”	พบว่า	ภูมิปัญญานั้น	หมายถึงพื้นฐาน

ความรู้	ความสามารถและความเชื่อของมนุษย์ที่น�าไป

สู่แนวทางปฎิบัติและการแก้ไขปัญหาต่างๆ	มีความ  

เหน็พ้องต้องกนัของชมุชน	และสบืทอดมารุน่ต่อรุน่      

อีกทั้งองค์ความรู ้ยังเช่ือมโยงถึงกันในเกืือบทุกด้าน	

กลายเป็นฐานการกระท�าและความคิดอย่างที่ควรจะ

เป็นในการด�าเนินชีวิตอันน�าความงอกงามมาสู่สังคม	

ซึ่งเรียกว่า	“วัฒนธรรม”

	 กลุ่มชนที่ชื่อว่า	“ปกาเกอะญอ”	อันมีความ

หมายว่า	“คน”	เป็นกลุ่มชนที่เราให้ความสนใจและได้

ท�าการศึกษา	ชุมชนปกาเกอะญอบ้านสบลาน	อ�าเภอ		

สะเมิง	จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นชุมชนเล็กๆ	ที่มากด้วย

ภมูปัิญญา	จากการท่ีพวกเราได้เข้าไปสมัผสัและใช้ชวีติ

อยูใ่นหมูบ้่าน	พบว่าชมุชนนัน้อยูห่่างไกลจากเมอืงหลวง

และไร้ซึ่งความสะดวกสบาย	อีกท้ังยังเข้าถึงได้ยาก				

ไม่มีน�้าประปา	นอกจากประปาภูเขาที่ชาวบ้านต่อเอง	

ไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างสะดวก	แต่สิ่งที่ชุมชนมีคือ	ป่า	เขา	

และสายน�้าที่โอบล้อมหมู่บ้านอยู่เท่านั้น	ท�าให้ชาว																									

ปกาเกอะญอพึ่งพิงทรัพยากรป่าและน�้าในทุกเรื่อง					

ของชีวิต	และพวกเขายังได้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาต่างๆ	

ขึ้นมาด้วยแนวคิดที่ว ่า	 “ใช้ด้วย	 รักษาด้วย”	หรือ												

“มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้น”

โดยอาศัยข้อห้ามและความเช่ือต่างๆ	เป็นตัวก�าหนด

พฤติกรรม	ท�าให้เกิดเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและ	

มีเอกลักษณ	์รวมทั้งยังมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น	

	 อย่างไรก็ตามชุมชนบ้านสบลานก็เผชิญกับ

ความเปล่ียนแปลงเหมือนดังชุมชนอ่ืนๆ	ทั้งในเรื่องของ

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาต่างๆ	ได้แก่	การประกาศ

เขตอุทยานแห่งชาติและโครงการเข่ือนแม่ขาน	รวมทั้ง

การเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนเอง	 เช่นเร่ืองของการ

ศึกษา	เรื่องของทัศนคติที่เปลี่ยนไปของชาวบ้าน	ชาว

ปกาเกอะญอบ้านสบลานส่วนหนึง่มีแนวคิดทีจ่ะด�าเนนิ

การขอประกาศเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ	ทั้งนี้เพื่อให้

คนในชุมชนเห็นคุณค่าในตนเอง	อีกท้ังการประกาศ			

เขตวัฒนธรรมพิเศษดังกล่าวยังส่งผลต่อการคงอยู่ของ

ชุมชน	 ด ้วยการคุ ้มครอง พ้ืนที่ท�ากิน	 พื้นที่ทาง																					

จิตวิญญาณ	รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมและการเรียนรู้	

นอกจากนี้อาจส่งผลต่อการชะลอหรือหยุดยั้งโครงการ

ต่างๆ	ที่ส่งผลต่อการอพยพโยกย้ายออกจากพื้นที่ของ

ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน

	 ร่างรายงาน		HIA	ฉบับนี้จึงถูกจัดท�าข้ึนเพ่ือ

สนบัสนนุแนวคดิในการขอประกาศเขตวฒันธรรมพเิศษ	

เพื่อน�าเสนอองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาของชุมชน

โดยอาศัยข้อห้ามและความเช่ือต่างๆ	เป็นตัวก�าหนด

พฤติกรรม	ท�าให้เกิดเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและ	

มีเอกลักษณ	์รวมทั้งยังมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น	

	 อย่างไรก็ตามชุมชนบ้านสบลานก็เผชิญกับ

ความเปล่ียนแปลงเหมือนดังชุมชนอ่ืนๆ	ทั้งในเรื่องของ

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาต่างๆ	ได้แก่	การประกาศ

เขตอุทยานแห่งชาติและโครงการเข่ือนแม่ขาน	รวมทั้ง

การเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนเอง	 เช่นเร่ืองของการ

ศึกษา	เรื่องของทัศนคติที่เปลี่ยนไปของชาวบ้าน	ชาว

ปกาเกอะญอบ้านสบลานส่วนหนึง่มีแนวคิดทีจ่ะด�าเนนิ

การขอประกาศเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ	ทั้งนี้เพื่อให้

คนในชุมชนเห็นคุณค่าในตนเอง	อีกท้ังการประกาศ			

เขตวัฒนธรรมพิเศษดังกล่าวยังส่งผลต่อการคงอยู่ของ

ชุมชน	 ด ้วยการคุ ้มครอง พ้ืนที่ท�ากิน	 พื้นที่ทาง																					

จิตวิญญาณ	รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมและการเรียนรู้	

นอกจากนี้อาจส่งผลต่อการชะลอหรือหยุดยั้งโครงการ

ต่างๆ	ที่ส่งผลต่อการอพยพโยกย้ายออกจากพื้นที่ของ

ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน

	 ร่างรายงาน		HIA	ฉบับนี้จึงถูกจัดท�าข้ึนเพ่ือ

สนบัสนนุแนวคดิในการขอประกาศเขตวฒันธรรมพเิศษ	

เพื่อน�าเสนอองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาของชุมชน

คณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔

              โรงเรียนรุ่งอรุณ
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

“ “วัฒนธรรมคือทัศนคติและพฤติกรรมที่สืบทอดปฎิบัติตามกันมา
หลายชั่วอายุคน ซึ่งส่วนส�าคัญที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมก็คือภูมิปัญญา 
 ภูมิปัญญา คือชุดความรู้ความเชื่อที่มนุษย์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ และเห็นพ้องร่วมกันในชุมชน สืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็น
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน”

“ “วัฒนธรรมคือทัศนคติและพฤติกรรมที่สืบทอดปฎิบัติตามกันมา
หลายชั่วอายุคน ซึ่งส่วนส�าคัญที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมก็คือภูมิปัญญา 
 ภูมิปัญญา คือชุดความรู้ความเชื่อที่มนุษย์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ และเห็นพ้องร่วมกันในชุมชน สืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็น
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน”
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ป่าและน�้า ต้นก�าเนิดของทุกสิ่ง ชุมชนปกาเกอะญอรายล้อมด้วย
ป่าไม้ และสายน�า้อันอุดม ชีวิตทุกๆ วันของชาวปกาเกอะญอ

ล้วนสัมพันธ์และข้องเกี่ยวกับธรรมชาติ

โดยปกติแล้วภาคเหนือของประเทศไทยจะมีป่าอยู	่5	ประเภท	

ดังนี้	 ป่าสนเขา	 (200-1800	msl),	 ป่าดิบแล้ง	 (100-500	msl),	

ป่าเบญจพรรณ(50-800	msl),	ป่าเต็งรัง	 (50-1000	msl),	ป่าดิบชื้น

(0-100	 mls)	 โดยถิ่นฐานของชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานจะ

อยู่ในพื้นที่ที่มีระดับความสูงที่พบป่าเบญจพรรณซึ่งเป็นป่าผลัดใบ	

พื้นที่ยังมีความค่อนข้างลาดชันและมีสายน�้ามากมายเพราะเป็น

พื้นที่ต้นน�้า	 ในบริเวณดังกล่าวสามารถพบป่าได้ถึง	 4	 ประเภท	 คือ	

	 ป่าสนเขา	 ป่าดิบแล้ง	 ป่าเบญจพรรณ	 และป่าเต็งรัง	

ป่าชุมชน
ป่าเป็นต้นทุนชีวิตในทุกเรื่องส�าหรับชาวปกาเกอะญอ	พวกเขา														

ใช้ประโยชน์จากป่าและมีการบริหารจัดการทรัพยากรป่าที่ดี	 	 ชาว											

ปกาเกอะญอบ้านสบลานแบ่งพืน้ทีป่่าออกเป็น	3	ส่วน	ตามความจ�าเป็น

ในการใช้สอยและใช้ทรัพยากรป่าเท่าที่จ�าเป็น

 	 ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานน�าทรัพยากรในพื้นที่มาใช้

ประโยชน์	พวกเขาน�าไม้จากป่าใช้สอยมาสร้างบ้านเรือนและข้าวของ

เครื่องใช้	เก็บผัก	สมุนไพรจากในป่ามาท�าอาหารและยา	ย้อมสีผ้าเอง

จากเปลือกไม้ท่ีหาได้รอบบ้านและในป่า	ชาวปกาเกอะญอจึงไม่ต้อง			

ไปหาปัจจัย	4	ในการด�ารงชีวิตที่ไหนไกล	และพวกเขายังมีแนวคิด														

ที่ว่า	“ใช้ด้วย รักษาด้วย” การใช้ประโยชน์จากป่าของชาว															
ปกาเกอะญอจึงประกอบไปด้วยความเชื่อและข้อห้ามมากมายที่ท�าให้

การใช้ทรพัยากรจากป่าแต่ละครัง้น้ันต้องผ่านการคดิและเลือกสรรอย่าง

ถีถ้่วน	และใช้อย่างรู้ท่ีมาท่ีไป	ท�าให้ไม่ว่าพวกเขาจะใช้ประโยชน์จากป่า

มากี่ชั่วอายุคน	ป่าก็ยังไม่หมดไปจากชุมชน

 ป่าใช้สอย	เป็นป่าทีอ่นญุาตให้ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์

ได้	เช่น	ถางไร่	ท�านา	เกบ็ของป่า	โดยถ้าหากมีต้นไม้ใหญ่กจ็ะปล่อยให้

ต้นไม้โตอย่างเต็มที่	แต่หากว่าเป็นพืชพันธุ์ทั่วไป	ที่ชาวปกาเกอะญอ

ใช้สอยในชีวิตประจ�าวัน	 เช่นพืชที่ใช้ในการย้อมผ้าหรือฟืน	หากไม่

ต้องการเดินไกล	ชาวบ้านก็จะนิยมปลูกไว้รอบบ้าน	

 

 ป่าความเช่ือ เป็นป่าที่เกี่ยวพันกับชีวิตของชาว						

ปกาเกอะญอมากทีส่ดุ	เนือ่งจากเมือ่แรกเกดิ	พ่อแม่ชาวปกาเกอะญอ

ทกุคนจะน�าสายสะดอืลกูใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วน�าไปผูกไว้กบัต้นไม้ที่

ป่าเดปอ	(แปลว่าสายสะดอื)	โดยไม้ใหญ่ต้นหนึง่สามารถผกูสายสะดอื

ได้หลายคน	และหากมีการตัดต้นเดปอจะต้องมีการเรียกขวัญเด็ก	

โดยการน�าไก่คู่และเหล้าไปไหว้	จากนั้นก็ผูกสายสิญจน์ที่ข้อมือเด็ก	

โดยมากไม่มีใครตัดต้นเดปอ	เพราะเท่ากับท�าลายขวัญของเด็ก

	 ป่าตาวีโดะ	เป็นป่าช้าทารก	ซ่ึงเชื่อว่า	เป็นป่าที่มีผีดุที่สุด	

ชาวบ้านจะน�าศพเดก็มาฝังไว้ใต้ต้นไทร	เพราะมยีางสขีาวคล้ายน�า้นม

และฝากแม่ต้นไทรเลี้ยงลูกแทน

 

	 ป่าตาซัวโค่	เป็นป่าช้าผู้ใหญ่	ห้ามน�าสิ่งใดๆ	ออกจากป่า	

เพราะเป็นของไม่ดีจะมีผีตามมา

 

	 ป่าตาเดโดะ	เป็นป่าที่เป็นทางเดินของผี	มีลมแรง	ห้ามใช้

ทรัพยากรบริเวณนั้น	และห้ามพักอาศัยเพราะเชื่อว่าจะถูกผีกิน

 

	 ป่าเดหม่ือเบอ	ป่านีจ้ะเป็นบ้านของภตูผี	ห้ามใช้ทรัพยากร

ในป่านี้	เป็นป่าที่มีน�า้ล้อมรอบ

ป่าอนุรักษ์ แบ่งเป็นสองส่วนคือ	ป่าอนุรักษ์	ซึ่งจะไม่อนุญาต		

ให้ชาวบ้านเข้าไปใช้สอยได้	 	 เพราะอาศัยแหล่งน�้าจากป่านี้	ทั้งยัง						

อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน	และ	ป่าอนุรักษ์ยั่งยืน เป็นป่าต้นน�้าที่มี			

ขนาดใหญ่มากถงึ	6,000	ไร่	และเนือ่งจากถกูสมัปทานไปแล้ว	2	ครัง้	

ชาวบ้านจึงไม่อนุญาตให้ใช้สอย	

	 กล่าวได้ว่าชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานเป็นชุมชนที่มี

ทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์มากที่สุดชุมชนหนึ่ง	แต่พวกเขา

เลือกที่จะใช้ทรัพยากรอย่างพอดี	โดยสร้างกฏเกณฑ์มากมายเพื่อ

รักษามันไว้	ทุกวันนี้ป่าใช้สอยของพวกเขาเป็นเพียง	15%	ของป่า

ทั้งหมด	โดยพวกเขาไม่จ�าเป็นจะต้องกั้นร้ัวแยกเขต	เพราะรั้วของ					

พวกเขาคือ	จิตส�านึกและความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนั้นเอง

 

ป่ารากฐาน
บ้านสบลาน
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ประวัติ
บ้านสบลาน

 บ้านสบลานเป็นหย่อมบ้าน 1 ใน 5 หย่อมบ้านของหมู่บ้านเเม่ลานค�า โดย 5 หย่อมบ้านดังกล่าว

ประกอบด้วย หย่อมบ้านเเม่ลานค�า หย่อมบ้านห้วยเฮี๊ยะ หย่อมบ้านห้วยหญ้าไทร หย่อมบ้านใหม่ เเละ   

“หย่อมบ้านสบลาน อ�าเภอสะเมิง จงัหวดัเชยีงใหม่” ซึง่อยูใ่นเขตป่าสงวนเเห่งชาตสิะเมงิ ทีก่�าลงัจะถกูเตรยีม

ประกาศเป็นเขตอุทยานเเห่งชาติออบขาน

 ชุมชนเเห่งน้ีมีความเป็นมานานกว่า 150 ปี สืบความกลับไปได้ว่า พ่ออุ้ยนะนู ภรรยา เเละลูกทั้ง        

5 คน อพยพจากบ้านห้วยหยวก อ�าเภอเเม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตั้งถิ่งฐานบริเวณที่เป็นบ้านสบลานใน

ปัจจุบัน เป็นการอพยพเพื่อหาที่ท�ากินใหม่ 

เครือญาติ
 ในปัจจุบันบ้านสบลานมีชื่อสกุลในทะเบียนราษฎร์ ทั้งหมด 4 สกุลใหญ่ นั่นก็คือ “ยอดฉัตรมิ่งบุญ” 

“พิชิตสิงขร”  “บ�าเพ็ญจิตบวร” เเละ  “สบลานสวัสดิ์”  ซึ่งมีบรรพบุรุษร่วมกัน จึงสามารถสะท้อนได้ว่า              

ชาวบ้านสบลานยังคงมีความใกล้ชิดเสมือนเครือญาติกันอยู่

ผู้น�าชุมชน
พะตี่แจ
พะตีเ่เจเป็นผูน้�าทางด้านความเชือ่

วัฒนธรรม เเละจิตวิญญาณ (ฮีโข่)

พะตี่ตาเเยะ
พะตี่ตาเเยะเป็นผู้น�าทางด้านการ

เคล่ือนไหวเพื่อยืนยันสิทธิการ    

อยู่อาศัย ท�ามาหากิน รวมทั้งการ

จัดการทรัพยากรป่าเเละน�้าด้วย

ตนเอง ตามจารีตประเพณี

พ่อหลวงนะพอ โชคส่งเสริม
พ่อหลวงนะพอ โชคส่งเสริมเป็น

ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านเเม่ลานค�า 

ที่ ประกอบไปด ้วยหย ่อมบ ้าน         

สบลานและอีก 4 หมู่บ้าน

โดยพ่อหลวงนะพอ โชคส่งเสริม 

เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 8 

ตั้งเเต่ปี พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน
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หย่อมบ้านสบลานเป็นชุมชนขนาดเล็ก ชาวบ้านทุกคนล้วนมีความรู้ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานและยังคงเข้มข้นในองค์ความรู้

ในผังแสดงแหล่งความรู้ที่นักเรียนรุ่งอรุณท�าการศกึษา

ครูภัทร
พะตี่ชิ

พะตี่กาเล
พะตี่แดง

ปาลาแมะ
(พี่อุดม)

พะตี่อนันต์

พะตี่จะแฮ

พะตี่บุญ

พะตี่ดอก

พะตี่ค�าปาน

พะตี่เหลือง

พะตี่แสง
อรวรรณ

พะตี่หล้า พะมื่อ พะตี่นุแอสุรชาติ

พะตี่จ๋าง

พะตี่นุโพ

พะขอ พี่จิระชัย

ธา

ท�าไร่

ท�านา

สมุนไพรเก็บน�า้ผึ้ง
ทอผ้า

ผังหมู่บ้าน
ชุมชนปกาเกอะญอบ้านสบลาน

N

นิทาน
ธา

บ้านเรือน

เก็บน�้าผึ้ง

พันธุ์ข้าว

เลี้ยงสัตว์
ท�าไร่นา

จักสาน

ดนตรีพื้นบ้าน

จักสาน
ทอผ้า

มีคาถา
รักษาบาดแผล

ผู้สืบต่อ
หน้าที่ฮีโข่
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ลูกู้

อาแจ

พะตี่พะชิเว พะตี่เป พะตี่แจ (ฮีโข่)

อาละ

โดม

ศาลารวม

พะตี่ตาแยะ

ครูกรุง ปื้อ

หน่อมิ เฉลิมชัย
รุณี

ห้องน�า้

สมุนไพร
จักสาน

จักสาน

ศูนย์เด็กเล็ก

ธา

ธา

น�้า
ป่า
ข้าว

อาหาร มีคาถา
ปลูกพืช

ครูภูมิปัญญา
ภาษาปกาเกอะญอ

หย่อมบ้านสบลานเป็นชุมชนขนาดเล็ก ชาวบ้านทุกคนล้วนมีความรู้ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานและยังคงเข้มข้นในองค์ความรู้

ในผังแสดงแหล่งความรู้ที่นักเรียนรุ่งอรุณท�าการศกึษา

พี่จิระชัย
ดนตรีพื้นบ้าน
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ออที เกอะ ตอที 
ได้กินจากน�้าต้องรักษาน�้า

ออก่อ เกอะ ตอก่อ 
ได้กินจากป่าต้องรักษาป่่า

ออที เกอะ ตอที 
ได้กินจากน�้าต้องรักษาน�้า

ออก่อ เกอะ ตอก่อ 
ได้กินจากป่าต้องรักษาป่่า

“ ”
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น�้ำ
	 น�้า	คือปัจจัยท่ีส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของผู้คนและหล่อเลี้ยง

ชมุชนมาอย่างยาวนาน	สายน�า้ยงัเป็นแหล่งความเชือ่และพธิกีรรมทีส่บื

ต่อกันมาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

	 บ้านสบลาน	คือชุมชนต้นน�้าท่ามกลางขุนเขา	ซึ่งล้อมรอบด้วย

ป่าและน�้าอันอุดมสมบูรณ์	พื้นที่นี้มีทั้งตาน�้าและสายน�้ามากมาย	ซึ่ง

ชาวปกาเกอะญอกส็ามารถทีจ่ะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ทีต้่นน�า้

แห่งนี้ไว้ได้เป็นอย่างดี	 	นอกจากนี้พวกเขายังมีจิตส�านึกในการดูแล

รักษาน�้า	 ซ่ึงไม่เพียงแต่รักษาเพื่อการท่ีจะมีน�้าใช้ภายในชุมชน	แต่ยัง

รักษาเพื่อให้คนปลายน�า้ได้ใช้น�้าที่สะอาดและมีคุณภาพที่ด	ี
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จุดเริ่มต้น(น�้ำ)

	 ป่าต้นน�้าบ้านสบลาน	 เป็นจุดก�าเนิดของ

ล�าห้วยมากมายกว่า	22	สาย	อาท	ิห้วยหม	ีห้วยลูกอ๊อด	

ห้วยน�้าหวาน	ซึ่งแต่ละสายไหลมารวมกันจนเกิดเป็น

ล�าน�า้	3	สาย	ได้แก่	ล�าน�า้แม่ลานเงนิ	ล�าน�า้แม่ลานค�า	

และ	ล�าน�้าแม่ลานหลวง		ก่อนจะไหลต่อไปจนเกิดรวม

เป็นล�าน�้าแม่ลาน	จากนั้นไหลไปรวมกับล�าน�้าแม่ขาน	

ซึง่ไหลไปรวมกบัแม่น�า้ปิงทีบ้่านสองแคว	อ�าเภอสะเมงิ	

จังหวัดเชียงใหม	่ในที่สุด

            

	 ล�าน�้าแม่ขานนี้	มีจุดก�าเนิดจากป่าต้นน�้าใน

เขตอุทยานแห่งชาติออบขาน	อ�าเภอสะเมิง	จังหวัด

เชียงใหม่	ซึ่งมีบริเวณผืนป่าท่ีต่อเนื่องกับผืนป่าซึ่งเป็น

ทีต่ัง้ของบ้านสบลาน		ล�าน�า้สายนีเ้ป็นล�าน�า้สายส�าคญั

ในการหล่อเลีย้งผูค้นร่วม	3	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอสะเมงิ	

อ�าเภอสันป่าตอง	และอ�าเภอแม่วาง

N

	 ฝนคือปัจจัยส�าคัญ	ที่ส่งผลต่อการกักเก็บ					

น�า้ในล�าธารหรือแหล่งน�า้ธรรมชาต	ิรวมท้ังส่งผลต่อวถิี

ท�ากินของชาวปกาเกอะญอ	เมื่อฝนตกลงสู่ผืนดิน	น�้า

จะถูกกักเก็บลงในดิน	โดยมีป่าช่วยดูดซับน�้าไว้		เมื่อ

น�า้สะสมในดนิมากจนถงึจดุหนึง่	น�า้จะไหลซมึออกทาง

หน้าดิน	เกิดเป็น	“ตาน�า้”									

	 ใน	1	ปี	ช่วงทีฝ่นตกมากทีส่ดุ	คอื	ช่วงระหว่าง

เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม	โดยเฉพาะเดือน

กันยายนถึงตุลาคม	หากฝนไม่ตก	ชาวบ้านจะไม่

สามารถท�าไร่ได้	 เนื่องจากไร่เป็นการปลูกข้าวที่พึ่ง				

น�า้ฝน	ขณะเดียวกนัในการท�านากจ็ะท�าได้ยาก		เพราะ

มีน�้าที่น้อยเกินไป	จึงต้องมีการประกอบพิธีกรรม									

ขอฝนขึ้น	เพื่อให้ฝนตกตามฤดูกาล	

กำรขอฝน
	 ชาวบ้านจะท�าพิธีกรรมขอฝน	ในช่วงเวลาที่ฝน

ตกไม่ตรงตามเวลาและฤดูกาล		โดยชาวบ้านจะไปรวม

กันยังต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในหมู่บ้าน	จากน้ันจะน�า						

ธูปเทียน	ขนมต่างๆ	และน�้าส้มป่อย	ซึ่งเช่ือว่าช�าระล้าง		

สิง่ไม่ดไีปไหว้ทีโ่คนต้นไม้ศกัดิส์ทิธิน์ัน้	เนือ่งจากชาวบ้าน

เช่ือว่า	ต้นไม้ศักด์ิสิทธ์ิจะสามารถติดต่อกับพระแม่ธรณี	

ผีเจ้าป่า	เจ้าเขา	รวมไปถึงสวรรค์ได้		ในการไหว้ขอฝน

ชาวบ้านจะเชิญผีเจ้าป่า	เจ้าเขา	และเทวดาลงมาเพื่อรับ

ของเซ่นไหว้ก่อน	จากนั้นชาวบ้านจึงขอให้เทวดาช่วย

ท�าให้ฝนตกตามฤดูกาล	และชาวบ้านจะใช้น�้าส้มป่อย		

เทลงทีโ่คนต้นไม้เพือ่เป็นการช�าระล้างสิง่สกปรกออกไป

ผ่านพระแม่ธรณีที่อยู ่ใต้พื้นดิน	 อีกทั้งเพื่อเป็นการ

ขอบคณุต้นไม้ทีเ่ป็นเสมอืนผูส่้งข่าวให้กบัทัง้เบือ้งบนและ									

เบื้องล่างอีกด้วย

น�้ำมำจำกไหน

Not	to	Scale

 ล�าห้วยน้อยใหญ่มากมายบนพืน้ทีป่่าต้นน�า้ ไหลรวมกนักลายเป็นล�าน�า้
สายหลักที่หล่อเลี้ยงผู้คน ตั้งแต่คนต้นน�้าอย่างชาวปกาเกอะญอจนมาถึง    
คนปลายน�้าอย่างเรา
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	 ชุมชนปกาเกอะญอบ้านสบลาน							

มีถิ่นฐานบริเวณป่าต ้นน�้าซึ่ งยังคงความ						

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน�้าเป็นอย่างดี		

เนื่องจากการดูแลและจัดการทรัพยากรน�้า	

ของชุมชนนี้เป็นไปตามแนวความคิดที่ว่า	

“หากคนต้นน�า้ท�าให้น�้าสกปรก	คนปลายน�้า

ก็ได้ใช้น�้าสกปรก	แต่หากคนต้นน�้าดูแล

รักษาน�้า	คนปลายน�้าก็จะได้ใช้น�้าที่สะอาด” 

	 จากแนวความคิดนี้ 	 ท�าให ้ชาว									

ปกาเกอะญอใช้น�้าอย่างประหยัดและช่วยกัน

ดแูลรกัษาทรพัยากรน�า้	เพือ่ทีจ่ะรกัษาน�า้ไว้ให้

ดีที่สุด	

	 ชาวปกาเกอะญอมีรูปแบบการใช้

ประโยชน์ในทรัพยากรน�้าที่สอดคล้องกับ

สภาพธรรมชาติ	อกีทัง้ยงัมคีวามเชือ่ทีส่ะท้อน

ความเคารพ	ย�าเกรงต่อ	“ผ”ี	หรอื	“ธรรมชาต”ิ	

ส่งผลให้พวกเขาได้ร่วมรักษาทรัพยากรน�้า			

ให้คงความสะอาดและสมบูรณ์ตลอดมา

	 ชุมชนปกาเกอะญอบ้านสบลาน							

มีถิ่นฐานบริเวณป่าต ้นน�้าซึ่ งยังคงความ						

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน�้าเป็นอย่างดี		

เนื่องจากการดูแลและจัดการทรัพยากรน�้า	

ของชุมชนนี้เป็นไปตามแนวความคิดที่ว่า	

“หากคนต้นน�า้ท�าให้น�้าสกปรก	คนปลายน�้า

ก็ได้ใช้น�้าสกปรก	แต่หากคนต้นน�้าดูแล

รักษาน�้า	คนปลายน�้าก็จะได้ใช้น�้าที่สะอาด” 

	 จากแนวความคิดนี้ 	 ท�าให ้ชาว									

ปกาเกอะญอใช้น�้าอย่างประหยัดและช่วยกัน

ดแูลรกัษาทรพัยากรน�า้	เพือ่ทีจ่ะรกัษาน�า้ไว้ให้

ดีที่สุด	

	 ชาวปกาเกอะญอมีรูปแบบการใช้

ประโยชน์ในทรัพยากรน�้าที่สอดคล้องกับ

สภาพธรรมชาติ	อกีทัง้ยงัมคีวามเชือ่ทีส่ะท้อน

ความเคารพ	ย�าเกรงต่อ	“ผ”ี	หรอื	“ธรรมชาต”ิ	

ส่งผลให้พวกเขาได้ร่วมรักษาทรัพยากรน�้า			

ให้คงความสะอาดและสมบูรณ์ตลอดมา 	 ท�าหน้าทีเ่บีย่งน�า้เข้านา	โดยการ

สร้างฝายจะช่วยเบ่ียงทางน�้าสายหลัก				

ให้ไหลไปลงลีน	และส่งต่อไปยังเหมืองที่

จะน�าน�า้ไปยงัทีน่า	ในทกุๆ	ปีจะต้องมีการ

ซ่อมฝาย	เนื่องจากฝายนั้นท�ามาจากวัสดุ

ธรรมชาติเป็นหลัก	เช่น	ไม้

	 ฝายมี	 4	 ชั้น	 ชั้นล่างสุดเป็น			

กระสอบทราย	ซึ่งต้องเปลี่ยนในทุกๆ	ปี		

ชั้นที่สองเป็น	ท่อนไม้ใหญ่	ชั้นท่ีสามเป็น	

กิ่งไม้	ใบไม้	และช้ันบนสุดเป็นไม้ไผ่ผ่า

ครึ่ง	ตอกระหว่างกระสอบทราย

	 คือท่อนไม้ที่ขุดเซาะด้านในให้		

เป็นร่อง	ใช้ในการส่งน�า้จากฝายไปถงึเหมอืง

	 คือทางน�้าที่ส่งน�้าเข้านา	โดยจุดที่

น�้าลงถึงนา	จะเรียกว่า	“ปาต้า”

ทรัพยากรน�า้

	 ในทกุวนั	ชาวปกาเกอะญอทุกบ้าน

จะใช้	“ก๊วย”	หรอืตะกร้าหวายทีบ่รรจ“ุทเิตอ”	

หรอืกระบอกไม้ไผ่	และสะพายหลงัไปตกัน�้า

ที	่“เปลอซึแจโกล๊ะ”	ล�าธารที่อยู่ไม่ไกลจาก

บ้าน	เพือ่น�าน�า้กลบัมาใช้อปุโภคและบรโิภค

ในครัวเรือน	

	 ทีแ่ห่งนีไ้ม่เพยีงแต่เป็นแหล่งน�า้	แต่

ยังเป็นแหล่งรวมผู้คนจากในหมู่บ้าน	ให้ได้

พบปะพูดคุยกันอีกด้วย	แต่ปัจจุบันชาวบ้าน

ไม่ได้ไปตักน�้าที่ล�าธารแล้ว	 เพราะน�้าไม่

สะอาดเหมือนดังเดิม

	 ในทกุวนั	ชาวปกาเกอะญอทุกบ้าน

จะใช้	“ก๊วย”	หรอืตะกร้าหวายทีบ่รรจ“ุทเิตอ”	

หรอืกระบอกไม้ไผ่	และสะพายหลงัไปตกัน�้า

ที	่“เปลอซึแจโกล๊ะ”	ล�าธารที่อยู่ไม่ไกลจาก

บ้าน	เพือ่น�าน�า้กลบัมาใช้อปุโภคและบรโิภค

ในครัวเรือน	

	 ทีแ่ห่งนีไ้ม่เพยีงแต่เป็นแหล่งน�า้	แต่

ยังเป็นแหล่งรวมผู้คนจากในหมู่บ้าน	ให้ได้

พบปะพูดคุยกันอีกด้วย	แต่ปัจจุบันชาวบ้าน

ไม่ได้ไปตักน�้าที่ล�าธารแล้ว	 เพราะน�้าไม่

สะอาดเหมือนดังเดิม

การตักน�้าจากล�าธาร

ในอดีต

แหล่งน�ำ แหล่งรวมคน้
ฝาย ลีน

เหมือง
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1.แม่น�้าแม่ลานเงิน

2.แม่น�้าแม่ลานค�า

3.แม่น�้าแม่ลานหลวง

4.แม่น�้าลาน

กำรต่อท่อน�้ำ
 

	 ชาวบ้านได้ต่อท่อจากน�้าตก	“ขะชุ่กุ๊ย”	โดย

การวางหินขวางทางน�้าให้ไหลเบี่ยงไปยังบ่อ	แล้วจึงต่อ

ท่อลงมา	โดยอาศยัความลาดชนัของพ้ืนทีแ่ละปล่อยให้

น�้าไหลจากท่ีสูงลงมาสู่พื้นที่ระดับหมู่บ้านและที่นาซึ่ง	

อยู่ต�า่กว่า	

กำรต่อท่อน�้ำ
 

	 ชาวบ้านได้ต่อท่อจากน�้าตก	“ขะชุ่กุ๊ย”	โดย

การวางหินขวางทางน�้าให้ไหลเบี่ยงไปยังบ่อ	แล้วจึงต่อ

ท่อลงมา	โดยอาศยัความลาดชนัของพ้ืนทีแ่ละปล่อยให้

น�้าไหลจากท่ีสูงลงมาสู่พื้นที่ระดับหมู่บ้านและที่นาซึ่ง	

อยู่ต�า่กว่า	

บ่อน�้ำ
 

	 ในทุกวัน	ช่วงเวลา	7	โมงเช้าและ	4	โมงเย็น								

ชาวบ้านจะน�าแกลลอนมาตักน�้าท่ีบ่อ	 เพื่อน�ามาใช้ใน							

ครัวเรือน	และด้วยความท่ีบริเวณก้นบ่อเป็นดินทราย												

จึงท�าให้มีน�้าซึมเข้าบ่ออยู่ตลอดเวลา	ไม่เคยแห้งและใช	้				

ไม่เคยหมด

บ่อน�้ำ
 

	 ในทุกวัน	ช่วงเวลา	7	โมงเช้าและ	4	โมงเย็น								

ชาวบ้านจะน�าแกลลอนมาตักน�้าท่ีบ่อ	 เพื่อน�ามาใช้ใน							

ครัวเรือน	และด้วยความท่ีบริเวณก้นบ่อเป็นดินทราย												

จึงท�าให้มีน�้าซึมเข้าบ่ออยู่ตลอดเวลา	ไม่เคยแห้งและใช	้				

ไม่เคยหมด

น�้ำสู่นำ
 

	 การท�านาของชาวปกาเกอะญอเป็นการปลกูข้าว

เพื่อพอกิน	ไม่ได้ท�าเพื่อการขาย	เพราะชาวบ้านมองว่า	

หากปลูกข้าวเพื่อขาย	ต้องท�านามากและต้องหันไปพึ่งปุ๋ย	

ยา	ซึ่งส่งผลให้น�้าสกปรก	เน่าเสีย	และสุดท้ายน�้าจะไหล

ไปถึงคนปลายน�า้

	 ทั้งที่จะเลือกท�านาหลายครั้งหรือทั้งปีก็ยังได	้แต่

ชาวปกาเกอะญอกลับ	“ไม่ท�า”	และเลือกที่จะท�านาเพียง

ปีละครั้ง	เพื่อจะได้มีน�า้ไหลไปสู่คนปลายน�้าได้เพียงพอ	

น�้ำสู่นำ
 

	 การท�านาของชาวปกาเกอะญอเป็นการปลกูข้าว

เพื่อพอกิน	ไม่ได้ท�าเพื่อการขาย	เพราะชาวบ้านมองว่า	

หากปลูกข้าวเพื่อขาย	ต้องท�านามากและต้องหันไปพึ่งปุ๋ย	

ยา	ซึ่งส่งผลให้น�้าสกปรก	เน่าเสีย	และสุดท้ายน�้าจะไหล

ไปถึงคนปลายน�า้

	 ทั้งที่จะเลือกท�านาหลายครั้งหรือทั้งปีก็ยังได	้แต่

ชาวปกาเกอะญอกลับ	“ไม่ท�า”	และเลือกที่จะท�านาเพียง

ปีละครั้ง	เพื่อจะได้มีน�า้ไหลไปสู่คนปลายน�้าได้เพียงพอ	

N
เขตป่าสงวนแห่งชาติสะเมิง

1	แม่น�้าแม่ลานเงิน

2	แม่น�้าแม่ลานค�า

3	แม่น�้าแม่ลานหลวง

4	แม่น�้าแม่ลาน

1	แม่น�้าแม่ลานเงิน

2	แม่น�้าแม่ลานค�า

3	แม่น�้าแม่ลานหลวง

4	แม่น�้าแม่ลาน

1	แม่น�้าแม่ลานเงิน

2	แม่น�้าแม่ลานค�า

3	แม่น�้าแม่ลานหลวง

4	แม่น�้าแม่ลาน

แหล่งน�ำ แหล่งรวมคน้

สำยน�้ำ
กับการท�ากิน

17



ขัน้ตอน
กำรประกอบพิธีกรรม
1.	เจ้าของที่นาไปรวมตัวกันที่ฝาย

2.	ร่วมกันสร้างหอผีฝาย	ซึ่งสร้างใหม่ทุกปี

โดยหอผีฝายจะสร้างจากวัสดุธรรมชาติ

3.	เจ้าของนาจะเชอืดคอไก่	โดยจะมกีารบอก

กล่าวแม่ลานเงนิ	แม่ลานหลวง	ให้ดแูลรกัษา

พื้นที่นี้ให้อุดมสมบูรณ์

 

4.	น�าข้าวบางส่วน	เหล้า	ไก	่วางบนหอผีฝาย	

แล้วอธิษฐาน

5.	น�าเลือดไก่หยดบนข้าว

6.	หลังเสร็จพิธี	ทุกคนร่วมกินข้าวและเหล้า	

โดยแยกข้าวส่วนที่ท�าพิธีไว	้ไม่น�ามากิน

 

มีของเซ่นไหว้	2	ชุดส�าหรับไหว้ผีผู้หญิงและผี

ผู้ชาย	ซึ่งในแต่ละชุดจะประกอบไปด้วย	ข้าว	

ไก่คู่	เหล้า	พริก	เกลือ	แกลบ	หมาก	บุหรี่	

	 เป็นความเชือ่ทีส่บืทอดกนัมาในการ

สร้างหอผีฝาย	ถ้าไม่มีของเซ่นไหว้	 เชื่อว่า						

จะเจ็บไข้ได้ป่วย	และเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น	

	 	 เชื่อว่าถ้าไม่เลี้ยงผีฝาย	น�้าจะไปไม่ถึงนา			

ถึงแม้จะมีปริมาณน�า้มากเพียงใดก็ตาม

				หากกินเหล้า	เมาได้	แต่ห้ามอาเจยีน	เพราะ

ถือว่าไม่ดี

				ห้ามฆ่าสตัว์ทกุชนดิ	แม้กระทัง่แมลง	ยกเว้น

ไก่ท่ีจะใช้ไหว้ผีฝาย	จึงห้ามไหว้ผีฝายในวัน				

ขึ้น	8	ค�่า		ขึ้น	15	ค�่า		แรม	8	ค�่า		แรม	15	ค�่า	

เพราะห้ามฆ่าสัตว์ในวันพระ

   วันอาทิตย์และวันพุธ	เชื่อกันว่าไม่ดีตาม

ต�านานเล่าว่าเล้ียงวันอาทิตย์	จะโดนงูกัด	

รักษาไม่หาย

ผีฝาย
	 ในทุกๆ	ปีชาวบ้านจะมีพิธีกรรม

ไหว้ผีฝาย	เพ่ือขอน�าน�้ามาใช้ในการท�านา

และขอให้ผีฝายคุ้มครองให้ได้ผลผลิตดี	

โดยพิธีไหว้ผฝีายจะจดัขึน้ในเดือนลาคุ	หรือ

เดือนสิงหาคม	อันเป็นช่วงเวลาก่อนเร่ิม				

ท�านาของชาวปกาเกอะญอ

	 ในทุกๆ	ปีชาวบ้านจะมีพิธีกรรม

ไหว้ผีฝาย	เพ่ือขอน�าน�้ามาใช้ในการท�านา

และขอให้ผีฝายคุ้มครองให้ได้ผลผลิตดี	

โดยพิธีไหว้ผฝีายจะจดัขึน้ในเดือนลาคุ	หรือ

เดือนสิงหาคม	อันเป็นช่วงเวลาก่อนเร่ิม				

ท�านาของชาวปกาเกอะญอ

“เจ้าเหมือง	เจ้าฝาย	เจ้าแม่ลานเงิน	

เจ้าพญานาค	เจ้าสายรุ้ง	

วันนี้วันด	ีเราเอาไก่มาเลี้ยงคู่หนึ่ง	

เหล้าขวดหนึ่ง	ขอให้ดูแลนา	

ดูแลข้าว	ดูแลวัว	ดูแลควาย”

 

ของไหว้
1.	เหล้าขาวต้มเอง	1	ขวด

2.แต่ละบ้านหงุข้าวไปรวมกนั	เพ่ือประกอบพธิี

ส่วนหนึ่ง	อีกส่วนหนึ่งเพ่ือรับประทานร่วมกัน

ที่นา

3.	ไก่คู่	 เป็นไก่ตัวผู้	1	ตัวเมีย	1	นิยมใช้ไก่

แดงหรือด�า	ห้ามเป็นไก่ขาวหรือไก่มีลาย

โดยปกติจะน�าไก่ไปไหว้ในพิธี	แต่ทุกๆ	3	ปี	

จะน�าหมูไปเลี้ยงด้วย

จะสร้างในทกุทีท่ีม่ฝีาย	และจะมกีารสร้างใหม่

ทุกปี	โดยจะใช้ไม้ไผ่	ใบตอง	หอผีจะต้องม	ี				

ที่วางของ	มีบันได	5	หรือ	7	ขั้น

หอผียังต้องมีสายรุ้งด�า	สายรุ้งแดง	หมายถึง

เจ้าสายรุง้ด�า	เจ้าสายรุง้แดง	ทีถ่กูท�าขึ้น้	2	อัน

คู่กัน

 

หอผีหอผี

ควำมเช่ือ

้
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ของไหว้
1.	ไก่	ต้องถามหมอเมื่อก่อนว่าใช้ไก่อะไร

2.	ข้าวสุก	ส่วนหนึ่งส�าหรับถวายผี	อีกส่วน						

ส�าหรับรับประทานเอง

3.	เหล้า	1	ขวด

4.	น�้าส้มป่อย

5.	ไข่ไก่	ใช้แทนเนื้อสัตว์

โดยในพิธีกรรมต้องมีผู้หญิง	1	คน	และผู้ชาย	

2	คน	ร่วมประกอบพิธีด้วย	ซึ่งผู้หญิง	ผู้ชาย						

จะเป็นใครก็ได้ในหมู่บ้าน

ควำมเช่ือในพิธีกรรม
ชาวบ้านเชือ่ว่าผนี�า้ชอบเลอืดไก่	แต่ชาวบ้านจะ

ไม่ให้เลือดไก่ปนเปื้อนในแหล่งน�้า	 เพราะเชื่อ

กันว่าจะท�าให้ผีน�้าดุขึ้น

คำถำไล่ผีน�้ำ
“อูเลอะโคเลอะล่า	อูทีเกอะปอกะ”

	 วธิกีารไล่ผนี�า้	เอาเศษไม้ใกล้ตวัหยบิ

ขึน้มา	แล้วท่องคาถา	จากน้ันกเ็ป่าแล้วตลีงไป

บริเวณที่ต้องการไล่ผีน�า้

 

ก่อนจะไปไหว้ผีน�้า	ชาวบ้านท่ีป่วยไข้และ			

คดิว่าตนผดิผ	ีจะต้องไปหาหมอเม่ือ	ซึง่เป็น

ผู้ที่สามารถสื่อสารกับสิ่งเหนือธรรมชาติ		

ในพธิไีหว้ขอขมาผนี�า้	ขัน้ตอนแรก	หมอเมือ่

จะตั้งจิตอธิษฐานเพื่อถามถึงผีน�้าตนที	่										

ผู้ป่วยได้ล่วงเกินไว้	จากนั้นจึงถามว่าต้อง												

สวดมนต์หรือต ้องเลี้ยงไหว ้ 	 หากต้อง										

เลี้ยงไหว้	หมอเมื่อก็จะถามถึงส่ิงท่ีต้องใช้

และจ�านวนในการไหว้	โดยดูค�าตอบจาก

การก�าเมลด็ข้าว	3	ครัง้	ถ้าจ�านวนเมลด็ข้าว

เป็นเลขคูท่ัง้	3	ครัง้	หมายความว่าถกู	แต่ถ้า

หากไม่ได้เป็นไปตามนั้น	ถือว่าผิด	เมื่อได้

ค�าตอบแล้ว	จงึไปไหว้	ณ	จดุทีผู่ป่้วยล่วงเกนิ

ไว้	ถ้าจ�าไม่ได้	ก็จะไหว้บริเวณกลางทางทีใ่ช้

เดินทางประจ�า	แล้วผีทางจะน�าของไหว้ไป

ให้ผีน�้าเอง	โดยในพิธีจะต้องมีผู้ชาย	1	คน	

ผู้หญิง	1	คน		ใช้ธูป	5,	7	หรือ	9	ดอก		ไป

ไหว้ยังบริเวณที่ท�าผิดผี

	 หลังจากที่ไหว้ผีเสร็จแล้ว	 ก็จะมี

พิธีการเรียกขวัญเพื่อให้ขวัญของคนป่วย

กลบัไปทีห่มูบ้่าน	เพราะชาวบ้านเชือ่ว่า	เวลา

เราเหยยีบผนี�า้	ขวัญของเราจะตดิอยูบ่รเิวณ

ที่เหยียบ	จึงต้องหักขาไก่	แล้วแลกขวัญกับ

ก้อนหนิในบรเิวณทีเ่หยยีบ	โดยขวญัจะกลบั

มาและหายป่วย

เชบอเด ผีตำน�้ำ
	 เชบอเด	คือ	พี่ชายของนาทีหรือผีน�้า	

นอกจากค�าว่าเชบอเดจะหมายถงึพืน้ทีบ่รเิวณ

ที่มีน�้าไหลออกมาจากหน้าดินแล้ว	ยังหมาย

ถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณตาน�า้ด้วย		

	 ตาน�้าจะพบอยู ่ทั่วไปในป่า	 โดย

เฉพาะป่าเกอะนือหมื่อ	หรือป่าผู้หญิง	 ท่ีเป็น

ป่าไม้เนื้ออ่อน	กักเก็บน�้าได้ดี	เป็นป่าต้นน�้า

ที่ชาวบ้านจะไม่เข้ามาตัดไม้หรือท�าไร่

	 แหล่งที่พบตาน�้า	ชาวบ้านจะปลูก

กล้วยป่าและหวายไว้	เพราะเป็นพชืทีส่ามารถ

เก็บน�้าได้มาก	ท�าให้ดินชุ่มชื้นและมีน�้า

	 ปกู้ามเหลอืงทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณตาน�า้	

ชาวบ้านจะเรยีกว่า	“เชบอเด”	โดยชาวบ้านจะ

ไม่กินปู	เพราะเชื่อว่า	ปูเป็นหนี้	อย่าไปกิน	

เดี๋ยวเราจะเป็นหนี้ด้วย	แต่โดยความเป็นจริง

แล้ว	ปูคือผู้ที่ท�าให้เกิดตาน�้า	โดยการช่วยขุด

รนู�า้	หากไม่มปีชูนดินี	้ตาน�า้กจ็ะลดน้อยลงไป

ด้วย

เชบอเด ผีตำน�้ำ
	 เชบอเด	คือ	พี่ชายของนาทีหรือผีน�้า	

นอกจากค�าว่าเชบอเดจะหมายถงึพืน้ทีบ่รเิวณ

ที่มีน�้าไหลออกมาจากหน้าดินแล้ว	ยังหมาย

ถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณตาน�า้ด้วย		

	 ตาน�้าจะพบอยู ่ทั่วไปในป่า	 โดย

เฉพาะป่าเกอะนือหมื่อ	หรือป่าผู้หญิง	 ท่ีเป็น

ป่าไม้เนื้ออ่อน	กักเก็บน�้าได้ดี	เป็นป่าต้นน�้า

ที่ชาวบ้านจะไม่เข้ามาตัดไม้หรือท�าไร่

	 แหล่งที่พบตาน�้า	ชาวบ้านจะปลูก

กล้วยป่าและหวายไว้	เพราะเป็นพชืทีส่ามารถ

เก็บน�้าได้มาก	ท�าให้ดินชุ่มชื้นและมีน�้า

	 ปกู้ามเหลอืงทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณตาน�า้	

ชาวบ้านจะเรยีกว่า	“เชบอเด”	โดยชาวบ้านจะ

ไม่กินปู	เพราะเชื่อว่า	ปูเป็นหนี้	อย่าไปกิน	

เดี๋ยวเราจะเป็นหนี้ด้วย	แต่โดยความเป็นจริง

แล้ว	ปูคือผู้ที่ท�าให้เกิดตาน�้า	โดยการช่วยขุด

รนู�า้	หากไม่มปีชูนดินี	้ตาน�า้กจ็ะลดน้อยลงไป

ด้วย

 ผีน�ำ้

ขัน้ตอน
การประกอบพิธีกรรม
้

	 ผีน�้า	หรือนาที		คือผีที่ชาว

ปกาเกอะญอเชื่อว่า	คอยปกปักรักษาน�้าให้

พวกเขาซึง่ผนี�า้สามารถแบ่งออกเป็น	ผตีาน�า้	

ผีน�้า	ผีฝาย	และผีประปา	ชาวปกาเกอะญอ

จะมพีธิไีหว้ผนี�า้เมือ่มกีารผดิผ	ีโดยจะมกีาร

สร้างหอตรงบรเิวณทีก่ระท�าผดิ	ซึง่เชือ่กนัว่า

หากไม่ท�าพธิไีหว้ผนี�า้	ก็จะท�าให้เจบ็ไข้ได้ป่วย

	 ผีน�้า	หรือนาที		คือผีที่ชาว

ปกาเกอะญอเชื่อว่า	คอยปกปักรักษาน�้าให้

พวกเขาซึง่ผนี�า้สามารถแบ่งออกเป็น	ผตีาน�า้	

ผีน�้า	ผีฝาย	และผีประปา	ชาวปกาเกอะญอ

จะมพีธิไีหว้ผนี�า้เมือ่มกีารผดิผ	ีโดยจะมกีาร

สร้างหอตรงบรเิวณทีก่ระท�าผดิ	ซึง่เชือ่กนัว่า

หากไม่ท�าพธิไีหว้ผนี�า้	ก็จะท�าให้เจบ็ไข้ได้ป่วย
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ข้อห้าม
 ความเชือ่

