




คนเป็นหนึ่งเดียว กับธรรมชาติ

ผลการศึกษาโครงงาน "การศึกษาวิถีพึ่งพิงและภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรป่าและน�้า"
กรณีศึกษาชุมชนบ้านสบลาน อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

จัดท�าโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557
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พิมพ์ครั้งที่ 1. ตุลาคม 2557 จ�านวน 1,000 เล่ม พิมพ์ที่ บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จ�ากัด 130 อาคารเอวี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงและเขตดินเเดง กรุงเทพฯ 10400 
จัดพิมพ์โดย ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพเเห่งชาติ (สช.) 88/39 ชั้น 3 อาคารสุขภาพเเห่งชาติ ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ขอขอบคุณ : ชุมชนปกาเกอะญอบ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ คุณครูเเละนักเรียนโรงเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า อาจารย์สมพร เพ็งค�่า เขมวไล ธีรสุวรรณจักร รัตนา เอิบกิ่ง



“ เราจะท�าให้ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์
 มีความชุ่มชื้นได้ ขออย่ารังแกป่าเท่านั้นเอง ”

   พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2525
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“ ให้รักษาป่าให้มากที่สุด อย่าท�าลายป่า เพราะว่ามนุษย์เรานี้
ถ้าไม่มีป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรของโลก ป่า และ สัตว์ป่าแล้ว
ชีวิตของคนเรานี่ไม่สมกับเป็นชีวิตคนเลย มันแห้งแล้ง ”

พระราชด�ารัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2526
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คณะผู้จัดท�ำ

ข้อมูลและเนื้อหำ

ภำพ และ สำรคดี

ประสำนงำน
เวทีสำธำรณะ

ศิลปกรรม

ประชำสัมพันธ์
เวทีสำธำรณะ

ครูที่ปรึกษำ

กัลยกร สงวนวิชัยกุล

คณิน สิงหละชาติ 

ชญณัฐ ศุภทรงกลด

ชนิดา มีคุณเอี่ยม

ณัฎฐ์ อัศวไชยชาญ

ณัฐณิชา วนก�าจร

ณภัทร ดีมั่นคงวณิช

ณิชารีย์ ถนิมมาลย์

ดาวเหนือ พรวนสุข

ดิษฐ์สกุล สกุลดิษฐ์

ธัญทินี รุจิภาสกุล

ธรณ์ธันย์ อุดมศักดิ์ไพบูลย์

นัชชา ลุจินตานนท์ 

ปราง สายะศิลปี

ปณิธิ ตั้งศตนันท์

พริม ผสมทรัพย์

เพชร ศรีศุภผล

เพ็ญพิชชา ภาระสุวรรณ

รินรดา เพ็ชร์เหลือง

วรินทร์ยุพา ฐิตยานันท์

วรัศมิ์ พิทักษ์วรรัตน์

วันรุ่ง ภู่นภานนท์ 

วาริธร ชัยปณิธิพันธ์

วิพุธ อัศวเวทวุฒิ

ศิวัช ลู่วีระพันธ์

ศุภกฤต ศิริพานิชกร

ศุภิสรา คุณะนิติสาร

สาริศา เลิศวัฒนากิจกุล

อาชวิต ฟองสมุทร

อรกานต์ เรืองฤทธิ์สกุล

ณภัทร ดีมั่นคงวณิช

ปราง สายะศิลปี

วันรุ่ง ภู่นภานนท์ 

ศิวัช ลู่วีระพันธ์

กัลยกร สงวนวิชัยกุล

ชนิดา มีคุณเอี่ยม

รินรดา เพ็ชร์เหลือง

ธัญทินี รุจิภาสกุล

นัชชา ลุจินตานนท์ 

วรัศมิ์ พิทักษ์วรรัตน์

สาริศา เลิศวัฒนากิจกุล

อรกานต์ เรืองฤทธิ์สกุล

ชญณัฐ ศุภทรงกลด

ณัฎฐ์ อัศวไชยชาญ

ดาวเหนือ พรวนสุข

ดิษฐ์สกุล สกุลดิษฐ์

นัชชา ลุจินตานนท์ 

ปณิธิ ตั้งศตนันท์

ศิวัช ลู่วีระพันธ์ 

ศุภกฤต ศิริพานิชกร

ธัญทินี รุจิภาสกุล

ณภัทร ดีมั่นคงวณิช

นัชชา ลุจินตานนท์ 

ปราง สายะศิลปี 

รินรดา เพ็ชร์เหลือง

วิพุธ อัศวเวทวุฒิ

สาริศา เลิศวัฒนากิจกุล

คุณครูเปรมปรีติ หาญทนงค์

คณะบรรณำธิกำร

ข้อมูลนิทรรศกำร

กัลยกร สงวนวิชัยกุล 

คณิน สิงหละชาติ 

ณัฎฐ์ อัศวไชยชาญ

ณิชารีย์ ถนิมมาลย์

ดิษฐ์สกุล สกุลดิษฐ์

ธรณ์ธันย์ อุดมศักดิ์ไพบูลย์

ปณิธิ ตั้งศตนันท์

พริม ผสมทรัพย์

เพชร ศรีศุภผล

เพ็ญพิชชา ภาระสุวรรณ

วรินทร์ยุพา ฐิตยานันท์

วาริธร ชัยปณิธิพันธ์

วิพุธ อัศวเวทวุฒิ

ศุภิสรา คุณะนิติสาร

อาชวิต ฟองสมุทร

ขนิษฐา แซ่เอี้ยว 
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................................................... 
พิสูจน์อักษร : ปิยะกุล ภูศรี



 คงเป็นเรื่องท่ีเย่ียมท่ีสุด หากคนเราจะสามารถด�ารง

ชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างแท้จริง โดยไม่เบียดเบียนกันและกัน 

ไม่มีการตัดไม้ท�าลายป่า ไม่มีการใช้ป่าอย่างผิดจุดประสงค์ ป่า

ควรจะด�ารงอยู่เพื่อความอุดมสมบูรณ์และอย่างยั่งยืน

 นอกจากมนุษย์บนโลก  ยังมสีิง่มชีวีติท่ีพ่ึงพาป่าอยู่อย่าง

มากมาย เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน�้า สรรพสิ่งบนโลกใบนี้ย่อมต้อง

ด�ารงชีวิตโดยปราศจากป่าและน�้าไม่ได้  ซึ่งเราอาจกล่าวได้ว่าป่า

และน�า้เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีก�าหนดชะตาของเหล่าสรรพสตัว์น้ัน  แม้

กระน้ันหลายคนยังเห็นว่าป่าเป็นเพียง “สิ่งไกลตัว” เช่นคนเมือง

อย่างพวกเรา หลายคนเห็นว่าป่าเป็น “สิ่งที่เป็นประโยชน์” และ

หลายคนส�านึกรักใน “บุญคุณของป่า” แต่ส่ิงท่ีเหมือนกันคือคน

หลายคนไม่เคยร่วมดูแลทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ี 

ส่วนรวมใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 จากการศึกษาโครงงาน “การศึกษาวิถีพ่ึงพิงและ

ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรป่าและน�้า กรณีศึกษาบ้านสบ-

ลาน อ�าเภอสะเมงิ จงัหวัดเชยีงใหม่” เรายังมคีนทีด่�ารงชวิีตผกูพัน

อยู่กับป่าอย่างแท้จริง เราเรียกเขาว่า “กะเหรี่ยง” เขาเรียกตัวเอง

ว่า “ปกาเกอะญอ” ซึ่งแปลว่า “คน” พวกเขาอาศัยอยู่ในป่าลึกที่มี

ความเจริญที่เข้าถึงได้เพียงรถกระบะโฟว์วีล แม้แต่ไฟฟ้าก็ยังเข้า

ไม่ถึง ทกุวันนีห้ากพวกเขาต้องการใช้ไฟฟ้ายามค�า่คนื ก็ต้องอาศยั

แผงโซลาร์เซลล์ ซึง่มอียู่เพียงไม่ก่ีแผงและหน�าซ�า้ยังแทบจะใช้การ

ไม่ได้  น�้าท่ีใช้ในการอุปโภคและบริโภคเป็นประปาภูเขาที่ถูกดึง

มาจากสายน�า้ล�าธาร และถนนหนทางก็ยังคงทุรกันดารอยู่ไม่น้อย

 พวกเขาด�ารงชวีติอยู่ได้อย่างไร ภายในหมูบ้่านขนาดเลก็

ที่ซ่อนตัวอยู่ในผืนป่าอย่างนั้น เมื่อพวกเราได้มีโอกาสไปสัมผัส ก็

ไม่พ้นความรูส้กึท่ีล�าบากตรากตร�า กว่าจะเดินข้ึนไปยังบ้านหลังท่ี

อยู่สูงกว่า  กว่าจะไปตักน�้ามาด่ืมกินได้ กว่าจะอาบน�้าในล�าธาร

ให้ส�าเร็จสบายกาย ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องท่ีเหน่ือยและยาก

ล�าบากส�าหรับเรา 

 

 

 แต่ไม่ว่าโลกจะหมนุไปอย่างไร ส�าหรบัชาวปกาเกอะญอ

ในวันนี้ พวกเขายังคงใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติไปบนทุกสิ่งที่ดูจะ

เป็นความล�าบากของเรา และน่าจะยังคงใช้ชวิีตอยู่กับป่าได้อย่าง

มีความสุขตลอดไป  หากว่าจะไม่มีสิ่งที่ก�าลังคืบคลานเข้ามาใหม่

 สิ่งใหม่ดังกล่าวยังเป็นสิ่งท่ีใช่ว่าชาวปกาเกอะญอจะ

ปฏิเสธได้โดยง่าย

 ...การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งหวังจะรักษาผืน

ป่าไว้ โดยต้องอพยพคนออกจากป่าไป

 ...เข่ือน คอื สิง่ใหม่ทีจ่ะท�าให้หลายครวัเรอืนในทีลุ่ม่มนี�า้

ใช้สอย และมีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น เรียกได้ว่ามีผุู้ได้ประโยชน์

จากการสร้างเข่ือนน้ันและสิง่ท่ีอาจต้องแลกไปก็คอื ผนืป่าของชาว

ปกาเกอะญอท่ีพวกเขาดแูลรกัษามาตลอดชวิีต และคนอย่างเราๆ

ที่ต้องสูญเสีย “แหล่งน�้าถาวร”ไปด้วย

 จากการศึกษาภาคสนามท่ีชุมชนบ้านสบลาน จังหวัด

เชียงใหม่นั้น ท�าให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าชาวปกาเกอะญอที่นั่น

สบืทอดและมภูีมริูซ้ึง่มค่ีาและมากด้วยภูมปัิญญา ความเชือ่ และ

กุศโลบายในการรกัษาป่าและ “แหล่งน�า้ถาวร” ซึง่ไม่ควรสญูหาย

และแทนที่ด้วย ”แหล่งน�้าชั่วคราว” แห่งใหม่ 

 เอชไอเอชุมชนบ้านสบลานนี้ได้ถูกจัดท�าขึ้นเพ่ือศึกษา

วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ ภูมิปัญญา และมรดกทางปัญญาที่

ควรรักษาให้ย่ังยืนต่อไป เพ่ือที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เเละภาคส่วน  

ท่ีเก่ียวข้องได้มีข้อมูลอย่างรอบด้าน ท่ีน�าไปสู่การตั้งค�าถามถึง

ความเหมาะสม รวมถึงสร้างกระบวนการพิจารณาผลกระทบท่ีอาจ

เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่ชุมชนอาจจะไม่ต้องการอย่างถี่ถ้วน 

 และหากชุมชนท่ีทรงภูมิปัญญาแห่งน้ีต้องสูญหายไป

จากแผ่นดินไทย นั่นคงเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของเรา และ

พวกเราทัง้หมดทัง้ปวงควรต้องคดิกันมากกว่านีห้รอืไม่ “เพราะเรา

พึ่งพิงป่า จึงต้องดูแลป่าและ “คนแห่งป่า“ กลับคืนเช่นกัน”
  

  คณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

           โรงเรียนรุ่งอรุณ 

ค�ำน�ำ
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 “โอมื่อโชเปอหรืออยู่ดีมีสุข” ค�าอวยพรที่มาพร้อมค�าทักทายของชาวปกา-  

เกอะญอบ้านสบลาน อ.สะเมงิ       จ.เชยีงใหม่ ซ่ึงเป็นชมุชนท่ีนักเรยีนชัน้ ม.5 โรงเรยีน

รุง่อรณุ ภาคเรยีนที ่1 และ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้ลงพ้ืนทีเ่รยีนรูวิ้ถีความเป็นอยู่ของ

คนต้นน�้าแห่งน้ี และการเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติครั้งน้ีพบว่าสิ่งท่ีสร้างและ

ก�าหนดภาวะโอมือ่โชเปอคอืป่าต้นน�า้ ท่ีหมายรวมถึงการพ่ึงพิงประโยชน์จากป่า การ

ด�ารงวิถีแห่งปกาเกอะญอ และเมื่อมีโครงการพัฒนาจากภายนอกที่อาจท�าให้สุข-

ภาวะน้ีเลือนหายไปย่อมไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชน รวมถึงอาจมีผลกระทบท่ีสร้าง

การเปลีย่นแปลงตัง้แต่คนต้นน�า้ถึงคนปลายน�า้ ผลการศกึษาของนักเรยีนรุง่อรณุครัง้

นีจ้งึเป็นอกีหน่ึงข้อมลูส�าคญัทีจ่ะใช้เพ่ือการสร้างนโยบายทีเ่หมาะสมและเอือ้ต่อสขุ

ภาวะคนปกาเกอะญอบ้านสบลาน รวมถึงเป็นการร่วมแรงร่วมใจสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีสามารถน�าผลไปใช้ได้จริง เปิดให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ข้อมูลเพ่ือช่วยกันขับ

เคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ดีดั่งอุดมการณ์ สช. “สานพลัง สร้างสุขภาวะ” นั่นเอง

  ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ตุลาคม 2557 

ค�ำนิยม



 ผืนแผ่นดินแคบลง มวลมนุษย์เพิ่มขึ้น

ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ร้อนไม่เหมือนแต่ก่อนฉันใด

คนกินข้าวไม่เห็นต้นข้าว คนกินน�้าไม่เห็นต้นน�้า

ลูกสาวทอผ้าไม่เป็น ลูกชายจักสานไม่เป็น

มัวหลงระเริงกับเกล็ดมังกรทอง

 คนฉลาดจะกินได้นาน เพราะของฟรีมักราคาแพง

เราน้องพี่เก็บใจไว้กองรวมกัน ช่วยกันยกเสาหลักแห่งชีวิต

เก็บไว้จนครบสามสิบกระบุง ถึงแร้นแค้นเราก็ไม่กลัว

 “ฆ้องกบ“ อยู่กับคนที่มีก�าลังเงิน เงินอยู่กันคนที่มีความเร็ว

ตอนบ่ายๆ เงินและทองจะกลับมา...

สีขาวสลาย สีด�าทะมึนรวมตัว

ฉันนั้นเงินเต็มกระบุง... ข้าวไม่เต็มกระบุง

แล้วลูกฉันจะกินอย่างไร

ลูกหลานสมัยนี้ เห็นงูไม่กลัว เห็นตะขาบไม่เกรง

ตัดไม้อย่าตัดทั้งต้น เก็บไว้เผื่อนกพญาไฟมาพักหนึ่งกิ่ง

เก็บรักษาพันธุ์ข้าวเอาไว้ เก็บรักษาพันธุ์เผือกเอาไว้

 

ลูกหลานปกาเกอะญอเอ๋ย จงมารอที่กิ่วดอย

อัลบั้ม : เพลงนกเขำป่ำ  ศิลปิน : ชิ สุวิชำน

เพลง : ธำ (Poem)

อาจารย์ช ิสุวชิาน ชาวปกาเกอะญอทีไ่ด้รบัการยกย่องให้เป็น “ครูชาตพัินธ์ุ” คนแรกของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจากเป็นผู้มีความภาคภุูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเอง 
พยายามแสดงให้สังคมเข้าใจถึงคุณค่าของชุมชนและเผ่าพันธุ์ปกาเกอะญอ รวมทั้งยังมี
คว ามรั ก แล ะห ่ วง ใย ในทรัพยากรธรรมชาติ  ป ่ า แล ะน�้ า ของแผ ่ น ดิน ไทย
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โลกของชำวปกำเกอะญอ

ป่ำอนุรักษ์ยั่งยืน

ป่ำชุมชน

ผืนป่าท่ีกว้างใหญ่ครอบคลุมทั้งแนวเขา เป็นทรัพยากร

ป่าไม้ของชาวไทยทุกคน ชาวปกาเกอะญอได้ร่วมดูแล

ผ่านการสร้างเครอืข่ายชมุชนชาวปกาเกอะญอ ไม่ละเลย

และเพิกเฉย และไม่หาประโยชน์ใดๆ จากผืนป่านี้

ป่าชุมชนเป็นป่าที่อยู่คู่กับชุมชนมานาน โดยหมู่บ้านจะ

แทรกตัวอยู่ในผืนป่านี้ ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานได้

แบ่งผืนป่าออกเป็นเขตป่าอนุรักษ์ ป่าความเชื่อ และป่า

ใช้สอย ทั้งหมดนี้รวมพื้นที่ที่เป็นทั้งแหล่งต้นน�้าและแหล่ง

ท�ามาหากิน ซึ่งชาวปกาเกอะญอจะมีข้อห้ามและระเบียบ

มากมายในการก�าหนดการใช้ประโยชน์จากป่า

ป่ำในบ้ำน
บ้านของชาวปกาเกอะญอรายล้อมและอดุมสมบรูณ์ไปด้วย

พืชพรรณและสมุนไพร (เช่น ไผ่ กล้วย มะเดื่อ ค�าแสด ฮ่อม 

เป็นต้น) ที่น�ามาใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ

อาหารและยาทัง้ส�าหรบัคนและสตัว์เลีย้ง สย้ีอมผ้า ฟืน หรอื

การซ่อมแซมและอปุกรณ์ท�ากินต่างๆ นอกเหนือจากการได้

อาศัยร่มเงา และความร่มรื่นจากหมู่ไม้นั้น 

ป่ำอนุรักษ์

ป่ำใช้สอย

ป่ำควำมเชื่อ

 ปกาเกอะญอ...ชนเผ่าท่ีอยูอ่าศยัและท�ามาหากนิบน
ฐานทรัพยากรหลักซึ่งนั่นคือป่าและน�้า โลกทัศน์และ
จิตส�านึกของชาวปกาเกอะญอมีแต่ป่า น�้า และสรรพชีวิต
ท่ีพ่ึงพากัน แม้ความฝันก็ยังปรากฏแต่เรื่องราวเหล่าน้ี 
โลกท่ีไกลจากตัวเขาออกไปอีกเป็นผืนป่าท่ีปกา-เกอะญอ
แบ่งสรรพื้นที่ในการอนุรักษ์และใช้สอยเป็นอย่างดี 
 นอกจากนี ้โลกของชาวปกาเกอะญอยงัครอบคลมุ
กว้างขวางไปถงึผืนป่าของคนทัง้ประเทศ โดยอาศยัเครอื
ข่ายในการร่วมดูแลรักษา และท�านุบ�ารุงทรัพยากรป่าและ
น�้าให้อุดมและยั่งยืนต่อไป

ป่ำอนุรักษ์ยั่งยืน
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ชุมชนบ้ำนสบลำน ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่



 บ้านสบลานเป็นหย่อมบ้าน 1 ใน 5 หย่อมบ้านของหมู่บ้านแม่ลานค�า
(5หย่อมบ้านประกอบด้วย หย่อมบ้านแม่ลานค�า หย่อมบ้านห้วยเฮี๊ยะ หย่อมบ้านห้วย
หญ้าไทร หย่อมบ้านใหม่ และหย่อมบ้านสบลาน) อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติสะเมิง (เตรียมประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติออบขาน)  

 ชุมชนแห่งนี้มีความเป็นมานานกว่า 150 ปี สืบความกลับไปได้ว่าพ่ออุ้ยนะนู ภรรยา

และลูกท้ัง 5 คน อพยพจากบ้านห้วยหยวก อ�าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาต้ังถ่ินฐาน

บริเวณที่เป็นบ้านสบลานในปัจจุบัน เป็นการอพยพเพื่อหาที่ท�ากินใหม่ อย่างไรก็ตามพ่ออุ้ยนะ

นแูละครอบครวัได้อาศยัอยู่ทีน่ั่นเพียง 20 ปี ก็ต้องย้ายไปอยู่ทีบ้่านวัดหลวง เพราะเกิดโรคระบาด

ขึ้น

  จากนั้นลูกเขยของพ่ออุ้ยนะนูชื่อนายโกงะได้พาครอบครัวไปอยู่บ้าน ห้วยเฮี๊ยะ ก่อน

จะท�าการอพยพย้ายกลับมายงับ้านสบลานอีกครั้ง นายโกงะได้อาศัยอยู่ที่บ้านสบลานเรื่อยมา

จนเสียชีวิตเมื่ออายุ 82 ปี และมีลูกหลานสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้
(อ้างองิ: โครงการวิจยัรปูแบบการจดัการความขดัแย้งท้องถ่ิน: กรณีการสร้างอ่างเก็บน�า้แม่ขานจงัหวัดเชยีงใหม่, 
2555)

 จากประวัตกิารตัง้ถ่ินฐานของบรรพบรุษุ แสดงให้เหน็ว่าชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน

นัน้ตัง้ถ่ินฐานท่ีบ้านสบลานมาเป็นเวลานาน ก่อนการตราพระราชบญัญัตอิทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. 

2504  และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

 อกีหน่ึงหลกัฐานท่ีส�าคัญ คือเอกสารใบเสรจ็รบัเงินภาษบี�ารงุท้องถ่ิน หรอืบลิดอกหญ้า

ในปี พ.ศ. 2509 และ พ.ศ.2532 ที่แสดงให้เห็นว่าชาวปกาเกอะญอ บ้านสบลาน ตั้งถิ่นฐาน

และท�ากินในพ้ืนทีน้ี่มานานก่อนการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาตสิะเมงิพ.ศ. 2516 และอาศยั

อยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ประวัติชุมชน
บ้ำนสบลำน

ใบเสร็จรับเงินภำษีบ�ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2509
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     ผังเครือญำติ           ผู้น�ำชุมชน
 ผังเครือญาติสะท้อนความใกล้ชิดและความเข้มแข็งของชุมชน ในปัจจุบันบ้านสบลานปรากฏชื่อสกุลในทะเบียนราษฎร์ 
ทั้งหมด 4 ชื่อสกุลใหญ่คือ 1) ยอดฉัตรมิ่งบุญ  2) พิชิตสิงขร 3) บ�าเพ็ญจิตบวร และ 4)สบลานสวัสดิ์ อย่างไรก็ตามหาก
สืบย้อนกลับไป จะพบว่าท้ัง 4 สกุลน้ีสืบร่วมบรรพบุรุษเดียวกัน ดังนั้นจึงสะท้อนได้ว่าชาวบ้านบ้านสบลานนั้นยังคงมีความ 
ใกล้ชิดกันฉันเครือญาติ ชุมชนจึงยังมีความเข้มแข็งและพึ่งพากันอยุู่ไม่น้อย

พะตี่ตาแยะ
  ผู้น�าการเคลื่อนไหวเพื่อ

การยืนยันสิทธิในการอยู่อาศัย 

ท�ามาหากิน เเละการจัดการทรัพยากรป่า

เเละน�้าด้วยตนเองตามจารีตประเพณี

ที่ผ่านมาพะตี่ตาเเยะน�าชุมชนเคลื่อนไหวในกรณีของการ

ประกาศเขตอุทยานเเห่งชาติทับที่ท�ากิน โดยการผลักดัน 

พ.ร.บ. ป่าชุมชนจนถึงโฉนดชุมชนจนในปัจจุบัน รวมทั้งใน

กรณีการสร้างเขื่อนแม่ขานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากรป่าและชุมชน

 ผู้น�าทางวัฒนธรรมเเละ      

ความเชื่อ หรือผู้น�าด้านจิตวิญญาณ 

ซึ่งในภาษาปกาเกอะญอ เรียกว่า “ฮีโข่”

เช่น ยามเมื่อจะต้มเหล้าเพื่อประกอบ

พิธีกรรมส�าคัญ ชาวบ้านจะสังเกตการต้ม

เหล้าที่เริ่มโดยพะตี่เเจ เเละต้มเหล้าตามกัน

ทุกครัวเรือน

+ หน่อบีเจ๊ะ(ญ.) ภรรยา -1

และมีลูกผู้หญิง 1 คน

1. พะตี่แดง(ช.)              2. พะตี่จาง(ช.)

3. พะตี่แสง(ช.)              4. พะตี่ตาแยะ(ช.)

5. พะตี่ดอก(ช.)         6. พะตี่ก่อ(ช.)  

7. หมื่นพะมือ(ญ.)         8. พะตี่หล้า(ช.)

 เมื่อหน่อดีแฮและลูกชายที่สืบทอด

ต่างก็เสียชีวิต ท�าให้ผู้ที่เป็นผู้น�ารุ่นต่อไปคือ 

พายุ(สามีของหน่อไซพอ)

ย่า

พายุ (ช.)

ปู่นะนู

1. แม่เอี้อย(ญ.) 

1. หน่อไซพอ(ญ.) 

2. จ่ายุ(ช.) หน่อดีแฮ (ญ.)3. หม่อโท (ช.)

2. หน่อดีแฮ(ช.)

+ หน่อบีเจ๊ะ(ญ.) ภรรยา -2

และมีลูกผู้ชาย 1 คน

4. หน่อมิ(ญ.) 7. หน่อแบ(ญ.)

3. หน่อเลโพ(ญ.) 5. เจาะเปอะเลอะ(ช.) 
8. หน่ออ�าพอง(ญ.)

2. พะตี่แจ (ช.)

อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง :
 กรณีศึกษาอ่างเก็บน�้าแม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่ , 2555

โกงะ (ช.) แปกและ (ญ.)

6. หน่อดี(ญ.)

1. นิพนธ์(ช.) 3. กิตติ (ช.)

1. หน่อเคอแพ(ญ.)

พะตี่ตาแยะ (ช.)

ตีเจอะ (ญ.)

มิติ (ญ.)

1. ไววิทย์ (ช.)

2. สมศักดิ์ (ช.)

หมายถึง เสียชีวิตแล้ว

หมายถึง เป็นผู้น�าทางจิตวิญญาน

หมายถึง เป็นผู้น�าของชุมชน

 

 ผูใ้หญ่บ้านหมูบ้่านแม่ลานค�า 

ซึ่งมีบ้านสบลานเป็นหย่อมบ้าน 

พ่อหลวงนะพอเป็นผู้ใหญ่บ้านคน

ที่ 8 (พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน)

พะตี่แจ

พ่อหลวงนะพอ โชคส่งเสริม
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ผังชุมชน
ชุมชนบ้านสบลาน อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

 บ้ำนสบลำน ตัง้อยู่ทีห่มู่ 6 ต�ำบลสะเมงิใต้ อ�ำเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ พ้ืนทีส่่วนใหญ่เป็นป่ำเบญจพรรณ
ผสมป่ำเต็งรัง จึงมีไม้ไผ่และไม้ตระกูลเต็งรังเป้็นไม้ใช้สอยท่ีส�ำคัญ ชุมชนนั้นไกลจำกอ�ำเภอสะเมิงประมำณ 14 
กิโลเมตร เป็นหมู่บ้ำนที่สร้ำงในท�ำเลบนที่ลำดชัน รวมทั้งสิ้น 22 ครัวเรือนและมีประชำกรทั้งสิ้น 91 คน 
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 ตามจารีตประเพณีพบว่ากว่าชาวปกาเกอะญอจะเลือกท�าเลสร้างบ้านได้ 
หนึ่งหลังไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีความเช่ือและข้อห้ามมากมาย เช่นบ้านของลูุกหลานท่ี
แยกเรือนออกไปต้องปลูกบ้านสูงกว่าบ้านของผู้เฒ่าผู้แก่ในตระกูลเดียวกัน 
 รวมทัง้ยงัมข้ีอห้ามส�าหรบัการห้ามสร้างบ้านทบัทีบ่รรพบรุษุของตระกลู หรอื
ห้ามสร้างบ้านในระนาบเดยีวกนักบัคนในตระกลูอ่ืน และห้ามมมุบ้านชนกบับ้านอ่ืนเพราะ
เชื่อว่าอยู่ไปแล้วจะไม่มีความสุข อย่างไรก้็ตามด้วยพื้นที่หมู่บ้านที่จ�ากัด มีที่ราบน้อย 
จึงอาจมีการอะลุ้มอล่วยกันมากขึ้นในปัจจุบัน
 ส�าหรับความเป้็นอยู่โดยทั่วไป บางครัวเรือนใช้โซลาร์เซลล์ในการผลิตกระแส
ไฟฟ้า มีบ่อน�้า 2 บ่อ และประปาภูเขาส�าหรับน�้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เด็กๆ ไป
โรงเรียนนอกหมู่บ้าน หรือจะไปโรงเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า (ในหมู่บ้าน) ก็ได้
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ปกำเกอะญอ
บ้ำนสบลำน

 บ้านสบลาน ชุมชนเก่าแก่ท่ามกลางภุูเขา ป่าไม้ และสายน�้า มีล�าธารแม่ลานเงินไหลหล่อเลี้ยง
ชาวปกาเกอะญอในชุมชน ผู้ซ่ึงมีวิถชีีวิตพอเพียง และมีส�านึกท่ีว่าตนคือหน่ึงเดียวกบัธรรมชาต ิพวก
เขาใช้ชีวติพึง่พงิธรรมชาติ จนเปรยีบได้ว่าป่าและน�า้คือลมหายใจพวกเขา พวกเขาเป็นกลุม่คนท่ีอาศัย
อยู่ในพื้นที่ป่าต้นน�้า และช่วยดูแลป่าต้นน�้าให้กับคนปลายน�้าอีกด้วย

 ชาวปกาเกอะญอหรอืชาวกะเหรีย่งสะกอ ซึง่

เป็นกลุม่กะเหรีย่งท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย อาศยัอยู่

มากในอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ�าเภอแม่สะเรียง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และแถบจังหวัด

ชายแดนไทยพม่า พวกเขาเรียกตนเองและให้ผู้อื่น

เรียกตนเองว่าชาว "ปกาเกอะญอ" ซึ่งมีความหมายว่า 

"คน" หรือ "ฉันคือคน" 

 ชาวปกากะญอบ้านสบลานตั้งถิ่นฐานอยู่ที่

ระดับความสูงประมาณ 500 เมตรจากระดับน�้าทะเล

ปานกลาง เป็นหย่อมบ้านหน่ึงของหมู่บ้านลานค�า  

ห้อมล้อมด้วยภูุเขา 15 ลกู ซึง่เป็นต้นก�าเนดิของล�าห้วย

หลายสาย ซึ่งไหลลงสู่แม่น�้าขาน สู่แม่น�้าปิง และสู่

แม่น�้าเจ้าพระยาตามล�าดับ

  การท�ามาหากินท่ีส�าคัญคือปลูกข้าวตาม

ระบบไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นภูมิปัญญาการท�าไร่ที่ควบคู่

ไปกับการการรกัษาป่าอนัถือเป็นภูมปัิญญาส�าคญัของ

ชาวปกาเกอะญอ

ชำวปกำเกอะญอ "ฉันคือคน" ป่ำต้นน�้ำ แหล่งก�ำเนิดต้นน�้ำและตำน�้ำ
 ภาคเหนอืเป็นแหล่งป่าต้นน�า้ทีส่�าคญัและมากท่ีสดุของประเทศไทย (46.3%) ป่าต้นน�า้จงึมกัพบ

บรเิวณทีม่คีวามลาดชนัค่อนข้างมาก เช่น ภเูขา เนนิเขา โดยป่าต้นน�า้จะได้รบัความชุ่มช้ืนจากฝนมากทีส่ดุ

และท�าหน้าที่โอบอุ้มหรือรองรับน�้าฝนไว้ไม่ให้กัดเซาะหน้าดิน ซึ่งล�าต้น กิ่ง ใบ ของพันธ์ุพืชและต้นไม้จะ

ช่วยในการชะลอการไหลของน�้า ส่วนรากได้ช่วยดูดซับน�้าไว้ น�้าจึงค่อยๆ ซึมซับลงดิน และไหลลงส�าธาร

อย่างช้าๆ โดยเฉลี่ยความสามารถในการเก็บกักน�้าของป่าต้นน�้ามีค่าเท่ากับ 687.84 ลบ.ม. /  ไร่ 
         ทีม่า : www.seub.or.th 

                                 เข้าถึงเมื่อ : 7 ตุลาคม 2557

 ถ่ินฐานของชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานอยู่ในเขตป่าต้นน�้าระดับ1A  ซึ่งจัดเป็นป่าที่มีความ

อุดมสมบูรณ์มากท่ีสุดเพราะเป็นแหล่งต้นน�้า ห้ามแผ้วถางและใช้สอยประโยชน์ใดๆ ปกาเกอะญอบ้าน

สบลานใช้ระบบความเชื่อเพ่ือควบคุมพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากป่าและน�้า เช่น การแบ่งพ้ืนท่ีป่า                  

บางส่วนให้เป็นพ้ืนท่ีของป่าความเชือ่และ ม ี"ผ"ี เป็นสิง่ทีพ่วกเขาต้องเคารพเกรงกลวั ซึง่ไม่ว่าทรพัยากรทัง้

ป่าและน�า้จะสมบูรณ์เพียงใด ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานจงึใช้สอยแต่เท่าท่ีจ�าเป็น ไม่ละเมดิ เบียดเบยีน 

และเคารพธรรมชาติที่พวกเขาต้องพึ่งพิง
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น�้ำแม่ลำน
สู่น�้ำแม่ขำน
หล่อเลี้ยงผู้คน

ลุ่มน�้ำขำนตอนบน อยู่ในหุบเขาที่แคบชันในเขตป่าเขา 
มีที่ราบระหว่างหุบเขาซึ่งเป็นท่ีราบเล็กๆ และมีระบบ
เหมอืงฝายขนาดเลก็ 17 ระบบ อาศัยน�า้จากน�า้แม่สาบ 
น�้าแม่สะเมิง และห้วยกองขากน้อย ชาวบ้านกว่า 20 
หมู่บ้านในบริเวณนั้นได้ใช้น�้าจากระบบเหมืองฝายนี้ใน
การท�าการเกษตร ซึง่หนึง่ในหมูบ้่านน้ันก็คอืหย่อมบ้าน
สบลานในหมุู่บ้านแม่ลานค�า

ลุ่มน�้ำขำนตอนล่ำง เริ่มตั้งแต่บ้านห้วยโท้ง โดยพื้นที่
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
ชาวบ้านจาก 12 หมู่บ้านในพื้นที่นั้นส่วนมากท�าการ
เกษตรเนื่องจากมีพื้นที่ท�าเกษตรกรรมขนาดใหญ่ มี
ระบบเหมอืงฝายทีห่ล่อเลีย้งทีน่านบัแสนไร่อยู ่8 ระบบ 
ซึ่งเหมืองฝายเหล่านี้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยน�้าจากแม่น�้า
ขานและแม่น�้าวาง

 บริเวณป่าต้นน�้าบ้านสบลาน เป็นต้นก�าเนิดของล�าห้วยน้อย

ใหญ่ 22 สาย ซึ่งแต่ละสายนั้นได้ไหลมารวมกันเป็นล�าน�้า 3 สาย คือ 

แม่ลานเงิน แม่ลานค�า และแม่ลานหลวง และไหลมารวมกับล�าน�้าแม่

ขาน ซึง่ไปรวมกับแม่น�า้ปิงในท่ีสดุ อาจเรยีกได้ว่าผืนป่าบรเิวณบ้านสบ

ลานนั้น คือส่วนหนึ่งของต้นน�้าแม่น�้าปิงนั่่นเอง 

 ในส่วนของล�าน�า้แม่ขานน้ันมีต้นก�าเนิดจากป่าต้นน�า้บนเทอืก

เขาสงูในอุทยานแห่งชาตอิอบขาน อ�าเภอสะเมิง จังหวดัเชยีงใหม่ และ

ต่อเน่ืองเป็นบรเิวณผนืป่าเดยีวกันกับป่าต้นน�า้ท่ีบ้านสบลานตัง้อยู่ และ

ไหลลงสูท่ี่ราบลุ่มแม่ขานทางตอนล่าง รวมพืน้ท่ีหล่อเลีย้งผู้คน 3 อ�าเภอ 

ได้แก่ อ�าเภอสะเมิง อ�าเภอสันป่าตอง และอ�าเภอแม่วาง จนเมื่อล�าน�้า

แม่ขานไหลไปบรรจบกับแม่น�้าแม่ปิงท่ีบ้านสองแคว อ�าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กลายเป็นล�าน�้าสายใหญ่ไหลหล่อเลี้ยงผู้คนใน

ที่พื้นที่ราบ จนกระทั่งมาถึงคนปลายน�้าอย่างพวกเรา

 ชาวบ้านอ�าเภอสะเมิง อ�าเภอสันป่าตอง และอ�าเภอแม่วาง

พึ่งพิงและใช้ประโยชน์จากล�าน�้าแม่ขานมาโดยตลอด โดยส่วนใหญ่

ชาวบ้านจะน�าน�า้ไปใช้ในการอปุโภคบรโิภคและในการเกษตรเป็นหลกั 

เช่น การท�านา ปลูกล�าไย ปลูกถั่ว  กระเทียม หัวหอมใหญ่ เป็นต้น รอง

ลงมาจึงจะน�าน�้าไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ และท�าประมงน�้าจืด รวมถึง

การน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมซึ่งมีเพียงเล็กน้อย  

  

แม่ขำน

แม่สำบ

แม่น�้ำปิงบ้ำนห้วยโท้ง

ไม่ใช่สัดส่วนที่จริง

ที่มา : ฐานข้อมูลการจัดการที่ดิน 

บ้านสบลาน หมู่ที่ 6 ต�าบลสะเมิงใต้ 

อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ห้วยลูกอ๊อด

ห้วยหมี

ลานเงิน

ลานค�า

ลานหลวง แม่ลาน

บ้านสบลาน
แม่ขำน

แม่ขำน

แม่ขำน
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ชุมชนบ้ำนสบลำน
รายล้อมด้วยสายน�า้น้อยใหญ่ ทัง้ห้วยลกูอ๊อด 
ห้วยหมี แม่ลานเงิน แม่ลานค�า แม่ลานหลวง 
แม่ลาน และแม่ขาน อันเป็นล�าน�้าที่หล่อเลี้ยง
ผืนป่า สรรพชีวิตทั้งหลาย รวมแม้กระทั่งชีวิต
ของชาวปกาเกอะญอเอง 
โดยเฉพาะแม่ลานหลวงและแม่ลานเงิน ซึ่งอยู่
ใกล้ชุมชนกว่าล�าน�้าใด ล�าน�้าทั้งสองนี้จึงเป็น
แหล่งก�าเนิดภูมิปัญญา และชุดความรู้อัน
ชาญฉลาดในการจัดการทรัพยากรน�้าอย่าง
ยั่งยืนของชาวปกาเกอะญอ

กำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ
ทิเตอ 
 แต่เดมิชาวปกาเกอะญอมวัีฒนธรรมการ

ตักน�้าด้วย "ทิเตอ" หรือกระบอกไม้ไผ่เพื่อน�าน�้ามา

ใช้ในครวัเรอืน เป็นวิธีท่ีหล่อหลอมให้พวกเขาใช้น�า้

อย่างประหยัดและรู้คุณค่า และยังช่วยสร้างความ

สามัคคีในชุมชน 

 เมื่อต้องการใช้น�้า "โม" หรือผู ้เป็นแม่

จะรวบรวม "ทิเตอ" ใส่ก๋วยสะพายหลังไปตักน�้าที่

ล�าห้วย และมกัจะได้พบปะพูดคยุกับโมบ้านอืน่กัน

ที่ล�าห้วยนั้น เป้นอีกวิถีหนึ่งที่ท�าให้ชาวบ้านได้ใกล้

ชิดกัน

 อีกทั้ง "ทิเตอ" ที่ท�าจากกระบอกไม้ไผ่นั้น

เป็นวัสดุจากธรรมชาติและหาง่ายในท้องถิ่นเมื่อ

ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ชาวบ้านก็จะท�าอันใหม่

ข้ึนมาใช้ ส�าหรับ "ทิเตอ" เก่าก็จะเสื่อมสลายกลับ

คืนสู่ธรรมชาติไป

    วัฒนธรรมกำรใช้น�้ำ ใช้แล้ว ไม่ท�ำลำย

ควำมเชื่อและข้อห้ำม
 ชาวปกาเกอะญอเชื่อว่าล�าน�้าทุกสายมี "ผีน�้า" หรือ "นาที"   

       อาศัยอยู่ และจะคอยดูแลรักษาสายน�้าและสัตว์น�้า หากไม่มี   

  "นาท"ี ล�าน�า้จะแห้งลง และหากกระท�าไม่ดต่ีอล�าน�า้จะถูกลงโทษ เช่น

ท�าให้น�้าสกปรก น�้าแห้ง เป็นต้น ดังน้ันชาวปกาเกอะญอจึงมีข้อห้าม

มากมายที่ถูกปลูกฝังมาต้ังแต่เด็ก จนกลายเป็นนิสัยที่ปฏิบัติตามมา

จนทุกวันนี้ ตัวอย่างเช่น

 ห้ามอุจจาระ ปัสสาวะ ลงในล�าน�้า 

 ห้ามซักผ้า หรือตักน�้าในจุดที่ไม่อนุญาต 

 ห้ามล้างเท้าในล�าน�้า โดยที่ยังไม่ได้ขออนุญาตผีน�้า

 ห้ามทิ้งขยะและเศษอาหารลงล�าน�้า

 ส�าหรับใครก็ตามท่ี "ถูุกผีน�้าท�า" อาจมีอาการเจ็บตา หุูอื้อ 

กินข้าวไม่ได้ นอนไม่หลับ คันผิวหนัง ก็จะให้ "หมอเมื่อ" ดุูให้ว่าจะท�า

พิธีเลี้ยงผีน�้าอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่จะเลี้ยงผีน�้าด้วยข้าวสาร ส้มป่อย 

ขมิ้น แป้งเหล้าห่อด้วยใบตอง น�าไปไหว้ผีน�้าตรงท่ีกระท�าไม่ดีต่อผีน�้า 

หรือโดนผีน�้า แล้วพูดเชิญให้ผีน�้าและเจ้าทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเจ้ากุ้ง         

เจ้าปลา เจ้าหิน เจ้าผา เป็นต้น มารับของไหว้นี้ไป 

 และไม่ว่าใครจะเชื่อเรื่องเหล่านี้หรือไม่ แต่ว่าผลท่ีได้ท�าให้

ชาวปกาเกอะญอไม่เคยกล้าท�าร้ายสายน�้าของพวกเขาให้เสื่อมโทรม

พะตี่ตาแยะ ผู้อาวุโสชาวปกาเกอะญอท่านหน่ึง
กล่าวว่า "น�้าไม่ใช่ของใครคนใดคนหน่ึง เราใช้    
ร่วมกัน เราก็ต้องรักษาร่วมกัน" 

ระบบประปาภูเขา ถูกน�าเข้ามาในชุมชนและอาสาสร้างให้โดยนักศึกษาจากสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งดึงน�้าผ่านท่อ PVC มาจากล�าน�้าเแม่ลานเงิน

เนือ่งจากเป็นล�าน�า้ท่ีมรีะดบัสงูกว่าชมุชน ระบบประปาภเูขานีน้�าความสะดวกสบายมาสูช่าว

ปกาเกอะญอมากขึ้นเพราะไม่ต้องเดินไปตักน�้าเอง เพียงแค่เปิดก๊อกน�้าที่ต่อจากแท็งค์น�้าก็มี

น�า้ใช้แล้ว  อย่างไรก็ตามชาวบ้านมกัประสบปัญหาเรือ่งของท่อแตก และท่อตนัเพราะตะกอน

ดินทราย  น�้าไม่ไหล และในระยะยาวอาจเป็นระบบที่เบียดเบียนธรรมชาติ ท�าให้เกิดขยะเช่น

ท่อพลาสติกที่แตกหัก หรือชาวบ้านอาจใช้น�้าสิ้นเปลืองมากขึ้น

16



 ไร่หมุนเวยีนซึ่งเป็นวิถีท�ากนิหลักของชาวปกาเกอะญอ

บ้านสบลานนั้น จะอาศัยน�้าฝนในการปลุูกข้าว ส่วนการท�านาเพิ่ง

เริม่มใีนภายหลงั และจะอาศยัน�า้จากระบบเหมอืงฝายทีน่�ามาจาก

ล�าห้วยอีกต่อหนึ่ง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบการเกษตรในรูปแบบใด 

ชาวปกาเกอะญอก็จะปลกูข้าวเพียงปีละครัง้ เพราะมวิีถี "ท�าแค่พอ

กิน" ซึ่งหากมีเหลือก็จะขายเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่

ว่า "ปลูกแค่ปีละครั้งเดียวก็พอ เวลาที่เหลือจะขอใช้ชีวิต" 
 อีกจุดประสงค์หนึ่งท่ีหลายคนไม่รู้ ว่าเหตุใดชาวปกา-

เกอะญอบ้านสบลาน จงึยังคงท�าไร่ท�านาเพียงครัง้เดยีวต่อปี ท้ังนีก็้

เพ่ือให้คนข้างล่างท่ีอยู่ปลายน�า้กว่าพวกเขาได้มนี�า้สะอาดใช้อย่าง

เพียงพอนั่นเอง

ท�ำไร่นำแค่พอกิน เหมืองฝำย
 นอกจากน�้าฝนแล้ว ชาวปกาเกอะญอบ้าน

สบลานยังต้องอาศัยน�้าจากเหมืองฝาย ซึ่งคือวิธีการน�าน�้า

จากล�าน�้าธรรมชาติมาใช้ในพ้ืนท่ีเพาะปลูก โดยการสร้าง

คันกั้นล�าน�้าเดิมด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน ท่อนไม้ ล�า

ไม้ไผ่เพ่ือกักน�้าให้เอ่อท่วมจนล้นแผ่ออกไป หรือเป็นล�าน�้า

สายใหม่ที่แยกออกไป เป็นการเบี่ยงน�้าจากล�าน�้าสายเดิม 

จากนั้นจึงอาศัยแรงไหลตามธรรมชาติของน�้า โดยเฉพาะ

แรงโน้มถ่วงท่ีส่งน�า้ลงสูท่ี่ต�า่กว่าเข้าล�าเหมอืงซึง่อาจท�าจาก

ท่อนไม้ขุดเป็นรางหรือร่องน�้าที่ขุดขึ้นเพื่อใช้ในการส่งหรือ

ล�าเลียงน�้าจากฝายผ่านล�าเหมืองไปสู่นา 

 ส�าหรบัวสัดุทีใ่ช้ในการสร้างฝายซึง่เป็นวสัดุจาก

ธรรมชาติทั้งหมด ไม่นานก็จะเสื่อมสภาพและสลายกลับสู่

ธรรมชาติ ไม่กลายเป็นสิ่งแปลกปลอม หรือมลพิษต่อล�าน�้า

 นอกจากนี้เหมืองฝายยังไม่เป็นการปิดกั้นทาง

น�้าเดิม เพราะน�้าบางส่วนยังสามารถไหลต่อไปได้ รวมไป

ถึงตะกอนและสัตว์น�้าขนาดเล็ก จึงไม่เป็นการท�าลาย

ระบบนิเวศทั้งต้นน�้าและปลายน�้าอีกด้วย และด้วยความ

ที่ฝายต้องการการบ�ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงกลายเป็น

การสร้างความสามัคคีในชุมชน เพราะชาวบ้านจะต้อง

มาร่วมกันดูแลและซ่อมแซมฝายอย่างสม�่าเสมอ

หอผีฝำย 
 สร้างขึ้นเพ่ือประกอบพิธีไหว้ "ผีฝาย" และนี่คืออีกหน่ึงตัวอย่างของ

การใช้น�้าอย่างเคารพของชาวปกาเกอะญอ เพราะเชื่อว่าการสร้างฝายน้ัน 

เป็นการรบกวนผีน�้า จึงต้องมีการไหว้เพื่อขออนุญาตและขอขมา "ผีฝาย" ทุก

ปีก่อนการท�านา ไม่เช่นนั้นจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับคนในครอบครัว 

 หอผีฝายจะมุงหลังคาด้วยใบตองตึงหรือใบก๊อ มีเสาสูง 4  เสาท�า

ด้วยล�าไม้ไผ่ยาว มีส่วนของบันไดที่จะต้องมีจ�านวนขั้นบันไดเป็นเลขคี่ และ

ด้านข้างของหอจะมีสายรุ้งท่ีท�าจากตอกไม้ไผ่ดัดโค้งไว้ด้วย ส�าหรับของเซ่น

ไหว้จะต้องมี 2 ชุดส�าหรับผีผู้หญิงและผีผู้ชาย โดยในหนึ่งชุดจะประกอบไป

ด้วย ไก่ เหล้า พริก เกลือ แกลบ หมาก บุหรี่ และข้าว

ล�าน�้าเดิมแอ่งน�้าล้น

ล�าน�้าเดิม
ฝาย 
กั้นล�าน�้าจนน�้าเอ่อล้น

ล�าเหมือง
ส่งน�้าเข้าสู่ที่นา

น�้าล้นเข้าสู่ล�าเหมือง

ล�าน�้าใหม่

ส่วนประกอบของฝำย
1

2

3
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ชาวปกาเกอะญอมีพิธีสืบชะตาน�้าในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม 

เพื่อเลี้ยงผีน�้า โดยจะมีการต้มเหล้าหนึ่งหม้อ พร้อมไหว้ด้วยไก่ 1 คู่ 

ท�าอย่างนี้ทุกปี จนครบ 3 ปี  จะไหว้ด้วยหมู



ไ

ชาวปกาเกอะญอมีเพียง “ป่า” ก็อยู่ได้

น�้า น�้าในการอุปโภคบริโภค มาจากป่าที่อุดมสมบูรณ์

อาหาร ปกาเกอะญอพึ่งพาอาหารจากป่า ทั้งเห็ด หน่อไม้ 

หวายพืชผักที่ขึ้นในป่าและใกล้ล�าห้วย ไม้ผล รวมทั้งสัตว์น�้า 

และสัตว์ป่า

บ้าน  บ้านดั้งเดิมของชาวปกาเกอะญอสร้างจากวัสดุ

ธรรมชาติทั้งหลัง โดยมากเป็นพันธุ์ไม้จากป่า

ยารกัษาโรค สมนุไพรขึน้ตามป่าน้ันมอียู่มาก เป็นทัง้ยา

รักษาโรค บรรเทาอาการเจ็บป่วย และรักษาสมดุลของ

ร่างกายได้

แหล่งท�ามาหากนิ ชาวปกาเกอะญอใช้พ้ืนท่ีป่าส่วนหน่ึง

ในการท�าไร่หมนุเวยีนและท�านา รวมทัง้เป็นแหล่งอาหารของ

สัตว์เลี้ยง

ป่ำอนุรักษ์ ป่ำควำมเชื่อ และ ป่ำใช้สอย

ชาวปกาเกอะญอมีี พื้นที่ป่าทั้งหมดกว่า 18,000 ไร่ 
โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น  ป่าอนุรักษ์ 85% และ พื้นที่ใช้สอย 15% 

ภูมิปัญญำ 
กำรแบ่งพื้นที่ป่ำ

“ไม่มีป่าก็อยู ่ไม่ได้ คนท้ัง
ประเทศก็อยู่ไม่ได้ คนปลาย
น�้าคนต้นน�้าก็อยู่ไม่ได้  ตาย
กันหมดทั้งคนทั้งสัตว์ ”

- พะตี่ตาแยะ ยอดฉัตรมิ่งบุญ

“เพียงแค่พอเพียง”

เพราะพึ่งพิง จึงต้องดูแล...

