บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและความเปนมา
มติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวนโยบายการฟนฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ภายใต มาตรการ
ฟนฟูระยะยาว ในประเด็นที่ 3 การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมนั้น ไดมีขอเสนอแนะในการกําหนดพื้นที่
เขตวัฒนธรรมพิเศษ โดยมีพื้นที่นํารอง 4 แหง ไดแก บานหวยหินลาด ตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี บานหนองมณฑา(มอวาคี) ตําบลแมวิน
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม และบานเลตองคุ ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ซึ่งถือเปนพื้นที่ที่
มีความเดนชัดในวิถีวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงสามารถใชเปนแบบอยางนํารองในการศึกษาการดําเนิน
กิจกรรมฟนฟูและพัฒนาเพื่อการถอดบทเรียนและขยายผลไปในพื้นที่อื่นใชเปนแนวทางในการพัฒนาอยาง
เต็มรูปแบบ
จากการพิจารณาถึงคุณลักษณะวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยงของพื้นที่นํารองทั้ง 4 แหง ในเบื้องตนพบ
ขอเท็จจริงวาในแตละพื้นที่ดังกลาวมีรูปแบบทางวัฒนธรรมและพิธีกรรมทางความเชื่อที่มีคุณคาลักษณะ
เฉพาะที่แตกตางกัน อันอาจเนื่องมาจากประวัติศาสตรความสัมพันธในชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลไกการสรางสรรคและสืบทอดวัฒนธรรมที่เรียกกันในภาษากะเหรี่ยงสะกอวา“เบลาะ” ในพื้นที่นํารองทั้ง
4 แหง มีความแตกตางกัน รวมทั้งพิธีกรรมความเชื่อ กฎระเบียบ กระบวนการจัดการและการถายทอดตาม
วิถีวัฒนธรรมทองถิ่นนั้น สงผลทําใหชุมชนชาวกะเหรี่ยงมีความเขมแข็งและสามารถแกปญหาตางๆ ไดดวย
ตนเอง แตดวยการพัฒนาไปสูความทันสมัยของรัฐและความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีตามยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันทําใหชุมชนชาวกะเหรี่ยงไดรับผลกระทบโดยตรง คนรุนใหมไมมีความรูในเรื่อง
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน และไมเห็นคุณคาของการสืบทอดวัฒนธรรมโดยกลไกทางสังคม
ของชุมชนชาวกะเหรี่ยงแบบดั้งเดิม
เพื่อใหการฟนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนชาวกะเหรี่ยงรวมทั้ง “เบลาะ” เปนไปอยางยั่งยืนและ
เป น ประโยชน ทั้ ง ต อ ชุ ม ชนเองและต อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ มโดยรวม จึ ง จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งมี
กระบวนการทํ า ความเข า ใจรว มกั น ระหวา งหน ว ยงานภาครั ฐ เอกชน และชุม ชน ใหมีค วามเขา ใจถึ ง
สถานการณในชุมชนและแกนของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่มีคุณคาในแตละพื้นที่นํารอง
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ที่มีความแตกตางกัน เพื่อใหเขาใจถึงศักยภาพของชุมชนและอุปสรรคของการฟนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
และรับรูถึงความตองการที่จะไดรับการสงเสริมสนับสนุนแนวทางการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรของชุมชน
มุงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการกําหนดกลยุทธและกิจกรรมการฟนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่
สอดคลองกับลักษณะของพื้นที่และของชุมชน

จึงไดจัดทําโครงการวิจัยนํารองเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมเฉพาะและกลไกการสืบทอดวัฒนธรรมในพื้นที่นํารองเขตวัฒนธรรมพิเศษภายใตการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมในป 2554
1.2 วัตถุประสงคและคําถามหลักในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มุงทําความเขาใจ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่นํารองเขตวัฒนธรรมพิเศษ 4
พื้นที่ โดยกําหนดขอบเขตในเรื่องของวิถีชีวิตนั้น เปนเรื่องระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเนนกิจกรรมทั้งในภาคเกษตร
และนอกภาคเกษตรและการใชประโยชนจากทรัพยากรดิน น้ํา ปา สวนในดานวัฒนธรรมนั้น เนนระบบ
ความเชื่อ พิธีกรรม และงานศิลปะ แมวาจะมีลักษณะที่รวมกันหลายประการ แตละพื้นที่ก็มีวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะหรือเปนเอกลักษณ จากพลวัตรของการปะทะประสานกับสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติ แ ละสั ง คมที่ มี ค วามแตกต า งกั น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ยั ง เน น การศึ ก ษากลไกที่ ทํ า ให วิ ถี ชี วิ ต และ
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมยังดํารงอยู แมจะมีการปรับเปลี่ยนไปบาง กลไกดังกลาวหมายถึงกลไกบุคคลซึ่ง
ประกอบไปดวยผูนําและผูรูตาง ๆ และกลไกเชิงสถาบันที่ประกอบไปดวยสถาบันการเรียนรู สถาบันศาสนา
และกฎจารีตประเพณีและกฎเกณฑที่ตั้งขึ้นมาใหม กลาวโดยสรุป โครงการวิจัยนี้ ตั้งใจตอบคําถามหลัก
ดังตอไปนี้
1) วิถีชีวิตวัฒนธรรมของกะเหรี่ยงซึ่งครอบคลุม ระบบเศรษฐกิจและการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ความเชื่อและพิธีกรรม และศิลปวัฒนธรรม มีลักษณะสําคัญอยางไรบาง
2) กลไกการสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เรียกวา "เบลาะ" ยังมีประสิทธิผลหรือมีการ
ปฏิบัติการในแตละพื้นที่ในลักษณะใดบาง
3) กลไกใดที่มีบทบาทสําคัญในการสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแตละพื้นที่ และ
4) หากตองฟนฟู"วิถีกะเหรี่ยง" จะใชกลไกใดที่จะมีประสิทธิผลในการดําเนินการ
วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้มีดังตอไปนี้
1) เพื่อศึกษาลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจ การใชทรัพยากรธรรมชาติ ความเชื่อและพิธีกรรม
และศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่นํารองเขตวัฒนธรรมพิเศษ
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2) เพื่อศึกษาถึงสถานภาพและบทบาทหนาที่ของกลไกการสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทั้งแบบ
ดั้งเดิมที่เรียกวา”เบลาะ” และที่พัฒนาขึ้นมาใหม
3) เพื่อวิเคราะหการดํารงอยูของกลไกที่มีบทบาทสําคัญในการสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
4) เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานพัฒนากลไกการสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
1.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Review Literature)
กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง เปนกลุมชาติพันธุที่มีจํานวนมากที่สุดในบรรดากลุมชาติพันธุที่อาศัยอยู
บนพื้นที่สูงและเขตปาเขา ประกอบไปดวยกลุมยอยที่ใชภาษาในตระกูลกะเหรี่ยงอีกหลายกลุม รวมจํานวน
ไมต่ํากวา 500,000 คนในปจจุบัน1 แตละกลุมยอยหรือกลุมเดียวกันแตอยูตางพื้นที่กัน จะพัฒนาระบบวิถี
ชี วิ ต ภาษา วั ฒ นธรรมและความเชื่ อ ที่ มี ลั ก ษณะโดดเด น แตกต า งกั น เนื่ อ งจากการปรั บ ตั ว เข า กั บ
สิ่งแวดลอมและความสัมพันธทางสังคมที่แตกตางกัน ลักษณะของวิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรม และความเชื่อ
ของกะเหรี่ยงซึ่งแตละกลุมและแตละพื้นที่มีสวนที่คลายกัน และสวนที่ตางกัน จะสามารถศึกษาไดจาก
งานวิจัยกะเหรี่ยงมีอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคป 1960 ที่มีนักวิชาการตางประเทศเขามา
ศึกษา “ชาวเขา” เชน งานรวมบทความเกี่ยวกับอัตลักษณของกะเหรี่ยงที่ Keyes เปนบรรณาธิการ (1979)
งานเลมนี้เปนงานที่มีเนื้อหารอบดานไดแกเรื่องตํานานความเปนมา ระบบความเชื่อ การทําการเกษตร
ความสัม พัน ธ กั บ กลุม อื่ น ฯลฯ อยางไรก็ต าม งานวิจัย เหลา นี้เ นน ศึก ษาประวัติแ ละสถานการณข อง
กะเหรี่ยงทางภาคเหนือ ในสวนกะเหรี่ยงทางตะวันตกสามารถศึกษาประวัติศาสตรกะเหรี่ยงที่สมบูรณที่สุด
ไดจากงานของ Renard (1980) ที่ใหภาพชัดเจนถึงการเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกษัตริยไทยยุคตน
รัตนโกสินทรของกลุมกะเหรี่ยงจากเขตประเทศพมา และผูนําของกลุมกะเหรี่ยงไดรับการแตงตั้งใหเปนเจา
เมืองปกครองในบริเวณลุมน้ําแมกลอง สําหรับงานวิจัยของปนแกว (2539) เปนงานที่บรรยายถึงวิถีชีวิต
และภูมิปญญานิเวศวิทยาของชุมชนกะเหรี่ยงในปาทุงใหญนเรศวร
กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงมีความโดดเดนในเรื่องของภูมิปญญาดานธรรมชาติ อันเนื่องจากมีวิถีชีวิต
ที่อยูรวมกับปามาเปนเวลายาวนาน มีงานอีกจํานวนมากที่พูดถึงภูมิปญญากะเหรี่ยงในเรื่องนี้ ทั้งงาน
วิทยานิพนธที่ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เชนงานของประเสริฐ ตระการศุภกร (Prasert 2007) และงาน
เขียนที่เปนเชิงสารคดี นิทาน ฯลฯ จํานวนมากของคนกะเหรี่ยงเอง (พะตีจอนิ โอโดเชา 2547) นอกจากนั้น
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ตัวเลขทางการป 2545 มีจํานวนคนกะเหรี่ยงประมาณ 440,000 คน (กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, กระทรวง
พัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย. 2545)
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ในงานที่เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรม จะมีงานวิจัยอยูจํานวนมาก งานศึกษาทางดานภาษามีงานที่
บุกเบิกโดย สุริยา รัตนกุล (2529) ที่จัดทําพจนานุกรมไทย-กะเหรี่ยง งานศึกษารายละเอียดระบบความเชื่อ
และพิธีกรรมของ Mischung (1980) และ Hayami (2004) รวมทั้งขบวนการทางศาสนาของกะเหรี่ยงที่มี
หลายขบวนการที่มีลักษณะของการนับถือพระศรีอาริย และการปฏิบัติตนอยางเขมงวดอยูในกรอบของ
ศีลธรรม เชน ขบวนการครูบาทางภาคเหนือของประเทศไทย (Kwanchewan 1988, 2003) ขบวนการ ลัทธิ
ฤาษี ที่บานเลตองคุ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก (Stern 1968, ขวัญชีวัน 2545, 2550)
ผลจากการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 ตั้งแตป 2504 เปนตนมา ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว ไมเวนแมแตชุมชนบนพื้นที่สูง นอกเหนือจากผลกระทบ
ของการเขาสูความทันสมัยแลว การที่เปนชนกลุมนอยบนพื้นที่สูง ยังไดรับผลกระทบจากโครงการของรัฐ
มากกวาชุมชนไทยในชนบทพื้นที่ราบโดยทั่วไป นั่นคือการที่รัฐเขาไปถือกรรมสิทธิ์ทรัพยากรปาไมดวย
วิธีการประกาศเขตปาอนุรักษ ไดแก เขตอุทยานแหงชาติ เขตอนุรักษพันธุสัตวปา และเขตปาตนน้ํา และกัน
ใหเปนเขตปาสงวน ทําใหชุมชนที่อยูในเขตปาเหลานี้มากอนกลายเปนผูบุกรุกและผิดกฎหมาย ถูกจํากัด
การเขาถึงทรัพยากรปาไม ที่สําคัญคือการสงเสริมระบบการศึกษาที่ไมมีพื้นที่ใหกับองคความรูและภูมิ
ปญญาดั้งเดิม อีกทั้งทําใหองคความรู และวัฒนธรรมดั้งเดิมอยูในฐานะที่ดอยและไมมีคุณคา งานศึกษา
ปญ หาและผลกระทบของการศึก ษาแบบสมั ย ใหมมี ห ลายเรื่ อง เช น งานศึ ก ษาเรื่ อ ง “โรงเรีย นสถาน
สงเคราะห : พื้นที่สรางความเปน “พลเมืองไทย” ในกลุมคนชายขอบ กรณีศึกษา โรงเรียนสถานสงเคราะห
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี” ของศุภรา มณีรัตน (2548) งานเรื่อง พัฒนาการการจัดการศึกษาในชุมชน
ชาติพันธุบนพื้นที่สูง และ กะเหรี่ยง : หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสูเมือง ของขวัญชีวัน บัวแดง (2549)
การเสื่อมสูญของภาษา วั ฒนธรรม และระบบความเชื่ อแบบดั้งเดิมของกะเหรี่ยงจึง มีผลจาก
นโยบายของรัฐในการทําใหคนกะเหรี่ยงที่อยูในปากลายเปนคนผิดกฎหมาย ถูกจํากัดพื้นที่ทํากิน ไมมี
ความมั่นคงในการดํารงชีวิต ตองอพยพโยกยายไปหางานทําที่อื่น ประการตอมา เกิดจากระบบการศึกษาที่
ไมสงเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิม และที่สําคัญเกิดจากสื่อของรัฐ รวมทั้งแบบเรียนและสื่อสมัยใหมที่มีสวนสราง
ภาพลักษณของกลุมชาติพันธุในลักษณะที่ไมถูกตองและเปนดานลบดังปรากฏในงานของสุนทร สุขสราญ
จิต (2551) และงานของปนัดดา บุญสาระนัย(2546ก) เรื่อง “ชนเผาอาขา : ภาพลักษณที่ถูกสรางใหสกปรก
ลาหลัง แตดึงดูดใจ” ที่อธิบายใหเห็นถึงกระบวนการสรางอัตลักษณประดิษฐของรัฐและสังคมไทย และถูก
ผลิตซ้ําผานวาทกรรมในสื่อของรัฐ สื่อสาธารณะตางๆ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ แตตางก็เปนอัตลักษณที่ได
กลายเปนภาพตัวแทนที่แสดงตัวตนแบบถาวรของชนกลุมนั้นๆ
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อยา งไรก็ ดี ชุ ม ชนและสมาชิ ก กลุม ชาติ พัน ธุ จํา นวนมาก ไม ได อ ยู นิ่ ง เฉยปล อยให วิ ถี ชี วิ ต และ
วัฒนธรรมแบบทันสมัยเขามาครอบงําเสียทั้งหมด แตไดมีปฏิบัติการหลายรูปแบบเพื่อตอบโตกับปฏิบัติการ
ของรัฐที่กีดกันการเขาถึงทรัพยากร อีกทั้งมีความพยายามในการพัฒนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในลักษณะที่
ตอบสนองความต อ งการทั้ ง ด า นวั ต ถุ แ ละจิ ต ใจของบุ ค คลและชุ ม ชนในแต ล ะท อ งถิ่ น งานศึ ก ษาถึ ง
ปฏิบัติการดังกลาวอาจแบงออกไดดังตอไปนี้
1) งานศึกษาเกี่ยวกับการสราง”อัตลักษณ”ที่เปนบวกของกลุมชาติพันธุ
ปรากฏการณของการสรางอัตลักษณของกลุมชาติพันธุเพื่อใชในการตอสูกับวาทกรรมของรัฐที่ให
ภาพ”ชาวเขา”ในดานลบ ที่มีมาอยางตอเนื่องในระยะสิบกวาปที่ผานมานั้น ไดถูกวิเคราะหในงานศึกษา
หลายชิ้น ถึงกระบวนการเกิ ด ลักษณะและผลของการสราง มีทั้งงานที่สนับสนุน ทวงติงและอธิบาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีการสรางวาทกรรมการเปนกลุมชาติพันธุที่มีวัฒนธรรมและจิตสํานึกในการอนุรักษ
ปาของกลุมกะเหรี่ยง ทั้งนี้งานของวอลคเกอร (Walker 2001) ดูจะเปนชิ้นแรกที่กลาววา ภาพของการทําไร
หมุ น เวี ย นซึ่ ง ถื อ เป น การอนุ รั ก ษ ป า ของกลุ ม กะเหรี่ ย งที่ เ ขาเรี ย กว า “ฉั น ทามติ ก ะเหรี่ ย ง” (Karen
consensus) นั้น เปนภาพที่ละเลยความเปนจริงที่คนกะเหรี่ยงไดทําการเกษตรแบบอยูกับที่อยางถาวรและ
การคาขายที่มีมานานแลว การสรางภาพดังกลาวจะไมไดผลในการตอสูเพื่อชวงชิงทรัพยากรปา ซึ่งเปน
ความเห็นที่สอดคลองกับคําอธิบายของฮายามิ (Hayami 1997) ซึ่งศึกษากะเหรี่ยงที่บานวัดจันทร อําเภอ
แมแจม จังหวัดเชียงใหม ที่มองวาความเปนชุมชนและวัฒนธรรมของคนกะเหรี่ยงที่แสดงออกในพิธีกรรม
และวาทกรรมนั้นไดถูกทําใหเปนกลยุทธในการแกไขปญหาความแตกตางทางชนชั้นและการเริ่มมีลักษณะ
ปจเจกที่เกิดขึ้นในชุมชนเอง นอกจากนี้ในชุมชนก็ไมไดมีความคิดเห็นหรือมีเสียงเดียวกันเสียทั้งหมด
ภาพพจนของกะเหรี่ยงที่เปนผูปองกันรักษาปาจะถูกเนนย้ําโดยคนหนุมสาวที่มีการศึกษาและเปนคริสเตียน
อยางไรก็ดีเธอก็แสดงให เห็นในงานชิ้นหลัง วาอัตลักษณของกะเหรี่ยงที่เป นผูอนุรักษปา ที่ดูเหมือนจะ
ชวยกันสรางโดยหลายฝายนั้น ปจจุบันไดกลับมาเปนสวนหนึ่งของอัตลักษณของคนกะเหรี่ยง และนําไปใช
ในการอธิบายเรื่องตาง ๆ เชน เรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในขณะที่งานของเกรฟเวอร (Gravers 2004) ได
โตแยงงานของวอลคเกอร โดยเนนวา วาทกรรม”ไรหมุนเวียน” เปนกลยุทธที่คนกะเหรี่ยงใชตอบโตกับรัฐที่
กลาวหาวาการทําไรของคนกะเหรี่ยงเปนไรเลื่อนลอยที่ทําลายปาไม เปนกลยุทธของกระบวนการเปลี่ยน
ความทั น สมั ย ให ก ลายเป น ประเพณี นิ ย ม และทํ า ให ป ระเพณี นิ ย มเป น ส ว นหนึ่ ง ของความทั น สมั ย
นอกจากนี้ เกรฟเวอรยังมองเห็นวาการที่ภาพตัวแทนในเรื่องการอนุรักษปาไมของกะเหรี่ยงที่อาจจะไมเปน
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จริงในทุกพื้นที่นั้น ไมเปนปญหาอะไร เปนสิ่งที่ขบวนการตอสูทุกขบวนการใชอยูแลว ในการตอสู บางเรื่อง
ประชาชนก็รวมตัวกันภายใตภาพตัวแทนเดียวกัน แตบางครั้งก็แยกกัน
สวนงานวิทยานิพนธของวินัย (2545) ที่ศึกษาชุมชนบานหนองเตา ต.แมวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม
ไมไดอภิปรายตอถึงความขัดแยงระหวางภาพตัวแทนกับความเปนจริงที่หลากหลายของกะเหรี่ยงในแตละ
พื้นที่ แตเนนใหเห็นถึงกระบวนการสรางภาพตัวแทนหรืออัตลักษณของคนกะเหรี่ยงที่ผูกพันกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือเปนองคความรูเกี่ยวกับปกาเกอะญอคอนขางไดรับผลสําเร็จ เพราะวินัยมองวา
เปนการแปลงทุนทางวัฒนธรรมใหเปนอํานาจเชิงสัญลักษณ ทําใหชาวปกาเกอะญอมีพื้นที่ในสังคมไดมาก
ขึ้น เชนเดียวกับงานของ Yos (2004) ก็เปนไปในทางที่สนับสนุนงานของวินัย โดยสรุปวา การสราง
ภาพลักษณของกะเหรี่ยงแทที่จริงแลวเปนการสะสมทุนทางวัฒนธรรม และเปลี่ยนแปลงใหกลายเปน
อํานาจเชิงสัญลักษณ ผูทําการผลิตทางดานวัฒนธรรมของกะเหรี่ยง ไดสงเสริมกลยุทธนี้โดยนําเอาความรู
ทองถิ่นและทรัพยากรทางวัฒนธรรมใสในปฏิบัติการทางการเมืองซึ่งเปนการสงเสริมอัตลักษณความเปน”
บุตรของปา” ในสายตาผูอื่นและสายตาของตนเอง
ในความเปนจริง ไมใชเฉพาะกะเหรี่ยงเทานั้นที่ออกมาตอบโตรัฐในเรื่องที่รัฐกลาวหาวาทําลายปา
ชนกลุมอื่น ก็เชนกัน มีงานที่ศึกษากลุมชาติพันธุมงอยูหลายงานที่แสดงใหเห็นถึงการปรับตัวและการ
เคลื่อนไหวอนุรักษทรัพยากร เชน งานวิทยานิพนธสาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ของอะภัย
วาณิชประดิษฐ (2546) เรื่อง 'พลวัตของความรูทองถิ่นในฐานะปฏิบัติการของการอางสิทธิเหนือทรัพยากร
บนที่สูง: กรณีศึกษาชุมชนมง บานแมสาใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม' ศึกษาถึงการอางสิทธิชุมชน
ของชาวมง

ภายใตบริบทของการแยงชิงความชอบธรรมในการเขาถึงทรัพยากร

พบวาชาวมงถูก

กระบวนการกักขังอัตลักษณทางชาติพันธุทําการลดทอนความชอบธรรมในการแยงชิงทรัพยากรบนที่สูง
ชาวมงจึงผลิตคุณคาใหมบนฐานภูมิทัศนวัฒนธรรมใหกับความรูทองถิ่น ผลิตองคความรูวาดวยการจัดการ
เชิงซอนบนฐานระบบสิทธิเชิงซอน รวมถึงรวมเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเปดพื้นที่ทางสังคมใหกับการ
นิยามอัตลักษณของชาวมงใหมในหลายระดับ

หรืองานของไพบูลย (2547)ที่ศึกษาลักษณะความรูของ

ชาวมงในพื้นที่เขตอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม เกี่ยวกับเลียงผาและกวาง ภายใต
การถูกจํากัดสิทธิและถูกกีดกันในการเขาถึงทรัพยากร

โดยในกระบวนการอางสิทธิชาวมงไดริเริ่ม

สรางสรรคการอนุรักษสัตวปาขึ้นมาจากพื้นฐานความรูเฉพาะที่สั่งสมในชีวิตประจําวันเพื่อตอรองกับรัฐ
และตอบโตตอภาพลักษณ "การทําลาย" ที่คนอื่นในสังคมสรางขึ้น
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นอกจากนั้น ยังมีงานที่แสดงใหเห็นวาในความเปนจริง อัตลักษณของปจเจกมีความหลากหลาย
อาจจะเปนการรับเอาอัตลักษณของความเปนไทยมาผสมผสานกับอัตลักษณของชาติพันธุ และเลือกที่จะ
แสดงออกตามสถานการณความสัมพันธทางสังคม เชน งานของประสิทธิ์ ลีปรีชา (2546) แสดงใหเห็นถึง
กระบวนการตอรองของชาวมงที่มีตอการบังคับใชนามสกุลของรัฐไทย โดยเขารวมกําหนดวาตนเองอยาก
เปนอยางไร เพื่อทําใหอัตลักษณทางการที่หยุดนิ่งตายตัว มีพลวัตและขอบเขตที่กวางและหลากหลาย
ยิ่งขึ้น เชนเดียวกับงานของเปรมพร ขันติแกว (2544) ศึกษาเชิงประวัติศาสตรถึงกระบวนการกลายเปนคน
ไทยของชาวกะเหรี่ยง ซึ่งชาวกะเหรี่ยงใชเปนทางเลือกหนึ่งในการปรับตัวเพื่อเผชิญหนากับปญหานานาที่
เขามาในชุมชนพรอมกับการพัฒนาของรัฐ และมีรูปแบบที่หลากหลายซับซอน ไมไดเปนไปในทิศทางเดียว
ขณะที่ ป รั บตั ว เข า สู ก ระบวนการกลายเป น ไทย ก็ ยั ง ดํ า รงอั ต ลั ก ษณ ท างชาติ พั น ธุข องตนเอาไว อ ย า ง
หลากหลายลักษณะ ขึ้นอยูกับเงื่อนไขและสภาพการณตางๆกัน
2) งานศึกษาเกี่ยวกับการสรางเครือขายในประเทศและขามชาติ
ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีของการเดินทางและการสื่อสาร ทําใหกลุมชาติพันธุที่อยูหางกัน
ทั้งในประเทศเดียวกันและตางประเทศสามารถเชื่อมโยงกันไดงายขึ้น มีงานศึกษาหลายงานที่ทําความ
เขาใจในเรื่องนี้ เชน บทความของประสิทธิ์ ลีปรีชา (2545) ที่เลาถึงกรณีศึกษาเครือญาติมง ที่มีพี่นอง
ลูกหลานที่ใกลชิดอยูกระจายกันถึงหาประเทศ ไดแก จีน ไทย

ลาว ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา และ

ความกาวหนาของการติดตอสื่อสาร และการเดินทาง ทําใหการติดตอพบปะกันเปนไปไดงายขึ้น การเชื่อม
เครือขายกอใหเกิดผลหลายประการ ประการแรก ทําใหเกิดการสรางกลุมชาติพันธุที่มีลักษณะ”ชุมชน
จินตนาการ” ที่รูสึกวาเปนสมาชิกกลุมเดียวกันทั้ง ๆ ที่ไมเคยพบกัน จากงานของอรัญญา ศิริผล (2546) ที่
ใหความสนใจกรณีกลุมชาติพันธุมงที่ใชเครือขายอินเตอรเน็ตในการติดตอสื่อสารขามชาติ และงานของ
ปนัดดา(2546ข) ที่ศึกษาถึงความเคลื่อนไหวเชื่อมความสัมพันธระหวางองคกรและปจเจกชนกลุมชาติพันธุ
อาขา (ในประเทศจีนจัดอยูภายใตกลุมของฮานี) ซึ่งปจจุบันอาศัยอยูในหลายประเทศ ไดแก ประเทศไทย
พมา ลาว และจีน ในรูปแบบของการจัดประชุมประจําป ที่มีเนื้อหาที่เนนการสรางอัตลักษณและการฟนฟู
องคความรูในดานสังคมและวัฒนธรรมของอาขา
ประการตอมา การเชื่อมเครือขายกอใหเกิดการชวยเหลือในการปรับตัวดานอาชีพและการแกไข
ปญหาตาง ๆ ที่เผชิญในพื้นที่เมืองหรือพื้นที่ที่กลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูงยายเขาไปอยูใหม เชน งานศึกษา
ของ วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ (2546) เรื่อง การสรางความหมายวาดวยเครือญาติและครอบครัวในเครือขาย
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ทางสังคมของผูหญิงอิวเมี่ยน (เยา) ในชุมชนเมืองเชียงใหม เครือขายทางสังคมแบบไมเปนทางการของ
กลุมผูหญิงอิวเมี่ยนในเมืองเกิดขึ้นจากการเลือกใชความหมายและชุดความคิดตามแบบแผนจารีตของ
สังคมอิวเมี่ยนเปนหลัก และใชเครือขายทางสังคมนี้เปนเวทีของการแสดงอํานาจทั้งแบบรูปธรรมและ
นามธรรมในวิถีการผลิตและการบริโภคของผูหญิงอิวเมี่ยน เชนเดียวกับ งานของอะยาโกะ โตมิตะ (2545)
ศึกษาเรื่องเครือขายการเรียนรูของชาวอาขาผูคาสินคาชาวเขา จํานวน 10 คนบริเวณตลาดไนทบารซาร
และบริเวณใกลเคียง ในเขตเมืองเชียงใหม เมื่อชาวเขาลงจากหมูบานเขาสูเมืองเชียงใหม ทุกคนตองอาศัย
เครือขายทางสังคมของตน อันไดแกเครือญาติพี่นองที่ใกลชิด เชน พอแม พี่นอง สามี/ภรรยา เพื่อน ในการ
ชวยเหลือแนะนําเกี่ยวกับการอยูอาศัยและประกอบอาชีพคาขายอยูในเมือง ชาวเขาจํานวนมากที่ลงมาอยู
ในเมืองสามารถพูดภาษาไทยแตไมชัด และไมสามารถอาน-เขียนภาษาไทยได ไมมีบัตรประชาชน จึง
จําเปนตองเขาสูงานภาคบริการระดับลาง อีกสวนหนึ่งพยายามเปนเจาของกิจการขนาดเล็กของตัวเอง
โดยขายสินคาหัตถกรรมที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมบางอยางของตน
3) งานศึกษาถึงการเปลี่ยนและปรับใชศาสนาและวัฒนธรรมในบริบทใหม
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจสังคมเขาสูความทันสมัยและโลกาภิวัตน การดํารง
ศาสนาและปฏิบัติวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมมีความยากลําบาก สมาชิกกลุมชาติพันธุจํานวนมากเลือกที่จะ
ปรับตัวโดยการเปลี่ยนแปลงศาสนาดังปรากฏในงานวิจัยหลายเลม เชน งานของสรินยา กิจประยูร (2541)
ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเปนศาสนาคริสตของชาวอาขา นอกจากการบรรยายถึงบริบทที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนศาสนาแลว งานวิจัยพบวาการเปลี่ยนศาสนาไมไดทําใหวัฒนธรรมดั้งเดิมสูญเสียทั้งหมด ยังมีการ
ดํารงวัฒนธรรมดั้งเดิมบางอยางโดยใหความหมายบางอยางใหม และอาจจะเปนความหมายที่ผสมผสาน
ความเชื่อในศาสนาคริสตรวมกับความเชื่อแบบดั้งเดิม ในบางกรณี องคกรทางศาสนาเองผลักดันใหชุมชน
ดํารงวัฒนธรรมดั้งเดิม ภายใตความหมายใหมที่เกี่ยวพันกับพระเจาในศาสนาคริสต เชนที่ปรากฏในงาน
เรื่อง ผาปาขาว: บทสะทอนวิธีคิดของชุมชน โดยอาริยา เศวตามร (2542)
งานอีกกลุ มหนึ่ งพบว ากลุมชาติพัน ธุมีการปรับใชศาสนาและวัฒนธรรมในดานการทองเที่ย ว
เพื่อใหไดรายไดเพิ่ม ในลักษณะที่ไมทําใหชุมชนสูญเสียลักษณะการดํารงชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
เสียทีเดียว แตมีวิธีการจัดการอยางแยบยล เชน งานศึกษาโฮมสเตยในชุมชนลาหูของ สาริณีย ภาส
ยะวรรณ (2553) ที่แสดงใหเห็นการจัดแบงพื้นที่ใหนักทองเที่ยว และการวางระยะหางจากนักทองเที่ยว
งานของทวิช จตุวรพฤกษ (2538, 2541) แสดงใหเห็นการดิ้นรนพลิกฟนภูมิปญญาผานพิธีกรรมตามจารีต
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ของชาวลีซอ ในพื้นที่เมือง งานของอิทธิพล เหมหงษ (2545) เสนอภาพรายละเอียดและกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนในการดําเนินชีวิตของเด็กนักเรียนหญิงชาวกะเหรี่ยง 10 คน ซึ่ง ตองปรับตัวจาก
สภาพสังคมวัฒนธรรมเดิมที่พึ่งพาชวยเหลือกันภายในชุมชน เคารพญาติมิตรและผูอาวุโส มีความเชื่อและ
พิธีกรรมที่นับถือผี เขาสูสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจแบบใหม ดวยความหวังที่จะมีโอกาสหางานทําได
งายหลังจากเรียนจบ และแสดงการรักษาวัฒนธรรมประจําเผาดวยการแตงกายแบบกะเหรี่ยงตามที่ทาง
โรงเรียนกําหนดให
งานศึกษาเหลานี้ แสดงใหเห็นความพยายามของกลุมชาติพันธุที่พยายามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม ที่ผสมผสานแบบดั้งเดิมเขากับแบบใหมเพื่อความอยูรอดและเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น อยางไรก็ดี ยังไมมี
งานศึกษากรณีชุมชนที่มีความพยายามดํารงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม วากลไกการสืบทอดวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพที่ดํารงอยูในชุมชนนั้น มีลักษณะอยางไร และจะพัฒนาตอไปไดอยางไร ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ
สําหรับการพัฒนาแนวทางสงเสริมตอไป
1.4 วิธีดําเนินการวิจัย
โครงการวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

โดย

เน น การมี สว นร ว มของบุ ค คลสํ า คั ญ และกลุ ม ตา ง ๆ ในชุ ม ชน ในขณะเดี ย วกั น ก็ ไ ด ป ระสานงานและ
ปรึกษาหารือกับเจาหนาที่จากทั้งหนวยงานราชการ และหนวยงานพัฒนาเอกชน ที่ดําเนินการอยูในพื้นที่
ดังปรากฏในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1.1 พื้นที่ศึกษาและหนวยงานที่มีสวนรวมในการวิจัย
พื้นที่ศกึ ษา กระทรวงมหาด
กระทรวง
กระทรวง
องคกร
หนวยงานพัฒนา
ไทย
ศึกษาธิการ วัฒนธรรม ปกครองสวน
เอกชน
ทองถิ่น
1) บานหวย

ปลัดอําเภอ

โรงเรียนบานหิน วัฒนธรรม

องคการ

-มูลนิธพิ ัฒนา

หินลาดใน

กํานัน

ลาดใน

บริหารสวน

ภาคเหนือ

ตําบล

-เครือขายกะเหรี่ยง

อําเภอ

ตําบลบานโปง ผูใหญบาน
อําเภอเวียงปา

เพื่อวัฒนธรรมและ

เปา จังหวัด

สิ่งแวดลอม

เชียงราย
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พื้นที่ศกึ ษา

กระทรวงมหาด
ไทย

2) ตําบลไลโว กํานันต.ไลโว

กระทรวง
ศึกษาธิการ

กระทรวง
องคกร
หนวยงานพัฒนา
วัฒนธรรม ปกครองสวน
เอกชน
ทองถิ่น

ครูโรงเรียนไลโว

นายก และ

- มูลนิธิสืบ นาคะ

อําเภอสังขละ ผูใหญบาน

รอง อบต.โลโว เสถียร

บุรี จังหวัด

ประธานและ

-เจาหนาที่

กาญจนบุรี(6

สมาชิกสภา

องคการกระจาย

หมูบาน)

เสียงฯ(ไทยพีบีเอส)

3) บานหนอง

กํานัน

ครูและเจาหนาที่ วัฒนธรรม

ผูบริหารและ

-เครือขายกะเหรี่ยง

มณฑา (มอ

ผูใหญบาน

นิเทศก

สมาชิกอบต.

ฯ

อําเภอ

วาคี) ตําบลแม

การศึกษานอก

- สมาคมศูนยรวม

วิน อําเภอแม

โรงเรียน

การศึกษาและ

วาง จังหวัด

วัฒนธรรมฯ(อิม

เชียงใหม

เปค)
-สมาคมปกา
เกอะญอเพื่อการ
พัฒนาอยางยัง่ ยืน
-ศูนยสังคมพัฒนา
-มูลนิธิชนเผา
พื้นเมืองบนทีส่ ูง

4) บานเลตอง -ปลัด อําเภอ

ครูโรงเรียนเลต

วัฒนธรรม

นายกเทศมน

เครือขายกะเหรี่ยง

คุ ตําบลแมจัน -ครูตชด.

องคุ

อําเภอ

ตรีและ

ฯ

อําเภออุมผาง

ผูบริหาร

จังหวัดตาก

ตําบล.แมจนั
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โดยมีขั้นตอนและวิธีการทํางานดังตอไปนี้
1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยและรายงานการทํางานของภาคสวนตาง ๆ ที่ทําในพื้นที่
วิจัย
2) วางแผนการวิจัยในแตละพื้นที่โดยการประสานและปรึกษาหารือกับเจาหนาที่หนวยราชการและ
องคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานในพื้นที่ และผูที่มีบทบาทสําคัญในดานการสืบทอดและอนุรักษวัฒนธรรม
3) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการ
(1) สัมภาษณ ไดแก สัมภาษณผูรูในเรื่องประวัติศาสตรชุมชน ระบบเศรษฐกิจ การใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ความเชื่อและพิธีกรรมและศิลปวัฒนธรรม รวมถึงปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ผูรูไดแก ฮีโข(ผูนําทางศาสนา) ผูใหญบาน กํานัน นายกองคการบริหารสวนตําบล แกนนําเยาวชน เปนตน
และสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทั้งจากหนวยงานของรัฐเชน นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ครู และจากองคกร
พัฒนาเอกชนในพื้นที่
(2) การประชุมกลุม (focus group)ผูรูและผูนําในแตละพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและ
พัฒนาแนวทางและขอเสนอแนะ
(3) การจัดประชุมรวมกันระหวางผูนําชุมชนบานหินลาดใน บานมอวาคี และหมูบาน
ใกลเคียงเชน บานหนองเตาและบานทุงหลวงเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนการอนุรักษวัฒนธรรมและหาแนว
ทางการดําเนินการสงเสริมตอไป
4) เขียนรายงานความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณ
สําหรับรายละเอียดวิธีการดําเนินงานวิจัยในแตละพื้นที่มีดังนี้
1) บานหวยหินลาดใน ตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
นักวิจัยประจําพื้นที่ไดดําเนินการเก็บขอมูลในพื้นที่โดยการพบปะ สัมภาษณ ประชุมกลุม ผูให
ขอมูลซึ่งมีองคประกอบผูรูทางวัฒนธรรม ผูนําทางการ เยาวชน โดยบันทึกขอมูลที่ไดจากการใหขอมูล
ทั้งหมด รวบรวมและทยอยจัดพิมพ อีกทั้งใชวิธีการสังเกตการณอยางมีสวนรวมในพิธีกรรมขึ้นเบลาะกอน
วันมืดมือ ทั้งนี้ไดเขาพื้นที่บานหวยหินลาดใน และบานหวยโตง(เหตุผลที่เขาศึกษาหมูบานหวยโตงดวย
เพราะรูปธรรมของปฏิบัติการเบลาะอยูที่หวยโตง) ทั้งหมด 6 ครั้งในเดือนมิถุนายน-กันยายน 2554 ทั้งนี้มี
ขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
(1) ประชุมทําความเขาใจโครงการรวมกันกับชุมชนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในพื้นที่
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(2) กําหนดกรอบการวิจัย
(3) พัฒนาคําถามและเครื่องมือเก็บขอมูลคําถาม
(4) การดําเนินงานภาคสนาม
2) บานหนองมณฑา (มอวาคี) ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
นักวิจัยประจําพื้นที่ ไดจัดเวทีสรางความเขาใจเกี่ยวกับโครงการในระดับพื้นที่ และนําเสนอ
กรอบวิจัย ประเด็นคําถาม และรวมกันพูดคุยแลกเปลี่ยน โดยมีผูรู ผูเฒาจากบานมอวาคี และบานหนอง
เตา ผูวิจัย และผูชวยวิจัย จากนั้นไดเก็บขอมูลเฉพาะโดยใชวิธีการสัมภาษณเปนรายบุคคล และเปนกลุมที่
บา นมอวาคี และที่ บ า นใกล เ คี ย งได แ ก บ า นหนองเต า บ า นห ว ยอี คา ง บ า นแม มู ต และบ า นทุ ง หลวง
เนื่องจากมีผูรูกระจายอยูในที่ดังกลาว ผูวิจัยเดินทางเขาไปพูดคุยกับทีมวิจัยและเก็บขอมูลในพื้นที่ 5 ครั้ง
ผูชวยวิจัยในพื้นที่ไดเก็บขอมูลทั้งในหมูบานมอวาคี และหมูบานใกลเคียงอีก 5 ครั้ง เมื่อไดขอมูลแลวผูเก็บ
ขอมูลถอดเทป จัดหมวดหมูขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลตางๆ รางรายงานเบื้องตนครั้งแรก เพื่อนําเสนอ
ในเวทีนําเสนอใหชุมชน และการวิเคราะหรวม
การจั ด เวที ทํา อยา งเป น ทางการสองครั้ ง ครั้ง แรกจัด เมื่อ วั น ที่ 25 สิง หาคม 2554 โดย
ผูเขารวมประชุมประกอบดวยฮี่โข และผูรู ตัวแทนแมบานพอบานทั้งชายหญิงจากบานหนองเตา มอวาคี
ทุงหลวง และบานหวยตอง ณ บานหนองเตา และจัด ครั้งที่สองเปนเวทีตรวจสอบขอมูลและวิเคราะหขอมูล
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 โดยมีผูเขารวมจากบานมอวาคี บานหินลาดใน และบานหนองเตา
รวมทั้งมีนักวิชาการ นักวิจัย และทีมผูชวยวิจัย ณ สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
ในประเทศไทย
3) ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมการวิจัยที่สําคัญไดแก
- ผูวิจัยและผูชวยวิจัยเก็บขอมูลหมู 1, 2 และ 4 โดยสัมภาษณมัคทายก ผูนําทางศาสนาและ
พิธีกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น (จักสาน ทอผา) กํานัน นายกอบต. และผูรูคนอื่น ๆ อีกทั้งมีการพูดคุยอยางไม
เปนทางการ และการประชุมกลุมยอย
- จัดประชุมระดับตําบลที่หมู 4 เพื่อชี้แจงโครงการ เก็บขอมูลเพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
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4) บานเลตองคุ ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
การดําเนินงานเก็บขอมูลสําหรับพื้นที่บานเลตองคุ นักวิจัยไดดําเนินกิจกรรมสองประการที่
สําคัญ
ประการแรกคือ ดําเนินการประสานงาน สัมภาษณและแลกเปลี่ยนกับเจาหนาที่ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่รับผิดชอบหรือทํางานอยูในพื้นที่บานเลตองคุ ที่สําคัญไดแก
- วัฒนธรรมจังหวัดตากและวัฒนธรรมอําเภอแมสอด ซึ่งรับผิดชอบอําเภออุมผางดวย ทราบวา
ทางวัฒนธรรมอําเภอแมสอดไดเขาไปในหมูบานบางแลว และไดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะของบานเลตองคุไปบางแลว
- นายอํ า เภออุ ม ผาง จากการสั ม ภาษณ น ายอํ า เภอ พบว า นายอํ า เภอแม จ ะมาใหม
แตก็มีความรูในเรื่องลัทธิฤาษี และกระบวนการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหมูบานเปนอยางดี
พรอมที่จะใหความรวมมือในดานการอนุรักษวัฒนธรรม
- ปลัดอําเภอ ไดติดตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพท ซึ่งทางปลัดอําเภอไดใหความรวมมือเปน
อยางดี
- ผูอํานวยการและผูบริหารโรงเรียนอุมผางวิทยาคม
- เจาหนาที่เครือขายกะเหรี่ยงฯ และเจาหนาที่โครงการสาธารณสุขที่อยูในอําเภออุมผาง ซึ่ง
ทราบถึงสถานการณในหมูบานเปนอยางดี
ประการที่สอง นักวิจัยและผูชวยวิจัยไดเขาไปเก็บขอมูลในหมูบานเลตองคุสองครั้ง ครั้งแรกใน
เดือนพฤษภาคม 2554 ครั้งที่สองเดือนกรกฎาคม 2554 การเขาไปครั้งแรกยังสามารถที่จะเดินทางเขา
หมู บา นโดยรถ”อี ตอก”(ดั ด แปลงจากรถไถเดิ น ตาม)สลั บกับ การเดิ น ขึ้น เขาเปน ช ว ง ๆ แตตั้ง แตเ ดือ น
มิถุนายน 2554 จนถึงเดือนกันยายน 2554 ถนนเสียหายมาก ไมสามารถใชยานพาหนะแบบใดไดเลย การ
เดินทางเขาหมูบานครั้งที่สอง จึงเปนการเดินเทาจากหมูบานเปงเคลิ่งซึ่งเปนหมูบานสุดทายที่ถนนเขาถึง
ไปยังบานเลตองคุ ใชเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง
การเก็ บ ข อ มู ล ที่ ห มู บ า นเลตองคุ ได มี ก ารสั ม ภาษณ ผู นํ า หมู บ า น ได แ ก ผู ใ หญ บ า น ผู ช ว ย
ผูใหญบาน ผูนําทางศาสนา ฤาษี ครู หมอ สมาชิกคริสตจักร ไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
หมูบาน
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ปญหาของการเก็บขอมูลโครงการนี้ มีดังนี้
1) เบลาะ เปนเรื่องราวที่เคยมีปฏิบัติอยางเขมขนในอดีต แตปจจุบัน ชุมชนกะเหรี่ยงสวนใหญได
ยุติการปฏิบัติการมานาน ยังเหลือปฏิบัติการอยูบางแตนอยมาก จึงทําใหความเขาใจตอเรื่องเบลาะมี
หลากหลาย และเยาวชนหรือคนรุนใหมของชาวกะเหรี่ยงไมรูจัก
2) พื้นที่ศึกษาสองพื้นที่ไดแก หมูบานเลตองคุ และหมูบานในตําบลไลโว เปนพื้นที่ที่เขาถึงไดยาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาของการเก็บขอมูล (กรกฎาคม-ตุลาคม 2554) ซึ่งเปนฤดูฝน หมูบานอยู
หางไกลไมสามารถเขาถึงไดดวยยานยนต การเดินทางใชวิธีเดินเทาซึ่งใชระยะเวลานาน
3) ชวงทําวิจัยเปนชวงเดียวกันกับฤดูทําการเกษตร ชาวบานมีงานคอนขางรัดตัว ทําใหการเก็บ
ขอมูลทําไดไมเต็มที่
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บทที่ 2
หมูบานหวยหินลาดใน ตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
หมูบานหวยหินลาดใน หมูที่ 7 ตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย เปนชุมชน
กะเหรี่ยงสะกอหรือปกาเกอะญอที่มีความเขมแข็งและความโดดเดนในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และการดํา เนิ น วิ ถี ชี วิ ตที่ พึ่ ง พาตนเองผ า นประสบการณ การตอสูเ พื่ ออนุรัก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
เรียกรองสิทธิชุมชนมาอยางโชกโชนและยาวนานทําใหเกิดการสะสมความรู ประสบการณในการปกปอง
และรักษาทรัพยากรและเห็นพลังศักยภาพดานบวกของชุมชนมาก จนเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง เห็นได
จากการที่ มี แ ขกมาเยื อ นเพื่ อ เรี ย นรู ศึก ษาดู ง านจากหลากหลายกลุ ม ซึ่ ง มี ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน นั ก เรี ย น
นักศึกษา นักวิชาการ ทั้งจากในและตางประเทศ นอกจากนี้ผูนําชาวบานและแกนนําเยาวชนบานหินลาด
ในไดถูกเชิญเปนวิทยากรตามที่ตางๆเ พื่อนําเสนอองคความรู ประสบการณพรอมทั้งใหขอคิดในเรื่องการ
จัดการสิ่งแวดลอมการบริหารจัดการทรัพยากรโดยชุมชน การเกษตรทางเลือกแบบพึ่งพาตนเอง เชน ระบบ
ไรหมุนเวียน ฯลฯ มาอยางตอเนื่อง
2.1 ประวัติความเปนมาและลักษณะของชุมชนที่ศึกษา2
บานหินลาด เปนชื่อเรียกตามชื่อแมน้ํา หวยหินลาด ซึ่งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร ในระยะ
ชวงกลาง มีหินผาที่ลาดยาวลงมาในพื้นที่ประมาณ 20 ตารางวา ชาวบานจึงเรียกลําหวยนี้วา “หวยหิน
ลาด” ตามกันมา จากการบอกเลาสืบตอกันมา เมื่อประมาณ 100 ปกวา บรรพบุรุษผูกอตั้งชุมชน คือ
นายสุกา ปะปะ ซึ่งยายมาจากอําเภอแมแจม ตั้งแตยังเปนหนุมไดเดินทางมาที่บานปาแป อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม แตงงานกับหญิงสาวชื่อหนอคือ ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2432 ไดพาครอบครัวและญาติพี่นอง 3
ครอบครัว มาตั้งที่อยูที่บานแมถางขาว (บานหวยทรายขาว) อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย เมื่อป พ.ศ.
2463 ทางการไดเขามาเก็บภาษีไร ภาษีสัตวเลี้ยง เชน วัว ควาย เมื่อป พ.ศ. 2470 ชุมชนไดขยายเพิ่มขึ้น
ประมาณ 30 ครัวเรือน พื้นที่ทํากินมีความจํากัดมากขึ้น ชาวบานบางสวนไดยายครอบครัวไปหาพื้นที่ทํา
กินใหม ที่เปนพื้นที่ราบที่สามารถบุกเบิกนาได เชน บานปูนนอย บานหวยไร อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย บานออน อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม สวนที่เหลืออาศัยทํากินในพื้นที่ในระบบไรหมุนเวียน

