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ปกาเกอะญอ
ฉันคือคน
ผลการศึกษาโครงงาน
“การศึกษาภูมิปัญญาบนฐานการพึ่งพิงทรัพยากรป่าและน�้ำของชุมชนปกาเกอะญอ”
กรณีศึกษาชุมชนบ้านสบลาน อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
จัดท�ำโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรุ่งอรุณ ปีการศึกษา 2558
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ทรรศนีย์ พงส์พนางาม
นภาภัสสร์ วัฑฒนาธร
นภิสา ศุภนันธร
ปภาวรินท์ สิทธิโชติ

คุณครู เปรมปรีติ หาญทนงค์
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วาดไว้ เจนวัฒนวิทย์

ปุณณภา ปุณโณทก
ปณิธาน ตั้งศตนันท์
ปีย์วรา เสมวิมล
พิชญุติม์ คุณะนิติสาร
เมฆ ชวรัตนานันท์
วนา ภูษิตาศัย
วาดไว้ เจนวัฒนวิทย์
เวฬิกา อุฬารตินนท์
ศุภานัน ลีลารุจาวาณิช
ศุภพิชญ์ มนัสศิริวิทยา
สวิตตา จันทรี
สิรภัทร ปานเคลือบทอง
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ค�ำน�ำ
จากการรวบรวมความหมายของค�ำ ว่ า
“ภูมิปัญญา” พบว่า ภูมิปัญญานั้น หมายถึงพื้นฐาน
ความรู้ ความสามารถและความเชื่อของมนุษย์ที่น�ำไป
สู่แนวทางปฎิบัติและการแก้ไขปัญหาต่างๆ มีความ
เห็นพ้องต้องกันของชุมชน และสืบทอดมารุน
่ ต่อรุน
่
อีกทั้งองค์ความรู้ยังเชื่อมโยงถึงกันในเกืือบทุกด้าน
กลายเป็นฐานการกระท�ำและความคิดอย่างที่ควรจะ
เป็นในการด�ำเนินชีวิตอันน�ำความงอกงามมาสู่สังคม
ซึ่งเรียกว่า “วัฒนธรรม”
กลุ่มชนที่ชื่อว่า “ปกาเกอะญอ” อันมีความ
หมายว่า “คน” เป็นกลุ่มชนที่เราให้ความสนใจและได้
ท�ำการศึกษา ชุมชนปกาเกอะญอบ้านสบลาน อ�ำเภอ  
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มากด้วย
ภูมปิ ญ
ั ญา จากการทีพ่ วกเราได้เข้าไปสัมผัสและใช้ชวี ติ
อยูใ่ นหมูบ่ า้ น พบว่าชุมชนนัน้ อยูห่ า่ งไกลจากเมืองหลวง
และไร้ซึ่งความสะดวกสบาย อีกทั้งยังเข้าถึงได้ยาก    
ไม่มีน�้ำประปา นอกจากประปาภูเขาที่ชาวบ้านต่อเอง
ไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างสะดวก แต่สิ่งที่ชุมชนมีคือ ป่า เขา
และสายน�้ำที่โอบล้อมหมู่บ้านอยู่เท่านั้น ท�ำให้ชาว                         
ปกาเกอะญอพึ่ ง พิ ง ทรั พ ยากรป่ า และน�้ำในทุ ก เรื่ อ ง     
ของชีวิต และพวกเขายังได้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาต่างๆ
ขึ้ น มาด้ ว ยแนวคิ ด ที่ ว ่ า “ใช้ ด ้ ว ย รั ก ษาด้ ว ย” หรื อ            
“มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้น”

โดยอาศัยข้อห้ามและความเชื่อต่างๆ เป็นตัวก�ำหนด
พฤติกรรม ท�ำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและ
มีเอกลักษณ์ รวมทั้งยังมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
อย่างไรก็ตามชุมชนบ้านสบลานก็เผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงเหมือนดังชุมชนอื่นๆ ทั้งในเรื่องของ
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาต่างๆ ได้แก่ การประกาศ
เขตอุทยานแห่งชาติและโครงการเขื่อนแม่ขาน รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนเอง เช่นเรื่องของการ
ศึกษา เรื่องของทัศนคติที่เปลี่ยนไปของชาวบ้าน ชาว
ปกาเกอะญอบ้านสบลานส่วนหนึง่ มีแนวคิดทีจ่ ะด�ำเนิน
การขอประกาศเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้
คนในชุมชนเห็นคุณค่าในตนเอง อีกทั้งการประกาศ   
เขตวัฒนธรรมพิเศษดังกล่าวยังส่งผลต่อการคงอยู่ของ
ชุ ม ชน ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองพื้ น ที่ ท�ำ กิ น พื้ น ที่ ท าง                     
จิตวิญญาณ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมและการเรียนรู้
นอกจากนี้อาจส่งผลต่อการชะลอหรือหยุดยั้งโครงการ
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการอพยพโยกย้ายออกจากพื้นที่ของ
ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน
ร่างรายงาน  HIA ฉบับนี้จึงถูกจัดท�ำขึ้นเพื่อ
สนับสนุนแนวคิดในการขอประกาศเขตวัฒนธรรมพิเศษ
เพื่อน�ำเสนอองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาของชุมชน

คณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนรุ่งอรุณ
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สัมภาษณ์พวกเรา
บทสรุปของพวกเรา
มองความเปลี่ยนแปลง
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“
“วัฒนธรรมคือทัศนคติและพฤติกรรมที่สืบทอดปฎิบัติตามกันมา
หลายชั่วอายุคน ซึ่งส่วนส�ำคัญที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมก็คือภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา คือชุดความรู้ความเชื่อที่มนุษย์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ และเห็นพ้องร่วมกันในชุมชน สืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็น
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน”

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุ ทธ์ ปยุ ตฺโต)
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น
า
ฐ
ก
่ปารา บลาน
บ้านส
ป่าและน�้ำ ต้นก�ำเนิดของทุกสิ่ง ชุมชนปกาเกอะญอรายล้อมด้วย
ป่าไม้ และสายน�ำ
้ อันอุดม ชีวิตทุกๆ วันของชาวปกาเกอะญอ
ล้วนสัมพันธ์และข้องเกี่ยวกับธรรมชาติ
ป่ า ความเชื่ อ เป็ น ป่ า ที่ เ กี่ ย วพั น กั บ ชี วิ ต ของชาว      
ปกาเกอะญอมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากเมือ่ แรกเกิด พ่อแม่ชาวปกาเกอะญอ
ทุกคนจะน�ำสายสะดือลูกใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วน�ำไปผูกไว้กบั ต้นไม้ที่
ป่าเดปอ (แปลว่าสายสะดือ) โดยไม้ใหญ่ตน้ หนึง่ สามารถผูกสายสะดือ
ได้หลายคน และหากมีการตัดต้นเดปอจะต้องมีการเรียกขวัญเด็ก
โดยการน�ำไก่คู่และเหล้าไปไหว้ จากนั้นก็ผูกสายสิญจน์ที่ข้อมือเด็ก
โดยมากไม่มีใครตัดต้นเดปอ เพราะเท่ากับท�ำลายขวัญของเด็ก

ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานน�ำทรัพยากรในพื้นที่มาใช้
ประโยชน์ พวกเขาน�ำไม้จากป่าใช้สอยมาสร้างบ้านเรือนและข้าวของ
เครื่องใช้ เก็บผัก สมุนไพรจากในป่ามาท�ำอาหารและยา ย้อมสีผ้าเอง
จากเปลือกไม้ที่หาได้รอบบ้านและในป่า ชาวปกาเกอะญอจึงไม่ต้อง   
ไปหาปัจจัย 4 ในการด�ำรงชีวิตที่ไหนไกล และพวกเขายังมีแนวคิด              
ที่ว่า “ใช้ด้วย รักษาด้วย” การใช้ประโยชน์จากป่าของชาว               
ปกาเกอะญอจึงประกอบไปด้วยความเชื่อและข้อห้ามมากมายที่ทำ� ให้
การใช้ทรัพยากรจากป่าแต่ละครัง้ นัน้ ต้องผ่านการคิดและเลือกสรรอย่าง
ถีถ่ ว้ น และใช้อย่างรูท้ มี่ าทีไ่ ป ท�ำให้ไม่วา่ พวกเขาจะใช้ประโยชน์จากป่า
มากี่ชั่วอายุคน ป่าก็ยังไม่หมดไปจากชุมชน
โดยปกติแล้วภาคเหนือของประเทศไทยจะมีป่าอยู่ 5 ประเภท
ดังนี้ ป่าสนเขา (200-1800 msl), ป่าดิบแล้ง (100-500 msl),
ป่าเบญจพรรณ(50-800 msl), ป่าเต็งรัง (50-1000 msl), ป่าดิบชื้น
(0-100 mls) โดยถิ่ น ฐานของชาวปกาเกอะญอบ้ า นสบลานจะ
อยู่ในพื้นที่ที่มีระดับความสูงที่พบป่าเบญจพรรณซึ่งเป็นป่าผลัดใบ
พื้ น ที่ ยั ง มี ค วามค่ อ นข้ า งลาดชั น และมี ส ายน�้ำ มากมายเพราะเป็ น
พื้นที่ต้นน�้ำ  ในบริเวณดังกล่าวสามารถพบป่าได้ถึง 4 ประเภท คือ
ป่ า สนเขา ป่ า ดิ บ แล้ ง ป่ า เบญจพรรณ และป่ า เต็ ง รั ง

ป่าตาวีโดะ เป็นป่าช้าทารก ซึ่งเชื่อว่า เป็นป่าที่มีผีดุที่สุด
ชาวบ้านจะน�ำศพเด็กมาฝังไว้ใต้ตน้ ไทร เพราะมียางสีขาวคล้ายน�ำ้ นม
และฝากแม่ต้นไทรเลี้ยงลูกแทน
ป่าตาซัวโค่ เป็นป่าช้าผู้ใหญ่ ห้ามน�ำสิ่งใดๆ ออกจากป่า
เพราะเป็นของไม่ดีจะมีผีตามมา
ป่าตาเดโดะ เป็นป่าที่เป็นทางเดินของผี มีลมแรง ห้ามใช้
ทรัพยากรบริเวณนั้น และห้ามพักอาศัยเพราะเชื่อว่าจะถูกผีกิน
ป่าเดหมือ่ เบอ ป่านีจ้ ะเป็นบ้านของภูตผี ห้ามใช้ทรัพยากร
ในป่านี้ เป็นป่าที่มีนำ�้ ล้อมรอบ

ป่ าชุ มชน

ป่ า เป็ น ต้ น ทุ น ชี วิ ตในทุ ก เรื่ อ งส�ำ หรั บ ชาวปกาเกอะญอ พวกเขา              
ใช้ประโยชน์จากป่าและมีการบริหารจัดการทรัพยากรป่าที่ดี   ชาว           
ปกาเกอะญอบ้านสบลานแบ่งพืน้ ทีป่ า่ ออกเป็น 3 ส่วน ตามความจ�ำเป็น
ในการใช้สอยและใช้ทรัพยากรป่าเท่าที่จ�ำเป็น

ป่าอนุรักษ์ แบ่งเป็นสองส่วนคือ ป่าอนุรักษ์ ซึ่งจะไม่อนุญาต  
ให้ชาวบ้านเข้าไปใช้สอยได้   เพราะอาศัยแหล่งน�้ำจากป่านี้ ทั้งยัง      
อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน และ ป่าอนุรักษ์ยั่งยืน เป็นป่าต้นน�้ำที่ม   ี
ขนาดใหญ่มากถึง 6,000 ไร่ และเนือ่ งจากถูกสัมปทานไปแล้ว 2 ครัง้
ชาวบ้านจึงไม่อนุญาตให้ใช้สอย
กล่าวได้ว่าชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานเป็นชุมชนที่มี
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์มากที่สุดชุมชนหนึ่ง แต่พวกเขา
เลือกที่จะใช้ทรัพยากรอย่างพอดี โดยสร้างกฏเกณฑ์มากมายเพื่อ
รักษามันไว้ ทุกวันนี้ป่าใช้สอยของพวกเขาเป็นเพียง 15% ของป่า
ทั้งหมด โดยพวกเขาไม่จ�ำเป็นจะต้องกั้นรั้วแยกเขต เพราะรั้วของ     
พวกเขาคือ จิตส�ำนึกและความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนั้นเอง

ป่าใช้สอย เป็นป่าทีอ่ นุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์
ได้ เช่น ถางไร่ ท�ำนา เก็บของป่า โดยถ้าหากมีตน้ ไม้ใหญ่กจ็ ะปล่อยให้
ต้นไม้โตอย่างเต็มที่ แต่หากว่าเป็นพืชพันธุ์ทั่วไป ที่ชาวปกาเกอะญอ
ใช้สอยในชีวิตประจ�ำวัน เช่นพืชที่ใช้ในการย้อมผ้าหรือฟืน หากไม่
ต้องการเดินไกล ชาวบ้านก็จะนิยมปลูกไว้รอบบ้าน
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ประวัติ
บ้านสบลาน
บ้านสบลานเป็นหย่อมบ้าน 1 ใน 5 หย่อมบ้านของหมู่บ้านเเม่ลานค�ำ โดย 5 หย่อมบ้านดังกล่าว
ประกอบด้วย หย่อมบ้านเเม่ลานค�ำ หย่อมบ้านห้วยเฮี๊ยะ หย่อมบ้านห้วยหญ้าไทร หย่อมบ้านใหม่ เเละ
“หย่อมบ้านสบลาน อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่” ซึง่ อยูใ่ นเขตป่าสงวนเเห่งชาติสะเมิง ทีก่ �ำลังจะถูกเตรียม
ประกาศเป็นเขตอุทยานเเห่งชาติออบขาน
ชุมชนเเห่งนี้มีความเป็นมานานกว่า 150 ปี สืบความกลับไปได้ว่า พ่ออุ้ยนะนู ภรรยา เเละลูกทั้ง
5 คน อพยพจากบ้านห้วยหยวก อ�ำเภอเเม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตั้งถิ่งฐานบริเวณที่เป็นบ้านสบลานใน
ปัจจุบัน เป็นการอพยพเพื่อหาที่ท�ำกินใหม่

เครือญาติ
ในปัจจุบันบ้านสบลานมีชื่อสกุลในทะเบียนราษฎร์ ทั้งหมด 4 สกุลใหญ่ นั่นก็คือ “ยอดฉัตรมิ่งบุญ”
“พิชิตสิงขร” “บ�ำเพ็ญจิตบวร” เเละ “สบลานสวัสดิ์” ซึ่งมีบรรพบุรุษร่วมกัน จึงสามารถสะท้อนได้ว่า
ชาวบ้านสบลานยังคงมีความใกล้ชิดเสมือนเครือญาติกันอยู่

ผู ้นำ� ชุ มชน
พะตี่แจ

พะตี่ตาเเยะ

พ่อหลวงนะพอ โชคส่งเสริม

พะตีเ่ เจเป็นผูน
้ ำ� ทางด้านความเชือ่ พะตี่ตาเเยะเป็นผู้น�ำทางด้านการ
วัฒนธรรม เเละจิตวิญญาณ (ฮีโข่) เคลื่ อ นไหวเพื่ อ ยื น ยั น สิ ท ธิ ก าร
อยู่อาศัย ท�ำมาหากิน รวมทั้งการ
จัดการทรัพยากรป่าเเละน�้ำด้วย
ตนเอง ตามจารีตประเพณี
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พ่อหลวงนะพอ โชคส่งเสริมเป็น
ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านเเม่ลานค�ำ
ที่ ป ระกอบไปด้ ว ยหย่ อ มบ้ า น
สบลานและอีก 4 หมู่บ้าน
โดยพ่อหลวงนะพอ โชคส่งเสริม
เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 8
ตั้งเเต่ปี พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน

ผังหมู ่บ้าน

ชุมชนปกาเกอะญอบ้านสบลาน

N

พะตี่จ๋าง
พะตี่หล้า

เก็บน�ำ
้ ผึ้ง

อรวรรณ

ทอผ้า

พะมื่อ

สุรชาติ

สมุนไพร
ทอผ้า

พะตี่นุแอ

พะตี่นุโพ

ผู้สืบต่อ
หน้าที่ฮีโข่

พะตี่แสง

จักสาน

พะตี่เหลือง
พะตี่ค�ำปาน

มีคาถา
รักษาบาดแผล

พะขอ

พะตี่ดอก

เก็บน�้ำผึ้ง

พะตี่บุญ

พันธุ์ข้าว

พะตี่จะแฮ

พี่จิระ

เลี้ยงสัตว์
ท�ำไร่นา

ดนตรีพ

พะตี่อนันต์

จักสาน

พะตี่แดง

ธา

พะตี่กาเล
พะตี่ชิ

ท�ำไร่

ครูภัทร

นิทาน
ธา
บ้านเรือน

ปาลาแมะ
(พี่อุดม)

ท�ำนา

หย่อมบ้านสบลานเป็นชุมชนขนาดเล็ก ชาวบ้านทุกคนล
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ในผังแสด

รุณี

อาหาร

พะตี่ตาแยะ

ธา
น�้ำ
ป่า
ข้าว

พะตี่พะชิเว

พะตี่เป

จักสาน

หน่อมิ

มีคาถา
ปลูกพืช

ครูกรุง

ครูภูมิปัญญา
ภาษาปกาเกอะญอ
พะตี่แจ (ฮีโข่)

สมุนไพร
จักสาน

อาละ

ธา

โดม

ศูนย์เด็กเล็ก

ศาลารวม

ะชัย

พื้นบ้าน

ห้องน�ำ
้

อาแจ
ลูกู้

ล้วนมีความรู้ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานและยังคงเข้มข้นในองค์ความรู้

ดงแหล่งความรู้ที่นักเรียนรุ่งอรุณท�ำการศึกษา
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เฉลิมชัย

ปื้อ

“

ออที เกอะ ตอที
ได้กินจากน�้ำต้องรักษาน�้ำ
ออก่อ เกอะ ตอก่อ
ได้กินจากป่าต้องรักษาป่่า
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”

น�้ำ

น�้ำ  คือปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของผู้คนและหล่อเลี้ยง
ชุมชนมาอย่างยาวนาน สายน�ำ้ ยังเป็นแหล่งความเชือ่ และพิธกี รรมทีส่ บื
ต่อกันมาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
บ้านสบลาน คือชุมชนต้นน�้ำท่ามกลางขุนเขา ซึ่งล้อมรอบด้วย
ป่าและน�้ำอันอุดมสมบูรณ์ พื้นที่นี้มีทั้งตาน�้ำและสายน�้ำมากมาย ซึ่ง
ชาวปกาเกอะญอก็สามารถทีจ่ ะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้
แห่งนี้ไว้ได้เป็นอย่างดี   นอกจากนี้พวกเขายังมีจิตส�ำนึกในการดูแล
รักษาน�้ำ  ซึ่งไม่เพียงแต่รักษาเพื่อการที่จะมีน�้ำใช้ภายในชุมชน แต่ยัง
รักษาเพื่อให้คนปลายน�ำ้ ได้ใช้น�้ำที่สะอาดและมีคุณภาพที่ดี
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จุ ดเริ่มต้น(น�้ำ)
ล�ำห้วยน้อยใหญ่มากมายบนพืน
้ ทีป
่ า
่ ต้นน�ำ
้ ไหลรวมกันกลายเป็นล�ำน�ำ
้
สายหลักที่หล่อเลี้ยงผู้คน ตั้งแต่คนต้นน�้ำอย่างชาวปกาเกอะญอจนมาถึง
คนปลายน�้ำอย่างเรา
ป่ า ต้ น น�้ำ บ้ า นสบลาน เป็ น จุ ด ก�ำ เนิ ด ของ
ล�ำห้วยมากมายกว่า 22 สาย อาทิ ห้วยหมี ห้วยลูกอ๊อด
ห้วยน�้ำหวาน ซึ่งแต่ละสายไหลมารวมกันจนเกิดเป็น
ล�ำน�ำ 
้ 3 สาย ได้แก่ ล�ำน�ำ้ แม่ลานเงิน ล�ำน�ำ้ แม่ลานค�ำ 
และ ล�ำน�้ำแม่ลานหลวง  ก่อนจะไหลต่อไปจนเกิดรวม
เป็นล�ำน�้ำแม่ลาน จากนั้นไหลไปรวมกับล�ำน�้ำแม่ขาน
ซึง่ ไหลไปรวมกับแม่นำ�้ ปิงทีบ่ า้ นสองแคว อ�ำเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่ ในที่สุด

N

ล�ำน�้ำแม่ขานนี้ มีจุดก�ำเนิดจากป่าต้นน�้ำใน
เขตอุทยานแห่งชาติออบขาน อ�ำเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมีบริเวณผืนป่าที่ต่อเนื่องกับผืนป่าซึ่งเป็น
ทีต่ งั้ ของบ้านสบลาน  ล�ำน�ำ้ สายนีเ้ ป็นล�ำน�ำ้ สายส�ำคัญ
ในการหล่อเลีย้ งผูค้ นร่วม 3 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอสะเมิง
อ�ำเภอสันป่าตอง และอ�ำเภอแม่วาง

Not to Scale

น�้ำมาจากไหน

การขอฝน

ฝนคือปัจจัยส�ำคัญ ที่ส่งผลต่อการกักเก็บ     
น�ำ้ ในล�ำธารหรือแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ รวมทัง้ ส่งผลต่อวิถี
ท�ำกินของชาวปกาเกอะญอ เมื่อฝนตกลงสู่ผืนดิน น�้ำ
จะถูกกักเก็บลงในดิน โดยมีป่าช่วยดูดซับน�้ำไว้   เมื่อ
น�ำ้ สะสมในดินมากจนถึงจุดหนึง่ น�ำ้ จะไหลซึมออกทาง
หน้าดิน เกิดเป็น “ตาน�ำ้ ”         
ใน 1 ปี ช่วงทีฝ่ นตกมากทีส่ ดุ คือ ช่วงระหว่าง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยเฉพาะเดือน
กั น ยายนถึ ง ตุ ล าคม หากฝนไม่ ต ก ชาวบ้ า นจะไม่
สามารถท�ำไร่ได้ เนื่องจากไร่เป็นการปลูกข้าวที่พึ่ง    
น�ำ้ ฝน ขณะเดียวกันในการท�ำนาก็จะท�ำได้ยาก  เพราะ
มี น�้ำ ที่ น ้ อ ยเกิ นไป จึ ง ต้ อ งมี ก ารประกอบพิ ธี ก รรม         
ขอฝนขึ้น เพื่อให้ฝนตกตามฤดูกาล

ชาวบ้านจะท�ำพิธีกรรมขอฝน ในช่วงเวลาที่ฝน
ตกไม่ตรงตามเวลาและฤดูกาล  โดยชาวบ้านจะไปรวม
กันยังต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในหมู่บ้าน จากนั้นจะน�ำ      
ธูปเทียน ขนมต่างๆ และน�้ำส้มป่อย ซึ่งเชื่อว่าช�ำระล้าง  
สิง่ ไม่ดไี ปไหว้ทโี่ คนต้นไม้ศกั ดิส์ ทิ ธิน์ นั้ เนือ่ งจากชาวบ้าน
เชื่อว่า ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จะสามารถติดต่อกับพระแม่ธรณี
ผีเจ้าป่า เจ้าเขา รวมไปถึงสวรรค์ได้   ในการไหว้ขอฝน
ชาวบ้านจะเชิญผีเจ้าป่า เจ้าเขา และเทวดาลงมาเพื่อรับ
ของเซ่นไหว้ก่อน จากนั้นชาวบ้านจึงขอให้เทวดาช่วย
ท�ำให้ฝนตกตามฤดูกาล และชาวบ้านจะใช้น�้ำส้มป่อย  
เทลงทีโ่ คนต้นไม้เพือ่ เป็นการช�ำระล้างสิง่ สกปรกออกไป
ผ่ า นพระแม่ ธ รณี ที่ อ ยู ่ ใ ต้ พื้ น ดิ น อี ก ทั้ ง เพื่ อ เป็ น การ
ขอบคุณต้นไม้ทเี่ ป็นเสมือนผูส้ ง่ ข่าวให้กบั ทัง้ เบือ้ งบนและ         
เบื้องล่างอีกด้วย
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้
ทรัพยากรน�ำ
ชุ ม ชนปกาเกอะญอบ้ า นสบลาน       
มี ถิ่ น ฐานบริ เ วณป่ า ต้ น น�้ำ ซึ่ ง ยั ง คงความ      
อุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรน�้ำ เป็ น อย่ า งดี  
เนื่องจากการดูแลและจัดการทรัพยากรน�้ำ 
ของชุมชนนี้เป็นไปตามแนวความคิดที่ว่า

“หากคนต้นน�้ำท�ำให้น�้ำสกปรก คนปลายน�้ำ
ก็ได้ใช้น�้ำสกปรก แต่หากคนต้นน�้ำดูแล
รักษาน�้ำ คนปลายน�ำ้ ก็จะได้ใช้น�้ำที่สะอาด”
จากแนวความคิ ด นี้ ท�ำ ให้ ช าว         
ปกาเกอะญอใช้น�้ำอย่างประหยัดและช่วยกัน
ดูแลรักษาทรัพยากรน�ำ 
้ เพือ่ ทีจ่ ะรักษาน�ำ้ ไว้ให้
ดีที่สุด
ชาวปกาเกอะญอมี รู ป แบบการใช้
ประโยชน์ ใ นทรั พ ยากรน�้ำ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพธรรมชาติ อีกทัง้ ยังมีความเชือ่ ทีส่ ะท้อน
ความเคารพ ย�ำเกรงต่อ “ผี” หรือ “ธรรมชาติ”
ส่งผลให้พวกเขาได้ร่วมรักษาทรัพยากรน�้ำ   
ให้คงความสะอาดและสมบูรณ์ตลอดมา

ในอดีต

การตักน�้ำจากล�ำธาร

ในทุกวัน ชาวปกาเกอะญอทุกบ้าน
จะใช้ “ก๊วย” หรือตะกร้าหวายทีบ่ รรจุ“ทิเตอ”
หรือกระบอกไม้ไผ่ และสะพายหลังไปตักน�้ำ
ที่ “เปลอซึแจโกล๊ะ” ล�ำธารที่อยู่ไม่ไกลจาก
บ้าน เพือ่ น�ำน�ำ้ กลับมาใช้อปุ โภคและบริโภค
ในครัวเรือน
ทีแ่ ห่งนีไ้ ม่เพียงแต่เป็นแหล่งน�ำ 
้ แต่
ยังเป็นแหล่งรวมผู้คนจากในหมู่บ้าน ให้ได้
พบปะพูดคุยกันอีกด้วย แต่ปัจจุบันชาวบ้าน
ไม่ได้ไปตักน�้ำที่ล�ำธารแล้ว เพราะน�้ำไม่
สะอาดเหมือนดังเดิม

แหล่งน�ำ้ แหล่งรวมคน

ฝายท�ำหน้าทีเ่ บีย่ งน�ำ้ เข้านา โดยการ ลีน

คื อ ท่ อ นไม้ ที่ ขุ ด เซาะด้ า นในให้  
สร้ า งฝายจะช่ ว ยเบี่ ย งทางน�้ำ สายหลั ก     เป็นร่อง ใช้ในการส่งน�ำ้ จากฝายไปถึงเหมือง
ให้ไหลไปลงลีน และส่งต่อไปยังเหมืองที่
จะน�ำน�ำ้ ไปยังทีน่ า ในทุกๆ ปีจะต้องมีการ
ซ่อมฝาย เนื่องจากฝายนั้นท�ำมาจากวัสดุ
คือทางน�้ำที่ส่งน�้ำเข้านา โดยจุดที่
ธรรมชาติเป็นหลัก เช่น ไม้
น�ำ้ ลงถึงนา จะเรียกว่า “ปาต้า”
ฝายมี 4 ชั้ น ชั้ น ล่ า งสุ ด เป็ น   
กระสอบทราย ซึ่งต้องเปลี่ยนในทุกๆ ปี  
ชั้นที่สองเป็น ท่อนไม้ใหญ่ ชั้นที่สามเป็น
กิ่งไม้ ใบไม้ และชั้นบนสุดเป็นไม้ไผ่ผ่า
ครึ่ง ตอกระหว่างกระสอบทราย

เหมือง

16

เขตป่าสงวนแห่งชาติสะเมิง
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การท�ำนาของชาวปกาเกอะญอเป็นการปลูกข้าว
เพื่อพอกิน ไม่ได้ท�ำเพื่อการขาย เพราะชาวบ้านมองว่า
หากปลูกข้าวเพื่อขาย ต้องท�ำนามากและต้องหันไปพึ่งปุ๋ย
ยา ซึ่งส่งผลให้น�้ำสกปรก เน่าเสีย และสุดท้ายน�้ำจะไหล
ไปถึงคนปลายน�ำ้

3
4

1 แม่น�้ำแม่ลานเงิน
2 แม่นนำ�้ �้ำแม่
แม่ลลานค�
1.แม่
านเงิำ น
3 แม่น�้ำแม่ลานหลวง
2.แม่นำ�้ แม่ลานค�ำ
4 แม่น�้ำแม่ลาน

ทั้งที่จะเลือกท�ำนาหลายครั้งหรือทั้งปีก็ยังได้ แต่
ชาวปกาเกอะญอกลับ “ไม่ท�ำ” และเลือกที่จะท�ำนาเพียง
ปีละครั้ง เพื่อจะได้มีนำ�้ ไหลไปสู่คนปลายน�้ำได้เพียงพอ

3.แม่นำ�้ แม่ลานหลวง
4.แม่นำ�้ ลาน

ÒŒ ¹ÊºÅÒ¹
ËÁºÙ‹
½ÒÂ
½ÒÂ

บ่อน�้ำ

การต่อท่อน�้ำ

ในทุกวัน ช่วงเวลา 7 โมงเช้าและ 4 โมงเย็น        
ชาวบ้ า นจะน�ำ แกลลอนมาตั ก น�้ำ ที่ บ ่ อ เพื่ อ น�ำ มาใช้ ใ น       
ครั ว เรื อ น และด้ ว ยความที่ บ ริ เ วณก้ น บ่ อ เป็ น ดิ น ทราย            
จึงท�ำให้มีน�้ำซึมเข้าบ่ออยู่ตลอดเวลา ไม่เคยแห้งและใช้     
ไม่เคยหมด

ชาวบ้านได้ต่อท่อจากน�้ำตก “ขะชุ่กุ๊ย” โดย
การวางหินขวางทางน�้ำให้ไหลเบี่ยงไปยังบ่อ แล้วจึงต่อ
ท่อลงมา โดยอาศัยความลาดชันของพืน้ ทีแ่ ละปล่อยให้
น�้ำไหลจากที่สูงลงมาสู่พื้นที่ระดับหมู่บ้านและที่นาซึ่ง
อยู่ตำ�่ กว่า
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ผีฝาย
ในทุกๆ ปีชาวบ้านจะมีพิธีกรรม
ไหว้ผีฝาย เพื่อขอน�ำน�้ำมาใช้ในการท�ำนา
และขอให้ผีฝายคุ้มครองให้ได้ผลผลิตดี
โดยพิธไี หว้ผฝี ายจะจัดขึน้ ในเดือนลาคุ หรือ
เดือนสิงหาคม อันเป็นช่วงเวลาก่อนเริ่ม    
ท�ำนาของชาวปกาเกอะญอ

ขัน้ ตอน
การประกอบพิธีกรรม
1. เจ้าของที่นาไปรวมตัวกันที่ฝาย
2. ร่วมกันสร้างหอผีฝาย ซึ่งสร้างใหม่ทุกปี
โดยหอผีฝายจะสร้างจากวัสดุธรรมชาติ
3. เจ้าของนาจะเชือดคอไก่ โดยจะมีการบอก
กล่าวแม่ลานเงิน แม่ลานหลวง ให้ดแู ลรักษา
พื้นที่นี้ให้อุดมสมบูรณ์

“เจ้าเหมือง เจ้าฝาย เจ้าแม่ลานเงิน
เจ้าพญานาค เจ้าสายรุ้ง
วันนี้วันดี เราเอาไก่มาเลี้ยงคู่หนึ่ง
เหล้าขวดหนึ่ง ขอให้ดูแลนา
ดูแลข้าว ดูแลวัว ดูแลควาย”
4. น�ำข้าวบางส่วน เหล้า ไก่ วางบนหอผีฝาย
แล้วอธิษฐาน
5. น�ำเลือดไก่หยดบนข้าว
6. หลังเสร็จพิธี ทุกคนร่วมกินข้าวและเหล้า
โดยแยกข้าวส่วนที่ทำ� พิธีไว้ ไม่น�ำมากิน

ของไหว้
1. เหล้าขาวต้มเอง 1 ขวด
2.แต่ละบ้านหุงข้าวไปรวมกัน เพือ่ ประกอบพิธี
ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเพื่อรับประทานร่วมกัน
ที่นา
3. ไก่คู่ เป็นไก่ตัวผู้ 1 ตัวเมีย 1 นิยมใช้ไก่
แดงหรือด�ำ ห้ามเป็นไก่ขาวหรือไก่มีลาย
โดยปกติจะน�ำไก่ไปไหว้ในพิธี แต่ทุกๆ 3 ปี
จะน�ำหมูไปเลี้ยงด้วย

หอผี

จะสร้างในทุกทีท่ มี่ ฝี าย และจะมีการสร้างใหม่
ทุกปี โดยจะใช้ไม้ไผ่ ใบตอง หอผีจะต้องมี     
ที่วางของ มีบันได 5 หรือ 7 ขั้น
หอผียังต้องมีสายรุ้งด�ำ  สายรุ้งแดง หมายถึง
เจ้าสายรุง้ ด�ำ เจ้าสายรุง้ แดง ทีถ่ กู ท�ำขึน้ 2 อัน
คู่กัน
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มีของเซ่นไหว้ 2 ชุดส�ำหรับไหว้ผีผู้หญิงและผี
ผู้ชาย ซึ่งในแต่ละชุดจะประกอบไปด้วย ข้าว
ไก่คู่ เหล้า พริก เกลือ แกลบ หมาก บุหรี่
เป็นความเชือ่ ทีส่ บื ทอดกันมาในการ
สร้างหอผีฝาย ถ้าไม่มีของเซ่นไหว้ เชื่อว่า      
จะเจ็บไข้ได้ป่วย และเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น

ความเชื่ อ
  เชื่อว่าถ้าไม่เลี้ยงผีฝาย น�้ำจะไปไม่ถึงนา   
ถึงแม้จะมีปริมาณน�ำ้ มากเพียงใดก็ตาม
    หากกินเหล้า เมาได้ แต่หา้ มอาเจียน เพราะ
ถือว่าไม่ดี
    ห้ามฆ่าสัตว์ทกุ ชนิด แม้กระทัง่ แมลง ยกเว้น
ไก่ที่จะใช้ไหว้ผีฝาย จึงห้ามไหว้ผีฝายในวัน    
ขึ้น 8 ค�่ำ  ขึ้น 15 ค�่ำ  แรม 8 ค�่ำ  แรม 15 ค�่ำ 
เพราะห้ามฆ่าสัตว์ในวันพระ
วันอาทิตย์และวันพุธ เชื่อกันว่าไม่ดีตาม
ต�ำนานเล่าว่าเลี้ยงวันอาทิตย์ จะโดนงูกัด
รักษาไม่หาย

ผีน�ำ้

ผีน�้ำ หรือนาที  คือผีที่ชาว
ปกาเกอะญอเชื่อว่า คอยปกปักรักษาน�้ำให้
พวกเขาซึง่ ผีนำ�้ สามารถแบ่งออกเป็น ผีตาน�ำ 
้
ผีน�้ำ ผีฝาย และผีประปา ชาวปกาเกอะญอ
จะมีพธิ ไี หว้ผนี ำ�้ เมือ่ มีการผิดผี โดยจะมีการ
สร้างหอตรงบริเวณทีก่ ระท�ำผิด ซึง่ เชือ่ กันว่า
หากไม่ทำ� พิธไี หว้ผนี ำ 
�้ ก็จะท�ำให้เจ็บไข้ได้ปว่ ย

ขัน้ ตอน
การประกอบพิธีกรรม

ก่อนจะไปไหว้ผีน�้ำ  ชาวบ้านที่ป่วยไข้และ   
คิดว่าตนผิดผี จะต้องไปหาหมอเมือ่ ซึง่ เป็น
ผู้ที่สามารถสื่อสารกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  
ในพิธไี หว้ขอขมาผีนำ 
�้ ขัน้ ตอนแรก หมอเมือ่
จะตั้ ง จิ ต อธิ ษ ฐานเพื่ อ ถามถึ ง ผี น�้ำ ตนที           ่
ผู้ป่วยได้ล่วงเกินไว้ จากนั้นจึงถามว่าต้อง            
สวดมนต์ ห รื อ ต้ อ งเลี้ ย งไหว้ หากต้ อ ง          
เลี้ยงไหว้ หมอเมื่อก็จะถามถึงสิ่งที่ต้องใช้
และจ�ำนวนในการไหว้ โดยดูค�ำตอบจาก
การก�ำเมล็ดข้าว 3 ครัง้ ถ้าจ�ำนวนเมล็ดข้าว
เป็นเลขคูท่ งั้ 3 ครัง้ หมายความว่าถูก แต่ถา้
หากไม่ได้เป็นไปตามนั้น ถือว่าผิด เมื่อได้
ค�ำตอบแล้ว จึงไปไหว้ ณ จุดทีผ่ ปู้ ว่ ยล่วงเกิน
ไว้ ถ้าจ�ำไม่ได้ ก็จะไหว้บริเวณกลางทางทีใ่ ช้
เดินทางประจ�ำ  แล้วผีทางจะน�ำของไหว้ไป
ให้ผีน�้ำเอง โดยในพิธีจะต้องมีผู้ชาย 1 คน
ผู้หญิง 1 คน  ใช้ธูป 5, 7 หรือ 9 ดอก  ไป
ไหว้ยังบริเวณที่ท�ำผิดผี
หลังจากที่ไหว้ผีเสร็จแล้ว ก็จะมี
พิ ธี ก ารเรี ย กขวั ญ เพื่ อให้ ข วั ญ ของคนป่ ว ย
กลับไปทีห่ มูบ่ า้ น เพราะชาวบ้านเชือ่ ว่า เวลา
เราเหยียบผีนำ 
�้ ขวัญของเราจะติดอยูบ่ ริเวณ
ที่เหยียบ จึงต้องหักขาไก่ แล้วแลกขวัญกับ
ก้อนหินในบริเวณทีเ่ หยียบ โดยขวัญจะกลับ
มาและหายป่วย

ของไหว้
1. ไก่ ต้องถามหมอเมื่อก่อนว่าใช้ไก่อะไร
2. ข้าวสุก ส่วนหนึ่งส�ำหรับถวายผี อีกส่วน      
ส�ำหรับรับประทานเอง
3. เหล้า 1 ขวด
4. น�้ำส้มป่อย
เชบอเด ผีตาน�้ำ
5. ไข่ไก่ ใช้แทนเนื้อสัตว์
เชบอเด คือ พี่ชายของนาทีหรือผีน�้ำ 
โดยในพิธีกรรมต้องมีผู้หญิง 1 คน และผู้ชาย
2 คน ร่วมประกอบพิธีด้วย ซึ่งผู้หญิง ผู้ชาย       นอกจากค�ำว่าเชบอเดจะหมายถึงพืน้ ทีบ่ ริเวณ
ที่มีน�้ำไหลออกมาจากหน้าดินแล้ว ยังหมาย
จะเป็นใครก็ได้ในหมู่บ้าน
ถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณตาน�ำ้ ด้วย  
ตาน�้ำ จะพบอยู ่ ทั่ วไปในป่ า โดย
ความเชื่ อในพิธีกรรม
เฉพาะป่าเกอะนือหมื่อ หรือป่าผู้หญิง ที่เป็น
ชาวบ้านเชือ่ ว่าผีนำ�้ ชอบเลือดไก่ แต่ชาวบ้านจะ ป่าไม้เนื้ออ่อน กักเก็บน�้ำได้ดี เป็นป่าต้นน�้ำ
ไม่ให้เลือดไก่ปนเปื้อนในแหล่งน�้ำ  เพราะเชื่อ ที่ชาวบ้านจะไม่เข้ามาตัดไม้หรือท�ำไร่
แหล่งที่พบตาน�้ำ  ชาวบ้านจะปลูก
กันว่าจะท�ำให้ผีน�้ำดุขึ้น
กล้วยป่าและหวายไว้ เพราะเป็นพืชทีส่ ามารถ
เก็บน�้ำได้มาก ท�ำให้ดินชุ่มชื้นและมีน�้ำ
คาถาไล่ผีน้ำ�
ปูกา้ มเหลืองทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณตาน�ำ 
้
“อูเลอะโคเลอะล่า อูทีเกอะปอกะ” ชาวบ้านจะเรียกว่า “เชบอเด” โดยชาวบ้านจะ
วิธกี ารไล่ผนี ำ 
�้ เอาเศษไม้ใกล้ตวั หยิบ ไม่กินปู เพราะเชื่อว่า ปูเป็นหนี้ อย่าไปกิน
ขึน้ มา แล้วท่องคาถา จากนัน้ ก็เป่าแล้วตีลงไป เดี๋ยวเราจะเป็นหนี้ด้วย แต่โดยความเป็นจริง
แล้ว ปูคือผู้ที่ท�ำให้เกิดตาน�้ำ โดยการช่วยขุด
บริเวณที่ต้องการไล่ผีนำ�้
รูนำ 
�้ หากไม่มปี ชู นิดนี้ ตาน�ำ้ ก็จะลดน้อยลงไป
ด้วย
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ข้อห้าม ่
ความเชื อ
นอกจากจะมีวิธีในการน�ำทรัพยากรมาใช้อย่างสอดคล้อง
กับสภาพธรรมชาติแล้ว ชาวปกาเกอะญอยังมีข้อห้ามและความเชื่ อ
ในการใช้ทรัพยากรน�้ำ

ความเชื่ อ
ถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ สื บ ต่ อ กั น มาตั้ ง แต่ รุ ่ น ปู ่ ย ่ า พวกเขามี   
ความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเจ้าของ คือ ผี ไม่ว่าจะเป็นผีป่า                 
ผีบรรพบุรุษ หรือแม้กระทั่งผีนำ�้
ชาวปกาเกอะญอจะเชือ่ กันว่าล�ำน�ำ้ ทุกสายมีผนี ำ�้ หรือ
ที่ เ รี ย กกั น ว่ า “นาที ” อาศั ย อยู ่ ซึ่ ง จะมี พิ ธี ก รรมไหว้ ผี น�้ำ               
เพื่อเป็นการขอให้ผีน�้ำคุ้มครองที่ท�ำกินและปกปักรักษาน�้ำ     
และถ้าหากว่ามีการกระท�ำผิดผีก็จะต้องมีการขอขมา  