 ป่าภาคเหนือมี 5 ชั้น ดังนี้

 ป่าชั้นที่1 ป่ำสนเขำ พบบนภูเขาสูง (200 - 1,800 MSL) ป่าโปร่งไม่ผลัดใบ 

พันธุ์ไม้ส�าคัญได้แก่ สนสองใบ สนสามใบ อาจขึ้นปะปนกับไม้อื่น เช่น เต็ง รัง เหียง

 ป่าชั้นที่ 2 ป่ำดบิแล้ง (100 - 500 MSL) ป่าผลัดใบ  พบตามที่ราบเชิงเขา ไหล่

เขา และหุบเขาที่ชุ่มชื้น หรือบริเวณที่กักขังน�้าไว้ได้

 ป่าชั้นที่ 3 ป่ำเบญจพรรณ (50 - 800 MSL) ป่าผสมผลัดใบ พันธุ์ไม้ส�าคัญ

ได้แก่ สัก มะค่า แดง ประดู่และชิงชัน 

   ป่ำเต็งรัง (50 - 1,000 MSL) ป่าโปร่งไม้วงศ์ยาง เช่น เต็ง รัง ป่าชั้น 

3 นี้ อาจเกิดไฟป่าได้หากแล้งนาน ดังนั้นพันธ์ุไม้จึงเป็นจ�าพวกทนไฟได้ดี

 ป่าชั้นที่ 4 ป่ำดิบชื้น (0 -   100 MSL) ป่าไม่ผลัดใบ พบตามที่ราบลุ่ม มรสุม

พัดผ่าน ชุ่มชื้นทั้งปี ต้นไม้อาจสูงถึง 30-50 เมตร มีพืชล่างเช่น เฟิร์น เห็ด เถาวัลย์

 ป่าชั้นที่ 5 ป่ำแดงหรือป่ำแพะ ป่าผลัดใบพบได้ทั่วไปที่มีดินตื้น ปนทราย

 

    ป่ำคือทุกอย่ำงของชีวิต 

ป่ำของเรำ   
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 ถิ่นฐำนของชำวปกำเกอะญอบ้ำนสบลำนคือป่ำชั้นที่ 3 ซึ่งค่อนข้ำงลำดชัน
เป็นทีร่วมของล�ำห้วยและสำยน�ำ้เลก็ๆ อยูใ่นเขต “ไข่แดง“ หรอืป่ำต้นน�ำ้ทีส่�ำคญัของ
ประเทศ ชำวบ้ำนจะใช้ประโยชน์จำกทรพัยำกรป่ำและน�ำ้อย่ำงมรีะเบยีบแบบแผนตำม
จำรีตประเพณี ถือเป็น “ป่ำชุมชน” ของชำวปกำเกอะญอบ้ำนสบลำนนั่นเอง

MSL : Mean sea Level

หรือระดับน�้าทะเลปานกลาง (ร.ท.ก.)

ป่าอนุรักษ์

ป่าความเชื่อ

พื้นที่ไร่หมุนเวียน

นา

ล�าน�้า

พื้นที่อยู่อาศัย

ป่าใช้สอย
ห้วยลูกอ๊อด

ห้วยหมี

ลานเงิน

ลานค�า

ลานหลวง แม่ลาน

บ้านสบลาน

ป่ำเดหมื่อเบอ

ป่ำดำวิโดะ

ป่ำตำซัวโค่

ป่ำเดปอ

แม่ขาน

แม่ขาน

N
ไม่ใช่สัดส่วนที่จริง



ป่ำควำมเชื่อ
ป่าเดปอ 
 เมือ่ทารกเกิดมาผู้เป็นพ่อจะน�า

สายสะดือลูก(เดปอ) ใส่กระบอกไม้ไผ่

แล้วน�าไปผูกกับต้นไม้ใหญ่ในช่วงเช้า

ของวัน เพราะเชื่อว่าจะท�าให้เด็กเป็นคน

ตื่นเช้า และเพ่ือให้ต้นไม้คุ้มครองดูแล

ขวัญของเด็ก เด็กชาวปกาเกอะญอจึงมี

ต้นไม้ประจ�าตวั เป็นกุศโลบายท�าให้ไม่มี

ใครกล้าตัดต้นไม้น้ัน ซึ่งต้นไม้หน่ึงต้น

สามารถผูกสายสะดือของเด็กหลายคน

ได้ เชื่อว่าเด็กที่มีสายสะดือผูกอยู่ต้น

เดียวกันก็จะรักกัน

  
 หากใครตัดต้นเดปอจะต้องท�า

พิธีเรียกขวัญเด็กท่ีเป็นเจ้าของต้นไม้น้ัน 

โดยการน�าเหล้า 1 ขวด และไก่ 1 คูไ่ปไหว้ 

รวมถึงผูกสายสิญจน์ท่ีข้อมือเด็กเพ่ือ

เป็นการเรียกขวัญเด็กคืนมา

ป่าตาวีโดะ
 ป่าช้าเดก็ เป็นทีฝั่งศพเดก็ทารกหรอื

ศพเด็กที่แท้งเชื่อว่าเป็นผีร้ายท่ีสุด ชาวบ้าน 

จะน�าศพเด็กมาฝังใต้ต้นไทร ซึง่มนี�า้ยางสขีาว

เปรยีบเหมอืนน�า้นมแม่ เป็นการฝากต้นไทรให้

ดูแลเด็ก และเมื่อฝังร่างเด็กแล้ว จึงเดินกลับ

โดยห้ามหันไปดู

 มคีวามเชือ่ว่าหากมหีมาด�าในหมูบ้่าน

ตาย แสดงว่าผีเด็กหิวจึงต้องมีการท�าพิธีไหว้ผี

เด็ก ด้วยก้อนหิน 1 ก้อน หมาด�า 1 ตัว พริกและ

เกลือ แล้วใช้ไม้ขีดเป็นวงกลมแล้วจึงสวดไม่ให้

ผีออกจากวงกลมไปหลอกชาวบ้าน

จนกว่าก้อนหินจะผพัุงสลายไป ผจีงึจะออกมาได้

 นอกจากนี้ยังห้ามคู่สามีและภรรยาท่ี

ก�าลังต้ังครรภ์เข้าไปในปาช้าเด็กโดยเด็ดขาด 

เพราะผีเด็กจะท�าให้แท้ง

ป่าตาซัวโค่
 ป่าช้าผู้ใหญ่ ห้ามหาของป่าและ

ตัดไม้ เพราะจะท�าให้ผีตามกลับบ้าน และ

ถือว่าของในป่าช้าเป็นของไม่ดี ไม่ควรน�า

เข้าบ้าน

ป่าเดหมื่อเบอ
 ป่าท่ีอยู่บนเนินเขามีน�้าล้อมรอบ 

มีความเชื่อว่าเป็นบ้านของผี ห้ามท�าไร่

หมนุเวียน และตดัไม้ ในอดตีเคยมคีนฝ่าฝืน

เข้าไปท�าไร่ แต่เมื่อได้ผลผลิตจะมีคนตาย

ไปหนึ่งคนเสมอ 

ป่าตาเดโดะ
 ป่ากิ่วดอยซึ่งจะมีลมแรง ชาวบ้าน

เชื่อว่าเป็นทางเดินผี ห้ามท�าไร่หมุนเวียนหรือ

เก็บของป่า และห้ามพักแรมบริเวณนั้นเพราะ

จะหายไปเลย เชื่อว่าจะถูกผีกิน

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

จิตส�ำนึก
มีมากแต่กลับใช้น้อย 

ไม่โลภ ใช้อย่างคุ้มค่าและพอดี ใช้เท่าท่ี

จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตเท่านั้น มีป่ากว้าง

ใหญ่ แต่เลือกใช้แค่ 15%

กว่าจะได้ใช้...ยาก
ต้องได้รบัความเห็นชอบจากชมุชน ต้องเชือ่

ฝันบอกเหตุ ต้องท�าตามข้อห้าม ต้องเซ่น

ไหว้และขออนุญาตจากผี เมื่อละเมิดล่วง

เกินต้องขอขมา

เชื่อแล้วเชื่อเลย...ไม่มี “แต่” 

หากเป็นกฏระเบียบอาจต้องมีค�าอธิบาย 

แต่หากเป็นความเชื่อ  ไม่ว่าอย่างไรก็เชื่อ

ไปแล้ว ความเชื่อไม่จ�าเป็นต้องมีค�า

อธิบายใดๆ

 ชาวปกาเกอะญอจัดการทรัพยากร

ป่าและน�้าด้วยจิตส�านึกและความรัก โดยไม่

จ�าเป็นต้องสร้างรั้วเพื่อแสดงอาณาเขต แต่รับรู้

ขอบเขตได้ด้วยจิตส�านึกดังกล่าว แม้ไม่มีรั้วหรือ

ป้ายบอกชาวปกาเกอะญอก็สามารถรับรู้ได้ว่า

จะต้องใช้พื้นที่และทรัพยากรป่าเท่าไหร่และ

อย่างไร จึงจะไม่เป็นการท�าลายป่า 

 ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานจึง

เป็นกลุ่มคนต้นน�้าที่คอยปกป้องดูแล และรักษา

ทรัพยากรป่าและน�้าให้แก่คนไทยทั้งประเทศ

ป่ำชุมชน

ป่ำอนุรักษ์
 เป็นส่วนหนึง่ของป่า

ชุมชน เนื่องจากชาวบ้าน

อาศัยสายน�้าจากผืนป่าน้ีใน

การใช้สอย

 บรเิวณน้ีชาวบ้านได้

ตกลงกนัว่าจะไม่เข้าไปตัดไม้

และท�าไร่นาแต่สามารถเก็บ

ของป่า สมุนไพร ซึ่งมักไม่มี

ใครเข้าไปใช้ประโยชน์เพราะ

อยู่ไกลจากหมู่บ้าน

ป่ำอนุรักษ์
ยั่งยืน

ป่ำใช้สอย

พิธีกรรม

สามารถเข้าไปเก็บของป่าได้

ห้ามใช้ประโยชน์

 ชาวบ้านสามารถตัดไม้ 

ถางทีเ่พ่ือท�าไร่ท�านา และเก็บของป่า 

หน่อไม้ เห็ด และสมุนไพรต่างๆ เพื่อ

การอุปโภคบริโภคได้

 อย่างไรก็ตาม เมือ่บรเิวณท่ี

เคยเปน็พืน้ทีท่�ากินมาก่อน มต้ีนไมที้่

สูงใหญ่แล้ว ชาวบ้านมักจะไม่ท�ากิน

อีก  จะปล่อยให้กลายเป็นป่า ท่ี

สมบูรณ์ดังเดิม

 พ้ืนท่ีป่า 6,000 กว่าไร่นีผ่้าน

การสัมปทานป่าถึง 2 ครั้ง ชาวบ้านจึง

ก�าหนดให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ยั่งยืน

 เป็นต้นก�าเนิดสายน�้าที่ใช้

หล่อเลีย้งคนในทีลุ่ม่ ชาวบ้านจงึตัง้ใจ

รักษาและอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน และ

คนปลายน�้าอย่างพวกเรา
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ไร่หมุนเวียน
...เพือ่ให้พืน้ทีเ่ดมิฟ้ืนตัวและกลบัมาอดุมสมบรูณ์ ท�าให้หมนุเวยีนกลบัมาใช้
ประโยชน์ในพื้นที่เดิมได้อีกครั้งหนึ่ง 

 ไร่หมุนเวียนถือเป็นรูปแบบเกษตรกรรมย่ังยืน ท่ีสามารถรักษาความ

หลากหลายทางชีวภาพไว้ได้มากที่สุดระบบหน่ึง เป็นการท�ามาหากินหลักของ

ชาวปกาเกอะญอซึง่คอืการปลกูข้าวไร่ทีห่มุนเวยีนไป 7 ป ีบนทีด่นิท�ากนิ 7 แปลง 

โดยจะปลูกข้าวปีแรกบนที่ดินแปลงแรก และเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะปล่อยให้ไร่ฟื้น

ตัวไปอีก 7 ปี  ไร่ที่รอการฟื้นตัวจนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิมนี้เรียกว่า 

“ไร่เหล่า” และโดยในปีถัดไปจะเวียนไปท�าไร่ในแปลงอื่นที่มีการพักมาแล้ว 7 ปี

เช่นกัน ด้วยระบบนี้จะส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่หลากหลายด้วยต้นไม้น้อยใหญ่

ที่ถูกทิ้งให้ฟื้นฟูตามช่วงเวลาที่นานต่างกัน ส่งผลต่อพันธุ์สัตว์น้อยใหญ่ท่ีหลาก

หลายและเข้ามาอยู่อาศัย 

 ไร่หมุนเวียนถือเป็นภูมิปัญญาท่ีส�าคัญของชาวปกาเกอะญอ เพราะ

ท�าให้มีข้าวรับประทานตลอดปี และเป็นวิถีท�ากินที่ไม่ท�าร้ายธรรมชาติ

 ระบบเกษตรกรรมพื้นบ้านที่เป็น
ระบบเพาะปลูกในพ้ืนที่หน่ึง ใน
ช่วงเวลาหนึง่ จากนัน้จะย้ายพืน้ที่
เพาะปลูกไปยังพื้นที่ใหม่...

12เดือน

ลมหายใจแห่งปกาเกอะญอ
“ตู้กับข้ำว...ตู้ยำ”

ของชาวปกาเกอะญอ
 การท�าไร่หมุนเวียนน้ันไม่ได้มีการปลูกเฉพาะ

ข้าว ในไร่หมุนเวียนนั้นยังมีพันธุ์พืชอีกหลายสิบชนิด 

และคาดว่าอาจถึง 70 ชนิดที่ปลูกไปพร้อมกับการปลูก

ข้าว โดยจะมีการหยอดเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ เช่น เมล็ด

ฟักทอง แตง มะเขือ พริก ถั่ว งา อ้อย ลุูกเดือย เป็นต้น 

ลงในหลมุพร้อมกับเมลด็พันธ์ุข้าว เมือ่พืชเตบิโตจะกลาย

เป็นแหล่งอาหารส�าคัญ  รวมทัง้ยา และสมนุไพรส�าหรบั

ชาวปกาเกอะญอต่อไป

ปฏิทินในการท�าไร่หมุนเวียน
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ข้อห้ำมและกำรเลือกพื้นที่
 พื้นที่ในการท�าไร่หมุนเวียนนั้นจะตกทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ 
แต่ถ้าหากต้องการท�า “ไร่หมุนเวียน” ในพื้นที่ใหม่ จะต้องได้รับการ
ยินยอมจากชุมชน 
 รวมทั้งมีกฎและข้อห้ามต่างๆ ในการเลือกพื้นที่ดังนี้
1.  ห้ามเลือกพื้นที่ที่มนี�้ำขังเพราะเชื่อว่าจะเป็นการลบหลู่ผีน�้า

2.  ห้ามเลือกพื้นที่ กิ่วดอย เพราะเชื่อว่าเป็นทางเดินของผี เป็นที่อัปมงคล 

หากท�าไร่จะได้ผลผลิตน้อย

3. ห้ามท�ำไร่ควบทั้งสองฝั่งของล�ำน�้ำ เพราะเชื่อว่าเป็นทางที่ปลาว่าย

น�้าผ่าน และจะเป็นการท�าลายทรัพยากรน�้า คนปลายน�้าจะไม่สามารถ

ใช้สอยได้ด้วย

4.  ห้ามท�าไร่ในพืน้ทีห่นบี หรอืพืน้ทีร่ะหว่างไร่ของพีน้่องคูอ่ืน่ทีไ่มไ่ด้อยูใ่น

ตระกูลของตน และหากมีคนนอกเข้ามาท�าไร่ในพ้ืนท่ีนั้นจะเกิดเรื่องไม่ดี 

เช่น นอนไม่หลับ  ไม่สบาย จนถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียว

5.  ห้ามเลือกพื้นที่ตรงตำน�้ำผุด (ตาน�้า) เพราะเชื่อว่าเป็นที่สถิตย์ของผีน�้า 

ถ้าหากท�าไร่ตรงน้ันจะได้ผลผลิตน้อย และท�าให้น�้าของตาน�้านั้นแห้งจน

ไม่มีน�้าใช้

6. ห้ามเลอืกพืน้ทีท่ีล่�ำน�ำ้สองสำยมำสบกนั เพราะเชือ่ว่าเป็นทางท่ีปลา

ว่ายน�้า จะท�าให้ปลาซึ่งเป็นอาหารของชาวปกาเกอะญอสูญหายไป

7. ห้ามท�าในพื้นที่ที่ มีงู หรือเก้ง กวำง เพราะเชื่อว่าถ้าหากท�า จะเกิด

เรื่องร้ายแรงขึ้น และเป็นการท�าลายที่อยู่อาศัยของสัตว์

8. ห้ามท�าไร่ในพืน้ทีท่ีม่ต้ีนไม้ใหญ่ เพราะถางไร่ยาก และไม่อยากท�าลาย

ต้นไม้ใหญ่

9. ห้ามท�าไร่ในพื้นที่ป่ำดงดิบ เพราะเป็นป่าต้นน�้า น�้ามากเกินไปท�าให้

ผลผลิตน้อย โดยให้ท�าในพื้นทีป่าเบญจพรรณแทน

10. ห้ามท�าไรบ่นยอดเขำ เพราะข้าวจะไม่งาม

 เมือ่จะเลอืกพืน้ทีท่�ำไร่ ชาวปกาเกอะญอจะใช้น�า้ส้มป่อยด�าหัว เพ่ือขบัไล่ส่ิงไม่ดอีอกไป 

แล้วจึงไปเลอืกพืน้ที ่เมือ่ได้พืน้ทีท่ี่เหมาะสมจะเสีย่งทายปกัไมล้งดนิ 3  ครัง้ เมื่อดงึไมข้ึน้มาดพูบว่า

ไม้ยาวขึ้น แสดงว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการท�าไร่

 จงึบอกผว่ีาให้ช่วยย้ายที ่และบอกกล่าวว่าจะขอท�าไร่ อย่างไรก็ตามเมือ่ชาวปกาเกอะญอ 

กลับไปบ้าน  ตกกลางคืนหากนอนและฝันเห็น งู เสือ ไฟ หรือ สิ่งที่เลวร้ายก็จะต้องเปลี่ยนที่ท�าไร่  

เพราะหากท�าไร่ตรงนัน้จะเกิดผลร้ายแก่ตนเองและครอบครัว และในทางกลบักันหากฝันเห็น กวาง 

เก้ง น�้า ช้าง ก้อนหิน หรือว่าหน้าผา จะเป็นลางดีบอกว่าพื้นที่ที่เลือกไว้เหมาะแก่การท�าไร่ และหาก

ท�าไร่ตรงนั้นจะได้ผลผลิตมาก

 จะเหน็ว่ากว่ำจะท�ำไร่หมนุเวยีนในผืนป่ำนัน้ได้  ชาวปกาเกอะญอจะต้องยอมรบัเงือ่นไข

ที่ยุ่งยาก ซึ่งอยู่ในรูปของความเชื่อและข้อห้ามต่างๆ ตามท่ีกล่าวไป ไม่ง่ายเลยส�าหรับชาวปกา-

เกอะญอที่จะรุกล�้าผืนป่า และไม่ง่ายเลยส�าหรับการใช้ประโยชน์จากป่า โดยไม่คอยดุูแลรักษาป่า

ให้คงสภาพสมบูรณ์ดังเดิม 

 

ไร่หมุนเวียน VS ไร่เลื่อนลอยไร่หมุนเวียน ไร่เลื่อนลอย
- มีระบบ ระเบียบ กฏ กติกา และข้อห้ามหลายอย่าง เพื่อควบคุม

การใช้ประโยชน์จากป่า

- การท�าไร่หมุนเวียน ปลูกพืชหมุนเวียน 7 แปลง ใน 7 ปี เพื่อให้

ผืนดินได้พักและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของป่ากลับมาอีกครั้ง

- ขนาดพื้นที่ในการท�าไร่ไม่กว้างใหญ่ ขึ้นกับแรงงานในครอบครัว

และผลผลิตที่ต้องการบริโภคในครัวเรือนในหนึ่งปี

- การเผาไร่ใช้เวลา 40 นาที เป็นไฟที่ลุกโหมอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อ

เก็บเก่ียวแล้วปล่อยให้ป่าฟื้นตัว ต้นไม้ท่ีก�าลังเติบโตน้ันต้องการ

คาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าต้นไม้ท่ีโตเตม็ทีแ่ล้ว ท�าให้เป็นการดูด

กลับคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างเต็มที่ อีกท้ังการเผาไร่จะได้เถ้า

ซึง่กลายเป็นปุย๋อย่างด ีและความร้อนยังช่วยให้เมลด็พืชแตก แพร่

พันธุ์ได้เร็วขึ้น

- เป็นการสร้างระบบนเิวศท่ีหลากหลาย ด้วยพันธ์ุไม้ท่ีทยอยกันโต

เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่หลากหลายเช่นกัน

- ระบบการเกษตรแบบยั่งยืน รุ่นลูกหลานยังท�ากินต่อได้

- ไม่มีระบบ ระเบียบ กฏ กติกา และข้อห้ามเพื่อควบคุม

- การท�าไร่เลื่อนลอย คือการปลูกพืชเศรษฐกิจซ�้าแล้วซ�้าอีก

บนพ้ืนทีเ่ดมิ  ท�าให้ดนิสญูเสยีแร่ธาตุ และหน้าดนิถูกท�าลาย 

จนไม่สามารถปลูกอะไรได้อีก

- เป็นความสูญเสียของทรัพยากรป่าไม้ พ้ืนที่ของไร ่

เลื่อนลอยอาจกินบริเวณของภูเขาทั้งลูก

- เกษตรกรมักใช้ปุ๋ยและยาเคมีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์

ให้แก่พืช

- เป็นการท�าลายระบบนิเวศทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพันธ์ุ

พืชหรอืพันธ์ุสตัว์จะถูกท�าลายไปกับกระบวนการปลกูพืชน้ัน

- ไม่สามารถตกทอดสู่รุ่นลูกหลานได้

VS

แม่ข้าว7วัน
เดือนเมษายน

 ยงัมีเรือ่งเข้ำใจผิดทีค่นทัว่ไปคิดว่าชาวปกาเกอะญอท�ำไร่เลือ่นลอย ซึง่คอืการปลกูพชืเชงิเดีย่วซ�า้ๆ บนทีท่�ากนิเดมิ ซึง่ท�าให้ดินหมด
ความอุดมสมบูรณ์ จนไม่สามารถปลูกพืชได้อีก จากนั้นก็จะย้ายไปท�าไร่ที่อื่นต่อ ปล่อยให้ผืนป่าตรงนั้นกลายเป็น “เขาหัวโล้น“ และเป็นผืนป่าที่ไม่
สามารถฟื้นตัวตามธรรมชาติได้อีก
 การท�าไร่หมุนเวียนของชาวปกาเกอะญอ มีความแตกต่างจากหลักการการท�าไร่เลื่อนลอยในหลายประการ แต่ถึงกระนั้นผู้ที่ไม่เคยได้ท�าการ
ศึกษาเรื่องนี้ มักจะคิดว่าการท�าไร่หมุนเวียนนั้นเป็นสิ่งเดียวกับไร่เลื่อนลอยซึ่งเป็นการท�าลายป่า
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สิ่งที่ท�า พิธีกรรม สิ่งที่ท�า พิธีกรรม
ก.พ. ถือเป็นปีใหม่ของชาวปกาเกอะญอ ชาวบ้านจะเริ่ม

ท�าไร่หมุนเวียน โดยฮีโข่จะเป็นผู้เลือกพ้ืนที่ให้แก่

คนในชุมชนในการท�าไร่

- เริ่มถำงไร ่ซึ่งเศษไม้และซากพืชที่ได้จากการถางไร่ 

จะทิง้ไว้ ให้กลายเป็นปุย๋ ส่วนต้นไม้ใหญ่จะตดัให้เหลอื

ประมาณ  1 – 2 ฟุต เพื่อให้ตอไม้นั้นงอกได้ภายหลัง

- หลังจากถางไร่และทิ้งไว้ 1 เดือน  จึงเริ่มเผำไร่ โดย

จะท�ำแนวกั้นไฟรอบแปลงเพื่อไม่ให้ไฟนั้นลุกลาม

การเผาไร่จะท�าในตอนเย็น เพราะลมจะสงบกว่า  

ซึ่งชาวบ้านจะมาช่วยกันเฝ้าไร่ และต้องท้ิงไร่ไว้จนไฟ

ดบัประมาณ 2-3 วนั เพ่ือให้หมดเชือ้ไฟ โดยต้นไม้ทีถู่ก

เผาจะกลายเป็นขี้เถ้าและกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืช

- ก่อนเผาไร่จะมกีำรไหว้เจ้ำที่เจ้ำดิน โดยใช้ข้าว พริก

และเกลือเป็นเครื่องเซ่น เพ่ือเป็นการขอขมาเจ้าท่ี ผีไร่ 

และบอกกล่าวผไีฟให้ช่วยเผาไร่อย่างท่ัวถึง รวมถึงไม่ให้

ไฟลุกลามถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เคยอาศัยอยู่ 

ปลกูหวัเผอืกหวัมนั โดยเชือ่ว่าเป็นเพ่ือนของข้าว และ

จะสร้างรั้วเพ่ือกันวัวควายจากไม้ท่ีเหลือจากการเผาไร่ 

รวมทั้งสร้างกระท่อม เพื่อไว้เป็นที่พัก เมื่อมาท�าไร่

ท�าการหยอดเมล็ดข้ำว ซึ่งจะหยอดพร้อมกับเมล็ด

พันธุ์พืชอื่นๆ อาทิ ข้าวโพด ผักกาด มะเขือ ถั่วฝักยาว 

ฝักอีเหลือ ข้าวสาลี ฟักทอง พริก  อ้อย ลูกเดือย งา 

และอื่นๆอย่างมากมาย บางไร่พบว่ามีพืชถึง 70 – 80  

พันธุ์

-ก่อนหยอดข้าว จะมีพิธีไหว้แม่ข้ำวเจ็ดหลุม คือจะ

หยอดเมล็ดข้าวลงในหลุม 7 หลมุ ซึง่แทนวันท้ังเจด็ และ

หลุมแทนวันใดที่มีต้นข้าวงามที่สุด วันนั้นจะเป็นวันเริ่ม

ปลูกข้าว 

-จะมีพิธีไหว้ผีไร่โดยหมอเมื่อจะบอกว่าควรไหว้ด้วย

เครื่องเซ่นอะไร

เมื่อข้ำวเติบโต บางทีอาจมีศัตรูข้าว เช่น นก หนู 

หมู เจ้าของไร่จะน�า ข้าว พริก เกลือ ยาเส้น และ 

หมาก ไปไว้ที่ข้างกระท่อม เชื่อว่าศัตรูข้าวจะไม่

มาอีก

- พิธตีบัคำแกะ (พิธีไหว้ผไีฟ) โดยอโีข่จะท�าพิธีก่อนบ้าน

อืน่ พิธีกรรมนีจ้ะใช้ ไก่ 3 ตัวเป็นไก่แดงเพ่ือใช้ไหว้ผไีฟ (มี

สีแดงเหมือนไฟ) ไก่แม่ตัวใหญ่เพื่อไหว้ผีข้าว และ ไก่แม่

ตวัเลก็เพ่ือเป็นการไล่สิง่ไม่ดอีอกไป เมือ่ถึงเวลาท�าพิธีจะ

เชอืดคอไก่ น�าเลอืดไปป้ายตามท่ีต่างๆ หยดบนแกลบบ้าง 

ป้ายกอหญ้า กอข้าวบ้าง หลังจากนั้นจะน�าไก่ไปต้ม เมื่อ

สุกน�ามาผ่าเอาเครื่องในต่างๆออก เช่น หัวใจ ตับ ไต ใส่

กระทงแล้วมาไหว้ผีต่อ โดยเน้ือไก่จะให้คนในพิธีกิน 

ให้หมด จากนั้นจะล้มเสาตับคาแกะทั้งสองลง เหมือน

เป็นการเอาพิษจากนาให้เข้าไปอยู่ในเสาและล้มมนัลงไป

เจ้าของไร่ต้องดแูลไร่ด้วยการถอนหญ้า แต่เมือ่ใดท่ีดอกซูเลโบบาน 

แสดงว่าข้าวไม่ต้องการให้ถอนหญ้าอีกต่อไป

เกี่ยวข้ำวและตีข้ำว ใช้ “เกร๊า” คือ ท่อนไม้ขนาด

ใหญ่น�ามาขุดเอาเนื้อออกให้เหลือแต่เปลือกนอก 

จนมีลักษณะคล้ายแผ่นกระดานโค้ง ใช้เป็นท่ีตี

ฟ่อนข้าว และรองรับเมล็ดท่ีหลุดออกจากรวงข้าว

จนเหลอืแต่ฟาง โดยท้ังชมุชนจะเวยีน “เอามือ้“ กัน

จนครบทุกครัวเรือน โดยจะใช้เวลาประมาณ 1 

เดือน

-พิธีผูกข้อมือเพ่ือเป็นการขอบคุณและขอขมำข้ำว 
โดยมีเครื่องเซ่นคือ ไก่ 1 คู่ หรือไข่ 2 ฟอง

- หากต้องท�านา จะมพีิธีไหว้ผีฝำย ซึ่งเป็นผีน�้า ชาว

บ้านจะไหว้ด้วยเหล้า ทั้งเหล้าดีและเหล้าเสีย และไหว้

พร้อมเครือ่งเซ่นอืน่ ได้แก่ ไก่ พรกิ เกลอื แกลบ ข้าว และ

บุหรี่

-พิธีเรียกขวัญเด็กและไหว้แม่ข้ำวเพราะเชื่อว่าขวัญ

จะตกอยู่ในทุกทีที่ไป ผู้ใหญ่เลยต้องท�าพิธีเรียกขวัญเด็ก

กลับมา  และจะมีการเลี้ยงส่งนกสวรรค์หรือ“นกโถบีโข่ 

“ท่ีช่วยดูแลข้าว ซึง่หมายถึงแม่ข้าว โดยจะมกีารต้มเหล้า

คือพันธุ์ข้าวที่เหลือจากการหยอดไร่ มีไข่ต้มอีก 2 ฟอง 

ข้าวหุงสุก และเผือกมันต้ม  

เป็นเดือนส�าหรับการพักผ่อนเพื่อรอขึ้นปีใหม่

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก่อกองไฟรอบไร่เพ่ือเป็นการไล่หนูและสัตว์อื่น เจ้าของไร่จะ

ต้องนอนเฝ้าข้าวที่ไร่ เพื่อให้ใกล้ชิดกับข้าว และเพื่อไม่ให้ นก 

หนู วัว ควายหมู ไก่ เข้าไปกินข้าว

-พธิผีกูข้อมอื เพ่ือเป็นการขอบคุณและขอขมาข้าว 

และเพื่อไล่สิ่งไม่ดีออกไป โดยมีเครื่องเซ่นคือ ไก่ 1 คู่ 

หรือหมู ไข่ 2 ฟอง เหล้า และมัน เป็นการเรียกขวัญ

ข้าวก่อนเกี่ยวข้าว

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

- พธิผีกูข้อมอื เพ่ือไหว้เจ้าทีโ่ดยมเีครือ่งเซ่นบชูาคอื 

ไก่ 1 คู่ ทั้งตัวผู้ตัวเมีย และหมู 1 ตัว

- พิธีเรียกขวัญ ชาวบ้านจะต้มเหล้าข้าวและน�า

เหล้าไปรดพร้อมใช้ไม้คนข้าวเคาะที่หัวกระได 
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พิธีกรรม

 

 1-2

 3-4

 5-7

ปี พืช สัตว์ สภาพพื้นที่
สาบเสือ                    
ลิเภาใหญ่
ไคร้บก
กูดงอแง 
หญ้า 
ถั่ว
มัน                       

เฟิร์นก้านด�า
หญ้าคา 
หนาดใหญ่
น�้านมราชสีห์
พริก
เผือก
ฟักทอง ใบสาบเสือ

ตองแตก      ไผ่
เดื่อปล้องหิน  มะละกอ
ปันแถ        กล้วย
มะเดื่อ       มะขามป้อม
ปล้องติ้วขน  เปล้าหลวง 

ต้นหนาด (กันผี)

สัก
แดง
เสลาเปลือกหนา 

รกฟ้า

  เก้ง          ไก่         หมูป่า

ไก่ป่า        นกเขา

ปีที่ 1 เมื่อปล่อยไร่เหล่าไว้เป็นเวลา 1 ปี จะพบตอข้าวมีสีเหลืองซีด 

พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ส่วนใหญ่เป็นไม้ล้มลุกและไม้พุ่ม เช่น สาบเสือ ลิเภา

ใหญ่ หนาดใหญ่เป็นต้น นอกจากนียั้งพบพันธ์ุไม้ทีเ่ป็นโครงสร้างหลกั

ของป่าอยู่บ้าง เช่น รกฟ้า เสลาเปลือกหนา สัก แดง ที่จะแตกหน่อมา

จากตอเดิมที่เคยถูกตัดฟันไปก่อนการท�าไร่ สัตว์บางชนิดเริ่มเข้ามา

อยู่อาศัยเช่น หนู ตุ่น หมูป่า เก้ง และไก่ป่า มีความหนาแน่นของพันธุ์

พืชและต้นไม้น้อยที่สุด และยังเป็นแหล่งอาหารของควายของ 

ชาวบ้าน

ปีที่ 2 จะพบว่าหนาดใหญ่ ต้นสาบเสือ และหญ้า เป็นไม้พุ่มซึ่งขึ้น

ปกคลุมพื้นที่ได้มากที่สุด และตอข้าวได้เปื่อยผุจนกลายเป็นปุ๋ย

ปีที่ 3-4 เมื่อพื้นที่ถูกทิ้งร้างเป็นระยะเวลา 3-4 ปี กอไผ่แตกหน่อ

เป็นกอ พืชล้มลกุเริม่น้อย ตองแตก เดือ่ปล้องหิน ปันแถ มะเดือ่ปล้อง 

ติ้วขน และเปล้าหลวง ซึ่งเป็นไม้เบิกน�าสามารถข้ึนปกคลุมพ้ืนที่ได้

มากขึ้น การบดบังแสงท�าให้หนาดใหญ่ ได้รับแสงไม่เต็มที่ ส่งผลให้

หนาดใหญ่ลดจ�านวนลง นกเขาและไก่ป่าเริ่มมาอาศัย และค่อยๆ 

มากขึน้ ตามล�าดบัของปีท่ีทิง้ไว้ ต้นไม้ค่อยๆ มคีวามหนาแน่นมากข้ึน

ปีที่ 5-7 พันธุ์ไม้เบิกน�าได้ลดจ�านวนลง และพบว่าพันธุ์ไม้ท่ีเป็น

โครงสร้างหลักของป่าธรรมชาติดั้งเดิมซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณ มี

จ�านวนมากขึน้เตบิโตขึน้มาทดแทนไม้เบกิน�าดงักล่าว ส่วนสตัว์ต่างๆ

เริ่มกลับมาอาศัยอยู่ตามปกติทั้งหมด

 ซากพืชคลุมดินท่ีล้มตายได้กลายเป็นปุ๋ยและดินที่ร่วนซุย 

น�าความชุ่มชื้นและสารอาหารอันอุดมสมบูรณ์มาสู่ผืนป่าดังเดิม

ที่มา : www.gotoknow.org   
เข้าถึงเมื่อ : 8 ตุลาคม 2557

  ไก่      ไก่ป่า   นกเขา   เก้ง    หมูป่า
และสัตว์อื่นอีกมากมาย

 “ไร่เหล่ำ” ไร่ที่ถุูกปล่อยให้ฟื้นตัวจากการท�าไร่หมุนเวียนนั้น ในแต่ละปีที่ถุูกปล่อยทิ้งไว้ จะปรากฏพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์น้อยใหญ่มากมาย
และหลากหลาย และอยู๋ในระยะเติบโตที่ต่างกัน ซึ่งน�าไปสู่ระบบนิเวศที่หลากหลายของผืนป่า
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นำ
 นอกจากการท�าไร่หมุนเวียน และพืชผักสมุนไพรท่ีเก็บได้จากป่า 
หนึ่งในวิถีท�ากินที่ชาวปกาเกอะญอให้ความส�าคัญ คือการท�านา นาของ
ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานมกัอยูร่อบหมูบ้่าน โดยอาศัยเหมอืงฝายน�า
น�้าเข้านา

 พื้นที่ท�านาของชาวปกาเกอะญอ เป็นพื้นที่ที่ผ่านการถางไร่(หมุนเวียน) มาแล้ว 1 ปีแล้วจึง

กลายเป็นพ้ืนท่ีท�านา ซึง่จะใช้ท�านาต่อไปทกุปีไม่เปลีย่นท่ี โดยส่วนมากนาจะอยู่รอบหมูบ้่านและใกล้

กว่าไร่หมุนเวียนซึ่งอยู่ในป่า นาจะมีลักษณะเป็นขั้นบันไดรับกับความชันของเนินเขา มีคันดินส�าหรับ

เก็บกักน�้า และมีร่องตรงคันนาส�าหรับให้น�้าไหลจากขั้นหน่ึงไปสู่อีกข้ันหน่ึงซึ่งอยู่ต�่ากว่าได้ รวมทั้ง

สามารถต่อล�าเหมืองเพื่อน�าน�้าเข้ามาในพื้นที่นาด้วย

วิถีชีวิตกำรท�ำนำ
 การท�านาไม่ใช่วิถีดั้งเดิมของชาวปกา-

เกอะญอ แต่เกิดขึ้นเพราะว่าบางครั้งชาวปกา-

เกอะญอไม่สามารถที่หมุนเวียนท�าไร่ได้ทุกปี 

เพราะความจ�ากดัในพ้ืนท่ีป่าในปัจจบุนั และการ

ถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่ท�าลายป่า เพราะเข้าใจ

ผิดว่าไร่หมุนเวียนคือสิ่งเดียวกับไร่เลื่อนลอย 

 ชาวปกาเกอะญอถือว ่านามีความ

ส�าคัญน้อยกว่าและเป็นรองจากไร่หมุนเวียน 

เพราะไร ่หมุนเ วียนเกิดขึ้นมาก ่อนถือเป ็น

ภูมิปัญญาเดิม อีกท้ังภายในไร่หมุนเวียนยัง

สามารถปลูกพืชอื่นที่ไม่ใช่ข้าวได้อย่างหลาก

หลาย

 ชาวปกาเกอะญอจะไม่ขายข้าว เพราะ

ถือว่าถ้าน�าเงินมาเก่ียวข้องกับการปลูกข้าว  

จะเป็นการปลุูกเพ่ือการค้า ต่างจากท่ีเคยท�ากิน

ในระดับครัวเรือน ซึ่งอาจน�าไปสู่ความแตกแยก

ภายในชุมชน เพราะชาวบ้านจะแข่งกันท�านา ไม่

ช่วยกันท�านาเหมือนเคย น�าไปสู่การขาดความ

สามัคคีและความรักใคร่ของผู้คน จะเกิดผลเสีย

มากกว่าที่จะเป็นผลดี 

 ประการส�าคัญชาวปกาเกอะญอไม่ต้อง

ใช้เงินซื้ออาหารก็สามารถอยู่ได้ มีอาหารการกิน

ตลอดทั้งปี เพราะมีข้าว มีแหล่งน�้าและพันธุ์ปลา 

รวมทั้งของป่าและพืชผักที่อุดมสมบูรณ์

 ชาวปกาเกอะญอจะไม่เหยียบข้าวอย่าง

เด็ดขาดเพราะข้าวถือเป็นส่ิงส�าคัญ ไม่มีข้าวก็

ไม่มีอาหารที่เพียงพอ

มกราคม

กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

ถือว่าเป็นเดือนผี จึงมีการท�าบุญให้ผี

บ่าวผีสาวที่ไปตายนอกหมู่บ้าน และ

ห้ามท�าพิธีมงคล เช่น พิธีผูกข้อมือ

ช่วงว่างจากการท�านา จึงต้อน

ควายไปเลี้ยงที่นา มูลควายจะ

กลายเป็นปุ๋ยแก่ดิน

ช่วงว่างจาการท�านา   พิธีวันขึ้นปีใหม่

เตรียมท�านาในเดือนพฤษภาคม 

โดยตรวจสอบและซ ่อมแซม

อุปกรณ์ และท�ารั้วกันวัวควาย

เริ่มท�านาโดยการเพาะต้นกล้า

ก่อน  ประมาณ 40 วันกว่ากล้า

จะโตพร้อมปักด�าลงนา แล้วจึง

เริม่เตรยีมดนิส�าหรบัปักกล้า โดย

ไถนาด้วยรถไถ ไม่ใช้ควายเพราะ

ควายเลี้ยงไว้ขายเท่าน้ัน พันธ์ุ

ข้าวที่ใช้ ได้แก่

- หมือปิออิ (พันธุ์ข้าวเหนียว) 