ควำมเช่ือ
	 ถือเป็นสิ่งที่สืบต่อกันมาต้ังแต่รุ ่นปู ่ย่า	พวกเขามี			

ความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเจ้าของ	คือ	ผี	ไม่ว่าจะเป็นผีป่า																	

ผีบรรพบุรุษ	หรือแม้กระทั่งผีน�า้

	 ชาวปกาเกอะญอจะเชือ่กนัว่าล�าน�า้ทกุสายมผีนี�า้หรอื

ที่เรียกกันว่า	 “นาที”	 อาศัยอยู ่	 ซึ่งจะมีพิธีกรรมไหว้ผีน�้า															

เพื่อเป็นการขอให้ผีน�้าคุ้มครองที่ท�ากินและปกปักรักษาน�้า					

และถ้าหากว่ามีการกระท�าผิดผีก็จะต้องมีการขอขมา		

ข้อห้ำม
	 ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานจะมีข ้อห้าม	 เช ่น								

ห้ามทิ้งขยะ	ปาหิน	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ลงในแหล่งน�้าหรือล�าธาร	

ส่วนข้อห้ามทีเ่กีย่วข้องกบัตาน�า้	คอื	ห้ามจบัสตัว์บรเิวณดงักล่าว

ไปกิน	ห้ามฆ่าสัตว์	และห้ามเหยียบบริเวณตาน�้า	 เพราะถ้า

หากว่าเหยียบแล้วจะท�าให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้	

ควำมเช่ือ
	 ถือเป็นสิ่งที่สืบต่อกันมาต้ังแต่รุ ่นปู ่ย่า	พวกเขามี			

ความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเจ้าของ	คือ	ผี	ไม่ว่าจะเป็นผีป่า																	

ผีบรรพบุรุษ	หรือแม้กระทั่งผีน�า้

	 ชาวปกาเกอะญอจะเชือ่กนัว่าล�าน�า้ทกุสายมผีนี�า้หรอื

ที่เรียกกันว่า	 “นาที”	 อาศัยอยู ่	 ซึ่งจะมีพิธีกรรมไหว้ผีน�้า															

เพื่อเป็นการขอให้ผีน�้าคุ้มครองที่ท�ากินและปกปักรักษาน�้า					

และถ้าหากว่ามีการกระท�าผิดผีก็จะต้องมีการขอขมา		

ข้อห้ำม
	 ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานจะมีข ้อห้าม	 เช ่น								

ห้ามทิ้งขยะ	ปาหิน	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ลงในแหล่งน�้าหรือล�าธาร	

ส่วนข้อห้ามทีเ่กีย่วข้องกบัตาน�า้	คอื	ห้ามจบัสตัว์บรเิวณดงักล่าว

ไปกิน	ห้ามฆ่าสัตว์	และห้ามเหยียบบริเวณตาน�้า	 เพราะถ้า

หากว่าเหยียบแล้วจะท�าให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้	

	 ถึงแม้ว่าความเชื่อและข้อห้ามเหล่านี้ไม่

ได้มีกฎเกณฑ์และบทลงโทษที่ถูกก�าหนดไว้อย่าง

ชัดเจน	แต่ทรัพยากรน�้าที่นี่กลับคงความอุดม

สมบรูณ์และใสสะอาดอยูเ่สมอ	ทัง้นีเ้พราะชาวปกา

เกอะญอมีจิตส�านึกที่นึกรักในสายน�้าในฐานะ

ทรัพยากรส่วนรวม	เขาจึงใช้น�้าด้วยความค�านึง	ว่า

ต้องรักษาให้ลูกหลานและคนปลายน�า้

	 ถึงแม้ว่าความเชื่อและข้อห้ามเหล่านี้ไม่

ได้มีกฎเกณฑ์และบทลงโทษที่ถูกก�าหนดไว้อย่าง

ชัดเจน	แต่ทรัพยากรน�้าที่นี่กลับคงความอุดม

สมบรูณ์และใสสะอาดอยูเ่สมอ	ทัง้นีเ้พราะชาวปกา

เกอะญอมีจิตส�านึกที่นึกรักในสายน�้าในฐานะ

ทรัพยากรส่วนรวม	เขาจึงใช้น�้าด้วยความค�านึง	ว่า

ต้องรักษาให้ลูกหลานและคนปลายน�า้

 นอกจากจะมีวิธีในการน�าทรัพยากรมาใช้อย่างสอดคล้อง
กับสภาพธรรมชาติแล้ว ชาวปกาเกอะญอยังมีข้อห้ามและความเช่ือ
ในการใช้ทรัพยากรน�้า
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ขึ้น 1 ค�่า ขึ้น 2 ค�่า ขึ้น 3 ค�า่ ขึ้น 4 ค�า่ ขึ้น 5 ค�่า

ขึ้น 6 ค�่า ขึ้น 7 ค�า่

ขึ้น 11 ค�่า

ขึ้น 10 ค�่าขึ้น 9 ค�า่

ขึ้น 12 ค�่า

ขึ้น 8 ค�า่

ขึ้น 13 ค�า่ ขึ้น 14 ค�่า ขึ้น 15 ค�่า

ปลูกพืชผักได้ดี ห้ามเลี้ยงผีน�า้	

ห้ามไหว้ผีน�า้	

ห้ามเอาน�้าเข้านา	

ปลูกพืชผักได้ดี

ห้ามสร้างบ้านใหม	่

แต่ซ่อมบ้านได	้

ปลูกพืชผักได้ดี

ห้ามซื้อที่นา	

ห้ามปรับหน้าดิน

ห้ามไหว้ผีน�า้	

ห้ามเกี่ยวข้าว	

ห้ามปลูกข้าว

ห้ามเลือกตั้งหัวหน้า

หมู่บ้าน

วันพระ	ห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามปลูกกล้วย	

ห้ามปลูกข้าว

วันผีกินคน 
ใครป่วยก็รักษาไม่หาย

วันผีกินคน	

ห้ามแต่งงาน

ห้ามถางไร	่ท�านา ห้ามบวชพระ วันผีกินคน	

ห้ามเลี้ยงผีทุกชนิด

แรม 1 ค�่า

แรม 7 ค�า่ แรม 10 ค�่าแรม 9 ค�า่แรม 8 ค�า่

แรม 5 ค�่าแรม 4 ค�า่แรม 2 ค�่า

แรม 13 ค�า่แรม 12 ค�่าแรม 11 ค�่า

แรม 6 ค�่า

แรม 15 ค�่าแรม 14 ค�า่

แรม 3 ค�่า
ห้ามปลูกข้าว วันผีกินคน	

ห้ามรักษาคนแก่

ห้ามเลี้ยงผีน�า้ ห้ามซื้อม้า	ห้ามตัดไม้

ทุกชนิด

ห้ามแต่งงาน ห้ามเลือกตั้งผู้น�าชุมชน ห้ามไหว้ผีน�า้ ห้ามซื้อทอง	ห้ามหาทอง	

ห้ามขายทอง	

วันผีกินวัว	ห้ามซื้อวัว

ห้ามซื้อสัตว์ทุกชนิด ห้ามซื้อสัตว์ทุกชนิด ห้ามค้าขาย	ห้ามซื้อของ ห้ามซื้อม้า	ห้ามบวช วันเดือนดับ	ผีกินผี

วันผีกินควาย	

ห้ามซื้อควาย

ปฏิทินโบราณ

(ไม่มีข้อมูล	เพราะ

การบันทึกลบเลือน)

(ไม่มีข้อมูล	เพราะ

การบันทึกลบเลือน)

21



วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอได้สะท้อนถึง
ความส�าคญัของข้าว และข้าวกไ็ด้สะท้อนถงึ
ตัวตนของชาวปกาเกอะญอเช่นกัน ทั้งสอง
จึง ไม ่สามารถแยกจากกันได ้  เพราะ                
ข ้าวไม่ได้เล้ียงเพียงปากท้องของชุมชน                    
แต่ยังหล่อเลี้ยงจิตใจด้วย

วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอได้สะท้อนถึง
ความส�าคญัของข้าว และข้าวกไ็ด้สะท้อนถงึ
ตัวตนของชาวปกาเกอะญอเช่นกัน ทั้งสอง
จึง ไม ่สามารถแยกจากกันได ้  เพราะ                
ข ้าวไม่ได้เล้ียงเพียงปากท้องของชุมชน                    
แต่ยังหล่อเลี้ยงจิตใจด้วย

วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอได้สะท้อนถึง
ความส�าคญัของข้าว และข้าวกไ็ด้สะท้อนถงึ
ตัวตนของชาวปกาเกอะญอเช่นกัน ทั้งสอง
จึง ไม ่สามารถแยกจากกันได ้  เพราะ                
ข ้าวไม่ได้เล้ียงเพียงปากท้องของชุมชน                    
แต่ยังหล่อเลี้ยงจิตใจด้วย

วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอได้สะท้อนถึง
ความส�าคญัของข้าว และข้าวกไ็ด้สะท้อนถงึ
ตัวตนของชาวปกาเกอะญอเช่นกัน ทั้งสอง
จึง ไม ่สามารถแยกจากกันได ้  เพราะ                
ข ้าวไม่ได้เล้ียงเพียงปากท้องของชุมชน                    
แต่ยังหล่อเลี้ยงจิตใจด้วย

“
”
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”

ข้ำว
	 ข ้ าว 	 ไม ่ ได ้ เป ็น เพียงอาหารที่ น�าความอิ่มท ้องมาสู ่																														

ชาวปกาเกอะญอเท่านั้น	 แต่ข ้าวยังเป ็นสิ่งมีคุณค่าส�าหรับชาว																														

ปกาเกอะญอทางวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ด้วย

	 เนื่องจากสภาพแวดล้อมของชุมชนปกาเกอะญอ	บ้านสบลาน

ห้อมล้อมไปด้วยป่าและน�้า	 ซ่ึงเป็นฐานทรัพยากรหลักของพวกเขา							

และด้วยวิถีการด�ารงชีวิตที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติของชาว																					

ปกาเกอะญอนั้นเป็นในลักษณะที่ใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า	และไม่

ท�าลาย	ท�าให้เกิดการปลูกข้าวในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากที่อื่น	

เรียกว่า	 “การท�าไร่หมุนเวียน”	ซึ่งเป็นระบบการปลูกข้าวที่รักษา								

ความอุดมสมบูรณ์ของป่าและธรรมชาติเอาไว้อย่างยั่งยืน	แม้ว่าพื้นท่ี

ปลกูข้าวจะต้องพึง่พาพืน้ทีท่�าไร่ในผนืป่ากต็าม	นอกจากนีก้จิกรรมการ

ปลูกข้าวยังช่วยเสริมสร้างความรักในข้าวและความสามัคคีในชุมชน			

ของตน	รวมถึงสิ่งเหล่านี้ยังถูกปลูกฝังให้กับชาวบ้านผ่านความเชื่อ	

พิธีกรรม	และนิทานอีกด้วย
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กำรเลือกพื้นที่ท�ำไร่หมุนเวียน

1.	ห้ามเลือกที่ที่มีน�า้ขังอยู	่เพราะเชื่อว่าจะเป็นการลบหลู่ผีน�า้

2.	ห้ามเลือกพื้นที่กิ่วดอย	 เพราะเช่ือว่าเป็นทางเดินของผี	 เป็นที่

อัปมงคล	หากท�าไร่จะได้ผลผลิตน้อย

3.	ห้ามท�าไร่ควบท้ังสองฝั่งล�าน�้า	เพราะเชื่อว่าเป็นทางที่ปลาว่ายน�้า

ผ่าน	และจะเป็นการท�าลายทรัพยากรน�้า	และคนปลายน�้าจะไม่มีน�้า

สะอาดได้ใช้

4.	ห้ามท�าไร่ในพ้ืนที่หนีบ	หรือพื้นท่ีระหว่างไร่ของพี่น้องคู่อ่ืนที่ไม่ได้

อยู่ในตระกูลของตน	จะเกิดเรื่องไม่ดี	 เช่น	นอนไม่หลับ	ไม่สบาย							

อาจถึงขั้นเสียชีวิต

5.	ห้ามเลอืกพืน้ทีบ่ริเวณตาน�า้ผดุ	เพราะเช่ือว่า	มผีนี�า้สถติอยู	่ถ้าหาก

ท�าไร่บรเิวณนัน้จะได้ผลผลติน้อย	และน�า้จากตาน�า้จะแห้งจนไม่พอใช้

6.	ห้ามเลือกใช้พื้นที่ที่ล�าน�้าสองสายมาสบกัน	เพราะว่าเป็นทางที่

ปลาว่ายน�้าหากท�าไร่บริเวณนั้นจะท�าให้ปลาซึ่งเป็นหนึ่งในอาหาร

ของชาวปกาเกอะญอสูญหายไป

7.	ห้ามท�าไร่ในพ้ืนทีท่ีม่	ีเก้ง	กวาง	หรือง	ูเพราะเป็นการท�าลายทีอ่ยู่

ของสัตว์	ถ้าฝ่าฝืนเชื่อว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้น	

8.	ห้ามท�าไร่ในพื้นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่	เพราะจะท�าให้ถางได้ยาก	และ

ต้องท�าลายต้นไม้ใหญ่เหล่านั้นด้วย

9.	ห้ามท�าไร่ในพ้ืนทีป่่าดงดบิ	เพราะเป็นป่าต้นน�า้ทีม่ทีรัพยากรมาก	

และเม่ือมีน�้ามากเกินไปจะท�าให้ได้ผลผลิตน้อย	โดยให้ท�าใน									

ป่าเบญจพรรณแทน

10.	ห้ามท�าไร่บนยอดเขา	เพราะข้าวจะออกมาไม่สวย

ข้อห้ำม

ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่กว่าจะได้พื้นที่สักแปลงในการท�าไร่ ด้วยข้อห้าม ท�าให้พื้นที่ที่สามารถปลูกข้าวได้มีน้อย           
ผืนป่าที่กว้างขวางจึงไม่ถูกน�าไปใช้ประโยชน์โดยมนุษย์ จึงยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่

	 การปลกูข้าวของชาวปกาเกอะญอมคีวามแตกต่างจากการท�านาทัว่ไป	ซึง่อยูใ่นรปูแบบของ

การท�าไร	่ที่เรียกว่า	“ไร่หมุนเวียน”	

	 การท�าไร่หมุนเวียน	หมายถึงการหมุนเวียนพื้นที่ที่ใช้ในการท�าไร่	ทั้งหมด	7	แปลง	ในระยะ

เวลา	7	ปี	โดยใน	1	ปีจะใช้พื้นที่เพียง	1	แปลงเท่านั้น	และหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว	เมื่อได้ผลผลิตแล้ว					

ชาวบ้านจะพักไร่แปลงนั้นไว้ถึง	7	ปี	 เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพดินและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ

ธรรมชาติเอาไว้		ในปีถัดมาชาวบ้านจะท�าไร่ในแปลงที	่2	ซึ่งเป็นพื้นที่ใหม	่	และย้ายไปสู่แปลงที่	3	

ในปีถัดๆ	ไป

	 โดยแปลงที่ถูกพักไว้จากการท�าไร่จะถูกเรียกว่า	“ไร่เหล่า”	และหากไร่เหล่ามีต้นไม้ขนาด

ที่ใหญ่เกินกว่าจะตัด	หรือมีความอุดมสมบูรณ์มาก	ชาวบ้านจะปล่อยทิ้งไว้ให้เติบโตและฟื้นฟูต่อไป	

ด้วยเหตนุี	้ชาวปกาเกอะญอจึงสามารถรกัษาผนืป่าและแหล่งท�ากินของตนเองให้มคีวามอุดมสมบรูณ์

จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้

	 สาเหตุที่ต้องเป็นเลข	7	นั้น	ส่วนหน่ึงเป็นเพราะว่าชาวปกาเกอะญอเช่ือว่าเลข	7	เป็นเลข			

น�าโชค	เน่ืองจากเลข	7	มกัปรากฎในสิง่ทีช่าวปกาเกอะญอให้ส�าคญัต่างๆ	เช่น	ช้ันของสวรรค์ทีส่งูขึน้

ไป	7	ชั้น	ชั้นของโลกที่ลึกลงมาอีก	7	 ช้ัน	กลุ่มดาวลูกไก่ที่มีความส�าคัญต่อชาวปกาเกอะญอก็มี							

7	ดวง	รวมถึงป่าในพื้นที่ชุมชนก็ถูกแบ่งเพื่ออนุรักษ์และใช้สอยออกเป็น	7	ส่วนด้วยเช่นกัน

ท�าให้เหน็ว่า ในการท�าไร่ข้าวของชาวปกาเกอะญอ มหีลกัการในการจดัสรรพืน้ที่
เพื่อปลูกข้าวอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ คือผืนป่า          
ชาวปกาเกอะญอจะท�าไร่แทรกในผนืป่า ใช้พืน้ทีเ่ป็นหย่อมเลก็ๆ และปล่อยให้พืน้ที่
ดังกล่าวฟื้นตัว ให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม

ไร่หมุนเวียนุ
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1 2
3

45

7

6

ใน 7 ปขีองการหมุนเวียนพื้นที่เพื่อการปลูกข้าว ชาวปกาเกอะญอจะพักพื้นที่แปลงที่ใช้ปลูก
ข้าวไปแล้วไว้ เพือ่ให้ผนืป่าได้ฟ้ืนตวั โดยลกัษณะของแปลงทีถ่กูปล่อยทิง้ไว้ในระยะเวลาทีต่่าง
กันจะมีลักษณะที่ต่างกันไปตามกระบวนการฟื้นตัวของธรรมชาติ รวมถึงมีชื่อเรียกเฉพาะ

ฉึ่ยเบ๊อะ (ไร่ต้นไม้เล็ก)
ไร่เหล่าปีที่ 2

ยังคงมีผลผลิตบางส่วนที่ชาวบ้าน

สามารถเข้าไปเก็บได้ แต่พ้ืนที่ส่วน

ใหญ่ในไร่จะเต็มไปด้วยพืชขนาด

เลก็ ท�าให้มีสตัว์ป่า เช่นหมปู่าเข้ามา

หาอาหาร

ฉึ่ยเซอหนี่
ไร่เหล่าปีที่ 3

ไร่เริม่แปรสภาพเป็นพืน้ทีโ่ล่ง 

มีต ้นไม ้สูงประมาณ 2-3 

เมตร ชาวบ้านสามารถเก็บ

เห็ดที่เริ่มขึ้นในไร่ได้

ฉึ่ยลู่หล่อ (ไร่ฟ้ืนตัว)
ไร่เหล่าปีที่ 4

เริ่มมีต ้นไม้ใหญ่เติบโตแทนพืช

ขนาดเลก็ จงึเริม่มพีชืผลและท�าให้มี

นกเขาเข้ามาหากินและอยู่อาศัยฉึ่ยแซนี (ไร่ 5 ปี)
ไร่เหล่าปีที่ 5

เริ่มปรับสภาพเป็นป่า ท�าให้มีสัตว์

ต่างๆ เช่น ไก่ป่าเข้ามาอยูอ่าศยั หาก

ชาวบ้านเข้าไร่ก็จะได้ล่าสัตว์ไปเป็น

อาหาร

ฉ่ึยเยำะโปล (ไรต่น้ไมใ้หญ)่
ไร่เหล่าในปีที่ 6 

ในปีที่ 6 นี้ พื้นที่ฟื้นฟูแล้วอย่างเต็มที่ 

ซึ่งจะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และถ้า

ชาวบ้านเห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์

มาก พวกเขาอาจปล่อยให้เป็นป่าและ

หาพื้นที่อื่นท�าไร่แทน

ดูล่ำ (ถำงไร่ได้)
ไร่เหล่าในปีที่ 7

ในปีที่ 7 พื้นที่ตรงนี้จะเต็มไปด้วย

ต้นไม้ใหญ่ ไม้ไผ่ และไม้อื่นๆ ดินมี

ความอดุมสมบรูณ์มากจากการสะสม

อินทรีวัตถุและมูลสัตว์มาถึง 7 ปี   

รวมทั้งมีความชุ ่มชื้นมากพอจาก    

การถกูปกคลมุด้วยพนัธุพ์ชืน้อยใหญ่ 

จงึพร้อมแล้วส�าหรับการท�าไร่อีกครั้ง

ฉึ่ยกว่ำ (ไร่ขำว)
ไร่เหล่าปีแรก

หลังการปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวในไร่

ยังคงมีพืชพรรณ เมล็ดพันธุ์ หรือฟืน

หลงเหลืออยู่ซึ่งชาวบ้านสามารถน�า

มาใช้สอยหรือเป็นอาหารได้
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ถางไร่ (กุมภาพันธ์)
ชาวบ้านเลือกพื้นที่และถางไร่ส�าหรับการปลูกข้าวและพืชผัก	โดยที่คนทั้งหมู่บ้าน

จะเวียนช่วยกันถางไร่ของแต่ละครัวเรือนจนเสร็จสิ้น

“พิธีกรรม” ก่อนการท�าไร่ชาวบ้านจะมีการผูกข้อมือให้กันและกันเพื่อ

เป็นการเรียกขวัญให้กับคนที่ถางไร่

เผาไร่ (ต้นมีนาคม)
หลังการถางไร่	ชาวบ้านจะเผาไร่เพื่อให้วัชพืชและพืชขนาดเล็ก	ถูกเผาเป็นขี้เถ้า

และกลายเป็นปุ๋ยให้กับข้าวและพืชอื่นๆ

“พิธีกรรม”	ก่อนท�าไร่จะมีการไหว้เจ้าที่	เจ้าดิน	ซึ่งเป็นการขอขมาที่ต้องใช้
พืน้ที	่และขอให้ผีไฟช่วยให้ไฟไหม้เผาไร่ได้ด	ีไม่ลามไปบรเิวณอืน่	โดยใช้ข้าว	พรกิ	

และเกลือเป็นเครื่องเซ่นไหว้

ปลูกพืชพันธุ์ (เมษายน)
หลังจากที่เผาไร่เสร็จแล้ว	ชาวบ้านจะปลูกพืชบางชนิดเช่น	ฟักทอง	เผือก	มัน	ฯลฯ	

เพ่ือที่จะได้มีอาหารระหว่างท่ีรอข้าวเติบโต	และมีความเชื่อว่าจะท�าให้ไฟท่ีใช้						

เผาไร่เย็นลง	เพราะการปลูกพืชเหล่านี้จะท�าให้ดินไม่ร้อน

ดูแลไฟป่า (เมษายน)
ช่วงเดอืนเมษายนเป็นช่วงทีอ่ากาศร้อนและแห้งทีส่ดุในรอบปี	และมกัจะเกดิไฟป่า

ข้ึนบ่อยครั้ง	เพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวบ้านคอยดูแลไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้น	

รวมถึงมีการท�าแนวกันไฟด้วย

หยอดข้าว (พฤษภาคม)
ชาวบ้านจะเริ่มหยอดขา้วได้หลงัจากฝนตกครั้งแรกของทกุปีและดินมคีวามชุม่ชืน้

โดยจะมีการ	“เอาแรง”	กันและดูแลให้ทุกครัวเรือนหยอดข้าวได้ทันฤดูกาล

วิธีการหยอดข้าวไร	่:	เป็นประเพณีที่คู่ชายหนุ่มหญิงสาวจะช่วยกันหยอดข้าว

“แม่ข้าว” หลังจากหยอดข้าวจนเสร็จทั้งไร	่เจ้าของไร่ต้องหาพื้นที่สักจุดในไร่ไว้
หยอดแม่ข้าวทั้ง	7	หลุม	ซึ่งชาวบ้านถือเป็นแม่ที่จะดูแลข้าวในไร่แห่งนั้น

“หมักเหล้า”	 เม่ือเสร็จสิ้นจากการหยอดข้าวจะมีข้าวส่วนหนึ่งหลงเหลืออยู่										

ซ่ึงข้าวส่วนนั้นจะถูกน�ามาหมักเหล้าเป็นเวลา	7	 วันเพื่อน�าไปไหว้ผีและเจ้าที่							

เพื่อขอให้ช่วยดูแลข้าว

ดูแลข้าว (กรกฎาคม-ตุลาคม)
ระยะเวลา	5	เดือนหลังหยอดข้าว	ชาวบ้านจะต้องดูแลข้าวที่เติบโตจนกว่าข้าวจะ

ออกรวง	ซ่ึงชาวบ้านต้องคอยจดัการวชัพชื	ก่อไฟ	และวางกบัดกัสตัว์ทีจ่ะเข้ามากนิ

ข้าวในนา	เช่น	หมูป่าหรือหน	ูเป็นต้น

ผู้ชาย มีหน้าที่ในการขุดหลุมเล็กๆ

เพือ่หยอดข้าว	โดยใช้ “มาโบ”	หรอืแท่ง

ไม้ไผ่ขนาดยาวที่มีปลายแหลม	 ขุด		

หลุมระยะห่างกันทุกๆ	1	คืบจนเต็มไร	่

ผู้หญิง จะเป็นผู้เดินตามกลุ่มผู้ชายที่
ขุดหลมุ	แล้วหยอดข้าวพร้อมเมลด็พนัธุ์

พืชอื่นลงไปในหลุมเหล่านั้น	ประมาณ	

5-10	เมล็ด

ไร่หมุนเวียนใน 1 ปี
ถางไร่ เผาไร่

ปลูกพืช
เก็บผลผลิต

ดูแลไฟป่า

หยอดข้าว (รอฝนแรก)

หมักเหล้า

ไฟมอด

ต้องมีการท�าแนวกันไฟ	ซึ่ง

พ้ืนท่ีในระยะ	5	เมตร	รอบ

เริม่เผาจากในส่วนบนสดุ	

เศษไม้	ใบไม้หรอืเชือ้ไฟ

สามารถลามไปท่ีอืน่ได้

บนเขาท่ีมีความชัน

เผาจากในส่วนบน

เพื่อให้ไฟไม่ไหม้

ไฟไหม้ลามมา

เองตรงกลาง

เริ่ม

ในการเผาไร่

คือการจัดการ

แนวกนัไฟ	ซึง่คอื

แปลงไร่	ไม่ให้มี

อ่ืนๆ	ที่จะท�าให้ไฟ

เนื่องจากการท�าไร่

การเผาไร่จึงต้องเร่ิม

สุด	และล่างสุดของไร่

แรงมากจนเกนิไปและให้

เจอกนัตรงกลางไร่และมอด

แนวกันไฟ
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เลี้ยงผีไฟ (สิงหาคม)
ระหว่างช่วงที่ก�าลังดูแลข้าวในเดือนสิงหาคมจะมีพิธีกรรม	“เล้ียงผีไฟ”	ซึ่งเป็นการ

ตอบแทนพระคุณของผีไฟที่ช่วยดูแลการเผาไร่โดนไฟไม่ลุกลาม	โดยพิธีกรรมจะมี

การสร้างหอผีไฟไว้ในไร่ข้าว	นอกจากน้ียังมีการสร้างหอผีข้าว	ตาแซะ	และหอกไว้

ด้วยเช่นกัน

“พิธีกรรม” ต้องใช้ไก่	1	คู่	(ตัวผู้และตัวเมียอย่างละ	1	ตัว)	น�ามาเชือดคอแล้ว
ให้เลือดหยดลงบนหอผีไฟและขอให้ผีไฟได้มากิน	ซึ่งมีนิทานเล่าอยู่ว่า	นานมาแล้ว

มีชายคนหนึ่งออกไปล่าสัตว์แล้วพบตาเฒ่าคนหน่ึง	ตาเฒ่าคนนั้นก็ขอมาอยู่ด้วยที่

บ้าน	ชายคนนัน้ปฏเิสธแต่ตาเฒ่าผูน้ัน้กต็ามกลบัมาถงึบ้าน	และเข้ามาอาศยัอยูด้่วย

แต่ว่าเขาไม่ท�าอะไรเลย	วันๆ	เอาแต่นอนกินจนชายคนนั้นทนไม่ไหวจึงไล่ให้ไป

ท�างาน	ตาเฒ่าผู้นัน้จงึบอกว่าจะไปดไูร่นาให้ตลอดไป	แต่ขอไก่กนิอย่างน้อยปีละตวั	

เชื่อว่าตาเฒ่าผู้นั้นคือผีไฟ

เกี่ยวข้าว (พฤศจิกายน)
เมื่อข้าวออกรวงและพร้อมเกี่ยวแล้ว		ก็ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวโดยคนทั้งหมู่บ้านจะมา

ช่วยกนัเกีย่วข้าวของแต่ละไร่	โดยใช้เวลา	1	วนัต่อไร่	โดยชาวบ้านจะสังเกตสแีดงของ

ดอก	“ซูเลโบ”	ที่ชาวบ้านได้ปลูกไว้พร้อมกับข้าว	โดยช่วงเวลาที่ออกดอกจะพอด	ี				

กับช่วงที่ข้าวพร้อมเก็บเกี่ยว

“พิธีกรรม” ก่อนเกี่ยวข้าวชาวบ้านจะมาร่วมท�าพิธีกรรมเรียกขวัญโดยการผูก

ข้อมือ	และต้องมีการไหว้ผีข้าวโดยน�าไก่	2	ตัว	(ตัวผู้และตัวเมียอย่างละ1ตัว)	มาต้ม

แล้วตัดแต่ส่วนปาก	ขา	ปีกและเครื่องใน	แล้วน�าไปไที่ไหว้หอผีข้าวและหอผีไฟ

      ตาแซะ
ท�ามาจากไม้ไผ่	3	ล�า

มัดติดกัน	เชื่อว่าช่วย

ไล่สิ่งไม่ดี

    หอผีข้าว
ท�ามาจากไม้และ

ไม้ไผ่สาน	สร้าง

ขึ้นมาเป็นตัวแทน

      หอก
เชื่อว่าช่วยไล่สิ่งไม่ดี

ให้ลงไปอยูใ่นตะกร้า

ที่ผูกติดอยู่ปลายเสา

หอผีไฟ
เป็นตัวแทนผีไฟ

ตีข้าว (พฤศจิกายน)
หลงัจากทัง้หมูบ้่านเกีย่วข้าวเสรจ็	จะต้องตากข้าวไว้เป็นเวลา	3	วนั	เพือ่ให้ข้าวแห้ง	

จากนั้นจะมาตีข้าวร่วมกัน

“การตีข้าว” จะต้องใช้	“เกร๊า”	ซึ่งก็คือท่อนไม้ขนาดใหญ่น�ามาขุดเป็นหลุม

ตรงกลางจนเป็นลักษณะคล้ายกระดานโค้งเพื่อใช้เป็นที่ตีฟ่อนข้าวให้เมล็ดหลุด

ออกจากรวงลงไปรวมอยู่ที่หลุมตรงนั้น	โดยคนท้ังหมู่บ้าน	“เอาแรง”	ตีข้าวของ

แต่ละบ้านจนครบทั้งหมู่บ้าน

“พธิกีรรม” เร่ิมจากการผูกข้อมือเพือ่เรียกขวญัคนทีจ่ะตข้ีาว	จากนัน้จงึเริม่

พธิกีรรมเรยีกขวญัข้าวให้ขวญักลบัมาอยูท่ีข้่าวและให้ตข้ีาวได้ข้าวมากๆ	ซึง่มคีวาม

เชื่อว่าพิธีกรรมในการเรียกขวัญข้าวนี้ต้องให้ผู้หญิงเป็นผู้เรียกเท่านั้น	เนื่องจากมี

เร่ืองเล่าอยูว่่าในสมัยก่อนผู้ชายกส็ามารถเรียกขวัญข้าวได้	แต่ว่าขวัญข้าวนัน้เป็น

หญิงสาวสวยที่ใครเห็นก็หลงรัก	เม่ือผู้ชายเรียกขวัญและเมื่อเห็นขวัญข้าวก็จะ

ตกหลมุรักและตามจบีท�าให้ขวัญข้าวหนไีป	จงึต้องให้ผู้หญงิเป็นคนเรยีกขวญัข้าว

เท่านั้น

เรียกขวัญเด็ก (ธันวาคม)
ชาวบ้านมีความเชื่อว่าขวัญของเรานั้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกที่	จึงต้องมีพิธีที่จะ

เรียกขวัญทั้ง	37	ขวัญของเรากลับมา	และยังมีพิธีกรรมเลี้ยงส่งขวัญข้าวอีกด้วย	

โดยจะมีการเลีย้งส่ง	“นกโทบข่ีะ”	ท่ีเชือ่ว่าเป็นนกสวรรค์หรอืเป็นแม่ข้าวทีช่่วยดแูล

ข้าวโดยจะต้องใช้เหล้าต้ม	ไข่ต้ม	2	ฟอง	ข้าวหุงสุกและเผือกมันต้ม

เลี้ยงผีไฟ

ดูแลข้าว(ช่วงพัก)
ข้าวออกรวง

เกี่ยวข้าว
ตีข้าว

ช่วงพัก

เก็บฟืนและผลผลิตที่เหลือ

เริ่มท�าไร่ใหม่   
     (ก.พ.)

ไหว้แม่ข้าว

เรียกขวัญเด็ก

 ในระยะเวลา 1 ปีที่เมล็ดข้าวเปลือกได้เติบโตจนออกรวง
ใหม่และกลายเป็นอาหารเลี้ยงปากท้องของชาวปกาเกอะญอ     
ชาวบ้านได้ประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ “ผี” หรือ “ธรรมชาติ” ที่  
รายรอบ รวมทัง้ “ขา้ว” เอง ทัง้ธรรมชาตแิละขา้วจงึเป็นมากกวา่ 
ดิน น�้า ลม ไฟ และอาหารส�าหรับชาวปกาเกอะญอ แต่คือสิ่งที่มี
พระคุณที่เขายังต้องให้ความเคารพ นบนอบ จะปรากฎพิธีกรรม
ที่พวกเขาทัง้ตอ้งขอบคณุหรอืขอขมา ตอ่การกระท�าของพวกเขา
โดยตลอดทั้งปีของการปลูกข้าว
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สร้ำงฝำย
การท�านาด�าอาศยัปรมิาณน�า้ทีม่ากกว่าการท�า

ไร่	จึงจ�าเป็นต้องสร้างฝายเพื่อเบี่ยงน�้าเข้านา	

โดยจะสร้างฝายกั้นล�าน�้าเพื่อให้เกิดการ				

ชะลอน�้า	และควบคุมให้ไหลไปที่นาด้วยการ		

ขุดร่องน�าน�้าจากล�าธารไปสู่นา

ในการสร้างฝายจะเริ่มจากการน�าไม้ปักลง

กลางล�าน�า้ช่วงทีต้่องการท�าฝาย	เว้นระยะห่าง

ประมาณครึ่งเมตรแล้วจึงน�าไม้ไผ่วางขวางกับ

แนวไม้	วางกระสอบทรายลงไว้ด้านหน้าฝาย	

รอจนใบก่ิงไม้ไม้ลอยเข้ามาติดฝายเองเพื่อให้

น�้าชะลอลง	แล้วจึงขุดร่องน�า้ไปยังผืนนา

เพำะกลำ้ในป่ำ
เริม่หว่านเมลด็ข้าวในไร่เพือ่เตรยีมกล้าส�าหรบั

การด�านา	ชาวปกาเกอะญอส่วนมากจะน�า

เมล็ดเพาะในไร่หมุนเวียนของตนเอง

 ปล่อยน�้ำเขำ้นำ
เมือ่ข้าวพร้อมส�าหรบัการลงนา	จงึปล่อยน�า้เข้า

นาเพือ่ปรบัสภาพดนิให้ชุม่	โดยวนัปล่อยน�า้เข้า

นามักจะเป็นวันพุธเพราะเชื่อว่าจะท�าให้น�้าอยู่

ในนาดี

 
ไถนำ

ชาวปกาเกอะญอส่วนมากจะยังใช้แรงควายใน

การไถนาอยู่	หลังไถนาเสร็จจึงท�าคันนากั้น

รอบๆ	พื้นที่เพื่อขังน�า้

ถอนกล้ำ-ด�ำนำ
เมื่อกล้าโตพอส�าหรับการลงนา 

ชาวปกาเกอะญอจะถอนกล้าแล้วน�ามามัด

รวมกันไว้ ทิ้งไว้ 1 วัน แล้วเริ่มด�านา โดย

การปักกล้า 2-3 ต้นลงดนิให้เป็นกลุม่ และ

เว้นระยะห่างต่อกลุ่มประมาณ 1 ฟุต โดย

ชาวปกาเกอะญอมักจะเลือกวันด�านาเป็น

วันพฤหัสบดี เนื่องจากเชื่อว่าจะท�าให้ได้

ผลผลิตดี

เลี้ยงผีฝำย
เลี้ยงผีฝายเพื่อตอบแทนผีฝาย	โดยใช้ไก่ด�า

หรอืไก่แดง	ตวัผูแ้ละตวัเมยีอย่างละ	1	ตวั	บหุรี่

มวน	ข้าว	เทียน	ดอกไม้	และเหล้าที่ต้มเอง	1	

ขวด	โดยพธิจีะเริม่จากการเชอืดคอไก่	น�าเลอืด

ไก่ไปหยดบนหอผีฝาย	(หลังพิธีกรรมสามารถ

น�าไก่มาประกอบอาหารได้)	น�าของไหว้อื่นๆ	

มวนใส่กรวยใบไม	้1	คู	่และวางไว้บนหอผีฝาย

ดูแลขำ้ว
เจ้าของนาย้ายไปนอนเฝ้านาทุกวันเพื่อคอย

ดูแลข้าวและไล่สัตว์จ�าพวกนก	ไก่	วัว	ควาย	ที่

จะมากินข้าวโดยใช้วิธีวางกับดักหรือก่อไฟ				

ข้างนาตลอด	3	เดือน	หรือจนกว่าข้าวจะออก

รวง	เมื่อข้าวออกรวงจึงปิดร่องน�้า	และรอให้น�้า

แห้งซึ่งใช ้เวลาประมาณ	10-20	 วัน	 ชาว																					

ปกาเกอะญอจะเตรียม	พริก	ข้าว	และเกลือใส่

ตะกร้า	วางไว้ในนาพร้อมกับอธิษฐานให้สิ่ง			

ไม่ดีทั้งปวงกินอาหารในตะกร้า	อย่ากินข้าว				

ในนา

นำ
ชำวปกำเกอะญอบำ้นสบลำน
ไม่ได้มีเพียง“ไร่หมุนเวียน”   
ที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิต

      	แต่เดิมชาวปกาเกอะญอ

ปลู ก ข ้ า วโ ด ยก า รท�า เ พี ย ง														

ไร ่หมุนเวียน	 แต่เนื่องจากใน

ปัจจุบันชาวบ้านไม่สามารถท�า			

ไร่หมุนเวียนได้ทุกปีเพราะพื้นท่ี

ไม ่พอ	 จึ ง เ กิดการท�านาขึ้ น

ผืนนาจะอยู่ใกล้ชุมชนมากกว่า		

ไร่หมุนเวียน	เนื่องจากข้าวในนา

ต้องได้รับการดูแลบ่อยกว่า	และ

ต้องอยู ่บริเวณท่ีต�่ากว่าล�าธาร	

เพื่อให้สามารถใช้ฝายในการ

เบี่ยงน�้าเข้านาได้

												อย ่างไรก็ตาม	แม ้แต ่		

การท�านาของชาวปกาเกอะญอ	ก็

ยังมีความแตกต่างจากชุมชน

ภายนอก	คือชาวปกาเกอะญอ			

จะไม ่ใช ้ วิ ธีหว ่ านข ้าวแต ่จะ																		

ใช ้ วิ ธีด�านาแทน	 เพราะชาว																				

ปกาเกอะญอเช่ือว่าการหว่าน		

ข้าวจะท�าให้ได้ผลผลิตเร็ว	และ

การได ้ผลผลิตเร็วนั้นเหมาะ

ส�าหรับการปลูกข ้ าวไว ้ ขาย

มากกว่า	เมื่อวัตถุประสงค์หลัก

กลายเป็นการขาย	ก็จะเกดิความ

โลภในเงินตรา	ซึ่งสามารถน�าไป

ซึ่งการสูญเสียป่าเพราะเกิดการ

รุกล�้าผืนป่าเพื่อการท�านาย่ิงข้ึน

ได้	 จุดเด่นอีกอย่าง	คือการใช	้	

ฝายธรรมชาติเพื่อเบี่ยงน�้าเข้านา	

แม้จะต้องท�าฝายใหม่ทุกปี	แต่

ฝายที่ทรุดโทรมไปสามารถ					

ย่อยสลายได้	 ไม่เป็นภาระแก่

ธรรมชาติและด้วยความที่ชาว						

ปกาเกอะญอให้ความเคารพ									

ผีฝาย	และตาน�้าเป็นอย่างมาก	

พวกเขาจึงไม่กล้าท�าให้น�้าซ่ึง			

เป็นที่อยู่ของผีฝายเสื่อมลง

พฤษภาคม

เมษายน

มิิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

ตุลาคม
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ขำ้วเจ้ำ

บือหมือกวา สีขาวเปลือกขาว

บือหมือโพ เม็ดเล็กและแข็ง

บือปาแม เปลือกแดง เม็ดยาว

คอแคะ จะออกรวงเร็วกว่าพันธุ์อื่น

คอแคะกอ เปลือกแดง

คอแคะกวา เปลือกขาว 

บือสู่กวา เม็ดยาว

บือกวาโพ เม็ดเล็ก

บือชอแม (ข้าวงาช้าง) เม็ดยาวงอ 

      เหมือนงาช้าง

บือซูคี ปลายด�า

ขำ้วเหนียว

บือซวา เม็ดเล็ก
บือลอแปะ	เม็ดยาว	สีขาว

ข้าวซีว เม็ดยาวๆ 

ปิ๊อิ๊เซโพ เม็ดใหญ่ยาวมีลายแดงด�า

ปิ๊อิ๊บอ เปลือกเหลือง

พันธุ์ข้ำวในไร่หมุนเวียน

ขำ้วเจ้ำ

พันธุ์ข้ำวในนำ

โมอินอ เปลือกหนา

สันป่าตอง เม็ดยาว

         สีเหลือง

ขำ้วเหนียว

ชำวบ้ำนนิยม

บือหมือกอ	(ข้าวล�าปาง)  

บือกี่ เปลือกลาย

บือปิ้อิ้	เม็ดขาว

บือพือคอ	(ข้าว กข.)