ข้อห้าม

ถึงแม้ว่าความเชื่อและข้อห้ามเหล่านี้ไม่
ได้มีกฎเกณฑ์และบทลงโทษที่ถูกก�ำหนดไว้อย่าง
ชั ด เจน แต่ ท รั พ ยากรน�้ำ ที่ นี่ ก ลั บ คงความอุ ด ม
สมบูรณ์และใสสะอาดอยูเ่ สมอ ทัง้ นีเ้ พราะชาวปกา
เกอะญอมี จิ ต ส�ำ นึ ก ที่ นึ ก รั กในสายน�้ำในฐานะ
ทรัพยากรส่วนรวม เขาจึงใช้น�้ำด้วยความค�ำนึง ว่า
ต้องรักษาให้ลูกหลานและคนปลายน�ำ้

ชาวปกาเกอะญอบ้ า นสบลานจะมี ข ้ อ ห้ า ม เช่ น        
ห้ามทิ้งขยะ ปาหิน ปัสสาวะ อุจจาระ ลงในแหล่งน�้ำหรือล�ำธาร
ส่วนข้อห้ามทีเ่ กีย่ วข้องกับตาน�ำ 
้ คือ ห้ามจับสัตว์บริเวณดังกล่าว
ไปกิน ห้ามฆ่าสัตว์ และห้ามเหยียบบริเวณตาน�้ำ  เพราะถ้า
หากว่าเหยียบแล้วจะท�ำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้
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ปฏิทินโบราณ
ขึ้น 1 ค�่ำ
ปลูกพืชผักได้ดี

ขึ้น 6 ค�่ำ
ห้ามเกี่ยวข้าว
ห้ามปลูกข้าว

ขึ้น 11 ค�่ำ

ขึ้น 2 ค�ำ
่
ห้ามเลี้ยงผีนำ 
�้
ห้ามไหว้ผีนำ 
�้
ห้ามเอาน�้ำเข้านา
ปลูกพืชผักได้ดี

ขึ้น 7 ค�ำ
่
ห้ามเลือกตั้งหัวหน้า
หมู่บ้าน

ขึ้น 12 ค�ำ
่

ขึ้น 3 ค�่ำ
ห้ามสร้างบ้านใหม่
แต่ซ่อมบ้านได้
ปลูกพืชผักได้ดี

ขึ้น 8 ค�่ำ
วันพระ ห้ามฆ่าสัตว์

ขึ้น 13 ค�่ำ

ขึ้น 4 ค�่ำ
ห้ามซื้อที่นา
ห้ามปรับหน้าดิน

ขึ้น 9 ค�่ำ
ห้ามปลูกกล้วย
ห้ามปลูกข้าว

ขึ้น 14 ค�่ำ

ขึ้น 5 ค�่ำ
ห้ามไหว้ผีนำ 
�้

ขึ้น 10 ค�่ำ
วันผีกินคน
ใครป่วยก็รักษาไม่หาย

ขึ้น 15 ค�่ำ

วันผีกินคน
ห้ามแต่งงาน

(ไม่มีข้อมูล เพราะ
การบันทึกลบเลือน)

ห้ามถางไร่ ท�ำนา

ห้ามบวชพระ

วันผีกินคน
ห้ามเลี้ยงผีทุกชนิด

แรม 1 ค�่ำ

แรม 2 ค�ำ
่

แรม 3 ค�ำ
่

แรม 4 ค�่ำ

แรม 5 ค�ำ
่

ห้ามปลูกข้าว

วันผีกินคน
ห้ามรักษาคนแก่

วันผีกินควาย
ห้ามซื้อควาย

ห้ามเลี้ยงผีนำ�้

ห้ามซื้อม้า ห้ามตัดไม้
ทุกชนิด

แรม 6 ค�่ำ

แรม 7 ค�ำ
่

แรม 8 ค�ำ
่

แรม 9 ค�่ำ

แรม 10 ค�่ำ

ห้ามแต่งงาน

(ไม่มีข้อมูล เพราะ
การบันทึกลบเลือน)

ห้ามเลือกตั้งผู้นำ� ชุมชน

ห้ามไหว้ผีนำ�้

ห้ามซื้อทอง ห้ามหาทอง
ห้ามขายทอง
วันผีกินวัว ห้ามซื้อวัว

แรม 11 ค�่ำ

แรม 12 ค�ำ
่

แรม 13 ค�่ำ

แรม 14 ค�ำ
่

แรม 15 ค�่ำ

ห้ามซื้อสัตว์ทุกชนิด

ห้ามซื้อสัตว์ทุกชนิด

ห้ามค้าขาย ห้ามซื้อของ

ห้ามซื้อม้า ห้ามบวช

วันเดือนดับ ผีกินผี
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“

วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอได้สะท้อนถึง
ความส�ำคัญของข้าว และข้าวก็ได้สะท้อนถึง
ตัวตนของชาวปกาเกอะญอเช่นกัน ทั้งสอง
จึ ง ไ ม ่ ส า ม า ร ถ แ ย ก จ า ก กั น ไ ด ้ เ พ ร า ะ
ข้ า วไม่ ไ ด้ เ ลี้ ย งเพี ย งปากท้ อ งของชุ ม ชน
แต่ยังหล่อเลี้ยงจิตใจด้วย
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”

ข้าว

ข้ า ว ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งอาหารที่ น�ำ ความอิ่ ม ท้ อ งมาสู ่                              
ชาวปกาเกอะญอเท่ า นั้ น แต่ ข ้ า วยั ง เป็ น สิ่ ง มี คุ ณ ค่ า ส�ำ หรั บ ชาว                              
ปกาเกอะญอทางวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ด้วย
เนื่องจากสภาพแวดล้อมของชุมชนปกาเกอะญอ บ้านสบลาน
ห้อมล้อมไปด้วยป่าและน�้ำ  ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรหลักของพวกเขา       
และด้ ว ยวิ ถี ก ารด�ำ รงชี วิ ต ที่ ต ้ อ งพึ่ ง พาทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องชาว                     
ปกาเกอะญอนั้นเป็นในลักษณะที่ใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า และไม่
ท�ำลาย ท�ำให้เกิดการปลูกข้าวในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากที่อื่น
เรี ย กว่ า “การท�ำไร่ ห มุ น เวี ย น” ซึ่ ง เป็ น ระบบการปลู ก ข้ า วที่ รั ก ษา        
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าและธรรมชาติเอาไว้อย่างยั่งยืน แม้ว่าพื้นที่
ปลูกข้าวจะต้องพึง่ พาพืน้ ทีท่ �ำไร่ในผืนป่าก็ตาม นอกจากนีก้ จิ กรรมการ
ปลูกข้าวยังช่วยเสริมสร้างความรักในข้าวและความสามัคคีในชุมชน   
ของตน รวมถึงสิ่งเหล่านี้ยังถูกปลูกฝังให้กับชาวบ้านผ่านความเชื่อ
พิธีกรรม และนิทานอีกด้วย
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ไร่หมุุนเวียน

การปลูกข้าวของชาวปกาเกอะญอมีความแตกต่างจากการท�ำนาทัว่ ไป ซึง่ อยูใ่ นรูปแบบของ
การท�ำไร่ ที่เรียกว่า “ไร่หมุนเวียน”
การท�ำไร่หมุนเวียน หมายถึงการหมุนเวียนพื้นที่ที่ใช้ในการท�ำไร่ ทั้งหมด 7 แปลง ในระยะ
เวลา 7 ปี โดยใน 1 ปีจะใช้พื้นที่เพียง 1 แปลงเท่านั้น และหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว เมื่อได้ผลผลิตแล้ว     
ชาวบ้านจะพักไร่แปลงนั้นไว้ถึง 7 ปี เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพดินและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติเอาไว้   ในปีถัดมาชาวบ้านจะท�ำไร่ในแปลงที่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่   และย้ายไปสู่แปลงที่ 3
ในปีถัดๆ ไป
โดยแปลงที่ถูกพักไว้จากการท�ำไร่จะถูกเรียกว่า “ไร่เหล่า” และหากไร่เหล่ามีต้นไม้ขนาด
ที่ใหญ่เกินกว่าจะตัด หรือมีความอุดมสมบูรณ์มาก ชาวบ้านจะปล่อยทิ้งไว้ให้เติบโตและฟื้นฟูต่อไป
ด้วยเหตุนี้ ชาวปกาเกอะญอจึงสามารถรักษาผืนป่าและแหล่งท�ำกินของตนเองให้มคี วามอุดมสมบูรณ์
จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้
สาเหตุที่ต้องเป็นเลข 7 นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าชาวปกาเกอะญอเชื่อว่าเลข 7 เป็นเลข   
น�ำโชค เนือ่ งจากเลข 7 มักปรากฎในสิง่ ทีช่ าวปกาเกอะญอให้สำ� คัญต่างๆ เช่น ชัน้ ของสวรรค์ทสี่ งู ขึน้
ไป 7 ชั้น ชั้นของโลกที่ลึกลงมาอีก 7 ชั้น กลุ่มดาวลูกไก่ที่มีความส�ำคัญต่อชาวปกาเกอะญอก็ม       ี
7 ดวง รวมถึงป่าในพื้นที่ชุมชนก็ถูกแบ่งเพื่ออนุรักษ์และใช้สอยออกเป็น 7 ส่วนด้วยเช่นกัน
ท�ำให้เห็นว่า ในการท�ำไร่ขา้ วของชาวปกาเกอะญอ มีหลักการในการจัดสรรพืน
้ ที่
เพื่ อ ปลู ก ข้ า วอย่ า งเป็ น ระบบและสอดคล้ อ งกั บ สภาพธรรมชาติ คื อ ผื น ป่ า

ชาวปกาเกอะญอจะท�ำไร่แทรกในผืนป่า ใช้พน
ื้ ทีเ่ ป็นหย่อมเล็กๆ และปล่อยให้พน
ื้ ที่
ดังกล่าวฟื้นตัว ให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม

การเลือกพื้นที่ท�ำไร่หมุนเวียน
ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่กว่าจะได้พื้นที่สักแปลงในการท�ำไร่ ด้วยข้อห้าม ท�ำให้พื้นที่ที่สามารถปลูกข้าวได้มีน้อย
ผืนป่าที่กว้างขวางจึงไม่ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์โดยมนุษย์ จึงยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่

ข้อห้าม
1. ห้ามเลือกที่ที่มีนำ�้ ขังอยู่ เพราะเชื่อว่าจะเป็นการลบหลู่ผีนำ�้
2. ห้ามเลือกพื้นที่กิ่วดอย เพราะเชื่อว่าเป็นทางเดินของผี เป็นที่
อัปมงคล หากท�ำไร่จะได้ผลผลิตน้อย
3. ห้ามท�ำไร่ควบทั้งสองฝั่งล�ำน�้ำ  เพราะเชื่อว่าเป็นทางที่ปลาว่ายน�้ำ
ผ่าน และจะเป็นการท�ำลายทรัพยากรน�้ำ  และคนปลายน�้ำจะไม่มีน�้ำ
สะอาดได้ใช้
4. ห้ามท�ำไร่ในพื้นที่หนีบ หรือพื้นที่ระหว่างไร่ของพี่น้องคู่อื่นที่ไม่ได้
อยู่ในตระกูลของตน จะเกิดเรื่องไม่ดี เช่น นอนไม่หลับ ไม่สบาย       
อาจถึงขั้นเสียชีวิต
5. ห้ามเลือกพืน้ ทีบ่ ริเวณตาน�ำ้ ผุด เพราะเชือ่ ว่า มีผนี ำ�้ สถิตอยู่ ถ้าหาก
ท�ำไร่บริเวณนัน้ จะได้ผลผลิตน้อย และน�ำ้ จากตาน�ำ้ จะแห้งจนไม่พอใช้
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6. ห้ามเลือกใช้พื้นที่ที่ล�ำน�้ำสองสายมาสบกัน เพราะว่าเป็นทางที่
ปลาว่ายน�้ำหากท�ำไร่บริเวณนั้นจะท�ำให้ปลาซึ่งเป็นหนึ่งในอาหาร
ของชาวปกาเกอะญอสูญหายไป
7. ห้ามท�ำไร่ในพืน้ ทีท่ มี่ ี เก้ง กวาง หรืองู เพราะเป็นการท�ำลายทีอ่ ยู่
ของสัตว์ ถ้าฝ่าฝืนเชื่อว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้น
8. ห้ามท�ำไร่ในพื้นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่ เพราะจะท�ำให้ถางได้ยาก และ
ต้องท�ำลายต้นไม้ใหญ่เหล่านั้นด้วย
9. ห้ามท�ำไร่ในพืน้ ทีป่ า่ ดงดิบ เพราะเป็นป่าต้นน�ำ้ ทีม่ ที รัพยากรมาก
และเมื่อมีน�้ำมากเกินไปจะท�ำให้ได้ผลผลิตน้อย โดยให้ท�ำใน         
ป่าเบญจพรรณแทน
10. ห้ามท�ำไร่บนยอดเขา เพราะข้าวจะออกมาไม่สวย

ใน 7 ปีของการหมุนเวียนพื้นที่เพื่อการปลูกข้าว ชาวปกาเกอะญอจะพักพื้นที่แปลงที่ใช้ปลูก

2
1

ข้าวไปแล้วไว้ เพือ
่ ให้ผน
ื ป่าได้ฟน
้ื ตัว โดยลักษณะของแปลงทีถ
่ ก
ู ปล่อยทิง
้ ไว้ในระยะเวลาทีต
่ า่ ง
กันจะมีลักษณะที่ต่างกันไปตามกระบวนการฟื้นตัวของธรรมชาติ รวมถึงมีชื่อเรียกเฉพาะ

7
3
4
6 5
ฉึ่ยเบ๊อะ (ไร่ต้นไม้เล็ก)

ฉึ่ยกว่า (ไร่ขาว)

ไร่เหล่าปีแรก
หลังการปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวในไร่
ยังคงมีพืชพรรณ เมล็ดพันธุ์ หรือฟืน
หลงเหลืออยู่ซึ่งชาวบ้านสามารถน�ำ
มาใช้สอยหรือเป็นอาหารได้

ไร่เหล่าปีที่ 2
ยังคงมีผลผลิตบางส่วนที่ชาวบ้าน
สามารถเข้าไปเก็บได้ แต่พื้นที่ส่วน
ใหญ่ ใ นไร่ จะเต็ มไปด้ ว ยพื ช ขนาด
เล็ก ท�ำให้มสี ตั ว์ปา่ เช่นหมูปา่ เข้ามา
หาอาหาร

ดูลา่ (ถางไร่ได้)

ฉึ่ยเซอหนี่

ไร่เหล่าในปีที่ 7
ในปีที่ 7 พื้นที่ตรงนี้จะเต็มไปด้วย
ต้นไม้ใหญ่ ไม้ไผ่ และไม้อื่นๆ ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์มากจากการสะสม
อิ น ทรี วั ต ถุ แ ละมู ล สั ต ว์ ม าถึ ง 7 ปี
รวมทั้ ง มี ค วามชุ ่ ม ชื้ น มากพอจาก
การถูกปกคลุมด้วยพันธุพ
์ ชื น้อยใหญ่
จึงพร้อมแล้วส�ำหรับการท�ำไร่อีกครั้ง

ไร่เหล่าปีที่ 3
ไร่เริม่ แปรสภาพเป็นพืน
้ ทีโ่ ล่ง
มี ต ้ น ไม้ สู ง ประมาณ 2-3
เมตร ชาวบ้านสามารถเก็บ
เห็ดที่เริ่มขึ้นในไร่ได้

ฉึ่ยลู่หล่อ (ไร่ฟื้นตัว)

ฉึ่ยเยาะโปล (ไร่ตน้ ไม้ใหญ่)

ไร่เหล่าในปีที่ 6
ในปีที่ 6 นี้ พื้นที่ฟื้นฟูแล้วอย่างเต็มที่
ซึ่งจะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และถ้า
ชาวบ้านเห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์
มาก พวกเขาอาจปล่อยให้เป็นป่าและ
หาพื้นที่อื่นท�ำไร่แทน

ฉึ่ยแซนี (ไร่ 5 ปี )

ไร่เหล่าปีที่ 5
เริ่มปรับสภาพเป็นป่า ท�ำให้มีสัตว์
ต่างๆ เช่น ไก่ปา่ เข้ามาอยูอ่ าศัย หาก
ชาวบ้านเข้าไร่ก็จะได้ล่าสัตว์ไปเป็น
อาหาร
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ไร่เหล่าปีที่ 4
เริ่ ม มี ต ้ นไม้ ใ หญ่ เ ติ บโตแทนพื ช
ขนาดเล็ก จึงเริม่ มีพชื ผลและท�ำให้มี
นกเขาเข้ามาหากินและอยู่อาศัย

ไร่หมุนเวียนใน 1 ปี
เผาไร่

ถางไร่

ดูแลไฟป่ า
เก็บผลผลิต
ปลูกพืช

เริ่ม

หมักเหล้า

หยอดข้าว (รอฝนแรก)

ถางไร่ (กุมภาพันธ์)

ดูแลไฟป่ า (เมษายน)

ช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงทีอ่ ากาศร้อนและแห้งทีส่ ดุ ในรอบปี และมักจะเกิดไฟป่า
ขึ้นบ่อยครั้ง เพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวบ้านคอยดูแลไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้น
รวมถึงมีการท�ำแนวกันไฟด้วย

ชาวบ้านเลือกพื้นที่และถางไร่สำ� หรับการปลูกข้าวและพืชผัก โดยที่คนทั้งหมู่บ้าน
จะเวียนช่วยกันถางไร่ของแต่ละครัวเรือนจนเสร็จสิ้น

“พิธีกรรม”

ก่อนการท�ำไร่ชาวบ้านจะมีการผูกข้อมือให้กันและกันเพื่อ
เป็นการเรียกขวัญให้กับคนที่ถางไร่

หยอดข้าว (พฤษภาคม)

เผาไร่ (ต้นมีนาคม)

ชาวบ้านจะเริ่มหยอดข้าวได้หลังจากฝนตกครั้งแรกของทุกปีและดินมีความชุม่ ชืน้
โดยจะมีการ “เอาแรง” กันและดูแลให้ทุกครัวเรือนหยอดข้าวได้ทันฤดูกาล
วิธีการหยอดข้าวไร่ : เป็นประเพณีที่คู่ชายหนุ่มหญิงสาวจะช่วยกันหยอดข้าว

หลังการถางไร่ ชาวบ้านจะเผาไร่เพื่อให้วัชพืชและพืชขนาดเล็ก ถูกเผาเป็นขี้เถ้า
และกลายเป็นปุ๋ยให้กับข้าวและพืชอื่นๆ

“พิธีกรรม” ก่อนท�ำไร่จะมีการไหว้เจ้าที่ เจ้าดิน ซึ่งเป็นการขอขมาที่ต้องใช้
พืน้ ที่ และขอให้ผไี ฟช่วยให้ไฟไหม้เผาไร่ได้ดี ไม่ลามไปบริเวณอืน่ โดยใช้ขา้ ว พริก
และเกลือเป็นเครื่องเซ่นไหว้

ไฟมอด

ไฟ
แนวกัน

ในการเผาไร่
คือการจัดการ
แนวกันไฟ ซึง่ คือ
แปลงไร่ ไม่ให้มี
อื่นๆ ที่จะท�ำให้ไฟ
เนื่องจากการท�ำไร่
การเผาไร่จึงต้องเริ่ม
สุด และล่างสุดของไร่
แรงมากจนเกินไปและให้
เจอกันตรงกลางไร่และมอด

ผู ้ชาย มีหน้าที่ในการขุดหลุมเล็กๆ ผู ้หญิง จะเป็นผู้เดินตามกลุ่มผู้ชายที่

ต้องมีการท�ำแนวกันไฟ ซึ่ง
พืน้ ทีใ่ นระยะ 5 เมตร รอบ
เริม่ เผาจากในส่วนบนสุด
เศษไม้ ใบไม้หรือเชือ้ ไฟ
สามารถลามไปทีอ่ นื่ ได้
บนเขาที่มีความชัน
เผาจากในส่วนบน
เพื่อให้ไฟไม่ไหม้
ไฟไหม้ลามมา
เองตรงกลาง

เพือ่ หยอดข้าว โดยใช้ “มาโบ” หรือแท่ง ขุดหลุม แล้วหยอดข้าวพร้อมเมล็ดพันธุ์
ไม้ ไ ผ่ ข นาดยาวที่ มี ป ลายแหลม ขุ ด   พืชอื่นลงไปในหลุมเหล่านั้น ประมาณ
หลุมระยะห่างกันทุกๆ 1 คืบจนเต็มไร่ 5-10 เมล็ด
“แม่ข้าว” หลังจากหยอดข้าวจนเสร็จทั้งไร่ เจ้าของไร่ต้องหาพื้นที่สักจุดในไร่ไว้
หยอดแม่ข้าวทั้ง 7 หลุม ซึ่งชาวบ้านถือเป็นแม่ที่จะดูแลข้าวในไร่แห่งนั้น

“หมักเหล้า” เมื่อเสร็จสิ้นจากการหยอดข้าวจะมีข้าวส่วนหนึ่งหลงเหลืออยู่          
ซึ่งข้าวส่วนนั้นจะถูกน�ำมาหมักเหล้าเป็นเวลา 7 วันเพื่อน�ำไปไหว้ผีและเจ้าที่       
เพื่อขอให้ช่วยดูแลข้าว

ดูแลข้าว (กรกฎาคม-ตุลาคม)

ปลูกพืชพันธุ ์ (เมษายน)

ระยะเวลา 5 เดือนหลังหยอดข้าว ชาวบ้านจะต้องดูแลข้าวที่เติบโตจนกว่าข้าวจะ
ออกรวง ซึง่ ชาวบ้านต้องคอยจัดการวัชพืช ก่อไฟ และวางกับดักสัตว์ทจี่ ะเข้ามากิน
ข้าวในนา เช่น หมูป่าหรือหนู เป็นต้น

หลังจากที่เผาไร่เสร็จแล้ว ชาวบ้านจะปลูกพืชบางชนิดเช่น ฟักทอง เผือก มัน ฯลฯ
เพื่อที่จะได้มีอาหารระหว่างที่รอข้าวเติบโต และมีความเชื่อว่าจะท�ำให้ไฟที่ใช้      
เผาไร่เย็นลง เพราะการปลูกพืชเหล่านี้จะท�ำให้ดินไม่ร้อน
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เริ่มท�ำไร่ใหม่
(ก.พ.)

เก็บฟื นและผลผลิตที่เหลือ
เรียกขวัญเด็ก

เลี้ยงผีไฟ

ดูแลข้าว(ช่ วงพัก)

เกี่ยวข้าว
ตีข้าว

ข้าวออกรวง

เลี้ยงผีไฟ (สิงหาคม)

ระหว่างช่วงที่ก�ำลังดูแลข้าวในเดือนสิงหาคมจะมีพิธีกรรม “เลี้ยงผีไฟ” ซึ่งเป็นการ
ตอบแทนพระคุณของผีไฟที่ช่วยดูแลการเผาไร่โดนไฟไม่ลุกลาม โดยพิธีกรรมจะมี
การสร้างหอผีไฟไว้ในไร่ข้าว นอกจากนี้ยังมีการสร้างหอผีข้าว ตาแซะ และหอกไว้
ด้วยเช่นกัน

ไหว้แม่ข้าว

ช่ วงพัก

ตีข้าว (พฤศจิกายน)

หลังจากทัง้ หมูบ่ า้ นเกีย่ วข้าวเสร็จ จะต้องตากข้าวไว้เป็นเวลา 3 วัน เพือ่ ให้ขา้ วแห้ง
จากนั้นจะมาตีข้าวร่วมกัน

“การตีข้าว”

จะต้องใช้ “เกร๊า” ซึ่งก็คือท่อนไม้ขนาดใหญ่น�ำมาขุดเป็นหลุม
ตรงกลางจนเป็นลักษณะคล้ายกระดานโค้งเพื่อใช้เป็นที่ตีฟ่อนข้าวให้เมล็ดหลุด
ออกจากรวงลงไปรวมอยู่ที่หลุมตรงนั้น โดยคนทั้งหมู่บ้าน “เอาแรง” ตีข้าวของ
แต่ละบ้านจนครบทั้งหมู่บ้าน

“พิธกี รรม” เริม่ จากการผูกข้อมือเพือ่ เรียกขวัญคนทีจ่ ะตีขา้ ว จากนัน้ จึงเริม่
หอผีไฟ
ตาแซะ
หอผีข้าว
หอก
เป็นตัวแทนผีไฟ ท�ำมาจากไม้และ ท�ำมาจากไม้ไผ่ 3 ล�ำ เชื่อว่าช่วยไล่สิ่งไม่ดี
ไม้ ไ ผ่ ส าน สร้ า ง มัดติดกัน เชื่อว่าช่วย ให้ลงไปอยูใ่ นตะกร้า
ขึ้นมาเป็นตัวแทน ไล่สิ่งไม่ดี
ที่ผูกติดอยู่ปลายเสา

“พิธีกรรม” ต้องใช้ไก่ 1 คู่ (ตัวผู้และตัวเมียอย่างละ 1 ตัว) น�ำมาเชือดคอแล้ว

ให้เลือดหยดลงบนหอผีไฟและขอให้ผีไฟได้มากิน ซึ่งมีนิทานเล่าอยู่ว่า นานมาแล้ว
มีชายคนหนึ่งออกไปล่าสัตว์แล้วพบตาเฒ่าคนหนึ่ง ตาเฒ่าคนนั้นก็ขอมาอยู่ด้วยที่
บ้าน ชายคนนัน้ ปฏิเสธแต่ตาเฒ่าผูน้ นั้ ก็ตามกลับมาถึงบ้าน และเข้ามาอาศัยอยูด่ ว้ ย
แต่ว่าเขาไม่ท�ำอะไรเลย วันๆ เอาแต่นอนกินจนชายคนนั้นทนไม่ไหวจึงไล่ให้ไป
ท�ำงาน ตาเฒ่าผูน้ นั้ จึงบอกว่าจะไปดูไร่นาให้ตลอดไป แต่ขอไก่กนิ อย่างน้อยปีละตัว
เชื่อว่าตาเฒ่าผู้นั้นคือผีไฟ

เกี่ยวข้าว (พฤศจิกายน)

เมื่อข้าวออกรวงและพร้อมเกี่ยวแล้ว  ก็ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวโดยคนทั้งหมู่บ้านจะมา
ช่วยกันเกีย่ วข้าวของแต่ละไร่ โดยใช้เวลา 1 วันต่อไร่ โดยชาวบ้านจะสังเกตสีแดงของ
ดอก “ซูเลโบ” ที่ชาวบ้านได้ปลูกไว้พร้อมกับข้าว โดยช่วงเวลาที่ออกดอกจะพอดี     
กับช่วงที่ข้าวพร้อมเก็บเกี่ยว

“พิธีกรรม” ก่อนเกี่ยวข้าวชาวบ้านจะมาร่วมท�ำพิธีกรรมเรียกขวัญโดยการผูก

ข้อมือ และต้องมีการไหว้ผีข้าวโดยน�ำไก่ 2 ตัว (ตัวผู้และตัวเมียอย่างละ1ตัว) มาต้ม
แล้วตัดแต่ส่วนปาก ขา ปีกและเครื่องใน แล้วน�ำไปไที่ไหว้หอผีข้าวและหอผีไฟ
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พิธกี รรมเรียกขวัญข้าวให้ขวัญกลับมาอยูท่ ขี่ า้ วและให้ตขี า้ วได้ขา้ วมากๆ ซึง่ มีความ
เชื่อว่าพิธีกรรมในการเรียกขวัญข้าวนี้ต้องให้ผู้หญิงเป็นผู้เรียกเท่านั้น เนื่องจากมี
เรือ่ งเล่าอยูว่ า่ ในสมัยก่อนผูช้ ายก็สามารถเรียกขวัญข้าวได้ แต่วา่ ขวัญข้าวนัน้ เป็น
หญิงสาวสวยที่ใครเห็นก็หลงรัก เมื่อผู้ชายเรียกขวัญและเมื่อเห็นขวัญข้าวก็จะ
ตกหลุมรักและตามจีบท�ำให้ขวัญข้าวหนีไป จึงต้องให้ผหู้ ญิงเป็นคนเรียกขวัญข้าว
เท่านั้น

เรียกขวัญเด็ก (ธันวาคม)

ชาวบ้านมีความเชื่อว่าขวัญของเรานั้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกที่ จึงต้องมีพิธีที่จะ
เรียกขวัญทั้ง 37 ขวัญของเรากลับมา และยังมีพิธีกรรมเลี้ยงส่งขวัญข้าวอีกด้วย
โดยจะมีการเลีย้ งส่ง “นกโทบีขะ่ ” ทีเ่ ชือ่ ว่าเป็นนกสวรรค์หรือเป็นแม่ขา้ วทีช่ ว่ ยดูแล
ข้าวโดยจะต้องใช้เหล้าต้ม ไข่ต้ม 2 ฟอง ข้าวหุงสุกและเผือกมันต้ม

ในระยะเวลา 1 ปี ท่ีเมล็ดข้าวเปลือกได้เติบโตจนออกรวง
ใหม่ แ ละกลายเป็ น อาหารเลี้ ย งปากท้ อ งของชาวปกาเกอะญอ
ชาวบ้านได้ประกอบพิธีกรรมเซ่ นไหว้ “ผี” หรือ “ธรรมชาติ” ที่
รายรอบ รวมทัง้ “ข้าว” เอง ทัง้ ธรรมชาติและข้าวจึงเป็นมากกว่า
ดิน น�้ำ ลม ไฟ และอาหารส�ำหรับชาวปกาเกอะญอ แต่คือสิ่งที่มี
พระคุณที่เขายังต้องให้ความเคารพ นบนอบ จะปรากฎพิธีกรรม
ที่พวกเขาทัง้ ต้องขอบคุณหรือขอขมา ต่อการกระท�ำของพวกเขา
โดยตลอดทั้งปี ของการปลูกข้าว

นา
ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน
ไม่ได้มีเพียง“ไร่หมุ นเวียน”
ที่ช่วยหล่อเลี้ยงชี วิต
แต่เดิมชาวปกาเกอะญอ
ป ลู ก ข ้ า วโ ด ย ก า ร ท�ำ เ พี ย ง              
ไร่ ห มุ น เวี ย น แต่ เ นื่ อ งจากใน
ปัจจุบันชาวบ้านไม่สามารถท�ำ   
ไร่หมุนเวียนได้ทุกปีเพราะพื้นที่
ไม่ พ อ จึ ง เกิ ด การท�ำ นาขึ้ น
ผืนนาจะอยู่ใกล้ชุมชนมากกว่า  
ไร่หมุนเวียน เนื่องจากข้าวในนา
ต้องได้รับการดูแลบ่อยกว่า และ
ต้ อ งอยู ่ บ ริ เ วณที่ ต�่ำ กว่ า ล�ำ ธาร
เพื่ อให้ ส ามารถใช้ ฝ ายในการ
เบี่ยงน�้ำเข้านาได้
            อย่ า งไรก็ ต าม แม้ แ ต่  
การท�ำนาของชาวปกาเกอะญอ ก็
ยั ง มี ค วามแตกต่ า งจากชุ ม ชน
ภายนอก คือชาวปกาเกอะญอ   
จะไม่ ใ ช้ วิ ธี ห ว่ า นข้ า วแต่ จ ะ                  
ใช้ วิ ธี ด�ำ นาแทน เพราะชาว                    
ปกาเกอะญอเชื่ อ ว่ า การหว่ า น  
ข้าวจะท�ำให้ได้ผลผลิตเร็ว และ
การได้ ผ ลผลิ ต เร็ ว นั้ น เหมาะ
ส�ำ หรั บ การปลู ก ข้ า วไว้ ข าย
มากกว่า เมื่อวัตถุประสงค์หลัก
กลายเป็นการขาย ก็จะเกิดความ
โลภในเงินตรา ซึ่งสามารถน�ำไป
ซึ่งการสูญเสียป่าเพราะเกิดการ
รุกล�้ำผืนป่าเพื่อการท�ำนายิ่งขึ้น
ได้ จุ ด เด่ น อี ก อย่ า ง คื อ การใช้  
ฝายธรรมชาติเพื่อเบี่ยงน�้ำเข้านา
แม้จะต้องท�ำฝายใหม่ทุกปี แต่
ฝายที่ ท รุ ดโทรมไปสามารถ     
ย่ อ ยสลายได้ ไม่ เ ป็ น ภาระแก่
ธรรมชาติ แ ละด้ ว ยความที่ ช าว      
ปกาเกอะญอให้ ค วามเคารพ         
ผีฝาย และตาน�้ำเป็นอย่างมาก
พวกเขาจึ งไม่ ก ล้ า ท�ำให้ น�้ำ ซึ่ ง   
เป็นที่อยู่ของผีฝายเสื่อมลง

การปักกล้า 2-3 ต้นลงดินให้เป็นกลุม่ และ
เว้นระยะห่างต่อกลุ่มประมาณ 1 ฟุต โดย
สร้างฝาย
การท�ำนาด�ำอาศัยปริมาณน�ำ้ ทีม่ ากกว่าการท�ำ ชาวปกาเกอะญอมักจะเลือกวันด�ำนาเป็น
ไร่ จึงจ�ำเป็นต้องสร้างฝายเพื่อเบี่ยงน�้ำเข้านา วันพฤหัสบดี เนื่องจากเชื่อว่าจะท�ำให้ได้
โดยจะสร้ า งฝายกั้ น ล�ำ น�้ำ เพื่ อให้ เ กิ ด การ     ผลผลิตดี
ชะลอน�้ำ  และควบคุมให้ไหลไปที่นาด้วยการ  
ขุดร่องน�ำน�้ำจากล�ำธารไปสู่นา
เมษายน

ในการสร้างฝายจะเริ่มจากการน�ำไม้ปักลง
กลางล�ำน�ำ้ ช่วงทีต่ อ้ งการท�ำฝาย เว้นระยะห่าง
ประมาณครึ่งเมตรแล้วจึงน�ำไม้ไผ่วางขวางกับ
แนวไม้ วางกระสอบทรายลงไว้ด้านหน้าฝาย
รอจนใบกิ่งไม้ไม้ลอยเข้ามาติดฝายเองเพื่อให้
น�้ำชะลอลง แล้วจึงขุดร่องน�ำ้ ไปยังผืนนา
พฤษภาคม

เพาะกล้าในป่ า

เลี้ยงผีฝาย

เลี้ยงผีฝายเพื่อตอบแทนผีฝาย โดยใช้ไก่ด�ำ
หรือไก่แดง ตัวผูแ้ ละตัวเมียอย่างละ 1 ตัว บุหรี่
มวน ข้าว เทียน ดอกไม้ และเหล้าที่ต้มเอง 1
ขวด โดยพิธจี ะเริม่ จากการเชือดคอไก่ น�ำเลือด
ไก่ไปหยดบนหอผีฝาย (หลังพิธีกรรมสามารถ
น�ำไก่มาประกอบอาหารได้) น�ำของไหว้อื่นๆ
มวนใส่กรวยใบไม้ 1 คู่ และวางไว้บนหอผีฝาย
ตุลาคม

เริม่ หว่านเมล็ดข้าวในไร่เพือ่ เตรียมกล้าส�ำหรับ
ดูแลข้าว
การด�ำนา ชาวปกาเกอะญอส่วนมากจะน�ำ
เจ้าของนาย้ายไปนอนเฝ้านาทุกวันเพื่อคอย
เมล็ดเพาะในไร่หมุนเวียนของตนเอง
ดูแลข้าวและไล่สัตว์จำ� พวกนก ไก่ วัว ควาย ที่
จะมากิ น ข้ า วโดยใช้ วิ ธี ว างกั บ ดั ก หรื อ ก่ อไฟ    
มิิถุนายน
ข้างนาตลอด 3 เดือน หรือจนกว่าข้าวจะออก
ปล่อยน�้ำเข้านา
รวง เมื่อข้าวออกรวงจึงปิดร่องน�้ำ และรอให้น�้ำ
เมือ่ ข้าวพร้อมส�ำหรับการลงนา จึงปล่อยน�ำ้ เข้า แห้ ง ซึ่ งใช้ เ วลาประมาณ 10-20 วั น ชาว                     
นาเพือ่ ปรับสภาพดินให้ชมุ่ โดยวันปล่อยน�ำ้ เข้า ปกาเกอะญอจะเตรียม พริก ข้าว และเกลือใส่
นามักจะเป็นวันพุธเพราะเชื่อว่าจะท�ำให้น�้ำอยู่ ตะกร้า วางไว้ในนาพร้อมกับอธิษฐานให้สิ่ง   
ในนาดี
ไม่ดีทั้งปวงกินอาหารในตะกร้า อย่ากินข้าว    
ในนา
กรกฎาคม

ไถนา

ชาวปกาเกอะญอส่วนมากจะยังใช้แรงควายใน
การไถนาอยู่ หลังไถนาเสร็จจึงท�ำคันนากั้น
รอบๆ พื้นที่เพื่อขังน�ำ้
สิงหาคม

ถอนกล้า-ด�ำนา

เมื่อกล้าโตพอส�ำหรับการลงนา
ชาวปกาเกอะญอจะถอนกล้าแล้วน�ำมามัด
รวมกันไว้ ทิ้งไว้ 1 วัน แล้วเริ่มด�ำนา โดย
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พฤศจิกายน

เกี่ยวข้าว ตีขา้ ว

ในช่วงต้นเดือนข้าวเหนียวจะเริ่มออกรวง ตามด้วยข้าวเจ้าใน
ช่วงปลายเดือน ชาวบ้านจะร่วมกันเกี่ยวข้าวด้วยเคียว โดยให้
ผูอ้ าวุโสเริม่ เกีย่ วข้าวก่อนและชาวบ้านจะน�ำต้นข้าวทีเ่ กีย่ วแล้ว
มัดเป็นฟ่อนและตากในนา หลังจากรอให้ข้าวแห้งเป็นระยะ
เวลา 3 วัน ก็จะถึงเวลาส�ำหรับการตีข้าว โดยใช้ไม้ฟาดข้าวให้
เมล็ดหลุดจากรวง ช่วงก่อนตีข้าวจะมีพิธีกรรมเรียกขวัญข้าว
เช่นเดียวกับไร่หมุนเวียน

พันธุ์
ข้าว

ธันวาคม

ไหว้ผีอ่นื
เลี้ยงส่งเพื่อขอบคุณนกสวรรค์หรือนกขวัญข้าว เจ้าป่า
เจ้ า เขา เจ้ า ที่ เ จ้ า ทาง ด้ ว ยการต้ ม เหล้ าไหว้ ห้ า มจั ด
งานใหญ่ จ นกว่ า จะถึ ง เดื อ นเมษายน ระหว่ า งนี้ ชาว
ปกาเกอะญอจะต้อนควายไปเลีย้ งทีน
่ าและเก็บมูลสัตว์ไว้
เพื่อใช้เป็นปุ๋ยในการท�ำนาครั้งต่อไป

พันธุ์ข้าวในไร่หมุนเวียน
ข้าวเจ้า

ก า ร ท� ำ น า ข อ ง ช า ว
ปกาเกอะญอสื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง
ความมั่นคงในวิถีแห่งการ
รั ก ษาธรรมชาติ แม้ ว ่ า จะ
เ ป ็ น วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ ไ ด ้ รั บ
อิ ท ธิ พ ล ม า จ า ก สั ง ค ม
ภายนอก ทว่าในท้ายที่สุด
ชาวปกาเกอะญอก็จะปรับ
วิถเี หล่านัน
้ ให้กลับเข้าสูก
่ าร
พึ่งพาธรรมชาติ และกลาย
เ ป ็ น เ นื้ อ เ ดี ย ว กั น กั บ
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของพวก
เขาในที่สุด

พันธุ์ข้าวในนา
ข้าวเจ้า

บือหมือกวา สีขาวเปลือกขาว บือซวา เม็ดเล็ก
บือหมือโพ เม็ดเล็กและแข็ง
บือลอแปะ เม็ดยาว สีขาว
บือปาแม เปลือกแดง เม็ดยาว
คอแคะ จะออกรวงเร็วกว่าพันธุ์อื่น ข้าวเหนียว
คอแคะกอ เปลือกแดง
โมอินอ เปลือกหนา
คอแคะกวา เปลือกขาว
สันป่าตอง เม็ดยาว
สีเหลือง
บือสู่กวา เม็ดยาว
บือกวาโพ เม็ดเล็ก
บือชอแม (ข้าวงาช้าง) เม็ดยาวงอ ชาวบ้านนิยม
เหมือนงาช้าง
บือซูคี ปลายด�ำ
บือหมือกอ (ข้าวล�ำปาง)
บือกี่ เปลือกลาย
บือปิ้อิ้ เม็ดขาว
บือพือคอ (ข้าว กข.)