- หมือซอมีและหมือปอหล่อ

(พันธุ์ข้าวเจ้า)

- ข้าวพันธุ์ใหม่ที่เพ่ิงเข้ามาคือ  

กข 6 และกข 7

เริ่มเตรียมล�าเหมืองเพ่ือปล่อย

น�้าเข้านา จากนั้นปักด�าต้นกล้า  

ปล่อยน�้าเข้ามาเพ่ือหล่อเลี้ยง 

ต้นข้าว

ช่วงว่างจาการท�านา

พิธีเลี้ยงผีฝาย โดยการต้มเหล้า 1 

หม้อ เพ่ือให้มีน�้าเพียงพอในการท�า

นา ท�าพิธีเลี้ยงผีข้าว โดยฆ่าไก่ 1 คู่ 

(ใช้ไก่ด�าหรือไก่แดง แต่ห้ามใช้ไก่

ลายกับไก่เหลือง เพราะไก่ลายนั้นมี

ลายเหมือนเสือ ซึ่งเสือจะท�าให ้

ผลผลิตไม ่ดี  ส ่วนไก ่ เหลือง มีสี

เหมอืนกับสขีองข้าว การฆ่าไก่เหลอืง

ก็เปรียบเสมือนกับการท�าลายข้าว 

จะท�าให้ผลผลิตไม่ดี) เพ่ือให้ได้

ผลผลิตดี ต้นข้าวจะเจริญเติบโต 

ไม่มีโรค

เดือน ขั้นตอน พิธีกรรม

ปฏิทินกำรท�ำนำ 
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กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ดแูลต้นข้าว โดยการควบคมุปรมิาณน�า้ในนา ให้

ต้นข้าวได้รบัน�า้อย่างเพียงพอและสม�า่เสมอ ถอน

หญ้า ก�าจัดเพลี้ยกระโดดโดยการท�าให้นาแห้ง 

แล้วมดจะมากินเพลี้ยกระโดดเอง

ดูแลต้นข้าวท่ีเริ่มออกรวง ต้องปล่อยน�้าออก 

เพราะข้าวช่วงออกรวงจะต้องการน�้าและ

ความช้ืนน้อย ต้องการความแห้งมากกว่า ช่วง

นี้ข้าวเป็นโรคใบขาว

รวงข้าวจะเริ่มมีสีเหลืองใกล้สุก

รวงข้าวจะสกุช่วงปลายเดอืนตลุาคม พร้อมท่ีจะ

เก็บเก่ียว และต้องมคีนไปนอนเฝ้าท่ีนาทกุวัน ไม่

ให้สัตว์ เช่น นก ไก่ วัว ควาย มากินข้าว

พิธีผูกข้อมือเพ่ือเรียกขวัญมาเก่ียวข้าว ให้ทั้ง

ขวัญคนและขวัญข้าวมาอยู่ด้วยกัน

ไม่มพิีธีกรรมอะไรในเดือนน้ี ในช่วงนีจ้ะเป็นเวลา

ว่างจากการถอนหญ้าในนาเสรจ็แล้ว ชาวบ้านจะ

ไปท�ากิจกรรมอย่างอื่น ได้แก่ ท�าเครื่องจักสาน 

ทอผ้า เลี้ยงสัตว์

พิธีผูกข้อมือคนท้ังบ้าน เพ่ือเรียกให้ท้ังขวัญคน

และขวญัข้าวมาอยู่ด้วยกัน โดยจะผกูเมือ่โมหรอื

แม่บ้านของบ้านนั้นๆ ออกไปดูต้นข้าวในนาแล้ว

เหน็ว่าข้าวมรีอยสขีาวเกิดข้ึนเป็นวงรอบใบหรอืก็

คือเป็นโรคใบขาว

เริม่เก่ียวข้าว โดยการ  “เอามือ้” จากคนท้ังชมุชน 

เครือ่งมอืทีใ่ช้เกีย่วข้าว คอื เคยีว ต่อมาจะน�าข้าว

เปลือกท่ีเก่ียวได้ใส่กระสอบแล้วขนไปเก็บไว้

ในยุ้งรวบรวมฟางส�าหรบัให้ควายกิน ตอนท่ีต้อน

กลับมาจากป่าหรือช่วงที่ไม่มีหญ้าให้ควายกิน

ช่วงว่างจากการท�านา จงึต้อนควายไปเล้ียงท่ีนา

เหมือนกับเดือนมกราคม

พิธีลงแขกเกีย่วข้าวหรอืชาวบ้านเรยีก ”เอามือ้เอา

วัน” โดยคนในหมู่บ้านจะมาช่วยกันเกี่ยวข้าวจาก

ทีน่าของคนในหมูบ้่านท่ีรวงข้าวสกุก่อน แล้วเวยีน

จนครบท้ังหมูบ้่าน สดุท้ายจะมกีารเลีย้งอาหารคน

ที่มาช่วยเกี่ยวข้าว 

พิธีเลีย้งส่งนกสวรรค์(นกขวัญข้าว) มกีารต้มเหล้าเลีย้ง 

เจ้าป่าเจ้าเขา และเจ้าท่ีเจ้าทาง ที่ท�าให้ท�านาเป็นไป

ได้ด้วยดี ท�าบุญให้คนตาย แต่ห้ามจัดงานใหญ่ๆ เช่น 

งานแต่งงาน ตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงเดือนเมษายน

เดือน ขั้นตอน พิธีกรรม

และกำรประกอบพิธีกรรม

 ชาวปกาเกอะญอแทบจะไม่มเีวลาว่างในช่วงปี เพราะมงีาน
ในไร่นาท�าอยูต่ลอดเวลา เป็นการท�ากนิซึง่แทบไม่จ�าเป็นต้องใช้เงนิ
พวกเขามีข้าวกินด้วยการท�าไร่หมุนเวียน และการท�านาซึ่งสอนให้
รู้จักการใช้ผืนป่าและน�้าอย่างคุ้มค่า
 การท�างานตลอดปีสอนให้ชาวปกาเกอะญอมคีวามอดทน 
และขยันหมั่นเพียร เป็นการท�างานที่ไม่ได้นั่งอยู่กับที่ ติดหน้าจอ
คอมพิวเตอร์หรือกองกระดาษ หากแต่ก้าวเท้าเดินไปยังผืนป่าที่
ท�าให้ชาวปกาเกอะญอเป็นเพยีงมนษุย์ตวัเลก็ๆ ทีอ่ยูภ่ายใต้อ�านาจ
ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ แม้มีความไม่แน่นอนในดินฟ้าอากาศอยู่บ้าง 
แตพ่วกเขาก็สามารถสร้างความมั่นคงแก่จิตใจด้วยการไหว้ผี ชาว
ปกาเกอะญอมีความอุดมสมบุูรณ์ด้วยอาหารการกิน ซึ่งแลกมา
ด้วยการใช้แรงกายแรงใจและพึ่งพาธรรมชาติ เขาจะถางไร่น้อย
ท่ีสุดและเม่ือเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะปล่อยให้ผืนป่าฟื้นตัว ป่าจึง
ไม่มีวันหมดไป เรื่องราวเหล่านี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ใช้สติปัญญา 
และสายตาที่มองการณ์ไกล ซ่ึงนี่คือตัวอย่างของการใช้ชีวิตที่น่า
จะน�ามาเป็นแบบอย่าง เราควรระมดัระวงัการกนิอยูแ่ละใช้จ่ายอย่าง
ไม่สิ้นเปลือง เพื่อที่ว่าจะยังคงมีทรัพยากรให้เราได้ใช้ไปอีกนาน
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ไก่สุนัขหมู

 สัตว์ที่ชาวปกาเกอะญอนิยมใชใ้นการ

ประกอบพิธีกรรมมากทีส่ดุ และไก่ท้ังตวัสามารถ

ประกอบพิธีกรรมได้ทุกส่วน แม้กระทัง่เปลอืกไข่

ก็ยังใช้ได้ โดยเปลือกไข่ไก่นั้นจะใช้ในพิธีกรรม

ไหว้ผีน�้า

 ท่ีบ้านสบลาน ชาวบ้านจะเลี้ยงไก่

เกือบทุกครัวเรือน และมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง

ไก่ท่ีน้อยมาก และไก่สามารถออกไข่ได้เรื่อยๆ 

อาหารของไก่มักเป็นเศษอาหารชิ้นเล็กๆ 

 ไก่มักจะขายได้ในราคาค่อนข้างต�่า 

ชาวบ้านจะน�าไก่มาท�าพิธีกรรมแทนหมูบ้างใน

บางครั้ง เช่น เวลาที่มีหมูไม่เพียงพอ

 ไก่จงึเป็นสตัว์ท่ีมคีณุค่ามาก ทัง้ในเรือ่ง

พิธีกรรมและอาหาร

 สุนัขเป็นสัตว์ที่เชื่อว่าสามารถเลี้ยงไว้เฝ้าผีได้ ส่วนใหญ่

จะเลี้ยงไว้หน้าบ้านหรือให้นอนที่หัวบันได  ชาวปกาเกอะญอจะ

ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษต่อสุนัขสีด�าและสุนัขสีแดงเพราะถือ

เป็นสุนัขสีเรียบ โดยบางครั้งจะมีการเซ่นไหว้สุนัขสีด�าในพิธีกรรม 

เช่น เมื่อมีผีที่ดุร้ายมากเข้ามาในหมู่บ้าน หรือในกรณีที่มีคนที่ป่วย

มากและรกัษาไม่หาย ไม่ว่าจะรกัษาด้วยสมนุไพรพ้ืนบ้านหรอืโดย

แพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็ตาม ก็จะมีการท�าพิธีเซ่นไหว้สุนัขสีด�า

เพราะเชื่อว่าไม่สบายเพราะผี และมีฮีโข่น�าสวดในพิธี

 นอกจากน้ีหากเกิดมเีดก็ทารกเสยีชวิีต ตามประเพณีต้อง

น�าไปฝังที่ป่าช้าเด็ก ซึ่งต้องเซ่นไหว้สุนัขสีด�าไปด้วยเช่นกัน

 หมูเป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมากที่บ้านสบลาน เนื่องจากต้นทุนในการเลี้ยงดูต�่า

ท�าให้ชาวบ้านทุกฐานะเลี้ยงได้ทุกครัวเรือน

 ต้นทุนในการเลี้ยงหมูนั้นแทบไม่มีเลย เพราะเป็นหมูที่เกิดจากพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุ

เดิม เป็นพันธุ์ท้องถิ่น มีตัวสีด�า กินง่ายอยู่ง่ายกว่าหมูสีชมพูที่เราพบเห็นทั่วไป ท�าให้การ

เลี้ยงหมูของชาวบ้านน้ันง่ายขึ้นเพราะอาหารท่ีหมูกินนั้นก็มาจากท้องถ่ินโดยเป็นพืชผัก

จากธรรมชาติ เช่นใบบอน หรือหยวกกล้วย ที่น�ามาสับและต้มรวมกันกับร�าข้าว หรือไม่

ก็เป็นอาหารที่เหลือจากการบริโภค 

 ชาวปกาเกอะญอจึงมักไม่มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงหมูและจะขายหมูต่อเมื่อ

ต้องการเงินมาใช้จ่าย เพราะชาวบ้านท่ีนีไม่นิยมบริโภคเน้ือสัตว์กันมากนัก ท�าให้สัตว์ท่ี

เลี้ยงไว้จะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อขายหรือเพื่อเป็นเครื่องเซ่นในการประกอบพิธีกรรมเท่านั้น

 ความเชื่อของชาวบ้านท่ีเก่ียวกับหมูนั้นมีมากมาย ปรากฏอยู่ในหลาย

พิธีกรรม เช่นพิธีกรรมการแต่งงาน เพราะเนื่องด้วยงานแต่งงานนั้นมีแขกมาเข้าร่วมงาน 

จ�านวนมาก จึงต้องล้มหมูในการเลี้ยงแขก 

 หรอืจะเป็นพิธีกรรมขอขมาผ ีหากชายหนุ่มหญงิสาวกระท�าผดิผ ีก็จะต้องน�าหมู

มาหนึ่งตัว ผู้หญิงจับขาหมูเดินรอบหมู่บ้าน และให้ผู้ชายเชือดคอหมูเพื่อขอขมา 

 และยังมีความเชื่อในเรื่องหมูพ่อพันธุ ์แม่พันธุ ์ตัวแรก หรือที่เรียกกันว่า 

”หมูเก๊า”  ซึ่งจะทั้งห้ามขาย ห้ามฆ่า เพราะหมูตัวแรกคือหมูที่ชาวบ้านเชื่อว่าแข็งแรง

ที่สุด และให้คุณ

สัตว์เลี้ยง

โตเต็มวัย ขายตัวละ 7,000-8,000 บาท
ลูกหมู    ขายตัวละ 500 บาท

หมูพื้นบ้านสีด�า ดูแลง่าย กินอาหารเหลือผสมร�าข้าว 
ลูกหมูจะขายได้เมื่อเลิกกินนมแม่ 

กระปุกออมสินของชาวปกาเกอะญอ
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“กี่บะหน่ำจึ” 
พิธีกรรมท�าขวัญควาย เริม่จากเตรยีมเครือ่งเซ่นให้พร้อม ด้วยไก่ 1 คู่ (ต้องฆ่าและต้ม

 มาเรยีบร้อยแล้ว) จากน้ันผูป้ระกอบพิธีกรรมกจ็ะน�าเครือ่งเซ่น

ไปยังคอกท่ีผุกูควายไว้ ใช้เส้นฝ้ายท่ีเตรยีมไว้เท่าจ�านวนควาย

ไปคล้องทีเ่ขาควายท้ังสองข้างของแต่ละตัวจนครบทุกตัว และ

สอดเทียนเข้ากับเส้นฝ้ายที่คล้องไว้กับเขาควาย จากน้ันจึง

โปรยข้าวสาร และประพรมน�้าขมิ้นส้มป่อย ระหว่างที่พรมน�้า

ขมิ้นส้มป่อย ผู้เป็นพ่อจะสวดตามให้ด้วย ขั้นตอนสุดท้ายคือ

 รนิเหล้าให้ควาย อาจเทรดบนหวัควายกไ็ด้ ซึง่เป็นอันเสรจ็พธิี

ส�าหรับไก่ท่ีน�ามาประกอบพิธีกรรมนั้น ก็น�าไปท�ากินใน

ครอบครัว และเชิญญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนบ้านที่สนิทสนมมา

ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน

พิธีกรรม

“เป่อ ดู บะ นำ เป่อ ต่อ 
บะนำ ดู บะโนโละ แพล บะ 
นำ ปรี ท่อ เน้อโค เมอะ ฉี 
ที เซ่อ ยอ มอ”
 “ขอขมาควายที่ได้ใช้งานในการท�านา 
บางทีอาจมีการดุด่าตบตี อาจท�าด้วยความ
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ และในโอกาสนี้ข้าพเจ้าจึง
ขอขมาด้วยน�้าส้มป่อย น�้าขมิ้น อย่าได้มา
จองเวรจองกรรมกันเลย”

ควำย
ขายตัวละ 30,000-40,000 บาท
ปล่อยให้หากินเองตาม ป่า ไร่ นา 
กินหญ้าและหากเป็นหน้าร้อนจะกินฟางข้าว

 พันธ์ุควายทีห่มูบ้่านสบลานเป็นพันธ์ุควายท่ี

สืบทอดมาตัง้แต่สมยับรรพบรุษุ ชาวปกาเกอะญอบ้าน

สบลานจะให้ความส�าคัญกับควายอย่างมาก เพราะ

ถือว่าเป็นสัตว์มีพระคุณ โดยจะมีพิธีกรรมท�าขวัญ

ควายหรือขอขมาควาย โดยจะรดน�้าด�าหัวควาย 

 เพราะในอดีตชาวบ้านใช้ควายไถนา ซึ่ง

จ�าเป็นต้องมีการฝึกและใช้งาน อาจมีการตีควายเพ่ือ

ให้สามารถท�างานได้ ดังนั้นจึงต้องมีการขอขมาควาย 

ควายจะถูกเลี้ยงโดยปล่อยให้ไปหากินเองตามป่า ไร่

หรือนา และควายจะสามารถกลับมาที่หมู่บ้านได้เอง 

โดยจะกลับมาทุก 1-2 เดือน หรือบางตัวที่ชินแล้วก็จะ

กลับมาในช่วงปีใหม่ 

 ในปัจจบุนัชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานเริม่

ต้องใช้เงินในการด�ารงชีวิตเพ่ิมขึ้น และส่วนใหญ่จะ

ขายหมู เเต่ถ้าต้องการเงินมากก็จะขายควายเพราะ 

  ควายมีราคาขายสูงกว่าหมู

เฉพาะครอบครวัทีเ่ลีย้งควายเท่าน้ันท่ี

จะท�าพิธีกรรมท�าขวัญควาย และจะ

ท�าปีละครั้งเมื่อเสร็จฤดูไถหว่านของ

แต่ละปี ส่วนมากจะท�าพิธีกรรมในวัน

พฤหสับดแีละต้องก่อนหมดหน้าฝนใน

ปีน้ัน คนในครอบครัวท่ีแม้จะออกไป

ท�างานนอกหมู่บ้านก็จ�าเป็นต้องกลับ

มาท�าพิธีนี้ ไม่เช่นนั้นควายจะสุขภาพ

ไม่ดีจนถึงล้มตายลง คนที่ท�าพิธีน้ัน

ต้องถูกคัดเลือกโดยผู้มีความรู้ในการ

ท�านายการท�าขวัญควายน้ัน เพราะ

เชื่อว ่าความมีพระคุณมาก และมี

ความกรุณาท่ีมาช่วยท�านา รวมทั้ง

เป็นการขอโทษที่ให้ควายท�างานหนัก

มาก หรืออาจอวยพรให้ความีสุขภาพ

  แข็งแรง
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อำหำรจากป่าและสายน�้า

 อาหาร...หนึ่งในปัจจัยส่่ี่ท่ี่ส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต

ของมนุษย์ ในการประกอบอาหารของชาวปกาเกอะญอนั้น 

หากไม่มี  ”แม่เตาไฟ” ก็จะไม่สามารถประกอบอาหารได้ 

 “แม่เตาไฟ” จะสร้างจากไม้ไผ่ แม้เพียงไม่ก่ีล�าแต่ก็

มีคุณประโยชน์มากมายเกินคาดคิด และอาจเรียกได้ว่าเป็น  

”แม่เตำไฟ 5 in 1”  
1. กำรหุงต้ม : ใช้ก่อไฟและหุงต้ม

2. กำรถนอมอำหำร : ใช้ตากและรมควัน เพ่ื่อไล่
ความชื้น รวมทั้งไล่สัตว์และแมลง

3.  ตู้เก็บอำหำร : ใช้วางและเก็บอาหาร รวมทั้ง
วัตถุดิบในการประกอบอาหาร

4. ยำสมุนไพร : ฝุ่่นใยที่เกาะแม่เตาไฟ น�ามา
ละลายน�้าและใส่น�้ามะนาว ดื่มแก้เจ็บคอได้ เพราะเชื่อว่า
น�้ามันระเหยที่ได้จากไม้ฟืนซึ่งถูกเผาไหม้เพื่อใช้ในการหุง
ต้มนั้นเป็นยา

5. เครื่องยึดเหนี่ยวทำงจิตใจ :  ก่อนเดินทาง
ไกล ลูกหลานจะใช้เท้าเหยียบขี้เถ้า และอธิษฐานขอให้เดิน
ทางปลอดภัยและให้ผีบรรพบุรุษคุ้มครอง จากนั้นเดินลง
บ้านโดยไม่หันกลับมามอง ดังนัั้นชาวปกาเกอะญอจึง
ระวังที่จะไม่ท�าให้ขี้เถ้าฟุ้ง เพราะเชื่่่อว่าจะไปเข้าตาผี
บรรพบุรุษท�าให้ดูแลลูกหลานไม่ได้

แกงหน่อไม้
ต้มน�้าเดือดใส่หน่อไม้ ตาม

ด้วยกะปิ กระเทียม  ปลาร้า 

พริกหอมแดง และเกลือ หรือ

ถ้าหากมีหมูก็จะใส่ลงไปด้วย 

จากนัั้นก็ปรุงรสตามชอบใจ

แกงหน่อหวำย 
น�าหน่อหวายมามาปอกเปลือก

ออก และน�าไปต้มโดยซอยเป็น

ชิ้นเล็กๆ  และใส่กับกะปิ เกลือ 

และกระเทียม

แกงเห็ด 
น�าเห็ดไปต้ม

กับส้มมะขาม 

เกลือ และขมิ้น

ข้ำวต้มมัด 
ผสมข้าวเหนียวและถั่วด�าใน

ปริมาณที่พอเหมาะ แล้วคน

ให้เข้ากัน                                                                               

เติมน�้าตาลทรายแดง จากนั้น

คนจนแห้ง จึงน�าไปห่อใบตอง

และน�าไปนึ่งรอจนสุก

จะกินเป็นอาหารว่าง

เมนูอำหำร
 จำกไร่ นำ ป่ำ เขำ

แม่เตำไฟ  
อิ่่มท้องด้วยปัญญา อิ่มกายาด้วยอาหาร

เวลาสร้างบ้านจะต้องสร้างแม่

เตาไฟเป็นอย่างแรก

สก๊ิเต่อ : เสาแนวตั้ังของแม่เตาไฟ ท่ี

สกิ๊เต่อจะต้องเจาะรูทั้งสี่เสา เพราะ

เชือ่ว่าถ้าไม่เจาะคนในบ้านจะหูไม่ดี 

พะคว่า : เสาแนวขวาง

ของแม่เตาไฟ ท่ีก้ันพ้ืน

บ้านเเละเตา

ขี้เถ้า :  การปาขี้เถ้าใส่บันได เชื่อว่า

เพื่อเป็นการปิดตาผีไม่ให้เห็นทางขึ้น

บ้าน

หินก้อนเส้า : หรอืหนิหลือ่ซอ คอืหินสามก้อนบรเิวณกลางแม่

เตาไฟ ถือเป็นที่สถิตของวิญญาณบรรพบุรุษ (ยาย พ่อ แม่) 

หรือผีบ้านผีเรือนคอยปกปักรักษาคนในบ้าน  โดยน�าหินมา

จากแม่น�้า และหากสึกกร่อนจะน�าไปเปลี่ยนที่แม่น�้า “เขามา

อยู่กับเราเขาร้อน เขาเหนื่อย เราเอาเขากลับไปคืนท่ีเย็นๆ ท่ี

เขาจากมาดีกว่า”

อูโข่ : ชัน้วางของชัน้ล่างสามารถ

น�าอาหารวางไว้เพ่ือเป็นการ

ถนอมอาหารจากการได ้รับ

ความร้อนและรมควัน 

สกิ๊โข ่ : ชั้นวางของชั้นบน

ห้ามส่งของลอดแม่เตาไฟ 

เพราะคนในบ้านจะ

ไม่สบาย

 

 แม่เตาไฟปรียบเสมือน หัวใจของบ้ำน เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในบ้าน ทั้งให้ความมั่นคงทางใจ
ใช้ในการประกอบพิธีกรรม และเต็มไปด้วยภูมิปัญญาที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น

สมัยก่อนชาวปกาเกอะญอท�าคลอด

เองท่ี่บ้านบริเวณแม่เตาไฟ เมื่อเด็ก

เกิด จะตัดสายสะดือ (เดปอ) ของ

เด็กใส่กระบอกไม้ไผ่ และแขวนไว้ที่

เสาแม่เตาไฟหนึ่งคืน ก่อนจะน�าไป

ผูกกับต้นไม้
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เมนูอำหำร
 จำกไร่ นำ ป่ำ เขำ

เลือกสรร
  มำกินกัน

เหด็ เก็บจากป่า โดยเห็ดจะมมีากในช่วงฤดฝูน หากก้านสขีาวเนยีน ใต้ใบมสีขีาว 

และมแีมลงหนอนเจาะตรงก้านจะสามารถกินได้ (แต่ถ้าเป็นเห็ดทีม่จีดุบนใบ ใต้ใบมี

สีน�้าตาล  และมีวงแหวนรอบเห็ดจะกินไม่ได้)

น�้ำผึ้ง เก็บช่วงก่อนฤดูฝน ซึ่่งคือช่วงเดือนเมษายน เพราะถ้าน�้าผึ้งโดนฝน

แล้วจะเสียง่าย โดยส่วนใหญ่ผึ้งจะท�ารังบนต้นไม้สูง เช่น ต้นยางนา ก่อนจะเก็บน�้า

ผึ้งต้องท�าพิธีเลี้ยงเจ้าที่ เพ่ื่อให้เจ้าที่ช่วยคุ้มครองและให้เก็บน�้าผึ้งได้มาก จากนั้นจึง

ปีนต้นไม้ขึ้นไปด้วยการปีน “ทอย” ไม้ไผ่ ใช้ควันรมเพื่อไล่แม่ผึ้งออกจากรังแต่

ไม่ให้ตัวอ่อนผึ้งออกมา สังเกตได้ว่าหากแม่ผึ้งตัวใส ก็แสดงว่ามีน�้าผึ้งอยู่ การเก็บ

น�้าผึ้งจะใช้มีดตัดช่วงล่างของรังผึ้งและเหลือส่วนหัวรังไว้ เพื่อให้ผึ้งสร้างน�้าผึ้งได้ 

ต่อไป ส่วนชนิดของผึ้ง คือ ผึ้งมิ้มและผึ้งหลวง

หน่อหวำย หน่อหวายสามารถน�ามาทานได้ทั้งยอดและหน่อ โดยต้องเลือก

หน่อที่มีขนาดใหญ่ เพราะหน่อเล็กจะไม่ค่อยมีเนื้อ ส�าหรับหน่อใหญ่ เมื่่อปอกเปลือก

หนาออกเสร็จจะเจอเปลือกหวายสีส้ม ถ้าหากว่าเป็นหน่อหวายแก่ให้แกะออก แต่

หากเป็นหน่อหวายอ่อนให้เก็บเปลือกไว้ เพราะว่าเปลือกสีส้มนั้นจะช่วยถนอมให้

หน่อหวายเก็บไว้ได้นาน

หน่อไม ้เลือกหน่อใหญ่เพราะหน่อเล็กจะมีเนื้อน้อย และหากหน่ออยู่ใต้ดินก็

ใช้มีดแทงเพื่องัดหน่อขึ้นมา หากหน่ออยู่เหนือดินก็สามารถใช้มือหักได้เลย หน่อไม้

ที่นิยมน�ามากิน คือ หน่อของไผ่ไร่  ไผ่บง ไผ่ซาง 

ตำพอพ่อ 
ในสมัยก่อนยามข้าวไม่พอกิน ชาว

ปกาเกอะญอต้องการแบ่งข้าวให้

ทกุคนในครอบครวัได้กินเท่าๆ กัน จงึ

น�าข้าวมาคลุกกับเกลือ พริก ดอกไผ่ 

และผกัเพ่ือให้ได้ปรมิาณอาหารมาก

ขึ้น

น�้ำพริกมะเขือ
น�าวัตถุดิบมาจากป่า นาและไร่ พริก 

กระเทียมมาต�า ใส่เกลือ กะปิ และมะเขือ

จากนั้นก็ปรุงรสตามใจชอบ

ดอกไผ่ 
น�าดอกไผ่มาต�าจนได้ส่วนที่คล้ายเมล็ด

ข้าว แล้วจึงน�ามาหุง จะกินเฉพาะยามที่

ข้าวขาดแคลนเท่านั้น เพราะหาได้ยาก 

เนื่องจากต้นไผ่เมื่อออกดอกแล้วจะตายไป

   แม่ถั่ว
ใช้ในพิธีกรรมผูกข้อมือ 

เป็นอาหารเลี้ยงแขก วิธีท�า

คือ น�าข้าวสารมาต้มรวม

กับถั่วลิสงและถั่วด�า เสร็จ

แล้วก็น�าใส่กรวยใบตอง

 
 ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานหาอยู่หากินอยู่กับป่า มีภูมิปัญญาการเก็บของป่า เพื่อน�ามา
ประกอบอาหารทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชวีติของพวกเขา ซึง่เป็นภมูปัิญญาทีต้่องใช้ความละเอียดอ่อนและ
ความช่างสังเกตในการเลือกของป่าแต่ละชนิดมาบริโภค เพราะของป่ามีทั้งที่บริโภคได้และบริโภค
ไม่ได้ โดยภูมิปัญญานี้เป็นความรู้ที่สะสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นกันมาอย่างยาวนาน

 น�้ำผึ้ง
ในการตีผึ้ งต ้ อง ไป

 ช่วยกันหลายคน และ

เจ ้ าของผึ้ ง จะแบ ่ ง

น�้าผึ้งให้ทุกคน เพ่่ือ

เป็นการตอบแทน โดย

ส่วนใหญ่จะนิยมตีผึ้ง

หลวง หลังจากเก็บน�้า

ผึง้มาจากป่าก็จะใส่ถัง

เอาไว้ จากน้ันก็กรอง

น�้าผึ้งผ่านผ้าขาว และ

บรรจใุส่ขวด เพ่่ือให้น�า้

ผึ้งเก็บไว้ได้นาน

กำรดองหน่อไม ้
เมื่อหมดฤดูฝน หน่อไม้จะถูกน�ามา

ต้มและใช้ไม้คีบใส่ถุงพลาสติก 

ห้ามใช้มือ เพราะจะท�าให้หน่อไม้

เน่า
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พันธุ์ข้ำวพื้นเมือง

ข้ำว
บือ
ซู

 การปลูกข้าวของชาวปกาเกอะญอนั้น มีทั้งข้าวไร่และข้าวนา ซึ่งมีทั้ง

การปลูกข้าวเจ้าและข้าวเหนียว โดยมีรายชื่อพันธุ์ข้าวดังต่อไปนี้

 เป็นข้าวไร่ที่เป็นข้าวเจ้า โดยน�าเช้ือข้าว
มาจากอ�าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เปลือกนอกเป็นสีขาว ส่วนเมล็ดข้าวเป ็น 
สม่ีวง นอกจากจะใช้หงุกนิแล้ว ยงัสามารถเป็น
สมุนไพรรักษาอาการป่วยได้อีกด้วย

ข้ำวนำ

ข้ำวเจ้ำ ข้ำวเหนียว ข้ำวเจ้ำ ข้ำวเหนียว

บือซู
บือมื่อ

ปะแม่ (ปัจจุบันไม่มีแล้ว)
บือสูคี

 บือล�าปาง (มาจากชาว
ปกาเกอะญอที่จังหวัดล�าปาง)

บือแขะ
บือกวา

บือกิ (ข้าวลาย)
บือชอแม (ข้าวงาช้าง)

ปิหิคึ
ปิ๊อิ๊บอ
ปิ๊อิ๊ซู

ปิ๊อิ๊โบโกละ
 

บือชอมี
พดก (ใหญ่)
 โพปริ (เล็ก)

บือปิอีจอวะ

ข้ำวไร่

หากมอีาการปวดหัวให้น�าข้าวเปลือกมาคัว่จนสกุ โดยสงัเกตจาก

ข้าวเปลอืกท่ีเปลีย่นเป็นสดี�า จากน้ันจงึน�าข้าวเปลอืกทีค่ัว่แล้วห่อ

ผ้าน�าไปประคบที่ศีรษะ

หากมีอาการเจ็บตาให้น�าข้าวสารใส่ผ้า พร้อมกับจุ่มน�้าร้อน น�า

มาประคบที่ตาประมาณ 2-3 ครั้ง

1.ผักสวนครัว : พริก ผักไผ่ ผักคาวตอง แมงลัก โหระพา มะระ

ขี้นก มะละกอ มะเขือพวง ตะไคร้ มะเขือ  และต�าลึง

2. ไร่และนา : งา ถั่วลิสง ตะไคร้ ถั่วพู ขมิ้น ผักบุ้ง หอมแดง 

ถัว่ฝักยาว พรกิ ผักกาด (ใช้เวลาปลกู 1 เดอืน) มะกอก ฟักทอง 

ยอดฟักข้าว มะละกอ อ้อย มะเขือ ผักป่วง เผือก ข้าวโพด  

(ใช้เวลาปลกู 3 เดอืน) มะกรดู มันส�าปะหลงั มะระขีน้ก กล้วย

ป่า และมะไฟ

3. ป่าชุมชน : หน่อหวาย ผักเผ็ด เห็ดกอบ ดอกไผ่ พะแควง 

หน่อไม้ ต�าลึง เห็ดหอม เห็ดฟาง น�้าผึ้ง เห็ดโคน เห็ดหูหนู 

เห็ดฟาง มะกอก มะขามป้อม และมะม่วงป่า

4.เครื่องปรุง : ในอดีตเครื่องปรุงส่วนใหญ่ได้มาจากการแลก

เปลี่ยนกับหมู่บ้านอ่ืน โดยการน�าสิ่งที่บ้านสบลานมีมากแต่

หมูบ้่านอ่ืนไม่มเีช่น ข้าว น�า้ผ้ึงและของป่า เป็นต้น และน�าไป

แลกกับสิ่งที่บ้านสบลานไม่มี เช่น กะปิ ถั่วเน่า เกลือ (ใช้แทน

น�้าปลา เน่ืองจากไม่นิยมใช้น�้าปลาในการเพิ่มรสเค็ม) และ

ปลาร้า โดยชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็น 

”เครื่องปรุง” เพื่อเพิ่มรสชาติอาหารให้อร่อยยิ่งขึ้น 

 นอกจากน้ียังมี “มะแขว่น“ พืชชนิดหน่ึงท่ีหาเก็บได้

ในป่าและถกูใช้เป็นเครือ่งปรงุท่ีให้รสชาตเิผ็ดและมีกลิน่หอม 

มะแขว่นเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่และออกผลในช่วงเดือน

พฤศจกิายน ชาวบ้านจะเก็บผลท่ีมีขนาดใกล้เคยีงกับเม็ดพรกิ

ไทยมาต�าให ้พอแตก และใส ่ ในอาหาร ถ ้ าหากว ่ า 

ต้องการให้มะแขว่นเก็บได้นาน ชาวบ้านก็จะน�าไปตากแห้ง  

 นอกจากนีม้ะแขว่นยังถือเป็นสมุนไพรมีสรรพคุณใน

การรักษามดลูกและป้องกันมะเร็งอีกด้วย

ขุมทรัพย์แห่งอำหำรกำรกินการมีพันธุ์ข้าวเป็นของ
ตนเอง คือความเป็นอิสระ 
นั่นคือความมั่นคงทางอาหาร
ประการหนึ่ง
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ผักสวนครัว

ไร่และนา

ป่าชุมชน

 ชาวปกาเกอะญอบ้าน

สบลานมอีาหารกินตลอดปี ตาม

ฤดูกาลกล ่ าว คือ หากหมด

ฤดูกาลไร่และนาก็สามารถเก็บ

ของป่าได้้ 

 อี ก ท้ั ง ยั ง มี เพียงพอ

ตลอดปีและหาง่าย เพราะเพียง

แค่เดินออกจากบ้านสองสาม

ก้าวก็สามารถเก็บผักสวนครัว 

ท่ีปลูกไว้่รอบๆ บ้านมาท�าเป็น

อาหารหรือหากเดินไกลออกไป

อีกหน่อยก็สามารถเก็บผักจากไร่

นาหรือป่าได้อีกเช่นกัน

 ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานเป็นชุมชนที่มีความมั่งคงทางอาหาร ซึ่งก็คือการเป็นชุมชนที่มีพันธุ์ข้าวเป็นของตนเอง มี
ความเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งรัฐหรือนายทุน อีกทั้งยังมอีำหำรที่หลำกหลำยและมปีริมำณเพียงพอส�ำหรับชุมชนแม้จะท�ากินอย่าง
พอเพียงคือไม่่ท�ามากเพื่อค้าขาย และที่ส�าคัญคือมีอำหำรที่มีคุณภำพและสะอำด 
 ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานยังมีชุดความรู้ที่สามารถสร้างสรรค์อาหารจากธรรมชาติได้เป็นอย่างดีและถูกหลัก
โภชนาการส่งผลให้คนในชุมชนแห่งนี้สุขภาพแข็งแรงและอยู่ดีมีสุขเรื่อยมา

โปรตีน 
ถั่วลิสง
 ปลา 
กุ้ง 
หมู 
ไก่

คำร์โบไฮเดรต 
 ข้าว 
เผือก 

มันส�าปะหลัง

วิตำมิน
และเกลื่อแร่จำกผัก
ผักใบเขียวทั้งหมด

วิตำมินและเกลือแร่
จำกผลไม้
กล้วย
มะไฟ

ไขมัน 
หมู ไก่

คุณค่ำทำงโภชนำกำรครบ 5 หมู่
ในอำหำรชำวปกำเกอะญอฤด

ูหน
าว 

(แล
้ง)

 (พ
.ย. 

– ก
.พ.) ฤดูร้อน

(มี.ค. – เม.ย.)

ฤดูฝน
(พ.ค. – ต.ค.)

ควำมมั่นคงทำงอำหำร
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บ้ำนดั้งเดิม

1. รปูทรงของบ้านชาวปกา-

เกอะญอแบบดั้งเดิมนั้นจะ

เป็นรปู 5 เหลีย่ม หมายถึงว่า 

ผนังบ้านจะเอนออก ไม่ต้ัง

ฉ า ก กั บ พ้ื น บ ้ า น  ก า ร

ออกแบบทรงบ้านแบบนี้

ท�าให้ชั้นวางของตรงที่ผนัง

บ้านไม่ย่ืนออกมาขวางทาง 

เ ป ็ น ก า ร ใ ช ้ พ้ื น ท่ี แ ล ะ

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คือไม่

ต้องใช้ทรพัยากรมากขึน้ แต่

ก็มีพื้นที่มากขึ้น

2. บนัไดบ้านของชาวปกา-

เกอะญอนั้นจะต้องมี ข้ัน

บันไดเป็นเลขคี่ เช่น 3 หรือ 

5 เพราะเชือ่ว่าเลขคูเ่ป็นเลข

ไม่ดี

3. ในทุกบ้านจะต้องมีแม่

เตาไฟ ซึ่งถือเป็นหัวใจของ

บ้าน เพราะใช้ในการท�าพิธี

เลี้ยงผีปู่ย่า ท�าอาหารและ

ให้ความอบอุ่นกับบ้าน

6. บ้านจะยกพ้ืน มีใต้ถุน 

สามารถใช้ประโยชน์ในการ

เก็บเครื่องมือหรือเลี้ยงสัตว์

5. หลงัคาบ้านจะยาวลงมา

คลุมถึงบริเวณตัวบ้าน ช่วย

ในการป้องกันฝนและลม

4. ประตูบ้านจะต้องอยู่ทาง

ด้านขวาของตัวบ้านเท่านั้น
7. บ้านแบบดัง้เดมิจะใช้วัสดจุาก

ธรรมชาติท้ังหมด ไม่มีวัสดุท่ีเป็น

สิง่แปลกปลอมเลย รวมถึงตะป ูซึง่

ชาวปกาเกอะญอจะใช้ลิ่มไม้และ

ตอกไผ่และหวายแทนตะปู

ใบก๊อ ใบหวำย ใบตองตึง
เป็นวัสดทุีช่าวปกาเกอะญอใช้ในการมงุหลงัคา 

เพราะว่ามคีวามคงทนมาก เวลาทีโ่ดนฝนใบไม้

เหล่าน้ีจะไม่งอ และย่ิงโดนรมควันจากแม่

เตาไฟก็จะย่ิงช่วยยืดอายุการใช้งานจาก 1 ปี

เป็น 2 ปี  โดยชาวปกาเกอะญอจะใช้เฉพาะ

ใบไม้แห้งมามุงหลังคา

ไผ่ซำง และ ไผ่ข้ำวหลำม
เป็นวัสดุหลักที่น�ามาใช้ในการสร้างบ้าน โดยเวลาที่ชาวปกาเกอะญอไปตัดไผ่มาสร้างบ้าน 

พวกเขาจะตัดไผ่มาเพียง 2-3 ล�าจากไผ่ 1 กอ และในเวลา 1 ปีทั้งหมู่บ้านจะสร้างบ้านไม่เกิน 

3 หลัง อีกทั้งก่อนที่จะสร้างบ้านต้องมีการพูดคุยกันทั้งหมู่บ้านก่อนว่า จะไปเอาไผ่จากที่ใดมา

ใช้ จะสร้างบ้านบริเวณใด การท�าแบบนี้ท�าให้ไผ่ที่บ้านสบลานไม่เคยหมดไป และก่อนที่จะน�า

ไผ่มาใช้นั้น ชาวปกาเกอะญอจะต้องกรีดไผ่ให้เป็นซี่ท�าให้สามารถโค้งงอได้ เพราะว่าการท�า

แบบนี้ไผ่จะมีความเหนียวและแยกตัวออกจากกันได้ยาก หลังจากนั้นจึงน�าไผ่ไปแช่น�้าเพื่อ

เพิ่มความคงทนนอกจากนี้ชาวปกาเกอะญอยังใช้ไผ่ท�าตอกแทนตะปู และจะใช้ไผ่ซางท�า

พื้นบ้าน ส่วนไผ่ข้าวหลามใช้ท�าฝาบ้านเพราะมีลักษณะที่เบาและยาวกว่า  

8. ตามความเชื่อพ้ืนท่ีตรง

ชานบ้านน้ันเป็นของผู้ชาย 

ส่วนพ้ืนทีใ่นบ้านนั้ันเป็นของ

ผู้หญิง

 บ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จ�าเป็นต่อมนุษย์ ถึงแม้บ้านของชาวปกาเกอะญอจะไม่มีขนาด
ใหญ่โต แต่ก็เป็นบ้านที่อบอุ่นและพร้อมหน้าพร้อมตา เป็นบ้านที่เกิดจากการสั่งสมภูมิปัญญา
มาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ เพราะไม่ว่าจะเป็นวัสดุ และวิธีการสร้าง หรือความเชื่อ ก็สะท้อนถึง
ภูมิปัญญาในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้ใหญ่
ไม้เหล่าน้ีจะใช้ท�าเป็นเสาบ้าน 

ยกเว้นไม้มะขามป้อมที่จะไม่น�า

มาใช้ โดยไม้ที่ชาวปกาเกอะญอ 

น�ามาใช ้จะเป ็นไม ้ ท่ีตายแล้ว

เท่าน้ัน เพราะมคีวามเชือ่ว่าไม่ควร

ตัดต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่ ควรปล่อยให้

เจริญเติบโตต่อไป 
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 จะเห็นได้ว่าบางความเชื่อท่ีเก่ียวกับบ้านของชาวปกาเกอะญอเป็นเหมือน

กุศโลบายในการรกัษาบ้านไม่ให้พังอย่างรวดเรว็ อย่างเช่นการไม่ถบีหรอืกระทืบประตแูละ

บันไดบ้าน เมื่อพวกเขาดูแลรักษาบ้านได้ดีก็จะเป็นการยืดอายุการใช้งาน ท�าให้ชาวปกา

เกอะญอไม่ต้องสร้างบ้านหลังใหม่บ่อยๆ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านั่ั้นเอง 

นอกจากน้ีบ้านของชาวปกาเกอะญอยังมีกลิน่อายของความความอบอุ่นเปรยีบเสมือนเป็น

ศูนย์รวมของสมาชิกในครอบครัว

1. ห้ามถีบหรือกระทืบประตูและบันไดบ้าน เพราะชาวปกาเกอะญอถือว่าบ้านเป็น

สิ่งที่คอยปกป้องรักษาตนเอง ดังนั้นต้องดูแลบ้านให้ดี

2. ห้ามใช้ส้นเท้าเดินกระแทกเสียงดังในบ้านเพราะจะเป็นการรบกวนผีบรรพบุรุษ

3. หน้าบ้านต้องหันไปทางทิศตะวันออกเท่านั้น เพราะถ้าหันไปทางทิศอื่น ท�าอะไรก็

จะไม่เป็นผลดี

4. ชาวปกาเกอะญอถือว่า บันไดบ้านเป็นพี่ ส่วนอื่นของบ้านเป็นน้อง จึงท�าให้พวก

เขาให้ความส�าคัญกับบันไดบ้านมาก

5. ถ้ามีผีไม่ดีมารบกวน ชาวปกาเกอะญอจะโปรยขี้เถ้าหน้าบ้านเพราะเชื่อว่าขี้เถ้า

จะไปปิดตาผี 

6. เวลาเดินเข้าบ้านเลยประตูไปแล้วห้ามหันหลังกลับมา

7. ถ้าเก็บใบตองตึงเตรียมไว้เพื่อสร้างบ้าน แล้วมีคนในหมู่บ้านตายจะต้องทิ้งใบที่

เก็บมาหนึ่งใบ

8. มีการเลี้ยงสุนัขด�าไว้หน้าบ้านเพื่อไล่ผีไม่ดี

ควำมเชื่อ และ ข้อห้ำม

เมื่อแต่งงานกัน ฝ่ายชายจะย้ายมาอยู่บ้านฝ่ายหญิง

โดยบริเวณชานหน้าบ้านจะเป็นส่วนของผู้ชาย ส่วน

บริเวณข้างในบ้านเป็นของผู้หญิง ถ้าหากฝ่ายหญิงเสีย

ชีวิต ฝ่ายชายจะต้องเผาบ้านทิ้ง แต่ถ้าฝ่ายชายเสียชีวิต

ฝ่ายหญิงสามารถอยู่ต่อได้ เพราะผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้าน