พันธุ์
ข้ำวไหว้ผีอื่น

เลี้ยงส่งเพื่อขอบคุณนกสวรรค์หรือนกขวัญข้าว เจ้าป่า     

เจ้าเขา เจ้าที่เจ้าทาง ด้วยการต้มเหล้าไหว้ ห้ามจัด         

งานใหญ่จนกว่าจะถึงเดือนเมษายน ระหว่างน้ี ชาว                    

ปกาเกอะญอจะต้อนควายไปเลีย้งทีน่าและเกบ็มลูสตัว์ไว้

เพื่อใช้เป็นปุ๋ยในการท�านาครั้งต่อไป

เกี่ยวขำ้ว ตีข้ำว
ในช่วงต้นเดือนข้าวเหนียวจะเริ่มออกรวง	ตามด้วยข้าวเจ้าใน

ช่วงปลายเดือน	ชาวบ้านจะร่วมกันเกี่ยวข้าวด้วยเคียว	โดยให้	

ผู้อาวุโสเริม่เกีย่วข้าวก่อนและชาวบ้านจะน�าต้นข้าวทีเ่กีย่วแล้ว

มัดเป็นฟ่อนและตากในนา	หลังจากรอให้ข้าวแห้งเป็นระยะ

เวลา	3	วัน	ก็จะถึงเวลาส�าหรับการตีข้าว	โดยใช้ไม้ฟาดข้าวให้

เมล็ดหลุดจากรวง	ช่วงก่อนตีข้าวจะมีพิธีกรรมเรียกขวัญข้าว

เช่นเดียวกับไร่หมุนเวียน

พฤศจิกายน

ธันวาคม
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 การท� านาของชาว                     
ปกาเกอะญอสื่อให้เห็นถึง
ความมั่นคงในวิถีแห่งการ
รักษาธรรมชาติ แม้ว่าจะ
เป ็นวัฒนธรรมที่ ได ้ รับ
อิ ท ธิ พ ล ม า จ า ก สั ง ค ม
ภายนอก ทว่าในท้ายที่สุด
ชาวปกาเกอะญอก็จะปรับ
วถิเีหล่านัน้ให้กลบัเข้าสูก่าร
พึ่งพาธรรมชาติ และกลาย
เ ป ็ น เ นื้ อ เ ดี ย ว กั น กั บ
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของพวก
เขาในที่สุด
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บทธำตอนถำงไร่

บทธำตอนหยอดข้ำว

ธำ
 ธา คือล�าน�าหรือบทเพลงที่ใช้พูดและร้องเพื่อความบันเทิง มีความ
หมายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อ หรือสิ่งต่างๆ ในชีวิต 
บทธาบางบทมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกข้าวของชาวปกาเกอะญอ ซึ่ง
เนื้อหาสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ช่วง ได้แก่

“โลกอโดะ นุยนำนุยนี เดอะชำทอ กอโดวำคี” 
แปลว่า เราตัดไม้ได้ 7 วัน 7 คืนแล้ว ต้องไปเผาไร่แล้ว

“เตอะชำเถำะเดอวำคี โปเดอะอิ้ เก้อหลำ่ดอคี” 
แปลว่า เราเผาไร่แล้วเสียงจะดังสนั่นหวั่นไหว

“ฮอโคะอู นุยปลำ่นุยคี” 
แปลว่า เผาไร่แล้วให้เผาดีๆ ให้ไหม้ลงไป 7 ศอก 7 คืบ 

(ชาวปกาเกอะญอเชื่อว่าเวลาที่เผาไร่ ดินจะร้อนลงไป 

7ศอก 7 คืบ)

บทธำตอนเผำไร่

“ลอเปือยเนทำเกโตบอ กุเชกุชอหน่อเดอจอ 
ลอเปือยเนทำเกโตกวำ กุเชกุชำหน่อเดอซำ”

แปลว่า  ต้องไปซื้อเคียวด้ามเหลือง พี่ก็เกี่ยวข้าว น้อง

ก็ผูกข้าว ต้องไปซื้อเคียวด้ามขาว น้องก็เกี่ยวข้าว พ่ีก็

ผูกข้าว

บทธำตอนเกี่ยวข้ำว

“เลลึฉี่ปูโทโปซู ศึบำนำแชวคอเตอหู้ แลลือชึยปูหล่อโค
บอ เซอบำ่นำเตอะทีหน่อตอ แลลือชึยปู หล่อโคกวำ 

ฌซอบำนำ เตอะทีบำนำ” 
แปลว่า ไปทีไ่ร่มนีกบนิ คดิถงึพี ่เดนิไม่ไหว ขาอ่อนแรง 

ไปที่ไร่เห็นซากกองฟาง คิดถึงพี่ ก็ไม่ได้เจอพี่ ไปที่ไร่

ฟางข้าว คิดถงึพี่น�้าตาไหล

บทธำตอนหลังตีข้ำวเสร็จ

“โดกรึโอโกระ นีบ่ำลีท่อเลำะเจำะ เกฉำดูคี” 
แปลว่า ถงึเวลาถางไร่แล้ว ขอพี่มาดูไร่ให้สักหน่อยนะ 

(เชื่อว่าเป็นเสียงนกฮูกร้อง)

“เดอมือทู ปวำคู่ปวำแพะ ดือมือเควลำ เปอชูแล” 
แปลว่า ดาวลูกไก่ขึ้นมาตรงหัว ถงึเวลาถางไร่แล้ว 

(ดาวลกูไก่เป็น 1 ในกลุม่ดาวส�าคญัของชาวปกาเกอะญอ 

ซึง่เมือ่ถงึเวลาทีโ่คจรมาตรงหวัจะพอดกีบัช่วงทีช่าวบ้าน

ต้องไปถางไร่)

“ปือมำมือเลอะตำดอ เอ่อมำแวเลอะตำดอ  
และมำหมือ แลกอแลซอแลมำแว แลกอแลซอพึเมแล 

เลอะตำโกดอ บือหมือบือพอ แวดำเจ๊ำะ” 
แปลว่า ถางไร่บนที่สูง เราไปเที่ยวไร่บนที่สูง ไปถางไร่

เช้าๆ ไปเที่ยวไร่เช้าๆ เราไปไม่เช้าไม่ได้ข้าวกิน   

(เป็นบทธาที่สอนให้คนขยัน)

“ดูยอทออะโคบอบอ ลอเปือยแหะเลอะอู่ตอลอ” 
แปลว่า ใบไม้เริม่เปลีย่นเป็นสเีหลอืงแล้ว คงต้องไปซือ้

มีดในเมือง

“ทอแพะหน่อดูตอวำบอ กว่ำเกลอคี กำแอออ” 
แปลว่า ไปถางไร่ของน้องที่ป่าไม้ไผ่ เราดูใบไม้ล้มไป

ล้มมา

“เซดูเซทอ ไพเจำะกอโฮ เอะเจำะตอหมู่ฮอ” 
แปลว่า ตัดไม้เล็กๆ ให้พี่นะ และต้นไม้ใหญ่เหลือไว้ให้

พี่ พี่จะมาตัดให้

“กอลอ มวำโบลือหวำ่บอ เจำะโทลอ แจะหน่อแผ่ลอ” 
แปลว่า ก่อนหยอดข้าวไร่ไปหาไม้ไผ่สีเหลือง พี่ก็ขุด

หลุม น้องก็หยอดข้าว

“บือเหมื่อทีละหมือหนือ บือพออำ่ทิละหมือหนือ แฮชำ
เหม่อะลอลือคือ แฮฮำเหน่อะหล่อลือคือ แฮโต๊ะก่อ

อะหล่อลือคือ บือโพเกมำปืออือคึ” 
แปลว่า ข้าวอยู่ฝั่งตะวันตก มาหาที่อยู่ในไร่ ข้าวก�าลัง

งอกใบสีเขียว
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บทธำตอนหยอดข้ำว

นิทำน

 เด็กก�าพร้าคนหนึ่งถูกพระราชากลั่นแกล้ง   

โดยถูกรับสั่งให้ไปท�าไร่บนหน้าผา ซึ่งเต็มไปด้วยโขด

หนิจนไม่สามารถเพาะปลกูพชืชนดิใดได้ วนัหนึง่ ทหาร

ของพระราชาได้พบยายชราคนหนึ่งติดอยู่ในกอหวาย

ในป่า ทว่าพระราชากลบัสัง่ให้เมนิยายผูน้ัน้ไปเสยี ยาย

ผูน้ัน้จงึแช่งพระราชาว่า พระราชาจะไม่สามารถท�าไร่ได้ 

แม้ว่าจะมีพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ก็ตาม แต่เมื่อเด็ก

ก�าพร้าได้พบยายเข้า เขากช่็วยยายออกมาจากกอหวาย

ได้ส�าเร็จ

  เมื่อยายพบว่าเด็กก�าพร้าหมดแรง จึงเนรมิต 

รวงข้าววิเศษออกมาจากร่างกายของตน เมื่อเด็ก 

ก�าพร้าได้กนิข้าววเิศษกพ็บว่าเขามพีละก�าลงัมหาศาล 

เขาจงึใช้แรงเหล่านัน้เปลีย่นบรเิวณหนิให้กลายเป็นไร่

ได้ส�าเร็จ ยายชราคอยเนรมิตข้าววิเศษให้แก่เด็ก 

ก�าพร้าทุกวันจนกระทั่งข้าวในไร่ออกรวง เมื่อเด็ก 

ก�าพร้าเกีย่วข้าวเสรจ็ ยายสัง่ให้เขาหนัหลงัและห้ามหนั

กลับมาเดด็ขาด แต่เดก็ก�าพร้ากห็นักลบัมาก่อน ซึง่เขา

พบว่า ยายชราก�าลังลอยขึ้นฟ้าไป แต่เพราะเขาหันมา 

ยายจึงตกลงมา ยายสั่งให้เด็กก�าพร้าหันหลังไปอีก

หลายครั้ง แต่เขาก็ยังหันมาจนท�าให้ยายตกลงมาทุก

ครัง้ไป จนยายชราโมโหจนกระทัง่ลัน่วาจาไว้ว่าจะไม่ลง

มาช่วยเหลืออีก แล้วยายก็ลอยขึ้นฟ้าและหายไป ซึ่ง

แท้จริงแล้ว ยายผู้น้ัน คือแม่ข้าว พระราชาที่ท�าให้แม่

ข้าวโกรธไม่สามารถท�าไร่ได้แม้ว่าจะท�าอย่างไรก็ตาม 

ส่วนด้านเด็กก�าพร้า แม่ข้าวจะแปลงร่างเป็นนกสีเทา

เพื่อแวะเวียนดูแลเด็กก�าพร้าในวันเก็บเกี่ยวทุกปี และ

เด็กก�าพร ้าผู ้นั้นได้กลายเป็นบรรพบุรุษของชาว        

ปกาเกอะญอ นิทานเรื่องน้ีเป็นที่มาของนกสีเทา          

ที่จะบินรอบยุ้งข้าวของชาวปกาเกอะญอทุกๆ ปีในวัน

ไหว้ยุ้งข้าว

โดย	พะตี่ตาแยะ	ยอดฉัตรมิ่งบุญ

 วนัหนึง่เจ้าแห่งเงนิได้ทะเลาะกบัเจ้าแห่งข้าว 

และโอ้อวดว่าตนและคนอื่นๆ สามารถอยู่ได้โดยไม่มี      

เจ้าแห่งข้าว ท�าให้เจ้าแห่งข้าวโกรธ และน้อยใจ จงึหนี

ไปอยู่ในถ�้า วันรุ่งขึ้นลูกหลานของเจ้าแห่งเงินร้องไห้

อย่างหนักเพราะว่าหิวข้าว วันแล้ววันเล่า ก็ร้องหนัก

ขึ้นเรื่อยๆ เจ้าแห่งเงิน พยายามเอาเงินมาปลอบก็      

ไม่หยุดร้อง จนเจ้าแห่งเงินเหลือบไปเห็นเศษข้าวจึง

น�ามาต้มน�้าให้ลูกหลานดื่มปรากฎว่าลูกหลานหยุด

ร้องไห้ ท�าให้เจ้าแห่งเงินระลึกได้ว่าหากไม่มีเจ้าแห่ง

ข้าว เจ้าแห่งเงินก็อยู่ไม่ได้จึงไปตามเจ้าแห่งข้าวกลับ

มาอยู่ด้วยกันเช่นเดิม

โดย	พะตี่ตาแยะ	ยอดฉัตรมิ่งบุญ

นิทานปกาเกอะญอสะท้อนภาพความเป็นอยู่ จารีตประเพณี โลกทัศน์ 
และความเชื่อ ซึ่งได้รับการเล่าขานสืบทอดต่อมาจากบรรพบุรุษ             
บางเรื่องอาจได้รับการสืบทอดมามากกว่า 200 ปี

เด็กก�ำพรำ้กับพระรำชำ เจ้ำแห่งเงินกับเจ้ำแห่งข้ำว

นทิำนทัง้ 2 เรื่องสะทอ้นควำมส�ำคญัของขำ้ว
ที่มีต่อชำวปกำเกอะญอ ทัง้เป็นผู้มีพระคุณ
และมีคุณค่ำ 
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ทรัพยากร ป่า น�า้ และภูมิปัญญาการ
ท�าไร่หมุนเวียน เปรียบเสมือนตู้กับข้าว
ของชาวปกาเกอะญอ อาหารที่ได้เป็น
อาหารที่สดใหม่ ไม่ท�าลายธรรมชาติ   
และที่ส�าคัญ ไม่ท�าลายตนเอง

ทรัพยากร ป่า น�า้ และภูมิปัญญาการ
ท�าไร่หมุนเวียน เปรียบเสมือนตู้กับข้าว
ของชาวปกาเกอะญอ อาหารที่ได้เป็น
อาหารที่สดใหม่ ไม่ท�าลายธรรมชาติ   
และที่ส�าคัญ ไม่ท�าลายตนเอง

ทรัพยากร ป่า น�า้ และภูมิปัญญาการ
ท�าไร่หมุนเวียน เปรียบเสมือนตู้กับข้าว
ของชาวปกาเกอะญอ อาหารที่ได้เป็น
อาหารที่สดใหม่ ไม่ท�าลายธรรมชาติ   
และที่ส�าคัญ ไม่ท�าลายตนเอง

ทรัพยากร ป่า น�า้ และภูมิปัญญาการ
ท�าไร่หมุนเวียน เปรียบเสมือนตู้กับข้าว
ของชาวปกาเกอะญอ อาหารที่ได้เป็น
อาหารที่สดใหม่ ไม่ท�าลายธรรมชาติ   
และที่ส�าคัญ ไม่ท�าลายตนเอง

“
”
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”

อาหาร
 

	 แหล่งอาหารของชาวปกาเกอะญอ	คือ	ทรัพยากรที่อยู่รอบตัว

ของพวกเขา	ไม่ว่าจะเป็นของป่า	สัตว์น�้าในล�าห้วย	ผักที่ขึ้นหรือปลูกไว้

อยู่รอบบ้าน	รวมท้ังการท�าไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นภูมิปัญญาการท�าไร่ข้าว

ในที่สูงชัน	และแทรกตัวอยู่ในผืนป่า	

	 การท�าไร่หมุนเวียนเป็นภูมิปัญญาที่ถูกสืบทอดกันมาแต่อดีต	

และเป็นแหล่งอาหารที่ส�าคัญ	นอกจากข้าวแล้ว	ก็คือพืชผักที่ชาว							

ปกาเกอะญอปลูกร่วมไปกบัการปลกูข้าว	และเป็นส่ิงทีข่าดไม่ได้ในการ

ประกอบอาหาร	อาหารของชาวปกาเกอะญอในทุกม้ือเป็นอาหารท่ีสด

ใหม่เพราะมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากแหล่งธรรมชาติ

	 ในหน้าฝนชาวปกาเกอะญอมักจะเก็บผักที่ก�าลังเติบโตจาก				

ไร่หมุนเวียน	และหากระหว่างทางบังเอิญเจอสัตว์	 เขาสามารถจับสัตว์

นั้นมาเป็นอาหารได้เช่นกัน	ในทุกครั้งและทุกมื้อของอาหารชาว																			

ปกาเกอะญอจะค�านึงเสมอว่าตัวเองต้องการบริโภคเท่าไหร	่	ทั้งนี้เพื่อ

ไม่ให้อาหารเหลือทิ้งหรือสูญเปล่า

	 ในขัน้ตอนการท�าไร่หมนุเวยีนจะมกีารเผาไร่ก่อนการปลกูข้าว		

เม่ือเกบ็เกีย่วแล้วจะพกัไร่เอาไว้เป็นเวลา	7	ปี	ซึง่จะท�าให้ผืนป่าฟ้ืนฟตูวั

เอง	อกีท้ังในกระบวนการปลกูข้าวหรือพชืผักในไร่กเ็ป็นวธิธีรรมชาต	ิคือ

การรอน�้าฝน	และปุ๋ยท่ีมีก็คือความอุดมด้วยสารอาหารของดินแต่เดิม

รวมขี้เถ้าจากการเผาไร	่ข้าวและผักจึงไม่ปนเปื้อนเคม	ีอาหารเหล่านั้น

จึงดีต่อสุขภาพ	ไม่สะสมในร่างกายท�าให้เจ็บป่วย
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ปำก ท้องและ
ของชำวปกำเกอะญอ

ฤดูฝน
•	พอพ่อเบาะ	(แกงหน่อไม้)

•	แคอ่อชอด	ึ(แกงหน่อหวายกับไก่)

•	แคอ่อชื่อบะเด๊าะ	(แกงผักกาด)

•	คลอชี่ชื่อบะเด๊าะ	(จอผักกาด)

•	แคอ่อด	ี(แกงแตงกวา)

•	มิซาโต่สึกี	(น�า้พริกจิ้งหรีด)

•	มิซาโต่แคด	ึ(น�า้พริกหน่อไม้)

•	มิซาโต่สกอ	(น�า้พริกมะเขือเคือง)

•	ข้าวเบาะ	(ย�าหน่อไม้)

•	หลื่อเคบอ	(ฟักทองต้ม)

•	มิซาโต่	(น�า้พริก)	กับผักที่มาจาก

		ไร่หมุนเวียน	เช่น	ผักเผ็ด	พอแคระ		

		มันนอย	ไพ่หลือ	ฯลฯ

น�้าฝนท่ีชุ่มฉ�่าท�าให้มีผักมากท้ังใน

ป่าและไร ่หมุนเวียน	 ซึ่งเริ่มได ้

ผลผลติดี	แต่ในฤดูฝนน�า้ในล�าห้วย

ขึ้นสูงท�าให้จับปลาได้ยาก	จึงไม่

นิยมรับประทานปลาช่วงหน้าฝน

ฤดูร้อน
•	แคอ่ออย่าโพ	(แกงปลา)

•	แควคลิ	(แกงเต่า)

•	โคเอ๊าะซื้อเดาะ	(กุ้งเผา)

•	คว่อแช	(ปูเผา)

•	รั่วนย่าโพ	(แกงปลาดุก)

•	แคอ่อชอ	(แกงไก่)

•	นยาโพชี	(ปลาส้ม)

•	ทอชี	(หมูส้ม)

  

ในช่วงฤดูหนาวจะมีผลผลิตจาก				

ไร่หมุนเวยีน	เช่น	พชืหวัทีส่ามารถ

เกบ็ไว้ได้นานอย่าง	เผอืก	หรือมนั	

นอกจากนี้จะยังทานพืช	และสัตว์

จากล�าห้วยและจากป่า	แต่ช่วงฤดู

หนาวมีสัตว์น้อยเพราะเป็นช่วง

จ�าศีลของสัตว์หลายชนิด	ท�าให้

ช่วงนี้มีอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์น้อย

ฤดูหนาว
•	บ่อชี	(หน่อไม้ส้ม)

•	พออย่าโพ	(แกงปลา)

•	นยาโพชี	(ปลาส้ม)

•	แคอ่อน่วย	(แกงมัน)

•	แคอ่อปูท้อซ่า	(แกงถั่วไร่ใส่

ไก่)

•	ผ่อคือ	(แกงเผือกใส่ผักเผ็ด)

•	พออ่อลือแคบอ	(แกงฟักทอง)

•	ตะพอพ่อหมูป่า

เมนูประจ�ำฤดูกำล

ป่ำ

ล�ำห้วย

ในฤดูร้อน	ชาวปกาเกอะญอมัก

ได้วตัถดุบิในการประกอบอาหาร

มาจากล�าห้วยและผักรอบบ้าน	

เพราะในช่วงนี้น�้าในล�าห้วยจะ	

ลดลง	ท�าให้จับปลาได้ง่าย	และ

เมือ่ไปจบัปลาในล�าห้วยกจ็ะเกบ็

ผักริมห้วยมาด้วย

»Ù

»ÅÒ¢ÒÇ »ÅÒºÖ¡

ปู

ปลาขาว ปลาบึก

àËç´ÅÁ

àËç´¢ÒÇ

เห็ดลม

เห็ดขาว
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บริเวณบ้าน

เมื่อฤดูกาลแปรเปลี่ยนไป
แหล่งหาอาหารก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
นี่เป็นการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของชาวปกาเกอะญอ 
“ ”

ฤดูร้อน		(มี.ค.-เม.ย.)
ฤดูฝน	(พ.ค.-ต.ค.)

ฤดูหนาว	(พ.ย.-ก.พ.)

ทุกฤดู

ห้ามผู้หญิงที่มีประจ�าเดือนเก็บผัก

แม่ลูกอ่อนห้ามกินฟักทองที่มีใบลายเพราะจะท�าให้เด็กท้องเสีย

แม่ลูกอ่อนห้ามทานผักดองและไข่จนกว่าเด็กจะอาย	ุ2	เดือน

ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ห้ามทานสัตว์น�า้และขนุน

คนไม่สบายห้ามทานไก	่กล้วย	อ้อย

วันพระห้ามเก็บผักและถอนหญ้า

ฟักทองที่ปลูกในหน้าร้อนและงอกใหม่ในหน้าฝนห้ามทาน	หากทานจะกลายเป็นเสือ

ผู้หญิงที่ยังไม่มีลูกห้ามชิมอาหารจากหม้อบนเตา	เพราะจะท�าให้คลอดลูกยาก

หมูป่าที่เข้ามาในเขตหมู่บ้านจะไม่ฆ่าเพราะเชื่อว่า	จะเกิดสิ่งไม่ดีกับหมู่บ้าน

ควำมเช่ือ

	 พ่อคนหนึง่มลีกูสาว	3	คน	คนโตขยนั	คนกลางดือ้	และคนสดุท้ายขีเ้กยีจ	พ่อได้บอกลกูว่าวนัพระห้ามไป

เกบ็ผกั	แต่ลกูคนกลางไม่เชือ่	และได้ไปเกบ็ผกั	ระหว่างทีเ่ธอไปเกบ็ผกั	เธอได้ยนิเสยีงร้องของเสอื	แต่สกัพกักเ็งยีบ

ไป	จากนั้นก็ร้องอีก	แต่เธอไม่สนใจ	เก็บผักสักพักเธอก็ไปนอนในกระท่อม	ระหว่างนอนเธอฝันเห็นตอนที่พ่อสอน	

ท�าให้เธอนึกเสียใจท่ีตัวเองเถียงพ่อ	พอเธอต่ืนขึ้นมาและจะกลับบ้าน	ก็มีเสือมาขวางทางไม่ให้กลับ	ส่วนน้อง									

คนเลก็ไม่ยอมท�างาน	พีเ่ลยหลอกว่าทีไ่ร่มเีพือ่นเยอะแยะ	มอีาหารอดุมสมบรูณ์	น้องได้ยนิจงึลองไปท�างานดบู้าง	

แต่ปรากฎว่าไม่มีอะไรที่พี่บอกเลย

	 นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า:	ต้องกตัญญ	ูขยันและห้ามท�าไร่ในวันพระ

นิทำน

้

àËç´ÅÁ

àËç´¢ÒÇ

เห็ดลม

เห็ดขาว
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ไร่หมุนเวียน

ม.ค.	 ก.พ.	 มี.ค.	 เม.ย.	

ก.ค.	 ส.ค.	 ก.ย.	 ต.ค.	

เผือก
มัน
ดอก+ลูกไพ่หลือ
พริก

เริ่มถางไร่

ผลผลิต:
เผือก
มัน
ดอก+ลูกไพ่หลือ
พริก

ผลผลิต:

เผาไร่และท�ารัว้

เผือก
มัน
ดอก+ลูกไพ่หลือ
พริก

ผลผลิต:
เผือก
มัน
ดอก+ลูกไพ่หลือ
พริก

ผลผลิต:

 ถางหญ้าและ
เก็บผักบางชนิดที่โตไว

ใบเผือก
ยอดฟักทอง

ผลผลิต:

ถอนหญ้า ถอนหญ้า

ใบเผือก
ยอดฟักทอง
ไพ่หลือ
ผักชี
ผักก้อก้อ
ผักอีหลือ
มันน้อย
บวบ

ผลผลิต: ผลผลิต: ผลผลิต:

ไร่หมุนเวียนคือ หนึ่งในแหล่งอาหาร   
ที่ส�าคัญของชาวปกาเกอะญอ 

เป็นแหล่งอาหารที่ชาวปกาเกอะญอ
ใช้ภูมิปัญญาสร้างขึ้นมาเองบนผืนป่า

“
”

ยอดฟักทอง
ใบเผือก
กระเจี๊ยบ
ข้าวโพด
พอแคระ
ไพ่หลือ
ห่อพลี
ฟักทอง

ปฏิทินพืชผัก

ใบฟักทอง
ไพ่หลือ
ถั่วไร่
ฟักเขียว
ผักชี
มะเขือ
พริก
กระเจี๊ยบ
ข้าวโพด

ผักชี
ผักก้อก้อ
ผักอีหลือ
มันน้อย
ฝักโหม่ง
มะเขือ

อ้อย
ห่อพลี
ผักเผ็ด
ผักก้อก้อ
ผักอีหลือ
มันน้อย
พอแคระ
ฟักโหม่ง
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” พันธุ์ผัก
	 พันธ์ุผกัทีน่�ามาปลกูในไร่ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุท้์องถิน่	

ซึง่บางครัง้มกีารแลกกนัระหว่างหมูบ้่าน	โดยชาวปกาเกอะญอ	

สามารถปลูกผักได้ทุกชนิดลงในไร่หมุนเวียนหากมีเมล็ดพันธุ์	

ชนิดผักที่ปลูกมากที่สุดคือ	ข้าวโพด	เนื่องจากเป็นอาหารของ

ทั้งคนและหมู	นอกจากนี้ยังมีผักกาดที่ปลูกง่ายและนิยมทาน

กนั	แต่ส่วนใหญ่จะขึน้อยูก่บัความชอบของเจ้าของไร่	ท�าให้พนัธุ์

ผักในไร่หมุนเวียนแตกต่างกันไป	ซึ่งมีอยู่ร่วม	70	ชนิด

เผือกและมัน
	 ชาวปกาเกอะญอเชือ่ว่า	เผอืกและมันคือเพ่ือนของข้าว	

ในไร่หมุนเวียนมักจะปลูกเผือกและมันเสมอ

การดักสัตว์
	 ชาวบ้านจะวางกับดักหนูเอาไว้ภายในไร่หมุนเวียน	

เพ่ือป้องกันไม่ให้หนูเข้ามากินผักในไร่	นอกจากจะป้องกันผัก

ในไร่แล้ว	เม่ือหนมูาตดิกบัดกั	ชาวบ้านจะสามารถน�าหนนูัน้ไป

ประกอบอาหารได้ด้วย

พ.ค.	 มิ.ย.	

พ.ย.	 ธ.ค.	

รอฝนเพื่อเริ่มปลูกผัก
โดยจะเริ่มปลูกผักก่อนข้าวแล้วตามด้วยผักที่ปลูกพร้อมข้าว

ผลผลิต:
ผักกาด
ถั่วฝักยาว
ใบตะเภา
ใบเผือก

ผักกาด
ถั่วฝักยาว
ใบตะเภา
ใบเผือก
แตงกวา

ผลผลิต:

เก็บผัก เก็บผัก

งา
มันส�าปะหลัง
ไพ่หลือ
ผักชี
พริก
ผักเผ็ด
ผักก้อก้อ
ผักอีหลือ
ถั่วไร่
เผือก
มัน

ผลผลิต: ผลผลิต:
ผักที่ปลูกก่อนข้าวและพร้อมข้าว
	 ผักที่ต้องปลูกก่อนข้าวเป็นผักที่ต้องใช้เวลาในการ

เจริญเติบโตนานกว่าข้าว	และเพ่ือที่จะได้มีผักบริโภคช่วง				

เกี่ยวข้าวพอดี	ชนิดผักที่ปลูกก่อนปลูกข้าวเช่น	ฝักทอง	เผือก	

มัน	บวบ	ข้าวโพดไร	่เป็นต้น

	 ส่วนผักที่ปลูกพร้อมข้าวนั้น	 จะเป็นผักโตไวและ									

ใช้เวลาปลูกน้อยกว่าข้าว	 เช่น	ผักกาด	ถั่วฝักยาว	แตงกวา											

ฟักเขียว	ผักชี	ใบตะเภา	ต้นอ้อย	ผักเผ็ด	งาขาว	 ผักก้อก้อ								

ผักอีหลือ	ฝักโหม่ง	ไพ่หลือ	มะเขือ	เป็นต้น

ไม้เลื้อย
	 พชืผกัทีเ่ป็นไม้เลือ้ยจะปลกูข้างรัว้	เพราะถ้าปลกูใกล้

กับข้าว	ผักนั้นจะเลื้อยไปพันกับต้นข้าว	ท�าให้ไม่สามารถเกี่ยว

ข้าวได้	ซึ่งการปลูกข้างรั้วจะท�าให้ผักนั้นเลื้อยไปพันกับรั้วแทน

เผือก
มัน	
ยอดฟักทอง
มันส�าปะหลัง
งาขาว
ไพ่หลือ
พอแคระ
ถั่วไร่

ห่อพลี
ผักชี
พริก
ผักเผ็ด
ผักก้อก้อ
ผักอีหลือ
มันน้อย
ฟักโหม่ง
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4

วัตถุดิบ 
1.	หน่อไม	้จากป่า

2.	ฟักทอง	จากไร่หมุนเวียน

3.	ปลาร้า	จากสะเมิง

4.	กะปิ	จากสะเมิง

5.	ผักก้อก้อ	จากรอบๆ	บ้าน	หรือในไร่หมุนเวียน

วิธีท�า  
1.	ทุบหน่อไม้ให้แหลก

2.	หั่นฟักทองให้เป็นชิ้นๆ	

3.	น�าหน่อไม้ใส่ลงในหม้อที่น�้าเดือดอยู่แล้ว

4.	ใส่ปลาร้าเมื่อผักสุก	เพราะจะไม่ท�าให้ขม

5.	ใส่เกลือลงไป	หากต้องการเพิ่มรสชาติ

6.	ใส่น�า้พริกที่ต�าเสร็จแล้วลงไป	(กะปิ	พริกและเกลือ)

7.	ยกลงมาจากเตา	แล้วใส่ผักก้อก้อลงไป

 

วัตถุดิบ
1.	พริกแห้ง	จากไร่

2.	กะปิ	จากสะเมิง

4.	หอมแดง	จากสะเมิง

5.	มะเขือเคือง	ปลูกข้างบ้าน

วิธีท�า
1.	ล้างมะเขือแล้วผ่าเป็นซีก	ซึ่งจะท�าให้สุกเร็ว

2.	ต้มจนสุก

3.	ต�าน�้าพริกโดยใส่เกลือและพริกแห้งซึ่งต�าให้ละเอียดได้ช้าลง

ไปก่อนกะปิและหอมแดง

4.	หลังจากมะเขือต้มสุกแล้วให้ตักมะเขือไปใส่ครกแล้วใช้ช้อน

บดให้ละเอียด

5.	น�าน�้าพริกไปผัดในหม้อและใส่มะเขือตามลงไป

วัตถุดิบ	
1.	หน่อไม	้จากป่า

2.	พริก	จากไร่

3.	ปลาร้า	จากสะเมิง

4.	เกลือ	จากสะเมิง

วิธีท�า
1.	ต้มหน่อไม้

2.	ปอกเปลือกหน่อไม้แล้วใช้ส้อมขูดเป็นเส้นๆ

3.	ต�าน�า้พริก	ปลาร้า	และเกลือ

4.	น�ามาคลุกกับหน่อไม้	(นิยมกินหน้าฝน)

วัตถุดิบ
1.ถั่วฝักยาว	จากไร่

2.	หน่อไม	้จากป่า

3.	ข้าว	จากไร่/นา	

4.	เนื้อหม	ูจากสะเมิง

5.	กะปิ	จากสะเมิง

6.	พริกสด	จากไร่

7.	เกลือ	จากสะเมิง

8.	หอมแดง	จากสะเมิง

9.	ปลาร้า	จากสะเมิง

10.	ผักก้อก้อ	จากไร่

จาน
กับชาวปกาเกอะญอ

วิธีท�า
1.	ทุบหน่อไม้ให้เป็นชิ้นเล็กๆ	

2.	เด็ดถั่วฝักยาวให้เป็นท่อนเล็กๆ	 	 	

3.	น�าหน่อไม้ไปต้ม

4.	ใส่ข้าวสารลงไป

5.	ใส่เนื้อหมู

6.	ต�าน�้าพริกสด	(กะปิ	เกลือและหอมแดง)

7.	ใส่ถั่วฝักยาวลงหม้อ

8.	ใส่พริกและใส่ปลาร้า

9.	ใส่ผักก้อก้อหลังยกลงจากเตา

ข้ำวเบำะ
(ย�ำหน่อไม้) ตะพอพ่อ

(ใส่หน่อไม้และถัว่ฝักยาว)

มิซาโต่สกอ
(น�้าพริกมะเขือเคือง)

พอเบาะ
 (แกงหน่อไม้ใส่ฟักทอง)
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กับชาวปกาเกอะญอ

วิธีท�า
1.	ทุบหน่อไม้ให้เป็นชิ้นเล็กๆ	

2.	เด็ดถั่วฝักยาวให้เป็นท่อนเล็กๆ	 	 	

3.	น�าหน่อไม้ไปต้ม

4.	ใส่ข้าวสารลงไป

5.	ใส่เนื้อหมู

6.	ต�าน�้าพริกสด	(กะปิ	เกลือและหอมแดง)

7.	ใส่ถั่วฝักยาวลงหม้อ

8.	ใส่พริกและใส่ปลาร้า

9.	ใส่ผักก้อก้อหลังยกลงจากเตา

มิซาโต่สกอ

เพราะอาหารสดในตู้กับข้าว    
มีอยู่มากมายและมีตลอดปี 
ท�าให้ชาวปกาเกอะญอไม่จ�าเป็น
ต้องพึ่งพาการถนอมอาหาร
มากนัก

“
”

	 ในสมยัก่อน	เมือ่ชาวปกาเกอะญอ	

มข้ีาวไม่เพยีงพอและต้องการแบ่งข้าวให้ทกุ

คนในครอบครวัได้รบัประทานเท่าๆ	กนั	ชาว

ปกาเกอะญอจะน�าข้าวมาคลกุกบัเกลอื	พรกิ	

และผักชนิดอื่นๆ	เพื่อให้ได้ปริมาณอาหารที่

มากขึ้น

บ่อเต้ล้อแต้โพ (หน่อไม้ใส่ถุง) 
วิธีท�า
1.	แกะเปลือกหน่อไม้

2.	ล้างให้สะอาด	

3.	ต้ม	30	นาที	

4.	ใส่ถุงพลาสติก	โดยห้ามใช้มือ	เพราะจะท�าให้

หน่อไม้เน่า	ปิดให้แน่นและแขวนไว้ในบ้าน

สมัยก่อนไม่มีถุงพลาสติกจะใส่ในปี๊บหรือโอ่งแทน

บ่อโลเค (หน่อไม้ตากแห้ง)
วิธีท�า
1.	แกะเปลือกหน่อไม้

2.	ซอยบางๆ

3.	ใส่กระด้ง

4.	ตากแดด	

การถนอมน�้าผึ้ง
	 ในการตีผึ้งชาวปกาเกอะญอต้องไป

ช่วยกันหลายคน	และเจ้าของผึ้งจะแบ่งน�้าผึ้งให้

กับทุกคนท่ีมาช่วยเพ่ือเป็นการตอบแทน	โดย

ส่วนใหญ่จะนิยมตีผึ้งหลวง	หลังจากที่เก็บน�้าผ้ึง

มาจากป่าแล้วชาวปกาเกอะญอจะกรองน�้าผึ้ง

ด้วยผ้าขาวบางแล้วบรรจใุส่ขวดเพือ่ท�าให้เกบ็น�า้

ผึ้งไว้ได้นานขึ้น

หน่อหวำย สามารถน�ามาบริโภคได้ทั้งยอด
และหน่อ	โดยจะเลอืกหน่อหวายทีมี่ขนาดใหญ่

เพราะหน่อเล็กจะไม่ค่อยมีเนื้อ	 ซึ่งถ้าเป็น					

หน่อหวายแก่	ชาวปกาเกอะญอจะแกะเปลือก

นั้นออก	แต่ถ้าเป็นหน่อหวายอ่อนจะไม่ปอก

เปลอืกออก	เพราะว่าเปลอืกนัน้ช่วยให้สามารถ

เก็บหน่อหวายนั้นไว้ได้นานขึ้น

เหด็ ชาวปกาเกอะญอจะเกบ็จากป่า	ซึง่

เห็ดจะมีมากในช ่วงฤดูฝนและชาว					

ปกาเกอะญอก็มีวิธีการเลือกเห็ด	คือ	

หากก้านสีขาวเนียน	ใต้ใบมีสีขาวและ				

มีแมลงหรือหนอนเจาะตรงก ้านจะ

สามารถกินได้	 แต่ถ้าเป็นเห็ดท่ีมีจุด					

บนใบ	ใต้ใบมีสีน�้าตาลและมีวงแหวน

รอบเห็ด	ไม่สามารถกินได้

หน่อไม้ จะเลือกเก็บหน่อไม้ที่มีขนาด								

ใหญ่เพราะหน่อขนาดเล็กจะมีเนื้อน้อย	ชาว												

ปกาเกอะญอจะเก็บหน่อไม้ที่อยู ่ใต้ดินโดย		

การใช้มีดงัดหน่อไม้ขึ้นมา	หรือถ้าจะเก็บหน่อ

ไม้ที่โผล่พ้นดินอยู่แล้ว	ชาวปกาเกอะญอก็จะ

ใช้มือหรือพร้าหักหน่อไม้นั้น	ซึ่งหน่อไม้ที่ชาว

ปกาเกอะญอนิยมทานคือ	หน่อไม้ของไผ่ไร่		

ไผ่บง	และไผ่ซาง

ในสมัยก่อน	 	หากชาวปกาเกอะญอต้องการเครื่องปรุงท่ีไม่มี	 เช่นเกลือ	กะปิ	หรือ										

ถั่วเน่า	จะน�าสิ่งที่มีในหมู่บ้าน	เช่น	ฟืนไม้	ข้าว	น�้าผึ้ง	หรือของป่าไปแลกที่หมู่บ้านอื่นหรือ

ในเมือง		เดิมชาวปกาเกอะญอนิยมใช้ถั่วเน่าแทนกะปิ	แต่ว่าในปัจจุบันนั้นไม่ค่อยมีใคร

นิยมถั่วเน่าแล้ว	เพราะกะปิหาซื้อได้ง่ายจากอ�าเภอ

นอกจากนี้ชาวปกาเกอะญอยังมีการใส่	“มะแขว่น”	ลงในอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติเผ็ดและ

กลิน่ทีห่อมเป็นเอกลกัษณ์	มะแข่วนเป็นพชืชนดิหนึง่ทีพ่บได้ในป่า	เป็นไม้ยนืต้นขนาดใหญ่	

จะออกผลในช่วงเดือนพฤศจิกายน	ชาวปกาเกอะญอจะเก็บผลของมะแขว่นที่มีขนาดใกล้

เคียงกับเมล็ดพริกไทย	และเมื่อจะน�ามาประกอบอาหารพวกเขาจะน�ามะแขว่นมาต�าโดย

ไม่ให้ละเอยีดมาก	แล้วใส่ลงไปในอาหาร	ชาวปกาเกอะญอยังมวีธิทีีท่�าให้มะแขว่น	เกบ็ไว้

ได้นานขึน้โดยการน�ามาตากแดด	อกีทัง้มะแขว่นยงัเป็นสมนุไพรทีม่สีรรพคณุในการรกัษา

มดลูกและป้องกันมะเร็งอีกด้วย
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ชาวปกาเกอะญอต้องการป่า
เพราะป่าคือแหล่งสมุนไพร
ชาวปกาเกอะญอต้องการป่า
เพราะป่าคือแหล่งสมุนไพร
ชาวปกาเกอะญอต้องการป่า
เพราะป่าคือแหล่งสมุนไพร“

“
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สมุนไพร
 การรักษาโรคภัยในปัจจุบันมีหลากหลายวิธี ส�าหรับชาว

ปกาเกอะญอก็มีวิธีของเขาเช่นกัน เมื่อป่วยชาวปกาเกอะญอจะ   

เก็บสมุนไพรจากธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามความเชื่อ

เพือ่การรกัษาอาการเจบ็ป่วย โดยมหีมอเมือ่ผูซ้ึง่ได้รบัการยอมรบั

จากชุมชนว่าเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมสื่อสารกับผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ตามความเชื่อนั้น ท�าให้ชาวปกาเกอะญอไม่เคยได้พึ่งพายาแผน

ปัจจบัุนนกั พวกเขาจงึจ�าเป็นต้องรกัษาป่า เพราะสมนุไพรยาดขีอง

เขาพบมากทีน่ัน่และยิง่ประกอบกบัความศรทัธา ท�าให้พวกเขาใช้

สมุนไพรเท่าที่จ�าเป็น ถึงแม้ว่าสมุนไพรในป่านั้นจะมีมากมาย

ก็ตาม
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มุนไพรส มำจำกไหน

	 สมุนไพรในชุมชนปกาเกอะญอมีมากมายหลากหลาย

ชนิดข้ึนกระจายอยู่ท่ัวไปในป่าที่ต่างกันเรียกว่า	ป่าผู้หญิง	และ		

ป่าผู้ชาย

	 ป่าผู้หญิง	เป็นป่าที่อยู่ลึกกว่าป่าผู้ชาย	สภาพอากาศ

ค่อนข้างเย็น	เมื่อเทียบกับป่าผู้ชาย

	 ข้อสังเกต	:	นอกจากสภาพอากาศที่แตกต่างกันแล้ว	

ต้นไม้ในป่าก็มีความต่างกันอยู่บ้าง	ต้นไม้ที่พบมากในป่าผู้หญิง	

คือพืชกลุ่มเถาวัลย	์แสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยนคล้ายลักษณะ

ของผูห้ญงิ	ยกตัวอย่างสมนุไพรในป่า	เช่น	ต้นกะลาช้างเผอืก	และ			

บอระเพ็ด	เป็นต้น

	 ป่าผู้ชาย	จะอยู่ต�่ากว่าป่าผู้หญิง	สภาพอากาศค่อนข้าง

ร้อนชื้นและอยู่ใกล้กับชุมชนมากกว่าป่าผู้หญิง

	 ข้อสงัเกต	:	ป่าบรเิวณนีต้้นไม้เป็นแหล่งไม้เนือ้แขง็	แสดง

ถึงความแข็งแรงเหมือนผู้ชาย	ป่าบริเวณนี้จึงถูกเรียกว่าป่าผู้ชาย	

ไม้ที่พบมาก	เช่น	ต้นประดู่		ต้นตะเคียนทอง	ต้นตีนเป็ด	เป็นต้น	

รวมท้ังไม้ประเภทไผ่	เช่น	ไผ่ฮก	ต้นตีนเป็ด	เป็นต้น	ซึ่งต้นไม	้

เหล่านี้ก็เป็นสมุนไพรเช่นกัน			
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มุนไพร

เปลือกต้นนอ
สรรพคุณ	:	แก้ปวดหัว	

(คล้ายยาพารา)

วิธีใช้	:	ถางเปลือกต้นนอมา

ต ้ม ด่ืม	 หรือทานยางสด

ประมาณ		1	ช้อนโต๊ะ

รางจืด
สรรพคุณ	:	ถอนพิษ

วิธีการใช้	 :	น�าเครือรางจืดไปต้มดื่ม	

ประมาณ	2	สัปดาห์

ข้อควรระวัง	 :	หากด่ืมมากเกินไปจะ

เป็นการไล่ของดีออกจากร่างกายแทน

ดูกเครือ
สรรพคุณ	:	ลดน�า้มูก

วธิกีารใช้	:	ใช้เครอืของต้น

ดูกเครือไปต้มดื่ม	

ประมาณ	2-3	แก้ว

“การใช้สมุนไพรควรได้รับการแนะน�าจากผู้มีความรู้ เพราะหากน�าไปใช้ผิด
อาจเกิดอันตรายได้ อย่างไรก็ตามสมุนไพรจะไม่มีสารตกค้างเข้าสู่ร่างกาย”

ใบต้นเป้าใหญ่
สรรพคุณ	:	เพื่อสมานแผลให้

แห้งเร็วขึ้น

วิธีการใช้	 :	 น�าใบไปลนไฟ		

จ ากนั้ นน�ามา วา งบนพื้ น					

และนั่งทับบนกองใบเป้าใหญ่

พะตี่ตาแยะกล่าวว่า...

ใบฝรั่ง
สรรพคุณ	:	บรรเทาอาการ

ท้องผูก	และ	ท้องเสีย

วิธีการใช้	:	เคี้ยวใบฝรั่งสด

สาบเสือ
สรรพคุณ	:	ห้ามเลือด

วิธีการใช้	:	ล้างแผลให้สะอาด	

และขยี้ใบสาบเสือวางบนแผล

ชาวบ้านจะเก็บสมุนไพรจากป่าและเก็บไว้ในที่แห้ง 
เพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราและจะน�าไปใช้เป็นยาตอนปว่ย

หรือต้มดื่มเป็นการบ�ารุงร่างกาย

ตู้ยำปกำเกอะญอ
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สมุนไพร : บริเวณท่่่่่่่่่่่่่่่่ี่พบ    : ฤดูกาล   : สรรพคุณ   : วิธีการรักษา

ส้มป่อย	 	 พบทั่วไป		 	 พบฤดูฝน	 รักษาไข้เลือดออก		 น�าเมล็ดที่อยู่ในผลมา	7	เมล็ด	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ใส่ในแก้วน�้าเปล่า	สวดมนต์แล้วจึงดื่ม

มะระขี้นก	 พบทั่วไป		 	 พบฤดูฝน	 รักษาโรคเบาหวาน	 น�าผลไปปั่นกิน

	 	 	 	 	 	 	 รักษาไข้หวัด	 	 น�าใบไปต้มแล้วทาตัวเด็ก

เครืองูเห่า	 พบทั่วไป		 	 พบฤดูฝน					 รักษาโรคไต	 	 น�ารากไปต้มกิน			

สแมะควะ	 พบทั่วไป		 	 พบฤดูฝน	 รักษานิ่ว		 	 กินผล

กอคอเด๊าะ							 พบทั่วไป		 	 พบฤดูฝน						 แก้ปวดท้อง(หญิงตั้งครรภ์)		น�ายอดไปต้มกิน

เครือต้นหมา	 พบทั่วไป		 	 พบฤดูฝน						 ยาถ่าย	 	 	 น�ารากอ่อนไปจี่ไฟ	จากนั้นน�าไปแช่	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในถังข้าวสารจนเปื่อย	แล้วให้เด็กกิน

สแมะควะ	 พบทั่วไป		 	 พบฤดูฝน	 รักษานิ่ว		 	 กินผล

หมาเม่า		 พบทั่วไป		 	 พบทุกฤดู	 แก้พิษเห็ด	 	 ต้มกินกับเห็ด

พอญซูเจ๊าะ	 พบทั่วไป		 	 พบทุกฤดู	 รักษาไข้หวัด	 	 น�ายอดไปแช่ในข้าวสาร	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 สวดมนต์แล้วน�าไปลูบหัว

ต้นฮัก	 	 พบทั่วไป		 	 พบทุกฤดู	 แก้ท้องเสีย	 	 น�าเปลือกไปต้มดื่ม

พอญซูเจ๊า	 พบทั่วไป		 	 พบทุกฤดู	 รักษาไข้หวัด	 	 น�ายอดไปแช่ในข้าวสาร	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 สวดมนต์แล้วน�าไปลูบหัว

ต้นฮัก	 	 พบทั่วไป		 	 พบทุกฤดู	 แก้ท้องเสีย	 	 น�าเปลือกไปต้มดื่ม

หน่อพอกและ			 พบทั่วไป		 	 พบทุกฤดู	 รักษาไข้	 	 	 น�ารากไปต้มดื่ม

	 	 	 	 	 	 	 ชูก�าลัง	

จอมปลวก	 พบทั่วไป		 	 พบทุกฤดู	 แก้ร้อนใน	 	 น�าดินจอมปลวกผสมน�า้	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 รอตกตะกอนแล้วดื่ม

ไมยราพ		 พบทั่วไป		 	 พบทุกฤดู				 รักษาไข้หวัด	 	 น�าทั้งต้นไปต้มกิน

เป้าน้อย	 		 พบทั่วไป		 	 พบทุกฤดู		 รักษาโรคกระเพาะ	น�าใบ	 น�าราก	หรือ	ยอด	ไปต้มกิน

 ไม้ซ้อ	 	 พบทั่วไป		 	 พบทุกฤดู	 แก้ช�้าใน	 	 	 น�าเปลือกไปต้มดื่ม

ไม้สาด	 	 พบทั่วไป		 	 พบทุกฤดู	 รักษาน�้าร้อนลวก	 	 น�าแก่นไปต้ม	น�ายางที่เป็นสีแดงไปทา	

 

ยาเจ็บตา	 พบทั่วไป		 	 พบทุกฤดู	 แก้เจ็บตา	 	 น�าใบไปแช่ล้างหน้า	 	 	

    

สมุนไพรรอบบ้าน
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เส่โพข่า	 	 	ไร่หมุนเวียน	 พบทุกฤดู	 	 แก้ปวดหัว	 	 น�าเปลือกไปแช่น�้า	4-5	วันแล้วดื่ม

มะเขือพวง	 	ไร่เก่า/ริมล�าธาร	 พบฤดูฝน	 	 รักษาสายตา	 	 น�าผลไปประกอบอาหาร

	 	 	 	 	 	 	 รักษาแผลสด	 	 น�าใบไปขยี้ประคบบนแผล

เคลอเซทึ		 	ที่ราบ	 	 พบฤดูฝน	 	 รักษาแผลสด	 	 น�ายางไปทาบนแผล

เซลือเบะ		 	โจ๊ะฯ	 	 พบทุกฤดู	 		 ไล่ลม	 	 	 น�าเปลือกไปต้มดื่ม

บอระเพ็ด	 รอบหมู่บ้าน	 พบทุกฤดู	 	 รักษาไข้หวัด	 	 น�ารากไปต้มกิน	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 แก้เจ็บเอว	 	 น�ารากไปต้มกิน

ต้นพราย		 ในหมู่บ้าน	 พบฤดูฝน	 	 แก้ท้องอืด	 	 น�าหัวไปต้มกิน	หรือกินสด

ต้นตีนเป็ด	 	ป่า	 	 พบทุกฤดู	 	 แก้ไข้มาลาเรีย	 	 น�าเปลือกไปต้มดื่ม

	 	 	 	 	 	 	 รักษาน�้าร้อนลวก	 	 น�ายางทาแผล	

อ้อยด�า	 	 ป่า	 	 พบทุกฤดู	 	 รักษาโรคเบาหวาน	 น�าใบไปต้มกิน

ชอเช	 	 ป่า	 	 พบทุกฤดู	 	 รักษาอัมพาต	 	 น�าใบไปต้มดื่ม	หรือน�ายอดไปกิน

กะลาช้างเผือก	 ป่าผู้หญิง		 พบทุกฤดู	 	 บ�ารุงเลือด	 	 ผู้หญิงจะใช้เถาวัลย์เพศเมีย	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ชายจะใช้เถาวัลย์เพศผู้	

ชอมีโหม่บอ	 ป่า/ภูเขา		 พบทุกฤดู	 	 บ�ารุงร่างกาย	 	 น�ารากไปต้มดื่ม	 	

เส่ชอเอะ		 ป่า/ไร่	 	 พบทุกฤดู	 	 เพิ่มภูมิคุ้มกัน	 	 น�าใบไปต้ม	แล้วน�าผ้าวางไว้บนปากหม้อ

																																																																									 	 	 	 จากนั้นใช้ผ้าไปห่มตัว

รังของมดแดง	 บนต้นไม้		 พบฤดูแล้ง	 	 บรรเทาพิษงู	 	 ครอบบริเวณที่โดนงูกัด	 	

ห้าขี้ไก่	 	 หมู่บ้าน/บนภูเขา	 พบทุกฤดู	 	 ปรับสมดุลร่างกาย		 น�าใบไปต้มแล้วน�าน�้าไปอาบ

	 	 	 	 	 	 	 แก้วิงเวียนศรีษะ	 	 น�าใบไปลนไฟแล้วประคบบนหน้าผาก

สบู่ด�า	 	 	ปลูกเอง		 พบทุกฤดู	 	 แก้ร้อนใน	 	 น�าเปลือกมาตากให้แห้ง	แล้วอม

ต้นอาบ	 	 	พบทั่วไป	 พบทุกฤดู	 	 รักษาแผลสด	 	 ต้มแล้วนั่งทับ	(อยู่ไฟ)	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 แก้เวียนหัว		 	 ต้มแล้วประคบศีรษะ

*โจ๊ะมาโลลือหล่า	คือ	โรงเรียนของชุมชนบ้านสบลาน
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ยาบ�ารุงร่างกาย 
 และแก้ปวดเมื่อย

ยารักษานิ่ว

ส่วนผสม

						1.	ใบมะละกอ

						2.	หญ้าถอนป้อง

						3.	รากมะเฟือง

						4.	เก๊กลี่ม

						5.	มะเดือยหิน

วิธีการใช้

						1.	น�าสมุนไพรทั้ง	5	ชนิด	

										มาต้มรวมกัน

						2.	ดื่มวันละ	2	แก้ว

ส่วนผสม	

						1.	รากของต้นยาแก้หลวง	

วิธีการใช้

						2.	น�ารากไปต้มดื่ม

ข้อควรระวัง

						3.	อายุไม่ถึง	40	ปีห้ามกิน

ยาแก้ปวดเมื่อย

ส่วนผสม

						1.	ไม้ฝานแดง

						2.	ใบจอชื่อ

						3.	หญ้าแม่กัง

วิธีการใช้

						1.	น�าสมุนไพรทั้ง	3	อย่าง	

										มาต้มรวมกัน

										ในปริมาณที่ต้องการ

						2.	ดื่มแทนน�า้เปล่า

ส่วนผสม

						1.	ใบจอชื่อ	(ผู้เฒ่าลืมเท้า)

						2.	ไม้ฝานแดง

วิธีการใช้

						1.	น�าสมุนไพรทั้ง	2	อย่าง

										มาต้มรวมกัน		

										ในปริมาณที่เท่ากัน

						2.	ดื่มวันละ	2	แก้ว

สูตรยา
ยารักษาอาการเบื่ออาหาร

	 สมุนไพรนับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริง	สมุนไพรเกิดโดยธรรมชาติ	และเคียงคู่กับการแสวงหา

ทางออกในด้านสุขภาพของมนุษย์	สมุนไพรมีความหมาย	และทรงคุณค่าหลายมิติแตกต่างกันไปตามยุคสมัยของสังคมโลกและ

สังคมไทยที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว	

         https://wapoon.wordpress.com

	 ส�าหรบัการด�ารงชวีติของมนษุย์ยารกัษาโรคเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นอย่างมาก	หากไม่มสีิง่นีม้นษุย์กจ็ะไม่สามารถบรรเทาอาการ

เจ็บป่วยตามร่างกายได้	ซึ่งยารักษาโรคของชาวปกาเกอะญอคือ	สมุนไพร	พวกเขาสามารถหาสมุนไพรได้จากป่าที่ล้อมรอบตัว

พวกเขา	เนื่องจากชาวปกาเกอะญออาศัยอยู่กับธรรมชาติ	และค่อนข้างตัดขาดจากโลกภายนอก	ท�าให้สมุนไพรมีบทบาทส�าคัญ

ต่อการด�ารงชีวิตของพวกเขา
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ยาแก้ปวดเมื่อย

ผีน�้า

การรักษา

	 เพราะเชือ่ว่าในตวัของพวกเขามีขวญัทัง้หมด	5	ขวญั	และ

ที่เหลือจะกระจายไปอยู่ที่สิ่งต่างๆ	ดังนั้นหากชาวบ้านรุกล�้าและ

ท�าลายป่า	หรอืสตัว์กเ็ท่ากบัท�าร้ายตนเอง	ซึง่จะท�าให้พวกเขาป่วย

ในที่สุด	หรือที่เรียกว่า	“ขวัญกระเจิง”