2

เอกสาร ขอมูลชุมชนบานหวยหินลาด หมูที่ 7 ตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
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ทั้งนี้จากการบอกเลาของผูเฒาผูแกวา พบวามีการยายพื้นที่ตั้งหมูบานเกาทั้งหมด 11 จุด หมูบานเกา หรือ
แดลอ3 ในภาษาปกาเกอะญอ ทั้งหมด 11 จุด มีดังนี้ (ดูรูปที่ 2.1 ประกอบ)
จุดที่ 1 แดลอแมะวา(หวยทรายขาว) อาศัยอยูเมื่อประมาณ ป พ.ศ.2463 เปนหมูบานที่มีผีดุ
เกิดโรคระบาดชาวบานกลัวจึงยายออก (อยูนอกแผนที่)
จุดที่ 2 แดลอฉกี่สาวี (ไรเหลาขาวไมพอกิน) เมื่อประมาณ ป 2471 ซึ่งก็พบวาเปนพื้นที่ไม
เหมาะสมตอการทํากิน เนื่องจากที่เผาไรไมคอยไหม สัตวปารบกวนพืชผล เมล็ดขาวลีบมาก ชาวบาน
เรียกวา หวยขาวลีบ
จุดที่ 3 แดลอผุฉี่หมื่อ (เครือสมปอย) ประมาณ ป พ.ศ. 2474 ซึ่ง ผูนําฮี่โขไมไดประกอบพิธี “เส
ขอทิ” มีคนตาย ซึ่ง เปนปาชาของชุมชนในปจจุบัน
จุดที่ 4 แดลอหอผีถา (หวยสบหอผี ประมาณ ป 2479) เปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ “แดะหมื่อเบอ” พื้นที่
ตองหามคนอยูไมได
จุดที่ 5 แดลอทีโกละลอซิ (หวยแหง) ประมาณ ป พ.ศ. 2486 ตั้งชุมชนอยูที่นี่ได 5 ปจึงยายที่ตั้ง
หมู บ า น เนื่ อ งจากน้ํ า ไม เ พี ย งพอ ในช ว งนั้ น มี 2 ครอบครั ว ได ย า ยที่ ตั้ ง หมู บ า นมาอยู ที่ บ า นห ว ยหม อ
(ปจจุบันเปนพื้นที่ทํากินบานหินลาดนอก)
จุดที่ 6 แดลอหมื่อคาเตาะที (ผีตั้งฝาย) คือมีฝายกั้นน้ําตามธรรมชาติ ป พ.ศ. 2490 ไดยาย
ชุมชนที่อยูไดเพียง 1 ป เพราะเชื่อวาพื้นที่บริเวณนี้ผีแรงทําใหเกิดการเจ็บไขไดปวย ไดบุกเบิกทําเปนนา
ขาวไปหมดแลว
จุดที่ 7 แดลอ เกอลีแฮคี (ลมแรง) อยูตลอด ป พ.ศ. 2491 ยายเนื่องจากลมแรงมากเกินไปอยู
ไมได
จุดที่ 8 แดสาเหลกอ (กิ่วไมตาไก) กิ่งไมกอขาวบนเนินใกลแหลงน้ํา ป พ.ศ. 2495 มีความลาดชัน
และลมแรงมากไป
3

แดลอ หมายถึงรองรอยที่ตั้งหมูบานเกา ซึ่งเปนธรรมเนียมดั้งเดิมของคนกะเหรี่ยงหากหมูบานเกิดมีปญหา โรคภัยไขเจ็บ

มากๆหรือมีเหตุการณที่คนตายมากๆ จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งที่ใหความหมายวา หมูบานเดิมนั้นไมดีแลวหากอยูตอไป
อาจมีอันเปนไปได จะทําการยายหมูบานไปตั้งหมูบานใหมในบริเวณไกลเคียงกับหมูบานเดิมซึ่งอยูในรัศมีที่สามารถทํากิน
ในพื้นที่เดิมได รองรอยที่ตั้งหมูบานเดิมเหลานั้น เรียกวา แดลอ
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จุดที่ 9 แดลอทีโมโบถา(สบทาน้ํา) อยูทางทิศตะวันตกของหมูบาน ป พ.ศ. 2500 ยายเนื่องจาก
ผูนําฮี่โขขณะนั้นเสียชีวิต ลูกบานทํานายวาตองยาย
จุดที่ 10 แดลอทีโชซูโกละ (หวยไมสนดํา) มีอยูใกล ๆ กัน 2 จุด ป พ.ศ. 2503 ขาดการประกอบ
พิธีกรรม มีคนเสียชีวิต
จุดที่ 11 บานหินลาดในปจจุบัน ป พ.ศ. 2507 ยายมาอยูที่บานหินลาดในมาจนถึงปจจุบัน
ใน ป พ.ศ. 2511 – 2512 ไดมีการแยกครอบครัวบางสวน จากจุดที่ 10 แดลอทีโชซูโกละ (หวยไม
สนดํา) ไปอยูที่บานหินลาดนอก เพราะสะดวกในการทํานา บางสวนไปอยูกับพี่นองบานทาขี้เหล็กเพราะ
ไปหาที่ทํานา

รูปที่ 2.1 แสดงที่ตั้งชุมชนเกาของบานหินลาดใน
หมายเหตุ จุดที่ 1 แดลอแมะวา(หวยทรายขาว) อยูนอกขอบเขตของบานหินลาดในจึงไมปรากฏในแผนที่ และ
ชื่อหมูบานที่ไมมีหมายเลขกํากับหมายถึงหมูบานใกลเคียงในปจจุบันไมรวมอยูใน 11 จุดที่มีการโยกยาย

เมื่อป 2543 ไดรวมหมูบานหวยหินลาดนอก หวยหินลาดใน ผาเยือง หวยทรายขาว ไดจัดตั้งเปน
หมูบานทางการ เมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2543 เปนหมูที่ 7 ชื่อหมูบานหวยหินลาด โดยมีหวยหินลาดในเปน
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หมูบานหลักและมีหมูบานบริวารคือ บานหวยหินลาดนอก บานหวยทรายขาวและบานผาเยือง (ซึ่งเปน
ชุมชนที่หางออกไปเพียง 4 กิโลเมตร) มารวมอยูดวย
อาณาเขตของบานหวยหินลาด หมู 7 มีเขตติดตอดังนี้
-ทิศเหนือ

ติดกับ หมูที่ 8 และหมูที่ 7 ตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย

-ทิศใต

ติดกับ เขตตําบลปางิ้วหมูที่ 8 และหมูที่ 10 อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย

-ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลบานโปง หมูที่ 2 และหมูที่ 5 อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
-ทิศตะวันตก

ติดกับ เขตตําบล แมแวน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

ลักษณะของบานหินลาดใน
ชุมชนบานหินลาดในอยูในเขตปาธรรมชาติ(เปนปาสงวนธรรมชาติแมปูน, โปงเหม็น) (ประกาศ
เมื่อป พ.ศ. 2517) มีสภาพเปนปาที่อุดมสมบูรณ ความสูงจากระดับน้ําทะเล 800 – 900 เมตร บริเวณที่ตั้ง
ของชุมชนอยูในหุบเขามีแมน้ําไหลผาน และรอบ ๆ บริเวณหมูบานมีสภาพปาธรรมชาติที่ชาวปกาเกอะญอ
เรียกวา เกอเนอหมื่อ หมายถึง ปาดงดิบ มีพันธุไมที่สําคัญ เชนไมกอ ไมยาง ไมจําป ไมเต็ง ไมรัง ไมประดู
และอื่นๆ และปาที่มีตนชา เตารั้ง หวาย กระจายในพื้นที่ จากการที่พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ ชุมชนมีการ
กันเขตสําหรับดูแลทรัพยากรธรรมชาติกับหยอมบานบริวารอยางชัดเจน
อาณาเขตของชุมชนบานหินลาดใน มีเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอ พื้นที่หมูบานปาตึง (ชนเผาลีซู)

ทิศใต

ติดตอ เขตอุทยานแหงชาติขุนแจ

ทิศตะวันออก ติดตอ บานหวยหินลาดนอก (ชนเผาปกาเกอะญอ)
ทิศตะวันตก

ติดตอ บานหวยทรายขาว (ชนเผาลาหู)

ในสวนของการคมนาคม บานหินลาดในตั้งอยูหางจากที่วาการอําเภอเวียงปาเปาระยะทาง 23
กิโลเมตร วัดตามทางหลวงหมายเลข 1150 ได 21 กิโลเมตร จากทางหลวงเขาถึงหมูบานระยะทาง 2
กิโลเมตร ซึ่งเปนถนนลูกรังและถนน รถบรรทุกขนาดเล็กวิ่งผานได หมูบานบริวารแตละบานอยูหางกัน นั่น
คือบานหวยหินลาดนอก 10.5 กิโลเมตร ถนนเขาหมูบานแยกจากบานปาตึง ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร เปน
ถนนลูกรังและพื้นแข็งบางชวง บานหวยผาเยืองหางจากหมูบานหวยหินลาด 4 กิโลเมตร เปนทางเขา
หมูบานขนาดแคบ ใชสําหรับทางเดินเทาและรถจักรยานยนตผานสัญจรไปไดเมื่อมีความจําเปน ระยะทาง
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1 กิโลเมตร ความกวาง 1 เมตร และบานหวยทรายขาว ซึ่งตั้งหางจากหมูบานหวยหินลาดใน 9.5 กิโลเมตร
ซึ่งทางเขาบานแยกจากถนนเวียงปาเปา-พราว ระยะ 3 กิโลเมตร เปนถนนลูกรังบางชวง
2.2 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
2.2.1 การประกอบอาชีพของชุมชน
หมูบานหินลาดในมีจํานวนหลังคาเรือน 20 หลังคาเรือน ประชากร 101 คนเปนผูชาย 51 คนเปน
ผูหญิง 49 คน (สัมภาษณ พฤศจิกายน 2554) ประชากรเกือบทั้งหมดทําอาชีพเกษตรกรรม โดยมีรูปแบบ
การใชและการจัดการที่ดินในการทําการเกษตรที่สําคัญ อยู 3 รูปแบบ ไดแก
รูปแบบที่1 การทําไรหมุนเวียน ชุมชนไดดําเนินการผลิตแบบระบบไรหมุนเวียนที่สืบทอดกันมา
นาน โดยระบบนี้ จะใชพื้นที่หนึ่งปแลวทิ้งใหเปนไรเหลาเพื่อการพักฟนตัวใหที่ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติ และหมุนเวียนกลับมาทําไรเดิมอีกในปที่ 7

หมูบานนี้ยังมีพื้นที่ทําไรเพียงพอ จึงสามารถ

หมุนรอบได 5-7 ป (ดูรูปที่ 2.2) โดยไรเหลาที่พักฟนในระยะเวลาที่แตกตางกันก็จะมีชื่อเรียกที่แตกตาง
กันอันเนื่องจากองคประกอบและลักษณะของไรที่แตกตางกันไป ไดแก
ไรเหลาพักฟน 1 ป (ฉกื่-เอาะ-เม) แปลวา “ไรเหลากินขาว” ซึ่งหมายถึงไรที่ไดผลผลิตที่ได
กินขาวในปนั้น ซึ่งในพื้นที่จะมีรองรอยของการทําไรอยางเห็นไดชัดเจน เชน ตอไม ตอไผ ตนหญาแตกหนอ
แตกกอใหม ในพื้นที่ยังมีพืชที่สามารถเก็บกินตอได เชน มัน เผือก ถั่ว เปนตน เปนที่เลี้ยงสัตว เชน วัว ควาย
และเปนที่หากินของสัตวขนาดเล็ก เชน หนู ตุน อน เปนตน มีมูลไสเดือนเต็มไปหมด แสดงถึงความสมบูรณ
ของดิน
ไรเหลาพักฟน 2 ป (ฉกี่-วา) แปลวา “ไรเหลาขาว” เปนพื้นที่ไรซากแตก็ยังมีพืชเก็บกินตอ เชน
พริก มะเขือ มัน กระเจี๊ยบ ตนสาบเสือและตนหนาดงอกขึ้นมาเต็มผืนไร ตนไม ตนไผงอกขึ้นมาใหมขนาด
ขอมือ ตนไมที่เคยถูกริดกิ่งจะแตกกิ่งใหมเกือบเปนเหมือนตนเดิม เปนที่อยูและหลบภัยของสัตวขนาดเล็ก
เชน หนู ตุน
ไรเหลาพักฟน 3 ป (ฉกี่-เบาะ) แปลวา “ไรเหลาออน” เปนพื้นที่ไมแตกกอและมีลูกไมงอก
เจริญเติบโต เต็มพื้นที่ไปหมดแตยังมีพืชเก็บกินตอ เชน มะละกอ กลวย มันแกว ตนไม เชน ตนไผที่งอก
ขึ้นมาใหม ขนาดทอนแขน เปนแหลงอาหารและที่อยูอาศัยสัตวปาใหญ เชน เกง หมูปา แมน หมี ตนไมที่
เคยถูกริดกิ่งกลับมาเปนตนเดิม ตนหญาเริ่มเหี่ยวแหง เพราะถูกบดบังจากตนไม
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ไรเหลาพักฟน 4ป (ดู-ลุ-ถอ) แปลวา “ไรเหลากระทง” สังเกตจากตนไม ตนไผขนาดเทาโคนขา
บางชนิดเริ่มออกดอกออกผล เชน มะขามปอม เปนตน เปนที่อาศัยและหากินของสัตวปาใหญ เชน เกง
และกวาง ซึ่งเขามาหากินลูกมะขามปอม เปนที่นอนของนกชนิดตางๆ เชน นกเขา นกอีมู นกเปลา เปนตน
เป น ที่ห ลบภั ย แหลง อาหาร และที่ ข ยายพัน ธุข องนก หนู ห ลายชนิด หญ า ชนิดตา งๆ เริ่ม ตายไป มีย า
สมุนไพรสําหรับรักษาหลายชนิด
ไรเหลาพักฟน 5 ป (ดู-เยาะ-โปล) แปลวา “ไรเหลาหนุม” จะมีตนไมและตนไผขนาดสองฝามือ
โอบไมถึง มีสัตวปาหลายชนิดมาอาศัยและหากิน เปนที่อาศัยและหากินของแมลงหลายชนิด มีไมใชสอย
หลายชนิด เชน ไมทํารั้ว ไมสรางบาน
ไรเหลาพักฟน 6 ป (ดู-หละ) แปลวา “ไรเหลาแก” มีตนไมตนไผขนาดทําเสาเรือนได เปนที่หา
กินและขึ้นนอนของไกปา ไกฟา เปนที่หาอาหารของสัตวปากลางคืน เชน เกง อีเห็น และเปนที่หากินผลไม
ของนกชนิดตางๆเพราะตนไมเริ่มไดอายุออกดอกออกผล
ไรเหลาพักฟน 7 ป (ดู-ปกา) แปลวา “ไรเหลาที่เปนปา” ซึ่งจะมีตนไมขนาดทําเสาเรือนได ตนไม
ที่ถูกริดกิ่งอยูกลมกลืนกับตนไมงอกใหม หญาชนิดตางๆเนาเปอยและถูกยอยสลายเปนสารอาหารในดิน
เปนที่หากินเวลากลางคืนของเกง กวาง หมูปา ปาฟนตัวไดอายุสําหรับถางไรอีกครั้ง
ไรหมุนเวียนมีลักษณะที่สําคัญหลายประการ4 เนื่องจากไรหมุนเวียนเปนระบบเกษตรผสมผสาน
ที่นอกจากจะผลิตขาวเปนหลักแลวยังมีพืชพรรณราว 70 ชนิด 137 สายพันธุ เปนบอเกิดแหงปจจัยสี่
อาหาร สมุนไพร ไมใชสอย ที่สมบูรณและมั่นคง นอกจากใหอาหารที่ปลอดสารพิษแกผูคนแลว ยังเปน
แหลงอาหารของสัตวเลี้ยงประเภทวัวควาย ซึ่งเปนแรงงานและอาหารใหกับคน ในขณะเดียวกันก็เปนการ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในเรื่องพันธุพืช และพันธุสัตวปาที่เขามาอยูอาศัยและหากินในไร
เหลา การทําไรหมุนเวียนจะอยูบนพื้นฐานระบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน ที่กระชับความสัมพันธระหวาง
เครือญาติและคนในชุมชน รวมทั้งทําใหเกิดความสนุกสนานรื่นเริงและเปนโอกาสของการพบปะของคน
หนุมสาว ระบบไรหมุนเวียนยังชวยอนุรักษธรรมชาติเนื่องจากมีระบบการปองกันไฟปา จากการจัดทําแนว
กันไฟกอนเผาไร มีขอหามและระเบียบกฏเกณฑเชิงอนุรักษมากมาย เชน หามทําไรหมุนเวียนในบางพื้นที่
เชน พื้นที่ทีมีน้ํารอบ ๆ พื้นที่ที่มีน้ําสามสายมาบรรจบกัน เพราะเสี่ยงตอการพังทะลายของดิน เปนตน
4

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ประเสริฐ ตระการศุภกร และถาวร กัมพลกุล (2553), ถาวร กัมพลกูล และประเสริฐ ตระการ

ศุภกร (2552) และ เครือขายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม (2545)
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ไรปปจจุบัน

ไรเหลาแก

ปที่ 6

ไรเหลากินขาว

ปที่ 7
ปที่ 1

ไรเหลาหนุม

ไรเหลากระทง

ไรเหลาขาว

ปที่ 5

ปที่ 2

ปที่ 4

ปที่ 3

ไรเหลาออน

รูปที่ 2.2 การใชที่ดินทําไรหมุนเวียนในระยะ 7 ป
นายชัยประเสริฐ ผูนําหมูบานไดใหความเห็นเกี่ยวกับขอดีของการทําไรหมุนเวียนวา “ไรหมุนเวียน
หมายถึงคอย ๆ ทําไป ที่บานหินลาดในคนทําไรขาว จะเปนเจาของไรเฉพาะในปแรก และเปนเจาของจริง ๆ
เฉพาะขาว ผลผลิตที่เปนของกินอยางอื่นตองเอื้อตอผูอื่นในชุมชน เชนเมื่อผานไรหมุนเวียนของใครสามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิต เชน แตง พริก มะเขือ หรืออื่น ๆ ได โดยที่ไมวากัน เนื่องจากพื้นที่ทํากินถือวาเปนของ
สวนรวม จึงสรางความสัมพันธและผูกพัน ที่เสมือนเครือญาติ ทําใหเกิดความสามัคคีในชุมชน”
นายชัยประเสริฐยังกลาวอีกวา “ที่ดินที่เปนของสวนรวม ไมสรางความเห็นแกตัวเหมือนที่ดินที่เปน
ปจเจก การทํานาเขาสูระบบปจเจกมากขึ้น เคยมีชาวบานหินลาดในทานหนึ่งเลาวา ครั้งที่ไปลงแขกชวย
แรงงานกัน เมื่อไปในพื้นที่ไรหมุนเวียน เจาของมักจะฝากของกินกลับไปดวยแทบทุกครั้ง แตพอไปชวยใช
แรงงานคืนในพื้นที่นาแลวละก็ไมมีอะไรที่เปนผลผลิตจากนาใหเอากลับบานไดเลย ทําใหเมื่อไปทํางานใน
ไร บางครั้งไมคิดเปนแรงงานที่จะตองใหแลกเปลี่ยนคืนก็ได”
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นายชัยประเสริฐ ใหขอสังเกตจากในรอบไรหมุนเวียน 6 ป ที่มีการหมุนรอบพื้นที่ไรเหลาในแตละป
จะไมใชเจาของคนเดิมอีก นั้นคือเปนการจัดการที่ดินที่เปนแบบมีสวนรวม ในรอบวงจรการทําไรหมุนเวียน
ตองมีการชวยกันทุกคนในชุมชน ไมใชความสําเร็จของการทําไรหมุนเวียนจะเปนเจาของไร แตเกิดจากการ
ชวยกันอยางมีนัยและแบงบทบาทหนาที่อยางเห็นไดชัดเจน เชน ผูชายและผูหญิงเริ่มประกอบพิธีปลูก
ประเดิม ซึ่งไมใชเจาของไรที่ตองเริ่มปลูก แตเปนหนุมสาวที่เปนหญิงสาว 2 คน และชายหนุม 1 คน ทําการ
ปลูกให และทํางานดวยกัน ภายหลังจากที่ปลูกขาวเจาของไรจะทําการตมเหลา ตองเรียกคนที่เริ่มปลูกขาว
ในไรขาวมาดื่มเหลานั้นดวย
นอกจากนั้น การทําไรหมุนเวียน ยังเปนกิจกรรมที่มีคุณคาที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษปา เปนระบบ
การเกษตรที่ไมใชสารเคมี ทําใหน้ํา ปาไม สัตวปา ไมไดรับผลกระทบ อีกทั้งไมมีการพลิกหนาดิน ทําใหการ
ชะลางพังทลายของหนาดินมีนอยมาก นอกจากนั้นยังเปนวิถีชีวิตวัฒนธรรมเพราะตลอดระยะเวลาในชวง
การทําไรหมุนเวียน สรางกระบวนการสืบทอด ถายทอดวัฒนธรรม เชนการลงแขกชวยเหลือแรงงานอยาง
เต็มใจ สรางความสามัคคีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณซึ่งกันและกัน มีการรองเพลง เลานิทาน ไป
พรอมๆ กันไปดวย นอกจากนั้นระบบนี้ยังมีฐานคิดหลักในการพึ่งตนเองซึ่งเปนหลักคิดที่ปองกันความโลภ
เพราะการทําไรหมุนเวียนเปนกระบวนการทํางานที่มีความยากลําบากและมีความละเอียดทําไดในพื้นที่
จํากัดไมใชพื้นที่กวางมาก เพราะครอบครัวเล็กใชพื้นที่ทําไดอยางมากราว 2 ไร จึงเปนสาเหตุที่ไมเอื้อตอ
การสรางแรงจูงใจในการแยงชิงพื้นที่ทํากินกัน ตรงกันขามยังเอื้อตอการแบงปนในการใชพื้นที่ทํากินกัน
มากกวาและหลักคิดและธรรมเนียมปฏิบัติของการยึดถือระบบนี้เปนหลักการแบงปนแรงงานที่ผานระบบ
แลกเปลี่ยนแรงงานรวมไปถึงแบงปนผลผลิต หากไดผลผลิตเหลือเฟอใหผูอื่นที่อยูในชุมชนเก็บเกี่ยวไรของ
ตนเองได ผลผลิตขาวที่ไดมาจะมีระบบการแบงปนกันเองในชุมชนมิใหครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งขาด
แคลนขา วกิ น ดั ง คํ า พั ง เพยที่ว า “ได กิ น ก็ ได กิน ดว ยกั น ทั้ ง หมู บา น หากอดอยากก็ต อ งอดอยากกัน ทั้ ง
หมูบาน” เปนตน ไรหมุนเวียนเปนแหลงผลิตและเก็บเมล็ดพันธุพืชที่หลากหลาย เมล็ดพันธุพืชพื้นบาน
สว นใหญ จ ะยั ง คงอยู ใ นไร ห มุ น เวี ย นเพราะจะเก็ บ รั ก ษาเมล็ ด พั น ธุที่ ผ า นกระบวนการปลู ก ในพื้ น ที่ ไ ร
หมุนเวียนหรือการใชหลักการ ของ In situ5 และนอกจากไดขาวแลว ไรหมุนเวียนยังเปนแหลงอาหารให
เจาของและคนในชุมชนตลอดทั้งป จึงสามารถพูดไดวาระบบนี้เปนแหลงผลิตความมั่นคงทางอาหารที่
สําคัญของชุมชน นอกจากนี้ในอีกมิติหนึ่งของระบบไรหมุนเวียนคนพบวาเปนพื้นที่ที่เปนวงจรสรางความ

5

In situ เปนการรักษาพันธุพืชโดยผานกระบวนการปฏิบัติการเพาะปลูกจริง เชน ไรหมุนเวียนเปนตน
22

หลากหลายทางชีวภาพ นอกจากไรที่ทํากินในปนั้นจะเปนแหลงผลิตความหลากหลายเมล็ดพันธุแลว พื้นที่
ไรหมุนเวียนที่ฟนตัวตั้งแตปที่ 1- 2 เปนแหลงอาหารของสัตวเลี้ยงและสัตวปาเปนอยางดีพรอมทั้งเปนพื้นที่
ขยายพันธุของสัตวปาตางๆดวยและการฟนตัวในปตอ ๆ ไปเปนแหลงเจริญเติบโตของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทั้งพืช และสัตวตางๆ
รูปแบบที่ 2 การทําสวนผสมผสานในรูปแบบของวนเกษตร โดยรักษาตนชาที่มีอยูแลวตาม
ธรรมชาติในพื้นที่ปา ปลูกเพิ่มเติม อีกทั้งปลูกไมผลเชนพลับพันธุดีเสริมผสมผสานในพื้นที่ปา เปนอาหาร
และสรางรายได อีกทั้งสามารถใชไมใชสอย และสมุนไพรจากพื้นที่เหลานี้ได
รูปแบบที่ 3 การทํานาขาวโดยปรับพื้นที่ที่เหมาะสมและทําระบบทดน้ําหรือขุดลําเหมืองใหน้ํา
เขาในที่นาได พื้นที่ทํานาขาวสวนใหญเปนพื้นที่ที่ไมชันมาก
สัดสวนการใชที่ดินแตละประเภทของบานหินลาดใน แสดงตามตารางที่ 2.1 และรูปที่ 2.3
ตารางที่ 2.1 ขอมูลการใชที่ดินบานหินลาดใน
ลําดับที่ ประเภทการจัดการ
พื้นที่
ตร.กม.

ไร

สัดสวน
รอยละ(%)

1

ที่อยูอาศัย

0.02

12.05

0.12

2

พื้นที่นา

0.08

49.98

0.49

3

พื้นที่สวน(ไมยืนตน)

1.26

788.58

7.67

4

พื้นที่โรงเรียน

0.00

2.03

0.02

5

พื้นที่ไรหมุนเวียน

1.26

786.77

7.65

6

พื้นที่ปาชา

0.01

4.97

0.05

7

พื้นที่ปาชุมชน

13.82

8,635.37

84.00

16.45

10,279.75

100.00

รวม
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รูปที่ 2.3 แสดงการจําแนกพื้นที่ใชสอยและปาชุมชนบานหวยหินลาดใน
นอกจากการทําการเกษตรแลว ชาวบานนั้นยังมีอาชีพอื่นๆ อีก เชน การเลี้ยงสัตว ไดแก หมู ไก วัว
ควาย หมา แมว ซึ่งเปนวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม สําหรับ หมู ไก จะใชสําหรับประกอบพิธีกรรมและบริโภค
ภายในครัวเรือน เลี้ยงเปด เลี้ยงปลาในบอปลา สําหรับบริโภค เลี้ยง หมา แมว สําหรับเฝาบาน เลี้ยงวัว
สําหรับเอาไวขาย เปนรายได อาชีพการหาของปา ในแตละปจะเก็บของปาตามฤดูกาล จะสามารถเก็บ
หนอไม มะขาม มะแขวน น้ําผึ้ง หนอหวาย ผัก ผลไม และเห็ด ตาง ๆ ซึ่งสวนหนึ่งอยูในสวนวนเกษตรของ
ชุมชน สําหรับบริโภค และขายบางเล็กนอย แตสําหรับใบชา และใบชาแก สามารถเก็บเกี่ยวขายไดตลอด
ป นอกจากนั้นยังมีอาชีพการทํางานหัตถกรรม จักสานและงานฝมือตางๆ ชาวบานหินลาดใน เปนชุมชน
หนึ่งที่ยังคงรักษาเอกลักษณในงานศิลปหัตถกรรมดานงานฝมือการทําเครื่องดนตรี เชน การทํากลอง พิณ
(เตหนา) และเครื่องเปา (แกว) เปนที่เลื่องลือไปไกลและยังมีการทอผาตางๆของสตรีเพื่อเอามาใชกันเอง
เปนหลัก การแกะสลักไมสําหรับโมชา หัตถกรรมจักสานตาง ๆ สําหรับใชสอยกันเองตามวิถีวัฒนธรรม

24

ของคนกะเหรี่ยงเปนตน ดังจะเห็นขอมูลจํานวนครัวเรือนในการประกอบอาชีพตางๆของบานหินลาดใน
ดังตอไปนี้
ตารางที่ 2.2 ขอมูลการประกอบอาชีพ
ประเภทอาชีพ
รายละเอียด

จํานวน(ครอบครัว)

1. กลุมเกษตร

เพาะพันธุไมพื้นบาน

23

2. ทําสวนชา

ดูแล รักษา แปรรูป

23

3. ทําไรหมุนเวียน

ปลูกขาว พืชผักที่หลากหลาย สมุนไพร

20

4. ทํานา

ปลูกขาว

14

5. หาของปา

หนอไม หวาย มะขม น้ําผึ้ง พืชผักตาง ๆ

23

6. เลี้ยงสัตว

เลี้ยงวัว หมู ไก

7
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2.2.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การที่ระบบนิเวศและผืนปาบานหินลาดในยังคงสภาพความสมบูรณที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงและเปนแหลงตนน้ําที่รมเย็นของแมน้ําลาวทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ชุมชนบานหินลาดในไดมี
การจัดการทรัพยากรตามวิถีตามจารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของคนกะเหรี่ยงมาแตดั้งแตเดิมมา
ซึ่งกอเกิดการดูแลจัดการและใชทรัพยากรเพื่อการดํารงชีพอยางยั่งยืนทั้งนี้เปนเพราะชุมชนนบนอบและให
ความเคารพตอทรัพยากรธรรมชาติ แมวาในชวงกวารอยปที่ผานมาหมูบานหินลาดในตองเผชิญกับปญหา
การบุกรุกผืนปา การเขามาใชพื้นที่ของกลุมอื่นๆ และโครงการของรัฐที่เขามาใชพื้นที่ปา ปญหาเหลานี้ทํา
ใหชุมชนไดรวมกันยืนหยัดตอสูเพื่อปกปองนิเวศและผืนปาเหลานี้ตลอดมา
ดังตัวอยางในราวป 2529 ชุมชนบานหินลาดในไดเผชิญปญหาการเขามาของบริษัทสัมปทานปา
ไม โดยในชวงป 2529 – 2531 บริษัทสัมปทานปาไมไดเขามาทําไมในพื้นที่ของชุมชน ทําใหตนไมใหญ ๆ
ถูกตัดไปจํานวนมากและมีการตัดถนนเขาสูชุมชนทําใหชาวบานเริ่มรูสึกขาดความมั่นใจ รูสึกไมมั่นคงใน
เรื่องที่ดินทํากิน และที่อยูอาศัย ทําใหชาวบานตองเรียกรอง ตอรอง ไมใหมีการตัดไมในพื้นที่ที่มีรัศมีใกล
หมูบา น ตอมา ชุมชนก็ ยังได รับผลกระทบจากการประกาศพื้น ที่อนุรักษ ในชวงเดือนธันวาคม 2539
ชาวบานไดเขาไปรวมวิเคราะหปญหาผลกระทบจากการประกาศเขตปาอนุรักษกับเครือขายกลุมเกษตรกร
ภาคเหนือ ซึ่งเปนเครือขายที่มีการรวมตัวของเกษตรกรที่ไดรับความเดือดรอนจากชุมชนตาง ๆ และไดเขา
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รวมกับองคกรภาคประชาชนระดับชาติ เชนสมัชชาคนจนไปรวมชุมนุมที่หนาทําเนียบรัฐบาลจนไดมติ
คณะรัฐมนตรีมารองรับหลายฉบับ แตก็ไมสามารถที่จะนําไปสูแกปญหาในเชิงปฏิบัติไดตามที่ไดเจรจาตก
ลงกันไว
ชุมชนบานหินลาดในไดดําเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในในชุมชนของตนเองตามความเชื่อ
และจารีตธรรมเนียมปฏิบัติ ตามแบบฉบับของคนกะเหรี่ยงในการจัดการ ดิน น้ํา ปา และ สัตวปา อยาง
เครงครัด รวมทั้งไดผสมผสานรูปแบบการจัดการปาชุมชนที่งายตอการนําเสนอใหกับบุคคลภายนอก เชน
การออกกฏระเบียบของชุมชนเพิ่ม เชน ชุมชนสามารถใชทรัพยากรตามความจําเปนแตหามนําเอาไม
ออกไปขายข างนอกโดยเด็ ดขาด หามใชเทคโนโลยี เสริม เชน เลื่อยไฟฟา มาตัดไมในพื้น ที่ชุมชน หา ม
บุคคลภายนอกมาใชประโยชนทรัพยากรเพื่อออกไปขายอยางเด็ดขาดเปนตน การสํารวจการใชที่ดินตางๆ
ดวยเครื่อง GPS การทําขอมูลการใชที่ดินที่ออกมาเปนแผนที่ทําใหเกิดความชัดเจนในการรับรูและนําเสนอ
มากขึ้นรวมทั้งมีความรวมมือกันระหวางเครือขายจากหมูบานขางเคียงในลุมน้ําเดียวกันและเครือขายตาง
ลุมน้ําอื่นๆ เริ่มจากภาคเหนือไปสูภาคอื่นๆ ที่เจอปญหาในทํานองเดียวกันเพื่อลดปญหาความขัดแยงใน
การใชทรัพยากรจนมีการพัฒนากลไกการจัดการปาขึ้นในรูปแบบของของคณะกรรมการจัดการปาชุมชนซึง่
มีบทบาทหนาที่ในการดูแลจัดการ ดิน น้ํา ปา โดยองคกรชุมชนของกลุมชาติพันธุตางๆและคนพื้นราบบน
ฐานจารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติขยายและกวางขวางมากยิ่งขึ้น
ประสบการณการตอสูเพื่อพิทักษปา ทําใหชุมชนมีการปรับปรุงจากการจัดการทรัพยากรปา ตาม
ประเพณีในชวงแรกซึ่งเปนการจัดการตามความเชื่อและการเคารพตอธรรมชาติ จึงไดริเริ่มสรางระเบียบ
เกี่ยวกับทรัพยากรปาขึ้นมาใหมและจําแนกพื้นที่ที่ทํากิน พื้นที่ปาและที่อยูอาศัยขึ้นอยางชัดเจน เพื่อเปน
แบบอยางในการเรียกรองใหเกิดการยอมรับคนอยูกับปาจากภายนอก ชุมชนมีความระมัดระวังในเรื่องของ
ความขัดแยงจากคนภายนอก และหมูบานใกลเคียงในการใชประโยชนจากปารวมกัน
ชุมชนหินลาดในไดจําแนกพื้นที่ตางๆออกเปน 4 ประเภท ประเภทที่ 1 พื้นที่อยูอาศัยและพื้นที่
สาธารณะใชเปนที่สรางบาน โรงเรียน วัด ของชุมชน ซึ่งมีอาณาบริเวณที่มีความชัดเจนแนนอน ประเภท
ที่ 2 พื้นที่ดินทํากินซึ่งประกอบไปดวยพื้นที่ไรหมุนเวียน พื้นที่เหมาะสมจะเปนพื้นที่ไหลเขา หุบเขา สวน
พื้นที่นา พื้นที่ที่เหมาะสมจะอยูบริเวณริมลําหวย ริมแมน้ํา พื้นที่ชุมน้ําและพื้นที่ที่ตั้งอยูในที่สามารถทดน้ํา
เข า นาได และ พื้ น ที่ ส วนไม ผ ลซึ่ ง ประกอบไปด ว ยไม ยื น ต น ต า งๆ เช น สวนชา มะขาม พลับ พื้น ที่ ที่
เหมาะสมจะเปนในพื้นที่ริมลําหวย น้ําซับ พื้นที่ไดแสงนอย พื้นที่ประเภทที่ 3 ปาอนุรักษพันธุสัตวปา
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ของชุมชน ทั้งนี้เพื่อใหเปนแหลงเพาะพันธุสัตวปา ซึ่งอยูรอบ ๆ บริเวณหมูบาน ซึ่งถือเอาหมูบานเปน
ศูนยกลาง ในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร หามลาสัตวปาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เนื่องจากอยูใกลชุมชนงายตอ
การควบคุม และสามารถไดยินเสียงปนดัง ใหสัตวปาสามารถหลบซอนอาศัยอยางสบาย เพราะสัตวปาสูญ
หายไปจากชุมชนมากแลวในอดีต และสัตวปา ยังเปนสื่อ หรือเครื่องมือ ตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรไดดี
อีกทางหนึ่ง ซึ่งผลคือบานหินลาดในจะไดเสียงรองของสัตวปา ดังกองรอบ ๆ หมูบานมากมาย และถาเขา
ไปดูสามารถพบสัตวปางาย เชน ไกฟา นก หนูเปนตน พื้นที่ประเภทที่ 4 พื้นที่ปาใชสอย ถือวาเปน
พื้นที่หากิน หาเก็บของปา พืช ผักผลไม ยาสมุนไพร ตาง ๆ ได และหาไมสําหรับใชสอย กอสรางบานที่
อาศัย หาฟน ของชุมชน ซึ่งเปนพื้นที่ทั้งหมดของปาที่มีอยู ซึ่งชาวบานถือหลักการวาทุกพื้นที่สามารถใช
สอยและหาของปาได และทุกพื้นที่ตองรักษา ทุกที่ใชได และทุกที่ตองอนุรักษ เปนการจัดการที่ยั่งยืน และ
เอื้อตอชุมชนมากที่สุด บานหินลาดในจะทําแนวกันไฟ ดับไฟปา และเมื่อไดกินผลไม จะนําเมล็ดผลไมไป
หวานในพื้นที่ปาใหงอกออกมาในพื้นที่ปาธรรมชาติ ใคร ๆ เมื่อเห็นตนไมงอกขึ้น ทุกคนชวยดูแล และทุกคน
สามารถเก็บเกี่ยวผลได ดังเชน มะนาว สมโอ ฝรั่ง เสาวรส และอื่น ๆ ตามริมทางเดินทั่วไป
ในป 2551 ชุมชนบานหวยหินลาดใน รวมกับมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ไดศึกษา รูปแบบการผลิตใน
ระบบเกษตรไรห มุน เวี ย นและปา ชุ ม ชนกั บ บทบาทในการส ง เสริ ม ความมั่น คงดา นอาหารและลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจก6เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองแกสังคมวา ระบบการผลิตและวิถีการดํารงชีวิต
ของชาวบานมิใชตนเหตุปญหาโลกรอน ผลการศึกษาศักยภาพไรหมุนเวียนในการกักเก็บคารบอน ทีมวิจัย
ชาวบานหวยหินลาด ในพบวา ป 2551 ไรหมุนเวียนในชุมชน (ประกอบไปดวยไรปปจจุบัน 114 ไร และไร
พักฟนปที่ 1-10 ประมาณ 4,476 ไร) มีศักยภาพในการกักเก็บคารบอนไดประมาณ 17,643 ตัน โดยมี
คารบอนที่สูญเสียจากการเผาไรเพีย ง 476 ตั น สวนขนาดของไรหมุ น เวียนจะอยูประมาณ 4-5 ไร ตอ
ครัวเรือน ไรหมุนเวียนจึงเปนระบบที่สอดคลองกับระบบนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนและเกื้อกูลตอวิถีชีวิต
ธรรมชาติ เปนระบบที่ตนไมจากไรเหลาจะดูดซับคารบอนไดมากเพราะไมในไรเหลาที่กําลังเติบโตตองการ
อาหารจึงดูดซับคารบอนไดมากเพื่อที่จะไดเติบโตเร็ว และการดูดซับมีมากกวาตนไมที่โตเต็มที่อยูในปา
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เอกสารเผยแพร กรณีศึกษาโลกรอน : ระบบการผลิตไรหมุนเวียนและการจัดการปาชุมชนบนพื้นที่สูง :วิถีการผลิตเพื่อ
โลกเย็นที่ยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนหวยหินลาด อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย เรียบเรียงโดย พุทธิณา นันทะวรการ
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ จากงานศึกษาของมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ป 2553 “วิถีการผลิตในระบบการเกษตรและการ
จัดการปาชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการสรางความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรรายยอยบนพื้นที่สูง
กรณีศึกษารูปแบบการผลิตในระบบเกษตรไรหมุนเวียนและปาชุมชนหวยหินลาด”
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ธรรมชาติ เพราะความต องการดูดซับเพื่อการเจริญเติบโตจะนอยกวา แตตน ไม ใหญเหล านี้ จะเก็ บกั ก
คาร บ อนได ดี ก ว า ข อ ค น พบนี้ ทํ า ให เ ราเห็ น ว า ระบบไร ห มุ น เวี ย นมิ ใ ช เ ป น สาเหตุ ก ารปล อ ยคาร บ อน
นอกจากนี้ชุมชนไดดูแลรักษาปาไมใหเกิดไฟไหมปาอยางเขมงวดมาโดยตลอด
ผลการศึกษา ยังเสนออีกวา การคุมครองปาโดยทั่วไปในพื้นที่ 1 ไร สามารถดูดซับคารบอนได
ประมาณ 33.92 ตันตอป ดังนั้นในชวง 1 ปปาชุมชนในพื้นที่บานหวยหินลาดในจึงมีศักยภาพในการดูดซับ
คารบอนไดถึง 661,372.16 ตัน นายชัยประเสริฐยังอธิบายใหเห็นความสัมพันธระหวางการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพกับการทํามาหากินวา “...เรามีที่ดิน ที่ทํากิน มีวัฒนธรรม มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพจะแยกสวนอันใดอันหนึ่งไมได เมื่อวัฒนธรรมการทํามาหากิน ทํางานเอื้อตอการรักษานิเวศน และ
สิ่งแวดลอมการทําสวนชาที่เอื้อตอการทําไร เชื่อมกับการทํานา และการหาของปา...” การจัดการเหลานี้
เปน วิ ถีชุม ชนที่ได ดํารงสืบทอดจากบรรพบุรุษมาช านาน การสะสมองคความรู ภูมิปญญา ความเชื่อ
วัฒนธรรมประเพณี และวิถีปฏิบัตินี้จะตองไดรับการยอมรับ
2.3 กลไกสําคัญในการสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
กลไกการสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบานหินลาดใน มีทั้งระดับบุคคลไดแก ผูนําวัฒนธรรม
ประเพณี คือ ฮีโข ผูรูวัฒนธรรมที่เชี่ยวชาญเฉพาะดานของชุมชน เชน การขับลํานํา หมอดูที่ใหการทํานาย
การเลี้ยงผี การทอผา การจักสาน การทําเครื่องดนตรี การหาของปา รวมทั้งผูนําทางการ ไดแกผูใหญบาน
และผูนํากลุมองคกรตาง ๆ ในระดับครอบครัวและเครือญาติ ซึ่งมีบทบาทหนาที่สําคัญในการสืบทอด
ถ า ยทอดวั ฒ นธรรม เนื่ อ งครอบครั ว มี ค วามสั ม พั น ธ กั น อย า งใกล ชิ ด สนิ ท สนม สามารถที่ จ ะเรี ย นรู
วัฒนธรรมรวมกันดวยการปฏิบัติ ผานการทํามาหากินในชีวิตประจําวัน ผูอาวุโสสอนผูที่ออนอาวุโสผาน
วิธีการตาง ๆ เชน ผานการเลาตํานาน นิทาน คําพังเพย การทํานาย คําสอนตามความเชื่อ จารีตประเพณี
ธรรมเนียมปฏิบัติ ครอบครัวและญาติจะทําเปนแบบอยาง คอยแนะนํา สั่งสอน ตักเตือน ใหอภัยเมื่อทําผิด
กลยุทธในการสั่งสอนตักเตือนกันของชาวปกาเกอะญอ คอยดูจังหวะและโอกาสอยางเหมาะสม
ดังคํากลาวที่ไววา “สอนลูกสอนหลาน สอนบนขันโตก สอนสามีภารยาสอนที่ใตผาหม” ดังนั้น เราจะเห็นวา
วิธีการถายทอดสืบทอดจะชวย ๆ สะสมบมเพาะครั้งแลว ครั้งเลา จนเปนคนดีใหได เมื่อสอนลูกหลาน
ตอนที่กินขาว เขาก็ตองฟงกัน สามีภรรยา เมื่อเขานอนในผาผืนเดียวมีเรื่องอะไรเลาสูกันฟงจากการที่ไมเขา
กันก็เขาใจกันได ครอบครัวเขาใจกัน ครอบครัวอบอุน นํามาซึงชุมชนมีความสุข ซึ่งทําใหแกไขปญหาเรื่อง
การที่ตองพึ่งพาเรียนรูจากครอบครัวอื่น หรือคนที่ไมใชญาติพี่นอง ซึ่งโดยวัฒนธรรมแลวการที่จะสั่งสอน
28

ลูกหลานคนอื่นยอมตองเกรงใจพอแมของเขา หากแตชุมชนบานหินลาดในทั้งชุมชนเปนญาติพี่นองกัน
แทบทั้งหมด ดังนั้นการถายทอดสืบทอดวัฒนธรรมชุมชน ยอมทําไดงายมากขึ้นดวยความเปนเครือญาติที่
ใกลชิดกันอยางแนบแนนนั้นเอง
สําหรับในระดับชุมชน กลไกการสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สําคัญไดแกกลุมและกองทุน ซึ่งมี
อยูเปนจํานวนมากในหมูบาน กลุมและกองทุนเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาใหมเพื่อการจัดการปญหาที่เกิดขึ้น
ใหมหลายดาน แตองคกรเหลานี้ก็ไดตั้งขึ้นอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแบบเครือญาติ ใชทรัพยากรมนุษยที่
มีอยู ผสมผสานความเชื่อและความรูดั้งเดิม เพื่อการพัฒนาที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมและลักษณะ
สังคม กลุมและกองทุนที่มีอยูในหมูบานมีดังนี้
กลุมที่1 กลุมแกนนําการอนุรักษจัดการทรัพยากร ไดตั้งขึ้นเมื่อป 2518 วัตถุประสงคเพื่อ
ชวยกันดูแลจัดการทรัพยากรปาไม การทําแนวกันไฟ กิจกรรมการทําแนวกันไฟจะทําแนวกันไฟในชวงเดือน
กุมภาพันธ – มีนาคม ของทุกป โดยคนในชุมชน มีการสรางหอคอยเฝาระวังไฟปา ไดรับงบสนับสนุนจาก
องคการบริหารสวนตําบลบานโปงและแหลงอื่นที่มีจิตศรัทธาบริจาคให นอกจากนั้นก็มีกิจกรรมการตรวจ
ลาดตระเวนดูผืนปาหรือออกสํารวจตรวจปาเพื่อสอดสองดูแลและปองกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก
โดยใหถือเปนหนาที่ของคนในชุมชนทุกคนที่อาศัยอยูในหมูบานหินลาดใน
นอกจากนั้นกลุมแกนนําการอนุรักษจัดการทรัพยากรยังทําหนาที่การออกกฏระเบียบตางๆของ
ชุมชนและรวมไปถึงการจัดตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ การจัดเวทีประชุมตางๆ ใหกับชุมชนทั้งในระดับ
ชุมชนและระดับเครือขายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เชื่อมโยงกันเปนเครือขายในระดับลุมน้ําเดียวกัน
และระดับระหวางลุมน้ําเปนตน สิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งของกลุมแกนนําการอนุรักษจัดการทรัพยากรคือการ
พัฒนาแผนการถายทอดองคความรูภูมิปญญาใหกับคนรุนใหมจากรุนสูรุนเปนตน ทั้งนี้กลุมแกนนําการ
อนุรักษจัดการทรัพยากรซึ่งมีนายปรีชา ศีริ เปนประธานกรรมการเปนคนแรก ในป พ.ศ. 2525 ไดมีการ
พั ฒ นาโครงสร า งคณะกรรมการและกฏระเบี ย บต า งๆขึ้ น และจนมาถึ ง ป พ.ศ. 2542 มี ก ารปรั บ ปรุ ง
กฎระเบี ย บใหม พ ร อ มทั้ ง ปรั บ เปลี่ ย นคณะกรรมการชุ ด ใหม ขึ้ น มาโดยมี นายชั ย ประเสริ ฐ โพคะ เป น
ประธานกรรมการสืบตอมา
กลุมที่ 2

กลุมสงเคราะหราษฏรไดมีการจัดตั้งขึ้นเมื่อป 2536 โดยกรมประชาสงเคราะหมี

วัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือชาวบานดานการเจ็บไขไดปวย ผูประสบอุบัติภัย จัดตั้งกองทุนใหคนชรา มี
สมาชิกทั้งหมด 13 คนโดยมีนายปรีชา ศิริ เปนประธาน
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กลุมที่ 3 คือ กองทุนละลาย เกิดจากการเปรียบเทียบอยางชัดเจน กับกองทุนเงินลาน หรือ
กองทุนอื่น ๆ ในอดีตมีกองทุนแลวชาวบานมีแตหนี้ การเดือดรอนแลวขอความชวยเหลือจากกองทุนแลวก็
ยัง การเปน หนี้ ทํ า ให สรา งภาระมากขึ้น และไมส ามารถทุ ม เท เสี ย สละ เพื่อ การอนุ รัก ษได แตสํ า หรั บ
“กองทุนละลาย” เปนการสะสมกองทุนจากการประกอบอาชีพพื้นบาน ในทองถิ่น แลวมารวบรวมกันไว
เมื่อมีชาวบานเดือดรอน หรือมีเหตุการณที่จําเปนตองใช ใชได โดยไมคืน ซึ่งแตละคนไดรับผลประโยชนกัน
อยางทั่วหนา ทั้งชุมชน และผูอื่นดวย แหลงที่ไดจากกองทุน ไดจาก 1) การขายหนอไม ในฤดูหนอไมทุกคน
จะเก็บหนอไมขาย พอขายหนอไมไดก็ตองสมทบเขากองทุน ในอัตรา หนอไม 1