พิธีแต่งงาน
จะแกงไก่กินกันพร้อมหน้าพร้อมตาทุกคนในบ้าน

และเชิญผีปู่ย่ามากินด้วย พร้อมทั้งอธิษฐานขอให้

ผีปู่ย่าช่วยคุ้มครองปกปักรักษาทุกคนในบ้าน โดย

การเลี้ยงผีปู่ย่าจะเลี้ยง 3 ปีต่อ 1 ครั้ง

พิธีเลี้ยงผีปู่ย่า

พิธีเลี้ยงผีบ้าน
ผีบ้าน ผีเจ้าที่ และผีเจ้าดิน คือผีที่อยู่รอบบ้าน และเป็นผีที่

ส่งผลต่อการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนให้มีความ

ประพฤติที่ดีงาม เช่น ถ้าเกิดความสัมพันธ์ชู้สาวก่อน

แต่งงาน ถือว่าเป็นการผิดผีบ้าน จะต้องท�าพิธีเลี้ยงผีบ้าน

เพื่อเป็นการขอโทษ ถ้าไม่ท�าพิธีจะเกิดเรื่องไม่ดีในชุมชน 

เช่น ผลผลิตไม่ดี หรือล้มป่วย เป็นต้น

พิธีเลี้ยงผีเรือน
ท�าพิธีเมื่อเด็กในบ้านป่วยแล้วรักษาไม่หาย และหมอ

เมื่อท�านายว่าโดนผีเรือนท�า หรือฝันถึงพ่อแม่ที่ตายไป

ก่อนขึ้นบ้านใหม่ก็จะต้องบอกให้ผีเรือนตามไป เพื่อให้

คุ้มครองลูกหลาน สัตว์เลี้ยง และคนในหมู่บ้าน เพื่อให้

ได้ผลผลิตดี และอยู่ดีมีสุข
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สมุนไพร วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอพึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติ...และพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ 
ชาวปกาเกอะญอจึงรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพร แม้เวลาจะผ่านไปและโลกก็ทันสมัยขึ้น มียาสมัยใหม่ซึ่งเป็นยา
แผนปัจจุบันถุูกคิดค้นขึ้น แต่ชาวปกาเกอะญอก็ยังคงดูแลสุขภาพและรักษาอาการป่วยของตนด้วยสมุนไพร
เพราะไม่มีผลข้างเคียงเหมือนดังยาแผนปัจจุบัน อีกทั้งยังหาง่าย ฟรี และเป็นความรู้ของชาวปกาเกอะญอเอง

ปูลเลย (ไพล)
แก้ปวดท้อง (เด็ก) แมลงกัด

ต้มรากดื่ม หรือเอามาถูผิวหนัง

มะขำม
ไฟลวก ยาระบาย โดยเอาเปลือกมา

ย่างไฟ ผลและใบ มาประกอบอาหาร

มะระขี้นก
เบาหวาน ปวดหัว ไทรอยด์

ต้มยอดมะระ(ดื่ม) ใบมาโปะหัว 

แก้ปวดหัว ประกอบอาหาร

ยำแก้เครือ
แก้เบื่ออาหาร รักษาเบา

หวาน บ�ารุง

ต้มรากและล�าต้น ดื่ม

ก�ำลังเสือโคร่ง
บ�ารุงก�าลัง และบ�ารุงเลือด

เอาเปลือกมาต้มหรือดองเหล้า

หญ้ำเขำควำย
แก้ความจ�าเสื่อม

ลูกและใบมาต้มดื่ม แกงหน่อไม้

โปโมง่ำ
รักษางูสวัด โดยการต้มดื่ม และเป็น 

ยาเบื่อมด โดยการน�าใบมาต�า 

ผสมน�้าผึ้ง และข้าวสาร แล้วให้มดกิน

ฝรั่ง
แก้เมา แก้ท้องเสีย

เอายอดมาต้ม

รำงจืด
ล้างพิษในร่างกาย พิษงูกัด บาดแผล แก้ร้อนใน 

แก้โรคกระเพาะ

ต้มราก เถาและใบมาด่ืม ใบใช้ขย�ามาประคบท่ี

แผล เถาวัลย์ใช้มัดเพื่อหยุดพิษงู

หญ้ำดอกขำว
แก้เลือดก�าเดา โดยการยัดใบ

ใส่จมูก และแก้แมลงกัด โดย

การ น�ามาถูผิวหนัง อีกทั้งยัง

น�าไปเผาไฟ และต้มรากดื่ม

มะแว้ง
แก้ไอ เจ็บคอ

ต้มลูกไว้ดื่ม

พะจี
แก้ปวดฟัน

อมราก แช่เหล้า ใส่แกง

ยำแก้หลัว
แก้ช�้าใน

น�ามาต้มกับน�้า ดื่ม

ตีนเป็ด
ปวดหัว-ไข้ เจ็บคอ หวัด ไฟลวก มีดบาด

ต้มเปลือกแล้วดื่ม  อมเปลือกแก้เจ็บคอ 

เอายางมาทาแผลหรือไฟลวก

ฝำง
โลหิตจาง  ปวดหลั ง  ท ้ อง เสี ย  

คลอดลูก ย้อมผ้า(แดง)

ต้มเปลือกแก่น ดื่ม

น�้ำผึ้ง
รักษาแผลไฟลวก

เป็นยาถ่าย

ประกอบอาหาร

หน่อเครแมน
แก้เบื่ออาหาร

ต้มน�้าดื่ม

ยำสำมัญประจ�ำบ้ำน

ส้มป่อย
ขับล้างสารพิษ และ

บ�ารุงร่างกายโดยการ

ต้มและดื่ม รวมถึงใช้

ประกอบพิธีกรรม
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1. หากเดินไปเก็บสมุนไพร แล้วมีคนทักระหว่าง

ทางว่า "ไปไหน" เชื่อว่าวันนั้นจะหาสมุนไพรที่

ต้องการไม่เจอ

2. เมื่อเก็บสมุนไพรแล้วจะต้องใช้เหรียญ ข้าวสาร 

หรือยาเส้นไปวางไว้ใต้ต้นสมุนไพรนั้น

3. เวลาเก็บสมุนไพรอย่าเก็บไปมาก เพราะชาว

ปกาเกอะญอเชื่อว่า “สมุนไพรไม่ได้มีไว้ขาย แต่มี

ไว้รักษา “

ควำมเชื่อและข้อปฏิบัติ คำถำและพิธีกรรม เป็นการรักษาสุขภาพอีกวิธีหนึ่งที่ชาวปกา-
เกอะญอทีใ่ช้กันมานาน เมือ่ชาวปกาเกอะญอป่วยจนกนิสมนุไพรไม่หาย 
กจ็ะหนัมาพึง่คาถาและพธิกีรรม โดยจะมีหมอท�านาย เป็นผู้ประกอบพธิี 
ถามผี และให้ไปเซ่นไหว้ผีที่ตนเผลอลบหลู่ ซึ่งเป็นสาเหตุของการป่วย  
การรกัษาด้วยความเชือ่ส่งผลให้มสีภาพจติใจทีด่ข้ึีน ซ่ึงส่งผลต่อสภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นด้วย

1. กินยาสมุนไพรบ่อยๆ ออกก�าลังกายด้วยการท�างาน 

อย่าอยู่เฉยๆ

2. ให้หมอยาช่วยเป่าคาถาพร้อมๆ กับกินสมุนไพร

3. หาหมอท�านายเพื่อตรวจดูสาเหตุว่าตนเองอาจเผลอ

ไปลบหลู่ผี  จะต้องท�าพิธีขอขมา

4. ถ้าไม่หายก็ไปหาหมอในเมือง 

ธรรมชำติบ�ำบัด รักษำตัว

“เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เมื่อเราป่วย  
ย่อมต้องรักษาด้วยธรรมชาติ”

 ชาวปกาเกอะญอเชื่อว่า คน

เราม ี37 ขวัญ และมขีวญัทีอ่ยู่กับตวัเรา

เพียง 5 ขวัญ ท่ีเหลือจะกระจายไปอยู่

กับป่า ต้นไม้  สตัว์  ผ ีและธรรมชาต ิเมือ่

ชาวปกาเกอะญอป่วยก็แสดงว่า ต้อง

เผลอไปท�าลายธรรมชาติหรือลบหลู่ผี  

เพราะเมือ่ท�าให้ธรรมชาตซิึง่มขีวัญของ

ตนป่วย ตัวเขาเองก็จะป่วยตามไปด้วย 

ดงัน้ันชาวปกาเกอะญอจงึไม่คดิท�าร้าย

หรอืเบียดเบยีนธรรมชาต ิเพราะเท่ากบั

ก�าลังท�าร้ายตนเอง

ขวัญกระเจิง

ในทุกๆ วัน ชาวปกาเกอะญอมีวิธีการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

เสมอ โดยการดื่มน�้า และยาแก้เครือ ซึ่งท�าจากเปลือกไม้ต้ม 

เหมือนกับที่คนเมืองอย่างเราดื่มน�้าและดื่มชานั่นเอง

สุขภาพที่ดีนั้นมาจากทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี นอกจากชาวปกาเกอะญอ 

จะมีสภาพแวดล้อมที่ดีแล้ว ก็ยังรู้จักหาพืชผักสมุนไพรมาดูแลรักษาสุขภาพกาย

ให้แข็งแรง รวมถึงชาวปกาเกอะญอยังมีพิธีกรรมความเชื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

จิตใจท�าให้มีสุขภาพใจที่แข็งแรงอีกเช่นกัน

สูตรยำแก้ปวดหัว
  สมุนไพร : ใบมะขาม ใบเซกาวะ ใบผีเสื้อ ใบขี้ไก ่และใบหนาด

วิธีใช้ : น�าสมุนไพรมามัดรวมกัน และต้มจนเดือด แล้วน�ามาใช้

อาบหรือสูดดม เป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
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กำรทอผ้ำและกำรแต่งกำย
การแต่งกายของชาวปกาเกอะญอนั้นมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่งชาวปกาเกอะญอมักจะทอผ้าเพื่อท�าเสื้อผ้า
ไว้ใช้เอง และถือเป็นภูมิปัญญาที่ส�าคัญของชนเผ่า ส�าหรับวัสดุและเครื่องมือในการทอผ้าทุกขั้นตอนมักท�ามา
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น โดยเริ่มจากการน�าฝ้ายมาปั่นให้เป็นเส้นฝ้ายแล้วน�าไปย้อมสีธรรมชาติ ที่ได้จาก
เปลือกไม้ ใบไม้ หรือลูกไม้ ซึ่งมักมีสรรพคุณทางสมุนไพร

ใบฮ่อม (แก่)

ใบฮ่อม ช่วยดูดพิษเวลาเป็นไข้ 

ไม่สบาย ใช้พันรอบนิ้วโป้งมือและนิ้วโป้งเท้า 

มะขามป้อม กินแก้เจ็บคอ

เปลือกทอกลอซ ูอมแก้เจ็บปาก

ลูกค�าแสด แก้ปวดหลังและเอว 

เปลือกประดู ่อมแก้เจ็บฟัน

ใบเพกา ผลสามารถน�าไปท�าน�้าพริก

ใบสาบเสือ ห้ามเลือดเมื่อมีแผลสด

ลูกค�าแสด

ใบสาบเสือ

ใบเกอเรอ

ขมิ้น กินแก้เจ็บคอ แก้ปวดท้อง และสามารถ

น�าไปท�าเป็นเครื่องแกง 

เปลือกมะลิไม ้ผลสามารถน�าไปท�าน�้าพริก

1. ห้ามผู้หญิงที่มีประจ�าเดือน

ย้อมผ้า และห้ามมองหรือยุ่ง

เกี่ยวกับการย้อมผ้าเพราะเชื่อ

ว่าจะท�าให้สีย้อมไม่ติดฝ้าย

2. วันพระจะเป็นวันที่ห้าม

ท�าการทอผ้า แม้แต่การเก็บพืช

ไปท�าสีย้อม เพราะเชื่อว่าพืชที่

ถูกเก็บไปจะสูญพันธ์ุหมด

3. ห้ามทอผ้าในวันที่มีงานศพ 

เพราะเชื่อว่าจะมีคนตายมาก

ขึ้น

4. ห้ามบ้านที่มีคนป่วยทอผ้า 

เพราะเชื่อว่าจะป่วยหนักกว่า

เดิม

5. ห้ามผู้หญิงมีครรภ์ทอผ้า

6. ตอนเด็กๆ พ่อเเม่จะสอน

ให้ลูกเล่นเส้นฝ้ายเเละผ้าทอ

จะได้มีใจรักการทอผ้า

7. ตอนเด็กๆ ห้ามเล่นเครื่อง

ทอ เพราะเชื่อว่าเด็กที่เล่น

เครื่องทอ โตมาจะทอผ้าไม่ได้

8. เมื่อทอผ้าเสร็จ เศษพืชที่

เหลือจาการท�าสีย้อมผ้า จะ

ต้องน�าไปท�าพิธีเพื่อคืนกลับสู่

ธรรมชาติ ถือเป็นการขอบคุณ

ธรรมชาติ

ควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรทอผ้ำ
ให้สีฟ้ำ น�้ำเงิน 
ครำม

ให้สีแดง ส้ม 
แสด น�้ำตำล

ให้สีเขียว

ให้สีเหลือง
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การขึ้นเส้นยืน ทะที่

กลุ

หน่อทะแพก

หน่อแช่

ซอแคว

แนโบ

แนโบ

ส่วนประกอบ
ของเครื่องทอ (กี่เอว)

ขั้นตอน
กำรย้อมผ้ำ
ยกตัวอย่าง
การย้อมผ้าโทนสีส้มจากลูกค�าแสด 
ซึ่งก่อนที่จะน�าลูกค�าแสดไปต้มต้อง
เหลือลูกค�าแสดไว้จ�านวนหนึ่ง 
เมื่อเสร็จขั้นตอนสุดท้ายของการ
ย้อมต้องน�าลูกค�าแสดนั้นไปประกอบ
พิธีพระเบื้อตา โดยมีข้าวกับเกลือ
ประกอบไปด้วย แล้วน�าไปไหว้ผีป่า
เพื่อเป็นการขอขมาและขอบคุณที่ให้
ทรัพยากรมาใช้

1. น�าลูกค�าแสดมาต้มลงใน

น�้าเดือด โดยจ�านวนลูกค�าแสด

ที่น�าไปต้มนั้นจะขึ้นอยู่กับสีที่

ต้องการเช่น ถ้าต้องการสีส้มเข้ม

หรือแดง ก็ใส่ลูกค�าแสดให้มาก

2.  น�าฝ้ายลงไปต้ม  

คอยเฝ้าในช่วงแรกๆ และ

ใช้ไม้คนให้ทั่วเพื่อให้สีติด

ทุกเส้นฝ้าย

3 .   ป ิดฝาต ้มทิ้งไว ้

ประมาณ 2 ชั่วโมง ลองเปิด

ฝาดู หากสียังเข้มไม่พอก็ให้

ต้มต่อ

4.  เมื่อย้อมจนได้สีที่

ต้องการแล้ว ก็น�าเส้นฝ้าย

ไปแช่กับน�า้ข้าว เพ่ือให้สไีม่

ตก แล้วน�าไปตากแดดเป็น

เวลา 2 วัน
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เด็กผู ้ชาย ทั้งเด็กเล็ก

และเด็กโตจะแต่งกาย

ด้วยเสื้อพ้ืนบ้าน ไม่มี

การก�าหนดสีตายตัว 

แต่โดยมากมักจะใส่สี

โทนแดง

ผู ้ชายปกาเกอะญอ เมื่อ

แต่งงานแล้ว จะยังคงแต่ง

กายเหมือนเดิม คือจะเป็น

เสื้ อ โทนสีแดง  ลักษณะ

เดียวกันกับเสื้อที่ใส่ในงาน

แต่งงาน

เด็กผู้หญิงปกาเกอะญอจะแต่งกายด้วยชุดสีขาว เพ่ือ

แสดงถึงความบริสุทธ์ิ มีความเชื่อว่าการทอผ้าให้เด็ก

เล็กใส่นั้นต้องทอให้เสร็จภายในวันเดียวและต้องน�า

ก้อนหนิไปใส่ไว้ในเสือ้ โดยมนัียยะว่าเมือ่เดก็เตบิโตขึน้

มาจะได้แขง็แกร่งและแขง็แรงเหมอืนก้อนหิน นอกจาก

นี้ชาวปกาเกอะญอยังนิยมให้ลูกผู้หญิงเล่นม้วนฝ้าย

ตั้งแต่เด็กเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน แต่ห้ามเล่นเครื่องทอ 

เพราะจะท�าให้ทอไม่ได้

เมื่อเด็กหญิงเติบโตขึ้นจะถูกปลูกฝังให้

ทอผ้า และทอชดุแต่งงานของตวัเองและ

ของเจ้าบ่าว ส�าหรับเรื่องชุดแต่งงานมี

ความเชือ่ว่า หากหญิงทียั่งไม่ได้แต่งงาน

มาลองใส่ชุดแต่งงานแล้วใส่ข้ามคืน จะ

ผิดผี จนท�าให้โดนเสือเอาไปกินหรือเจ็บ

ป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

หลังจากแต่งงานแล้ว 

ผู้หญิงจะเปลี่ยนจาก

ชุดสีขาวเป็นชุดสีด�า 

เพื่อแสดงถึงสถานะ

ของตนเอง และจะมี

ลายคาดเป็นสีแดง 

ส่วนมากจะใส่กับ

ผ้าถุงสีแดง

"กำรแต่งกำยของ
ชำวปกำเกอะญอ
ในแต่ละช่วงอำยุ"

เสือ้ผ้าของชาวปกาเกอะญอ มกัจะ

ถูกประดับตกแต่งด้วยลูกเดือย ซึ่ง

นอกจากจะเป็นสิ่งประดับตกแต่ง

แล้ว ยังเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ
เช่น ช่วยบ�ารุง

กระเพาะปัสสาวะ

ลายตาสี่โร ลายแลลิโช ลายเนบลิ
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ลายเนบลิ

นิทำน และ ธำ  นิทานและธา (ล�าน�า) เปรียบเสมือนคลังค�าสอนที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปีของ
ชาวปกาเกอะญอ อกีทัง้ยังเป็นการถ่ายทอดวถีิชวีติ ภมูปัิญญา ทศันคติและความ
เชื่อของชาวปกาเกอะญอตามจารีตประเพณี

กำรเล่ำนิทำนส�ำคัญอย่ำงไร
 เด็กๆ ชาวปกาเกอะญอมักล้อมวงเพ่ือฟังนิทาน โดยมีปู่ย่าตา

ยายหรือพ่อแม่เป็นผู้เล่าเพ่ือให้สนุกสนาน และเพ่ือเป็นการปลูกฝัง 

ค�าสอน จิตส�านึกและคุณธรรมต่างๆแก่ลูกหลานตั้งแต่เยาว์วัย โดย

ไม่ใช่เป็นการพร�่าบ่นที่น่าเบื่อ

 นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้ 

แนบแน่น ลดช่องว่างระหว่างวัย และกระชับความรักในหมู่พี่น้อง 

 การเล่าและฟังนทิานมกัน�าความเพลดิเพลนิมาสูท้ั่งสองฝ่าย จงึ

มีข้อห้ามอยู่บ้าง เช่นห้ามเล่านิทานในป่า สันนิษฐานได้ว่าเพราะหาก

เพลิดเพลินเกินไปอาจขาดความระมัดระวัง และน�าไปสู่อันตรายได้

นิทำนปกำเกอะญอ

 นทิาน คือเรือ่งราวท่ีถูกแต่งข้ึนและสบืทอดเล่าต่อกันมา โดย

มักนิยมเล่าให้ลูกหลานฟังโดยผู้เฒ่าผู้แก่  นิทานปกาเกอะญอมัก

มเีรือ่งราวทีส่นกุสนาน  บางเรือ่งกเ็หลอืเชือ่แต่ว่าสอดแทรกไปด้วย

ข้อคิดและคุณธรรมไว้มากมาย รวมถึงยังสะท้อนให้เห็นถึง 

อัตลักษณ์ของชาวปกาเกอะญออีกด้วย

ธำปกำเกอะญอ
ธาคือล�าน�าเก่าแก่ เป็นทั้งค�าคมและค�าสอนที่

ถูกสั่งสมมารุ่นต่อรุ่น ร้องได้ในหลายโอกาส 

ปัจจุบันมักถูกขับร้องโดยผู้เฒ่าผู้แก่

มีธาบทหนึ่งมีความหมายว่า
“เมื่อแผ่นฟ้าหล่นทับลงมา ไม่ว่าจะหนักหนาเพียงใด  
หากพี่น้องปกาเกอะญอร่วมใจช่วยแบกแผ่นฟ้าไว้ด้วยกัน 
ก็จะสามารถผลักแผ่นฟ้านั้นกลับคืนได้”
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วิเครำะห์นิทำน
“นกโทบีโข่”

 ชาวปกาเกอะญอกล่าวว่าจากนิทาน
ปกาเกอะญอสามารถสะท้อน ตีความหรือให้
ข้อคิดได้ถึง 7 ประการด้วยกัน

1. นิทานเรื่อง “นกโทบีโข่” นี้สอนให้รู้ว่า ต้องรู้จักช่วยเหลือ 

ผู้อื่น ดังเช่นเด็กก�าพร้าที่ช่วยหญิงชราออกจากกอหวาย 

2. เข้าใจในอุปนิสัยของชาวปกาเกอะญอ ซึ่งก็คือการมีความ

ถ่อมตัวและอ่อนน้อม และไม่ถือว่าตนเองใหญ่โตเพราะชาว

ปกาเกอะญอเชื่อว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากเด็กก�าพร้า

3. นิทานเรื่อง “นกโทบีโข่” นี้ตีความได้ว่า ทหารที่มาแย่งที่

ท�ากินคือรัฐที่ก�าลังข่มเหงพวกเขา 

4. สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมทีช่าวปกาเกอะญออาศยัอยู่ เช่น 

การอาศัยอยู่ในป่า และมีพืชท้องถิ่นที่ส�าคัญคือ ต้นหวาย  

5. สะท้อนความเชื่อเรื่องเลข 7  เพราะชาวปกาเกอะญอเชื่อ

ว่าเลข 7 เป็นเลขมงคล

6. สะท้อนความเช่ือเรือ่งแม่โพสพหรอืแม่ข้าว แสดงทีม่าของ

พิธีกรรมไหว้แม่ข้าวของชาวปกาเกอะญอ

7. แสดงทีม่าของนกแม่ข้าว หรอืนกโทบโีข่ ว่ากนัว่าจะปรากฏ

นกตัวหนึ่งบินมาที่ยุ้ง 1 ครั้งต่อปี ท�าให้ชาวบ้านรู้ว่าถึงเวลา

ที่จะไหว้แม่ข้าวแล้ว ในความเชื่อของชาวปกาเกอะญอ 

นกเล็กตัวนั้น คือ พระแม่โพสพที่ลงมาจากสวรรค์

เนื้อเรื่อง  
 เดก็ก�าพร้าชาวปกาเกอะญอคนหน่ึงเดนิทางออกหาพ้ืนท่ีท�าไร่ด้วยความ

ยากล�าบาก เนื่องจากทหารของพระราชายึดท่ีดินอันอุดมสมบูรณ์ไปหมดแล้ว จึง

เหลือแต่ท่ีที่เป็นโขดหิน ในระหว่างทางเขาได้ยินเสียงของหญิงชรา เขาตัดสินใจ

เดนิตามเสยีงนัน้ไป แล้วก็ได้เจอกับหญิงชราคนหนึง่ตดิอยู่ทีก่อหวาย เขาจงึใช้มดี

เก่าๆ ทื่อๆ ของเขาตัดกอหวายทิ้ง เพื่อช่วยหญิงชราออกมา หญิงชรา บอกกับเด็ก

ก�าพร้าว่า มทีหารเดนิผ่านไปมาหลายคน แต่ไม่มใีครช่วยเลย หญิงชราจงึขอบคุณ

เด็กก�าพร้า และด้วยความสงสารเด็กก�าพร้าจึงได้พาหญิงชราไปพักที่บ้านของตน 

 เมือ่กลบัมาถึงบ้านเดก็ก�าพร้าได้หุงหาอาหารเพ่ือเลีย้งหญงิชรา ซึง่เขาก็

ต้องพบกับความประหลาดใจว่าข้าวที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิด กลับเพ่ิมมากมายถึง 

7 กระบุง และในวันต่อมาเม่ือเด็กก�าพร้าต้องไปท�าไร่ในแปลงท่ีมีแต่หินน้ัน หญิง

ชราเห็นเขาดูเศร้าๆ จึงถามว่า “เป็นอะไร“ เมื่อเด็กก�าพร้าเล่าเรื่องทั้งหมดให้หญิง

ชราฟัง หญิงชราก็บอกให้เดก็ก�าพร้าไปท�าไร่เสยี โดยท�าให้ครบ 7 แปลงเดก็ก�าพร้า

เชือ่หญิงชราและไปท�าไร่จนครบ 7 แปลง จวบจนเมือ่ถึงฤดเูก็บเก่ียวปรากฏว่าข้าว

ที่ได้มีมากถึง 7 ยุ้งฉาง

 หญิงชราได้พูดว่าเมื่อเด็กก�าพร้าช่วยหญิงชราไว้ หญิงชราจึงอยาก

ตอบแทน และถึงเวลาที่หญิงชราต้องกลับไปยังที่ของหญิงชราแล้ว โดยขอให้เด็ก

ก�าพร้าหนัหลงั เดก็ก�าพร้าข้ีสงสยัก็อดไม่ได้ทีจ่ะหนักลบัมามอง เมือ่เขาหันมามอง 

เขาเห็นหญิงชราก�าลงัเหาะขึน้ไปบนท้องฟ้า แต่ทนัทีท่ีเขาหันกลับมาหญิงชราก็จะ

ตกลงมาบนพ้ืน เป็นอย่างนี้ถึงสามครั้ง หญิงชราจึงต้องขอร้องเด็กก�าพร้าว่าอย่า

หันมามอง เพราะหญิงชราจะตกลงมาเจ็บ เด็กก�าพร้าจึงอดใจไม่หันไปมอง

 ในท่ีสดุเมือ่หันกลบัไปมอง เดก็ก�าพร้าพบว่าหญิงชราคนน้ันได้กลายเป็น

นกและบนิจากไป แท้ทีจ่รงิแล้วหญงิชราคนนีค้อื “แม่ข้าว”  หรอื “แม่โพสพ“ ซึง่มกั

จะปรากฏให้ชาวปกาเกอะญอเห็นเป็นนกตัวเล็กๆ หรือที่เรียกว่า “นกขวัญข้าว“ 

หรอื “นกโทบโีข่“ ซึง่จะพบบนิวนเวียนอยู่เหนอืหลงัคายุ้ง และชาวปกาเกอะญอจะ

ไม่พบเห็นนกนี้ในช่วงเวลาอื่นเลย ชาวปกากะญอจึงมีการไหว้แม่ข้าวทุกครั้งหลัง

การเอาข้าวขึ้นยุ้งฉาง

40



   ยายสอนหลาน
 ยายได้สอนลูกสอนหลานไว้ว่าเวลาอยู่ในหมู่บ้านหรือเข้าป่าห้ามส่งเสียงดังเพราะจะท�าให้ผีโกรธ แต่ม ี

เด็กคนหนึ่งไม่เชื่อฟัง อยากลองดี เวลาเข้าป่าก็ร้องเพลงเสียงดัง หัวเราะเสียงดัง เวลาได้ฟืนมาก็โยนลงพื้นเสียงดังท�าให้

ผีโกรธและมาท�าร้ายโดนที่เด็กคนนั้นไม่รู้ตัวมีอาการแพ้ ตาแดง และตายในที่สุด ยายจึงน�ามาเล่าเป็นตัวอย่าง 

เวลาคนเฒ่าคนแก่สอนอะไรอย่าไปลองดี

   แม่หมา      

   

 แม่หมาตัวหน่ึงอาศัยอยู่ที่บ้านของชาวบ้าน เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์แม่หมาก็เข้าป่าไป เพ่ือตั้งท้อง 

ผ่านไปเจ็ดเดือนแม่หมาก็คลอดลูกออกมาเป็นเด็กแฝดหญิงสองคน แม่หมาก็ดูแลลูกของตนอย่างดีให้ 

ดืม่นมทกุวนั หญิงท้ังคูก็่โตขึน้และได้มเีศรษฐมีาขอลกูสาวคนโตไปเป็นภรรยา ต่อมาไม่นานก็มชีายหนุม่มา

ขอลกูคนเลก็ไป แม่หมาเลยอยู่ล�าพังกับเจ้าของบ้าน ไม่ก่ีปีต่อมาแม่หมาเกิดคิดถึงลกู จงึเดนิหาไปลกูท่ีบ้าน

เศรษฐี และด้วยความที่ลูกสาวคนโตรักสบายและละอายท่ีมีแม่เป็นหมาจึงไล่แม่ของตนกลับไป แม่หมา

เสียใจมาก และเดินทางไปหาลูกคนเล็กต่อ เธอต้อนรับแม่อย่างดี แม่หมาแก่ลงเรื่อยๆ และตายไปในที่สุด 

ลูกสาวคนเล็กได้น�ากระดูกแม่ไปฝังในป่า ปีต่อมาลูกสาวคนเล็กก็คิดถึงแม่จึงหลับไปที่หลุมศพและพบกับ

กระดูกแม่ทีเ่รอืงแสงขึน้มา เลยคิดว่าเป็นวญิญานของแม่เลยเก็บกลบัมาบชูาทีบ้่าน นางก็ร�า่รวยขึน้ทุกวันๆ 

แต่ลูกสาวคนโตกลับจนลงๆ จึงถามน้องสาวว่า “ท�าอย่างไรจึงรวย” น้องตอบว่า “น้องน�ากระดูกแม่มาบูชา” 

ลูกสาวคนโตจึงไปน�ากลับมาบูชาบ้าง แต่เมื่อถึงบ้านกลับเป็นหัวหมาที่มีหนอนชอนไชจึงน�าไปคืนน้องสาว 

น้องก็ไม่ได้ว่าอะไรและน�ากลับไปบูชาเหมือนเดิม คนเล็กก็รวยขึ้นๆ คนโตก็จนลงๆ และเงินหมดตัวในที่สุด

                                                                     

ความกตัญญูน�าลาภอันประเสริฐ และน�าความรุ่งเรืองมาสู่ชีวิต

 ในวันที่ฝนตกมีแม่ไก่ตัวหนึ่ง กลัวว่าลูกของตนจะไม่สบายเพราะละอองฝน จึงกางปีกกันฝนให้ลูก  

ต่อมาแม่ไก่ก็มีอาการไม่สบาย ลูกจึงถามว่า “แม่เป็นอะไร” แม่ไก่ก็บอกลูกว่า “แม่คงโดนละอองฝนมากเกิน 

จนไม่สบาย” ลูกเจี๊ยบได้ยินดังนั้นจึงอยากดูแลแม่เหมือนที่แม่ดูแลตน ลูกเจี๊ยบจึงเดินทางไปที่บ่อน�้า  

ในระหว่างที่ตักน�้าลูกเจี๊ยบเกิดผลัดตกลงไปในบ่อ ด้วยความที่ลูกเจี๊ยบว่ายน�้าไม่เป็นจึงร้องขอความช่วยเหลือ 

ทันใดนั้นมีหมาตัวหนึ่งที่อยากกินลูกเจี๊ยบมานานแล้ว แต่ไม่ได้กินเพราะมีแม่ไก่อยู่ ก็ปรากฏตัวขึ้น “ตอนนี้ฉันมี

โอกาสกินเธอแล้ว เพราะแม่ไก่ไม่อยู่ แล้วท�าไมฉันต้องช่วยเธอ” ลูกเจี๊ยบจึงขอร้องหมาว่า “แม่ฉันไม่สบาย  

ฉันต้องกลับไปดูแลแม่ ปล่อยฉันเถอะ” หมาจึงใช้อุ้งมือช้อนลูกเจี๊ยบขึ้นมาและปล่อยให้กลับไปดูแลแม่ 

                                                       

ความกตัญญูนั้นยิ่งใหญ่และเป็นเกราะป้องกันภัยที่ควรมี

นิทำนสอนใจ
 ลูกเจี๊ยบยอดกตัญญู 
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                  ยักษ ์      

 มีหญิงสาวคู่หนึ่งเป็นพี่น้องกัน พวกเธอพากันไปถางหญ้าที่ไร่ พี่สาวได้พูดว่า “ถางหญ้ามันเหนื่อย ถ้ามีชายรูปหล่อมา

ช่วยก็จะแต่งงานด้วย” ยักษ์เกิดได้ยินเข้า จึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปหล่อ และเดินมาถามหญิงสาวว่า “ถ้ามีคนมาช่วยจะ

แต่งงานด้วยจรงิหรอ” หญิงสาวจงึตอบว่า “จรงิ” ยักษ์น้ันจงึบอกให้หญิงสาวหลบัตา พ่ีสาวก็ปิดตา และตนกลายร่างกลบัไปเป็น

ยักษ์และท�างานเสร็จอย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงบอกให้หญิงสาวลืมตา ยักษ์ทวงค�าสัญญาที่พี่สาวให้ไว้ พี่สาวจึงต้องแต่งงานกับ

ยักษ์ในร่างชายหนุ่มคนนั้น   

 น้องสาวทราบว่าหนุ่มผู้นั้นเป็นยักษ์จึงเตือนพี่สาวของตน แต่พี่สาวกลับไม่เชื่อและตามยักษ์กลับบ้าน ยักษ์ให้หญิง

สาวหุงข้าวรอ ส่วนตนนั้นจะออกไปล่าสัตว์ ในขณะที่หญิงสาวท�าอาหารอยู่ได้เจอกับยายคนหนึ่ง ยายจึงถามหญิงสาวว่า  

“มาท�าอะไรอยู่ที่นี่ หนีไปเถอะ เดี๋ยวจะถูกยักษ์กิน” หญิงสาวกลัวมาก และถามยายกลับว่า “หนูจะหนีได้ยังไง” ยายจึงบอกว่า 

“เจ้าจงต้มไข่ และน�าไปให้นกฮูกเพื่อให้นกฮูกพาบินหนีไป” นกฮูกได้พาหญิงสาวไปปล่อยไว้บนต้นกล้วย เมื่อยักษ์กลับบ้านมา

ไม่พบนางก็ตามดมกลิ่นไปจนเจอ ยักษ์บอกให้หญิงสาวลงมาจากต้นกล้วยแต่หญิงสาวไม่ลง จึงขอให้นกฮูกพาบินหนีไปอีก 

คราวนี้นกฮูกพาไปปล่อยไว้บนต้นมะม่วง ยักษ์ก็ยังหาเจอ บนต้นยางยักษ์ก็ยังตามเจออีก ทีนี้ยักษ์ไม่ปล่อยให้นางหนีไปแล้ว 

ยักษ์ปีนขึ้นมาบนต้นไม้ แต่นกฮูกมาช่วยทันและพานางไปทิ้งไว้บนหลังคาบ้านของเธอ เธอจึงโยนก�าไลเข้าไปในบ้าน ท�าให้

น้องสาวและแม่ทราบว่าเธออยู่บนหลังคา   

 ต่อมาหญิงสาวได้กลับไปถางไร่อีกและพบกับยักษ์ตนเดิม ยักษ์บอกนางว่า “ฉันจะกินเธอ” หญิงสาวจึงตอบกลับว่า 

“ฉันจะแต่งงานกับเธอภายในเจ็ดวัน อย่ากินฉันเลย” ระหว่างนั้นแม่ของหญิงสาวได้เตรียมเหล้า และอาหารที่ใส่ยาพิษไว้  

เจ็ดวันผ่านไป ยักษ์พาเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องของตนมาที่บ้านหญิงสาว แม่นั้นได้น�าอาหารและเหล้านั้นมาให้ยักษ์ทั้งหมดกิน 

ท�าให้ยักษ์ตาย เว้นแต่ยักษ์ตนที่จะกินพี่สาวไม่ตาย พ่อของนางจึงน�ามีดมาฟันคอยักษ์ และพานางไปซ่อนในโอ่ง เพราะกลัวว่า

ยักษ์จะตามฆ่าอีก แต่หัวยักษ์ที่ขาดนั้นได้กลิ้งลงไปในโอ่ง หญิงสาวเลยถูกเขี้ยวยักษ์ ท�าให้นางตาย   

           

 ยักษ์เปรียบเสมือนสารพิษแปลกปลอม
 ที่ชาวปกาเกอะญอน�ามาใช้ปลูกพืช 
 ซึ่งในที่สุดพิษนั้นก็ท�าลายตัวเอง  

หมูกับหมำ
 กาลครั้งหน่ึงนานมาเเล้ว หมูกับหมายังพูดได้และเป็นเพ่ือนกัน ท้ังคู่เป็นสัตว์เล้ียง

ของเจ้านายคนเดียวกัน มีวันหนึ่งเจ้านายสั่งให้หมูกับหมาไปช่วยกันท�าสวน สัตว์ท้ังสองจึง

ออกเดนิทางไปท�างานท่ีสวน เมือ่มาถึงสวนหมก็ูกระตอืรอืร้นท่ีจะท�างาน แต่เจ้าหมากลบับอก

หมูว่า “หมู..เราปวดหัว ขอนอนพักอยู่บนศาลาก่อนนะ” เมื่อหมาพูดเช่นนั้น หมูจึงตอบกลับ

ไปว่า “ได้เลยเจ้าหมา พักก่อนเลยเดี๋ยวเราท�าเอง หายเมื่อไหร่ค่อยมาท�าก็ได้” หมูจึงตั้งใจ

ท�างานอย่างขยันขันแข็งตั้งแต่เช้ายันเย็นจนกระทั่งงานเสร็จเรียบร้อย หมูจึงชวนหมา 

กลับบ้าน เเต่หมากลับบอกหมูว่า “ขอพักต่ออีกหน่อย” หมูจึงกลับบ้านไปก่อน เมื่อหมูกลับ

บ้านสักพัก หมารีบว่ิงลงไปที่สวนเเละลบรอยเท้าหมูจนหมด และย�่าเท้าตัวเองลงไปเพ่ือให้

เกิดรอย เท้าทิ้งไว้ เมื่อกลับถึงบ้าน เจ้านายถามว่า “หมาท�าไมกลับบ้านช้าจัง” หมาตอบไป

ว่า “หมาท�างานหนักมากจนกระท่ังงานเสร็จเรียนร้อย เเต่หมูน่ะสิหนีกลับบ้านมาก่อน”  

เจ้านายจึงลงโทษหมูที่เเอบอู้งาน จึงท�าให้สัตว์ท้ังสองทะเลาะกันจนถึงข้ันท่ีหมูเเช่งหมาว่า 

“ขอให้หมานอนบนพื้นดินไม่ได้อีก”  หมาเลยสวนไปว่า “งั้นขอให้หมูนอนบนเรือนไม่ได้อีก” 

เมือ่เทวดาเห็นเช่นนัน้จงึสาบให้สตัว์ท้ังหมดบนโลกพูดไม่ได้อกีเลย เพราะจะได้ไม่ต้องทะเลาะ

กันต่อไป

 หมูและหมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่ส�าคัญของชาวปกาเกอะญอ จึงมัก  
 ปรากฏในนิทานปกาเกอะญอเรื่องต่างๆ เสมอ

นิทำนสะท้อนควำมเป็นอยู่และสิ่งรอบตัว
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สุขภำวะ
ชำวปกำเกอะญอ บ้ำนสบลำน อยู่ดีมีสุข

 การที่คนเราจะ "อยู่ดีมีสุข" ได้นั้น ต้องมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งค�าว่า 
“สุขภาวะ” นั้น ไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพทางกายเท่านั้น พระไพศำล วิสำโล 
ได้กล่าวไว้ว่า สขุภาวะนัน้ประกอบไปด้วยสขุภาวะทางกาย สขุภาวะทางสงัคม 
สุขภาวะทางจิต และสุขภาวะทางปัญญาหรือทางจิตวิญญาณ ซึ่งเราคิดว่า
ชาวปกาเกอะญอ บ้านสบลาน จัดว่าเป็นชุมชนที่มีสุขภาวะที่ดีแห่งหนึ่ง

 สขุภำวะทำงกำย 
หมายถึงการที่มีสุขภาพทางกายดี มี

ปัจจัยสี่เพียงพอแก่การด�าเนินชีวิตและ

มีสิ่ งแวดล ้อมที่ดี  ทรัพยากรมีความ                     

อุดมสมบูรณ์ ท้ังป่าและน�้า ปราศจาก

มลภาวะ ซึ่งจะส่งผลต่อปัจจัยสี่ ได้แก่ 

อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่มห่ม และยา

รักษาโรค

 ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน 

มีอาหารการกินที่ดีท�าให้อยู่ดีมีสุขตลอด

ปี เนื่องจากปลูกเองกินเอง ทั้งนี้ยังรวมถึง

อาหารจากไร่ ป่า และล�าห้วย เป็นอาหาร

ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีครบ  ห้าหมู่ 

สะอาด ปราศจากสารเคมี ส่งผลให้มี

สุขภาพดี

 สุขภำวะทำงสังคม  
หมายถึง มีความสุขในระดับชุมชนไปจนถึง

สังคม เนื่องจากชุมชนชาวปกาเกอะญอ บ้าน

สบลานเป็นชุมชนขนาดเล็ก ทุกคนในชุมชน

จึงมีความใกล้ชิดกันทางสายเลือดและเป็น

เครือญาติกัน ซึ่งท�าให้มีสายสัมพันธ์เชื่อม 

ทุกคนในชุมชนให้เป็นหน่ึงเดียวกัน ท�าให้      

ทุกคนสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ อยู่ร่วม

กันได้อย่างปรองดอง มคีวามเคารพซึง่กันและ

กัน และเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน 

 จึงท�าให้ชุมชนปกาเกอะญอบ้าน

สบลานมีความอบอุ่น บ้านในละแวกเดียวกัน

สามารถพูดคยุทักทาย ทานข้าวร่วมกัน ช่วยกัน

ท�างาน พวกเขามกีารปลกูฝังวิธีคดิและทัศนคติ

ด้วยนิทานและล�าน�า หรือ "ธา"  จึงท�าให้เกิด

การปลกูฝังความคดิทีค่ล้ายคลงึกัน โดยส�านกึ

รักในทรัพยากรป่าและน�้า

 สุขภำวะทำงจิต 

หมายถึง การท่ีมีจิตปลอดพ้นจากความ

ทุกข์ ไม่เครียดและมีอารมณ์ในเชิงบวก 

ซึ่งชาวปกาเกอะญอ บ้านสบลานเป็นคน

ที่มองโลกในแง่ดี มีจิตใจเมตตากรุณา 

และผ่องใส เน่ืองจากพวกเขามีเครื่องยึด

เหนีย่วจติใจทีท่�าให้พวกเขามคีวามมัน่คง

ทางจิตใจน่ันคือ "ความเชื่อและพิธีกรรม" 

ที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติอันเป็น 

ที่พึ่งของพวกเขา  

 ด้วยความสมบรูณ์ของทรพัยากร

และธรรมชาต ิท�าให้ชาวปกาเกอะญอบ้าน

สบลานไม่ต้องด้ินรนนัก พวกเขาใจดีทุก

คน  และมีความรักให้แก่ทุกสิ่ง ความเชื่อ

เรื่องขวัญท่ีมีอยูในทุกสรรพส่ิง ท�าให้เขา

ไม่ท�าร้ายสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นหมุูเก๊า ควาย 

บ้าน ป่า หรือน�้า ทุกสิ่งล้วนมีชีวิตจิตใจใน

สายตาของชาวปกาเกอะญอ

ดว้ยปัจจัยรอบตัวของชาว              
ปกาเกอะญอ ท�าให้พวกเขาสามารถ
มีสุขภาวะท่ีดีได้ โดยไม่ว่าจะเป็นสุข
ภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคมหรือ
ทางปัญญากต็าม สขุภาวะท่ีดใีนชมุชน
แห่งนี้เกิดจากสภาพแวดล้อมที่อุดม-
สมบูรณ์ และกุศโลบายที่ก่อเกิดเป็น
ความเชื่อให้พวกเขารักษาป่า โดยไม่
จ�าเป็นต้องสรรหาของนอกกายนอก
ชุมชนมาเติมเต็มความต้องการเลย 
เพราะสุขภาวะของชาวปกาเกอะญอมี
ความสมบูรณ์แบบในตัวเองด้วยการ
ใช้ชีวิตอย่างพึ่งพาธรรมชาติและสาย
สัมพันธ์ของชุมชน

 สขุภำวะทำงปัญญำ 
หมายถึง การที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต 

สามารถวางจิต วางใจได้อย่างถูกต้อง คิดดี คิด

เป็น และเหน็ตรง จนกระท่ังสามารถแก้ไขปัญหา

ชีวิต หรือแก้ปัญหาการท�างานได้ด้วยตัวเอง  

 ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานเป็น

กลุ่มคนท่ีมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี ถึงแม้

จะเป็นชุมชนต้นน�้า ซึ่งจะใช้น�้ามากเท่าไหร่ก็ได้ 

แต่เพราะเห็นแก่ส่วนรวม คิดว่าทรัพยากรเป็น

ของคนทุกคน นอกจากใช้แล้วยังช่วยรักษาให้

ทรัพยากรมีเหลือไปถึงคนปลายน�้าอีกด้วย

 ชาวปกาเกอะญอเชื่อว่าคนเป็นส่วน

หนึ่งของธรรมชาติ จึงใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และ

ใช้ทรัพยากรเท่าที่จ�าเป็น เพราะการท�าลาย

ธรรมชาตก็ิเท่ากับการท�าร้ายตนเองและลกูหลาน

ของตน
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กำรสัมปทำนป่ำไม้
 
 ในอดีตป่าภาคเหนือรวมทั้งป่าซึ่งเป็นถิ่นฐานบ้านสบลานเคยถูกสัมปทานมาแล้ว
สองครั้ง คือในพ.ศ. 2426 และ พ.ศ. 2484 การสัมปทานป่าไม้จึงน�าความ
เปลี่ยนแปลงมาสู่ทรัพยากรป่าไม้ภาคเหนืออยู่ไม่น้อย ป่าภาคเหนือในปัจจุบันจึงไม่
อุดมสมบูรณ์ดังเดิม ซึ่งคือป่าที่ถูกฟื้นฟูด้วยการปลูกป่าทดแทนในภายหลัง

กำรสัมปทำน  คือ การที่รัฐอนุญาต

ให้เอกชนจัดท�าบริการสาธารณะหรือจัดท�า

ประโยชน์เก่ียวกับทรพัยากรธรรมชาต ิภายใน

ระยะเวลาและตามเง่ือนไขท่ีรัฐก�าหนด เช่น 

การสัมปทานป่าไม้

หลังจำกที่รัฐเปิดให้สัมปทำนป่ำแล้ว รัฐจะเริ่มท�ำกำรจัดวำงโครงกำร
1 วำงโครงกำร และส�ำรวจป่ำ 

 ก่อนทีจ่ะมกีารให้สมัปทาน จะมกีารวางโครงการสมัปทานโดยดจูากแผนท่ีระวาง

ของกรมแผนที่ทหารมาตราส่วน 1:50,000 และภาพถ่ายทางอากาศเป็นหลัก จากน้ัน 

เจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปส�ารวจป่า ก�าหนดวางแนวพ้ืนทีส่มัปทาน แต่ละโครงการมพ้ืีนท่ีประมาณ 

500-1,000 ตารางกิโลเมตร  แล้วจึงรอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติการท�าสัมปทาน

2 แบ่งพื้นที่ป่ำ
 ต่อจากนั้นรัฐจะท�าการแบ่งพื้นที่ตัดไม้ โดยรัฐใช้วิธีการ “เลือกตัด” เนื่องจากในการสัมปทานนั้น

จะไม่ตัดไม้หมดทั้งแปลง แต่รัฐจะก�าหนดขนาดต้นไม้ที่สามารถตัดได้ตามชนิดไม้ รวมถึงเก็บไม้บางส่วน

ไว้ โดยจะมีข้อห้ามและชนิดไม้ที่ห้ามตัดดังนี้

กำรสัมปทำนไม้สัก
  การท�าสมัปทานป่านัน้ รฐัจะแบ่ง

พื้นที่ป่าออกเป็น 10 ตอน 3 แปลง โดยจะ

เปิดให้ท�าไม้ได้ปีละ 1 แปลง ลักษณะการ

ตัดไม้เป ็นการเลือกตัดตามข้อก�าหนด 

ข ้างต้น โดยต้องตัดไม้ให ้เหลือไว ้  35 

เปอร์เซ็นต์ของจ�านวนไม้ที่เลือกตัดท้ังหมด 

ไม้สักที่จะตัดได้ต้องมีเส้นรอบวง 190 ซม. 