พิธีกรรม
					 ใ น ก ร ณี ท่ี ช า ว บ ้ า นใ ช ้

สมุนไพรรักษาอาการต่างๆ	ไม่ได	้	

ชาวบ้านจะเชื่อว ่าอาการเหล่านั้น			

อาจไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ	แต่

อาจเกิดจากการลบหลู่ส่ิงศักดิ์สิทธิ์			

จงึมคีวามเชือ่ในการรกัษาโรคด้วยการ

ประกอบพิธี ไหว ้ 	 หรือขอขมาสิ่ ง

ศักดิ์สิทธิ์

การรักษาหอผีฝาย
1.	เตรียมไก่	2	คู่	ธูป	1	ดอก	และ	

เทียน	2	เล่ม

2.	น�าสิ่งที่เตรียมไว้ไปไหว้	หรือขอขมา

บริเวณที่หมอมื่อบอก	หากแก้ผิดวิธีอาจ

ท�าให้เกิดผลกระทบคืออาจเป็นบ้าได้

	 ผีน�้า	 คือผีที่คอยปกป้องดูแลล�าธาร	ในกรณีที่ท�าน�้า

สกปรก	เช่น	การล้างเท้าในน�้า	ทิ้งขยะ	และพูดจาที่ถือเป็นการ

ลบหลู่และส่งผลให้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วย	ชาวบ้านจะไปปรึกษา

หมอเม่ือเพ่ือให้ช่วยประกอบพิธีให้	โดยมีวัตถุดิบ	และเครื่องไหว้

เพื่อขอขมาผีน�า้

ขวัญกระเจิง

	 ในกรณทีีส่่งเสยีงดงั	พดูลบหลู	่หรอื

ถ้าคนในครอบครัวต้ังครรภ์แล้วเดินผ่าน

ป่าช้าเดก็	ชาวบ้านเชือ่ว่าเดก็ในครรภ์อาจเสยี

ชีวิตได้	ดังนั้นจึงมีข้อห้ามไม่ให้หญิงมีครรภ์

และสามีเข้าใกล้ป่าช้าเด็ก	และหากเกิด

เหตุการณ์ดังกล่าว	จะมีเครื่องไหว้ผ	ีได้แก่

ป่าช้าเด็กป่าช้าเด็ก

1.	หมาด�า	1	ตัว	เพื่อน�าไปเซ่นผีเด็ก

2.	เตรียมเกลือ	พริก	ข้าวสาร	เมื่ยง	ยาสูบ				

ใส่ลงในก๋วย	หลังจากนั้นหมอเมื่อจะเป็น									

ผู้ประกอบพิธี

3.	เชือดคอหมาด�า	ให้เลือดไหลลงก๋วย			

เป็นอันเสร็จพิธี

หอผีฝาย
 หอผีฝาย	 มีลักษณะคล้ายศาล							

ตั้งอยู่ใกล้กับล�าธาร	ในกรณีที่พูดจาลบหลู่	

หรือท�าหอผีฝายพังโดยเจตนา	ท�าให้บริเวณ

นั้นสกปรกหรือกระท�าการใดๆ	ที่ถือเป็นการ

ล่วงเกินไม่เคารพจะต้องมีการขอขมา	เช่น

เดียวกับการละเมิดผีอื่นๆ

	 หมอเม่ือจะเป็นผู ้สื่อสารกับผีน�้าว่า	ต้องการไก่ตัวผู ้							

หรือตัวเมีย	และถามว่าควรท�าพิธีที่ไหน

1.	เตรียมไก่	1	คู่	และข้าวสารหมักเหล้า	

				คือการน�าข้าวสารไปต�าแล้วน�าไปหมักกับเหล้า	

2.	น�าของที่เตรียมไปท�าพิธีขอขมา
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ชาวปกาเกอะญอกับป่าเป็นสิ่งคู่กัน
เพราะฉะนั้น ถ้าไม่ใช่บ้านที่สร้าง

จากทรัพยากรในป่า 
มันก็ไม่ใช่บ้านของปกาเกอะญอ

ชาวปกาเกอะญอกับป่าเป็นสิ่งคู่กัน
เพราะฉะนั้น ถ้าไม่ใช่บ้านที่สร้าง

จากทรัพยากรในป่า 
มันก็ไม่ใช่บ้านของปกาเกอะญอ

“ “
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บ้ำน
 ชาวปกาเกอะญออาศัยอยูก่บัป่าอย่างพึง่พากนัมายาวนาน 

ชาวปกาเกอะญอใช้ประโยชน์จากป่า และป่ากไ็ด้รบัการดแูลเอาใจ

ใส่จากพวกเขาเช่นกัน ส่งผลให้ทั้งวิถีชีวิตแบบชาวปกาเกอะญอ

และทรัพยากรป่าตกทอดมาอย่างยั่งยืน ชาวปกาเกอะญอมักจะ

เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติที่หาได้จากป่า ในการสร้างสรรค์สิ่งของ

เครือ่งใช้ต่างๆ ในชวีติทีจ่�าเป็น ซึง่ทีส่ดุแล้วสิง่เหล่านีจ้ะสลายกลับ

คืนสู่ธรรมชาติ แม้ในการสร้างบ้านหลังหนึง่ของชาวปกาเกอะญอ  

ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม ทุกส่วนของบ้านจะสร้างจากวัสดุธรรมชาติ

ที่ได้จากป่าเช่นกัน 

 การสร้างบ้านหลงัหนึง่ของชาวปกาเกอะญอ มรีายละเอยีด

ตัง้แต่การเลอืกพืน้ทีเ่พือ่สร้างบ้าน การจดัสรรพืน้ทีใ่นตวับ้านตาม

ความเชื่อและประโยชน์ใช้สอย รวมทั้งการเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์

ในการสร้างบ้าน ที่ไม่ท�าลายตัวเอง ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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เลือกสรร ก่อนเริ่มสร้าง 

	 ผืนป่าของชาวปกาเกอะญอนั้นกว้างไกล	แต่ว่ามิใช่จะ

ปลูกบ้านในที่ใดก็ได้ตามอ�าเภอใจ	 พ้ืนที่ป่าที่ชาวปกาเกอะญอ		

บ้านสบลานพึ่งพิงและดูแลได้ถูกจัดแบ่งออกเป็นเขตพื้นที่ซึ่งมี					

กฏระเบียบก�ากับไว้ในเชิงของการใช้ประโยชน์	 เช่น	 เขตพื้นที่									

ของป่าความเชือ่	(ป่าช้าเดก็	ป่าช้าผูใ้หญ่	และป่าเดปอ)		ทีช่าวบ้าน

ไม่สามารถล่วงล�า้เข้าไปใช้ประโยชน์ใดๆ	

	 เขตพ้ืนทีป่่าอนรุกัษ์ทีช่าวบ้านหวงัอนรุกัษ์ทรพัยากรไม้ไว้

และเขตพืน้ทีป่่าใช้สอยทีช่าวบ้านเข้าไปน�าไม้มาใช้ประโยชน์ได้			ซ่ึง

ป่าใช้สอยนี้เองเท่านั้นที่ชาวปกาเกอะญอสามารถน�าไม้และวัสดุ

ต่างๆ	มาใช้ในการสร้างบ้านได้	พวกเขาไม่สามารถรุกล�้าผืนป่า

บริเวณอ่ืนได้	ด้วยความเชื่อและระเบียบของชุมชนที่ก�าหนดไว้						

รวมท้ังในการสร้างบ้าน	ชาวบ้านจะต้องสร้างบ้านในบริเวณ								

ต�ำแหน่ง
  ที่ตัง้บ้ำน

ของหมู ่บ ้าน	ซึ่งก็ยังมีข ้อห้ามอีกหลายประการในการเลือก			

ต�าแหน่งสร้างบ้าน	เช่น	 	 	 	 		

1.	ห้ามสร้างบ้านบนยอดเขา	เพราะเป็นทางผีเดิน	และมีลมแรง

2.	ห้ามสร้างบ้านบริเวณตีนเขา		 เพราะอาจได้รับอันตรายจาก							

ภยัธรรมชาต	ิเช่น	ดินและหนิถล่ม	ซึง่ในสมยัก่อนชาวปกาเกอะญอ

จะทดลองโดยการพุ่งไม้ไผ่จากยอดเขา	หากไม้ไผ่ไปตกลงบริเวณ

ใด	ก็จะไม่สร้างบ้านตรงบริเวณนั้น

3.	 ลูกต้องสร้างบ้านอยู่สูงกว่าพ่อถ้าอยู่ต�่ากว่าจะท�ามาหากิน										

ไม่ดี	 เพราะมีความเช่ือว่าพ่อมีบุญใหญ่กว่าลูก	จะสามารถช่วย

คุ้มครองลูกได้

4.	ต้องมีเส้นทางน�า้	ไหลผ่านบริเวณที่สร้างบ้านอาศัย

5.	คนเป็นน้องต้องสร้างบ้านอยู่สูงกว่าคนเป็นพี่	หรืออยู่สูงที่สุด

 การสร้างบ้านหลงัหนึง่ของชาวปกาเกอะญอจงึไม่ง่ายนกั	

เพราะเงือ่นไขหลายประการทีก่�าหนดไว้	ดังนัน้	แม้พวกเขาจะอาศัย

อยู่ในแหล่งทรัพยากรไม้อันอุดมสมบูรณ์	แต่มิได้หมายความว่า

พวกเขาจะสามารถใช้สอยได้อย่างฟุ่มเฟือย
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แม่อูโข่

สกีโข่

สกิตเตอ (เสาไม้)

ความเชื่อ

พะคว่า

หว่าซึ

สปกาโข่

สกิตเตอ

หินสามก้อนเส้า	 เปรียบเสมือนพ่อ

แม่ในความเชือ่ของชาวปกาเกอะญอ		

เม่ือต้องออกจากบ้านเพื่อเดินทาง

ไกลและอาจต้องจากบ้านไปนาน		

ชาวปกาเกอะญอจะวางเท้าเหยียบ

บนหินนี้ก่อนออกจากบ้าน	โดยไม่

หันกลับมามองอีกเลย	โดยก้อนหิน

ทั้งสามนี้สามารถหาได้จากล�าธาร	

ต้องมกีลิน่	มเีนือ้หนิทีไ่ม่แขง็กระด้าง	

และท้ังสามก้อนควรมีขนาดที่ใกล้

เคียงกัน

หน่อขื่อ

อยู่เป็นสุข

ไล่สิ่งไม่ดี

หน่อเก๊อะ

หน่อคอเด๊อะ

มีกินมีใช้

หิิินสามก้อนเส้า

หม้อตัวเมีย(สเปอโม)	

ใช้หุงข้าว

หม้อตัวผู้(สเปอคา)

ใช้ต้มแกง

เวลาหุงข้าวไม่อร่อย	ชาวปกาเกอะญอจะน�าข้าวหยิบมือหนึ่ง	พริก					

และยาเส้น	ไปให้ผีและบอกให้มาทานตรงนี	้ไม่ต้องไปกินที่บ้านเรา

เวลาวางหม้อให้วางเบาๆ	เพราะหม้อจะโกรธหากวางแรง

	 แม่เตาไฟ	เป็นองค์ประกอบหลักของบ้านปกาเกอะญอ		เปรียบเสมือนโซนอเนกประสงค์ประจ�าบ้าน	เพราะไม่ว่าจะท�ากิจกรรม

อะไรก็มักจะเกี่ยวข้องกับแม่เตาไฟเสมอ	ประโยชน์ของแม่เตาไฟแบ่งเป็น	3	อย่างหลัก	คือ	เป็นที่ส�าหรับประกอบอาหาร	เป็นที่ให้ความ

อบอุ่นแก่คนในบ้าน	และเป็นท่ีประกอบพิธีกรรม	บ้านหนึ่งหลังของชาวปกาเกอะญอ	จึงไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย	แต่เป็นที่พึ่งพิงทั้งทาง

กายและทางใจของพวกเขา

บทธา	 ชมเสาสกิตเตอ		

“เพคลาปูเจะจิเหล่โลเซ

อกิเตอเจะโฮอาโก้”

			แปลว่า	ท่ีเตาไฟมีรอย

เงนิรอยทองเดนิไปเดนิมา		

สกิตเตอก็เป็นที่นอนรอย

ทองรอยเงิน	

แม่เตำไฟ
หัวใจหลักของบ้านทุกหลัง เป็นทั้งครัวอเนกประสงค์ 
พื้นที่ทางพิธีกรรม ความเชื่อและประเพณี

สกิตเตอ	(เสาไม้)	เสาค�้า

ของแม่เตาไฟ	จะมทีัง้หมด	

4	 เสาถือเป็นโครงสร้าง

ส�าคัญของแม่เตาไฟ	ชาว

ปกาเกอะญอจะเจาะรูไว้

ทั้ง	4	 เสา	 เพราะเช่ือว่า

หากไม่เจาะรูไว ้	 คนใน

บ้านจะหูไม่ดี	และในอดีต

ชาวปกาเกอะญอจะเก็บ

สิ่งของส�าคัญไว้ในเสาท้ัง	

4	นี้

            หากน�าขี้เถ้าโรยใส่บันได	
เชือ่ว่าจะไปปิดตาผ	ีจากนัน้ผจีะไม่เหน็ทาง

ขึ้นบ้าน	 	นอกจากนี้การท�าขี้เถ้าคลุ้งจะ

ท�าให้ผีปู ่ย่าตายายมองไม่เห็น	 เพราะมี								

ขี้เถ้าเข้าตา	จะคุ้มครองลูกหลานไม่ได	้	

ขีเ้ถ้ายงัน�าไปใช้ทาหมซูึง่ท�าให้หมโูตเรว็ได้	

ชั้นวางอาหารและอุปกรณ์ท�าครัว		

มี	2	ชั้น	ชั้นแรกเรียกว่า	“แม่อูโข่”	

ส ่วนชั้นที่ 	 2	 เรียกว ่า	 “สกีโข ่”	

อาหารที่วางไว้บนชั้นนี	้จะเสียยาก

เพราะจะไม ่มีแมลงมาวางไข ่	

เนื่องจากแมลงจะหลีกหนีจากการ

ถกูรมด้วยควนัไฟ	หากเปรยีบเทยีบ

ไปแล้วช้ันวางเหนือแม่เตาไฟน้ียัง

ท�าหน ้ าที่ เ หมื อนตู ้ เ ย็ น 	 ห รือ													

ตู้กับข้าวด้วย

 ขี้เถ้า
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ส่วนประกอบบำ้น

 

		ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นหัวหน้าบ้าน

		หากใครจะขึน้บ้านต้องขึน้ทางบนัไดเท่านัน้	เพราะถ้าข้ึนทาง

อื่นผีบรรพบุรุษจะไม่ชอบ

		ห้ามกระทืบเท้าบนบันได	เพราะถ้าท�า	 บันไดจะไม่ดูแล

เจ้าของบ้าน	แล้วเงินทองก็จะไหลออก

		ห้ามบันไดอยู่ตรงกับประตูเพราะคนในบ้านจะทะเลาะกัน

เทาะเกอะโป	(คอกหมู)

			สร้างจากไม้ไผ่หรือไม้ปีก	

			ซึ่งจะต้องสร้างให้มีหลังคาเพราะ

หมูไม่ชอบเปียกฝน

 

	 หลังคาจะลาดเอียงลงมา	ซึ่งสามารถช่วยกันลมและฝนได้ดี	 ชาว											

ปกาเกอะญอจะมงุหลงัคาด้วยเหว่กิห๊ล่า	(ใบหวาย)		หล่าเทอหล่า	(ใบตองตงึ)	และ

โลหล่า	(ใบค้อ)	โดยสมยัก่อนจะใช้ใบอ่อนของหวายเพราะมีความคงทน	แต่ปัจจบุนั

คนเมอืงหรอืคนในอ�าเภอสะเมงิต่างแย่งกนัตดัหน่อหวายไปท�าอาหาร	ท�าให้หวาย

หาได้ยากขึน้	และจะมแีต่ใบแก่	ชาวปกาเกอะญอมกัจะเปลีย่นใบไม้ทีใ่ช้มงุหลงัคา	

3	ปีต่อครั้ง	 	แต่ปัจจุบันเพียง	2	ปีก็ต้องมีการมุงหลังคาใหม่แล้ว	หากสังเกตดู									

จะพบว่า	ใบไม้ที่ใช้มุงหลังคาบริเวณที่อยู่เหนือแม่เตาไฟจะมีสีด�า	เพราะเขม่าควัน

เกาะ	แต่ว่ามีความแข็งแรงคงทนกว่าใบที่มีสีอ่อนหรือขาวกว่า

		ห้ามกระทืบประตู	เพราะประตูจะเปิดให้ผีเข้า	ข้าวของใน

บ้านก็จะหาย	ข้าวที่เคยมีพอกินก็จะมีไม่พอ

		มีตาเหลวแขวนกันผี	ซึ่งจะเปลี่ยนทุกๆ	เดือนเมษายน

 

	มี	2	ส่วน	คือ	จอแพล	และ	โตโข	่โดย

มีเส้นแบ่ง	คือ	ตอตึ๊

ยุ้ง

ในอดีตทุกบ้านจะมียุ้งไว้เก็บข้าวและ

เสบียง	พื้นที่ใต้ยุ้งมักสร้างเป็นคอก

เลี้ยงสัตว์

เพลข่าพ	ู(แม่เตาไฟ)

โตโข่

กลุ

ซีเดอเว

พื้นบ้าน

โกล	(คาน)

เด๊อะโค	(หลังคา)

แกรเปอทอ	(ประตู)

ระเบียง

ข่อ(บันได)

	 บ้านของชาวปกาเกอะญอนั้นเป็นบ้านยกใต้ถุนสูง	ทรงห้าเหลี่ยม	คลุมตัวบ้านเกือบมิดด้วยหลังคาใบค้อซึ่งหาได้จากป่า						

ที่ให้ทั้งความร่มเย็นและปกป้องบ้านจากพายุฝนได้เป็นอย่างดี	โครงสร้างของบ้านปกาเกอะญอท�ามาจากไม้ท้ังหลัง	ทั้งขึ้น																

โครงบ้านด้วยไม้และตกแต่งด้วยไม้	 รวมไปถึงใช้ลิ่มไม้	ตอกไผ่หรือหวายแทนตะปูเพ่ือยึดไม้	และแต่ละส่วนของบ้านจะใช้ไม้															

ต่างชนิดกันไปตามความเหมาะสม	

มีสามชั้นซ้อนกันอยู่

		ท�าจากไม้ไผ่เป็นส่วนใหญ่แต่เสาค�้าบ้านท�าจากไม้เนื้อแข็งในป่าใช้สอย
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วิธีการสร้างบ้าน

	 เมื่อมีใครสักคนต้องการสร้างบ้าน	ญาติพ่ีน้องและเพ่ือนบ้านในชุมชนจะมาช่วยลงแรงในการสร้างบ้านให้เสร็จภายใน									

1	วัน	โดยจะมีการเตรียมหาวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างบ้านไว้ล่วงหน้า	หลังจากสร้างบ้านเสร็จ	เจ้าของบ้านจะต้องเล้ียงข้าว									

ทุกคนเพื่อแสดงความขอบคุณที่ทุกคนได้ให้ความช่วยเหลือ

	 ส�าหรับขนาดของบ้านที่จะสร้าง	ขึ้นอยู่กับพื้นที่ปลูกบ้าน		และก่อนที่จะเข้าไปอยู่บ้านใหม่	 เจ้าของบ้านจะต้องท�าพิธี														

ขึ้นบ้านใหม	่คือการสวดมนต์	เลี้ยงข้าวและเลี้ยงขนม

1.	ถ้าบ้านติดกัน	คานของทั้ง	2	หลังจะต้องไม่ตรงกัน

2.	จ�านวนขั้นบันไดต้องเป็นเลขคี่	เชื่อว่าจะท�าให้อยู่สบาย

1.	ห้ามตีหมาหรือไล่หมา	เพราะมันจะไม่อยู่เฝ้าบ้านให้	

แล้วผีก็จะเข้าบ้านได้ง่าย

2.	ห้ามเล่นไพ่บนบ้าน	แต่ถ้ามีคนตายเล่นได้	ถือว่าเล่น

ให้คนตาย	พอได้เงินก็จะท�าอาหารเลี้ยงคนที่มาเล่น	ถ้า

ไปเล่นบนบ้านคนอื่นต้องมาขอขมาเจ้าของบ้าน	โดย

การน�าน�้าส้มป่อยกับขมิ้น	3,	5,	7	ชิ้น	มาให้เจ้าของบ้าน	

เพื่อให้ไปพรมทั่วบ้าน	บ้านก็จะอยู่ดีมีสุข

3.	 ห ้ามเดินลงส้นเท ้าเสียงดังเพราะจะไปรบกวน																	

ผีบรรพบุรุษ

4.	หน้าบ้านต้องหันไปทางทิศตะวันออกเท่านั้น

5.	เวลาเดนิเข้าบ้านเลยประตไูปแล้ว	ห้ามหนัหลงักลบัมา

มอง

ข้อห้ำมในบ้ำน

หล่อม	ี(ห้องนอน)

พะแว่โพ	(ห้องนอนขนาดเล็ก)

พะแว่แหล่	(ห้องนอนขนาดใหญ่)

					ห้องนอนเหล่านี้ไม่มีต�าแหน่งที่แน่นอน	

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการจัดสรรพื้นที่

 

				จี่ดอโจ้ะ	(เสากลางบ้าน)

ซีทู	(โครงของฝาผนัง)

จอแพล

แม่เตาไฟ

โตโข่
ชานบ้าน

ที่ต�่าที่สุด

ตอตึ๊

ผัง
บ้ำน

ฝาผนังบ้านจะไม่ตั้งท�ามุมตั้งฉากกับพื้นบ้าน	

และการที่ผนังส่วนบนเอนออก	ท�าให้ได้พ้ืนที	่			

ในการท�าช้ันวางของเพิ่มข้ึน	และไม่ยื่นออกมา

ขวางทางหรือกินพื้นที่ในตัวบ้าน

ข้อห้ามในการสร้างบ้าน
3.	ห้ามสร้างบ้านติดพื้นเพราะพื้นเย็น	และเวลาฝนตกน�า้จะเข้าบ้าน

4.	ถ้าจะรื้อบ้านจะต้องเอาหินสามก้อนเส้ากลับไปวางไว้ที่เดิมในที่ที่เอามา

ชานบ้าน

ที่สูงเป็น

ล�าดับสอง
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ข้อห้ำม
ในกำรใช้ไม้

1.	ไม้ที่มีเถาวัลย์พาดมาจากอีกต้น

2.	 ไม้ที่มีจอมปลวก	 เพราะจะไป

รบกวนปลวกและไม้จะไม่แข็งแรง

8.	ไม้สึเคาะดึ	เพราะเป็นไม้ของคนตาย

มีไว้เพื่อให้ผู้ตายมีคู่ครองในชาติหน้า

6.	ไม้ที่ตอนตัดมีเสียง	“แอ๊ด“

4.	ไม้ที่มีเงาสะท้อนในน�า้

3.	ไม้สองนาง	(มี	2	แง่ง) 9.	ไม้ตะเคียน

5.	ถ้าก่อนตัดไม้เจองูเหลือม

จะไม่ตัดไม้นั้น

7.	ไม้ที่ล้มลงมาเอง	เพราะจะท�าให้คนใน

บ้านทะเลาะกัน	แต่จะน�าไปท�ารั้วแทน

กว่าจะได้ไม้มาสร้างบ้าน
ไม่ง่าย...

ชนิดไม้
  และกำรใช้งำน
ชนิดไม้
  และกำรใช้งำน
ชนิดไม้
  และกำรใช้งำน

1.	ไม้แดง	 น�ามาใช้ท�าเสาบ้าน	พื้นบ้าน	และฟืน	

2.	ไม้ประดู่		 น�ามาใช้ท�าเสาบ้าน

3.	ไม้สัก		 น�ามาใช้ท�าเสาบ้าน

	 จะเห็นได้ว่ามีไม้หลากหลายชนิดท่ีสามารถน�ามาสร้างบ้านได้	แต่มีการควบคุมการใช้ด้วยระเบียบในการจัดการ									

พื้นที่ป่าและข้อห้าม

ถึงจะมีหลากหลายพันธุ์ 
แต่ทั้งหมดนั้นน�ามาจากป่าใช้สอยทั้งสิ้น

4.	ไม้ใหญ่	 น�ามาใช้ท�าเสาบ้าน

5.	ไม้ไผ่			 น�ามาใช้ท�าพื้นบ้าน	ผนัง	บันได	แม่เตาไฟ	

6.	ไม้แงะ		 น�ามาใช้ท�าเสาบ้าน

ไม้ที่หำ้มใช้

	 ทั้งหมดนี้ท�าให้กว่าที่ชาวปกาเกอะญอจะตัดไม้ต้นหนึ่งมาใช้ประโยชน์ได้	 	ต้องผ่านการพิจารณาใคร่ครวญเป็นอย่างดีและ				

ด้วยความทีม่ข้ีอบงัคบัมากมายเช่นนี	้ยงัน�าความไม่สะดวกมากมายมาแก่พวกเขา	ชาวปกาเกอะญอจงึจะตดัไม้จากป่ามาใช้เมือ่จ�าเป็น

จริงๆ	เท่านั้น

:

:

:

:

:

:
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1.1	ฆ่าไก่ก่อน	1	วนั	ด้วยการหกัคอเพราะวญิญาณพ่อแม่จะอยูก่บัไก่	

และไก่เป็นพี่หมู

1.2	ฆ่าหม	ูโดยตใีห้สลบ	จากนัน้น�าไม้มาพาดไว้ทีค่อ	แล้วกดทบัเพ่ือ

ให้หมูหายใจไม่ออกและตายสนิท	เพราะถ้าหมูตายไม่สนิท	จะท�า

พิธีกรรมต่อไม่ได้

1.3	ล้างตัวหมู

1.4	เอาเครื่องในของหมูออก	โดยท�าบนบ้าน

1.5	เอาหมูไปเผา	สลับกับการขูดส่วนหนังที่ไหม้ๆ	ออก	

1.6	ล้างหมูอีกรอบ

1.7	แบ่งเนื้อหมูบนบ้านเป็นส่วนๆ	

การไหว้ผีบรรพบุรุษ	ซึ่งเลี้ยงปีละ	1-	2	ครั้ง

ในช่วงก่อนท�านา	ช่วงกลางป	ีช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จ	หรือเวลาคนในบ้าน

ไม่สบาย	หลังไหว้ผีบรรพบุรุษจะมีการกินไก	่ซึ่งต้องกินตามศักดิ์

1. พิิธีไหว้ผีบรรพบุรุษ

2. พิิธีกรรมผูกข้อมือ 
จัดช่วงเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม	ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวตั้งท้อง	

บริเวณปล้องข้าวจะมีเส้นสีขาว	เปรียบเหมือนด้ายผูกมือ	

ชาวปกาเกอะญอเชื่อว่า	เมื่อข้าวผูกข้อมือแล้ว	เจ้าของข้าวก็ต้องผูก

ข้อมือด้วย

3. พิธีกรรมขึ้นบ้านใหม
ท�าพิธีกรรมหลังจากสร้างบ้านเสร็จและจึงเข้าไปอยู่

่

4. พิธีกรรมแต่งงาน 

เม่ือแต่งงานกันแล้ว	ผู้ชายจะย้ายมาอยู่บ้านผู้หญิง	

โดยจะแบ่งพื้นส่วนชานหน้าบ้านให้ผู ้ชายเป็น

เจ้าของ	และพื้นที่ในบ้านทั้งหมดจะเป็นของผู้หญิง	

ถ้าผู้หญิงเสยีชวีิตในภายหลัง	บ้านจะตอ้งถูกเผาทิ้ง	

แต่ถ้าผู้ชายเสียชีวิต	ผู้หญิงสามารถอยู่ต่อได้

5. พิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ย่า 

เหมือนเป็นการรวมญาติเพราะ	 ทุกคนจะอยู่กัน

พร้อมหน้าพร้อมตา	โดยจะแกงไก่กินกัน	และเชิญ

ผปู่ีย่ามากนิด้วย	พร้อมท�าอธิษฐานให้ผปู่ีย่า	มาช่วย

คุ้มครองรักษาสมาชิกทุกคนในบ้าน	โดยที่พิธีน้ีจะ

จัดขึ้นในทุกๆ	3	ปี

6. พิธีกรรมเลี้ยงผีบ้าน 

เป็นการควบคุมความประพฤตขิองชาวปกาเกอะญอ

ให้เป็นไปในทางทีด่ี	และรบัรูไ้ด้โดยผทีีอ่ยูร่อบบ้าน	

ซึ่งจะมีผีบ้าน	ผีเจ้าที่	และผีเจ้าดิน	ถ้าชาวบ้านท�า

อะไรผิดหรือท่ีเรียกว่าผิดผี	 เช่น	มีความสัมพันธ์

ชู ้สาวก่อนแต่งงาน	จะต้องท�าพิธีเล้ียงผีบ้านเพื่อ

เป็นการขอขมาในสิ่งที่ตนท�าไป	พวกเขาเชื่อว่าถ้า

เกิดไม่ท�าพิธี	จะเกิดเรื่องไม่ดีต่อชุมชน

	 1.	หลังจากสร้างบ้านเสร็จจะต้องอยู่ในบ้าน	3	วัน	โดยมีเรื่องเล่าว่า													

มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่บ้านเกือบครบ	3	วันหลังจากแต่งงานแล้ว	แต่สามีมีความ

ขยัน	อยากไปนามาก	หลังจากนั้นก็มีผีแปลงร่างมาเป็นสามี	พอทั้งสามีและผีกลับ

มาถึงบ้าน	ทั้งคู่ต่างบอกว่าภรรยาเป็นภรรยาของตน	ภรรยาจึงให้เด็กมาช่วยแก้ไข

ปัญหาให้	เดก็น�าไม้ไผ่มากระบอกหน่ึงและบอกกบัทัง้คูว่่า	ใครเป็นสามตีวัจรงิจะต้อง

เข้าไปในกระบอกไม้ไผ่นี้ได้	ผีจึงแปลงร่างเป็นแมลง	บินเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่							

จึงได้รู้ว่าใครเป็นผีแปลงร่างมา	หลังจากนั้นก็น�ากระบอกไม้ไผ่ไปเผา	

	 2.	บันได	ถ้าเดินลงแล้วท�าบันไดหัก	เจ้าของบ้านนั้นจะต้องจ่ายเงินให้กับ

คนเดินลง	แต่ถ้าเดินขึ้นแล้วท�าหัก	คนเดินขึ้นจะต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าของบ้าน

พิธีกรรม
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ไผ่เป็นทรัพยากรไม้ที่ส�าคัญของชาวปกาเกอะญอ
มีสรรพคุณและประโยชน์ที่หลากหลาย

เครื่อง
จักสำน

			ก๋วย	(คล้ายกับเป้หลัง	ส�าหรับเก็บพืชผัก)	

			ชอคา	(สุ่มไก่)

			ทิเตอ	(กระบอกไม้ไผ่ใส่น�า้)

			เก๊าะเดอออที	(แก้วไม้ไผ่)	แก้วผู้ชาย,	แก้วผู้หญิง	สังเกตจากขนาดและก้นแก้ว	แก้วผู้หญิงจะใช้ปลายของล�าไม้ไผ่	ก้นแก้วจะเว้าเข้า	

ส่วนแก้วผู้ชายใช้โคนของล�าไม้ไผ่	ก้นแก้วจะเว้าออก	การดูว่าล�าไม้ไผ่สั้นๆ	ปลายใดเป็นส่วนปลายหรือโคน	ให้น�าไม้ไผ่ไปจุ่มน�้า		

หากส่วนใดลอยขึ้นจะเป็นส่วนของปลายไม้ไผ่

			ชอซึ	ใช้ขังลูกเจี๊ยบเพื่อป้องกันไม่ให้ไก่ตัวอื่นมาแย่งกินอาหารและเข้ามาท�าอันตรายได้

			ชอเทอ	ใส่แม่ไก่ที่ก�าลังจะออกไข่

			เทาะเกลาะ	รางใส่อาหารให้หมูกิน

			เปาะหิควาย	ใช้ใส่ถ้วยและช้อนกินข้าว

			แพ่	ใช้ใส่สิ่งของทั่วไป

			เพฮกือ	(เล็กกว่ากระด้ง)	ไว้ร่อนข้าว	เอาแต่เมล็ดใหญ่ๆ	ส่วนเปลือกข้าว	เอาไปให้หมูกับไก่กิน

			กอแหล่คาบือ	(กระด้ง)	ไว้ฝัดข้าว

			หน่อวีบือ	พัดเปลือกข้าว	ท�าจากไผ่หกประมาณ	1	ล�า

			ก๋วย	(คล้ายกับเป้หลัง	ส�าหรับเก็บพืชผัก)	

			ชอคา	(สุ่มไก่)

			ทิเตอ	(กระบอกไม้ไผ่ใส่น�า้)

			เก๊าะเดอออที	(แก้วไม้ไผ่)	แก้วผู้ชาย,	แก้วผู้หญิง	สังเกตจากขนาดและก้นแก้ว	แก้วผู้หญิงจะใช้ปลายของล�าไม้ไผ่	ก้นแก้วจะเว้าเข้า	

ส่วนแก้วผู้ชายใช้โคนของล�าไม้ไผ่	ก้นแก้วจะเว้าออก	การดูว่าล�าไม้ไผ่สั้นๆ	ปลายใดเป็นส่วนปลายหรือโคน	ให้น�าไม้ไผ่ไปจุ่มน�้า		

หากส่วนใดลอยขึ้นจะเป็นส่วนของปลายไม้ไผ่

			ชอซึ	ใช้ขังลูกเจี๊ยบเพื่อป้องกันไม่ให้ไก่ตัวอื่นมาแย่งกินอาหารและเข้ามาท�าอันตรายได้

			ชอเทอ	ใส่แม่ไก่ที่ก�าลังจะออกไข่

			เทาะเกลาะ	รางใส่อาหารให้หมูกิน

			เปาะหิควาย	ใช้ใส่ถ้วยและช้อนกินข้าว

			แพ่	ใช้ใส่สิ่งของทั่วไป

			เพฮกือ	(เล็กกว่ากระด้ง)	ไว้ร่อนข้าว	เอาแต่เมล็ดใหญ่ๆ	ส่วนเปลือกข้าว	เอาไปให้หมูกับไก่กิน

			กอแหล่คาบือ	(กระด้ง)	ไว้ฝัดข้าว

			หน่อวีบือ	พัดเปลือกข้าว	ท�าจากไผ่หกประมาณ	1	ล�า

เครื่องจักสาน
ในบ้านปกาเกอะญอ
เครื่องจักสาน
ในบ้านปกาเกอะญอ
เครื่องจักสาน
ในบ้านปกาเกอะญอ

	 ไม้ไผ่เหมาะแก่การน�ามาท�าเครือ่งจกัสาน	โดยไม้ทีจ่ะน�ามา

จะต้องเป็นไม้เก่า	หมายถึงไม้ไผ่ที่ขึ้นมาตั้งแต่ปีก่อนหน้า	สังเกต				

ได้ท่ีสี	ถ้ายิ่งแก่สีจะยิ่งอ่อน	เครื่องจักสานจะท�าจากไผ่ข้าวหลาม							

และไผ่ซาง	เพราะไผ่ข้าวหลามขึ้นอยู่รอบๆ	หมู่บ้าน	น�าเอามาใช	้								

ได้ง่าย	และไผ่ซางเป็นไผ่ท่ีมีความเหนียวเหมาะแก่การน�ามาสาน				

เป็นข้าวของเครื่องใช้	ซึ่งผู้ชายจะเป็นคนท�าเครื่องจักสานเพราะต้อง				

ใช้แรงในการท�า

	 ไม้ไผ่เป็นทรพัยากรทีส่�าคญัของชาวปกาเกอะญอ	เราจะเหน็

การใช้	“ไม้ไผ่”	ในเกือบทุกภูมิปัญญา	ทั้งในการสร้างบ้าน	อาหาร		

การกิน	หรือแม้แต่เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ	 ก็มักจะมีส่วนประกอบ							

ของไผ่เสมอ	อีกทั้งไม้ไผ่ยังมีมากมายหลายชนิด	มีสรรพคุณและ						

การใช้ประโยชน์ที่ต่างกัน	ตัวอย่างที่ส�าคัญ	คือ	การท�าเครื่องจักสาน	

ซึ่งไม้ไผ่มีทั้งความยืดหยุ่นและแข็งแรงจึงเหมาะแก่การน�ามาท�างาน

จักสานมากกว่าไม้อื่น	

	 ชาวปกาเกอะญอใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่มาก	แต่ไม้ไผ่ในบ้าน

สบลานกลับไม่เคยหมดไป	เพราะเมื่อชาวปกาเกอะญอต้องการใช้

ไม้ไผ่	ก็จะตัดมาใช้เพียง	2-3	ล�าจากไผ่ท้ังกอ	ท�าให้ต้นไผ่สามารถ

แตกหน่อได้อีก	และในระยะเวลา	1	ป	ีชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน

จะสร้างบ้านได้มากที่สุดเพียง	3	หลัง		ท�าให้ไม้ไผ่ไม่ถูกใช้มากจน			

เกินไป

ไผ่ไร่				 	 	 กินหน่ออ่อน,	

	 	 	 สามารถใช้ท�าเชือก	(ตอก)

ไผ่หก	(หว่ากลึ)	 	 ใช้ท�าฝ้า

ไผ่ไม้ไร่มง	(หว่าเม๊าะ)	 มีความเหนียวมากที่สุด

ไผ่ซาง	(หวามี)	 	 หาได้ทั่วไปในป่าลึก	

	 	 	 สามารถใช้ท�าฝ้า,	คอกหมู,			

	 	 	 กระเป๋าจักสาน	(ก๋วย)

ไผ่บง	 	 	 สามารถใช้ท�าเป็นเชือก	(ตอก)		

	 	 	 เนื่องจากมีความเหนียวเเละ	หนา

ไผ่ข้าวหลาม	(เมบลอ)	 หาได้รอบๆ	หมู่บ้าน	สามารถ 

	 	 	 ใช้ท�า	ก๋วย,	ฝ้า	หรือใช้ใส่ข้าว

ไผ่

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--
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เขาดูแลเรา เราดูแลเขา
ถ้าไม่มีน�า้ไม่มีป่า ก็ไม่มีบ้าน
“ “
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      หนึ่งในไม่กี่สิ่งที่ชาวปกาเกอะญอ 
มีคือป่า และป่าก็เป็นสิ่งเดียวที่พวกเขา

ได้พึ่งพาในการดูแลสัตว์

      หนึ่งในไม่กี่สิ่งที่ชาวปกาเกอะญอ 
มีคือป่า และป่าก็เป็นสิ่งเดียวที่พวกเขา

ได้พึ่งพาในการดูแลสัตว์

      หนึ่งในไม่กี่สิ่งที่ชาวปกาเกอะญอ 
มีคือป่า และป่าก็เป็นสิ่งเดียวที่พวกเขา

ได้พึ่งพาในการดูแลสัตว์
“ ”
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สัตว์
		 สัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงนั้น	เป็นเพื่อนของมนุษย์มาอย่างช้านาน	

ส�าหรบัชาวปกาเกอะญอไม่ว่าจะเป็นสตัว์บ้านอย่าง	หมา	แมว	หม	ูควาย	

หรือแม้กระทั่งสัตว์ป่าอย่าง	เสือ	ช้าง	งู	และอื่นๆ	ล้วนแล้วแต่เป็นสัตว์

ที่พวกเขามีความผูกพันและรู้จักกับธรรมชาตินิสัยเป็นอย่างดี

	 การที่ชาวปกาเกอะญอมีทรัพยากรป่าเเละน�้าอันอุดมเป็น					

ทุนของชีวิต	สัตว์บ้าน	หรือสัตว์เลี้ยงของชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน

กพ็ลอยต้องพึง่พาป่าและน�า้ไปด้วย		พวกเขามภีมิูปัญญาการเลีย้งสตัว์

ที่ท�าให้พวกเขาสามารถอยู่ร่วมกับสัตว์	และได้รับประโยชน์จากสัตว์

อย่างไม่เบยีดเบยีนกนันกั	และยงัถือเป็นพระคุณทีต้่องเลีย้งดูกันอย่าง

เคารพ	ซึ่งวิถีเช่นนี้หาได้ยากยิ่งในปัจจุบันนี้

	 ชาวปกาเกอะญอรู้จักสัตว์ทุกตัวในชีวิต	ทั้งนิสัยและธรรมชาติ	

จึงส่งผลต่อวิธีเล้ียง	และสามารถใช้ประโยชน์จากสัตว์ได้เป็นอย่างดี		

ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานจะสอนให้เด็กๆ	ในหมู่บ้านได้เรียนรู้						

อยู่ร่วม	จนรู้จักและผูกพันกับสัตว์ตั้งแต่ยังเล็ก	เช่น	พวกเขาต้องช่วย

ผู้ใหญ่ในการดูแลสัตว์	 เรียนรู้ที่จะสืบทอดพิธีกรรมที่เกี่ยวกับสัตว	์

เป็นต้น

58 59



ข้ำวของเครื่องใช้ 
สุ่มไก่	ท�ามาจากไม้ไผ่หก	ขึ้นอยู่รอบๆ	บ้าน	

โดยโมหรือพะต่ีน�าหน่อไม้ไผ่ในป่ามาปลูก					

ไว้รอบบ้าน	

อำหำร ไก่	กินร�าข้าวและข้าวเปลือก	ส่วนลูกไก่กินปลายข้าว
ขั้นตอนการให้อาหารไก่จะแบ่งตามขนาดของไก่	โดยจะใช้สุ่มไก่ครอบลูกไก่	หรือไก่

ตวัเลก็ไว้	ไก่ทีต่วัขนาดเท่าๆ	กนัจะอยูใ่นสุม่เดียวกนั	ส่วนไก่ตวัใหญ่จะถกูปล่อยไว้ข้าง

นอก	เพือ่กนัการแย่งข้าวไก่ตวัเลก็		เมือ่แยกขนาดได้แล้วกจ็ะให้อาหารทีพ่ืน้ใต้ถนุบ้าน	

และแบ่งให้ในสุ่ม

ขัน้ตอนกำรท�ำ 
1.	ใช้มีดจักตอกไม้ไผ่ให้เป็นเส้นๆ

2.	น�าตอกเส้นหนึง่มาม้วนให้เป็นวงกลม	(เส้นผ่านศนูย์กลาง

ประมาณ15เซนตเิมตร)	แล้วน�าเชอืกฟางมาพนัให้เป็นเกลยีว

3.	น�าไม่ไผ่ที่ขดเป็นวงกลมแล้ววางไว้ท่ีพื้น	แล้วน�าตอกที่

เหลือมาสอดใต้วงกลม	

4.	สานตอกให้ไขว้กันไปเรื่อยๆ

5.	เมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็น�าตอกอีกเส้นมาขัดไว้	เพื่อ

ไม่ให้หลุดออกจากกัน

 

เกร็ดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไก่ 
ไก่เก๊า : คนทีน่บัถอืผจีะต้องมไีก่เก๊า (รวมถงึ
หมูเก๊า) อยู่ในบ้าน ไก่เก๊า คือ ไก่ตัวแรกที่
เลี้ยงไว้ เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 
มีความเชื่อว่า ไก่เป็นพี่แล้วหมูเป็นน้อง        
จงึต้องฆ่าไก่ก่อนฆ่าหม ูในเวลาทีม่พิีธีกรรม

กำรเลี้ยงดู เลี้ยงใต้ถุนบ้าน	โดยปล่อยให้ไก่ใช้ชีวิตอย่างอิสระ	แต่เมื่อตกเย็นจะ
น�าลกูไก่ไปไว้ใน	“ซอซ”ึ	หรอืสุม่ไก่	เพ่ือป้องกนัไม่ให้แมวหรอืสตัว์อ่ืนๆ	มาท�าอนัตราย	

ไก่คนกับธรรมชำติสื่อกลำงระหว่ำง
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ไหว้ผีฝำยและไหว้ผีน�้ำ 
ในการไหว้ผีฝายจะต้องมีเหล้าขาว	1	ขวด,	ข้าวต้ม,	ไก่คู่	

เป็นตัวผู้และตัวเมียอย่างละตัว	โดยจะไม่ใช้ไก่ขาวและ

ไก่ลาย	ใช้เฉพาะไก่ด�าแดงเท่านัน้	รวมถงึทกุครัง้ทีไ่หว้จะ

ต้องสร้างหอผีฝายใหม	่ในหนึ่งปีจะไหว้ผีฝาย	1	ครั้ง	โดย

น�าข้าว	เหล้า	และไก่	วางบนหอผี

พิธีเรียกขวัญขำ้ว	เป็นพิธีที่ส�าคัญมาก	ต้องท�าก่อนการตีข้าว	โดยมี

ไก่เป็นส่วนประกอบพิธีกรรม	และจะน�าเลือดไก่หยดลงบนไม้ตีข้าว

พิธีผูกข้อมือ ต้มไก่	1	ตัว	เหล้า	1	ขวดและข้าวสวย						

น�าสายสิญจน์มาสวดแล้วจุ่มกับเหล้า	ไก่	ข้าวแล้วจึงน�า

ไปผูกให้กับคนที่ต้องการอวยพรให้	หลังจากนั้นน�าไก่				

และเหล้าที่เหลือมาแจกจ่ายให้ทุกคนกิน

ท�ำขวัญข้ำว		ถ้าเชือดไก่แล้วได้เลือดเยอะจะเช่ือว่าปีนั้นจะได้ข้าวดี

ไหว้ผีบ้ำน	ต้องฆ่าไก่ก่อนหมู	1	วัน	โดยการหักคอเพราะวิญญาณ				

พ่อแม่จะอยู่กับไก	่และเพราะไก่เป็นพี่ของหม	ูจากนั้นน�าไม้มาพาดไว้

ทีค่อแล้วกดทบัจนหมหูายใจไม่ออกและตายสนทิ	หากหมูตายไม่สนทิ

จะท�าพิธีกรรมต่อไม่ได้

หลงัจากหมตูายแล้ว	ชาวบ้านจะอาบน�า้ให้หมแูล้วเอาเครือ่งในหมอูอก	

ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องท�าบนบ้าน

เมือ่เสรจ็จงึเอาหมไูปเผา	สลบักบัการขดูหนงัทีไ่หม้ๆ	ออกแล้วค่อยล้าง

หมูอีกรอบก่อนแบ่งเป็นชิ้นส่วนบนบ้าน

ท�าไมต้องใช้ไก่ประกอบพิธีกรรม
 
 มีนิทานเล่าว่า มีพระเจ้าองค์หนึ่งไปนอนกับผู้หญิง แล้วกลัวว่าจะกลับบ้านไม่ทัน เลยใช้ให้สัตว์มา
ปลุก โดยตัวแรกคือควาย พระเจ้าก�าชับกับควายว่า “มาปลุกเราก่อนพระอาทิตย์ขึ้น”  แต่ควาย
กลบัลมื ท�าให้พระเจ้ากลบับ้านไม่ทนั พระเจ้าโกรธมากจงึไล่ควายออกไป แล้วใช้ให้หมามาปลกุแทน
โดยก�าชับอย่างเดิมว่า “มาปลุกเราก่อนพระอาทิตย์ขึ้น”  แต่หมาก็ลืมเพราะมัวแต่ไปกินขี้ สุดท้าย
พระเจ้าเลยใช้ไก่ให้มาปลกุ และไก่กส็ามารถปลกุพระเจ้าได้ทนัเวลา ท�าให้พระเจ้าภมูใิจในตวัไก่อย่าง
มาก เลยแต่งตั้งให้มนุษย์ใช้ไก่ในการเซ่นไหว้ผีต่างๆ สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน

พิธีกรรม ไก่เป็นส่วนประกอบส�าคัญในการประกอบพิธีกรรมเกือบทุกพิธีกรรม

ท�าไมต้องใช้ไก่ประกอบพิธีกรรม
 
 มีนิทานเล่าว่า มีพระเจ้าองค์หนึ่งไปนอนกับผู้หญิง แล้วกลัวว่าจะกลับบ้านไม่ทัน เลยใช้ให้สัตว์มา
ปลุก โดยตัวแรกคือควาย พระเจ้าก�าชับกับควายว่า “มาปลุกเราก่อนพระอาทิตย์ขึ้น”  แต่ควาย
กลบัลมื ท�าให้พระเจ้ากลบับ้านไม่ทนั พระเจ้าโกรธมากจงึไล่ควายออกไป แล้วใช้ให้หมามาปลกุแทน
โดยก�าชับอย่างเดิมว่า “มาปลุกเราก่อนพระอาทิตย์ขึ้น”  แต่หมาก็ลืมเพราะมัวแต่ไปกินขี้ สุดท้าย
พระเจ้าเลยใช้ไก่ให้มาปลกุ และไก่กส็ามารถปลกุพระเจ้าได้ทนัเวลา ท�าให้พระเจ้าภมูใิจในตวัไก่อย่าง
มาก เลยแต่งตั้งให้มนุษย์ใช้ไก่ในการเซ่นไหว้ผีต่างๆ สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน
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   กำรเลี้ยงด ู:	การเลี้ยงดูควายจะเป็น
														แบบปล่อย	ให้ควายไปหาอาหารกินเองในป่า