ข้าวเหนียว

ข้าวซีว เม็ดยาวๆ
ปิ๊อิ๊เซโพ เม็ดใหญ่ยาวมีลายแดงด�ำ
ปิ๊อิ๊บอ เปลือกเหลือง
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ธา

ธา คือล�ำน�ำหรือบทเพลงที่ใช้พูดและร้องเพื่อความบันเทิง มีความ
หมายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อ หรือสิ่งต่างๆ ในชีวิต
บทธาบางบทมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกข้าวของชาวปกาเกอะญอ ซึ่ง
เนื้อหาสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ช่วง ได้แก่

บทธาตอนถางไร่

“เตอะชาเถาะเดอวาคี โปเดอะอิ้ เก้อหล่าดอคี”
แปลว่า เราเผาไร่แล้วเสียงจะดังสนั่นหวั่นไหว

“โดกรึโอโกระ นีบา่ ลีท่อเลาะเจาะ เกฉาดูคี”
แปลว่า ถึงเวลาถางไร่แล้ว ขอพี่มาดูไร่ให้สักหน่อยนะ
(เชื่อว่าเป็นเสียงนกฮูกร้อง)

“ฮอโคะอู นุยปล่านุยคี”
แปลว่า เผาไร่แล้วให้เผาดีๆ ให้ไหม้ลงไป 7 ศอก 7 คืบ
(ชาวปกาเกอะญอเชื่อว่าเวลาที่เผาไร่ ดินจะร้อนลงไป
7ศอก 7 คืบ)

“เดอมือทู ปวาคู่ปวาแพะ ดือมือเควลา เปอชูแล”
แปลว่า ดาวลูกไก่ขึ้นมาตรงหัว ถึงเวลาถางไร่แล้ว
(ดาวลูกไก่เป็น 1 ในกลุม่ ดาวส�ำคัญของชาวปกาเกอะญอ
ซึง่ เมือ่ ถึงเวลาทีโ่ คจรมาตรงหัวจะพอดีกบั ช่วงทีช่ าวบ้าน
ต้องไปถางไร่)

บทธาตอนหยอดข้าว
“กอลอ มวาโบลือหว่าบอ เจาะโทลอ แจะหน่อแผ่ลอ”
แปลว่า ก่อนหยอดข้าวไร่ไปหาไม้ไผ่สีเหลือง พี่ก็ขุด
หลุม น้องก็หยอดข้าว

“ปื อมามือเลอะตาดอ เอ่อมาแวเลอะตาดอ
และมาหมือ แลกอแลซอแลมาแว แลกอแลซอพึเมแล
เลอะตาโกดอ บือหมือบือพอ แวดาเจ๊าะ”
แปลว่า ถางไร่บนที่สูง เราไปเที่ยวไร่บนที่สูง ไปถางไร่
เช้าๆ ไปเที่ยวไร่เช้าๆ เราไปไม่เช้าไม่ได้ข้าวกิน
(เป็นบทธาที่สอนให้คนขยัน)

“บือเหมื่อทีละหมือหนือ บือพออ่าทิละหมือหนือ แฮชา
เหม่อะลอลือคือ แฮฮาเหน่อะหล่อลือคือ แฮโต๊ะก่อ
อะหล่อลือคือ บือโพเกมาปื ออือคึ”
แปลว่า ข้าวอยู่ฝั่งตะวันตก มาหาที่อยู่ในไร่ ข้าวก�ำลัง
งอกใบสีเขียว

“ดูยอทออะโคบอบอ ลอเปื อยแหะเลอะอู ่ตอลอ”
แปลว่า ใบไม้เริม่ เปลีย่ นเป็นสีเหลืองแล้ว คงต้องไปซือ้
มีดในเมือง

บทธาตอนเกี่ยวข้าว
“ลอเปื อยเนทาเกโตบอ กุเชกุชอหน่อเดอจอ
ลอเปื อยเนทาเกโตกวา กุเชกุชาหน่อเดอซา”
แปลว่า ต้องไปซื้อเคียวด้ามเหลือง พี่ก็เกี่ยวข้าว น้อง
ก็ผูกข้าว ต้องไปซื้อเคียวด้ามขาว น้องก็เกี่ยวข้าว พี่ก็
ผูกข้าว

“ทอแพะหน่อดูตอวาบอ กว่าเกลอคี กาแอออ”
แปลว่า ไปถางไร่ของน้องที่ป่าไม้ไผ่ เราดูใบไม้ล้มไป
ล้มมา

บทธาตอนหลังตีข้าวเสร็จ

“เซดูเซทอ ไพเจาะกอโฮ เอะเจาะตอหมู่ฮอ”
แปลว่า ตัดไม้เล็กๆ ให้พี่นะ และต้นไม้ใหญ่เหลือไว้ให้
พี่ พี่จะมาตัดให้

“เลลึฉ่ปี ู โทโปซู ศึบานาแชวคอเตอหู้ แลลือชึ ยปู หล่อโค
บอ เซอบ่านาเตอะทีหน่อตอ แลลือชึ ยปู หล่อโคกวา
ฌซอบานา เตอะทีบานา”
แปลว่า ไปทีไ่ ร่มน
ี กบิน คิดถึงพี่ เดินไม่ไหว ขาอ่อนแรง
ไปที่ไร่เห็นซากกองฟาง คิดถึงพี่ ก็ไม่ได้เจอพี่ ไปที่ไร่
ฟางข้าว คิดถึงพี่น�้ำตาไหล

บทธาตอนเผาไร่

“โลกอโดะ นุยนานุยนี เดอะชาทอ กอโดวาคี”
แปลว่า เราตัดไม้ได้ 7 วัน 7 คืนแล้ว ต้องไปเผาไร่แล้ว
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นิทาน

นิทานปกาเกอะญอสะท้อนภาพความเป็นอยู่ จารีตประเพณี โลกทัศน์
และความเชื่ อ ซึ่ ง ได้ รั บ การเล่ า ขานสื บ ทอดต่ อ มาจากบรรพบุ รุ ษ
บางเรื่องอาจได้รับการสืบทอดมามากกว่า 200 ปี

เด็กก�ำพร้ากับพระราชา

เจ้าแห่งเงินกับเจ้าแห่งข้าว

เด็ ก ก� ำ พร้ า คนหนึ่ ง ถู ก พระราชากลั่ น แกล้ ง
โดยถูกรับสั่งให้ไปท�ำไร่บนหน้าผา ซึ่งเต็มไปด้วยโขด
หินจนไม่สามารถเพาะปลูกพืชชนิดใดได้ วันหนึง่ ทหาร
ของพระราชาได้พบยายชราคนหนึ่งติดอยู่ในกอหวาย
ในป่า ทว่าพระราชากลับสัง่ ให้เมินยายผูน
้ น
ั้ ไปเสีย ยาย
ผูน
้ น
ั้ จึงแช่งพระราชาว่า พระราชาจะไม่สามารถท�ำไร่ได้
แม้ ว ่ า จะมี พื้ น ที่ อั น อุ ด มสมบู ร ณ์ ก็ ต าม แต่ เ มื่ อ เด็ ก
ก�ำพร้าได้พบยายเข้า เขาก็ชว่ ยยายออกมาจากกอหวาย
ได้สำ� เร็จ
เมื่อยายพบว่าเด็กก�ำพร้าหมดแรง จึงเนรมิต
รวงข้ า ววิ เ ศษออกมาจากร่ า งกายของตน เมื่ อ เด็ ก
ก�ำพร้าได้กน
ิ ข้าววิเศษก็พบว่าเขามีพละก�ำลังมหาศาล
เขาจึงใช้แรงเหล่านัน
้ เปลีย่ นบริเวณหินให้กลายเป็นไร่
ได้ ส� ำ เร็ จ ยายชราคอยเนรมิ ต ข้ า ววิ เ ศษให้ แ ก่ เ ด็ ก
ก� ำ พร้ า ทุ ก วั น จนกระทั่ ง ข้ า วในไร่ อ อกรวง เมื่ อ เด็ ก
ก�ำพร้าเกีย่ วข้าวเสร็จ ยายสัง่ ให้เขาหันหลังและห้ามหัน
กลับมาเด็ดขาด แต่เด็กก�ำพร้าก็หน
ั กลับมาก่อน ซึง่ เขา
พบว่า ยายชราก�ำลังลอยขึ้นฟ้าไป แต่เพราะเขาหันมา
ยายจึงตกลงมา ยายสั่งให้เด็กก�ำพร้าหันหลังไปอีก
หลายครั้ง แต่เขาก็ยังหันมาจนท�ำให้ยายตกลงมาทุก
ครัง้ ไป จนยายชราโมโหจนกระทัง่ ลัน
่ วาจาไว้วา่ จะไม่ลง
มาช่วยเหลืออีก แล้วยายก็ลอยขึ้นฟ้าและหายไป ซึ่ง
แท้จริงแล้ว ยายผู้นั้น คือแม่ข้าว พระราชาที่ท�ำให้แม่
ข้าวโกรธไม่สามารถท�ำไร่ได้แม้ว่าจะท�ำอย่างไรก็ตาม
ส่วนด้านเด็กก�ำพร้า แม่ข้าวจะแปลงร่างเป็นนกสีเทา
เพื่อแวะเวียนดูแลเด็กก�ำพร้าในวันเก็บเกี่ยวทุกปี และ
เด็ ก ก� ำ พร้ า ผู ้ นั้ น ได้ ก ลายเป็ น บรรพบุ รุ ษ ของชาว
ปกาเกอะญอ นิ ท านเรื่ อ งนี้ เ ป็ น ที่ ม าของนกสี เ ทา
ที่จะบินรอบยุ้งข้าวของชาวปกาเกอะญอทุกๆ ปีในวัน
ไหว้ยุ้งข้าว

วันหนึง่ เจ้าแห่งเงินได้ทะเลาะกับเจ้าแห่งข้าว
และโอ้อวดว่าตนและคนอื่นๆ สามารถอยู่ได้โดยไม่มี
เจ้าแห่งข้าว ท�ำให้เจ้าแห่งข้าวโกรธ และน้อยใจ จึงหนี
ไปอยู่ในถ�้ำ วันรุ่งขึ้นลูกหลานของเจ้าแห่งเงินร้องไห้
อย่างหนักเพราะว่าหิวข้าว วันแล้ววันเล่า ก็ร้องหนัก
ขึ้นเรื่อยๆ เจ้าแห่งเงิน พยายามเอาเงินมาปลอบก็
ไม่หยุดร้อง จนเจ้าแห่งเงินเหลือบไปเห็นเศษข้าวจึง
น�ำมาต้มน�้ำให้ลูกหลานดื่มปรากฎว่าลูกหลานหยุด
ร้องไห้ ท�ำให้เจ้าแห่งเงินระลึกได้ว่าหากไม่มีเจ้าแห่ง
ข้าว เจ้าแห่งเงินก็อยู่ไม่ได้จึงไปตามเจ้าแห่งข้าวกลับ
มาอยู่ด้วยกันเช่นเดิม
โดย พะตี่ตาแยะ ยอดฉัตรมิ่งบุญ

นิทานทัง้ 2 เรื่องสะท้อนความส�ำคัญของข้าว
ที่มีต่อชาวปกาเกอะญอ ทัง้ เป็ นผู ้มีพระคุณ
และมีคุณค่า	

โดย พะตี่ตาแยะ ยอดฉัตรมิ่งบุญ
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“

ทรัพยากร ป่า น�ำ
้ และภูมิปัญญาการ
ท�ำไร่หมุนเวียน เปรียบเสมือนตู้กับข้าว
ของชาวปกาเกอะญอ อาหารที่ ไ ด้ เ ป็ น
อาหารที่ ส ดใหม่ ไม่ ท� ำ ลายธรรมชาติ
และที่สำ
� คัญ ไม่ท�ำลายตนเอง

”
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อาหาร

แหล่งอาหารของชาวปกาเกอะญอ คือ ทรัพยากรที่อยู่รอบตัว
ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นของป่า สัตว์น�้ำในล�ำห้วย ผักที่ขึ้นหรือปลูกไว้
อยู่รอบบ้าน รวมทั้งการท�ำไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นภูมิปัญญาการท�ำไร่ข้าว
ในที่สูงชัน และแทรกตัวอยู่ในผืนป่า
การท�ำไร่หมุนเวียนเป็นภูมิปัญญาที่ถูกสืบทอดกันมาแต่อดีต
และเป็ นแหล่ งอาหารที่ ส�ำคัญ นอกจากข้า วแล้ว ก็คือพืช ผัก ที่ช าว       
ปกาเกอะญอปลูกร่วมไปกับการปลูกข้าว และเป็นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้ในการ
ประกอบอาหาร อาหารของชาวปกาเกอะญอในทุกมื้อเป็นอาหารที่สด
ใหม่เพราะมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากแหล่งธรรมชาติ
ในหน้าฝนชาวปกาเกอะญอมักจะเก็บผักที่ก�ำลังเติบโตจาก    
ไร่หมุนเวียน และหากระหว่างทางบังเอิญเจอสัตว์ เขาสามารถจับสัตว์
นั้ น มาเป็ น อาหารได้ เ ช่ น กั น ในทุ ก ครั้ ง และทุ ก มื้ อ ของอาหารชาว                   
ปกาเกอะญอจะค�ำนึงเสมอว่าตัวเองต้องการบริโภคเท่าไหร่   ทั้งนี้เพื่อ
ไม่ให้อาหารเหลือทิ้งหรือสูญเปล่า
ในขัน้ ตอนการท�ำไร่หมุนเวียนจะมีการเผาไร่กอ่ นการปลูกข้าว  
เมือ่ เก็บเกีย่ วแล้วจะพักไร่เอาไว้เป็นเวลา 7 ปี ซึง่ จะท�ำให้ผนื ป่าฟืน้ ฟูตวั
เอง อีกทัง้ ในกระบวนการปลูกข้าวหรือพืชผักในไร่กเ็ ป็นวิธธี รรมชาติ คือ
การรอน�้ำฝน และปุ๋ยที่มีก็คือความอุดมด้วยสารอาหารของดินแต่เดิม
รวมขี้เถ้าจากการเผาไร่ ข้าวและผักจึงไม่ปนเปื้อนเคมี อาหารเหล่านั้น
จึงดีต่อสุขภาพ ไม่สะสมในร่างกายท�ำให้เจ็บป่วย
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และ ท้อง
ปาก
ของชาวปกาเกอะญอ
ล�ำห้วย

ป่ า
àËç´ÅÁ
เห็ดลม

ปู»Ù
»ÅÒ¢ÒÇ
»ÅÒºÖ
ปลาขาว
ปลาบึ
ก¡

àËç´¢ÒÇ
เห็ดขาว

เมนูประจ�ำฤดูกาล
ฤดูร้อน
• แคอ่ออย่าโพ (แกงปลา)
• แควคลิ (แกงเต่า)
• โคเอ๊าะซื้อเดาะ (กุ้งเผา)
• คว่อแช (ปูเผา)
• รั่วนย่าโพ (แกงปลาดุก)
• แคอ่อชอ (แกงไก่)
• นยาโพชี (ปลาส้ม)
• ทอชี (หมูส้ม)
ในฤดูร้อน ชาวปกาเกอะญอมัก
ได้วตั ถุดบิ ในการประกอบอาหาร
มาจากล�ำห้วยและผักรอบบ้าน
เพราะในช่วงนี้น�้ำในล�ำห้วยจะ
ลดลง ท�ำให้จับปลาได้ง่าย และ
เมือ่ ไปจับปลาในล�ำห้วยก็จะเก็บ
ผักริมห้วยมาด้วย

ฤดูฝน
• พอพ่อเบาะ (แกงหน่อไม้)
• แคอ่อชอดึ (แกงหน่อหวายกับไก่)
• แคอ่อชื่อบะเด๊าะ (แกงผักกาด)
• คลอชี่ชื่อบะเด๊าะ (จอผักกาด)
• แคอ่อดี (แกงแตงกวา)
• มิซาโต่สึกี (น�ำ้ พริกจิ้งหรีด)
• มิซาโต่แคดึ (น�ำ้ พริกหน่อไม้)
• มิซาโต่สกอ (น�ำ้ พริกมะเขือเคือง)
• ข้าวเบาะ (ย�ำหน่อไม้)
• หลื่อเคบอ (ฟักทองต้ม)
• มิซาโต่ (น�ำ้ พริก) กับผักที่มาจาก
  ไร่หมุนเวียน เช่น ผักเผ็ด พอแคระ  
  มันนอย ไพ่หลือ ฯลฯ
น�้ำฝนที่ชุ่มฉ�่ำท�ำให้มีผักมากทั้งใน
ป่ า และไร่ ห มุ น เวี ย น ซึ่ ง เริ่ ม ได้
ผลผลิตดี แต่ในฤดูฝนน�ำ้ ในล�ำห้วย
ขึ้นสูงท�ำให้จับปลาได้ยาก จึงไม่
นิยมรับประทานปลาช่วงหน้าฝน
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ฤดูหนาว
• บ่อชี (หน่อไม้ส้ม)
• พออย่าโพ (แกงปลา)
• นยาโพชี (ปลาส้ม)
• แคอ่อน่วย (แกงมัน)
• แคอ่อปูท้อซ่า (แกงถั่วไร่ใส่
ไก่)
• ผ่อคือ (แกงเผือกใส่ผักเผ็ด)
• พออ่อลือแคบอ (แกงฟักทอง)
• ตะพอพ่อหมูป่า
ในช่วงฤดูหนาวจะมีผลผลิตจาก    
ไร่หมุนเวียน เช่น พืชหัวทีส่ ามารถ
เก็บไว้ได้นานอย่าง เผือก หรือมัน
นอกจากนี้จะยังทานพืช และสัตว์
จากล�ำห้วยและจากป่า แต่ช่วงฤดู
หนาวมีสัตว์น้อยเพราะเป็นช่วง
จ�ำศีลของสัตว์หลายชนิด ท�ำให้
ช่วงนี้มีอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์น้อย

“

เมื่อฤดูกาลแปรเปลี่ยนไป
แหล่งหาอาหารก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย
นี่เป็นการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของชาวปกาเกอะญอ

”

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

บริเวณบ้าน

เห็ดลม
àËç´ÅÁ

àËç´¢ÒÇ
เห็ดขาว
้

ความเชื่ อ

ห้ามผู้หญิงที่มีประจ�ำเดือนเก็บผัก
แม่ลูกอ่อนห้ามกินฟักทองที่มีใบลายเพราะจะท�ำให้เด็กท้องเสีย
แม่ลูกอ่อนห้ามทานผักดองและไข่จนกว่าเด็กจะอายุ 2 เดือน
ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ห้ามทานสัตว์นำ�้ และขนุน
คนไม่สบายห้ามทานไก่ กล้วย อ้อย
วันพระห้ามเก็บผักและถอนหญ้า
ฟักทองที่ปลูกในหน้าร้อนและงอกใหม่ในหน้าฝนห้ามทาน หากทานจะกลายเป็นเสือ
ผู้หญิงที่ยังไม่มีลูกห้ามชิมอาหารจากหม้อบนเตา เพราะจะท�ำให้คลอดลูกยาก
หมูป่าที่เข้ามาในเขตหมู่บ้านจะไม่ฆ่าเพราะเชื่อว่า จะเกิดสิ่งไม่ดีกับหมู่บ้าน

นิทาน

พ่อคนหนึง่ มีลกู สาว 3 คน คนโตขยัน คนกลางดือ้ และคนสุดท้ายขีเ้ กียจ พ่อได้บอกลูกว่าวันพระห้ามไป
เก็บผัก แต่ลกู คนกลางไม่เชือ่ และได้ไปเก็บผัก ระหว่างทีเ่ ธอไปเก็บผัก เธอได้ยนิ เสียงร้องของเสือ แต่สกั พักก็เงียบ
ไป จากนั้นก็ร้องอีก แต่เธอไม่สนใจ เก็บผักสักพักเธอก็ไปนอนในกระท่อม ระหว่างนอนเธอฝันเห็นตอนที่พ่อสอน
ท�ำให้เธอนึกเสียใจที่ตัวเองเถียงพ่อ พอเธอตื่นขึ้นมาและจะกลับบ้าน ก็มีเสือมาขวางทางไม่ให้กลับ ส่วนน้อง         
คนเล็กไม่ยอมท�ำงาน พีเ่ ลยหลอกว่าทีไ่ ร่มเี พือ่ นเยอะแยะ มีอาหารอุดมสมบูรณ์ น้องได้ยนิ จึงลองไปท�ำงานดูบา้ ง
แต่ปรากฎว่าไม่มีอะไรที่พี่บอกเลย
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: ต้องกตัญญู ขยันและห้ามท�ำไร่ในวันพระ
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ไร่หมุ นเวียน“

ไร่หมุนเวียนคือ หนึ่งในแหล่งอาหาร
ที่ส�ำคัญของชาวปกาเกอะญอ
เป็นแหล่งอาหารที่ชาวปกาเกอะญอ
ใช้ภูมิปัญญาสร้างขึ้นมาเองบนผืนป่า

ปฏิทินพืชผัก
ม.ค.

ผลผลิต:

เผือก
มัน
ดอก+ลูกไพ่หลือ
พริก

ก.ค.
ถางหญ้าและ
เก็บผักบางชนิดที่โตไว
ผลผลิต:
ใบเผือก
ยอดฟักทอง

ก.พ.

มี.ค.

เริ่มถางไร่

เผาไร่และท�ำรัว้

ผลผลิต:

เม.ย.

ผลผลิต:

เผือก
มัน
ดอก+ลูกไพ่หลือ
พริก

เผือก
มัน
ดอก+ลูกไพ่หลือ
พริก

ส.ค.
ถอนหญ้า

ก.ย.
ถอนหญ้า

ผลผลิต:

ผลผลิต:

ใบเผือก
ยอดฟักทอง
ไพ่หลือ
ผักชี
ผักก้อก้อ
ผักอีหลือ
มันน้อย
บวบ

ยอดฟักทอง
ใบเผือก
กระเจี๊ยบ
ข้าวโพด
พอแคระ
ไพ่หลือ
ห่อพลี
ฟักทอง
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ผักชี
ผักก้อก้อ
ผักอีหลือ
มันน้อย
ฝักโหม่ง
มะเขือ

”

ผลผลิต:

เผือก
มัน
ดอก+ลูกไพ่หลือ
พริก

ต.ค.

ผลผลิต:

ใบฟักทอง
ไพ่หลือ
ถั่วไร่
ฟักเขียว
ผักชี
มะเขือ
พริก
กระเจี๊ยบ
ข้าวโพด

อ้อย
ห่อพลี
ผักเผ็ด
ผักก้อก้อ
ผักอีหลือ
มันน้อย
พอแคระ
ฟักโหม่ง

พันธุ์ผัก

พ.ค.

พันธุผ์ กั ทีน่ ำ� มาปลูกในไร่สว่ นใหญ่จะเป็นพันธุท์ อ้ งถิน่
ซึง่ บางครัง้ มีการแลกกันระหว่างหมูบ่ า้ น โดยชาวปกาเกอะญอ
สามารถปลูกผักได้ทุกชนิดลงในไร่หมุนเวียนหากมีเมล็ดพันธุ์
ชนิดผักที่ปลูกมากที่สุดคือ ข้าวโพด เนื่องจากเป็นอาหารของ
ทั้งคนและหมู นอกจากนี้ยังมีผักกาดที่ปลูกง่ายและนิยมทาน
กัน แต่สว่ นใหญ่จะขึน้ อยูก่ บั ความชอบของเจ้าของไร่ ท�ำให้พนั ธุ์
ผักในไร่หมุนเวียนแตกต่างกันไป ซึ่งมีอยู่ร่วม 70 ชนิด

มิ.ย.
รอฝนเพื่อเริ่มปลูกผัก

โดยจะเริ่มปลูกผักก่อนข้าวแล้วตามด้วยผักที่ปลูกพร้อมข้าว

ผลผลิต:

ผลผลิต:

ผักกาด
ถั่วฝักยาว
ใบตะเภา
ใบเผือก

ผักกาด
ถั่วฝักยาว
ใบตะเภา
ใบเผือก
แตงกวา

พ.ย.
เก็บผัก
ผลผลิต:

เผือก
มัน
ยอดฟักทอง
มันส�ำปะหลัง
งาขาว
ไพ่หลือ
พอแคระ
ถั่วไร่

เผือกและมัน
ชาวปกาเกอะญอเชือ่ ว่า เผือกและมันคือเพือ่ นของข้าว
ในไร่หมุนเวียนมักจะปลูกเผือกและมันเสมอ

การดักสัตว์

ธ.ค.
เก็บผัก
ห่อพลี
ผักชี
พริก
ผักเผ็ด
ผักก้อก้อ
ผักอีหลือ
มันน้อย
ฟักโหม่ง

ชาวบ้านจะวางกับดักหนูเอาไว้ภายในไร่หมุนเวียน
เพื่อป้องกันไม่ให้หนูเข้ามากินผักในไร่ นอกจากจะป้องกันผัก
ในไร่แล้ว เมือ่ หนูมาติดกับดัก ชาวบ้านจะสามารถน�ำหนูนนั้ ไป
ประกอบอาหารได้ด้วย

ผลผลิต:

ผักที่ปลูกก่อนข้าวและพร้อมข้าว

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

ผักที่ต้องปลูกก่อนข้าวเป็นผักที่ต้องใช้เวลาในการ
เจริญเติบโตนานกว่าข้าว และเพื่อที่จะได้มีผักบริโภคช่วง    
เกี่ยวข้าวพอดี ชนิดผักที่ปลูกก่อนปลูกข้าวเช่น ฝักทอง เผือก
มัน บวบ ข้าวโพดไร่ เป็นต้น
ส่ ว นผั ก ที่ ป ลู ก พร้ อ มข้ า วนั้ น จะเป็ น ผั กโตไวและ         
ใช้เวลาปลูกน้อยกว่าข้าว เช่น ผักกาด ถั่วฝักยาว แตงกวา           
ฟักเขียว ผักชี ใบตะเภา ต้นอ้อย ผักเผ็ด งาขาว ผักก้อก้อ        
ผักอีหลือ ฝักโหม่ง ไพ่หลือ มะเขือ เป็นต้น

ไม้เลื้อย
พืชผักทีเ่ ป็นไม้เลือ้ ยจะปลูกข้างรัว้ เพราะถ้าปลูกใกล้
กับข้าว ผักนั้นจะเลื้อยไปพันกับต้นข้าว ท�ำให้ไม่สามารถเกี่ยว
ข้าวได้ ซึ่งการปลูกข้างรั้วจะท�ำให้ผักนั้นเลื้อยไปพันกับรั้วแทน
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จาน
4

กับชาวปกาเกอะญอ

มิซ้ าโต่สกอ

พอเบาะ

(น�ำพริกมะเขือเคือง)

(แกงหน่อไม้ใส่ฟักทอง)

วัตถุดิบ

1. พริกแห้ง จากไร่
2. กะปิ จากสะเมิง
4. หอมแดง จากสะเมิง
5. มะเขือเคือง ปลูกข้างบ้าน

วัตถุดิบ

1. หน่อไม้ จากป่า
2. ฟักทอง จากไร่หมุนเวียน
3. ปลาร้า จากสะเมิง
4. กะปิ จากสะเมิง
5. ผักก้อก้อ จากรอบๆ บ้าน หรือในไร่หมุนเวียน

วิธีท�ำ

1. ล้างมะเขือแล้วผ่าเป็นซีก ซึ่งจะท�ำให้สุกเร็ว
2. ต้มจนสุก
3. ต�ำน�้ำพริกโดยใส่เกลือและพริกแห้งซึ่งต�ำให้ละเอียดได้ช้าลง
ไปก่อนกะปิและหอมแดง
4. หลังจากมะเขือต้มสุกแล้วให้ตักมะเขือไปใส่ครกแล้วใช้ช้อน
บดให้ละเอียด
5. น�ำน�้ำพริกไปผัดในหม้อและใส่มะเขือตามลงไป

วิธีทำ� 		

1. ทุบหน่อไม้ให้แหลก
2. หั่นฟักทองให้เป็นชิ้นๆ
3. น�ำหน่อไม้ใส่ลงในหม้อที่นำ�้ เดือดอยู่แล้ว
4. ใส่ปลาร้าเมื่อผักสุก เพราะจะไม่ท�ำให้ขม
5. ใส่เกลือลงไป หากต้องการเพิ่มรสชาติ
6. ใส่นำ�้ พริกที่ต�ำเสร็จแล้วลงไป (กะปิ พริกและเกลือ)
7. ยกลงมาจากเตา แล้วใส่ผักก้อก้อลงไป

ข้(ย�ำาหน่วเบาะ
อไม้)
วัตถุดิบ

1. หน่อไม้ จากป่า
2. พริก จากไร่
3. ปลาร้า จากสะเมิง
4. เกลือ จากสะเมิง

วิธีท�ำ

1. ต้มหน่อไม้
2. ปอกเปลือกหน่อไม้แล้วใช้ส้อมขูดเป็นเส้นๆ
3. ต�ำน�้ำพริก ปลาร้า และเกลือ
4. น�ำมาคลุกกับหน่อไม้ (นิยมกินหน้าฝน)

ตะพอพ่
อ
(ใส่หน่อไม้และถัว่ ฝั กยาว)
วัตถุดิบ

1.ถั่วฝักยาว จากไร่
2. หน่อไม้ จากป่า
3. ข้าว จากไร่/นา
4. เนื้อหมู จากสะเมิง
5. กะปิ จากสะเมิง
6. พริกสด จากไร่
7. เกลือ จากสะเมิง
8. หอมแดง จากสะเมิง
9. ปลาร้า จากสะเมิง
10. ผักก้อก้อ จากไร่
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วิธีท�ำ

1. ทุบหน่อไม้ให้เป็นชิ้นเล็กๆ
2. เด็ดถั่วฝักยาวให้เป็นท่อนเล็กๆ
3. น�ำหน่อไม้ไปต้ม
4. ใส่ข้าวสารลงไป
5. ใส่เนื้อหมู
6. ต�ำน�้ำพริกสด (กะปิ เกลือและหอมแดง)
7. ใส่ถั่วฝักยาวลงหม้อ
8. ใส่พริกและใส่ปลาร้า
9. ใส่ผักก้อก้อหลังยกลงจากเตา

บ่อเต้ล้อแต้โพ (หน่อไม้ใส่ถุง)
วิธีท�ำ

1. แกะเปลือกหน่อไม้
2. ล้างให้สะอาด
3. ต้ม 30 นาที
4. ใส่ถุงพลาสติก โดยห้ามใช้มือ เพราะจะท�ำให้
หน่อไม้เน่า ปิดให้แน่นและแขวนไว้ในบ้าน
สมัยก่อนไม่มีถุงพลาสติกจะใส่ในปี๊บหรือโอ่งแทน

“

เพราะอาหารสดในตู้กับข้าว
มีอยู่มากมายและมีตลอดปี
ท�ำให้ชาวปกาเกอะญอไม่จ�ำเป็น
ต้องพึ่งพาการถนอมอาหาร
มากนัก
ในการตีผึ้งชาวปกาเกอะญอต้องไป
ช่วยกันหลายคน และเจ้าของผึ้งจะแบ่งน�้ำผึ้งให้
กับทุกคนที่มาช่วยเพื่อเป็นการตอบแทน โดย
ส่วนใหญ่จะนิยมตีผึ้งหลวง หลังจากที่เก็บน�้ำผึ้ง
มาจากป่าแล้วชาวปกาเกอะญอจะกรองน�้ำผึ้ง
ด้วยผ้าขาวบางแล้วบรรจุใส่ขวดเพือ่ ท�ำให้เก็บน�ำ้
ผึ้งไว้ได้นานขึ้น

บ่อโลเค (หน่อไม้ตากแห้ง)
วิธีท�ำ

1. แกะเปลือกหน่อไม้
2. ซอยบางๆ
3. ใส่กระด้ง
4. ตากแดด

เห็ด ชาวปกาเกอะญอจะเก็บจากป่า ซึง่ หน่ อไม้
เห็ ด จะมี ม ากในช่ ว งฤดู ฝ นและชาว     
ปกาเกอะญอก็ มี วิ ธี ก ารเลื อ กเห็ ด คื อ
หากก้านสีขาวเนียน ใต้ใบมีสีขาวและ    
มี แ มลงหรื อ หนอนเจาะตรงก้ า นจะ
สามารถกิ นได้ แต่ ถ ้ า เป็ น เห็ ด ที่ มี จุ ด     
บนใบ ใต้ใบมีสีน�้ำตาลและมีวงแหวน
รอบเห็ด ไม่สามารถกินได้

”

การถนอมน�้ำผึ้ง

จะเลื อ กเก็ บ หน่ อไม้ ที่ มี ข นาด        
ใหญ่เพราะหน่อขนาดเล็กจะมีเนื้อน้อย ชาว            
ปกาเกอะญอจะเก็บหน่อไม้ที่อยู่ใต้ดินโดย  
การใช้มีดงัดหน่อไม้ขึ้นมา หรือถ้าจะเก็บหน่อ
ไม้ที่โผล่พ้นดินอยู่แล้ว ชาวปกาเกอะญอก็จะ
ใช้มือหรือพร้าหักหน่อไม้นั้น ซึ่งหน่อไม้ที่ชาว
ปกาเกอะญอนิยมทานคือ หน่อไม้ของไผ่ไร่  
ไผ่บง และไผ่ซาง

หน่อหวาย สามารถน�ำมาบริโภคได้ทั้งยอด

และหน่อ โดยจะเลือกหน่อหวายทีม่ ขี นาดใหญ่
เพราะหน่ อ เล็ ก จะไม่ ค ่ อ ยมี เ นื้ อ ซึ่ ง ถ้ า เป็ น     
หน่อหวายแก่ ชาวปกาเกอะญอจะแกะเปลือก
นั้นออก แต่ถ้าเป็นหน่อหวายอ่อนจะไม่ปอก
เปลือกออก เพราะว่าเปลือกนัน้ ช่วยให้สามารถ
เก็บหน่อหวายนั้นไว้ได้นานขึ้น

ในสมัยก่อน  หากชาวปกาเกอะญอต้องการเครื่องปรุงที่ไม่มี เช่นเกลือ กะปิ หรือ          

ในสมัยก่อน เมือ่ ชาวปกาเกอะญอ
มีขา้ วไม่เพียงพอและต้องการแบ่งข้าวให้ทกุ
คนในครอบครัวได้รบั ประทานเท่าๆ กัน ชาว
ปกาเกอะญอจะน�ำข้าวมาคลุกกับเกลือ พริก
และผักชนิดอื่นๆ เพื่อให้ได้ปริมาณอาหารที่
มากขึ้น

ถั่วเน่า จะน�ำสิ่งที่มีในหมู่บ้าน เช่น ฟืนไม้ ข้าว น�้ำผึ้ง หรือของป่าไปแลกที่หมู่บ้านอื่นหรือ
ในเมือง  เดิมชาวปกาเกอะญอนิยมใช้ถั่วเน่าแทนกะปิ แต่ว่าในปัจจุบันนั้นไม่ค่อยมีใคร
นิยมถั่วเน่าแล้ว เพราะกะปิหาซื้อได้ง่ายจากอ�ำเภอ
นอกจากนี้ชาวปกาเกอะญอยังมีการใส่ “มะแขว่น” ลงในอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติเผ็ดและ
กลิน่ ทีห่ อมเป็นเอกลักษณ์ มะแข่วนเป็นพืชชนิดหนึง่ ทีพ่ บได้ในป่า เป็นไม้ยนื ต้นขนาดใหญ่
จะออกผลในช่วงเดือนพฤศจิกายน ชาวปกาเกอะญอจะเก็บผลของมะแขว่นที่มีขนาดใกล้
เคียงกับเมล็ดพริกไทย และเมื่อจะน�ำมาประกอบอาหารพวกเขาจะน�ำมะแขว่นมาต�ำโดย
ไม่ให้ละเอียดมาก แล้วใส่ลงไปในอาหาร ชาวปกาเกอะญอยังมีวธิ ที ที่ ำ� ให้มะแขว่น เก็บไว้
ได้นานขึน้ โดยการน�ำมาตากแดด อีกทัง้ มะแขว่นยังเป็นสมุนไพรทีม่ สี รรพคุณในการรักษา
มดลูกและป้องกันมะเร็งอีกด้วย
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“

“

ชาวปกาเกอะญอต้องการป่า
เพราะป่าคือแหล่งสมุนไพร
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สมุนไพร
การรักษาโรคภัยในปัจจุบันมีหลากหลายวิธี ส�ำหรับชาว
ปกาเกอะญอก็มีวิธีของเขาเช่นกัน เมื่อป่วยชาวปกาเกอะญอจะ
เก็บสมุนไพรจากธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามความเชื่อ
เพือ่ การรักษาอาการเจ็บป่วย โดยมีหมอเมือ่ ผูซ้ งึ่ ได้รบั การยอมรับ
จากชุมชนว่าเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมสื่อสารกับผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตามความเชื่อนั้น ท�ำให้ชาวปกาเกอะญอไม่เคยได้พึ่งพายาแผน
ปัจจุบน
ั นัก พวกเขาจึงจ�ำเป็นต้องรักษาป่า เพราะสมุนไพรยาดีของ
เขาพบมากทีน
่ น
ั่ และยิง่ ประกอบกับความศรัทธา ท�ำให้พวกเขาใช้
สมุนไพรเท่าที่จ�ำเป็น ถึงแม้ว่าสมุนไพรในป่านั้นจะมีมากมาย
ก็ตาม
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ส

มุนมาจาก
ไพร
ไหน

สมุนไพรในชุมชนปกาเกอะญอมีมากมายหลากหลาย
ชนิดขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปในป่าที่ต่างกันเรียกว่า ป่าผู้หญิง และ  
ป่าผู้ชาย
ป่าผู้หญิง เป็นป่าที่อยู่ลึกกว่าป่าผู้ชาย สภาพอากาศ
ค่อนข้างเย็น เมื่อเทียบกับป่าผู้ชาย
ข้อสังเกต : นอกจากสภาพอากาศที่แตกต่างกันแล้ว
ต้นไม้ในป่าก็มีความต่างกันอยู่บ้าง ต้นไม้ที่พบมากในป่าผู้หญิง
คือพืชกลุ่มเถาวัลย์ แสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยนคล้ายลักษณะ
ของผูห้ ญิง ยกตัวอย่างสมุนไพรในป่า เช่น ต้นกะลาช้างเผือก และ   
บอระเพ็ด เป็นต้น
ป่าผู้ชาย จะอยู่ต่ำ� กว่าป่าผู้หญิง สภาพอากาศค่อนข้าง
ร้อนชื้นและอยู่ใกล้กับชุมชนมากกว่าป่าผู้หญิง
ข้อสังเกต : ป่าบริเวณนีต้ น้ ไม้เป็นแหล่งไม้เนือ้ แข็ง แสดง
ถึงความแข็งแรงเหมือนผู้ชาย ป่าบริเวณนี้จึงถูกเรียกว่าป่าผู้ชาย
ไม้ที่พบมาก เช่น ต้นประดู  ่ ต้นตะเคียนทอง ต้นตีนเป็ด เป็นต้น
รวมทั้งไม้ประเภทไผ่ เช่น ไผ่ฮก ต้นตีนเป็ด เป็นต้น ซึ่งต้นไม้
เหล่านี้ก็เป็นสมุนไพรเช่นกัน   
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ตู้ยาปกาเกอะญอ
ชาวบ้านจะเก็บสมุนไพรจากป่าและเก็บไว้ในที่แห้ง
เพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราและจะน�ำไปใช้เป็นยาตอนป่วย
หรือต้มดื่มเป็นการบ�ำรุงร่างกาย

ใบฝรั่ง
สรรพคุณ : บรรเทาอาการ
ท้องผูก และ ท้องเสีย
วิธีการใช้ : เคี้ยวใบฝรั่งสด

ใบต้นเป้าใหญ่
สรรพคุณ : เพื่อสมานแผลให้
แห้งเร็วขึ้น
วิ ธี ก ารใช้ : น�ำใบไปลนไฟ  
จ า ก นั้ น น�ำ ม า ว า ง บ น พื้ น     
และนั่งทับบนกองใบเป้าใหญ่

เปลือกต้นนอ
สรรพคุณ : แก้ปวดหัว
(คล้ายยาพารา)
วิธีใช้ : ถางเปลือกต้นนอมา
ต้ ม ดื่ ม หรื อ ทานยางสด
ประมาณ  1 ช้อนโต๊ะ

สาบเสือ
สรรพคุณ : ห้ามเลือด
วิธีการใช้ : ล้างแผลให้สะอาด
และขยี้ใบสาบเสือวางบนแผล

รางจืด
สรรพคุณ : ถอนพิษ
วิ ธี ก ารใช้ : น�ำ เครื อ รางจื ดไปต้ ม ดื่ ม
ประมาณ 2 สัปดาห์
ข้อควรระวัง : หากดื่ม มากเกิ นไปจะ
เป็นการไล่ของดีออกจากร่างกายแทน

ดูกเครือ
สรรพคุณ : ลดน�ำ้ มูก
วิธกี ารใช้ : ใช้เครือของต้น
ดูกเครือไปต้มดื่ม
ประมาณ 2-3 แก้ว

พะตี่ตาแยะกล่าวว่า...