สูง 130 ซม.

กำรสัมปทำนไม้ยำง 
 ให้เหลอืไว้ 50 เปอร์เซน็ต์

จากไม้ทีเ่ลอืกตดั คอื ตดัต้นเว้นต้น 

ต้องมีเส้นรอบวง 250 ซม.ขึ้นไป

กำรสัมปทำนไม้กระยำเลย
  มีวิธีการแบ่งป่าและเลือกตัด

เช่นเดียวกับไม้สัก และต้องเหลือไม้   

30 เปอร์เซ็นต์จากจ�านวนไม้ที่เลือกตัด

ทั้งหมด

 หลงัจากทีม่กีารเลอืกไม้แล้ว ผูร้บัสมัปทานก็จะเริม่

ตดัไม้ได้ โดยก่อนจะเริม่ตดัฟันผูร้บัสมัปทานจะต้องช�าระเงนิ

ค่าเปิดป่าเป็นรายปีด้วย

3 เริ่มตัดได้ 

 เจ้าหน้าที่รัฐจะเข้าไปตรวจ วัดรูปพรรณ ความ

กว้างยาวของไม้และตีตราชักลากที่ไม้และตอไม้จีงจะ

อนุญาตให้ลากไม้ออกจากพ้ืนท่ีได้ โดยหากยังไม่มีการ 

ตีตราห้ามลากไม้ออกมาเกินจากตอ 40 เมตร

4 ตัดเสร็จแล้ว 

 เมื่อลากไม้ออกมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะท�าการประทับ

ตราที่ไม้อีกครั้งเพื่อค�านวณค่าภาคหลวง แล้วผู้รับสัมปทานจะ

ต้องท�าการช�าระในทันทีก่อนจะเริ่มน�าไม้ออกจ�าหน่าย ใน 

ขัน้ตอนน้ีจงึถือว่าเป็นการสิน้สดุขัน้ตอนของการสมัปทานป่าไม้

5 ประทับตรำเป็นอันเสร็จ 

 ไม้ที่ตัดไม่ได้นั้น ได้แก่ ไม้โทนหรือไม้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวจากไม้กลุ่มชนิดเดียวกัน, ไม้ที่อยู่บริเวณ

สันเขาหรือใกล้สันเขาที่จะแตกหน่อ ออกเมล็ดลงไหล่เขาได้ และ ไม้เชื้อ ซึ่งเป็นไม้ที่จะแตกหน่อต่อไปใน

อนาคต

 บริเวณพื้นที่ที่เป็นต้นน�้าล�าธาร พื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 30 องศาขึ้นไป และพื้นที่

ที่อยู่ติดริมล�าน�้าห้ามเข้าท�าไม้ โดยหลังจากท�าการเลือกต้นไม้ท่ีจะตัดแล้ว จะต้องเหลือไม้ไว้อีกจ�านวน

หนึง่จากไม้ท่ีถูกเลอืกตดั ซึง่จะต้องเหลอืมากน้อยแค่ไหนนัน้ขึน้อยู่กับชนิดไม้ทีร่ฐัจะก�าหนด ไม้ทีต่ดัได้จะ

น�าขวานไปถากบนต้นไม้ ส่วนไม้ที่ไม่ให้ตัดจะกากบาทสีแดงไว้

ที่มา : www.seub.or.th 

         เข้าถึงเมื่อ : 20 กันยายน 2557

สู่การเปลี่ยนแปลงของป่าไม้ไทย
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 แม้รัฐจะให้สัมปทาน แต่มิได้มีเจตนาให้เกิดการตัดไม้

แล้วปล่อยให้ป่าขาดความสมบูรณ์ รัฐยังมีข้อก�าหนดท่ีให้ผู้รับ

สมัปทานต้องกลบัมาฟ้ืนฟูและดแูลสภาพแวดล้อมของป่าทีต่ดัไป

ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมด้วย

 ผูร้บัสมัปทานต้องท�าการปลกูบ�ารงุป่าธรรมชาติภายใน

เขตป่าสัมปทาน และท�าการปลูกสร้างสวนป่าเพิ่มเติม

ในที่ว่าง ตามแนวทางและวิธีการท่ีกรมป่าไม้ก�าหนด 

โดยส่วนใหญ่รัฐจะปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งเป ็นพืช

เศรษฐกิจขึ้นเพื่อที่จะได้น�าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ 

ผู ้รับสัมปทานมีหน้าท่ีดูแลรักษาป่าและป้องกันการ

ลักลอบตัดไม้ท�าลายป่าภายในเขตสัมปทาน ตลอดจน

ดูแลรักษาป่าและธรรมชาติที่สวยงาม
 

ผู้รับสัมปทานจะต้องท�าแนวป้องกันไฟป่าและก�าจัด

ศัตรูพืชให้กับป่าที่สัมปทาน

 สงัเกตได้ว่าแนวทางในการใช้ประโยชน์จากป่าของรฐันัน้ 
มีทั้งก�าหนดให้ตัดไม้ได้เพียงปีละแปลง ตัดไม้บางส่วน และต้องมี
การปลูกป่าคืน 

 หลักการไม่ต่างจากการ
     ท�าไร่หมุนเวียนของชาวปกาเกอะญอ

ไร่หมุนเวียน สัมปทานป่า
ตัดต้นไม้เหลือตอเพื่อให้ต้นไม้เติบโต

ขึ้นมาใหม่ มีข้อห้ามหลายข้อส�าหรับ

การเลือกพื้นที่ท�าไร่และตัดไม้ 

ผู้รับสัมปทาน ตัดต้นไม้เพื่อขาย 

จึงต้องการเนื้อไม้ ต้นไม้ตาย 

ไม่งอกขึ้นมาใหม่

เมื่อตัดแล้ว ไม่ต้องปลูกทดแทน 

เนื่องจากต้นไม้เก่าจะงอกขึ้มมาใหม่

ตามธรรมชาติและนิเวศเดิม 

รัฐให้ผู้รับสัมปทานปลูกป่าทดแทน 

ส่วนใหญ่เป็นไม้เศรษฐกิจและโตเร็ว 

และอาจไม่ใช่ไม้ท้องถิ่น

 กลับสู่ระบบนิเวศเดิม

 

อาจไม่กลับสู่ระบบนิเวศเดิม 

หน้าดินไม่เสีย  หน้าดินอาจขาดความสมบูรณ์ตาม

ธรรมชาติ

น�าไม้ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 

ตามความจ�าเป็น ได้ผลผลิตทาง

การเกษตรเพื่อการด�ารงชีวิต

รฐัได้ค่าภาคหลวง ผูร้บัสมัปทานสร้าง

รายได้จาการท�าธุรกิจ

    ป่ำของทุกคน
ท�ากินและดูแลโดยชุมชน

                       

ป่ำบ้ำนสบลำน
ดูแลรักษาป่าที่เหลืออยู่

กำรสัมปทำนครั้งที่ 1 สัมปทำนฝรั่ง
 ในปี พ.ศ.2426 รัฐบาลไทยได้เริ่มมีการท�าไม้กับชาว

อังกฤษเป็นชาติแรก เกิดการพัฒนาระบบการท�าและค้าไม้

กลายเป็นระบบสัมปทานในปี พ.ศ. 2496 

 การท�าสัมปทานป่าบริเวณบ้านสบลาน ชาวต่างชาติ

ได้ตัดไม้สักอันมีค่าไป โดยใช้วิธีล่องซุงไปตามแม่น�้าขานจน

ออกสูท่ะเลอ่าวไทย และขนส่งจนถึงประเทศองักฤษ จนกระท่ัง

ไม้มค่ีามจี�านวนลดลงเรือ่ยๆ รฐัจงึท�าการหยุดการสมัปทานป่า

ครั้งที่ 1

กำรสัมปทำนครั้งที่ 2 สัมปทำนไทย
 เนื่องจากไม้มีค่าทางเศรษฐกิจได้ลดจ�านวนลงมาก

จากการสมัปทานป่าครัง้ที ่1 เป็นเหตใุห้ในการสมัปทานป่าครัง้

ที่ 2 น้ัน บริษัทผู้รับสัมปทานชาวไทยได้เข้าท�าสัมปทานไม้

กระยาเลยแทน ซ่ึงเป็นไม้ที่ถูกละเลยหรือถูกปลูกทดแทน 

(ซ่ึงไม่ใช่ไม้สัก)จากการท�าสัมปทานครั้งแรก การสัมปทานป่า

นั้นด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจนทรัพยากรป่าภาคเหนือ

เสื่อมโทรม

 ที่สุดในปีพ.ศ.2516 รัฐบาลจึงท�าการปิดป่า ยกเลิก

การท�าสัมปทานป่าไม้ทั้งหมด

 อาจกล่าวได้ว่า ป่าในวันนี้มิได้มีความอุดมสมบูรณ์

เหมอืนป่าของไทยในอดตี แม้ทีช่มุชนบ้านสบลานเองกป็ระสบ

สถานการณ์ที่ไม่ต่างกัน
 
 อย่ำงไรกต็ำม ชำวปกำเกอะญอบ้ำนสบลำนได้
ร่วมมอืกนัปกป้อง ดแูลรกัษำและฟ้ืนฟปู่ำทีเ่หลอือยู ่ทัง้
โดยกำรสืบทอดจำรีตประเพณีที่ส่งผลต่อกำรจัดกำร
ทรพัยำกรป่ำและน�ำ้ให้ยัง่ยนื หรอืก�ำหนดระเบยีบกตกิำ
ต่ำงๆ ขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนปฏิบัติตำม รวมทั้งสร้ำง
เครือข่ำยในกำรร่วมดูแลรักษำป่ำ ทั้งนี้เพื่อให้ป่ำยังคง
ควำมสมบูรณ์ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้

ควำมเหมือนที่แตกต่ำง. . .

อาจลดความหลากหลายทางชวีภาพพืชท้องถิ่นขึ้นตามธรรมชาติอย่าง

ผสมผสาน จึงมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

ป่ำของส่วนรวม
      ดูแลโดยรัฐ 
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พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ
 ตัดป่าไป ทวงป่าคืน... 
 หลังจากป่าภาคเหนือผ่านการสัมปทานถึง 2 ครั้งจนเสื่อมโทรม รัฐจึงได้ท�าการปิดป่าเพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับมาอุดม
สมบูรณ์ โดยพยายามที่จะประกาศพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพ้ืนที่ต่างๆ  ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดการบุกรุกป่าและตัดไม้ซึ่งน่ันส่ง
ผลกระทบต่อชาวบ้านปกาเกอะญอบ้านสบลาน ผู้ซึ่งอยู่ร่วมและพึ่งพาป่ามาอย่างเนิ่นนานก่อนหน้านั้น

ยืน่ค�ำร้อง รบัเงนิทดแทน โดยมาตรา 12, 13, 21 มใีจความส�าคญั
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิ หรือได้ท�าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติใดอยู่ก่อนวันที่

กฎกระทรวงก�าหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับ สามารถย่ืนค�าร้องเป็นหนังสือ

ต่อนายอ�าเภอหรือปลัดอ�าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�าก่ิงอ�าเภอท้องที่ภายในก�าหนด

เก้าสิบวัน นับแต่วันท่ีกฎกระทรวงน้ันใช้บังคับถ้าไม่ย่ืนค�าร้องภายในก�าหนด 

ดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น และให้นายอ�าเภอหรือปลัดอ�าเภอผู้

เป็นหวัหน้าประจ�าก่ิงอ�าเภอท้องทีส่่งต่อค�าร้องดงักล่าวไปยังคณะกรรมการส�าหรบั

ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อคณะกรรมการส�าหรับป่าสงวนแห่งชาติได้รับค�าร้องแล้ว ให้

สอบสวนตามค�าร้องนั้น ถ้าปรากฏว่าผู้ร้องได้เสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชน์ ให้

คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดค่าทดแทนให้ตามที่เห็นสมควร

ห้ำมอยู่อำศัย ห้ำมบุกรุก  มาตรา 14 - 20 มีใจความส�าคัญดังนี้
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองท�าประโยชน์หรืออยู่

อาศยัในท่ีดนิ ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท�าไม้ เก็บหาของป่า หรอืกระท�าด้วยประการ

ใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราว ๆ 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาตแิห่งหนึง่แห่งใดโดยเฉพาะ ให้ใช้ได้ภายในระยะเวลาท่ีระบุ

ไว้ในใบอนุญาต ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันออกใบอนุญาต 

จะใช้พื้นที่ขึ้นอยู่กับอธิบด ี มาตรา 18 มีใจความส�าคัญดังนี้
 อธิบดมีอี�านาจออกระเบยีบการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องการเข้าไป การผ่านหรือการใช้ทาง และ 

การน�าหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไป

 จึงสามารถตีความได้ว่า เมื่อพื้นที่ป่าใดถูกประกาศเป็นป่า
สงวนแห่งชาติแล้ว ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จะต้องอพยพออกไปโดยจะ
ได้รับเงินทดแทนจากภาครัฐ โดยท�าการยื่นเรื่องร้องเรียนว่าตนเอง
อยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์มาก่อนการประกาศกฏหมาย รวมถึงรัฐจะ
ไม่อณุญาตให้เข้าไปท�าไม้ เก็บของป่า หรือใช้ประโยชน์จากป่า

ป่ำสงวนสะเมิง 

  ปัจจุบันชุมชนบ้านสบลานนั้นอยู่ในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติสะเมิงซึ่งถูกประกาศเมื่อปี พ.ศ.

2516 โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 587,500 ไร่ และ

ครอบคลุมพื้นที่ 5 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลสะเมิงใต้ 

ต�าบลสะเมิงเหนือ ต�าบลบ่อแก้ว ต�าบลแม่สาย และ

ต�าบลยั้งเมิง อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรัฐ

เลือกประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่นี้เพราะ

เล็งเห็นว่ามีไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้ซ้อ ไม้กว้าว 

ไม้รกฟ้า ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้เหียง ไม้พลวง ไม้ยาง ไม้

สน และไม้อื่นที่มีค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมี

ของป่าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นจึงสมควรที่จะ

รักษาความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวไว้

 สงวนป่า บ้านสบลาน
 การประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติสะเมิงน้ัน

แน่นอนว่าคงต้องส่งผลกระทบต่อชุมชนบ้านสบลาน ซึ่ง

ตั้งถ่ินฐานสืบเนื่องมาก่อนการประกาศกฏหมายดังกล่าว

เน่ืองจากตามข้อกฏหมายท่ีบัญญัติไว้นั้น ไม่อนุญาตให้

ชาวบ้านอยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้ 

 ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานเล่าว ่าการ

ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติสะเมิงน้ัน ชาวบ้านไม่เคย

รับทราบการด�าเนินการก่อนการประกาศ แม้ในปัจจุบันนี้

ชาวปกาเกอะญอจะยังคงตั้งถิ่นฐานในแหล่งเดิม  เพราะ

ได้รับความอะลุ้มอล่วยจากรัฐ อย่างไรก็ตามพวกเขาต้อง

ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง  และไม่ท�าอะไรที่ท�าให้รัฐตีความ

ได้ว่าเป็นการบุกรุกและท�าลายป่า 

 การท�าแนวกันไฟ และการท�าข้อมลูเพ่ือรวบรวม

วิธีการจัดการทรัพยากรป่าและน�้าอย่างย่ังยืนตามแบบ

จารตีประเพณีและตามระเบยีบทีต่กลงกันใหม่ เป็นวิธีการ

หนึง่ท่ีชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานใช้ยืนยันต่อรฐัว่าพวก

เขานัน้ไม่เคยท�าลายป่าและช่วยรฐัดแูลรกัษาป่าตลอดมา

 ป่ำสงวนแห่งชำติ   คือ ป่าท่ีได้ถูกก�าหนดให้เป็นป่าสงวน 

แห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ

ป่าสงวนแห่งชาติมีทั้งหมด 34 มาตรา โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมีดังนี้

ไม่ใช่สัดส่วนจริง

ที่มา : www.forest.go.th 
          www.dnp.go.th 
          เข้าถึงเมื่อ : 18 กันยายน 2557

ที่มา : แผนที่ท้ายกฏกระทรวง 

ฉบับที่ 633 พ.ศ.2510 

ออกตามความใน พ.ร.บ.ป่า

สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
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ป่ำสงวนวันนี้ อุทยำนวันหน้ำ
 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสะเมิงโดยประมาณครึ่งหนึ่งได้ถุูกประกาศ
เป็นเขตอุทยานแห่งชาติขุนขาน ขณะที่ในส่วนของชุมชนบ้านสบลานยังคง
อยุู่ในเขตของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสะเมิงส่วนที่เหลือ  และรอวันประกาศ
เป็นเขตอุทยานแห่งชาติออบขานต่อไป

 อุทยำนแห่งชำติขุนขำน
 อุทยานแห่งชาติขุนขานประกาศเป็นเขตอุทยานแห่ง

ชาติเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ

ล�าดับที่ 126 ของประเทศไทย

 อุทยานแห่งชาติขุนขานน้ีอยู่ในลุ่มน�้าขานและลุ่มน�้า

แม่แจ่ม มีเนื้อที่โดยประมาณ 129,959 ไร่ หรือ 207.93 ตาราง

กิโลเมตร ซึ่งพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติน้ีได้กินพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่

ป่าสะเมงิ ได้แก่ ต�าบลแม่สาบ ต�าบลบ่อแก้ว ต�าบลสะเมงิเหนอื 

และต�าบลสะเมิงใต้ อ�าเภอสะเมิง จนไปถึงป่าแม่แจ่ม ที่ต�าบล

บ้านจันทร์ ต�าบลแม่นาจาร จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 อุทยำนแห่งชำติออบขำน
 บรเิวณทีถ่กูก�าหนดเป็นเขตอทุยานแห่งชาติออบขานน้ี ยงั

ไม่ถูกประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ โดยหากมีการประกาศเป็น

อทุยานขึน้ จะมเีน้ือท่ีท้ังหมด 302,500 ไร่ หรอื 484 ตารางกิโลเมตร 

และจะครอบคลมุพืน้ท่ีป่าสงวนสะเมงิบรเิวณต�าบลสะเมงิใต้ ต�าบล

แม่สาบ ต�าบลบ่อแก้ว อ�าเภอสะเมิง และครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติป่าแม่ขาน-แม่วาง ในต�าบลแม่วิน ต�าบลบ้านกาด ต�าบล

ดอนเปา ต�าบลทุ้งปี้ อ�าเภอแม่วาง ต�าบลน�้าบ่อหลวง อ�าเภอ

สันป่าตอง และบริเวณป่าท่าช้าง-แม่ขนิล ในบริเวณต�าบลน�้าแพร่

ต�าบลบ้านปง อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบ้านสบลานก็อยู่

ในบรเิวณพ้ืนท่ีรอประกาศเป็นเขตอทุยานแห่งน้ีเช่นกัน รฐัก�าลงัอยู่

ระว่างการด�าเนนิการเพ่ือเตรยีมประกาศเป็นอทุยานแห่งชาติต่อไป 

ในขณะที่ชาวบ้านนั้นมีการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านคัดค้าน

ไม่ใช่สัดส่วนที่จริง
ที่มา: w.w.w. dnp. go. th
เข้าถึงเมื่อ 15 กันยายน 2557

 เพราะหากพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตสิะเมงิส่วนท่ีเหลืออยู่ถกู
ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเมื่อใด จะส่งผลกระทบต่อ
ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานอย่างแน่นอน เนื่องจากว่าพระราช-
บัญญัติอุทยานแห่งชาตินั้นมีกฏหมายที่มีความเข้มงวดกว่าพระ
ราชบญัญตัป่ิาสงวนแห่งชาตมิาก ชาวปกาเกอะญอจะต้องอพยพ
ย้ายออกจากพื้นที่ พวกเขาจะไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีพื้นที่ท�ามา
หากนิ ไม่ว่าจะเป็นการเกบ็ของป่าหรอืเลีย้งสตัว์กไ็ม่สามารถท�าได้
  
 ค�าถามจึงเกิดขึ้นตามมาว่ารัฐอาจมองข้ามราษฎรบาง
กลุ่มอย่างเช่นกลุ่มชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน ที่พวกเขาอาศัย
อยู่ในป่า และมีวิถีที่พึ่งพิงอยู่ร่วมกับธรรมชาติมาเป็นเวลากว่า 
200 ปี อกีทัง้พวกเขายงัเป็นกลุม่คนทีอ่าศยัอยูร่่วมกบัป่าโดยไม่
เบยีดเบยีนและท�าลาย ในทางตรงกนัข้ามแม้พวกเขาจะใช้ประโยชน์
จากป่า แต่ก็รักษาผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ได้ตลอดมา ซึ่ง
หากรฐัประกาศเขตอทุยานแห่งชาตอิอบขานขึน้มาเมือ่ใด ชาวปกา
เกอะญอเหล่านี้จะไปอยู่ที่ใด ในเมื่อ...
 

 ผืนป่าแห่งนี้คือบ้านหลังแรก
                และหลังเดียวของพวกเขา

 พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 
มีทั้งสิ้น 30 มาตรา แบ่งเป็น 5 หมวด โดยมาตราที่จะมี

ผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนคือมาตราที่16  และ 21

มำตรำ 16 ภำยในเขตอุทยำนแห่งชำติ ห้ำมมิให้บุคคลใด
1  ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมถึงการ

ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า

2  เก็บ, หา น�าออกไป ท�าด้วยประการใดๆ 

ให้เป็นอันตรายหรือท�าให้เส่ือมสภาพซึ่ง

ยางไม้ น�้ามันยาง น�้ามันสน แร ่หรือ

ทรัพยากรธรรมชาติอื่น

3  น�าสัตว์ออกไป หรือท�าด้วยประการใดๆ 

ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์

4  ท�าด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือ

ท�าให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือ

ทราย

5   เปลีย่นแปลงทางน�า้หรอืท�าให้น�า้ในล�าน�า้ 

ล�าห้วย บึง ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง

6   ปิดหรือท�าให้กีดขวางแก่ทางน�้าหรือ 

ทางบก

7  เก็บ, หา น�าออกไป ท�าด้วยประการใดๆ 

ให้เป็นอันตรายหรือท�าให้เส่ือมสภาพซึ่ง

กล้วยไม้ น�้าผึ้ง ครั่ง ถ่านไม้ เปลือกไม้หรือ

มูลค้างคาว

8  เก็บหรือท�าด้วยประการใดๆ ให้เป็น

อันตรายแก่ดอกไม้ ใบไม้ หรือผลไม้

9 น�ายานพาหนะเข้าออกหรือขับขี่ยาน

พาหนะในทางที่มิได้จัดไว้เพ่ือการน้ันเว้น

แต่จะได้รบัอนุญาตจากพนกังานเจ้าหน้าที่

10 น�าอากาศยานขึน้ลงในทีท่ี่มไิด้จดัไว้เพ่ือ

การนั้น เว ้นแต ่จะได ้รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่

11  น�าหรือปล่อยปศุสัตว์เข้าไป

12  น�าสตัว์เลีย้งหรอืสตัว์พาหนะเข้าไป เว้น

แต่จะได้ปฏิบตัติามระเบยีบทีอ่ธิบดกี�าหนด

โดยอนุมัติของรัฐมนตรี

13 เข้าไปด�าเนินกิจการใดๆ เพ่ือหาผล

ประโยชน์เว ้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่

14   ปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนใน

ที่ต่างๆ

15  น�าเครือ่งมอืส�าหรบัล่าสตัว์หรอืจับสตัว์ 

หรืออาวุธใดๆ เข ้าไปเว ้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีและปฏิบตัิ

ตามเงือ่นไขซึง่พนักงานเจ้าหน้าท่ีผูอ้นญุาต

นั้นก�าหนดไว้

16   ยิงปืน ท�าให้เกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด 

หรือจุดดอกไม้เพลิง

17 ส่งเสียงอื้อฉาวหรือกระท�าการอื่นอัน

เป็นการรบกวน หรอืเป็นท่ีเดอืดร้อนร�าคาญ

แก่คนหรือสัตว์

18   ท้ิงขยะมลูฝอยหรอืสิง่ต่างๆ ในท่ีท่ีมไิด้

จัดไว้เพื่อการนั้น

19  ท้ิงสิ่งท่ีเป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจท�าให้เกิด

เพลิง

มำตรำ 22  
 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้

มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติ ผิดไป

จากสภาพเดิมให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ�านาจสั่งให้ผู้กระท�า

ความผิดท�าลายหรือรื้อถอนสิ่งน้ันๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่ง

ชาติ หรือท�าให้สิ่งนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณีถ้าผู้

กระท�าความผิดไม่ปฏิบัติตามหรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระท�าความผิด 

หรือเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะกระท�าดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึง่เสยี

เองก็ได้ตามสมควรแก่กรณีและผูก้ระท�าความผดิมหีน้าท่ีชดใช้

ค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียไปในการท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่กระท�าการ

เสียเองนั้น
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พื้นที่เตรียมประกำศ
“เป็นเขตอุทยำนแห่งชำติ“



แนวทำงกำรเคลื่อนไหวและต่อสู้

 เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ หรือ คกน. คือการรวมกลุ่มของชุมชนที่ประสบปัญหาจากนโยบายการ

จัดการพื้นที่ป่า เช่น การประกาศเขตพื้นที่ป่าสงวน หรือประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น  ซึ่ง คกน. เป็นส่วนหนึ่งของ

เครือข่ายองค์กรประชาชน 17 จังหวัด 

 เครือข่ายประชาชนลุ่มน�า้ภาคเหนือ หรือ คปน. เป็นการรวมกลุ่มของ  7 ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

อันเนื่องมาจากนโยบายการจัดการทรัพยากรน�้าของรัฐบาล ประกอบไปด้วย 

ชุมชนแม่แจ่ม ชุมชนห้วยตั้ง ชุมชนสะเอียบ ชุมชนน�้ำป๋ำม
ชุมชนคลองชมภู ชุมชนโป่งอำง และชุมชนสบลำน 

โดยชุมชนทั้ง 7 ได้รวมตัวโดยมีแนวทางการต่อสู้ด้วยกฏหมายท่ีสอดคล้องไปกับการเรียกร้องของ คกน. โดยจะพยายามเสนอ

แนวทางการจัดการน�้าแบบบูรณาการ ผ่านพ.ร.บ.การจัดการทรัพยากรน�้า เพ่ือทดแทนการสร้างเข่ือนซึ่งจะส่งผลกระทบอย่าง

รุนแรงต่อภูมิปัญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ซึ่งถือเป็นแหล่งทรัพยากรท่ี

ส�าคัญของประเทศ 

แนวทำงกำรเคลื่อนไหวต่อสู้โดยใช้กฏหมำยที่ร่ำงและเสนอขึ้นโดยประชำชน...มี
ดังต่อไปนี้
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ไ

จำก พ.ร.บ.ป่ำชุมชน สู่ โฉนดชุมชน
 พ.ร.บ.ป่าชุมชน เป็นหนึ่งในแนวทาง

การต่อสู ้ของเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ เพ่ือ               

เรียกร้องสิทธิในการจัดการพื้นที่ป่าให้แก่ชุมชนต่างๆ 

มีแนวทางการเรียกร้องอยู่ในรูปแบบของกฏหมายที่

ถูกร่าง และเสนอขึ้นโดยภาคประชาชน เนื่องจากรัฐ

พยายามดงึพ้ืนทีป่่าของชมุชนต่างๆ บนเขา ให้มาเป็น

ส่วนหนึ่งของพื้นที่ป่าในครอบครองของรัฐ พ.ร.บ.ป่า

ชุมชนจึงได้ถูกร่าง และเสนอขึ้นสู่รัฐ เพ่ือท่ีจะได้คง

สิทธิประโยชน์ในการอาศยัอยู่ ใช้ประโยชน์ และรกัษา

วัฒนธรรม และประเพณีดัง้เดมิ ควบคูไ่ปกับการรกัษา

ทรัพยากรป่าในพื้นที่ 

 ร่างพ.ร.บ.ป่าชมุชนฉบบัน้ี ผ่านการร่างและ

เสนอมาอย่างยาวนานกว่าสบิปี ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2533 ท่ี

เป็นปีเริ่มร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชนฉบับประชาชน กระทั่ง

ได้ยื่นเสนอต่อรัฐในปี พ.ศ. 2537 ซึ่งตลอดมาการยื่น 

เสนอร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชนเป็นไปอย่างยากล�าบาก 

และถูกตีตกหลายครั้ง ไม่ว่าจะจากภาครัฐที่ไม่รับ

เข้า หรือการท่ีภาคประชาชนเห็นการแก้ข้อกฎหมาย

ของภาครฐัท่ีไม่ถูกต้อง และไม่ตรงความต้องการของ

ประชาชน โดยทางรัฐก็มีการร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชนออก

มาเช่นกัน อย่างไรก็ตามร่างพ.ร.บ.ป่าชมุชนฉบบัของ

ประชาชนนัน้ได้รายชือ่สนับสนุนครบจ�านวน (50,000 

รายชื่อตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2540) ในปีพ.ศ.

2542 โดยมกีารเสนอผ่านคณะรฐัมนตรขีึน้ไป ในสมยั 

รัฐบาลชวน หลีกภัย แต่กระนั้นก็ยังพบปัญหาการ 

ตกไปของกฎหมาย เน่ืองจากการยุบสภา และยังคง

เกิดปัญหานี้ขึ้นซ�้าอีกหลายครั้งในเวลาต่อมา

 กระทั่งปี พ.ศ. 2550 ร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชน 

ที่เกิดขึ้นจากการเสนอของประชาชนได้ผ่านการ 

แปรญัตติ วาระ 2 ในสภาผู้แทนราษฎร ในสมัยของ

รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ แต่ในความเป็นจริง

แล้ว พ.ร.บ.ฉบับน้ีถูกย่ืนเสนอควบไปกับพ.ร.บ.ป่า

ชุมชน ฉบับท่ีร่างข้ึนโดยกรมป่าไม้ ในข้ันตอนการ

แปรญัตติ วาระที่ 2 ท�าให้พ.ร.บ.ฉบับท่ีผ่านการ 

แปรญัตติในครั้งน้ัน ไม่ได้ให้สิทธิกับชุมชนในการ

อาศัยอยู่ ใช้ประโยชน์ และรักษาวัฒนธรรมและ

ประเพณีดั้งเดิม ท�าให้ประชาชนได้คัดค้านกฎหมาย

ฉบบัน้ีไป จนไม่ได้มกีารประกาศใช้ และตกไปในทีส่ดุ 

 หลังจากน้ันชุมชนต่างๆ ในเครือข่าย จึง

ได้หันไปให้ความสนใจกับการยื่นเสนอกฏหมาย

โฉนดชุมชนขึ้นแทน และไม่ได ้มีการเสนอร ่าง

พ.ร.บ.ป่าชุมชนขึ้นอีก เน่ืองจากปัญหาที่ว่าสามารถ

ถูกเปลี่ยนแปลง หรือแทรกแซงได้ง ่าย ระหว่าง

กระบวนการพิจารณาร่าง และแปรญัตติในสภา

 โฉนดชมุชน คือความพยายาม

รักษาพ้ืนท่ีป่า ในรูปแบบของร่างกฏ-

หมาย ครั้งท่ี 2 ของชุมชนบ้านสบลาน 

และเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ โดย

ในตอนแรก ไม่ได้มีความพยายามในการ

ท�าให้ออกมาในรปูของ พ.ร.บ. แต่จะออก

มาในรูปของมติคณะรัฐมนตรี

 ตามหลักการแล้ว โฉนดชุมชน

นั้นมีความคล้ายคลึงกันกับพ.ร.บ.ป่า

ชุมชน คือมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนมี

สิทธิในการอาศัยอยู่ ใช้ประโยชน์ และ

รักษาวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม 

ซึ่งท่ีดินท่ีถูกระบุในโฉนด จะไม่ถือเป็น

กรรมสิทธ์ิของใครคนใดคนหน่ึง แต่

เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนรวมของทั้งชุมชน 

ท�าให้ที่ดินดังกล่าวไม่สามารถน�ามา

ขายได้ โดยในพื้นท่ีน้ันๆ จะต้องมีการ

แบ่งสัดส่วนพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์

ของแต่ละครัวเรือนอย่างชัดเจน โดย

จะต้องอาศัยการร่วมมือระหว่างชุมชน 

ใกล้เคียง เพื่อระบุขอบเขตของแต่ละ

ชุมชนได้ถูกต้อง ซึ่งในขั้นตอนน้ีจ�าเป็น

ต้องมีการเดินส�ารวจพื้นที่พร้อมกัน

ระหว่างประชาชน จากชุมชนในบริเวณ

น้ันท้ังหมด และตัวแทนของหน่วยงาน

ภาครัฐ เพื่อระบุอาณาเขต โดยยึดเอา

พิกัด GPS เป็นหลักเกณฑ์

 มาตรการโฉนดชุมชนน้ัน เคย

ได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐ ใน

สมัยรัฐบาล นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ แต่

ก็ยังติดปัญหาในหลายด้าน ท�าให้มีแค่

บางชุมชนเท่านั้นที่รับการยอมรับโฉนด

ชมุชน และนโยบายน้ีก็เกิดชะงกั ภายหลงั

การยุบสภา ท�าให้ชุมชนบ้านสบลานยัง

คงไม่ได้รับการประกาศโฉนดชุมชน

 ต่อมาได้มีความพยายาม 

ผลักดัน โฉนดชุมชน ให้ออกเป็นพ.ร.บ. 

โดยรวมอยู่ในกลุ่ม “4 Law For Poor 

หรือกฎหมาย 4 ฉบับเพื่อคนจน” โดย

ผู้ร ่างคือ เครือข่ายองค์กรประชาชน 

17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งหน่ึงในน้ันคือ 

เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ โดยมีการ

เริ่มประกาศ ผลักดัน กฎหมาย 4 ฉบับ

นี้เมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

    ป่าชมุชน คอื ผนืป่าทีช่มุชนช่วยกันจดัการ

ฟื้นฟู ดูแลรักษา ทั้งจากปัญหาไฟป่า การบุกรุกแผ้ว-

ถาง การปกป้องจากผู้คนที่อาจเข้าไปหาของป่าจน

เกินพอดี โดยชุมชนหรือหมู่บ้านที่ดูแลป่าชุมชน จะมี

กฎระเบียบหรือแนวทางในการดูแลและใช้ประโยชน์

จากป่าค่อนข้างชัดเจน เป็นต้นว่า การร่วมกันท�า

แนวกันไฟ การจัดเวรยามเดินลาดตระเวน กติกาใน

การเก็บเห็ด เก็บหน่อไม้ ฯลฯ ป่าชุมชนจะแบ่งพ้ืนท่ี

ออกเป็นสองบริเวณคือ บริเวณพ้ืนท่ีอนุรักษ์ และ

บริเวณพ้ืนที่ใช้สอย สถานะทางกฎหมายของพ้ืนที่ที่

จัดตั้งเป็นป่าชุมชน อาจเป็นป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่

สาธารณประโยชน์ หรืออาจจะอยู่ในพ้ืนที่ของเขต

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็ได้ (ในกรณี

ทีป่ระกาศเขตป่าอนุรกัษ์ทับป่าสงวนแห่งชาตท่ีิใช้เป็น

ป่าชุมชนอยู่ก่อน)
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สิทธิในรัฐธรรมนูญ
ชุมชนชำวปกำเกอะญอบ้ำนสบลำนและเครือข่ำยพยำยำมที่จะเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิตำม
กฏหมำยรัฐธรรมนูญมำยรัฐธรรมนูญปี 2550 ด้วยมำตรำที่สนับสนุนดังนี้

มาตรา 4 ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาคของบคุคล 
ย่อมได้รับความคุ้มครอง

 - ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีติดตัวมนุษย์มาต้ังแต่เกิด เป็นคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ท่ีมี 

จุดประสงค์ให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้ ไม่ขึ้นอยู่กับความแตกต่างต่างๆ เช่น เพศ อายุ การศึกษา และ

เป็นสิ่งที่จะอยู่คู่กับมนุษย์ไปจนตาย

 - สิทธิ คือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ในการท่ีจะกระท�า งดเว้นกระท�า รวมท้ัง 

เรียกร้องให้บุคคลอื่นกระท�าหรืองดเว้นกระท�าเพื่อการใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิ

 - เสรีภาพ คือ สภาพแห่งความอิสระในการเลือกที่จะกระท�าหรือไม่กระท�าของผู้ทรงเสรีภาพ 

 - ความเสมอภาคของบุคคล คือการท่ีบุคคลมีสิทธิ เสรีภาพโดยเสมอกัน เพราะจะเป็นตัวท่ีป้องกัน 

ไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ

 - เมื่อเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยย่อมมีความมุ่งหมายที่จะใช้บังคับในประเทศไทย

 - ด้วยเหตุนี้เมื่อไม่มีการระบุ หรือ แบ่งแยกเป็นต่างหากว่าใช้คุ้มครองเฉพาะบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

 - ย่อมหมายถึงบุคคลทุกคนท่ีอยู่ในราชอาณาจักไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ย่อมได้รับความ

คุ้มครองโดยเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือสัญชาติ

มาตรา 57 สิทธิได้รับข้อมูล ค�าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ

 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค�าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรอืราชการส่วนท้องถ่ิน ก่อนการอนุญาตหรอืการด�าเนนิโครงการหรอืกิจกรรมใดท่ีอาจมผีลกระทบต่อคณุภาพ

สิง่แวดล้อม สขุภาพอนามยั คณุภาพชวิีต หรอืส่วนได้ส่วนเสยีส�าคญัอืน่ใดทีเ่ก่ียวกับตนหรอืชมุชนท้องถ่ิน และ

มีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

 การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวาง

ผังเมือง การก�าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน และการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญ

ของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนด�าเนินการ

มาตรา 66 สิทธิอนุรักษ ์หรือฟ ื ้นฟูภูมิป ัญญาท ้องถิ่นและ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถ่ิน หรือชุมชนท้องถ่ินด้ังเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์

หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมี

ส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน

มาตรา 67 สิทธิอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
 

 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และการได้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง  

ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ด�ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องใน         

สิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน  

ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม

 การด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง

ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท�ามิได้ เว้นแต่จะได้

ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และ

จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้

องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทน

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ 

ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด�าเนินการดังกล่าว

 สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน 

ท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับ

ความคุ้มครอง

 ด้วยการรับรองตามกฏหมายรัฐธรรมนูญชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานมีสิทธิและได้
รับการคุ้มครองในด้าน สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค รวมทั้ง
 มีสิทธิได้รับข้อมูล ค�าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ
 มีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่นและของชาติ
 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

 

50



หรือเป็นเพียงคนชำยขอบ
1

 ยุคของการก�าเนิดรัฐชาติ นับจากการก�าเนิดรัฐชาติ เมื่อร้อยกว่าป ี

มาน้ี มีการสถาปนาดินแดนแถบน้ีข้ึน เป็นประเทศสยาม และต่อมาก็ต้ังชื่อ

ประเทศโดยอาศยั ชนเผ่า “ไท” ทีม่อียู่กระจดักระจายมาตัง้เป็นชือ่ ประเทศไทย 

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ท�าให้เกิดการนิยาม และการแบ่งแยกเชือ้ชาตขิึน้ในดนิ

แดนแถบนี้ ซึ่งมีผู้คนหลากหลายเช้ือชาติอาศัยอยู่ปะปนกัน และด้วยเหตุนี้ จึง

ท�าให้เกิดคนชายขอบขึ้นมานับแต่นั้นหมายถึงคน ที่ไม่ใช่ไทย... กลายเป็น 

คนชายขอบ

2
 ยุคของการพัฒนา ในยุคน้ีได้มีการนิยามศูนย์กลาง ของการพัฒนา

ซึง่ก็คอืเขตบรเิวณท่ีลุม่ภาคกลางเป็นหลกั แล้วค่อยขยายออกไปตามล�าดบัท้ัง

ในส่วนท่ีเป็นอาณาบริเวณ และในมิติของเวลา แต่ก็ได้ทอดท้ิงบางส่วนซึ่ง 

ไม่ได้รับการพัฒนามาโดยตลอดด้วย

 จากการพัฒนาอนันี ้จงึได้ท�าให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างพ้ืนทีท่ีพ่ฒันา

แล้ว และพ้ืนทีท่ียั่งไม่ได้รบัการพัฒนา ท�าให้เกิดความเป็นชายขอบขึน้มาอย่าง

ชัดเจน ซึ่งเป็นเรื่องที่ซ้อนทับลงไปกับเรื่องของความเป็นไทยที่ กล่าวมาใน 

ข้อต้น

3
 ยุคโลกาภิวัตน์ ในยุคน้ีซึ่งร่วมสมัยกับพวกเราเป็นสมัยของการ 

ปรบัตวัเข้ากับกระแสโลกาภิวัตน์ ใครก็ตามทีป่รบัตัวเข้ากับกระแสโลกาภิวัตน์

นี้ได้ก็ไม่ใช่พวกชายขอบ ส่วนคนที่ปรับตัวไม่ได้ หรือพวกที่หลุดไปจากกระแส

โลกาภิวัตน์ ก็กลายเป็นพวกชายขอบ

กระบวนการที่ท�าให้เป็นคนชายขอบ“คนชำยขอบนั้น ไม่ใช่แค่คนชำยขอบ แต่คน
เหล่ำนี้คือคนตกขอบ มีชีวิตที่อยู่กับกำรถูก 
ทอดทิ้ง เอำเปรียบ และถูกเอำประโยชน์ ถูก
กีดกันไม่ให้เข้ำถึงทรัพยำกร ฯลฯ คนเหล่ำนี้
อยู่นอกสำยตำ และไม่เคยถูกเล็งที่จะให้ได้รับ
กำรช่วยเหลือ”