	 ซึ่งควายมักจะกลับมาหมู่บ้านเองประมาณเดือน

ธนัวาคมเมือ่เกีย่วข้าวเสรจ็		และชาวปกาเกอะญอจะท�าพธิี

ผูกเท้าควายเรียกขวัญ	โดยควายท่ีเล้ียงแบบปล่อย	(ส่วน

มากจะโตเต็มวัย)	จะมีปันน่าเคาะโกล	หรือกระดิ่งห้อยคอ

ควายซึ่งท�าจากไม้ไผ่แขวนไว้ที่คอทุกตัว	เมื่อควายกลับมา

ถึงหมู่บ้าน	ชาวปกาเกอะญอจะกั้นคอกให้		โดยคอกหนึ่ง

จะอยู่ได้	3-10	ตัว	และถ้าไม่ได้อยู่ในคอก			จะถูกล่ามไว้

ด้วยเชือกตามใต้ถุนบ้าน	

	 ควายเป็นสัตว์มีอายุเฉลี่ยประมาณ	20	ปี

   กำรเลี้ยงด ู:	การเลี้ยงดูควายจะเป็น
														แบบปล่อย	ให้ควายไปหาอาหารกินเองในป่า

	 ซึ่งควายมักจะกลับมาหมู่บ้านเองประมาณเดือน

ธนัวาคมเมือ่เกีย่วข้าวเสรจ็		และชาวปกาเกอะญอจะท�าพธิี

ผูกเท้าควายเรียกขวัญ	โดยควายท่ีเล้ียงแบบปล่อย	(ส่วน

มากจะโตเต็มวัย)	จะมีปันน่าเคาะโกล	หรือกระดิ่งห้อยคอ

ควายซึ่งท�าจากไม้ไผ่แขวนไว้ที่คอทุกตัว	เมื่อควายกลับมา

ถึงหมู่บ้าน	ชาวปกาเกอะญอจะกั้นคอกให้		โดยคอกหนึ่ง

จะอยู่ได้	3-10	ตัว	และถ้าไม่ได้อยู่ในคอก			จะถูกล่ามไว้

ด้วยเชือกตามใต้ถุนบ้าน	

	 ควายเป็นสัตว์มีอายุเฉลี่ยประมาณ	20	ปี

 ข้ำวของเครื่องใช้ : ที่เกี่ยวข้องกับ
	 	ควายมีเพียง	2	อย่างคือ

								 1.	ปันน่าเคาะโกล	เป็นกระดิ่งห้อยคอควาย	

	 ที่ท�าจากไม้ไผ่ซางและเชือก

								 2.	คอก	โดยกั้นให้มีขนาดตามจ�านวนควาย

	 ที่เลี้ยงไว้

 ข้ำวของเครื่องใช้ : ที่เกี่ยวข้องกับ
	 	ควายมีเพียง	2	อย่างคือ

								 1.	ปันน่าเคาะโกล	เป็นกระดิ่งห้อยคอควาย	

	 ที่ท�าจากไม้ไผ่ซางและเชือก

								 2.	คอก	โดยกั้นให้มีขนาดตามจ�านวนควาย

	 ที่เลี้ยงไว้

ควำย
  ของชำวปกำเกอะญอ

ธนำคำรเดินดิน     

ปันน่าเคาะโกล
หรือกระดิ่งควาย

   กำรใช้ประโยชน์ : ในอดีตนั้นควาย
	 			ถูกใช้ในการไถนา	แต่ในปัจจุบันชาวบ้านเริ่ม

	 หันมาใช้รถไถนาแทน	เนื่องจากไถนาได้ไวกว่า	

โดยค่าใช้จ่ายในการใช้รถไถจะตกอยูป่ระมาณ	1,000	บาท

ต่อไร่	อย่างไรก็ตามควายยังมีบทบาทอย่างมากส�าหรับ

ชุมชน	เพราะสามารถเลี้ยงไว้ขายเพื่อเพิ่มรายได้ได้

กำรขำย : การขายควายมี	2	แบบ	คือ	
1.	มีนายหน้ามาขอซื้อควายในชุมชน

ซึ่งจะขายควายได้ในราคาสูง

และสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าได	้

2.	การน�าควายลงไปขายในเมือง	

การขายเช่นนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อชาวบ้าน

ต้องการเงินเร่งด่วน	และส่วนมากมักจะถูกกดราคา

 

*ราคาควายที่โตเต็มวัยจะอยู่ที่ประมาณ	3-5	หมื่นบาท	

ขึ้นอยู่กับขนาดและความสมบูรณ์ของควาย	

ส่วนลูกควายจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ	4-8	พันบาท	

ขึ้นอยู่กับขนาดและความสมบูรณ์ของลูกควายเช่นกัน

*การเลือกขายควาย	จะเลือกขายตัวที่ไม่เข้ากับฝูงและตัว

ที่แก่ที่สุดในคอก

   กำรใช้ประโยชน์ : ในอดีตนั้นควาย
	 			ถูกใช้ในการไถนา	แต่ในปัจจุบันชาวบ้านเริ่ม

	 หันมาใช้รถไถนาแทน	เนื่องจากไถนาได้ไวกว่า	

โดยค่าใช้จ่ายในการใช้รถไถจะตกอยูป่ระมาณ	1,000	บาท

ต่อไร่	อย่างไรก็ตามควายยังมีบทบาทอย่างมากส�าหรับ

ชุมชน	เพราะสามารถเลี้ยงไว้ขายเพื่อเพิ่มรายได้ได้

กำรขำย : การขายควายมี	2	แบบ	คือ	
1.	มีนายหน้ามาขอซื้อควายในชุมชน

ซึ่งจะขายควายได้ในราคาสูง

และสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าได	้

2.	การน�าควายลงไปขายในเมือง	

การขายเช่นนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อชาวบ้าน

ต้องการเงินเร่งด่วน	และส่วนมากมักจะถูกกดราคา

 

*ราคาควายที่โตเต็มวัยจะอยู่ที่ประมาณ	3-5	หมื่นบาท	

ขึ้นอยู่กับขนาดและความสมบูรณ์ของควาย	

ส่วนลูกควายจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ	4-8	พันบาท	

ขึ้นอยู่กับขนาดและความสมบูรณ์ของลูกควายเช่นกัน

*การเลือกขายควาย	จะเลือกขายตัวที่ไม่เข้ากับฝูงและตัว

ที่แก่ที่สุดในคอก

 อำหำร : หากเลี้ยงที่หมู่บ้าน	อาหารของควาย
									คือฟางแห้งผสมกับเกลือ	 ซ่ึงจะเป็นฟางที่ได้จากการ			

ท�านาและวชัพชืทีข่ึน้ประปรายตามท้องนา	โดยในหนึง่วนัควาย

จะกินอาหารประมาณ	3	กระสอบ	(เช้า	กลางวัน	เย็น	รอบละ

กระสอบ)	นอกจากน้ียังมีสมุนไพรอื่นที่สามารถเป็นอาหาร

ควายได้	 เช่น	ใบไผ่บองอ่อน	มะซ่าน	ไผ่ไม้ไร	หญ้าสังวาน							

เซโกโอ้วแต้ก	ึซึง่พืชเหล่านีเ้ป็นได้ทัง้อาหารและยงัเป็นการบ�ารงุ

รักษาสุขภาพควายไปในตัว		

 อำหำร : หากเลี้ยงที่หมู่บ้าน	อาหารของควาย
									คือฟางแห้งผสมกับเกลือ	 ซ่ึงจะเป็นฟางที่ได้จากการ			

ท�านาและวชัพชืทีข่ึน้ประปรายตามท้องนา	โดยในหนึง่วนัควาย

จะกินอาหารประมาณ	3	กระสอบ	(เช้า	กลางวัน	เย็น	รอบละ

กระสอบ)	นอกจากน้ียังมีสมุนไพรอื่นที่สามารถเป็นอาหาร

ควายได้	 เช่น	ใบไผ่บองอ่อน	มะซ่าน	ไผ่ไม้ไร	หญ้าสังวาน							

เซโกโอ้วแต้ก	ึซึง่พืชเหล่านีเ้ป็นได้ทัง้อาหารและยงัเป็นการบ�ารงุ

รักษาสุขภาพควายไปในตัว		
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        พิธีกรรม : การผูกข้อมือหรือผูก
																											เท้าควายเรียกขวัญ	จะเกิดขึ้นเมื่อการ

	 	 ท�านาสิ้นสุดลง	โดยเชื่อว่า	จะต้องเรียก

	 								ขวัญของควายกลับคืนมา	

หากไม่ท�าพิธีกรรมนี้	ควายจะล้มป่วยและตายลงในที่สุด

โดยพิธีกรรมมีขั้นตอนดังนี้	

1.	เตรียมเครื่องเซ่นเป็น	ไก่	1	คู	่จะเป็นไก่สีอะไรก็ได	้

ยกเว้นไก่ลายและไก่ขาว	โดยต้องฆ่าและต้มเสียก่อน

2.	ผู้ท�าพิธีกรรมจะน�าเครื่องเซ่นไปยังคอกที่ผูกควายไว้

3.	น�าเส้นฝ้ายไปผูกที่เขาควายจนครบทุกตัว	

โดยแต่ละตัวเส้นฝ้ายจะต้องไม่เชื่อมกัน

4.	สอดเทียนเข้ากับเส้นฝ้ายที่น�าไปผูกเขาควาย

5.	จากนั้นจึงโปรยข้าวสาร	และน�า้ส้มป่อยใส่ควาย	

โดยระหว่างที่โปรยน�า้ส้มป่อย	จะสวดคาถาไปด้วย

6.	รินเหล้าให้ควาย

“การขอขมาควายที่ได้ใช้งานในการท�านา เพราะ 
บางทีอาจมีการดุด่าทุบตี อาจท�าด้วยความตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจ และในโอกาศนี้ข้าพเจ้าจึงขอขมา
ด้วยน�้าส้มป่อย น�า้ขมิ้น 
อย่าได้จองเวรจองกรรมกันเลย”

        พิธีกรรม : การผูกข้อมือหรือผูก
																											เท้าควายเรียกขวัญ	จะเกิดขึ้นเมื่อการ

	 	 ท�านาสิ้นสุดลง	โดยเชื่อว่า	จะต้องเรียก

	 								ขวัญของควายกลับคืนมา	

หากไม่ท�าพิธีกรรมนี้	ควายจะล้มป่วยและตายลงในที่สุด

โดยพิธีกรรมมีขั้นตอนดังนี้	

1.	เตรียมเครื่องเซ่นเป็น	ไก่	1	คู	่จะเป็นไก่สีอะไรก็ได	้

ยกเว้นไก่ลายและไก่ขาว	โดยต้องฆ่าและต้มเสียก่อน

2.	ผู้ท�าพิธีกรรมจะน�าเครื่องเซ่นไปยังคอกที่ผูกควายไว้

3.	น�าเส้นฝ้ายไปผูกที่เขาควายจนครบทุกตัว	

โดยแต่ละตัวเส้นฝ้ายจะต้องไม่เชื่อมกัน

4.	สอดเทียนเข้ากับเส้นฝ้ายที่น�าไปผูกเขาควาย

5.	จากนั้นจึงโปรยข้าวสาร	และน�า้ส้มป่อยใส่ควาย	

โดยระหว่างที่โปรยน�า้ส้มป่อย	จะสวดคาถาไปด้วย

6.	รินเหล้าให้ควาย

“การขอขมาควายที่ได้ใช้งานในการท�านา เพราะ 
บางทีอาจมีการดุด่าทุบตี อาจท�าด้วยความตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจ และในโอกาศนี้ข้าพเจ้าจึงขอขมา
ด้วยน�้าส้มป่อย น�า้ขมิ้น 
อย่าได้จองเวรจองกรรมกันเลย”

 _
 _

 _
 _

 _
 _

 _
 _

 _
 _

 _
 _

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 _

 _
 _

 _
 _

 _
 _

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 _

 _
 _

 _
 _

 _
 _

 _
 _

 _
    กำรเลี้ยงดู :	เลี้ยงเพื่อขายอย่างเดียว	โดย								

เลี้ยงดูแบบเดียวกับควาย	คือ	ปล่อยให้เข้าไปอยู่ในป่าหากินเอง				

การฆ่า	:	จะมีวิธีการฆ่าเหมือนหมูคือ	การทุบหัวและเชือดคอ

อายุ	:	วัวมีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกับควาย	คือประมาณ	20	ปี

การออกลูก	:	วัวจะออกลูกปีละ	1	ตัว

   กำรเลี้ยงดู :	เลี้ยงเพื่อขายอย่างเดียว	โดย								
เลี้ยงดูแบบเดียวกับควาย	คือ	ปล่อยให้เข้าไปอยู่ในป่าหากินเอง				

การฆ่า	:	จะมีวิธีการฆ่าเหมือนหมูคือ	การทุบหัวและเชือดคอ

อายุ	:	วัวมีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกับควาย	คือประมาณ	20	ปี

การออกลูก	:	วัวจะออกลูกปีละ	1	ตัว

กำรใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นอาหารในงานแต่งงาน
								ที่มีแขกจ�านวนมากซึ่งการเลี้ยงด้วยหมูไม่เพียงพอ				

กำรใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นอาหารในงานแต่งงาน
								ที่มีแขกจ�านวนมากซึ่งการเลี้ยงด้วยหมูไม่เพียงพอ				

 อำหำร : 	วัวกินอาหารเหมือนควาย	
	 				คือ	ฟางแห้งผสมกับเกลือ

 อำหำร : 	วัวกินอาหารเหมือนควาย	
	 				คือ	ฟางแห้งผสมกับเกลือ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วัว
กระปุกออมสิน
ในพงไพร

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ควำมเช่ือ :  
ถ้าควายดื้อ	เป่าคาถาใส่เกลือแล้วให้ควายกิน	

ควายจะหายดื้อ

ถ้าควายเป็นหนอง	เป่าคาถาใส่เกลือ	จากนั้นจึงเป่าเกลือ

ใส่ไฟ	แล้วเป่าใส่ควาย	ควายจะหายเป็นหนอง

ถ้าจับเขาควาย	เขาควายจะไม่โต

ควายไม่มีฟันบน	เพราะโดนคนตี

ควายจะเชื่อฟังเฉพาะเจ้าของควาย																												

ควำมเช่ือ :  
ถ้าควายดื้อ	เป่าคาถาใส่เกลือแล้วให้ควายกิน	

ควายจะหายดื้อ

ถ้าควายเป็นหนอง	เป่าคาถาใส่เกลือ	จากนั้นจึงเป่าเกลือ

ใส่ไฟ	แล้วเป่าใส่ควาย	ควายจะหายเป็นหนอง

ถ้าจับเขาควาย	เขาควายจะไม่โต

ควายไม่มีฟันบน	เพราะโดนคนตี

ควายจะเชื่อฟังเฉพาะเจ้าของควาย																												

   กำรรักษำ : ควายอาจป่วยได้	หรืออาจ
														มีอาการบาดเจ็บ	ซึ่งชาวปกาเกอะญอก็มีวิธีใน

														การรักษาจากธรรมชาติ	คือ		

หน่อเนอเซ	พอเมื่อนื้อ	ต้นยางนาง	:	น�าไปทุบ

	 	 	 										แล้วพอกไว้ที่แผล

ลูกมะขามป้อม	:	เอาไปต�าผสมกับเกลือ	

	 										แก้อาการตาควายอักเสบ

เครือสะบ้า	:	เช็ดตัวควาย

ใบตองต้าว	:	ห่อเกลือให้ควายกิน

   กำรรักษำ : ควายอาจป่วยได้	หรืออาจ
														มีอาการบาดเจ็บ	ซึ่งชาวปกาเกอะญอก็มีวิธีใน

														การรักษาจากธรรมชาติ	คือ		

หน่อเนอเซ	พอเมื่อนื้อ	ต้นยางนาง	:	น�าไปทุบ

	 	 	 										แล้วพอกไว้ที่แผล

ลูกมะขามป้อม	:	เอาไปต�าผสมกับเกลือ	

	 										แก้อาการตาควายอักเสบ

เครือสะบ้า	:	เช็ดตัวควาย

ใบตองต้าว	:	ห่อเกลือให้ควายกิน

   กำรรักษำ : ควายอาจป่วยได้	หรืออาจ
														มีอาการบาดเจ็บ	ซึ่งชาวปกาเกอะญอก็มีวิธีใน

														การรักษาจากธรรมชาติ	คือ		

หน่อเนอเซ	พอเมื่อนื้อ	ต้นยางนาง	:	น�าไปทุบ

	 	 	 										แล้วพอกไว้ที่แผล

ลูกมะขามป้อม	:	เอาไปต�าผสมกับเกลือ	

	 										แก้อาการตาควายอักเสบ

เครือสะบ้า	:	เช็ดตัวควาย

ใบตองต้าว	:	ห่อเกลือให้ควายกิน
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	 อาหารหลักของหมูที่โตเต็มวัยแล้ว	 ได้แก่	หยวกสับ

ละเอียด,	ร�าข้าว	และใบบอน	เพราะเป็นอาหารที่มีคุณค่าทาง

อาหารครบ	เเละยังสามารถหาได้ตามป่า	ส่วนอาหารของลูกหม	ู

คือ	อาหารจ�าพวกของเหลวเป็นหลัก	เช่น	ข้าวต้มผสมใบบอน					

ลูกหมูจะห้ามกินแกลบเด็ดขาด	เพราะจะท�าให้ขับถ่ายไม่ออก				

จนอาจท�าให้เสียชีวิตได้	

	 ใน	1	วันหมูจะกินอาหาร	2	เวลา	คือเช้าและเย็น	โดย

ชาวบ้านจะให้อาหารหมูหลังจากที่กินข้าวเสร็จ	และในระหว่างท่ี

ชาวบา้นกนิอาหารอยูน่ัน้	หมกูจ็ะเดนิกนิเศษอาหารทีช่าวบา้นปดั

เเละทิ้งลงมายังใต้ถุนบ้านไปด้วย

อำหำร

	 ในส่วนของหมตูวัผูน้ัน้ต้องท�าหมนัเพือ่ควบคมุการขยายพนัธุ	์ลดการ

ส่งกลิ่นเหม็นและช่วยให้เจริญเติบโตเร็วขึ้น	โดยใช้มีดผ่าตัดกรีดลูกอันฑะออก	

แต่หากเป็นหมูตัวที่สวยจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์

	 ในส่วนของหมตูวัผูน้ัน้ต้องท�าหมนัเพือ่ควบคมุการขยายพนัธุ	์ลดการ

ส่งกลิ่นเหม็นและช่วยให้เจริญเติบโตเร็วขึ้น	โดยใช้มีดผ่าตัดกรีดลูกอันฑะออก	

แต่หากเป็นหมูตัวที่สวยจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์

	 ในส่วนของหมูตัวเมีย	ช่วงที่แม่หมูท้อง	ชาวบ้านต้องดูแลหมูตัวน้ัน

อย่างใกล้ชิด	ให้กินแต่อาหารดีๆ	เช่น	ข้าวต้ม	ส่วนอาหารที่แม่หมูกินไม่ได้	คือ	

รงัผึง้	รงัต่อ	และสตัว์ทีเ่ป็นโรคหรอืตายตามธรรมชาต	ิเพราะอาหารเหล่าน้ันจะ

ท�าให้หมูแท้งได้	โดยชาวบ้านจะน�าสมุนไพร	จ�าพวกไม้ตะแบะให้แม่หมูกิน	ซึ่ง

จะช่วยให้เเม่หมูเเข็งเเรง

	 ในส่วนของหมูตัวเมีย	ช่วงที่แม่หมูท้อง	ชาวบ้านต้องดูแลหมูตัวน้ัน

อย่างใกล้ชิด	ให้กินแต่อาหารดีๆ	เช่น	ข้าวต้ม	ส่วนอาหารที่แม่หมูกินไม่ได้	คือ	

รงัผึง้	รงัต่อ	และสตัว์ทีเ่ป็นโรคหรอืตายตามธรรมชาต	ิเพราะอาหารเหล่าน้ันจะ

ท�าให้หมูแท้งได้	โดยชาวบ้านจะน�าสมุนไพร	จ�าพวกไม้ตะแบะให้แม่หมูกิน	ซึ่ง

จะช่วยให้เเม่หมูเเข็งเเรง

หมูยอด
นักกิน

	 หมโูตเตม็วยัจ�าเป็นจะต้องเลีย้งในคอกใต้ถนุบ้าน	ท่ีเป็นเช่นนัน้เนือ่งมา

จากสัญชาตญาณของหมู	ที่กินทุกอย่างท่ีสามารถกินได้	ชาวบ้านจึงเกรงว่าหมู

อาจจะไปกินผลผลิตที่เพาะปลูกอยู่	ในขณะที่ลูกหมูจะหาเศษอาหารกินตามพื้น		

เมื่อตกเย็นลูกหมูจะกลับมาหาแม่ที่อาศัยอยู่ใต้ถุนบ้าน	

	 ส�าหรับคอกหมูต้องใช้พื้นที่พอสมควร	เพื่อให้หมูมีพื้นที่ส�าหรับขับถ่าย

	 หมโูตเตม็วยัจ�าเป็นจะต้องเลีย้งในคอกใต้ถนุบ้าน	ท่ีเป็นเช่นนัน้เนือ่งมา

จากสัญชาตญาณของหมู	ที่กินทุกอย่างท่ีสามารถกินได้	ชาวบ้านจึงเกรงว่าหมู

อาจจะไปกินผลผลิตที่เพาะปลูกอยู่	ในขณะที่ลูกหมูจะหาเศษอาหารกินตามพื้น		

เมื่อตกเย็นลูกหมูจะกลับมาหาแม่ที่อาศัยอยู่ใต้ถุนบ้าน	

	 ส�าหรับคอกหมูต้องใช้พื้นที่พอสมควร	เพื่อให้หมูมีพื้นที่ส�าหรับขับถ่าย

	 หมโูตเตม็วยัจ�าเป็นจะต้องเลีย้งในคอกใต้ถนุบ้าน	ท่ีเป็นเช่นนัน้เนือ่งมา

จากสัญชาตญาณของหมู	ที่กินทุกอย่างท่ีสามารถกินได้	ชาวบ้านจึงเกรงว่าหมู

อาจจะไปกินผลผลิตที่เพาะปลูกอยู่	ในขณะที่ลูกหมูจะหาเศษอาหารกินตามพื้น		

เมื่อตกเย็นลูกหมูจะกลับมาหาแม่ที่อาศัยอยู่ใต้ถุนบ้าน	

	 ส�าหรับคอกหมูต้องใช้พื้นที่พอสมควร	เพื่อให้หมูมีพื้นที่ส�าหรับขับถ่าย

กำรเลี้ยงดู
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คอก	ท�าจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมดโดยน�าไม้ขนาดใด

ก็ได้มาผ่าครึ่งจากน้ันปักล้อมให้เป็นคอก	แล้วน�า		

ตอกไม้ไผ่ข้าวหลามมารดัแทนเชอืก	โดยพ้ึนทีค่อกหมู

จะมีขนาดประมาณ	2	x	2	เมตร

 

คอก	ท�าจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมดโดยน�าไม้ขนาดใด

ก็ได้มาผ่าครึ่งจากน้ันปักล้อมให้เป็นคอก	แล้วน�า		

ตอกไม้ไผ่ข้าวหลามมารดัแทนเชอืก	โดยพ้ึนทีค่อกหมู

จะมีขนาดประมาณ	2	x	2	เมตร

 

ต้องอยู่นอกบ้าน
หมูท�าไม

แล้วหมา
อยู่บนบ้านได้

   มนีทิานเล่าว่า ในสมยัก่อนสตัว์
สามารถพูดได้ เจ้าของบ้านให้  
หมูกับหมาไปท�าสวน หมูท�างาน
หนกัตลอดทัง้วนั แต่หมากลบัเอา    
แต่นอน พอตกเย็นหมูได้กลับ   
มาบ้าน เมื่อหมาตื่นมา หมาได้   
ไปย�่าดินที่สวนให้เห็นรอยเท้า      
ของตนจ�านวนมากและหมาได้   
ไปบอกคนว่า หมูไม่ท�างาน คนก็
เชื่อเพราะไม่เห็นรอยเท่าหมู จึง
ท�าโทษหมูอย ่างหนัก หมูจึง    
สาปเเช่งหมาให้อยู ่เเต่บนบ้าน     
ไม่ได้ลงมาอีก

“เกร้าะคอเดาะ”	หรอืถาดใส่อาหารของหมู	จะท�าด้วย

ไม้เนื้ออ่อนท่ีหาได้จากป่าใช้สอย	โดยคว้านเนื้อไม	้	

ให้เป็นหลุมด้านใน	เพียงเท่านี้ก็เป็นถาดอาหารของ

หมูแล้ว

 

“เกร้าะคอเดาะ”	หรอืถาดใส่อาหารของหมู	จะท�าด้วย

ไม้เนื้ออ่อนท่ีหาได้จากป่าใช้สอย	โดยคว้านเนื้อไม	้	

ให้เป็นหลุมด้านใน	เพียงเท่านี้ก็เป็นถาดอาหารของ

หมูแล้ว

 

ข้ำวของเครื่องใช้

ชาวบ้านจะรักษาเเผลภายนอกของหมู	 โดยการน�า						

หน่อเนอเซกับพอเมื่อนื้อซึ่งเป็นสมุนไพรน�ามาทุบรวม			

กันและพอกแผลของหมูไว้	

กำรรักษำ

	 ถ้าเกดิแม่หมไูป

คลอดลูกในป่า	แล้วกลับ

มายงัหมูบ้่าน	ชาวบ้านจะ

น�าลู กหมู 	 1 	 ตั ว จาก

ทั้งหมดมาฆ่า	แล้วน�ามา

ท�าอาหารแจกจ่ายคนใน

หมู่บ้าน	

	 ลกูหมทูีเ่พิง่เกดิ

มาใหม่ชาวบ้านจะเอา				

ขีเ้ถ้าจากแม่เตาไฟ	มาทา

ท่ีหน้าลูกหมู	 เพราะเช่ือ

ว่าจะท�าให้โตเร็ว	ผีป่า		

จะไม่มายุ ่ง	 แต่ถ้าหาก					

ลูกหมูที่ เกิดมาเป็นตัว

เมียล ้วน	 ชาวบ ้านจะ					

ฆ่าหรือไม่ก็ขายทั้งหมด	

เพราะเชื่ อกันว ่ าผิดผี				

ไม่ถูกประเพณี		

	 ชาวบ ้านยั งมี

ความเชื่อว่า	ถ้าหากแม่

หมูฆ่าลูกตัวเอง	ชาวบ้าน

จะฆ ่าแม ่หมูตัวนั้นทิ้ ง	

เพราะถือว่าผิดผี	หรือถ้า

หมูตัวเมียผสมพันธุ ์กับ

หมูตัวเมีย	ชาวบ้านจะฆ่า

หมูทั้ง	 2	 ตัวทิ้ง	 เพราะ			

เชื่อว ่า	 จะเกิดเหตุร ้าย

ภายในชุมชน	พิธีกรรม

	 ในทุกปีจะมีนายหน้าจากในตัวเมืองขึ้น						

มาซื้อหมูที่มีขนาดใหญ่	ไม่แก่เกินไปและเนื้อไม	่			

เหี่ยวย่น	หมู	1	ตัวสามารถมีราคาสูงเกิน	4	พันบาท

ขึ้นไป	 โดยชาวบ้านจะไม่น�าหมูมารับประทาน										

หากไม่มพีธิกีรรม	และโดยทัว่ไปหมูใช้เวลาเลีย้งเพียง

แค่	2-3	ปี	ก็สามารถน�าไปขายได้แล้ว						 	

	 ในงานแต่งเจ้าสาวจะน�าหัวหมูและขาหมูไป

สู่ขอเจ้าบ่าวและเอาส่วนที่เหลือไปเลี้ยงคนในงาน

	 ในทุกปีจะมีนายหน้าจากในตัวเมืองขึ้น						

มาซื้อหมูที่มีขนาดใหญ่	ไม่แก่เกินไปและเนื้อไม	่			

เหี่ยวย่น	หมู	1	ตัวสามารถมีราคาสูงเกิน	4	พันบาท

ขึ้นไป	 โดยชาวบ้านจะไม่น�าหมูมารับประทาน										

หากไม่มพีธิกีรรม	และโดยทัว่ไปหมูใช้เวลาเลีย้งเพียง

แค่	2-3	ปี	ก็สามารถน�าไปขายได้แล้ว						 	

	 ในงานแต่งเจ้าสาวจะน�าหัวหมูและขาหมูไป

สู่ขอเจ้าบ่าวและเอาส่วนที่เหลือไปเลี้ยงคนในงาน

กำรใช้ประโยชน์
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สัตว์อื่นๆ
ในชีวิต

	 ชอบกินข้าวเหลือ	และน�า้แกง	2	มื้อ	ยังมีเรื่องเล่าว่า

หมา	1	วันกินข้าว	1	เม็ดจะสามารถวิ่งข้ามเขาได	้7	ลูก

	 ชอบกินข้าวเหลือ	และน�า้แกง	2	มื้อ	ยังมีเรื่องเล่าว่า

หมา	1	วันกินข้าว	1	เม็ดจะสามารถวิ่งข้ามเขาได	้7	ลูก

           หมาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เฝ้าผีได้	ส่วนใหญ่จะเลี้ยง

ไว้หน้าบ้านหรอืให้นอนทีห่วับนัได	ชาวปกาเกอะญอจะให้ความส�าคญั

เป็นพิเศษต่อสุนัขสีด�าและแดง	เพราะถือว่าเป็นสุนัขสีเรียบ	

	 โดยบางครั้งจะมีการเซ่นไหว้สุนัขสีด�าในพิธีกรรม	เช่นเวลา

มีผีดุร้ายเข้ามาในบ้าน

           หมาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เฝ้าผีได้	ส่วนใหญ่จะเลี้ยง

ไว้หน้าบ้านหรอืให้นอนทีห่วับนัได	ชาวปกาเกอะญอจะให้ความส�าคญั

เป็นพิเศษต่อสุนัขสีด�าและแดง	เพราะถือว่าเป็นสุนัขสีเรียบ	

	 โดยบางครั้งจะมีการเซ่นไหว้สุนัขสีด�าในพิธีกรรม	เช่นเวลา

มีผีดุร้ายเข้ามาในบ้าน

กำรเลี้ยงดู
	 ในทุกวัน	หมาแต่ละตัวจะเป็นไข้วันละครั้ง	แต่ก่อนหมา				

แข็งแรงกว่านี้แต่ว่าปัจจุบันต้องฉีดยาเวลาท่ีหมาไม่สบาย	ชาวบ้าน

ชอบเลี้ยงหมาด�า	แต่ว่าเลี้ยงได้ไม่ถึงครึ่งปีก็จะตาย

	 เลีย้งดใูนบรเิวณบ้านแต่ไม่ให้เข้าไปในบ้าน	เมือ่ตกกลางคนื	

ชาวบ้านจะให้หมามานอนเฝ้าหน้าบันได	เพราะเชื่อว่าผีกลัวหมาด�า

	 ในทุกวัน	หมาแต่ละตัวจะเป็นไข้วันละครั้ง	แต่ก่อนหมา				

แข็งแรงกว่านี้แต่ว่าปัจจุบันต้องฉีดยาเวลาท่ีหมาไม่สบาย	ชาวบ้าน

ชอบเลี้ยงหมาด�า	แต่ว่าเลี้ยงได้ไม่ถึงครึ่งปีก็จะตาย

	 เลีย้งดใูนบรเิวณบ้านแต่ไม่ให้เข้าไปในบ้าน	เมือ่ตกกลางคนื	

ชาวบ้านจะให้หมามานอนเฝ้าหน้าบันได	เพราะเชื่อว่าผีกลัวหมาด�า

	 ถ้าเดก็เป็นไข้รกัษาไม่หายต้องเอาเท้าหมามาแช่น�า้แล้วเอา

น�้านั้นให้เด็กกิน

อำหำร

พิธีกรรม

กำรใช้ประโยชน์

	 ใช้เลี้ยงผีในป่าช้าเด็กเวลาท่ีมีคนไม่สบาย	เพราะว่าหมามี																						

ภูมิต้านทานน้อยเมื่อพาเดินไปครึ่งทางก็จะตาย	แต่ถ้าไม่ตายก็จะ		

ต้องปาดคอหมาให้ตาย	ตอนที่เอาเข้าป่าก็จะต้องน�าพริก,	 เกลือ,	

ยาสูบ,	ใบตองโครง(หญ้า),	หมาก	และเมี่ยงไปด้วย	

	 ผีจะชอบหมาด�า	เวลาผูกขวัญจะผูกให้ดูแลหมาด้วย	โดย

ก่อนจะผูกข้อมือจะเอาสายสิญจน์ไปแตะไก	่ข้าว	และเหล้า

กำรใช้ประโยชน์
 น�้าผึ้งสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้

หลายอย่าง	โดยรังผึ้งใหญ่	1	รังสามารถเก็บ

น�้าผึ้งได้	6-10	ขวดแต่ถ้ารังเล็กได	้4-5	ขวด

	 สามารถน�ามาใช้เป็นยารักษาโรคได้	

โดยน�าน�า้ผึง้	1	ช้อนโต๊ะ,	มะนาว	1	ลูกมาผสม

กันจะสามารถแก้นิ่วและแก้ปวดท้องได้หรือ

การกินยาพารา	2	เม็ดกับน�้าผึ้ง	1	ช้อนโต๊ะ					

ก็สามารถแก้ปวดท้อง	แต่ถ้าไม่หายต้องให	้		

กิน	3	เวลา

	 	ผึง้จะอาศยัและสร้างรงัตามต้นไม้สงู เช่น	ไม้ยาง

ในป่าลึก	อาหารของผึ้งเป็นได้ตั้งแต่น�้าหวานจากเกสร

จนถึงน�้าเปล่า	และชาวบ้านจะเร่ิมเก็บน�้าผึ้งในเดือน

เมษายนช่วงเวลากลางคืน	เพราะผึ้งจะมองไม่เห็นและ					

ไม่ต่อย	โดยชาวบ้านจะตัดเฉพาะรังผึ้งส่วนที่มีน�้าผึ้ง

เท่านั้น	เพราะหากเก็บส่วนที่มีตัวอ่อนมาด้วยจะเป็นการ

รบกวนระบบการขยายพันธุ์ของผึ้ง	

	 ก่อนจะเกบ็น�า้ผึง้	ชาวบ้านจะต้องไหว้ขอผปีระจ�า

ต้นเสียก่อน	ด้วยไก่	1	คู่	กับ	 เหล้า	1	ขวด	เพื่อจะได้

คุ้มครองและช่วยให้เก็บน�้าผึ้งได้มาก	หากไม่ไหว้จะเชื่อ			

กนัว่าเมือ่ปีนต้นไม้ขึน้ไปเกบ็น�า้ผึง้จะมอีนัตรายถงึชวีติ	อกี

ทั้งยังต้องมีไม้ไผ่จุดควัน	แต่ห้ามมีเปลวไฟเพราะจะท�าให้

ตัวอ่อนในรังผึ้งตาย	

 น�้าผึ้งจะเก็บก่อนช่วงฤดูฝนคือช่วงเมษายน	

เพราะถ้าหากน�้าผึ้งโดนฝนแล้วจะเสียง่าย	ในการเก็บ						

น�้าผึ้ง	ชาวบ้านจะปีนต้นไม้ด้วยการปีน	“ทอย”	ไม้ยาวที่มี

ปลายแหลม	โดยตอกลงเนื้อไม้เหลือส่วนไว้ให้ใช้ปีน					

แล้วจึงใช้ไม้ไผ่รมควันเพื่อให้แม่ผึ้งออกจากรัง	แต่ไม่

ท�าร้ายตัวอ่อน	สังเกตได้ว่าหากแม่ผึ้งตัวใสแสดงว่า										

มีน�้าผึ้ง	การจะเก็บน�้าผึ้งต้องใช้มีดตัดส่วนล่างของรังผึ้ง	

แล้วเหลือส่วนหัวไว้เพื่อให้สามารถเก็บน�้าผึ้งได้อีก											

ชาวบ้านจะเก็บท้ังผึ้งม้ินและผึ้งหลวง

หมำ

ผึ้ง
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ปลวก 
เบล่อทัวเด : ปลวกที่เป็นอาหารของไก่

เบล่อกะชอ : ปลวกชับ ลักษญะสูงๆ ตัวสีแดงๆ

เบล่อปล่อปล่า : รังใหญ่มาก เคยมีรังขนาดใหญ่เท่าบ้าน

	 ทุกครั้งที่เกี่ยวข้าวเสร็จ	ชาวบ้านจะน�าแกลบข้าวใหม่	และใส่ในจอมปลวก	

เพราะเชื่อว่ารังปลวกเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และข้าวที่ตีแล้วจะไม่มีเปลือกหลงเหลืออยู่

	 รังของปลวก	เบล่อ	กะ	ชอ	กับ	เบล่อ	ปล่อ	ปล่า	ห้ามทุบ	เชื่อว่ามีผีดูแลอยู่

	 นกมักพบตามท่ีนาเป็นส่วนใหญ่	เพราะมักจะมากิน

ข้าวในนา	เช่น	นกกะท้ัว	นกขวาน	นกเขา	และยังมีนกโทบีข่ะ		

ซึง่เป็นนกในต�านาน	โดยมเีฉพาะพะตีอ่าวโุสเท่านัน้ทีจ่ะสือ่สาร

กบันกโทบข่ีะได้		และความสามารถนีจ้ะสบืทอดตามสายเลอืด	

	 ทุกครั้งที่เก็บข้าวเข้ายุ้งจะมีการไหว้นกโทบีข่ะด้วย	

เผือก,	มัน,	ไข่ไก่	และเหล้า

	 ในอดีตในชาวบ้านมีช้างไว้ใช้ลากซุงและท่อนไม้	

เชื่อกันว่าหากมีช้างอยู่ในชุมชน	ชุมชนจะอยู่สบาย

นักพยากรณ์
มดปลวก

ประจ�าหมู่บ้าน

 มีปลาที่ไหน 
มีน�้าที่นั่น

“

ปลำอนุรักษ์
 ชาวบ้านอนุรักษ์ปลาไวท้ั้ง	ปลาปู	ปลาขาว	โดยห้ามไม่ให้

ใครก็ตามมาจับปลาในบริเวณท่ีห้ามจับ	 รวมท้ังห้ามกินเพราะ								

เชื่อว่าเจ้าป่าเจ้าเขาฝากฝังไว้ดูแล	หากใครกินปลาอนุรักษ์เข้าไปจะ

ปวดท้องถึงตาย

 

 ชาวบ้านอนุรักษ์ปลาไวท้ั้ง	ปลาปู	ปลาขาว	โดยห้ามไม่ให้

ใครก็ตามมาจับปลาในบริเวณท่ีห้ามจับ	 รวมท้ังห้ามกินเพราะ								

เชื่อว่าเจ้าป่าเจ้าเขาฝากฝังไว้ดูแล	หากใครกินปลาอนุรักษ์เข้าไปจะ

ปวดท้องถึงตาย

 

	 ห้ามเอาอาหารท่ีซื้อกินมาป้อนให้ปลา	ให้ได้เฉพาะ

ข้าวพอง(ข้าวเปลือกคั่ว)

	 ถ้าไม่มีปลา	น�้าจะแห้งเพราะปลาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ	์					

ดั่งประโยคที่ว่า	“มีปลาที่ไหน	มีน�า้ที่นั่น”

	 ปลาจะไม่ว่ายออกไปเกินระยะ	1	กิโลเมตร	เพราะ							

มีผีดูแลอยู่

	 ในพื้นที่ปลาอนุรักษ์น�้าไม่เคยเสีย

	 ห้ามเอาอาหารท่ีซื้อกินมาป้อนให้ปลา	ให้ได้เฉพาะ

ข้าวพอง(ข้าวเปลือกคั่ว)

	 ถ้าไม่มีปลา	น�้าจะแห้งเพราะปลาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ	์					

ดั่งประโยคที่ว่า	“มีปลาที่ไหน	มีน�า้ที่นั่น”

	 ปลาจะไม่ว่ายออกไปเกินระยะ	1	กิโลเมตร	เพราะ							

มีผีดูแลอยู่

	 ในพื้นที่ปลาอนุรักษ์น�้าไม่เคยเสีย

นก

ช้ำง “

เมื่อชาวบ้านจะดูว ่าฝนจะตก   
หรือไม่ พวกเขาจะสังเกตดูจาก 
มด หรือ ปลวก 
 หากมีฝูงมดหรือปลวก
เดนิออกจากรงั แปลว่าฝนก�าลงั
จะตก และถ ้าหากฝนตกอยู ่    
แล ้วเจอฝูงมดหรือปลวกอีก   
แปลว่าฝนก�าลังจะหยุด
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ก�ำเนิดนกโทบีข่ะ

 ชาวปกาเกอะญอเชื่อว่า มีนกสวรรค์หรือที่เรียกกันว่า 
“นกโทบข่ีะ” ดแูลข้าวอยู่ จึงมกีารเล้ียงส่งนกสวรรค์เพ่ือเป็นการ
ขอบคุณที่คอยดูแลข้าว โดยจะต้มเหล้าด้วยข้าวที่เหลือจากการ
หยอดไร่ ไข่ตม้ 2 ฟอง ข้าวหงุสกุ และเผอืกมนัต้มเป็นเครือ่งไหว้

สัตว์ในควำมเช่ือของชุมชน

 มตี�านานเล่าว่ามยีายแก่คนหนึง่	เป็นนกโทบข่ีะแปลงร่างมา	ระหว่าง
ที่ก�าลังบินอยู่ได้ตกลงไปในกอหวายท�าให้ติดอยู่ในกอหวายนั้น	เมื่อพระราชา				

เดินผ่านมา	ยายแก่ก็ร้องให้ช่วยแต่พระราชาไม่ยอมช่วย	ต่อมามีเด็กก�าพร้ามา

ช่วยแม่เฒ่าเอาไว้	แล้วพอกลับบ้านไปก็เจอน้องชายซึง่พดูขึน้มาว่าให้ไปหาข้าวสาร

แต่ท�าไมพาแม่เฒ่ากลบัมา	แล้วจะดแูลอย่างไร	พีช่ายทีพ่าแม่เฒ่ามากเ็ดนิเข้าไป

ในห้องครวั	แล้วกค็วานหาข้าวสารในถงัแต่กไ็ม่ม	ีแม่เฒ่าจงึเดนิเข้าไปเสกข้าวสาร

ให้เตม็ถงัจงึอยูร่่วมกบัเดก็สองคนนัน้ได้		วนัหนึง่เด็กสองคนต้องการจะท�าไร่เป็น

ของตนเอง	จึงไปขอพระราชาเพื่อขอพื้นที่มาท�าไร	่แต่ว่าโดนพระราชากลั่นแกล้ง	

เพราะพื้นที่ที่พระราชาให้มามันเป็นหวัด	เด็กสองคนนี้เลยเอาไม้ไผ่มาซ้อนๆ	กัน

กลายเป็นพื้นที่ขึ้นมาแต่ว่าก็ยังปลูกได้แค่	7	หลุม	แม่เฒ่ากล่าวว่าแค่	7	หลุมก็

เพียงพอ	หลังจากนั้นพอต้นข้าวโตมา	7	ต้น	แม่เฒ่าก็สะบัดผ้าถุงแล้วก็มีข้าวสาร

ออกมาจากผ้าถงุ	สดุท้ายพีน้่องคูน่ีก้ร็วย	ส่วนแม่เฒ่านัน้อยากจะกลบัไปบนสวรรค์

อีกครั้ง	แต่ห้ามให้เด็กก�าพร้ามองดูเวลาขึ้นสวรรค์	แต่เด็กๆ	ก็หันมาดูกันถึง											

2	ครั้ง	สุดท้ายเลยให้เด็กนอนคว�่า	แม่เฒ่าจึงสามารถบินขึ้นไปบนฟ้าได	้													

แล้วเด็กก็เกิดส�านึกบุญคุณจึงไหว้แม่เฒ่าทุกปี	จึงเป็นท่ีมาของพิธีไหว้นกสวรรค์

นั่นเอง

โดย	พะตี่ตาแยะ	ยอดฉัตรมิ่งบุญ
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ขวัญ
คน
กับ

สัตว์

ศีรษะ

มือขวำ

เท้ำ

หน้ำอก

ขวัญที่กระจำย
ไปอยู่กับสัตว์

ขวัญที่อยู่ในตัวเรำ

ขวญัของเราม ี37 ขวญั
และอยู่ที่ตัวเรา 5 ขวัญ
ส่วนท่ีเหลือจะอยู ่กับ
ธรรมชาติ

ถ้าฝันว่าบินได	้

แปลว่ามีขวัญอยู่ที่นก

ถ้าฝันว่าบินได	้

แปลว่ามีขวัญอยู่ที่นก

ถ้าฝันว่าเก่งรบชนะ	

แปลว่ามีขวัญอยู่ที่ช้าง

ถ้าฝันว่าเก่งรบชนะ	

แปลว่ามีขวัญอยู่ที่ช้าง

ชาวปกาเกอะญอจะไม่ท�าลายขวัญของตน เพราะเชื่อว่าจะท�าให้มีชีวิตที่ไม่ดี 

ดังนั้นชาวปกาเกอะญอจะไม่ท�าร้ายและท�าลายธรรมชาติ ที่เขาเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของขวัญ

ชาวปกาเกอะญอจะไม่ท�าลายขวัญของตน เพราะเชื่อว่าจะท�าให้มีชีวิตที่ไม่ดี 

ดังนั้นชาวปกาเกอะญอจะไม่ท�าร้ายและท�าลายธรรมชาติ ที่เขาเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของขวัญ

ถ้าฝันว่าว่ายน�า้

แปลว่ามีขวัญอยู่ที่ปลา

ถ้าฝันว่าว่ายน�า้

แปลว่ามีขวัญอยู่ที่ปลา

ถ้าฝันว่ากินเก่ง

แปลว่ามีขวัญอยู่ที่หมู

ถ้าฝันว่ากินเก่ง

แปลว่ามีขวัญอยู่ที่หมู

ถ้าฝันว่าแข็งแรง

แปลว่ามีขวัญอยู่ที่เสือ

ถ้าฝันว่าแข็งแรง

แปลว่ามีขวัญอยู่ที่เสือ

ถ้าฝันว่าเดินไม่ไป

แปลว่ามีขวัญอยู่ที่หอย

ถ้าฝันว่าเดินไม่ไป

แปลว่ามีขวัญอยู่ที่หอย

มือซ้ำย
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ไม่มีเงิน มีแต่ป่า 
 ก็สามารถมีเสื้อผ้าใส่ได้
  เราต้มฝ้าย ย้อมสีเองได้

ไม่มีเงิน มีแต่ป่า 
 ก็สามารถมีเสื้อผ้าใส่ได้
  เราต้มฝ้าย ย้อมสีเองได้

ไม่มีเงิน มีแต่ป่า 
 ก็สามารถมีเสื้อผ้าใส่ได้
  เราต้มฝ้าย ย้อมสีเองได้
“ “
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กำรทอผ้ำ
	 ลองจนิตนาการว่าวนัหน่ึงเม่ือเราต้องใช้เสือ้ผ้า	แต่ท้ังหมดท่ีเรา

มีคือสองมือ	ไม่มีเงิน	ไม่มีด้าย	ไม่มีจักร	การจะหาเสื้อผ้าใส่สักหนึ่งชุด

ดูเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย	หากแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถ

ท�าได้	คนกลุ่มนั้นคือ	ชาวปกาเกอะญอ	การท่ีชาวปกาเกอะญอจะมี

เสื้อผ้าใส่สักชุด	 เขาไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาท	เพราะเขาสามารถท�า						

การผลิตได้เองในทุกขั้นตอน	ตั้งแต่การเก็บฝ้าย	เก็บสีย้อม	ย้อมฝ้าย										

ป่ันฝ้าย	จนกระทัง่การทอออกมาให้ได้ผืนผ้าหนึง่ผืน	หรอืแม้แต่อุปกรณ์

ที่ใช้ในการทอ	เขาก็สามารถประกอบมันขึ้นมาได้เอง	จึงไม่จ�าเป็นต้อง

พึ่งพาผู้อื่นหรือเงิน	

	 อย่างไรก็ตาม	สิ่งหน่ึงท่ีจ�าเป็นมากส�าหรับเขา	 คือแหล่ง

ทรพัยากรซึง่นัน่คอื	ผนืป่าอนัอดุมสมบรูณ์ทีร่ายล้อมชมุชนบ้านสบลาน	

ผืนป่าแห่งนี้เป็นต้นก�าเนิดของวัสดุทั้งหมดที่น�ามาใช้ในการทอผ้า	

นอกจากชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานจะมีความเข้าใจในกระบวนการ

ทอผ้าในทุกขั้นตอนแล้ว	พวกเขายังให้ความส�าคัญและเห็นคุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติ	 ท่ีพวกเขาใช้ประโยชน์	 จึงร่วมกันดูแลรักษาผืนป่า

อันทรงคุณค่ามาจนถึงทุกวันนี้
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สีย้อมอยู่ไหน

ต้นค�ำแสด (ให้สีเหลือง	ส้ม	ชมพู)
ขึ้นอยู่บริเวณที่ได้รับแสงมาก	

มีถิ่นก�าเนิดอยู่ใน	เขตร้อนของทวีปอเมริกาตอนกลาง

ต้นประดู่ (ให้สีเหลือง	แดง	ม่วง)
ขึ้นอยู่บริเวณป่าเบญจพรรณแล้ง	พื้นที่เป็น

ดินร่วนบนทรายหรือข้างล�าธาร

ต้นสำบเสือ	(ให้สีเขียว)

ขึ้นบริเวณที่ได้รับแสงมาก	

มีถิ่นก�าเนิดอยู่ในเขตอเมริกากลาง

ต้นครำมหรือต้นฮ่อม (ให้สีครามหรือน�า้เงิน)
ขึ้นอยู่บริเวณที่ได้รับแสงและมีความชื้น

เนื่องจากเป็นพันธ์ุไม้ในเขตร้อน

ต้นไม้สัก	(ให้สีม่วง	น�า้เงิน)

ขึ้นอยู่บริเวณที่ได้รับแสงมาก	เป็นไม้ในป่าเขตร้อน		

และชอบขึ้นตามพื้นที่ภูเขา

ต้นขมิ้น	(ให้สีเหลือง	ส้ม	ชมพู)