“การใช้สมุ นไพรควรได้รับการแนะน�ำจากผู ้มีความรู ้ เพราะหากน�ำไปใช้ผิด
อาจเกิดอันตรายได้ อย่างไรก็ตามสมุ นไพรจะไม่มีสารตกค้างเข้าสู่ร่างกาย”
43

สมุ นไพรรอบบ้าน
สมุ นไพร : บริเวณท่่พ
ี บ

:

ฤดูกาล

:

สรรพคุณ :

วิธีการรักษา

ส้มป่อย

พบทั่วไป

พบฤดูฝน

รักษาไข้เลือดออก

มะระขี้นก

พบทั่วไป

พบฤดูฝน

เครืองูเห่า

พบทั่วไป

พบฤดูฝน    

รักษาโรคเบาหวาน
รักษาไข้หวัด
รักษาโรคไต

น�ำเมล็ดที่อยู่ในผลมา 7 เมล็ด
ใส่ในแก้วน�้ำเปล่า สวดมนต์แล้วจึงดื่ม
น�ำผลไปปั่นกิน
น�ำใบไปต้มแล้วทาตัวเด็ก
น�ำรากไปต้มกิน   

สแมะควะ

พบทั่วไป

พบฤดูฝน

รักษานิ่ว

กินผล

กอคอเด๊าะ       พบทั่วไป

พบฤดูฝน     

แก้ปวดท้อง(หญิงตั้งครรภ์)  น�ำยอดไปต้มกิน

เครือต้นหมา

พบทั่วไป

พบฤดูฝน     

ยาถ่าย

สแมะควะ

พบทั่วไป

พบฤดูฝน

รักษานิ่ว

น�ำรากอ่อนไปจี่ไฟ จากนั้นน�ำไปแช่
ในถังข้าวสารจนเปื่อย แล้วให้เด็กกิน
กินผล

หมาเม่า

พบทั่วไป

พบทุกฤดู

แก้พิษเห็ด

ต้มกินกับเห็ด

พอญซูเจ๊าะ

พบทั่วไป

พบทุกฤดู

รักษาไข้หวัด

ต้นฮัก

พบทั่วไป

พบทุกฤดู

แก้ท้องเสีย

น�ำยอดไปแช่ในข้าวสาร
สวดมนต์แล้วน�ำไปลูบหัว
น�ำเปลือกไปต้มดื่ม

พอญซูเจ๊า

พบทั่วไป

พบทุกฤดู

รักษาไข้หวัด

ต้นฮัก

พบทั่วไป

พบทุกฤดู

แก้ท้องเสีย

หน่อพอกและ   พบทั่วไป

พบทุกฤดู

จอมปลวก

พบทั่วไป

พบทุกฤดู

รักษาไข้
ชูก�ำลัง
แก้ร้อนใน

ไมยราพ

พบทั่วไป

พบทุกฤดู   

รักษาไข้หวัด

น�ำดินจอมปลวกผสมน�ำ้
รอตกตะกอนแล้วดื่ม
น�ำทั้งต้นไปต้มกิน

เป้าน้อย

พบทั่วไป

พบทุกฤดู

รักษาโรคกระเพาะ น�ำใบ

น�ำราก หรือ ยอด ไปต้มกิน

ไม้ซ้อ

พบทั่วไป

พบทุกฤดู

แก้ช�้ำใน

น�ำเปลือกไปต้มดื่ม

ไม้สาด

พบทั่วไป

พบทุกฤดู

รักษาน�้ำร้อนลวก

น�ำแก่นไปต้ม น�ำยางที่เป็นสีแดงไปทา

พบทุกฤดู

แก้เจ็บตา

น�ำใบไปแช่ล้างหน้า

ยาเจ็บตา
พบทั่วไป
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น�ำยอดไปแช่ในข้าวสาร
สวดมนต์แล้วน�ำไปลูบหัว
น�ำเปลือกไปต้มดื่ม
น�ำรากไปต้มดื่ม

เส่โพข่า

ไร่หมุนเวียน

พบทุกฤดู

แก้ปวดหัว

น�ำเปลือกไปแช่น�้ำ 4-5 วันแล้วดื่ม

มะเขือพวง

ไร่เก่า/ริมล�ำธาร พบฤดูฝน
พบฤดูฝน

รักษาสายตา
รักษาแผลสด
รักษาแผลสด

น�ำผลไปประกอบอาหาร
น�ำใบไปขยี้ประคบบนแผล
น�ำยางไปทาบนแผล

เคลอเซทึ

ที่ราบ

เซลือเบะ

โจ๊ะฯ

พบทุกฤดู

ไล่ลม

น�ำเปลือกไปต้มดื่ม

บอระเพ็ด

รอบหมู่บ้าน

พบทุกฤดู

ต้นพราย

ในหมู่บ้าน

พบฤดูฝน

รักษาไข้หวัด
แก้เจ็บเอว
แก้ท้องอืด

น�ำรากไปต้มกิน
น�ำรากไปต้มกิน
น�ำหัวไปต้มกิน หรือกินสด

ต้นตีนเป็ด

ป่า

พบทุกฤดู

อ้อยด�ำ

ป่า

พบทุกฤดู

แก้ไข้มาลาเรีย
รักษาน�้ำร้อนลวก
รักษาโรคเบาหวาน

น�ำเปลือกไปต้มดื่ม
น�ำยางทาแผล
น�ำใบไปต้มกิน

ชอเช

ป่า

พบทุกฤดู

รักษาอัมพาต

น�ำใบไปต้มดื่ม หรือน�ำยอดไปกิน

กะลาช้างเผือก

ป่าผู้หญิง

พบทุกฤดู

บ�ำรุงเลือด

ชอมีโหม่บอ

ป่า/ภูเขา

พบทุกฤดู

บ�ำรุงร่างกาย

ผู้หญิงจะใช้เถาวัลย์เพศเมีย
ผู้ชายจะใช้เถาวัลย์เพศผู้
น�ำรากไปต้มดื่ม

เส่ชอเอะ
ป่า/ไร่
พบทุกฤดู
                                                                        
รังของมดแดง บนต้นไม้
พบฤดูแล้ง

เพิ่มภูมิคุ้มกัน
บรรเทาพิษงู

น�ำใบไปต้ม แล้วน�ำผ้าวางไว้บนปากหม้อ
จากนั้นใช้ผ้าไปห่มตัว
ครอบบริเวณที่โดนงูกัด

ห้าขี้ไก่

หมู่บ้าน/บนภูเขา พบทุกฤดู

สบู่ด�ำ

ปลูกเอง

พบทุกฤดู

ปรับสมดุลร่างกาย
แก้วิงเวียนศรีษะ
แก้ร้อนใน

น�ำใบไปต้มแล้วน�ำน�้ำไปอาบ
น�ำใบไปลนไฟแล้วประคบบนหน้าผาก
น�ำเปลือกมาตากให้แห้ง แล้วอม

ต้นอาบ

พบทั่วไป

พบทุกฤดู

รักษาแผลสด
แก้เวียนหัว

ต้มแล้วนั่งทับ (อยู่ไฟ)
ต้มแล้วประคบศีรษะ

*โจ๊ะมาโลลือหล่า คือ โรงเรียนของชุมชนบ้านสบลาน
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ยาแก้ปวดเมื่อย
ส่วนผสม
      1. รากของต้นยาแก้หลวง
วิธีการใช้
      2. น�ำรากไปต้มดื่ม

สูตรยา

ข้อควรระวัง
      3. อายุไม่ถึง 40 ปีห้ามกิน

ยาบ�ำรุงร่างกาย
และแก้ปวดเมื่อย

ยารักษาอาการเบื่ออาหาร

ยารักษานิ่ว

ส่วนผสม
      1. ใบจอชื่อ (ผู้เฒ่าลืมเท้า)
      2. ไม้ฝานแดง

ส่วนผสม
      1. ไม้ฝานแดง
      2. ใบจอชื่อ
      3. หญ้าแม่กัง

วิธีการใช้
      1. น�ำสมุนไพรทั้ง 2 อย่าง
          มาต้มรวมกัน  
          ในปริมาณที่เท่ากัน
      2. ดื่มวันละ 2 แก้ว

วิธีการใช้
      1. น�ำสมุนไพรทั้ง 3 อย่าง
          มาต้มรวมกัน
          ในปริมาณที่ต้องการ
      2. ดื่มแทนน�ำ้ เปล่า

ส่วนผสม
      1. ใบมะละกอ
      2. หญ้าถอนป้อง
      3. รากมะเฟือง
      4. เก๊กลี่ม
      5. มะเดือยหิน
วิธีการใช้
      1. น�ำสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด
          มาต้มรวมกัน
      2. ดื่มวันละ 2 แก้ว

สมุนไพรนับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริง สมุนไพรเกิดโดยธรรมชาติ และเคียงคู่กับการแสวงหา
ทางออกในด้านสุขภาพของมนุษย์ สมุนไพรมีความหมาย และทรงคุณค่าหลายมิติแตกต่างกันไปตามยุคสมัยของสังคมโลกและ
สังคมไทยที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
									 https://wapoon.wordpress.com
ส�ำหรับการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์ยารักษาโรคเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นอย่างมาก หากไม่มสี งิ่ นีม้ นุษย์กจ็ ะไม่สามารถบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยตามร่างกายได้ ซึ่งยารักษาโรคของชาวปกาเกอะญอคือ สมุนไพร พวกเขาสามารถหาสมุนไพรได้จากป่าที่ล้อมรอบตัว
พวกเขา เนื่องจากชาวปกาเกอะญออาศัยอยู่กับธรรมชาติ และค่อนข้างตัดขาดจากโลกภายนอก ท�ำให้สมุนไพรมีบทบาทส�ำคัญ
ต่อการด�ำรงชีวิตของพวกเขา
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พิธีกรรม

ขวัญกระเจิง

เพราะเชือ่ ว่าในตัวของพวกเขามีขวัญทัง้ หมด 5 ขวัญ และ
ที่เหลือจะกระจายไปอยู่ที่สิ่งต่างๆ ดังนั้นหากชาวบ้านรุกล�้ำและ
ท�ำลายป่า หรือสัตว์กเ็ ท่ากับท�ำร้ายตนเอง ซึง่ จะท�ำให้พวกเขาป่วย
ในที่สุด หรือที่เรียกว่า “ขวัญกระเจิง”

    
ใ น ก ร ณี ที่ ช า ว บ ้ า นใ ช ้
สมุ นไพรรั ก ษาอาการต่ า งๆ ไม่ ไ ด้  
ชาวบ้ า นจะเชื่ อ ว่ า อาการเหล่ า นั้ น   
อาจไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่
อาจเกิดจากการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์   
จึงมีความเชือ่ ในการรักษาโรคด้วยการ
ประกอบพิ ธี ไ หว้ หรื อ ขอขมาสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์

ผีนำ
�้

ผี น�้ำ  คื อ ผี ที่ ค อยปกป้ อ งดู แ ลล�ำ ธาร ในกรณี ที่ ท�ำ น�้ำ
สกปรก เช่น การล้างเท้าในน�้ำ  ทิ้งขยะ และพูดจาที่ถือเป็นการ
ลบหลู่และส่งผลให้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ชาวบ้านจะไปปรึกษา
หมอเมื่อเพื่อให้ช่วยประกอบพิธีให้ โดยมีวัตถุดิบ และเครื่องไหว้
เพื่อขอขมาผีนำ�้

การรักษา

หมอเมื่ อจะเป็ นผู ้ สื่ อสารกั บ ผี น�้ำ ว่ า ต้ องการไก่ตัว ผู้       
หรือตัวเมีย และถามว่าควรท�ำพิธีที่ไหน
1. เตรียมไก่ 1 คู่ และข้าวสารหมักเหล้า
    คือการน�ำข้าวสารไปต�ำแล้วน�ำไปหมักกับเหล้า
2. น�ำของที่เตรียมไปท�ำพิธีขอขมา

ป่าช้าเด็ก

ในกรณีทสี่ ง่ เสียงดัง พูดลบหลู่ หรือ
ถ้ า คนในครอบครั ว ตั้ ง ครรภ์ แ ล้ ว เดิ น ผ่ า น
ป่าช้าเด็ก ชาวบ้านเชือ่ ว่าเด็กในครรภ์อาจเสีย
ชีวิตได้ ดังนั้นจึงมีข้อห้ามไม่ให้หญิงมีครรภ์
และสามี เ ข้ าใกล้ ป ่ า ช้ า เด็ ก และหากเกิ ด
เหตุการณ์ดังกล่าว จะมีเครื่องไหว้ผี ได้แก่

หอผีฝาย

1. หมาด�ำ 1 ตัว เพื่อน�ำไปเซ่นผีเด็ก
2. เตรียมเกลือ พริก ข้าวสาร เมื่ยง ยาสูบ    
ใส่ลงในก๋วย หลังจากนั้นหมอเมื่อจะเป็น         
ผู้ประกอบพิธี
3. เชือดคอหมาด�ำ ให้เลือดไหลลงก๋วย  
เป็นอันเสร็จพิธี

การรักษาหอผีฝาย

1. เตรียมไก่ 2 คู่ ธูป 1 ดอก และ
เทียน 2 เล่ม
2. น�ำสิ่งที่เตรียมไว้ไปไหว้ หรือขอขมา
บริเวณที่หมอมื่อบอก หากแก้ผิดวิธีอาจ
ท�ำให้เกิดผลกระทบคืออาจเป็นบ้าได้
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หอผี ฝ าย มี ลั ก ษณะคล้ า ยศาล       
ตั้งอยู่ใกล้กับล�ำธาร ในกรณีที่พูดจาลบหลู่
หรือท�ำหอผีฝายพังโดยเจตนา ท�ำให้บริเวณ
นั้นสกปรกหรือกระท�ำการใดๆ ที่ถือเป็นการ
ล่วงเกินไม่เคารพจะต้องมีการขอขมา เช่น
เดียวกับการละเมิดผีอื่นๆ

“

“

ชาวปกาเกอะญอกับป่าเป็นสิ่งคู่กัน
เพราะฉะนั้น ถ้าไม่ใช่บ้านที่สร้าง
จากทรัพยากรในป่า
มันก็ไม่ใช่บ้านของปกาเกอะญอ
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บ้าน

ชาวปกาเกอะญออาศัยอยูก่ บั ป่าอย่างพึง่ พากันมายาวนาน
ชาวปกาเกอะญอใช้ประโยชน์จากป่า และป่าก็ได้รบั การดูแลเอาใจ
ใส่จากพวกเขาเช่นกัน ส่งผลให้ทั้งวิถีชีวิตแบบชาวปกาเกอะญอ
และทรัพยากรป่าตกทอดมาอย่างยั่งยืน ชาวปกาเกอะญอมักจะ
เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติที่หาได้จากป่า ในการสร้างสรรค์สิ่งของ
เครือ่ งใช้ตา่ งๆ ในชีวติ ทีจ่ �ำเป็น ซึง่ ทีส่ ดุ แล้วสิง่ เหล่านีจ้ ะสลายกลับ
คืนสู่ธรรมชาติ แม้ในการสร้างบ้านหลังหนึง่ ของชาวปกาเกอะญอ
ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม ทุกส่วนของบ้านจะสร้างจากวัสดุธรรมชาติ
ที่ได้จากป่าเช่นกัน
การสร้างบ้านหลังหนึง่ ของชาวปกาเกอะญอ มีรายละเอียด
ตัง้ แต่การเลือกพืน
้ ทีเ่ พือ่ สร้างบ้าน การจัดสรรพืน
้ ทีใ่ นตัวบ้านตาม
ความเชื่อและประโยชน์ใช้สอย รวมทั้งการเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์
ในการสร้างบ้าน ที่ไม่ทำ� ลายตัวเอง ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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ต�ำแหน่ง
่ทีตงั้ บ้าน

ผืนป่าของชาวปกาเกอะญอนั้นกว้างไกล แต่ว่ามิใช่จะ
ปลูกบ้านในที่ใดก็ได้ตามอ�ำเภอใจ พื้นที่ป่าที่ชาวปกาเกอะญอ  
บ้านสบลานพึ่งพิงและดูแลได้ถูกจัดแบ่งออกเป็นเขตพื้นที่ซึ่งมี     
กฏระเบียบก�ำกับไว้ในเชิงของการใช้ประโยชน์ เช่น เขตพื้นที่         
ของป่าความเชือ่ (ป่าช้าเด็ก ป่าช้าผูใ้ หญ่ และป่าเดปอ)  ทีช่ าวบ้าน
ไม่สามารถล่วงล�ำ้ เข้าไปใช้ประโยชน์ใดๆ
เขตพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ทชี่ าวบ้านหวังอนุรกั ษ์ทรัพยากรไม้ไว้
และเขตพืน้ ทีป่ า่ ใช้สอยทีช่ าวบ้านเข้าไปน�ำไม้มาใช้ประโยชน์ได้   ซึง่
ป่าใช้สอยนี้เองเท่านั้นที่ชาวปกาเกอะญอสามารถน�ำไม้และวัสดุ
ต่างๆ มาใช้ในการสร้างบ้านได้ พวกเขาไม่สามารถรุกล�้ำผืนป่า
บริเวณอื่นได้ ด้วยความเชื่อและระเบียบของชุมชนที่ก�ำหนดไว้      
รวมทั้ งในการสร้ า งบ้ า น ชาวบ้ า นจะต้ อ งสร้ า งบ้ า นในบริ เ วณ        
ของหมู ่ บ ้ า น ซึ่ ง ก็ ยั ง มี ข ้ อ ห้ า มอี ก หลายประการในการเลื อ ก   
ต�ำแหน่งสร้างบ้าน เช่น

เลือกสรร ก่อนเริ่มสร้าง

1. ห้ามสร้างบ้านบนยอดเขา เพราะเป็นทางผีเดิน และมีลมแรง
2. ห้ามสร้างบ้านบริเวณตีนเขา  เพราะอาจได้รับอันตรายจาก       
ภัยธรรมชาติ เช่น ดินและหินถล่ม ซึง่ ในสมัยก่อนชาวปกาเกอะญอ
จะทดลองโดยการพุ่งไม้ไผ่จากยอดเขา หากไม้ไผ่ไปตกลงบริเวณ
ใด ก็จะไม่สร้างบ้านตรงบริเวณนั้น
3. ลูกต้องสร้างบ้านอยู่สูงกว่าพ่อถ้าอยู่ต�่ำกว่าจะท�ำมาหากิน          
ไม่ดี เพราะมีความเชื่อว่าพ่อมีบุญใหญ่กว่าลูก จะสามารถช่วย
คุ้มครองลูกได้
4. ต้องมีเส้นทางน�ำ 
้ ไหลผ่านบริเวณที่สร้างบ้านอาศัย
5. คนเป็นน้องต้องสร้างบ้านอยู่สูงกว่าคนเป็นพี่ หรืออยู่สูงที่สุด
การสร้างบ้านหลังหนึง่ ของชาวปกาเกอะญอจึงไม่งา่ ยนัก
เพราะเงือ่ นไขหลายประการทีก่ ำ� หนดไว้ ดังนัน้ แม้พวกเขาจะอาศัย
อยู่ในแหล่งทรัพยากรไม้อันอุดมสมบูรณ์ แต่มิได้หมายความว่า
พวกเขาจะสามารถใช้สอยได้อย่างฟุ่มเฟือย
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แม่เตาไฟ

หัวใจหลักของบ้านทุกหลัง เป็นทั้งครัวอเนกประสงค์
พื้นที่ทางพิธีกรรม ความเชื่อและประเพณี

แม่เตาไฟ เป็นองค์ประกอบหลักของบ้านปกาเกอะญอ  เปรียบเสมือนโซนอเนกประสงค์ประจ�ำบ้าน เพราะไม่ว่าจะท�ำกิจกรรม
อะไรก็มักจะเกี่ยวข้องกับแม่เตาไฟเสมอ ประโยชน์ของแม่เตาไฟแบ่งเป็น 3 อย่างหลัก คือ เป็นที่สำ� หรับประกอบอาหาร เป็นที่ให้ความ
อบอุ่นแก่คนในบ้าน และเป็นที่ประกอบพิธีกรรม บ้านหนึ่งหลังของชาวปกาเกอะญอ จึงไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย แต่เป็นที่พึ่งพิงทั้งทาง
กายและทางใจของพวกเขา
สกิตเตอ (เสาไม้) เสาค�้ำ
สปกาโข่
ของแม่เตาไฟ จะมีทงั้ หมด
4 เสาถื อ เป็ นโครงสร้ า ง
ส�ำคัญของแม่เตาไฟ ชาว สกิตเตอ
ปกาเกอะญอจะเจาะรูไว้
ทั้ ง 4 เสา เพราะเชื่ อ ว่ า
หากไม่ เ จาะรู ไ ว้ คนใน
บ้านจะหูไม่ดี และในอดีต
ชาวปกาเกอะญอจะเก็ บ
สิ่งของส�ำคัญไว้ในเสาทั้ง
4 นี้
พะคว่า
สกิตเตอ (เสาไม้)

สกีโข่
แม่อูโข่

ชั้นวางอาหารและอุปกรณ์ท�ำครัว  
มี 2 ชั้น ชั้นแรกเรียกว่า “แม่อูโข่”
ส่ ว นชั้ น ที่ 2 เรี ย กว่ า “สกี โ ข่ ”
อาหารที่วางไว้บนชั้นนี้ จะเสียยาก
เพราะจะไม่ มี แ มลงมาวางไข่
เนื่องจากแมลงจะหลีกหนีจากการ
ถูกรมด้วยควันไฟ หากเปรียบเทียบ
ไปแล้วชั้นวางเหนือแม่เตาไฟนี้ยัง
ท�ำ หน้ า ที่ เ หมื อ นตู ้ เ ย็ น หรื อ             
ตู้กับข้าวด้วย
ขี้เถ้า หากน�ำขี้เถ้าโรยใส่บันได
เชือ่ ว่าจะไปปิดตาผี จากนัน้ ผีจะไม่เห็นทาง
ขึ้นบ้าน  นอกจากนี้การท�ำขี้เถ้าคลุ้งจะ
ท�ำให้ผีปู่ย่าตายายมองไม่เห็น เพราะมี        
ขี้เถ้าเข้าตา จะคุ้มครองลูกหลานไม่ได้  
ขีเ้ ถ้ายังน�ำไปใช้ทาหมูซงึ่ ท�ำให้หมูโตเร็วได้

บทธา ชมเสาสกิ ต เตอ  
“เพคลาปูเจะจิเหล่โลเซ
อกิเตอเจะโฮอาโก้”
   แปลว่า ที่เตาไฟมีรอย หว่าซึ
เงินรอยทองเดินไปเดินมา  
สกิตเตอก็เป็นที่นอนรอย
ทองรอยเงิน

หิินสามก้อนเส้า

หินสามก้อนเส้า เปรียบเสมือนพ่อ
แม่ในความเชือ่ ของชาวปกาเกอะญอ  
หน่อขื่อ
เมื่อต้องออกจากบ้านเพื่อเดินทาง
อยู่เป็นสุข
ไกลและอาจต้ องจากบ้านไปนาน  
ชาวปกาเกอะญอจะวางเท้าเหยียบ
หน่อเก๊อะ
บนหินนี้ก่อนออกจากบ้าน โดยไม่
มีกินมีใช้
หันกลับมามองอีกเลย โดยก้อนหิน
ทั้งสามนี้สามารถหาได้จากล�ำธาร
หน่อคอเด๊อะ
ต้องมีกลิน่ มีเนือ้ หินทีไ่ ม่แข็งกระด้าง
ไล่สิ่งไม่ดี และทั้งสามก้อนควรมีขนาดที่ใกล้
เคียงกัน

หม้อตัวเมีย(สเปอโม)
ใช้หุงข้าว
หม้อตัวผู้(สเปอคา)
ใช้ต้มแกง
ความเชื่อ

เวลาหุงข้าวไม่อร่อย ชาวปกาเกอะญอจะน�ำข้าวหยิบมือหนึ่ง พริก     
และยาเส้น ไปให้ผีและบอกให้มาทานตรงนี้ ไม่ต้องไปกินที่บ้านเรา
เวลาวางหม้อให้วางเบาๆ เพราะหม้อจะโกรธหากวางแรง
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ส่วนประกอบบ้าน
บ้านของชาวปกาเกอะญอนั้นเป็นบ้านยกใต้ถุนสูง ทรงห้าเหลี่ยม คลุมตัวบ้านเกือบมิดด้วยหลังคาใบค้อซึ่งหาได้จากป่า      
ที่ให้ทั้งความร่มเย็นและปกป้องบ้านจากพายุฝนได้เป็นอย่างดี โครงสร้างของบ้านปกาเกอะญอท�ำมาจากไม้ทั้งหลัง ทั้งขึ้น                
โครงบ้านด้วยไม้และตกแต่งด้วยไม้ รวมไปถึงใช้ลิ่มไม้ ตอกไผ่หรือหวายแทนตะปูเพื่อยึดไม้ และแต่ละส่วนของบ้านจะใช้ไม้               
ต่างชนิดกันไปตามความเหมาะสม
เด๊อะโค (หลังคา)
หลั ง คาจะลาดเอี ย งลงมา ซึ่ ง สามารถช่ ว ยกั น ลมและฝนได้ ดี ชาว           
ปกาเกอะญอจะมุงหลังคาด้วยเหว่กหิ๊ ล่า (ใบหวาย)  หล่าเทอหล่า (ใบตองตึง) และ
โลหล่า (ใบค้อ) โดยสมัยก่อนจะใช้ใบอ่อนของหวายเพราะมีความคงทน แต่ปจั จุบนั
คนเมืองหรือคนในอ�ำเภอสะเมิงต่างแย่งกันตัดหน่อหวายไปท�ำอาหาร ท�ำให้หวาย
หาได้ยากขึน้ และจะมีแต่ใบแก่ ชาวปกาเกอะญอมักจะเปลีย่ นใบไม้ทใี่ ช้มงุ หลังคา
3 ปีต่อครั้ง  แต่ปัจจุบันเพียง 2 ปีก็ต้องมีการมุงหลังคาใหม่แล้ว หากสังเกตดู         
จะพบว่า ใบไม้ที่ใช้มุงหลังคาบริเวณที่อยู่เหนือแม่เตาไฟจะมีสีดำ 
� เพราะเขม่าควัน
เกาะ แต่ว่ามีความแข็งแรงคงทนกว่าใบที่มีสีอ่อนหรือขาวกว่า
โกล (คาน)  ท�ำจากไม้ไผ่เป็นส่วนใหญ่แต่เสาค�้ำบ้านท�ำจากไม้เนื้อแข็งในป่าใช้สอย
เพลข่าพู (แม่เตาไฟ)
แกรเปอทอ (ประตู)
  ห้ามกระทืบประตู เพราะประตูจะเปิดให้ผีเข้า ข้าวของใน
บ้านก็จะหาย ข้าวที่เคยมีพอกินก็จะมีไม่พอ
  มีตาเหลวแขวนกันผี ซึ่งจะเปลี่ยนทุกๆ เดือนเมษายน
ระเบียง
มี 2 ส่วน คือ จอแพล และ โตโข่ โดย
มีเส้นแบ่ง คือ ตอตึ๊
พื้นบ้าน มีสามชั้นซ้อนกันอยู่
โตโข่
กลุ
ซีเดอเว

ยุ้ง
ในอดีตทุกบ้านจะมียุ้งไว้เก็บข้าวและ
เสบียง พื้นที่ใต้ยุ้งมักสร้างเป็นคอก
เลี้ยงสัตว์

ข่อ(บันได)
  ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นหัวหน้าบ้าน
  หากใครจะขึน้ บ้านต้องขึน้ ทางบันไดเท่านัน้ เพราะถ้าขึน้ ทาง
อื่นผีบรรพบุรุษจะไม่ชอบ
  ห้ามกระทืบเท้าบนบันได เพราะถ้าท�ำ  บันไดจะไม่ดูแล
เจ้าของบ้าน แล้วเงินทองก็จะไหลออก
  ห้ามบันไดอยู่ตรงกับประตูเพราะคนในบ้านจะทะเลาะกัน
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เทาะเกอะโป (คอกหมู)
   สร้างจากไม้ไผ่หรือไม้ปีก
   ซึ่งจะต้องสร้างให้มีหลังคาเพราะ
หมูไม่ชอบเปียกฝน

ตอตึ๊

ผัง
บ้าน

โตโข่
ชานบ้าน
ที่ต�่ำที่สุด

จอแพล
ชานบ้าน
ที่สูงเป็น
ล�ำดับสอง

    จี่ดอโจ้ะ (เสากลางบ้าน)
ซีทู (โครงของฝาผนัง)

แม่เตาไฟ

หล่อมี (ห้องนอน)
พะแว่โพ (ห้องนอนขนาดเล็ก)
พะแว่แหล่ (ห้องนอนขนาดใหญ่)
     ห้องนอนเหล่านี้ไม่มีตำ� แหน่งที่แน่นอน
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการจัดสรรพื้นที่

ข้อห้ามในบ้าน

ฝาผนังบ้านจะไม่ตั้งท�ำมุมตั้งฉากกับพื้นบ้าน
และการที่ผนังส่วนบนเอนออก ท�ำให้ได้พื้นที    ่
ในการท�ำชั้นวางของเพิ่มขึ้น และไม่ยื่นออกมา
ขวางทางหรือกินพื้นที่ในตัวบ้าน

1. ห้ามตีหมาหรือไล่หมา เพราะมันจะไม่อยู่เฝ้าบ้านให้
แล้วผีก็จะเข้าบ้านได้ง่าย
2. ห้ามเล่นไพ่บนบ้าน แต่ถ้ามีคนตายเล่นได้ ถือว่าเล่น
ให้คนตาย พอได้เงินก็จะท�ำอาหารเลี้ยงคนที่มาเล่น ถ้า
ไปเล่นบนบ้านคนอื่นต้องมาขอขมาเจ้าของบ้าน โดย
การน�ำน�้ำส้มป่อยกับขมิ้น 3, 5, 7 ชิ้น มาให้เจ้าของบ้าน
เพื่อให้ไปพรมทั่วบ้าน บ้านก็จะอยู่ดีมีสุข
3. ห้ า มเดิ น ลงส้ น เท้ า เสี ย งดั ง เพราะจะไปรบกวน                 
ผีบรรพบุรุษ
4. หน้าบ้านต้องหันไปทางทิศตะวันออกเท่านั้น
5. เวลาเดินเข้าบ้านเลยประตูไปแล้ว ห้ามหันหลังกลับมา
มอง

วิธีการสร้างบ้าน

เมื่อมีใครสักคนต้องการสร้างบ้าน ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านในชุมชนจะมาช่วยลงแรงในการสร้างบ้านให้เสร็จภายใน         
1 วัน โดยจะมีการเตรียมหาวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างบ้านไว้ล่วงหน้า หลังจากสร้างบ้านเสร็จ เจ้าของบ้านจะต้องเลี้ยงข้าว         
ทุกคนเพื่อแสดงความขอบคุณที่ทุกคนได้ให้ความช่วยเหลือ
ส�ำหรับขนาดของบ้านที่จะสร้าง ขึ้นอยู่กับพื้นที่ปลูกบ้าน  และก่อนที่จะเข้าไปอยู่บ้านใหม่ เจ้าของบ้านจะต้องท�ำพิธี              
ขึ้นบ้านใหม่ คือการสวดมนต์ เลี้ยงข้าวและเลี้ยงขนม

ข้อห้ามในการสร้างบ้าน

1. ถ้าบ้านติดกัน คานของทั้ง 2 หลังจะต้องไม่ตรงกัน
2. จ�ำนวนขั้นบันไดต้องเป็นเลขคี่ เชื่อว่าจะท�ำให้อยู่สบาย

3. ห้ามสร้างบ้านติดพื้นเพราะพื้นเย็น และเวลาฝนตกน�ำ้ จะเข้าบ้าน
4. ถ้าจะรื้อบ้านจะต้องเอาหินสามก้อนเส้ากลับไปวางไว้ที่เดิมในที่ที่เอามา
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กว่าจะได้ไม้มาสร้างบ้าน
ไม่ง่าย...

ไม้ท่หี ้ามใช้

ข้อห้าม
ในการใช้ไม้

1. ไม้ที่มีเถาวัลย์พาดมาจากอีกต้น

4. ไม้ที่มีเงาสะท้อนในน�ำ้

2. ไม้ ที่ มี จ อมปลวก เพราะจะไป
รบกวนปลวกและไม้จะไม่แข็งแรง

5. ถ้าก่อนตัดไม้เจองูเหลือม
จะไม่ตัดไม้นั้น

7. ไม้ที่ล้มลงมาเอง เพราะจะท�ำให้คนใน
บ้านทะเลาะกัน แต่จะน�ำไปท�ำรั้วแทน
8. ไม้สึเคาะดึ เพราะเป็นไม้ของคนตาย
มีไว้เพื่อให้ผู้ตายมีคู่ครองในชาติหน้า

3. ไม้สองนาง (มี 2 แง่ง)

6. ไม้ที่ตอนตัดมีเสียง “แอ๊ด“

9. ไม้ตะเคียน

ทั้งหมดนี้ท�ำให้กว่าที่ชาวปกาเกอะญอจะตัดไม้ต้นหนึ่งมาใช้ประโยชน์ได้   ต้องผ่านการพิจารณาใคร่ครวญเป็นอย่างดีและ    
ด้วยความทีม่ ขี อ้ บังคับมากมายเช่นนี้ ยังน�ำความไม่สะดวกมากมายมาแก่พวกเขา ชาวปกาเกอะญอจึงจะตัดไม้จากป่ามาใช้เมือ่ จ�ำเป็น
จริงๆ เท่านั้น

ชนิ
ด
ไม้
และการใช้งาน
1. ไม้แดง :
2. ไม้ประดู่ :
3. ไม้สัก :

ถึงจะมีหลากหลายพันธุ์
แต่ทั้งหมดนั้นน�ำมาจากป่าใช้สอยทั้งสิ้น

4. ไม้ใหญ่
5. ไม้ไผ่
6. ไม้แงะ

น�ำมาใช้ท�ำเสาบ้าน พื้นบ้าน และฟืน
น�ำมาใช้ท�ำเสาบ้าน
น�ำมาใช้ท�ำเสาบ้าน

: น�ำมาใช้ท�ำเสาบ้าน
: น�ำมาใช้ท�ำพื้นบ้าน ผนัง บันได แม่เตาไฟ
: น�ำมาใช้ท�ำเสาบ้าน

จะเห็นได้ว่ามีไม้หลากหลายชนิดที่สามารถน�ำมาสร้างบ้านได้ แต่มีการควบคุมการใช้ด้วยระเบียบในการจัดการ         
พื้นที่ป่าและข้อห้าม
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พิธีกรรม

3. พิธีกรรมขึ้นบ้านใหม่

ท�ำพิธีกรรมหลังจากสร้างบ้านเสร็จและจึงเข้าไปอยู่

1. พิิธีไหว้ผีบรรพบุรุษ

1.1 ฆ่าไก่กอ่ น 1 วัน ด้วยการหักคอเพราะวิญญาณพ่อแม่จะอยูก่ บั ไก่
และไก่เป็นพี่หมู
1.2 ฆ่าหมู โดยตีให้สลบ จากนัน้ น�ำไม้มาพาดไว้ทคี่ อ แล้วกดทับเพือ่
ให้หมูหายใจไม่ออกและตายสนิท เพราะถ้าหมูตายไม่สนิท จะท�ำ
พิธีกรรมต่อไม่ได้
1.3 ล้างตัวหมู
1.4 เอาเครื่องในของหมูออก โดยท�ำบนบ้าน
1.5 เอาหมูไปเผา สลับกับการขูดส่วนหนังที่ไหม้ๆ ออก
1.6 ล้างหมูอีกรอบ
1.7 แบ่งเนื้อหมูบนบ้านเป็นส่วนๆ
การไหว้ผีบรรพบุรุษ ซึ่งเลี้ยงปีละ 1- 2 ครั้ง
ในช่วงก่อนท�ำนา ช่วงกลางปี ช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จ หรือเวลาคนในบ้าน
ไม่สบาย หลังไหว้ผีบรรพบุรุษจะมีการกินไก่ ซึ่งต้องกินตามศักดิ์

2. พิิธีกรรมผูกข้อมือ

จัดช่วงเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวตั้งท้อง
บริเวณปล้องข้าวจะมีเส้นสีขาว เปรียบเหมือนด้ายผูกมือ
ชาวปกาเกอะญอเชื่อว่า เมื่อข้าวผูกข้อมือแล้ว เจ้าของข้าวก็ต้องผูก
ข้อมือด้วย

4. พิธีกรรมแต่งงาน

เมื่อแต่งงานกันแล้ว ผู้ชายจะย้ายมาอยู่บ้านผู้หญิง
โดยจะแบ่ ง พื้ น ส่ ว นชานหน้ า บ้ า นให้ ผู ้ ช ายเป็ น
เจ้าของ และพื้นที่ในบ้านทั้งหมดจะเป็นของผู้หญิง
ถ้าผู้หญิงเสียชีวิตในภายหลัง บ้านจะต้องถูกเผาทิ้ง
แต่ถ้าผู้ชายเสียชีวิต ผู้หญิงสามารถอยู่ต่อได้

5. พิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ย่า

เหมือนเป็นการรวมญาติเพราะ ทุกคนจะอยู่กัน
พร้อมหน้าพร้อมตา โดยจะแกงไก่กินกัน และเชิญ
ผีปยู่ า่ มากินด้วย พร้อมท�ำอธิษฐานให้ผปี ยู่ า่ มาช่วย
คุ้มครองรักษาสมาชิกทุกคนในบ้าน โดยที่พิธีนี้จะ
จัดขึ้นในทุกๆ 3 ปี

6. พิธีกรรมเลี้ยงผีบ้าน

เป็นการควบคุมความประพฤติของชาวปกาเกอะญอ
ให้เป็นไปในทางทีด่ ี และรับรูไ้ ด้โดยผีทอี่ ยูร่ อบบ้าน
ซึ่งจะมีผีบ้าน ผีเจ้าที่ และผีเจ้าดิน ถ้าชาวบ้านท�ำ
อะไรผิดหรือที่เรียกว่าผิดผี เช่น มีความสัมพันธ์
ชู้สาวก่อนแต่งงาน จะต้องท�ำพิธีเลี้ยงผีบ้านเพื่อ
เป็นการขอขมาในสิ่งที่ตนท�ำไป พวกเขาเชื่อว่าถ้า
เกิดไม่ทำ� พิธี จะเกิดเรื่องไม่ดีต่อชุมชน

1. หลังจากสร้างบ้านเสร็จจะต้องอยู่ในบ้าน 3 วัน โดยมีเรื่องเล่าว่า             
มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่บ้านเกือบครบ 3 วันหลังจากแต่งงานแล้ว แต่สามีมีความ
ขยัน อยากไปนามาก หลังจากนั้นก็มีผีแปลงร่างมาเป็นสามี พอทั้งสามีและผีกลับ
มาถึงบ้าน ทั้งคู่ต่างบอกว่าภรรยาเป็นภรรยาของตน ภรรยาจึงให้เด็กมาช่วยแก้ไข
ปัญหาให้ เด็กน�ำไม้ไผ่มากระบอกหนึง่ และบอกกับทัง้ คูว่ า่ ใครเป็นสามีตวั จริงจะต้อง
เข้าไปในกระบอกไม้ไผ่นี้ได้ ผีจึงแปลงร่างเป็นแมลง บินเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่       
จึงได้รู้ว่าใครเป็นผีแปลงร่างมา หลังจากนั้นก็น�ำกระบอกไม้ไผ่ไปเผา
2. บันได ถ้าเดินลงแล้วท�ำบันไดหัก เจ้าของบ้านนั้นจะต้องจ่ายเงินให้กับ
คนเดินลง แต่ถ้าเดินขึ้นแล้วท�ำหัก คนเดินขึ้นจะต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าของบ้าน
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--------------------

ไผ่

ไผ่เป็นทรัพยากรไม้ที่ส�ำคัญของชาวปกาเกอะญอ
มีสรรพคุณและประโยชน์ที่หลากหลาย

ไม้ไผ่เป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญของชาวปกาเกอะญอ เราจะเห็น
การใช้ “ไม้ไผ่” ในเกือบทุกภูมิปัญญา ทั้งในการสร้างบ้าน อาหาร  
การกิน หรือแม้แต่เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ก็มักจะมีส่วนประกอบ       
ของไผ่เสมอ อีกทั้งไม้ไผ่ยังมีมากมายหลายชนิด มีสรรพคุณและ      
การใช้ประโยชน์ที่ต่างกัน ตัวอย่างที่ส�ำคัญ คือ การท�ำเครื่องจักสาน
ซึ่งไม้ไผ่มีทั้งความยืดหยุ่นและแข็งแรงจึงเหมาะแก่การน�ำมาท�ำงาน
จักสานมากกว่าไม้อื่น
ชาวปกาเกอะญอใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่มาก แต่ไม้ไผ่ในบ้าน
สบลานกลับไม่เคยหมดไป เพราะเมื่อชาวปกาเกอะญอต้องการใช้
ไม้ไผ่ ก็จะตัดมาใช้เพียง 2-3 ล�ำจากไผ่ทั้งกอ ท�ำให้ต้นไผ่สามารถ
แตกหน่อได้อีก และในระยะเวลา 1 ปี ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน
จะสร้างบ้านได้มากที่สุดเพียง 3 หลัง  ท�ำให้ไม้ไผ่ไม่ถูกใช้มากจน   
เกินไป

่
เครือง
จักสาน

ไผ่ไร่   

กินหน่ออ่อน,
สามารถใช้ท�ำเชือก (ตอก)

ไผ่หก (หว่ากลึ)

ใช้ท�ำฝ้า

ไผ่ไม้ไร่มง (หว่าเม๊าะ)

มีความเหนียวมากที่สุด

ไผ่ซาง (หวามี)

หาได้ทั่วไปในป่าลึก
สามารถใช้ท�ำฝ้า, คอกหมู,
กระเป๋าจักสาน (ก๋วย)

ไผ่บง

สามารถใช้ท�ำเป็นเชือก (ตอก)
เนื่องจากมีความเหนียวเเละ หนา

ไผ่ข้าวหลาม (เมบลอ)

หาได้รอบๆ หมู่บ้าน สามารถ
ใช้ท�ำ ก๋วย, ฝ้า หรือใช้ใส่ข้าว

ไม้ไผ่เหมาะแก่การน�ำมาท�ำเครือ่ งจักสาน โดยไม้ทจี่ ะน�ำมา
จะต้องเป็นไม้เก่า หมายถึงไม้ไผ่ที่ขึ้นมาตั้งแต่ปีก่อนหน้า สังเกต    
ได้ที่สี ถ้ายิ่งแก่สีจะยิ่งอ่อน เครื่องจักสานจะท�ำจากไผ่ข้าวหลาม       
และไผ่ซาง เพราะไผ่ข้าวหลามขึ้นอยู่รอบๆ หมู่บ้าน น�ำเอามาใช้         
ได้ง่าย และไผ่ซางเป็นไผ่ที่มีความเหนียวเหมาะแก่การน�ำมาสาน    
เป็นข้าวของเครื่องใช้ ซึ่งผู้ชายจะเป็นคนท�ำเครื่องจักสานเพราะต้อง    
ใช้แรงในการท�ำ

เครื่องจักสาน
ในบ้านปกาเกอะญอ
   ก๋วย (คล้ายกับเป้หลัง ส�ำหรับเก็บพืชผัก)
   ชอคา (สุ่มไก่)
   ทิเตอ (กระบอกไม้ไผ่ใส่นำ�้ )
   เก๊าะเดอออที (แก้วไม้ไผ่) แก้วผู้ชาย, แก้วผู้หญิง สังเกตจากขนาดและก้นแก้ว แก้วผู้หญิงจะใช้ปลายของล�ำไม้ไผ่ ก้นแก้วจะเว้าเข้า
ส่วนแก้วผู้ชายใช้โคนของล�ำไม้ไผ่ ก้นแก้วจะเว้าออก การดูว่าล�ำไม้ไผ่สั้นๆ ปลายใดเป็นส่วนปลายหรือโคน ให้นำ� ไม้ไผ่ไปจุ่มน�้ำ  
หากส่วนใดลอยขึ้นจะเป็นส่วนของปลายไม้ไผ่
   ชอซึ ใช้ขังลูกเจี๊ยบเพื่อป้องกันไม่ให้ไก่ตัวอื่นมาแย่งกินอาหารและเข้ามาท�ำอันตรายได้
   ชอเทอ ใส่แม่ไก่ที่ก�ำลังจะออกไข่
   เทาะเกลาะ รางใส่อาหารให้หมูกิน
   เปาะหิควาย ใช้ใส่ถ้วยและช้อนกินข้าว
   แพ่ ใช้ใส่สิ่งของทั่วไป
   เพฮกือ (เล็กกว่ากระด้ง) ไว้ร่อนข้าว เอาแต่เมล็ดใหญ่ๆ ส่วนเปลือกข้าว เอาไปให้หมูกับไก่กิน
   กอแหล่คาบือ (กระด้ง) ไว้ฝัดข้าว
   หน่อวีบือ พัดเปลือกข้าว ท�ำจากไผ่หกประมาณ 1 ล�ำ
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“

“

เขาดูแลเรา เราดูแลเขา
ถ้าไม่มีน�้ำไม่มีป่า ก็ไม่มีบ้าน
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“