กิโลกรัม สมทบ 20

สตางค 2) การขายน้ําผึ้ง ไดเก็บน้ําผึ้งจากปาพอขายแลวก็สมทบเขากองทุนโดย น้ําผึ้ง 1 ขวด สมทบเขา
กองทุน 30 บาท 3) การศึกษาดูงานของบุคคล หรือคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขามาในชุมชน จะมีการสมทบเงิน
ใหกั บชุ ม ชน นอ ยบ า ง มากบ า ง และคา วิท ยากรที่ไ ด จ ากการบรรยาย และพาไปดู ง านในพื้น ที่ ชุ ม ชน
บางครั้งจะมีการใหคาวิทยากรบาง จึงไดมีการสมทบเขากองทุนตามความเหมาะสม 4) คาตอบแทนผูนํา
ทางการ ซึ่งไดริเริ่มในสมัยที่นายชัยประเสริฐ โพคะไดมาเปนผูใหญบาน และไดกลาวชักชวนใหผูชวย
ผูใหญบาน ไดรวมกันเสียสละคาตอบแทนที่ไดรับ เพื่อเปนการตอบแทนชุมชน โดยผูใหญบานบริจาครอย
ละ 10 ของเงินคาตอบแทน สวนผูชวยผูใหญบาน บริจาครอยละ 5 ของเงินคาตอบแทนเปนตน
สําหรับการใชจายเงินกองทุนนั้นไดมีขอตกลงดังตอไปนี้ เรื่องที่1 การติดตามขอมูลขาวสาร
ดานนโยบายที่กระทบตอชุมชน จะเปนนโยบายของรัฐบาล หรือรัฐทองถิ่นที่เปนงานของสวนรวม จะ
สามารถใชจายที่เปน คาเดินทาง คาอาหาร ตามความจําเปน เรื่องที่ 2 การทําแนวกันไฟ ในทุก ๆ ป เมื่อ
เขาสูฤดูรอน ประมาณ เดือน กุมภาพันธ – มีนาคม ชาวบานจะรวมกันทําแนวกันไฟ รอบ ๆ อาณาเขตของ
ชุมชน จึงใชเวลาหลายวัน ไดนําเงินจากกองทุนนี้ เปนคาอาหารกลางวัน แทนที่จะรอขอจากหนอยงาน
ภายนอก
กลุมที่ 4 กองทุนจัดงานบวชปา จะนําเงินนี้ใชสําหรับจัดงานบวชปา เชน คาอาหาร คาการ
จัดการตางๆ รวมทั้งคาอาหารสําหรับการตระเวนตรวจปาของชุมชนดวย ทําใหมีแรงจูงใจและความสะดวก
มากขึ้น ทั้งนี้การจัดการกองทุนนี้ไดรับการไววางใจกันและกันจากคนทั้งชุมชน เชน ความรวมมือในการ
สมทบและการนําไปใชจายมีการบันทึกและรายงานที่ชัดเจน จึงเกิดการจัดการที่ดีซึ่งนําไปสูในการจัดการที่
ยั่งยืนตอไป สิ่งที่พิสูจนมาแลวก็คือ กองทุนมีความยั่งยืนมาจนทุกวันนี้
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กลุมที่ 5 กองทุนออมทรัพย จัดตั้งขึ้นมาเมื่อ ป พ.ศ. 2532 เปนกองทุนสําหรับใชเพื่อสวนรวม
ตอมาปรับมาใชเปนเรื่องของกองทุนที่ดิน ไดมีการตั้งคณะกรรมการดูแลอยางชัดเจน สําหรับแหลงที่ไดมา
ไดมาจากการเขาหุนกัน หุนละ 10 บาท โดยทุกวันที่ 10 ของเดือน ใหมีการสมทบจากทุกครอบครัว
สามารถกูยืมไดภายในชุมชนที่เปนสมาชิก และไดทุกเวลาเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน “กันไวดีกวาแก” โดยกูยืมไม
เกินคนละ 1,000 บาทและสามารถใชคืนโดยไมมีดอกเบี้ย
กลุมที่ 6 กองทุนโฉนดชุมชน หรือกองทุนที่ดินชุมชน เริ่มขึ้นเมื่อ เดือนมิถุนายน 2553 ที่
หมูบานหินลาดในไดรับการตรวจสอบ และรับรองเปนพื้นที่โฉนดชุมชน จึงตองมีกองทุนโฉนดชุมชน เพื่อใช
ในกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ที่ ดิ น และการแก ไ ขป ญ หาที่ ดิ น ของชุ ม ชนเป น หลั ก จึ ง ได มี ก ารสรรหา
คณะกรรมการกองทุนและไดรับการสรรหาใหชุมชนไดมีสวนรวม สมทบเงินเขากองทุน คือพื้นที่สวนตนไม
ยืนตน และสวนชา ใหสมทบ ไรละ 1 บาท ในทุกเดือนและพื้นที่นา ใหสมทบ ไรละ 1 บาท ทุกเดือน
กลุมที่ 7 กองทุน“รางวัลลูกโลกสีเขียว” บานหินลาดในไดรับรางวัลตาง ๆ ดังตอไปนี้ ในป
พ.ศ. 2535 ประชาธิปไตยดีเดนไดรับเงินรางวัล 50,000

บาท ในป พ.ศ. 2542 รางวัลลูกโลกสีเขียว

ประเภทชุมชน ไดรับเงินรางวัล 100,000 บาท ในป พ.ศ. 2548 รางวัลลูกโลกสีเขียว 5 ป แหงความยั่งยืน
ไดรับรางวัล 100,000 บาท ในป พ.ศ. 2548 รางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทเยาวชน ไดรับเงินรางวัล 50,000
บาทเปนการมอบใหเยาวชนไดบริหารจัดการในกิจกรรมของเยาวชน ในป พ.ศ. 2549

จากกระทรวง

วัฒนธรรม ไดรับรางวัล 50,000 บาท
ชุมชนไดนําเงินรางวัลนี้สวนหนึ่งจัดซื้อรถยนต เพื่อใหชุมชนใชในยามฉุกเฉิน ในดาน ตาง ๆ เชน ใช
ขนของสวนรวม ที่เกี่ยวกับการสรางวัด การสรางสิ่งกอสราง ถนน แนวกันไฟ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยใหคณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม การเขาโรงพยาบาล ในกรณีฉุกเฉิน
หรือไมมีความสะดวกในการเดินทาง สามารถใชรถยนตนี้ได การทําบุญในงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชุมชน
ต อ งมี ก ารสมทบ เสริ ม เข า ไป การเข า ร ว มประชุ ม เครื อ ข า ยภายนอกที่ ต อ งเกิ ด ค า ใช จ า ย เช น ค า รถ
คาอาหาร คาน้ํามัน ถาไมมีน้ํามัน ก็ใชน้ํามันจากกองทุนได แตสวนใหญผูจัดงานที่เชิญเขารวมจะมีคา
น้ํามันใหอยูแลว
นอกจากนี้ ยังตั้งกองทุนสําหรับดูแลความเสื่อมสภาพของรถยนตชุมชน กองทุนนี้ เกิดจากการ
สะสมเงินจากการสมทบจากผลผลิตขายใบชา ของชาวบานหินลาดใน โดยเก็บในอัตราชา 1 กิโลกรัม ให
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สมทบเขากองทุน 50 สตางค เพื่อใชการรักษาสภาพรถยนต สวนรวมของชุมชน เปนคาซอมรถ เปลี่ยน
อะไหล ถายน้ํามันเครื่อง และเงินสะสมคาการสึกหรอของรถยนต เพื่อที่จะไดใชเพื่อสวนรวมไปนาน ๆ
นอกจากนี้ชุมชนยังมีแผนการสงเสริมวัฒนธรรมชุมชนเพื่อเศรษฐกิจในชุมชน ในลักษณะที่
พึ่งพาตนเอง ไดแก เมล็ดพันธุพืช ทั้งในไรหมุนเวียน และสวน ที่มีความหลากหลาย สําหรับแลกเปลี่ยนและ
แบงปนกันในชุมชน และเครือขายตอไป จัดใหมีครกกระเดื่อง มีประจําไวในครัวเรือนและชุมชน สําหรับตํา
ขาว ไดคุณคาทางอาหารสูงและประหยัด จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาพื้นบาน เชน ยิงโกง ยิงหนาไม ตักน้ํา ฝด
ขาว และอื่น ๆ กิจกรรมทําแกงตาพอเผาะ สรางเปนเอกลักษณอาหารประจําชุมชน สําหรับอาหารการกิน
เนนอาหารพื้นบาน ที่มีวัสดุธรรมชาติ ปลอดสารพิษ และมีเอกลักษณเฉพาะ ระบบการถนอมอาหาร ไวกิน
นอกฤดู เชน หนอแหง มะเขือเทศ หอวอ (กระเพาแดง) บะเกอเออ (ผักกาดแหง) เปนตน รูปแบบการทอผา
จะเปนยอมสีธรรมชาติ ดัดแปลงผลิตภัณฑที่เหมาะ เปนเอกลักษณของกะเหรี่ยงและทองถิ่น การจักสาน
ทําเพื่อใชเองทดแทนการใชพลาสติกที่จะเปนขยะและเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดลอมในอนาคตได
นอกจากนี้ผูนําชุมชนยังไดวางแผนที่จะจัดตั้งสถาบันการเรียนรูที่สงเสริมแนวคิดคนอยูรวมกับปา
เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยเรียกสถาบันการเรียนรูนี้วา “มหาวิทยาลัยวิถีชีวิตคนอยูกับปา”
ใหเปนพื้นที่เรียนรูสืบทอดภูมิปญญาดั้งเดิมใหลูกหลาน ใหเทาเทียมกับภายนอก โดยคํานึงถึง การพึ่งพา
ปา ปาคือแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณคา และเปนแหลงปจจัยสี่ที่ชุมชนตองพึ่งพาอาศัย สําหรับการ
ยังชีพที่หลีกเลี่ยงที่จะใชประโยชนทรัพยากรนั้นยอมไมได แตจะใชอยางไรที่เปนไปอยางชาญฉลาด ให
ความเคารพ ยําเกรงตอเจาของทรัพยากรธรรมชาติที่เปนเจาที่ เจาปา เจาเขา เจาน้ํา ทั้งหลาย ใหประทาน
ทรัพยากรธรรมชาตินี้ใหมีความยั่งยืนนานใหมากที่สุด
การอนุรักษ การปกปอง รักษาสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีความอุดมสมบูรณ ที่ตองดํารง
ไวซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ การปฏิบัติที่ชนเผาปกาเกอะญอมีอยู และปลูกฝง ถายทอดจากรุนสูรุน
ใหอยูอยางพอมี พอกิน ไมโลภมาก ดังภาษิตที่ประจําชนเผาปกาเกอะญอที่วา “เอาะ พิ อะ แบละ กา พิ
อะ เลอ” แปลวา “กินพออิ่ม นุงพออุน” หรือ “ออที เกอ เตอ ที เอาะ กอ เกอ ตอกอ” แปลวา “กินน้ํา ให
รักษาน้ํา ใชผืนดิน ใหรักษาผืนดิน” หรือ “เอาะ เดะ เกอ ตอ เล เอาะ หญา เกอ ตอ กุย” แปลวา “กินเขียด
ใหรักษาผา กินปลา ใหรักษาวังน้ํา” หรือถาการบริหารจัดการทรัพยากรไมเปนจะนําไปสูความไมยั่งยืนได
ดังชนเผาปกาเกอะญอกลาวไววา “เลาะ เหมเหม พิ เลาะ ที ที ซิ” แปลวา “เลนไฟ ไฟดับ เลนน้ํา น้ําแหง”
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ดังนั้นการที่จะใหทรัพยากรธรรมชาติใหมีความยั่งยืน จึงตองมีการอนุรักษทรัพยากรใหเกิดการใช และการ
อนุรักษควบคูกันไปดวยเสมอ
การเรียนรู การสรางพื้นที่เรียนรู กระบวนการเรียนรู การสืบทอด ถายทอดองคความรูการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติตามจารีต ประเพณี ความคิด ปรัชญา และการปฏิบัติของชนเผาปกาเกอะญอ และ
ชุ ม ชนบ า นหิ น ลาดใน จึ ง เป น สิ่ ง สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง เนื่ อ งจากบ า นหิ น ลาดในเป น ชุ ม ชนที่ ไ ด รั บ การ
ประชาสัมพันธใหเปนที่รับรูในการปฏิบัติการที่ดีเรื่องการจัดการชุมชน และสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับสาธารณะ
ชน และผูสนใจอยางกวางขวางแลว ดังนั้นการสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูทั้งภายในชุมชน
และเครือขาย และผูอื่นใหมาเรียนรูจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
การดํ า เนิ น การ“มหาวิ ท ยาลั ย วิ ถี ชี วิ ต คนอยู กั บ ป า ” ได พั ฒ นาจากประสบการณ สู แ นวคิ ด
อุดมการณ ที่จะสืบทอดเจตนารมณของการอยูรวมกันระหวางคนกับปาที่ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ได
อยางไร ซึ่งจะเปนพื้นที่แหงการเรียนรู ในรูปของหลักสูตรทองถิ่น ที่จะชวยคนหาคําตอบกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่เปนประเด็นสําคัญในทุกระดับในขณะนี้ ในประสบการณและพื้นที่
บานหินลาดใน ไดมีความพรอมเรื่องนี้อยางเต็มที่ จากการแสดงความตั้งใจ และการเตรียมพรอมเรื่องนี้มี
ระดับหนึ่งแลว จากการบอกเลาจากผูนําชุมชน เชน นายชัยประเสริฐ โพคะ นายปรีชา ศิริ และแมบานและ
เยาวชน ใหการตอบรับเรื่องนี้เสมอ จากการสอบถามและสังเกตในเรื่องนี้ของผูศึกษา เมื่อดําเนินการเรื่องนี้
เพียงแตแบงบทบาทหนาที่ของคนในชุมชน และทองถิ่น อยางชัดเจน มากขึ้นเทานั้น
“มหาวิทยาลัยวิถีชีวิตคนอยูกับปา” จะเนนการถายทอดองคความรู เชน การจัดการปาชุมชน การ
ทําไรหมุนเวียน การเก็บชา การหาของปา การเก็บหนอไม สมุนไพร องคความรู ปรัชญา ตัวอยางการ
ปฏิบัติที่มีอยู ที่เกี่ยวกับองคประกอบของมหาวิทยาลัยวิถีชีวิตคนอยูกับปา ซึ่งผูนําทางความคิด เชน นาย
ชัยประเสริฐ โพคะ ซึ่งเปนคนรุนใหม ใหการยืนยันวาในความพรอมในเรื่องนี้วา สําหรับบุคคลากร

มี

ทรัพยากรบุคคลภายในชุมชน ทั้งที่เปนผูนําตามประเพณี ผูอาวุโส ผูชาย สตรี เยาวชน ที่สามารถเปนครูผูรู
ในการถายทอดมีแลว แตหากยังไมเพียงพอยังสามารถติดตอประสานกับผูรูของชนเผาปกาเกอะญอใน
พื้นที่อื่นอีก เชน จากอําเภอแมวาง อําเภอสะเมิง อําเภอจอมทอง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม อําเภอ
แจหม จังหวัดลําปาง หรือในพื้นที่อื่น ๆ อีกมากพรอมจะรวมอยูแลวเนื้อหา จะออกแบบ วางแผนไวใน
หลาย ๆ หลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับผูที่ตองการเรียน ตามวัย และระยะเวลาของแตละหลักสูตรที่วางไว
แตในแตละหลักสูตรผูเรียนตองเรียนครบทุกขั้นตอน ถึงจะวัดและประเมินผล และใหการรับรองไดใหมี
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คุ ณ ภาพ เพื่ อ คาดหวั ง ว า เมื่ อ ผ า นหลั ก สู ต รแล ว เขาจะเป น ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ถ า ยทอดเรื่ อ งนี้ ต อ ไป
กระบวนการจั ด การการเรี ย นรู

ถ า จะทํ า จริ ง ๆจะต องประสานความร ว มมื อ จากทุ ก ฝ า ย เช น

สถาบันการศึกษา องคกรชุมชนและเครือขายทรัพยากร องคกรพัฒนาเอกชน เพื่อที่จะออกแบบ คิ ด
วิเคราะห กําหนดเปนวาระรวมที่ตองมีพันธะผูกพัน เชน วางโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร กําหนด
พื้นที่เรียนรูกี่จุด กี่แหง การวัดประเมินผล การรับรองคุณภาพ เพื่อใหผูเรียนจบออกไปมีความรู เกิดความ
ภาคภูมิใจอยางแทจริงดวย
นอกจากกลไกในลักษณะที่เปนองคกรและสถาบันแลว ชุมชนยังไดวางกฎระเบียบเกี่ยวกับรูปแบบ
การใชประโยชนจากที่ดิน ไดแก
1. งดการใชสารเคมีในไรหมุนเวียน ในกรณีพื้นที่อื่น ๆ ใหหลีกเลี่ยงหรือใชในปริมาณที่เหมาะสม
ตามความจําเปนภายใตการควบคุมและตรวจสอบของชุมชน
2. หามไมใหใชรถไถหรือเครื่องจักรในการพลิกหนาดินในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
3. การเปลี่ยนแปลงในการใชที่ดินและรูปแบบการผลิตตองผานความเห็นชอบจากที่ประชุมของ
หมูบาน
4. การทําเกษตรในระบบไรหมุนเวียนและพื้นที่นาใหเนนการใชพันธุพืชพื้นบานหรือพันธุพืชใน
ทองถิ่นเปนหลักในการเพาะปลูก
5. พื้นที่ไรเหลาสามารถใชประโยชนไดเมื่อครบรอบการหมุนเวียน และใชไดเพียง 1 ปตอ 1 รอบ
6. หามขยายพื้นที่ทํากินออกไปนอกขอบเขตพื้นที่ที่ไดสํารวจไวในพื้นที่ 1 : 4,000
7. ในการเผาไรทุกครั้งสมาชิกในชุมชนตองชวยกันทําแนวกันไฟและควบคุมดูแลไมใหลุกลามไป
นอกพื้นที่
นอกจากนี้ จากการเรียนรูจากบทเรียนของชุมชนอื่นหลายชุมชนที่สูญเสียที่ดินทํากินของชุมชน ทํา
ใหช าวบานหิ นลาดในไดประชุมตกลงกันโดยพัฒนากฏระเบียบในการจัดการกรรมสิทธิ์ รวมในชุมชน
ดังตอไปนี้
1. ตองมีระเบียบการจัดการที่ดินเปนลายลักษณอักษรที่สมาชิกเห็นรวมกัน
2. ที่ ดิ น สามารถตกทอดเป น มรดกแก ลู ก หลานได โ ดยต อ งแจ ง กั บ คณะกรรมการเมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน
3. การเปลี่ยนมือหรือการขายสิทธิในการใชประโยชนที่ดินตองผานกองทุนธนาคารที่ดินเทานั้น
และผูที่จะไดรับมอบสิทธิจากชุมชนตองเปนสมาชิกในชุมชนเทานั้น
34

4. หามมิใหบุคคลภายนอกเชาหรือใชประโยชนที่ดินในชุมชน
5. ใหแตละชุมชนมีคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบควบคุมและบริหาร
จัดการที่ดินใหเปนไปตามกฎระเบียบและขอตกลงของชุมชน
6. ใหมีการสํารวจขอมูลรายแปลงและจัดทําขอบเขตที่ดินทํากินลงในแผนที่ภาพถายทางอากาศ
1 : 4,000 และทําการปกหลักหมุดในพื้นที่แสดงแนวเขตของที่ดินทํากิน
7. ใหมีการบริหารจัดการที่ดินทุกแปลงในรูปแบบกรรมสิทธิ์รวม สวนสิทธิ์การใชประโยชนจะได
รับรองภายใตโฉนดชุมชน
8. การแกไขกฎระเบียบใหกระทําไดโดยมติของคณะกรรมการของชุมชนเทานั้น
หากมีการฝาฝนกฏเกณฑตางๆ เหลานี้ขึ้นมา ชาวบานหินลาดในไดพัฒนาบทลงโทษการฝาฝน
กฎระเบียบชุมชน โดยใหดําเนินการดังตอนี้ ขั้นตอนที่ 1. ใหมีการจับควบคุมบุคคลที่ฝาฝนนั้น 2.ใหมีการ
ยึดของกลางเอาไว 3.ดําเนินคดีตามกฎหมายหรือปรับตามความเหมาะสม และ 4. การตัดสินใจทุกครั้ง
ตองมาจากการตัดสินโดยคณะกรรมการของชุมชนเทานั้น
สําหรับปญหาและอุปสรรคของการสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมก็คือการที่เด็กและเยาวชนออก
จากชุมชนไปเรียนตอในระดับสูง ทําใหมีความยุงยากตอการประกอบพิธีกรรมหรือการเขารวมพิธีกรรม เชน
ในอดีต มีการรองเพลง(ธา)ในงานศพโดยเยาวชนคนหนุมสาว เมื่อคนหนุมสาวไปเรียนตอนอกหมูบาน ก็ไม
สามารถเรียนรูสืบทอดวัฒนธรรมการรองเพลง(ธา)แบบดั้งเดิมได เพราะเพลง(ธา) ไมสามารถทําไดใน
ชวงเวลาปกติ ตองมีงานศพที่จัดแบบดั้งเดิมที่ยังมีพิธีกรรมรองเพลง(ธา)อยูเทานั้นถึงจะรองเพลง(ธา)ได
หรือขาดการเรียนรูเรื่องสมุนไพร หรือคาถา ซึ่งแตดั้งเดิมจะเรียนรูไดก็ตอเมื่อผูเรียนจะเจอสถานการณได
ตนเองเทานั้น อีกทั้งปจจุบันเขาถึงการใหบริการสาธารณสุขไดงาย
เทคโนโลยี ความทันสมัย ความสะดวกสบาย ความสนุกสนาน ที่มากับการพัฒนาประเทศ เชน
ถนน โทรศัพท วิทยุ โทรทัศน รถยนต รถจักรยานยนต เสื้อผาอาภรณ ดึงดูดลูกหลาน เด็กและเยาวชนให
หันไปสนใจความทันสมัยมากกวาวัฒนธรรมดั้งเดิม หากผูใหญไมตระหนักที่จะดึงลูกหลานกลับมา และไม
มีการจัดกระบวนสืบทอดอยางจริงจัง วัฒนธรรมดั้งเดิมก็อาจจะหายไป บานหินลาดใน จึงจัดกระบวนการ
นี้ใหเยาวชนรุนพี่คนหาแกนของวัฒนธรรม บันทึกและสอนรุนนองตอไป เนื่องจากเยาวชนจะมีทักษะ
เทคนิคการสอนที่เราใจเด็กมากกวา แตบางครั้งรุนพี่ก็เจอปญหาไมมีเวลาใหเต็มที่ การรับเอาวัฒนธรรม
ใหม ๆ เขาสูชุมชนอยางซึมซับไมรูตัว เชน การไมนับวันดีวันเสีย การแตงกาย การกอสรางอาคารบานเรือน
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การรับพิธีกรรมลอยกระทง นับถอยหลังปใหม(เคาทดาวน) ในอดีตไมมี ในชุมชนสมัยกอน ในชวงเวลา
ปกติเด็กๆ จะเรียนรูองคความรูและพิธีกรรมจากผูรู พอแม ญาติพี่นองที่เปนผูใหญ เมื่อถึงเวลามีการ
ปฏิบัติกิจกรรมวัฒนธรรมตาง ๆ เด็กรุนหลังจึงสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางวัฒนธรรมตางๆเหลานั้นได
โดยงาย
นอกจากนี้ยังพยายามปรับและฟนฟูวัฒนธรรมขึ้นมาใหม ไดแก ชวงที่มีพิธีกรรม”หลื่อกอ” ปรับให
แขกเขามาในชุมชนได ยกเวนขึ้นไปในบานของผูนําฮี่โข เมื่อมีคนตายไดมีการประกอบพิธีตามความเชื่อ
ดั้งเดิมเต็มที่ และไดนิมนตพระภิกษุมาสวดพิธีกรรมทางพุทธใหดวย ผูรูวัฒนธรรมจะมีบทบาทในชุมชน แต
ถาเปนเรื่องการเจรจาอธิบายตอรองกับภายนอก ใหผูรูที่ผานการศึกษาเลาเรียนสมัยใหมไดเปนผูอธิบาย
เพราะสามารถผสมผสานเทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม เชนแผนที่ ภาพถาย สมัยกอนชาวบานทําแผนที่โดย
การวาดเอง การสรางอาคารบานเรือนไดปรับใชใหเกิดความถาวร คงทน ใชกระเบื้องมุงหลังคาและมี
หองน้ํา โดยเนนใหชาวบานทําและชวยเหลือกันเอง จากอดีตที่วาจางบุคคลภายนอก การรับเอาโรงเรียน ที่
พักสงฆ เขาในชุมชนเพื่อเตรียมความพรอม ทําใหงายตอการยอมรับไดงายขึ้น การอธิบายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหสอดคลองเหมาะสมกับผูที่เขามาศึกษาดูงาน โดยปรับวิธีการใหม ๆ ใหมีรูปแบบที่
หลากหลาย เขาใจไดงายขึ้น นอกจากนี้ เวลาทําการเกษตรไดมีการแตงกาย และใชเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยมากขึ้นเพื่อความสะดวกสบาย
2.4 แนวทางการดําเนินงานฟนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
เบลาะที่หายไปของบานหวยหินลาดใน
สําหรับบานหินลาดใน มีเรื่องราวเกี่ยวพันกับเรื่อง”เบลาะ”ดังนี้ เริ่มจากนายสุกา (ปอเฮซอ) อพยพ
เปน ตระกูลสายฮี่โ ขจากอําเภอแมแจ ม ไดมาตั้งหมู บาน ต อมาเกิ ดโรคภัย ไขเ จ็บ จนตองประกอบพิธี
“หลื่อตาเสขอทิ” (เลี้ยงศาลเจาบาน) ตอมาฮี่โข ชื่อนายทาดู (ปอปา) ซึ่งเปนปูคุณชัยประเสริฐ โพคะผูนํา
ปจจุบัน แตงงานกับผูหญิงเชื้อสายเบลาะ (นากรี) ภรรยาไมสนับสนุนการเลี้ยงศาลเจาบาน การทิ้งพิธีกรรม
เลี้ยงศาลเจาบาน กอใหเกิดเหตุการณประหลาดขึ้นในชุมชน เชน มีเสียงดัง ไก หมู วัว เกิดคอหักตาย
คุณยายเกิดอาการปากเบี้ยว พูดไมได มีคนตายมากมาย ในที่สุดก็ตองฟนฟูศาลเจาบาน จากนั้นสิ่ง
เลวรายเหลานี้ก็หายไป หมูบานก็เปนปกติสุข นายนุ ปะปะ ลูกของทาทู เลาวา “การทําพิธีศาลเจาบาน “เส
ขอทิ” ทําได แตตองทําพิธีตรงตนไมเดิมหากจะยายที่ทําพิธีเสขอทิ จะตองยายชุมชนทั้งชุมชนไปดวย”
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เกณฑการตั้ง “เบลาะ” ในอดีต ชุมชนที่สามารถตั้งเบลาะไดจะตองมีจํานวนหลังคาบานตั้งแต 30
หลังคาเรือนขึ้นไปและตองมีหญิงสาวตั้งแต 30 คนขึ้นไป เชนเดียวกับชายหนุมที่จะตองมีตั้งแต 30 คน ขึ้น
ไปเชนกัน
การเปนฮี่โขตองเขมงวดตอธรรมเนียมปฏิบัติ ไมเชนนั้นจะเกิดปญหา ยกตัวอยางเรื่องเลา โดยนาย
สุชาติ ที่บานแมสุ ตําบลหลงคอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเลาวา มีอยูครั้งหนึ่ง ลูกชายของฮีโข
ไดไปทําพิธี รินหัวเหลาแทนพอ ทั้ง ๆ ที่พอยังมีชีวิตอยู ตอมาพอเกิดเปนอัมพาต และอางวาการกระทํา
เชนนั้นก็เสมือนหนึ่งลูกเปนคนฆาพอ และในที่สุดพอก็เสียชีวิตไปในที่สุด และเมื่อลูกไดขึ้นเปนฮี่โขในปนั้น
แทนพอ เขาจึงทําพิธีขอขมา “หลื่อที่ฉาปู” พิธีนี้ทําแลวตองทิ้งหมออุปกรณหุงหาอาหารที่ทําในพิธีนั้น
ทั้งหมด ตองกลับมาแตตัวเปลา จากนั้นเมียของเขาเกิดปวยหนักและรักษาอยางไงก็ไมหาย ในที่สุดจึงตอง
เปลี่ยนศาสนาหันมานับถือศาสนาคริสต ในชุมชนนั้นจึงตองคนหา ฮี่โข คนใหมที่เปนญาติเชื้อสายฮี่โขคน
กอนที่มีความเหมาะสมขึ้นมาเปน ฮี่โข แทนเขาตอไป
นอกจากนี้ ในชุ ม ชนบ า นหิ น ลาดใน ผูนํ า พิ ธี ก รรม ไม ไ ดอยู ในตระกู ล สายเบลาะ ดัง นั้ น จึ ง ไม
สามารถที่ จะประกอบพิ ธีกรรม เรื่ อง”เบลาะ” ได เลย ชาวปกาเกอะญอเชื่อวา ต องอยูในสายตระกูล
“เบลาะ” เทานั้นจึงจะสามารถประกอบพิธีเบลาะได ถา อยูในสาย “หลื่อกอ” หลื่อเสขอทิ เชนบานหินลาด
ใน จะไมสามารถประกอบพิธีเบลาะไดโดยเด็ดขาด
สําหรับความคิดเห็นของผูนําชุมชนในเรื่องเขตวัฒนธรรมพิเศษ พอหลวงปรีชา กลาววา “คิดวา
พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษสามารถทําได เปนการปกปองวัฒนธรรม เปนกําลังใจเปนประโยชนกับชุมชน ให
ไดทิศทางที่ถูกตอง ไดรับทราบวา บางชนเผาบางประเทศไดตอสูหนักกวาเรา เกิดกําลังใจ การนําเอา
วัฒนธรรมชุมชนมาปฏิบัติ เปนประโยชนกับชุมชนเอง และบางอยางดีกวากฎหมายเสียอีก” ผูใหญบาน ชัย
ประเสริฐ กลาววา “เคยคิดมานานกอนที่จะมีการเสนอเรื่องเขตวัฒนธรรมพิเศษ เห็นวาจะตองมีการจัดการ
ตนเองที่ชัดเจน โดยมีการสืบทอดองคความรูจารีตประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของพอแม บรรพบุรุษ เราได
ปฏิบัติเปนรูปธรรมมาระดับหนึ่ง จนเปนที่รับรูและมีผูมาศึกษาดูงานบอยมากอนแลว พื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ
เชน ลูกหลานไมคอยออกจากชุมชน หรือเราวางคนที่ไปเรียน ใหกลับมาสอบถามจากผูรู ผูอาวุโส และเปน
ตัวแทนนําเสนอ ชุมชนไมปฏิเสธหนวยงานภายนอก ที่ผานมามีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตั้งแตป
2534 -2535 โครงการดอยเวียงผา ใหความรูในการปองกันตนเองเมื่ออุทยานจะเขามาในหมูบาน โดยมี
การฝกอบรมในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหชัดเจน ก็เลยเห็นวาเปนบุญคุณมาก”
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โดยสรุปแลว ชุมชนไดเสนอลักษณะของพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ ดังนี้ อาณาเขตการปกครองที่
ชัดเจนไดรับการรับรอง โดยใหชุมชนจัดการภายใตกฏระเบียบ วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ชุมชนมี
อํานาจในการตัดสินใจในการกําหนดเขตการจัดการตนเอง การกําหนดอนาคตในการบริหารจัดการการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการชุมชนของตนเอง กลไก เครื่องมือทางกฎหมายและแนว
ปฏิบัติการพิเศษของชุมชนไดรับการรับรอง โดยรัฐบาลสงเสริม และสนับสนุนทักษะ ความเชี่ยวชาญ
ยกระดับศักยภาพใหแกผูนํา ผูรูของชุมชนใหมีบทบาทตอการนําเสนอรูปแบบการจัดการที่ยั่งยืน
ในสวนเนื้อหาของเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ ชุมชนเสนอดังนี้ มีเวทีวิเคราะหใหกับคนใน
ชุมชน เรื่องพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ วาดีหรือไมดีอยางไร ชุมชนจะตัดสินใจไดถูกตองมากขึ้น การอยูอยาง
ปกติของชุมชนปกาเกอะญอ ที่มีวิถีชีวิตพอเพียง เกื้อกูลตอคนและสิ่งแวดลอม มีกลไกโครงสรางทางสังคม
แตละดานที่ชัดเจน การถายทอดองคความรู สืบทอดวัฒนธรรมการจัดการปา ผาน มหาวิทยาลัยวิถีชีวิต
คนอยูกับปา เอกลักษณ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ของชนเผาและชุมชน การเสริมรายได เชน การเลี้ยง
ผึ้ง เพื่อขายใหเปนกองทุนการจัดการปาจากผูรูจริง การผลิตและแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น เชน
การทําเครื่องดนตรี กลอง แกว เตหนา ไมโมชา

ที่ชุมชนอื่นหาเชนนี้ไดยาก

สนับสนุนการจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยวิถีชีวิตคนอยูกับปา ที่ใหการเรียนรูเรื่องธรรมชาติใหกับสังคมที่สนใจทั่วไป
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บทที่ 3
บานมอวาคี (บานหนองมณฑา) ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
หมูบานมอวาคี เปนหมูบานกะเหรี่ยงสะกอหรือปกาเกอะญอ ตั้งอยู หมูที่ 16 ตําบลแมวิน อําเภอ
แมวาง จังหวัดเชียงใหม เปนหมูบานที่มีความโดดเดนในเรื่องการรักษาความเชื่อและวัฒนธรรมประเพณี
ดั้งเดิมของคนกะเหรี่ยง ในขณะเดียวกันจุดเดนที่ตางจากหมูบานอื่น คือความพยายามจัดการศึกษาใหเด็ก
และเยาวชนในหมูบานดวยตนเอง เพื่อการอนุรักษวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในขณะที่เปดโอกาสใหเด็กและ
เยาวชนไดรับความรูจากภายนอกดวย
3.1 ประวัติความเปนมาและลักษณะของชุมชนที่ศึกษา
หมูบานมอวาคีมีชื่อทางการวาบานหนองมณฑาหรืออีกชื่อหนึ่งที่คนพื้นราบเรียกวา “บานขุน
แมมูด“ ซึ่งเปนชื่อของหนองน้ําในเขตปาของหมูบาน ปจจุบันหนองน้ําแหงนั้นไดเปลี่ยนเปนทุงนาของ
ชาวบานแลว พื้นที่หมูบานมอวาคีเชื่อวามีชนเผาลเวือะไดอาศัยอยูกวา 700 ปมาแลว โดยมีหลักฐาน
ปรากฎเปนสุสานลเวือะที่ชาวปกาเกอะญอเรียกวา “เกอะ หวา โล” ซึ่งเปนชื่อหยอมบานหนึ่งของบานมอ
วาคี ตามหลักฐานมีรองรอยสุสานของ ลเวือะ ในพื้นที่นั้น สวนปกาเกอะญอบานมอวาคี เขามาอาศัยอยู
บริเวณนี้ ประมาณกวา 300 ปมาแลว ตามที่ผูอาวุโสพีพาโละโหม อายุ 80 ปไดเลาวา “มีการอาศัยอยูใน
เขตปาชุมชนมอวาคีมาแลวหลายชั่วอายุคนโดยผูคนหลายกลุม ผูที่เขามาอาศัยอยูกลุมแรกยายมาจาก
หมูบานแมโต และบานแมขะปู ลุมน้ําอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม โดยมีนายตา เขอ เหลอ เปนคนแรก
ที่เขามาอยู ซึ่งในอดีตมีจํานวนบานเรือนไมมาก หลังจากตั้งถิ่นฐานแลวยังมีการยายที่ตั้งหมูบานใน
บริเวณเดียวกันอีกหลายแหง เห็นไดจากบริเวณหมูบานราง (แดลอ) เชนพื้นที่หนองปลา พาเสอแงะโกละ
ดอยนอยโกละ เสอคอเดอโกละ แดลอพะโดะ แดลอโพ

การยายแตละครั้งสาเหตุหลักเนื่องจากความ

ตองการอยูใกลแหลงน้ํา เพราะที่อยูเดิมในชวงฤดูแลงน้ําไมเพียงพอ” สําหรับการยายเขามาอยูที่บานมอ
วาคี หรือหนองมณทา ครอบครัวแรกที่มาอยู คือลูกหลานของนายตา เขอ เหลอ เนื่องจากพื้นที่นี้มีความ
เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐาน มีน้ําอุดมสมบูรณ ใกลพื้นที่ทํากิน และอีกกลุมหนึ่งยายไปรวมกับชุมชนบาน
ใหมที่มีคนอยูกอนแลว ในอดีตหมูบานมอวาคีอยูหมูที่ 6 เชนเดียวกับแมมูด มีผูใหญบานที่เปนทางการคน
เดียวกัน ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2531 ไดมีการแยกออกเปนสองหมูบาน และมอวาคีไดเปนหมูที่ 16 ตําบล
แมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
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ความเชื่อและพิธีกรรม
ในสวนของการปกครองมีการปกครองโดยฮี่โขซึ่งเปนผูนําตามประเพณี พะตี่พาโละเปนฮี่โข ผูนํา
ในการจัดพิธีกรรม ไดแกพิธีหลื่อกอที่ทําปละ 1 ครั้งบริเวณบานของฮี่โขเพื่อความอยูดีมีสุขของชุมชน และ
พิ ธี ห ลื่ อ ต า เส ข อ ทิ ที่ ทํ า ที่ โ คนต น ไม ใ หญ เ พื่ อ ขอให สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ป กป ก พิ ทั ก ษ วั ว ควายซึ่ ง เป น สั ต ว ที่ มี
ความสําคัญตอวิถีชีวิตของคนกะเหรี่ยง นอกจากนั้นฮี่โขก็นําในพิธีอื่น ๆ ของชุมชน เชนพิธีกรรมการมัดมือ
การเลี้ยงผี(แควะชิ) การเลี้ยงผีนาผีไร และการดูแลการละเมิดจารีตประเพณีเชนการทําผิดทางชูสาว สวน
ในการปกครองแบบทางการ มีผูใหญบานชื่อนายภิรมณ พงคชํานาญไพร

ผูชวยผูใหญบาน สมาชิก

องคการบริหารสวนตําบลที่มาจากการเลือกตั้ง มีหนาที่ดูแลความเรียบรอยของลูกบาน ดูแลโครงสราง
พื้นฐานและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดานตาง ๆ ปจจุบัน บานมอวาคี(หนองมณฑา)มีอยู 4
หยอมบาน ไดแก 1) บานหนองมณฑา 2) บานใหม 3) บานปาโมะ และ 4) บานขุนวิน และที่ทําการ
ผูใหญบานตั้งอยูหยอมบานมอวาคี(หนองมณฑา)
นอกจากนี้ หมูบานนี้มีสมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาหรืออิมเปค ซึ่งเปน
องคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานกับกลุมชาวไทยภูเขาเขามาดําเนินงานพัฒนาและสงเสริมดานตาง ๆ มา
หลายป เชน ในดานการจัดการศึกษา ซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป การชวยพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ไดแก ถนน น้ําประปา การสงเสริมใหมีการจัดการปาโดยชุมชนเอง โดยแบงพื้นที่ออกเปนปาใชสอย ปา
อนุรักษ และปาสงวน การรวมกับชุมชนตอรองกับรัฐใหชาวบานมีที่ดินทํากินและไมใหถูกอพยพ การจัดตั้ง
กองทุนวัว กองทุนขาวและกองทุนหมุนเวียนสตรี เปนตน
3.2 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
กลาวโดยทั่วไป ชาวมอวาคียังคงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไวคอนขางมาก ยังคงมีอาชีพ
ทํานา ทําไรหมุนเวียน ทําสวนและปลูกพืชผักสวนครัว เชน ฟกเขียว ฟกทอง ผักกาด พริก แตงกวา เก็บของ
ปาเพื่อบริโภคและขาย โดยมีผลผลิตตามฤดูกาล เชน หนอไม เห็ด ไขมดแดง โดยยังมีระบบการชวยเหลือ
กันแบบเดิมทั้งในการทําการผลิตและชีวิตทางสังคมไดแก การลงแขกชวยเหลือกันในไร นา การชวยและ
รวมงานมงคลสมรส ประเพณีปใหม ประเพณีกลางป การเลี้ยงผีไร การเลี้ยงผีนา การเลี้ยงผีฝาย งานศพ
เปนตน อยางไรก็ดีชาวบานมีความลําบากในการดํารงชีวิตแบบดั้งเดิมมากขึ้น เนื่องจากพื้นที่ทํากินมีจํากัด
จากการที่เจาหนาที่ปาไมเขมงวดในการใชพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากที่พื้นที่ปามอวาคีถูกจัดใหเปน
พื้นที่ปาตนน้ํา ทําใหพื้นที่ทํากินมีนอย บางครอบครัวไมสามารถผลิตขาวใหพอเพียงตอการบริโภคได จึง
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ตองออกทํางานรับจางนอกพื้นที่เพื่อหารายไดเพิ่มเติมเชน เก็บลําไย ดูแลผูสูงอายุ แตชาวบานยังเลือกที่จะ
ไมปลูกพืชเศรษฐกิจที่พึ่งพาการตลาด ซึ่งทําใหวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งขึ้นเหมือนใน
หมูบานอื่น ๆ กิจกรรมทั้งดานการทํามาหากิน และดานประเพณีพิธีกรรมในรอบป สรุปไดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 3.1 กิจกรรมวิถีชีวิตและการผลิตในรอบป
เดือน
มกราคม

กิจกรรมดานวิถีชีวิต
เก็บเมล็ดพันธุพืชไร, รับจาง

กิจกรรมดานประเพณี พิธกี รรม
มัดมือปใหม, กินขาวใหม, พิธีตมเหลา
กินเหลา (เสอลาคีดะ)

กุมภาพันธุ

ถางไรหมุนเวียน, เตรียมพื้นที่นา, สรางบาน มัดมือปใหม แตงงาน
รับจาง, จักสาน, ทอผา

มีนาคม

เผาไรหมุนเวียน , เก็บไขมดแดง

เมษายน

สรางกระทอมในไร เก็บเศษไมในไร เตรีย ม แต ง งาน พิ ธี ดํ า หั ว ผู อ าวุ โ สในเครื อ
ปลูกพืชพรรณตาง ๆ ในไร ทํารั้วลอมรอบไร

จักสาน ทอผา แตงงาน
ญาติและชุมชน

หาของปา
พฤษภาคม

ปลูกขาวไรหมุนเวียน , หวานกลาขาวสําหรับ พิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันปลูกขาวไร
ดํานา ไถนา คราดนาเพื่อเตรียมดํานา

เลี้ยงผีฝาย พิธีเรียกนกขวัญขาว และ
พิธีเรียกฝน

มิถุนายน

ดํานา, เก็บเห็ด, เก็บหนอไม

พิธีรินหัวเหลาจากเมล็ดเชื้อพันธุขาว
(แควะบือแชะคลี)

กรกฎาคม

ถอน(แม)หญาในไรหมุนเวียน, เก็บหนอไม
เห็ด และเก็บพืชผักจากไรหมุนเวียน

สิงหาคม

ถอน(ลูก)หญาในไร, เก็บหนอไม, เก็บเห็ด, พิธีมัดมือกลางปการผลิต(กี่จึ๊อลาคุปู)
ฤดูเก็บเกี่ยวขาวโพด

กันยายน

พิธีเลี้ยงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไร(ปกอคึ)

ถอน(หลาน)หญาไรหมุนเวียน, เก็บผลผลิต พิธีกินขาวใหม(เอาะบือโข)
จากไร

พิ ธี กิ น ข า วเม า และเล า นิ ท าน(เอาะ
แชว)
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เดือน
ตุลาคม

กิจกรรมดานวิถีชีวิต
เกี่ยวขาวไรหมุนเวียน เก็บผลผลิตจากไร

กิจกรรมดานประเพณี พิธกี รรม
พิธีเซนไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไร(พะถอเม
โข)

พฤศจิกายน
ธันวาคม

เกี่ยวขาวในนา, นวดขาวไรหมุนเวียน
เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุจากไร นวดขาวในนา

พิธีกรรมในลานนวดขาว
พิธีเรียกนกขวัญขาวขึ้นฟา(กอถอโถ
พิธีกิ น เหล า ก น ลานนวดข า ว(เผาะคี
ดะ)

ในชุมชนบานมอวาคี มีความหลากหลายทางดานพันธุพืชและยังมีความอุดมสมบูรณอยูมาก ดัง
จะดูไดจากดัชนีชี้วัดทางธรรมชาติ คือ จํานวนและขนาดไสเดือนที่ใหญ ถึงแมการทําไรหมุนเวียนจะถูกลด
ระยะพักฟนลงบางแตพืชผักที่หลากหลายจะถูกปลูกไวบริเวณบานสามารถนํามาใชปรุงอาหารไดทันที
อยางสะดวกสบาย พันธุขาวที่ปลูกก็มีความหลากหลายและเปนขาวพื้นถิ่น เชน ขาวเหนียวขาว ขาวเหนียว
เขี้ยวหนู ขาวกลม(บือโปโละ) ซึ่งเปนพันธุขาวดั้งเดิมของหมูบาน สวนขาวที่นิยมปลูกกันมาก คือ พันธุบือซู
คลี เพราะถือวามีรสชาติอรอย นุม เหนียว ที่สุด พันธุขาวที่ไมคอยปลูกแลว คือ พันธุปาแม จะมีลักษณะ
เปลือกเปนสีแดง เม็ดเล็ก ยาว และยังมีพันธุขาวที่ไดรับการแจกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งใชเวลาปลูก
ในนา 3 เดือน สั้นกวาขาวพันธุอื่นๆ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น ทางสมาคมอิมเปคไดสงเสริมใหมีกองทุนวัว เลี้ยงวัวเพื่อเพิ่ม
รายได ซึ่งก็พบวาวัวไดขยายพันธุและมีการแบงปนใหกับคนที่ไมมี หรือนํารายไดจากการขายวัวมาแบงปน
ใหกับคนที่เลี้ยง และใชบริโภคในชวงงานประเพณีเชน งานแตงงาน
ในดานการนับถือศาสนาในปจจุบัน พบวามีการนับถือ 3 ศาสนาไดแก ลัทธิบรรพบุรุษจํานวน 32
หลัง พุทธ 20 หลัง และศาสนาคริสต 9 หลัง ซึ่งถือไดวาเปนหมูบานที่มีความโดดเดนในดานที่สามารถ
อนุรักษศาสนาแบบดั้งเดิมไดคอนขางมาก เมื่อเทียบกับหมูบานปกาเกอะญออื่น ๆ ในบริเวณเดียวกันที่
สวนใหญจะละทิ้งลัทธิบรรพบุรุษไป สําหรับกลุมที่ยังดํารงศาสนาแบบดั้งเดิม การปฏิบัติตามประเพณีและ
พิธีกรรมดั้งเดิมอื่น ๆ ยังคงดํารงอยู เชนเดียวกับกลุมที่ถือศาสนาพุทธที่แมจะไมทําพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษ
แบบเดิม แตยังคงประเพณีและพิธีกรรมดั้งเดิมที่เกี่ยวกับการทําไรทํานาไว
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ในสวนของสภาพของบานเรือน สวนใหญยังมีรูปแบบดั้งเดิมแมวัสดุเปลี่ยนแปลงไป สวนใหญทํา
ดวยไม มีหลังคามุงกระเบื้อง แตก็มีบานที่ทําดวยไมไผ มุงหญาคาประมาณ 10 หลัง ในชุมชนยังมีรานคา
ขายของเพิ่มขึ้นทั้งหมดจํานวน 5 ราน จากการที่ผูคนมีความตองการสินคาจากภายนอกมากขึ้น
อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงอันเปนผลจากการเขาสูความทันสมัยและระบบเศรษฐกิจแบบสินคา
ทําใหชุมชนเผชิญปญหาใหม ซึ่งสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดังนี้
1) การทองเที่ยว ที่เขามาในหมูบาน กอใหเกิดปญหาการติดยาเสพติดของวัยรุนและชาวบานบาง
คน มีความขัดแย งทางผลประโยชน ความขัดแยงทางวัฒนธรรม เชน กรณีลวนลามอาสาสมัครโดย
มัคคุเทศก นักทองเที่ยวแตงกายไมเรียบรอย นําหนังสือลามกเขามา การกินเหลามึนเมาของมัคคุเทศก การ
นําเชื้อโรคติดตอมาแพรระบาด
2) การอพยพแรงงานทิ้งถิ่นฐาน โดยผูที่ไปทํางานที่อื่นนอกจากเพื่อหารายไดเงินตราแลว ยังมี
ปญหาอื่น ๆ ที่ผลักดันใหคนในชุมชนอพยพยายถิ่นฐาน เชน ที่บานแมขะปู มีปญหาการเก็บภาษีเกี่ยวกับ
เหลาที่บานแดลอพะโดะ ปญหาชาวบานถูกปลนชิงทรัพยที่บานหนองปลา ปญหาการแตงงานของคูครองที่
ไมเหมาะสม(หนอ เตอะ เหม อุ งอก พอก แกล เนอ เปอะ เส ยา จะดี แหล)(เนอ เปอะ เส ยา เลอะ เจอ
นะ เจอ นา ออก ซี นา เลอะ แปล กา )
3) ปญหาความขัดแยงระหวางตระกูล เนื่องจากความไมพึงพอใจของการแบงพื้นที่ทํากิน มีการ
แบงพรรคแบงพวก
4)

การไมสามารถถายทอดวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมใหเขมแข็งในลักษณะที่จะสามารถโตตอบ

วัฒนธรรมภายนอกได เนื่องจาก ไดรับวัฒนธรรมจากภายนอกมากขึ้น มีความตองการความสะดวกสบาย
จากขางนอก มีการเปลี่ยนศาสนาเพื่อจะไดไมตองประกอบพิธีกรรมที่ยุงยากแบบลัทธิบรรพบุรุษ พอ แม
ทํางานหนักมากขึ้น รูสึกเหนื่อยและตองการพักผอน ทําใหไมมีเวลาการถายทอดวัฒนธรรมใหกับลูกหลาน
ในขณะที่บางสวนไมใหความสนใจวัฒนธรรมตนเองและตามกระแสความทันสมัย ดังนั้นจะเห็นไดวาใน
หมูบานมีการใชอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชที่สะดวกสบายมากขึ้น รวมทั้งโทรศัพทมือถือ และการ
เปลี่ยนแปลงการแตงกายของกลุมเด็กวัยรุน
5)