ขึ้นอยู่บริเวณที่ได้รับแสงมาก	

มีถิ่นก�าเนิดในเอเชียและมักจะน�ามาปลูกรอบ

บ้านเพราะเป็นสมุนไพรและท�าอาหารได้

ชาวปกาเกอะญอสามารถหาสีย ้อมผ ้า                   
สีสันต่างๆ ได้จากป่าใช้สอย จึงท�าให้พวกเขา
ไม่จ�ำเป็นต้องซื้อสีเคมีมำใช้ในกำรย้อมผ้ำ       
ซึ่งนอกจากจะท�าให้ไม่ต้องใช้เงินเเล้ว การใช้    
สีจากธรรมชาติยังท�าให้ผืนดินเเละสายน�้า     
ไม่ต้องปนเปื้อนด้วยสำรเคมี
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5
2

4

วิธีท�ำสีย้อม

น�าเปลือกไม้มาทุบ	หรือน�าใบไม้มาต�า	เพื่อให้สี

ออกง่ายขึ้นเมื่อน�ามาต้ม

เข้าป่าเพื่อเก็บวัตถุดิบในการย้อมสี	 ซ่ึงเป็น

ได้ทั้งเปลือกไม้และใบไม	้หากใช้เปลือกไม้

จะต้องเฉาะเปลือกไม้จากต้น	โดยไม่เฉาะ

ลกึ	ถ้าเฉาะลกึเกนิไปต้นไม้จะฟ้ืนตวัได้ยาก

1
3 ใส่เปลือกไม้ท่ีทุบแล้วหรือใบไม้ท่ีต�า

แล้วใส่ลงในหม้อ	ต้มน�้าใส่	ปูนขาว	

เเละขี้ เถ ้า	 เพื่อให ้สีติดผ ้าได ้ดีขึ้น						

จากนั้นจึงใส่มัดเส้นฝ้ายลงไป

6
น�าเส้นฝ้ายท่ีเเห้งเเล้วไปล้างน�้าหลายๆ	

ครั้ง	จนกว่าจะไม่มีสีปนออกมากับน�้า		

จากนั้นจึงน�าน�้าต้มข้าวมาขยี้กับเส้นฝ้าย

เพื่อให้สีติดทนมากขึ้น

7 น�าเส้นฝ้ายมาดึงเเละ

สะบัดให้เส้นฝ้ายเรียง

ตัวเป็นเส้น	ไม่พันกัน

และไม่ติดเศษเปลือก

ไม้	เเล้วจงึตากจนเเห้ง

ประมาณ	1	คืน

ตั้งไฟ	เเล้วคนเส้นฝ้ายที่ต้มไว้เป็น

ระยะๆ	เพือ่ให้สตีดิเส้นฝ้ายได้อย่าง

ท่ัวถงึ	จากนัน้จงึใส่เกลอืลงในหม้อ

เพื่อให้ได้สีที่ติดทนมากขึ้น

8
น�าเส้นฝ้ายมาม้วนเป็นก้อน

ด้วย	“จัวกวอเด”	หรือเครื่อง

ม้วนฝ้าย	

9หลังจากที่ย้อมสีเสร็จเเล้ว	จะมีการเซ่นไหว้ผีที่ดูเเลต้นไม	้

-ท�าทุกๆ	สิ้นเดือนและจะต้องเป็นวันพระ	โดยจะเก็บเปลือก

ไม้ที่ใช้ย้อมเเล้ว	รวบรวมเอาไว้เพื่อน�าไปไหว้

-สิ่งที่ต้องเตรียม	คือ	พริก,	เกลือ,	ข้าวสาร,	เปลือกไม	้และ

ข้าวเปลือก	ส�าหรับการเซ่นไหว้

-จะให้ผู้เฒ่าผู้เเก่เป็นคนท�าพิธ	ีโดยจะท�ากับต้นไม้อะไรก็ได้

เมื่อมัดเส้นฝ้ายถูกต้มย้อม	และสีติดใช้ได้เเล้ว	

น�าหม้อลงจากเตาเเละเทน�้าสีย้อมทิ้ง	โดยจะ

เก็บเปลือกไม้เอาไว้		จากนั้นจึงน�าฝ้ายไปตาก

จนเเห้งประมาณ	1	ชั่วโมง
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2
4

1
3

ข้ัน้ตอนกำรทอผ้ำ

ตั้งตาเเพะขึ้นเเล้วสอดลูชุยเข้าไปตามปกติ ขยบัพกุบัเเนโบะขึน้ลงเเล้วจะเหน็ช่องว่างอกีช่อง	แล้วน�า

เอาตาเเพะสอดเข้าไปเเล้วตั้งขึ้น	แล้วจึงสอดลูชุยเข้าไป

ยกแนโบะขึ้นพร้อมก้มตัวเข้าไปและดึงพุให้ตึง	

เพื่อให้เกิดช่องว่าง

เอาตาแพะสอดเข้าไปในช่อง	ตัง้ขึน้แล้วจงึสอดลชูยุเข้าไป	

พร้อมกับเอาตาแพะกระแทกเข้าหาตัวเพื่อให้ฝ้ายแน่น

มากขึ้นและให้เกิดช่องว่างน้อยลง

https://www.google.co.th/search?q=

เครื่องทอของชาวปกาเกอะญอ&biw    

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558

ตำแพะ

พุ

ลูซุย
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 เครื่องนุ่งห่มถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจ�าเป็นต่อมนุษย์        

ซึ่งชาวปกาเกอะญอเองก็เช่นกัน พวกเขามีเสื้อผ้าที่ทอเองและมีรูปแบบ  

อนัเป็นเอกลกัษณ์ ต่างจากชมุชนอืน่ ทัง้ยงัมกีารใช้วสัดกุารทอทีห่าได้จาก

ธรรมชาต ิตัง้แต่สย้ีอม เครือ่งทอ เป็นภมูปัิญญาในการทอผ้าและการจดัการ

ทรพัยากรทีด่ยีิง่ การทอผ้ายงัเป็นสิง่ทีส่ามารถช่วยควบคมุพฤตกิรรมทีเ่กดิจาก

การเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนของวัยสาว	ท�าให้หญิงสาวรู้จักยับยั้งชั่งใจและใช้

เวลาทีเ่ป็นประโยชน์แก่คนในครอบครวั นอกเหนอืจากนีก้ารทอผ้ายงัส่งเสรมิ

ชุมชนในแง่เศรษฐกิจ เพราะเป็นรายได้เสริมให้แก่ชุมชนอีกด้วย

  “ ผ ้ า ท อ เ ป ็ น สื่ อ
สัญลั กษณ ์ ของคน ใน
แต่ละชุมชน แสดงถึงเชื้อ
ชาติ  เผ่าพันธุ์  และความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม  

ผ ้าทอยังคงเป ็นป ัจจัย
ส�าคัญในการด�ารงชีวิต
ของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจน  
ถึงตาย และมีบทบาท
ส�าคัญทั้งในแง่เศรษฐกิจ  
สังคม และวัฒนธรรม”

นุสรา  เตียงเกตุ 
และคณะโครงการส่งเสริมการทอผ้า

พื้นเมืองแม่แจ่ม

  “ ผ ้ า ท อ เ ป ็ น สื่ อ
สัญลั กษณ ์ ของคน ใน
แต่ละชุมชน แสดงถึงเชื้อ
ชาติ  เผ่าพันธุ์  และความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม  

ผ ้าทอยังคงเป ็นป ัจจัย
ส�าคัญในการด�ารงชีวิต
ของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจน  
ถึงตาย และมีบทบาท
ส�าคัญทั้งในแง่เศรษฐกิจ  
สังคม และวัฒนธรรม”

นุสรา  เตียงเกตุ 
และคณะโครงการส่งเสริมการทอผ้า

พื้นเมืองแม่แจ่ม

ผ้าทอ
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ลักษณะกำรแต่งกำย

เด็กผู้หญิงหรือผู้หญิงโสดที่ยังไม่ได้

แต่งงาน	 จะแต่งชุดขาวเรียกว ่า					

“เซกวา”	เพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์

ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะใส่เสื้อสีด�า

หรอืโทนเข้มเพือ่แสดงถงึสถานะของ

ตนเอง	และส่วนใหญ่จะใส่คู ่กับ

ผ้าถุงสีแดง

ทั้งเด็กผู ้ชายและผู ้ใหญ่ไม่มีการ

เปลี่ยนสีหรือรูปแบบของเครื่อง						

แต่งกายตามวัยหรือตามสถานะ	

และไม ่มีการก�าหนดสีตายตั ว										

แต่มักจะใส่โทนสีแดงกับกางเกง							

สีด�าที่ทอจากผ้าคินี(ผ ้าย ้อมมือ					

ชาวปกาเกอะญอ)

ผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงำน ผู้หญิงที่แต่งงำนแล้ว ผู้ชำย

76



ลายตะลิคลิ ลายตะแคระ

ลายตาซีโร ลายแหนลิ

ความเชื่อและข้อห้าม
1.	ห้ามผู้หญิงมีประจ�าเดือนย้อมผ้า	หรืออยู่ใกล้ขณะมีการ

ย้อมผ้า	เน่ืองจากจะท�าให้สย้ีอมไม่ตดิ	หรอืถงึสตีดิสกีจ็ะอ่อน		

ไม่สวย

2.	วนัพระห้ามทอผ้าและเกบ็เปลอืกไม้ทีใ่ช้ในการย้อม	เพราะ

เชื่อว่า	ถ้าไปเก็บสีย้อมในวันพระ	ต้นไม้ชนิดนั้นจะสูญพันธุ	์											

3.	ห้ามทอผ้าในวันที่มีงานศพ	เพราะเชื่อว่าจะมีคนตายมาก

ขึ้น

4.	ห้ามบ้านท่ีมีคนป่วยทอผ้า	เพราะเชื่อว่าจะท�าให้คนป่วย

หนักกว่าเดิม

5.	ห้ามผู้หญิงท้องทอผ้า

6.	ผู้หญิงในวัยเด็กจะถูกพ่อแม่ปลูกฝังให้เล่นฝ้าย	ตอนโตจะ

ได้มีใจรักในการทอผ้า

7.	ห้ามเด็กเล่นเครื่องทอผ้า		เชื่อว่าตอนโตจะทอผ้าไม่ได้

8.	เมื่อทอผ้าเสร็จแล้ว	เศษเปลือกไม้ท่ีเหลือจากการย้อมผ้า

จะต้องน�ากลับคืนสู่ธรรมชาติในพิธีพระเบ้ือตา	ซึ่งจะมีขึ้นใน

ทุกเดือน

9.	เมื่อมีเด็กแรกเกิด	แม่	ย่า	และยายจะช่วยกันทอเสื้อผ้าให	้	

ชุดหนึ่ง	แล้วน�าไปสวมให้ก้อนหิน	เชื่อว่าเด็กจะแข็งแกร่งและ	

มีความหนักแน่นเหมือนก้อนหิน

10.	ผู้หญิงโสดห้ามใส่ผ้าถุงเชื่อว่าจะไม่มีความสุข

นิทานเกี่ยวกับลายผ้า
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จากเช้ือสายห้ามลอกเลียนแบบหรือขโมยลายผ้าจากเชื้อ		

สายอื่นๆ

	 มนีทิานเรือ่งหนึง่เล่าว่า	มผีูห้ญงิคนหนึง่ไปเหน็ลาย

ผ้าใหม่ทีย่งัไม่เคยเห็นและยงัไม่เคยทอ	จงึจ�าแล้วน�ากลบัมา
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ทั้งนี้ก็เพราะผู้หญิงไปเห็นลายผ้าและจ�ากลับมาทอนั่นเอง
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ชาวปกาเกอะญอไม่ได้เรียนในโรงเรียน 
ไม่ได้เรียนหนังสืออย่างที่เราเรียน 

แต่สิ่งที่เขาเรียน คือการใช้ชีวิตอย่างที่บรรพบุรุษ
เคยเป็นมาและเรียนเพื่อให้เท่าทันโลกภายนอก

ชาวปกาเกอะญอไม่ได้เรียนในโรงเรียน 
ไม่ได้เรียนหนังสืออย่างที่เราเรียน 

แต่สิ่งที่เขาเรียน คือการใช้ชีวิตอย่างที่บรรพบุรุษ
เคยเป็นมาและเรียนเพื่อให้เท่าทันโลกภายนอก

ชาวปกาเกอะญอไม่ได้เรียนในโรงเรียน 
ไม่ได้เรียนหนังสืออย่างที่เราเรียน 

แต่สิ่งที่เขาเรียน คือการใช้ชีวิตอย่างที่บรรพบุรุษ
เคยเป็นมาและเรียนเพื่อให้เท่าทันโลกภายนอก

“
”
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กำรสืบทอด
	 เม่ือพูดถึงการอบรมสั่งสอน	คนเมืองอย่างเราจะนึกถึงการนั่ง

เรียนอยู่ในโรงเรียน	มีครูเดินเข้ามาในห้องเรียนพร้อมกับแจกหนังสือ

หรือแบบฝึกหัด	พอเรียนจบหนึ่งเทอมก็สอบเก็บคะแนน	วิธีเช่นนั้น	คือ

การอบรมสัง่สอนในแบบทีค่นเมอืงอย่างเราคุน้ชนิ	เป็นการเรียนในระบบ

โรงเรียนท่ีเน้นการสอบ	แต่ส�าหรับชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน									

การเรียนของเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้น	 เดิมพวกเขาไม่มีโรงเรียน	ไม่มี

หลักสูตร	สิ่งที่พวกเขาเรียนคือวิถีที่ท�าให้พวกเขาอยู่รอดได้		
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นิทำน
	 นิทานของชาวปกาเกอะญอ	เป็นเรื่องที่ใช้เล่าให้เด็กฟังเช่นเดียวกับนิทาน							

อื่นท่ัวโลก	แต่นิทานของปกาเกอะญอไม่ได้เล่าเพียงเพ่ือให้ความบันเทิงเท่านั้น	ชาว		

ปกาเกอะญอยงัใช้นทิานเป็นสือ่ในการถ่ายทอด	และปลกูฝังแนวคดิในการมองโลก	รวม

ทั้งถ่ายทอดข้อห้ามและความเชื่อต่างๆ	ตามแบบวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอให้แก่

เด็กตั้งแต่ยังเล็ก	โดยลักษณะเด่นของนิทานปกาเกอะญอมีดังนี้

	 1	ตัวเอกของนิทานปกาเกอะญอเกือบทุกเรื่องจะเป็นเด็กก�าพร้า	เพื่อแสดง

ความนอบน้อมถ่อมตน	ว่าตนเป็นผู้น้อย	และแม้ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับเงินทอง	แต่ก็

เป็นคนดี	มีความอดทนต่อความยากล�าบากมากมาย	และก็มักจะได้ดีในที่สุด

	 2	ไม่ว่าตัวละครจะเป็นใครมาจากไหน	ทั้งตัวเอกอย่างเด็กก�าพร้า	พระราชา	

เจ้าเมอืง	หรอืแม้แต่นางมารร้าย	ต่างกใ็ช้ชวีติอยูภ่ายใต้วถิปีกาเกอะญอทัง้สิน้	เรือ่งราว

ทีจ่ะได้ยนิได้ฟังเสมอผ่านการฟังนทิานปกาเกอะญอ	คอืการออกจากบ้านไปท�าไร่ท�านา	

แม้แต่พระราชาผู้ร�่ารวยก็ยังต้องออกไปท�านาด้วยตนเอง	นิทานบันทึกและแสดงให้เห็น

ถึงวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอที่ผูกพันกับข้าวมาอย่างเนิ่นนาน

	 3	เรื่องราวในนิทานมักมีสัตว์มาเกี่ยวข้องด้วย	โดยคนจะสามารถเปล่ียนร่าง

เป็นสัตว์ได้	และสัตว์ก็สามารถกลายร่างเป็นคนได้เสมอ	เพื่อให้เห็นความส�าคัญของ

สัตว์ท่ีเก่ียวพันกับชีวิตของชาวปกาเกอะญอ	และเพื่ออธิบายถึงลักษณะนิสัยของสัตว์

ต่างๆ	รวมทั้งเพื่อเตือนให้เด็กระมัดระวังอันตรายจากสัตว์บางชนิด

	 4	ฉากต่างๆ	ในนิทานจะเป็นสภาพแวดล้อมของชุมชนท่ีเขาได้ใช้ชีวิต	และ

อาศัยอยู่จริง	ทั้งพืชและสัตว์	หรือพิธีกรรมต่างๆ	ในเรื่องก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีและเกิดขึ้น

จรงิในหมูบ้่าน	เพือ่ให้เดก็ได้รูจ้กัและเข้าใจในสภาพแวดล้อมทีพ่วกเขาอาศยัและเตบิโต

อยู	่ได้รู้จักพืช	สัตว	์และประโยชน์ของมัน	รวมถึงได้รู้จักรายละเอียดของพิธีกรรมต่างๆ	

ที่เขาจะต้องสืบทอดเมื่อเติบโตขึ้นมา

	 ด้วยลักษณะดังกล่าว	นิทานปกาเกอะญอจึงมิได้เพียงให้แต่ความบันเทิง									

แต่ยงัช่วยปลกูฝังให้เดก็มจีติทีร่กัธรรมชาต	ิให้ความส�าคญักบัสรรพสิง่	มคีวามนอบน้อม

ถ่อมตน	และยังมีความเข้าใจในวิถีชีวิตของตนเองได้อย่างชัดเจน	 เยาวชนชาว														

ปกาเกอะญอจึงเติบโตและสืบทอดวัฒนธรรม	วิถีชีวิตและชุมชนของตนได้สืบไป	

	 นิทานของชาวปกาเกอะญอ	เป็นเรื่องที่ใช้เล่าให้เด็กฟังเช่นเดียวกับนิทาน							
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เป็นสัตว์ได้	และสัตว์ก็สามารถกลายร่างเป็นคนได้เสมอ	เพื่อให้เห็นความส�าคัญของ

สัตว์ท่ีเก่ียวพันกับชีวิตของชาวปกาเกอะญอ	และเพื่ออธิบายถึงลักษณะนิสัยของสัตว์

ต่างๆ	รวมทั้งเพื่อเตือนให้เด็กระมัดระวังอันตรายจากสัตว์บางชนิด

	 4	ฉากต่างๆ	ในนิทานจะเป็นสภาพแวดล้อมของชุมชนท่ีเขาได้ใช้ชีวิต	และ

อาศัยอยู่จริง	ทั้งพืชและสัตว์	หรือพิธีกรรมต่างๆ	ในเรื่องก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีและเกิดขึ้น

จรงิในหมูบ้่าน	เพือ่ให้เดก็ได้รูจ้กัและเข้าใจในสภาพแวดล้อมทีพ่วกเขาอาศยัและเตบิโต

อยู	่ได้รู้จักพืช	สัตว	์และประโยชน์ของมัน	รวมถึงได้รู้จักรายละเอียดของพิธีกรรมต่างๆ	

ที่เขาจะต้องสืบทอดเมื่อเติบโตขึ้นมา

	 ด้วยลักษณะดังกล่าว	นิทานปกาเกอะญอจึงมิได้เพียงให้แต่ความบันเทิง									

แต่ยงัช่วยปลกูฝังให้เดก็มจีติทีร่กัธรรมชาต	ิให้ความส�าคญักบัสรรพสิง่	มคีวามนอบน้อม

ถ่อมตน	และยังมีความเข้าใจในวิถีชีวิตของตนเองได้อย่างชัดเจน	 เยาวชนชาว														

ปกาเกอะญอจึงเติบโตและสืบทอดวัฒนธรรม	วิถีชีวิตและชุมชนของตนได้สืบไป	

	 นิทานของชาวปกาเกอะญอ	เป็นเรื่องที่ใช้เล่าให้เด็กฟังเช่นเดียวกับนิทาน							

อื่นท่ัวโลก	แต่นิทานของปกาเกอะญอไม่ได้เล่าเพียงเพ่ือให้ความบันเทิงเท่านั้น	ชาว		

ปกาเกอะญอยงัใช้นทิานเป็นสือ่ในการถ่ายทอด	และปลกูฝังแนวคดิในการมองโลก	รวม

ทั้งถ่ายทอดข้อห้ามและความเชื่อต่างๆ	ตามแบบวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอให้แก่

เด็กตั้งแต่ยังเล็ก	โดยลักษณะเด่นของนิทานปกาเกอะญอมีดังนี้

	 1	ตัวเอกของนิทานปกาเกอะญอเกือบทุกเรื่องจะเป็นเด็กก�าพร้า	เพื่อแสดง

ความนอบน้อมถ่อมตน	ว่าตนเป็นผู้น้อย	และแม้ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับเงินทอง	แต่ก็

เป็นคนดี	มีความอดทนต่อความยากล�าบากมากมาย	และก็มักจะได้ดีในที่สุด

	 2	ไม่ว่าตัวละครจะเป็นใครมาจากไหน	ทั้งตัวเอกอย่างเด็กก�าพร้า	พระราชา	

เจ้าเมอืง	หรอืแม้แต่นางมารร้าย	ต่างกใ็ช้ชวีติอยูภ่ายใต้วถิปีกาเกอะญอทัง้สิน้	เรือ่งราว

ทีจ่ะได้ยนิได้ฟังเสมอผ่านการฟังนทิานปกาเกอะญอ	คอืการออกจากบ้านไปท�าไร่ท�านา	

แม้แต่พระราชาผู้ร�่ารวยก็ยังต้องออกไปท�านาด้วยตนเอง	นิทานบันทึกและแสดงให้เห็น

ถึงวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอที่ผูกพันกับข้าวมาอย่างเนิ่นนาน

	 3	เรื่องราวในนิทานมักมีสัตว์มาเกี่ยวข้องด้วย	โดยคนจะสามารถเปล่ียนร่าง

เป็นสัตว์ได้	และสัตว์ก็สามารถกลายร่างเป็นคนได้เสมอ	เพื่อให้เห็นความส�าคัญของ

สัตว์ท่ีเก่ียวพันกับชีวิตของชาวปกาเกอะญอ	และเพื่ออธิบายถึงลักษณะนิสัยของสัตว์

ต่างๆ	รวมทั้งเพื่อเตือนให้เด็กระมัดระวังอันตรายจากสัตว์บางชนิด

	 4	ฉากต่างๆ	ในนิทานจะเป็นสภาพแวดล้อมของชุมชนท่ีเขาได้ใช้ชีวิต	และ

อาศัยอยู่จริง	ทั้งพืชและสัตว์	หรือพิธีกรรมต่างๆ	ในเรื่องก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีและเกิดขึ้น

จรงิในหมูบ้่าน	เพือ่ให้เดก็ได้รูจ้กัและเข้าใจในสภาพแวดล้อมทีพ่วกเขาอาศยัและเตบิโต

อยู	่ได้รู้จักพืช	สัตว	์และประโยชน์ของมัน	รวมถึงได้รู้จักรายละเอียดของพิธีกรรมต่างๆ	

ที่เขาจะต้องสืบทอดเมื่อเติบโตขึ้นมา

	 ด้วยลักษณะดังกล่าว	นิทานปกาเกอะญอจึงมิได้เพียงให้แต่ความบันเทิง									

แต่ยงัช่วยปลกูฝังให้เดก็มจีติทีร่กัธรรมชาต	ิให้ความส�าคญักบัสรรพสิง่	มคีวามนอบน้อม

ถ่อมตน	และยังมีความเข้าใจในวิถีชีวิตของตนเองได้อย่างชัดเจน	 เยาวชนชาว														

ปกาเกอะญอจึงเติบโตและสืบทอดวัฒนธรรม	วิถีชีวิตและชุมชนของตนได้สืบไป	

	 นิทานของชาวปกาเกอะญอ	เป็นเรื่องที่ใช้เล่าให้เด็กฟังเช่นเดียวกับนิทาน							

อื่นท่ัวโลก	แต่นิทานของปกาเกอะญอไม่ได้เล่าเพียงเพ่ือให้ความบันเทิงเท่านั้น	ชาว		

ปกาเกอะญอยงัใช้นทิานเป็นสือ่ในการถ่ายทอด	และปลกูฝังแนวคดิในการมองโลก	รวม

ทั้งถ่ายทอดข้อห้ามและความเชื่อต่างๆ	ตามแบบวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอให้แก่

เด็กตั้งแต่ยังเล็ก	โดยลักษณะเด่นของนิทานปกาเกอะญอมีดังนี้

	 1	ตัวเอกของนิทานปกาเกอะญอเกือบทุกเรื่องจะเป็นเด็กก�าพร้า	เพื่อแสดง

ความนอบน้อมถ่อมตน	ว่าตนเป็นผู้น้อย	และแม้ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับเงินทอง	แต่ก็

เป็นคนดี	มีความอดทนต่อความยากล�าบากมากมาย	และก็มักจะได้ดีในที่สุด

	 2	ไม่ว่าตัวละครจะเป็นใครมาจากไหน	ทั้งตัวเอกอย่างเด็กก�าพร้า	พระราชา	

เจ้าเมอืง	หรอืแม้แต่นางมารร้าย	ต่างกใ็ช้ชวีติอยูภ่ายใต้วถิปีกาเกอะญอทัง้สิน้	เรือ่งราว

ทีจ่ะได้ยนิได้ฟังเสมอผ่านการฟังนทิานปกาเกอะญอ	คอืการออกจากบ้านไปท�าไร่ท�านา	

แม้แต่พระราชาผู้ร�่ารวยก็ยังต้องออกไปท�านาด้วยตนเอง	นิทานบันทึกและแสดงให้เห็น

ถึงวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอที่ผูกพันกับข้าวมาอย่างเนิ่นนาน

	 3	เรื่องราวในนิทานมักมีสัตว์มาเกี่ยวข้องด้วย	โดยคนจะสามารถเปล่ียนร่าง

เป็นสัตว์ได้	และสัตว์ก็สามารถกลายร่างเป็นคนได้เสมอ	เพื่อให้เห็นความส�าคัญของ

สัตว์ท่ีเก่ียวพันกับชีวิตของชาวปกาเกอะญอ	และเพื่ออธิบายถึงลักษณะนิสัยของสัตว์

ต่างๆ	รวมทั้งเพื่อเตือนให้เด็กระมัดระวังอันตรายจากสัตว์บางชนิด

	 4	ฉากต่างๆ	ในนิทานจะเป็นสภาพแวดล้อมของชุมชนท่ีเขาได้ใช้ชีวิต	และ

อาศัยอยู่จริง	ทั้งพืชและสัตว์	หรือพิธีกรรมต่างๆ	ในเรื่องก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีและเกิดขึ้น

จรงิในหมูบ้่าน	เพือ่ให้เดก็ได้รูจ้กัและเข้าใจในสภาพแวดล้อมทีพ่วกเขาอาศยัและเตบิโต

อยู	่ได้รู้จักพืช	สัตว	์และประโยชน์ของมัน	รวมถึงได้รู้จักรายละเอียดของพิธีกรรมต่างๆ	

ที่เขาจะต้องสืบทอดเมื่อเติบโตขึ้นมา

	 ด้วยลักษณะดังกล่าว	นิทานปกาเกอะญอจึงมิได้เพียงให้แต่ความบันเทิง									

แต่ยงัช่วยปลกูฝังให้เดก็มจีติทีร่กัธรรมชาต	ิให้ความส�าคญักบัสรรพสิง่	มคีวามนอบน้อม

ถ่อมตน	และยังมีความเข้าใจในวิถีชีวิตของตนเองได้อย่างชัดเจน	 เยาวชนชาว														

ปกาเกอะญอจึงเติบโตและสืบทอดวัฒนธรรม	วิถีชีวิตและชุมชนของตนได้สืบไป	
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เมอเลอเกอ
โดย	โมพะมื่อ	ยอดฉัตรมิ่งบุญ

	 ผูห้ญงิคนหนึง่ชือ่เมอเลอเกอ	อาศยัอยูก่บัน้องและแม่	วนัหนึง่แม่ไปท�างาน	และบอกเมอเลอเกอว่าให้ต้มเผอืก

ให้น้องกนิด้วย	เมอเลอเกอกต็ัง้เตาต้มน�้าเตรยีมไว้ต้มเผอืก	จากนัน้มนีางมารร้ายมาบอกเมอเลอเกอว่าแม่บอกให้ต้ม

น้องต่างหาก	เมอเลอเกอไม่ต้มเพราะกลัวแม่ตี	นางมารร้ายเลยเอาน้องไปต้ม	น้องเลยตาย	พอแม่กลับมาเห็นน้อง

โดนต้มก็ตีเมอเลอเกอไม่หยุด	ยายบ้านข้างๆ	มาเจอเลยพาเมอเลอเกอหนีไปอยู่กับยาย	และท�าหน้าที่ช่วยยายเฝ้าไก่

ไม่ให้มากินข้าวของยาย		หลังจากอยู่กับยายเมอเลอเกอก็ชอบแช่ข้าวเอาไปท�าขนมให้ปลากินที่แม่น�า้	มีปลาสองตัวที่

เธอเลี้ยงไว้จนตัวโต	วันหนึ่งชายคนหนึ่งชื่อ	แรนา	ซึ่งเป็นคนหูกว้าง	มาเห็นปลา	อยากจับปลากิน	เลยเอาหูกั้นแม่น�้า

ไว้ให้น�า้แห้ง	จากนั้นก็ให้	ทอจึ๊	ที่มีมือใหญ่จับปลาขึ้นมา		หลังจากนั้นเมอเลอเกอก็มาให้อาหารปลาอีกครั้ง	แต่เรียก

เท่าไหร่ปลาก็ไม่มาหา	เลยรู้ว่าปลาถูกจับไปแล้ว

	 เมอเลอเกอไม่อยากอยู่บนโลกมนุษย์แล้ว	เลยอยากขึ้นไปอยู่บนฟ้า	เลยเอาไม้ไผ่	7	ท่อนปักต่อกันจนสูงถึง

ฟ้าและปีนขึ้นฟ้าได้	พอขึ้นฟ้าไปก็จะคอยตะโกนบอกยายจากฟ้าว่า	ไก่กินข้าวแล้ว	ยายได้ยินเสียงก็มองขึ้นฟ้าไป	ไม่

เห็นเมอเลอเกอ	เลยรู้ว่าเมอเลอเกอขึ้นฟ้าไปแล้ว		

	 เมอเลอเกอขึ้นฟ้าไปตอนแรกขอไปอยู่กับพระจันทร์	พระจันทร์บอกว่าพระจันทร์ไม่มีเวลา	ให้ไปอยู่กับ

พระอาทิตย์แทน	แต่พระอาทิตย์บอกว่าพระอาทิตย์ร้อนเกินไป	ให้ไปอยู่กับท้องฟ้าแทน	พอไปหาท้องฟ้า	ท้องฟ้าบอก

ว่าฟ้าผ่าเสียงดัง	ถ้าเมอเลอเกอเอาข้ีไก่อุดหู	แล้วฟ้าผ่าสามครั้งทนได้	จะอยู่ด้วยได้	เมอเลอเกอทนได้เลยได้อยู่กับ

ท้องฟ้า	อยู่ไปนานๆ	มีลูก	คิดถึงแม่	เลยลงมาจากฟ้า	และพาสามีคือฟ้ากลับมาด้วย	เมื่อมาอยู่บ้านนางมารร้ายก็มา

แกล้งอีก	ท้องฟ้ากลัวหมา	นางมารร้ายเลยเอาข้าวมาให้กินแล้วซ่อนหัวหมาไว้ข้างล่าง	พอฟ้ากินข้าวไปเรื่อยๆ	เจอหัว

หมากต็กใจและโกรธมาก	เลยพาเมอเลอเกอกลับขึน้ฟ้าไป	เมอเลอเกอบอกมนษุย์ว่าฟ้าโกรธมาก	อกี	7	วนัจะเกดิพายุ	

ให้ผูกของส�าคัญๆ	ไว้ให้หมด	คนก็เอาเชือกผูกของส�าคัญๆ	ไว้	มีเด็กก�าพร้าไม่มีเชือก	เลยเอาเส้นผมผูกควายไว้	พอ

พายมุาของท้ังหมดกไ็หลตามน�า้ไปยกเว้นควายของเด็กก�าพร้า	แต่ก่อนโลกทัง้ใบเป็นก้อนหนิใหญ่ๆ	ก้อนเดยีว	มแีม่น�า้

สายเดียว	พอพายุมาก้อนหินก็แตก	เกิดเป็นภูเขาเล็กๆ	มากมาย	แม่น�้าก็แตกออกเป็นหลายๆ	สาย	จนกลายเป็นโลก

ที่เราอยู่กันทุกวันนี้

คนหำเกลือ
ถอดความจากนิทานท�ามือ	โดย	อภิเชษฐ์	ยอดฉัตรมิ่งบุญ

	 ชายหนุม่คนหนึง่เดนิหาเกลอื	เจอเสอืตดิกบัดกัอยูใ่นกรง	เสอืกข็อให้เขาช่วยเสอืออกจากกรง	ชายหนุ่มจงึช่วย

ปล่อยเสอืออกมา	แต่พอเสอืหลดุออกมาจากกรงแล้ว	เสอืกจ็ะกนิชายหนุม่	ชายหนุม่บอกเสอืว่าให้ไปถามก้อนหนิก่อน	

ว่าเสือควรจะกินเขาไหม		เสือก็เดินไปถามก้อนหินริมทาง	หินตอบกลับมาว่าให้กินเขาได้เลย		เสือจึงพยายามจะกิน

ชายหนุม่	ชายหนุม่ไม่อยากโดนเสอืกนิ	เลยบอกเสอืให้ไปถามต้นไม้ว่ากนิชายหนุม่ได้ไหม	เสอืเดนิไปถาม	ต้นไม้ตอบ

เสือกลับมาว่ากินได้เลย	เสือเลยพยายามจะกินชายหนุ่มอีกครั้ง	ชายหนุ่มไม่อยากโดนกิน	เดินต่อไปแล้วก็เจอลิงติด

อยูก่บัยางไม้	ชายหนุม่กช่็วยลงิออกมา	พอลิงออกมาเจอชายหนุม่จะโดนเสอืกนิ	กบ็อกเสอืให้ไม่กนิชายหนุม่	และกลบั

ไปอยู่ที่เดิมซะ		เสือจึงกลับไปอยู่ในกรงเหมือนเดิม
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กระบอกไม้ลอยน�้ำ 

โดย	พะตี่แดง	ยอดฉัตรมิ่งบุญ

	 มีเด็กก�าพร้าคนหนึ่งมักจะโดนเพื่อนแกล้งเสมอ								

วันหนึง่เขาไปตกัน�า้	เพือ่นกโ็ยนกระบอกน�า้ทีพ่่อของเขาท�าให้

ทิ้งน�้าไป	เขาก็ตามกระบอกไป	เจอขอนไม้ขวางน�้าไว้	ก็ถาม	

ขอนไม้ว่าเดนิข้ามไปได้ไหม	ขอนไม้ตอบว่าแล้วแต่	เขากเ็ลอืก

จะไม่ข้ามขอนไม้	ขอนไม้จึงอวยพรให้ได้เป็นลูกยักษ์	เดินต่อ

ไปอีกเจอก้อนหิน	ถามก้อนหินว่าข้ามได้ไหม	ก้อนหินบอกว่า

แล้วแต่	เขากเ็ลอืกทีจ่ะไม่ข้าม	ก้อนหนิเลยอวยพรว่าจะได้เป็น

ลกูยกัษ์	เดก็ก�าพร้าเดนิต่อไปอกีจนเจอกระบอกไม้ของตนตดิ

อยู่กับตาข่ายของยักษ์	แต่ไปเอากระบอกน�้าไม่ได้	ยักษ์เดิน

มาเจอเลยจะกิน	แต่เขาขอร้องว่าไม่ให้กิน	และจะไปเป็นลูก

ของยักษ์แทน	จะช่วยท�างาน	หุงข้าว	ท�าอาหารให้	ยักษ์เห็น

ว่าตนยังไม่มีลูกจึงรับเขาไปเลี้ยง	อยู่กับยักษ์แล้วสบาย	เพราะ

ยักษ์ชอบกินกระดูก	เขาเลยได้กินเนื้อ	

	 ยักษ์จะออกไปท�านาบ่อยๆ	เวลายักษ์บอกว่า	สักครู่

จะกลับก็จะไปเป็นวันๆ	แต่เวลาบอกว่าจะไปนานๆ	พักเดียวก็

กลับมา		ยักษ์บอกเด็กก�าพร้าว่าเวลาอยู่บ้านไม่ต้องไปดูอะไร

มาก	เป็นห้องต่างๆ	ไม่ต้องเข้าไป	วนัหนึง่เดก็ก�าพร้าเดนิขึน้ไป

บนครัว	 เจอตะกร้าใหม่กับตะกร้าเก่า	เปิดตะกร้าใหม่เจอ

กระดูกคน	เปิดตะกร้าเก่าเห็นทองสีสวย	เอามือจุ่มทอง	ล้าง

ไม่ออก	เลยเอาผ้าพันไว้แล้วบอกว่าโดนมีดบาด	ยักษ์จะขอดู	

ไม่ให้ด	ูสดุท้ายเลยยอมบอกว่าเลอะทอง	ยกัษ์ถามว่าอยากได้

ทองไหม	เขาตอบว่าอยาก	แต่รู้ว่าไม่ได้	ยักษ์บอกว่าถ้าขยันก็

จะให้			พออยู่กับยักษ์ได้สองสามปีอยากกลับไปหาแม่	ยักษ์ก็

บอกว่าอยากกลบักใ็ห้กลบัได้	ก่อนกลับยกัษ์กถ็ามว่าจะให้ของ

ฝากกลบัไป	มตีะกร้าใหม่กบัตะกร้าเก่า	จะเอาตะกร้าไหน	ชาย

ก�าพร้าซึ่งรู้อยู่แล้วจึงเลือกตะกร้าใบเก่าซึ่งบรรจุทองไว้		จาก

นั้นยักษ์ก็ห่อข้าวให้	ซึ่งมีไก่	ข้าว	แล้วก็ขี้ยักษ์รวมอยู่	พอเด็ก

ก�าพร้ากลับไปยักษ์ก็แอบตามไปดู	ระหว่างทางเขาก็ร้องธา

บอกว่าคิดถึงพ่อแม่	ยักษ์ก็ดีใจท่ีเขาเป็นคนดี	เดินไปอีกก็หิว

เลยเปิดห่อข้าว	พอเห็นขี้ยักษ์ก็เขี่ยออกแล้วกินข้าวที่เหลือ				

จากนั้นก็กลับบ้านแล้วเอาทองไปให้แม่

	 พอชาวบ้านคนอืน่เหน็กอ็ยากได้ทองบ้าง	ชายคนหนึง่

เอากระบอกไม้ไปลอยน�้า	แล้วตามกระบอกน�้าไป	พอเจอ				

ขอนไม้ก็ข้าม	เจอก้อนหินก็ข้าม	ทั้งไม้ทั้งก้อนหินก็บอกว่าเขา

จะกลายเป็นอาหารยักษ	์พอเจอยักษ์ก็ขอไปอยู่กับยักษ	์อยู่ไป

สามปีก็ขอตัวกลับ	และขอตะกร้าใหม่กลับบ้าน	 ยักษ์ก็ให้							

ห่อข้าวที่มีขี้ยักษ์	ไก่	และก็ข้าว	ชายคนนั้นเดินทางไปเร่ือยๆ	

พอหยุดกินข้าวแกะห่อข้าวออกมาเจอขี้ยักษ์ก็โยนข้าวท้ังห่อ				

ลงแม่น�า้	และเปิดตะกร้าใหม่	ทีไ่ด้มาจากยกัษ์ด	ูพอเหน็ว่าเป็น

หัวคนไม่ใช่ทองก็โยนของลงน�้าหมด	จากนั้นยักษ์ซึ่งตามมา

เจอก็กินชายคนนั้น	ชายคนนั้นจึงตายในที่สุด

หน่อเตำะแตะ 
ถอดความจากนิทานท�ามือ	โดย	นักเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า	

	 มีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อหน่อเตาะแตะ	พ่อเธอห้ามเธอ

ล่าสัตว์ยิงปืน	แต่เธอไม่เชื่อ	วันหนึ่งเธอตื่นเช้ามาแล้วแอบเอา

ป ืนพ ่อเข ้าป ่าไป	 ระหว ่างทางเธอได ้ยินเสียงบอกว ่า												

“หน ่อเตาะแตะ	 ยิ ง เรา	 ถ ้าไม ่ยิ ง เรา	 เราจะยิ ง เธอ”																

หน่อเตาะแตะกลวัมากเลยมองไปรอบๆ	เหน็นกตวัหน่ึงอยูบ่น

ต้นไม้	เลยยิงท้ิง	จากนั้นมีเสียงดังข้ึนอีกว่า	“พาเรากลับบ้าน

เธอ	ถ้าไม่พาเรากลับบ้านเธอ	 เราจะพาเธอกลับบ้านเรา”		

หน่อเตาะแตะเลยพานกตัวนั้นกลับบ้าน	พอถึงบ้าน	ก็มีเสียง

ดังขึ้นว่า	“หั่นเรา	ถ้าไม่หั่นเรา	เราจะหั่นเธอ”	หน่อเตาะแตะ

เลยหั่นนกตัวนั้น	 	 ห่ันนกเสร็จก็มีเสียงพูดว ่า	 “แกงเรา														

ถ้าไม่แกงเรา	เราจะแกงเธอ”	หน่อเตาะแตะเลยไปเอาหม้อมา

แกงนกตัวนั้น	เธอกลัวมาก	เลยออกอุบายว่าจะไปเข้าห้องน�้า

ในป่า	พูดจบก็มีเสียงตอบกลับจากหม้อแกงว่า	“เร็วๆ	ล่ะ	อย่า

ให้ฉันรอนาน”	หน่อเตาะแตะได้ยินก็รีบเดินลงใต้ถุน	จากนั้น

ก็วิ่งสุดชีวิต	หม้อแกงได้ยินเสียงวิ่ง	ก็กระโดดลงจากเตา	แล้ว

วิ่งตามหน่อเตาะแตะไป	หน่อเตาะแตะวิ่งไปเจอไก่	ขอให้ไก่

ช่วยกลบรอยเท้าให	้ไก่หากินไปกลบไป	กลบไม่มิด	หม้อแกง

เหน็รอยเท้าจงึตามไปได้		ต่อมาหน่อเตาะแตะเจอหมูป่า	ก็ขอ

ให้หมกูลบรอยเท้าให้	หมกูลบรอยเท้าหมด	หม้อมาเจอกต็าม

ต่อไม่ได้จึงขู ่หมู	หมูจึงยอมบอกทางท่ีหน่อเตาะแตะว่ิงไป					

หม้อแกงจึงวิ่งตามไป	หน่อเตาะแตะวิ่งต่อไป	เจอกระรอกบน

ต้นไม้	กระรอกถามว่าหนีอะไรมา	เธอเล่าให้ฟัง	กระรอกจึงช่วย

หน่อเตาะแตะขึ้นต้นไม้	 หม้อแกงวิ่งตามมาเห็นพอดีจึง

พยายามตามไป	แต่ปีนขึ้นไม่ได้	หน่อเตาะแตะกลัวมาก				

เพราะคิดว่าหม้อแกงจะตามมาได้	แต่พอกระรอกช่วยดึงหม้อ

แกงขึน้มาประมาณครึง่ทาง		กป็ล่อยมอื	หม้อแกงเลยตกลงไป

ตายในที่สุด
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หน่อมื่อ หน่อลำ 
โดย	โมพะมื่อ	ยอดฉัตรมิ่งบุญ

	 ยายคนหนึ่งมีหลานสาวสองคน	ชื่อหน่อม่ือกับ

หน่อลา	วันหนึ่งมีเพื่อนบ้านมาชวนหน่อมื่อไปผูกข้อมือที่

บ้านอื่น	หน่อม่ือขอไป	ยายก็ให้ไป	พอไปถึงงาน	มัดมือ

เสรจ็	หน่อมือ่กไ็ด้รบัขนมกบัเหล้า	แต่หน่อมือ่กนิหมดคน

เดียวไม่เหลือกลับบ้าน	พอจะกลับก็เมาจนกลับไม่ได้	ให้

เพื่อนมาส่ง	พอถึงบ้านก็ตะโกนบอกยาย	ยายรู้ว่าหลาน

กลบัมากด็ใีจ	คิดว่าจะเอาขนมมาฝาก	เลยเอากระจาดใบ

ใหม่ออกมาวางรับ	แต่หน่อม่ือก็อาเจียนใส่กระจาด	แล้ว

บอกให้ยายกิน	ยายโกรธมากจึงแช่งว่าหน่อมื่อเหมือน

พระอาทิตย์	พระอาทิตย์ขึ้น	คนก็บ่นว่าร้อน	พระอาทิตย์

ตก	คนก็บ่นว่าหนาว	ไปที่ไหนๆ	ก็มีแต่คนไม่ชอบ	

	 ปีต่อมาหมู่บ้านอ่ืนก็มีพิธีผูกมืออีกครั้ง	หน่อลา

ก็ขอไปบ้าง	แต่ยายตอบกลับมาว่า	“อยากไปที่ไหนก็ไป”				

หน่อลาจึงไปงานมัดมือ	ชาวบ้านก็เอาขนมมาให้	แต	่		

หน่อลาไม่กินแล้วเก็บใส่ผ้าโพกหัว	พอตกเย็นก็เอากลับ

บ้าน	พอถึงบ้านก็บอกยายว่ากลับมาแล้ว	แต่ยายก็ไม่

สนใจ	หน่อลาเลยเดินเข้าไปหยิบกระจาดแล้วเอาขนม		

ออกมาวางไว้ให้ยายกิน	เสร็จแล้วก็เรียกยายออกมากิน	

แต่ยายไม่เชือ่	เพราะคดิว่าหน่อลาท�าเหมอืนหน่อมือ่		ยาย

เลยไม่ยอมออกมา	หน่อลาจึงเรียกอีกครั้ง	พอยายออก

มาเห็นขนมก็กินหมด	แล้วบอกว่าหน่อลาไม่เหมือนพี่		

เธอดีกว่าเพราะเธอเอาขนมกลับมาให้ทุกคนได้กิน						

จึงให้พรว่าหน่อลาจะเหมือนพระจันทร์	ท�าอะไรใครก็รัก	

ชาวบ้านจะรักมากกว่าหน่อมื่อ	หน่อลาจึงเป็นพระจันทร์

สองพี่น้อง
โดย	พะตี่ตาแยะ	ยอดฉัตรมิ่งบุญ

	 มสีองพีน้่องรกักนัด	ีไปไหนไปด้วยกนั	วนัหนึง่เดนิ

ไปเจอแม่น�้าใหญ่แห่งหน่ึง	พี่บอกน้องให้ข้ึนเหนือไปต้นน�้า	

ส่วนพีจ่ะลงใต้	ถ้าไม่ตายจะได้เจอกนัอกีแน่	น้องก็เชือ่พี	่น้อง

เดินขึ้นไปเรื่อยๆ	เดินไปเจอผู้เฒ่าคนหนึ่ง	ถามว่าจะไปไหน	

น้องบอกเดนิตามน�า้ไปเรือ่ยๆ	ไม่รูจ้ะไปไหน		ผูเ้ฒ่าเลยบอก

ว่าเดนิขึน้ไปจะเจอลานหนิกว้างๆ	เจอรอยเท้าคน	ให้บอกว่า

บ้านลงมาหาผมหน่อยนะ	บ้านจะลอยลงมา	ในบ้านจะม	ี				

ผู้หญิงเป็นหลานลุง	ลุงจะไปผ่าซุง	ไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่า	

ถ้ากลบัจะไปหา	น้องก็เดนิไปจนเจอลานหนิเหมอืนทีล่งุบอก		

เลยบอกว่า	“บ้านอยูไ่หนลงมาหาผมท”ี	จากนัน้บ้านกล็งมา

จากฟ้า	มีผู้หญิงอยู่ในบ้านบอกให้ขึ้นบ้าน	น้องเลยขึ้นไปอยู่	

บ้านก็กลับไปบนฟ้า	น้องบอกผู้หญิงว่าไม่เห็นข้าวสักหม้อ	

ถ้าหิวจะไม่มีข้าวกิน	ผู้หญิงบอกว่าถ้าหิวข้าว	ข้าวจะมาหา

เอง	อยู่ถึงเที่ยงผู้หญิงก็ถามว่าหิวข้าวรึยัง	น้องก็บอกว่าหิว

แล้ว	เดินไปดูหม้อข้าวเห็นข้าวเต็มหม้อ	เป็นอย่างนี้ทุกวัน	

อยูน่านๆ	ไปมีลกู	อายปีุกว่ากพ็ดูได้	วนัหนึง่ผูช้ายบอกผูห้ญงิ

ว่าจะลงไปหาพีช่ายเพราะไม่ได้เจอกนันานแล้ว	เดนิตามน�า้

ไปครึ่งวัน	เดินไปเจอหมู่บ้านใหญ่โต	มีช้าง	มีวัวควาย	จะไป

หาชาวบ้านถามหาพี่	 ไปถึงศาลา	พี่ชายซ่ึงไปเป็นลูกเขย			

ราชา	ราชาตายก็ครองเมืองแทน	พี่ชายเห็นคนมาก็สงสัย	

เลยเรียกไปหา	แต่น้องชายกไ็ม่ขึน้ไปหา	พีเ่ลยลงมาหาแทน	

ลงมาก็เห็นว่าเป็นน้อง	คุยกัน	ถามว่าน้องเจออะไรมาบ้าง	

พูดคุยกัน	พักคืนหนึ่งตื่นมาน้องชายจะกลับบ้าน	พี่ชายบอก

ว่าให้กลบัมาเยีย่มอกี	อกีไม่กีว่นัลกูสาวของพีช่ายจะแต่งงาน	

ให้กลับมา	น้องก็เดินกลับบ้านไป	เรียกบ้านลงมา	บอก								

ผู้หญิงว่าได้เจอพี	่พี่อยู่สบาย	เป็นเจ้าเมือง	จากนั้นเจ็ดวันก็

ลงมางานแต่งงาน	พอน้องลงมาก็พาลูกเมียไปงานแต่งงาน

หลานสาวด้วย	นอนสองคืนจะกลับ	พี่บอกให้กลับมาอีก					

จะแต่งงานให้น้องชายอย่างเป็นทางการ	พอแต่งให้เสร็จ							

พี่ชายกับพี่สะใภ้ก็ไปเยี่ยมบ้านน้อง	เดินมาก็ไม่เห็นบ้าน	

น้องจึงเรียกบ้านลงมา	นอนคืนหนึ่ง	น้องบอกว่าไม่ต้องห่วง

ว่าจะไม่มีข้าวกิน	เพราะมีข้าวเต็มหม้อเสมอ	พี่บอกน้อง

สบายกว่าพี่เยอะ	ไม่ต้องล�าบาก	จูู่ๆ	ลุงของผู้หญิงก็กลับมา	

จึงอยู่ดูแลลูกดูหลานต่อไป	
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กู๋ส่อ 
โดย	พะตี่ตาแยะ	ยอดฉัตรมิ่งบุญ