หนึ่งในไม่กี่สิ่งที่ชาวปกาเกอะญอ
มีคือป่า และป่าก็เป็นสิ่งเดียวที่พวกเขา
ได้พึ่งพาในการดูแลสัตว์
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”

สัตว์

สัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงนั้น เป็นเพื่อนของมนุษย์มาอย่างช้านาน
ส�ำหรับชาวปกาเกอะญอไม่วา่ จะเป็นสัตว์บา้ นอย่าง หมา แมว หมู ควาย
หรือแม้กระทั่งสัตว์ป่าอย่าง เสือ ช้าง งู และอื่นๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสัตว์
ที่พวกเขามีความผูกพันและรู้จักกับธรรมชาตินิสัยเป็นอย่างดี
การที่ชาวปกาเกอะญอมีทรัพยากรป่าเเละน�้ำอันอุดมเป็น     
ทุนของชีวิต สัตว์บ้าน หรือสัตว์เลี้ยงของชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน
ก็พลอยต้องพึง่ พาป่าและน�ำ้ ไปด้วย  พวกเขามีภมู ปิ ญ
ั ญาการเลีย้ งสัตว์
ที่ท�ำให้พวกเขาสามารถอยู่ร่วมกับสัตว์ และได้รับประโยชน์จากสัตว์
อย่างไม่เบียดเบียนกันนัก และยังถือเป็นพระคุณทีต่ อ้ งเลีย้ งดูกนั อย่าง
เคารพ ซึ่งวิถีเช่นนี้หาได้ยากยิ่งในปัจจุบันนี้
ชาวปกาเกอะญอรู้จักสัตว์ทุกตัวในชีวิต ทั้งนิสัยและธรรมชาติ
จึงส่งผลต่อวิธีเลี้ยง และสามารถใช้ประโยชน์จากสัตว์ได้เป็นอย่างดี  
ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานจะสอนให้เด็กๆ ในหมู่บ้านได้เรียนรู้      
อยู่ร่วม จนรู้จักและผูกพันกับสัตว์ตั้งแต่ยังเล็ก เช่น พวกเขาต้องช่วย
ผู้ใหญ่ในการดูแลสัตว์ เรียนรู้ที่จะสืบทอดพิธีกรรมที่เกี่ยวกับสัตว์
เป็นต้น
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ไก่

สื่อกลางระหว่าง
คนกับธรรมชาติ

การเลี้ยงดู เลี้ยงใต้ถุนบ้าน โดยปล่อยให้ไก่ใช้ชีวิตอย่างอิสระ แต่เมื่อตกเย็นจะ

น�ำลูกไก่ไปไว้ใน “ซอซึ” หรือสุม่ ไก่ เพือ่ ป้องกันไม่ให้แมวหรือสัตว์อนื่ ๆ มาท�ำอันตราย

อาหาร

ไก่ กินร�ำข้าวและข้าวเปลือก ส่วนลูกไก่กินปลายข้าว
ขั้นตอนการให้อาหารไก่จะแบ่งตามขนาดของไก่ โดยจะใช้สุ่มไก่ครอบลูกไก่ หรือไก่
ตัวเล็กไว้ ไก่ทตี่ วั ขนาดเท่าๆ กันจะอยูใ่ นสุม่ เดียวกัน ส่วนไก่ตวั ใหญ่จะถูกปล่อยไว้ขา้ ง
นอก เพือ่ กันการแย่งข้าวไก่ตวั เล็ก  เมือ่ แยกขนาดได้แล้วก็จะให้อาหารทีพ่ นื้ ใต้ถนุ บ้าน
และแบ่งให้ในสุ่ม

ข้าวของเครื่องใช้

สุ่มไก่ ท�ำมาจากไม้ไผ่หก ขึ้นอยู่รอบๆ บ้าน
โดยโมหรือพะตี่น�ำหน่อไม้ไผ่ในป่ามาปลูก     
ไว้รอบบ้าน

ขัน้ ตอนการท�ำ

1. ใช้มีดจักตอกไม้ไผ่ให้เป็นเส้นๆ
2. น�ำตอกเส้นหนึง่ มาม้วนให้เป็นวงกลม (เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ15เซนติเมตร) แล้วน�ำเชือกฟางมาพันให้เป็นเกลียว
3. น�ำไม่ไผ่ที่ขดเป็นวงกลมแล้ววางไว้ที่พื้น แล้วน�ำตอกที่
เหลือมาสอดใต้วงกลม
4. สานตอกให้ไขว้กันไปเรื่อยๆ
5. เมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็น�ำตอกอีกเส้นมาขัดไว้ เพื่อ
ไม่ให้หลุดออกจากกัน
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เกร็ดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไก่

ไก่เก๊า : คนทีน
่ บ
ั ถือผีจะต้องมีไก่เก๊า (รวมถึง
หมูเก๊า) อยู่ในบ้าน ไก่เก๊า คือ ไก่ตัวแรกที่
เลี้ยงไว้ เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
มี ค วามเชื่ อ ว่ า ไก่ เ ป็ น พี่ แ ล้ ว หมู เ ป็ น น้ อ ง
จึงต้องฆ่าไก่กอ
่ นฆ่าหมู ในเวลาทีม
่ พ
ี ธ
ิ ก
ี รรม

พิธีกรรม

ไก่เป็นส่วนประกอบส�ำคัญในการประกอบพิธีกรรมเกือบทุกพิธีกรรม

ไหว้ผีฝายและไหว้ผีน้�ำ
ในการไหว้ผีฝายจะต้องมีเหล้าขาว 1 ขวด, ข้าวต้ม, ไก่คู่
เป็นตัวผู้และตัวเมียอย่างละตัว โดยจะไม่ใช้ไก่ขาวและ
ไก่ลาย ใช้เฉพาะไก่ด�ำแดงเท่านัน้ รวมถึงทุกครัง้ ทีไ่ หว้จะ
ต้องสร้างหอผีฝายใหม่ ในหนึ่งปีจะไหว้ผีฝาย 1 ครั้ง โดย
น�ำข้าว เหล้า และไก่ วางบนหอผี
พิธีผูกข้อมือ ต้มไก่ 1 ตัว เหล้า 1 ขวดและข้าวสวย      
น�ำสายสิญจน์มาสวดแล้วจุ่มกับเหล้า ไก่ ข้าวแล้วจึงน�ำ
ไปผูกให้กับคนที่ต้องการอวยพรให้ หลังจากนั้นน�ำไก่    
และเหล้าที่เหลือมาแจกจ่ายให้ทุกคนกิน

พิธีเรียกขวัญข้าว เป็นพิธีที่ส�ำคัญมาก ต้องท�ำก่อนการตีข้าว โดยมี
ไก่เป็นส่วนประกอบพิธีกรรม และจะน�ำเลือดไก่หยดลงบนไม้ตีข้าว
ท�ำขวัญข้าว  ถ้าเชือดไก่แล้วได้เลือดเยอะจะเชื่อว่าปีนั้นจะได้ข้าวดี
ไหว้ผีบ้าน ต้องฆ่าไก่ก่อนหมู 1 วัน โดยการหักคอเพราะวิญญาณ    
พ่อแม่จะอยู่กับไก่ และเพราะไก่เป็นพี่ของหมู จากนั้นน�ำไม้มาพาดไว้
ทีค่ อแล้วกดทับจนหมูหายใจไม่ออกและตายสนิท หากหมูตายไม่สนิท
จะท�ำพิธีกรรมต่อไม่ได้
หลังจากหมูตายแล้ว ชาวบ้านจะอาบน�ำ้ ให้หมูแล้วเอาเครือ่ งในหมูออก
ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องท�ำบนบ้าน
เมือ่ เสร็จจึงเอาหมูไปเผา สลับกับการขูดหนังทีไ่ หม้ๆ ออกแล้วค่อยล้าง
หมูอีกรอบก่อนแบ่งเป็นชิ้นส่วนบนบ้าน

ท�ำไมต้องใช้ไก่ประกอบพิธีกรรม
มีนิทานเล่าว่า มีพระเจ้าองค์หนึ่งไปนอนกับผู้หญิง แล้วกลัวว่าจะกลับบ้านไม่ทัน เลยใช้ให้สัตว์มา
ปลุก โดยตัวแรกคือควาย พระเจ้าก�ำชับกับควายว่า “มาปลุกเราก่อนพระอาทิตย์ขึ้น” แต่ควาย
กลับลืม ท�ำให้พระเจ้ากลับบ้านไม่ทน
ั พระเจ้าโกรธมากจึงไล่ควายออกไป แล้วใช้ให้หมามาปลุกแทน
โดยก�ำชับอย่างเดิมว่า “มาปลุกเราก่อนพระอาทิตย์ขึ้น” แต่หมาก็ลืมเพราะมัวแต่ไปกินขี้ สุดท้าย
พระเจ้าเลยใช้ไก่ให้มาปลุก และไก่กส
็ ามารถปลุกพระเจ้าได้ทน
ั เวลา ท�ำให้พระเจ้าภูมใิ จในตัวไก่อย่าง
มาก เลยแต่งตั้งให้มนุษย์ใช้ไก่ในการเซ่นไหว้ผีต่างๆ สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน
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ควาย

ธนาคารเดินดิน
ของชาวปกาเกอะญอ
การเลี้ยงดู : การเลี้ยงดูควายจะเป็น

อาหาร :

___________

              แบบปล่อย ให้ควายไปหาอาหารกินเองในป่า
ซึ่งควายมักจะกลับมาหมู่บ้านเองประมาณเดือน
ธันวาคมเมือ่ เกีย่ วข้าวเสร็จ  และชาวปกาเกอะญอจะท�ำพิธี
ผูกเท้าควายเรียกขวัญ โดยควายที่เลี้ยงแบบปล่อย (ส่วน
มากจะโตเต็มวัย) จะมีปันน่าเคาะโกล หรือกระดิ่งห้อยคอ
ควายซึ่งท�ำจากไม้ไผ่แขวนไว้ที่คอทุกตัว เมื่อควายกลับมา
ถึงหมู่บ้าน ชาวปกาเกอะญอจะกั้นคอกให้   โดยคอกหนึ่ง
จะอยู่ได้ 3-10 ตัว และถ้าไม่ได้อยู่ในคอก   จะถูกล่ามไว้
ด้วยเชือกตามใต้ถุนบ้าน
ควายเป็นสัตว์มีอายุเฉลี่ยประมาณ 20 ปี

การใช้ ประโยชน์ :

_____________________________

       
       

ที่เกี่ยวข้องกับ

__________________________________ _____

ข้าวของเครื่องใช้ :

ควายมีเพียง 2 อย่างคือ
1. ปันน่าเคาะโกล เป็นกระดิ่งห้อยคอควาย
ที่ทำ� จากไม้ไผ่ซางและเชือก
2. คอก โดยกั้นให้มีขนาดตามจ�ำนวนควาย
ที่เลี้ยงไว้

ปั นน่าเคาะโกล

หรือกระดิ่งควาย
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หากเลี้ยงที่หมู่บ้าน อาหารของควาย
         คือฟางแห้งผสมกับเกลือ ซึ่งจะเป็นฟางที่ได้จากการ   
ท�ำนาและวัชพืชทีข่ นึ้ ประปรายตามท้องนา โดยในหนึง่ วันควาย
จะกินอาหารประมาณ 3 กระสอบ (เช้า กลางวัน เย็น รอบละ
กระสอบ) นอกจากนี้ยังมีสมุนไพรอื่นที่สามารถเป็นอาหาร
ควายได้ เช่น ใบไผ่บองอ่อน มะซ่าน ไผ่ไม้ไร หญ้าสังวาน       
เซโกโอ้วแต้กึ ซึง่ พืชเหล่านีเ้ ป็นได้ทงั้ อาหารและยังเป็นการบ�ำรุง
รักษาสุขภาพควายไปในตัว  

ในอดีตนั้นควาย
   ถูกใช้ในการไถนา แต่ในปัจจุบันชาวบ้านเริ่ม
หันมาใช้รถไถนาแทน เนื่องจากไถนาได้ไวกว่า
โดยค่าใช้จา่ ยในการใช้รถไถจะตกอยูป่ ระมาณ 1,000 บาท
ต่อไร่ อย่างไรก็ตามควายยังมีบทบาทอย่างมากส�ำหรับ
ชุมชน เพราะสามารถเลี้ยงไว้ขายเพื่อเพิ่มรายได้ได้

การขาย :

การขายควายมี 2 แบบ คือ
1. มีนายหน้ามาขอซื้อควายในชุมชน
ซึ่งจะขายควายได้ในราคาสูง
และสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าได้
2. การน�ำควายลงไปขายในเมือง
การขายเช่นนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อชาวบ้าน
ต้องการเงินเร่งด่วน และส่วนมากมักจะถูกกดราคา
*ราคาควายที่โตเต็มวัยจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 หมื่นบาท
ขึ้นอยู่กับขนาดและความสมบูรณ์ของควาย
ส่วนลูกควายจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 4-8 พันบาท
ขึ้นอยู่กับขนาดและความสมบูรณ์ของลูกควายเช่นกัน
*การเลือกขายควาย จะเลือกขายตัวที่ไม่เข้ากับฝูงและตัว
ที่แก่ที่สุดในคอก

_________________________________________

การรักษา : ควายอาจป่วยได้ หรืออาจ

              มีอาการบาดเจ็บ ซึ่งชาวปกาเกอะญอก็มีวิธีใน
              การรักษาจากธรรมชาติ คือ  
หน่อเนอเซ พอเมื่อนื้อ ต้นยางนาง : น�ำไปทุบ
          แล้วพอกไว้ที่แผล
ลูกมะขามป้อม : เอาไปต�ำผสมกับเกลือ
          แก้อาการตาควายอักเสบ
เครือสะบ้า : เช็ดตัวควาย
ใบตองต้าว : ห่อเกลือให้ควายกิน

___________________________

ความเชื่ อ :

ถ้าควายดื้อ เป่าคาถาใส่เกลือแล้วให้ควายกิน
ควายจะหายดื้อ
ถ้าควายเป็นหนอง เป่าคาถาใส่เกลือ จากนั้นจึงเป่าเกลือ
ใส่ไฟ แล้วเป่าใส่ควาย ควายจะหายเป็นหนอง
ถ้าจับเขาควาย เขาควายจะไม่โต
ควายไม่มีฟันบน เพราะโดนคนตี
ควายจะเชื่อฟังเฉพาะเจ้าของควาย                            

วัว

__________

กระปุ กออมสิน
ในพงไพร

พิธีกรรม : การผูกข้อมือหรือผูก

                           เท้าควายเรียกขวัญ จะเกิดขึ้นเมื่อการ
ท�ำนาสิ้นสุดลง โดยเชื่อว่า จะต้องเรียก
        ขวัญของควายกลับคืนมา
หากไม่ท�ำพิธีกรรมนี้ ควายจะล้มป่วยและตายลงในที่สุด
โดยพิธีกรรมมีขั้นตอนดังนี้
1. เตรียมเครื่องเซ่นเป็น ไก่ 1 คู่ จะเป็นไก่สีอะไรก็ได้
ยกเว้นไก่ลายและไก่ขาว โดยต้องฆ่าและต้มเสียก่อน
2. ผู้ท�ำพิธีกรรมจะน�ำเครื่องเซ่นไปยังคอกที่ผูกควายไว้
3. น�ำเส้นฝ้ายไปผูกที่เขาควายจนครบทุกตัว
โดยแต่ละตัวเส้นฝ้ายจะต้องไม่เชื่อมกัน
4. สอดเทียนเข้ากับเส้นฝ้ายที่นำ� ไปผูกเขาควาย
5. จากนั้นจึงโปรยข้าวสาร และน�ำ้ ส้มป่อยใส่ควาย
โดยระหว่างที่โปรยน�ำ้ ส้มป่อย จะสวดคาถาไปด้วย
6. รินเหล้าให้ควาย
“การขอขมาควายที่ได้ใช้งานในการท�ำนา เพราะ
บางทีอาจมีการดุด่าทุบตี อาจท�ำด้วยความตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจ และในโอกาศนี้ข้าพเจ้าจึงขอขมา
ด้วยน�ำ
้ ส้มป่อย น�ำ้ขมิ้น
อย่าได้จองเวรจองกรรมกันเลย”

การเลี้ยงดู : เลี้ยงเพื่อขายอย่างเดียว โดย        

เลี้ยงดูแบบเดียวกับควาย คือ ปล่อยให้เข้าไปอยู่ในป่าหากินเอง    
การฆ่า : จะมีวิธีการฆ่าเหมือนหมูคือ การทุบหัวและเชือดคอ
อายุ : วัวมีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกับควาย คือประมาณ 20 ปี
การออกลูก : วัวจะออกลูกปีละ 1 ตัว

อาหาร : วัวกินอาหารเหมือนควาย
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____________

_______

    คือ ฟางแห้งผสมกับเกลือ

____________________________

การใช้ประโยชน์ :

ใช้เป็นอาหารในงานแต่งงาน
        ที่มีแขกจ�ำนวนมากซึ่งการเลี้ยงด้วยหมูไม่เพียงพอ    

หมู

ยอด
นักกิน
หมูโตเต็มวัยจ�ำเป็นจะต้องเลีย้ งในคอกใต้ถนุ บ้าน ทีเ่ ป็นเช่นนัน้ เนือ่ งมา
จากสัญชาตญาณของหมู ที่กินทุกอย่างที่สามารถกินได้ ชาวบ้านจึงเกรงว่าหมู
อาจจะไปกินผลผลิตที่เพาะปลูกอยู่ ในขณะที่ลูกหมูจะหาเศษอาหารกินตามพื้น  
เมื่อตกเย็นลูกหมูจะกลับมาหาแม่ที่อาศัยอยู่ใต้ถุนบ้าน
ส�ำหรับคอกหมูต้องใช้พื้นที่พอสมควร เพื่อให้หมูมีพื้นที่สำ� หรับขับถ่าย

การเลี้ยงดู

ในส่วนของหมูตัวเมีย ช่วงที่แม่หมูท้อง ชาวบ้านต้องดูแลหมูตัวนั้น
อย่างใกล้ชิด ให้กินแต่อาหารดีๆ เช่น ข้าวต้ม ส่วนอาหารที่แม่หมูกินไม่ได้ คือ
รังผึง้ รังต่อ และสัตว์ทเี่ ป็นโรคหรือตายตามธรรมชาติ เพราะอาหารเหล่านัน้ จะ
ท�ำให้หมูแท้งได้ โดยชาวบ้านจะน�ำสมุนไพร จ�ำพวกไม้ตะแบะให้แม่หมูกิน ซึ่ง
จะช่วยให้เเม่หมูเเข็งเเรง
ในส่วนของหมูตวั ผูน้ นั้ ต้องท�ำหมันเพือ่ ควบคุมการขยายพันธุ์ ลดการ
ส่งกลิ่นเหม็นและช่วยให้เจริญเติบโตเร็วขึ้น โดยใช้มีดผ่าตัดกรีดลูกอันฑะออก
แต่หากเป็นหมูตัวที่สวยจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์

อาหาร
อาหารหลักของหมูที่โตเต็มวัยแล้ว ได้แก่ หยวกสับ
ละเอียด, รำ�ข้าว และใบบอน เพราะเป็นอาหารที่มีคุณค่าทาง
อาหารครบ เเละยังสามารถหาได้ตามป่า ส่วนอาหารของลูกหมู
คือ อาหารจำ�พวกของเหลวเป็นหลัก เช่น ข้าวต้มผสมใบบอน     
ลูกหมูจะห้ามกินแกลบเด็ดขาด เพราะจะทำ�ให้ขับถ่ายไม่ออก    
จนอาจทำ�ให้เสียชีวิตได้
ใน 1 วันหมูจะกินอาหาร 2 เวลา คือเช้าและเย็น โดย
ชาวบ้านจะให้อาหารหมูหลังจากที่กินข้าวเสร็จ และในระหว่างที่
ชาวบ้านกินอาหารอยูน่ นั้ หมูกจ็ ะเดินกินเศษอาหารทีช่ าวบ้านปัด
เเละทิ้งลงมายังใต้ถุนบ้านไปด้วย
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การใช้ประโยชน์

ในทุ ก ปี จ ะมี น ายหน้ า จากในตั ว เมื อ งขึ้ น      
มาซื้ อ หมู ที่ มี ข นาดใหญ่ ไม่ แ ก่ เ กิ นไปและเนื้ อไม่    
เหี่ยวย่น หมู 1 ตัวสามารถมีราคาสูงเกิน 4 พันบาท
ขึ้ น ไป โดยชาวบ้ า นจะไม่ น�ำ หมู ม ารั บ ประทาน          
หากไม่มพี ธิ กี รรม และโดยทัว่ ไปหมูใช้เวลาเลีย้ งเพียง
แค่ 2-3 ปี ก็สามารถน�ำไปขายได้แล้ว     
ในงานแต่งเจ้าสาวจะน�ำหัวหมูและขาหมูไป
สู่ขอเจ้าบ่าวและเอาส่วนที่เหลือไปเลี้ยงคนในงาน
“เกร้าะคอเดาะ” หรือถาดใส่อาหารของหมู จะท�ำด้วย
ไม้เนื้ออ่อนที่หาได้จากป่าใช้สอย โดยคว้านเนื้อไม้  
ให้เป็นหลุมด้านใน เพียงเท่านี้ก็เป็นถาดอาหารของ
หมูแล้ว

ข้าวของเครื่องใช้

คอก ท�ำจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมดโดยน�ำไม้ขนาดใด
ก็ได้มาผ่าครึ่งจากนั้นปักล้อมให้เป็นคอก แล้วน�ำ  
ตอกไม้ไผ่ขา้ วหลามมารัดแทนเชือก โดยพึน้ ทีค่ อกหมู
จะมีขนาดประมาณ 2 x 2 เมตร

ชาวบ้ า นจะรั ก ษาเเผลภายนอกของหมู โดยการน�ำ      
หน่อเนอเซกับพอเมื่อนื้อซึ่งเป็นสมุนไพรน�ำมาทุบรวม   
กันและพอกแผลของหมูไว้

ต้องอยู่นอกบ้าน

แล้วหมา

อยู่บนบ้านได้

การรักษา

พิธีกรรม

ท�ำไม หมู

มีนท
ิ านเล่าว่า ในสมัยก่อนสัตว์

ถ้าเกิดแม่หมูไป
คลอดลูกในป่า แล้วกลับ
มายังหมูบ่ า้ น ชาวบ้านจะ
น�ำ ลู ก หมู 1 ตั ว จาก
ทั้งหมดมาฆ่า แล้วน�ำมา
ท�ำอาหารแจกจ่ายคนใน
หมู่บ้าน
ลูกหมูทเี่ พิง่ เกิด
มาใหม่ ช าวบ้ า นจะเอา    
ขีเ้ ถ้าจากแม่เตาไฟ มาทา
ที่หน้าลูกหมู เพราะเชื่อ
ว่ า จะท�ำให้ โ ตเร็ ว ผี ป ่ า  
จะไม่ ม ายุ ่ ง แต่ ถ ้ า หาก     
ลู ก หมู ที่ เ กิ ด มาเป็ น ตั ว

เมี ย ล้ ว น ชาวบ้ า นจะ     
ฆ่าหรือไม่ก็ขายทั้งหมด
เพราะเชื่ อ กั น ว่ า ผิ ด ผี    
ไม่ถูกประเพณี  
ชาวบ้ า นยั ง มี
ความเชื่อว่า ถ้าหากแม่
หมูฆ่าลูกตัวเอง ชาวบ้าน
จะฆ่ า แม่ ห มู ตั ว นั้ น ทิ้ ง
เพราะถือว่าผิดผี หรือถ้า
หมู ตั ว เมี ย ผสมพั น ธุ ์ กั บ
หมูตัวเมีย ชาวบ้านจะฆ่า
หมู ทั้ ง 2 ตั ว ทิ้ ง เพราะ   
เชื่ อ ว่ า จะเกิ ด เหตุ ร ้ า ย
ภายในชุมชน
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สามารถพู ด ได้ เจ้ า ของบ้ า นให้
หมูกับหมาไปท�ำสวน หมูท�ำงาน
หนักตลอดทัง
้ วัน แต่หมากลับเอา
แต่ น อน พอตกเย็ น หมู ไ ด้ ก ลั บ
มาบ้าน เมื่อหมาตื่นมา หมาได้
ไปย�่ ำ ดิ น ที่ ส วนให้ เ ห็ น รอยเท้ า
ของตนจ� ำ นวนมากและหมาได้
ไปบอกคนว่า หมูไม่ทำ
� งาน คนก็
เชื่อเพราะไม่เห็นรอยเท่าหมู จึง
ท� ำ โทษหมู อ ย่ า งหนั ก หมู จึ ง
สาปเเช่ ง หมาให้ อ ยู ่ เ เต่ บ นบ้ า น
ไม่ได้ลงมาอีก

สัตว์อ่ืนๆ
ในชี วิต
หมา

หมาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เฝ้าผีได้ ส่วนใหญ่จะเลี้ยง
ไว้หน้าบ้านหรือให้นอนทีห่ วั บันได ชาวปกาเกอะญอจะให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษต่อสุนัขสีด�ำและแดง เพราะถือว่าเป็นสุนัขสีเรียบ
โดยบางครั้งจะมีการเซ่นไหว้สุนัขสีด�ำในพิธีกรรม เช่นเวลา
มีผีดุร้ายเข้ามาในบ้าน

การเลี้ยงดู

ในทุกวัน หมาแต่ละตัวจะเป็นไข้วันละครั้ง แต่ก่อนหมา    
แข็งแรงกว่านี้แต่ว่าปัจจุบันต้องฉีดยาเวลาที่หมาไม่สบาย ชาวบ้าน
ชอบเลี้ยงหมาด�ำ แต่ว่าเลี้ยงได้ไม่ถึงครึ่งปีก็จะตาย
เลีย้ งดูในบริเวณบ้านแต่ไม่ให้เข้าไปในบ้าน เมือ่ ตกกลางคืน
ชาวบ้านจะให้หมามานอนเฝ้าหน้าบันได เพราะเชื่อว่าผีกลัวหมาด�ำ

อาหาร

ชอบกินข้าวเหลือ และน�ำ้ แกง 2 มื้อ ยังมีเรื่องเล่าว่า
หมา 1 วันกินข้าว 1 เม็ดจะสามารถวิ่งข้ามเขาได้ 7 ลูก

ผึ้ง

การใช้ประโยชน์

ถ้าเด็กเป็นไข้รกั ษาไม่หายต้องเอาเท้าหมามาแช่นำ�้ แล้วเอา
น�้ำนั้นให้เด็กกิน

พิธีกรรม

ใช้เลี้ยงผีในป่าช้าเด็กเวลาที่มีคนไม่สบาย เพราะว่าหมามี                      
ภูมิต้านทานน้อยเมื่อพาเดินไปครึ่งทางก็จะตาย แต่ถ้าไม่ตายก็จะ  
ต้องปาดคอหมาให้ตาย ตอนที่เอาเข้าป่าก็จะต้องน�ำพริก, เกลือ,
ยาสูบ, ใบตองโครง(หญ้า), หมาก และเมี่ยงไปด้วย
ผีจะชอบหมาด�ำ  เวลาผูกขวัญจะผูกให้ดูแลหมาด้วย โดย
ก่อนจะผูกข้อมือจะเอาสายสิญจน์ไปแตะไก่ ข้าว และเหล้า

การใช้ประโยชน์
น�้ำผึ้งสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
หลายอย่าง โดยรังผึ้งใหญ่ 1 รังสามารถเก็บ
น�้ำผึ้งได้ 6-10 ขวดแต่ถ้ารังเล็กได้ 4-5 ขวด
สามารถน�ำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้
โดยน�ำน�ำ้ ผึง้ 1 ช้อนโต๊ะ, มะนาว 1 ลูกมาผสม
กันจะสามารถแก้นิ่วและแก้ปวดท้องได้หรือ
การกินยาพารา 2 เม็ดกับน�้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ     
ก็สามารถแก้ปวดท้อง แต่ถ้าไม่หายต้องให้   
กิน 3 เวลา
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ผึง้ จะอาศัยและสร้างรังตามต้นไม้สงู เช่น ไม้ยาง
ในป่าลึก อาหารของผึ้งเป็นได้ตั้งแต่น�้ำหวานจากเกสร
จนถึ ง น�้ำ เปล่ า และชาวบ้ า นจะเริ่ ม เก็ บ น�้ำ ผึ้ งในเดื อ น
เมษายนช่วงเวลากลางคืน เพราะผึ้งจะมองไม่เห็นและ     
ไม่ ต ่ อ ย โดยชาวบ้ า นจะตั ด เฉพาะรั ง ผึ้ ง ส่ ว นที่ มี น�้ำ ผึ้ ง
เท่านั้น เพราะหากเก็บส่วนที่มีตัวอ่อนมาด้วยจะเป็นการ
รบกวนระบบการขยายพันธุ์ของผึ้ง
ก่อนจะเก็บน�ำ้ ผึง้ ชาวบ้านจะต้องไหว้ขอผีประจ�ำ
ต้นเสียก่อน ด้วยไก่ 1 คู่ กับ เหล้า 1 ขวด เพื่อจะได้
คุ้มครองและช่วยให้เก็บน�้ำผึ้งได้มาก หากไม่ไหว้จะเชื่อ   
กันว่าเมือ่ ปีนต้นไม้ขนึ้ ไปเก็บน�ำ้ ผึง้ จะมีอนั ตรายถึงชีวติ อีก
ทั้งยังต้องมีไม้ไผ่จุดควัน แต่ห้ามมีเปลวไฟเพราะจะท�ำให้
ตัวอ่อนในรังผึ้งตาย
น�้ำผึ้งจะเก็บก่อนช่วงฤดูฝนคือช่วงเมษายน
เพราะถ้าหากน�้ำผึ้งโดนฝนแล้วจะเสียง่าย ในการเก็บ      
น�ำ้ ผึ้ง ชาวบ้านจะปีนต้นไม้ด้วยการปีน “ทอย” ไม้ยาวที่มี
ปลายแหลม โดยตอกลงเนื้อไม้เหลือส่วนไว้ให้ใช้ปีน     
แล้วจึงใช้ไม้ไผ่รมควันเพื่อให้แม่ผึ้งออกจากรัง แต่ไม่
ท�ำ ร้ า ยตั ว อ่ อ น สั ง เกตได้ ว ่ า หากแม่ ผึ้ ง ตั วใสแสดงว่ า          
มีน�้ำผึ้ง การจะเก็บน�้ำผึ้งต้องใช้มีดตัดส่วนล่างของรังผึ้ง
แล้ ว เหลื อ ส่ ว นหั วไว้ เ พื่ อให้ ส ามารถเก็ บ น�้ำ ผึ้ งได้ อี ก           
ชาวบ้านจะเก็บทั้งผึ้งมิ้นและผึ้งหลวง

ทุกครั้งที่เกี่ยวข้าวเสร็จ ชาวบ้านจะน�ำแกลบข้าวใหม่ และใส่ในจอมปลวก
เพราะเชื่อว่ารังปลวกเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และข้าวที่ตีแล้วจะไม่มีเปลือกหลงเหลืออยู่
รังของปลวก เบล่อ กะ ชอ กับ เบล่อ ปล่อ ปล่า ห้ามทุบ เชื่อว่ามีผีดูแลอยู่

ปลวก มด
นักพยากรณ์

ประจ�ำหมู่บ้าน

เมื่ อ ชาวบ้ า นจะดู ว ่ า ฝนจะตก
หรือไม่ พวกเขาจะสังเกตดูจาก
มด หรือ ปลวก
หากมี ฝู ง มดหรื อ ปลวก
เดินออกจากรัง แปลว่าฝนก�ำลัง
จะตก และถ้ า หากฝนตกอยู ่
แล้ ว เจอฝู ง มดหรื อ ปลวกอี ก
แปลว่าฝนก�ำลังจะหยุด

“

ช้าง

ในอดีตในชาวบ้านมีช้างไว้ใช้ลากซุงและท่อนไม้
เชื่อกันว่าหากมีช้างอยู่ในชุมชน ชุมชนจะอยู่สบาย

นก

“

ปลวก

เบล่อทัวเด
: ปลวกที่เป็นอาหารของไก่
เบล่อกะชอ
: ปลวกชับ ลักษญะสูงๆ ตัวสีแดงๆ
เบล่อปล่อปล่า : รังใหญ่มาก เคยมีรังขนาดใหญ่เท่าบ้าน

มีปลาที่ไหน
มีน�้ำที่นั่น

นกมักพบตามที่นาเป็นส่วนใหญ่ เพราะมักจะมากิน
ข้าวในนา เช่น นกกะทั้ว นกขวาน นกเขา และยังมีนกโทบีข่ะ  
ซึง่ เป็นนกในต�ำนาน โดยมีเฉพาะพะตีอ่ าวุโสเท่านัน้ ทีจ่ ะสือ่ สาร
กับนกโทบีขะ่ ได้  และความสามารถนีจ้ ะสืบทอดตามสายเลือด
ทุกครั้งที่เก็บข้าวเข้ายุ้งจะมีการไหว้นกโทบีข่ะด้วย
เผือก, มัน, ไข่ไก่ และเหล้า

ปลาอนุรักษ์
ชาวบ้านอนุรักษ์ปลาไว้ทั้ง ปลาปู ปลาขาว โดยห้ามไม่ให้
ใครก็ ต ามมาจั บ ปลาในบริ เ วณที่ ห ้ า มจั บ รวมทั้ ง ห้ า มกิ น เพราะ        
เชื่อว่าเจ้าป่าเจ้าเขาฝากฝังไว้ดูแล หากใครกินปลาอนุรักษ์เข้าไปจะ
ปวดท้องถึงตาย
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ห้ามเอาอาหารที่ซื้อกินมาป้อนให้ปลา ให้ได้เฉพาะ
ข้าวพอง(ข้าวเปลือกคั่ว)
ถ้าไม่มีปลา น�้ำจะแห้งเพราะปลาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ      ์
ดั่งประโยคที่ว่า “มีปลาที่ไหน มีนำ�้ ที่นั่น”
ปลาจะไม่ว่ายออกไปเกินระยะ 1 กิโลเมตร เพราะ       
มีผีดูแลอยู่
ในพื้นที่ปลาอนุรักษ์น�้ำไม่เคยเสีย

ก�ำเนิดนกโทบีข่ะ

สัตว์ในความเชื่ อของชุมชน
ชาวปกาเกอะญอเชื่อว่า มีนกสวรรค์หรือที่เรียกกันว่า
“นกโทบีขะ่ ” ดูแลข้าวอยู่ จึงมีการเลีย
้ งส่งนกสวรรค์เพือ
่ เป็นการ
ขอบคุณที่คอยดูแลข้าว โดยจะต้มเหล้าด้วยข้าวที่เหลือจากการ
หยอดไร่ ไข่ต้ม 2 ฟอง ข้าวหุงสุก และเผือกมันต้มเป็นเครือ
่ งไหว้

มีตำ� นานเล่าว่ามียายแก่คนหนึง่ เป็นนกโทบีขะ่ แปลงร่างมา ระหว่าง

ที่ก�ำลังบินอยู่ได้ตกลงไปในกอหวายท�ำให้ติดอยู่ในกอหวายนั้น เมื่อพระราชา    
เดินผ่านมา ยายแก่ก็ร้องให้ช่วยแต่พระราชาไม่ยอมช่วย ต่อมามีเด็กก�ำพร้ามา
ช่วยแม่เฒ่าเอาไว้ แล้วพอกลับบ้านไปก็เจอน้องชายซึง่ พูดขึน้ มาว่าให้ไปหาข้าวสาร
แต่ทำ� ไมพาแม่เฒ่ากลับมา แล้วจะดูแลอย่างไร พีช่ ายทีพ่ าแม่เฒ่ามาก็เดินเข้าไป
ในห้องครัว แล้วก็ควานหาข้าวสารในถังแต่กไ็ ม่มี แม่เฒ่าจึงเดินเข้าไปเสกข้าวสาร
ให้เต็มถังจึงอยูร่ ว่ มกับเด็กสองคนนัน้ ได้  วันหนึง่ เด็กสองคนต้องการจะท�ำไร่เป็น
ของตนเอง จึงไปขอพระราชาเพื่อขอพื้นที่มาท�ำไร่ แต่ว่าโดนพระราชากลั่นแกล้ง
เพราะพื้นที่ที่พระราชาให้มามันเป็นหวัด เด็กสองคนนี้เลยเอาไม้ไผ่มาซ้อนๆ กัน
กลายเป็นพื้นที่ขึ้นมาแต่ว่าก็ยังปลูกได้แค่ 7 หลุม แม่เฒ่ากล่าวว่าแค่ 7 หลุมก็
เพียงพอ หลังจากนั้นพอต้นข้าวโตมา 7 ต้น แม่เฒ่าก็สะบัดผ้าถุงแล้วก็มีข้าวสาร
ออกมาจากผ้าถุง สุดท้ายพีน่ อ้ งคูน่ กี้ ร็ วย ส่วนแม่เฒ่านัน้ อยากจะกลับไปบนสวรรค์
อีกครั้ง แต่ห้ามให้เด็กก�ำพร้ามองดูเวลาขึ้นสวรรค์ แต่เด็กๆ ก็หันมาดูกันถึง           
2 ครั้ ง สุ ด ท้ า ยเลยให้ เ ด็ ก นอนคว�่ำ  แม่ เ ฒ่ า จึ ง สามารถบิ น ขึ้ นไปบนฟ้ าได้              
แล้วเด็กก็เกิดส�ำนึกบุญคุณจึงไหว้แม่เฒ่าทุกปี จึงเป็นที่มาของพิธีไหว้นกสวรรค์
นั่นเอง
โดย พะตี่ตาแยะ ยอดฉัตรมิ่งบุญ
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ขวัญ

ศีรษะ

คน

ขวัญที่อยู ่ในตัวเรา

หน้าอก
มือซ้าย

มือขวา

กับ

สัตว์

ขวัญของเรามี 37 ขวัญ
และอยู่ที่ตัวเรา 5 ขวัญ
ส่ ว นที่ เ หลื อ จะอยู ่ กั บ
ธรรมชาติ

เท้า
ขวัญที่กระจาย
ไปอยู ่กับสัตว์
ถ้าฝันว่าบินได้
แปลว่ามีขวัญอยู่ที่นก

ถ้าฝันว่าว่ายน�ำ้
แปลว่ามีขวัญอยู่ที่ปลา

ถ้าฝันว่ากินเก่ง
แปลว่ามีขวัญอยู่ที่หมู

ถ้าฝันว่าเดินไม่ไป
แปลว่ามีขวัญอยู่ที่หอย

ถ้าฝันว่าแข็งแรง
แปลว่ามีขวัญอยู่ที่เสือ

ถ้าฝันว่าเก่งรบชนะ
แปลว่ามีขวัญอยู่ที่ช้าง
ชาวปกาเกอะญอจะไม่ทำ� ลายขวัญของตน เพราะเชื่อว่าจะท�ำให้มีชีวิตที่ไม่ดี
ดังนั้นชาวปกาเกอะญอจะไม่ทำ� ร้ายและท�ำลายธรรมชาติ ที่เขาเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของขวัญ
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“

“

ไม่มีเงิน มีแต่ป่า
ก็สามารถมีเสื้อผ้าใส่ได้
เราต้มฝ้าย ย้อมสีเองได้
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การทอผ้า

ลองจินตนาการว่าวันหนึง่ เมือ่ เราต้องใช้เสือ้ ผ้า แต่ทงั้ หมดทีเ่ รา
มีคือสองมือ ไม่มีเงิน ไม่มีด้าย ไม่มีจักร การจะหาเสื้อผ้าใส่สักหนึ่งชุด
ดูเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย หากแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถ
ท�ำได้ คนกลุ่มนั้นคือ ชาวปกาเกอะญอ การที่ชาวปกาเกอะญอจะมี
เสื้อผ้าใส่สักชุด เขาไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาท เพราะเขาสามารถท�ำ      
การผลิตได้เองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บฝ้าย เก็บสีย้อม ย้อมฝ้าย          
ปัน่ ฝ้าย จนกระทัง่ การทอออกมาให้ได้ผนื ผ้าหนึง่ ผืน หรือแม้แต่อปุ กรณ์
ที่ใช้ในการทอ เขาก็สามารถประกอบมันขึ้นมาได้เอง จึงไม่จ�ำเป็นต้อง
พึ่งพาผู้อื่นหรือเงิน
อย่ า งไรก็ ต าม สิ่ ง หนึ่ ง ที่ จ�ำ เป็ น มากส�ำ หรั บ เขา คื อ แหล่ ง
ทรัพยากรซึง่ นัน่ คือ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ทรี่ ายล้อมชุมชนบ้านสบลาน
ผืนป่าแห่งนี้เป็นต้นก�ำเนิดของวัสดุทั้งหมดที่น�ำมาใช้ในการทอผ้า
นอกจากชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานจะมีความเข้าใจในกระบวนการ
ทอผ้าในทุกขั้นตอนแล้ว พวกเขายังให้ความส�ำคัญและเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่พวกเขาใช้ประโยชน์ จึงร่วมกันดูแลรักษาผืนป่า
อันทรงคุณค่ามาจนถึงทุกวันนี้
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สีย้อมอยู ่ไหน
ชาวปกาเกอะญอสามารถหาสี ย ้ อ มผ้ า
สีสันต่างๆ ได้จากป่าใช้สอย จึงท�ำให้พวกเขา
ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งซื้ อ สี เ คมี ม าใช้ ใ นการย้ อ มผ้ า
ซึ่งนอกจากจะท�ำให้ไม่ต้องใช้เงินเเล้ว การใช้
สี จ ากธรรมชาติ ยั ง ท� ำ ให้ ผื น ดิ น เเละสายน�้ ำ
ไม่ต้องปนเปื้อนด้วยสารเคมี

ต้นไม้สัก (ให้สีม่วง น�ำ้ เงิน)

ขึ้นอยู่บริเวณที่ได้รับแสงมาก เป็นไม้ในป่าเขตร้อน  
และชอบขึ้นตามพื้นที่ภูเขา

ต้นครามหรือต้นฮ่อม

(ให้สีครามหรือน�ำ้ เงิน)
ขึ้นอยู่บริเวณที่ได้รับแสงและมีความชื้น
เนื่องจากเป็นพันธ์ุไม้ในเขตร้อน

ต้นสาบเสือ (ให้สีเขียว)

ขึ้นบริเวณที่ได้รับแสงมาก
มีถิ่นก�ำเนิดอยู่ในเขตอเมริกากลาง

ต้นประดู่

(ให้สีเหลือง แดง ม่วง)
ขึ้นอยู่บริเวณป่าเบญจพรรณแล้ง พื้นที่เป็น
ดินร่วนบนทรายหรือข้างล�ำธาร