การสูญเสียพันธุขาวและพืชพื้นบาน เนื่องจากระบบการทําไรทํานามีการเปลี่ยนแปลงไป

ชาวบานไมสามารถทําไรหมุนเวียนไดเหมือนแตดั้งเดิม การปลูกพืชในพื้นที่ที่จํากัดที่ไมสามารถหมุนเวียน
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณดวยตัวของมันเองได ทําใหตองใชพันธุใหมที่ตอบสนองกับปุยเคมีไดดี
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รวมทั้งการกําจัดวัชพืชโดยใชยาฆาหญา ก็มีผลทําใหพืชพื้นบานที่เคยปลูกปนในไรขาวตายไป พืชที่มีการ
สูญพันธุแลวเชน เบอะบะสา นอคลี บอบะเปอวิ ประเภทขาว เชน บือชอมี คอซิว พืชที่กําลังจะสูญพันธุ
ไดแก เบอะ เป เหนวเซ คื่อ เหนวกวา เซเบคลี เปนตน
3.3 กลไกสําคัญในการสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมผานระบบโรงเรียนชุมชน
ประวัติการกอตั้งโรงเรียนในชุมชน
ในอดีตนั้นชุมชนบานหนองมณฑาเปนชุมชนที่ยังไมไดรับผลกระทบจากกระแสการพัฒนามากนัก
เนื่องจากกระแสไฟฟายังเขาไมถึง อีกทั้งถนนหนทางในการเดินทางสัญจรก็มีความลําบาก ใชการเดินเทา
เปนหลัก มีความเปนอยูที่สงบเรียบงาย เรียนรูจากธรรมชาติและวิถีชีวิตประจําวันโดยการปฏิบัติตามผู
อาวุโสในหมูบานซึ่งมีบทบาทสําคัญในการถายทอด เด็กและเยาวชนเปนผูเรียนรูและสืบทอดโดยตรง ถือ
วาชุมชนมีอํานาจในการจัดการตนเองอยางเบ็ดเสร็จและพึ่งพาตนเอง จนกระทั่งเมื่อ 30-40 ปที่ผานมา จึง
เริ่มมีการติดตอคาขายกับชุมชนภายนอก การเขารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ การศึกษาของเด็ก
และเยาวชน ในขณะเดียวกันหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตางก็เขามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนในที่
สู ง มายิ่ง ขึ้ น โดยเฉพาะการพั ฒ นาโครงสรา งพื้ น ฐาน เช น การตั ด ถนน ติดตั้ ง เสาไฟฟ า สถานีอ นามั ย
ตลอดจนสถานศึกษา เปนตน ซึ่งในพื้นที่ใกลเคียงในลุมน้ําแมวางเองก็มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นหลายแหง
เชน โรงเรียนบานหนองเตา โรงเรียนบานทุงหลวง เปนตน
ชุม ชนมอวาคี เ ป น ชุม ชนที่ตั้ง อยูลึก เขา ไปในป า เขา ทํ า ให ย ากต อ การเขา ถึ ง การจั ดการศึก ษา
ดั ง กล า วได ในป 2535 แกนนํ า ชุ ม ชนลุ ม น้ํ า วาง (นายจอนิ โอโด เ ชา) ได แ นะนํ า ให ส มาคมศู น ย ร วม
การศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท) เขาศึกษาและรวมวิเคราะหสภาพการณ
ชุมชนมอวาคี และรวมวิเคราะหสถานการณชุมชนกับชาวชุมชนมอวาคี ภายใตการศึกษาดังกลาว จึงเกิด
แผนงานการพัฒนาชุมชนมากมายตามความตองการของชุมชน ซึ่งในเวลานั้นการศึกษาเปนประเด็นที่เปน
ความจําเปนเรงดวนของชุมชน ดังนั้น แกนนําของชุมชน เจาหนาที่ของสมาคมฯ ปรึกษาหารือเพื่อหาแนว
ทางแกไข จึงติดตอศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม เพื่อจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในชุมชนและไดสง
เจาหนาที่ของสมาคมฯจํานวน 4 คน ไปฝกอบรมเรื่องการจัดการศึกษาในชุมชน เพื่อทําความเขาใจใน
กระบวนการจัดการศึกษา และเริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแตป 2535 จนถึงปจจุบัน
โรงเรียนมอวาคีเกิดขึ้นจากความรวมมือรวมใจของคนในหมูบาน โดยเริ่มจากการรวมประชุมหารือ
เพื่อหาทําเลที่ตั้งโรงเรียน ซึ่งสถานที่ตั้งที่ไดเลือกไวนี้เคยเปนปาสะดือ (เดปอ) ปาพิธีกรรมและสถานที่ฝง
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ศพสัตวเลี้ยงมากอน เหตุผลที่ชาวบานเห็นพองตองกันคือ ปานี้ตั้งอยูบริเวณทางเขาหมูบาน เปนศูนยรวม
ใกลกับทุกบานซึ่งเมื่อกอนชุมชนมีขนาดเล็ก เด็กเดินทางไปมาไดสะดวกที่สุด โดยใชชื่อวา “อาศรมมอวาคี”
เนื่องจากในยุคแรกถนนหนทางเขาในหมูบานยังไมสะดวกนักรถยนตก็ไมสามารถสัญจรไปมาได แรงงาน
และวัสดุตางๆจึงเกิดจากชาวบานและคุณครูรวมแรงรวมใจกันชวยกันหามาสราง อาคารเรียนทําจากไมไผ
และหลังคามุงใบจาก ยุคแรกๆ ครูซึ่งเปนเจาหนาที่ของสมาคมฯ ไดรับงบสนับสนุนสวนใหญจากทาง
สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาแหงประเทศไทย(ศ.ว.ท) โดยสามารถแบงการเรียน
การสอนของโรงเรียนออกตามยุคสมัยของคุณครูที่สอนไดดังนี้
1. ครูปาลา,ครูไวยิ่ง,ครูประวิทย
2. ครูกลอมฤดี,ครูทรงพล,ครูสะคือ
3. ครูบูวา,ครูนารีรัตน,ครูมรกต
4. ครูจันตา,ครูบุญชัย
เมื่อมีผูสนใจเขารับการศึกษาจากโรงเรียนทั้งเด็กและผูใหญ การพัฒนาตางๆก็เริ่มเกิดขึ้น ในป
2537 รัฐประกาศใหเปลี่ยนชื่อศูนยการศึกษาเปน “ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.)” ชาวบานเริ่ม
ชวยกันขุดถนนเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหแกคุณครูที่จะเดินทางเขามาสอน และทําใหสะดวกตอการขน
วัสดุกอสรางมาซอมแซมโรงเรียน จากเดิมที่เปนหลังคามุงจาก ไดเปลี่ยนเปนหลังคาสังกะสี และในป
เดียวกันนี้ผูรูในหมูบานก็เขาไปมีสวนรวมในการถายทอดความรูใหแกเยาวชนในโรงเรียนดวย ไดแก พะตี
นะดิชิ พะตีกิ๊หลู พะตีบึเก และพี้นอเจาะ ซึ่งปจจุบัน อายุ 90 ป เลาวาตนเคยเขาไปสอนนิทานในโรงเรียน
ตั้งแตยุคแรกๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา ศศช. ที่สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาทองถิ่นได
รอยละ 20 ตอมาภายหลังทางดอยตุงประกาศใหมีคําตอทายศูนยฯวา “แมฟาหลวง” จึงปรากฏเปนชื่อที่ใช
มาจนปจจุบันวา “ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง บานหนองมณฑา”
วัตถุประสงคหลักของโรงเรียน
1. เพื่อเสริมสรางเด็กในชุมชนใหมีฐานความรูทั้งทางดานวิชาการ ความรูทองถิ่น และความรูสากล
ควบคูไปกับการมีคุณธรรม และจริยธรรมที่จะเปนทรัพยากรของชุมชนที่มีคุณภาพในอนาคต
2. เพื่อพัฒนาโรงเรียน ”แมแบบ” ที่เปนโรงเรียนทางเลือกที่มีความเหมาะสมสําหรับที่สูง
3.เพื่อสรางแหลงการเรียนรู ศูนยกลางการเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณทางดานการศึกษา
ทางเลือกที่เปนรูปธรรม
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4. เพื่อเสริมสรางศักยภาพ การบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิ์ และเปนรูปธรรม
5. เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนใหเปน ”ครูแมแบบ” ที่มีคุณภาพทั้งความรูทางวิชาการความรู
ทองถิ่น และความรูสากล ทําใหการดําเนินการของโรงเรียนชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปน
รูปธรรม
สีประจําโรงเรียน มีดังนี้ สีเขียว คือ ธรรมชาติ สีแดง คือความเปนผูนํา สีขาว คือ ความโปรงใส
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตรมีการปรับปรุงมาตลอดเรียนตามลําดับชวงเวลาดังนี้
ป 2538

มีการพัฒนาหลักสูตรใหผูรูเขามาสอนอยางเต็มที่ แบงการเรียนรูออกเปน 9 สาระ

รวมกับ กศน.เชียงใหม
ป 2541-2547 ทดลองหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเปนแบบการที่เหมาะสม
ที่สุดกับชุมชน
ป 2545-2548 ใชหลักสูตร ศศช. เปนปสุดทาย
ป 2547-2548 เริ่มเขาสูระบบการเรียนการสอนอยางชัดเจน ใชหลักสูตรแกนกลาง 8 สาระการ
เรียนรูใหผูสอนออกแบบการเรียนการสอนเอง
ป 2549 มีการบูรณาการการเรียนการสอน รวมกับวิชาเรียนปกติ
ป 2552 - ปจจุบัน บูรณาการการเรียนการสอนรวมกับหลักสูตรแกนกลาง ในหนังสือแบบ 8 สาระ
ของ สปฐ.หลั ก สู ต รป 2541 ควบคู กั บ การเรี ย นการสอน 6 สาระของกศน. หลั ก สู ต รป 2551ใช ก าร
ประเมินผลการเรียนรูผานขอสอบของกศน.
ปจจุบันการเรียนรูของศศช.บานหนองมณฑา มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสาระ
ทองถิ่นในหลักสูตรแกนกลาง เปนหลักสูตรพื้นบานควบคูกับการเรียนรูในหองเรียน เปดสอนในระดับ
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยเด็กจะไดเรียนรูวิถีชีวิตปกาเกอะญอผานผูรูที่เสียสละเวลามาสอน
วิชาความรูตางๆ เชน การเลานิทาน การสอนบทลํานํา และตัวหนังสือลิวา นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม
เขาคายศึกษาธรรมชาติและพัฒนาความรูตางๆของผูเรียนอยางตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดรูปแบบและ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ที่จัดใหกับเด็กและเยาวชนดังนี้
o กลุมที่ 1 ระดับเด็กเล็ก-อนุบาล ใชภาษาแมในการจัดการเรียนรูใหแกเด็กรอยละ 90
o กลุมที่ 2 ระดับประถมศึกษา 1-3
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1) ใชภาษาแมในการจัดการเรียนการสอนรอยละ 60 อธิบาย พูด ในหองเรียน ใชภาษาไทย
และภาษาปกาเกอะญอ
2) เรียนรูจากการปฏิบัติจริง ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน งานในชีวิตประจําวัน พิธีกรรม
และกิจกรรมของชุมชนตามฤดูกาล ระบบการทําไรทํานา อาชีพ เรือกสวนไรนา การดูแล
สุขภาพ การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และทรัพยากรชุมชนตามวิถีของปกาเกอะญอ
o กลุมที่ 3 ระดับประถมศึกษา 4-6
มีกิจกรรมเหมือนระดับที่ 2 แตใชภาษาไทยรอยละ 70
การประเมินผล
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่ผานมา ไดขอสรุปดังนี้
1) นักเรียนทุกชั้นเรียนมีความสุขกับการเรียนรูในสิ่งที่ใกลตัว โดยเฉพาะการเรียนรูที่ใชภาษา
แมในการสื่อสาร และทําใหเด็กมีความเขาใจเนื้อหาสาระการเรียนรูที่ลึกซึ้งกวา อีกทั้งเด็ก
และเยาวชนที่จบในชุมชน สามารถนําความรูประสบการณไปปรับใชกับสังคมภายนอกได
อยางมีความสุข จากปรากฏการณเด็กสามารถตอบคําถาม สนทนา พูดคุยกับผูสอนดวย
ภาษาแมและภาษาไทยได มีการคนหาความรูเพิ่มเติมจากผูรู คนเฒาคนแกในชุมชน
2) เด็ ก และเยาวชนเป น ผู นํา เยาวชนที่มีอ งค ค วามรูทั้ ง ดั้ ง เดิ ม และแบบใหม และมีค วาม
ภาคภูมิใจในตัวเอง รวมทั้งมีความกลาแสดงออกมากขึ้น
3) เยาวชนที่จบในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สามารถเลนเตหนาได อานและเขียนภาษาปกา
เกอะญอไดทุกคน
4) เยาวชนสามารถขับลํานําในพิธีกรรมตางๆได เชน งานแตงงาน งานศพ ประเพณีปใหม
เปนตน
5) ผูรูและผูปกครองไดมีโอกาสทบทวนบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะความรูทองถิ่นที่จะตอง
มีสวนรวมในการสอนบุตรหลานของตน

ทําใหผูรู คนเฒาคนแก ผูปกครองไดรื้อฟน

บทบาทของตนเองตามจารีตประเพณีดั้งเดิม สอน เลานิทาน ใหขอมูลลูกหลานเพื่อการ
เรียนรูเพิ่มเติมและการมีสวนรวมในหองเรียน
6) มีปาเดปอ ที่ชาวบานยังยึดถือปฏิบัติอยูดวยความเชื่อที่วา คนกับปาสามารถอยูรวมกันได
อยางยั่งยืน และเชื่อวาขวัญของคนจะอยูกับตนไม
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7) การยึดถือการปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่ยังเนนความพอเพียง เชน อาชีพดั้งเดิม
คือ ทํานา ทําไร และยังปฏิบัติกิจกรรมตามวงจรในรอบป ไดอยางตอเนื่อง และใชองค
ความรูพื้นบานในการดําเนินชีวิตประจําวัน
8) การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ และการบํ า บั ด รั ก ษาตามประเพณี โดยการใช ย าสมุ น ไพร
คาถาอาคม นวดแผนโบราณ และพิธีกรรม
3.4. กลไลการสืบทอดวิถีวัฒนธรรมตามประเพณีของชาวกะเหรี่ยง
3.4.1 “เบลาะ”กลไกการสืบทอดวัฒนธรรมที่สําคัญในอดีต
ในหมูบานมอวาคีไมมีสิ่งที่เรียกวา”เบลาะ” แตจากการศึกษาทําใหไดทราบเรื่องราวความเปนมา
และลักษณะของ”เบลาะ” ที่มีอยูในอดีต โดยสามารถวิเคราะหลักษณะและบทบาทของ”เบลาะ”ในฐานะที่
เปนกลไกการสืบทอดวัฒนธรรม ผานตํานาน เรื่องเลาตาง ๆ ดังตอไปนี้
1) เลาเรื่อง “เบลาะ” ผาน ตํานานและธา(บทลํานํา)
จากการสัมภาษณคุณยายหนอจอ อายุ 90 ป บานมอวาคี ต. แมวิน อ. แมวาง จ. เชียงใหม ทาน
ไดเลาตํานานการเกิดขึ้นของเบลาะประจําหมูบานแมสะปอก ซึ่งหางจากบายมอวาราว 10 กิโลเมตร และ
คุณยายหนอจอเคยอยูที่นั่นมากอนไดเลาวา “มีสามีภรรยาคูหนึ่ง ไดใหกําเนิดบุตรชายคนหนึ่ง และตั้งชื่อ
ใหวา “เปอยาแล” เขาคลอดออกมาจากทองแมพรอมกับปนหนึ่งกระบอก ดวยเหตุนี้เปอยาแลจึงกลายเปน
คนวิเศษ ผมของเขาไมสามารถตัดขาดจากศีรษะได และถูกปลอยไวอยางนั้นจนยาวเฟอย ครั้งเมื่อโตเปน
หนุ ม เขาเป น กํ า ลั ง สํ า คัญ ของครอบครั ว ขยัน อดทน มุ ง มานะในการทํ า มาหากิน ทํ า ไร เลี้ ย งสั ตว จ น
กลายเปนผูมีฐานะดีคนหนึ่งในหมูบาน เขาเปนที่รักใครของครอบครัวและเพื่อนๆ เขาไดสรางบานของ
ตนเองไวอาศัยอยูหนึ่งหลัง ทั้งที่ยังไมออกเหยาเรือน ตกเย็นเพื่อนๆ ตางพากันมาเยี่ยมเยียนที่บานของเขา
และทํากิจกรรมตางๆ ดวยกัน เชน ฟนเชือก จักสาน ปนดาย กรอดาย ทอผา เปนตน นอกจากนี้เขายังออก
นอกหมูบานลงไปคาขายในเมืองเชียงใหม การคาขายของเขาเจริญรุงเรือง จนเปนที่รูจักของเจาเมืองและ
บรรดาพอคาเปนอยางดี แตตอมาความรุงเรืองในการการคาขายกลายเปนที่อิจฉาของเจาเมืองและบรรดา
พอคา เพราะพวกเขาเกรงวาเปอยาแลจะกลายเปนเจาเปนนายแทนพวกตน จึงออกอุบายเพื่อกําจัดเขาเสีย
โดยแขวนเพชรไวบนยอดดอยสุเทพ และใหเปอยาแลยิงดวยปนที่พวกเขาจัดหามาใหมากมาย หากยิงโดน
ก็จะยกเมืองให แตหากไมโดนเขาตองกลายเปนทาส เปอยาแลมองดูปนที่ถูกจัดใหและเห็นวาไมมีสัก
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กระบอกที่สามารถยิงจากตัวเมืองเชียงใหมถึงยอดสุเทพได จึงเอาปนที่คลอดมาพรอมกับตนจากทองแมยิง
ขึ้นไป ปรากฏวาถูกเพชรตกหายลงไปในปาทันที
แตเจาเมืองและบรรดาพอคายังไมพอใจ จึงเรียกพอของเปอยาแลลงมาหา และบอกกับเขาวา หาก
สามารถบอกวิธีกําจัดบุตรชายไดจะยกเมืองและทรัพยสมบัติใหกึ่งหนึ่ง ดวยความโลภและกลัววาตนเองจะ
เสียศักดิ์ศรี หากวาบุตรชายของตนจะมีอํานาจยิ่งใหญกวาตน เขาจึงบอกกับเจาเมืองและบรรดาพอคาวา
ความวิเศษและชีวิตของบุตรชายของตนอยูที่การมีผมยาว จะตองหาเศษผาซิ่นมาแชน้ํา แลวเอาน้ํานั้นสระ
ผมของเขา แลวจะสามารถตัดผมออกได จากนั้นเขาจะลมปวยลง และที่สุดเขาก็จะเสียชีวิต ดวยวิธีนี้ทําให
เจาเมืองและบรรดาพอคาสามารถกําจัดเปอยาแลไดในที่สุด
หลังจากเปอยาแลเสียชีวิตลง บรรดาเพื่อน ๆ ตางอาลัยอาวรณคิดถึงเขา พวกเขาทําอะไรอยางอื่น
ไมไดนอกจากการไปอยูรวมกันที่บานของเขาในเวลาเย็น และทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เคยปฏิบัติกันมาครั้งเมื่อ
เขามีชีวิตอยู เพื่อเปนการระลึกถึงเขา และไดเรียกชื่อบานของเปอยาแลหลังนั้นวา เปอะยาแล อะ เบลาะ
มีความหมายวา เบลาะของเปอะยาแล และเบลาะแหงนี้ยังมีรองรอยอยูที่บานแมสะปอกจนถึงปจจุบัน”
สําหรับ “ธา” หรือลํานําที่กลาวถึง “เบลาะ” มีอยูมากมาย ซึ่งเนื้อหาของธาไดกลาวถึงกิจกรรม
ตางๆ ที่กระทําในเบลาะ หรือเกี่ยวของกับเบลาะในโอกาสประเพณีตาง ๆ เชน ประเพณีงานศพ ประเพณี
สมรส การเกี้ยวพาราสีกันของหนุมสาว การตอนรับแขก เปนตน จากการสัมภาษณคุณปูกอดี อายุ 73 ป
บานหนองเตา ต. แมวิน อ. แมวาง จ. เชียงใหม ทานไดเอยเอื้อนธาที่กลาวถึงเบลาะหลายบทดังนี้
 “มี หมอ ปฺกา คะ เหน ตา ซู, ตา ซี โอะ ทอ เลอ เบลาะ ปู” ธาบทนี้มีความหมายวา “ฝนวามี
คนยิงหมีได ตื่นขึ้นมากลายเปนวามีศพตั้งอยูในใจกลางเบลาะ” บทลํานําไดบงชี้ใหเห็นอยาง
ชัด เจนว า เมื่อมีผูเ สีย ชีวิตลง จะมีการนําศพผูเ สีย ชี วิตมาไวที่เบลาะ และมี การทํ า พิธี สง
วิญญาณผูตายสูสุขคติที่นั่น และธาบทนี้เปนบทหนึ่งจากหลาย ๆ บทที่ขับรองระหวางพิธี
 “พอ เบลาะ โดะ ปู อะ ชุ ชี, จอ แฮ ถอ จอ เกอะ สื่อ ซี” มีความหมายวา “เบลาะของทาน
ชางใหญโต มีหลายสิบหอง ปลอดโปรงและลมโชยระรื่นดีแท เมื่อขาไดขึ้นมาอยูทําเอาขา
ถึงกับเย็นตัวจนหนาวสั่น” ธาบทนี้ไดกลาวถึงบริบทของการใชเบลาะในพิธีสมรส เมื่อฝาย
เพื่อนบานเจาบาวมาถึงบานเจาสาว ฝายเพื่อนบานเจาสาวจะใชเบลาะเปนสถานที่ตอนรับ
พวกเขา และทั้งสองฝายจะขับธาโตตอบกัน ถามไถสาระทุกขสุขดิบ และยกยอปอปนกันและ
กัน และเรื่องที่ยกยอปอปนกันที่ขาดไมได คือตัวเบลาะดังบทธาดังกลาวนี่แหละ ฝายเพื่อน
เจาสาวที่ถูกยกยอปอปนก็จะถอมตนวาไมเปนความจริงดังวา โดยจะขับบทธาโตตอบไปวา
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“เบลาะเตอะ โดะ จิ เบลาะ โดะ ลอ, เบลาะ โดะ โย โพ เลอะ บอ กอ” มีความหมายวา
“เบลาะของขาเล็กนิดเดียว ใยเจาถึงมาบอกวาใหญโตปานนั้นเลา ที่ใหญจริงแทตองของคน
เมืองบางกอกโนน”
 จอ เหม เหล โพ จอ แฮ ริ, จอ เหม ลอ โพ จอ แฮ ริ
ริ เตอะ หลู ริ สอ เตอะ มี, ริ เตอะ กวะ ริ สอ เตอะ มี
ริ ริ เมะ ตือ เบลาะ โดะ ธิ, แอะ หลู จิ เตอะ แอะ หลู จิ
เมะ เตอะ แอะ ริ เก หลอ คี
มีความหมายวา “ขาเปนลอหมุนมาหา ขาเปนเกวียนหมุนมาหา ผานดอยลูกหนึ่งเสียงอยาง
หนึ่ง ผานอีกลูกหนึ่งเสียงก็อีก อยางหนึ่ง มาถึง ใตถุน เบลาะอัน ใหญโตระโหฐาน จะรักขา
หรือไมก็วามา หากไมรัก ขาก็หมุนกลับไปแล” เปนธาที่ขับรองในพิธีขอขันหมากในประเพณี
สมรส โดยฝายเจาบาวจะยกขันหมากมาที่บานเจาสาว ฝายเจาสาวจะเปนผูขอขันหมากนั้น
การขอตองขอดวยธา ธาบทนี้ฝายเจาบาวเปนผูเริ่มตนกอดวยการถอมตนอยางตอยต่ําทํานอง
วา ตัวเขาเปรียบดั่งลอดั่งเกวียนหมุนมาผานดอยลูกแลวลูกเลาดวยความยากลําบาก เสียง
ดังอิ๊ดๆ อาด ๆ ออดๆ แอดๆ หลายหลากเสียง จวนพังแหลมิพังแหล แตก็มาถึงใตถุนเบลาะที่
ใหญโตเชนนี้ แลวพวกทานจะตอนรับตอบรักเขาไหม หากไมแลวเขาก็ตองกลับไปอยางนาอับ
อาย เปน ธาอี กบทหนึ่ง ที่ได บง เบาะถึง รู ปแบบการใชเบลาะในประเพณีสมรส โดยพิธีขอ
ขันหมากจะกระทําในเบลาะเชนเดียวกับการตอนรับเพื่อนเจาบาวในวันที่มารวมพิธีสมรส
 “เบลาะ โดะ ปู บอ บอ เล เล, เกรอ เลอะ คะ แกะ เก โอะ เก” มี ความหมายว า “ภาย
ในเบลาะโลงเตียนสะอาดเสียจริงอยางนี้ พี่คะแกนาจะมาอยูที่นี่นะ” ธาบทนี้มีที่มาจากเรื่อง
เลา วาชายหนุมผูหนึ่งนอนฝนวาไดเขาไปยังเบลาะหลังหนึ่งที่มีหญิงสาวสวยคนหนึ่งกําลังอยู
ที่นั่น เมื่อเจอกันทั้งสองก็ไดพูดจาหยอกลอ เกี้ยวพาราสีกันตามประสาหนุมสาว ที่สุดหญิงสาว
ไดชักชวนชายหนุมมาอยูกับเธอในเบลาะหลังนี้ (ดังบทธาขางตน) แตชายหนุมไดตอบปฏิเสธ
เป น ธาเช น กั น ว า “เบลาะ โดะ ปู ฉวี่ เอะ ชา เบอ, ซู ญา คะ แกะ เตอะ แฮ เลอ” มี
ความหมายวา “เบลาะหลังใหญนี้สุนัขขี้รดใส ตั้งแตนี้ขาจะไมมายางกรายที่นี่อีกเลย” จากนั้น
ชายหนุมก็ตื่น และอุทานในใจวา ดีนะที่ขาปฏิเสธไป มิเชนนั้นขาก็จะกลายเปนศพและถูกเก็บ
ไวในเบลาะแนแท เพราะเขารับรูจากบรรพชน วาการฝนถึงเบลาะมักเปนสัญลักษณของความ
ตายในหลาย ๆ ครั้ง ธาที่มาจากเรื่องเลาสองบทนี้ไดกลายเปนธาที่ใชโตตอบกันกันอยาง
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แพรหลายในหมูคนหนุมสาว โดยเฉพาะโอกาสที่ไมพอใจอีกฝายหนึ่ง ไมเฉพาะคนหนุมสาว
เทานั้น ผูใหญก็ใชดวยเมื่อไดจังหวะและเวลาที่เหมาะสม
 มี เต เบลาะ อะ ธู เปอะ เญอ

ปกา เต โจ อ ธู เปอะ เญอ

เต เบลาะ อู กอย เปอะ หนา เนอ

เตโจ อู กอย เปอะ หนา เนอ

กอย เปอะ หนา เนอ สอ เหล เลอ

เบลาะ โดะ อะ ปู นุย เกอะ เธอ

มีความหมายวา “ผูเฒาผูแกสรางเบลาะมีเสาใหญและสูง พวกทานระดมคนมาชวยกันดวย
การเปาแตรเขาควาย เมื่อแตรเขาควายดังกึกกอง ผูคนมากมายมาชวยกันสรางเบลาะ จนได
เบลาะหนังใหญมหึมา มีหองถึงเจ็ดหอง” ธาบทนี้เปนการบงชี้ถึงขนาดของเบลาะที่คอนขาง
ใหญ ซึ่งตองใชพลังสามัคคีของคนในชุมชนอยางแทจริง มิเชนนั้นแลวการสรางเบลาะไมสําเร็จ
อย า งแน น อน และ “แกฺ ว ” หรื อ แตรเขาควายคื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช เ รี ย กระดมพลั ง และเป น
สัญลักษณของความสมานสามัคคีของคนในชุมชน
 มี เต เบลาะ เต เลอะ ฮี่ เคอ

ปฺกา เต โจ เต เลอะ ฮี่ เคอ

มี เต เบลาะ ธิ จฺกอ ปฺกอ เดอ

ปฺกา เต โจ ธิ จฺกอ ปฺกอ เดอ

อะ เบลาะ โดะ ปู สอ เหล เลอ

หมื่อ เดอ ควา อะ หลอ เลอะ เปลอ

มีความหมายวา “ผูเฒาผูแกสรางเบลาะไวที่ชานหมูบาน พวกทานจะตีฆอง กลอง ฉาบดัง
ระงมทั่วในเบลาะ ที่สุดเบลาะก็กลายเปนสถานที่รวมกันของบรรดาหนุมสาวตั้งแตนั้นมา” ธา
บทนี้ไดบงชี้ถึงวัตถุประสงคของเบลาะอีกเรื่องหนึ่ง คือการเปนพื้นที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรูองค
ความรูในดานตาง ๆ ของบรรดาหนุมสาว เชน การจักสาน การทอผา ธา เปนตน รวมไปถึงการ
สรางความสัมพันธกันระหวางกัน
2) “เบลาะ” บทบาทการใชประโยชนของชุมชน
ขอมูลจากการสัมภาษณแบบกลุม (Focus group) คนเฒาคนแกทั้งบานหนองเตา ทุงหลวง และ
มอวาคี 7 คน แยกเปนผูหญิง 3 คน และผูชาย 4 คน สามารถสรุปรูปแบบการใชประโยชนของเบลาะดังนี้
(1) การเปนสถานจัดงานศพ หากมีคนเสียชีวิตลงจะมีการนําศพมาเก็บไวในเบลาะ ในระหวาง
เก็บศพซึ่งใชเวลา 3-5 คืนก็จะการขับธาสงวิญญาณผูตายสูสุขคติในชวงค่ําโดยผูใหญ และหลังจากนั้น
บรรดาหนุมสาวจะขึ้นมาเดินรอบศพและขับธาเกี้ยวพาราสีกัน ซึ่งใชเวลาทั้งคืน ความหมายหนึ่งเปนโอกาส
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ของหนุมสาวที่จะไดสรางความสัมพันธกัน และความหมายหนึ่งเพื่อเปนการสรางบรรยากาศไมใหเกิด
ความโศกเศราแกญาติผูตาย
(2) การเปนสถานที่จัดงานสมรส หากมีงานประเพณีสมรส เบลาะจะใชเปนสถานที่จัดงานใน
หลายขั้นตอน ไดแก เปนสถานที่ทําพิธีขอขันหมาก ตอนรับเพื่อนเจาบาวที่มาจากตางหมูบาน เปนที่นอน
ของเพื่อนเจาบาว ซึ่งจะเปนการแบงเบาภาระใหกับครอบครัวเจาสาวอยางมาก ทั้งยังสะดวกสําหรับการ
มาเยี่ยม พูดคุยกับแขกของเจาบานดวย
(3) การเปนสถานที่ศึกษาเรียนรูและถายทอดองคความรูของหนุมสาว หากวางเวนจากประเพณี
งานศพ และประเพณีสมรสแลว เบลาะจะกลายเปนสถานที่รวมกันของคนหนุมสาวในยามค่ํา พวกเขาจะ
มาทํากิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับวิถีการทํามาหากินในชีวิตประจําวันตามบทบาท หนาที่ของแตละเพศและวัย
เชน หญิงสาวจะทอผา ปกผา กรอดาย ปนฝาย เปนตน สวนผูชายจะฟนเชือก จักสาน เลนดนตรี เปนตน
ซึ่งการทํากิจกรรมเหลานี้จะมีการถายทอดใหแกกันและกัน และที่สําคัญหนุมสาวที่มีประสบการณแลว
เปนรุนพี่ ก็จะสอนรุนนอง ซึ่งถือวาเบลาะเปนเวทีแหงการศึกษาเรียนรู ถายทอด และสืบทอดองคความรู
ของกลุมหนุมสาว
(4) การเปนสถานที่ตอนรับแขก เนื่องจากแขกจากตางหมูบานตางถิ่นทั้งที่รูจักและไมรูจักเขามา
เยี่ยมหรือแวะพักที่หมูบานอยูเสมอ แขกดังกลาวจะถูกจัดใหพักที่เบลาะประจําหมูบาน และชาวบานก็จะ
ประชาสัมพันธใหเพื่อนบานรับรูอยางรวดเร็ว ทํานองวาหากแขกมาทางทิศเหนือหรือทิศใตของหมูบาน
ชาวบานทั้งสองทิศก็จะรับรูในเวลาไลเลี่ยกัน และตกเย็นก็มุงหนาไปยังเบลาะเพื่อไปเยี่ยมเยียน พูดคุย
และกินขาวรวมกัน
3) นัย ของ “เบลาะ” ที่สัมพันธกับโครงสรางทาง ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง
ของชาวกะเหรี่ยงในอดีตและผลตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
เบลาะถือเปนเรื่องในระดับชุมชน เพราะฉะนั้นโครงสรางการจัดการจะเปนบทบาทของผูชาย สวน
ผูหญิงจะเปนผูรวมและผูสนับสนุน สําหรับผูปฏิบัติการดานประเพณีและพิธีกรรมตางๆ ในแตละโอกาสจะ
เปนบทบาทของผูนําหมูบาน (ฮี่โข) อยางไรก็ตามผูนําหมูบานจะมีกลุมผูอาวุโสทั้งหญิงและชายรวมเปนที่
ปรึกษา เพื่อพิจารณาตัดสินใจในเรื่องตางๆที่เขามาเกี่ยวของ ผูนําหมูบานจะไมตัดสินใจลําพังดวยตัวเอง
เทานั้น สวนเด็กและกลุมหนุมสาวจะเปนผูมีสวนรวมในฐานะผูเรียนรู ผูรับการถายทอด และสืบทอด
สําหรับชวงเวลาของการมารวมกันของกลุมผูอาวุโสเพื่อปรึกษาหารือกัน ไมไดกําหนดอยางตายตัว ขึ้นอยู
กับจังหวะ เวลา โอกาส หรือสถานการณที่เกิดขึ้น หรือพูดคุยกันอยางไมเปนทางการ ขณะไปทํางานรวมกัน
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การกินขาวและดื่มเหลาดวยกันในตอนค่ําในบางโอกาส ซึ่งวิธีปฏิบัติเชนนี้ไดชี้ใหเห็นวา โครงสรางการ
จัดการของสถาบันการสืบทอดเบลาะในอดีตเปนไปตามวิถีชีวิตอยางเรียบงาย มีกลุมคนที่เขามาเกี่ยวของ
ไมมากนักตามสภาพความเปนจริง ไดแก ผูนําหมูบาน บรรดาผูอาวุโสทั้งชายและหญิงในฐานะผูถายทอด
และกลุมเด็กและเยาวชนผูเรียนรูและสืบทอด
ดานเศรษฐกิจ ในอดีตเบลาะนับเปนสถานที่สําคัญมากในการจัดการแรงงานของกลุมหนุมสาว
กลุมหนุมสาวจะมาพบปะกันในเบลาะในเวลาค่ํา เพื่อมาตกลงกันเรื่องการลงแขก

หรือแลกเปลี่ยน

แรงงานประจําวัน โดยที่แรงงานของกลุมหนุมสาวจะเปนองคประกอบสําคัญของความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ทั้งระดับครอบครัวและชุมชน หากปราศจากพวกเขาแลว งานที่ตองใชคนจํานวนมาก ไดแก หวานขาว
ปลูกขาว ดายหญา และเกี่ยวขาว จะเสร็จชา
ดานสังคม เบลาะถือเปนศูนยรวมทางสังคมของชุมชนอยางแทจริง ภาษาปกาเกอะญอมักใชคําวา
“ฮี่ซะ” หรือ “หัวใจหมูบาน” ควบคูกับเบลาะเสมอ เนื่องจากประเพณีสําคัญๆ ระดับชุมชน ไดแก ปใหม
กลางป มงคลสมรส งานศพ จะกระทําในเบลาะ ซึ่งประเพณีเหลานี้เปนเงื่อนไขสําคัญของการมารวมกัน
เปนสังคม มีการปฏิสัมพันธกัน รวมมือกันทํากิจกรรม และชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ดานวัฒนธรรม เบลาะเปนสถานที่สอน เรียนรู ถายทอด และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีใหกับ
กลุมคนในหมูบานหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการถายทอดใหกับกลุมเด็กและกลุมหนุมสาว เชน การขับ
ลํานําทั้งในงานศพและงานมงคลสมรส พิธีกรรม การรําดาบ การจักสาน การถักทอ การเลานิทาน เปนตน
โดยมีวิธีการทั้งปฏิบัติการจริง การแนะนําสั่งสอน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการเมือง การเปนสถานที่คอยเชื่อมประสานความสัมพันธที่ดีของคนในชุมชน และบทบาทใน
การเปนเวทีแหงการไกลเกลี่ยกรณีพิพาทระหวางคนในชุมชน รวมถึงการมีภารกิจในการสรางความสัมพันธุ
ที่ดีกับชุมชนอื่นๆ เพื่อใหชุมชนมีความรอดปลอดภัย ปราศจากขอขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดระหวางชุมชน
ซึ่งนําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติสุข
ปจจุบัน โครงสรางการจัดการเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากอิทธิพลของระบบราชการที่เขามามี
บทบาทแทนที่ ผูนําทางการทั้งกํานัน ผูใหญบาน สมาชิกอบต. และครูจะเขามามีบทบาทแทนที่ผูนําตาม
ประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นเกือบทุกดาน ทั้งดานการปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา ผูนํา
หมูบานและกลุมผูอาวุโสเหลือบทบาทเพียงดานพิธีกรรมตามประเพณี ซึ่งไมสามารถตานทานกระแสการ
ปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษาสมัยใหมได ทําใหนับวันบทบาทของผูนําหมูบานลดนอยถอย
ลง จนไมสามารถมีอิทธิพลตอการถายทอดและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไดอีกตอไป พะตี่แกว จิเกได
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กลาวถึงเรื่องนี้ดวยวา “ในอดีตผูนําหมูบานและกลุมผูอาวุโสจะจัดการครบถวนและเกี่ยวโยงกันทุกเรื่อง ทั้ง
ดานสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การทําไรทํานา การลงแขก การเอามื้อเอาแรง การขับลํานํา การแตงงาน
ปใหม งานศพ การไกลเกลี่ยขอพิพาท ฯลฯ ปจจุบันกระบวนการเหลานี้หายไป แตเราไมสามารถทําอะไร
ได เราในฐานะคนแก มีแรงนอย เขามองวาเราไมมีคุณคา ในอดีตผูที่มีบทบาทสําคัญคือผูนําฮี่โข ผูรูใน
ชุมชน แตปจจุบันโครงสรางทางราชการเขาครอบงําทั้งหมด ฮี่โขแทบจะไมมีบทบาทเหลือเลย จะเหลือไว
ก็แคการทําพิธีกรรมตามประเพณีบางอยางเทานั้น ยิ่งหมูบานที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่น แมแตฮี่โขก็ไมมี
แลว การสืบทอดจึงขาดหายไป ทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งตนคิดวาในปจจุบันเราจะใหเด็กเอามื้อเอาแรงกัน
เชน เวลาเกี่ยวขาวใหชายเกี่ยว หญิง มัด หรือ หญิงเกี่ยว ชายมัด เวลามีงานศพตองมาขับลํานํา ไม
ควรเลนอยางอื่น ไมควรดูทีวี ไมควรรองเพลงไทย เปนตน และอนาคตเราจะตองมองเปนองครวม และ
มีการรื้อฟนกับทุกกลุม เชน สิ่งที่อรอยตองกินดวยกัน สิ่งที่สนุกสุขใจตองไดรวมกัน”
พาตี่กาลาปาจากบานหวยอีคางใหความเห็นเพิ่มเติมวา