	 มีคนรวยคนหนึ่งไปตัดต้นไทร	หลังจากนั้นมีลูกชาย

คนหนึง่ชือ่กูส่๋อ	หน้าตาไม่ด	ีหลังงอ	พ่อแม่เลยฝากให้ยายเลีย้ง		

วันหนึง่กูส่๋อดกัหนขูาวได้	1	ตวั		กูส่๋อดใีจจะเอาหนไูปท�าอาหาร	

แต่หนบูอกว่าถ้าไม่กนิหนู	หนจูะหาภรรยาให้กูส่๋อ	กูส่๋อกไ็ม่เชือ่	

แต่หนยูงัยนืยนัว่าจะหาภรรยาให้ถ้าปล่อยหนไูป		กูส่๋อจงึปล่อย

หนูไป		จากนั้นหนูจึงไปหาลูกสาวพระราชาคนสุดท้องที่ชื่อ		

หน่อเซอดา	ดกึๆ	กจ็ะไปร้องหน้าบ้านพระราชาว่า	“ต	ูต	ูลกูสาว

พระราชา	มี	7	คน	ต้องแต่งงานกับกู๋ส่อหนึ่งคน	ไม่งั้นบ้านจะ

ไฟไหม้”	พระราชาจึงเรียกลูกสาวเจ็ดคนมา	ถามทุกคนว่าจะ

แต่งงานกบักูส่๋อหรือไม่	ลูกสาวทกุคนปฏเิสธจนไปถามลกูสาว

คนสุดท้าย	เธอบอกว่าได้	บ้านจะได้ไม่ไฟไหม้	ยายกู๋ส่อต้ม

เหล้าได้เจ็ดวัน	 จนถึงวันท่ีกู ๋ส ่อจะได้แต่งงานกับลูกสาว											

พระราชา	ชาวบ้านมารอดูเจ้าบ่าว	

	 กู๋ส่อมากับยาย	คนบอกว่ากู๋ส่อหน้าตาไม่ดี	ใช้ไม่ได้			

ไม่เหมาะกับลูกสาวพระราชา	พอกู๋ส่อแต่งงานเสร็จก็อยู่ข้าง

บ้านพระราชา	วันหนึ่งกู๋ส่อก็อยากกินหมา	เลยบอกภรรยา						

ให้ไปขอหมาพระราชา	ตัวผอมๆ	ก็ได้	ตัวอ้วนๆ	ก็ได้	ลูกสาว

พระราชากไ็ปบอกพระราชา	พระราชาให้ลกูสาวเอาไปกีต่วักไ็ด้	

ลูกสาวขอเอาไปตัวเดียว	พอตีหมาตายก็ลากไปล�าห้วย	ให	้					

กู๋ส่อเอาไปเผา	ระหว่างกู๋ส่อเผาหมารอกิน	ก็มีนกใหญ่สองตัว

บินมาตรงที่เผาหมา	ขอกินหมา	บอกว่าจะท�าให้กู๋ส่อหน้าตาดี	

กู๋ส่อไม่ให้	บอกว่าขอจากพระราชามากินเอง	นกบอกว่าจะ

ท�าให้หล่อเลย	สดุท้ายกูส่๋อกใ็ห้กนิ		พอนกกินเสรจ็ให้กูส่๋อนอน

คว�า่	จากนัน้กเ็ดนิบนหลงั	เอารากไม้รากไทรออกจากหลงักูส่๋อ

หมด	แล้วบอกให้เผา	กูส่๋อกเ็ผารากไม้แล้วกลบับ้าน	กูส่๋อกลบั

บ้านภรรยาจ�าไม่ได้	ไม่เชื่อว่าเป็นกู๋ส่อ	กู๋ส่อบอกให้ลงไปดูริม

ห้วย	จะเจอรากไม้ท่ี่กูส่๋อเผา	พอลงไปกเ็จอจรงิๆ	เลยเชือ่ว่าเป็น

กู๋ส่อ	ลูกสาวพระราชาก็ดีใจ	เพราะกู๋ส่อหล่อแล้ว	พี่สาวก็มา		

บอกว่าเสียดายที่ไม่แต่งงานกับกู๋ส่อ	น้องสาวก็บอกว่าตอน

หน้าตาไม่ดียังไม่เอาเลย	พอหน้าตาดีมาชอบก็ไม่ทันแล้ว

แม่ไม่สวย 

โดน	โมพะมื่อ	ยอดฉัตรมิ่งบุญ

	 ชายคนหนึ่งบอกว่าแม่ของตนไม่สวย	คอหย่อน	ไม่

เหมือนแม่คนอื่นๆ	วันหนึ่งไปหาปลาได้ก็เอาปลาตัวใหญ่ๆ	ไป

ให้แม่คนอื่นๆ	หมด		ส่วนแม่ของตนก็ไปหาปลาเอง	ได้ปลาตัว

เลก็ๆ		ชายคนนัน้รอแม่คนอ่ืนเรยีกกนิข้าว	แต่แม่คนอ่ืนไม่เรยีก

ไปกินข้าว	บอกให้กลับบ้านตัวเองไป	

		 พอกลบับ้านกเ็จอแม่ท�าข้าวเตรยีมไว้ให้	แล้วเรยีกไป

กินข้าว	แม่ก็บอกว่าแม่คนอื่นไม่เหมือนแม่เรา	แม่คนอื่นไม่

เรียกเรากินข้าว	ส่วนแม่เราจะเรียกกินข้าว	ถึงแม่ไม่สวย	แม่ก็

รักลูก

งู  

โดย	โมพะมื่อ	ยอดฉัตรมิ่งบุญ

	 งูมีทั้งดีและไม่ดี	งูตัวหนึ่งอยากเป็นลูกเขยพระราชา	

ลูกสาวพระราชาคิดว่าต้องเป็นงูพิเศษเลยแต่งงานด้วย									

ตอนกลางวันไม่งูจะแสดงตัว	ตอนกลางคืนงูจะกลายเป็นคน	

ช่วยเหลืองานพระราชา	สานตะกร้า	ท�าไร่ท�านา	พระราชาเกิด

สงสัยว่าใครช่วยงาน	ไปหาหมอเมื่อ	หมอเมื่อบอกว่างูลูกเขย

มาช่วย	ถ้าอยากให้งูเป็นคนให้เอาหนังงูที่งูถอดไว้ตอนเป็นคน

ไปต�า	หนังงูจะกลายเป็นเงิน	ต่อมางูรู้สึกไม่สบายใจ	กลับบ้าน

มาหาหนังไม่เจอ	พระราชาก็ให้เป็นคนช่วยงานต่อไป	นางมาร

ร้ายรู้เรื่องเข้าเกิดอยากได้ลูกเขยอย่างพระราชาบ้าง	นางมาร

ร้ายหางมูาใส่ห้องนอนลกูสาว	ลกูสาวบอกว่าโดนกนิถงึเท้าแล้ว	

ถงึเอวแล้ว	นางมารร้ายกไ็ม่เชือ่	ตืน่เช้ามาลกูสาวโดนงกูนิหมด

ไปแล้ว	งทูีเ่ป็นลกูเขยพระราชาจะผ่าเอาลกูสาวออกมาให้	นาง

มารร้ายไม่ยอมจะท�าเอง	เอาขวานมาผ่าเองโดนลกูตวัเองตาย	

คนขี้เกียจ
โดย	โมพะมื่อ	ยอดฉัตรมิ่งบุญ

	 ชายคนหนึง่ขีเ้กยีจปลกูข้าว	จะเข้าป่าหาข้าวกนิ	นานๆ	

ไปก็ไม่ยอมกลับมาซะที	ชาวบ้านเลยไปตามหา	พบว่าชายคน

นั้นอยู่ในป่าจนกลายเป็นสัตว์	ชาวบ้านไปหาแต่เขาวิ่งหนีและ

จะกัด	ชาวบ้านเลยพาเขากลับมา	แล้วเอามาผูกไว้ท่ีบ้าน									

ให้ข้าวเขากิน	พอเริ่มได้กินข้าวก็กลับมาเป็นคนเหมือนเดิม	
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หน่อทีซู 
โดย	พะตี่แดง	ยอดฉัตรมิ่งบุญ

	 มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อหน่อทีซู	แปลว่าอ้อย	เป็นคน

สวยมาก	ผู้ชายก็อยากแต่งงานด้วย	ลูกคนรวยคนหนึ่งจะ

ไปหาหน่อทีซู	ระหว่างเดินทางเจอแม่เฒ่าคนแรก	บอก						

แม่เฒ่าว่าจะไปหาหน่อทีซู	แม่เฒ่าก็นอนลงแล้วตบอกตัว

เอง	ถามว่าน่ีคืออะไร	 ลูกคนรวยตอบว่าคืออกคนแก่									

ตบท้องกบ็อกว่าเป็นท้องคนแก่	แม่เฒ่ากบ็อกให้เดนิต่อไป	

เจอแม่เฒ่าคนทีส่อง	ให้ช่วยมงุหลงัคากนัฝน	ลกูคนรวยเหน็

ว่าไร่กว้างเกินไป	ท�าไม่ได้	เลยปฏิเสธไป	แม่เฒ่าก็ปล่อย

ให้เดินต่อไป	 เจอแม่เฒ่าคนที่สามพาไปบ้านหน่อทีซ	ู						

เจอพ่อหน่อทีซูเอาข้าวมาให้กินกับฟักหนึ่งลูก	ลูกคนรวย

กินไม่ได	้พ่อหน่อทีซูเลยไม่รับเป็นเขยเพราะไม่เก่งพอ		

	 ลูกคนรวยเดินสวนกับพี่น้องก�าพร้า	2	คนที่จะไป

หาหน่อทีซู	ลูกคนรวยบอกให้ถอดใจเถอะ	แต่เด็กก�าพร้า		

ยังยืนยันที่จะไป	 พ่ีน้องก�าพร้าเดินไปเจอแม่เฒ่าคนแรก			

แม่เฒ่านอนลง	ตบที่อกแล้วถามว่านี่คืออะไร	เด็กก�าพร้า

บอกว่านี่คือห่อข้าวของเรา	ตบท้องบอกว่านี่คือเวียงเกี้ยว

ของเรา	(เป็นท่ีที่เราอยู่ในท้องแม่)	ตบท้องน้อย	ก็ตอบว่า	

เป็นประตูเวียงเกี้ยวของเรา	เดินต่อไปเจอแม่เฒ่าคนที่สอง	

ให้ช่วยมุงหลังคา	เด็กก�าพร้าเลยใช้มีดฟันไม้ไผ่	 เอาใบ				

ตองตึงมาท�าหมวกแทน	แม่เฒ่าคนที่สองก็บอกว่าพ่อของ

หน่อทีซูต้องการลูกเขยที่มีวิชา	มีความรู้	พอเจอแม่เฒ่าคน

ทีส่ามให้เอามดีฟันฟักเขยีวซะ	จะมเีนือ้ไก่อยูข้่างใน	พอเดิน

ไปเจอแม่เฒ่าคนท่ีสามกใ็ห้กนิข้าวกบัฟัก	เลยเอามดีผ่าฟัก

เขียวออก	ก็มีไก่อยู่ข้างในเลยกินข้าวได้	จากนั้นก็คอยช่วย

เหลอืพ่อของหน่อทซีทู�าไร่	พ่อเลยรบัเดก็ก�าพร้าเป็นลกูเขย	

แม่เฒ่าต้มเหล้าให้เจ็ดวันเจ็ดคืน	คนพี่ได้แต่งงานกับหน่อ

ทีซู	ส่วนคนน้องก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

 

ช้ำงกับเสือ
ถอดความจากนิทานท�ามือ	

นักเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า

	 นานมาแล้วช้างกบัเสอืเป็นเพือ่นรกักนั	อาศยัอยูด้่วย

กนัอย่างมีความสขุ	วนัหนึง่ป่าน้อยลง	หากนิยากขึน้	เสอือยาก

กินช้างจึงออกอุบายแบ่งป่าเป็นสองส่วน	มีแม่น�้าคั่นกลาง	วัน

หนึ่งช้างเผลอกินไผ่ที่โน้มมาจากฝั่งเสือ	เสือบอกว่าช้างกินไผ่

ของเสอื	เพราะฉะน้ันอกี	3	วนั	เสอืจะกนิช้าง	ช้างตกใจวิง่ร้องไห้

เข้าป่าไป	เจอกระต่าย	กระต่ายถามว่าร้องไห้ท�าไม	ช้างเล่า

เรื่องให้ฟัง	กระต่ายให้ช้างเอาประดู่ทาตัวให้เป็นสีแดงเหมือน

เลือด		พอเสือมาจะยกช้าง	ให้ช้างยกตัวตาม	จากนั้นเสือตาม

มาเจอกระต่าย	บอกว่าจะกินช้างเพราะช้างกินไผ่ของเสือ	

กระต่ายบอกเสือว่า	กระต่ายล้มช้างได้	ช้างก็ต้องเป็นของ

กระต่าย	เสือมาอย่างนี้	กระต่ายจะกินเสืออีกตัว	เสือไม่เชื่อ

เพราะกระต่ายตวัเลก็	กระต่ายเลยยกช้างให้ด	ูเสอืตกใจวิง่เข้า

ป่าไปเจอลงิ	ลงิถามว่าหนอีะไรมา	เสอืบอกว่าหนกีระต่ายทีก่นิ

ช้าง	และจะกินเสือด้วย	ลิงบอกว่าไม่ต้องกลัว	และชวนเสือไป

กนิช้างด้วยกนั	โดยเอาเชอืกมดัตวัตดิกนัไว้	ลงิเดนิน�าก่อน	พอ

ใกล้ถึงก็หยุด	กระต่ายเห็นลิงพาเสือมาด้วยจึงตะโกนออกไป

ว่า	“ดีแล้ว	จะได้กินทั้งเสือทั้งลิง	อร่อยแน่ๆ”	เสือตกใจวิ่งเข้า

ป่าไป	ลิงถูกเชือกรัดตาย	ต่อจากนั้นช้างกับกระต่ายจึงได้อยู่

ด้วยกันอย่างมีความสุข	
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เงินกับขำ้ว
โดย	โมพะมื่อ	ยอดฉัตรมิ่งบุญ

	 ครัง้หนึง่มเีจ้าแห่งเงนิกบัเจ้าแห่งข้าว	

วันหนึ่งท้ังสองเถียงกันว่าใครส�าคัญกว่า	ข้าว

บอกข้าวส�าคัญกว่า	 เพราะท�าให้คนมีชีวิต					

อยู่ได้	ส่วนเงินก็บอกว่าเงินส�าคัญกว่า	เพราะ

เวลาเงนิตกพืน้เราจะเกบ็ขึน้มา	ส่วนเวลาข้าว

ตกกลับปัดทิ้ง	ข้าวเสียใจจึงหนีไปซ่อนตัวอยู่

ไกลๆ		วันหนึ่งลูกของเจ้าแห่งเงินหิว	เจ้าแห่ง

เงนิเลยเอาเงนิมาหงุให้ลกูกนิ	ลูกกไ็ม่กนิและ

ร้องไห้	พอเห็นข้าวตกอยู ่ก็กินแล้วก็หยุด

ร้องไห้	แต่อีกพักนึงก็ร้องไห้ใหม	่	เจ้าเงินเลย

ประกาศว่าใครเอาข้าวกลับมาได้จะให้รางวัล	

จากนั้นพบว่าข้าวไปหลบอยู่ในถ�้า	ตอนแรก

มดไปช่วยขนข้าวออกมา	แต่ขนได้ทีละเม็ด	

ต่อมามนีกบนิเข้าถ�า้ไปแล้วอมข้าวไว้เตม็ท้อง	

แล้วบนิออกมา	แต่ตอนบนิออกมาปากหนิถ�า้

ก็ปิดทับคอนก	แต่นกก็รอดมาได้	พอนกเอา

ข้าวมาให้เจ้าเงิน	เงินก็ถามว่าอยากได้อะไร

เป็นของตอบแทน	นกตัวนั้นบอกว่าต้องการ

แค่ส่วนแบ่งข้าว	หลังจากนั้นนกตัวนั้นที่เรียก

ว่า	 “นกผิ”	จะเป็นนกท่ีจะบินเหนือยุ ้งข้าว						

ทุกปีเวลาข้าวข้ึนยุ้ง	แต่หลังจากข้าวกลับมา

ข้าวยังโกรธและน้อยใจอยู่	 เลยต้ังใจจะหนีไป

อีกรอบโดยชวนเผือกหนีไปด้วย	แต่เผือกซึ่ง			

มีลูกเยอะบอกว่าเรามีลูกหลานท่ี่ต้องดูแล							

หนีไปไม่ได้	ข้าวและเผือกเลยอยู่ไร่ต่อไป

หน่อซอซิ 
ถอดความจากหนังสือท�ามือ

นักเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า

	 หน่อซอซอิาศยัอยูก่บัพ่อแม่	วันหนึง่

หลังจากถางไร่เสร็จ	พ่อบอกให้หน่อซอซ	ิ				

ไปนอนเฝ้าไร่	หน่อซอซกิไ็ปเฝ้าให้	แต่พอตก

ดกึกม็ผีมีาหลอกหน่อซอซ	ิเธอกลัวมาก	จาก

นั้นผีก็กินเธอ	วันรุ่งขึ้นพ่อกลับมาที่ไร่	หา

หน่อซอซิไม่เจอ	แต่เห็นเลือดหนึ่งหยดอยู่

ตรงบนัได	พ่อเห็นดงันัน้กก็ลบับ้านไปเล่าให้

แม่ฟัง	แม่ก็โกรธและบอกให้พ่อไปเฝ้าไร่

แทน	พอพ่อไปนอนเฝ้าไร	่ทุกๆ	วันก็จะมีนก

ตัวหนึ่งช่วยตักน�้ามาให้พ่อ	วันหนึ่งพ่อเกิด

สงสัยเลยไปถามตัวตุ่น	ตัวตุ่นก็บอกว่านก

ตัวนั้นคือลูกสาวท่านนั่นแหละ	พ่อเลยเจาะ

รูที่กระบอกน�้าที่นกมาตักน�้าประจ�า	แล้วรอ

ลูกสาวมาตักน�้า	พอนกมาตักน�้าก็ถอดชุด

นกออกแล้วกลบัเป็นคน		พ่อเหน็ดงันัน้กเ็อา

ชุดนกไปเผา	หน่อซอซิเลยกลับเป็นคน	แล้ว

ได้กลับไปอยู่กับชุมชนอีกครั้ง

 

นกกับต้นไทร
โดย	พะตี่ตาแยะ	ยอดฉัตรมิ่งมุญ

	 มีต้นไทรต้นหนึ่ง	เวลามีลูกไทร	

นก	กระรอก	และอเีหน็	จะมารอกนิ	คยุกนั

สนุกสนาน	อยู่มาวันหนึ่งลูกไทรหายไป	

นกเรียกอีเห็น	เก้ง	มาคุย	บอกว่าคนน่า			

จะมาขโมยกิน	นกบอกนกไม่ได้ขโมย										

กินอ่ิมก็ไป	ถามเก้ง	เก้งบอกไม่ได้ขโมย															

กินแต ่ที่ตกพื้น	 เพราะเก ้งป ีนต ้นไม	้																										

ไม่ได้	ถามอีเห็น	 อีเห็นบอกไม่ได้ขโมย																

กินเต็มท้องแล้วไม่มีย่ามใส่กลับ	อิ่มก็ไป														

เลยเดินส�ารวจดูรอบๆ	เจอลูกไทรตกอยู่				

5	กโิลเมตรห่างจากต้นไทร	ตกลงว่าจะไป

ดูว่าใครมาขโมยลูกไทร	เย็นลงก็ได้ยิน

เสียงผึบผับๆ	แล้วอีเห็นก็เห็นค้างคาวบิน

มากิน	บินไปแล้วก็บินมาอีก	เลยบอกว่า

เป็นค้างคาวนีเ่องทีก่นิไป	เรากโ็ทษกนัไปมา	
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ข้อห้ำม
ในกำรเล่ำนิทำน

มีความเชื่อและข้อห้ามเกี่ยวกับการเล่านิทานอยู่บ้าง	ซึ่ง

สะท้อนความเท่าทันสถานการณ์ของชาวปกาเกอะญออยู่ไม่

น้อย	ตัวอย่างเช่น

มีความเชื่อและข้อห้ามเกี่ยวกับการเล่านิทานอยู่บ้าง	ซึ่ง

สะท้อนความเท่าทันสถานการณ์ของชาวปกาเกอะญออยู่ไม่

น้อย	ตัวอย่างเช่น

ความเชือ่และข้อห้ามเกีย่วการเล่านทิาน	ตวัอย่างเช่น	ห้ามเล่านทิานในไร่	ป่า	เพราะแมลงวนัจะบอก

ให้เสือมากิน	ข้อห้ามนี้อาจเกิดจากการที่ผู้ใหญ่ชาวปกาเกอะญอรู้ว่า	การฟังนิทานนั้นจะเกิดความ

เพลิดเพลินและลืมระวังตน	โดยเฉพาะเมื่ออยู่นอกบ้านที่มีอันตรายมากมาย

ห้ามเล่าตอนกลางวันเพราะผีจะมาฟัง	

ข้อห้ามนีอ้าจเกดิจากการเหตผุลทีไ่ม่ให้คนว่างเว้นจากการท�างานประจ�าวนั	เพราะอาจเพลนิจนลืม

ท�างานที่ควรท�า	ส่วนในช่างกลางคืนเป็นช่วงของการพักผ่อน	จึงเล่าและฟังนิทานได้

ความเชือ่และข้อห้ามเกีย่วการเล่านทิาน	ตวัอย่างเช่น	ห้ามเล่านทิานในไร่	ป่า	เพราะแมลงวนัจะบอก

ให้เสือมากิน	ข้อห้ามนี้อาจเกิดจากการที่ผู้ใหญ่ชาวปกาเกอะญอรู้ว่า	การฟังนิทานนั้นจะเกิดความ

เพลิดเพลินและลืมระวังตน	โดยเฉพาะเมื่ออยู่นอกบ้านที่มีอันตรายมากมาย

ห้ามเล่าตอนกลางวันเพราะผีจะมาฟัง	

ข้อห้ามนีอ้าจเกดิจากการเหตผุลทีไ่ม่ให้คนว่างเว้นจากการท�างานประจ�าวนั	เพราะอาจเพลนิจนลืม

ท�างานที่ควรท�า	ส่วนในช่างกลางคืนเป็นช่วงของการพักผ่อน	จึงเล่าและฟังนิทานได้

	 การสืบทอดนิทานของชาวปกาเกอะญอนั้นสืบทอดโดยการเล่า	ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร	นิทาน

ปกาเกอะญอจึงมีรายละเอียดบางส่วนที่ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ	แต่ยังคงโครงเรื่องหลักไว้ได้อยู่

	 การเล่านทิาน	ท�าให้คนในครอบครวั	ทัง้เดก็และผูใ้หญ่ในครอบครวัและชมุชนได้มาพบปะกนั	โดยในช่วงเยน็

ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนจะล้อมวง	ท�าให้มีความใกล้ชิดสนิทสนม	ส่งผลให้ครอบครัวและชุมชนเกิดความเข้มแข็ง	

อย่างไรก็ตาม	ผู้ที่สามารถเล่านิทานได้ดีส่วนมากเป็นคนเฒ่าคนแก่	และนิทานนับร้อยคงจะหายไปพร้อมกับการจาก

ไปของคนเฒ่าคนแก่เหล่านี้	ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานจึงเริ่มให้เยาวชนท�าหนังสือท�ามือเพื่อบันทึกนิทานของ

บรรพบุรุษไว	้การบันทึกนิทานเป็นลายลักษณ์อักษรนี้เพื่อให้ง่ายต่อการสืบทอดและเผยแพร่ต่อไป

	 ส�าหรับภูมิปัญญาและชุดความรู้อื่นในการด�ารงชีวิตของชาวปกาเกอะญอมีการสืบทอดในวิถีชีวิต	โดยให้						

ลูกหลานได้เห็นและได้ลองท�าตั้งแต่เล็ก

นิทำน
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ธำ

ข้อหำ้ม
ในกำรร้องธำ

ธาที่เกี่ยวกับคนตายชาวปกาเกอะญอถือเป็นธาร้อน	ร้องแล้วร้อนบ้านร้อนเมือง

ธาที่เอาไว้ร้องในงานศพห้ามสอนกัน	จะต้องจ�าจากเวลามีคนร้องในงานศพเท่านั้น		

ห้ามมีการสั่งสอนหรือสืบทอด

ส่วนธาที่เอาไว้ร้องตอนท�าบุญ	ชาวปกาเกอะญอถือเป็นธาเย็น	จะร้องที่ไหนก็ได้	และใครร้องก็ได้

ข้อหำ้ม
ในกำรร้องธำ

ธาที่เกี่ยวกับคนตายชาวปกาเกอะญอถือเป็นธาร้อน	ร้องแล้วร้อนบ้านร้อนเมือง

ธาที่เอาไว้ร้องในงานศพห้ามสอนกัน	จะต้องจ�าจากเวลามีคนร้องในงานศพเท่านั้น		

ห้ามมีการสั่งสอนหรือสืบทอด

ส่วนธาที่เอาไว้ร้องตอนท�าบุญ	ชาวปกาเกอะญอถือเป็นธาเย็น	จะร้องที่ไหนก็ได้	และใครร้องก็ได้

	 ธา	คือ	ล�าน�าหรือบทกลอนท่ีมีไว้เพ่ือขับร้อง	ชาวปกาเกอะญอจะร้องธาเหมือนเวลาเราร้องเพลง																						

ชาวปกาเกอะญอได้เปรียบเปรยบทธาของพวกเขาว่า	บทธามีมากกว่าใบไม้บนต้น	มากเกินกว่าจะนับไหว																																														

ชาวปกาเกอะญอมีบทธาส�าหรับทุกๆ	 ส่ิง	ตั้งแต่สัตว์	 พืช	ไม้	บ้าน	พระอาทิตย์	พระจันทร์	ครอบครัว	ความรัก																			

รวมไปถึงธาท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ	ตั้งแต่งานบุญไปจนถึงงานศพ	ธาของชาวปกาเกอะญอยังมี										

ท�านองเฉพาะตัวท่ีหากไม่ได้รับการถ่ายทอดมาแต่เล็ก	จะไม่สามารถร้องได้	นอกจากน้ี	ชาวปกาเกอะญอยังใช้

บทธาเพือ่การอบรมสัง่สอนเดก็	โดยจากการรวบรวมและวเิคราะห์บทธาของชมุชนบ้านสบลาน	พบว่าธาใช้ถ่ายทอด

เรื่องราวใน	2	ลักษณะหลัก	ดังนี้

	 1.	การสั่งสอนโดยตรง	

	 เช่น	บทป่า	อยู่ในป่าต้องรักษาป่า	สิ่งดีๆ	จะกลับคืนมา	ธาที่สั่งสอนโดยตรงจะเป็นการบอกกล่าวว่าควร

ท�าอะไร	และไม่ควรท�าอะไร	ส่วนมากธาประเภทนีจ้ะเป็นธาทีเ่กีย่วกบัการรกัษาทรพัยากรป่าและน�า้	ความกตัญญู

ต่อพ่อแม่และความสามัคคีในครอบครัวเป็นหลัก	

	 2.	การเปรียบเทียบหรือธาที่ต้องมีการตีความ

	 ไม่ต้องกินอะไรเยอะแยะ	ที่มีพิษไม่ต้องกิน	หมายถึง	เก็บอะไรให้เก็บแต่สิ่งดีๆ	อะไรที่ไม่ดีไม่ต้องเก็บ	ธา

ที่บอกเล่าผ่านการเปรียบเปรยอาจตีความไปได้หลายความหมาย

 

	 นอกจากนีย้งัมธีาบางบททีถ่อืเป็นการท�านายเรือ่งราวในอนาคต	เช่น	อยูใ่นเมอืงนี	้ไม่ต้องต�าข้าวแล้ว	ไม่

ต้องหุงข้าวแล้ว	มีพร้อมทุกอย่าง	เมืองนี้ก�าลังมาถึง	พะมื่อ	ยอดฉัตรมิ่งบุญ	กล่าวถึงบทธานี้ว่า	หมายถึงโลกยุค

ปัจจุบันที่ไม่ต้องท�าอะไรเองแล้ว	ทุกอย่างมีความสะดวกสบายไปหมด	ซึ่งส่งผลให้คนเราท�าอะไรเองไม่เป็น	และ

เป็นเรื่องน่าแปลกที่สิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันได้ถูกกล่าวในบทธาเก่าแก่ของชาวปกาเกอะญอมานานแล้ว
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บท
ธำ

น�้า		 	 ไม่ต้องอิจฉาน�้าเขา	น�้าเขาซื้อ	น�า้เราดีกว่า

น�้า		 	 เคารพน�้า	น�้าหล่อเลี้ยง	ต้องมีฝนมีน�า้	

น�้า	 	 น�้าใหญ่กว่าป่า	ไม่มีน�้า	ป่าไม่อุดมสมบูรณ์

ฝน	 	 ฝนตกเยอะท�าไม	สงสารน้องไปถอนหญ้า

ป่า	 	 อยู่ในป่าต้องรักษาป่า	สิ่งดีๆ	จะกลับคืนมา

ฟ้า	 	 ได้ยินเสียงฟ้า	ได้ยินแต่หู	ตาเรามองไม่เห็น	(มีแต่พิสูจน์ไม่ได้)

ฟ้าถล่ม	 	 พี่น้องกันร่วมใจกัน	ฟ้าถล่มลงมาช่วยกันยกเอาไว	้ฟ้าจะไม่ถล่ม	(หมายถึงให้ร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหา		

	 	 ทุกปัญหาสามารถแก้ได้)

ดาว	 	 มองเห็นดาวต�าข้าว	ไม่มีปัญญาไปหาดาว	(หมายถึงมีอะไรในใจ	แต่สื่อสารออกไปไม่ได้	

	 	 สื่อสารให้คนข้างนอกเข้าใจไม่ได้	คิดได	้แต่พูดไม่ได้)

ดาว	 	 ดาวเต็มฟ้า	ไม่เท่าพระจันทร์เต็มดวง

ดาว	 						 ดาวกับพระจันทร์ไปด้วยกัน	ดูดาวกับพระจันทร์ไปด้วยกัน	(เราจะไปด้วยกัน)

พ่อแม่	 	 บุญคุณพ่อแม่	พ่อแม่ท�าอะไรให้ไว้	ต้องเก็บไว้	ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เท่าพ่อแม่	

	 	 (ท่านเลี้ยงเราอยู่ตลอด	ให้รู้คุณพ่อแม่)

พ่อแม่	 	 ให้ท�าตามพ่อท�า	ให้ท�าตามแม่ท�า	ถ้าไม่ท�าตามพ่อท�า	ชื่อเสียงพ่อจะเสีย

	 	 ถ้าไม่ท�าตามแม่ท�า	ชื่อเสียงแม่จะเสีย

พี่น้อง	 	 พี่ถอนหญ้าไร่น้อง	น้องถอนหญ้าไร่พี	่พอเดินกลับก็จับมือกัน	(พี่น้องกันต้องรวมใจกัน)

ท�าบุญ	 	 พี่น้องสามัคคีกัน	สิ่งที่พ่อแม่เก็บจะมาหาเรา

กล่อมเด็ก	 ขอให้หลับ	พ่อแม่จะไปท�างาน	แม่จะไปตักน�้า	พ่อจะไปท�างาน

กล่อมเด็ก		 เด็กหลับ	แม่ตักน�า้	ไก่ตามแม่ไป	ไปอยู่ในกอไผ่

มะขาม	 	 เวลากินไม่ต้องใส่เกลือ	จะเปลืองเกลือ	(ไม่ต้องพูดกับฉัน	ฉันไม่สนใจ)

เห็ดพิษ	 	 ไม่ต้องกินอะไรเยอะแยะ	ที่มีพิษไม่ต้องกิน	(เก็บอะไรเก็บแต่สิ่งดีๆ	อะไรไม่ดีไม่ต้องเก็บ)	

เมือง	 	 อยู่ในเมืองนี้	ไม่ต้องต�าข้าวแล้ว	ไม่ต้องหุงข้าวแล้ว	มีพร้อมทุกอย่าง	เมืองนี้ก�าลังมา

ค้างคาว	 	 นกกระยางไฟกับนกเป้าเป็นเพื่อนกัน	ค้างคาวมายุยง	ทั้งสองเลยแยกกัน

นกฮูก	 	 ตอนกลางวันหลับ	ได้ยินเสียงร้องก็แปลว่าตื่นอยู่

รัก	 	 สายตาคนเรา	มีในใจ	1	ปี	ค่อยเอ่ยปากอีกปีหนึ่ง	(แอบรักใคร	1	ปีจะพูดไป)

บ้าน	 	 มีรอยเงินรอยทองที่เตาไฟ	

ลาจาก	 	 เวลาเจอกันแล้วแยกกันไป	อย่าทิ้งกัน	ให้ยังผูกพันกันอยู่	
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โจ๊ะมำโลลือหล่ำ
	 โรงเรยีน	“โจ๊ะมาโลลอืหล่า”	หรอื	“โจ๊ะ”	ก�าเนดิ

ขึน้จากความจ�าเป็นทัง้ข้อบงัคบัทางกฎหมาย	ได้แก่พรบ.

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก�าหนดไว้ว่าเด็กต้องได้รับการ

ศกึษาไม่น้อยกว่า	12	ปี	ก่อนระดบัอดุมศกึษา	และความ

ต้องการของผู ้ปกครองที่เดิมมีความแตกต่างกันอยู	่								

สามกลุ่ม	กลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยากให้ลูกได้เรียนจบตาม

หลักสูตรปกติ	 กลุ่มท่ีสองคืออยากให้ลูกเรียนรู้เกี่ยวกับ

ภูมิปัญญาการใช้ชีวิตแบบปกาเกอะญอ	ส่วนกลุ่มที่สาม

คือกลุ่มที่อยากให้ลูกได้เรียนทั้งสองเนื้อหา	 และเนื้อหา

การเรียนการสอนของโจ ๊ะเป ็นไปตามที่ผู ้ปกครอง									

กลุ่มสามต้องการ	ทั้งนี้เด็กๆ	จะได้เรียนทั้งเรื่องวิถีชีวิต

และความรู้สามัญข้ันพื้นฐาน	โดยได้รับความช่วยเหลือ

ของผูบ้รหิารผูอ้�านวยการ	และบคุลากรของมลูนธิโิรงเรยีน

รุง่อรณุ	หรอืนกัศกึษาจากสถาบนัอาศรมศลิป์	และอีกแรง

หนึง่ทีส่�าคญักค็อื	“พะตีต่าแยะ”	พะตีต่าแยะเป็นบคุคลที่

คัดค้านการส่งเด็กในหมู่บ้านไปเรียนโรงเรียนนอกชุมชน

เพราะเห็นปัญหา	เมือ่เด็กไม่ได้รบัการอบรมสัง่สอนจาก

คนในชมุชน	ท�าให้เดก็ไม่ได้เรยีนรูท้ัง้วถิชีวีติและแนวคดิ

ของชาวปกาเกอะญอ	ส่งผลให้เด็กไม่เห็นคุณค่าของวิถี

ชวีติและภมูปัิญญาของชาวปกาเกอะญอ	รวมทัง้ไม่เหน็

คุณค่าในตนเอง	 ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวพบโดยท่ัวไปใน

เกือบทุกชุมชนของชาวปกาเกอะญอ	ซึ่งก่อนหน้านี้	เด็ก

และเยาวชนจ�านวนหนึีง่พยายามออกจากชมุชน	แต่จาก

การออกไปเรียนและท�างานข้างนอก	 ท�าให้เด็กๆ	 ชาว

ปกาเกอะญอพบว่าท่ีสังคมภายนอก	พวกเขาเป็นเพียง

บุคคลชายขอบและไม่ประสบความส�าเร็จในชีวิต								

รวมทั้งไม่สามารถใช้ชีวิตอยู ่ภายในชุมชนได้	 และ				

ปัญหาดังกล่าวท�าให้เกิดเหตุการณ์ที่ชาวปกาเกอะญอ	

ชุมชนอื่น	6	คน	ฆ่าตัวตายพร้อมกัน	เมื่อประมาณสิบปี

ที่ผ่านมา	“โจ๊ะมาโลลือหล่า”	จึงเป็นโรงเรียนที่สอนให้

เด็กชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานได้เข้าใจถงึวถิชีวีติของ

เขา	ทัง้ยงัป้องกนัไม่ให้เกดิเหตกุารณ์เช่นนีซ้�า้รอยอกีครัง้

“โจ๊ะ” แปลว่า โรงเรียน “มาโล” แปลว่า เรียนรู้ “ลือหล่า” แปลว่า วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
“โจ๊ะมาโลลือหล่า” จึงหมายความว่า “โรงเรียนเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม”
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โครงงำนนักเรียนโจ๊ะมำโลลือหล่ำ

	 ทกุๆ	เทอมนกัเรยีนทกุคนจะต้องท�าโครงงาน	2	โครงงาน	โครงงานแรกคอืโครงงานเกีย่วกบัแหล่งอาหารของ

ชุมชน	นักเรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งอาหารตามธรรมชาติ	เช่น	เร่ืองของแหล่งที่พบ	ฤดูกาล	ชนิดและพันธุ	์ 

นอกจากนั้นยังต้องเรียนรู้เรื่องของการผลิตอาหารเอง	เช่นการเล้ียงไก่	การปลูกผัก	ปลูกเห็ด	ฯลฯ	ซึ่งเป็นชุดความรู ้

ปกาเกอะญอท่ีมีคุณค่า	มีความมั่นคงย่ังยืน	ให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตแบบตนเองและพวกพ้อง	นักเรียนจะได้

ใช้ชุดความรู้ปกาเกอะญอท�าโครงงานเองทุกกระบวนการ	อย่างโครงงานเล้ียงไก่	โดยเริ่มต้ังแต่ซื้อพันธุ์ไก่	ซื้ออาหาร

มาเลีย้งไก่	ถ้าไก่ไม่สบายนกัเรยีนต้องหาข้อมลูแล้วหาซือ้ยามารกัษา	จนไปถงึกระบวนการสดุท้ายทีน่�าไก่ไปแลกกับข้าว	

แล้วค่อยเสรมิชดุความรูอ้ืน่ๆ	อย่าง	คณติศาสตร์	วทิยาศาสตร์	เข้าไประหว่างกระบวนการเรยีนรู	้รวมทัง้ให้เดก็จดัระบบ

ความคิด	ฝึกการให้เหตุผล

		 ส่วนอีกหนึ่งโครงงานคือโครงงานตามความสนใจ	ได้แก่	การท�าของเล่นจากไม้ไผ่	ทอผ้า	งานไม้	ดนตรี	

และเครื่องยนต์	ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้จากผู้รู้	หรือผู้ท่ีเช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆ	เยาวชนชาวปกาเกอะญอจึงมีความสามารถ

ในสิ่งที่ตนสนใจเป็นพิเศษด้วย

กำรเรียนวิถีชีวิต โครงงำน งำนนอกสถำนที่

	 เดก็มธัยมของโจ๊ะมาโลลอืหล่าจะมโีครงงานนอกสถานทีอ่ยูเ่ป็นประจ�า	ส่วนมากจะเป็นการเข้าไปท�ากจิกรรม

ในเมือง	เวลาปิดเทอมก็จะลงมากรุงเทพฯ	ทั้งไปร่วมงานกิจกรรม	ร่วมการเสวนา	หรือเป็นผู้จัดงานเอง	เพื่อให้เด็กได้

เห็นและฝึกการท�างานกับคนนอกชุมชน	ทั้งยังได้เรียนรู้เบื้องหลังการท�างานในรูปแบบต่างๆ	และน�าวิธีการเหล่านั้นมา

ประยุกต์ใช้กับการท�างานในชุมชนของตนได้	นอกจากนี้การให้เด็กออกไปท�างานภายนอกชุมชนเป็นประจ�า	ยังท�าให้

เขาต้องเรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตวักบัสภาพแวดล้อมทีแ่ตกต่างจากท่ี่เขาคุน้ชนิ	รวมถงึสามารถรบัมอืกบัสิง่เร้าต่างๆ	ทีส่ามารถ

ท�าให้พวกเขาหลุดออกจากวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของเขา	ทั้งนี้เพื่อฝึกให้เยาวชนสามารถเท่าทันและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่

ได้ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและยังสามารถรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไปพร้อมๆ	กัน

	 โรงเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า	จงึเป็นโรงเรยีนทางเลอืก		ทีม่กีารสอนชดุความรูส้ามญั

ควบคูไ่ปกบัการสบืทอดวถิชีวีติในแบบของชาวปกาเกอะญอ	โดยมจีดุประสงค์ให้นกัเรยีน

เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาและเห็นคุณค่าในตนเอง	รวมถึงสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ด้วย

การพึ่งพาตนเอง	โดยมีความเข้าใจทั้งในแนวคิดแบบปกาเกอะญอและเข้าใจความ

เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมภายนอก	นอกจากนี้ยังฝึกให้นักเรียนเป็นคนที่เข้มแข็ง	

ที่ความคิดหรือค�าพูดของคนอ่ืนไม่สามารถท�าให้จุดยืนของพวกเขาสั่นคลอนได้													

รวมทั้งฝึกให้เด็กสามารถท�างานเพ่ือชุมชน	เพื่อรักษาและด�ารงวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวก

เขาให้อยู่ได้สืบต่อไป

เรียนกันอย่ำงไร
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สะทอ้นวถีิชีวติที่สอดคลอ้งกบัธรรมชำติ
และพึ่งพำตนเอง

	 จากเนื้อเรื่องของนิทานและธาสามารถสะท้อน					

วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอท่ีสอดคล้องกับธรรมชาต	ิ				

และการพึ่งพาธรรมชาติ	 เช่นการเล่าถึงการท�าไร่ท�านา						

การท�ามาหากิน	สภาพแวดล้อม	ความเชื่อ	การมองโลก	

ส่วนบทธาซึ่งสั้นและกระชับกว่านิทานก็มักจะพูดเจาะจง			

ไปบนเรื่องบางเรื่อง	ประเด็นบางประเด็น	แต่ก็สะท้อนให้

เหน็ในสิง่เดยีวกนั	และทัง้นทิานและธายงัเป็นวธิกีารหนึง่ที่

ชาวปกาเกอะญอใช้เล่าเพื่อปลูกฝังหรืออบรมสั่งสอน	

คุณภาพ	จริยธรรม	และสืบทอดวิถีการด�ารงชีวิตและ							

การด�าเนินชีวิตแบบปกาเกอะญอตลอดมา	ท�าให้รู ้วิถี							

ท�ากิน	ท�ามาหาเลี้ยงตนเป็นในสภาพแวดล้อมและแหล่ง

ทรัพยากรของตน

	 ในส่วนของโรงเรียน	“โจ๊ะมาโลลือหล่า”	 เป็น

แนวทางการสอนที่พึ่งเกิดขึ้นมาไม่ก่ีปี	 เพื่อให้เด็กได้							

เหน็ในคณุค่าของตน	โดยออกแบบการเรียนการสอนทีเ่ข้า

ถึงวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ	 ซึ่งเป็นภูมิปัญญา						

ของบรรพบุรุษ	รวมทั้งการเรียนรู้ต่อยอดเพื่อให้เท่าทัน

สงัคมในปัจจบุนัและอยูร่อดได้	นกัเรียนจะเห็นความส�าคัญ

ของตนเอง	บรรพบรุุษ	ชมุชน	และทรพัยากรทีเ่ป็นรากเหง้า

ของตน

นิทำน ธำ
และโรงเรียน
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สร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์
และควำมสำมัคคี

	 การอบรมสัง่สอนผ่านนทิานและธาเป็นภมูปัิญญา

ที่สร้างความแน่นแฟ้นของคนในครอบครัวและญาติมิตร	

รวมทั้งก่อให้เกิดความสามัคค	ีเช่น	ธาบทน�าเป็นธาท�าบุญ

และมีใจความว่า	“พี่น้องกันต้องสามัคคีกันท�าบุญ	แล้วสิ่ง

ดีๆ	ที่แม่ทิ้งไว้จะมาหาเรา”	และ	ธาทั่วไปที่มีใจความว่า				

“พี่จะไปถอนหญ้าที่ไร่น้อง	น้องไปถอนหญ้าที่ไร่พี่”	ซึ่ง					

คนเฒ่าคนแก่ในชุมชนได้วิเคราะห์ว่า	 ธาทั้งสองบทนี้

ต้องการสอนให้พี่น้องรักและสามัคคีกัน	นอกจากในส่วน

เนือ้หา	ส่วนของวธิกีารสัง่สอนอบรมหรอืสบืทอดกม็รีปูแบบ

ที่สร้างเสริมความสามัคคีด้วยเช่นกัน	นิทานและธาจะ						

ถูกเล่าโดยผู้เฒ่าผู้แก่	จึงเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์และ

สืบทอดวิธีคิดและการมองโลกจากคนเฒ่าคนแก่สู ่เด็ก				

เช่นเดียวกับโรงเรียน	“โจ๊ะมาโลลอืหล่า”	ทีเ่ม่ือมีการเรยีน

การสอนแบบวิถีชีวิตปกาเกอะญอแล้ว	ผู้ใหญ่ในชุมชนก็

สามารถเป็นครูให้ลูกหลานของพวกเขาได้	ท�าให้คนจาก

หลายรุ่นได้พูดคุยและส่งต่อชุดความรู้ต่างๆ	ให้กันได้
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ชุมชนนี้
อยู่ดีมีสุข

 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน มีความเฉพาะตัวและเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งเป็นไป

เพือ่ให้ชวีติรอดและด�ารงเผ่าพนัธ์ุสืบต่อมาได้ โดยมพีืน้ฐานจากการพึง่พงิทรพัยากรป่าและน�า้ อนัเป็นสภาพแวดล้อมและ

ธรรมชาติที่ก�าหนดแนวคิดในการด�ารงชีวิตและมีการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกลมกลืนไปด้วยกัน ทั้งคน ป่า และน�้า

 ด้วยทนุชีวติซึง่คอืทรพัยากรป่าและน�า้ดงัทีก่ล่าวไป รวมทัง้การสร้างสรรค์วิธกีารใช้ประโยชน์อย่างมลีกัษณะเฉพาะ

ของกลุม่ชน อนัมลีกัษณะของการใช้สอยอย่างไม่ท�าลายและอยู่ร่วมกับธรรมชาตไิด้อย่างสอดคล้องกลมกลนื การให้ความ

หมายท่ียกย่องทุกส่ิงว่ามีคุณต่อชีวิตของตน การพึ่งพาตนเองได้และความเข้มแข็งของกลุ่มชน รวมทั้งการส่งต่อสืบทอด 

ผ่านการรักษาดูแลอย่างเคารพและการอบรมสั่งสอนด้วยวิธีที่แยบคายเหล่านี้น�าไปสู่การมีชีวิตที่ “อยู่ดีมีสุข” ของชาว             

ปกาเกอะญอ หรือความมีสุขภาวะในทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่สุขภาวะทางกาย จิต ปัญญา และสังคม 

 สุขภาวะทางกาย เน่ืองจากการมีอาหารการกินที่สมบูรณ์เพียบพร้อม และสะอาดปลอดภัย เป็นวัตถุดิบจาก

ธรรมชาติและไร้การปรุงแต่ง ความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายยังเกิดจากการท�างานที่จ�าเป็นของชีวิตต้องใช้แรง เดินมาก

และออกแรงมาก ส่งผลให้มีความสมบูรณ์ทางกาย เมื่อต้องการพักผ่อนหลับนอนก็มีบ้านเรือนที่ให้ได้อยู่อาศัย หลบร้อน

หนาวได้อย่างไม่ล�าบาก นอกจากนี้ชาวปกาเกอะญอยังมีวิธีบ�ารุงร่างกายและรักษาสมดุลของร่างกายด้วยสมุนไพรยาดี     

ที่หาได้ทั่วไปในพื้นที่

 สุขภาวะทางจิต เนื่องจากท้องอิ่ม ใจก็พลอยเป็นสุข ขณะที่จิตใจยังได้รับการขัดเกลา ยกระดับให้รู้จักรักและ       

แบ่งปัน ข้อห้ามและความเช่ือต่างๆ แม้ดูไร้เหตุผล แต่มากด้วยศรัทธา ส่งผลให้ชาวปกาเกอะญอให้มีการแสดงออกทาง

พฤติกรรมท่ีให้เคารพต่อธรรมชาติและส่ิงศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าล้วนมีคุณแก่ชีวิต โดยพวกเขาจะ

แสดงออกด้วยความนอบน้อม การไหว้ขอบคณุและขอขมา ทัง้หมดนีเ้ป็นสิง่ทีก่ระท�าได้ไม่ยากนกัส�าหรบัชาวปกาเกอะญอ