ต้นค�ำแสด

(ให้สีเหลือง ส้ม ชมพู)
ขึ้นอยู่บริเวณที่ได้รับแสงมาก
มีถิ่นก�ำเนิดอยู่ใน เขตร้อนของทวีปอเมริกาตอนกลาง

ต้นขมิ้น (ให้สีเหลือง ส้ม ชมพู)

ขึ้นอยู่บริเวณที่ได้รับแสงมาก
มีถิ่นก�ำเนิดในเอเชียและมักจะน�ำมาปลูกรอบ
บ้านเพราะเป็นสมุนไพรและท�ำอาหารได้
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วิธีท�ำสีย้อม

1 2
3 4 5
6
7
เข้าป่าเพื่อเก็บวัตถุดิบในการย้อมสี ซึ่งเป็น
ได้ทั้งเปลือกไม้และใบไม้ หากใช้เปลือกไม้
จะต้องเฉาะเปลือกไม้จากต้น โดยไม่เฉาะ
ลึก ถ้าเฉาะลึกเกินไปต้นไม้จะฟืน้ ตัวได้ยาก

ใส่เปลือกไม้ที่ทุบแล้วหรือใบไม้ที่ต�ำ
แล้วใส่ลงในหม้อ ต้มน�้ำใส่ ปูนขาว
เเละขี้ เ ถ้ า เพื่ อให้ สี ติ ด ผ้ าได้ ดี ขึ้ น      
จากนั้นจึงใส่มัดเส้นฝ้ายลงไป

เมื่อมัดเส้นฝ้ายถูกต้มย้อม และสีติดใช้ได้เเล้ว
น�ำหม้อลงจากเตาเเละเทน�้ำสีย้อมทิ้ง โดยจะ
เก็บเปลือกไม้เอาไว้   จากนั้นจึงน�ำฝ้ายไปตาก
จนเเห้งประมาณ 1 ชั่วโมง

ตั้งไฟ เเล้วคนเส้นฝ้ายที่ต้มไว้เป็น
ระยะๆ เพือ่ ให้สตี ดิ เส้นฝ้ายได้อย่าง
ทัว่ ถึง จากนัน้ จึงใส่เกลือลงในหม้อ
เพื่อให้ได้สีที่ติดทนมากขึ้น

น�ำเส้นฝ้ายที่เเห้งเเล้วไปล้างน�้ำหลายๆ
ครั้ง จนกว่าจะไม่มีสีปนออกมากับน�้ำ  
จากนั้นจึงน�ำน�้ำต้มข้าวมาขยี้กับเส้นฝ้าย
เพื่อให้สีติดทนมากขึ้น

น�ำเส้นฝ้ายมาม้วนเป็นก้อน
ด้วย “จัวกวอเด” หรือเครื่อง
ม้วนฝ้าย

น�ำเปลือกไม้มาทุบ หรือน�ำใบไม้มาต�ำ เพื่อให้สี
ออกง่ายขึ้นเมื่อน�ำมาต้ม

8
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น�ำเส้นฝ้ายมาดึงเเละ
สะบัดให้เส้นฝ้ายเรียง
ตัวเป็นเส้น ไม่พันกัน
และไม่ติดเศษเปลือก
ไม้ เเล้วจึงตากจนเเห้ง
ประมาณ 1 คืน

9

หลังจากที่ย้อมสีเสร็จเเล้ว จะมีการเซ่นไหว้ผีที่ดูเเลต้นไม้
-ท�ำทุกๆ สิ้นเดือนและจะต้องเป็นวันพระ โดยจะเก็บเปลือก
ไม้ที่ใช้ย้อมเเล้ว รวบรวมเอาไว้เพื่อน�ำไปไหว้
-สิ่งที่ต้องเตรียม คือ พริก, เกลือ, ข้าวสาร, เปลือกไม้ และ
ข้าวเปลือก ส�ำหรับการเซ่นไหว้
-จะให้ผู้เฒ่าผู้เเก่เป็นคนท�ำพิธี โดยจะท�ำกับต้นไม้อะไรก็ได้

ข้นั้ ตอนการทอผ้า
ตาแพะ

ลูซุย
พุ

1 2
3 4
https://www.google.co.th/search?q=
เครื่องทอของชาวปกาเกอะญอ&biw
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558

ตั้งตาเเพะขึ้นเเล้วสอดลูชุยเข้าไปตามปกติ

ขยับพุกบั เเนโบะขึน้ ลงเเล้วจะเห็นช่องว่างอีกช่อง แล้วน�ำ
เอาตาเเพะสอดเข้าไปเเล้วตั้งขึ้น แล้วจึงสอดลูชุยเข้าไป

ยกแนโบะขึ้นพร้อมก้มตัวเข้าไปและดึงพุให้ตึง
เพื่อให้เกิดช่องว่าง

เอาตาแพะสอดเข้าไปในช่อง ตัง้ ขึน้ แล้วจึงสอดลูชยุ เข้าไป
พร้อมกับเอาตาแพะกระแทกเข้าหาตัวเพื่อให้ฝ้ายแน่น
มากขึ้นและให้เกิดช่องว่างน้อยลง
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ผ้าทอ

“ ผ ้ า ท อ เ ป ็ น สื่ อ
สั ญ ลั ก ษ ณ ์ ข อ ง ค น ใ น
แต่ ล ะชุ ม ชน แสดงถึ ง เชื้ อ
ชาติ เผ่าพันธุ์ และความ
แตกต่ า งทางวั ฒ นธรรม
ผ้ า ทอยั ง คงเป็ น ปั จ จั ย
ส� ำ คั ญ ในการด� ำ รงชี วิ ต
ของมนุ ษ ย์ ตั้ ง แต่ เ กิ ด จน
ถึ ง ต า ย แ ล ะ มี บ ท บ า ท
ส� ำ คั ญ ทั้ ง ในแง่ เ ศรษฐกิ จ
สังคม และวัฒนธรรม”
นุสรา เตียงเกตุ
และคณะโครงการส่งเสริมการทอผ้า
พื้นเมืองแม่แจ่ม

เครื่องนุ่งห่มถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจ�ำเป็นต่อมนุษย์
ซึ่งชาวปกาเกอะญอเองก็เช่นกัน พวกเขามีเสื้อผ้าที่ทอเองและมีรูปแบบ
อันเป็นเอกลักษณ์ ต่างจากชุมชนอืน
่ ทัง้ ยังมีการใช้วสั ดุการทอทีห่ าได้จาก
ธรรมชาติ ตัง้ แต่สยี อ้ ม เครือ่ งทอ เป็นภูมปิ ญ
ั ญาในการทอผ้าและการจัดการ
ทรัพยากรทีด่ ยี งิ่ การทอผ้ายังเป็นสิง่ ทีส่ ามารถช่วยควบคุมพฤติกรรมทีเ่ กิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนของวัยสาว ท�ำให้หญิงสาวรู้จักยับยั้งชั่งใจและใช้
เวลาทีเ่ ป็นประโยชน์แก่คนในครอบครัว นอกเหนือจากนีก้ ารทอผ้ายังส่งเสริม
ชุมชนในแง่เศรษฐกิจ เพราะเป็นรายได้เสริมให้แก่ชุมชนอีกด้วย
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ลักษณะการแต่งกาย

ผู ้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน

ผู ้หญิงที่แต่งงานแล้ว

ผู ้ชาย

เด็กผู้หญิงหรือผู้หญิงโสดที่ยังไม่ได้
แต่ ง งาน จะแต่ ง ชุ ด ขาวเรี ย กว่ า     
“เซกวา” เพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์

ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะใส่เสื้อสีด�ำ
หรือโทนเข้มเพือ่ แสดงถึงสถานะของ
ตนเอง และส่ ว นใหญ่ จ ะใส่ คู ่ กั บ
ผ้าถุงสีแดง

ทั้ ง เด็ ก ผู ้ ช ายและผู ้ ใ หญ่ ไ ม่ มี ก าร
เปลี่ ย นสี ห รื อ รู ป แบบของเครื่ อ ง      
แต่ ง กายตามวั ย หรื อ ตามสถานะ
และไม่ มี ก ารก�ำ หนดสี ต ายตั ว          
แต่ มั ก จะใส่ โ ทนสี แ ดงกั บ กางเกง       
สี ด�ำ ที่ ท อจากผ้ า คิ นี ( ผ้ า ย้ อ มมื อ     
ชาวปกาเกอะญอ)
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ความเชื่อและข้อห้าม

นิทานเกี่ยวกับลายผ้า

1. ห้ามผู้หญิงมีประจ�ำเดือนย้อมผ้า หรืออยู่ใกล้ขณะมีการ
ย้อมผ้า เนือ่ งจากจะท�ำให้สยี อ้ มไม่ตดิ หรือถึงสีตดิ สีกจ็ ะอ่อน  
ไม่สวย
2. วันพระห้ามทอผ้าและเก็บเปลือกไม้ทใี่ ช้ในการย้อม เพราะ
เชื่อว่า ถ้าไปเก็บสีย้อมในวันพระ ต้นไม้ชนิดนั้นจะสูญพันธุ            
์
3. ห้ามทอผ้าในวันที่มีงานศพ เพราะเชื่อว่าจะมีคนตายมาก
ขึ้น
4. ห้ามบ้านที่มีคนป่วยทอผ้า เพราะเชื่อว่าจะท�ำให้คนป่วย
หนักกว่าเดิม
5. ห้ามผู้หญิงท้องทอผ้า
6. ผู้หญิงในวัยเด็กจะถูกพ่อแม่ปลูกฝังให้เล่นฝ้าย ตอนโตจะ
ได้มีใจรักในการทอผ้า
7. ห้ามเด็กเล่นเครื่องทอผ้า  เชื่อว่าตอนโตจะทอผ้าไม่ได้
8. เมื่อทอผ้าเสร็จแล้ว เศษเปลือกไม้ที่เหลือจากการย้อมผ้า
จะต้องน�ำกลับคืนสู่ธรรมชาติในพิธีพระเบื้อตา ซึ่งจะมีขึ้นใน
ทุกเดือน
9. เมื่อมีเด็กแรกเกิด แม่ ย่า และยายจะช่วยกันทอเสื้อผ้าให้  
ชุดหนึ่ง แล้วน�ำไปสวมให้ก้อนหิน เชื่อว่าเด็กจะแข็งแกร่งและ
มีความหนักแน่นเหมือนก้อนหิน
10. ผู้หญิงโสดห้ามใส่ผ้าถุงเชื่อว่าจะไม่มีความสุข

ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันมาว่า ลายผ้าเป็นลายที่เกิด
จากเชื้อสายห้ามลอกเลียนแบบหรือขโมยลายผ้าจากเชื้อ  
สายอื่นๆ
มีนทิ านเรือ่ งหนึง่ เล่าว่า มีผหู้ ญิงคนหนึง่ ไปเห็นลาย
ผ้าใหม่ทยี่ งั ไม่เคยเห็นและยังไม่เคยทอ จึงจ�ำแล้วน�ำกลับมา
ทอที่บ้าน ระหว่างที่ทอผ้า ผู้หญิงคนนั้นเกิดหิวน�้ำขึ้นมา จึง
เดินไปกินน�ำ 
้ แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ได้ยินเสียงลูกที่นอนอยู่ใน
ห้องร้องขึ้น จึงรีบไปดู ซึ่งสิ่งที่พบคือ ลูกถูกควักลูกตาไป      
ทั้งนี้ก็เพราะผู้หญิงไปเห็นลายผ้าและจ�ำกลับมาทอนั่นเอง

ลายตะลิคลิ

ลายตะแคระ

ลายตาซีโร

ลายแหนลิ
77

“

ชาวปกาเกอะญอไม่ได้เรียนในโรงเรียน
ไม่ได้เรียนหนังสืออย่างที่เราเรียน
แต่สิ่งที่เขาเรียน คือการใช้ชีวิตอย่างที่บรรพบุรุษ
เคยเป็นมาและเรียนเพื่อให้เท่าทันโลกภายนอก

”
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การสืบทอด

เมื่อพูดถึงการอบรมสั่งสอน คนเมืองอย่างเราจะนึกถึงการนั่ง
เรียนอยู่ในโรงเรียน มีครูเดินเข้ามาในห้องเรียนพร้อมกับแจกหนังสือ
หรือแบบฝึกหัด พอเรียนจบหนึ่งเทอมก็สอบเก็บคะแนน วิธีเช่นนั้น คือ
การอบรมสัง่ สอนในแบบทีค่ นเมืองอย่างเราคุน้ ชิน เป็นการเรียนในระบบ
โรงเรี ย นที่ เ น้ น การสอบ แต่ ส�ำ หรั บ ชาวปกาเกอะญอบ้ า นสบลาน         
การเรียนของเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้น เดิมพวกเขาไม่มีโรงเรียน ไม่มี
หลักสูตร สิ่งที่พวกเขาเรียนคือวิถีที่ท�ำให้พวกเขาอยู่รอดได้  
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นิทาน
นิทานของชาวปกาเกอะญอ เป็นเรื่องที่ใช้เล่าให้เด็กฟังเช่นเดียวกับนิทาน       
อื่นทั่วโลก แต่นิทานของปกาเกอะญอไม่ได้เล่าเพียงเพื่อให้ความบันเทิงเท่านั้น ชาว  
ปกาเกอะญอยังใช้นทิ านเป็นสือ่ ในการถ่ายทอด และปลูกฝังแนวคิดในการมองโลก รวม
ทั้งถ่ายทอดข้อห้ามและความเชื่อต่างๆ ตามแบบวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอให้แก่
เด็กตั้งแต่ยังเล็ก โดยลักษณะเด่นของนิทานปกาเกอะญอมีดังนี้
1 ตัวเอกของนิทานปกาเกอะญอเกือบทุกเรื่องจะเป็นเด็กก�ำพร้า เพื่อแสดง
ความนอบน้อมถ่อมตน ว่าตนเป็นผู้น้อย และแม้ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับเงินทอง แต่ก็
เป็นคนดี มีความอดทนต่อความยากล�ำบากมากมาย และก็มักจะได้ดีในที่สุด
2 ไม่ว่าตัวละครจะเป็นใครมาจากไหน ทั้งตัวเอกอย่างเด็กก�ำพร้า พระราชา
เจ้าเมือง หรือแม้แต่นางมารร้าย ต่างก็ใช้ชวี ติ อยูภ่ ายใต้วถิ ปี กาเกอะญอทัง้ สิน้ เรือ่ งราว
ทีจ่ ะได้ยนิ ได้ฟงั เสมอผ่านการฟังนิทานปกาเกอะญอ คือการออกจากบ้านไปท�ำไร่ทำ� นา
แม้แต่พระราชาผู้ร�่ำรวยก็ยังต้องออกไปท�ำนาด้วยตนเอง นิทานบันทึกและแสดงให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอที่ผูกพันกับข้าวมาอย่างเนิ่นนาน
3 เรื่องราวในนิทานมักมีสัตว์มาเกี่ยวข้องด้วย โดยคนจะสามารถเปลี่ยนร่าง
เป็นสัตว์ได้ และสัตว์ก็สามารถกลายร่างเป็นคนได้เสมอ เพื่อให้เห็นความส�ำคัญของ
สัตว์ที่เกี่ยวพันกับชีวิตของชาวปกาเกอะญอ และเพื่ออธิบายถึงลักษณะนิสัยของสัตว์
ต่างๆ รวมทั้งเพื่อเตือนให้เด็กระมัดระวังอันตรายจากสัตว์บางชนิด
4 ฉากต่างๆ ในนิทานจะเป็นสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เขาได้ใช้ชีวิต และ
อาศัยอยู่จริง ทั้งพืชและสัตว์ หรือพิธีกรรมต่างๆ ในเรื่องก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีและเกิดขึ้น
จริงในหมูบ่ า้ น เพือ่ ให้เด็กได้รจู้ กั และเข้าใจในสภาพแวดล้อมทีพ่ วกเขาอาศัยและเติบโต
อยู่ ได้รู้จักพืช สัตว์ และประโยชน์ของมัน รวมถึงได้รู้จักรายละเอียดของพิธีกรรมต่างๆ
ที่เขาจะต้องสืบทอดเมื่อเติบโตขึ้นมา
ด้วยลักษณะดังกล่าว นิทานปกาเกอะญอจึงมิได้เพียงให้แต่ความบันเทิง         
แต่ยงั ช่วยปลูกฝังให้เด็กมีจติ ทีร่ กั ธรรมชาติ ให้ความส�ำคัญกับสรรพสิง่ มีความนอบน้อม
ถ่ อ มตน และยั ง มี ค วามเข้ าใจในวิ ถี ชี วิ ต ของตนเองได้ อ ย่ า งชั ด เจน เยาวชนชาว              
ปกาเกอะญอจึงเติบโตและสืบทอดวัฒนธรรม วิถีชีวิตและชุมชนของตนได้สืบไป
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เมอเลอเกอ

โดย โมพะมื่อ ยอดฉัตรมิ่งบุญ
ผูห้ ญิงคนหนึง่ ชือ่ เมอเลอเกอ อาศัยอยูก่ บั น้องและแม่ วันหนึง่ แม่ไปท�ำงาน และบอกเมอเลอเกอว่าให้ตม้ เผือก
ให้นอ้ งกินด้วย เมอเลอเกอก็ตงั้ เตาต้มน�้ำเตรียมไว้ตม้ เผือก จากนัน้ มีนางมารร้ายมาบอกเมอเลอเกอว่าแม่บอกให้ตม้
น้องต่างหาก เมอเลอเกอไม่ต้มเพราะกลัวแม่ตี นางมารร้ายเลยเอาน้องไปต้ม น้องเลยตาย พอแม่กลับมาเห็นน้อง
โดนต้มก็ตีเมอเลอเกอไม่หยุด ยายบ้านข้างๆ มาเจอเลยพาเมอเลอเกอหนีไปอยู่กับยาย และท�ำหน้าที่ช่วยยายเฝ้าไก่
ไม่ให้มากินข้าวของยาย  หลังจากอยู่กับยายเมอเลอเกอก็ชอบแช่ข้าวเอาไปท�ำขนมให้ปลากินที่แม่นำ 
�้ มีปลาสองตัวที่
เธอเลี้ยงไว้จนตัวโต วันหนึ่งชายคนหนึ่งชื่อ แรนา ซึ่งเป็นคนหูกว้าง มาเห็นปลา อยากจับปลากิน เลยเอาหูกั้นแม่น�้ำ
ไว้ให้นำ�้ แห้ง 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 ถ้าเมอเลอเกอเอาขี้ไก่อุดหู แล้วฟ้าผ่าสามครั้งทนได้ จะอยู่ด้วยได้ เมอเลอเกอทนได้เลยได้อยู่กับ
ท้องฟ้า อยู่ไปนานๆ มีลูก คิดถึงแม่ เลยลงมาจากฟ้า และพาสามีคือฟ้ากลับมาด้วย เมื่อมาอยู่บ้านนางมารร้ายก็มา
แกล้งอีก ท้องฟ้ากลัวหมา นางมารร้ายเลยเอาข้าวมาให้กินแล้วซ่อนหัวหมาไว้ข้างล่าง พอฟ้ากินข้าวไปเรื่อยๆ เจอหัว
หมาก็ตกใจและโกรธมาก เลยพาเมอเลอเกอกลับขึน้ ฟ้าไป เมอเลอเกอบอกมนุษย์วา่ ฟ้าโกรธมาก อีก 7 วันจะเกิดพายุ
ให้ผูกของส�ำคัญๆ ไว้ให้หมด คนก็เอาเชือกผูกของส�ำคัญๆ ไว้ มีเด็กก�ำพร้าไม่มีเชือก เลยเอาเส้นผมผูกควายไว้ พอ
พายุมาของทัง้ หมดก็ไหลตามน�ำ้ ไปยกเว้นควายของเด็กก�ำพร้า แต่กอ่ นโลกทัง้ ใบเป็นก้อนหินใหญ่ๆ ก้อนเดียว มีแม่นำ�้
สายเดียว พอพายุมาก้อนหินก็แตก เกิดเป็นภูเขาเล็กๆ มากมาย แม่น้ำ� ก็แตกออกเป็นหลายๆ สาย จนกลายเป็นโลก
ที่เราอยู่กันทุกวันนี้

คนหาเกลือ

ถอดความจากนิทานท�ำมือ โดย อภิเชษฐ์ ยอดฉัตรมิ่งบุญ
ชายหนุม่ คนหนึง่ เดินหาเกลือ เจอเสือติดกับดักอยูใ่ นกรง เสือก็ขอให้เขาช่วยเสือออกจากกรง ชายหน่มุ จึงช่วย
ปล่อยเสือออกมา แต่พอเสือหลุดออกมาจากกรงแล้ว เสือก็จะกินชายหนุม่ ชายหนุม่ บอกเสือว่าให้ไปถามก้อนหินก่อน
ว่าเสือควรจะกินเขาไหม  เสือก็เดินไปถามก้อนหินริมทาง หินตอบกลับมาว่าให้กินเขาได้เลย  เสือจึงพยายามจะกิน
ชายหนุม่ ชายหนุม่ ไม่อยากโดนเสือกิน เลยบอกเสือให้ไปถามต้นไม้วา่ กินชายหนุม่ ได้ไหม เสือเดินไปถาม ต้นไม้ตอบ
เสือกลับมาว่ากินได้เลย เสือเลยพยายามจะกินชายหนุ่มอีกครั้ง ชายหนุ่มไม่อยากโดนกิน เดินต่อไปแล้วก็เจอลิงติด
อยูก่ บั ยางไม้ ชายหนุม่ ก็ชว่ ยลิงออกมา พอลิงออกมาเจอชายหนุม่ จะโดนเสือกิน ก็บอกเสือให้ไม่กนิ ชายหนุม่ และกลับ
ไปอยู่ที่เดิมซะ  เสือจึงกลับไปอยู่ในกรงเหมือนเดิม
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ห่อข้าวที่มีขี้ยักษ์ ไก่ และก็ข้าว ชายคนนั้นเดินทางไปเรื่อยๆ
พอหยุดกินข้าวแกะห่อข้าวออกมาเจอขี้ยักษ์ก็โยนข้าวทั้งห่อ    
ลงแม่นำ 
�้ และเปิดตะกร้าใหม่ ทีไ่ ด้มาจากยักษ์ดู พอเห็นว่าเป็น
หัวคนไม่ใช่ทองก็โยนของลงน�้ำหมด จากนั้นยักษ์ซึ่งตามมา
เจอก็กินชายคนนั้น ชายคนนั้นจึงตายในที่สุด

โดย พะตี่แดง ยอดฉัตรมิ่งบุญ

มี เ ด็ ก ก�ำ พร้ า คนหนึ่ ง มั ก จะโดนเพื่ อ นแกล้ ง เสมอ        
วันหนึง่ เขาไปตักน�ำ 
้ เพือ่ นก็โยนกระบอกน�ำ้ ทีพ่ อ่ ของเขาท�ำให้
ทิ้งน�้ำไป เขาก็ตามกระบอกไป เจอขอนไม้ขวางน�้ำไว้ ก็ถาม
ขอนไม้วา่ เดินข้ามไปได้ไหม ขอนไม้ตอบว่าแล้วแต่ เขาก็เลือก
จะไม่ข้ามขอนไม้ ขอนไม้จึงอวยพรให้ได้เป็นลูกยักษ์ เดินต่อ
ไปอีกเจอก้อนหิน ถามก้อนหินว่าข้ามได้ไหม ก้อนหินบอกว่า
แล้วแต่ เขาก็เลือกทีจ่ ะไม่ขา้ ม ก้อนหินเลยอวยพรว่าจะได้เป็น
ลูกยักษ์ เด็กก�ำพร้าเดินต่อไปอีกจนเจอกระบอกไม้ของตนติด
อยู่กับตาข่ายของยักษ์ แต่ไปเอากระบอกน�้ำไม่ได้ ยักษ์เดิน
มาเจอเลยจะกิน แต่เขาขอร้องว่าไม่ให้กิน และจะไปเป็นลูก
ของยักษ์แทน จะช่วยท�ำงาน หุงข้าว ท�ำอาหารให้ ยักษ์เห็น
ว่าตนยังไม่มีลูกจึงรับเขาไปเลี้ยง อยู่กับยักษ์แล้วสบาย เพราะ
ยักษ์ชอบกินกระดูก เขาเลยได้กินเนื้อ

หน่อเตาะแตะ

ถอดความจากนิทานท�ำมือ โดย นักเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า
มีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อหน่อเตาะแตะ พ่อเธอห้ามเธอ
ล่าสัตว์ยิงปืน แต่เธอไม่เชื่อ วันหนึ่งเธอตื่นเช้ามาแล้วแอบเอา
ปื น พ่ อ เข้ า ป่ า ไป ระหว่ า งทางเธอได้ ยิ น เสี ย งบอกว่ า            
“หน่ อ เตาะแตะ ยิ ง เรา ถ้ า ไม่ ยิ ง เรา เราจะยิ ง เธอ”                
หน่อเตาะแตะกลัวมากเลยมองไปรอบๆ เห็นนกตัวหนึง่ อยูบ่ น
ต้นไม้ เลยยิงทิ้ง จากนั้นมีเสียงดังขึ้นอีกว่า “พาเรากลับบ้าน
เธอ ถ้าไม่พาเรากลับบ้านเธอ เราจะพาเธอกลับบ้านเรา”  
หน่อเตาะแตะเลยพานกตัวนั้นกลับบ้าน พอถึงบ้าน ก็มีเสียง
ดังขึ้นว่า “หั่นเรา ถ้าไม่หั่นเรา เราจะหั่นเธอ” หน่อเตาะแตะ
เลยหั่ น นกตั ว นั้ น    หั่ น นกเสร็ จ ก็ มี เ สี ย งพู ด ว่ า “แกงเรา              
ถ้าไม่แกงเรา เราจะแกงเธอ” หน่อเตาะแตะเลยไปเอาหม้อมา
แกงนกตัวนั้น เธอกลัวมาก เลยออกอุบายว่าจะไปเข้าห้องน�้ำ
ในป่า พูดจบก็มีเสียงตอบกลับจากหม้อแกงว่า “เร็วๆ ล่ะ อย่า
ให้ฉันรอนาน” หน่อเตาะแตะได้ยินก็รีบเดินลงใต้ถุน จากนั้น
ก็วิ่งสุดชีวิต หม้อแกงได้ยินเสียงวิ่ง ก็กระโดดลงจากเตา แล้ว
วิ่งตามหน่อเตาะแตะไป หน่อเตาะแตะวิ่งไปเจอไก่ ขอให้ไก่
ช่วยกลบรอยเท้าให้ ไก่หากินไปกลบไป กลบไม่มิด หม้อแกง
เห็นรอยเท้าจึงตามไปได้  ต่อมาหน่อเตาะแตะเจอหมูปา่ ก็ขอ
ให้หมูกลบรอยเท้าให้ หมูกลบรอยเท้าหมด หม้อมาเจอก็ตาม
ต่อไม่ได้จึงขู่หมู หมูจึงยอมบอกทางที่หน่อเตาะแตะวิ่งไป     
หม้อแกงจึงวิ่งตามไป หน่อเตาะแตะวิ่งต่อไป เจอกระรอกบน
ต้นไม้ กระรอกถามว่าหนีอะไรมา เธอเล่าให้ฟงั กระรอกจึงช่วย
หน่ อ เตาะแตะขึ้ น ต้ นไม้ หม้ อ แกงวิ่ ง ตามมาเห็ น พอดี จึ ง
พยายามตามไป แต่ปีนขึ้นไม่ได้ หน่อเตาะแตะกลัวมาก    
เพราะคิดว่าหม้อแกงจะตามมาได้ แต่พอกระรอกช่วยดึงหม้อ
แกงขึน้ มาประมาณครึง่ ทาง  ก็ปล่อยมือ หม้อแกงเลยตกลงไป
ตายในที่สุด

ยักษ์จะออกไปท�ำนาบ่อยๆ เวลายักษ์บอกว่า สักครู่
จะกลับก็จะไปเป็นวันๆ แต่เวลาบอกว่าจะไปนานๆ พักเดียวก็
กลับมา  ยักษ์บอกเด็กก�ำพร้าว่าเวลาอยู่บ้านไม่ต้องไปดูอะไร
มาก เป็นห้องต่างๆ ไม่ตอ้ งเข้าไป วันหนึง่ เด็กก�ำพร้าเดินขึน้ ไป
บนครัว เจอตะกร้าใหม่กับตะกร้าเก่า เปิดตะกร้าใหม่เจอ
กระดูกคน เปิดตะกร้าเก่าเห็นทองสีสวย เอามือจุ่มทอง ล้าง
ไม่ออก เลยเอาผ้าพันไว้แล้วบอกว่าโดนมีดบาด ยักษ์จะขอดู
ไม่ให้ดู สุดท้ายเลยยอมบอกว่าเลอะทอง ยักษ์ถามว่าอยากได้
ทองไหม เขาตอบว่าอยาก แต่รู้ว่าไม่ได้ ยักษ์บอกว่าถ้าขยันก็
จะให้   พออยู่กับยักษ์ได้สองสามปีอยากกลับไปหาแม่ ยักษ์ก็
บอกว่าอยากกลับก็ให้กลับได้ ก่อนกลับยักษ์กถ็ ามว่าจะให้ของ
ฝากกลับไป มีตะกร้าใหม่กบั ตะกร้าเก่า จะเอาตะกร้าไหน ชาย
ก�ำพร้าซึ่งรู้อยู่แล้วจึงเลือกตะกร้าใบเก่าซึ่งบรรจุทองไว้   จาก
นั้นยักษ์ก็ห่อข้าวให้ ซึ่งมีไก่ ข้าว แล้วก็ขี้ยักษ์รวมอยู่ พอเด็ก
ก�ำพร้ากลับไปยักษ์ก็แอบตามไปดู ระหว่างทางเขาก็ร้องธา
บอกว่าคิดถึงพ่อแม่ ยักษ์ก็ดีใจที่เขาเป็นคนดี เดินไปอีกก็หิว
เลยเปิดห่อข้าว พอเห็นขี้ยักษ์ก็เขี่ยออกแล้วกินข้าวที่เหลือ    
จากนั้นก็กลับบ้านแล้วเอาทองไปให้แม่
พอชาวบ้านคนอืน่ เห็นก็อยากได้ทองบ้าง ชายคนหนึง่
เอากระบอกไม้ไปลอยน�้ำ  แล้วตามกระบอกน�้ำไป พอเจอ    
ขอนไม้ก็ข้าม เจอก้อนหินก็ข้าม ทั้งไม้ทั้งก้อนหินก็บอกว่าเขา
จะกลายเป็นอาหารยักษ์ พอเจอยักษ์ก็ขอไปอยู่กับยักษ์ อยู่ไป
สามปีก็ขอตัวกลับ และขอตะกร้าใหม่กลับบ้าน ยักษ์ก็ให้       
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โดย พะตี่ตาแยะ ยอดฉัตรมิ่งบุญ
มีสองพีน่ อ้ งรักกันดี ไปไหนไปด้วยกัน วันหนึง่ เดิน
ไปเจอแม่น�้ำใหญ่แห่งหนึ่ง พี่บอกน้องให้ขึ้นเหนือไปต้นน�้ำ 
ส่วนพีจ่ ะลงใต้ ถ้าไม่ตายจะได้เจอกันอีกแน่ น้องก็เชือ่ พี่ น้อง
เดินขึ้นไปเรื่อยๆ เดินไปเจอผู้เฒ่าคนหนึ่ง ถามว่าจะไปไหน
น้องบอกเดินตามน�ำ้ ไปเรือ่ ยๆ ไม่รจู้ ะไปไหน  ผูเ้ ฒ่าเลยบอก
ว่าเดินขึน้ ไปจะเจอลานหินกว้างๆ เจอรอยเท้าคน ให้บอกว่า
บ้านลงมาหาผมหน่อยนะ บ้านจะลอยลงมา ในบ้านจะมี     
ผู้หญิงเป็นหลานลุง ลุงจะไปผ่าซุง ไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่า
ถ้ากลับจะไปหา น้องก็เดินไปจนเจอลานหินเหมือนทีล่ งุ บอก  
เลยบอกว่า “บ้านอยูไ่ หนลงมาหาผมที” จากนัน้ บ้านก็ลงมา
จากฟ้า มีผู้หญิงอยู่ในบ้านบอกให้ขึ้นบ้าน น้องเลยขึ้นไปอยู่
บ้านก็กลับไปบนฟ้า น้องบอกผู้หญิงว่าไม่เห็นข้าวสักหม้อ
ถ้าหิวจะไม่มีข้าวกิน ผู้หญิงบอกว่าถ้าหิวข้าว ข้าวจะมาหา
เอง อยู่ถึงเที่ยงผู้หญิงก็ถามว่าหิวข้าวรึยัง น้องก็บอกว่าหิว
แล้ว เดินไปดูหม้อข้าวเห็นข้าวเต็มหม้อ เป็นอย่างนี้ทุกวัน
อยูน่ านๆ ไปมีลกู อายุปกี ว่าก็พดู ได้ วันหนึง่ ผูช้ ายบอกผูห้ ญิง
ว่าจะลงไปหาพีช่ ายเพราะไม่ได้เจอกันนานแล้ว เดินตามน�ำ้
ไปครึ่งวัน เดินไปเจอหมู่บ้านใหญ่โต มีช้าง มีวัวควาย จะไป
หาชาวบ้านถามหาพี่ ไปถึงศาลา พี่ชายซึ่งไปเป็นลูกเขย   
ราชา ราชาตายก็ครองเมืองแทน พี่ชายเห็นคนมาก็สงสัย
เลยเรียกไปหา แต่นอ้ งชายก็ไม่ขนึ้ ไปหา พีเ่ ลยลงมาหาแทน
ลงมาก็เห็นว่าเป็นน้อง คุยกัน ถามว่าน้องเจออะไรมาบ้าง
พูดคุยกัน พักคืนหนึ่งตื่นมาน้องชายจะกลับบ้าน พี่ชายบอก
ว่าให้กลับมาเยีย่ มอีก อีกไม่กวี่ นั ลูกสาวของพีช่ ายจะแต่งงาน
ให้กลับมา น้องก็เดินกลับบ้านไป เรียกบ้านลงมา บอก        
ผู้หญิงว่าได้เจอพี่ พี่อยู่สบาย เป็นเจ้าเมือง จากนั้นเจ็ดวันก็
ลงมางานแต่งงาน พอน้องลงมาก็พาลูกเมียไปงานแต่งงาน
หลานสาวด้วย นอนสองคืนจะกลับ พี่บอกให้กลับมาอีก     
จะแต่งงานให้น้องชายอย่างเป็นทางการ พอแต่งให้เสร็จ       
พี่ชายกับพี่สะใภ้ก็ไปเยี่ยมบ้านน้อง เดินมาก็ไม่เห็นบ้าน
น้องจึงเรียกบ้านลงมา นอนคืนหนึ่ง น้องบอกว่าไม่ต้องห่วง
ว่าจะไม่มีข้าวกิน เพราะมีข้าวเต็มหม้อเสมอ พี่บอกน้อง
สบายกว่าพี่เยอะ ไม่ต้องล�ำบาก จูู่ๆ ลุงของผู้หญิงก็กลับมา
จึงอยู่ดูแลลูกดูหลานต่อไป

หน่อมื่อ หน่อลา
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ยายคนหนึ่งมีหลานสาวสองคน ชื่อหน่อมื่อกับ
หน่อลา วันหนึ่งมีเพื่อนบ้านมาชวนหน่อมื่อไปผูกข้อมือที่
บ้านอื่น หน่อมื่อขอไป ยายก็ให้ไป พอไปถึงงาน มัดมือ
เสร็จ หน่อมือ่ ก็ได้รบั ขนมกับเหล้า แต่หน่อมือ่ กินหมดคน
เดียวไม่เหลือกลับบ้าน พอจะกลับก็เมาจนกลับไม่ได้ ให้
เพื่อนมาส่ง พอถึงบ้านก็ตะโกนบอกยาย ยายรู้ว่าหลาน
กลับมาก็ดใี จ คิดว่าจะเอาขนมมาฝาก เลยเอากระจาดใบ
ใหม่ออกมาวางรับ แต่หน่อมื่อก็อาเจียนใส่กระจาด แล้ว
บอกให้ยายกิน ยายโกรธมากจึงแช่งว่าหน่อมื่อเหมือน
พระอาทิตย์ พระอาทิตย์ขึ้น คนก็บ่นว่าร้อน พระอาทิตย์
ตก คนก็บ่นว่าหนาว ไปที่ไหนๆ ก็มีแต่คนไม่ชอบ
ปีต่อมาหมู่บ้านอื่นก็มีพิธีผูกมืออีกครั้ง หน่อลา
ก็ขอไปบ้าง แต่ยายตอบกลับมาว่า “อยากไปที่ไหนก็ไป”    
หน่อลาจึงไปงานมัดมือ ชาวบ้านก็เอาขนมมาให้ แต่   
หน่อลาไม่กินแล้วเก็บใส่ผ้าโพกหัว พอตกเย็นก็เอากลับ
บ้าน พอถึงบ้านก็บอกยายว่ากลับมาแล้ว แต่ยายก็ไม่
สนใจ หน่อลาเลยเดินเข้าไปหยิบกระจาดแล้วเอาขนม  
ออกมาวางไว้ให้ยายกิน เสร็จแล้วก็เรียกยายออกมากิน
แต่ยายไม่เชือ่ เพราะคิดว่าหน่อลาท�ำเหมือนหน่อมือ่   ยาย
เลยไม่ยอมออกมา หน่อลาจึงเรียกอีกครั้ง พอยายออก
มาเห็นขนมก็กินหมด แล้วบอกว่าหน่อลาไม่เหมือนพี่  
เธอดี ก ว่ า เพราะเธอเอาขนมกลั บ มาให้ ทุ ก คนได้ กิ น      
จึงให้พรว่าหน่อลาจะเหมือนพระจันทร์ ท�ำอะไรใครก็รัก
ชาวบ้านจะรักมากกว่าหน่อมื่อ หน่อลาจึงเป็นพระจันทร์
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กู๋ส่อ