“ในอดี ต ผู เ ฒ า ในชุ ม ชนมี ค วามเท า

เทียม แตปจจุบันไมเทากัน (ตา ผื่อ ทอ) และเด็กเยาวชนปจจุบันก็ไมมีความเทาเทียมเหมือนกัน (พื่อทอ)”
พาพฤ ผูนําหนุมจากบานหนองเตาเสริมวา “ในโรงเรียนสอนใหทองจําอยางเดียว ทําใหเด็กเบื่อ เราจะทํา
อยางไรที่จะใหเด็กตองไดรับพิษของความรูตางๆ เชน ลํานํา ถึงแมจะไมไดทั้งหมดแตฟงแลวมีความเขาใจ
ถึงความหมาย และมีความลึกซึ้งมากกวา”
ปจจุบันในพื้นที่ศึกษา เบลาะที่เปนสิ่งกอสรางไมมีแลว เหลือเพียงรองรอยประวัติศาสตรที่เลาตอ
กันมา เนื่องจากไดรับผลกระทบจากระบบโรงเรียน ซึ่งกลายเปนแหลงการศึกษาเรียนรูที่ไดรับการปลูกฝง
เปนคานิยมจากสังคมสมัยใหม ทําใหเด็กและเยาวชน หรือคนรุนใหมที่เปนกลุมเปาหมายแหงการเรียนรู
และสืบทอดไมมีโอกาสสนใจองคความรูทองถิ่นที่เปนวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง เรื่องดังกลาวไดรับ
การสะทอนผานมาจากพะตี่แกว จิเกแหงหมูบาน ทุงหลวงกลาว วา
“ปจจุบันเบลาะไมมีแลว เด็กและเยาวชนไมรูบทบาท หนาที่ ไมรูองคความรู วัฒนธรรม ประเพณี
โครงสรางการปกครองตามประเพณีเปลี่ยนแปลงไป เด็กและเยาวชนกับการสืบทอดองคความรูกระทํา
ไมได และไมงาย แตกอนการเรียนลํานําเปนบทบาทหลักของหนุมสาว แตปจจุบันเด็กเยาวชนสวนใหญ
ออกจากหมูบานเขาเรียนหนังสือในเมือง อยูในกรอบ ระเบียบ มุงไปขางหนาอยางเดียว ไมมีโอกาสเรียน
ลํานํา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูตามพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน สําหรับเด็กที่อยูในชุมชนอายุแค 12 ป
หรือสูงสุด 16 ป หลังจากนั้นไดออกจากชุมชนเพื่อไปเรียนหนังสือในเมือง เรียนแตสิ่งภายนอกอยางเดียว
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ไมเรียนรูเรื่องราวของตนเองเลย บางชุมชนเยาวชนแตงงานเร็ว ทําใหขาดการสืบทอดองคความรูเหลานั้น
โดยเฉพาะผูหญิงเมื่อแตงงานแลว ไมมีสิทธิ์ที่จะขับลํานําในงานศพ หรืองานปใหม”
พาสาคา ผุนํารุนกลางคนจากบานทุงหลวง กลาวเพิ่มวา “สมัยกอนการขับลํานํา และการไป
รวมงานศพ ไมสนใจเรื่องของอาหารการกิน แตสนใจเรื่องของ บทธา หรือการเกี้ยวพาราสี ปจจุบันการ
รวมงานศพคนสวนใหญจะนึกถึงอาหารการกินมากกวา บทธา เด็กและเยาวชนจึงไมมีจิตสํานึกในการที่
จะรื้อฟน ความผิดพลาดก็อยูที่ผูใหญ ผูปกครองรุนกลาง ที่ขาดจิตวิญญาณของการรื้อฟน และการไม
เปดพื้นที่ใหเด็กเยาวชนดวยเชนกัน”
พาพฤ โอโดเชา ผูนํารุนใหมบานหนองเตา ใหความเห็นวา “ในอดีตการทํามาหากินของชาวบาน
มีการลงแขกเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน ปจจุบันศาสนาก็เปนสวนที่ทําใหการสูญหายเรื่องขององค
ความรูภูมิปญญาบางอยาง เชน ไมใหขับลํานําในงานศพ ไมมีพิธีกรรมตามประเพณีบางอยางที่มีอยูใน
ชีวิตของปกาเกอะญอ โรงเรียนก็เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหการเรียนที่มีเนื้อหาหลักสูตรเพียงดานเดียว มอวาคี
เอง ก็เรียนรูเรื่องสองดาน และมีความแตกตางกันอยางไรกับโรงเรียนที่ไมสอนองคความรูภูมิปญญา”
พาตี่กิ๊หลุ ผูรูบานมอวาคี ใหความเห็นวา “เด็กที่จบจากมอวาคีมีฐานความรูเดิมอยู และไดสานตอ
ตามคําสอนของผูรู ยังไดองคความรูมากกวาเด็กในชุมชนอื่นๆ เชน สามารถบอกขั้นตอน และปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ พิ ธี ก รรมต า งๆ ได เช น พิ ธี ก รรมผี ไ ร เ ลี้ ย ง ผี น า เด็ ก เยาวชนที่ อ ยู ใ นชุ ม ชนสามารถเป น ผู นํ า
วัฒนธรรมและไดอาน เขียน พูด ภาษาลิวาได”
3.4.2 กลไกการสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในปจจุบัน
ครอบครัว และเครือญาติ
เนื่องจากความไมสะดวกจากการที่ไมมีกระแสไฟฟา ทําใหครอบครัวในหมูบานหนองมณฑายัง
ตองนั่งลอมกองไฟที่ถูกจุดขึ้นจากเตาที่กลางบาน การเรียนรูจากการพูดคุยจึงมักจะถูกถายทอดเวลาที่รวม
วงอาหารค่ํา แมวาวิถีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กนอยตามการพัฒนา ไมวาจะจากการประกอบอาชีพหรือ
แผงพลังงานโซลารเซลลแตแสงไฟเรืองๆก็ยังเปนศูนยรวมใหคนในครอบครัวมานั่งลอมวงกัน
ครอบครัวยังคงเปนแกนหลักในการถายทอดความรูใหกับเยาวชน เด็กผูหญิงเมื่อเลิกเรียนกลับมา
บานก็จะตองชวยงานบาน ทํากับขาว เรียนรูจากผูเปนแม ในขณะที่เด็กผูชายก็เรียนรูการหาอาหาร เขาปา
ลาสัตวจากผูเปนพอ หากมีพิธีกรรมที่ไร นา เด็กๆตองไปรวมพิธีดวย นองไกจะถูกเก็บไวใหลูกกิน พวกเขา
จึงไดเรียนรูทั้งการทําไร ทํานา และพิธีกรรมจากครอบครัว พิธีกรรมบางอยางยังตองอาศัยลูกชายหรือ
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ลูกเขยเปนหลักรวมกับผูเปนพอ แตก็มีบางพิธีกรรมที่ถาไมมีลูกชายก็จะไมประกอบพิธีกรรม เชน การเลี้ยง
ผีฝาย เปนตน
ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวปกาเกอะญอก็มีสวนใหระบบครอบครัวยังคงเหนียวแนนดวย เชน
การเลี้ยงผีในครอบครัวจะเกิดขึ้นไดเมื่อสมาชิกทุกคนมาพรอมกันในบาน การสืบทอดตําแหนงฮีโขที่ตองสง
มอบใหลูกชายหรือนองชาย การประกอบพิธีกรรมตางๆ ที่ตองเชิญผูนําในหมูบานและผูเฒาผูแกมาเปน
ประธาน
ผูนําชุมชนแบบดั้งเดิม และแบบทางการ
ในอดีต หัวหนาครอบครัวของครอบครัวที่ยายเขามาในหมูบานเปนครอบครัวแรก จะไดรับการ
แตงตั้งเปนฮี่โข หรือผูนําทางพิธีกรรม ซึ่งในหมูบานหนองมณฑาซึ่งแบงเปน 4 หยอมบานก็จะมีฮี่โขของ
หยอมบานตนเองและจะสืบทอดตอมายังลูกชายหรือนองชาย ซึ่งปจจุบันคือพะตีพะโละ ฮี่โขคนที่ 3 ของ
หยอมบานหนองมณฑา
ผูนําอยางเปนทางการหรือผูใหญบานของบานหนองมณฑาทั้ง 4 หยอมบาน ผานการเลือกตั้งของ
สมาชิกในชุมชนทั้งหมด โดยจะดํารงตําแหนงวาระละ 5 ป และจะพนสภาพเมื่ออายุ 60 ป คนแรกที่ดํารง
ตําแหนงผูใหญบานคือ นายเพชร ติกลา ดํารงตําแหนงผูใหญบาน 2 วาระ และคนปจจุบันคือ นายภิรมณ
นิยมไพรนิเวศน ดํารงตําแหนงผูใหญบานในวาระที่ 2 อยูในปจจุบันนี้ ทั้งนี้ผูนําในหมูบานจะไดรับเชิญใน
การรวมพิธีตางๆในหมูบานเพื่อเปนเกียรติแกเจาของบานเสมอ
ผูรูของชุมชน
ชุมชนมีผูรูหลายดาน ทั้งในเรื่องการใชยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรค ศิลปะการจักสานและการทอผา
ปจจุบันผูรูหลายคนไดเขาไปรวมในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพื้นบานในโรงเรียน ทําใหเด็กและ
เยาวชนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน เชน เด็กๆสวนใหญเมื่อเขาไปเดินในปาและพบกับตนพืช
ชนิดตางๆจะสามารถบอกไดวา เปนพืชชนิดใดและมีผลในการรักษาโรคอะไรไดบาง สามารถจักสานได แม
เยาวชนจะไมคอยใหความสนใจนัก นอกจากนี้ เด็กผูหญิงทุกคนในหมูบานหนองมณฑาจะสามารถทอผา
ได
องคความรูที่ดูเหมือนจะไมไดรับการสืบทอดคือ หมอตําแย มึกาโจว ซึ่งเปนลูกของพีนอเจาะ เลา
ใหฟงวา “ตนเองไดรับการสืบทอดวิชาหมอตําแย และการจับเสนมาจากผูเปนแม ตั้งแตอายุ 15 ดวยความ
ตั้งใจที่จะเปนหมอตําแยทําคลอด ในระยะ 30 กวาปที่ผานมาไมไดทําคลอดแลว มีองคความรูมากมายที่
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อยากจะถายทอดใหกับเยาวชนแตเด็กๆ ไมคอยสนใจนาจะเปนเพราะกลัวและคนที่จะคลอดเองก็คิดวาไป
โรงพยาบาลดีกวาดวย”
กลไกโรงเรียนของชุมชน
ความตองการปรับเปลี่ยนกลไกและวิธีการสืบทอดวิถีชีวิตใหมีความสอดคลองกับบริบทสังคม
สมัยใหม ซึ่งเปนที่เขาใจและยอมรับของคนรุนใหมได ในขณะเดียวกันก็สามารถสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิม
ได ทําใหชุมชนมอวาคีใชสถาบันการศึกษารูปแบบโรงเรียนชุมชนเปนอีกกลไกหนึ่ง กลิ๊ ผูนําเยาวชนบาน
มอวาคีไดใหขอมูลวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรทองถิ่นเพื่อการสืบทอดวิถีชีวิตบานมอวาคี
เกิ ดจากการที่ เ ห็น ว า พื้น ที่แหง การสืบทอดวิถีชีวิตของเยาวชนไม มี เบลาะก็ หายไปแลว กลไกตามวิถี
ชีวิตประจําวันก็ไมเปนที่ยอมรับและสนใจของพวกเขา จึงมีความคิดวานาจะใชกลไกโรงเรียนที่พวกเขา
คุนเคยและยอมรับได ปรับใหเขากับเรื่องนี้ จึงกอใหเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เปนการจัดกระบวนการเรียนรูโดย
นําภาษาแม และภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม ใน
กระบวนการไดเนนความรวมมือจากผูเฒาผูแก ผูรู ผูปกครองในชุมชน ใหพวกเขามีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอนอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับโรงเรียน พอแม ผูปกครองมีความ
สนใจเขารวมกระบวนการรื้อฟนวัฒนธรรม โดยจัดการศึกษาระดับชุมชนดวยวิธีการตาง ๆ มากขึ้น จัดการ
เรียนการสอนเฉพาะสาระทองถิ่น สวนการจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนนั้น เริ่มตั้งแตเด็กเล็กกอน
วัยเรียน อนุบาล และประถมศึกษาปที่ 1-6 โดยสอนในวันจันทรถึงวันพฤหัสดีวันละ 1 ชั่วโมง และในวัน
ศุกรผูรูชุมชนเขามาชวยสอนดานเนื้อหาสาระทองถิ่นเฉพาะดาน รวมกับครูแตละระดับชั้นเรียน โดยเนน
ภาษาแม ประวั ติ ศ าสตร การปกครองพื้ น บ า น บ า นและชุ ม ชน เศรษฐกิ จ การดู แ ลสุ ข ภาพ ศิ ล ปะ
วรรณกรรม การบันเทิง นิเวศวิทยา ศาสนา และโลกทัศน
วัดและพระสงฆ
อาศรมบานหนองมณฑา กอตั้งเมื่อ พ.ศ 2537 โดยการออกจาริกของคณะสงฆศูนยฯบานหนอง
เตา มีพระมณเฑียรนําทําบุญ ตักบาตร รับศีล ฟงธรรม สวดมนต นั่งสมาธิ แผเมตตา เผยแพรความรูทาง
พระพุทธศาสนาผานสื่อตางๆใหชาวบานชม ตอมาชาวบานขอใหตั้งอาศรมขึ้นในหมูบานหนองมณฑา และ
ไดยกพื้นที่ปาใชสอยดานทิศเหนือของหมูบานประมาณ 4 ไรใหเปนที่กอตั้ง พระธรรมจาริกจึงประสานงาน
ได ง บประมาณจากโครงการพระธรรมจาริ ก มาส ว นหนึ่ ง ร ว มกั บ ชาวบ า นก อ สร า งจนแล ว เสร็ จ และ
ดําเนินงานมาจนปจจุบัน
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พระธรรมจาริกไดเขาไปอยูในหมูบานหนองมณฑามีหนาที่หลักเพื่อเผยแพรพระพุทธศาสนาแกคน
ในชุมชน เด็กและเยาวชนเองก็ใหความสนใจเปนอยางมาก โดยเด็กนักเรียนจะไปเรียนรูที่อาศรมฯกับพระ
อาจารยเปนประจําทุกอาทิตย เรียนเรื่องบาปบุญคุณโทษและขอศีลธรรมตางๆที่ควรประพฤติและควรละ
เวน และตัวพระธรรมจาริกเองก็มีหนาที่ทําพิธีเลิกผีใหแกคนในชุมชน โดยเปนความสมัครใจไมมีการบังคับ
หรือพูดชักจูงโนมนาวแตอยางใด และแมจะนับถือพุทธชาวบานก็สามารถทําพิธีกรรมเกี่ยวกับผีควบคูกันไป
ดวย
ในชวงวันพระหรือเทศกาลสําคัญทางพระพุทธศาสนา ผูปกครองมักจะพาเด็กๆ ไปรวมทําบุญฟง
เทศนที่อาศรมฯดวย พระอาจารยจะอบรมสั่งสอนในเรื่องของความรูทางพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติตัว
ในฐานะชาวพุทธที่ดีอีกดวย
3.5 แนวทางการดําเนินงานฟนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
จากการประชุมกลุมผูนําบานมอวาคีรวมกับผูนําจากหมูบานหนองเตา ซึ่งอยูในตําบลแมวิน อ.
แมวาง จ. เชียงใหม ประกอบดวยหนออิปู พะตี่แกว พอหลวงจอนิ โอโดเชาและพฤ โอเชา ที่ประชุมสรุป
วาพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษคือพื้นที่ที่มีองคประกอบหลายอยางประกอบเขาดวยกัน ไดแก
1) ชุมชนที่มีความสามารถในการเลือกและดํารงชีวิตตามวิถีของตนเองในทุก ๆ ดาน ทั้งดาน
ระบบการผลิต ระบบการปกครอง ระบบวัฒนธรรม ประเพณี ระบบความเชื่อและพิธีกรรม
รวมทั้งโลกทัศนและปรัชญาในการดํารงวิถีชีวิตในแตละดานดวย
2) ชุมชนที่มีภาษาเปนของตนเอง และความสามารถในการใชภาษาอยางเปนอิสระ ปราศจาก
การกีดขวางใดๆ เพราะภาษาเปนสิ่งแรกที่บงบอกถึงความแตกตางไปจากกลุมอื่นๆ อยาง
ชัดเจน
3) การมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีที่สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตได
4) ความสามารถของเยาวชนคนรุนใหมในการเรียนรูและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีได เชน
สามารถขับลํานําในงานแตงงาน งานปใหม และงานศพได เปนตน
5) คนในชุมชนมีความเขาใจและรูซึ้งถึงคุณคาขององคภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมของ
ตนเอง
6) เปนพื้นที่ที่ชุมชนสามารถพึ่งตนเองเปนหลักในทุกๆ ดาน พึ่งพาภายนอกเปนรอง เฉพาะสิ่งที่
ตนเองขาดไปจริงๆ เทานั้น เชน เกลือ เปนตน
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7) เปนชุมชนที่ยังเชื่อและไววางใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต
ของคนในชุมชนที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม เชน หากหนุมสาวทําผิดประเวณีในหมูบาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาแจงเตือนโดยการสงเสียงดังในเวลากลางคืน กระทืบเทา และมีเสียงวิ่ง
เหมือนฝูงวัว ควายไลขวิดกัน หากเปนพอบานแมบานทําผิดประเวณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาแจง
เตือนผานทางเพื่อนบานชาวบาน เชน โดยการขโมยเสื้อผาของชาวบานไปเก็บใวในปา แต
หลังจากมีการขอขมาลาโทษแลว เรื่องดังกลาวก็จะหายไป เปนตน
นอกจากนี้แลว สังคมภายนอก จะตองเขามาเกี่ยวของในลักษณะสงเสริม สนับสนุน และตองมี
เงื่อนไขตามที่ชุมชนตองการ หรือยอมรับได ตองสอดรับและกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชนนั้น เชน หมอ
ที่มาอยูในชุมชนตองมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของชุมชน มีความรูสองดาน ทั้งดานวิทยาศาสตร
และองคความรูของชุมชน ครูที่มาอยูในชุมชนตองพูดภาษาปกาเกอะญอได บาทหลวงหรือพระตองรูเรื่อง
ลํานําและประโยชนในการใช เจาหนาที่ปาไมที่เขามาอยูในชุมชนตองเรียนรูและยอมรับองคความรูและ
วิธีการใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยเฉพาะการผลิตแบบไรหมุนเวียน เปนตน โดยเรื่อง
นี้ไดสะทอนจากความคิดเห็นของพะตี่แกว ที่วา
“การสรางพื้นที่ใหคนภายนอกที่เขามาในชุมชนตองมีเงื่อนไขตามที่ชุมชนตองการ เชน ตองเรียนรู
วิถีชีวิตของชุมชนนั้นได หมอที่มาอยูในชุมชนตองเปนหมอที่ตรงตามความตองการของชุมชน เปนหมอที่
รู ส องด า น ทั้ ง ด า นภู มิ ป ญ ญาและวิ ท ยาศาสตร ครู ที่ ม าอยู ใ นชุ ม ชนต อ งพู ด ภาษาปกาเกอะญอได
บาทหลวง พระตองรูเรื่องธาและคุณคาในการใช”
สวนแนวทางการจัดการเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษนั้น จากขอมูลการพูดคุยกับชาวบาน โดยเฉพาะ
ผูเฒาผูแก ผูอาวุโส ทั้งหญิงและชาย อยางเชน พีเปอเลอ บานทุงหลวง หนออิปู บานมอวาคี พือกอดี
และพือคําเสาร บานหนองเตาตางก็เห็นดวยและยินดี หากจะจัดใหมีพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ ผูใหขอมูลแสดง
ความรูสึกวาอยากจะใหวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตชนเผาปกาเกอะญอสามารถดํารงอยูไดในสถานการณ
ปจจุบัน พรอมกับการดํารงอยูของทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ํา ปา สัตวปา พวกทานไดเอยเอื้อนบทธาที่
แสดงถึงความปรารถนาอันแรงกลาที่อยากใหลูกหลานมีการสืบทอดวิถีชีวิตตอไป โดยกลาววา
มี มา ดี อี มา ดี อี, ปกา มา ดี อี มา ดี อี,
มี เมอ เปอะ มา เปาะ อะ คี, ปกา เมอ เปอะ เปาะ อะ คี,
เปอะ เมะ เตอะ มา ตา ดี อี, ลอ หมา โหม เดอ ปา อะ มี
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แปลวา “ผูเฒาผูแกไดปฏิบัติตามวิถีบรรพชนมานานแลวหลายชั่วคน พวกทานไดรองขอใหลูกหลานแตละ
ยุคสมัยปฏิบัติและสืบทอดกันมา หากลูกหลานไมกระทําเชนนั้นแลว ชื่อบรรพชนและวิถีชีวิตที่สั่งสมกัน
มาก็จะสาปสูญไป”
อีกบทหนึ่งกลาววา
ตา เก เลอะ เปอะ โหม โอะ ดี, ตา เก เลอะ เปอะ ปา โอะ ดี
เกอะ ตอ เหน เปอะ ขื่อ อะ คลี, เกอะ ตอ เหน เปอะ หนอย อะ คลี
เปอะ โหม เดอ เปอะ ปา เหม ซี, หนี่ ลอ ลุ แท ลอ พะ กริ
แปลวา “ยังดีนะที่แมยังอยูกับเรา ยังดีนะที่พอยังอยูกับเรา แมไดรักษาพันธุเผือกใหเรา พอรักษาพันธุมัน
ใหเรา หากวันหนึ่งพอแมจากเราไป โดยที่เราไมรูจักสืบทอดวิธีการปลูกเผือกปลูกมันจากพวกทาน วันนั้น
เราก็จะไมมีอะไรเหลือ แมแตเสื้อผาในรางกายก็หลุดลุยออกจากตัวเราไป”
สําหรับวิธีปฏิบัติในการจัดพื้นที่พิเศษทางวัฒนธธรม จากทัศนะของพอหลวงจอนิ โอโดเชา เห็นวา
ในสถานการณปจจุบันถือเปนการทวนกระแสอยางรุนแรง เนื่องจากสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ
ภูมิศาสตร วัฒนธรรรม และคานิยมเปลี่ยนแปลงไปมาก และคนสวนใหญของชุมชนก็ไหลไปตามกระแส
แหงการเปลี่ยนแปลงนี้ อยางไรก็ตามหากจะมีการกําหนดพื้นที่ก็อาจสามารถทําไดอยู โดยการเลือกพื้นที่
ที่ยังมีความพรอม มีปจจัยที่เอื้ออํานวยอยูมาก เชน คนในชุมชนมีความพรอม เขมแข็ง แนวคิดเดียวกัน
และพรอมที่ยืนหยัดการดํารงชีวิตตามวิถีชีวิตของตนเอง โดยไมหวั่นไหวไปกับกระแสสังคมภายนอกที่เขา
มาผจญลอลวง มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในระบบวิถีชีวิตที่ไดรับการถายทอดสืบทอดจากบรรพชน วาเปน
ระบบที่กอใหเกิดความยั่งยืนในชีวิตคนและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการมีสิทธิที่ไดรับการรับรองจาก
กฎหมายหรือนโยบายแหงรัฐดวย เปนตน
สวนความเปนไปไดของการรื้อฟน”เบลาะ” พาตีปุนุ กลาววา ปจจุบันใหเอาบทบาทหนาที่ของ
เบลาะ เทาที่จะทําได ใหยังคงคุณคา ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ที่ดีใหรับไว แตที่เปนจุดออนก็ไม
เอา โดยทั่วไป ชุมชนเห็นวา หากจะมีการรื้อฟนและสรางเบลาะขึ้นมาใหม เพื่อการเปนสถานที่แหงการ
ถายทอดและสืบทอดวิถีชีวิตของชนเผาปกาเกอะญอในบริบทปจจุบัน จะตองมีปจจัยที่เอื้อทั้งจากภายใน
และภายนอก ปจจัยภายในคือความตระหนักและมองเห็นคุณคาในอัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
ของตนเองทั้งกลุมผูเฒาผูแก ผูอาวุโสที่เปนคนรุนเกา และกลุมเด็กและเยาวชนที่เปนคนรุนใหม เนื่องจาก
ปจจุบันวิถีชีวิตปกาเกอะญอไดถูกครอบงําจากกระแสสังคมภายนอก จนทําใหเด็กและเยาวชนคนรุนใหม
มองไมเห็นความสําคัญ สถานะของความเปนผูเรียนรูและสืบทอดของพวกเขาสั่นคลอนอยางรุนแรง ซึ่ง
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สงผลใหผูเฒาผูแก ผูอาวุโส ผูรูในฐานะผูถายทอดก็พลอยหมดพลังและกําลังใจไปดวย สําหรับปจจัย
ภายนอก คือกฎหมายและนโยบายที่ไดใหสิทธิในการกําหนดอนาคตตนเองของชนเผาปกาเกอะญอ ความ
มีอิสระในการเลือกทางเดินของตนเองที่เห็นวามีคุณคาตอการดํารงชีวิต ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมประเพณี รวมไปถึงการไดรับการสนับสนุนจากภายนอกทั้งดานความคิด กําลังใจ และวัตถุปจจัย
ที่จําเปน พอหลวงจอนิ โอโดเชาไดกลาวถึงเรื่องนี้วา
“สิ่งแรกเลยที่จําเปน คือพวกเราเองที่เปนปกาเกอะญอ ปจจุบันเขาใจวาเรารูจักตนเองนอยลงไป
เรื่อยๆ ไมรูวาตนเองเปนใคร มีอะไรดี อะไรเปนเอกลักษณ อัตลักษณของเรา เมื่อไมรูตนเองเปนใคร ความ
ตระหนักและการเห็นความสําคัญก็พลอยหายไปดวย ฉะนั้นกอนจะรื้อฟนเบลาะในทางปฏิบัติ เราตองรื้อ
ฟนความคิด ความเขาใจ และความตระหนักในตนเองเสียกอน เปนสิ่งสําคัญที่สุดอันดับแรก อีกอันหนึ่งที่
สําคัญ คือกฎหมายตาง ๆ ที่จะใหอิสระในการปฏิบัติตามวิถีชีวิต วิถีการทํามาหากิน วิถีการผลิต ใหอิสระ
ในการเรียน การสอนภาษาของตนเองของชนเผาปกาเกอะญอ เพราะที่ผานมามีแตกฎหมายที่หามเรา ไม
มีกฎหมายที่สงเสริมและสนับสนุนเรา นี่เปนปญหาหนึ่งที่สําคัญตองไดรับการแกไข ซึ่งเรื่องพวกนี้เราอาจ
ทําเองไมได ตองพึ่งเพื่อนจากภายนอก เราตองการการสนับสนุน ทั้งความคิด กําลังใจ และวัตถุสิ่งของ
บางอยางที่จําเปนดวย”
สําหรับในทางปฏิบัติ อาจจะดําเนินกิจกรรมตางๆไดหลายอยาง เชน
1) จัดเวทีสมัชชากลุมผูอาวุโส เพื่อรื้อฟนความรูสึกนึกคิดและปฏิบัติการในวิถีชีวิตที่พวกเขาเคย
กระทํามา ซึ่งจะเปนการเรียกขวัญและกําลังใจใหกลับคืนมาอีกครั้ง และชวยใหผูอาวุโสมีพลัง
และกําลังใจที่จะสืบทอดวิถีชีวิตใหกับลูกหลานตอไป
2) จัดเวทีชาวบานเพื่อการมาประชุม ปรึกษาหารือ พูดคุยกันของคนในชุมชนเรื่องวิถีชีวิต อัต
ลักษณ วัฒนธรรม ประเพณีของตนเอง พรอมกับการวิเคราะหกระแสสังคมภายนอกที่เขามามี
อิทธิพลตอชุมชน ซึ่งจะเปนการชวยใหเกิดการมองเห็นคุณคาและการตระหนักถึงวิถีชีวิตของ
ตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเด็กและเยาวชน
3) รณรงคใหพอ แม ปู ยา ตา ยายตระหนักถึงหนาที่อันจําเปนในการอบรมสั่งสอนลูกหลานเรื่อง
วิถีชีวิตของตนเองตั้งแตเด็กๆ
4) ดําเนินการฟนฟู ปรับเปลี่ยน และปรับปรนประเพณีสําคัญๆ ใหมีความสามารถที่จะเปนพื้นที่
ปฏิบัติการแหงการถายทอดและสืบทอดวิถีชีวิตสําหรับคนรุนใหม เชน ประเพณีฉลองปใหม
ประเพณีฉลองกลางป ประเพณีสมรส ประเพณีงานศพ เปนตน
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5) รณรงคใหเกิดการดํารงและอนุรักษไวซึ่งกิจกรรมแหงการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ดวยวิธีการการ
แลกเปลี่ยนแรงงานในวิถีชีวิต เชน การฟนไร การทําแนวกันไฟ การริบไร การหวานขาว การ
ปลูกขาว การดายหญา การเกี่ยวขาว เปนตน เพราะเปนเงื่อนไขและปจจัยสําคัญที่จะชวยให
เกิดการถายทอดสืบทอดวิถีชีวิต
6) จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิถีชีวิตอยางเปนทางการใหกับเด็กและเยาวชน ทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน (ดังตัวอยางที่ดําเนินการไปแลวในหมูบานมอวาคี)
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บทที่ 4
พื้นที่ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ชุมชนตําบลไลโว เปนชุมชนกะเหรี่ยงโป (โพลง) ที่มีลักษณะโดดเดนในดานวัฒนธรรมที่มีการ
ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของกะเหรี่ยง ลัทธิฤาษี และพุทธศาสนา ทําใหศิลปวัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะ
รวมถึงวิถีชีวิตที่ใกลชิดกับธรรมชาติ ใหความเคารพตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชนแมพระธรณีและแมโพสพ สะทอน
ออกในตํานานเรื่องเลาและพิธีกรรมดานการเกษตรและพิธีกรรมอื่น ๆ ที่มีตลอดป
4.1 ประวัติความเปนมาและลักษณะของชุมชนที่ศึกษา
ประวัติการโยกยายและตั้งถิ่นฐานของชาวกะเหรี่ยง
ชาวกะเหรี่ยงที่อยูพื้นที่ตําบลไลโวเปนกะเหรี่ยงโปที่เรียกตัวเองวา โพลง หรือเรียกชื่อกลุมวาเปน
ชนเผาซู

ซึ่งถือวาเปนชนชาติมูหละ (ดั้งเดิม) เรียกวา ซูฉื่อพู ผูเฒาหลายชั่วอายุคนเลาตอกันมาวา

กะเหรี่ยงแตกอนอยูทางเหนือ ใตดาวชางเผือกของประเทศจีน (เตอะโระ) สถานที่ที่เปนจุดเริ่มตนของชน
ชาติกะเหรี่ยงอยูขอบทะเลทรายโกบี เรียกวา “ทิ่งฉิหมิหยั่ว” (ทิ่ง แปลวา น้ํา, ฉิ แปลวา แทง, หมิ แปลวา
ทราย, หยั่ว แปลวา ไหล) เนื่องดวยความยากลําบากที่ทํากินไมดี และมีชนชาติอื่น ๆ มารังแกรบกวน จึง
ตองยายจากริมขอบทะเลทรายไป ดังที่กลาวไวในบทกวีวา
เลอปรองเพอติ่งทูซะโทง

เลอเจียเจี้ยเยอบบาเทอโงง

หมวยโกงเชอโนเลสาโบง

กุเจียดิสายูสาโยง

ถึงทะเลทรายนกยูงทอง

ทุก ๆ ชาติตองคํานึงถึง

เปนเวรกรรมอะไรเลาชีวิต

ทุกชาติไปคิดถึงคิดหวง

ทิ่งฉิหมิหยั่วโหลงทองคง

ยาพูยาหลิ่งโอเลอตง

หลงอองเฮิงไถยาพลาโทง

อองเฮิ่งเลอทิ่งเสงลาโอง

แมน้ําทิ่งฉิหมิหยั่วตื้นเขิน

ลูกหลานปลาเล็กอยูไมเปนสุข

ตามหาแมปลาเวียงทอง

คนหาที่น้ํามีใบไมหนาปกคลุม

กอนที่จะอพยพลงมาทางใตของทะเลทราย ปู ยา ตา ยาย มาดวยไมไหว เปนหวงลูกหลานจะจาก
กันจะจํากันไมได กลัว “นองโลง นองโคร” จะหลอกกิน ผูเฒาจึงทําพิธีเอาดายผูกมือเปนสัญญลักษณไว
ใหพนเจ็บพนไขพนจากภัยอันตรายตาง ๆ พิธีผูกขอมือเรียกขวัญ จึงเริ่มตั้งแตตอนนั้นจนถึงปจจุบัน กลาว
63

กันวาการอพยพลงมาในครั้งนั้น เปนปที่ 733 กอนพุทธกาล ผูเฒาผูแกและคนปวยลมตายไปเก็บรางกองไว
ริมทะเลทรายโกบี กระดูกกองอยูเปนเนินเทาภูเขา เมื่อลงมาตามแมน้ําใหญ (เกอโมซู) แมน้ําอิระวดี แมน้ํา
สาละวิน แมน้ําโขงและแมน้ําแยงซีเกียง แตละสายไหลแยกกันไกล ชนชาติกะเหรี่ยงมารวมตัวกันตาม
แมน้ําสาละวินเปนสวนใหญ อพยพลงมาเขาสูดินแดนสุวรรณภูมิ เขามาอยูรวมกับพูยูและชุมชนชาติมอญ
ในสมัยเมืองหงสาวดี ซึ่งถูกตีแตกโดยพมา ประมาณป พ.ศ. 2300 ทําใหมีชนชาติกะเหรี่ยงกลุมหนึ่งอพยพ
เขาสูดินแดนสยามในเขตพื้นที่เรียกวา สัมปตติ ซึ่งปจจุบันเปนพื้นที่ทุงใหญนเรศวรเขตตําบลไลโว กลาว
กันวา ในการอพยพเขามาในสมัยนั้น มีพูไดโก “เปนหัวหนา” ซึ่งไดพาประชากรและทรั พยสินจํานวน
มากมายซึ่งที่สําคัญ คือ คัมภีรพระพุทธศาสนาที่คัดลอกออกมาจากภาษามอญเปนภาษากะเหรี่ยงที่
ประดิษฐโดยใชตัวอักษรมอญ ชาวตําบลไลโวจึงไดศึกษาเลาเรียนสืบทอดมาจนถึงปจจุบันนี้
การเผยแพรพระพุทธศาสนาตามคัมภีรพุทธที่พูไดโกนําเขามาในดินแดนสยามในสมัยนั้น ไดแพร
ไปหลายจังหวัด เชน จังหวัดตาก จังหวัดลําพูน จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งมีหลายอําเภอที่มีประชากรกะเหรี่ยงจํานวนมาก เชน อําเภอศรีสวัสดิ์ อําเภอไทรโยค อําเภอทองผาภูมิ
อําเภอสังขละบุรี เปนตน สําหรับคําวาสังขละบุรีซึ่งเปนชื่ออําเภอในปจจุบันนี้น้ัน สังขละ มาจากคําวา
ซังเคลียะ ซึ่งเปนภาษาพมา หมายถึง เมืองที่อยูชายแดนทุรกันดารเปนเสนทางผานของกลุมชนเผาตาง ๆ
เพื่อมาประกอบอาชีพหรือเดินทางเขามาในประเทศไทย ตอมาคงแผลงเปนสังขละ คือ อําเภอสังขละบุรีใน
ปจจุบัน
สมัยอยุธยา เมื่อพมาเริ่มมีอํานาจมากขึ้นในบริเวณลุมน้ําอิระวดีและแมน้ําสาละวิน จึงไดรุกราน
ชนกลุมอื่น ๆ ที่เคยอาศัยอยูกอน คือมอญและกะเหรี่ยงทําใหกลุมชนชาติเหลานี้ตองอพยพเคลื่อนยายเขา
สูดินแดนไทยทางดานพระเจดียสามองค โดยผายไทยก็ยินดีใหคนมอญและกะเหรี่ยงอาศัยอยูบริเวณ
ชายแดน เพื่อเปนแนวกันชนกับฝายตรงขาม ทั้งยังตั้งกลุมชนและสรางเมืองเรียกวา เมืองหนาดาน ทํา
หนาที่ชวยเหลือไทย เพื่อปองกันการรุกรานของฝายพมา ซึ่งเห็นไดวาทุกครั้งที่พมายกทัพมา ฝายไทยจะรู
กอนทุกครั้ง เนื่องจากมีฝายสอดแนมของกะเหรี่ยงและมอญทํางานอยางไดผล แจงขาวสารใหกับฝายไทย
พบวาในเขตกาญจนบุรี มีหัวเมืองที่ปกครองโดยกะเหรี่ยงและมอญอยู 8 หัวเมือง ไดแก
1. เมืองสิงห เจาเมืองมอญปกครอง
2. เมืองลุมสุม เจาเมืองกะเหรี่ยงปกครอง
3. เมืองทาตะกั่ว

เจาเมืองกะเหรี่ยงปกครอง

4. เมืองไทรโยค

เจาเมืองมอญปกครอง
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5. เมืองทองผาภูมิ

เจาเมืองมอญปกครอง

6. เมืองทาขนุน (สังขละ)เจาเมืองกะเหรี่ยงปกครอง
7. เมืองทากระดาน

เจาเมืองกะเหรี่ยงปกครอง

8. เมืองศรีสวัสดิ์

เจาเมืองกะเหรี่ยงปกครอง

เมื่อมาถึงยุคตนกรุงรัตนโกสินทร มีหลักฐานทางประวัติศาสตรวา ไดจัดระเบียบการปกครองใหม
มีเมืองหนาดานเพิ่มขึ้นอีกหลายเมือง เชน เมืองสังขละบุรี ซึ่งภายหลังรวมกับเมืองทาขนุนครองพื้นที่ฝง
ตะวันออกของลุมน้ําแควนอยจนจรดชายแดนดานพระเจดียสามองค การตั้งเมืองเหลานี้เพื่อประโยชนทาง
ยุทธศาสตรทางทหาร และไดตั้งแมทัพนายกองนายดานชายกะเหรี่ยงขึ้นปกครองตามหลักฐานที่ปรากฏ
ขุนพิทักษไพรวัน

นายกองกะเหรี่ยงบานยางโทน

หลวงพิทักษบรรพต

นายกองกะเหรี่ยงบาทาตะกั่ว

หลวงประเทศเขื่อนขันธ

นายกองกะเหรี่ยงเมืองไทรโยค

พระศรีสุวรรณคีรี

เจาเมืองสังขละบุรี

(มณฑล คงแถวทอง 2538)
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงสนับสนุนใหชาวมอญและชาว
กะเหรี่ยงเขามาตั้งถิ่นฐาน เพื่อใหชวยสอดสองดูแลความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนตั้งแตจังหวัด
ตากลงมาจนถึงจังหวัดเพชรบุรี ชาวกะเหรี่ยงเหลานี้ยังเปนผูจัดหาของปาเชน ไม นอแรด และงาชาง ใหแก
ไทยเพื่อขายเปนสินคาออก ป พ.ศ. 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จเยี่ยมชาว
กะเหรี่ยงโปว ทําใหชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ในสมัยนั้นมีความจงรักภักดีตอ
พระองคเปนอยางมาก อีกทั้งยังมีการพระราชทานตําแหนงพระศรีสุวรรณ ใหผูนําชาวกะเหรี่ยงในชุมชน
เปนเจาเมืองปกครองเมืองสังขละบุรี โดยใหมีอิสระในการดําเนินชีวิตภายใตแบบแผนประเพณีในวิถีทาง
ของตัวเอง
ประวัติเขตปาทุงใหญนเรศวร
เขต"ปาทุงใหญนเรศวร” เปนปาผืนใหญฝงตะวันตก ที่มีความอุดมสมบูรณทั้งพืชพันธุและสัตวปา
ตั้งอยูในทองที่ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และตําบลแมละมุง อําเภออุมผาง จังหวัด
ตาก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 33,647.2 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,279,500 ไร
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รูปที่ 4.1 แสดงพื้นที่เขตปาทุงใหญนเรศวร
คนกะเหรี่ยงที่อยูในเขตผืนปาทุงใหญนเรศวร ถือวาพื้นที่แหงนี้เปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เปนพื้นที่สวรรค
ในปา ที่เรียกกันวา เวียจาทิ่งโพ เวียผาดู (เวีย = ทุง ผาดู = กวาง, ใหญ) ผี่เสิ่งโปว ซึ่งหมายถึงทุงหญากวาง
ใหญกลางใจปาอันอุดมสมบูรณที่พรั่งพรอมไปดวยพันธุพืช พันธุไม และพันธุสัตวปา โดยคําวาผี่เสิ่งโปว
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เปนชื่อหมูบาน ผี่ = ขาวแกลบ เสิ่งโปว = 3 กอง ซึ่งหมายถึงกะเหรี่ยงซู กะเหรี่ยงสอง และกะเหรี่ยงตองซู ที่
เคยไดอยูรวมกันในทุงใหญ ตามตํานาน และตํานานฤาษีเวียผาดู ที่บําเพ็ญพรตอยูในทุงใหญฯ มีอาศรม
อยูเนินหวยน้ํา และมีตนไมใหญตนหนึ่งออกดอก ออกผล และมีผลสุกสีแดงทุกวัน ผลไมตนนี้อยูริมหวยน้ํา
ใกลอาศรมฤาษี และฤาษีจะเก็บผลไมกิน รสชาติของผลไมสีแดงตนนี้จะมีรสทั้งเผ็ด หวาน เปรี้ยว มัน เค็ม
ผสมอยูในลูกเดียวกัน หวยน้ําสายนี้จึงไดชื่อตามตนไมวา “ทิ่งเซงซาโหว” ทิ่ง = น้ํา เซงซา = ผลไม โหว =
แดง คือหวยน้ําผลไมแดง
เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2516 เครื่องบินเฮลิคอปเตอรของทางราชการเครื่องหนึ่งเกิดอุบัติเหตุ
ตกในพื้นที่อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีผูเสียชีวิต 6 คน และที่นาตกใจคือพบซากสัตวปาปะปนอยู
กับซากปรักหักพังของเฮลิคอปเตอร ซึ่งตอมาสื่อมวลชนและนิสิตนักศึกษากลุมอนุรักษธรรมชาติไดเปดโปง
วามีการลาสัตวในเขตปาทุงใหญโดยไมเกรงกลัวตอกฎหมาย และเจาหนาที่ซึ่งโดยสารในเฮลิคอปเตอรเปน
ผูกระทําผิดเสียเอง

เปนผลใหคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปา มีการประชุมเมื่อวันที่ 13

มิถุนายน พ.ศ. 2516 และมีมติใหดําเนินการประกาศใหปาทุงใหญเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา โดยใหชื่อ
วา เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เคยหยุด
ทัพในบริเวณทุงใหญระหวางการยกทัพไปรบกับพมา และไดดําเนินการตอไปตามขั้นตอนจนประกาศเปน
เขตรักษาพันธุสัตวปา ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลม 91 ตอนที่ 72 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.
2517 ปจจุบันไดรับการขึ้นทะเบียนรวมกับเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงใหเปนมรดกทางธรรมชาติของ
โลกโดยองคกร UNESCO เมื่อ พ.ศ. 2534
อยางไรก็ดี เมื่อปาทุงใหญเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาแลว ภาครัฐไดนํานโยบายและมาตรการตางๆ
จากกฎหมายเขตรักษาพันธุสัตวปาฯ มาใชในการอนุรักษดูแลปาทุงใหญนเรศวรอยางเขมงวด มีมาตรการ
ปราบปรามคือ การเดินเทาลาดตระเวน และการบินตรวจสอบ ถาพบบริเวณใดที่มีชาวบานบุกรุกแผวถาง
ปาเพื่อทําไรหมุนเวียนก็จะจับกุมและดําเนินคดีทันที โดยอาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30
มิ.ย. 2541 ทําใหความขัดแยงระหวางชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยในปาทุงใหญนเรศวรกับเจาหนาที่ของรัฐที่มี
ความตึงเครียดและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น วิถีการทําไรหมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยง ซึ่งปลูกขาวและพืชอื่นๆ
ในพื้นที่ผืนหนึ่งเพียงปหรือสองปแลวเวียนไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง จากนั้นจะปลอยพักฟนระยะยาวใหผืนดินคืน
ความสมบูรณ เพื่อรอวันมาทําการผลิตอีกครั้ง ถูกภาครัฐกลาวหาวาเปนการทําไรเลื่อนลอย ซึ่งทําลาย
พื้นที่ปาทุงใหญนเรศวรอยางมหาศาล

แสดงใหเห็นวาภาครัฐไมมีความเขาใจในมิติทางดานนิเวศน

วัฒนธรรมของชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยปาทุงใหญนเรศวรเปนถิ่นฐานและดํารงชีวิตมาหลายศตวรรษ
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เกิดแนวคิดตอตานการทําไรหมุนเวียนและพยายามขับไลคนกะเหรี่ยงออกจากปาทุงใหญนเรศวร รวมทั้ง
อีกหลายพื้นที่ในผืนปาตะวันตกเชน ปาอุมผาง อยางไรก็ตาม ยังมีหลายคนที่ไมเห็นดวยกับแนวคิดของรัฐ
เพราะถาดูแลรักษาปาทุงใหญนเรศวร โดยไมมีชาวกะเหรี่ยง ปาผืนนี้ก็คงไมใชมรดกโลกและพื้นที่ปาทุง
ใหญนเรศวรคงถูกทําลายอยางมหาศาล เพราะกอนที่ยังไมมีการประกาศใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา ปา
ไม สัตวปา ก็ไมถูกทําลาย เพราะชาวกะเหรี่ยงมีวัฒนธรรมในการดูแลไมใหญ ตนน้ําลําธาร ไมใชปุยเคมี
ในการปลู ก ข า ว การทํ าไร ห มุ น เวีย นเป น ระบบการเกษตรที่ตองอาศั ยประสบการณ ความรู ท างด า น
นิเวศนวิทยาที่มีความละเอียดออน มีความซับซอน เชน ความรูเรื่องปา ภูมิอากาศ พืชพันธุ สัตวปาและสิ่ง
คุมครองธรรมชาติ

อยางไรก็ตามชาวกะเหรี่ยงก็เลือกที่จะใชสันติวิธีในการแกปญหาขอขัดแยง และ

พยายามพิสูจนวาพวกเขามีภูมิปญญาในการที่จะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได หาก
ภาครัฐใหโอกาสพวกเขาเขาไปมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทําและรวมรับผิดชอบในการจัดการพื้นที่ปาทุง
ใหญนเรศวร เชนเดียวกับกลุมชนกลุมอื่นๆ
ประวัติการตั้งถิ่นฐานของกะเหรี่ยงตําบลไลโว
ชื่อตําบลไลโว ตามภาษากะเหรี่ยง ก็คือ “ไลโหวเคอเริ่ง” ไล = ศิลา แผนหินกอนใหญ โหว = แดง,
เคอเริ่ง=คอก รวมแปลวาหินแดง หรือหินผาแดง ตําบลไลโว แตกอนจะมีชื่อเรียกอีกหลายคํา เชน ตะหมุไน
กุรุ ตะหมุไนคีรี สุวรรณคีรี เขตสัมปตติ ไมนองเราะ ปุพพการี ทองเกรอะ เขลมืงเดิ่ง เปนตน โดยมี
ความหมายดังตอไปนี้
- ตะหมุไนกุรุ, ตะหมุไนคีรี มีความหมายจะมุงบอกถึงความยิ่งใหญของภูเขา ขุนเขาทะมึนทรง
พลังที่สลับซับซอนเปนรอยเปนพันลูก
- สุวรรณคีรี มีความหมายจะบงบอกถึง ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ
- สั ม ป ต ติ (สั ม ป ง ไต) ศั พ ท นี้ จ ะมี ค วามหมายบ ง บอกถึ ง พื้ น ที่ ที่ มี ค วามศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ (ซุ ง ส ง )
เที่ยงตรง (โตหลง) ตามนิติรัฐ นิติธรรม และมีความปกติของระบบธรรมชาติของโลกและ
จักรวาล โดยในเขตพื้นที่ สัมปตติ จะมีหุบเขา 99 หุบ ทุกหุบเขามีน้ําไหลผาน หรืออยางนอย
ที่สุดก็ตองมีตาน้ํา (ทิ่งโทงผลุ) และเปนทิ่งเมิ่งตลอดป (ทิ่งเมิ่ง = น้ํามีชีวิตไมแหง) ทําใหพื้นที่
ชุมชื้นและสัตวตาง ๆ จะไดดื่มกิน ผูที่เฝาตาน้ําคือ หอย ปู ปลา โดยเฉพาะปลากาง เปนผูเฝา
ดูแลตาน้ําใหมีน้ําไหลอยูตลอดปไดดีที่สุด โดยชาวกะเหรี่ยงกลาวคําพูดไววายาลิ่งโอเมิ่งทิ่ง
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โดยที่ ยาลิ่ง แปลวาปลากาง โอ แปลวาอยู เมิ่ง แปลวาเปนหรือมีชีวิต ทิ่งแปลวาน้ํา ซึ่ง
หมายความวา ปลาอยูเพื่อน้ํามี ถามีใครไปฆา หอย ปู ปลา ที่ตาน้ํานั้น น้ําจะแหงหายไป
ทันที โดยมีความหมายที่ชาวกะเหรี่ยงใชคลายกับคําวา อยูเพื่อใหมีลมหายใจ คลายกับ
คนชราเฝาบาน ถาจะมองผิวเผินก็จะไมเห็นความสําคัญ เชนคํากลาว “ยาลิ่งโอเมิ่งทิ่” เพราะ
ยาลิ่งเปนปลาตัวเล็ก ๆ เทาหัวไมขีดไฟ แตการวายเขาออกในรูตาน้ําทําใหตาน้ําไมอุดตันน้ํา
จึงไหลออกมาบนผิวโลกตลอดป
ในดินแดนที่ตั้งของตําบลไลโวปจจุบัน อดีตเปนปาเขารกทึบที่มีดวยกัน 99 หุบเขา แตละหุบมีชื่อ
เรียกแตกตางกันไปตามลักษณะของพื้นที่หรือจุดเดนที่มีอยู เชน ทุงโพง, ที่มูคี่ เลเทะ, ที่ฉวย, มีเซิ่ง, ที่พูเซอ,
เปอยี่ไตล, เกาะสะเดิ่ง, สะเนพอง, ไลโว, จะกีพื่อ, ปรองดี้, ไยมีหลิ, ผะเฉอหนา คึยพะเหล, จะกา เปนตน ซึ่ง
ชาวบานอยูและทํากินกระจัดกระจายไปทั่ว หุบหนึ่งมีชาวบานอยูอาศัยประมาณ 4–5 ครอบครัว บางหุบมี
ตํานาน นิทานความเปนมา ชาวบานเชื่อวาเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกกันวา “สุวรรณภูมิ” เพราะมีความอุดม
สมบูรณทางทรัพยากร มีประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อที่ถือปฏิบัติสืบตอกันมาหลายยุคหลายสมัย มีการ
ปกครองกันเองโดยมี “ตะละโคว” หรือ “ฤาษี” เปนผูดูแลซึ่งมีดวยกัน 7 คนคือ 1. พูหวองเหว 2. พูกองวะ 3.
พูดู 4. พูหวี 5. ยองโท 6. ยองตะ และ 7. ยองเคหมะ (พู หมายถึง ผูอาวุโสที่มีความรู มีความคิด มีปญญา
ยอง หมายถึง ผูที่ไดศึกษาพระธรรมและบวชพระ 3 ปขึ้นไป เมื่อสึกออกมาเรียกวายอง)
ปจจุบันตําบลไลโว เปน 1 ใน 3 ตําบลอยูในเขตอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สําหรับอําเภอ
สังขละบุรีนั้น แตเดิมเปนเมืองสังขละบุรี ตั้งอยู ณ บานสะเนพอง โดยมี ราษฏรสวนใหญเปนชาวไทยเชื้อ
สายกะเหรี่ยง มีพระศรีสุวรรณคีรี เปนเจาเมืองสืบทอดตําแหนงกันมา 5 ทาน7 จนกระทั่งมีการปรับปรุง
ระเบียบการปกครองทองถิ่นสมัยรัชกาลที่ 5 เปลี่ยนฐานะเมืองสังขละบุรีเปนอําเภอ พระศรีสุวรรณคีรีที่ 5
(ทะเจียงโปรย เสตะพันธ8) ไดรับการแตงตั้งเปนนายอําเภอคนแรกของสังขละบุรี (พ.ศ.2438-2467)

7

พระศรีสุวรรณคีรีคนที่ 1 ถึง 4 มีชื่อตามลําดับวา ภวะโพ กรมเมะจะ ยองตะมุ และปวยดงภู
เสตะพันธ ที่ถูก เสตะพันธุ คือมีสระ อุ ดวยตามใบพระราชทานนามสกุล แตในสมัยกอนเสมียนอําเภอเขียนนามสกุล
ลืมเติมสระ อุ ถึงคราวทําทะเบียนบานจริงก็เลยไมมีสระอุ

8
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ตําบลไลโว แตเดิมแยกเปน 2 ตําบล โดยถือลําน้ํากษัตริยเปนเสนแบงการปกครอง คือตําบลไลโว9
อยูตอนใตของลําน้ํากษัตริย และตําบลลังกา10 อยูตอนเหนือของลําน้ํากษัตริย ตอมาในป พ.ศ.2482
ตําบลลังกายุบรวมกับตําบลไลโว เปนตําบลไลโวตําบลเดียวกระทั่งปจจุบัน
ตําบลไลโว มีพื้นที่ประมาณ 1,723.98 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,077,847.50 ไร ติดกับ
พื้นที่อื่นดังนี้
ทิศเหนือ

จรด

ตําบลแมจันทะ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก

ทิศใต

จรด

ตําบลหนองลู และตําบลปรังเผล อําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี

ทิศตะวันออก จรด

ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ทิศตะวันตก

ประเทศเมียนมาร

จรด

เขตปกครอง รวม 6 หมูบาน11 คือ
หมูที่ 1 บานสะเนพอง

นายอานนท

เสตะพันธ

หมูที่ 2 บานกองมองทะ

นายไพบูลย

ชวยบํารุงวงศ เปน ผูใหญบาน

หมูที่ 3 บานเกาะสะเดิ่ง

นายอภิวรรณ ไทรสังขละธิติ เปน ผูใหญบาน

หมูที่ 4 บานไลโว

นายคมสันต

พิทักษชาติคีรี เปน ผูใหญบาน

หมูที่ 5 บานทิไลปา

นายภากร

เคี้ยวเซง

เปน ผูใหญบาน

หมูที่ 6 บานจะแก

นายสมหวัง

ไทรสังขกมล

เปน ผูใหญบาน

9

เปน กํานันตําบลไลโว

รายชื่อกํานันที่สืบตอกันมาไดแก 1. กํานันยงไหล 2.กํานันเวียแตะ 3.กํานันเทหนง 4.กํานันเจี่ยบุ 5. กํานันเองบา
6. กํานันซาวิ 7. กํานันบวร เสตะพันธ 8. กํานันคาจง เสตะพันธ 9. กํานันไมตรี เสตะพันธ 10. กํานันอานนท เสตะ
พันธ
10
รายชื่อกํานันที่สืบตอกันมาไดแก 1. กํานันเมียะเพิ่ง 2. กํานันทองเกย 3. กํานันไปเยาะเอง 4.กํานันปวยแตะ 5.
กํานันกองนุ
11

ชื่อผูใหญบานเฉพาะในชวงที่ทําวิจัย (ป 2554-2555)
70

รูปที่ 4.2 แสดงที่ตั้งหมูบานในเขตตําบลไลโว
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ตําบลไลโวมีประชากรสัญชาติไทยจํานวนทั้งสิ้น 2,915 คน จําแนกเปนชาย 1,549 คน หญิง
1,366 คน ในขณะที่ประชากรที่ไมมีสัญชาติหรือไมใชสัญชาติไทยมี 2,053 คน เปนชาย 1,157 คน หญิง
896 คน แยกแตละหมูบานตามตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 จํานวนครัวเรือนและประชากรในตําบลไลโว
หมู

ครัวเรือน

ชื่อหมูบาน

ชาย

หญิง

รวม

ประชากรที่ ไ ม ใ ช สั ญ ชาติ
ไทย
ชาย
หญิง รวม

ประชากรสัญชาติไทย

1

บานสะเนพอง

153

352

296

648

150

120

270

2

บานกองมองทะ 207

377

332

709

327

242

569

3

บานเกาะสะเดิ่ง 55

143

137

280

47

37

84

4

บานไลโว

53

126

99

225

103

67

170

5

บานทิไลปา

82

206

192

398

91

91

182

6

บานจะแก

160

345

310

655

439

339

778

710

1.549

1,366

2,915

1,157

896

2,053

รวม

ที่มา: ขอมูลจากสํานักทะเบียนราษฎร อําเภอสังขละบุรี ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554
ในดานการนับถือศาสนา ประชาชนในตําบลไลโวสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ สวนนอยนับถือ
ศาสนาคริสต และมีความเชื่อทางธรรมชาติผสมผสานไปดวย โดยมีศาสนสถาน ดังนี้ คือ
- วัด / สํานักสงฆ

11 แหง - ศาลเจา 7 แหง

- วัดบานสะเนพอง ม.1

- วัดบานเกาะสะเดิ่ง ม.3

- วัดบานจะแก

ม.6

- สํานักแมชีไทยญาณพิมพ ม.1

- สํานักสงฆไรวาบอง ม.3

- สํานักสงฆโตงปอง ม.6

- วัดบานกองมองทะ ม.2

- วัดบานไลโว ม.4

- สํานักสงฆวาชุคุ ม.6

- สํานักสงฆสันติธรรมาราม ม.2 - วัดบานทิไลปา ม.5
- ที่พักสงฆรันตี ม.2

- สํานักสงฆเวฬุวัน ม.5

ในดานโครงสรางพื้นฐาน ตําบลไลโวมีการติดตั้งระบบโทรศัพทใชสัญญาณผานดาวเทียม ใช
พลังงานแสงอาทิตย สําหรับไฟฟาใชระบบพลังงานแสงอาทิตย 6 แหง คือ บานสะเนพอง บานกองมองทะ
บานเกาะสะเดิ่ง บานไลโว บานทิไลปา และบานจะแก สําหรับชารทแบตเตอรี่ และปจจุบันมีการขยายระบบ
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ผลิตไฟฟาในครัวเรือนทุกหมูบาน โดยจะไดชุดผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยครัวเรือนละ 1 ชุด รวม
ทั้งสิ้น 426 หลังคาเรือน ในเรื่องระบบประปา มีระบบการประปาภูเขาทั้ง 6 หมูบานแตไมเพียงพอในฤดูแลง
อาศัยแหลงน้ําตามธรรมชาติ และแหลงน้ําที่สรางขึ้นเทานั้น ดังนี้
หมูที่ 1 บานสะเนพอง แมน้ําหวยโรคี่ หวยที่พูปู
หมูที่ 2 บานกองมองทะ แมน้ํารันตี หวยกุง หวยกองมองทะ หวยหนอไมคง
หมูที่ 3 บานเกาะสะเดิ่ง แมน้ําโรคี่ หวยไลวาโพง หวยพูพรา
หมูที่ 4 บานไลโว

หวยคี่นุ หวยสาละวะ หวยไลโว

หมูที่ 5 บานทิไลปา

หวยกะสะ หวยทิไลปา หวยแนปา

หมูที่ 6 บานจะแก

หวยจะแก

เสนทางคมนาคมของตําบลไลโว เปนถนนดิน อยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรดาน
ตะวันตก ถนนดินเชื่อมตอทั้ง 6 หมูบานสามารถเดินทางโดยรถยนตขับเคลื่อนสี่ลอไดเฉพาะฤดูแลงเทานั้น ฤดู
ฝนจะตองเดินเทา 5 หมูบาน และอีก 1 หมูบาน คือบานกองมองทะใชสัญจรทางเรือ การเดินทางติดตอ
อําเภอ จากหมูบานที่ใกลที่สุดระยะทาง 15 กิโลเมตร ไกลที่สุด 90 กิโลเมตร ถนนสายหลักที่ใชเดินทางไป
จังหวัดกาญจนบุรี คือ ทางหลวงหมายเลข 323 จากจังหวัดกาญจนบุรี ผานอําเภอทองผาภูมิ ถึงตําบลไลโว
ระยะทางประมาณ 216 กิโลเมตร กอนถึงอําเภอสังขละบุรี จะผานเสนทางภูเขาที่คดเคี้ยว สูงชันและขนานริม
เขื่อนวชิราลงกรณ ประมาณ 75 กิโลเมตร
นอกจากนี้ ตําบลไลโวมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น 7 แหง ครูผูดูแลเด็กเล็ก 12 คน ดังตาราง
ตารางที่ 4.2 จํานวนเด็กเล็กและครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลไลโว
ลําดับที่ ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวนเด็กเล็ก

จํานวนครู

1

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสะเนพอง (ถายโอนฯ)

51

3

2

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกองมองทะ (ถายโอน

48

2

ฯ)
3

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะสะเดิ่ง (อบต.)

45

2

4

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไลโว (อบต.)

50

2

5

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทิไลปา (อบต.)

32

1

6

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจะแกลาง (อบต.)

35

1
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ลําดับที่ ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
7

จํานวนเด็กเล็ก

จํานวนครู

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจะแกบน (อบต.)