 สุขภาวะทางปัญญา เน่ืองจากการค้นพบความจริงที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตจากการบ่มเพาะจากสภาพแวดล้อมและ

ธรรมชาติ ซึ่งได้สอนว่า ไม่มีอะไรที่มีความคงทนตลอดไป ทุกอย่างย่อมสลายกลับสู่ธรรมชาติ ชาวปกาเกอะญอจงึเลือกที่

จะไม่สะสมทรพัยากรและรูจ้กัเพยีงพอส�าหรบัการกนิอยูใ่นแต่ละฤดกูาล พวกเขามวิีธจีดัการทรพัยากร เช่นการจดัระบบแบ่ง

ผนืป่าตามจดุประสงค์การใช้สอยและการอนุรักษ์อย่างชาญฉลาด รวมทัง้การดแูลลกูหลานด้วยวิธทีีแ่ยบคายแต่มสีนุทรยีะ

และประกอบด้วยคุณธรรมเช่น การเล่านิทานให้ฟัง และการร้องธา เพื่อให้ชีวิตของตนนี้ อยู่รอดได้ โดยไม่ท�าลายหรือ

เบียดเบียนสิ่งใด

 สุขภาวะทางสังคม เนื่องจากแบบแผนในการด�ารงชีวิต และการอยู่ร่วมกันของชาวปกาเกอะญอ ท�าให้เขาต้อง

พึ่งพากัน เช่นการช่วยกันท�าไร่ หรือเก่ียวข้าว หรือการสร้างสัมพันธ์ของคนต่างวัย ด้วยการตั้งวงเล่านิทาน การตักน�้า           

ที่ล�าธารซึ่งผู้หญิงจะได้พบปะพุดคุยกัน และแม้แต่การสอนลูกสาวทอผ้าที่ช่วยสานสัมพันธ์แม่ลูกไว้ ตัวอย่างเหล่านี้น�าไป

สูค่วามสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนัของกลุม่ชนและน�าไปสู่สังคมทีเ่ข้มแขง็มคีวามสามคัค ี นอกจากนีค้ณุธรรมในแต่ละบคุคลยังน�า

ไปสู่การร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดีส�าหรับทุกคนในชุมชน
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พ่อแม่

ทุกคน

รักป่ำ
เหมือน
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สัมภำษณ์
พวกเรำ

ประทับใจอะไรกัน

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู ้คุณค่า 

อย่างการเลี้ยงสัตว์ พวกเขาเลี้ยงมันตาม

ธรรมชาติ ไม่ฝืนธรรมชาติอะไรเลย ใช้         

ทุกอย่างที่น�ามาจากธรรมชาติ เช่น ปล่อย

ควายให้ไปหาอาหารตามนา ช่วยไปก�าจัด

วชัพชื ส่วนทีอ่ยูข่องมนัคอืใต้ถนุบ้านหรอืป่า 

ที่พวกเขาใช้ทุกอย่างไม่ท�าลายโลกเลย 

ชาวบ้านไม่ต้องไปพึง่พาปัจจยัจากโลก

ภายนอกก็สามารถอยู่ได้ มีความรัก

ความสามัคคีช่วยเหลือกันตลอดไม่ว่า

จะเป็นคนในครอบครวั เพือ่นบ้านหรอื

แม้กระทั่งการเลี้ยงสัตว์

ติณณ์

เจเจ

ชุมชนปกาเกอะญอที่น่ีมีวิถี

ชวิีตทีพ่ึง่พาอาศัยกนัอยูแ่บบ

ครอบครัว

ป่าน

ชาวปกาเกอะญอรู ้จักใช้ รู ้จัก

รักษาและมีวิถีชีวิตที่ไม่ต ้อง

พึ่งพาเงินสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้

ด้วยตนเอง

โจน่าห์

พิม
ภูมิปัญญาการด�ารงชีวิตกับป่า

โดยไม่จ�าเป็นต้องพึ่งส่ิงของเงิน

ทองจากข้างนอก เช่นการทอผ้า

ทุกขั้นตอน ตั้งแต่หาวัสดุในการ

ท�าสีย้อม ออกแบบเครื่องมือการ

ทอ หาวัสดใุนการท�าเครือ่งทอมอื 

จนถงึขัน้ตอนทอผ้า ทกุอย่างล้วน

มาจากธรรมชาติรอบตัว

ชาวบ ้านปกาเกอะญอรู ้จักการใช ้

ทรัพยากรไม้ไปพร้อมกับการรักษาไป

ในตัว พวกเขาท�าให้ทรัพยากรไม่มี   

วันหมดไป

พี
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ประทับใจการสั่งสอนของชาวปกาเกอะญอ 

ไม่ว่าจะผ่านการอบรมโดยตรง ฟังนิทาน ธา 

หรือผ่านความเชื่อและข้อห้ามต่างๆ ผลลัพธ์

ที่ได้มันเห็นได้ชัดเจน จากทรัพยากรป่าที่

รอบตัวพวกเขา ได้ถูกรักษาไปพร้อมกับการ

ใช้อย่างรู้คุณค่า จนอุดมสมบูรณ์ตลอดมา 

หากไม่มีการสั่งสอนแบบน้ี พวกเขาก็คงไม่

ต่างจากคนเมืองอย่างเรา 

ทราย

พวกเขาสามารถด�ารงชวีติด้วยการ

พึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

การรกัษา อาหาร หรอื แม้แต่อาชพี

ต่างๆ กต็าม พวกเขาไม่จ�าเป็นต้อง

เข้ามาในเมอืงเพือ่หางาน พวกเขา

สามารถด�ารงชีวิตอยู่กับป่าได้โดย

ไม่จ�าเป็นต้องพึ่งเงินมาก

นาย

วิถีชีวิตที่ไม่ต้องใช้เงินเเต่กลับมี

ข้าวกนิ มนี�า้ดืม่อย่างอดุมสมบรูณ์

มายด์ เกื้อ
การรักษาป่าผ ่านความเชื่อ

ประเพณี พิธีกรรม การสั่งสอน 

เเละพวกเขาสามารถใช้ชีวิต

อย่างมีความสุขได้ด้วยตนเอง

ชาวปกาเกอะญอสามารถเลี้ยงสัตว์ต่างๆ

ได้โดยเเทบจะไม่ต้องใช้เงนิในการเลีย้งดู 

เเละยังสามารถใช้ประโยชน์จากสัตว์ใน

ชีวิตประจ�าวันได้

น�้า

ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานมวิีธกีาร

อบรมส่ังสอนที่มีประสิทธิภาพมาก 

น่ันคือการอบรมสั่งสอนผ่านนิทาน

และธา ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงเด็กได้ง่าย 

และท�าให้เด็กจ�าได้ดี

ผิงอัน

เคนญ่า
วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอที่ไม ่มี

สัญญาณอินเตอร์เน็ตเพราะมันท�าให้

เราได้อยู่กับตัวเอง เเละเห็นธรรมชาติ

รอบๆ ตัว

สายฟ้า
ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานมี

ความสามัคคีแน่นแฟ้นมาก    

ซึง่เป็นส่ิงทีห่าได้ยากจากสงัคม

ปกติที่เราอยู่กัน  

ความสามัคคขีองพวกเขาคือ ทัง้

หมู่บ้านมีความสนิทสนมกัน 

เวลามีงานที่ไร่ก็จะไปช่วยกัน

ท�าทั้งหมู่บ้าน
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พวกเขาใช้ประโยชน์จากป่าเท่าท่ีจ�าเป็น 

โดยมีการค�านึงถึงผู ้ที่ใช้มันต่อจาก   

พวกเขา พวกเขาจงึใช้ป่าไปพร้อมๆ กับ

การดูเเลป่า 

จีน

เขาไม่อายทีจ่ะใส่ชดุประจ�าเผ่าของ

เขาไปไหนมาไหน เเละเขามคีวาม

ภมูใิจในส่ิงทีเ่ขามอียู ่เเละยงัอยาก

ทีจ่ะใส่ชดุของเขา ทีเ่ขาทอเอง ย้อม

เอง เเละหามาเอง ก็ท�าให้ได้เห็น

ว่าเขามคีวามภมูใิจกบัสิง่ทีเ่ขามอียู่

เขาสามารถน�าสิ่งรอบตัวของเขา หรือ

ธรรมชาติรอบตัวของเขามาใช้ประโยชน์     

ทุกอย่างในชีวิตของเขา สามารถน�ามา     

ดัดเเปลงได้ทุกอย่าง เขาสามารถน�าไม้    

มาท�าเป็นตั้งเเต่เคร่ืองทอ ย้อมสี ท�าเป็น

บ้าน ท�าเป็นยา เป็นอาหาร

เม็ดทราย

พวกเขามคีวามสามคัค ีช่วยเหลอืกนัเหน็ได้จากการทีพ่วกเขาช่วย

กันท�าไร่ แม้ว่าจะไม่ใช่ไร่ของตนเอง และส่ิงที่ชาวปกาเกอะญอ   

มแีละเราไม่มกีค็อือาหารทีม่าจากป่าหรอืทีป่ลกูเองทีไ่ม่มสีารเคมี

กัสจัง

เน

ชาวบ้านไม่ต้องใช้ทรัพยากร

อย่างมากมาย อย่างบ้านก็ใช้

วัสดุที่หาได้ในป่า เเละตัวบ้าน

นั้นก็แฝงไปด ้วยภูมิป ัญญา

มากมายหลายอย่าง

กิมเล้ง

เต๋า
ชุมชนปกาเกอะญอในเเบบวิถีชีวิต

ที่ช้า ซึ่งท�าให้พวกเขาต้องท�าอะไร

หลายๆอย ่างเอง ท�าให ้เห็นถึง

กระบวนการเปล่ียนเเปลงของบาง

สิง่บางอย่าง เเละท�าให้รูส้กึว่ากว่าจะ

ได ้บางสิ่ งบางอย ่างมามันยาก

ล�าบาก เเละเกิดเป็นความสวยงาม

ขึ้น

เกื้อ
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กัสจัง

เต๋า

แนวคิดของคนในชุมชน การนึกถึงคนอ่ืน

ก่อนนึกถึงตนเอง เช่นการใช้น�้าท่ีนึกถึงคน

ปลายน�า้ก่อน และทีเ่รามนี�้าใช้ในตอนนี ้เขา

เองต้องใช้อย่างน้อยมากและรักษาไว้ให้

สะอาด เพื่อให้คนอื่นมีใช้

เพลิน
เป็นเพียงเวลาอันส้ัน แต่ท�าให้ฉันได้รับรู้ว่าพวกเขามีความพอดี

ในวิถีชีวิตของเขาไม่ขาดและไม่มากเกินไป

แก้มยุ้ย

มีความเคารพนอบน้อมต่อ

ธรรมชาติ รอบตั วและใช ้

ประโยชน์จากธรรมชาตอิย่าง

คุ้มค่า และการพึ่งพาตนเอง

ของชาวปกาเกอะญอที่พึ่งพา

ธรรมชาติรอบตัว

เอม

การทีพ่วกเขาสามารถอยูไ่ด้ทัง้ทีพ่วกเขามแีค่

น�้ากับป่า หากเรามีความรู้ในการอยู่กับป่า 

เราก็คงเลือกที่จะไม่อยู่เพราะมันไม่สะดวก

สบายแต่พวกเขาเลือกที่จะอยู่และไม่รู้สึกว่า

ตนเองขาดอะไรในชีวิต

ลูกแตง

วิ ถี ชี วิ ตที่ แท ้ จ ริ ง

เป็นการด�ารงชีวิต  

ที่ ไม ่ได ้ขึ้นอยู ่กับ

เงินแต่อย่างเดียว

เกิ้ล

กิ๊ฟ
วิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติป่าไม้ โดยไม่จ�าเป็นต้องพึ่ง

เงนิ เช่นการแต่งกายพวกเขาเข้าไปในป่าเพือ่หาวัสดุมา

ท�าเอง แต่เราต้องใช้เงินซื้อเสื้อผ้ามา
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บทสรุป
พวกเรำ
ของ

 จากการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน    

ปกาเกอะญอ บ้านสบลาน อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่น้ี      

พบว่า ชุมชนปกาเกอะญอบ้านสบลานมีคุณค่าและศักยภาพ    

ในตนเองหลายประการ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

1. เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติไม่ฝืนท�าลาย

หรืออยู่เหนือธรรมชาติ โดยพวกเขามีทัศนคติและโลกทัศน์         

มองว่า ชาวปกาเกอะญอนั้นอยู่ภายใต้อ�านาจของ “ผี” หรือ 

“ธรรมชาติ” ซึ่งพวกเขาต้องให้ความเคารพย�าเกรง

การท�ามาหากินของเขาในพ้ืนที่ธรรมชาติที่อุดมไปด้วยป่าและ

น�้านี้จึงเป็นไปอย่าง “พึ่งพา” ตามความจ�าเป็น และต้อง

ตอบแทนดแูล ผืนป่าและน�า้จงึไม่ถกูท�าลายอย่างล้างผลาญด้วย

มือของชาวปกาเกอะญอ ตรงกันข้าม พวกเขายังคือกลุ่มชนที่

ช่วยดแูลรกัษารกัษาทรพัยากรป่าต้นน�า้อนัเป็นทรพัยากรส�าคญั

ของชาติอีกด้วย

2. เป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้ตราบใดที่พวกเขายังสามารถ    

ตั้งถิ่นฐานและด�ารงชีพอยู่ในพื้นที่และชุมชนที่พวกเขาเกิดมา

โดยไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก

เพราะองค์ความรู้ในการเลี้ยงดูชีวิตของคน ด้านต่างๆ ล้วนได้

รบัการถ่ายทอดและบ่มเพาะมารุน่ต่อรุน่ในพืน้ทีแ่ห่งนี ้พวกเขา

รูจ้กัธรรมชาต ิชวีติพชื-สตัว์ ป่า เขา และสายน�า้ ทีต้่องพึง่พงิเป็น

อย่างดี มีความรู ้เรื่องของระบบและวัฎจักรทางธรรมชาติ           

จนสามารถใช้ประโยชน์เพ่ือยังชีพได้ ขณะเดียวกันก็สามารถ

ดูแลรักษาในรูปแบบที่สอดคล้องไปกับวิถีธรรมชาติดังกล่าว

 จากการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน    

ปกาเกอะญอ บ้านสบลาน อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่น้ี      

พบว่า ชุมชนปกาเกอะญอบ้านสบลานมีคุณค่าและศักยภาพ    

ในตนเองหลายประการ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

1. เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติไม่ฝืนท�าลาย

หรืออยู่เหนือธรรมชาติ โดยพวกเขามีทัศนคติและโลกทัศน์         

มองว่า ชาวปกาเกอะญอนั้นอยู่ภายใต้อ�านาจของ “ผี” หรือ 

“ธรรมชาติ” ซึ่งพวกเขาต้องให้ความเคารพย�าเกรง

การท�ามาหากินของเขาในพ้ืนที่ธรรมชาติที่อุดมไปด้วยป่าและ

น�้านี้จึงเป็นไปอย่าง “พึ่งพา” ตามความจ�าเป็น และต้อง

ตอบแทนดแูล ผืนป่าและน�า้จงึไม่ถกูท�าลายอย่างล้างผลาญด้วย

มือของชาวปกาเกอะญอ ตรงกันข้าม พวกเขายังคือกลุ่มชนที่

ช่วยดแูลรกัษารกัษาทรพัยากรป่าต้นน�า้อนัเป็นทรพัยากรส�าคญั

ของชาติอีกด้วย

2. เป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้ตราบใดที่พวกเขายังสามารถ    

ตั้งถิ่นฐานและด�ารงชีพอยู่ในพื้นที่และชุมชนที่พวกเขาเกิดมา

โดยไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก

เพราะองค์ความรู้ในการเลี้ยงดูชีวิตของคน ด้านต่างๆ ล้วนได้

รบัการถ่ายทอดและบ่มเพาะมารุน่ต่อรุน่ในพืน้ทีแ่ห่งนี ้พวกเขา

รูจ้กัธรรมชาต ิชวีติพชื-สตัว์ ป่า เขา และสายน�า้ ทีต้่องพึง่พงิเป็น

อย่างดี มีความรู ้เรื่องของระบบและวัฎจักรทางธรรมชาติ           

จนสามารถใช้ประโยชน์เพ่ือยังชีพได้ ขณะเดียวกันก็สามารถ

ดูแลรักษาในรูปแบบที่สอดคล้องไปกับวิถีธรรมชาติดังกล่าว

3. มรีะบบการจดัการทรพัยากรทีช่ดัเจนและแยบคาย เช่น ระบบ

การท�าไร่หมุนเวียน เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็น การ

ท�าการเพาะปลูกในผืนป่า ด้วยข้อห้ามและพิธีกรรมที่มากมาย 

จนสามารถก�ากับพฤติกรรมของพวกเขา ไม่ให้ล่วงเกินผืนป่า

มากเกินไป หรือตัวอย่างการจัดสรรพื้นที่ป่าที่มีการจัดแบ่งพื้นที่

อย่างชัดเจน ทางจิตส�านึก ซึ่งจะไม่มีวันที่จะรุกล�้าพื้นที่แห่ง 

ความเชือ่ใดๆ รวมทัง้ แม้ในพ้ืนทีท่ีใ่ช้สอยได้ กย็งัมรีะเบยีบของ

ชุมชน ทั้งในรูปแบบของข้อห้าม พิธีกรรมและกฎกติกาต่างๆ 

ท�าให้ไม่สามารถกอบโกยจากธรรมชาติได้มากนัก

4. มีการส่งต่อและสืบทอดภูมิรู้อย่างแยบคาย เช่น ผ่านการเล่า

นิทาน ธา รวมทั้งการสอนผ่านการท�ามาหากิน ท้ังยังน�าไปสู่ 

การเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ของคนรุน่เก่า-ใหม่ รวมทัง้มีความ

เข็มแข็ง สามัคคี ด้วยจารีต คติธรรมและวิถีการด�ารงชีวิตทที่

สืบทอดกันมาเนิ่นนาน

 อย ่างไรก็ตาม ชุมชนปกาเกอะญอบ้านสบลาน         

อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ก�าลังเผชิญสถานการณ์         

ความเปลีย่นแปลงทัง้จากปัจจบัภายนอก ได้แก่นโยบายรฐั เช่น 

การประกาศกฎหมายอุทยานแห่งชาติ โครงการเข่ือน และการ

เข้ามาของไฟฟ้า จนน�าไปสู่ความเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ

สิทธใินการท�ากนิและจัดการทรพัยากรด้วยตนเอง รวมทัง้ปัจจยั

ภายใน ในด้านทัศนคติในการด�าเนินชีวิตและความภาคภูมิใจ

ในความเป็นชาวปกาเกอะญอของคนในชุมชน

3. มรีะบบการจดัการทรพัยากรทีช่ดัเจนและแยบคาย เช่น ระบบ

การท�าไร่หมุนเวียน เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็น การ

ท�าการเพาะปลูกในผืนป่า ด้วยข้อห้ามและพิธีกรรมที่มากมาย 

จนสามารถก�ากับพฤติกรรมของพวกเขา ไม่ให้ล่วงเกินผืนป่า

มากเกินไป หรือตัวอย่างการจัดสรรพื้นที่ป่าที่มีการจัดแบ่งพื้นที่

อย่างชัดเจน ทางจิตส�านึก ซึ่งจะไม่มีวันที่จะรุกล�้าพื้นที่แห่ง 

ความเชือ่ใดๆ รวมทัง้ แม้ในพ้ืนทีท่ีใ่ช้สอยได้ กย็งัมรีะเบยีบของ

ชุมชน ทั้งในรูปแบบของข้อห้าม พิธีกรรมและกฎกติกาต่างๆ 

ท�าให้ไม่สามารถกอบโกยจากธรรมชาติได้มากนัก

4. มีการส่งต่อและสืบทอดภูมิรู้อย่างแยบคาย เช่น ผ่านการเล่า

นิทาน ธา รวมทั้งการสอนผ่านการท�ามาหากิน ท้ังยังน�าไปสู่ 

การเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ของคนรุน่เก่า-ใหม่ รวมทัง้มีความ

เข็มแข็ง สามัคคี ด้วยจารีต คติธรรมและวิถีการด�ารงชีวิตทที่

สืบทอดกันมาเนิ่นนาน

 อย ่างไรก็ตาม ชุมชนปกาเกอะญอบ้านสบลาน         

อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ก�าลังเผชิญสถานการณ์         

ความเปลีย่นแปลงทัง้จากปัจจบัภายนอก ได้แก่นโยบายรฐั เช่น 

การประกาศกฎหมายอุทยานแห่งชาติ โครงการเข่ือน และการ

เข้ามาของไฟฟ้า จนน�าไปสู่ความเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ

สิทธใินการท�ากนิและจัดการทรพัยากรด้วยตนเอง รวมทัง้ปัจจยั

ภายใน ในด้านทัศนคติในการด�าเนินชีวิตและความภาคภูมิใจ

ในความเป็นชาวปกาเกอะญอของคนในชุมชน
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ถ้าไม่มีป่า 
พะตี่ก็อยู่ไม่ได้

ถ้าไม่มีป่า 
พะตี่ก็อยู่ไม่ได้
“

”
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ปรัชวัน สบลำนสวัสดิ์ อายุ 8 ปี
หนูรักควาย	รักหมู	รักไก่มากที่สุด	เพราะว่ามันตัวใหญ่	รักไร่หมุนเวียนด้วย	เพราะท�าให้มีข้าวกิน					

มีผักกิน	แต่ตอนนี้ต้นไม้น้อยลงมาก	ไม่อยากให้มันหายไปเลย	เพราะถ้างั้นก็ไม่มีบ้านอยู่	แล้วก็จะ

ไม่มทีีอ่ยู	่แต่กอ็ยากให้ไฟฟ้าเข้ามานะ	เพราะอยากดหูนงั	จะได้ท�างานตอนกลางคนืได้	แต่ยงัไงกไ็ม่

อยากออกไปข้างนอก	เพราะหนูรักหมู่บ้าน	

พะมื่อใส่ชุดของปกาเกอะญอไปทุกที	่เพราะอยากรักษาวัฒนธรรมของตัวเอง	ถ้าไปใส่ชุดข้างนอก

เขาก็จะมองเราเป็นคนข้างนอกได	้	การใส่เสื้อผ้าของตัวเองท�าให้รู้ว่าเป็นเผ่าอะไร	ทุกครั้งที่เข้าวัด

ก็จะใส่ชุดตัวเอง	เวลาที่ใส่แล้วก็ตัวเองรู้สึกภูมิใจ	เวลาที่ใครมาเห็นจะได้รู้	ว่าเป็นปกาเกอะญอ 

จริงๆ	พะมื่อจะคอยสอนลูกๆ	หลานๆ	ให้รู้จักทอผ้า	อย่างเด็กอายุ	8	ขวบก็จะลองให้เขาม้วนฝ้าย

ก่อนจากนั้นก็จะค่อยๆ	สอนไปทีละข้ันตอนโดยตอนแรกจะสอนก่อน	ตอนหลังให้ท�าเอง	สอนไป

เมื่อท�าไปเรื่อยแล้วมันคุ้นเคยกับการทอมันก็จะเป็นเรื่องง่ายและก็จะท�าได้

พะมื่อ อายุ 62 ปี

มอง

เปลี่ยนแปลง
ควำม

“จากธรรมชาติสู่คน 
จากผู้คนสู่ชีวิตประจ�าวัน 

เกิดวัฒนธรรม
 พึ่งพาและรักษาป่าน�า้

ซึ่งในวันนี้ ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไป”

ยอดฉัตรมิ่งบุญ

โมรักป่า	ป่าเป็นเหมือนพ่อ	นาเป็นแม่	ถ้าไม่มีสองสิ่งนี้	ไม่มีก็อยู่ไม่ได้	อย่างชาวปกาเกอะญอ	ดูแล

ชุมชนได้ดีที่สุดแล้ว	โมอยากให้เด็กๆ	สืบทอดวัฒนธรรมของเราต่อไป	ถ้ามีลูกมีหลานโมก็อยากให้

พวกเขาสืบทอดวัฒนธรรม

เวโพ ยอดฉัตรมิ่งบุญ อายุ 53 ปี
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โมรักไร่หมุนเวียน	เพราะในไร่หมุนเวียน	มีทั้ง	พริก	ข้าว	งา	ถั่ว	ท�าให้มีอาหารกิน	ไม่เปลืองเงิน	และ

ไม่เหนื่อยเพราะทุกคนไปช่วยกัน		โมชอบบ้านแบบเก่าของโม	มันเย็นดี	แต่บ้านท่ีอยู่ปัจจุบันเป็น 

แบบใหม่ก็เพราะลูกสร้างให้	บ้านแบบเก่าต้องเข้าไปไกลเพื่อหาวัสดุในการสร้างล�าบากหน่อย	อันที่

จรงิไฟฟ้าเข้ามามทีัง้ข้อดแีละข้อเสยี	ข้อเสยีคอืเสยีเงนิ	และเดก็ๆ	อาจจะตดิ	แล้วถ้าตดิมากๆ	กไ็ม่ยอม

ไปไร่	ต้องบังคับไป	ความจริงไม่มีไฟฟ้าก็อยู่ได	้มีหรือไม่มีก็ได้	ทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยไร่หมุนเวียน

เตอะแพ สบลำนสวัสดิ์ อายุ 65 ปี

หน่อลำ่ อายุ 34 ปี
โมใส่ชุดปกาเกอะญอไปแทบทุกท่ี	ที่โมใส่ชุดปกาเกอะญอไปทุกที่ก็เพราะว่ามันแสดงความเป็น										

ปกาเกอะญอ	อย่างคนเมอืงกใ็ส่ชดุคนเมอืง	โมเกิดมาเป็นคนปกาเกอะญอกใ็ส่ชดุปกาเกอะญอแล้วชดุ

ปกาเกอะญอมันป็นสิ่งที่พ่อแม่สืบทอดกันมา	แต่อันที่จริงมันก็ดีทั้ง	2	อย่างนะ	ใส่ได้เหมือนกัน	แต่ถ้า

ให้ใส่เสื้อผ้าแบบคนข้างนอกแล้วไม่ทอผ้าโมเลยไม่เอา	 เพราะว่าโมอยากจะเก็บเอาไว้ให้ลูกหลาน

สืบทอดต่อ	โมไม่อยากให้อะไรหายไปเลย	และโมจะเพิ่ม	โมไม่ยอมให้มันหายไปแน่นอน

พะตี่รักหลายอย่างในหมู่บ้านเลยนะ	ไม่ใช่แค่อย่างเดียว	พะตี่รักป่า	รักน�้า	รักปลา	รักทุกอย่าง	เวลาเรา

ไปหาน�้าตรงอนุรักษ์ปลา	เราไม่เคยคิดที่จะไปจับ	ไปฆ่าเขา	มีแต่เอาอาหารไปให้	พะตี่ก็ไปดูปลา	ไป

เล่นกับปลา	ก็เหมือนดูทีวี	แต่ดูทีวีนี่พะต่ีไม่ชอบนะ	อยู่ที่นี่ดูทีวีธรรมชาติดีกว่า	ไม่ต้องว่าเฮาใหญ่										

ไม่ต้องว่าเฮาสงู	เฮารู้	มนักพ็อๆ	กนัหมด	พะตีเ่ชือ่ว่าวฒันธรรมทีน่ีจ่ะไม่หายไปไหน	พะตีไ่ม่ให้หายหรอก	

ก็จะสืบทอดกันแบบนี้	จะสอน	จดบันทึกกัน	สอนก็ช่วยจ�า	ถ้าเราช่วยกัน	คนนั้นรู้นิด	คนนี้รู ้หน่อย														

รู้กันคนละน้อยๆ	แต่รู้หลายๆ	คนรวมกันก็รู้เยอะเอง

แดง ยอดฉัตรมิ่งบุญ อายุ 74 ปี

ยอดฉัตรมิ่งบุญ

พ่อรักที่อยู่	รักป่า	รักการท�าไร่ท�านาของหมู่บ้าน	แต่ตอนนี้ป่าน้อยลงเยอะ	เพราะมีประชากรเพิ่มขึ้น	

ปัจจุบันนี้หลายๆ	สิ่งเริ่มเปล่ียนไป	มีหลายๆ	เริ่มเข้ามาและเราต้องตามเขาให้ทัน	อย่างไฟฟ้าที่เข้ามา		

ก็มีจะบทบาทค่อนข้างมากในการเปลี่ยนแปลงของชุมชน	ความจริงมันเป็นความต้องการส่วนหนึ่งของ

ชุมชนด้วย	ซึ่งจะขาดไม่ได้	แต่ไฟฟ้าก็ให้ทั้งคุณและโทษ	อยู่ท่ีคนว่าจะใช้อย่างไร	นอกจากไฟฟ้าแล้ว		

อีกสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าเปลี่ยนแปลง	คือบ้าน	สมัยก่อนจะใช้บ้านที่ท�าจากไม้ทั้งหมด	หลังคาก็จะมุงด้วย			

ใบคา	ซึ่งรับกับสภาพแวดล้อมของท่ีนี่	 เพราะเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของหมู่บ้าน	แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเป็น	

กระเบื้องแทบทั้งหมดแล้ว	ซึ่งมันอาจจะแข็งแรงกว่า	แต่มันร้อน	พอพายุมา	ก็ปลิวออกไปซึ่งเป็นอันตราย

ต่อคนรอบข้าง	ตอนนี้บางอย่างมันเลือนหายไป	เช่น	การใช้ชีวิตแบบพอเพียง	ไม่ต้องคิดอะไรมาก															

ท�าไป	กินไป	ใช้ไป	ไม่ต้องหาเงินเยอะๆ	เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ	แต่ประเพณีและภูมิปัญญา

ต่างๆ	ก็ยังคงมีอยู่	ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่สามารถสอนได้

อภิรักษ์ เลิดชัยวรฤทัย อายุ 38 ปี
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วัฒนธรรม
พิเศษ

	 การจัดตั้งเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษเป็นแนวคิดที่

ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโต้กระแสการพัฒนาที่เข้ามาบุกรุก

วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ ์มากเกินไปจนเกิดเป็นปัญหา	

แนวคดินีจ้งึอาจเป็นแนวทางการแก้ปัญหาของกลุม่ชาตพินัธุ์

ที่น�าเรื่องที่อยู ่อาศัย	ที่ท�ากิน	การใช้ทรัพยากร	วิถีชีวิต		

ขนบธรรมเนียมประเพณี	และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์

มาพิจารณาอย่างรอบด้าน	โดยตั้งอยู่บนความเชื่อว่า										

สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้	 เพราะแต่ละส่วน

ส่งผลกระทบต่อกนัไม่ว่าทางใดกท็างหนึง่	และเพือ่ต้องการ

เพิม่ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของกลุม่ชาตพินัธุ์	โดยให้กลุม่

ชาตพินัธุแ์ต่ละชมุชนมสีทิธทิีจ่ะตดัสนิใจในการเลอืกรปูแบบ

วิถีชีวิตวัฒนธรรมด้วยตนเองว่าสิ่งใดที่เขาต้องการจะ

สืบทอดหรือสิ่งใดที่เขาต้องการจะละท้ิง	หรือแม้แต่สิทธิใน

การจัดการพื้นที่ท�ากินเองก็ตาม

	 นักวิชาการระบุว่ากลุ่มชาติพันธ์และชนเผ่าพ้ืน

เมืองหลายกลุ่มตกอยู่ในภาวะวิกฤตเป็นกลุ่มเปราะบาง									

ที่คนในสังคมจะต้องช่วยกันปกป้องดูแล	ปัญหาโดยภาพ

รวมของกลุม่คนเหล่านีม้ผีลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม

จากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายใช้ทรัพยากร

อย่างไม่เป็นธรรม	

	 ซึ่งปัญหาหลักของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืน

เมอืงทัว่ประเทศเป็นไปในลกัษณะเดยีวกนัคอืปัญหาความ	

ไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยและท่ีท�ากินท้ังในป่า	ในทะเล	และ

ปัญหาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบพิธีกรรมก�าลังถูกรุกราน	

รวมทัง้ปัญหาการไม่มสีญัชาตหิรอืไม่มบีตัรประชาชน		การ

เข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและถูกเอาเปรียบถูกรีดไถ	ปัญหา

ขาดโอกาสทางด้านการศกึษา	ปัญหาการถกูรกุรานวถิชีวีติ

วัฒนธรรมด้วยสังคมสมัยใหม	่

 

รวมถงึปัญหาการขาดความมัน่คงทางด้านจติใจเนือ่งจากการถูกกดดนั

มายาวนานและปัญหาอคติชาติพันธุ์ของคนในสังคมไทยที่ไม่เข้าใจ

วฒันธรรมทีแ่ตกต่างยิง่ท�าให้คณุภาพชวีติเลวร้ายลงกลายเป็นกลุม่คน

ที่ยากจน

	 12	 มิ.ย.	 2557	นายสุรพงษ์	 กองจันทึก	 รองประธาน

อนุกรรมการอ�านวยการเพื่อติดตามการด�าเนินงานตามนโยบาย			

ฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง	กระทรวงวัฒนธรรม	เปิดเผยว่าในวันที่	5	-	7	

มิ.ย.	2557	ที่ผ่านมา	ชาวกะเหรี่ยงและนักวิชาการกว่า	200	คนจาก

ทั่วประเทศได้จัดการประชุมเพื่อสืบสานอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

เขตวัฒนธรรมพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี	3	ส.ค.	2553	เรื่องแนว

นโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื ้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงที่ศูนย์

วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต�าบลไล่โว่	อ.สังขละบุรี	จ.กาญจนบุรี

โดยที่ประชุมได้มีมติใน	หลักการ	“ป่าอยู่ได้คนอยู่ได้”	เป็นข้อเสนอ			

7	ด้านแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

1.	ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	ต้องการการคมนาคมที่สะดวกและ

การเข้าถึงพื้นที่เพื่อติดต่อสื่อสาร

 

2.	ด้านการจัดการทรัพยากรและท่ีท�ากิน	ให้รัฐยอมรับและสนับสนุน	

“ไร่หมุนเวียน”	ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาต	ิโดยให้รัฐก�าหนด

ขอบเขตทีท่�ากนิทีช่ดัเจนให้ชมุชนจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละมสิีทธิ

ดูแลพื้นที่ด้วยตนเอง

 

3.	ด้านสิทธิในสัญชาติ	ให้รัฐด�าเนินการท�าบัตรประชาชนแก่ชาว

กะเหรี่ยงดั้งเดิมติดแผ่นดินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

4.	ด้านการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม	ให้รัฐและบุคคลภายนอก

ยอมรับกฎเกณฑ์ระเบียบของหมู่บ้านให้รัฐส่งเสริมวัฒนธรรมการ			

แต่งกาย	การทอผ้า	ภาษา	และศิลปะพื้นบ้านกะเหรี่ยง

 

เขต
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โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมกระทรวงมหาดไทย	กระทรวงการพัฒนาสงัคมและ

ความมั่นคงของมนุษย	์กระทรวงศึกษาธิการ	และกระทรวง

วัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ	

	 ส�าหรบัชมุชนใดเม่ือถกูประกาศเป็นเขตวฒันธรรม

พิเศษแล้ว	 จะมีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม

วฒันธรรมในชมุชนนัน้	และมกีารก�าหนดหลกัสตูรการเรียน

การสอนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนใน

ชมุชน	รวมถงึส่งเสรมิให้มีการใช้ภาษาพูดและเขยีนท้องถิน่	

นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาการไม่มีสัญชาติของกลุ ่ม

ชาติพันธุ์	 เพราะถ้าอาศัยอยู่ในชุมชนที่เป็นเขตวัฒนธรรม

พิเศษถึงแม้ไม่มีสัญชาติไทยก็สามารถอยู่ได้	หรือถ้ามีลูก			

ที่เกิดในไทยก็จะได้สัญชาติไทย	หรือแม้ว่าชุมชนจะตั้งอยู่

ในอุทยานฯ	หรือป่า	ก็สามารถอาศัยอยู่ได้เหมือนเดิม

5.	ด้านการศึกษา	ให้รัฐส่งเสริมการศึกษาในระบบของรัฐ		

และส่งเสริมระบบการศึกษาเป็นระบบชุมชนจัดการศึกษา

ด้วยตนเองรวมท้ังสนับสนุนครูภูมิปัญญาในชุมชนโดย						

ไม่จ�ากัดวุฒิ

 

6.	ด้านกลไกการขบัเคลือ่น	ให้รฐัมกีลไกและหน่วยงานเข้า

มาขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรี	3	ส.ค.	2553	โดยตรง

7.	ให้มีศูนย์วัฒนธรรมประจ�าในหมู่บ้านและสนับสนุน

องค์กรภายนอกต้องเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนากับหมู่บ้าน

	 นายสุรพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่ามติคณะรัฐมนตรี			

วันที่	 3	ส.ค.	2553	ได้พยายามแก้ไขปัญหาของชาว					

กระเหร่ียง	รวมท้ังก�าหนดพื้นท่ีน�าร่องเขตวัฒนธรรมพิเศษ	

กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการจะต้องน�า													

ข้อเสนอเหล่าน้ีประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

ด�าเนนิการให้พืน้ทีเ่ขตวฒันธรรมพเิศษเป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน

ต่อไป

 

	 ทั้งนี้แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถี

ชีวิตกะเหรี่ยงตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่	3	ส.ค.	2553			

ได้ก�าหนดพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษส�าหรับกลุ่มชาติพันธุ์

กะเหรี่ยง	โดยมีพื้นที่น�าร่อง	คือ

1.	บ้านห้วยหินลาดใน	ต�าบลบ้านโป่ง	อ�าเภอเวียงป่าเป้า	

จังหวัดเชียงราย	

2.	ต�าบลไล่โว	่อ�าเภอสังขละบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี	

3.	บ้านหนองมณฑา	(มอวาคี)	ต�าบลแม่วิน	อ�าเภอแม่วาง	

จังหวัดเชียงใหม	่

4.	บ้านเลตองคุ	ต�าบลแม่จัน	อ�าเภออุ้มผาง	จังหวัดตาก	
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พณกฤษ อุดมกิตติ 

http://www.sac.or.th/main/article_detail.php?article_id=198&category_id=15 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท

http://www.prachatai.com/journal/2014/06/53969

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

facebook เพจฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย 

http://m.facebook.com/ethnicredb/

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
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ร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ด้วยมรดกทำงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.๒๕๕๖
หมวด ๕ กำรคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทำงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได ้

มำตรำ ๓๔ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว	ตามพระราชบัญญัตินี้	ให้มีสิทธิได้รับการคุ้มครองและ

ส่งเสริมดังต่อไปนี	้

๑	เงินอุดหนุนจากกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

๒	การช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบทางด้านวัฒนธรรม	รวมทั้ง

การฝึกอบรมแก่บุคคลท่ี่สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได	้ทั้งนี้	ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

๓	การช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการประชาสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์มรดกทาง

วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

๔	สถานที่จัดการแสดงหรือนิทรรศการต่างๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

๕	การช่วยเหลือทางด้านอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

มำตรำ ๓๖ ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดให้มีมาตรการในการส่งเสริม	และสนับสนุนการพัฒนาและอนุรักษ์มรดกทาง

วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้	รวมทั้งให้มีการร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนหรือองค์กรเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนมรดกทาง

วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได	้

มำตรำ ๓๙ ภายใต้บังคับมาตรา	๖	การน�ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วไปใช้ให้กระท�าได้	แต่

ต้องแสดงถึงแหล่งที่มาของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้น	

การน�ามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ตามวรรคหนึ่งไปใช้จะดัดแปลงหรือบิดเบือนให้แตกต่างไปจากสาระสาคัญของ

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มิได้	 เว้นแต่จะได้ระบุถึงแหล่งท่ีมาและแสดงถึงการประยุกต์หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่

เพิ่มเติมจากสาระส�าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้น	

มำตรำ ๔๐ ห้ามมใิห้ผูใ้ดน�ามรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้	ทีข่ึน้ทะเบยีนแล้วไปเผยแพร่เพือ่วตัถปุระสงค์อนัมลีกัษณะ

เป็นการหมิน่สถาบนัพระมหากษตัรย์ิกระทบกระเทอืนต่อศาสนากระทบต่อความม่ันคงของประเทศ	หรอืเป็นไปในทางทีข่ดั

ต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือท�าให้เกิดความเสื่อมเสียแก่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

	 อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้	พ.ศ.	2546	ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กร 

ยูเนสโก้	(UNESCO)	องค์การการศึกษา	วิทยาศาสตร	์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	ได้ให้นิยามของ	“วัฒนธรรมที่จับ

ต้องไม่ได้”	ไว้	โดยบัญญตัว่ิา	“วัฒนธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้	หมายถงึ	การปฏบิตั	ิการเป็นตวัแทน	การแสดงออก	ความรู	้ทกัษะ	

ตลอดจนเครื่องมือ	วัตถ	ุสิ่งประดิษฐ์	และพื้นที่ทางวัฒนธรรมอันเป็นผลจากสิ่งเหล่านั้น…เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อ

ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน	และท�าให้คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกที่มีอัตลักษณ์และความต่อเนื่อง…”

	 หากพดูถงึหมูบ้่านทีม่คีวามโดดเด่นท่ามกลางเผ่าปกาเกอะญอ	กค็งไม่พ้นชมุชนปกาเกอะญอบ้านสบลาน	รปูแบบ

วถิชีวีติของพวกเขายงัคงปรากฏเค้าของวฒันธรรมดัง้เดมิจากบรรพบรุษุค่อนข้างชดัเจน	ไม่ว่าจะเป็นการท�ามาหากนิด้วยไร่

หมุนเวียน	ความเชื่อ	ภูมิปัญญาที่ท�าให้ชาวบ้านรู้สรรพคุณของสมุนไพร	ไปจนถึงการสร้างบ้านด้วยวัสดุธรรมชาติท้ังหมด	

สิ่งเหล่านี้ล้วนนับเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อันควรค่าแก่การอนุรักษ	์เนื่องจากมีปัญหาต่างๆ	รวมถึงความเปลี่ยนแปลง

ภายในชุมชนซึ่งเกิดขึ้นภายใต้การกดดันของกฎหมายที่จะส่งผลให้วัฒนธรรมเดิมค่อยๆ	แปรเปลี่ยนหรือสูญหายไป											

คณะนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ	ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	4	จึงมีความเห็นว่า	ชุมชนแห่งนี้สมควรได้รับการสงวนเพ่ือปกป้อง

รักษาไว้ในฐานะของหนึ่งในวัฒนธรรมชาติอันหลากหลาย
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ตั้งแต่ไฟฟ้าเข้ามาก็มี

หลายอย่างเปลีย่นแปลง 

แต ่ส มุนไพรก็ ใช ้ อยู ่

เหมือนเดิมนะ ถ้าไม่

สบายก็ใช้รักษา 

ถ้าได้เป็นเขตวฒันธรรม

พเิศษกด็ ีให้คนเข้าใจว่า

อยูก่บัป่า ไม่ได้ท�าลายป่า

ไฟฟ้าเน่ีย ไม่อยากได้ 

เพราะเข ้ามา ก็ใช ้จ ่าย

เยอะ ใช้แล้วก็กลับเอา    

มาใช้ใหม่ไม่ได้ สมุนไพร

กใ็ช้กนัน้อยลงมาก ความ

จริงกินแล้วก็ดี แต่ออก

ฤทธิ์ช้า ชาวบ้านก็เลยไป

หาหมอมา อย่างยาพาราฯ

กินเม็ดเดียวก็หาย

เรือ่งประกาศเขตวฒันธรรม 

ต้องดอูกีท ีวัฒนธรรมเดิม

มันก็ไม ่ได ้เหมือนเดิม      

มีจารีตใหม่ๆ บ้าง

พะตี่ตำแยะ ยอดฉัตรมิ่งบุญ ครูกรุง ยอดฉัตรมิ่งบุญ พะตี่กะเร ยอดฉัตรมิ่งบุญ

การพัฒนาได้อย่าง เสีย

อย่าง ไม่ได้มาฟรีๆ ก็

ต้องปรับตัว ใช้ก็ใช้ให้มี

ประโยชน์ ไม่เป็นทาส

เขา ถึงจะมีการใช ้ยา

ภายนอก ผู้เฒ่าผู้แก่ใช้

กันอยู่เยอะ   

ถ้าได้เป็นเขตวฒันธรรม

พิเศษ จะท�าให้คนรู ้ว่า 

วฒันธรรมดอีย่างนี ้ป่าดี

อย่างนี้ เราเชื่ออย่างน้ี 

จ ริ งๆ  คนในชุมชนรู ้     

อยู่แล้ว แต่คนภายนอก

ไม่รู ้ ก็ประกาศให้เขารู ้ 

ให้เข้าใจ

เสียงจากชาวบ้าน
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ไฟมันรดหวัเรา อยูท่ีเ่ราใช้

มัน ถ้าเราใช้มันประหยัด 

มันก็จะใช้เราไม่มาก ถ้า

ไฟฟ้าเข้ามา เราก็จะถูก

มันใช้ เราต้องเตรียมตัวที่

จะถูกมันใช้ อะไรทุกอย่าง

อยู่ที่ตัวเรา ปฏิเสธไม่ได้ 

เพราะบางส ่ วนก็ชอบ 

อยากได้ แต่บางส่วนก็ไม่

อยากได้ สมุนไพรที่หาย 

ไปก็มี ชาวบ้านที่ใช้มันก็

น้อยลงแต่ที่ใช้อยู่ก็มี

พะม่ือคิดว่าที่ประกาศเขต

วฒันธรรมพเิศษกด็เีหมอืน

กันนะ เพราะว่าจะได้เผยแพร่ 

คนข้างนอกก็ได้รู้ด้วย 

ที่จริงไม่มีไฟฟ้าก็อยู่ได้ แต่เข้า

มาก็ดี มีแสงไฟใช้ แต่เข้ามา   

แล้วกม็หีลายๆ อย่างเปลีย่นไป 

ฟังนิทานก็ใช้แสงไฟจากไฟฟ้า       

มีเด็กก็ดูทีวี ไม่ฟังผู้เฒ่าผู้แก่

เล ่านิทาน เราท�าบ้านแบบ

ดั้งเดิมน้อยลง จริงๆ ชาวบ้าน

อยากท�านะ แต่รฐับาลไม่ให้ท�า 

เลยต้องเปลีย่นไปบ้าง แต่แบบ

เดิมก็ยังรักษาไว้อยู่ 

ได้เป็นเขตวฒันธรรมพเิศษกด็ี 

เพราะเรามภีมูปัิญญาทีส่บืทอด

ได้ แล้วจะได้ประกาศให้คน   

ข้างนอกเข้าใจว่าเรามีป่า เรา

รกัษาป่า ไม่ใช่ท�าลายป่าแบบที่

เข้าใจกัน

โมพะมื่อ ยอดฉัตรมิ่งบุญ รุณี โกลัญญ์

เสียงจากชาวบ้าน
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กระบวนการศึกษาแบบโครงงาน

ความรู้ขาเข้า

 “การศึกษาภูมิปัญญาฐานการพึ่งพิงทรัพยากรป่าและน�า้

			นักเรียนได้รับมอบหมายบทบาทของ	“นักสืบสาน

ภูมิปัญญา”
			ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษาจากร่างรายงาน	HIA	

“โอมื่อโชเปอ”		และสรุปความรู้ในรูปของแผ่นภาพ		โดยใช้

โปรแกรม	Indesign	

			สืบค้นค�าอธิบายในความหมายของค�าว่า	“ภูมิปัญญา”	และ	

“วัฒนธรรม”	

			ศึกษาภาคสนามครั้งที่1	ที่ชุมชนปกาเกอะญอ	บ้านสบลาน	

จังหวัดเชียงใหม่

			สรุปการเรียนรู้ตามหัวข้อที่สนใจจากการไปภาคสนาม 

ด�าเนินการสร้างองค์ความรู้
			ระบุหัวข้อโครงงาน

			น�าเสนอความรู้สู่ชุมชน	(ภายในโรงเรียน)

			เขียนความส�าคัญของปัญหา	และเขียนโครงร่างโครงงาน

			วิเคราะห์คุณค่าของภูมิปัญญา

			ศึกษาภาคสนามครั้งที	่2	ที่ชุมชนปกาเกอะญอ	บ้านสบลาน	

จังหวัดเชียงใหม	่(สืบค้นข้อมูลชุมชนเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์

เชิงคุณค่า)

			สรุปและเรียบเรียงความรู้		และตรวจสอบความครบถ้วนและ

ความถูกต้องของข้อมูล

			สืบค้นค�าอธิบายในความหมายของค�าว่า

“เขตวัฒนธรรมพิเศษ”	

			จัดท�าร่างรายงาน	HIA

ความรู้ขาออก

	 	 	จัดท�าภาพยนตร์สารคดี	นิทรรศการ	โบชัวร์	และ	speech									

5	นาที	เพื่อร่วมการน�าเสนอความรู้ในงาน		The	1st	ASEAN					

Conference		on	“Impact	Assessment	and	Mitigation	

under	the	theme	of	Towards	ASEAN	Engagement	and	

Sustainable	Development”	

			น�าเสนอความรู้ของร่างรายงาน	HIA	ในการประชุมของเครือ

ข่ายเพื่อออกแบบแนวทางในการด�าเนินการขอประกาศเป็น								

เขตวฒันธรรมพเิศษทีบ้่านสบลาน	อ�าเภอสะเมงิ	จงัหวดัเชยีงใหม่

ชมชนปกาเกอะญอ กรณีบ้านสบลาน จังหวัดเชียงใหม่”

เสียงจากชาวบ้าน

109



113110 111



113110 111



บุญคุณพ่อแม่ 
พ่อแม่ท�าอะไรให้ไว้ ต้องเก็บไว้ 
ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เท่าพ่อแม่ 
ท่านเลี้ยงเราอยู่ตลอด 
ให้รู้คุณพ่อแม่

“

“
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