ชายคนหนึ่งบอกว่าแม่ของตนไม่สวย คอหย่อน ไม่
เหมือนแม่คนอื่นๆ วันหนึ่งไปหาปลาได้ก็เอาปลาตัวใหญ่ๆ ไป
โดย พะตี่ตาแยะ ยอดฉัตรมิ่งบุญ
ให้แม่คนอื่นๆ หมด  ส่วนแม่ของตนก็ไปหาปลาเอง ได้ปลาตัว
มีคนรวยคนหนึ่งไปตัดต้นไทร หลังจากนั้นมีลูกชาย เล็กๆ  ชายคนนัน้ รอแม่คนอืน่ เรียกกินข้าว แต่แม่คนอืน่ ไม่เรียก
คนหนึง่ ชือ่ กูส๋ อ่ หน้าตาไม่ดี หลังงอ พ่อแม่เลยฝากให้ยายเลีย้ ง   ไปกินข้าว บอกให้กลับบ้านตัวเองไป
พอกลับบ้านก็เจอแม่ทำ� ข้าวเตรียมไว้ให้ แล้วเรียกไป
วันหนึง่ กูส๋ อ่ ดักหนูขาวได้ 1 ตัว  กูส๋ อ่ ดีใจจะเอาหนูไปท�ำอาหาร
แต่หนูบอกว่าถ้าไม่กนิ หนู หนูจะหาภรรยาให้กสู๋ อ่ กูส๋ อ่ ก็ไม่เชือ่ กินข้าว แม่ก็บอกว่าแม่คนอื่นไม่เหมือนแม่เรา แม่คนอื่นไม่
แต่หนูยงั ยืนยันว่าจะหาภรรยาให้ถา้ ปล่อยหนูไป  กูส๋ อ่ จึงปล่อย เรียกเรากินข้าว ส่วนแม่เราจะเรียกกินข้าว ถึงแม่ไม่สวย แม่ก็
หนูไป  จากนั้นหนูจึงไปหาลูกสาวพระราชาคนสุดท้องที่ชื่อ   รักลูก
หน่อเซอดา ดึกๆ ก็จะไปร้องหน้าบ้านพระราชาว่า “ตู ตู ลูกสาว
พระราชา มี 7 คน ต้องแต่งงานกับกู๋ส่อหนึ่งคน ไม่งั้นบ้านจะ
งู
ไฟไหม้” พระราชาจึงเรียกลูกสาวเจ็ดคนมา ถามทุกคนว่าจะ
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แต่งงานกับกูส๋ อ่ หรือไม่ ลูกสาวทุกคนปฏิเสธจนไปถามลูกสาว
คนสุดท้าย เธอบอกว่าได้ บ้านจะได้ไม่ไฟไหม้ ยายกู๋ส่อต้ม
งูมีทั้งดีและไม่ดี งูตัวหนึ่งอยากเป็นลูกเขยพระราชา
เหล้ าได้ เ จ็ ด วั น จนถึ ง วั น ที่ กู ๋ ส ่ อ จะได้ แ ต่ ง งานกั บ ลู ก สาว           
ลู ก สาวพระราชาคิ ด ว่ า ต้ อ งเป็ น งู พิ เ ศษเลยแต่ ง งานด้ ว ย         
พระราชา ชาวบ้านมารอดูเจ้าบ่าว
ตอนกลางวันไม่งูจะแสดงตัว ตอนกลางคืนงูจะกลายเป็นคน
กู๋ส่อมากับยาย คนบอกว่ากู๋ส่อหน้าตาไม่ดี ใช้ไม่ได้   
ช่วยเหลืองานพระราชา สานตะกร้า ท�ำไร่ท�ำนา พระราชาเกิด
ไม่เหมาะกับลูกสาวพระราชา พอกู๋ส่อแต่งงานเสร็จก็อยู่ข้าง
สงสัยว่าใครช่วยงาน ไปหาหมอเมื่อ หมอเมื่อบอกว่างูลูกเขย
บ้านพระราชา วันหนึ่งกู๋ส่อก็อยากกินหมา เลยบอกภรรยา      
มาช่วย ถ้าอยากให้งูเป็นคนให้เอาหนังงูที่งูถอดไว้ตอนเป็นคน
ให้ไปขอหมาพระราชา ตัวผอมๆ ก็ได้ ตัวอ้วนๆ ก็ได้ ลูกสาว
ไปต�ำ หนังงูจะกลายเป็นเงิน ต่อมางูรู้สึกไม่สบายใจ กลับบ้าน
พระราชาก็ไปบอกพระราชา พระราชาให้ลกู สาวเอาไปกีต่ วั ก็ได้
มาหาหนังไม่เจอ พระราชาก็ให้เป็นคนช่วยงานต่อไป นางมาร
ลูกสาวขอเอาไปตัวเดียว พอตีหมาตายก็ลากไปล�ำห้วย ให้      
ร้ายรู้เรื่องเข้าเกิดอยากได้ลูกเขยอย่างพระราชาบ้าง นางมาร
กู๋ส่อเอาไปเผา ระหว่างกู๋ส่อเผาหมารอกิน ก็มีนกใหญ่สองตัว
ร้ายหางูมาใส่หอ้ งนอนลูกสาว ลูกสาวบอกว่าโดนกินถึงเท้าแล้ว
บินมาตรงที่เผาหมา ขอกินหมา บอกว่าจะท�ำให้กู๋ส่อหน้าตาดี
ถึงเอวแล้ว นางมารร้ายก็ไม่เชือ่ ตืน่ เช้ามาลูกสาวโดนงูกนิ หมด
กู๋ส่อไม่ให้ บอกว่าขอจากพระราชามากินเอง นกบอกว่าจะ
ไปแล้ว งูทเี่ ป็นลูกเขยพระราชาจะผ่าเอาลูกสาวออกมาให้ นาง
ท�ำให้หล่อเลย สุดท้ายกูส๋ อ่ ก็ให้กนิ   พอนกกินเสร็จให้กสู๋ อ่ นอน
มารร้ายไม่ยอมจะท�ำเอง เอาขวานมาผ่าเองโดนลูกตัวเองตาย
คว�ำ 
่ จากนัน้ ก็เดินบนหลัง เอารากไม้รากไทรออกจากหลังกูส๋ อ่
หมด แล้วบอกให้เผา กูส๋ อ่ ก็เผารากไม้แล้วกลับบ้าน กูส๋ อ่ กลับ
บ้านภรรยาจ�ำไม่ได้ ไม่เชื่อว่าเป็นกู๋ส่อ กู๋ส่อบอกให้ลงไปดูริม คนขี้เกียจ
ห้วย จะเจอรากไม้ทก่ี สู๋ อ่ เผา พอลงไปก็เจอจริงๆ เลยเชือ่ ว่าเป็น โดย โมพะมื่อ ยอดฉัตรมิ่งบุญ
กู๋ส่อ ลูกสาวพระราชาก็ดีใจ เพราะกู๋ส่อหล่อแล้ว พี่สาวก็มา  
บอกว่าเสียดายที่ไม่แต่งงานกับกู๋ส่อ น้องสาวก็บอกว่าตอน
ชายคนหนึง่ ขีเ้ กียจปลูกข้าว จะเข้าป่าหาข้าวกิน นานๆ
หน้าตาไม่ดียังไม่เอาเลย พอหน้าตาดีมาชอบก็ไม่ทันแล้ว
ไปก็ไม่ยอมกลับมาซะที ชาวบ้านเลยไปตามหา พบว่าชายคน
นั้นอยู่ในป่าจนกลายเป็นสัตว์ ชาวบ้านไปหาแต่เขาวิ่งหนีและ
จะกัด ชาวบ้านเลยพาเขากลับมา แล้วเอามาผูกไว้ที่บ้าน         
ให้ข้าวเขากิน พอเริ่มได้กินข้าวก็กลับมาเป็นคนเหมือนเดิม
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มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อหน่อทีซู แปลว่าอ้อย เป็นคน
สวยมาก ผู้ชายก็อยากแต่งงานด้วย ลูกคนรวยคนหนึ่งจะ
ไปหาหน่อทีซู ระหว่างเดินทางเจอแม่เฒ่าคนแรก บอก      
แม่เฒ่าว่าจะไปหาหน่อทีซู แม่เฒ่าก็นอนลงแล้วตบอกตัว
เอง ถามว่ า นี่ คื อ อะไร ลู ก คนรวยตอบว่ า คื อ อกคนแก่         
ตบท้องก็บอกว่าเป็นท้องคนแก่ แม่เฒ่าก็บอกให้เดินต่อไป
เจอแม่เฒ่าคนทีส่ อง ให้ชว่ ยมุงหลังคากันฝน ลูกคนรวยเห็น
ว่าไร่กว้างเกินไป ท�ำไม่ได้ เลยปฏิเสธไป แม่เฒ่าก็ปล่อย
ให้ เ ดิ น ต่ อไป เจอแม่ เ ฒ่ า คนที่ ส ามพาไปบ้ า นหน่ อ ที ซ       ู
เจอพ่อหน่อทีซูเอาข้าวมาให้กินกับฟักหนึ่งลูก ลูกคนรวย
กินไม่ได้ พ่อหน่อทีซูเลยไม่รับเป็นเขยเพราะไม่เก่งพอ  
ลูกคนรวยเดินสวนกับพี่น้องก�ำพร้า 2 คนที่จะไป
หาหน่อทีซู ลูกคนรวยบอกให้ถอดใจเถอะ แต่เด็กก�ำพร้า  
ยังยืนยันที่จะไป พี่น้องก�ำพร้าเดินไปเจอแม่เฒ่าคนแรก   
แม่เฒ่านอนลง ตบที่อกแล้วถามว่านี่คืออะไร เด็กก�ำพร้า
บอกว่านี่คือห่อข้าวของเรา ตบท้องบอกว่านี่คือเวียงเกี้ยว
ของเรา (เป็นที่ที่เราอยู่ในท้องแม่) ตบท้องน้อย ก็ตอบว่า
เป็นประตูเวียงเกี้ยวของเรา เดินต่อไปเจอแม่เฒ่าคนที่สอง
ให้ช่วยมุงหลังคา เด็กก�ำพร้าเลยใช้มีดฟันไม้ไผ่ เอาใบ    
ตองตึงมาท�ำหมวกแทน แม่เฒ่าคนที่สองก็บอกว่าพ่อของ
หน่อทีซูต้องการลูกเขยที่มีวิชา มีความรู้ พอเจอแม่เฒ่าคน
ทีส่ ามให้เอามีดฟันฟักเขียวซะ จะมีเนือ้ ไก่อยูข่ า้ งใน พอเดิน
ไปเจอแม่เฒ่าคนทีส่ ามก็ให้กนิ ข้าวกับฟัก เลยเอามีดผ่าฟัก
เขียวออก ก็มีไก่อยู่ข้างในเลยกินข้าวได้ จากนั้นก็คอยช่วย
เหลือพ่อของหน่อทีซทู ำ� ไร่ พ่อเลยรับเด็กก�ำพร้าเป็นลูกเขย
แม่เฒ่าต้มเหล้าให้เจ็ดวันเจ็ดคืน คนพี่ได้แต่งงานกับหน่อ
ทีซู ส่วนคนน้องก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

ช้างกับเสือ

ถอดความจากนิทานท�ำมือ
นักเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า
นานมาแล้วช้างกับเสือเป็นเพือ่ นรักกัน อาศัยอยูด่ ว้ ย
กันอย่างมีความสุข วันหนึง่ ป่าน้อยลง หากินยากขึน้ เสืออยาก
กินช้างจึงออกอุบายแบ่งป่าเป็นสองส่วน มีแม่น้ำ� คั่นกลาง วัน
หนึ่งช้างเผลอกินไผ่ที่โน้มมาจากฝั่งเสือ เสือบอกว่าช้างกินไผ่
ของเสือ เพราะฉะนัน้ อีก 3 วัน เสือจะกินช้าง ช้างตกใจวิง่ ร้องไห้
เข้าป่าไป เจอกระต่าย กระต่ายถามว่าร้องไห้ท�ำไม ช้างเล่า
เรื่องให้ฟัง กระต่ายให้ช้างเอาประดู่ทาตัวให้เป็นสีแดงเหมือน
เลือด  พอเสือมาจะยกช้าง ให้ช้างยกตัวตาม จากนั้นเสือตาม
มาเจอกระต่าย บอกว่าจะกินช้างเพราะช้างกินไผ่ของเสือ
กระต่ายบอกเสือว่า กระต่ายล้มช้างได้ ช้างก็ต้องเป็นของ
กระต่าย เสือมาอย่างนี้ กระต่ายจะกินเสืออีกตัว เสือไม่เชื่อ
เพราะกระต่ายตัวเล็ก กระต่ายเลยยกช้างให้ดู เสือตกใจวิง่ เข้า
ป่าไปเจอลิง ลิงถามว่าหนีอะไรมา เสือบอกว่าหนีกระต่ายทีก่ นิ
ช้าง และจะกินเสือด้วย ลิงบอกว่าไม่ต้องกลัว และชวนเสือไป
กินช้างด้วยกัน โดยเอาเชือกมัดตัวติดกันไว้ ลิงเดินน�ำก่อน พอ
ใกล้ถึงก็หยุด กระต่ายเห็นลิงพาเสือมาด้วยจึงตะโกนออกไป
ว่า “ดีแล้ว จะได้กินทั้งเสือทั้งลิง อร่อยแน่ๆ” เสือตกใจวิ่งเข้า
ป่าไป ลิงถูกเชือกรัดตาย ต่อจากนั้นช้างกับกระต่ายจึงได้อยู่
ด้วยกันอย่างมีความสุข
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หน่อซอซิ
ถอดความจากหนังสือท�ำมือ
นักเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า
หน่อซอซิอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ วันหนึง่
หลังจากถางไร่เสร็จ พ่อบอกให้หน่อซอซิ     
ไปนอนเฝ้าไร่ หน่อซอซิกไ็ ปเฝ้าให้ แต่พอตก
ดึกก็มผี มี าหลอกหน่อซอซิ เธอกลัวมาก จาก
นั้นผีก็กินเธอ วันรุ่งขึ้นพ่อกลับมาที่ไร่ หา
หน่อซอซิไม่เจอ แต่เห็นเลือดหนึ่งหยดอยู่
ตรงบันได พ่อเห็นดังนัน้ ก็กลับบ้านไปเล่าให้
แม่ฟัง แม่ก็โกรธและบอกให้พ่อไปเฝ้าไร่
แทน พอพ่อไปนอนเฝ้าไร่ ทุกๆ วันก็จะมีนก
ตัวหนึ่งช่วยตักน�้ำมาให้พ่อ วันหนึ่งพ่อเกิด
สงสัยเลยไปถามตัวตุ่น ตัวตุ่นก็บอกว่านก
ตัวนั้นคือลูกสาวท่านนั่นแหละ พ่อเลยเจาะ
รูที่กระบอกน�้ำที่นกมาตักน�้ำประจ�ำ  แล้วรอ
ลูกสาวมาตักน�้ำ  พอนกมาตักน�้ำก็ถอดชุด
นกออกแล้วกลับเป็นคน  พ่อเห็นดังนัน้ ก็เอา
ชุดนกไปเผา หน่อซอซิเลยกลับเป็นคน แล้ว
ได้กลับไปอยู่กับชุมชนอีกครั้ง

เงินกับข้าว

นกกับต้นไทร

โดย โมพะมื่อ ยอดฉัตรมิ่งบุญ

โดย พะตี่ตาแยะ ยอดฉัตรมิ่งมุญ

ครัง้ หนึง่ มีเจ้าแห่งเงินกับเจ้าแห่งข้าว
วันหนึ่งทั้งสองเถียงกันว่าใครส�ำคัญกว่า ข้าว
บอกข้า วส�ำ คั ญ กว่ า เพราะท�ำให้ ค นมี ชี วิต     
อยู่ได้ ส่วนเงินก็บอกว่าเงินส�ำคัญกว่า เพราะ
เวลาเงินตกพืน้ เราจะเก็บขึน้ มา ส่วนเวลาข้าว
ตกกลับปัดทิ้ง ข้าวเสียใจจึงหนีไปซ่อนตัวอยู่
ไกลๆ  วันหนึ่งลูกของเจ้าแห่งเงินหิว เจ้าแห่ง
เงินเลยเอาเงินมาหุงให้ลกู กิน ลูกก็ไม่กนิ และ
ร้ อ งไห้ พอเห็ น ข้ า วตกอยู ่ ก็ กิ น แล้ ว ก็ ห ยุ ด
ร้องไห้ แต่อีกพักนึงก็ร้องไห้ใหม่  เจ้าเงินเลย
ประกาศว่าใครเอาข้าวกลับมาได้จะให้รางวัล
จากนั้นพบว่าข้าวไปหลบอยู่ในถ�้ำ  ตอนแรก
มดไปช่วยขนข้าวออกมา แต่ขนได้ทีละเม็ด
ต่อมามีนกบินเข้าถ�ำ้ ไปแล้วอมข้าวไว้เต็มท้อง
แล้วบินออกมา แต่ตอนบินออกมาปากหินถ�ำ้
ก็ปิดทับคอนก แต่นกก็รอดมาได้ พอนกเอา
ข้าวมาให้เจ้าเงิน เงินก็ถามว่าอยากได้อะไร
เป็นของตอบแทน นกตัวนั้นบอกว่าต้องการ
แค่ส่วนแบ่งข้าว หลังจากนั้นนกตัวนั้นที่เรียก
ว่า “นกผิ” จะเป็ นนกที่ จ ะบิ นเหนื อยุ ้ งข้ า ว      
ทุกปีเวลาข้าวขึ้นยุ้ง แต่หลังจากข้าวกลับมา
ข้าวยังโกรธและน้อยใจอยู่ เลยตั้งใจจะหนีไป
อีกรอบโดยชวนเผือกหนีไปด้วย แต่เผือกซึ่ง   
มีลูกเยอะบอกว่าเรามีลูกหลานท่ี่ต้องดูแล       
หนีไปไม่ได้ ข้าวและเผือกเลยอยู่ไร่ต่อไป

มีต้นไทรต้นหนึ่ง เวลามีลูกไทร
นก กระรอก และอีเห็น จะมารอกิน คุยกัน
สนุกสนาน อยู่มาวันหนึ่งลูกไทรหายไป
นกเรียกอีเห็น เก้ง มาคุย บอกว่าคนน่า   
จะมาขโมยกิ น นกบอกนกไม่ ไ ด้ ขโมย          
กินอิ่มก็ไป ถามเก้ง เก้งบอกไม่ได้ขโมย               
กิ น แต่ ที่ ต กพื้ น เพราะเก้ ง ปี น ต้ น ไม้                           
ไม่ได้ ถามอีเห็น อีเห็นบอกไม่ได้ขโมย                
กินเต็มท้องแล้วไม่มีย่ามใส่กลับ อิ่มก็ไป              
เลยเดินส�ำรวจดูรอบๆ เจอลูกไทรตกอยู่    
5 กิโลเมตรห่างจากต้นไทร ตกลงว่าจะไป
ดูว่าใครมาขโมยลูกไทร เย็นลงก็ได้ยิน
เสียงผึบผับๆ แล้วอีเห็นก็เห็นค้างคาวบิน
มากิน บินไปแล้วก็บินมาอีก เลยบอกว่า
เป็นค้างคาวนีเ่ องทีก่ นิ ไป เราก็โทษกันไปมา
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นิทาน
การสืบทอดนิทานของชาวปกาเกอะญอนั้นสืบทอดโดยการเล่า ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร นิทาน
ปกาเกอะญอจึงมีรายละเอียดบางส่วนที่ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่ยังคงโครงเรื่องหลักไว้ได้อยู่
การเล่านิทาน ท�ำให้คนในครอบครัว ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ในครอบครัวและชุมชนได้มาพบปะกัน โดยในช่วงเย็น
ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนจะล้อมวง ท�ำให้มีความใกล้ชิดสนิทสนม ส่งผลให้ครอบครัวและชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สามารถเล่านิทานได้ดีส่วนมากเป็นคนเฒ่าคนแก่ และนิทานนับร้อยคงจะหายไปพร้อมกับการจาก
ไปของคนเฒ่าคนแก่เหล่านี้ ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานจึงเริ่มให้เยาวชนท�ำหนังสือท�ำมือเพื่อบันทึกนิทานของ
บรรพบุรุษไว้ การบันทึกนิทานเป็นลายลักษณ์อักษรนี้เพื่อให้ง่ายต่อการสืบทอดและเผยแพร่ต่อไป
ส�ำหรับภูมิปัญญาและชุดความรู้อื่นในการด�ำรงชีวิตของชาวปกาเกอะญอมีการสืบทอดในวิถีชีวิต โดยให้      
ลูกหลานได้เห็นและได้ลองท�ำตั้งแต่เล็ก

ข้อห้าม
ในการเล่านิทาน

มีความเชื่อและข้อห้ามเกี่ยวกับการเล่านิทานอยู่บ้าง ซึ่ง
สะท้อนความเท่าทันสถานการณ์ของชาวปกาเกอะญออยู่ไม่
น้อย ตัวอย่างเช่น

ความเชือ่ และข้อห้ามเกีย่ วการเล่านิทาน ตัวอย่างเช่น ห้ามเล่านิทานในไร่ ป่า เพราะแมลงวันจะบอก
ให้เสือมากิน ข้อห้ามนี้อาจเกิดจากการที่ผู้ใหญ่ชาวปกาเกอะญอรู้ว่า การฟังนิทานนั้นจะเกิดความ
เพลิดเพลินและลืมระวังตน โดยเฉพาะเมื่ออยู่นอกบ้านที่มีอันตรายมากมาย
ห้ามเล่าตอนกลางวันเพราะผีจะมาฟัง
ข้อห้ามนีอ้ าจเกิดจากการเหตุผลทีไ่ ม่ให้คนว่างเว้นจากการท�ำงานประจ�ำวัน เพราะอาจเพลินจนลืม
ท�ำงานที่ควรท�ำ ส่วนในช่างกลางคืนเป็นช่วงของการพักผ่อน จึงเล่าและฟังนิทานได้

87

ธา

ธา คือ ล�ำน�ำหรือบทกลอนที่มีไว้เพื่อขับร้อง ชาวปกาเกอะญอจะร้องธาเหมือนเวลาเราร้องเพลง                      
ชาวปกาเกอะญอได้เปรียบเปรยบทธาของพวกเขาว่า บทธามีมากกว่าใบไม้บนต้น มากเกินกว่าจะนับไหว                                              
ชาวปกาเกอะญอมีบทธาส�ำหรับทุกๆ สิ่ง ตั้งแต่สัตว์ พืช ไม้ บ้าน พระอาทิตย์ พระจันทร์ ครอบครัว ความรัก                   
รวมไปถึงธาที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตั้งแต่งานบุญไปจนถึงงานศพ ธาของชาวปกาเกอะญอยังมี          
ท�ำนองเฉพาะตัวที่หากไม่ได้รับการถ่ายทอดมาแต่เล็ก จะไม่สามารถร้องได้ นอกจากนี้ ชาวปกาเกอะญอยังใช้
บทธาเพือ่ การอบรมสัง่ สอนเด็ก โดยจากการรวบรวมและวิเคราะห์บทธาของชุมชนบ้านสบลาน พบว่าธาใช้ถา่ ยทอด
เรื่องราวใน 2 ลักษณะหลัก ดังนี้
1. การสั่งสอนโดยตรง
เช่น บทป่า อยู่ในป่าต้องรักษาป่า สิ่งดีๆ จะกลับคืนมา ธาที่สั่งสอนโดยตรงจะเป็นการบอกกล่าวว่าควร
ท�ำอะไร และไม่ควรท�ำอะไร ส่วนมากธาประเภทนีจ้ ะเป็นธาทีเ่ กีย่ วกับการรักษาทรัพยากรป่าและน�ำ 
้ ความกตัญญู
ต่อพ่อแม่และความสามัคคีในครอบครัวเป็นหลัก
2. การเปรียบเทียบหรือธาที่ต้องมีการตีความ
ไม่ต้องกินอะไรเยอะแยะ ที่มีพิษไม่ต้องกิน หมายถึง เก็บอะไรให้เก็บแต่สิ่งดีๆ อะไรที่ไม่ดีไม่ต้องเก็บ ธา
ที่บอกเล่าผ่านการเปรียบเปรยอาจตีความไปได้หลายความหมาย
นอกจากนีย้ งั มีธาบางบททีถ่ อื เป็นการท�ำนายเรือ่ งราวในอนาคต เช่น อยูใ่ นเมืองนี้ ไม่ตอ้ งต�ำข้าวแล้ว ไม่
ต้องหุงข้าวแล้ว มีพร้อมทุกอย่าง เมืองนี้ก�ำลังมาถึง พะมื่อ ยอดฉัตรมิ่งบุญ กล่าวถึงบทธานี้ว่า หมายถึงโลกยุค
ปัจจุบันที่ไม่ต้องท�ำอะไรเองแล้ว ทุกอย่างมีความสะดวกสบายไปหมด ซึ่งส่งผลให้คนเราท�ำอะไรเองไม่เป็น และ
เป็นเรื่องน่าแปลกที่สิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันได้ถูกกล่าวในบทธาเก่าแก่ของชาวปกาเกอะญอมานานแล้ว

ข้อห้าม
ในการร้องธา

ธาที่เกี่ยวกับคนตายชาวปกาเกอะญอถือเป็นธาร้อน ร้องแล้วร้อนบ้านร้อนเมือง
ธาที่เอาไว้ร้องในงานศพห้ามสอนกัน จะต้องจ�ำจากเวลามีคนร้องในงานศพเท่านั้น  
ห้ามมีการสั่งสอนหรือสืบทอด
ส่วนธาที่เอาไว้ร้องตอนท�ำบุญ ชาวปกาเกอะญอถือเป็นธาเย็น จะร้องที่ไหนก็ได้ และใครร้องก็ได้
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บท
ธา
น�ำ 
้
น�ำ 
้
น�ำ้
ฝน
ป่า

ไม่ต้องอิจฉาน�้ำเขา น�้ำเขาซื้อ น�ำ้ เราดีกว่า
เคารพน�้ำ น�้ำหล่อเลี้ยง ต้องมีฝนมีนำ 
�้
น�้ำใหญ่กว่าป่า ไม่มีน�้ำ ป่าไม่อุดมสมบูรณ์
ฝนตกเยอะท�ำไม สงสารน้องไปถอนหญ้า
อยู่ในป่าต้องรักษาป่า สิ่งดีๆ จะกลับคืนมา

ฟ้า
ฟ้าถล่ม

ได้ยินเสียงฟ้า ได้ยินแต่หู ตาเรามองไม่เห็น (มีแต่พิสูจน์ไม่ได้)
พี่น้องกันร่วมใจกัน ฟ้าถล่มลงมาช่วยกันยกเอาไว้ ฟ้าจะไม่ถล่ม (หมายถึงให้ร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหา
ทุกปัญหาสามารถแก้ได้)
มองเห็นดาวต�ำข้าว ไม่มีปัญญาไปหาดาว (หมายถึงมีอะไรในใจ แต่สื่อสารออกไปไม่ได้
สื่อสารให้คนข้างนอกเข้าใจไม่ได้ คิดได้ แต่พูดไม่ได้)
ดาวเต็มฟ้า ไม่เท่าพระจันทร์เต็มดวง
ดาวกับพระจันทร์ไปด้วยกัน ดูดาวกับพระจันทร์ไปด้วยกัน (เราจะไปด้วยกัน)

ดาว
ดาว
ดาว

     

พ่อแม่

พี่น้อง
ท�ำบุญ

บุญคุณพ่อแม่ พ่อแม่ท�ำอะไรให้ไว้ ต้องเก็บไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เท่าพ่อแม่
(ท่านเลี้ยงเราอยู่ตลอด ให้รู้คุณพ่อแม่)
ให้ท�ำตามพ่อท�ำ ให้ทำ� ตามแม่ทำ 
� ถ้าไม่ท�ำตามพ่อท�ำ ชื่อเสียงพ่อจะเสีย
ถ้าไม่ท�ำตามแม่ท�ำ ชื่อเสียงแม่จะเสีย
พี่ถอนหญ้าไร่น้อง น้องถอนหญ้าไร่พี่ พอเดินกลับก็จับมือกัน (พี่น้องกันต้องรวมใจกัน)
พี่น้องสามัคคีกัน สิ่งที่พ่อแม่เก็บจะมาหาเรา

กล่อมเด็ก
กล่อมเด็ก

ขอให้หลับ พ่อแม่จะไปท�ำงาน แม่จะไปตักน�้ำ พ่อจะไปท�ำงาน
เด็กหลับ แม่ตักน�ำ 
้ ไก่ตามแม่ไป ไปอยู่ในกอไผ่

มะขาม
เห็ดพิษ
เมือง

เวลากินไม่ต้องใส่เกลือ จะเปลืองเกลือ (ไม่ต้องพูดกับฉัน ฉันไม่สนใจ)
ไม่ต้องกินอะไรเยอะแยะ ที่มีพิษไม่ต้องกิน (เก็บอะไรเก็บแต่สิ่งดีๆ อะไรไม่ดีไม่ต้องเก็บ)
อยู่ในเมืองนี้ ไม่ต้องต�ำข้าวแล้ว ไม่ต้องหุงข้าวแล้ว มีพร้อมทุกอย่าง เมืองนี้กำ� ลังมา

ค้างคาว
นกฮูก
รัก
บ้าน
ลาจาก

นกกระยางไฟกับนกเป้าเป็นเพื่อนกัน ค้างคาวมายุยง ทั้งสองเลยแยกกัน
ตอนกลางวันหลับ ได้ยินเสียงร้องก็แปลว่าตื่นอยู่
สายตาคนเรา มีในใจ 1 ปี ค่อยเอ่ยปากอีกปีหนึ่ง (แอบรักใคร 1 ปีจะพูดไป)
มีรอยเงินรอยทองที่เตาไฟ
เวลาเจอกันแล้วแยกกันไป อย่าทิ้งกัน ให้ยังผูกพันกันอยู่

พ่อแม่
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โจ๊ะมาโลลือหล่า

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

โรงเรียน “โจ๊ะมาโลลือหล่า” หรือ “โจ๊ะ” ก�ำเนิด
ขึน้ จากความจ�ำเป็นทัง้ ข้อบังคับทางกฎหมาย ได้แก่พรบ.
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก�ำหนดไว้ว่าเด็กต้องได้รับการ
ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี ก่อนระดับอุดมศึกษา และความ
ต้ อ งการของผู ้ ป กครองที่ เ ดิ ม มี ค วามแตกต่ า งกั น อยู         ่
สามกลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยากให้ลูกได้เรียนจบตาม
หลักสูตรปกติ กลุ่มที่สองคืออยากให้ลูกเรียนรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาการใช้ชีวิตแบบปกาเกอะญอ ส่วนกลุ่มที่สาม
คือกลุ่มที่อยากให้ลูกได้เรียนทั้งสองเนื้อหา และเนื้อหา
การเรี ย นการสอนของโจ๊ ะ เป็ นไปตามที่ ผู ้ ป กครอง         
กลุ่มสามต้องการ ทั้งนี้เด็กๆ จะได้เรียนทั้งเรื่องวิถีชีวิต
และความรู้สามัญขั้นพื้นฐาน โดยได้รับความช่วยเหลือ
ของผูบ้ ริหารผูอ้ ำ� นวยการ และบุคลากรของมูลนิธโิ รงเรียน
รุง่ อรุณ หรือนักศึกษาจากสถาบันอาศรมศิลป์ และอีกแรง
หนึง่ ทีส่ ำ� คัญก็คอื “พะตีต่ าแยะ” พะตีต่ าแยะเป็นบุคคลที่
คัดค้านการส่งเด็กในหมู่บ้านไปเรียนโรงเรียนนอกชุมชน
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เพราะเห็นปัญหา เมือ่ เด็กไม่ได้รบั การอบรมสัง่ สอนจาก
คนในชุมชน ท�ำให้เด็กไม่ได้เรียนรูท้ งั้ วิถชี วี ติ และแนวคิด
ของชาวปกาเกอะญอ ส่งผลให้เด็กไม่เห็นคุณค่าของวิถี
ชีวติ และภูมปิ ญ
ั ญาของชาวปกาเกอะญอ รวมทัง้ ไม่เห็น
คุณค่าในตนเอง ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวพบโดยทั่วไปใน
เกือบทุกชุมชนของชาวปกาเกอะญอ ซึ่งก่อนหน้านี้ เด็ก
และเยาวชนจ�ำนวนหนึงี่ พยายามออกจากชุมชน แต่จาก
การออกไปเรียนและท�ำงานข้างนอก ท�ำให้เด็กๆ ชาว
ปกาเกอะญอพบว่าที่สังคมภายนอก พวกเขาเป็นเพียง
บุ ค คลชายขอบและไม่ ป ระสบความส�ำ เร็ จในชี วิ ต        
รวมทั้ งไม่ ส ามารถใช้ ชี วิ ต อยู ่ ภ ายในชุ ม ชนได้ และ    
ปัญหาดังกล่าวท�ำให้เกิดเหตุการณ์ที่ชาวปกาเกอะญอ
ชุมชนอื่น 6 คน ฆ่าตัวตายพร้อมกัน เมื่อประมาณสิบปี
ที่ผ่านมา “โจ๊ะมาโลลือหล่า” จึงเป็นโรงเรียนที่สอนให้
เด็กชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานได้เข้าใจถึงวิถชี วี ติ ของ
เขา ทัง้ ยังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนีซ้ ำ�้ รอยอีกครัง้

เรียนกันอย่างไร
โครงงานนักเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า
ทุกๆ เทอมนักเรียนทุกคนจะต้องท�ำโครงงาน 2 โครงงาน โครงงานแรกคือโครงงานเกีย่ วกับแหล่งอาหารของ
ชุมชน นักเรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งอาหารตามธรรมชาติ เช่น เรื่องของแหล่งที่พบ ฤดูกาล ชนิดและพันธุ์
นอกจากนั้นยังต้องเรียนรู้เรื่องของการผลิตอาหารเอง เช่นการเลี้ยงไก่ การปลูกผัก ปลูกเห็ด ฯลฯ ซึ่งเป็นชุดความรู้
ปกาเกอะญอที่มีคุณค่า มีความมั่นคงยั่งยืน ให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตแบบตนเองและพวกพ้อง นักเรียนจะได้
ใช้ชุดความรู้ปกาเกอะญอท�ำโครงงานเองทุกกระบวนการ อย่างโครงงานเลี้ยงไก่ โดยเริ่มตั้งแต่ซื้อพันธุ์ไก่ ซื้ออาหาร
มาเลีย้ งไก่ ถ้าไก่ไม่สบายนักเรียนต้องหาข้อมูลแล้วหาซือ้ ยามารักษา จนไปถึงกระบวนการสุดท้ายทีน่ ำ� ไก่ไปแลกกับข้าว
แล้วค่อยเสริมชุดความรูอ้ นื่ ๆ อย่าง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เข้าไประหว่างกระบวนการเรียนรู้ รวมทัง้ ให้เด็กจัดระบบ
ความคิด ฝึกการให้เหตุผล
ส่วนอีกหนึ่งโครงงานคือโครงงานตามความสนใจ ได้แก่ การท�ำของเล่นจากไม้ไผ่ ทอผ้า งานไม้ ดนตรี
และเครื่องยนต์ ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้จากผู้รู้ หรือผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เยาวชนชาวปกาเกอะญอจึงมีความสามารถ
ในสิ่งที่ตนสนใจเป็นพิเศษด้วย

การเรียนวิถีชีวิต โครงงาน งานนอกสถานที่
เด็กมัธยมของโจ๊ะมาโลลือหล่าจะมีโครงงานนอกสถานทีอ่ ยูเ่ ป็นประจ�ำ ส่วนมากจะเป็นการเข้าไปท�ำกิจกรรม
ในเมือง เวลาปิดเทอมก็จะลงมากรุงเทพฯ ทั้งไปร่วมงานกิจกรรม ร่วมการเสวนา หรือเป็นผู้จัดงานเอง เพื่อให้เด็กได้
เห็นและฝึกการท�ำงานกับคนนอกชุมชน ทั้งยังได้เรียนรู้เบื้องหลังการท�ำงานในรูปแบบต่างๆ และน�ำวิธีการเหล่านั้นมา
ประยุกต์ใช้กับการท�ำงานในชุมชนของตนได้ นอกจากนี้การให้เด็กออกไปท�ำงานภายนอกชุมชนเป็นประจ�ำ  ยังท�ำให้
เขาต้องเรียนรูท้ จี่ ะปรับตัวกับสภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างจากท่เี่ ขาคุน้ ชิน รวมถึงสามารถรับมือกับสิง่ เร้าต่างๆ ทีส่ ามารถ
ท�ำให้พวกเขาหลุดออกจากวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของเขา ทั้งนี้เพื่อฝึกให้เยาวชนสามารถเท่าทันและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่
ได้ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและยังสามารถรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไปพร้อมๆ กัน

โรงเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า จึงเป็นโรงเรียนทางเลือก  ทีม่ กี ารสอนชุดความรูส้ ามัญ
ควบคูไ่ ปกับการสืบทอดวิถชี วี ติ ในแบบของชาวปกาเกอะญอ โดยมีจดุ ประสงค์ให้นกั เรียน
เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาและเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึงสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้ด้วย
การพึ่งพาตนเอง โดยมีความเข้าใจทั้งในแนวคิดแบบปกาเกอะญอและเข้าใจความ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมภายนอก นอกจากนี้ยังฝึกให้นักเรียนเป็นคนที่เข้มแข็ง
ที่ ค วามคิ ด หรื อ ค�ำ พู ด ของคนอื่ นไม่ ส ามารถท�ำให้ จุ ด ยื น ของพวกเขาสั่ น คลอนได้             
รวมทั้งฝึกให้เด็กสามารถท�ำงานเพื่อชุมชน เพื่อรักษาและด�ำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวก
เขาให้อยู่ได้สืบต่อไป
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นิทาน ธา
และโรงเรียน
สะท้อนวิถชี ี วิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
และพึ่งพาตนเอง
จากเนื้อเรื่องของนิทานและธาสามารถสะท้อน     
วิ ถี ชี วิ ต ของชาวปกาเกอะญอที่ ส อดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติ     
และการพึ่งพาธรรมชาติ เช่นการเล่าถึงการท�ำไร่ท�ำนา      
การท�ำมาหากิน สภาพแวดล้อม ความเชื่อ การมองโลก
ส่วนบทธาซึ่งสั้นและกระชับกว่านิทานก็มักจะพูดเจาะจง   
ไปบนเรื่องบางเรื่อง ประเด็นบางประเด็น แต่ก็สะท้อนให้
เห็นในสิง่ เดียวกัน และทัง้ นิทานและธายังเป็นวิธกี ารหนึง่ ที่
ชาวปกาเกอะญอใช้ เ ล่ า เพื่ อ ปลู ก ฝั ง หรื อ อบรมสั่ ง สอน
คุ ณ ภาพ จริ ย ธรรม และสื บ ทอดวิ ถี ก ารด�ำ รงชี วิ ต และ       
การด�ำเนินชีวิตแบบปกาเกอะญอตลอดมา ท�ำให้ รู้ วิ ถ       ี
ท�ำกิน ท�ำมาหาเลี้ยงตนเป็นในสภาพแวดล้อมและแหล่ง
ทรัพยากรของตน
ในส่วนของโรงเรียน “โจ๊ะมาโลลือหล่า” เป็น
แนวทางการสอนที่ พึ่ ง เกิ ด ขึ้ น มาไม่ กี่ ป ี เพื่ อให้ เ ด็ กได้       
เห็นในคุณค่าของตน โดยออกแบบการเรียนการสอนทีเ่ ข้า
ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติ ซึ่ ง เป็ น ภู มิ ป ั ญ ญา      
ของบรรพบุรุษ รวมทั้งการเรียนรู้ต่อยอดเพื่อให้เท่าทัน
สังคมในปัจจุบนั และอยูร่ อดได้ นักเรียนจะเห็นความส�ำคัญ
ของตนเอง บรรพบุรษุ ชุมชน และทรัพยากรทีเ่ ป็นรากเหง้า
ของตน
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สร้างเสริมความสัมพันธ์
และความสามัคคี
การอบรมสัง่ สอนผ่านนิทานและธาเป็นภูมปิ ญ
ั ญา
ที่สร้างความแน่นแฟ้นของคนในครอบครัวและญาติมิตร
รวมทั้งก่อให้เกิดความสามัคคี เช่น ธาบทน�ำเป็นธาท�ำบุญ
และมีใจความว่า “พี่น้องกันต้องสามัคคีกันท�ำบุญ แล้วสิ่ง
ดีๆ ที่แม่ทิ้งไว้จะมาหาเรา” และ ธาทั่วไปที่มีใจความว่า    
“พี่จะไปถอนหญ้าที่ไร่น้อง น้องไปถอนหญ้าที่ไร่พี่” ซึ่ง     
คนเฒ่ า คนแก่ ใ นชุ ม ชนได้ วิ เ คราะห์ ว ่ า ธาทั้ ง สองบทนี้
ต้องการสอนให้พี่น้องรักและสามัคคีกัน นอกจากในส่วน
เนือ้ หา ส่วนของวิธกี ารสัง่ สอนอบรมหรือสืบทอดก็มรี ปู แบบ
ที่สร้างเสริมความสามัคคีด้วยเช่นกัน นิทานและธาจะ      
ถูกเล่าโดยผู้เฒ่าผู้แก่ จึงเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์และ
สืบทอดวิธีคิดและการมองโลกจากคนเฒ่าคนแก่สู่เด็ก    
เช่นเดียวกับโรงเรียน “โจ๊ะมาโลลือหล่า” ทีเ่ มือ่ มีการเรียน
การสอนแบบวิถีชีวิตปกาเกอะญอแล้ว ผู้ใหญ่ในชุมชนก็
สามารถเป็นครูให้ลูกหลานของพวกเขาได้ ท�ำให้คนจาก
หลายรุ่นได้พูดคุยและส่งต่อชุดความรู้ต่างๆ ให้กันได้
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ชุมชนนี้
อยู ่ดีมีสุข
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน มีความเฉพาะตัวและเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งเป็นไป
เพือ่ ให้ชวี ติ รอดและด�ำรงเผ่าพันธุส์ บื ต่อมาได้ โดยมีพน
ื้ ฐานจากการพึง่ พิงทรัพยากรป่าและน�ำ้ อันเป็นสภาพแวดล้อมและ
ธรรมชาติที่ก�ำหนดแนวคิดในการด�ำรงชีวิตและมีการด�ำเนินชีวิตที่สอดคล้องกลมกลืนไปด้วยกัน ทั้งคน ป่า และน�้ำ
ด้วยทุนชีวติ ซึง่ คือทรัพยากรป่าและน�ำ้ ดังทีก่ ล่าวไป รวมทัง้ การสร้างสรรค์วธิ กี ารใช้ประโยชน์อย่างมีลกั ษณะเฉพาะ
ของกลุม่ ชน อันมีลกั ษณะของการใช้สอยอย่างไม่ทำ� ลายและอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน การให้ความ
หมายที่ยกย่องทุกสิ่งว่ามีคุณต่อชีวิตของตน การพึ่งพาตนเองได้และความเข้มแข็งของกลุ่มชน รวมทั้งการส่งต่อสืบทอด
ผ่านการรักษาดูแลอย่างเคารพและการอบรมสั่งสอนด้วยวิธีที่แยบคายเหล่านี้น�ำไปสู่การมีชีวิตที่ “อยู่ดีมีสุข” ของชาว
ปกาเกอะญอ หรือความมีสุขภาวะในทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่สุขภาวะทางกาย จิต ปัญญา และสังคม
สุขภาวะทางกาย เนื่องจากการมีอาหารการกินที่สมบูรณ์เพียบพร้อม และสะอาดปลอดภัย เป็นวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติและไร้การปรุงแต่ง ความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายยังเกิดจากการท�ำงานที่จ�ำเป็นของชีวิตต้องใช้แรง เดินมาก
และออกแรงมาก ส่งผลให้มีความสมบูรณ์ทางกาย เมื่อต้องการพักผ่อนหลับนอนก็มีบ้านเรือนที่ให้ได้อยู่อาศัย หลบร้อน
หนาวได้อย่างไม่ล�ำบาก นอกจากนี้ชาวปกาเกอะญอยังมีวิธีบ�ำรุงร่างกายและรักษาสมดุลของร่างกายด้วยสมุนไพรยาดี
ที่หาได้ทั่วไปในพื้นที่
สุขภาวะทางจิต เนื่องจากท้องอิ่ม ใจก็พลอยเป็นสุข ขณะที่จิตใจยังได้รับการขัดเกลา ยกระดับให้รู้จักรักและ
แบ่งปัน ข้อห้ามและความเชื่อต่างๆ แม้ดูไร้เหตุผล แต่มากด้วยศรัทธา ส่งผลให้ชาวปกาเกอะญอให้มีการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่ให้เคารพต่อธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าล้วนมีคุณแก่ชีวิต โดยพวกเขาจะ
แสดงออกด้วยความนอบน้อม การไหว้ขอบคุณและขอขมา ทัง้ หมดนีเ้ ป็นสิง่ ทีก่ ระท�ำได้ไม่ยากนักส�ำหรับชาวปกาเกอะญอ
สุขภาวะทางปัญญา เนื่องจากการค้นพบความจริงที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตจากการบ่มเพาะจากสภาพแวดล้อมและ
ธรรมชาติ ซึ่งได้สอนว่า ไม่มีอะไรที่มีความคงทนตลอดไป ทุกอย่างย่อมสลายกลับสู่ธรรมชาติ ชาวปกาเกอะญอจึงเลือกที่
จะไม่สะสมทรัพยากรและรูจ้ กั เพียงพอส�ำหรับการกินอยูใ่ นแต่ละฤดูกาล พวกเขามีวธิ จี ดั การทรัพยากร เช่นการจัดระบบแบ่ง
ผืนป่าตามจุดประสงค์การใช้สอยและการอนุรกั ษ์อย่างชาญฉลาด รวมทัง้ การดูแลลูกหลานด้วยวิธที แี่ ยบคายแต่มสี น
ุ ทรียะ
และประกอบด้วยคุณธรรมเช่น การเล่านิทานให้ฟัง และการร้องธา เพื่อให้ชีวิตของตนนี้ อยู่รอดได้ โดยไม่ท�ำลายหรือ
เบียดเบียนสิ่งใด
สุขภาวะทางสังคม เนื่องจากแบบแผนในการด�ำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกันของชาวปกาเกอะญอ ท�ำให้เขาต้อง
พึ่งพากัน เช่นการช่วยกันท�ำไร่ หรือเกี่ยวข้าว หรือการสร้างสัมพันธ์ของคนต่างวัย ด้วยการตั้งวงเล่านิทาน การตักน�้ำ
ที่ล�ำธารซึ่งผู้หญิงจะได้พบปะพุดคุยกัน และแม้แต่การสอนลูกสาวทอผ้าที่ช่วยสานสัมพันธ์แม่ลูกไว้ ตัวอย่างเหล่านี้นำ� ไป
สูค่ วามสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กันของกลุม่ ชนและน�ำไปสูส่ งั คมทีเ่ ข้มแข็งมีความสามัคคี นอกจากนีค้ ณ
ุ ธรรมในแต่ละบุคคลยังน�ำ
ไปสู่การร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดีส�ำหรับทุกคนในชุมชน
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ทุกคน