28

1

รวม

289

12

นอกจากนี้ยังมี ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน 5 แหง ไดแก
1. ศูนยการเรียนชุมชนแมฟาหลวง บานสะเนพอง
2. ศูนยการเรียนชุมชนแมฟาหลวง บานกองมองทะ
3. ศูนยการเรียนชุมชนแมฟาหลวง บานเกาะสะเดิ่ง
4. ศูนยการเรียนชุมชนแมฟาหลวง บานสะละวะ
5. ศูนยการเรียนชุมชนแมฟาหลวง บานไลโว
สําหรับสถานีอนามัย ตําบลไลโว มีสถานีอนามัยประจําตําบล 1 แหง และอนามัยชุมชน 1 แหง
- สถานีอนามัยประจําตําบล ตั้งอยูที่ บานกองมองทะ หมูที่ 2
- สถานีอนามัยชุมชน ตั้งอยูที่ บานจะแก หมูที่ 6
- จํานวน อสม. หมูบานละ 10 คน จํานวนทั้งสิ้น 60 คน
ประวัติความเปนมาหมูบานสะเนพอง
บานสะเนพองตั้งอยูในเขตรักษาพันธสัตวปาทุงใหญนเรศวรดานตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรี
อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 800 – 1,100 เมตร มีภูเขาลอมรอบหมูบาน มีหวยเคอเหรอะเปนลํา
หวยสายหลัก พื้นที่ราบสวนใหญเปนที่ตั้งของตัวหมูบาน ที่ทํานามีนอยและเปนที่สูง ๆ ต่ํา ๆ ไมเสมอกัน
สะเนพองอยูในหุบเขาหนึ่งในหลายหุบเขาของทุงใหญนเรศวร ชาวบานอาศัยอยูอยางตอเนื่องมา
นานกวา 200 – 300 ป แมวาชาวบานมีการเคลื่อนยายไปมาตามพื้นที่ทํากิน ไมไดอยูเปนหลักแหลงถาวร
หมูบานในหุบสะเนพองจึงมีการยาย และตั้งใหม เปลี่ยนแปลงไป โดยมีหมูบานรวมสมัยเดียวกันไดแก ที่มู
คู , เลเทะ , ทิไลปา , มีเซิ่ง, จะแก บางหมูบานลมสลายไปดวยเกิดโรคระบาดทําใหเหลือทิไลปาและจะแก
บ า นสะเนพ อ ง หรื อที่ ภาษาท อ งถิ่ น เรีย กว า “สะนี่พุ ง ” ซึ่ ง มี ค วามหมายว า “ท า แพ” เพราะใน
สมัยกอนชาวบานจากเกาะสะเดิ่ง,กองมองทะ,ปรองดี้ เดินทางไปมาหาสูกันหรือออกนอกพื้นที่โดยการลอง
แพมาตามลําหวยเคอเหราะและหยุดพักที่บานสะนี่พุง
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บานสะเนพองมีความหมายสําคัญทางการปกครองในสมัยที่มีพระศรีสุวรรณคีรีเปนเจาเมือง12 เหตุ
ที่พระศรีสุวรรณคีรีอพยพมาที่บานสะเนพองนาจะเปนเพราะ
1. เปนที่ราบเหมาะแกการตั้งบานเรือน
2. มีลําหวยไหลผานหลายสาย เชน เคอเหรอะ , ที่พุปู , ที่เยเมอ , ที่ทงบอง ,และที่จะกละ
3. เปนพื้นที่เหมาะแกการปองกันขาศึกตาง ๆ ที่เขามารุกรานในหมูบาน เพราะมีภูเขาโอบลอม
โดยรอบ
อาณาเขตปกครองของพระศรีสุวรรณคีรีในสมัยนั้นเลากันวา เริ่มตั้งแตจังหวัดตากมาถึงดานพระ
เจดียสามองคเพราะมีการเรียกขานบริเวณแถบนั้นวา “กุงเซอพลอง” เลยไปถึงทาเรือ เรียกขานบริเวณแถบ
นั้นวา “คลี่สะนี่” และอาจจะเลยไปถึงพระปฐมเจดีย นครปฐม เรียกขานบริเวณแถบนั้นวา “กุงเปอเทอ”
การปกครองในสมัยของพระศรีสุวรรณคีรีมีความสงบรมเย็นเรื่อยมาจนถึงยุคของพระศรีสุวรรณคีรี
คนที่ 5 เปนชวงที่บานเมืองเกิดความวุนวาย ไมสงบสุข เกิดสงครามโลก เกิดโรคระบาดอยางรุนแรงใน
หมูบานทําใหผูคนลมเจ็บและตายเปนจํานวนมาก ตองหนีภัยไปอยูตามหุบเขา ตามปาเพื่อความปลอดภัย
และมีการยายเมืองใหมไปที่บานวังกะดวยเหตุที่พระศรีสุวรรณคีรีไดทําผิดจารีตประเพณีของหมูบาน มี
ภรรยาหลายคนทําใหเกิดเรื่องไมดีขึ้นในหมูบาน พระศรีสุวรรณคีรีจึงตองออกจากหมูบานโดยมีชาวบาน
บางสวนยายตามพระศรีสุวรรณคีรีไป
บานสะเนพอง ตั้งอยูเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร โดยมีอาณาเขตติดตอกับหมูบานอื่น ๆ
โดยรอบดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับ

บานไลโว – ซาลาวะ

ทิศใต

ติดตอกับ

บานกองมองทะ

ทิศตะวันออก ติดตอกับ

บานเกาะสะเดิ่ง

ทิศตะวันตก

บานซองกาเลีย

ติดตอกับ

การเดินทางเขาออกหมูบานมีระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร โดยมีทางแยกจากถนนหลักเปนทาง
ซีเมนตมาถึงบานตีนเขา ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไลโว ตอจากนั้นเปนทางเดินผานบานตีนเขา
ขามเขาไมแดง ขามหวย จนมาถึง ดานปาไมกอนเขาสูหมูบาน เสนทางเปนทางดินและไตระดับสูงขึ้น
12

พระศรีสุวรรณคีรีเปนตําแหนงที่ไดรับพระราชทานมาในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อครั้งปกปองชายแดนตอสูกับทหารพมาและ
เปนตนสกุล “เสตะพันธ” ซึ่งไดรับพระราชทานนามสกุลมาในสมัยรัชกาลที่ 6 และยังไดรับพระราชทานพระแกวใหเปนพระ
คูบานคูเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 พระศรีสุวรรณคีรีองคที่ 5 โยกยายถิ่นฐานมาจากกะไสล
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จนกวาจะถึงเนินเขาซึ่งมีความชันพอสมควร การเดินทางสามารถใชมอเตอรไซดและรถขับเคลื่อนสี่ลอ
ในชวงหนาแลงได แตหากเปนชวงหนาฝนรถขับเคลื่อนสี่ลอเขาออกลําบากเพราะทางขึ้นและทางลงเขา
คอ นข า งลื่น และกระแสน้ํ า ในหว ยที่เปลี่ย นเปน แมน้ําในหนา ฝนคอ นข า งแรง การเดิ น เทา จึง เปน วิ ธีที่
ปลอดภัยที่สุด
เนื่องดวยบานสะเนพองมีหวยโลคี่ (เคอเหราะ) และหวยที่พุปูไหลผานซึ่งมีน้ําตลอดป มีหวยที่
เยเมอและหวยที่ทงบองไหลผานกลางหมูบานแตมีน้ําเฉพาะชวงหนาฝน การตั้งบานเรือนของชาวบานจึง
อยูใกลแหลงน้ําเพื่อสะดวกตอการใชสอยทั้งในครัวเรือน ปลูกผักสวนครัว และทํานา การขยายพื้นที่เพื่อ
ปลูกสรางบานเรือนจะขยายไปในบริเวณที่ยังเปนที่โลง ซึ่งสามารถขยายพื้นที่ไปไดไกลแตมีการสราง
บานเรือนไดไมมาก ดวยเหตุที่ติดกับไรหมุนเวียนและไรซากของหมูบาน นอกจากนี้ยังมีการเรียกชื่อตาม
เขตที่ตั้งบานซึ่งอยูใกลกับลําหวย คือ
1. บานที่ขามหวยโลคี่ (เคอเหรอะ) ไปทางฝงไรหมุนเวียนและไรซาก เรียก ที่วา
2. จากฝงวัดและโรงเรียนเลยมาถึงกอนขามสะพานไปที่ทําการกํานันตําบล เรียก ตะวองคูทอง มี
ความหมายวา อยูขางบน
3. ขามสะพานมาที่ทําการกํานันตําบลลงไปถึงกอนขามสะพานใกลโรงสีและกอนขามสะพาน
ใกลที่เผาศพ เรียก ที่เยเมิ่งวา
4. ขามสะพานใกลโรงสีและขามสะพานใกลที่เผาศพฝงเดียวกับดานปาไม เรียก ทงบองวา
5. อีกฟากถนนฝงที่อยูใกลที่เผาศพใกลที่พุปู เรียก ที่พุปูวา
บานสะเนพองมีการปกครองหมูบานในรูปแบบของอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.) ภายใน
หมูบานมีวัดสะเนพองเปนจุดศูนยรวมของชาวบานทั้งในดานของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเปน
ที่ประชุมของหมูบาน มีที่ทําการกํานันตําบลไลโว มีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสุนทรเวชเปดสอนตั้งแต
ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปที่ 6 มีรานคาประมาณ 6 ราน มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง
ศูนยสงเคราะหชาวเขา 1 แหง ธนาคารขาวที่ไดรับการสนับสนุนจากทุนสมเด็จพระเทพ 1 แหง13

13

ขอมูลจากกํานันตําบลไลโว
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สาธารณูปโภคในบานสะเนพอง ไดแก
- ไฟฟ า ชาวบ า นใช ไ ฟจากแผงโซล า เซลล ที่ ต อ มายั ง หม อ แปลงแบตเตอรี่ เ พื่ อ ใช กั บ
เครื่องใชไฟฟา เชน โทรทัศน เครื่องเสียง เครื่องเลน VCD แตหากตองใชไฟมากในชวงงาน
บุญ ประเพณี เทศกาลตาง ๆ ซึ่งจัดขึ้นที่วัดก็จะใชการปนไฟดวยน้ํามันแทน ตามทางเดินใน
หมูบานไมมีแสงไฟจากเสาไฟฟา ชาวบานจะใชไฟฉายและความเคยชินในการเดินทาง
- น้ําประปาในหมูบานใชการตอทอจากหวย แบงเปน 2 สายดวยกัน คือ สายแรกตอทอจาก
หวยที่พุปูมาถึงบานกํานัน สายที่ 2 ตอทอจากที่เพอมาถึงบริเวณบานที่อยูใกลวัด แตจะมีน้ํา
ใหใชเฉพาะหนาฝนเทานั้น ปจจุบันจึงไดมีการยายทอจากที่เพอมาที่ที่คี่แทน
- มีหอกระจายขาวประจําหมูบาน 1 แหง ตั้งอยูในบริเวณวัดสะเนพอง และที่ทําการกํานัน
ตําบล
- การติดตอสื่อสารดวยโทรศัพทแตเดิมใชโทรศัพทบานที่ทําการกํานันตําบลแตปจจุบันเกือบ
ทุกหลังคาเรือนมีโทรศัพทมือถือ
ในเรื่ อ งสถานะบุ ค คล ชาวบ า นที่ อ ยู ใ นสะเนพ อ งดั้ ง เดิ ม ที่ ไ ม ต กสํ า รวจจะถื อ บั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชน สวนคนที่ถือบัตรสี เชน บัตรสีฟา บัตรสีเขียวของแดง บัตรตางดาว และไมมีบัตรจะมีทั้งคนที่ยาย
มาจากที่อื่นและคนที่เกิดในหมูบานแตตกสํารวจ จํานวนครัวเรือนในหมูบานมีมากถึง 120 กวาครัวเรือน
ในจํานวนนี้มีคนจากที่อื่นที่เขามาเยี่ยมญาติและอยูถาวรหลายครัวเรือน ซึ่งชาวบานบอกวาเปนปญหา
สําหรับชาวบานดั้งเดิมในเรื่องการทํามาหากิน เพราะผูยายถิ่นเหลานี้ไมมีวัฒนธรรมเหมือนคนในหมูบาน
ทั้งเรื่องการเก็บของปา การใชพื้นที่ ที่ตองการทํากินตรงไหนก็ทํา ไมไดสนใจวามีขอหามหรือไมและมีแตจะ
ยายเขามาอยูมากขึ้น
4.2 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน
4.2.1 การทําไรหมุนเวียน
การเลือกพื้นที่
หลังจากประเพณีทําบุญขาวใหม หรือกินขาวใหม ในชวงเดือนมกราคม ชาวบานจะเริ่มมองหา
พื้นที่ที่ตองการซึ่งอาจจะเปนพื้นที่เดิมที่ปลูกไปแลวในปที่ผานมาหรือเปนพื้นที่ใหมแตเปนไรซากเดิมที่ทิ้ง
เอาไว โดยกอนที่แตละครอบครัวจะแยกยายกันไปเลือกพื้นที่จะมีการพูดคุยกันกอนวาพื้นที่ปลูกขาวแตละ
แหงจะมีกี่ครอบครัวเขาไปปลูกขาวและเปนครอบครัวของใครบางเพื่อที่คณะกรรมการแตละพื้นที่จะไดรูวา
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มีกี่ครอบครัวและใครบางทําการเพาะปลูกในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พื้นที่ปลูกขาวของชาวบานสะเนพองเปนที่
หุบเขาและมีชี่อเรียกในแตละพื้นที่ คือ ที่คลี่(ตนน้ํา) จะกะคี่(หวยจะกะ) ทุโพง(หมูบานเกา), ที่ฉวยแมน้ําปู
แดง), ปูลาย(ลเวือะ), เลเทะ(ชื่อหุบเขา), ออตอซอง(ชื่อหุบเขา), เกริ่งกวยทา(ชื่อแมน้ํา), เปอยี่(ปาไมสัก),
และวาเหล (ชื่อไผ)โดยทั่วไปในแตละพื้นที่จะมีประมาณ 4–5 ครอบครัว แตถาพื้นที่ไหนมีขนาดใหญจะมี
ประมาณ 10 ครอบครัว เชน ทุโพง
พื้นที่ที่เลือกถาเปนไรซากจะตองทิ้งไวไมต่ํากวา 5 ป เพราะหญาใตตนไมจะไมคอยมีมาก ลําไมไผ
มีขนาดพอเหมาะ ดินมีความสมบูรณ มีไมลมลุกประเภทวาน เชน วานพุชองเกาะ วานพุเคว วานลากือชอง
วานลากือชา ที่บอกถึงความเย็นของดิน และตองเปนปาไผ ซึ่งปาไผมีอยูหลายชนิด เชน วากรือ, วาซู, วา
หมี่, วาผะดู, วาปวย, วาเหล, วาพรอง, วาชองคี, วากลี, วาบอง, และวาจั่ว ไผแตละชนิดจะขึ้นอยูในพื้นที่ที่
แตกตางกันและจะไมขึ้นปะปนกัน เชน วาตู และวาชองคีจะอยูบนยอดเขา บนหนาผาที่มีหินซึ่งชาวบานจะ
ไมเลือกทําไร พื้นที่มีวาพรอง ทําไรไดแตไดผลผลิตไมดีเพราะเนื้อดินแหง เปนดินรวน ดังนั้นชนิดของปาไผที่
ทําไรไดดี เชน วากรือ, วาหมี่, วาผะดู, วาปวย และวาเหล เพราะดินดี มีความชื้น และไมรวน
การไปเลือกพื้นที่ชาวบานจะดูชวงวันขางขึ้นเปนสําคัญเพื่อใหการทํางานตางๆ ประสบความสําเร็จ
กอนออกจากบานจะเอาขี้เถามาโปรยที่หนาบันไดเพื่อไลสิ่งไมดีไมใหพบเจอระหวางเดินทาง เวลาไปเลือก
พื้นที่ตองใหแมบานไปดวย เพราะคนกะเหรี่ยงถือวาที่ดินเปนมรดกสิทธิของผูหญิง ผูหญิงเปนเจาของไรถา
แมบานไปไมได พอบานตองถือวาเปนตัวแทนในการเลือกพื้นที่ เมื่อเลือกพื้นที่ที่ถูกใจแลวตองทําพิธีดูเหมย
ละ (ตีปา) เพื่อขอพื้นที่จากซงธะรี (แมธรณี) เจาที่เจาทาง เจาปาเจาเขาและเสี่ยงทายดวยวาพื้นที่นั้นทํากิน
ดีหรือไม เหมาะแกการเพาะปลูกหรือไม โดยเอาดอกไม 1 ดอก เทียน 1 เลม หรือ ดอกไม 3 ดอก เทียน 3
เลม แลวแตบุคคล ขุดดินในบริเวณที่จะทํามา 1 กอน เอากอนดินวางบนใบไม ปกเทียนบนกอนดินแลววาง
ดอกไมไวขาง ๆ เพื่อบูชา หลังจากนั้นตัดไมไผยาวประมาณ 1 วา จุดเทียนอธิษฐานวา
“พื้นที่นี้ ปนี้ลูกจะขอทําไรตรงพื้นที่นี้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองครอบครัว ไมไดมาเพื่อลบหลูแตอยาง
ใด ถาพระแมธรณีหรือเจาปาเจาเขาเห็นวาดีก็ขอใหไมทอนนี้ยาวขึ้น ถาเห็นวาดีปานกลางก็ขอใหทอนไม
ยาวเทาเดิม แตถาเห็นวาไมดีก็ขอใหไมทอนนี้สั้นลง หรือเขามาบอกในความฝนของลูกก็ได
แลวเอาไมไผตีที่พื้นดิน 4 ทิศ ๆ ละ 3 ครั้ง แลวเอาไมมาวัดถายาวขึ้นประมาณ 1 ซม. แสดงวาทํา
ไดแตถายาวเกินไปแสดงวาทําไมดี ไมนาทํา และถาสั้นลงแสดงวาเจาที่เจาทางไมอนุญาต ถึงทําไดก็จะได
ผลผลิตไมมาก ในระหวางที่เสี่ยงทายถาไดยินเสียงนกทูสองรอง หรือเกงรองตองหยุดทําถือวาเจาที่เจาทาง
ไมอนุญาตเชนเดียวกัน การเสี่ยงทายสามารถทําได 3 ครั้ง หากในครั้งแรกยังไมสําเร็จ
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เมื่อเสี่ยงทายไดผลแลว เจาที่เจาทางอนุญาต จะทํา “ไนยหลองเหมละ” โดยนําไมไผอันเดิมตัด
ออกครึ่งหนึ่งแลวผาซีกดานบน เอาใบไมหอกอนดินเสียบลงไปตรงที่ผาซีก หรือบางคนอาจใชไมไผผาซีก
เรียกวา ทูผา แลวปกไวในพื้นที่เปนสัญลักษณบอกใหคนอื่นรูวาพื้นที่ผืนนี้มีเจาของแลว อาจหวดตนไมที่อยู
บริเวณรอบ ๆ ที่ปกไมแลวอธิษฐานขออนุญาตเจาที่เจาทางอีกครั้งแลวเดินทางกลับ หรือจะหวดตอก็ได
อยางไรก็ตามหากกลับมาบานแลวนอนฝนรายในคืนนั้นหรือภายใน 3 คืน จะตองเลือกพื้นที่ใหมอีกครั้ง
การเลือกพื้นที่เพื่อทําไรขาวเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญอยางมากเพราะนอกจากจะตองเลือก
พื้นที่ที่มีลักษณะดีแลวยังตองดูอีกดวยวาพื้นที่ที่เลือกตรงนั้นตรงกับขอหามความเชื่อของชุมชนหรือไม
เพราะหากเปน พื้นที่ที่หวงหามเอาไว ก็อาจสงผลเสี ยตอตัวเอง ครอบครัว และชุมชนในอนาคตได คน
กะเหรี่ยงมีขอหาม ความเชื่อที่เกี่ยวกับการทําไรอยูหลายขอดวยกัน ทั้งขอหามของลักษณะพื้นที่ ขอหามที่
เกี่ยวกับสัตว ขอหามเกี่ยวกับตนไม ความเชื่อเกี่ยวกับความฝน ลางบอกเหตุจากเจาที่เจาทาง และขอหาม
ที่เปน “กระ” ซึ่งชาวบานบอกวาหากผิดขอหามนี้จะมีความรายแรงถึงเจ็บไขไดปวยหรือเสียชีวิตได
ชาวบานเชื่อวาลักษณะพื้นที่ดังตอไปนี้ เปนพื้นที่ที่ไมควรนํามาทําการเกษตร
1. พื้นที่ ๆ มีลักษณะเปนหลังเตา หลังชาง ครอบครัวหนึ่งทําไดฝงเดียว
2. ในพื้นที่ ๆ มีน้ําผุดขึ้นจากพื้นดิน ชาวบานเชื่อวามีเจาปาเจาเขาอาศัยอยู ตองทําเลย
จากจุดที่มีน้ําผุดไปประมาณ 50 เมตร จากการสังเกตพื้นที่ของทีมวิจัยพบวา พื้นที่ที่
เปนขอหามนี้มีลักษณะนี้เปนพื้นราบ ชวงหนาแลงคอนขางแหง รอบ ๆ ที่มีน้ําผุดดิน
จะแฉะ ดินยุบตัวไดงาย เพราะภายในดินเปนโพรงไมเหมาะกับการทําไร
3. พื้นที่ 2 ฝงแมน้ํา ครอบครัวเดียวทําไรไดเพียงฝงเดียว
4. ภูเขา 2 ลูก มีชองแคบอยูตรงกลาง หัวและทายชองแคบหามทํา ชาวบานเชื่อวาเปน
ทางเดินของเจาที่เจาทาง
5. ครอบครัวเดียวหามทําไรพรอมกัน 3 ผืน
6. พื้นที่ที่มีลักษณะเหมือนของลับผูหญิง (มีน้ําพุขึ้นกลางระหวางเนินเขา 2 ลูก)
7. ภูเขาที่นกกระสาบินขามทางเดิมเสมอ
8. พื้นที่บนเขาที่มีลักษณะเปนรูปลิ้นยักษ
9. พื้นที่ ๆ น้ําผุดออกมาจากพื้นดิน ชาวบานเชื่อวาเจาปาเจาเขาดุราย
10. พื้นที่เปนรูปกนกระทะ
11. พื้นที่เนินเขาที่มีรองน้ําอยู 2 ฝงไมตอเนื่องกัน เนินเขาที่อยูตรงกลาง
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12. พื้นที่ติดภูเขาหิน
13. หวยเล็กที่ปลาเวียนขึ้นได เปนหวยที่มีน้ําตลอด ตอนบนของหวยเปนตาน้ํา
14. ภูเขา 1 ลูก ครอบครัวเดียวทําไรทั้ง 2 ฝงไมได
15. แมน้ํา 1 สาย แตแยกออกเปน 2 ทาง มีพื้นที่ตรงกลาง ชาวบานเชื่อวาเจาที่แรง
เปนทางเดินเจาที่เจาทาง
การเตรียมพื้นที่
ในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ การเตรียมพื้นที่ จะเริ่มดวย การฟนไร คือการตัดฟนตนไมและ
กําจัดวัชพืชตาง ๆ เพื่อใหงายกับการเผาไร ถาเปนไมใหญจะตัดบริเวณที่เปนไมเนื้อออน สูงจากพื้นดิน
ขึ้นมา ถาเปนกอไผจะตัดใหใกลพื้นดินเพื่อความปลอดภัยเวลาเผาเพราะหากตัดสูงจากพื้นดินมากไป เวลา
เผาไมจะแหงและหักลมลงมาได เมื่อฟนไรเสร็จจะตากแดดทิ้งไวประมาณ 1 – 2 เดือน
อยางไรก็ตามกอนจะไปฟนไรยังมีขอหาม ความเชื่ออีกวา
 เมื่อลงจากบานตองขี้เถามาโปรยใสบันไดเพี่อหลบหลีกเจาที่เจาทาง สัตวมีพิษ สัตวที่เปน
อันตรายตาง ๆ ไมใหเจอกันระหวางเดินทาง และขอใหภูตผีปศาจ สิ่งที่เปนมารทั้งหลายทุกสิ่ง
ทุกอยางตาบอด
 แมบานที่อยูบานหามปงเผาในเตาไฟเพราะจะเกิดอันตรายกับพอบาน
 สวนพอบานในชวงที่กําลังฟนไรหามตะโกนดา ไมควรขานรับเสียงตะโกนเรียก ไมควรพูดวา
วั น นี้ เ สร็ จ แน ๆ และเมื่ อ ถึ ง เวลากลั บ ก็ ไ ม ค วรพู ด ว า จะกลั บ แล ว แต ต อ งพู ด ว า จะไปแล ว
ชาวบานใหเหตุผลวาสมัยกอนมีเสือเยอะ และมีเสือสมิง ถาบอกวากลับแลว เสือสมิงอาจจะ
ไปรอที่บานได
 ถาเห็นเตาคลานอยูในพื้นที่หรือมีหนอไมขึ้นกลางพื้นที่ ใหเลี่ยงไปฟนอีกดานหนึ่งเพื่อใหสิ่ง
เหลานี้กลายเปนอยูนอกพื้นที่ เพราะทั้งเตาและหนอไมเปนลางบอกเหตุไมดี ความลําบากจะ
มาเยือน
เมื่อยางเขาสูหนาแลงของเดือนมีนาคม – เมษายน สภาพอากาศแหง ทองฟาโปรง ตนไมที่ตัดฟน
ไวตากแดดจนแหง คนในครอบครัวและเพื่อนไรขางเคียงจะมาชวยเหลือกันเผาไร เพราะการเผาพรอมกัน
หลายครอบครัวจะไดไมตองทําแนวกันไฟ การเผาไรชาวบานถือวามีประโยชน เพราะทําใหดินสุก เมล็ด
หญาที่อยูในดินหรือที่รวงจากการตัดฟนไมแหงตาย ขี้เถาจากการเผาไหมที่ติดอยูหนาดินเมื่อโดนฝนก็จม
ลงดินกลายเปนปุยใหกับพืชพันธุตาง ๆ ที่จะหยอดลงดินหลังการเผา
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การเผาไรจะดูวันที่ทองฟาโปรง ลมไมเบาและไมแรงเกินไป และไมเลือกวันเผาวันอาทิตยเพราะถือ
วาจะทํางานไดชา กอนไปเผาไรแมบานหรือพอบานจะเอาขี้เถามากองไวที่หนาบันได 3 กอง เอาพริกแดง
มาปกไวบ นกองขี้ เ ถ า เพื่ อช ว ยเพิ่ม ธาตุไฟให แ รงขึ้ น ใหไรถูก เผาไหมห มดจนเปน ขี้เ ถา ทั้ง ผืน และบาง
ครอบครัวอาจจะเอาขี้เถามาโปรยใสบันไดอีกครั้งเพื่อปองกันไมใหสิ่งไมดีเขาบาน ชาวบานเชื่อวาขี้เถา
สามารถขับไลสิ่งไมดีใหพนจากบานได เปนการคุมกันบาน หากไมทําอาจทําใหเจ็บไขไดปวยได
เมื่อไปถึงไรตองเคาะไม เคาะดินในไรพรอมสงเสียงบอกใหเจาที่เจาทาง เจาปาเจาเขา สัตวเล็ก
สัตวใหญออกจากไรกอน และดูทิศทางของลมวาพัดจากทิศไหนไปทิศไหนโดยดูจากควันบุหรี่แลวจึงลงมือ
เผาหลังจากเผาไรเสร็จจะทําสัญลักษณแสดงความเปนเจาของอีกครั้ง แลวหวานพริกพรอมผักชีเพื่อใหจม
ลงในขี้เถาเพราะกลางคืนเมื่อขี้เถาโดนหมอกจะยุบไปพรอมกับเมล็ด ชวยคลุมเมล็ดไมใหไหลไปกับน้ําและ
ปองกันสัตวเขาไปกิน ปลูกขาวโพดเพื่อเก็บฝกในชวงที่หยอดขาว ปลูกตะไคร 3 กอ ใกลกับที่จะปลูก
กระทอม ปลูกมันสําปะหลัง ฟกทอง ฟกเขียวไวริมไรเพื่อไมใหสัตวเขามาหากินขาวในไรเพราะพืชเหลานี้จะ
ออกผลพรอม ๆ กับขาวออกรวง ปลูกถั่วฝกยาว แตงไทย และพืชทนแลงทุกชนิด ทิ้งไรไวประมาณ 2 – 3
อาทิตย หรือ 1 เดือน จึงกลับมารื้อไรอีกครั้ง
การรื้อไร ก็เพื่อเผาเศษไมที่ยังไหมไฟไมหมด โดยเก็บเศษไมมากองรวมกันและเผาอีกครั้ง ถาการ
เผาไรในครั้งแรกแลวไฟไหมดีมากจนไมมีเศษไมเหลือ ชาวบานจะถือวาไมดี ถือวาดีหลอก เพราะไมนาจะ
เปนไปได จะตองแกไขโดยหาเศษไมจากนอกไรมากองไวในไร 3 กอง และทําการรื้อเพื่อเผา หลังจากนั้นจึง
ลงมือปลูกกระทอมและดายหญาครั้งแรก รวมถึงปลูกเผือก ผักกาด ผักชี มะเขือ ผักปลัง นองกะวอง ผักไผ
ตนหอม แมงลัก ฯลฯ
ตลอดเดือนพฤษภาคม การดายหญาจะทําอยางตอเนื่องเพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับการหยอดขาว
พืชผักที่ยังไมไดปลูกและปลูกไปแลวแตไมขึ้นจะปลูกซ้ําอีกครั้งในเดือนนี้เพราะเริ่มมีฝนตกบางในบางชวง
ผักที่ปลูกเปนประเภทถั่ว แตง บวบ มัน และปลูกดอกไมไวใชในพิธีกรรม เชน หงอนไก ดาวเรือง
การหยอดขาว
เมื่อฝนตกมากขึ้นในชวงเดือนมิถุนายน จะมีการหยอดขาว จะเปนงานสําคัญที่ทุกคนในครอบครัว
รวมถึงญาติพี่นองจะรวมแรงรวมใจกัน ชาวบานจะดูวันดีที่เปนมงคล เชน วันจันทร วันพฤหัสบดี หรือใชวัน
เกิดของแมบานก็ได และดูชวงขางขึ้นที่เปนมงคลโดยดูจากตํารา หรือถามผูเฒาผูแก การหยอดขาวมี
ระยะเวลาเพียง 1 เดือน ที่แตละครอบครัวจะตองหยอดไวเสร็จ แตจะเริ่มหยอดไดเมื่อไหรนั้นตองขึ้นอยูกับ
วาเปนปาออนหรือปาแก และตองหยอดใหเสร็จกอนถึงวันพระ เชน ในเดือนมิถุนายนของปนี้ (2554) ถา
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เปนปาออน ดินคอนขางแข็ง จะเริ่มหยอดขาวตั้งแตวัน ขึ้น 2 ค่ํา เดือน 7 จนถึงขึ้น 14 ค่ํา เดือน 7 กอนวัน
พระขึ้น 15 ค่ํา เดือน 7 ถาเปนปาแกที่ดินมีความรวนและออนนุมจะเริ่มหยอดขาวตั้งแตวัน แรม 1 ค่ํา เดือน
7 จนถึงแรม 7 ค่ํา เดือน 7 กอนวันพระแรม 8 ค่ํา เดือน 7
การที่ชวงเวลาหยอดขาวไมตรงกันมีเหตุผลสําคัญในเรื่องความอุดมสมบูรณของดิน มีปุยเยอะ ปุย
นอย ถาดินมีความแข็งปลูกในปาออนตองหยอดขาวในชวงขางขึ้นเพื่อใหทันเก็บเกี่ยว แตถาดินมีความ
ออนนุมปลูกในปาแกตองหยอดขาวในชางขางแรมเพื่อไมใหตนขาวดีเกินไป หากหยอดขาวในปาแกชวง
ขางขึ้นตนขาวจะเจริญเติบโตเร็ว ตนสูง ใบเขียวเขม ออกรวงเร็ว ออกรวงเยอะ แตเมล็ดลีบ ไมสมบูรณ
เพราะปุยเยอะเรงใหขาวโตไวแตไมสมบูรณ ชาวบานเรียกวา “ขาวดีเกิน” การแกไขคือ ตองตัดใบขาวทิ้ง
ครึ่งใบ เพื่อหยุดการเติบโตชั่วคราว อยางไรก็ตามการหยอดขาวอาจเลยถึงเดือนกรกฎาคมก็ไดขึ้นอยูกับ
ฤกษดีที่เปนมงคลในแตละป
กอนเริ่มหยอดขาวพอบานจะตองทํา “บือชีเบาะ” ปลูกขาวเกากอเพื่อเปนแมขาวกอน โดยตัดไมไผ
มา 1 ลํา ยาวประมาณ 1 วา ผาเปน 4 ซีก เอามาผูกตอกันเปนรูปสี่เหลี่ยม แลวตัดไมไผอีก 1 ซีก ผาตรง
ปลายใหแยกจากกันเล็กนอย ปกไวกลางสี่เหลี่ยม หอใบไมที่มีดินและพันธุขาวที่จะปลูกเสียบไวกับไมไผที่
ปกเอาไว แลวเอาดอกไมวางไวที่โคนไมไผและเทน้ําในกระบอกไมไผลงที่ดอกไมแลววางลงคูกัน จุดเทียน 1
อันปกไวแลวอธิษฐานบอกกลาวพระแมธรณีวา “จะมาทํากินปหนึ่ง ขอใหทําขึ้นพอกินพอใช” แลวขุดหลุม
9 หลุม เอาพันธุขาวที่อยูในหอใบไมหยอดลงในหลุม แลวขุดหลุมหยอดขาวนอกบือชีเบาะอีกครั้งเพื่อเปน
การคุมครองบือชีเบาะ ในกรณีที่ลูกแยกไปทําไรของตัวเองอีกผืน พอจะเปนคนทําพิธีใหแตใหลูกเปนคนหยิบ
พันธุขาวที่จะปลูกจะหยอดลงในไปหลุม 9 หลุมเอง หลังจากนั้นจึงหยอดขาวในไรจนเสร็จทั้งผืน
การหยอดขาวจะใชไมไผทําเปนดามเสียบไปที่หัวเสียมเจาะลงไปในดินใหเปนหลุมลึกพอประมาณ
เพื่อใหคนที่เดินตามหลังหยอดเมล็ดพันธุประมาณ 7 – 8 เมล็ดลงในแตละหลุม
กอนกลับบานจะขุดหลุมใหญ 1 หลุม ไวทายไร หยิบพันธุขาว 1 กํา หลับตาแลวใสขาวลงไปใน
หลุม หลับตาอีกครั้งเอาเสียมทิ่มลงไปในหลุม พรอมอธิษฐานวา “ถามีสัตวตัวใดมากินขาว ขอใหตามอง
เมล็ดพืชอะไรไมเ ห็น ” ชาวบ า นเรี ย กพิ ธีนี้ ว า “เชอเตอหลา ย” หลั ง จากนั้น ชาวบา นจะดายหญา อยา ง
สม่ําเสมอจนกวาขาวจะตั้งทองจึงไมตองดายหญาบอย ๆ อีก
ชนิดของพันธุขาวที่นํามาปลูกจะขึ้นอยูกับความชอบของแตละครอบครัวและขึ้นอยูกับวาถูกชะตา
กับคนปลูกหรือไม แตละครอบครัวจะใชพันธุขาวหลายพันธุปลูกในไรผืนเดียว มีทั้งขาวเจาและขาวเหนียว
4 – 5 พันธุ 6 – 7 พันธุ หรือ 7 – 9 พันธุ โดยมีขาวเหนียว 1 – 2 พันธุ ซึ่งพันธุขาวมากหรือนอยชนิดขึ้นอยู
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กับวาเก็บพันธุขาวไวกี่พันธุและตองการปลูกกี่พันธุในปนั้น ๆ การใชพันธุขาวหลากหลายพันธุเปนการ
ปองกันความเสี่ยงหากขาวบางพันธุเกิดเสียหาย ไดผลผลิตไมมากก็ยังไดขาวพันธุอื่นมาทดแทน และขาว
แตละพันธุมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวตางกันซึ่งชวยลดปญหาการเก็บเกี่ยวทั้งในเรื่องแรงงานและเวลา
เพราะหากปลูกพันธุเดียว หรือ 2 พันธุ เมื่อเกิดปญหาจะทําใหไดขาวไมพอกิน หรือถาไดขาวดีแตสุกพรอม
กันทั้งผืนก็จะตองใชแรงงานมากหรือทํางานหนักขึ้นเพื่อเกี่ยวขาวใหทัน
ในเรื่องความหลากหลายของพันธุขาว พันธุขาวดั้งเดิมของทองถิ่นปลูกไดทั้งปาออนและปาแก เชน
บือโบไคล, บือกูกลี, บืออีวงบอง, บือเลได และบือเถอ (ตองเปนปาออน 3 ปขึ้นไปจึงปลูกได) พันธุขาวที่
ปลูกไดเฉพาะปาแก เชน บือบองยูเย, บืออั่วพู, บืออีวงเซอหนุ และบือไปโลง พันธุขาวแข็งปลูกไดทั้งที่ไร
และที่นา เชน บือพูไก, บือเบโหว, บืออิไกล และบือหยองไห พันธุขาวเหนียว เชน ไองโหวเบ, ไองเซอวุ, ไอ
งเซอพู (ขาวเหนียวดํา) และไองคองเหลอ พันธุขาวใหมที่แลกเปลี่ยนมาจากญาติพี่นองหมูบานอื่น เชน บือ
พะเพอ, บือโทคอง, บือเนอเมอ, บือบีคลี่, บือคูกี, บืออองเจอ, บือบองทูแผะ, บือพูอั่ว, บือโทคู, บืออีวงพะดู
และบือโปวโลว พันธุขาวเหนียว เชน ไองเซอ (ดําทั้งตนและใบ) ไองกะวองแม, ไองสะเท, ไองภูผา, และไอ
งเพอไซ
ความหลากหลายของพันธุพืชที่ปลูกในไร เชน บือเค (พันธุขาวโพด) มี 6 ชนิด ไดแก

บือเคเชอ

(ขาวโพดหวาน) บือเคไอง (ขาวโพดขาวเหนียว) บือเคกีไกย (ขาวโพดลาย) บือเคพู (ขาวโพดเล็ก) บือเคพะดู
(ขาวโพดใหญ) บือเคกะตี (ขาวโพดมา) โลเคซา (พันธุฟกทอง) มี 7 ชนิด ไดแก เคพู, โลเคพะดู, โลเค
เชอะเอาะหนู (ฟกทองนมลิง) โลเคดีซู (ฟกทองคางคก) โลเคกะวองแม (ฟกทองงาชาง) โลเคกะชองที เปน
ตน คูถี (พันธุเผือก) มี 10 ชนิด เชน คูอาดี (เผือกลูกเยอะ) คูโผซา (เผือกมะพราว) เปนตน เหลอซา (พันธุ
ฟก) มี 4 ชนิด เชน เหลอชี้หนอ, เหลอพะทอ เปนตน ถูซา (พันธุถั่วฝกยาว) มี 6 ชนิด เชน ถูบุบือ, ถูกิไกย
เปนตน บุไก (พันธุมันสําปะหลัง) มี 3 ชนิด เชน บุไกพะดู, บุไกโทง เปนตน เนเชอขวาถี (พันธุมัน) มี 5 ชนิด
เชน เนเชอขวากองมะลี่, เนเชอขวาเลอเมอ เปนตน ถี่ซา (พันธุแตง) มี 7 ชนิด เชน ถี่หมึ่งซา, ถี่พิ เปนตน เฉอ
เกซา (พันธุพริก) มี 3 ชนิด เชน เฉอเกชองเฉาะ, เฉอเกยูอี เปนตน หวองยี่ (ตะไคร) นะกะฉี (ผักชี) หวองไส
(แมงลัก) นองเกอหวอง, โพแก, บองบาซา, เอถี (ขิง) เอไชถี (ขมิ้น) มี 4 ชนิด เชน เอไชเซอ (ขาดํา) เอไชพู
(ขาเล็ก) เอไชอั่ว (ขาขาว) เอใชบอง (ขาเหลือง) ยาบอง (ขมิ้น) มี 2 ชนิด เชน ยายองโทคู (ขมิ้นแดง) ยาบอง
เซอ (ขมิ้นดํา) บือกลี, เขอวี่ซา, ถี่ลื่อ (น้ําเตา)ถี่ลื่อพะทอ, ถี่ลื่อโปวโลว, เทอกุซา, เทอกุโปวโลว, เทอกุ, พะทอ,
เกอจีซา (มะละกอ) เอ (งา) เดอั่ว (งาขาว) เดเซอ (งาดํา) นอง, ไบซา, ชิปง, เบาะกะเจียซา, โพงพีดุ เปนตน
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การเกี่ยวขาว
หลังการดูแลเอาใจใสมาตลอดระยะเวลา 4 เดือน ขาวในไรก็คอย ๆ ทยอยสุกเปนสีเหลือง การเกี่ยว
ขาว จึงเริ่มขึ้นเมื่อเขาสูเดือนตุลาคม ขาวที่สุกกอนจะถูกเก็บเกี่ยว มัดดวยตอกแลววางไวบนตอซังเพื่อตากให
แหง ขาวที่สุกเปนพันธุสุดทายจะตองเหลือไวเกากอเพื่อเปนพิบือโย และจากพิบือโยไปหาบือชีเบาะก็ตอง
เหลือไว อีก 1 แถวเพื่อเปนสะพาน เมื่ อเกี่ยวส วนอื่นหมดแลวจึงมาเกี่ยวพิบือโย สะพาน และบือชีเบาะ
ตามลําดับ ขาวที่อยูบือชีเบาะจะเก็บไวสวนหนึ่งเปนบือหมูเพื่อเอาไปแขวนไวกับตนไมใชในพิธีฟาดขาว
การเกี่ยวขาวจะใหแมบานเกี่ยวกอน 3 กํา แลวคนในครอบครัวเกี่ยวตอ แตคนที่ทํางานเกงและ
ทํางานเร็วจะลงมือกอนเพื่อใหงานเสร็จเร็วและไดขาวเยอะ ขาวที่เกี่ยวแลวจะตากแดดใหแหง ประมาณ 1
เดือน จึงจะฟาดขาว เมื่อขาวแหงดีแลวในตอนเย็นของวันฟาดขาวจะเตรียมลานสําหรับฟาดขาว โดยนําผา
พลาสติกหรือเสื่อไมไผมาปูใกลกับบริเวณทําบือชีเบาะ นําไมไผมาปกเปนหลักไวเพื่อกันขาวลม ทําชงมง
(ที่ฟาดขาว) โดยใชไมไผมาผูกติดกันจํานวน 3 ลําบาง 5 ลําบาง 7 ลําบาง หรือ 9 ลําบาง แตตองใหเปน
จํานวนคี่เพื่อจะใหไดขาวมีจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จะทําขาตั้งทั้ง 4 ดาน หรือไมก็ไดขึ้นอยูกับจํานวนขาวที่
ไดมากหรือนอย หลังจากนั้นแบกขาวในไรมากองรวมกันไวที่ลานจนหมด แยกพันธุขาวไวตางหาก แลวจึง
แบกพิบือโย สะพาน และบือชีเบาะ เอาพิบือโยผูกรวมกับดอกไมแขวนไวกับหลักไมไผ 3 หลัก หัวกลาง
ทาย เอาบือหมูผูกรวมกับดอกไมและเคียวแขวนไวกับหลักไมไผอีก 1 หลัก อยูนอกลานฟาดขาวแตตอง
ใหบือหมูอยูเหนือชงมง ใกลกับไมไผที่แขวนบือหมูและพิบือโยจะมีตนกลวย ตนออย และที่โคนตนจะมี
ตะกราไมไผหรือกรวยสําหรับใสอาหาร เชน ขาวเจา ขาวเหนียว และน้ํา
การฟาดขาว
กอนการฟาดขาวแมบานจะจุดเทียน 3 อัน ไวที่ชงมงและ 1 อันที่บือหมูเพื่ออธิษฐาน ทําพิธีเรียก
ขวัญพิบือโยใหมาดูแลขาว ใหไดขาวเยอะ ๆ โดยเอาพิบือโยมาฟาดกอน ลูกหลานเอาสะพานมาฟาด คน
ที่มาชวยเอาขาวในกองมาฟาดแลวพัก ทําแบบนี้จนครบ 3 รอบ แลวชวยกันฟาดขาวจนหมด เวลาเลี้ยงขาว
คนที่มาชวยฟาดก็ตองหุงใหเหลือขาวเพื่อใหมีขาวเหลือกินไปตลอดป
วันรุงขึ้นขาวที่ฟาดเสร็จจะนํามาโบกเพื่อใหเศษฟาง เปลือกขาว ฝุน ผงตาง ๆ พัดออกไป กอนการ
โบกขาวเจาของไร (แมบานหรือพอบานก็ได) จะเอาดินปลวก ทุไกคูดุ ขิงใสในหอใบไมแลวเสียบไวกับไมปก
ที่กองขาว เอาเคียว มีดดายหญาวางไวที่กองขาว กัดหอใบไมมาเคี้ยว กัดเคียวกับมีดแลวบวนใสในกอง
ขาวพรอมอธิษฐานขอใหไดขาวเยอะขึ้น คนที่มาชวยจะตวงขาวใสกระดงแลวสาดเขาไปในวงที่โบกขาวซึ่งมี
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ผูรวมวงประมาณ 2 – 3 คน แตเจาของไรตองโบกกอน 3 กระดง โดยใชเปลือกไมไผบงมาโบก หรือไมโบกที่
สานขึ้นจากไมไผ หลังจากนั้นจึงสับเปลี่ยนใหคนอื่น ๆ เขารวมวง
ในเชาวันรุงขึ้นจะตวงขาวขึ้นยุง ซึ่งเจาของไรจะทําพิธีเดียวกับตอนโบกขาวเพื่อขอใหไดขาวเยอะ
ขึ้นเชนกัน ถายังไมมียุงขาวจะตวงขาวเพื่อใหรูวาไดกี่ปบโดยใสกระสอบปุยเอาไว (ปจจุบันไมมีการทํายุง
ขาวแลว จะใสกระสอบปุยแลวเก็บไวบนกระทอม) คนที่ตวงขาวขึ้นเปนคนตวงกอน การตวงขาววาไดกี่ปบ
จะเริ่มนับหลังจากที่ตวงขาวไปแลว 3 ปบ ปบตอไปจึงจะเริ่มนับเปนหนึ่ง
ขาวเปลือกที่ฟาดแลวเมื่อตองการทําเปนขาวสารจะนําไปตากแดดกอนแลวเอาไปตําในครกกะ
เดื่องหรือสีดวยเครื่องสีขาว การตําขาวดวยครกกะเดื่องจะตําจนไดขาวขาว เสร็จแลวจึงเอามาฝดเพื่อแยก
รํา ปลายขาว และขาวสารออกจากกัน
การคัดเลือกและเก็บรักษาพันธุขาว
ตองหาพันธุขาวที่ตนและรวงสมบูรณ เมล็ดไมลีบ รวงเทากัน เมล็ดใหญ ตองเอาแกที่สุดและสุก
พรอมกันทั้งรวง ตัดเอามาตากแดดใหแหงประมาณ 1 อาทิตย เอามาฟาดหลังจากที่ฟาดขาวทั้งหมดแลว
เก็บใสตะกราโดยกนตะกราและดานขางปูดวยใบระกําแหงหรือใบกลวยแหงปดปากตะกราแลวนําไปเก็บไว
ในที่แหง
เดือนธันวาคม ทุกบานทุกหลังคาเรือนจะมี ประเพณีกินขาวใหม เปนการเฉลิมฉลองการไดขาว
ในปนี้ ซึ่งหากไมมีการกินขาวใหมกอน จะทําการเพาะปลูกในปตอไปไมได การกินขาวใหมจะทําในวัน
อาทิตยเพราะจะทําใหขาวหมดชา คนในครอบครัวจะชวยกันเตรียมขาวเตรียมแกง โดยตวงขาว 1 ปบหรือ
ใหไดขาว 1 หมอ ตากแดดสักพัก นําไปตําแลวเอามาหุง หาเผือก มัน กุง หอย ปู ปลา มาแกงรวมกัน เอาทุ
ไกคูดุ (มีลักษณะเปนเถายาว) มาผูกกับหมอขาว หมอแกง ขาเตา เอามีด เสียม จอบ เคียว เครื่องมือ
เครื่องใชในครัวและทําเกษตรมาวางรวมกันแลวตักขาว ตักแกงมาวางเปนการเลี้ยงขอบคุณที่ชวยใหไดขาว
กินในปนี้แลวชวนญาติพี่นอง เพื่อนบานมากินขาวใหมรวมกัน
4.2.2 ความเชื่อที่เกี่ยวกับลางบอกเหตุ
ขอหามเกี่ยวกับสัตว
1. ในชวงเลือกพื้นที่ ฟนไร ถาไดยินเสียงนกทูสอง (นกขุนแผน) รองหรือหัวเราะ เกงรอง
หรือวิ่งตัดหนาระหวางเดินทาง หามเดินทางไปตอ ใหเดินทางวันรุงขึ้น ชาวบานเชื่อวานกทูสองและเกง
สามารถติดตอกับเจาที่เจาทางได
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2. ถาเห็นเตาคลานอยูในพื้นที่ที่กําลังจะเลือก หรือเลือกแลว ใหเวนพื้นที่ที่เจอ ชาวบาน
เชื่อวาเปนที่อาศัยของเจาที่เจาทาง
3. ถาเห็นลิงลมระหวางเดินทาง ไมใหไปตอ ใหไปในวันรุงขึ้น หรือเจอในพื้นที่ที่กําลัง
จะฟนตองเลือกพื้นที่ใหม
ขอหามเกี่ยวกับตนไม
1. ในพื้นที่ถาเจอตนไผตนเดียวแตแตกออกเปน 2 ลํา ใหเวนชวงหางจากไมไผ 2 เมตร
2. ในพื้นที่ถาเจอตนไมตนเดียวที่กลางลําตนแยกออกเปน 2 ตนแลวกลับมารวมเปนตน
เดียว ใหเวนชวงหางจากไมตนนั้น 2 เมตร
3. พื้นที่ที่มีหนอไมขึ้น หามทํา แตถาไปเจอระหวางกําลังฟนไรใหเวนพื้นที่ ๆ เจอ
ความเชื่อเกี่ยวกับความฝน
1. ถาฝนถึงคนตายทําแลวไดผลผลิตนอยตองลําบากหนอย
2. ถาฝนเห็นชางทํามาหากินดี
3. ถาฝนเห็นยุงขาวดีมาก
4. ถาฝนวาไฟไหม น้ําทวม ลมพัดแรง ฟาแลบ ฟารอง ฟาผา ที่ตรงนั้นไมควรไปทําไรอีก เพราะสิ่ง
รายอาจจะเขามาหา ถาทําไรตรงนั้นอาจมีโรคภัยไขเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตเกิดขึ้นกับตัวเจาของ
ไรหรือคนในครอบครัวได
ความเชื่อในลักษณะของที่ดิน
1. ทําไรในลักษณะคลายไมปงปลา คือพื้นที่ตรงกลางระหวางไรซากกับไรใหม หรือไรใหมที่เจาของ
เปนคนเดียวกัน หามคนอื่นเขาไปทําตรงกลาง แตใหทําตอในแถวเดียวกัน
2. ทําไรเหมือนสามเสาเตาไฟ
ใน 2 กรณีนี้หากทําผิดโดยไมไดตั้งใจจะตองแกเคล็ด โดยเจาของไรที่อยูตรงกลางตองขายไรใหกับ
เจาของพื้นที่ที่ขนาบขางในราคา 5 หรือ 10 บาท แลวแตจะตกลงกัน คนที่ขายไรจะเหมือนเปนคนที่มาเชาที่
ทําไร หลังจากขายแลวเจาของไรที่อยูตรงกลางจะทําบือชีเบาะไมได ทําพิบือโยไมได ทําที่ฟาดขาวไมได
ตองทํารวมกับเจาของไรที่ซื้อที่ไปเทานั้น
3. พื้นที่ 2 ฝงแมน้ํา หามทําไรติดกัน 2 ผืน
4. หามทําไรใหมใกลกับไรซากเกินไป ในลักษณะกลับเกวียนไมได หรือนกเขามองเห็นกัน ถาจะทํา
ตองทําใหติดกัน
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5. แมน้ํา 1 สายแยกออกเปน 2 ทางแลวมาบรรจบกัน พื้นที่ ๆ อยูตรงกลาง
6. เวลาหยอดขาวหามหยอดขาวในลักษณะที่สลับกันเปน ขาวเหนียว ขาวจาว ขาวเหนียว หรือ
ขาวเจา ขาวเหนียว ขาวเจา แตจะตองหยอดขาวเหนียวใกลกระตอบ แลวหยอดขาวเจาตอไป
7. หามปลูกกระทอมตรงกลางระหวางไร 2 ผืน ที่ทําติดกันแตคนละเจาของ เพราะเวลาฝนตกน้ํา
จะไหลลงทั้ง 2 ฝง
8. หามปลูกกระทอมใกลกับสันเขา เพราะจะเจ็บไขไดปวยบอย มีปญหาในครอบครัว
9. พื้นที่ 2 ฝงแมน้ํา ฝงหนึ่งเปนไรซาก ฝงหนึ่งเปนไรใหม หามปลูกกระทอมบนฝงไรซาก
10. ไมสด (ที่ยังแตกใหมไดอีก) หามเอามาปลูกกระทอม
11. ไมไผลําเดียวปลองไมเทากัน หามเอาไปเปนไมโครงสราง เพราะทําใหเด็กไมสบาย เจ็บปวย
รองไหบอย
12. ไมไผลําเดียวใชได 2 ทอนใหทําโครงสรางแถวเดียวกัน
13. หามเอาหัวไมไผปกลงดิน
จากการสอบถามปราชญชาวบานและผูนําทางศาสนา14 การเลือกพื้นที่ที่สําคัญที่สุดคือไมเลือก
พื้นที่ตนน้ําลําธาร เพราะทําใหตนน้ําลําธารเสียหาย ถาครอบครัวหนึ่งพอประมาณกี่ปบใหทําแคนั้น ไม
เกินไมขาด และไมควรทํารวมกันหลาย ๆ ครอบครัว เพราะจะทําใหพื้นที่ปาเสียหาย เกิดความแหงแลง ไม
เปนผลดีตอธรรมชาติ นอกจากนี้ ปราชญชาวบานยังใหความรูวา พื้นที่ดินมี 2 ชนิด พื้นที่ไรซากใหมกับ
พื้นที่ไรซากเกาซึ่งตางกัน พันธุขาวบางชนิดชอบพื้นที่เกา บางชนิดชอบพื้นที่ใหม แตถาเปนการอนุรักษ
พื้นที่ใหทําทั้งพื้นที่เกาและพื้นที่ใหม ถาเปนพืชผักตาง ๆ ทําในพื้นที่ใหมไมคอยงาม พืชผักชอบพื้นที่เกาถึง
จะไดผลผลิตดี เปนการรักษาพื้นที่ ถาปาใหญ ปาแกมีตนน้ําลําธารหรือหวยในบริเวณนั้นไมควรไปทํา ถา
ทําแลวเปนการทําลายแหลงน้ํา ถาไมมีน้ําไมมีปา เราก็อยูไมไดตองอาศัยพึ่งพากัน อยางไมไผมีอายุสั้น
และขึ้นเร็ว ถาเปนตนไมใหญปาดิบตนไมมีการสรางตัวชา กวาจะโตขึ้นมาไดตองใชเวลานานกวาไมไผ เรา
ตองดูพื้นที่ เลือกพื้นที่ใหเปน สวนไหนเปนปาแก ปาดิบ สวนไหนมีไมไผเยอะ เราตองแยกแยะปาใหถูก ถา
แยกแยะปาไมถูก ตางคนตางเอาแตใจตัวเอง ไมคิดถึงธรรมชาติ มันก็จะไมดี