ศุภชัย เจริญวงศ์

 คนชายขอบ เป็นกลุ่มคนท่ีไม่มีส่วนในการก�าหนด

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ อีกทั้งความสามารถในการ 

เข้าถึงทรัพยากรและการได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา

เศรษฐกิจของกลุ่มคนชายขอบเหล่าน้ีมีน้อยมาก พวกเขาถูก

มองเป็นเพียงแหล่งทรัพยากร แหล่งระบายสินค้า และเป็น

แรงงาน ในกระบวนการผลิตเท่านั้น

 อย่างไรก็ตามค�าว่าคนชายขอบไม่ได้จ�ากัดเฉพาะ 

กลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่บริเวณชายแดนทางภูมิศาสตร์เท่าน้ัน แต่

ด้วยกระบวนการกลายเป็นคนชายขอบท่ีซบัซ้อนหลายประการ 

ท�าให้กลายเป็นคนชายขอบน้ันอาจพิจารณาได้หลายบริบท 

ท้ังในเรื่องของพื้นที่ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างของประชาชนชายขอบได้แก่        

ชาวเขาเผ่าต่างๆ ชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพ สมัชชาคนจน ชาวนา

ชาวไร่ในชนบท กลุม่คนซึง่อาศยัอยูใ่นสลมั กลุม่ผู้ตดิเชือ้เอดส์ 

คน พิการ วันรุ่น พวกรักร่วมเพศ ผู้หญิงขายบริการ แรงงาน

ต่างชาติ แรงงานไร้ทักษะฝีมือ เป็นต้น

อำจกล่ำวได้ว่ำ
ชำวปกำเกอะญอบ้ำนสบลำน 

ถกูมองเป็นคนชายขอบ เน่ืองจากคนภายนอกมองว่าเป็น
พวกที่หลุดจากกระแสโลกาภิวัตน์ ไม่สามารถปรับตัวเข้า
กบักระแสได้ วัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอท่ีดงีามและ
หลากหลายถูกมองว่าเป็น “คนอื่น“ แม้รัฐธรรมนูญจะ
รับรองสิทธิบุคคลและสิทธิชุมชนแต่ก็ขาด
กฏหมายลูกที่ชัดเจนที่จะรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของ 
พวกเขา ท�าให้ไม่สามารถที่จะต่อสู้เรียกร้องด้วยตัวของ
พวกเขาเองได้ ในการทวงความเป็นธรรม ความเสมอภาค 
หรือสิทธิที่พึงได้รับอื่นๆ รวมไปถึงสิทธิในการปกป้อง
ทรพัยากรของตนเอง นอกจากน้ีการกระท�าการเพือ่เรยีก
ร ้องสิทธิ ในด ้ านต ่างๆ ของสังคมไทยในตอนนี้
เปลี่ยนแปลงไป สังคมเชื่อ “สื่อ” มากกว่าเชื่อ “ คน”
และผู้คนไม่แสวงหาความรู้กันเพิ่มขึ้น 
 และท่ามกลางความด้อยโอกาสดังกล่าว ท�าให้ชาว
ปกาเกอะญอบ้านสบลานขาดความเท่าเทยีมกบับคุคลอืน่
ทัง้ทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม รวมถงึความสามารถในการ
เข้าถึงทรัพยากรและการด�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตน

ท่ีมา : รายงานสรปุวงอภปิรายความเป็น

คนชายขอบกันสิทธิมนุษยชนในสังคม

ไทย, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, พ.ศ.2544
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เขื่อนแม่ขำน
 โครงการสร้างเขื่อนแม่ขาน เป็นโครงการ 

เขื่อนเอนกประสงค์ขนาดกลาง
มีที่ตั้งสันเขื่อนบริเวณ บ้านห้วยโท้ง ต�าบลน�้า- 
บ่อหลวง อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เป็นเขื่อนหินถม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งน�้า ไปยังพื้นที่

ลุม่น�า้แม่ขานตอนล่าง และพืน้ท่ีบางส่วนของโครงการ

ชลประทานแม่แตง เขือ่นดงักล่าวมีระดบัเก็บน�า้สงูสดุ

ที่ 381 เมตรเหนือระดับน�้าทะเลปานกลาง มีความจุ 

80.9 ล้านลูกบาศก์เมตร 

พืน้ท่ีผวิเขือ่นเก็บน�า้ท่ีระดับน�า้สงูสดุอยู่ท่ี 3.15 ตาราง

กิโลเมตร หรือเท่ากับ 1,968 ไร่ ต้องใช้งบประมาณใน

การก่อสร้าง 1,893.22 ล้านบาท มี

พื้นที่รับน�้าทั้งหมดประมาณ 68,370 ไร่ แบ่งออกเป็น

พืน้ท่ีล�าน�า้ขานตอนล่าง 25,000 ไร่ และพืน้ท่ีโครงการ

ชลประทานแม่แตง 43,370 ไร่

เดิมทีกรมชลประทานมี

แนวคิดสร้างเขื่อนแม่ขาน 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ใน

พื้นที่อ�าเภอสันป่าตอง ซึ่ง

ประสบปัญหาขาดแคลน

น�้าในฤดูแล้ง ประกอบกับ

การที่ต่อมาได้รับการร้อง

เรียนจากชาวบ้าน อ�าเภอ

สันป่าตอง เพื่อเรียกร้องให้

มีการก่อสร้างเขื่อน เพื่อแก้

ปัญหาภัยแล้ง 

กรมชลประทานได้มีการ

ว่าจ้างบริษัท   ที่ปรึกษา 

ให้ท�าการศึกษาความ

เหมาะสม และ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการฯ 

การศึกษาดังกล่าวเสร็จสิ้น

ลง แต่โครงการดังกล่าวไม่

สามารถด�าเนินการต่อได้ 

เพราะชุมชนบ้านแม่ขนิล-

ใต้ ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับ 

ผลกระทบโดยตรง ได้ออก

มาท�าการคัดค้านอย่าง

หนัก กระทั่งโครงการถูก

ระงับไปในที่สุด

กรมชลประทานจึง

เริ่มลงมือด�าเนินงาน 

โครงการเขื่อนแม่ขาน

พ.ศ.2530 พ.ศ.2532 พ.ศ.2537 พ.ศ.2540

 เขื่อนแม่สรวย อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย คือตัวอย่าง

โครงการเขื่อนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการเขื่อนแม่ขาน ซึ่งเขื่อน

แม่สรวยนั้นก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2541 ชาวบ้านที่คัดค้านการ

สร้างเขื่อนแม่ขาน จึงเลือกใช้เขื่อนแม่สรวยเป็นตัวอย่างการศึกษาผล 

กระทบ 

 เขื่อนแม่สรวยถูกจัดเป็นเขื่อนขนาดกลาง มีความจุ 73 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร เน่ืองจากไม่ใช่เขื่อนขนาดใหญ่ คือมีความจุเกิน 100 

ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นท่ีรับน�้ามากกว่า 100,000 ไร่ จึงไม่ได้ถูก

จดัให้อยู่ในกลุม่เขือ่นจงึไม่ได้จดัให้อยู่ในกลุม่เขือ่นท่ีต้องจัดท�ารายงาน

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ Environment Impact 

Assessment (EIA) และไม่มีนโยบายจัดหาพ้ืนท่ีอพยพให้กับชาวบ้าน 

แต่เขื่อนแม่สรวยกลับมีการจัดท�ารายงาน EIA ขึ้นมาในภายหลังโดย

ไม่มีสาเหต ุและยังพบปัญหาหลงัการก่อสร้างเขือ่นไปแล้วมากมายเช่น

 

 

1.มีรอยเลือ่นมุมสงูขนานล�าน�า้แม่สรวย คาดว่าเป็นรอยเลือ่นขนาดเลก็

ท่ีเคลื่อนตัวน้อยมาก ขณะท่ีรอยเลื่อนแนวราบท่ีขนานกับน�้าแม่ลาวมี

การเคลื่อนตัวค่อนข้างมาก

2.การออกแบบเขื่อนแม่สรวยใช้ค่าความเร่งสูงสุดของการสั่นสะเทือน

เพียง 0.1g เท่าน้ัน ขณะท่ีผลของการศึกษาอีกหลายชิ้นเสนอให้ใช้ค่า

สูงกว่า

3.น�้าในอ่างเก็บน�้าจะรั่วซึมผ่านใต้เขื่อน แต่ใช้วิธีอัดฉีดสารผสมลงไป

ให้ค่ารั่วซึมอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ภายหลังพบน�้าไหลออกใต้เขื่อน

ซึมออกมาจากปูนในอุโมงค์ใต้เขื่อน

 โดยสรุปคือการสร้างเขื่อนแม่สรวยนี้ไม่มีการศึกษาผลกระทบ

อย่างถีถ้่วนและรอบด้านพอ กระท่ังน�ามาซึง่ปัญหามากมายในภายหลงั 

ส่งผลให้ชาวบ้านซึง่ได้มีโอกาสเดนิทางไปศกึษาเขือ่นแม่สรวย รูส้กึหวัน่

วิตกว่าโครงการเขื่อนแม่ขานอาจน�ามาซึ่งปัญหามากมายที่จะตามมา

เช่นเดียวกัน

หรือจะเป็นดังเช่นเขื่อนแม่สรวย

ที่มา : เอกสารรายงานการประชุมการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่แวดล้อม

โครงการอ่างเก็บน�้าแม่ขาน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม่, กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ , 2538

ที่มา : www.prachatham.com

          www.manager.co.th

          www.prachathai.com

           เข้าถึงเมื่อ : 22 กันยายน 2557

52



ผลกระทบ

 โครงการเขื่อนแม่ขานน้ี ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อวิถีชีวิตของ

ชาวบ้าน 58 ครัวเรือน ประมาณ 200 คน ในชุมชนแม่ขนิลใต้ ซ่ึงเป็น

พืน้ทีเ่หนืออ่างเก็บน�า้ ท่ีอยูใ่นเขตน�า้ท่วม จึงมีความจ�าเป็นจะต้องโยกย้าย

ถิ่นฐาน ถ้าหากโครงการนี้ได้รับการอนุมัติและสร้างขึ้น รวมถึงทรัพยากร

ป่าไม้จะถูกท�าลายอีกรวมแล้วกว่า 3,000 ไร่ 

 นอกจากชุมชนแม่ขนิลใต้แล้ว ก็ยังมีชุมชนบ้านสบลาน ซึ่งเป็น

อีกหนึ่งชุมชนที่จะได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากโครงการเขื่อนแม่ขาน

เช่นกัน ถงึแม้ว่าชมุชนบ้านสบลานจะตัง้อยู่เหนือจดุก่อสร้างไปกว่า 20 กม. 

แต่ก็ได้รบัผลกระทบไม่ต่างกัน เนือ่งจากเขือ่นแม่ขานจะท�าให้เกิดน�า้ท่วม

พื้นที่ป่ากว่า 3,000 ไร่ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอประกาศเป็นเขต

อุทยานแห่งชาติออบขาน เน่ืองจากการก้ันน�้าของเขื่อนจะท�าให้ปริมาณ

น�้าตามล�าน�้าเดิมเพิ่มสูงขึ้น เพราะไม่สามารถไหลออกได้ตามธรรมชาติ

จึงท�าให้เกิดน�้าท่วม โดยจากการประเมินคาดว่าจะท่วมขึ้นมาถึงบริเวณ

พื้นท่ีท�ากินของชาวบ้านในชุมชน และส่งผลให้บ้านสบลานมีสภาพเป็น

เกาะ เนื่องจากถนนเข้าออก ซึ่งเป็นทางสัญจรสายเดียวของชุมชนจะถูก

ตดัขาด ด้วยน�า้จากเขือ่นท่ีท่วมขึน้มา และไม่ได้มีเพยีงแต่สบลานเท่านัน้

ที่ใช้เส้นทางสัญจรนี้ แต่ยังรวมถึงชาวบ้านอีก 2,000 คนใน 8 หย่อมบ้าน

รายรอบจะถูกตัดขาดทางสัญจรเช่นกัน

 ซึ่งผลกระทบดังกล่าว จะท�าให้ชาวบ้านสบลาน 33 ครอบครัว 

100 กว่าคน ก็ต้องอพยพออกจากพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่กันมากว่า 200 

ปี ละท้ิงวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมท่ีสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น พื้นท่ีท�าไร่นา รวม

ถึงผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ชาวบ้านร่วมกันดูแลมาอย่างยาวนาน ในเขต

ลุ่มน�้าขานกว่า 3,000 ไร่ จะจมลงใต้น�้าทันที  

“ถ้าเขือ่นมาน�า้จะท่วมทีน่าของชาวบ้านหมด ป่ากท่็วมหมด 
สัตว์ก็ตาย มีแต่น�้าที่ไม่เหลืออะไรเลย มันก็เป็นแม่น�้าท่ี
พิการ ใช้อะไรไม่ได้” 

พะตีตาแยะ ยอดฉัตรมิ่งบุญ

เกิดเหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่ 

ท�าให้รัฐบาล สมัยนายก

รัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร ตัดสินใจร่างแผน

แม่บทการบริหารหารจัดการ

ทรัพยากรน�้า 3.5 แสนล้าน

ขึ้น โดยมีการรื้อโครงการเขื่อน

แม่ขานกลับมาขึ้นมา อยู่ใน

โมดูล A1

พ.ศ.2554

ที่สุดก็มำ

อ่ำงเก็บน�้ำเเม่ขำน

 อ�ำเภอสันป่ำตอง

บ้ำนสบลำน

ที่มา : เอกสารรายงานการประชุมการศึกษาความเหมาะสม และ

ผลกระทบสิ่แวดล้อมโครงการอ่างเก็บน�้าแม่ขาน อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ , 2538

ไม่ใช่สัดส่วนที่จริง
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โครงกำรแผนแม่บท
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ 3.5 แสนล้ำนบำท

 โ  ครงการแผนแม่บทการบริหารการจัดการทรัพยากร

น�้า  3.5 แสนล ้าน เป ็นโครงการท่ีเ กิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของ 

นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หลังเหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่ 

ในปี พ.ศ. 2554 โดยแผนแม่บทฯนีถู้กร่างข้ึนมาเพ่ือวางแผนการจดัการ

ทรัพยากรน�้า และเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือกับปัญหาอุทกภัยท่ีอาจเกิด

ขึ้นอีกในอนาคต โดยคาดหวังว่าจะสามารถจัดการน�้าอย่างบูรณาการ

ได้ในระยะยาว

 แผนแม่บทฯ นี้แบ่งออกเป็น 9 โมดูลได้แก่ A1, A2, A3, A4, 

A5, A6 และ B1, B2, B3, B4 ในแต่ละโมดลูจะมโีครงการและพ้ืนท่ีท่ีรบั

ผิดชอบแตกต่างกันไป เช่น การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน�้า การวางผังเมือง 

การจัดพ้ืนที่แก้มลิง การป้องกันการกัดซะตลิ่ง การท�าทางผันน�้า และ

ระบบบริหารการจัดการ  แผนแม่บทฯนี้ประเมินงบประมาณส�าหรับ

โครงการต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้นราว 3.5 แสนล้าน

บาท

 โมดลู A1 ซึง่มีโครงการเขือ่นแม่ขานบรรจอุยู่ด้วย

น้ัน เป็นส่วนแรกของโครงการแผนแม่บทฯ 3.5 แสนล้าน มีงบ

ประมาณ 50,000 ล้านบาท เป้าหมายคือการสร้างอ่างเก็บน�้าใน

พืน้ท่ีลุม่น�า้ปิง ยม น่าน สะแกกรงั และป่าสกั ให้มีความจุเก็บกักน�า้

ได้ประมาณ 1,300 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีผู้ประมูลโครงการได้

คือบรษัิทโคเรยี วอเตอร์ รซีอสเซส คอร์เปอเรชัน่ จากเกาหล ีและ

จากการส�ารวจมีเขื่อนทั้งหมด 21 แห่ง อยู่ใน 12 จังหวัด แบ่งเป็น

เขื่อนขนาดใหญ่ (มากกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร) 4 แห่ง และที่

เหลอือกี 17 แห่งเป็นเขือ่นขนาดกลาง ซึง่หน่ึงในเขือ่นขนาดกลาง 

ของโมดูล A1 นั้นก็คือ โครงการเขื่อนแม่ขานนั่นเอง

 โครงการแผนแม่บทฯ นี้ได้รับ

การคัดค้านจากประชาชนโดยมาก 

เนื่องจากโครงการนี้ถูกเร่งรัดให้เกิดการ

เสนอราคาประมูลโครงการต่างๆ ขึ้น  

ทั้งที่ยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนการศึกษาผล- 

กระทบ ท�าประชาพิจารณ์ ฯลฯ โดย        

ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มศึกษาโครงการ กระทั่ง

ประกวดราคานัน้ควรจะเป็นหน้าท่ีของรฐั 

แต่ในกรณีนี้กลับเริ่มที่ขั้นตอนการ

ประกวดราคาโดยรัฐ จากนั้นจึงยกเรื่อง

การศึกษาผลกระทบกระทั่งการก่อสร้าง

ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน (ดังที่

แสดงในแผนภาพ) ซึ่งถือเป็นการด�าเนิน

งานท่ีกลบัขัน้ตอนหรอืข้ามขัน้ และขดักับ

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พัสดฉุบบัปี พ.ศ. 2535 เน่ืองจากได้มกีาร

ก�าหนดระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรฉีบบั

ปี พ.ศ. 2555 ข้ึนใหม่ ส�าหรับใช้ใน

โครงการบริหารจัดการน�้า

เปรียบเทียบแนวทำงกำรด�ำเนินงำน ตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี
ที่มา thaipublica.org 

เข้าถึงเมื่อ : 15 กันยายน 2557 
 

ที่มา : www.tcijthai.com 

         มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) 

         เข้าถึงเมื่อ : 15 กันยายน 2557

 ศาลปกครองกลาง มีค�าวินิจฉัยตามที่มาตรา 57 วรรคสอง 
และมาตรา  67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 
ก�าหนดให้ต้องปฏิบัติด้วยการน�าแผนแม่บทการบริหารการจัดการทรัพยากรน�้า
ไปด�าเนินการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง 

ที่มา : www.thaipost.net 

          เข้าถึงเมื่อ : 7 ตุลาคม 2557
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โครงกำรแผนแม่บท
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ 3.5 แสนล้ำนบำท เขื่อน   vs   ฝำย

1. เขื่อนเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณและพื้นที่สูง

ในการสร้าง ส่งผลต่อการดูแลรักษาที่ยากตามไปด้วย

1. ฝายเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก ใช้งบประมาณน้อย และ

สามารถดูแลได้ง่าย

2. เขื่อนสร้างขวางทั้งล�าน�้า เพื่อกักเก็บน�้าเอาไว้ ท�าให้น�้า และ

ตะกอนดินไม่สามารถ ไหลผ่านได้

2. ฝายเป็นการขวางล�าน�้าขนาดเล็ก เพื่อเปลี่ยนทิศทางน�้า 

หรือ ผันน�้าเข้าที่นา ทั้งนี้ตะกอนดินสามารถไหลผ่านฝายได้

3. หลักการของเขื่อนคือ จัดการกักเก็บน�้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

โดยไม่ให้ไหลลงทะเลโดยสูญเปล่า

3. หลักการของฝาย คือ การยกระดับน�้าเพื่อผันเข้าสู่ที่นา 

เท่าที่จ�าเป็น

4. เขื่อนสร้างจากวัสดุสังเคราะห์ เช่น ปูน อิฐ ท�าให้เมื่อรื้อ หรือ

พัง ไม่สามารถน�าวัสดุเหล่านั้นมาใช้งานได้อีก
4. ฝายสร้างจากวัสดุท้องถิ่นธรรมชาติ เช่น หิน ไม้ ท�าให้ไม ่

ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ

5 .เขื่อนสามารถควบคุมการไหลของน�้าได้ (ไม่นับกรณีน�้ามาก-

น้อย บังคับให้เปิด - ปิด)
5. ฝาย ไม่สามารถควบคุมน�้าได้ เพียงยกระดับน�้าเท่านั้น 

6. การสร้างเขื่อนท�าให้เกิดอ่างน�้าขนาดใหญ่หน้าเขื่อน ท�าให้

เกิดการรุกล�้าพื้นที่ป่า และที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ 

เนื่องจาก ป่า สัตว์ป่าแต่ละชนิดต้องการพื้นที่ของตนเอง เมื่อ

ประชากรเท่าเดิมแต่พื้นที่เท่าเดิม ย่อมไม่เพียงพอ รวมถึงการ

ขัดขวางการเดินทางของสัตว์น�้า

6. ฝายไม่ท�าให้เกิดอ่างน�้าขนาดใหญ่ เนื่องจากมีขนาดเล็ก 

พอๆ กับขนาดล�าน�้า ท�าให้ไม่รบกวนพื้นที่ป่าและ ที่อยู่อาศัย

ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ

7. แรงดันน�้าในอ่างน�้าหน้าเขื่อน จะท�าให้ตะกอนที่ไม่สามารถ

ไหลผ่านได้ ทับถมใต้เขื่อนที่มีออกซิเจนต�่า จนเกิดปรากการณ์

ดินเน่า จากก๊าซมีเทน(เกิดจากกระบวนการย่อยสลายโดยไม่

ใช้ออกซิเจน) ดินส่วนนั้นจะไม่สามารถน�ามาใช้ได้อีก

7. น�้าหลังฝายมีการหมุนเวียน ถ่ายเทเสมอๆ ไม่เกิดปัญหาด้าน

การทับถมของตะกอน หรือ การเกิดน�้าตายที่ไม่สามารถจัดการได้

ที่มา : www.tcijthai.com 

         มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) 

         เข้าถึงเมื่อ : 15 กันยายน 2557

 การจัดการน�้าตามจารีตประเพณีเดิม
ของชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน คือการท�า
เหมืองฝาย คือการสร้างเเนวกั้นน�้าบนล�าน�้า
นั้นด้วยวัสดุธรรมชาติเเละที่หาง่ายในท้องถิ่น 
ซึ่งเรียกว่า “ฝาย” โดยจะท�าหน้าทีกักน�้าให้
เอ่อท้นเเละไหลเข้าสู่ร่องน�้าหรือล�าเหมือง 
ท�าให้ชาวปกาเกอะญอมีน�้าส�าหรับท�าการ
เกษตรได้อย่างเพียงพอ
 ภูมิปัญญาดังกล่าวสะท้อนวิธีการที่
สอดคล้องเเละคล้อยตามกับสภาพธรรมชาติ
เดิม ไม่ฝืน ไม่ตัดขาด เเละไม่อยู่เหนือ
ธรรมชาติ เพียงเเต่ขอเเบ่งปันจากธรรมชาติ
 ซึ่งต่างจากเขื่อนอันเป็นวิธีการที่
บังคับธรรมชาติอย่างเบ็ดเสร็จ อาจส่ง 
ผลกระทบในหลายประการตามมา
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มุมมองจากคนลุ่มล่าง
ชำวบ้ำนสันป่ำตอง  การสร้างเขื่อนแม่ขานมีจุดประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บน�้าให้ 

ชาวสันป่าตองและชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนท่ีลุ่มน�้าขานตอนล่างได้ใช้น�้าในการท�าการเกษตร 

เพาะปลกู  และเพือ่การอุปโภคบรโิภคอย่างเพยีงพอในยามหน้าแล้ง และเพือ่ชว่ยบรรเทา

น�้าท่วมในบริเวณน้ัน รวมถึงพัฒนาระบบชลประทานโดยการส่งน�้าจากเขื่อนเข้าพ้ืนที่

ชลประทานฤดูฝน 68,370 ไร่ และฤดูแล้ง 54,298 ไร่

 ชาวสันป่าตองส่วนใหญ่นั้นท�าการเกษตร ปลูกพืช ทั้งพืชไร่เช่น ถั่วเหลือง หอม

หัวใหญ่ และยังปลูกล�าไย รวมถึงปลูกข้าว โดยจะปลูกข้าวนาปีและนาปรัง รวมแล้ว 2 - 3 

ครั้งต่อปี โดยปัจจุบันนั้นชาวบ้านใช้น�้าจากแม่น�้าแม่ขาน เหมืองฝายไล่รอ และฝายหลวง

รวมแล้วมีพื้นที่รับน�้า 25,000 ไร่ 

 เขื่อนแม่ขานนั้นได้ผ่านการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน 

 พ.ศ. 2540 และถูกบรรจลุงไปในแผนรวมการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ในพ้ืนท่ีลุม่น�า้ปิง

โดยกรมทรัพยากรน�้า กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม 

เขือ่นแม่ขานกยั็งไม่สามารถสร้างข้ึนได้ เนือ่งจากมชีาวบ้านบางส่วนทีไ่ม่เหน็ด้วยเนือ่งจาก

เขื่อนแม่ขานเพื่อสันป่าตอง

- หากเกิดโครงการ น�้าจะท่วมชุมชนต้นน�้า
- ท�าลายการท�ามาหากิน อาชีพหลักและอาชีพเสริมของชาวบ้าน
- ท�าลายวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- กระทบต่อแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุ
- กระทบต่ออุทยานแห่งชาติออบขาน
- ประเด็นความไม่เป็นธรรมของภาครัฐในการด�าเนินโครงการ 
ทั้งการเข้ามาของกระบวนการหากินกับค่าชดเชยของกลุ่มนายทุน
ประเด็นการขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน

อ่ำงเก็บน�้ำเเม่ขำน

 อ�ำเภอสันป่ำตอง

บ้ำนสบลำน

ที่มา : เอกสารรายงานการประชุมการศึกษาความเหมาะสม  

และผลกระทบสิ่แวดล้อมโครงการอ่างเก็บน�้าแม่ชาน อันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่,  

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ , 2538

ไม่ใช่สัดส่วนจริง
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 โครงการแผนแม่บทการจดัการทรพัยากรน�า้ 3.5 

แสนล้านบาทนั้น ได้บรรจุเอาโครงการเข่ือนแม่ขาน ซึ่งจะ
สร้างข้ึนบริเวณเหนือบ้านห้วยโค้ง ต�าบลน�้าบ่อหลวง 
อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และหากมีการสร้าง
เขือ่นนีข้ึน้จะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านทีอ่ยูเ่หนอืเขือ่นขึน้ไป
และหนึ่งในนั้นคือชาวปกากะญอบ้านสบลานนั่นเองโดยป่า
และพืน้ทีท่�ากินของชาวปกากะญอบ้านสบลานจะถกูน�า้ท่วม
ถึง 3,000 ไร่ 
 หากพจิารณาตามลุ่มน�า้แม่ขานซ่ึงแบ่งเป็น 2 ตอน
ชาวปกากะญอบ้านสบลานจะเป็นกลุ่มคนต้นน�า้ซึง่อาศยัอยู่
บริเวณ ลุ่มน�้ำขำนตอนบน ที่ใช้น�้าจากสายน�้าที่ไหล
ไปรวมกับน�้าแม่ขานในการอุปโภค บริโภค และการท�าการ
เ กษตร  โดย ได ้ ร ่ ว มดุู แ ล รั กษ าต ้ นน�้ า ตลอดมา  
 เ ม่ือตามสายน�้ า แม ่ขานไปสู ่ลุ ่มน�้ ำขำน 
ตอนล่ำง จะพบว่ามิได้มีชาวปกากะญอเพียงกลุ่มเดียว
เท่านั้นที่ต้องพ่ึงพิงน�้าแม่ขาน ยังมีกลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ลุ่มตอนล่างบริเวณอ�าเภอสันป่าตองที่อาศัยน�้าจาก
แม่น�้าขานในการปลุูกข้าวและอุปโภคบริโภค และเพราะเหตุ
ที่ชาวบ้านสันป่าตองชาวบ้านมีน�้าไม่เพียงพอ จึงเรียกร้อง
ให้รัฐสร้างเขื่อนแม่ขานขึ้น



อดีตก�านันอ�าเภอสันป่าตอง คุณอินสอน ไซยวัง
 “หน้าแล้งน�้าไม่ค่อยพอ ถ้ามีการสร้างเขื่อนจะ
ดีตรงท่ีได้น�้ามาท�าการเกษตร แต่กลุ ่มคนบางกลุ ่ม 
ต่อต้านการสร้างเข่ือนน้ี เพราะมองว่ามนัเป็นการท�าลาย
ธรรมชาติ แต่ในทางกลับกันชาวบ้านข้างล่างเดือดร้อน
หนักกว่า ถ้าคิดถึงส่วนรวมเข่ือนจะให้ประโยชน์กับ 
ชาวบ้านสนัป่าตองจ�านวนมากกว่า ต้องเกิดการเสยีสละ
กัน เพราะเหน็ทีอ่ืน่เขาก็ท�ากัน ตวัอย่างเช่นเข่ือนออบขาน
ที่สร้างขึ้นมาแล้ว 
 “จริงๆแล้วมีทางออกท่ีดีกว่าน้ี หากรัฐให้ 
งบประมาณ อยากให้มีการขดุสระแทนท่ีจะท�าเขือ่น 
เช่น ท�าแก้มลิง จะได้มีที่เก็บน�้าโดยไม่ต้องส่งผล 
กระทบต่อคนลุ่มน�้าขานตอนบนด้วย” 

คุณคูณ ดีแก้ว 

 “ในตอนแรกเห็น

ด้วยเพราะน�้าใช้มีไม่พอใน

การท�านา ก็ท�านากันตั้ง 2-3 

ครั้งต่อปี ลองคิดดูแล้วว่ำ
ถ้ำปลูกน้อยลง ก็น่ำจะมี
น�้ำใช้มำกขึ้น”

เสียงจำกชำวบ้ำน

คุณศรีพรรณ เลิศผาสุข
 “เย็บผ้ากับท�าสวนล�าไย โดยใช้น�้าจากคลองหน้า

แล้งน�า้เลยไม่ค่อยพอ ถ้าสร้างเขือ่นก็ดจีะได้มนี�าไ้ว้ใช้ในหน้า

แล้ง ไม่ต้องไปต่อควิรอน�า้ และน�า้จะได้ไม่ท่วมกรงุเทพฯ ด้วย 

แต่ที่นี่น�้าท่วมแค่ 2 วันก็ไปแล้ว”

 “มีคนส่วนน้อยท่ีต่อต้านเป็นพวกคนดอย ก็เห็นใจ

คนที่โดนนะ เข้าอยู่กินกับป่าเขาก็รักของเขา แต่ถ้าเป็นป้าก็

คงจะยอมเพ่ือส่วนรวม แต่ไม่มีก็อยู่ได้ยังมีโครงการเหมอืง

ฝาย แก้มลิง ใช้น�้าจากคลองน�้าเหมือง แล้วก็รับน�้ามา

จากแม่ขานก็ยังได้”

คุณบัวชุม วรรณมู
 “ท�านา เป็นนาปีและนาปรังปีละ 2 ครั้ง ท�าสวนล�าไย 

ไร่ข้าวโพด และปลูกหอมหัวใหญ่ น�้าพอนะแต่มีเขื่อนก็ดีจะได้มี

ที่เก็บน�้าเวลาหน้าฝนเอาไว้ใช้เรื่อยๆ เพราะเวลาน�้ามาก็เสียดาย

ที่เก็บไม่ได้ แล้วบางทีเวลาหน้าแล้งคนสันป่าตองข้างล่างก็ต้อง

มาขอแบ่งน�้าไปใช้เพราะน�้าไม่พอ”

 “ถึงจะไม่มีเขื่อนตรงนี้ก็ยังอยู่ได ้แต่ข้างล่างล�าบาก”

ผู้ใหญ่บ้านสรุชัย ปิมภิวงศ์
 “ค้าขายของกับน�้ามัน และท�าสวนล�าไย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม           

เป็นหน้าแล้งน�้าไม่ค่อยพอ แต่ก็มีบ่อน�้า 3 ไร่กว่าเป็นบ่อสาธารณะ ใช้กันมากว่า 10 ปีแล้ว 

ส่วนเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เป็นช่วงน�้าท่วม แต่ท่วมไม่นาน”

 “ถ้าจะสร้างก็ขอให้จัดสรรพ้ืนท่ีให้ชาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบดีๆ ไม่ให้มีปัญหา 

เพราะที่ที่จัดสรรให้ในตอนนี้เป็นที่ไม่มีป่าเหมือนเดิม อย่างในกรณีเขื่อนภูมิพลก็มีปัญหาใน

ภายหลัง เพราะถ้าเขื่อนสร้างไม่ได้บริเวณนี้ก็ไม่ได้กระทบมาก ยังมีน�้าใช้”

จริงๆ แล้ว...จ�าเป็นหรือไม่
 จากการศึกษาในพื้นที่ และการ
สัมภาษณ์พบว่า คนในพื้นที่สันป่าตองตอน
บนเห็นว่า หากมีการสร้างเขื่อนแม่ขานก็จะ
สะดวกสบายขึ้นในหน้าแล้ง อย่างไรก็ตาม
หากไม่มเีขือ่นพวกเขากไ็ม่ล�าบากมาก เพราะ
ยังมีแหล่งน�้าอื่นที่สามารถใช้ได้เช ่นบ่อ
สาธารณะ 
 ส่วนปัญหาเรื่องน�้าท่วมนั้นไม่ใช่
เรือ่งท่ีต้องกังวลมาก เพราะบรเิวณนีน้�า้ท่วม
เพียง 2-3 วัน ก็เลิกท่วม
 นอกจากนีย้งัคิดว่าน่าจะมทีางออก
ในการจัดการน�้าที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
โดยไม่ต้องเดือดร้อนคนต้นน�้า เช่น การขุด
บ่อเกบ็น�า้ขนาดเล็ก แก้มลงิ หรอืการลดการ
ท�าการเกษตรให้น้อยลงกว่าปีละ 3 ครั้ง ก็
จะท�าให้มีน�้าใช้เพียงพอในหน้าแล้งยิ่งขึ้น

ได้ก็ดี... ไม่มีก็ได้
 เสยีงจากคนสนัป่าตองสะท้อนให้เหน็ถงึความไม่จ�าเป็น
นักในการสร้างเขื่อนแม่ขาน หลายคนถามหาวิธีการจัดการ
น�้าแบบอื่น และไม่ต้องการให้คนต้นน�้าเดือดร้อน57



ป่ำที่รัก VS เขื่อน
โมสิริเดือน ศรีวิชัย (29 ปี)
“ถ้ามีป่าก็มีอาหาร หาของป่าได้ หาปลาได้  

สร้างบ้านก็ใช้จากป่า เลยต้องรักษามัน”

“เขือ่นมาป่าก็หายไปมาก ทีน่าท่ีท�ากินก็หายไป 

สงสารสตัว์ไม่มท่ีีหากิน โมก็ไม่มอีาหารด้วย โม

อยูไ่ม่ได้ โมอยากได้ป่าเพราะป่าให้โมทุกอย่าง 

โมไม่อยากได้เขื่อน“

โมบัวแก้ว โกลัญญ์ (30 ปี)
“รักป่าเพราะอยู่กับป่ากินกับป่า ท�าไร่ท�านาก็

กับป่า ป่าท�าให้เราอยู่ได้ กินกบัเขาก็รกัษาเขา”

“ไม่อยากได้เข่ือน ป่าจะเสีย ที่ท�ากินไม่มีอะไร

แน่นอนเลย ถ้าเขาสร้างจริงๆ หาปูหาปลา 

ยากขึ้น ไปไหนต่อไหนยาก ควายก็อยู่ไม่ได้ ไม่

เห็นมีข้อดี น่ากลัวจะตาย ไม่อยากได้”

พะตี่กรชัย เมอชี่ (40 ปี)
“รักป่าเพราะป่าดูแลเรา ไม่มีป่าเราอยู่ไม่ได้ 

ป่าอนุรักษ์ก็ห้ามใครตัดต้องช่วยกันดูแล 

เพราะป่าเลี้ยงเรา ไม่มีป่า ไม่มีน�้า”

“ไม่อยากได้เขื่อนเพราะท�าลายธรรมชาติ 

ต้นไม้ ถ้ามีเขื่อนต้นไม้ก็จะตาย ธรรมชาติที่มี

อยู่จะหายไป อากาศจะไม่ดี น�้าไม่ไหลมา ไม่

บริสุทธิ์”

เสียงจาก
ชุมชน

บ้านสบลาน
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ป่ำที่รัก VS เขื่อน
พะตี่อีแหละ บัวเสาวรส
“พะตี่จะเศร้า ถ้ามีคนมาตัดป่า ไม่มีป่า ไม่มีน�้า 

อยู่ไม้ได้ แย่“

“เรื่องเข่ือนต้องคัดค้าน ไม่ได้ประโยชน์กับหมู่

เฮา เราเสียหาย การจัดการทรัพยากรป่ากับน�้า

เสียหาย เราต้องคัดค้านไปเร่ือยๆ เราไม่ยอม 

เขาก็สร้างไม่ได้“

พะตี่แดง ยอดฉัตรมิ่งบุญ (73 ปี)
“ไม่มป่ีาก็อยู่ไม่ได้ ป่าคอืบ้านของเรา ไม่มก็ีอยู่

ไม่ได้ ท�าอะไรไม่ได้ พะต่ีอยู่กับธรรมชาติ ไม่ใช่

ธรรมชาติอยู่กับเรา เราดูแลด้วยใช้ด้วย ใช้ป่าก็

ดูแลป่า”

“พะตี่ไม่อยากได้เขื่อน มันไม่ใช่ธรรมชาติ มีป่ามี

ผามีล�าห้วย ถ้ามีเข่ือนน�้าก็ท่วมหายหมด เขื่อน

มาก็ไม่มีประโยชน์ ล�าบากขึ้นด ้วย สัตว ์ก็ 

ตายหมด ธรรมชาติมันอยู่อย่างผสมผสาน ถ้า

สร้างเขื่อนนี่ตายแน่”

โมเกกะ พิชิตสิงขร (48 ปี)
“ถ้าไม่มีป่าก็ไม่ได้กินข้าว อยู่ในป่าก็รักป่า“

“ถ้าเขื่อนมาเหมือนฆ่ากันให้ตาย ถ้ามีเขื่อน

ก็ไม่มีนา ไม่มีควาย“

โมบัวผา ยอดฉัตรมิ่งบุญ (34 ปี)
“รักป่าแล้วต้องดูแลเขาด้วย ไม่มีป่าก็อยู่ไม่ได้ 

คนกับป่าอยู่ด้วยกัน ถ้าป่าหมดก็อยู่ไม่ได้“

“กลัว กลัวเขาจะสร้างเขื่อน ปกติเลี้ยงวัวเลี้ยง

ควาย หาปลาท่ีแม่ขาน ถ้าเขือ่นมาจะหายหมด“

โมนชี ยอดฉัตรมิ่งบุญ (68 ปี)
“ไม่มีป่าอยู่ไม่ได้ หน่อไม้ ปลา ของกินก็มาจาก

ป่า“

“ไม่อยากได้เขือ่น ไม่ให้สร้าง ยังไงก็ไม่ให้สร้าง มี

เขื่อนท�านาไม่ได้ ควายก็จะตาย“

โมบัวจันทร์ ประชูรอดสุข (30 ปี)
“เสียใจถ้าป่าหายไป ของกินของใช้ก็มาจากป่า 

ไม่มีป่าก็อยู่ไม่ได้“

“รู้สึกเป็นห่วงป่า อยากให้เขาหยุดสร้าง“
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พ.ศ. 2426 ฝรั่งเข้ามาท�าสัมปทานป่าและตัดไม้มีค่าไปเป็น

จ�านวนมาก โดยล่องไปตามล�าน�้าแม่ขาน ต่อเนื่องสู่อ่าวไทย

และขนส่งต่อไปถึงประเทศอังกฤษ ชาวบ้านต้องย้ายไปจาก 

ที่อยู่อาศัยเดิมไปอยู่ที่หนองปลา

ชุมชนปกาเกอะญอ
บ้านสบลานถือก�าเนิดขึ้น บรรพบุรุษ
ต้นตระกูลคือพ่ออุ้ยนะนู ซึ่งเป็นปู่ของ
พะตี่ตาแยะ

พ.ศ. 2446 ชาวบ้านได้ย้ายจากหนองปลา

กลับไปอยู่ที่เดิม แต่อยู่สูงกว่า

บริเวณสบลานในปัจจุบันเล็กน้อย

พ.ศ. 2484 ยกเลิกสัมปทานฝรั่ง เปิดสัมปทานป่าให้คน

ไทยแทน มีการตัดไม้กระยาเลยไป

ท�าให้ป่าเสื่อมสภาพจากการเปิดสัมปทานทั้งสองรอบ

พ.ศ. 2533 ชาวบ้านร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชน
เพื่อเรียกร้องสิทธิในการอยู่อาศัยและใช้
ประโยชน์จากป่าโดยจะต้องมีขั้นตอน

การตรวจสอบมากมาย

พ.ศ. 2537 รัฐมีนโยบายอพยพชาวบ้าน
ออกจากป่า ชาวบ้านสบลานเกือบโดนอพยพเช่นกัน
แต่รัฐบาลหมดวาระลงก่อน

พ.ศ. 2540 มีการจัดท�ารายงาน EIA 

และมีการประกาศโครงการ

   เขื่อนแม่ขานอย่างเป็นทางการ

พ.ศ. 2545 
เขื่อนถูกระงับเพราะ
ตรวจสอบพบว่าเขื่อน
ไม่คุ้มกับการสร้าง โดย
เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือที่
รวมตัวร่วมคัดค้านการสร้าง
เขื่อนด้วย 

พ.ศ. 2550 พ.ร.บ. ป่าชุมชน 
ผ่านวาระสองของสภาผู้แทนราษฎรแต่มีการบิดเบือนเนื้อหาท�าให ้

ชาวบ้านเลิกสนับสนุน และถูกยกเลิกไปในที่สุด ในขณะเดียวกันข่าว
เรื่องการสร้างเขื่อนก็กลับมาอีกครั้ง จนก่อให้เกิดการรวมตัวประท้วง

ของชาวบ้านที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา 1 เดือน

พ.ศ. 2553 ชาวบ้านผลักดัน

กฎหมายโฉนดชุมชนแทน

โดยให้ชุมชนมีสิทธิ์ในการดูแลป่าของตน

พรรคประชาธิปัตย์ สนับสนุนโฉนดชุมชน
แต่บ้าน สบลานยังคงผลักดันไม่ส�าเร็จ

เพราะรัฐบาลหมดวาระไปเสียก่อน

คนที่เสียประโยชน์และไม่เข้าใจกลับ
ต่อต้านโฉนดชุมชนเพราะคิดว่าชาว

บ้านใช้ทรัพยากรป่า
ของชาติได้อย่างอิสระ60



พ.ศ. 2484 ยกเลิกสัมปทานฝรั่ง เปิดสัมปทานป่าให้คน

ไทยแทน มีการตัดไม้กระยาเลยไป

ท�าให้ป่าเสื่อมสภาพจากการเปิดสัมปทานทั้งสองรอบ

ปูพ่ะตีเ่สยีชวิีตลง ตามความเชือ่ของชาวปกาเกอะญอ
ที่ลูกหลานควรต้องอยู่ต�่ากว่าอยู่บริเวณต�่ากว่าบ้าน

ของบรรพบุรุษท�าให้ชุมชนมาตั้งบ้าน
บริเวณบ้านสบลานปัจจุบัน

พ.ศ. 2507 ประกาศพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติซึ่ง
ไม่อนุญาตให้คนอาศัยอยู่ในบริเวณป่าอีกต่อไป 

ยกเว้นจะเคยอาศัยอยู่มาก่อนที่
พ.ร.บ.จะประกาศเท่านั้น

พ.ศ. 2515 รัฐประกาศยกเลิก
สัมปทานป่าในไทย

    พ.ศ. 2516 
  ประกาศพื้นที่เป็น
    เขตป่าสงวนแห่งชาติสะเมิง 
เพราะรัฐต้องการป่าคืน 
เนื่องจากป่าทรุดโทรมไปมาก

พะตี่ตาแยะเดินทางส�ารวจพื้นที่ภาคอีสาน

และภาคใต้ท�าให้รู้ว่าหากสร้างเขื่อนแม่ขาน

บ้านสบลานก็จะน�้าท่วมเช่นเดียวกัน

เขตพื้นที่ป่าสงวนประกาศทับพื้นที่บ้าน

สบลานท�าให้การอาศัยอยู่ในป่าเป็นเรื่องผิด

กฎหมาย แต่ชาวบ้านได้รับการอะลุ้มอล่วย

ท�าให้อาศัยอยู่ต่อได้

พ.ศ. 2514 รัฐส่งคนมาส�ารวจ
พื้นที่ล�าน�้าแม่ขานเพื่อวางแผน
การสร้างเขื่อนโดยที่ชาวบ้าน

ไม่ทราบเรื่อง

จากค�าบอกเล่าของชาวบ้านรัฐพยายาม
ยึดป่าคืนโดยให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้เพื่อต้น
ที่โตจะกลายเป็นของรัฐ,หลอกให้เซ็นยอม

ยกพื้นที่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

พ.ศ. 2532 กรมชลประทานเริ่มวางแผน
การสร้างเขื่อนแม่ขานโดยชี้แจงว่า ได้รับการ 

ร้องเรียนจากชาวบ้านในอ�าเภอสันป่าตองด้วยราย
ชื่อกว่า 5,000 รายชื่อให้แก้ปัญหาภัยแล้ง

คนที่เสียประโยชน์และไม่เข้าใจกลับ
ต่อต้านโฉนดชุมชนเพราะคิดว่าชาว

บ้านใช้ทรัพยากรป่า
ของชาติได้อย่างอิสระ

พ.ศ. 2554 น�้าท่วมครั้งใหญ่ท�าให้เขื่อน

แม่ขานถูกน�ากลับมาพิจารณาอกีครัง้ซึง่

ถูกบรรจุอยู่ในโครงการแผนแม่บทการ
จัดการทรัพยากรน�้า
 3.5 แสนล้านบาท           

ชาวบ้านจึงมี
การคัดค้าน

เรื่อยมา

มีนาคม พ.ศ. 2556 จัดเวทีไต่สวน
เรื่องเขื่อน ท�าให้รัฐต้องพิจารณา
โครงการเขื่อนใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง       

ตุลาคม พ.ศ. 2556เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแต่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมเวทีได้เพียง 10 คน

พ.ศ. 2556 รัฐกลับมาเตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติอีกครั้ง แต่ชาวบ้านรวบรวมคนที่ได้รับผลกระทบเจรจาขอให้รัฐร่วมส�ารวจพื้นที่ใหม่อีกครั้ง

รัฐประหาร ท�าให้รัฐธรรมนูญปี 2550 ถููก
ยกเลิก แต่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวยัง

รองรับสิทธิชุมชน เป็นช่องทางที่ชาวบ้าน
จะท�าการเรียกร้องได้

ในขณะนี้ก�าลังยื่นเรื่อง
โฉนดชุมชนให้คสช.