รัเหมืกอป่นา
พ่อแม่
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สัมภาษณ์
พวกเรา
ประทับใจอะไรกัน

ติณณ์

การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งรู ้ คุ ณ ค่ า
อย่างการเลี้ยงสัตว์ พวกเขาเลี้ยงมันตาม
ธรรมชาติ ไม่ ฝ ื น ธรรมชาติ อ ะไรเลย ใช้
ทุกอย่างที่น�ำมาจากธรรมชาติ เช่น ปล่อย
ควายให้ไปหาอาหารตามนา ช่วยไปก�ำจัด
วัชพืช ส่วนทีอ่ ยูข่ องมันคือใต้ถน
ุ บ้านหรือป่า
ที่พวกเขาใช้ทุกอย่างไม่ทำ� ลายโลกเลย

ป่าน
ชุมชนปกาเกอะญอที่นี่มีวิถี
ชีวติ ทีพ่ งึ่ พาอาศัยกันอยูแ่ บบ
ครอบครัว

เจเจ
ชาวบ้านไม่ตอ้ งไปพึง่ พาปัจจัยจากโลก
ภายนอกก็สามารถอยู่ได้ มีความรัก
ความสามัคคีช่วยเหลือกันตลอดไม่ว่า
จะเป็นคนในครอบครัว เพือ่ นบ้านหรือ
แม้กระทั่งการเลี้ยงสัตว์

พิม

พี
ชาวบ้ า นปกาเกอะญอรู ้ จั ก การใช้
ทรัพยากรไม้ไปพร้อมกับการรักษาไป
ในตั ว พวกเขาท� ำให้ ท รั พ ยากรไม่ มี
วันหมดไป

โจน่าห์

ชาวปกาเกอะญอรู ้ จั กใช้ รู ้ จั ก
รั ก ษาและมี วิ ถี ชี วิ ต ที่ ไ ม่ ต ้ อ ง
พึ่งพาเงินสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้
ด้วยตนเอง
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ภู มิ ป ั ญ ญาการด� ำ รงชี วิ ต กั บ ป่ า
โดยไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งสิ่งของเงิน
ทองจากข้างนอก เช่นการทอผ้า
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่หาวัสดุในการ
ท�ำสีย้อม ออกแบบเครื่องมือการ
ทอ หาวัสดุในการท�ำเครือ่ งทอมือ
จนถึงขัน
้ ตอนทอผ้า ทุกอย่างล้วน
มาจากธรรมชาติรอบตัว

นาย
พวกเขาสามารถด�ำรงชีวติ ด้วยการ
พึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การรักษา อาหาร หรือ แม้แต่อาชีพ
ต่างๆ ก็ตาม พวกเขาไม่จำ� เป็นต้อง
เข้ามาในเมืองเพือ่ หางาน พวกเขา
สามารถด�ำรงชีวิตอยู่กับป่าได้โดย
ไม่จำ� เป็นต้องพึ่งเงินมาก

ทราย
ประทับใจการสั่งสอนของชาวปกาเกอะญอ
ไม่ว่าจะผ่านการอบรมโดยตรง ฟังนิทาน ธา
หรือผ่านความเชื่อและข้อห้ามต่างๆ ผลลัพธ์
ที่ได้มันเห็นได้ชัดเจน จากทรัพยากรป่าที่
รอบตัวพวกเขา ได้ถูกรักษาไปพร้อมกับการ
ใช้อย่างรู้คุณค่า จนอุดมสมบูรณ์ตลอดมา
หากไม่มีการสั่งสอนแบบนี้ พวกเขาก็คงไม่
ต่างจากคนเมืองอย่างเรา

มายด์

เกื้อ

วิถีชีวิตที่ไม่ต้องใช้เงินเเต่กลับมี
ข้าวกิน มีนำ�้ ดืม่ อย่างอุดมสมบูรณ์

การรั ก ษาป่ า ผ่ า นความเชื่ อ
ประเพณี พิธีกรรม การสั่งสอน
เเละพวกเขาสามารถใช้ ชี วิ ต
อย่างมีความสุขได้ด้วยตนเอง

น�ำ
้

ชาวปกาเกอะญอสามารถเลี้ยงสัตว์ต่างๆ
ได้โดยเเทบจะไม่ตอ้ งใช้เงินในการเลีย้ งดู
เเละยังสามารถใช้ประโยชน์จากสัตว์ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้

ผิงอัน

เคนญ่า

วิ ถี ชี วิ ต ของชาวปกาเกอะญอที่ ไ ม่ มี
สัญญาณอินเตอร์เน็ตเพราะมันท�ำให้
เราได้อยู่กับตัวเอง เเละเห็นธรรมชาติ
รอบๆ ตัว

ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานมีวธิ กี าร
อบรมสั่ ง สอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาก
นั่นคือการอบรมสั่งสอนผ่านนิทาน
และธา ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงเด็กได้ง่าย
และท�ำให้เด็กจ�ำได้ดี
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สายฟ้า

ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานมี
ความสามั ค คี แ น่ น แฟ้ น มาก
ซึง่ เป็นสิง่ ทีห่ าได้ยากจากสังคม
ปกติที่เราอยู่กัน
ความสามัคคีของพวกเขาคือ ทัง้
หมู ่ บ ้ า นมี ค วามสนิ ท สนมกั น
เวลามีงานที่ไร่ก็จะไปช่วยกัน
ท�ำทั้งหมู่บ้าน

กิมเล้ง
ชาวบ้า นไม่ ต ้ องใช้ ท รั พ ยากร
อย่างมากมาย อย่างบ้านก็ใช้
วัสดุที่หาได้ในป่า เเละตัวบ้าน
นั้ น ก็ แ ฝงไปด้ ว ยภู มิ ป ั ญ ญา
มากมายหลายอย่าง

จีน

พวกเขาใช้ประโยชน์จากป่าเท่าทีจ่ ำ� เป็น
โดยมี ก ารค� ำ นึ ง ถึ ง ผู ้ ที่ ใ ช้ มั น ต่ อ จาก
พวกเขา พวกเขาจึงใช้ป่าไปพร้อมๆ กับ
การดูเเลป่า

เน

เขาไม่อายทีจ่ ะใส่ชดุ ประจ�ำเผ่าของ
เขาไปไหนมาไหน เเละเขามีความ
ภูมใิ จในสิง่ ทีเ่ ขามีอยู่ เเละยังอยาก
ทีจ่ ะใส่ชดุ ของเขา ทีเ่ ขาทอเอง ย้อม
เอง เเละหามาเอง ก็ท�ำให้ได้เห็น
ว่าเขามีความภูมใิ จกับสิง่ ทีเ่ ขามีอยู่

กัสจัง
พวกเขามีความสามัคคี ช่วยเหลือกันเห็นได้จากการทีพ่ วกเขาช่วย
กันท�ำไร่ แม้ว่าจะไม่ใช่ไร่ของตนเอง และสิ่งที่ชาวปกาเกอะญอ
มีและเราไม่มกี ค็ อื อาหารทีม่ าจากป่าหรือทีป่ ลูกเองทีไ่ ม่มสี ารเคมี

เม็ดทราย
เขาสามารถน� ำ สิ่ ง รอบตั ว ของเขา หรื อ
ธรรมชาติ รอบตั ว ของเขามาใช้ป ระโยชน์
ทุ ก อย่ า งในชี วิ ต ของเขา สามารถน� ำ มา
ดั ด เเปลงได้ ทุ ก อย่ า ง เขาสามารถน�ำไม้
มาท�ำเป็นตั้งเเต่เครื่องทอ ย้อมสี ท�ำเป็น
บ้าน ท�ำเป็นยา เป็นอาหาร

เต๋า
ชุมชนปกาเกอะญอในเเบบวิถีชีวิต
ที่ช้า ซึ่งท�ำให้พวกเขาต้องท�ำอะไร
หลายๆอย่ า งเอง ท� ำให้ เ ห็ น ถึ ง
กระบวนการเปลี่ยนเเปลงของบาง
สิง่ บางอย่าง เเละท�ำให้รสู้ กึ ว่ากว่าจะ
ได้ บ างสิ่ ง บางอย่ า งมามั น ยาก
ล�ำบาก เเละเกิดเป็นความสวยงาม
ขึ้น
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แก้มยุ้ย

เพลิน
แนวคิดของคนในชุมชน การนึกถึงคนอื่น
ก่อนนึกถึงตนเอง เช่นการใช้น�้ำที่นึกถึงคน
ปลายน�ำ้ ก่อน และทีเ่ รามีน�้ำใช้ในตอนนี้ เขา
เองต้ อ งใช้ อ ย่ า งน้ อ ยมากและรั ก ษาไว้ ใ ห้
สะอาด เพื่อให้คนอื่นมีใช้

เป็นเพียงเวลาอันสั้น แต่ท�ำให้ฉันได้รับรู้ว่าพวกเขามีความพอดี
ในวิถีชีวิตของเขาไม่ขาดและไม่มากเกินไป

เอม

เกิ้ล

มีความเคารพนอบน้อมต่อ
ธรรมชาติ ร อบตั ว และใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่า และการพึ่งพาตนเอง
ของชาวปกาเกอะญอที่พึ่งพา
ธรรมชาติรอบตัว

วิ ถี ชี วิ ต ที่ แ ท ้ จ ริ ง
เป็ น การด� ำ รงชี วิ ต
ที่ ไ ม่ ไ ด้ ขึ้ น อยู ่ กั บ
เงินแต่อย่างเดียว

กิ๊ฟ

ลูกแตง

วิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติป่าไม้ โดยไม่จ�ำเป็นต้องพึ่ง
เงิน เช่นการแต่งกายพวกเขาเข้าไปในป่าเพือ่ หาวัสดุมา
ท�ำเอง แต่เราต้องใช้เงินซื้อเสื้อผ้ามา

การทีพ่ วกเขาสามารถอยูไ่ ด้ทงั้ ทีพ่ วกเขามีแค่
น�้ำกับป่า หากเรามีความรู้ในการอยู่กับป่า
เราก็คงเลือกที่จะไม่อยู่เพราะมันไม่สะดวก
สบายแต่พวกเขาเลือกที่จะอยู่และไม่รู้สึกว่า
ตนเองขาดอะไรในชีวิต
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บทสรุ ป
ของ

พวกเรา
3. มีระบบการจัดการทรัพยากรทีช่ ดั เจนและแยบคาย เช่น ระบบ
การท�ำไร่หมุนเวียน เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็น การ
ท�ำการเพาะปลูกในผืนป่า ด้วยข้อห้ามและพิธีกรรมที่มากมาย
จนสามารถก�ำกับพฤติกรรมของพวกเขา ไม่ให้ล่วงเกินผืนป่า
มากเกินไป หรือตัวอย่างการจัดสรรพื้นที่ป่าที่มีการจัดแบ่งพื้นที่
1. เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติไม่ฝืนท�ำลาย อย่างชัดเจน ทางจิตส�ำนึก ซึ่งจะไม่มีวันที่จะรุกล�้ำพื้นที่แห่ง
หรืออยู่เหนือธรรมชาติ โดยพวกเขามีทัศนคติและโลกทัศน์ ความเชือ่ ใดๆ รวมทัง้ แม้ในพืน
้ ทีท่ ใี่ ช้สอยได้ ก็ยงั มีระเบียบของ
มองว่า ชาวปกาเกอะญอนั้นอยู่ภายใต้อ�ำนาจของ “ผี” หรือ ชุมชน ทั้งในรูปแบบของข้อห้าม พิธีกรรมและกฎกติกาต่างๆ
“ธรรมชาติ” ซึ่งพวกเขาต้องให้ความเคารพย�ำเกรง
ท�ำให้ไม่สามารถกอบโกยจากธรรมชาติได้มากนัก
การท�ำมาหากินของเขาในพื้นที่ธรรมชาติที่อุดมไปด้วยป่าและ
น�้ ำ นี้ จึ ง เป็ นไปอย่ า ง “พึ่ ง พา” ตามความจ� ำ เป็ น และต้ อ ง 4. มีการส่งต่อและสืบทอดภูมิรู้อย่างแยบคาย เช่น ผ่านการเล่า
ตอบแทนดูแล ผืนป่าและน�ำ้ จึงไม่ถกู ท�ำลายอย่างล้างผลาญด้วย นิทาน ธา รวมทั้งการสอนผ่านการท�ำมาหากิน ทั้งยังน�ำไปสู่
มือของชาวปกาเกอะญอ ตรงกันข้าม พวกเขายังคือกลุ่มชนที่ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนรุน
่ เก่า-ใหม่ รวมทัง้ มีความ
ช่วยดูแลรักษารักษาทรัพยากรป่าต้นน�ำ้ อันเป็นทรัพยากรส�ำคัญ เข็มแข็ง สามัคคี ด้วยจารีต คติธรรมและวิถีการด�ำรงชีวิตทที่
ของชาติอีกด้วย
สืบทอดกันมาเนิ่นนาน
จากการศึ ก ษาภู มิ ป ั ญ ญาและวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน
ปกาเกอะญอ บ้านสบลาน อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่นี้
พบว่า ชุมชนปกาเกอะญอบ้านสบลานมีคุณค่าและศักยภาพ
ในตนเองหลายประการ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

2. เป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้ตราบใดที่พวกเขายังสามารถ
อย่ า งไรก็ ต าม ชุ ม ชนปกาเกอะญอบ้ า นสบลาน
ตั้งถิ่นฐานและด�ำรงชีพอยู่ในพื้นที่และชุมชนที่พวกเขาเกิดมา อ� ำ เภอสะเมิ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ก� ำ ลั ง เผชิ ญ สถานการณ์
โดยไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก
ความเปลีย่ นแปลงทัง้ จากปัจจับภายนอก ได้แก่นโยบายรัฐ เช่น
การประกาศกฎหมายอุทยานแห่งชาติ โครงการเขื่อน และการ
เพราะองค์ความรู้ในการเลี้ยงดูชีวิตของคน ด้านต่างๆ ล้วนได้ เข้ามาของไฟฟ้า จนน�ำไปสู่ความเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
รับการถ่ายทอดและบ่มเพาะมารุน
่ ต่อรุน
่ ในพืน
้ ทีแ่ ห่งนี้ พวกเขา สิทธิในการท�ำกินและจัดการทรัพยากรด้วยตนเอง รวมทัง้ ปัจจัย
รูจ้ กั ธรรมชาติ ชีวติ พืช-สัตว์ ป่า เขา และสายน�ำ้ ทีต่ อ้ งพึง่ พิงเป็น ภายใน ในด้านทัศนคติในการด�ำเนินชีวิตและความภาคภูมิใจ
อย่ า งดี มี ค วามรู ้ เ รื่ อ งของระบบและวั ฎ จั ก รทางธรรมชาติ ในความเป็นชาวปกาเกอะญอของคนในชุมชน
จนสามารถใช้ประโยชน์เพื่อยังชีพได้ ขณะเดียวกันก็สามารถ
ดูแลรักษาในรูปแบบที่สอดคล้องไปกับวิถีธรรมชาติดังกล่าว
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“ ถ้าไม่มีป่า

พะตี่ก็อยู่ไม่ได้ ”
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“จากธรรมชาติสู่คน

จากผู้คนสู่ชีวิตประจ�ำวัน
เกิดวัฒนธรรม
พึ่งพาและรักษาป่าน�ำ
้
ซึ่งในวันนี้ ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไป

มอง
ความ

เปลี่ยนแปลง
พะมื่อ ยอดฉัตรมิ่งบุ ญ อายุ 62 ปี
พะมื่อใส่ชุดของปกาเกอะญอไปทุกที่ เพราะอยากรักษาวัฒนธรรมของตัวเอง ถ้าไปใส่ชุดข้างนอก
เขาก็จะมองเราเป็นคนข้างนอกได้  การใส่เสื้อผ้าของตัวเองท�ำให้รู้ว่าเป็นเผ่าอะไร ทุกครั้งที่เข้าวัด
ก็จะใส่ชุดตัวเอง เวลาที่ใส่แล้วก็ตัวเองรู้สึกภูมิใจ เวลาที่ใครมาเห็นจะได้รู้ ว่าเป็นปกาเกอะญอ
จริงๆ พะมื่อจะคอยสอนลูกๆ หลานๆ ให้รู้จักทอผ้า อย่างเด็กอายุ 8 ขวบก็จะลองให้เขาม้วนฝ้าย
ก่อนจากนั้นก็จะค่อยๆ สอนไปทีละขั้นตอนโดยตอนแรกจะสอนก่อน ตอนหลังให้ท�ำเอง สอนไป
เมื่อท�ำไปเรื่อยแล้วมันคุ้นเคยกับการทอมันก็จะเป็นเรื่องง่ายและก็จะท�ำได้

ปรัชวัน สบลานสวัสดิ์ อายุ 8 ปี
หนูรักควาย รักหมู รักไก่มากที่สุด เพราะว่ามันตัวใหญ่ รักไร่หมุนเวียนด้วย เพราะท�ำให้มีข้าวกิน     
มีผักกิน แต่ตอนนี้ต้นไม้น้อยลงมาก ไม่อยากให้มันหายไปเลย เพราะถ้างั้นก็ไม่มีบ้านอยู่ แล้วก็จะ
ไม่มที อี่ ยู่ แต่กอ็ ยากให้ไฟฟ้าเข้ามานะ เพราะอยากดูหนัง จะได้ทำ� งานตอนกลางคืนได้ แต่ยงั ไงก็ไม่
อยากออกไปข้างนอก เพราะหนูรักหมู่บ้าน

เวโพ ยอดฉัตรมิ่งบุ ญ อายุ 53 ปี
โมรักป่า ป่าเป็นเหมือนพ่อ นาเป็นแม่ ถ้าไม่มีสองสิ่งนี้ ไม่มีก็อยู่ไม่ได้ อย่างชาวปกาเกอะญอ ดูแล
ชุมชนได้ดีที่สุดแล้ว โมอยากให้เด็กๆ สืบทอดวัฒนธรรมของเราต่อไป ถ้ามีลูกมีหลานโมก็อยากให้
พวกเขาสืบทอดวัฒนธรรม
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เตอะแพ สบลานสวัสดิ์ อายุ 65 ปี
โมรักไร่หมุนเวียน เพราะในไร่หมุนเวียน มีทั้ง พริก ข้าว งา ถั่ว ท�ำให้มีอาหารกิน ไม่เปลืองเงิน และ
ไม่เหนื่อยเพราะทุกคนไปช่วยกัน  โมชอบบ้านแบบเก่าของโม มันเย็นดี แต่บ้านที่อยู่ปัจจุบันเป็น
แบบใหม่ก็เพราะลูกสร้างให้ บ้านแบบเก่าต้องเข้าไปไกลเพื่อหาวัสดุในการสร้างล�ำบากหน่อย อันที่
จริงไฟฟ้าเข้ามามีทงั้ ข้อดีและข้อเสีย ข้อเสียคือเสียเงิน และเด็กๆ อาจจะติด แล้วถ้าติดมากๆ ก็ไม่ยอม
ไปไร่ ต้องบังคับไป ความจริงไม่มีไฟฟ้าก็อยู่ได้ มีหรือไม่มีก็ได้ ทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยไร่หมุนเวียน

หน่อล่า ยอดฉัตรมิ่งบุ ญ อายุ 34 ปี
โมใส่ชุดปกาเกอะญอไปแทบทุกที่ ที่โมใส่ชุดปกาเกอะญอไปทุกที่ก็เพราะว่ามันแสดงความเป็น          
ปกาเกอะญอ อย่างคนเมืองก็ใส่ชดุ คนเมือง โมเกิดมาเป็นคนปกาเกอะญอก็ใส่ชดุ ปกาเกอะญอแล้วชุด
ปกาเกอะญอมันป็นสิ่งที่พ่อแม่สืบทอดกันมา แต่อันที่จริงมันก็ดีทั้ง 2 อย่างนะ ใส่ได้เหมือนกัน แต่ถ้า
ให้ใส่เสื้อผ้าแบบคนข้างนอกแล้วไม่ทอผ้าโมเลยไม่เอา เพราะว่าโมอยากจะเก็บเอาไว้ให้ลูกหลาน
สืบทอดต่อ โมไม่อยากให้อะไรหายไปเลย และโมจะเพิ่ม โมไม่ยอมให้มันหายไปแน่นอน

แดง ยอดฉัตรมิ่งบุ ญ อายุ 74 ปี
พะตี่รักหลายอย่างในหมู่บ้านเลยนะ ไม่ใช่แค่อย่างเดียว พะตี่รักป่า รักน�้ำ รักปลา รักทุกอย่าง เวลาเรา
ไปหาน�้ำตรงอนุรักษ์ปลา เราไม่เคยคิดที่จะไปจับ ไปฆ่าเขา มีแต่เอาอาหารไปให้ พะตี่ก็ไปดูปลา ไป
เล่นกับปลา ก็เหมือนดูทีวี แต่ดูทีวีนี่พะตี่ไม่ชอบนะ อยู่ที่นี่ดูทีวีธรรมชาติดีกว่า ไม่ต้องว่าเฮาใหญ่          
ไม่ตอ้ งว่าเฮาสูง เฮารู้ มันก็พอๆ กันหมด พะตีเ่ ชือ่ ว่าวัฒนธรรมทีน่ จี่ ะไม่หายไปไหน พะตีไ่ ม่ให้หายหรอก
ก็จะสืบทอดกันแบบนี้ จะสอน จดบันทึกกัน สอนก็ช่วยจ�ำ  ถ้าเราช่วยกัน คนนั้นรู้นิด คนนี้รู้หน่อย              
รู้กันคนละน้อยๆ แต่รู้หลายๆ คนรวมกันก็รู้เยอะเอง

อภิรักษ์ เลิดชั ยวรฤทัย อายุ 38 ปี
พ่อรักที่อยู่ รักป่า รักการท�ำไร่ท�ำนาของหมู่บ้าน แต่ตอนนี้ป่าน้อยลงเยอะ เพราะมีประชากรเพิ่มขึ้น
ปัจจุบันนี้หลายๆ สิ่งเริ่มเปลี่ยนไป มีหลายๆ เริ่มเข้ามาและเราต้องตามเขาให้ทัน อย่างไฟฟ้าที่เข้ามา  
ก็มีจะบทบาทค่อนข้างมากในการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ความจริงมันเป็นความต้องการส่วนหนึ่งของ
ชุมชนด้วย ซึ่งจะขาดไม่ได้ แต่ไฟฟ้าก็ให้ทั้งคุณและโทษ อยู่ที่คนว่าจะใช้อย่างไร นอกจากไฟฟ้าแล้ว  
อีกสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าเปลี่ยนแปลง คือบ้าน สมัยก่อนจะใช้บ้านที่ท�ำจากไม้ทั้งหมด หลังคาก็จะมุงด้วย   
ใบคา ซึ่งรับกับสภาพแวดล้อมของที่นี่ เพราะเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของหมู่บ้าน แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเป็น
กระเบื้องแทบทั้งหมดแล้ว ซึ่งมันอาจจะแข็งแรงกว่า แต่มันร้อน พอพายุมา ก็ปลิวออกไปซึ่งเป็นอันตราย
ต่อคนรอบข้าง ตอนนี้บางอย่างมันเลือนหายไป เช่น การใช้ชีวิตแบบพอเพียง ไม่ต้องคิดอะไรมาก               
ท�ำไป กินไป ใช้ไป ไม่ต้องหาเงินเยอะๆ เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ แต่ประเพณีและภูมิปัญญา
ต่างๆ ก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่สามารถสอนได้
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เขต

วัฒนธรรม
พิเศษ

การจัดตั้งเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษเป็นแนวคิดที่
ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโต้กระแสการพัฒนาที่เข้ามาบุกรุก
วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มากเกินไปจนเกิดเป็นปัญหา
แนวคิดนีจ้ งึ อาจเป็นแนวทางการแก้ปญ
ั หาของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ที่น�ำเรื่องที่อยู่อาศัย ที่ท�ำกิน การใช้ทรัพยากร วิถีชีวิต  
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
มาพิ จ ารณาอย่ า งรอบด้ า น โดยตั้ ง อยู ่ บ นความเชื่ อ ว่ า          
สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะแต่ละส่วน
ส่งผลกระทบต่อกันไม่วา่ ทางใดก็ทางหนึง่ และเพือ่ ต้องการ
เพิม่ ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ โดยให้กลุม่
ชาติพนั ธุแ์ ต่ละชุมชนมีสทิ ธิทจี่ ะตัดสินใจในการเลือกรูปแบบ
วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมด้ ว ยตนเองว่ า สิ่ งใดที่ เ ขาต้ อ งการจะ
สืบทอดหรือสิ่งใดที่เขาต้องการจะละทิ้ง หรือแม้แต่สิทธิใน
การจัดการพื้นที่ท�ำกินเองก็ตาม1
นักวิชาการระบุว่ากลุ่มชาติพันธ์และชนเผ่าพื้น
เมืองหลายกลุ่มตกอยู่ในภาวะวิกฤตเป็นกลุ่มเปราะบาง         
ที่คนในสังคมจะต้องช่วยกันปกป้องดูแล ปัญหาโดยภาพ
รวมของกลุม่ คนเหล่านีม้ ผี ลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
จากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายใช้ทรัพยากร
อย่างไม่เป็นธรรม

รวมถึงปัญหาการขาดความมัน่ คงทางด้านจิตใจเนือ่ งจากการถูกกดดัน
มายาวนานและปัญหาอคติชาติพันธุ์ของคนในสังคมไทยที่ไม่เข้าใจ
วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างยิง่ ท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ เลวร้ายลงกลายเป็นกลุม่ คน
ที่ยากจน
12 มิ . ย. 2557 นายสุ ร พงษ์ กองจั น ทึ ก รองประธาน
อนุกรรมการอ�ำนวยการเพื่อติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบาย   
ฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่าในวันที่ 5 - 7
มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา ชาวกะเหรี่ยงและนักวิชาการกว่า 200 คนจาก
ทั่วประเทศได้จัดการประชุมเพื่อสืบสานอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
เขตวัฒนธรรมพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี 3 ส.ค. 2553 เรื่องแนว
นโยบายและหลั ก ปฏิ บั ติ ใ นการฟื ้ น ฟู วิ ถี ชี วิ ต ชาวกะเหรี่ ย งที่ ศู น ย์
วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต�ำบลไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โดยที่ประชุมได้มีมติใน หลักการ “ป่าอยู่ได้คนอยู่ได้” เป็นข้อเสนอ   
7 ด้านแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ต้องการการคมนาคมที่สะดวกและ
การเข้าถึงพื้นที่เพื่อติดต่อสื่อสาร

2. ด้านการจัดการทรัพยากรและที่ท�ำกิน ให้รัฐยอมรับและสนับสนุน
“ไร่หมุนเวียน” ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยให้รัฐก�ำหนด
ขอบเขตทีท่ ำ� กินทีช่ ดั เจนให้ชมุ ชนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและมีสทิ ธิ
ซึ่งปัญหาหลักของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้น ดูแลพื้นที่ด้วยตนเอง
เมืองทัว่ ประเทศเป็นไปในลักษณะเดียวกันคือปัญหาความ
ไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ท�ำกินทั้งในป่า ในทะเล และ 3. ด้านสิทธิในสัญชาติ ให้รัฐด�ำเนินการท�ำบัตรประชาชนแก่ชาว
ปัญหาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบพิธีกรรมก�ำลังถูกรุกราน กะเหรี่ยงดั้งเดิมติดแผ่นดินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
รวมทัง้ ปัญหาการไม่มสี ญ
ั ชาติหรือไม่มบี ตั รประชาชน  การ
เข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและถูกเอาเปรียบถูกรีดไถ ปัญหา 4. ด้านการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ให้รัฐและบุคคลภายนอก
ขาดโอกาสทางด้านการศึกษา ปัญหาการถูกรุกรานวิถชี วี ติ ยอมรับกฎเกณฑ์ระเบียบของหมู่บ้านให้รัฐส่งเสริมวัฒนธรรมการ   
วัฒนธรรมด้วยสังคมสมัยใหม่
แต่งกาย การทอผ้า ภาษา และศิลปะพื้นบ้านกะเหรี่ยง
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5. ด้านการศึกษา ให้รัฐส่งเสริมการศึกษาในระบบของรัฐ  
และส่งเสริมระบบการศึกษาเป็นระบบชุมชนจัดการศึกษา
ด้ ว ยตนเองรวมทั้ งสนั บสนุน ครู ภูมิ ปั ญญาในชุ มชนโดย      
ไม่จ�ำกัดวุฒิ

โดยมอบหมายให้ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง
แวดล้อมกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2

6. ด้านกลไกการขับเคลือ่ น ให้รฐั มีกลไกและหน่วยงานเข้า
ส�ำหรับชุมชนใดเมือ่ ถูกประกาศเป็นเขตวัฒนธรรม
มาขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรี 3 ส.ค. 2553 โดยตรง
พิ เ ศษแล้ ว จะมี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ วั ฒ นธรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรมในชุมชนนัน้ และมีการก�ำหนดหลักสูตรการเรียน
7. ให้มีศูนย์วัฒนธรรมประจ�ำในหมู่บ้านและสนับสนุน การสอนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนใน
องค์กรภายนอกต้องเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนากับหมู่บ้าน
ชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้มกี ารใช้ภาษาพูดและเขียนท้องถิน่
นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ยแก้ ป ั ญ หาการไม่ มี สั ญ ชาติ ข องกลุ ่ ม
นายสุรพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่ามติคณะรัฐมนตรี    ชาติพันธุ์ เพราะถ้าอาศัยอยู่ในชุมชนที่เป็นเขตวัฒนธรรม
วั น ที่ 3 ส.ค. 2553 ได้ พ ยายามแก้ ไ ขปั ญ หาของชาว      พิเศษถึงแม้ไม่มีสัญชาติไทยก็สามารถอยู่ได้ หรือถ้ามีลูก   
กระเหรี่ยง รวมทั้งก�ำหนดพื้นที่น�ำร่องเขตวัฒนธรรมพิเศษ ที่เกิดในไทยก็จะได้สัญชาติไทย หรือแม้ว่าชุมชนจะตั้งอยู่
กระทรวงวั ฒ นธรรมซึ่ ง เป็ น ฝ่ า ยเลขานุ ก ารจะต้ อ งน�ำ              ในอุทยานฯ หรือป่า ก็สามารถอาศัยอยู่ได้เหมือนเดิม3
ข้อเสนอเหล่านี้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ด�ำเนินการให้พนื้ ทีเ่ ขตวัฒนธรรมพิเศษเป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจน
ต่อไป
ทั้งนี้แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถี
ชีวิตกะเหรี่ยงตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 ส.ค. 2553   
ได้ก�ำหนดพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษส�ำหรับกลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง โดยมีพื้นที่นำ� ร่อง คือ
1. บ้านห้วยหินลาดใน ต�ำบลบ้านโป่ง อ�ำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย
2. ต�ำบลไล่โว่ อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
3. บ้านหนองมณฑา (มอวาคี) ต�ำบลแม่วิน อ�ำเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่
4. บ้านเลตองคุ ต�ำบลแม่จัน อ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

1พณกฤษ อุดมกิตติ

http://www.sac.or.th/main/article_detail.php?article_id=198&category_id=15
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

2

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท
http://www.prachatai.com/journal/2014/06/53969
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

3
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facebook เพจฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย
http://m.facebook.com/ethnicredb/
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

ร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.๒๕๕๖
หมวด ๕ การคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
มาตรา ๓๔ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิได้รับการคุ้มครองและ
ส่งเสริมดังต่อไปนี้
๑ เงินอุดหนุนจากกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด
๒ การช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบทางด้านวัฒนธรรม รวมทั้ง
การฝึกอบรมแก่บุคคลท่ี่สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด
๓ การช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการประชาสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
๔ สถานที่จัดการแสดงหรือนิทรรศการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๕ การช่วยเหลือทางด้านอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
มาตรา ๓๖ ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดให้มีมาตรการในการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาและอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รวมทั้งให้มีการร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนหรือองค์กรเอกชนที่ขึ้นทะเบียนมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
มาตรา ๓๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ การน�ำมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วไปใช้ให้กระท�ำได้ แต่
ต้องแสดงถึงแหล่งที่มาของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้น
การน�ำมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามวรรคหนึ่งไปใช้จะดัดแปลงหรือบิดเบือนให้แตกต่างไปจากสาระสาคัญของ
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มิได้ เว้นแต่จะได้ระบุถึงแหล่งที่มาและแสดงถึงการประยุกต์หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
เพิ่มเติมจากสาระส�ำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้น
มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผใู้ ดน�ำมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ ทีข่ นึ้ ทะเบียนแล้วไปเผยแพร่เพือ่ วัตถุประสงค์อนั มีลกั ษณะ
เป็นการหมิน่ สถาบันพระมหากษัตริยก์ ระทบกระเทือนต่อศาสนากระทบต่อความมัน่ คงของประเทศ หรือเป็นไปในทางทีข่ ดั
ต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือท�ำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. 2546 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ยูเนสโก้ (UNESCO) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ให้นิยามของ “วัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้” ไว้ โดยบัญญัตวิ า่ “วัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ หมายถึง การปฏิบตั ิ การเป็นตัวแทน การแสดงออก ความรู้ ทักษะ
ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมอันเป็นผลจากสิ่งเหล่านั้น…เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อ
ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน และท�ำให้คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกที่มีอัตลักษณ์และความต่อเนื่อง…”
หากพูดถึงหมูบ่ า้ นทีม่ คี วามโดดเด่นท่ามกลางเผ่าปกาเกอะญอ ก็คงไม่พน้ ชุมชนปกาเกอะญอบ้านสบลาน รูปแบบ
วิถชี วี ติ ของพวกเขายังคงปรากฏเค้าของวัฒนธรรมดัง้ เดิมจากบรรพบุรษุ ค่อนข้างชัดเจน ไม่วา่ จะเป็นการท�ำมาหากินด้วยไร่
หมุนเวียน ความเชื่อ ภูมิปัญญาที่ทำ� ให้ชาวบ้านรู้สรรพคุณของสมุนไพร ไปจนถึงการสร้างบ้านด้วยวัสดุธรรมชาติทั้งหมด
สิ่งเหล่านี้ล้วนนับเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ เนื่องจากมีปัญหาต่างๆ รวมถึงความเปลี่ยนแปลง
ภายในชุมชนซึ่งเกิดขึ้นภายใต้การกดดันของกฎหมายที่จะส่งผลให้วัฒนธรรมเดิมค่อยๆ แปรเปลี่ยนหรือสูญหายไป           
คณะนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงมีความเห็นว่า ชุมชนแห่งนี้สมควรได้รับการสงวนเพื่อปกป้อง
รักษาไว้ในฐานะของหนึ่งในวัฒนธรรมชาติอันหลากหลาย
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เสี
ย
งจากชาวบ้
า
น
และการประกาศเขตวัฒนธรรมพิเศษ

พะตี่ตาแยะ ยอดฉัตรมิ่งบุ ญ
การพัฒนาได้อย่าง เสีย
อย่ า ง ไม่ ไ ด้ ม าฟรี ๆ ก็
ต้องปรับตัว ใช้ก็ใช้ให้มี
ประโยชน์ ไม่ เ ป็ น ทาส
เขา ถึ ง จะมี ก ารใช้ ย า
ภายนอก ผู้เฒ่าผู้แก่ใช้
กันอยู่เยอะ 		
ถ้าได้เป็นเขตวัฒนธรรม
พิ เ ศษ จะท� ำให้ ค นรู ้ ว ่ า
วัฒนธรรมดีอย่างนี้ ป่าดี
อย่างนี้ เราเชื่ออย่างนี้
จริ ง ๆ คนในชุ ม ชนรู ้
อยู่แล้ว แต่คนภายนอก
ไม่รู้ ก็ประกาศให้เขารู้
ให้เข้าใจ

ครูกรุ ง ยอดฉัตรมิ่งบุ ญ

พะตี่กะเร ยอดฉัตรมิ่งบุ ญ

ตั้ ง แต่ ไ ฟฟ้ า เข้ า มาก็ มี
หลายอย่างเปลีย่ นแปลง
แต่ ส มุ น ไพรก็ ใ ช้ อ ยู ่
เหมื อ นเดิ ม นะ ถ้ าไม่
สบายก็ใช้รักษา
ถ้าได้เป็นเขตวัฒนธรรม
พิเศษก็ดี ให้คนเข้าใจว่า
อยูก่ บั ป่า ไม่ได้ทำ� ลายป่า

ไฟฟ้ า เนี่ ย ไม่ อ ยากได้
เพราะเข้ า มา ก็ ใ ช้ จ ่ า ย
เยอะ ใช้ แ ล้ ว ก็ ก ลั บ เอา
มาใช้ใหม่ไม่ได้ สมุนไพร
ก็ใช้กน
ั น้อยลงมาก ความ
จริ ง กิ น แล้ ว ก็ ดี แต่ อ อก
ฤทธิ์ช้า ชาวบ้านก็เลยไป
หาหมอมา อย่างยาพาราฯ
กินเม็ดเดียวก็หาย
เรือ่ งประกาศเขตวัฒนธรรม
ต้องดูอกี ที วัฒนธรรมเดิม
มั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ หมื อ นเดิ ม
มีจารีตใหม่ๆ บ้าง
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เสียงจากชาวบ้าน
โมพะมื่อ ยอดฉัตรมิ่งบุ ญ

รุ ณี โกลัญญ์

ไฟมันรดหัวเรา อยูท่ เี่ ราใช้
มัน ถ้าเราใช้มันประหยัด
มันก็จะใช้เราไม่มาก ถ้า
ไฟฟ้ า เข้ า มา เราก็ จ ะถู ก
มันใช้ เราต้องเตรียมตัวที่
จะถูกมันใช้ อะไรทุกอย่าง
อยู่ที่ตัวเรา ปฏิเสธไม่ได้
เพราะบางส่ ว นก็ ช อบ
อยากได้ แต่บางส่วนก็ไม่
อยากได้ สมุนไพรที่หาย
ไปก็มี ชาวบ้านที่ใช้มันก็
น้อยลงแต่ที่ใช้อยู่ก็มี
พะมื่อคิดว่าที่ประกาศเขต
วัฒนธรรมพิเศษก็ดเี หมือน
กันนะ เพราะว่าจะได้เผยแพร่
คนข้างนอกก็ได้รู้ด้วย

ที่จริงไม่มีไฟฟ้าก็อยู่ได้ แต่เข้า
มาก็ดี มีแสงไฟใช้ แต่เข้ามา
แล้วก็มหี ลายๆ อย่างเปลีย่ นไป
ฟังนิทานก็ใช้แสงไฟจากไฟฟ้า
มีเด็กก็ดูทีวี ไม่ฟังผู้เฒ่าผู้แก่
เล่ า นิ ท าน เราท� ำ บ้ า นแบบ
ดั้งเดิมน้อยลง จริงๆ ชาวบ้าน
อยากท�ำนะ แต่รฐั บาลไม่ให้ทำ�
เลยต้องเปลีย่ นไปบ้าง แต่แบบ
เดิมก็ยังรักษาไว้อยู่
ได้เป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษก็ดี
เพราะเรามีภมู ปิ ญ
ั ญาทีส่ บื ทอด
ได้ แล้ ว จะได้ ป ระกาศให้ ค น
ข้างนอกเข้าใจว่าเรามีป่า เรา
รักษาป่า ไม่ใช่ทำ� ลายป่าแบบที่
เข้าใจกัน
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กระบวนการศึกษาแบบโครงงาน

“การศึกษาภูมิปัญญาฐานการพึ่งพิงทรัพยากรป่าและน�ำ
้
ชมชนปกาเกอะญอ กรณีบ้านสบลาน จังหวัดเชียงใหม่”

ความรู้ขาเข้า
   นักเรียนได้รับมอบหมายบทบาทของ “นักสืบสาน
ภูมิปัญญา”
   ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษาจากร่างรายงาน HIA
“โอมื่อโชเปอ”  และสรุปความรู้ในรูปของแผ่นภาพ  โดยใช้
โปรแกรม Indesign
   สืบค้นค�ำอธิบายในความหมายของค�ำว่า “ภูมิปัญญา” และ
“วัฒนธรรม”
   ศึกษาภาคสนามครั้งที่1 ที่ชุมชนปกาเกอะญอ บ้านสบลาน
จังหวัดเชียงใหม่
   สรุปการเรียนรู้ตามหัวข้อที่สนใจจากการไปภาคสนาม

ด�ำเนินการสร้างองค์ความรู้
   ระบุหัวข้อโครงงาน
   น�ำเสนอความรู้สู่ชุมชน (ภายในโรงเรียน)
   เขียนความส�ำคัญของปัญหา และเขียนโครงร่างโครงงาน
   วิเคราะห์คุณค่าของภูมิปัญญา
   ศึกษาภาคสนามครั้งที่ 2 ที่ชุมชนปกาเกอะญอ บ้านสบลาน
จังหวัดเชียงใหม่ (สืบค้นข้อมูลชุมชนเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์
เชิงคุณค่า)
   สรุปและเรียบเรียงความรู้  และตรวจสอบความครบถ้วนและ
ความถูกต้องของข้อมูล
   สืบค้นค�ำอธิบายในความหมายของค�ำว่า
“เขตวัฒนธรรมพิเศษ”
   จัดท�ำร่างรายงาน HIA

ความรู้ขาออก
   จัดท�ำภาพยนตร์สารคดี นิทรรศการ โบชัวร์ และ speech         
5 นาที เพื่อร่วมการน�ำเสนอความรู้ในงาน  The 1st ASEAN     
Conference  on “Impact Assessment and Mitigation
under the theme of Towards ASEAN Engagement and
Sustainable Development”
   น�ำเสนอความรู้ของร่างรายงาน HIA ในการประชุมของเครือ
ข่ า ยเพื่ อ ออกแบบแนวทางในการด�ำ เนิ น การขอประกาศเป็ น        
เขตวัฒนธรรมพิเศษทีบ่ า้ นสบลาน อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
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“บุญคุณพ่อแม่
พ่อแม่ทำ
� อะไรให้ไว้ ต้องเก็บไว้
ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เท่าพ่อแม่
ท่านเลี้ยงเราอยู่ตลอด
ให้รู้คุณพ่อแม่
“
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