14

นายโจ รมไพรงาม อายุ 54 ป บานเลขที่ 30 นายหยี่ซองแจง สังขเพลินไพร อายุ 69 ป บานเลขที่ 1 และนาย
อานนท เสตะพันธ อายุ 60 ป บานเลขที่ 24 หมูบานสะเนพอง ตําบลไลโว
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4.2.3 ครอบครัวและการแตงงาน
ลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวขยายและถือผีหรือตระกูลของฝายหญิงเปนหลัก ผูชายที่แตงงาน
มีครอบครัวแลวจะตองเปลี่ยนไปถือผี (ไหวผี) ทางฝายภรรยา จะกลับไปไหวผีในตระกูลของตนเองอีกไมได
เพราะเมื่อแตงงานมีครอบครัว แมจะบอกกลาวกับผีบรรพบุรุษวาลูกชายมีครอบครัวแลวตองไปไหวผีของ
ภรรยาแทน
การแตงงาน การใชชีวิตคูรวมกันของชายหนุมหญิงสาวจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อพอและแมของทั้งสอง
ฝายไดตกลงกันเปนที่แนนอนแลววาคนทั้งสองพรอมจะอยูรวมกันฉันสามีภรรยา เมื่อตกลงเปนที่เรียบรอย
แลว พอและแมฝายใดฝายหนึ่งจะตองไปบอกกับไซคูเพื่อใหทําพิธีบอกกลาวตอศาลเจาปูใหญโดยเอา
เหรียญ 25 สตางค 2 เหรียญบอกกลาวกับศาลเจาปูใหญ 1 เหรียญและบอกกลาวกับสายน้ํา 1 เหรียญ
เพื่อใหรับรูวาหนุมสาวทั้งสองพรอมจะอยูรวมกัน เมื่อเสร็จพิธีกรรมดังกลาวถือไดวาการแตงงานของคนทั้ง
คูเสร็จสิ้นลง แตหากพอแมทั้งสองฝายจะผูกขอมือ เลี้ยงอาหารแขกหรือญาติพี่นองก็ได ซึ่งการผูกขอมือ
แตงงานจะมีพิธีกรรมอีกเชนกัน
ตะหละ หมายถึง เจา, มอก หมายถึง ผูที่ยอมรับซึ่งกันและกัน, มืง หมายถึง หญิง, ควา หมายถึง
ชาย ตะหละมอกมืง หมายถึง เจาสาว ตะหละมอกควา หมายถึง เจาบาว รวมความหมายวาเจาบาว
เจาสาวที่ตองยอมรับซึ่งกันและกันในความเปนสามีภรรยา
พูไต พูขลาย คือ ผูนําพิธีที่เปนคูสามีภรรยา เลือกจากคูที่มีผัวเดียวเมียเดียว เลี้ยงลูกไดดี (พูไต
พูขลาย จะมี 1 คู หรือ 2 คูก็ได ถามี 2 คูจะหมายถึงทิศทั้ง 4 เพื่อเปนสิริมงคล) พูไต เปนคนแนะนําเวลาที่
เจาบาวเจาสาวกําลังทําพิธี สวนพูขลายเปนผูใหโอวาทกับเจาบาวเจาสาว ในเวลาตอมา ถาหากคูสามี
ภรรยาที่พูไต พูขลายทําพิธีให มีปญหาตองการหยารางกัน พูไต พูขลายก็จะทําพิธีใหขาดจากความเปน
สามีภรรยากัน
สิ่งของที่จะนํามาใชในการประกอบพิธี ไดแก
1. หมิ่งถง คือ ขาวเหนียวที่หอดวยใบไม มีตูดแหลม แทนความหมายถึง คูชีวิตมีความเหนียว
แนน มั่นคง
2. ออย แทนความหมายถึง ความรัก ความเขาใจที่มีตอกัน
3. กลวย แทนความหมายถึง ความโอบออมอารี ความแนนแฟน
4. ขาวเหนียวปน 3 ปน แทนความหมายถึง ความสามัคคีเปนหมูคณะ
5. ขาวเจาปน 3 ปน แทนความหมายถึง ความผูกพัน ความอยูรอด ความพากเพียร
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6. น้ํา แทนความหมายถึง ความเยือกเย็น ความสงบ
7. ดาย แทนความหมายถึง การบํารุงปกปองรักษาไว ดายขาวแทนความบริสุทธิ์ ดายสีแดงแทน
ความเขมแข็ง
8. ดอกไม แทนความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบาน
9. เทียน แทนความหมายถึง ความคิด ปญญา
10. น้ํามนต (ที่พะเลอะ) ประกอบดวย ขมิ้นผง เม็ดสมปอยเผาพอหอม น้ําหอม ดอกไม เอาไวลาง
มือลางขาพอแม ผูอาวุโส
เมื่อไดฤกษยามเจาบาวจะออกจากบานไปบานเจาสาวโดยตองผานประตู 3 ประตูคือ 1.ประตูเขา
สูเจาสาว 2. ประตูเงิน 3.ประตูทอง คนที่เฝาประตูตองเก็บคาผานทางทั้ง 3 ประตู การเรียกเก็บแลวแตนาย
หรือนางประตู เงินที่ไดจะนําไปใหเจาสาว เมื่อเจาบายมาถึงประตูที่ 3 หรือประตูทองแลวเจาสาวจะไป
ตอนรับโดยเอาน้ําหนึ่งขันไปลางขาเจาบาวกอนเขาสูพิธีผูกขอมือ และกอนจะผูกขอมือ เพื่อนเจาบาว
เจาสาวจะเอาน้ํามาลางสิ่งสกปรก สิ่งที่เปนมลทินที่ติดตัวมาโดยเพื่อนเจาบาวเทน้ําลงไปบริเวณคอของ
เจาบาว และเพื่อนเจาสาวเทน้ําลงไปบริเวณคอเจาบาว หลังจากนั้นจึงทําพิธีผูกขอมือโดยพูไต พูขลายผูก
กอน จากนั้นจึงเปนพอและแม และตามดวยแขกที่มารวมงาน
เมื่อผูกขอมือเสร็จแลวพูขลายจะใหโอวาทกับเจาบาวเจาสาว แลวพูไต พูขลายเทน้ําใสมือเจาบาว
เจาสาวเพื่อบอกใหรูวาไดเปนสามีภรรยากันแลวพรอมจะอยูรวมทุกขรวมสุขตลอดไป เสร็จแลวจึงหวานงา
ไปที่เจาบาวเจาสาว (งา แทนความหมายถึง ความรัก ความผูกพันระหวางสามีภรรยาและลูก) เมื่อผูก
ขอมือเรียบรอยแลวคูสามีภรรยาจะนําตะหรั่ยเดิ่ง คือเครื่องขอขมาผูนําพิธี ประกอบดวย เทียน 5 เลม กรวย
ดอกไม 5 กรวย และเงิน 5 บาท มาขอขมาพูไต พูขลาย เอาน้ําที่พะเลอะมาลางมือลางขาแลวจุดเทียนขอ
ขมาพูไต พูขลายและพอแมทั้งสองฝาย สวนเงินที่ไดจากแขกที่มารวมงาน พูไต พูขลาย จะนับเงินที่ไดแลว
เอามาใหคูสามีภรรยาเพื่อใหเปนสินสมรส หลังจากเสร็จพิธีจึงเลี้ยงอาหารแขกที่มารวมงาน
4.2.4 ความรูและการศึกษา
การสรางบานเรือน
ลักษณะการปลู กสรา งบานเรื อน สร างเปน บา นชั้น เดีย ว ยกพื้นสูง บริเ วณใตถุน บานใช เป น ที่
พักผอนและเก็บของ วัสดุที่ใชมีทั้งไมไผและไมจริง การสรางบานจะสรางดวยตนเองและขอแรงจากญาติพี่
นองและเพื่อนบาน
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ลักษณะของบานที่ปลูกสรางเปนหลักมีอยู 2 ประเภท
ประเภทแรก ใชไมไผในการปลูกสรางทั้งหลัง เสาบานและพื้นบานทําจากไมไผเปนลําที่มัดใหยึด
ติดกันดวยตอก ฝาบานทํามาจากไมไผที่นํามาทุบเปนแผนแลวสานสลับกันจนเปนฝาบาน สวนหลังคามุง
ดวยใบหญาคาหรือใบตองกอ บันไดบานใชไมไผ 2 ลําเจาะชองใหไดระดับตรงกันแลวนําไมไผผาซีกที่เกลา
ผิวจนเรียบสอดเขาไปในชองเพื่อทําเปนขั้นบันได เวลาขึ้นลงจะนํามาพาดเอาไวกับตัวบาน แตถาเจาของ
บานไมอยูจะนําไปพาดไวกับฝาบาน บานในลักษณะนี้มีอายุการใชงานประมาณ 1-2 ป ตองซอมแซมหรือ
เปลี่ยนใหม โดยเฉพาะตนเสาที่มีปญหาเรื่องปลวกรวมถึงความคงทนแข็งแรงคอนขางนอยหากมีพายุ
ประเภทสอง ปลูกสรางโดยใชไมตนใหญเปนเสาบานและโครงสราง แตใชไมไผเปนพื้นบานและฝา
บาน หลังคามุงดวยสังกะสี และปลูกบานโดยใชไมใหญทั้งเสาบาน โครงสรางทําเปนไมกระดานสําหรับ
พื้น บ า นและฝาบา น หลัง คามุ ง ดว ยสังกะสีหรือกระเบื้ อง การสร างบานในลั ก ษณะนี้ จะมีค วามคงทน
แข็งแรงและมีอายุการใชงานนานกวาบานที่ทําจากไมไผ
ภายในบานทั้ง 2 ประเภทจะตองมีหองหลักอยู 1 หองสําหรับพอแม ลูกเล็ก และเด็กโตที่เปนหญิง
นอนรวมกัน หรืออาจจะมีหองสําหรับลูกสาวโดยเฉพาะดวย สวนเด็กโตที่เปนชายและญาติพี่นองนอนอยู
ด า นนอกของห อ ง ที่ ทํ า ครั ว จะแยกอยู ด า นใดด า นหนึ่ ง ของบ า นและที่ ข าดไม ไ ด คื อ หิ้ ง สํ า หรั บ บู ช าสิ่ ง
ศั ก ดิ์สิท ธิ์ ผีป ระจํ าตระกู ล บรรพบุ รุษ ของครอบครัวโดยใหมีค วามสู ง จากพื้ น บา นขึ้น มาอยูใ นระดับ ที่
พอเหมาะ
อยา งไรก็ต ามการสร า งบ า นเรือ นของแต ล ะครอบครัว ไมไ ดมี ลัก ษณะที่ ต ายตัว เช น ที่ ก ล า วมา
ทั้งหมด บานบางหลังมีการสรางดวยปูนทั้งหลัง บางหลังไมยกพื้น บางหลังเปนบาน 2 ชั้นเทพื้นดวยปูน ยก
พื้นสูงในบางสวนของตัวบานแตไมมีใตถุนบานสําหรับพักผอน และกั้นแบงระหวางหองครัวกับตัวบานใน
ขณะที่บานบางหลังยกพื้นสูงแตแบงสวนที่เปนครัวใหมีระดับที่ต่ํากวาตัวบาน แตทั้งนี้การสรางบานจะให
ภายในตัวบานมีความโลงและโปรงเพื่อใหเหมาะกับสภาพอากาศในชวงฤดูหนารอน
การศึกษา
ในอดีตที่การศึกษาตามแบบแผนของกระทรวงศึกษาธิการยัง ไมเขาถึงหมูบา น คนในชุมชนมี
การศึกษาอยู 5 ประเภทดวยกัน คือ 1. เชอดี้ง (ความเชื่อ) 2. เชอตะคิ (การปฏิบัติ) 3. เชอเกิ่งนวย (การดู
สัญลักษณและลางบอกเหตุ) 4. เชอละไม (การดูสภาพแวดลอมและการฝน) และ 5. เชอตะไหล (วิธีแกลาง
บอกเหตุ)
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1. เชอดี้ง คือ ความเชื่อในจารีตประเพณีวัฒนธรรม มีศีลมีธรรม
2. เชอตะคิ คือ การปฏิบัติใหถูกจารีตประเพณี เชน เวลาเขาวัดควรปฏิบัติตนอยางไร สามีภรรยา
ควรปฏิบัติตนตอกันอยางไร และการปฏิบัติตนตอสภาพแวดลอม
3. เชอเกิ่งนวย คือ สัญลักษณการบอกเหตุ เชน ถาเปนยาฆาหญามีเครื่องหมายหัวกะโหลก
4. เชอละไม มี 2 ประเภท 1.การดูสภาพแวดลอม (ภายนอก) เรียกวา ละไมตะปวย เชน ถามด
แดงทํ า รั ง อยู โ คนกิ่ ง แสดงว า ปนี้ล มแรง ถา ทํา ปลายกิ่ง แสดงวา ป นี้ลมไม แรง 2. ความฝ น
(ภายใน) เรียกวา ละไมละเปาะ
5. เชอตะไหล เชน เวลาเดินทางถาเจอไมลมขวางทาง แสดงถึงอุปสรรคขางหนา ตองแกโดยหัก
ไม 1 อันไปคั่นไวตรงกลางเพื่อแกอุปสรรค
ดานการศึกษาในปจจุบัน ภายในหมูบานมีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสุนทรเวชเปดสอน
ตั้งแตเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6 เด็กนักเรียนมีทั้งที่อยูในหมูบานและมาจากหมูบานอื่นในเขต
ตําบลไลโวและพักอยูในโรงเรียน หลังจากจบการศึกษาแลวหากตองการเรียนตอทางโรงเรียนจะสงไปที่
โรงเรียนสงเคราะหพนมทวน อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยไมเสียคาเลาเรียน หรือหากเปนเด็ก
เรียนดี มีความประพฤติดี ทางโรงเรียนจะประสานใหไปเรียนตอที่โรงเรียนวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตหากพอแมสามารถสงใหเรียนตอไดเองก็จะไปยังโรงเรียนในอําเภอสังขละบุรี
หรือ อําเภอทองผาภูมิ สวนเด็กที่เรียนจบชั้น ป.6 แลวแตไมไดเรียนตอนอกหมูบานก็จะเรียนตอ กศน. แต
ตองมีอายุ 18 ปบริบูรณจึงจะสามารถเรียนได หรือพอแมอาจใหบวชเรียนที่วัดในหมูบานหรือที่วัดในอําเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของตัวเด็กเอง
การรักษาพยาบาล
ภายในหมู บ า นไม มี ส ถานี อ นามั ย เมื่ อ ชาวบ า นมี อ าการเจ็ บ ไข ไ ด ป ว ยจะเดิ น ทางไปรั ก ษาที่
โรงพยาบาลสังขละบุรี หรือโรงพยาบาลที่หวยมาลัยซึ่งเปนโรงพยาบาลเอกชน แตกอนที่ชาวบานจะไป
รักษาที่โรงพยาบาล ชาวบานจะรักษาตัวเองกอนดวยการซื้อยากินเองที่มีขายในหมูบานหรือฝากซื้อมาจาก
รานขายยาในอําเภอหรือไปหา อสม.ในหมูบาน อยางไรก็ดี อสม. จะมียาไมกี่ชนิด มียาพาราเซตามอลเปน
หลัก มีการเจาะเลือดบางแตทําโดยเจาหนาที่จากหนวยมาเลเรียกองมองทะ หมอจากโรงพยาบาลสังขละ
จะเขามานาน ๆ ครั้ง ถาคนไขไมสบายหนักก็สงโรงพยาบาลสังขละบุรีเพียงที่เดียว ในหมูบานพอชวงหนา
ฝนจะเปนไขกันมาก มีมาเลเรียระบาด ซึ่งถาพบจะสงโรงพยาบาลทันทีโดยไมมีการรักษาในเบื้องตน
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สําหรับการรั กษาแบบพื้น บานนั้น ปจจุบันมีบทบาทกับคนในชุมชนนอยลง แต ก็ยัง มีหมอยา
สมุนไพรที่ใหการรักษาพยาบาลอยูบาง และในแตละครอบครัวจะรักษากันเองโดยใชความรูที่ไดจากพอแม
เพื่อนบาน ญาติพี่นองหรือมาจากประสบการณของตัวเอง เชน การใชยาสมุนไพรรักษาอาการจากสัตวมี
พิษกัดตอย ชาวบานใหความเห็นวา ปจจุบันใชการรักษาพยาบาลสมัยใหมมากขึ้น ใชการรักษาพยาบาล
แบบพื้นบานเชนยาสมุนไพรนอยลง เพราะผูเฒาผูแกที่มีความรูในเรื่องสมุนไพรมีไมกี่คน สมัยกอน คนเฒา
คนแกใชวิธีการจับชีพจรเพียงอยางเดียวก็สามารถบอกชนิดของโรค และวินิจฉัยสาเหตุได คนสมัยกอนไม
คอยปวยมากเหมือนคนสมัยนี้ อาหารการกินก็ตางกันมาก คนสมัยกอนกินแตของธรรมชาติที่มีอยูในปา
ในไร ตางจากคนในสมัยนี้กินแตของจากตลาดมากกวา
อยางไรก็ตามการรักษาพยาบาลแบบดั้งเดิมยังมีการปฏิบัติควบคูไปกับการรักษาแบบสมัยใหม จะ
เห็น ได ว า เมื่ อมี ก ารเจ็ บ ไข ไดปว ยหรื อได รับ บาดเจ็บ จะรัก ษากับ หมอในหมู บา นก อน ถา ไมห ายจึง ไป
โรงพยาบาลแตก็มีไมนอยที่รักษากับทางโรงพยาบาลแลวไมหายตองกลับมารักษากับหมอในหมูบานอีก
ความเชื่อและวิธีการแกไขโรคภัยไขเจ็บแบงเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ
1. ความเจ็บปวยที่เกิดจากธรรมชาติ การเปลี่ยนฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงของลมฟาอากาศที่ทํา
ใหธาตุภายในรางกายไมสมดุล วิธีแก ตองกินอาหารใหถูกตองตามฤดูกาลเชน
 ฤดูรอน เลือกกินอาหารที่มีความเย็น เพราะภายนอกรางกายรอน แตภายในรางกายเย็น
 ฤดูหนาว เลือกกินอาหารที่มีความรอน เพราะภายนอกรางกายเย็น แตภายในรางกายรอน
 ฤดูฝน สามารถกินอาหารไดทุกอยาง เพราะความรอนกับความเย็นเทากัน ธาตุในรางกายมี
ความสมดุล
2.

ความเจ็บปวยที่เกิดจากอํานาจเหนือธรรมชาติ ไดแก 1) ถูกผีทํา 2) ถูกไสยศาสตร 3)

ฤกษยามมีเคราะหกรรม 4) ผิดจารีตประเพณี 5) ขวัญหาย 6) กฎแหงกรรมของตนเอง และ 7) พอเกิดแม
เกิดมาทําราย วิธีแก ตองใหหมอที่เปนรางทรงไดตรวจหาสาเหตุของการเจ็บปวยโดยการจับชีพจรกอนแลว
จึงรักษาตามสาเหตุ เชน
 ถาเจ็บปวยเพราะถูกผีทํา แสดงวาเขาไปในพื้นที่ที่เจาที่แรงแลวถูกจับวิญญาณไว ตองทําพิธี
เซนไหวขอขมา
 ถาเจ็บปวยเพราะอิทธิพลของฤกษยาม ตองสะเดาะเคราะห
 ถาเจ็บปวยเพราะผิดจารีตประเพณี ตองขอขมาศาลเจาบาน
 ถาเจ็บปวยเพราะขวัญหาย ตองเรียกขวัญผูกขอมือ
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ความเจ็บปวยที่เกิดจากอํานาจเหนือธรรมชาตินี้เปนระบบความเชื่อหรือหลักเหตุผลที่คนในชุมชน
อธิบายสาเหตุของโรค การบําบัดรักษาก็คือการหยุดการกระทําของอํานาจนั้นเสียหรือทําใหเกิดความพอใจ
หรือใชอํานาจที่มาจากแหลงอื่นทําใหอํานาจนั้นลดถอยลง
4.2.5 ประเพณีและพิธีกรรม
ประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนาพุทธมีตลอดทั้งป ดังนี้
1) งานสงกรานต ซึ่งถือเปนงานปใหมของคนไทยก็มีความสําคัญสําหรับชาวกะเหรี่ยงเชนเดียวกัน
ซึ่งชาวกะเหรี่ยงเรียกประเพณีนี้วา งานบุญสงกรานต งานบุญสงกรานตนี้จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน นับ
ตามขางขึ้นขางแรมดังนี้ เริ่มจากขึ้น 13 ค่ํา ถึงแรม 1 ค่ํา ในเดือนเมษายนการจัดงานมีการสลับกันจัดในแต
ละหมูบานละแวกเดียวกัน โดยใหหมูบานอื่น ๆ มารวมดวยได งานบุญสงกรานตนี้จะจัด 3 วัน 4 คืน กอน
วันแรกของงานจะมีการสวดมนตที่วัดโดยชาวบานจะนําขันใสน้ํานําไปที่วัดเพื่อเอาไปทําน้ํามนต แลวมา
พรมใหตัวเองและลูกหลานและพรมบานใหเกิดศิริมงคล เมื่องานสวดพระพุทธมนตเสร็จในวันแรกก็จะมี
การแสดงตาง ๆ เชน ดนตรี กะเหรี่ยง การรําตงในบริเวณวัดจะมีการเลนสะบา การเลนสะบาของชาว
กะเหรี่ยงจะจับเปนคูกัน โดยเอาลูกสะบาไปวางเรียงกันไวเปนแถวใหอีกฝายหนึ่งมาโยนใหลูกสะบาที่ตั้งไว
ลมใหหมดจึงถือวาชนะ จะเลนสลับกันไปอยางนี้เปนการละเลนสะบาที่ตางออกไปจากของชาวมอญ เด็ก
วัยรุนนิยมเลนกันโดยเฉพาะผูชาย ในวันขางขึ้น 14 ค่ํา จะเริ่มพิธีตั้งแต 00.05 น. โดยชาวบานนําขนมตาง
ๆ ที่ทําเตรียมไวมาถวายพระสงฆ สามเณร และแมชี (ความเชื่อเรื่องของรอยตอของความมืดและความ
สวาง) เปนการทําบุญและมีความเชื่อเกี่ยวกับเทพยดา โดยมีการปกไมไผผาซีกเปนซี่ ๆ วางขันน้ําไวบน
ปลายไม ไ ผ ใส ด อกไม แป ง น้ํ า อบ เพื่ อ เชิ ญ เทพยดาลงมารั บ อาหารต า ง ๆ หลั ง จากนั้ น ก็ มี พิ ธี ถ วาย
ภัตตาหารเชาและเพลทีเดียวในชวงเวลาสาย ๆ และในเวลาเดียวกัน มีการนําอาหารไปไหวศาลประจํา
หมูบานดวย หลังจากนั้นชาวบานจะมาชวยกันทําความสะอาดวัด มีการเลนสะบาในเวลากลางวันและมี
การเลนสาดน้ํากัน
ในวันที่สอง (วันกลางของงาน)เปนวันขึ้น 15 ค่ํา ชวงเชามีการทําบุญตักบาตร ชวงสายมีการสรง
น้ําพระ โดยชาวบานมารวมตัวกันที่วัดเพื่อมาสรงน้ําพระพุทธรูปที่ทางวัดจัดเตรียมไว ตอจากนั้นมีการสรง
น้ําใหพระสงฆ สามเณร และแมชี ตลอดจนผูอาวุโสในชุมชน การสรงน้ําใหพระสงฆนั้น (พระไทร สังข
ชวาลลิน 2549:76 ) ใชลําไมไผเจาะทะลุแตละปลองเพื่อใหน้ําไหลผานได เมื่อพระสงฆเดินลงมาสรงน้ํา
ชาวบานก็จะชวยกันเทน้ําลงในลําไมไผทุกลํานั้นเปนชวง ๆ โดยจะใหพระสงฆลางหนากอน แลวคอยสรง
93

น้ําทั้งตัว หลังจากนั้นชาวบานก็จะนําแปงมาทาตัวใหพระสงฆ เมื่อหมผาเรียบรอยแลวมีพิธีใหพระสงฆเดิน
บนสะพานคน (คนนอนลงใหพระเดินบนหลัง) โดยมีผูชายพยุงแขนพระทั้งสองขางใหเดินบนคนไปจนถึง
ศาลาวัด ชาวบานถือวาเปนการทําที่ไดกุศลมา สําหรับเณรจะมีคนอุมมาสรงน้ํา เมื่อเสร็จแลวก็อุมกลับ แม
ชีก็กระทําเชนเดียวกัน สวนผูอาวุโสก็จะมานั่งใหญาติพี่นองชาวบานรดน้ําขอพรเปนอันเสร็จพิธีในวันนี้ ใน
ตอนเย็นก็จะมีการสวดมนตเย็น
ในวันสุดทายของงาน (วันแรม 1 ค่ํา) พิธีกรรมทางศาสนามีตามปกติคือมีการตักบาตร ถวาย
ภัตตาหารเชาแดพระภิกษุสงฆ รับศีลรับพร แตจะมีพิธีกรรมที่สําคัญคือการค้ําตนโพธิ์ การลางสะพาน การ
ไหวเจดียทราย และการปลอยเตาปลอยปลา ซึ่งจะประกอบพิธีกรรมเหลานี้เวลาบายประมาณ 13.00 น.
เปนตนไป โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับการค้ําตนโพธิ์เหมือนเปนการตออายุพระพุทธศาสนาและตออายุตนอง
การลางสะพาน การไหวเจดียทราย การปลอยเตาปลอยปลาถือวาเปนการสะเดาะเคราะหและตออายุ
ใหกับตนเอง ในครอบครัวหนึ่ง ๆ ลูก ๆ ที่แตงงานไปแลวตองกลับมาขอขมาพอแม สําหรับลูกเขยตองไปขอ
ขมาพอแมของภรรยา สําหรับลูก ๆ ที่ยังไมไดแตงงานก็ตองนําขันใสกรวยดอกไมมาขอขมาพอแม โดยมี
กรวยดอกไม 5 ชุด เทียนขี้ผึ้ง 5 เลม พอแมจะนําดอกไมและเทียนไปไวที่หิ้งบูชา แลวใหลูก ๆ ลางมือเปน
อันเสร็จพิธีขอขมาตอพอแมในวันสงกรานต
2) งานบุญบองไฟ จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม วันขึ้น 15 ค่ํา โดยมีความเชื่อในการบูชาพระพุทธเจา
โดยการจุดบองไฟ และถือเปนการสะเดาะเคราะห งานนี้จัดเพียง 1 วันเทานั้น โดยในตอนเย็นกอนวันงาน
จริงมีการสวดมนตเย็น ชาวบานก็จะมารับศีลรับพร วันรุงขึ้นตอนเชามีการตักบาตร ถวายภัตตาหารเชา
แลวจึงรับศีลรับพร ตอนเย็นมีการจุดบองไฟถือเปนการสะเดาะเคราะหจะจุดกี่ลูกก็ไดซึ่งถือเปนความ
สนุกสนานดวย งานนี้ไมไดจัดในทุกปแลวแตความเหมาะสมและผลการลงมติของชาวบาน
3) งานถวายผาอาบน้ําฝน งานนี้จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน เปนพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนาพุทธ
โดยชาวบานจะน้ําเครื่องอัฏฐะบริขาร 8 อยาง พรอมผาอาบน้ําฝนมาถวายพระที่วัด เครื่องอัฏฐะบริขาร 8
อยางนี้ ประกอบดวย ผาไตร บาตร หินลับมีด ใบมีดโกน ที่กรองน้ํา เข็มเย็บผา ดาย และตาลปตร สําหรับ
การถวายผาอาบน้ําฝนนั้นชาวบานจะน้ําผาอาบน้ําฝนไปแขวนไวที่ทาน้ํา เมื่อพระมาสรงน้ําก็จะสวดชักผา
ไปใชอาบน้ํา ชาวบานก็จะมากรวดน้ําอุทิศสวนกุศลใหกับผูที่ลวงลับไปแลว เปนอันเสร็จพิธีการถวายผา
อาบน้ําฝน
4) งานเขาพรรษา จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ตรงกับวันเขาพรรษาที่จัดขึ้นที่อื่นในประเทศไทย
โดยทั่วไปจะมีการถวายเทียนเขาพรรษาและถวายสังฆทานดวย งานนี้ถือวามีความสําคัญสําหรับชาว
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กะเหรี่ยงโปที่นับถือศาสนาพุทธมาก จะจัดงานถึง 3 วัน 4 คืน โดยเริ่มตั้งแตวันขึ้น 13 ค่ําถึงวันแรม 1 ค่ํา
โดยชาวบานจะปวารณาเขาพรรษารวมกับพระสงฆ ดังมีพิธีกรรมตาง ๆ ดังนี้ เริ่มงานในตอนค่ํา มีการ
เจริญพระพุทธมนต ชาวบานจะตักน้ําใสขัน ใสดอกไม และนํากอนหินเล็ก ๆ สีขาวจํานวน 7 กอนมาใสใน
ขันน้ํา ใบมะพราว 3 ใบ น้ําหอม แปงหอม และยอดไม ขันที่มีของใสไวนี้จะนํามาวางหนาพระขณะสวดพระ
พุทธมนต เมื่อเสร็จพิธีชาวบานจะนําน้ํามาลางหนาดื่มกิน และเอาน้ํามาพรมที่บาน เอากอนหินมาวางไวที่
หิ้งบูชา บนหัวนอน ในสวน ในโองน้ํา และวางไวรอบ ๆ บานเพื่อปองกันผีรายไมใหมีการเจ็บปวย ในตอน
เชาของวันแรกจะมีการทําบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเชาแกพระสงฆ รับศีลแลวกรวดน้ํา พอตอนบาย
ชาวบานจะมาทําความสะอาดวัด แลวทําการหลอเทียนขี้ผึ้งแทแลวรวมกันบริจาคเงินและสิ่งของอาหาร
เพื่อนํามาถวายวัด วันที่สองในชวงเชามีกิจกรรมทางศาสนาเหมือนวันแรก ในชวงค่ําจะมีพิธีปวารณา
เขาพรรษา มีอุปกรณของใชในพิธีนี้คือ หอดอกไม หมากพลู ยาเสน ไมไผชิ้นเล็ก ๆ 3 ชิ้น ดอกไม (ตาม
สมควรเชน ดอกขาวโพด ดอกมะละกอ) และขี้ผึ้ง อุปกรณเหลานี้นําถวายพระสงฆ มีมัคทายกกลาวคํา
ปวารณานํา เสร็จแลวชาวบานนําของถวายแกพระสงฆ อาจมีสิ่งของอื่น ๆ ที่พระสงฆจะใชตลอดการ
เขาพรรษามาถวายได วันที่สามในชวงเชามีพิธีทางศาสนา เชนเดียวกับสองวันแรก ในชวงค่ํามีการเวียน
เทียนรอบโบสถและถวายตนผาปาหรือสังฆทานแกพระสงฆชาวบานรวมกันทําบุญโดยใสเงินในบาตรที่วาง
ไว
5) การทําตนกัลปพฤกษ จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม(เดือน 9) 15 ค่ํา ชาวบานจะรวมตัวกันทําอาหาร
และขนมถวายพระที่วัด ชาวบานจะไปรับศีลใสบาตรในตอนเชา พระจะเทศนตั้งแตเชาไปจนถึงสามโมงเย็น
โดยหยุดฉันเพลกอน ชาวบานจะจัดทําตนกัลปพฤกษโดยไปตัดกิ่งไมมาแลวแขวนสิ่งของเครื่องใช ขนม
ฯลฯ เพื่อถวายพระ โดยมีความเชื่อวาในยุคพระศรีอาริย มีการจําลองตนไมมีของที่ปรารถนาไดแก ขาวของ
เงินทอง อาหารการกินตาง ๆ และแขวนสิ่งของไวมากมายหลายอยาง ตนกัลปพฤกษนี้ถานํามาไวใน
บริเวณวัดก็จะมอบถวายใหแกพระสงฆ ถาทําแลวนําไปไวในปาก็จะถวายใหแกเทวดาหรือผีในปา เปน
ความเชื่อถือโลกหนาหรือชาติหนาและชาตินี้ที่ผูทําบุญตนกัลปพฤกษจะไดมีกินมีใชทั้งในโลกนี้และโลก
หนา
6) งานบุญเดือนสิบ จัดขึ้นในเดือนกันยายนหรือเรียกกันวา “งานบุญกลางพรรษา” งานนี้จัดเปน
งานใหญมีการนําไมไผมาทําเปนเรือสําเภาขึ้นที่ลานหนาวัด โดยเริ่มทําตั้งแตวันขึ้น 13 ค่ําเดือน 10 เรือ
สําเภาลําใหญ สามารถใสพืชไรตาง ๆ ไดมากมาย ไดแกตนขาวเจา ตนขาวเหนียว ฟกแฟง แตง กลวย ออย
เผือก มัน ฯลฯ นอกจากนี้ตองใสเทียนขี้ผึ้ง 1,000 เลม ดอกไม 1,000 ดอก หมาก 1,000 คํา บุหรี่ 1,000
95

มวน และขาวของอื่น ๆ ตามแตปรารถนา ประเภทของในไรที่ตนเพาะปลูกขึ้นนํามาใสเรือใหเต็ม พระสงฆ
จะมีการเจริญพระพุทธมนตในตอนเย็นวันที่จัดเตรียมขาวของลงในเรือสําเภาที่สรางขึ้น ในวันรุงขึ้น (วันขึ้น
14 ค่ํา ) จะมีการตักบาตรถวายภัตตาหารเชา พระสงฆเจริญพระพุทธมนต ชาวบานรับศีล ผูเฒาผูแกบาง
คนนอนคางที่วัด รองานบุญในวันรุงขึ้นตอไป ในวันที่สาม (วันขึ้น 15 ค่ํา) มีการตักบาตรน้ําตาลทราย ชาว
กะเหรี่ยงจะนําน้ําตาลทรายมาตักบาตรใหพระไดมีน้ําตาลทรายไวใชในชวงเขาพรรษาโดยมีความเชื่อจาก
ตํานานของการตักบาตรน้ําผึ้ง การอธิษฐานใหไดในสิ่งที่ตองการ การตักบาตรน้ําตาลทรายนี้ถือไดวาได
อานิสงสผลบุญตามปรารถนา (ชาวกะเหรี่ยงใชน้ําตาลทรายแทนน้ําผึ้งเพราะน้ําผึ้งหายากและมีราคาแพง
มาก) ในการถวายพืชไรที่ใสไวในเรือจะมีการจุดเทียนไวในเรือตอนกลางคืนซึ่งทําใหสวางสวยงาม มัค
ทายกจะผูกสายสิญจนไวที่เรือโยงมาใหผูถวายจับตอ ๆ กันไป แลวกลาวคําถวายเรือและพืชไรตางๆ ที่อยู
ในเรือ
7) งานบุญออกพรรษา จัดขึ้นในเดือนตุลาคม ชาวบานจะจัดงานนี้ควบคูไปกับการบังสุกุลโดยมี
พิธีกรรมสําคัญ คือ การไหวเจดียไฟและการทําบุญลอยแพ ระยะเวลาของการจัดงานนี้เริ่มตั้งแตวันขึ้น 13
ค่ําถึงแรม 1 ค่ํา โดยในวันขึ้น 13 ค่ํา จะมีการจัดเตรียมศาลาไวใหพระเทศน โดยจัดการทําความสะอาดกั้น
เสาไมไผรอบศาลา 8 เสา 8 ทิศ แตละเสาจะประดับประดาตกแตงดวยตนกลวย ตนออย ดอกไม และไมไผ
สานสวยงามมัดติดทุกเสา (มีความเชื่อในการปองกันผีรายที่จะมารบกวน) ตั้งธรรมาสนสําหรับพระนั่ง
เทศนซึ่งประดับประดาสวยงามดวยดอกไม ใบไม และตั้งขันน้ํามนต ไมหอม เครื่องหอมตาง ๆ ตั้งไวหนา
ธรรมาสนในวันขึ้น 14 ค่ํา มีการตักบาตรถวายภัตตาหารเชาแกพระสงฆ ชาวบานรับศีล ในวันนี้พระจะ
เทศนเรื่องพระเวสสันดร 12 ตอน โดยมีคําสวดใหเทวดาทุกตอน เมื่อจบแตละตอน มัคทายกจะตีระฆัง
หลังจากนั้นชาวบานจะนําน้ํามาลางเทาพระสงฆทุกตอน ในวันขึ้น 15 ค่ํา ชวงเชามีการตักบาตรรับศีล
ตามปกติ มัคทายกทําเจดียไฟเตรียมไว ชาวบานก็มาชวยกันทําโดยใชโครงไมไผโดยตัดไมไผมาเหลาใหได
กลมกลึงผูกดวยดอกไมยื่นออกมาจากไมไผทรงพีระมิด แลวผูกใหเปนโครงที่แข็งแรง ชาวบานจะทําเทียน
ขี้ผึ้งที่ทําขึ้นเองโดยไสเทียนจะเปนดายดิบที่มีเสนดายมากกวาอายุของผูทํา 1 เสน มาติดไวที่เจดียไฟ (โครง
ไมไผ) มีการไหวเจดียตามที่มัคทายกนําไหว มีการนั่งยืนเดินรอบเจดียไฟทั้งหมด 5 กอง เมื่อกลาวคําไหว
ตามมัคทายกแลวถือเปนการสะเดาะเคราะหและไหวพระพุทธเจาทั้ง 5 พระองคไดแก พระกกุสันธะ พระโก
นาคมนะ พระกัสสปะ พระโคดม และพระศรีอาริยในวันแรม 1 ค่ํา ชวงเชามีการตักบาตร รับศีลตามปกติ
หลังจากนั้นมีการทําแพ 2 แพ แพบกและแพน้ํา แพบกถวายพระธรณี แพน้ําถวายแมพระคงคา โดยในแพ
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จะใสขนมของกินตาง ๆ กอนปลอยแพจะกลาวคําตามมัคทายก อธิษฐานสะเดาะเคราะหของตนใหพน
เคราะหภัยอันตรายตาง ๆ แลวปลอยแพลงน้ํา แพบกก็จะไปวางไวในที่อันควร
8) งานบุญทอดกฐิน ผาปา งานนี้จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน การทอดกฐินโดยทั่วไปจะมีการจอง
กฐินกอนทุกป โดยเจาภาพจะไปขอจองกฐินกับเจาอาวาสวัดตาง ๆ โดยวันเวลาเจาภาพจะเปนผูกําหนด
ชวงของเวลาทอดกฐิน ชาวบานจะเตรียมงานรอรับองคกฐิน สวนเจาภาพจะเตรียมเครื่องกฐินและผาปา
หางกฐินมา กอนวันงาน 1 วัน จะมีงานฉลององคกฐิน โดยจะมีงานรื่นเริงตามสมควร เชน มีละครกวยเจาะ
วงดนตรีเชอะพูเชอะอู การแสดงรําตง วันรุงขึ้นก็จะมีพิธีทอดกฐิน โดยตอนเชามีการทําบุญตักบาตร ถวาย
ภัตตาหารเชา รับศีล กอนฉันเพลจะถวายองคกฐิน แลวจึงถวายเพลพระเปนอันเสร็จพิธี นอกจากนี้อาจมี
พิธีถวายผาปาของชาวกะเหรี่ยง โดยมีการประชุมกันในกลุมชาวบาน จากนั้นนําผาปาไปถวายใหวัดใน
หมูบานอื่น โดยไมบอกใหทราบลวงหนาไปในเวลากลางคืน พอไปถึงก็โหรองอึกทึกใหตกใจ ถือวาไดบุญ
แรง
9) การนิมนตพระมาฉันที่บาน ชาวบานนิยมนิมนตพระมาฉันที่บาน นิยมจัดในเดือนธันวาคม
(ตามจริงจัดเดือนใดก็ได)โดยจัดเตรียมอาหาร สังฆทาน เพื่อความสุขสมบูรณ ของครอบครัวและบรรพบุรุษ
10)

งานบุญกองไฟ จัดในเดือนมกราคม ไมไดกําหนดวาวันใด ดูการประชุมในหมูบานให

เหมาะสม แตจัดในเดือนมกราคมถือวาเปนการสะเดาะเคราะหอยางหนึ่ง งานนี้จัดเพียง 1 วัน เทานั้น แต
จะมีการเตรียมการตาง ๆ เปนเวลา 3 วันรวมวันงาน กอนวันงานก็มีพิธีทางสงฆคือ การทําบุญตักบาตร
ถวายภัตตาหารเชา รับศีลที่วัด แลวในตอนกลางคืนทุกบานก็จะนําไมไผมากอเปนรูปเจดียที่วัดแลวจุดไฟ
เผา โดยงานนี้มีตํานานทางศาสนาพุทธดังนี้
พระพุทธเจาเสด็จจาริก ฝนตก จีวรเปยก เสด็จมาถึงที่แหงหนึ่งไดพบคนกําพรายากจนคนหนึ่งมีจิต
ศรัทธา แมมีขาวเพียงเล็กนอยก็มีจิตศรัทธาอยากทําบุญ อยากถวายใหพระพุทธเจาไดฉันและไดกอกองไฟ
ผึ่งผาของพระพุทธเจาใหแหง ดวยผลบุญนี้ทําใหมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ มีอาหารถวายพระพุทธเจา
ไดฉันจนอิ่ม และเมื่อสิ้นชีวิตลงไดไปเกิดเปนเทวดา งานบุญนี้ชาวกะเหรี่ยง ไดนําเปนแบบอยางเพื่อให
ครอบครัวและตนเองมีชีวิตที่ดีขึ้น มีการถวายตนผาปาแลวกรวดน้ํา พระสงฆอนุโมทนาใหศีลใหพรเปนอัน
เสร็จพิธี
11) งานบุญขาวทิพย จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ งานบุญขาวทิพยนี้จัดขึ้นเพื่อสะเดาะเคราะหใน
ความเชื่อเรื่อง “ราหู” โดยจะจัดใหมีการกวนขาวทิพย โดยมีอุปกรณคือขาวเหนียว ถั่วลิสง งาดํา มะพราว
น้ํามันพืช เกลือปน นํามากวนในกะทะใบใหญ ทําในบริเวณวัด คนที่จะเปนผูกวนจะตองเปนผูหญิงสาว
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บริสุทธิ์ (ถามีประจําเดือนก็ไมสามารถกวนได) เมื่อกวนเสร็จแลวกอนนําไปถวายพระหรือนําไปแบงกันกิน
ตองนําชิ้นเล็ก ๆ มาทูนไวบนศีรษะกอนเพื่อถวาย “ราหู” แลวจึงนําไปถวายพระและแบงกันกินได เมื่อถวาย
พระแลว พระจะอนุโมทนาถือวาเสร็จงานบุญขาวทิพย
12) งานบุญเจดียทราย จัดในเดือนมีนาคม ทําในวันพระขึ้น 15 ค่ํา งานนี้ทําเพื่อสะเดาะเคราะห
โดยนําทรายมากอเปนเจดียและทําบุญถวายขาวแกพระสงฆ มีการรับศีล และกอพระเจดียทรายถวายวัด
งานบุญนี้จัดขึ้นใหมีการนําทรายเขาวัดเพื่อใชในการกอสรางตาง ๆ นอกจากนั้นก็เปนการถวายภัตตาหาร
แดพระสงฆตามปกติ
4.2.6 ความเชื่อ และหลักศีลธรรมเกี่ยวกับธรรมชาติ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนแบบดั้งเดิมมีความเกี่ยวพันกับความเชื่อพื้นฐานที่วาสรรพสิ่งใน
โลก ไมวาเปน มนุษย สัตว พืช ดิน น้ํา ลม ไฟ ลวนมีจิตมีวิญญาณมีตัวมีตนมีศักดิ์และมีสิทธิเทาเทียมกัน
นั่นคือ
1) สัตว มีทั้งสัตวอาหาร สัตวน้ํา สัตวบก บนดิน ใตดิน มีสรรพคุณ มีฤทธิมีเดช มีวิถีดํารงชีวิต
แตกตางกันจากที่อื่น ๆ เชน น้ําผึ้งในทุงใหญ ตําบลไลโว จะมีสรรพคุณทางดานยาดี
2) พืช มีทั้งพืชที่เปนธรรมชาติ และพืชที่ตระกูลของมันติดตัวมาจากชนเผา เชนพืชที่ปลูกอยูในไร
หมุนเวียน
3) น้ํา ที่มาจากไอน้ํา น้ําฝนและแหลงน้ําบนพื้นดินไมมีพิษภัย สามารถดื่มกินไดทุกสาย และ
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสัตวและพืชตาง ๆ
4) ไฟ ที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย ความอบอุนจากพระอาทิตยและความอบอุนจากบนพื้นดิน
ทําใหเกิดความเหมาะสมตามสภาพของสิ่งมีชีวิต ๆ ในพื้นที่
5) ลม ทําใหหมุนเวียนถายเท ตามฤดูกาล
ดวยเหตุนี้คนจึงควรใหความเคารพและมีความนบนอมในศักดิ์ศรีของกันและกันบนพื้นฐานความ
เทาเทียมกัน คนในตําบลไลโวมีความเชื่อวาหากผูใดพึ่งพาอาศัยสิ่งตาง ๆ เกินศักดิ์ศรี เกินความจําเปนและ
ขาดการเคารพนบน อ มในการดํา รงคงอยู ย อมทํ า ให เ กิดภั ย อั น ตรายตอตัว เองตอครอบครั ว ตอชุม ชน
บานเมืองและโลกตลอดถึงจักรวาล
หลักความเชื่อหรือทฤษฎีในการดําเนินชีวิตทั้งสวนตัว ครอบครัวตลอดถึงชุมชน เปนสิ่งที่ถูกสะสม
อยูในหุบเขาหลายชั่วอายุคนซึ่งตรงกับภาษาไทยคือ วัตร หรือ วัตต เปนหลักการที่ใชมาตั้งแตสมัยกอนยุค
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พระศรีสุวรรณคีรี ซึ่งไดปกครองชุมชนในเขตตําบลไลโว มีนิยาย นิทาน ตํานาน บทเพลง และวรรณกรรม
ตาง ๆ ที่สะทอนเห็นหลักความเชื่อนี้มากมาย เชน ตํานาน เวียพะดู ไลเทาะไจะ หรือบทเพลงดั้งเดิม ได
บอกวา
เผิ่งสาโกรงโทโมยทูไฮะ เผิ่งสาจาปะโมยฉองเหมง
เผิ่งสาดูโตวปองดองไท ทูซะซงหยองหยาเออ
คําประพันธนี้อยูคูกับภูมิปญญาทองถิ่นของตําบลไลโวมายาวนานแลว โดยมีคําวา เผิ่งสา ซึ่ง
หมายถึงเสนทางที่จะตองเกิดในอนาคต ซึ่งมีดวยกันสามเสนทาง คือ เสนทางโกลงโท มีสัญญลักษณ เปน
ไกฟา เสนทางที่สอง คือ เสนทางเจดียสามองค ซึ่งมีสัญญลักษณเปน ไกปา และ เสนทางโกลงโปง ซึ่งเปน
เสนทางสุดทาย เปนเสนทางใหญ อยูที่เชิงเขาหินตงปอง(ชื่อภูเขาหิน)เสนทางนี้มีสัญญลักษณเปน นกยูง
ทองกางปกรําแพน เสนทางทั้งสามเสนทางนี้ มีความหมายตอวิถีชีวิตชาวบานในพื้นที่ตําบลไลโวเปนอยาง
มาก ผูเฒาผูแกของตําบลไลไวไดกลาวเตือนลูกหลานไววา เสนทางที่ตองระมัดระวังและใหอยูหางเสนทาง
นี้ คือเสนทางการเดินทางเทาจากบานแลวถึงที่นั่นภายในเที่ยงวัน ไปทางทิศตะวันออก นั่นก็คือ เสนทาง
ดานเจดียสามองค ซึ่งเปนเสนทางเงิน เสนทางทอง หากตามเสนทางนี้ ชีวิตจะหามีความสงบสุขไมไดเลย
ซึ่งนาจะหมายถึง มิใหลูกหลานแตเสนทางเงินเสนทางทอง ซึ่งมีแตการคาการขาย การแขงขัน เอาเงินเปน
ใหญจนอาจลืมความเปนพี่เปนนองที่เรามีตอกันได
วัตรหรือวัตตนี้ยังแบงออกไดอีก 3 หัวขอ คือ
1.โลกาวัตร หมายถึงการดําเนินวิถีชีวิต กฎระเบียบหลักความเชื่อที่เปนขอปฏิบัติและขอหามเริ่ม
ตั้งแตปฏิสนธิในครรภจนถึงหลุมฝงศพ จุดเนนเพื่อชีวิตอยูบนพื้นโลก
2.ราชาวัตร หมายถึงกฎระเบียบกฎเกณฑในชุมชนหากผูใดฝาฝนมีการใชอํานาจรับบทลงโทษให
เหมาะสมตามความผิดจะมุงเนนความรักสามัคคีความสงบสุขยุติธรรมในชุมชน
3.ธรรมวัตร หมายถึง ขอปฏิบัติในการดําเนินวิถีชีวิตบนเสนทางการบําเพ็ญบารมีใหเหมาะสมที่
จะไดเกิดมาในชาติสุดทายและไดเกิดในชาติเดียวกัน ยุคพระอริยะ และพรอมที่จะรับเปนโยมอุปถัมภ เปน
คนแรกของพระอริยะ – และทายสุดไดเดินตามพระอริยะเจา เขาถึงพระนิพาน จุดเนนความสุขชาติหนา
การปฏิบัติวัฒนธรรมในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงจากในอดีต ระบบการดํารงชีวิตในอดีตมีการ
พึ่งพาธรรมชาติเปนหลัก เชน การกินอาหารตามฤดูกาล ผลไมที่ออกผิดฤดูกาลจะไมนํามากิน พิธีกรรม
ตาง ๆ ในอดีตแสดงถึงการพึ่งพาธรรมชาติเปนหลัก เชนงานฟาดขาว งานผูกขอมือ งานทําบุญกิน ขาวใหม
ฯลฯ โดยเปนการดําเนินงานในระบบครอบครัว หรือเครือญาติ วัสดุอุปกรณในการเตรียมงานเรียบงาย แต
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พิธีกรรมละเอียดออนเนนความศักดิ์สิทธิ์ ปจจุบันวัสดุอุปกรณในการเตรียมงานมากขึ้นใชเทคโนโลยีมาก
ขึ้น พิธีกรรมตาง ๆ กลายเปนการสาธิต เนนความสนุกเพลิดเพลิน มากกวาการเนนคุณคาแบบดั้งเดิม
ชีวิตความเปนอยูของชาวบานในสะเนพองและตําบลไลโวในอดีต อยูอยางพึ่งพิงธรรมชาติเปน
หลัก ทํามาหากินอยูในปา อาศัยความอุดมสมบูรณของดินในการเพาะปลูก มีวัฒนธรรมในการรักษาปา
อยู กับป ามาโดยตลอดแมจะมีเหตุการณวุน วายทั้งจากสงครามโลกครั้ง ที่ 2 ปญหาคอมมิ ว นิสต หรือ
แมกระทั่งโรคระบาด แตชาวบานก็ยังไมละทิ้งถิ่นฐานบานเกิดของตนเอง ประมาณป 2516 มีการตัด
เสนทางเขาสูหมูบาน หนวยงานราชการ นายทุน คนภายนอกเริ่มเขาหมูบานและหาประโยชนจากปา จน
ชาวบานตองตั้งกฎระเบียบของหมูบานขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการรักษาปา ดังนี้
1. ไมลาสัตวปาทุกชนิด
2. ทําการเพาะปลูก ในพื้นที่ ทํากิน เดิม ที่เคยทํ า มาก อนแลว นั้น และไมขายที่ ทํากิน ใหกั บ
บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
3. ไมทําการใด ๆ ที่ทําใหเกิดไฟปา
4. ใชประโยชนจากปาโดยใหสอดคลองกับการอนุรักษเพียงเทาที่จําเปนแกการยังชีพเทานั้น
5. ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขามาตั้งถิ่นฐานในหมูบาน
6. ไมสงเสริมการทองเที่ยวที่ขัดตอกฎหมายและประเพณีวัฒนธรรมของหมูบาน
7. ส ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามความเชื่ อ วั ฒ นธรรมประเพณี อั น ดี ง ามของบรรพบุ รุ ษ อย า ง
เครงครัด
เมื่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอยูรวมกันเปนสังคมก็ตองมีกรอบในการควบคุมเพื่อใหเกิดความถูกตองซึ่ง
เรี ยกวา เวาะ ลือกาเวาะจึง เปน เรื่องของสัง คมโลก ทุ ก สิ่ง ทุ ก อยางที่เ กี่ยวของกั บมนุษ ย เกี่ ย วขอ งกับ
ธรรมชาติรวมอยูในลือกาเวาะ แตลือกาเวาะไมอาจอยูไดเพียงลําพังจะตองมีสัจธรรม หลักธรรมทาง
ศาสนาเขามาทําใหเกิดความพอดี ถามนุษยกระทําการสิ่งใดโดยไมมีสัจธรรมจะทําใหเกิดความไมสมดุล
ตามธรรมชาติ เพราะฤดูกาลพึ่งพาอาศัยธาตุ ธาตุตองพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ธรรมชาติตองพึ่งพาอาศัย
ฤดูกาล ถาสิ่งหนึ่งสิ่งใดถูกทําลายมากเกินไปจะกระทบถึงอากาศธาตุ ทั้งฤดูกาล ธาตุ 4 ธรรมชาติตอง
อาศัยอยูรวมกับอากาศธาตุ