พิจารณาอยู่
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ความเดิม
 เนื่องจากแผนแม่บทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้า 3.5 แสนล้านนั้น ปรากฏโมดูล A1 เพื่อการ

พัฒนาแหล่งน�้าในลุ่มน�้าภาคเหนือ ซึ่งระบุโครงการสร้าง

อ่างเก็บน�้าหรือเขื่อนแม่ขาน เพื่อประโยชน์ในด้าน

การเกษตรและการป้องกันน�้าท่วมในพื้นที่ลุ่มด้านล่าง ซึ่ง

โครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อชุมชนบ้านสบลาน 

อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยชุมชนนี้เองคือฐาน

การเรียนรู้เรื่องทรัพยากรป่าและน�้าในภาคเหนือที่ส�าคัญ

ของโรงเรียนรุ่งอรุณตลอดมา จึงเห็นสมควรมอบหมายให้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ท�าการศึกษา

แบบโครงงานเพื่อท�าความเข้าใจชุมชน ทั้งในเรื่องคุณค่า

และภูมิปัญญาของชุมชนในด้านการจัดการทรัพยากรป่า 

และน�้า วิถีชีวิต รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย

เหตุปัจจัยต่างๆ  โดยเฉพาะจากนโยบายรัฐ

กระบวนกำรศึกษำ
2.2 นักเรียนระบุโจทย์โครงงาน  

-นักเรียนระบุสาระส�าคัญจากการศึกษาความรู ้

พื้นฐาน ระบุความส�าคัญของปัญหาและระบุโจทย์

โครงงานได้แก่ “วิถีพึ่งพิงและภูมิปัญญาการจัดการ
ทรัพยากรน�้าและป่า กรณี บ้านสบลาน อ.สะเมิง 
จ.เชียงใหม่”

2.3 นักเรียนศึกษาภาคสนาม “บ้านสบลาน อ�าเภอ

สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่” เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน

2.4 นักเรียนจัดท�าโครงร่างโครงงานเพื่อน�าเสนอ

แนวคิด แผนการด�าเนินการการสนับสนุน และการ

จัดท�ารายงาน เอชไอเอชุมชนบ้านสบลาน และการ

จัดเวทีสาธารณะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ  (สช.)

2.5 นักเรียนร่วมจัดหมวดหมู่ วิเคระห์ และสังเคราะห์

ข้อมูลและความรู้ทั้งหมด เพ่ือไปสู่ประเด็นส�าคัญที่

ต ้องการน�าเสนอในรายงาน เอชไอเอชุมชนบ้าน          

สบลาน

3. ขั้นตอนการประเมินผลการท�างาน

โดยผู้ร่วมรับฟังการเสวนา

4. ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ 

โดยการประเมนิตนเอง และการประเมิน

โดยกลุ่ม

กระบวนการศึกษา

2. ขั้นตอนการด�าเนินโครงงาน (โดยนักเรียน)

2.1 นักเรียน ศึกษาความรู้พื้นฐาน 

-นักเรียน “ตามรอยความรู้” ผ่านการระบุค�าส�าคัญ

(Keyword) จากโจทย์ “นักวิจัยชุมชนต้นน�้า

บ้านสบลาน อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งค�า

ส�าคัญ ได้แก่ 1. ชุมชนต้นน�้า 2. ปกาเกอะญอ และ 

3. แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 3.5 

แสนล้าน

-นักเรียนอ่านงานเขียนเรื่อง “ตับบรึ๊ปกาเกอะญอ” 

อนัเป็นผลงานงานเขียนของนกัเรยีนรุน่พ่ี ทีเ่คยศกึษา

ภาคสนามท่ีบ้านสบลาน  เพ่ือท�าความเข้าใจและ

ท�าความรู้จักพื้นที่ศึกษาในเบื้องต้น

-นักเรียนจัดการความรู้ เพื่อร่วมกันระบุ 

1. ความรู้พื้นฐานในรายละเอียดของค�าส�าคัญ 

2. แสดงความเชื่อมโยงความรู้ 

3. แสดงเชื่อมโยงความรู้นั้นสู่ตนเอง

1. ขั้นตอนการให้โจทย์เบื้องต้น (โดยครู)

-ครกู�าหนดบทบาทให้นักเรยีนท�าการศกึษาพ้ืนทีบ้่าน

สบลาน อ�าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ

 “นักวิจัยชุมชนต้นน�้าบ้านสบลาน อ�าเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่” และตั้งค�าถามว่า “นักเรียนจะเริ่ม

ท�าการศึกษานี้อย่างไร”

“จากการเก็บข้อมูล สู่ 
เอชไอเอชุมชนบ้านสบลาน“
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2.6 นักเรียนจัดท�า ร่างรายงาน  เอชไอเอชุมชนบ้านสบลาน  

(Mock Up 1) ให้สช. เเละผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจความถูกต้อง 

และครบถ้วน รวมทั้งร่วมอภิปรายในประเด็นของการจัดเวที

สาธารณะ

2.7 นักเรียนปรับแก้ ร่างรายงาน  เอชไอเอชุมชนบ้านสบลาน   

และส่งรูปเล่มให้ทางสช. เพื่อด�าเนินการจัดพิมพ์

2.8 ขั้นตอนการจัดเวทีสาธารณะ



จำกใจของเรำ
จากกรุงเทพฯสู่ชุมชนชาวปกาเกอะญอบ้านสบลานท�าให้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่มี
ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ผู้คนใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และเราจึงได้กลับมาย้อนดู
ตัวเองว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอย่างไร และพวกเขาคือตัวอย่างในเรื่องใดให้แก่เรา

เฟอร์

“ทุกๆ คนมีศักยภาพในการประหยัดมากกว่าที่คิดเยอะมาก” 

“แล้วท�าไมพอกลับมาอยู่กรุงเทพฯ เราถึงต้องโทรหากันทั้งๆ ที่อยู่ห่างกันเพียงนิดเดียว” 

“เราพบว่า ชาวปกาเกอะญอมีวิถีชีวิตท่ีรบกวนธรรมชาติน้อยมาก แต่ส�าหรับคนเมือง แค่จะ

กินอะไรสกัอย่าง อาหารทีเ่รากิน ในการขนส่งเราต้องเปลอืงพลงังานมากมาย เป็นการรบกวน

ทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง แล้วท�าไมเราจึงไม่เลือกทางที่เบียดเบียนธรรมชาติให้น้อยท่ีสุด 

ในวันข้างหน้านี้เราจะรบกวนทรัพยากรไปมากน้อยแค่ไหนกัน”

น�้าซุป

“การท่ีชาวบ้านมจีติส�านึกทีด่ ีผ่านการบ่มเพาะทางความเชือ่

และทัศนคติ ท�าให้ชาวบ้านทุกคนรู้จักกับค�าว่า ส่วนรวม 

“ชาวบ้านไม่ได ้คิดว ่าตนเองครอบครองส่ิงๆ ใดท่ีเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติ”

ลูกหว้า

“ถึงแม้ว่าเขาจะมีทรัพยากรให้ใช้เยอะ แต่พวกเขาก็ไม่ใช้

อย่างสิน้เปลอืง และเรือ่งน้ีก็ท�าให้นกึถึงตวัเองท่ีเป็นคนทีซ่ือ้

ของบ่อยๆ แบบไร้สาระ ด้วยเหตุผลแค่ว่ามันน่ารัก หรือ

อยากได้ แต่ก็ไม่ได้คิดถึงประโยชน์ ที่จะเอาไปใช้ ท�าให้ 

ตัวเองต้องเปลืองเงินบ่อยๆ และเงินนั้นก็เป็นเงินของพ่อแม่

ไม่ใช่เงินของตัวเอง”

เพชร

"เขาใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและพวกเขาก็ใช้เท่าที่จ�าเป็น ใช้เท่าที่พอ 

รวมถึงดูแลไม่ให้ธรรมชาติเหล่านั้นเสียหายไปด้วย" 

"ชาวสบลานนั้นสามารถใช้ชีวิตพอเพียงและมีความสุข แต่บางครั้งผม

ใช้สิ้นเปลืองเท่าไร ก็ยังไม่มีความสุขอยู่ดี"

เฌอแตม

“ฉนัมเีงินมากมายขนาดไหน กไ็ม่สามารถซือ้ป่าอนั

อุดมสมบูรณ์ได้เลย”

“ใช้อย่างรู้จักค�าว่า พอดี พอมี พอใช้”

วันรุ่ง

“อยู่อย่างง่าย ไม่เรื่องมาก”
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เบลล์

“ทรพัยากรแต่ละอย่าง พวกเขาสามารถน�ามนัมาใช้ได้อย่างคุม้ค่าทีส่ดุ อย่าง

พืช 1 ชนิด ชาวปกาเกอะญอจะเรียนรู้จนพวกเขาทราบได้ว่าแต่ละส่วนของ

พืชชนิดน้ัน สามารถน�ามาท�าอะไรได้บ้าง แต่แม้ว่าพวกเขาจะรู้ถึงการน�า

ทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่า แต่พวกเขาก็ไม่ได้น�าเอาทรัพยากรน้ันมาใช้

อย่างสิ้นเปลือง ไม่เหมือนเรา เวลาซื้อของอะไร ก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องทรัพยากร

เลย”

เก็ท

“ส่วนรวม คอืทรพัยากรส่วนรวมและความคิดท่ีมต่ีอส่วนรวม พวก

เขาบอกว่า น�้าไม่ใช่ของใครคนใดคนหน่ึง เมื่อเราใช้ร่วมกันเราก็

ต้องรกัษาร่วมกนั ถ้าหากว่าเราลองพยายาม คดิถึงส่วนรวมเยอะๆ 

มองกว้างๆ มองดูเหตุและผลก่อนจะท�าทุกๆ อย่าง เราก็คงจะมี

จิตใจที่ดีแบบนั้นเหมือนกัน”

พริ้ม

“มีความใส่ใจและละเอียดอ่อนในการใช้ทรัพยากร มีการเรียนรู้ประโยชน์

จากทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด และยังอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ”

“ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน มทีรพัยากรธรรมชาตใิห้ใช้อย่างไม่จ�ากัด แต่

เขาก็ยังเห็นคุณค่าและใช้เท่าที่จ�าเป็น เขาใส่ใจในทุกๆ อย่าง”

“ใส่ใจผู้อื่น ผู้ที่ต้องใช้ทรัพยากรจากป่าที่เขาก็พ่ึงพาอยู่เหมือนกันและเห็น

ว่าป่าเป็นของส่วนรวม ไม่ใช่ของส่วนตัว หากฉันยังใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือย

อย่างนี้ ทรัพยากรเหล่านั้นอาจหายไป และถึงเรามีเงิน เราก็คงซื้อมันกลับ

มาไม่ได้แล้ว”

ป.ปลา

“ ป่าต้นน�า้ซึง่เป็นต้นก�าเนดิของน�า้ทีก่่อให้เกิดสายน�า้สายใหญ่ให้พวกเราและ

ชาวปกากะญอได้พ่ึงพิง ชาวปกาเกอะญอมีวิถีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับป่าและ

น�้า มีแนวคิดที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับป่า พวกเขาจึงมีวิธีการดูแลทรัพยากรเหล่า

นั้นเป็นอย่างดี “

“ หากป่าหายไป น�้าหายไป แน่นอนชาวบ้านจะต้องรับผลกระทบก่อนเป็น

อันดับแรก ทั้งน้ีการที่ทรัพยากรป่าลดลงเรื่อยๆ ก็เกิดจากฝีมือคนปลายน�้า  

คนเมือง คนที่ไม่รู้จักมองเห็นคุณค่าของป่าและน�้า “

คณิน

“สิง่ทีเ่ราใช้ๆ กนัอยู่หลายๆ อย่างนัน้ มันเป็นสิง่ของสว่นรวม ถ้าเรามีกใ็ชอ้ย่าง

พอดี ให้นึกถึงคนอื่นที่เขาไม่ค่อยมีใช้กัน บางสิ่งบางอย่างเล็กๆ น้อยๆ บางก็

มีคุณค่ากับคนอื่นมาก”

“รวมไปถึงการที่รัฐควรจะเห็นคุณค่าของคนท่ีน่ี ไม่ใช่เห็นว่าเป็นคนบนเขา 

ปล่อยๆ ไป ไม่รับฟังเขา ต้องเห็นและให้ความส�าคัญด้วยเช่นกัน”

นุ๊ก

“ทรัพยากรทุกอย่างต้องแลกมาด้วยความเสียหาย จากการ 

กระท�าของตัวเราเองหรอ ดังน้ันเราจึงต้องเห็นคุณค่าของ

ทรัพยากร เพราะเงินก็ไม่สามารถซื้อทุกอย่างกลับคืนมาได้”
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บีหนึ่ง

“บางครัง้การเงยหน้าขึน้มาจากสารพัดจอทัง้หลายทีล้่อมรอบเรา แล้วมองไปรอบตวัเราก็

จะได้มองเหน็อะไรท่ีมากกว่ารปูภาพท่ีเป็นเพียงสัญญานภาพอเิล็กทรอนิคส์ การท่ีต้องใช้

ขาของตัวเองเดินแทนการนั่งรถ ท�าให้ได้หยุดมองสิ่งต่างๆ ข้างทางบ้าง”

“ความคดิเรือ่ง ’ขาดไม่ได้’ เสพตดิเทคโนโลยีขัน้รนุแรงจงึลดลง รูส้กึว่าทุกวันน้ีไม่ต้องเปิด

คอมพิวเตอร์ รอไว้ตลอดเวลาก็ได้”

“ชีวิตผมเป็นคนที่ใช้ทรัพยากรแบบล้างผลาญมากๆ ค่าน�้าค่าไฟก็แพงขึ้น ทุกวันนี้ ป่าไม้ 

สัตว์ป่า น�้า และอื่นๆ ต่างก็ถูกแปรรูป ถูกท�าลายอย่างมากมายเพียงเพ่ือมาป้อนให้กับ

ความต้องการของคนในเมืองเพียงกลุ่มเดียว”

นีน่า

“ความคิดที่ฉันเคยมองว่าเสียสละแล้วจะอยู่ไม่ได้ มันหายไป หลังจากไปพบชาวปะกาเกอะญอ”

“คนที่นี่ดูแลน�้าให้คนที่ไม่เคยเห็นหน้า คนที่ดูถูกพวกเขา คนที่ไล่พวกเขาออกจากบ้านตัวเอง”

“เสยีสละแล้วเดือดร้อน เขาแทบไม่ได้คดิในส่วนนี ้เพราะวัฒนธรรรม ประเพณีของพวกเขา ถูกปลกู

ฝังลงไปในจิตส�านึกของพวกเขาเรียบร้อยแล้ว เขาเชื่อแบบนั้น”

จิมมี่

“เขาสอนให้เราใช้ชวิีตอย่างพอเพียง เช่นการ

ใช้เท่าท่ีมกิีนเท่าทีม่ ีเหน็ได้จากวิถีชวีติ จะน�า

เรื่องน้ีมาใช้ในชีวิตเราด้วย เพ่ือให้ชีวิตอยู่

ง่ายเเละมีความสุข”

พร

 “ วถิชีีวติที่เร่งรีบ ทุนนิยม และความที่ ‘เงิน’ เป็นใหญ่ ทกุคน

ก็ต่างท�างานหาเงิน และคดิถึงความสะดวกสบาย ของตวัเอง 

กลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัว”

“ ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าและน�้า ไม่ใช่สิ่งที่ ‘เงิน’ จะเอามา

ทดแทนได้ ถ้าเราทุกคนตระหนักถงึเรือ่งน้ี เราก็จะเหน็คณุค่า

ของสิ่งรอบตัวมากย่ิงขึ้น นึกถึงคนอื่น นึกถึงความเป็น 

ส่วนรวม เพราะทุกคนเกิดมาจากธรรมชาต ิและเป็นส่วนหน่ึง

ของธรรมชาติ”

โซน

“เป็นวิถีชีวิตท่ีเห็นแก่ส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่งค�าว่าส่วนรวมส�าหรับพวกเขาน้ันไม่ได้

ครอบคลุมเพียงแค่พ่อแม่ญาติพ่ีน้องของพวกเขาเท่านั้น ค�าว่าส่วนรวมของชาว

ปกาเกอะญอนั้นหมายถึง ทุกๆ สิ่ง ทุกๆ อย่าง คนทุกๆ คน ต้นไม้ทุกๆ ต้น แม่น�้า

ทุกๆ สาย อันเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าคน และ ธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกัน”

“ได้เรียนรู้ และ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวของตัว

ผมเอง และ ชุดความรู้ใหม่ๆ”

จีน

“ทรพัยากรเหล่าน้ัน จะคงมอียู่ตลอดไปโดยไม่มวัีนหมด เพราะใช้เท่าที่

จ�าเป็นเท่านั้น”

“ดังนั้น ค�าถามคือวันน้ีสังคมไทยของเรา มีความจ�าเป็นขนาดท่ีต้อง

ท�าลายป่าต้นน�้าหรือไม่...เขื่อนจ�าเป็นจริงหรือ”
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ออม

“เราที่เป็นคนปลายน�้า แม้จะใช้น�้าอย่างประหยัดขนาดไหน แต่เมื่อไม่มี

แหล่งต้นน�้า น�้าก็หมดไปอยู่ดี เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้วนอกจากจะต้องใช้น�้า

อย่างไม่สิน้เปลอืงแล้ว เรายังควรต้องปกป้องพ้ืนท่ีป่าต้นน�า้ของพวกเราด้วย”

“เม่ือความต้องการของเรามีเรื่อยๆ ไม่รู ้จักพอ ผู้ผลิตเขาก็ต้องไปเอา

ทรัพยากรจากป่ามาใช้อีกเรื่อยๆ”

โกเมน

"ชาวปกาเกอะญอ รักษาน�้าเพื่อเขาและเพื่อคนอื่น"

"เวลาเราทิ้งขยะ ซื้อของ เราทิ้งทรัพยากร ที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกัน"

แสปม

“คนเอาจิตวิญญาณของตัวเองใส่ลงไปในป่า คนได้รับสิ่งต่างๆ จากป่า ท�าให้มี

ชีวิตรอด ท�าให้เขาส�านึกบุญคุณ และเห็นคุณค่าตอบแทนด้วยการเคารพรักษา

ป่าจนป่าเป็นเหมือนคนๆ หนึ่ง มีอิทธิพลอ�านาจเหนือตัวเรา”

“พวกเขาไม่ได้เผาป่า”

“ป่าสบลานเป็นแหล่งผลติต้นน�า้ให้เราได้นานมาก แต่เขือ่นมอีายุขยั ถึงได้น�า้มา

แป๊บเดียวก็หมดไปเพราะแหล่งผลิตต้นน�้า มันโดนเขื่อนสร้างทับท�าลายระบบ

นิเวศไปแล้ว การสร้างเขื่อนที่ทับป่าต้นน�้าและชุมชนที่มีภูมิปัญญาเจ๋งๆ นี้อยู่จึง

ไม่คุ้มเอาซะเลย “

นัด

“การประหยัดของเรา ก็คงเทียบไม่ได้เลยกับการประหยัด หรือ ไม่ได้ใช้

ทรัพยากรของคนในหมู่บ้าน ไม่ว่าเขาจะจงใจท่ีจะประหยัด หรือไม่จงใจ

ก็ตามท ีรวมถึงการใช้จ่ายของคนในหมูบ้่าน ก็ดูจะน้อยนิดมากเมือ่เทียบกบั

การใช้เงินของเรา เขาอาจมองเห็นว่าช่าง ‘ไม่จ�าเป็น’ ”

อุ๊กอิ๊ก

“เขาจะใช้น�้าท�านากี่รอบก็ได้ใน 1 ปี เพราะเขาอยู่ต้นน�้า มันไม่เสียหาย

ต่อเขา ถ้าเขาจะปลูกข้าวปีละ 3-4 หน เหมือนเราที่อ้างว่า เราจ่ายเงิน

ค่าเทอม เราจะเปิดไฟใช้น�้าเท่าไหร่ก็ได้ แต่คนปกาเกอะญอเขารู้จักพอ 

เขาเลือกที่จะท�านาเพียงปีละครั้ง เพราะได้เหลือน�้าไว้ให้คนที่อยู่ปลาย

น�้าใช้ ตรงนี้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของปกาเกอะญอ”

โบอิ้ง

"ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเอง"

66



ขนุน

“หากว่าเราเลือกใช้เงินอย่างคุ้มค่า แต่ต้องแลกกับการที่ต้องใช้ทรัพยากรป่าและน�้าอย่าง

สิ้นเปลือง จะท�าให้ทรัพยากรเหล่านั้นหมดไป ซึ่งหากว่าเรามีเงิน แต่ไม่มีทรัพยากร

เหล่านั้นก็ไม่สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ เพราะไม่มีปัจจัย 4 ที่ใช้ส�าหรับการด�ารงชีวิตของเรา 

โดยปัจจัย 4 เหล่านั้นไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้จากเงิน”

อัง

“หลังจากกลับมาก็มีความรู้สึกอยากปรับอะไรบางอย่าง เหมือนที่นั่นได้

สอนอะไรหลายๆอย่างกบัเรา ท�าให้รูคุ้ณค่าของส่ิงของอย่างแท้จรงิและใช้

มันอย่างรู้คุณ”

“อย่างน้อยก็คงเป็นการรู้จักประหยัด หรือซื้อของให้น้อยลงไม่มากก็น้อย”

น�้าหวาน

“วิธีการใช้ชีวิตของเรา ถูกหล่อเลี้ยงมาให้อยู่กับความสะดวกสบาย

จนกลายเป็นความเคยชิน ท�าให้คนในสังคมอย่างเราท�าได้มากที่สุด 

คือการลดการใช้งาน ลดให้มันน้อยที่สุด”

“ชาวปกาเกอะญอไม่ท�าลายป่าเพราะ เขาถูกหล่อเลีย้งมาในรปูเเบบ 

ท่ีว่า ป่ากับคนคือหน่ึงเดียว เขาจึงสามารถท่ีจะอยู่กับป่าได้อย่าง

ลงตัว”

หนูดี

“เราควรมองข้ามเรื่องมูลค่าทางเงิน แต่มองเป็นคุณค่าทาง

ทรัพยากร”

“ควรกินดื่มอย่างประหยัด”

“ไม่ให้ทรัพยากรหมดเร็วเกินไป”

ปราง

“สิง่ทีค่นอย่างเรา คนเมอืงอย่างเราท�าอยู่ คอืการใช้อย่างเกินความจ�าเป็น 

หวังแต่ผลประโยชน์ และ นึกถึงตัวเอง”

“ทุกครั้งที่เราใช้ทรัพยากรต่างๆ เราควรนึกถึงคนอื่นๆ ไม่ได้นึกถึงแต่ 

ตัวเอง หรือผลประโยชน์ของตัวเอง ใช้แค่เท่าที่จ�าเป็น พออยู่ พอกิน ไม่

ขาด ไม่เกินก็พอแล้ว มันจะท�าให้ไม่มีผลกระทบต่อใคร อยู่กินกันอย่าง

สบาย และ เท่ากันทุกคน”

บาส

“การใช้น�้า ปกติผมชอบที่จะปล่อยทิ้งหลายๆ อย่าง

ที่เป็นสิ่งส�าคัญ ซึ่งมักจะน�ากลับมาได้ยากเสมอ”
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Q&A สัมภำษณ์
อำจำรย์หำญณรงค์ เยำวเลิศ

Q : เขื่อนที่มีมำยำวนำนตั้งแต่สมัยอเมริกำมำตั้ง
ฐำนทัพนั้น สรุปแล้วว่ำเป็นสิ่งที่ดีไหม?
A : ดีในช่วงเวลาหนึ่ง ในสถานการณ์ที่พื้นที่เหมาะสม ช่วงที่คน

ยังน้อย เวลาก่อสร้างก็มีพื้นที่อพยพให้คนมาก แต่ตอนนี้ไม่ ถ้า

ในวันนี้จะท�าหนึ่งโครงการ มันต้องคิดให้ครบว่าคุณจะช่วยเหลือ

ชาวบ้านอย่างไร ไม่ใช่จะให้อยู่ท่ีไหนก็ส่งไป ไม่ใช่ว่าจับไปวาง

ที่ไหนก็ได้ ชาวบ้านต้องกิน ต้องเลี้ยงปากท้อง ต้องเรียน

Q : ดใีนช่วงเวลำหนึง่ แต่ในตอนนีม้นัไม่ใช่วธิกีำรจัดกำร
ที่ดีหรือ
A : คือพอถึงระยะหนึ่ง ขีดความสามารถในการจัดการมันก็จะ

หมด เดมิเรามเีขือ่นเพ่ือชลประทาน ปัจจบุนัเรามพ้ืีนท่ีชลประทาน

ประมาณ 40 ล้านไร่ ถ้ามากกว่านี้มันก็ไม่ไหวแล้ว 

 ปีพ.ศ.2530 มีไฟฟ้าที่มาจากเข่ือน 20 เปอร์เซ็นต์ แต่

วันนี้ไฟฟ้าที่มาจากเขื่อนมีไม่ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้เป็นถ่านหิน 

หรอืซือ้มามากกว่าท่ีผลติเอง ไฟฟ้าทีม่าจากเขือ่นประมาณ 2,800 

เมกะวัตต์ วันน้ีเราใช้ไฟฟ้าท่ีมาจากการติดตั้งทั้งหมด ท้ังเข่ือน 

โรงไฟฟ้าถ่านหนิ โรงไฟฟ้าน�า้มนัเตา โรงไฟฟ้าแบบก๊าซ ศกัยภาพ

ในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดรวมแล้วประมาณ  35,000 เมกะวัตต์

แต่วันนี้เราใช้ไฟฟ้าอยู่จริงๆ ไม่เกิน 28,000 เมกะวัตต์

 เขื่อนไม่ได้ผลิตไฟฟ้า 24 ชั่วโมง เวลาผลิตคือช่วงตอน

เย็นช่วงที่ใช้ไฟมากจึงจะเปิดประตู ผลิตได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมงคุณก็

ปิดประตแูล้วมนัจะคุม้ค่าตรงไหน  เปิดเกิน 24 ชัว่โมงน�า้ก็จะหมด

Q : ในปัจจุบันกำรสร้ำงเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้ำไม่คุ้มเลย
A : มันไม่มีพื้นที่

Q : เข่ือนแม่ขำนสร้ำงเพื่อกำรชลประทำน ในมุมมอง
อำจำรย์คิดว่ำเขื่อนควรถูกสร้ำงขึ้นมำไหม
A : ไม่ควร เพราะพื้นที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า คือ

เวลาจะสร้างเขื่อน มันต้องดูว่าพ้ืนที่เหมาะสมไหมที่จะสร้าง เช่น 

เป็นภูเขาหรือที่แคบ

 อันที่สองคือจะเอาน�้าไปใช้ในระบบชลประทานที่ไหน

 และสาม ต้องคิดค่าความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณสร้างเข่ือนงบประมาณ พันล้านบาท  

เพื่อพื้นที่ชลประมาณ 5 หมื่นไร่ ต้องประเมินค่าให้ 25 ปี ต้องคุ้มกับ

ที่ลงทุนไปแล้ว

 ค่าลงทุนหมายความว่าคุณลงทุนไป 100 บาทค่าความ

คุ้มทางเศรษฐกิจต้องอย่างน้อย12%หรือเกิน 10% คือลงทุน 100 

บาทคุณต้องได้คืน 110 อย่างน้อยต้องเกิน 10%

 ถ้าต�่ากว่า 10% เมื่อไหร่ก็จะไม่สร้างเขื่อน ดังนั้นเวลาคิด

เรื่องเขื่อนต้องคิดเรื่องความคุ้มทางเศรษฐกิจด้วยไม่ใช่คิดจะสร้าง

ตรงไหนก็สร้าง

Q : แล้วมีวิธีกำรจัดกำรน�้ำที่ดีกว่ำนี้ไหม ถ้ำไม่สร้ำงเขื่อนแม่ขำน
A :  แก้มลิง โดยปรกติเรียกว่า Flood Way คือการสร้างทางน�้า เช่นคลอง ให้น�้าหลาก

เข้าไปขังในพื้นที่กว้าง เมื่อน�้ามันล้นจากแม่น�้าก็จะหลากเข้าไป เพราะฉะนั้น เราจะไป

หาพ้ืนทีเ่พ่ือสร้างเขือ่นท�าไม คุณเอาน�า้เข้าพ้ืนทีทุ่ง่ก็เท่ากับพ้ืนทีร่บัน�า้หนึง่เขือ่นแล้ว ซึง่

ปกติธรรมชาติท�าหน้าที่อย่างนี้อยู่แล้ว แก้มลิงง่ายกว่าสร้างเขื่อน

 ส่วนเรื่องข้าวในทุ่ง เปลี่ยนปฏิทินการผลิตไหม เช่นน�้าท่วมเดือนกันยายนคุณ

ก็รีบปลูกข้าวปลายฤดูฝน เพื่อจะได้เกี่ยวข้าวประมาณปลายเดือนสิงหาคม ก็ไม่ถูกน�้า

ท่วม ก็ไม่เสียหายอะไรท�าไมไม่แก้อย่างงี้ ท่วมก็ท่วมไป ท่วมนาก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้ว

 ยก ตัวอย่างเน้ือที่ปลูกข้าว 5 แสนไร่ ใน 5 แสนไร่คุณท�านาไปเกี่ยวเดือน

กันยายน แต่ปรากฏว่าในสิงหาเนี่ยคุณเกี่ยวได้ประมาณ 4 แสนไร่แล้วคุณก็ไปจ่ายค่า

ชดเชย 1 แสน ถูกไหม  คุณเรื่องอะไรไปจ่ายตั้ง 5 แสน คุณก็ชดเชยเขาไป ชดเชยพันธุ์

ข้าว 1 แสนไร่ ก็จบ มันก็ไม่ได้ท่วมทุกปี สิบปีมันท่วมครั้งสองครั้ง

 อันนี้มันท�าได้ ท�าไมคุณจะท�าไม่ได้ อันนี่้ที่เรียกว่าแก้มลิง ไม่ใช่แบบวันนี้ ท�า

คันดินเป็นก�าแพงริมแม่น�้า

ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) จะมาตอบค�าถามให้กับเรา 
ว่าการสร้างเขื่อน คือทางออกของการจัดการทรัพยากรน�้าที่ดีที่สุดแล้วหรือ... ?
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Q : ถ้ำเกิดกำรสร้ำงเขื่อนแม่ขำนขึ้นมำจริงๆ อำจำรย์คิดว่ำคุ้มค่ำ
หรือไม่ หำกชุมชนปกำเกอะญอบ้ำนสบลำนต้องหำยไป
A : หน่ึง ไม่คุ้ม สองไม่มีพ้ืนที่รองรับพวกเขา อย่างที่สาม สิ่งท่ีเรียกว่าไม่คุ้ม

มากกว่าคือในเชิงวัฒนธรรม ไม่มีใครจะชดเชยวัฒนธรรมเขาได้ ความสัมพันธ์

ในเชิงชุมชน ระบบเครือญาตินี่มันจะขาดหายไปเลย 

 อาจารย์เคยไปเจอในกรณีของเขื่อนป่าสักนี่ ก�าลังย้าย ปรากฏว่าพอ

ย้ายกัน เครือญาติทุกคนมัวแต่ยุ่งกับการย้ายจนไม่รู้ว่าเครือญาติคนอื่นๆ ย้าย

ไปอยู่ไหน ใช้เวลาประมาณ 4 ปีในการย้าย

 ฉะน้ันถ้าคณุจะสร้างเขือ่นวันน้ี เขือ่นทีม่อียู่ หน่ึงเป็นพืน้ท่ีป่า สองเป็น

ชุมชน มันไม่เหมาะสมที่จะสร้าง

Q : เรื่องเขื่อนป่ำสักนี้ ท�ำไมถึงไม่คุ้มเรื่องวัฒนธรรม
A : คอืปกาเกอะญอนีถู่กปลกูฝังกับพ้ืนท่ี เช่นคณุต้องเอารกเดก็ไปอยู่กับป่า ถ้า

มนัท่วมมนัเท่ากับมนัท�าลายรากเหง้าของชวิีต มนัจะคุม้ได้อย่างไร คือรากเหง้า

ของคนมันไม่มีอะไรชดเชยได้นะ เป็นความเช่ือกับความผูกพัน มันไม่ใช่ส่ิง

ก่อสร้างท่ีจะสามารถตีราคาว่าความเชื่อของชาวบ้าน 100 ล้าน แล้วมาสร้าง

ความเชือ่ใหม่ มนัไม่ใช่ ฉะนัน้ในบางโครงการของคนมสุลมิเนีย่ ทีม่นัย้ายไม่ได้

มีอยู่ 3 อย่าง คือบริเวณ กูโบร์ หรือหลุมฝังศพ โรงเรียนปอเนาะ และมัสยิด  

ดังนั้นของภาคใต้บางโครงการที่ยกเลิกไปเพราะมีผลกระทบต่อการย้ายมัสยิด 

ย้ายกูโบร์

Q : นอกจำกในแง่สังคมวัฒนธรรมแล้ว ในแง่ทรัพยำกรเป็น
อย่ำงไร
A : มนุษย์น่ะคดิง่าย คดิว่าคณุเอาคอนกรตีมาขวางแม่น�า้แล้วสร้างเขือ่นถือว่า

เป็นนวัตกรรม  คือเราสร้างแม่น�้าไม่ได้ แต่เราท�าลายแม่น�้าได้ ถ้าอยากได้น�้า

ท�าไมเราไม่ขุดแหล่งใหม่ คุณมาท�าลายธรรมชาติเดิมท�าไม 

 อีกอันหนึ่ง อยากได้น�้า น�้ามาจากป่า แต่ว่าเวลาเราอยากได้น�้า เรา

บอกสร้างเขือ่นให้ท่วมพ้ืนทีป่่า อนันีม้นัสวนทางกันในเชงิการจดัการทรพัยากร

 ท่ีผ่านมาน่ีเราถูกมองว่าเข่ือนเป็นสญัลกัษณ์ของการพัฒนา ถูกไหม

คนท่ีค้านเขื่อนเป็นคนท่ีขัดขวางการพัฒนา แต่วันน้ีมันกลับกัน ค�าว่าที่ถูก

พัฒนาน่ี จริงๆ แล้วมันเกิดผลกระทบกับชาวบ้านซ�้าแล้วซ�้าอีก จนชาวบ้าน

ไม่ยอมเพราะพวกเขาเคยเห็นว่าผลกระทบเดมิมนัไม่ได้รบัการแก้ไข มนัไม่ใช่

อยู่ๆ ชาวบ้านจะไม่ยอม ท่ีไม่ยอมเพราะไปเห็นที่อื่น เพราะอย่างน้ันเราไม่

แปลกใจว่าท�าไมประเทศอืน่ทีไ่ม่มเีขือ่น หรอืพ้ืนทีใ่หม่ทีเ่ขายังไม่ได้สร้างเข่ือน

ชาวบ้านถึงไม่รูว่้าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจรงิมนัคอือะไร แต่ชาวบ้านทีอ่ยู่ใกล้กับ

เขื่อนเขาเห็นผลกระทบ เขาไม่เอา
 ในความคิดของอาจารย์หาญณรงค์แล้ว การสร้างเขื่อน
แม่ขานนั้นไม่คุ ้มค่า ทั้งในด้านของทรัพยากรที่สูญเสียไป และที ่
ส�าคญักว่า คอืวฒันธรรม ภูมปัิญญา และความผูกพนัของคนในชุมชน 
ที่หากมีเขื่อนสร้างขึ้นมานั้น สิ่งเหล่านี้จะต้องถูกจมไปพร้อมกับสายน�้า
อย่างแน่นอน ไม่เพียงเท่านี้อาจารย์ยังได้แนะน�าแนวทางอีกด้วยว่าใน
การจะสร้างเขือ่นสกัเขือ่นข้ึนมานัน้ รฐัจะต้องค�านงึถงึส่ิงใดบ้างและหาก
อยากมีน�้าใช้กันจริงๆ อาจารย์คงจะตอบพวกเราว่า 

ป่า คือแหล่งกักเก็บน�้าที่ดีที่สุด
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“อยำกมีน�้ำ     รักป่ำ...
 ไม่เห็นต้องสร้ำงเขื่อน”

 หากพวกเราต้องการทีจ่ะมนี�า้ใช้ตลอดทัง้ปี มกีารจดัการน�า้ทีด่ทีีจ่ะไม่ท�าให้เกดิ
ปัญหาน�า้ท่วม น�า้แล้ง และมทีรัพยากรป่าท่ีคงความอุดมสมบรูณ์ รวมท้ังมวัีฒนธรรม
และชุมชนที่ยังคงด�ารงได้ต่อไป เราควรต้องท�าส่ิงใด และน่าจะยังมีทางออกอีก
มากมายที่ดีกว่าการจัดการทรัพยากรน�้าโดยการสร้างเขื่อนหรือไม่
 

 หากมองย้อนกลบัไป การสร้างเข่ือนดเูหมอืนเป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ โดยเลอืกเอาเทคโนโลยีมาบงัคับ

ธรรมชาติ โดยท�าให้น�้าไหลอย่างไม่เป็นธรรมชาติ  พวกเรายังคิดถึงทางออกอีกหลายรูปแบบ ที่ลดการตัดไม้ท�าลาย

ป่า ช่วยลดปัญหาน�้าท่วม และสามารถกักเก็บน�้าให้มีน�้าเพียงพอกับความต้องการ 

1 แก้มลิง
 เส้นทางน�้าธรรมชาติ กลไกธรรมชาติ 
 ที่ดีกว่าเขื่อน
 

 แทนท่ีจะสร้างเขื่อนป้องกันน�้าท่วม ท�าไมถึงไม่เลือกใช้ “แก้มลิง” แทน ตัวอย่าง

โครงการแก้มลิง ซึ่งเป็นโครงการพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถช่วย

บรรเทาน�้าท่วมและระบายน�้าเหนือออกสู่อ่าวไทย ป้องกันการรุกล�้าของน�้าเค็มในฤดูแล้ง  

รวมถึงช่วยในการกักเก็บน�า้จดืเพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์ทัง้ด้านเกษตรกรรม อตุสาหกรรม อปุโภค 

และบริโภคอีกด้วย หลักการของโครงการแก้มลิง 

 เริ่มจากการระบายน�้าออกจากพื้นที่ตอนบนให้ไหลไปตามคลองในแนวเหนือ-ใต้ น�้า
จะไหลลงสูค่ลองพกัน�า้ขนาดใหญ่ทีบ่ริเวณชายทะเล หรอืบ่อกกัเกบ็น�า้ซึง่กคื็อแก้มลงิน่ันเอง 
ในเวลานี้แก้มลิงก็จะท�าหน้าที่เป็นเหมือนที่กักเก็บน�้า ให้ผู้คนสามารถน�าน�้าไปใช้ประโยชน์ได้
 เมื่อถึงเวลาระดับน�้าทะเลลดต�่าลงกว่าระดับน�้าในคลอง ก็จะท�าการเปิดประตู 
ระบายน�้า  และในเวลาที่ระดับน�้าทะเลสูงกว่าระดับน�้าในล�าคลอง ก็จะท�าการปิดประตูระบาย
น�้าเพื่อป้องกันไม่ให้น�้าย้อนกลับ 
 ลองประยุกต์โครงการแก้มลิงเข้ากับ “แก้มลิง” ในพ้ืนที่ของตน ซึ่งอาจเป็นที่ลุ่มต�่า 

ท้องทุ่ง หนองน�้าสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาน�้าท่วมได้ รวมถึงเป็น

แหล่งกักเก็บน�้าเพื่อน�าน�้าไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย 

 แตกต่างจากการสร้างเขื่อน ซ่ึงเป็นเหมือนการสร้างสิ่งกีดขวางทางน�้า เป็นการก้ัน

ตะกอนไม่ให้ไหลมากับสายน�้า ท้ังยังท�าให้น�้าไม่ไหลจากท่ีสูงลงที่ต�่าตามธรรมชาติ  

ช่วยกักเก็บน�้าได้ก็จริง แต่ก็ต้องปล่อยน�้าในยามที่น�้ามากเพื่อป้องกันเขื่อนแตก หรือเมื่อยาม

เกิดปัญหาน�้าแล้งก็จ�าเป็นต้องเก็บกักน�้าไว้ ไม่ปล่อยน�้าไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนน�้า เขื่อน ทำงเลือก
เลือกค�าตอบที่ดีที่สุดของคุณ
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3 ไร่หมุนเวียน 
     คงป่าไว้ ป้องกันน�้าท่วมน�้าแล้ง
 

 มนุษย์คือผู้ท�าลายป่า น�้าท่วมก็เพราะตัดป่า  น�้าแล้งก็เพราะตัด

ป่าอกีเช่นกัน และดุเูหมอืนว่าเราจะใช้ประโยชน์จากป่าไม่ได้เอาเสยีเลย หาก

ไม่ต้องการให้ต้องประสบกับปัญหาน�้าท่วม น�้าแล้ง

 การสร้างเขือ่นต้องแลกมากับการสญูเสยีพ้ืนทีป่่า หลายพ้ืนท่ี

รฐัประกาศเขตอทุยานแห่งชาติเพ่ือรกัษาป่า แต่ท่ีสดุก็สร้างเข่ือนในเขต

อุทยานท้ังท่ีต้องสูญเสียผืนป่าไปอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังต้องขับไล่

คนในพ้ืนท่ีให้อพยพออกไป และหลายครั้งท่ีอ้างว่าผู ้คนเหล่านั้น 

คือผู้ท�าลายป่า

 หากเราไม่ต้องการให้น�้าท่วมน�้าแล้ง และหากเราไม่ต้องการ

อพยพผูค้นทีม่ชีวิีตอยู่กับป่าออกไปจากป่า เราจะท�าอย่างไร ภมูปัิญญา

การท�าไร่หมนุเวยีนของชาวปกาเกอะญอคือวิถีการท�ามาหากินของคน

ท่ีอยู่กับป่า และรู้จักใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีป่าเพ่ือการเพาะปลูกพืช

อาหาร ถึงแม้ว่าชาวปกาเกอะญอจะต้องตัดต้นไม้ในพ้ืนท่ีป่าบริเวณ

หนึ่งเพื่อการท�าไร่หมุนเวียน แต่พวกเขาจะปล่อยพื้นที่ทิ้งร้างไว้ถึง 7 ปี 

ให้ต้นไม้ พืช และดินได้ฟื้นฟูตามธรรมชาติ  เป็นการให้ป่าได้พัก และ

เมื่อครบ 7 ปีพวกเขาก็จะกลับมาใช้พ้ืนท่ีน้ีท�าไร่ใหม่อีกครั้ง  อย่างไร

ก็ตามพบว่าในหลายกรณีเมื่อป่าฟื้นตัวจนอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้ที่

หลากหลายดงัเดมิ ชาวปกาเกอะญออาจเลกิใช้พ้ืนท่ีนัน้ในการท�าไร่ไป

เลย และเมื่อป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์ได้ปัญหาน�้าคงหมดไป

 จะเป็นไปได้ไหมหากเราจะน�าหลกัการท�าไร่หมนุเวียนมาปรบั

ใช้กับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และน�้าของประเทศไทย  

2 เหมืองฝำย
  เพื่อการผันน�้าไปใช้ประโยชน์
 

 ระบบเหมอืงฝาย เป็นระบบการจดัการน�า้ระบบหนึง่ โดยเป็น

ภูมปัิญญาท้องถ่ิน การท�าเหมอืงฝายแยกออกเป็น 2 ส่วนคอื ส่วนท่ีเป็น

ตวัฝาย ส่วนนีท้�าไว้เพ่ือก้ันน�า้ให้ระดบัน�า้สงูข้ึน ส่วนที ่2 คอื ล�าเหมือง 

ส่วนนี้จะมีการขุดร่องดิน หรือใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่นรางไม้ท�าเป็น

ทางส่งน�้าไปตามที่ต่างๆ ซึ่งอยู่ตอนท้ายของล�าเหมือง    

การท�าเหมอืงฝายน้ัน เป็นการน�าวัสดธุรรมชาตไิปสร้างสิง่กีดขวางเพ่ือ

ช่วยในการชะลอน�้าให้น�้าไหลช้าลง และเมื่อน�้าไหลช้าลงนั้น น�้าก็จะมี

เวลาซึมลงสู่ผิวดินมากขึ้น สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่ารอบๆมากขึ้น 

ย่ิงไปกว่าน้ันยังท�าให้น�า้เหนอืฝายมาขังรวมกัน เมือ่น�า้สงูถึงระดบัหน่ึง 

หรือยามที่ชาวบ้านต้องการใช้น�้าก็จะท�าการยกประตูท่ีก้ันล�าเหมือง

ออก ซึ่งหากเป็นฝายและเหมืองขนาดเล็กก็จะใช้เพียงก้อนหินก้ันไว้ 

เมือ่ยกหินออกน�า้ก็จะไหลลงสูล่�าเหมอืงซึง่ส่งน�า้ลงมาถึงพ้ืนทีน่า บ่อน�า้ 

และแหลง่กกัเกบ็น�า้เพือ่ให้ชาวบ้านได้ใชน้�้าในการอุปโภคบริโภคตาม

วิถีธรรมชาติที่สุด

 หลักการของการท�าเหมืองฝายนั้นมีหลักการคล้ายเขื่อน แต่

เหมืองฝายเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ หากรัฐ

ลองเปลี่ยนจากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพ่ือกักเก็บน�้า เป็นการสร้าง

เหมืองฝายกระจายอยู่ตามชุมชนต่างๆ เหมืองฝายอาจเป็นอีกหน่ึงวิธี

จัดการที่ดีกว่า 

4 ปลูกพืชผสมผสำน
 ดีกว่าเกษตรเชิงเดี่ยว ซ�้าๆ 
 อีกหนึ่งทางเลือกของการใช้น�้าน้อย
 

 เกษตรผสมผสาน คือการปลูกพืชผักผสมผสานหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์

ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อที่จะได้ใช้ทรัพยากร ดิน น�้า ที่มีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  

 การปลูกพืชผสมผสานจะช่วยให้มีอาหารกินหรือขายตลอดปี เพราะ 

พันธุ์พืชหลากหลายที่ปลูกไว้ จะทะยอยออกดอกผลให้เก็บเกี่ยว

 การไม่เน้นผลผลติคราวละมากๆ ย่อมไม่ต้องไปต่อสุ้กัูบราคาผลผลติทีต่กต�า่ 

เนื่องจากผลผลิตที่มากมายล้นตลาด  รวมทัง้ไม่ต้องเรง่ปลูก เร่งบ�ารุง และใช้ดิน น�า้ 

และปุ๋ยในปริมาณที่มาก รวมทั้งไม่ต้องปลูกพืชชนิดเดียวกันซ�้าหลายรอบ  

 การปลุกูพืชเชงิเดีย่ว รวมถึงการปลกูเพ่ือขายมากเกินไป จงึมคีวามต้องการ

ใช้น�้าในปริมาณมากเพ่ือการเติบโตของพืช ซึ่งนั้นอาจต้องเสี่ยงต่อปัญหาการ 

มนี�า้ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลกู และชาวบ้านต้องดิน้รนหาทางออก โดยคดิว่าเขือ่น

คือวิธีแก้ปัญหานี้
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 ภูมิคุ้มกันชั้นดีส�ำหรับทำงรอดของอนำคต

 บทบำทของโจ๊ะมำโลลือหล่ำที่มีต่อชุมชน

หากเยาวชนอ่อนแอก็เท่ากับท�าให้อนาคตของชุมชนอ่อนแอลง 

สูญเสียรากฐานทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้แต่วิถีในการรักษาป่า

และน�้าก็อาจสูญหาย ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ด.ช.อนุรักษ์ ประชุมโรจน์สุข (เสา) 

“ผมเคยไปเรียนที่โรงเรียนรัฐมา ต้อง

ท�าในสิ่งที่ไม่เคยท�า ไม่คุ้นเคย จึงท�าไม่

ได้ คนในสังคมก็ดูถูก และยังถูกหลอก

ใช้ประโยชน์ ตอนสุดท้ายก็โดนทิ้ง แต่

ถ้าอยู่ที่โจ๊ะแต่ละคนจะมีความถนัด        

   ตนเอง ทุกคนจึงพึ่งพากัน” 

ความคิดเห็นของเด็กๆ
ต่อการสร้างเขื่อน

ด.ช. เอกชัย โกลัญ(บุญรอด)

“ผมเก็บเห็ดได้ เก็บหน่อไม้ได้ 

พ่อแม่ผมสอนมาแล้ว

ถ้าน�้าท่วมผมก็ไม่รู้

 จะไปเก็บที่ไหน”  

...เสื้อผ้าจะเปียกหมด ข้าวของ
เสียหายไป ไม่น่าสนุกเลย ถ้าไป
อยู่บนแพจะอยู่อย่างไร ไม่มีที่อยู่ 
ต้องลอยแพเอา ไม่มีของกิน 
ต้นไม้ เสื้อผ้าก็มีชุดเดียว ของ
เล่นที่เก็บได้จากป่า ก็ไม่สามารถ
ไปเอามาได้อีก  กรมอุทยานจะ
มาว่าเราท�าให้น�้าท่วมเอง เรา
ท�าให้ป่าหาย... 

ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ ลุงต๊ะ(เก่ง) 

“ผมไม่อยากให้น�้าท่วมแล้วต้องขนของ

เล่นจากป่า น�้าดีๆ สัตว์ต่างๆ ลงไปในแพ 

แล้วขนไป เพราะผมคงขนไม่ไหว แต่ผม

ก็ขาดพวกเขาไม่ได้” 

ด.ช. เอกราช เลิศชัยวรฤทัย (ปู้) 

“ผมอยู่ที่นี่ มีคุณครูมีผู้ใหญ่สอนให้ผม 

รู้จักวิธีดูแลป่า ดูแลไร่หมุนเวียน 

     ดูแลอ่างเก็บน�้า ผมรู้ผมดูแลได้”  
 

 โจ๊ะมาโลลือหล่า คือโรงเรียนในชุมชนท่ีมุ่งปลูกฝังจิตส�านึกให้รักความเป็น

ปกาเกอะญอและชมุชนให้แก่เดก็และเยาวชนชาวปกาเกอะญอท่ีจะเตบิโตมาเป็นคนรุ่น

ใหม่ และรับช่วงท่ีจะดูแลทรัพยากรป่าและน�้าอันเป็นทรัพยากส�าคัญของชีวิตชาว 

ปกาเกอะญอต่อจากพ่อแม่ของพวกเขา

  

 เมื่อเด็กๆ ชาวปกาเกอะญอต้องไปเรียนหนังสือท่ีโรงเรียนบ้านแม่ลานค�าซึ่ง

อยู่ห่างจากบ้านถึง 7-8 กิโลเมตร ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการเดินทาง เด็กๆ จึงต้องพัก

อยู่ทีโ่รงเรยีน ความห่างไกลกันท�าให้เดก็ขาดความอบอุน่จากพ่อแม่ และขาดการอบรม

สัง่สอน  นอกจากนียั้งเป็นการเรยีนวิชาสามญัตามกระแสหลักของการศึกษา ท�าให้ขาด

การเรียนรู้ภูมิปัญญาเดิมของชนเผ่า โจ๊ะมาโลลือหล่าจึงคือทางเลือกของเด็กๆ ชาว 

ปกาเกอะญอบ้านสบลาน

 โจ๊ะมาโลลือหล่าต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กที่ยังไม่เคยออกไปสัมผัส

สังคมเมือง ให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงในความเป็นปกาเกอะญอของตัวเอง และไม่

ไหลไปตามกระแสสังคมเมือง รวมทั้งต้องอธิบายถึงคุณค่าของความเป็นชาว

ปกาเกอะญอได้ และเหตุใดจึงควรค่าแก่การรักษาไว้

 

 รวมทั้งยังหวังว่าเด็กที่ออกไปเรียนนอกชุมชนมา แล้วมีค่านิยมที่เปลี่ยนไป

จะกลับมาเห็นคุณค่าในความเป็นชาวปกาเกอะญอของตนอีกครั้ง

 ในขณะที่ผู้ใหญ่ของชุมชนก�าลังรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ รวมทั้งต่อสู้และเคลื่อนไหวในทุก
รูปแบบ เพื่อสิทธิในชุมชนและทรัพยากรอันมีความส�าคัญยิ่ง 
เด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่ถูกหวังว่าจะเป็นผู้สืบทอด ด้วย
ความรักและสรัทธาในความเป็นชาวปกาเกอะญอของตน
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  “เพราะเขื่อนนั้น ก็มีอายุการใช้งานจ�ากัด แต่

ป่านั้นไม่ลดลง มีแต่เพ่ิมขึ้นถ้าเราดูแล ทุกวันนี้ป่านั้น

ลดลงมาก ถ้าเรายังจะสร้างเขื่อนอีก คงย่ิงแย่ไปใหญ่ 

นอกจากชาวปกาเกอะญอต้องออกจากพ้ืนท่ีแล้ว ป่าผนื

นั้นก็จะโดนท�าลายไปอีกด้วย”  

  “การสร้างเขื่อนยังเป็นการท�าลายพ้ืนท่ีป่าถึง 3,000 ไร่ 

ซึ่งหากมาชั่งน�้าหนักดูแล้ว ประโยชน์ของเขื่อนแม่ขานที่จะสร้าง

ข้ึนมานี้ยังไม่คุ้มค่ากับการต้องสูญเสียพ้ืนที่ป่าไปกว่า 3,000 ไร่ 

โดยไม่อาจเรยีกกลบัคนื นอกจากน้ีเขือ่นนัน้มอีายุขยัในการใช้งาน 

แต่ป่าไม่มีอายุขัยในการใช้งาน และ ซึ่งฉันคิดว่ามันยังมีอีกหลาย

หนทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องน�้าท่ีจะสร้างความเสียหายน้อย 

กว่านี้ เขื่อนแม่ขานเป็นค�าตอบที่ดีที่สุดแล้วแน่หรือ” 

 “ในเรือ่งของเข่ือน ผมคดิว่า

มันไม่มีความคุ้มค่าท่ีจะสร้างเข่ือน 

เพราะต้องใช้พ้ืนทีเ่ยอะ ท�าให้ต้องเสยี

พื้นที่ป่าไปมาก” 

 “ชาวบ้านก็เหมือนกับเรา

ชาวเมือง ถ้าให้เราไปอยู่ในป่า ท่ีๆ

ไม่มีร้านสะดวกซื้อ ไม่มีแอร์ ไม่มี

ไฟฟ้า เราก็อยูไ่ม่ได้ ชาวบ้านก็เช่นกัน 

การท่ีจะให้พวกเขาย้ายไปในที่ๆ ไม่

คุน้เคยกจ็ะมผีลกระทบหลายๆ อย่าง 

ต่อชีวิตของพวกเขา” 

 “ต้องการสร้างเขือ่นเพ่ือการเกษตร อะไรคอืสิง่ท่ีมค่ีา

มากกว่ากันระหว่างผืนป่า และเงินทอง เงินทองที่ได้มา ถึงมี

คุณค่ามากขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะปลูกป่าท่ีสูญหายไป 

และเราจะให้คนอื่นที่เห็นป่าส�าคัญกว่าเงิน และชีวิต ต้องย้าย

ลงไปท่ีอืน่มนัก็ไม่ถูก ถ้าหากไม่มพีวกเขาอยู่บนน้ัน ใครจะดแูล

ต้นไม้ในป่า สัตว์ป่า ต้นน�้า ดิน การท่ีเขารักษาทรัพย์สินของ

ชาตมิานบัร้อยปีไม่ควรได้รบัผลตอบแทนทีเ่ช่นนี ้ประเทศไทย

เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก แล้วจะน�าความ

สมบรูณ์ออกจากแผ่นดินไปเพ่ืออะไร ถึงความเจรญิจะก้าวไกล 

แต่รากเหง้าทุกคนก็คือธรรมชาติอยู่ดี”

เรำคิดว่ำ...

 “ป่าตอนนี้ก็น้อยมากๆ แล้ว ถ้ารัฐยังจะมาสร้าง

เขือ่นอกี 20 กว่าแห่ง ป่าคงไม่เหลอืแล้วล่ะ หากเปรยีบเทยีบ

กับการรักษาป่า รักษาป่าต้นน�้าไว้ให้คงความอุดมสมบูรณ์

ป่าท�าหน้าท่ีรองรับและโอบอุ้มน�้าไว้ใต้ผิวดิน ป่าเก็บความ

ชุม่ชืน้ ป่าดดูซบัไม่ให้น�า้ไหลท่วมบ้านเมอืง วิธีการนีไ้ม่ดกีว่า

หรือ และที่ส�าคัญชาวปกาเกอะญอน้ัน คือผู้ท่ีมีภูมิปัญญา

จัดการน�้าจัดการป่า และ เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมา

ตลอด และการทีร่ฐันัน้พยายามท่ีจะประกาศเขตอทุยานแห่ง

ชาติทับพ้ืนท่ีที่อยู่อาศัยท�ากินของชาวปกาเกอะญอแล้ว ก็

เหมือนรัฐนั้นพยายามขับไล่ชาวบ้านปกาเกอะญอออกไป

ทางอ้อม และในภายหลังรัฐก็จะสร้างเข่ือนทับพ้ืนท่ีท่ีรัฐ

ประกาศเขตอุทยานนั่นแหละ มันดูเป็นการกระท�าที่ขัดแย้ง

กับจุดประสงค์ที่รัฐต้องการจะรักษา ป่า และ น�้า”

บาส

ออม

อัง

น�้าหวาน

ปอปลา

อันที่จริง...

 “พ้ืนท่ีน้ีเป็นจดุท่ีมคีวามอดุมสมบรูณ์เป็นอย่างมาก  

จึงห้ามไม่ให้ผู้คนเข้าไปอยู่อาศัยเพราะกลัวว่าจะเกิดการ

ท�าลายธรรมชาติ แต่ว่าถ้าลองมองอีกมุมล่ะ ท�าไมไม่ลอง

มองอีกมุมบ้างว่า ที่ธรรมชาติที่มันอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ 

เป็นเพราะกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ ณ ที่นี้ช่วยดูแล”

 “แล้วในเรื่องที่เราจะย้ายเค้าออกไป ส�าหรับสิ่งน้ี

ผมขอพูดอย่างเต็มปากว่า ไม่เห็นด้วยแน่ๆ”

วันรุ่ง
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 “ผมคดิว่าผมไม่เหน็ด้วยกับการท่ีจะย้ายชาวปกาเกอะญอไป

จากพื้นที่บ้านสบลาน เนื่องจากชาวปกาเกอะญออยู่มาก่อนเป็นเวลา

นานแล้ว จะให้ย้ายออกไปเพื่อสร้างเขื่อนแม่ขานนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่

ควรท�า หากเราพูดถึงเรื่องความส�าคัญของเขื่อนแม่ขานก่อน เขื่อน

แม่ขานมีประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมของคนในจังหวัดเชียงใหม่ 

ให้สามารถใช้น�้าได้ในหน้าแล้ง ผมคิดว่าเป็นการดีที่ชาวบ้านจะม ี

รายได้มากขึ้นจากการปลูกพืช (มากกว่า 1 ครั้ง) แต่หากมองกลับกัน

พื้นที่ป่ากว่า 3,000 ไร่จะสูญเสียและหายไปจากประเทศไทย พื้นที่นั้น

กลับแทนที่ด้วยน�้าแทน คงเป็นเร่ืองที่ไม่ค่อยสมควรนัก เพราะเขื่อน

มีอายุการใช้งานของมัน หากเขื่อนพังลง พื้นที่ป่า 3,000 ไร่ก็ไม่อาจจะ

ทวงกลับมาได้ เขื่อนยังมีข้อเสียอีกมากมายหลากหลายประการ เช่น

เรื่องตะกอน หากเราสร้างเขื่อน ตะกอนหรือดินอุดมสมบูรณ์ ที่มาจาก

ป่าก็ไม่อาจจะพัฒนาทับถมในท่ีลุม่ด้านล่างได้ ดนิด้านล่างก็ไม่อาจจะ

ได้รับความอุดมสมบูรณ์ไป”

 “ในส่วนของโครงการเขื่อนแม่ขาน ฉัน 

ไม่เห็นด้วยเลย เพราะฉันคิดว่าเราต่างมีวิธีการ

มากมายในการบริหารจัดการน�้าให้ได้อย่างลงตัว 

โดยท่ีไม่ต้องอาศัยงบประมาณหลายร้อยล้าน  

กับทรพัยากรธรรมชาติมหาศาล ชนิดท่ีประเมนิค่า

เป็นเงินไม่ได้ที่จะต้องเสียไป ฉันเชื่อว่าการจัดการ

ทรัพยากรน�้าให้พอเพียงในแต่ละชุมชนน้ันไม่ใช่

เรื่องยาก เรามีแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว 

เป็นทุนเดิม เพียงแต่ว่าทุกคนจะต้องไม่เห็นแก่ตัว

และพร้อมจะดูแลรักษาทรัพยากรอันส�าคัญนี้ 

ร่วมกัน แต่ในทางกลับกัน วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

และชุดความรู้ท่ีช่วยดูแลรักษาป่าผืนน้ีมาหลาย

ชั่วคนกลับมีหนทางท่ีจะรักษาเอาไว้ได้เพียง 

ไม่ก่ีทาง ซึ่งหนึ่งในน้ันก็คือช่วยรักษาบ้านและ 

วิ ถีชี วิตของชาวปกาเกอะญอบ ้านสบลาน 

ท่ามกลางป่าผืนน้ีเอาไว้ เพราะมันคือผืนป่าท่ีคน

ปลายน�้าทุกคนต่างก็ได้ใช้ประโยชน์มาโดยตลอด 

พวกเราซึ่งเป็นผู ้รับเสมอควรมาตอบแทนคน 

กลุ่มนี้และป่าผืนนี้ได้แล้ว”

 “เรารู้กันดีว่าป่าเป็นแหล่งผลิตน�้า

จืด เป็นต้นน�้า ไม่มีน�้า ก็ไม่มีพืช ไม่มีสัตว์ 

หลายคนอาจจะบอกว่า เขือ่นก็เกบ็กักน�า้ได้ 

แต่น�้าไม่ได้อยู่ดีๆ ผุดขึ้นมา มันต้องมาจาก

ป่าท่ีมคีวามอดุมสมบรูณ์ เช่นนัน้ เราจะสร้าง

แหล่งกักเก็บน�า้ชัว่คราวมาแทนท่ีแหล่งผลติ

น�้าตลอดชีพที่ชาวไทยมีอยู่ท�าไม”

 “ดังน้ันการไล่ชาวบ้านออกจาก

พ้ืนที่มันก็ไม่ใช่วิธีท่ีถูกต้อง เพราะพวกเขา

ดูแลป่าต้นน�้าให้คนไทยมาตลอด”

 “ชาวปกาเกอะญอนัน้ อยู่ท่ีน่ีมากว่า

ร้อยปีแล้ว เราก็ยังมีน�้าและป่าที่อุดมสมบูรณ์

ใช้อยู่ ถ้าเขาไม่ได้รักษาธรรมชาติจริง ในตอน

นี้ทรัพยากรบริเวณนั้นก็คงหมดไปแล้ว เราคง

ไม่มีน�้าใช้จนถึงตอนนี้หรอก”

 “ท�าไม เราถึงต้องเสยีเงนิและป่าเพ่ือ

สร้างสิง่ท่ีขัดต่อธรรมชาตอิย่างเขือ่น ในเมือ่ป่า

ก็ถือว่าเป็นเขือ่นท่ีดอียู่แล้ว เขือ่นท�าได้ก็แค่กัก

เก็บน�า้ไว้ พอน�า้เริม่เตม็ก็ปล่อยออก พอปล่อย

ไม่ทนัน�า้ก็ท่วม แต่ป่าเป็นมากกว่าท่ีชะลอน�า้”

 “ถ้าจะสร้างเขือ่นในขณะท่ีมันอาจมวีธีิอ่ืนๆ ท่ีคุ้มค่า

กว่า เพราะการสร้างเขื่อน จะมีหลายชุมชนและผืนป่าอย่าง

กว้างขวางที่จะจมไปกับน�้า และพื้นที่หลังจากการสร้างเขื่อน

เสร็จนั้นอาจเสียจนไม่สามารถท�ากินได้อีกเลย”

โกเมน
เฟอร์

หนูดี

เพชร

เฌอแตม

 “หากเขาสร้างเขือ่นเขาก็ต้องตดัไม้ทีเ่ป็นเหมอืนฟองน�า้เอาไว้ซบัน�า้ไม่ให้ท่วมมา

ถึงเราได้ เขือ่นไม่ได้ย่ังยืนไปตลอดชวีติ ผมก็คงจะได้ประสบการณ์เทีย่วท่ัวไทยหนนี�า้ท่วม

อย่างสุขสันต์อีกเป็นแน่ และการสร้างเขื่อนก็จ�าเป็นต้องให้ชุมชนที่อยู่บริเวณนั้นย้ายออก 

ซึง่คือชาวปกาเกอะญอนัน้เอง พวกเขาเหล่านีอ้าศัยอยู่ท่ีน่ันมานานหลายร้อยปี ซึง่ผมรูส้กึ

เสียดายที่ผู้คนดีๆ เหล่านั้นที่ซึ่งคอยดูแลผืนป่าต้นน�้าให้แก่พวกเราจะต้องย้ายออกจาก

พื้นที่ และที่เสียดายที่สุดคือภูมิปัญญาของพวกเขา  บวกกับความรักและใส่ใจในป่า น�้า 

และธรรมชาติอนัสวยงาม ซึง่ไม่ได้เป็นของพวกเขาแค่คนเดียว ไม่ได้เป็นของหน่วยงานใด

เป็นพิเศษด้วย แต่มันเป็นของพวกเราทุกคน”

บีหนึ่ง
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 “ผืนป่าที่เป็นบ้านของชาวปกาเกอะญอ ผืนป่าที่เป็นชีวิต

ของพวกเขา การท่ีรัฐพยายามก�าหนดให้บริเวณท่ีชาวบ้านอยู่น้ัน

เป็นเขตอุทยานเพื่อให้ชาวบ้านนั้นย้ายไปจากพื้นที่ แล้วก็จะสร้าง

เขื่อนได้ ซึ่งมันก็สามารถช่วยคนกลุ่มหนึ่งได้ แต่ถ้าถามว่าคุ้มหรือ

เปล่าท่ีจะเสียผืนป่าผืนนี้ไป ให้คนกลุ ่มหนึ่งล�าบากในระดับ 

ล่มสลาย เพื่อให้อีกกลุ่มหนึ่งสบายขึ้น”

 “ชาวบ้านไม่สมควรถูกย้ายออกไป เพราะการ

ดูแลของคนท่ีเต็มไปด้วยความรักความศรัทธาต ่อ

ธรรมชาติ น่าไว้ใจกว่าเขื่อนที่ไม่มีความแน่นอน ความรัก

ของชาวปกาเกอะญอท่ีมีต่อป่ามาจากการส�านึกบุญคุณ

ท่ีป่าให้ชีวิตกับพวกเขา พวกเขาจึงท�าทุกวิถีทางให้ป่าอยู่

กับพวกเขาตลอดไป น่ันย่อมย่ังยืนกว่าการสร้างเข่ือนที่

ปราศจากความรกัในธรรมชาต ิและหวังเพียงใช้ประโยชน์

จากธรรมชาติเท่านั้น”

 “และอีกประการหน่ึงท่ีท�าให้ชาวปกาเกอะญอ

ไม่น่าย้ายออกไปก็เพราะพวกเขามีภูมิปัญญาที่ล�้าค่า ซึ่ง

การจะรักษาภูมิปัญญาน้ันจะต้องท�าให้พวกเขาคงอยู่ใน

สภาวะเดิมท่ีภูมิปัญญาก�าเนิดขึ้นซึ่งก็คือป่าของสบลาน

อันอุดมสมบูรณ์ อันเป็นป่าบ้านเกิดของพวกเขา”

 “ ถ ้ า ห า ก พ ว ก คุ ณ ไ ด ้ รู ้ จั ก กั บ ช า ว 

ปกาเกอะญอจรงิๆ ละก็พวกคุณจะรูว่้า ถ้าหากพวก

เขา ต้องสูญเสียป่าของพวกเขาไป มันก็จะเหมือน

กับการฆ่าพวกเขาในทางอ้อม เพราะว่าเขาก็ไม่

สามารถด�ารงชวิีตอยู่ได้ถ้าหากขาดป่าไป ป่าเปรยีบ

เสมอืนบ้านของเขา เปรยีบเสมอืนแหล่งท�ามาหากิน

ของเขา  และ ชีวิตของพวกเขา”

 “ชาวปกาเกอะญอกลุม่นีม้จีติส�านึกในการ

รักษาป่า ไม่เบียดเบียน ใช้แต่พอดี และยังช่วยดูแล

สิง่แวดล้อมไม่ใช่แค่ป่า ท้ังต้นน�า้ เขาไม่ใช้ประโยชน์

จากป่าแบบเห็นแก่ตัว แต่ยังเผื่อแผ่ถึงคนด้านล่าง

ด้วย ให้คนด้านล่างได้มีใช้”

 “ถ้าไม่มีพวกเขาก็เปรียบเสมือนไม่มีคน

ดูแลป่า อาจจะท�าให้ป่าทรุดโทรมลง และยังท�าให้

มีการท�าลายป่าอีกด้วย จึงคิดว่าไม่ควรสร้างเขื่อน

เพ่ือท่ีกลุม่คนเหล่าน้ีจะไม่ต้องถูกอพยพ และให้กลุม่

คนเหล่านีอ้ยู่ทีเ่ดิม และให้คนเหล่าน้ีท�าในสิง่เดิม ที่

เขาเคยท�า และเป็นประโยชน์ตอ่ธรรมชาต ิและเป็น

สิ่งที่พวกเขาท�ามาอยู่แล้วรุ่นต่อรุ่นให้อยู่สืบต่อไป”

คณิน

แสปม
โซน

โบอิ้ง

 “พวกเขาสามารถใช้ทรพัยากรเหล่าน้ันในจ�านวนมากได้ แต่พวก

เขาก็เลือกที่จะใช้ทรัพยากรเหล่านั้นในจ�านวนพอประมาณ เพ่ือเป็นการ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนทั่วประเทศที่อาศัยที่อื่นได้มีทรัพยากรเหล่านั้นใช้”

 “หากเราสร้างเข่ือนจริงๆ ผืนป่าน้ันก็จะหายสาบสูญไป น้ันก็

เหมือนกับว่าเราได้สูญเสียแหล่งก�าเนิดของทรัพยากรป่าและน�้าท่ีจ�าเป็น

ต่อการด�ารงชีวิตของเราทุกคนและหากเข่ือนน้ันหมดอายุขัย เราก็ไม่

สามารถเรียกผืนป่ากลับคืนมาได้และในอนาคตก็จะด�ารงชีวิตอยู่ได้ยาก”

 “การท่ีป่าบริเวณน้ันอุดมสมบูรณ์ก็เป็น

เครือ่งยืนยันอยู่ในตัวแล้วว่าชาวปกาเกอะญอเป็น

ผู้ที่สมควรจะอยู่ในบริเวณนี้ต่อไป เพราะพวกเขา

สามารถดูแลรักษาป่าได้”

 “พวกเขาไม่สมควรจะอพยพออกไป 

และไม่ควรจะสร้างเขื่อนประเภทใดก็ตาม เพราะ

นอกจากจะท�าลายชาวปกาเกอะญอและ

ภูมิปัญญาของพวกเขาแล้ว ป่าก็จะยั่งยืนกว่า

เขื่อนแน่นอน”

ขนุน

อุ๊กอิ๊ก
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 “คิดว่าชาวปกาเกอะญอไม่ควรอพยพออกจาก

พ้ืนที่เดิมของพวกเขา เพราะพวกเขาสามารถอยู่ร่วมกับ

ธรรมชาติได้อย่างไม่ท�าลาย ด้วยชุดความรู้ในการจัดสรร

ทรัพยากร ภูมิปัญญา ความเชื่อ จิตส�านึกต่างๆ ของชาว 

ปกาเกอะญอ ท่ีดแูลรกัษาป่าและน�า้ แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ใน

พ้ืนที่ท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอันมีคุณค่ามากมาย และพวก

เขาก็สามารถใช้ทรพัยากรเหล่าน้ันเท่าไหร่ก็ได้ แต่ด้วยจติใจ

ที่เผื่อแผ่และเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น พวกเขาจึงคอยดูแลรักษา

ทรพัยากรเหล่านีใ้ห้คนปลายน�า้อกีด้วย ชาวปกาเกอะญอ จงึ

เป็นกลุ่มคนที่มีความเหมาะสมที่จะอยู่ในพ้ืนที่นี้ หากทาง

รัฐบาลเข้าไปจัดการอย่างการสร้างเข่ือนแม่ขาน ก็จะท�าให้

ต้องมีการตัดป่าและท�าลายป่าต้นน�้าซึ่งเป็นแหล่งน�้าที่

ชาวปกาเกอะญอได้ดูแลรักษามาเป็นเวลานาน”

เบลล์

 “เขาไม่ควรอพยพออกจากพ้ืนที่บ้านสบลาน 

เพราะว่าเขาอาศยัอยู่ในบรเิวณป่าต้นน�า้ ซ่ึงถึงแม้ว่าเขา

สามารถน�าทรัพยากรมากมายรอบตัวมาใช้ได้ แต่เขา

กลับใช้มันอย่างรู้คุณค่าและรักษาเพ่ือให้ทรัพยากร

เหล่านั้นยังคงความอุดมสมบูรณ์ หากจะมีการสร้าง

เขื่อนแม่ขานขึ้นมา ซึ่งก็หมายความว่า พวกเขาจะต้อง

อพยพออกจากป่าไป ซึ่งเราจะต้องเสียชุมชนที่มีสติ

ปัญญาในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอเพียง ซึ่ง

ในปัจจุบันทรัพยากรเหล่านั้นก็น้อยลงทุกวันไป”

 “ถ้าสร้างเข่ือนก็จะไปท่วมพ้ืนท่ีป่าต้นน�้า และท�าให้หมู่บ้านของชาวปกาเกอะญอที่บ้าน

สบลานกลายเป็นหมูบ้่านท่ีไม่มทีางออก และป่าไม้จ�านวนมากก็จะโดนตดัออกไป ชาวปกาเกอะญอ

นัน้ไม่สามารถอยูไ่ด้โดยไม่มีธรรมชาติ พวกเขานั้นเตม็ไปด้วยความรูใ้นการใช้ชีวิตอยู่กบัธรรมชาติ 

และมีความสามารถพอในการดูแลรักษาป่าต้นน�้า พวกเขายังมีทั้งวิถีชีวิต ความคิด และจิตส�านึก

ที่เคารพและพึ่งพิงธรรมชาติอยู่เสมอ และเพราะพวกเขาคือหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ และการให้ชาว

ปกาเกอะญอย้ายออกจากพื้นที่เดิมจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควร”

 “ตอนนี้มีโครงการเขื่อนแม่ขาน และต้อง

ให้ชาวปกาเกอะญอน้ันอพยพออกไปอยู่ทีอ่ืน่ ซึง่ถ้า

เมื่อย้ายไปอยู่ท่ีอื่นแล้ว ชาวปกาเกอะญอจะต้อง

ปรบัตวัอย่างมาก และในตอนนีป่้าไม้ในประเทศไทย

ก็เหลอืน้อยลงทกุท ีเราไม่อาจเสยีป่าท่ีมคีวามอดุม-

สมบูรณ์อย่างนี้ไปได้อีกแล้ว”

 “ ผมมีความคิดเห็นว่ารัฐบาลควรหาทางออกกับ 

ชาวบ้านโดยเรว็ ถ้าพ้ืนท่ีของชาวบ้านจะเสยีหายไปเพ่ือส่วนรวม

จริงๆ รัฐบาลควรจะใช้พื้นที่ที่สูญเสียไปนี้ สร้างผลประโยชน์ที่

มีประสิทธิภาพขึ้นมาให้กับประเทศอย่างจริงจัง ส�าหรับชาว 

ปกาเกอะญอน้ัน ผมคิดอยู่แล้วว่าจริงๆเขาเป็นผู้ท่ีดูแล และ

ผูกพันกับป่ามาดีอยู่แล้ว จริงๆถ้ารัฐบาลลองหันมาคุยกันดีๆ

บ้างสักครั้ง มันคงจะมีอะไรดีๆ ขึ้นมาบ้างนะครับ ”  “ฉันไม่เห็นด้วยจริงๆ คนกรุงเทพฯ

และเกษตรกรที่ใช้น�้าในการเพาะปลูกไม่

เพียงพอควรแก้ไขปัญหาที่ตัวเอง รัฐอาจจะ

ร่วมกับภาคประชาชนเพ่ือหาทางแก้ไข

ปัญหา อาจจะแก้ที่ต้นเหตุ หรือหาทางอื่นที่

ไม่ต้องไปเดือดร้อนกับคนท่ีไม่ได้ผิดอะไร

เลย”

นีน่า

พริ้ม

น�้าซุป

ลูกหว้า

จีน
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 “ชาวปกาเกอะญอน้ันไม่ควรถูกขับไล่ออกไป เพราะพวกเขามีภูมิปัญญาที่

งดงามน่าสนใจนานาประการ ไม่ว่าจะเป็นการท่ีพวกเขาน้ันหากินกบัป่า แต่ป่านัน้แทบ

จะไม่มคีวามเสยีหายใดๆเลย นัน่คอืการท�าเกษตรแบบไร่หมนุเวียน หรอืจะเป็นค�าสอน 

ท่ีได้ยินอยู่เป็นประจ�า น้ันคือการอยู่อย่างพอเพียง ใช้เท่าท่ีจ�าเป็น กินเท่าท่ีมี  

ใช้เท่าทีอ่ยู่ ท�าให้การใช้ชวีติของเขาไม่เบยีดเบยีนสิง่ต่างๆ และยังมคีวามเชือ่ทีด่เูหมอืน

จะไม่จรงิ แต่ใช้ได้จรงิ ท�าให้ผมได้เห็นว่า ความรูพ้วกนีไ้ม่ควรถกูท�าลายไปด้วยสิง่ทีคิ่ด

มาใหม่”

 “เขื่อนนั้นมนุษย์คิดมาเพื่อพยายามควบคุมธรรมชาติ แต่ที่จริงแล้วธรรมชาติ

เป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอน และย่ิงใหญ่เกินท่ีมนุษย์ตัวเล็กๆ จะพยายามควมคุมมันได้  

แตกต่างกับความคิดของชาวปกาเกอะญอท่ีจะใช้ชวิีตอยู่กับธรรมชาต ิไม่ไปปรบัเปลีย่น

สิ่งที่มันควรจะเป็น จึงอยู่กับมันได้อย่างเรียบง่าย และไม่ท�าร้ายซึ่งกันและกัน”

 “พื้นที่บริเวณที่ชาวปกาเกอะญออาศัยอยู่เป็นพื้นที่ ‘ป่าต้นน�้า’ ซึ่งเป็น

แหล่งทรัพยากรป่า รวมถึงสายน�้าที่หล่อเลี้ยงตั้งแต่คนต้นน�้าจนไปถึงคนปลาย

น�้าอย่างเราทุกคน จริงๆ แล้วป่าแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นของเรา ‘ทุกคน’ ”

 “ ‘ป่า’ ไม่ใช่สิ่งที่ ‘เงิน’ จะมาทดแทนได้ ปกาเกอะญอกล่าวว่า ’ไม่มี

ไฟฟ้าเราอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มป่ีา ไม่มนี�า้ เราก็อยูไ่ม่ได้’ ชาวปกาเกอะญอเข้าใจและ

เหน็คณุค่าของเรือ่งนีเ้ป็นอย่างด ีท่ีแสดงออกมาเป็นการกระท�าทีม่คีวามกตญัญู 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมองการณ์ไกล”

 “ฉันเชื่อว่า ‘มีชาวปกาเกอะญอ ก็มีป่า’ หากถ้าแผ่นดินนี้สูญเสียคนที่

เป็นผู้รักษาป่าไป และชุดความรู้ในการดูแลป่าอย่างแท้จริงไป...อนาคตของ

ทรัพยากร และสังคมไทยจะเป็นอย่างไร”

พร

 “ตามความคดิของผม พวกเขาไม่ควร

จะต้องอพยพออกจากพ้ืนที ่เน่ืองจากตลอดชวิีต

มา ชนกลุ่มน้ีได้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ

พ้ืนท่ีๆ เขาอยู่มากท่ีสดุ เก่ียวกบัผนืป่า ล�าน�า้โดย

รอบมากทีส่ดุ มวิีถีชวิีตท่ีเข้ากันกับสภาพแบบน้ี

มากที่สุด ครั้นจะให้คนกลุ่มนี้ย้ายออกไปจาก

สถานท่ีทีเ่ข้าใจมากท่ีสดุ มนัคงไม่เกิดประโยชน์

อะไรและมีแต่สูญเสีย”

 “ชุมชนนี้ก็แสดงออกมาให้เห็นจาก

สภาพป่าแล้วว่า พวกเขาสามารถรักษาผืนป่า

แห่งนี้ได้ดี  อาจจะมากกว่าผืนป่าที่รัฐประกาศ

นโยบายในการอนุรกัษ์ซึง่รกุล�า้บ่อยๆเสยีด้วยซ�า้ 

ท�าให้การท�าลายป่าจะไม่เกิดขึน้จากคนกลุม่น้ี”

 “ป่าคือผู้สร้าง สร้างน�้า สร้างฝน สร้าง

อากาศท่ีด ีเป็นสิง่ทีย่ั่งยืน แต่เขือ่นแม่ขานทีก่�าลงั

จะถูกสร้างเป็นสิ่งท่ีไม่ย่ังยืน มันมีวันเสื่อมโทรม 

และถ้าหากเขือ่นช�ารดุไป ใช้ไม่ได้ หมายความว่า

ป่ากว่า 3,000 ไร่ท่ีจมอยู่ใต้น�้า ใช้เวลาสร้างตัว 

เติบโตกว่าจะเป็นป่า จะเท่ากับสูญสิ้นไปทั้งหมด 

ป่าที่เป็นแหล่งผลิตน�้าถาวรจะหายไป”

เก็ท

นัด

จิมมี่

 “อย่างทีพ่ะต่ีบอก มนัก็จรงิถ้าเราหดัพอใช้เท่าท่ีม ีท�านารอบ

เดียวไม่ต้องขายข้าว เอาแค่พอกินก็ไม่เห็นต้องท�าเขื่อนเลย”

 “ภูมิป ัญญาเหล ่านี้ ไม ่ควรหายไปจากประเทศไทย 

ภูมิปัญญาเหล่านี้อาจเป็นความหวังสุดท้ายที่จะรักษาป่าโดยไร้ซึ่ง

ผลประโยชน์เลยก็ได้ ควรรู้จักภูมิปัญญารักษาป่าชุดนี้ให้ดีก่อนที่จะ

ไปท�าลายมันเพียงแค่สร้างเข่ือน เขื่อนเก็บน�้าท่ีมีวันหมดอายุ แลก

กับป่าที่ไม่มีวันหมดอายุ ไม่ว่าจะกี่ช่วงคน”

ปราง

 “ พวกเขาก็พ่ึงพิงป่า’ และ ‘ป่า

พ่ึงพ่ึงพวกเขา’  ถ้าขาดสิง่ใดสิง่หน่ึงโลก

ของชาวปกาเกอะญอก็จะไม่สมดุล”

 “บางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าพวก

เขาเป็นคนดูแลทรัพยากรป่าและน�้า 

พวกเราคนปลายน�้าได ้ใช ้น�้าอย่าง

สะอาด ดังนัน้พวกเขาก็สมควรท่ีจะดูแล

ต่อไปไม่ถูกหรือ”

นุ๊ก
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ผ่ำนงำนศิลปะ

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของนักศึกษาชิ้นนี้ เป็น ”การถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตผ่านงานศิลปะ” 

ทั้งที่เป็นความคุ้นเคยที่ได้สัมผัสมาตั้งแต่เกิด และการเปล่ียนแปลงไปของวิถีชีวิตในชุมชน ออกมาเป็นงานจิตรกรรม

ไทยแบบประเพณี

 ซึ่งได้สะท้อนภาพประเพณีวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ “กะเหรี่ยง” ที่เป็นบรรพบุรุษของพวกเขา ปัจจุบันเป็นที่

เข้าใจว่า การเรยีกกลุม่ชาตพินัธุน์ีว่้า “กะเหรีย่ง” เป็นการไมส่มควรเพราะมคีวามหมายเชงิดถูกู และสมควรให้เรยีกว่า 

“ปกาเกอะญอ” แทน

 ผลงานการสร้างสรรค์ของนักศึกษา 2 คนนี้ นอกจากมีความงามทางศิลปะแล้ว ยังแฝงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่ง 

“ชาติพันธุ์” ของตนเอง 

                                                     ภาพวาดโดย :   น.ส.สรินยำ / น.ส.มะเอจ้ำ นักศึกษำชำวปกำเกอะญอ

 

 

                       ภาพวาดนี้วาดโดยศิลปินเยาวชนปกาเกอะญอ  เป็นภาพวาดเกี่ยวกับวิถีชีวิตของ

ชาวปกาเกอะญอ ที่ทางสมาคม JESS น�าเสนอในเว็บของสมาคมเพื่อจะให้เห็นเป็นแบบอย่าง และเป็นก�าลัง

ใจให้กับพี่น้องชาวปกาเกอะญออีกหลายคนที่ชื่นชอบในการวาดภาพ ดนตรี

เขียนเรื่องสั้น และศิลปะแขนงอื่นๆ เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นมีความมุ่งมั่น 

และฝึกฝนจนได้ผลส�าเร็จ

                

ภาพวาดโดย :  เยำวชนปกำเกอะญอ สมำคม JESS Thailand

 

 การถ่ายทอดความเป็นอัตลักษณ์และความรู้สึกนึกคิดของชาวปกาเกอะญอถูกถ่ายทอดในการด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวัน การเก็บรักษาอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชาวปกาเกอะญอยังมีอีกหลายรูปแบบ เช่น บทธา หรือ

นิทาน  และรวมทั้งงานศิลปะ

ผ่ำนตัวหนังสือ
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ผ่ำนตัวหนังสือ
 หนังสือที่พิมพ์ออกสู่ตลาดเป็นอีกวิธีที่ท�าให้คนข้างนอกจะได้รู้จักถึงความนึกคิดและอัตลักษณ์ของชาวปกาเกอะญอได้มากขึ้น ความคิดเห็นหลายอย่างเกี่ยวกับชาวปกาเกอะญอ อาจจะเปลี่ยนไปเมื่อได้สัมผัสความเป็น

ชาวปกาเกอะญอ ด้วยความที่ชาวปกาเกอะญออาศัยอยู่ในป่า ห่างไกลจากสิ่งอ�านวยความสะดวก  ท�าให้ความบันเทิงของพวกเขายังคงอยู่ที่การละเล่น การแสดงพื้นบ้าน บทธา และนิทานจ�านวนมาก จนมีคนกล่าวว่า บทกวีและ

นิทานของชาวปกาเกอะญอ มีมากพอๆ กับใบไม้ในป่า

 นิทานเป็นสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความนึกคิด การด�าเนินชีวิต และการกระท�าของผู้คน โดยเฉพาะสังคมดั้งเดิมของชาวปกาเกอะญอ เสน่ห์ของนิทานปกาเกอะญอ อยู่ที่การแสดงถึงความผูกพันกับธรรมชาติ ท�าให้ทุกเรื่องราวจะ

เล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนและธรรมชาติ และสิ่งที่น่าสนใจของนิทานปกาเกอะญอ คือ  การเล่าเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ตามจินตนาการของผู้เล่า แม้ว่าเล่าเรื่องเดิม แต่ไม่เคยซ�้าเดิม และ การตีความของผู้ฟัง ในช่วงเวลาหนึ่งอาจ

ตีความไว้อย่างหนึ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปการตีความอาจเปลี่ยนไป

 ส�านักพิมพ์สวนเงินมีมา จึงได้จัดพิมพ์หนังสือชุด “ปกาเกอะญอ ตาเลอเปลอ” เพื่อ รวบรวมนิทานต่างๆ ที่น่าสนใจของชาวปกาเกอะญอไว้  ตามโครงการหนังสือชุดนี้จะมีทั้งหมด 5 เล่ม ขณะนี้พิมพ์ออกมาได้แล้ว 3 เล่ม คือ

จอเกอะโดะ คนขี้เกียจ 
เล่มที่ 2

ได้รวบรวมนิทานปกาเกอะญอไว้ 17 เรื่อง

ความขี้เกียจในนิทานเรื่องนี้มีนัยอะไรซ่อนอยู่ เรื่องราวของ

ตัวละครซึ่งในบางตอนบางฉากดูเหมือนไร้เหตุผล แต่หาก

ใคร่ครวญดูให้ถี่ถ้วนก็เหมือนมีอะไรบางอย่างที่สอดคล้อง

กับค�าประกาศของชนเผ่าผู้เล่าขานนิทานนี้สืบทอดมา

อย่างยาวนาน ว่า “ปกาเกอะญอรักสันติภาพ”

ก�ำพร้ำขนนก
เล่มที่ 1 

ได้รวบรวมนิทานปกาเกอะญอไว้ 16 เรื่อง

ค�าของคนเฒ่าคนแก่ที่ว่างูใหญ่จะน�าปีศาจร้ายและภัย

พิบัติมาสู่  เมื่องูใหญ่เลื้อยเข้ามาถึงหมู่บ้านกลืนกินสิ่ง

ต่างๆ ไปจนเกือบหมดสิ้นนั้นมันอาจมิได้เลวร้ายไปกว่าที่

มันได้กลืนกินผู้คนของเรา กลืนกินหัวใจของเรา และกลืน

กินวิญญาณของเรา.

แม่เป็นปลำ พ่อเป็นน�้ำ
เล่มที่ 3

ได้รวบรวมนิทานปกาเกอะญอไว้ 16 เรื่อง

นิทานบางเรื่องเหมือนไม่มีบทจบ ทั้งนี้เพราะมันไม่จบ 

เพราะโลกยังไม่จบ เรื่องบางเรื่องมันไม่มีเหตุผล เพราะมัน

ไม่มีเหตุผล แต่ทุกเรื่องราวก็มีเรื่องราวของมันเอง

ก ข ค
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คนตัวเล็กนิดเดียว แต่ธรรมชาติยิ่งใหญ่
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