ถาธรรมชาติเสีย อากาศธาตุก็เสียตามสงผลกระทบมาถึงฤดูกาลและธาตุ

ดวยเหตุนี้เมื่อสังคมมนุษยตองอาศัยอยูรวมกับธรรมชาติจึงจําเปนจะตองอาศัยหลักธรรมทางศาสนาที่
พระพุทธเจาสั่งสอนไวเปนกรอบในการอยูรวมกันคือ ถงเมียเวาะ รวมถึงเรียเจียเวาะที่เปนขอกําหนด
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กฎระเบี ย บที่ ผู มี อํ า นาจกํ า หนดไว เ พื่ อ ความเสมอภาคในการอยู ร ว มกั น ของทั้ ง คนกั บ คน และคนกั บ
ธรรมชาติ
ถงเมียเวาะ ถงเมีย คือ ธรรมะ เวาะ คือ องคประกอบ ถงเมียเวาะ คือองคประกอบทางหลักธรรม
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่บรรลุเห็นชอบดวยพระพุทธองคแลวและสอนใหคนอื่นไดรูตาม ศาสนาสอนให
รูในเรื่องจิตวิญญาณ ทุกสิ่งทุกอยางในโลกยอมมีเจาของที่เรียกวามีเทพสิงสถิตยอยู
 สะเมงเอง

เทพผูดูแลคุมครองสังคมมนุษย

 สะเมงปสะโล เทวดาควบคุมมารรายทั้งหลาย
 คองเกอชา

เทพผูดูแลธรรมชาติตามสถานที่ตาง ๆ

 ซงธะรา

เทพผูดูแลสายน้ํา

 ซงธะรี

เทพผูดูแลผืนดิน

 พิบือโย

เทพผูดูแลตนขาว

 กาสะจือ

เทพผูดูแลอากาศธาตุ

 รุกขะจือ

เทพผูดูแลตนไมและธรรมชาติทั้งหมด

 ผองเมียเจอ

เทพผูดูแลภูมิโลกทั้งหมด

ดังนั้นมนุษยจึงตองมีสัจธรรมในการประกอบอาชีพดวยการพึ่งพาอาศัยความเชื่อเหลานี้ที่ถือ
ปฏิบัติมาเป นประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อเพื่อใหพอเหมาะพอควรที่เรี ยกวา ทูลูเมอเยี่ย จารีต
ประเพณี
เรียเจียเวาะ เรียเจีย คือ ราชา ผูมีอํานาจ เวาะ คือ องคประกอบ เรียเจียเวาะ จึงหมายถึงองคประกอบที่
ราชาหรือผูมีอํานาจกําหนดกฎระเบียบทางสังคมเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันอยางเสมอภาคระเบียบมีอยู 3
หลัก คือ
1. สะนูมูละ เอาหลักธรรมมาเปนตัวกําหนด อยูในถงเมียเวาะ
2. สะนูเจอะ เอาหลักทางเศรษฐกิจเปนตัวกําหนด อยูในลือกาเวาะ
3. สะนูกนุย เอาหลักมหาราชาเปนตัวกําหนด อยูในเรียเจียเวาะ
เจาอาวาสวัดศรีสุวรรณไดใหความรูเพิ่มเติมในความสัมพันธของหลักคิดทั้ง 3 หลักไววา “ลือกา
เวาะ คือ องคประกอบทางโลก ประกอบดวยสังคมมนุษย สังคมสัตว ธรรมชาติ มนุษยตองพึ่งพาอาศัย
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ธรรมชาติในการประกอบอาชีพทางเศรษฐกิจ การทํามาหากินทุกอยาง ถาเรามีฐานทางเศรษฐกิจคือลือ
เวาะเพี ย งอย า งเดี ย วย อ มจะเกิ ด ความไม เ สมอภาค ทํ า ให เ กิ ด การแย ง ชิ ง อํ า นาจ และการแย ง ชิ ง
ทรัพยากรธรรมชาติตางคนตางอยู ตางคนตางคิด ไมมีความเปนธรรมในสังคม จึงตองมีถงเมียเวาะเขามา
เพื่อชี้ใหเห็นคุณธรรม สัจธรรมในสังคมใหอยูในหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา และเรียเจียเวาะเพื่อ
การวางกรอบวางกฎระเบียบใหคนในสังคมอยูรวมกัน ถามีใครผิดระเบียบที่วางเอาไวตองถูกลงโทษ เวาะ
3 เวาะนี้ตองยืนอยูเสมอกัน ถาลือกาเวาะสูงเกินจะทําใหเกิดความเสียหาย ถาถงเมียเวาะสูงเกินจะเกิด
ความอดอยาก ถาเรียเจียเวาะสูงเกินจะเกิดความแคน 3 เวาะนี้ตองยืนอยูเสมอกันดังสามเสาที่หุงขาว ถา
ขาขางใดสูงจะเอียงลงไปหาต่ําทําใหเกิดการลม สุดทายเราก็จะไมมีขาวกิน”
ดังนั้นลือกาเวาะจึงเกี่ยวของกับคน สังคม การอยูรวมกัน วิถีการดําเนินชีวิต การทํามาหากิน การ
ดูแลรักษาโรค งานบุญ ประเพณี วัฒนธรรม การเลนดนตรี การรํา การประดิษฐเครื่องไมเครื่องมือตาง ๆ ที่
ใชในชีวิตประจําวัน โดยมีถงเมียเวาะหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนสิ่งควบคุมใหคนอยูในศีลใน
ธรรม ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกันไมวากับคนหรือธรรมชาติ และมีเรียเจียเวาะเปนขอกําหนดกฎระเบียบใน
การปฏิบัติของคนในสังคมไมใหฝาฝน ไมทําผิดซึ่งผูมีอํานาจสูงสุดในชุมชนเปนผูดูแล
4.3 กลไกการสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
การสืบทอดวัฒนธรรมอาศัยกลไกหลายระดับ ในระดับบุคคล มีผูนําแบบดั้งเดิมที่เรียกวาหัวหนา
วัตต หรือผูนําวัตต แบงงานออกเปน 3 ฝายหรือ 3 วัตต ไดแก หัวหนาโลกาวัตต เปนผูนําฝายจารีต
ประเพณี ทําพิธีเลือกพื้นที่ นําในพิธีผูกขอมือ งานฟาดขาว งานกินขาวใหมที่จัดรวมในระดับหมูบานหรือทั้ง
ตําบล เปนตน หัวหนาราชาวัตต ทําหนาที่เปนผูดูแลคุมครอง ผูคนในชุมชนใหปฏิบัติตามกฎระเบียบใน
ชุมชนนั้น ๆ ชาวกะเหรี่ยงมีคูครอง แบบหญิงเดียว ชายเดียวถาใครมีชูหรือสองเมียผัวเดียวจะถูกเนรเทศ
ออกจากหมูบาน หัวหนาราชาวัตตเปนผูบังคับกฎระเบียบนั้นเอง ถาหัวหนาทําผิดเองชุมชนจะเปนผูลงโทษ
หัวหนากฎนั้นเอง หัวหนาธรรมวัตตเปนผูดูแลงานบุญกุศล เชน งานเขาพรรษา งานออกพรรษา งาน
สงกรานต เปนตน โดยมีพระภิกษุสงฆที่นําการปฏิบัติทางพุทธศาสนา นอกจากนี้มีผูนําทางการ เชน กํานัน
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิก อบต. ซึ่งหลายทานเปนผูสืบทอดตําแหนงดานการปกครองจากพระ
ศรีสุวรรณคีรีซึ่งเปนตนสกุล“เสตะพันธ”
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ในระดับครอบครัวและเครือญาติ ครอบครัวสวนใหญก็ยังทําหนาที่สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไปสู
ลูกหลาน

โดยผานการพูดภาษากะเหรี่ยง การขับกลอมเด็กดวยบทเพลงพื้นบาน การนําสมาชิกใน

ครอบครัวทําไรทํานา ทํางานบาน และทําพิธีกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งพิธีกรรมที่ทําในระดับครอบครัวไดแก
พิธีอองเฆ จัดทําขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต จัดปละครั้ง ครั้งละ 3 – 5 วัน โดยสมาชิกในครอบครัว
ทุกคนตองเขารวมพิธี คืนที่เริ่มพิธีอองเฆตองนอนในบานที่ถือวาเปนบานอองเฆ ตอนเชาหัวหนาครอบครัว
จะลงบันไดไปหาตัวอน สมาชิกทุกคนตองอยูในบาน เมื่อไดตัวอนมา เอามาตมสุกเก็บไว รุงเชาอีกวัน
หัวหนาจะทําพิธีไหวผี คลายบวงสรวงใตตนไมใหญประจําบานอองเฆ เมื่อเสร็จพิธีสมาชิกทุกคนตองนอน
บานอองเฆอีกหนึ่งคืน รุงเชาจึงเสร็จพิธี ปจจุบันพิธีอองเฆจะเปลี่ยนมาเปนไหวพระประจําบานมากขึ้น
ไหวพระประจําบาน (บาไจะ) จัดทําขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต คืนที่จะทําพิธีไหวพระประจําบาน
สมาชิกทุกคนตองมานอนที่บาน

บาไจะ เวลาหัวค่ําประมาณ 19.00 น. ทําพิธีไหวพระประจําบาน เมื่อ

ไหวเสร็จแลวจะมีการทําอาหาร ทําขนม ตักเก็บไวถวายพระประจําบาน ในรุงเชาทําพิธีถวายพระประจํา
บานแลว ก็คือวาเสร็จพิธี
หลาเขาะไขจุง จัดทําขึ้นในชวงเดือนเกา(สิงหาคม) พิธีผูกขอมือในเดือนสิงหาคม สมาชิกทุกคน
ตองผูกขอมือจากหัวหนาครอบครัวทุกป คนที่อยูหางไกลจะไปผูกรวมกับหัวหนาครอบครัวอื่น ๆ ก็ได แตไม
ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับหัวหนาครอบครัวตัวเอง เชื่อกันวา ถาไมไดผูกขอมือในเดือนสิงหาคม เด็ก ๆ จะดื้อ ฉี่รด
ที่นอน นอนละเมอ หรือจะเจ็บไข ผูใหญใจจะลอย ลืมครอบครัว ฝนราย
สําหรับความเปนเครือญาติ เปนกลไกที่สําคัญที่ทําใหการสืบทอดวัฒนธรรมมีลักษณะคลายคลึง
กันในระดับที่กวางออกไปจากหมูบาน เพราะความเปนเครือญาติขยายไปในระดับตําบล อันเกิดจากการ
แตงงานกับคนนอกหมูบาน เชน คนในครอบครัวหนึ่งอาจแตงงานกับคนของบานกองมองทะ ,เกาะสะเดิ่ง
,ทิไลปา,จะแก หรือไลโว ดังเชนที่ชาวบานพูดกันเสมอวา “เปนญาติกันทั้งตําบล” ลักษณะของความเปน
ญาติกันทั้งตําบลนี้ แสดงออกในดานจิตสํานึกของการมีประวัติศาสตรรวม การใชทรัพยากรรวม เผชิญ
ปญหาในการดํารงชีวิตคลายคลึงกัน มีสําเนียงภาษาพูดอยางเดียวกัน มีลักษณะเฉพาะทางประเพณี
วัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน รวมทั้งมีระบบความเชื่อที่เปนอุดมการณรอยรัดสมาชิกของหมูบานเขาไวดวยกัน
ในระดับชุมชน มีกลุมองคกรที่เปนทางการที่มีบทบาทในการสืบทอดวัฒนธรรม ไดแกองคการ
บริหารสวนตําบลไลโว โดยมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหมูบานละ 2 คน นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการในด า นต า ง ๆ เช น กรรมการสิ่ง แวดล อม กรรมการหมูบ า น กรรมการวั ฒ นธรรม ฯลฯ
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นอกจากนี้ โรงเรียนในหมูบานตําบลไลโว ทั้ง 6 หมูบาน มีการจัดเวลาใหสําหรับหลักสูตรภูมิปญญา
ทองถิ่น เชน วิชาภาษาถิ่น จักสาน ทอผา หรือดนตรี ฯ แตปญหาคือ ผูรูในชุมชนไมถนัดในการถายทอดภูมิ
ปญญาอยางเปนทางการ และการไมไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณและเทคนิควิธีการอยางเพียงพอ
ในเรื่องของปญหาและอุปสรรคของการสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมนั้น พบวาปจจุบันนี้ชาว
กะเหรี่ยงยังมีความยากจนและขาดการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน ชุมชนกะเหรี่ยงในเขตชายแดน
ไทยและพมาไดรับผลกระทบในทางการเมือง

การขยายตัวของเมืองเขาสูชนบททําใหวิถีชีวิตของชาว

กะเหรี่ยงที่แตเดิมเปนชุมชนอันสงบ เรียบงาย มีความสัมพันธอันแนบแนนกับธรรมชาติตองถูกทําลายลง
อันเปนภาวะจํายอมที่ตองเปลี่ยนแปลงดวยการละทิ้งวิถีทางเศรษฐกิจและสังคมแบบดั้งเดิมไปสูการรับ
วัฒนธรรมจากสวนกลาง จนวิถีวัฒนธรรมพื้นบานของชาวกะเหรี่ยงกลายเปนวิถีที่ถูกเหยียดหยามใน
ดินแดนมาตุภูมิของชาวกะเหรี่ยงเอง เพราะถูกการครอบงําทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองแบบใหม
ชุมชนกะเหรี่ยงถูกเลือกปฏิบัติในดานกระบวนการมีสวนรวม รวมทั้งการถูกคนจากพื้นราบอพยพรุกถิ่นฐาน
ของตนเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนกะเหรี่ยงตกอยูใน
ภาวะไมมั่นคง
รัฐบาลไดสงเสริมระบบการศึกษาสมัยใหม สงเสริมโครงสรางพื้นฐาน ความเจริญทางวัตถุ คานิยม
สมัยใหม รวมถึงการบริหารงานแบบรวมศูนยของรัฐบาลกลางและทองถิ่น ซึ่งลวนสงอิทธิพลตอชุมชนชาว
กะเหรี่ยงทั้งในดานระบบการผลิต วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ที่เห็นชัด
คือการหลั่งไหลของชาวกะเหรี่ยงมาสูเมืองเพื่อการศึกษาหรือการเขามาใชแรงงานในเมือง รวมถึงความ
ตองการแสวงหาประสบการณหรือการนําเงินมาใชหนี้ วิถีการผลิตดั้งเดิมของชาติพันธุ คือ การเกษตรใน
ระบบไรหมุนเวียน แตนโยบายรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีผลกระทบตอชุมชนกะเหรี่ยงที่อาศัย
อยูในปา จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและประสิทธิภาพการใชที่ดินใหตอบสนองทั้งเพื่อยังชีพ รวมทั้งการ
ปรับรูปแบบการใชแรงงานในครัวเรือน ปจจุบันคนกะเหรี่ยงมีวิธีประคับประคองความอยูรอดทางเศรษฐกิจ
หลากหลายวิธี นอกจากวิถีการผลิตดั้งเดิม คือการเกษตรระบบไรหมุนเวียนและการเก็บหาของปาแลว ยัง
ออกไปรับจางแรงงาน การบริการนักทองเที่ยว คาขาย เลี้ยงสัตว แตการเขาถึงฐานทรัพยากรที่แตกตางกัน
ทําใหแบงไดเปนสามกลุม คือ
1) กลุมที่ยึดมั่นกับวิถีการดําเนินชีวิตแบบสมถะ ประมาณสัดสวนรอยละ 20 ของประชากรใน
ชุมชน
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2) กลุมที่ประนีประนอมกับวิถีชีวิตทั้งแบบใหมและแบบเกา ประมาณสัดสวนรอยละ 50 ของ
ประชากรในชุมชน
3) กลุมที่ปรับตัวเขากับวิถีชีวิตแบบใหม ประมาณสัดสวนรอยละ 30 ของประชากรในชุมชน
เมื่อชุมชนไดรับผลกระทบจากการออกสัมปทานใหทําไมและเหมืองแร

อีกทั้งผลกระทบทาง

การเมืองในพื้นที่ดังกลาวที่ถูกอิทธิพลจากการเผยแพรลัทธิคอมมิวนิสตในชวงสงครามเย็น ทําใหรัฐบาลได
สรางถนนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหความสะดวกในการเขาถึงพื้นที่ โดยมีหนวยราชการตางๆเขา
มาดําเนินการ ทําใหสภาพแวดลอมและความอุดมสมบูรณของพื้นที่ทําเกษตรลดนอยลง และมีความเปน
สั ง คมเมื อ งและความหลากหลายในการประกอบอาชี พ มากยิ่ ง ขึ้ น การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2541 เชน กฎหมายเกี่ยวกับเขตอนุรักษฯ เปนอุปสรรคตอการเกษตรใน
ระบบไรหมุนเวียนของชาวบานเกิดความความขัดแยงและการเปลี่ยนแปลง ทําใหคนหนุมสาวเคลื่อนยาย
เขาไปทํางานรับจางในเมือง
ทามกลางกระแสของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ชาวกะเหรี่ยงพยายามปกปองอัตลักษณ
ทางชาติพันธุของตนไว โดยเห็นวาการธํารงไวซึ่งอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ ขึ้นอยูกับคําสอน ปรัชญาวิถี
ชีวิต สุภาษิต บทกวี ความรูสึกนึกคิด ประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและโลกทัศน
ของชนเผา ในปจจุบัน พิธีกรรมตาง ๆ เชน พิธีกรรมฟาดขาว พิธีผูกขอมือ พิธีงานกินขาวใหม เปนตน
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลเปนบางสวน ทําใหยังมีการดําเนินการแตสิ่งที่นา
เปนหวงคือพิธีกรรมที่กลาวมายังขาดการถายทอดไปสูเยาวชนและเด็กรุนหลังโดยเฉพาะเด็กหรือเยาวชนที่
อยูในระบบโรงเรียน
4.4 แนวทางการดําเนินงานฟนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
สําหรับกะเหรี่ยงในตําบลไลโว ความหมายของเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ หมายถึง พื้นที่ที่มีอัต
ลักษณของสรรพสิ่ง (วัตถุธ รรมดา) มีความเปนเฉพาะในตัว ไมวาจะเปนสัตว พืช ดิน น้ํา ลม และไฟ
โดยเฉพาะมนุ ษ ย จ ะมี แ นวคิ ด อุ ด มการณ ความเชื่ อ ถื อ คํ า พู ด วรรณกรรม นิ ท าน นิ ย าย บ ง บอกถึ ง
ความหมายของสรรพสิ่งที่มีอยูในเขตพื้นที่นั้น ๆ โดยสืบทอดออกมาเปนพิธีกรรมและวัฒนธรรม เขตพื้นที่
วัฒนธรรมพิเศษตองมีคุณคาตอมวลมนุษยชาติและสรรพสิ่งที่ไดกอกําเนิดตามระบบนิเวศและไดดําเนินไป
ตามปกติได มีความบริสุทธิ์ตามระบบธรรมชาติ มีฤทธิ์มีเดชมีพลังที่แฝงอยูในตัวของมันเองมีคุณและโทษ
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ตอโลกและจักรวาล พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ จะมีความหมายตรงหรือใกลเคียงกับศัพทที่ชาวบานใชที่
เรียกวา “สัมปตติ” ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณดวยวัตถุธัมมตาอุดมสมบูรณดวยนิติรัฐ นิติธรรมและ
“เชอลองซุงสง” ซึ่งหมายถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสะอาดไมมีพิษไมมีภัย สิ่งแวดลอมดี บริสุทธิ์ดวยนิติ
รัฐ นิติธรรม หรือเปนพื้นที่ลับแล อาถรรพตามนิทาน และตํานานโบราณที่เลาขานกันมามากมาย
นายเนเสง(กิตติศักดิ์ ธาราวนรักษ) ผูนําพิธีกรรมและปราชญชาวบานของตําบลไลโวเชื่อวา “ถาเรา
อาศัยอยูในพื้นที่ สัมปตติ หรือ “เชอลองซุงสง” และเราประพฤติปฏิบัติตามวัตร 3 วัตร อยางเครงครัด ชีวิต
เราจะอยูอยางปลอดภัย มีอาหารอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ พิษภัย หรือโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ จะเขามาใน
พื้นที่ไมได เราจะดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุขตามธรรมชาติ (ธัมมชาตยารมณ) สุดทายของชาติจะเกิดมา
ทันเรือสําเภาพระอริยะ และจะไดอาศัยเรือสําเภาพระอริยะขามพนมหาสมุทรถึงริมฝงพระนิพพาน”
พื้นที่สัมปตติที่อุดมสมบูรณดวย วัตถุธัมมตา คือ ประกอบดวย มนุษยที่ตางก็อยูรวมกันและพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันตามธรรมชาติอยางสมดุล มนุษยมีองคประกอบ ที่เหมือนกันคือ เปนคนไทย มีสิทธิ
หนาที่พลเรือนเหมือนกัน แตตางกันทางดาน ภาษาพูดภาษาเขียน เครื่องแตงกาย ดนตรีการละเลน และ
อาหารที่อยูอาศัย
ชุมชนเห็น วา การจัดการใหเ ปนพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ ตองจั ดการใหสอดคล องกับวัฒนธรรม
ประเพณี เพราะกรอบแนวคิดนโยบายของรัฐบางขอไมสอดคลองกับวัฒนธรรมเดิม ทั้งนี้การจะอนุรักษ
และสืบทอดวัฒนธรรมใหยั่งยืน ควรดําเนินการดังตอไปนี้
1)

แกใข นโยบาย กฎหมายระเบียบในระดับชาติ ระดับทองถิ่น ระดับหมูบาน ในเรื่องดาน

การศึกษา ดานการปกครองทองถิ่น ควรจัดทําหลักสูตรทองถิ่น และเจาหนาที่บุคลากรทองถิ่น
2) สรางทัศนคติคนในชุมชน เกิดความภาคภูมิใจ ยอมรับ วัฒนธรรมทองถิ่นมากขึ้น
3) สรางองคความรู รวบรวมออกมาเปนตําราหลักสูตร ปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน
4) มีกระบวนการทํางาน มีบุคลากรและแผนปฏิบัติงาน
5) มีงบประมาณในการขับเคลื่อนงาน
นอกจากนี้ยังเห็นวาควรนําเอาความคิดเดิมมาพลิกฟนปรับใหมโดยการชี้แจงพิธีกรรมตาง ๆ ใหมี
เหตุมีผลมากขึ้น และสรางจิตสํานึกในการที่เปนผูรับชวงมรดกสืบทอดจากคนรุนเกาตอไป ทั้งนี้การพลิกฟน
ฟนฟูใหมในปจจุบัน ควรเปนการพลิกฟนในดานองคกรหรือบุคลากร ปรับเอาแนวคิดที่สังคมภายนอก
ยอมรับได และพิธีกรรมตาง ๆ ควรปรับใหเหมาะสมกับสภาวะในปจจุบันโดยไมละทิ้งของเกา
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บทที่ 5
บานเลตองคุ ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
บานเลตองคุ เปนหมูบานที่มีทั้งคนกะเหรี่ยงโปและสะกออยูรวมกัน อยูติดชายแดนไทย-พมา
ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เปนหมูบานที่โดดเดนในดานที่สมาชิกหมูบานนับถือลัทธิฤาษี ซึ่ง
ถือเปนศาสนาหนึ่งของกะเหรี่ยงที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของศาสนาคริสต พุทธ และศาสนาอื่น ๆ หมูบานเปน
ศูนยกลางลัทธิฤาษีมากวารอยป โดยมีสมาชิกหลายหมูบานสวนใหญอยูในเขตประเทศพมา มีวัฒนธรรม
ของลัทธิฤาษีที่ไมเหมือนหมูบานกะเหรี่ยงอื่น ๆ และเปนชุมชนที่ยึดถือศีลธรรม
เมื่อเทียบกับหมูบานนํารองเขตวัฒนธรรมพิเศษอื่น หมูบานเลตองคุมีประสบการณการอยูภายใต
การปกครองและการควบคุมของรัฐไทยชากวาหมูบานอื่น คือประมาณ 20 ปที่ผานมา เนื่องจากหมูบานอยู
หางไกลจากอําเภอและจากถนน อีกทั้งเปนเขตสูรบกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยในยุค 25102530 ทําใหหนวยงานของรัฐเขาถึงไดยาก นอกจากรัฐแลว หนวยงานพัฒนาเอกชนก็ไมไดเขาไปทํางานใน
พื้นที่ ทําใหสมาชิกชุมชนสวนใหญ ไมสามารถสื่อสารดวยภาษาไทยได และไมไดเชื่อมโยงกับแนวคิดดาน
การพัฒนาที่ถกเถียงกันในสังคม อีกทั้งมีเครือขายที่จํากัดกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมภายนอก การ
รวมกลุมในดานการพัฒนาแบบสมัยใหมเพิ่งเริ่มตนขึ้นไมถึง 10 ป หลังจากเยาวชนเริ่มไดรับการศึกษาใน
ระดับมัธยมและสูงกวานั้นเปนจํานวนมากขึ้น
5.1 ประวัติความเปนมาและลักษณะของหมูบาน
บานเลตองคุ เปนหมูบานกะเหรี่ยงติดชายแดนไทย-พมา ในเขตตําบลแมจัน อําเภออุมผาง
จังหวัดตาก ชื่อหมูบาน เลตองคุ เปนชื่อที่ทางราชการใชอยางเปนทางการ ในขณะที่คนกะเหรี่ยงสะกอจะ
ออกเสียง เลตอโคะ และคนกะเหรี่ยงโปออกเสียง ไลถองคุ15 ซึ่งมีความหมายวาบนหนาผา เพราะหมูบาน
ตั้งอยูบนผาที่มีน้ําตกขนาดใหญ หมูบานกอตั้งขึ้นโดยกลุมศาสนาตะละกู (ภาษากะเหรี่ยงสะกอ) หรือ
เรียกวา ตะละโขว(ภาษากะเหรี่ยงโป) หรือที่ในภาษาไทยใชคําวา “ลัทธิฤาษี” และเปนที่ตั้งของสํานักฤาษี
หมูบานจึงถือเปนศูนยกลางของชุมชนตะละกูมาเปนเวลากวารอยป
15

จากการเขาไปในหมูบานในเดือนกรกฎาคม 2554 พบวาชื่อหมูบานที่ปรากฏในปายชื่อโครงการของรัฐใชคําวา บานเร
ตองคุ ซึ่งทําใหผิดไปจากคําในภาษาเดิมมากขึ้น
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หมูบานเลตองคุอยูบริเวณเขตปาเขาซึ่งเปนสวนหนึ่งของเขตอนุรักษพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร
หมูบานอยูติดเสนแบงชายแดน ในอดีต การเดินทางจากหมูบานอื่นในเขตประเทศไทยไปยังหมูบานเลตอง
คุไมสะดวกนัก เพราะตองผานเทือกเขาสูงหลายลูก อยางไรก็ตาม ชาวบานไปมาหาสูการเสมอโดยการ
เดินทางดวยเทาเขาไปที่หมูบานเลตองคุไดหลายเสนทาง เสนทางหนึ่งคือเดินทางจากหมูบานไกกอทา ซึ่ง
เปนหยอมบานของหมูบานมองกั๊วะ และเปนหมูบานสุดทายที่มีถนนตัดเขาไปถึง นอกจากนั้นก็มีทางเดิน
จากบานเปงเคลิ่ง ซึ่งเปนหมูบานที่มีจุดผานแดนไทย-พมาตั้งอยูเปนหมูบานสุดทายทางทิศตะวันตกที่ถนน
จากตัวอําเภออุมผางไปถึง โดยทั้งสองเสนทางใชเวลาเดินทางไปบานเลตองคุประมาณ 4-6 ชั่วโมงแลวแต
ความเร็วของผูเดิน ความจริงกอนป 2548 ชาวบานมีการใชเกวียนในการเดินทางและการขนสงสินคาอยู
บาง เพื่อขนพืชผลการเกษตรไดแก หมากและพริก ไปขายที่ตลาดเปงเคลิ่ง โดยเสนทางที่สามารถใชเกวียน
ได เปนเสนทางผานเขตแดนประเทศพมาซึ่งเปนพื้นที่ที่คอนขางจะเปนพื้นราบ ผานแมน้ําและลําธารตาง ๆ
ตอมาชาวบานเปลี่ยนจากเกวียนเปนรถไถเดินตามที่ดัดแปลงใหขนของและคนนั่งไดหรือเรียกวารถ”อี
ตอก”16 ผลผลิตทางการเกษตรจากหมูบาน เมื่อนําออกไปขาย ขากลับก็จะซื้อของใชจากเปงเคลิ่ง เอามา
ขายในรานคายอยในหมูบาน แตรถและเกวียนจะใชไดก็เฉพาะในฤดูแลง เพราะในฤดูฝน ระดับน้ําในแมน้ํา
ใหญ เชน แมน้ําสุริยะ และแมน้ําแมจัน จะขึ้นสูง ทําใหไมสามารถเดินทางขามได
จนกระทั่งป 2548 จึงเริ่มมีการตัดถนนจากหมูบานเปงเคลิ่งไปบานเลตองคุ เริ่มแรกสามารถใชได
เฉพาะมอเตอรไซดได ตอมาในป 2552 จึงตัดเปนถนนกวางพอที่รถยนตจะผานได แตเมื่อผูวิจัยเดินทางเขา
ไปในเดือนกรกฎาคม 2554 ก็พบวาถนนกลายเปนหลุม บอ รองน้ําลึกไมสามารถจะใชพาหนะใด ๆ ผานได
ตองเดินอยางเดียว จนกระทั่งปลายปจึงสามารถซอมแซมถนนใหรถผานได
ในระยะกึ่งศตวรรษที่ ผา นมา ขนาดของหมูบานเลตองคุข ยายขึ้ นอยา งรวดเร็ว รายงานการ
เดินทางไปเลตองคุของคณะมิชชันนารี17 (ยูแบงกและดอจ 2506) ที่เดินทางไปเลตองคุเปนครั้งแรกในป
พ.ศ. 2505 เพื่อเผยแพรศาสนา เมื่อไปถึงบานเลตองคุ พบวาหมูบานมีเพียงสิบครัวเรือน ในระยะหลังป
16

ชวงที่เริ่มซื้อรถไถนาเดินตามมากขึ้นคือชวงที่ชาวบานไดเงินกูจากโครงการแกไขความยากจน (กขคจ) และตอมาจาก
กองทุนเงินลานที่รัฐบาลใหในชวงป 2546
17
มิชชันนารีจาก American Baptist Mission และ United Christian Missionary Society-Disciples รวมกันตั้ง
สํานักงานที่อําเภอสังขละบุรีในป 2503 การเดินทางไปเลตองคุครั้งแรกเปนการเดินทางโดยชางจากอําเภอสังขละบุรีไปถึง
บานเลตองคุใชเวลาทั้งหมดสิบสองวัน โดยหยุดพักพรอมทั้งเผยแพรศาสนาตามหมูบานตางๆ บานละหนึ่งถึงสองคืน (ดู
Hovemyr, 1997)
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2525 โดยประมาณ จํานวนครัวเรือนเพิ่มขึ้นมาก อันเปนผลจากการอพยพหนีสงครามระหวางทหารพมา
กับกองกําลังของสหภาพแหงชาติกะเหรี่ยง(Karen National Union-KNU-เคเอ็นยู)ขามชายแดนเขามาฝง
ไทย อยางไรก็ดี ตั้งแตป 2545 โดยประมาณ การอพยพเขามามีนอยลง จํานวนครัวเรือนและประชากร
เพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ ดังปรากฏในตารางที่ 5.1 ปจจุบัน (ป 2554) มี 258 หลังคาเรือน จํานวนชาย 620
คน หญิง 645 คน รวม 1,265 คน จํานวนหลังคาเรือนเพิ่มขึ้นจากป 2545 จํานวน 45 หลังและจํานวน
ประชากรเพิ่มขึ้น จํานวน 260 คน โดยแยกตามหยอมบานซึ่งมีทั้งหมด 5 หยอมบานไดดังปรากฏในตาราง
ที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 จํานวนครัวเรือนและประชากรในหมูบานเลตองคุ
จํานวนป 2545*
จํานวนป 2554**
ชื่อหยอมบาน
ครั ว เรื อ ชาย หญิง รวม ครัว เรือ ชาย หญิง
น
น

รวม

1. มอ เมลา ขอทิ

32

85

84

169

38

96

119

215

2. เกอ เมลอ วา

37

83

86

169

28

94

74

168

3. พอชอแหย

46

108

95

200

71

191

207

398

4. เกอบอยูแกวะ

50

n.a.

n.a.

242

70

152

150

302

5. เสโพเฮ

48

115

110

225

51

87

95

182

รวมหมูบานเลตองคุ

213

n.a.

n.a.

1,005 258

620

645

1,265

ที่มา * ขอมูลจากโครงการวิจัยของผูวิจัย(ขวัญชีวัน บัวแดง) แตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขจากรายงาน
การศึกษาของกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 พบวาป 2541 มีทั้งหมด 256 หลังคาเรือน
ประชากร 699 คน ซึ่งแสดงวาป 2545 จํานวนครัวเรือนลดลงแตจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น
** ขอมูลจากผูชวยผูใหญบาน (นายเจอไส คีรีการะเกด สัมภาษณ 1 สิงหาคม 2554)
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รูปที่ 5.1 แผนที่แสดงที่ตั้งของหมูบานเลตองคุ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก

ประวัติการกอตั้งชุมชนตะละกู
คําวา ตะละกู มาจากภาษามอญซึ่งหมายถึงผูครองสัจจะและคุณความดี ไมพบวามีบันทึกทาง
ประวัติศาสตรที่ชัดเจนที่จะระบุไดวาศาสนาตะละกูกอตัวขึ้นเมื่อไหร สเติรน (Stern 1968: 308, 314)
กลาววา ตะละกูมีจุดกําเนิดที่หมูบานไจอิง (Gyaing) ซึ่งอยูบริเวณฝงแมน้ําไจอิง หางจาก เมืองเมาะละแห
มงไปทางทิศตะวันออก 35 ไมล สเติรนระบุวาผูนําคนแรกชื่อ จงยุ ถูกจับขังเพราะเผยแพรคําสอนที่ยุยงให
เปนขบถ แตจงยุไดรับการชวยเหลือจากพือตาไม ซึ่งกลาวกันวาเปนกะเหรี่ยงคนแรกที่มีโอกาสไดบวชเปน
พระในศาสนาพุทธในสมัยของกษัตริยมินดง ทําใหจงยุกับพือตาไมเปนเพื่อนสนิทกัน และทําใหจงยุรับเอา
ความเชื่อและการปฏิบัติบางอยางแบบพุทธจากพือตาไม ดวยเหตุนี้ชวงเวลาที่จงยุมีชีวิตอยูนาจะเปนยุค
สมัยของกษัตริยมินดงซึ่งขึ้นครองราชยในชวงปพ.ศ. 2396-2421 อันเปนยุคที่อังกฤษยึดครองพมาตอนลาง
ไดหมดแลวแตยังไมไดโคนลมระบอบกษัตริยลงไป อยางไรก็ดี แมพือตาไมจะเปนชื่อที่กลาวขานในหมู
กะเหรี่ยงโปในฐานะผูประดิษฐอักษรกะเหรี่ยงโปเปนคนแรก แตก็ไมมีประวัติที่บันทึกไวอยางชัดเจนวามี
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ประวัติพื้นเพอยางไร สเติรนใหรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของจงยุวา จงยุและลูกศิษยแตงตัวคลายฤาษี
ไมตัดผม นุงผาเหลือง ถือสันโดษและสะสมอํานาจโดยการอดอาหารและนั่งสมาธิ และวาในยุคของจงยุ มี
ฤาษีอีกสององคซึ่งมีศูนยกลางและตั้งโรงเรียนของตนเองขึ้นมา ตอมาไดพัฒนาลัทธิออกเปนสองสาขาที่อยู
บริเวณตอนใตของจังหวัดตาก และในจังหวัดกาญจนบุรี
ประวัติของลัทธิฤาษีที่เปนภาษาไทย ที่เรียบเรียงขึ้นโดยอาศัยความทรงจําของผูนําที่บานเลตองคุ
มีอยางนอยสองเลม ไดเริ่มทําขึ้นในชวงที่สังคมไทยเริ่มใหความสนใจความเปนมาของตะละกูมากขึ้น18
งานเลมแรกเปนการเขียนเชิงสารคดีตีพิมพใน สยามอารยะ (2537) และรายงานการศึกษาเฉพาะกรณีเรื่อง
อิสิกับบานเลตองคุ ซึ่งจัดทําโดย กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 ในป 2541 (ตอไปใชคํายอวา
รายงานการศึกษาฯ) งานเขียนทั้งสองเลมมีความแตกตางกันไปบางทั้งในเรื่องของชื่อของฤาษีและสถานที่
รวมทั้งเวลา และรายละเอียดเรื่องราว เชน งานเขียนแรกบอกวาฤาษี องคแรก มีชื่อเรียกวา เจะแปะ ขณะที่
งานเขียนที่สอง บอกวาชื่อ กวอแว ซึ่งในเรื่องความแตกตางกันของการใหขอมูลนี้ เกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ ไดแก คนกะเหรี่ยงคนหนึ่งอาจจะมีหลายชื่อ การสัมภาษณกะเหรี่ยงโปว และสกอวนั้นจะไดชื่อที่
ตางกันตามสําเนียงภาษาที่ตางกัน และยังขึ้นอยูกับการฟงของผูที่ศึกษาซึ่งไมใชเปนคนในทองถิ่น และการ
สะกดชื่อออกมาตามเสียงที่ไดยินตางกันดวย การเรียงลําดับของฤาษีเองก็มีปญหาไดเพราะในความเปน
จริงแลว ในชวงเวลาหนึ่ง อาจจะมีฤาษีมากกวาหนึ่งองค เคลื่อนไหวอยูในที่ตาง ๆ ในเขตประเทศไทยและ
ประเทศพมาซึ่งมีหมูบานกะเหรี่ยงตั้งอยูกระจัดกระจายในระยะที่หางกันมาก ตองใชเวลาเดินหนึ่งวันหรือ
มากกวาหนึ่งวันจึงจะถึงอีกหนึ่งหมูบาน ทําใหความรับรูเรื่องฤาษีมีตางกัน ดังเชนที่ผูเฒาที่บานสะเนพอง
กลาววา “เคยมีสํานักฤาษีตั้งอยูที่ ไลถองยี อยูแถว ๆ ชายแดน เดินเทาจากบานสะเนพอง 2 วัน ตะละโขวมี
ขึ้นที่ไลถองยี 6 คน แลวคนที่ 7 หายสาปสูญไปตั้งสํานักที่ ไลถองคุ ตะละโขวมีเพียง 7 คนเทานั้น (ภาวนีย
2544: 97)
สยามอารยะ กลาวถึงประวัติของฤาษีองคแรกวาเปนกะเหรี่ยงที่อยูในเขตแดนพมา ไมพอใจที่คน
กะเหรี่ยงถูกกีดกันไมใหบวชเปนพระในพุทธศาสนา จึงไดประกาศตนเปนผูนําทางศาสนา ดําเนินการ
เผยแพรหลักธรรมคําสอนที่ประยุกตมาจากหลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนา ทําใหผูปกครองพมาไมพอใจ
สั่งกวาดจับ ฤาษีจึงนําชนกะเหรี่ยงที่อยูในพื้นที่ราบเขามาหลบซอนและตั้งถิ่นฐานในบริเวณเทือกเขาถนน
ธงชัยและตะนาวศรีซึ่งเปนพื้นที่ปาดงดิบในเขตชายแดนไทย แตกระนั้นก็ตามพมาเองก็ตามทันและสังหาร
18

ความสนใจมีขึ้นเมื่อเกิดกรณีปะทะกันระหวางตํารวจตระเวนชายแดนกับ ”กลุมฤาษี” ในพื้นที่ตําบลแมจัน อําเภออุม
ผาง จังหวัดตาก (ดูสยามอารยะ 2537) เมื่อปลายป 2535 และตอมาเมื่อการทองเที่ยวขยายตัวเขาไปในเขตอําเภออุมผาง
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เมื่อประมาณป พ.ศ. 2395 ในรายงานการศึกษาฯ มีรายละเอียดเพิ่มเติมวาฤาษีองคแรกใชเวทยมนตวิเศษ
พากะเหรี่ยงหลบหนีจากทหารพมาไดหลายครั้ง กอนที่จะถูกจับและสังหารในที่สุด ตอมาฤาษีองคที่สอง มี
ชื่อวา จงยุ ซึ่งสืบทอดตามหลักการที่วาไดรับนิมิตหรือการเขาฝนจากฤาษีองคกอนถึงสามครั้ง ฤาษีองคนี้
เสียชีวิตเพราะถูกทหารพมาสังหาร แตที่เลากันแพรหลาย คือกระโดดเขากองไฟตายตามขอเสนอของผีราย
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการใหชาวบานเลิกเลี้ยงผีในแบบดั้งเดิม ความทรงจําของชาวบานที่เกี่ยวกับฤาษีสอง
องคแรก ดูจะชัดเจน เพราะเปนตนกําเนิดของลัทธิฤาษีในพื้นที่ ที่เกิดจากการพากลุมชนกะเหรี่ยงหนีภัย
และสรางถิ่นที่อยูของตนเองขึ้น นอกจากนี้เรื่องราวยังมีลักษณะที่เปนตํานานอันเกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โดยเฉพาะอยางยิ่งคือพระอินทร เชนเรื่องราวที่วาหลังจากฤาษีองคแรกเสียชีวิตแลว พระอินทรสงคนสอง
คนมายังโลกมนุษยเพื่อไปชวยฤาษีองคที่สอง
ฤาษีองคที่มีบทบาทเดนอีกองคตอมาคือฤาษีองคที่หา ที่เริ่มใหลูกศิษยไปบวชเปนพระในประเทศ
พม า ซึ่ง ตองพบอุ ปสรรคเพราะพระพมา รังเกียจไมย อมใหบวช ตองมีการตอรองกับพระพมาโดยการ
สนับสนุนของพระมอญ โดยอางเรื่องที่วา สมัยพุทธกาล พระพุทธเจายังใชผาเหลืองคลุมใหลิงที่หนาวสั่น
ฤาษีองคนี้ยังเริ่มใหมีการแกะสลักงาชางเปนรูปพระพุทธเจา เพื่อใชสําหรับการเคารพบูชา ประวัติของฤาษี
ที่แจมชัดอีกองคเพราะเปนประวัติที่ไมนานมากนัก และมีเรื่องราวการตอสูที่เดนชัดคือ ฤาษีองคที่แปด
(สยามอารยะบอกวาเปนองคที่เจ็ด) ที่ชื่อ แจะยะ หรือเรียกวา พือทีมอ ตามชื่อหวยทีมอซึ่งเปนหวยที่อยู
ใกลสํานักฤาษี ในยุคสมัยของฤาษีองคนี้ พระศรีสุวรรณ ซึ่งเปนตําแหนงของเจาเมืองสังขละบุรี ซึ่งเปนคน
กะเหรี่ยง19 ไดเดินทางไปรับเอาลัทธิฤาษีจากสํานักเลตองคุ เพื่อใหชาวบานซึ่งประสบภัยอดอยากมีชีวิตที่ดี
ขึ้น ตอมาภายหลังลูกของพระศรีสุวรรณ ก็ไดนําเอางาชางสองคูที่แกะสลักเปนรูปพระพุทธรูปหนึ่งคู และ
เปนรูปพระพุทธรูปและพญานาคอีกหนึ่งคูไปถวายใหฤาษี ฤาษีองคนี้มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะ
แกแคนแทนฤาษีองคแรกที่ถูกทหารพมาฆา ไดนํากะเหรี่ยงทั้งในพื้นที่ของลัทธิฤาษีและที่อยูภายใตกอง
กําลังของเคเอ็นยู ไปรบกับทหารพมา หลังจากที่ไดทําพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งไดแกการไหวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ถือ
ศีล กินเจ และอาบน้ํามนต เพื่อไมใหอาวุธตาง ๆ ทําอันตรายแกรางกายได อยางไรก็ดี ผลการรบครั้งนั้นมี
การบาดเจ็บลมตายกันทั้งสองฝาย และสุดทายฤาษีแจะยะ ก็ถูกเคเอ็นยูจัดการสังหารดวยขอกลาวหาวา
ฤาษีพาคนของตนไปตาย (Smith 1999:455)
19

Stern (1979) ระบุวาพระสุวรรณ เปนตําแหนงเจาเมืองสังขละบุรี ซึ่งตอมาเปลี่ยนเปนตําแหนงนายอําเภอ และสิ้นสุด
ตําแหนงนี้ลงในป 1924 ในชวงเวลาเดียวกันนั้น มีตําแหนงพระศรีสวัสดิ์ ซึ่งดูแลพื้นที่บริเวณแควใหญ และพระแมกลอง
ดูแลตอนใตของจังหวัดตากและตอนบนของแมน้ําแควใหญ ซึ่งทั้งสามตําแหนงเปนของคนกะเหรี่ยงที่สืบทอดกันมา
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หลังจากที่พือทีมอเสียชีวิต ทางชุมชน ก็ไดไปเชิญพือไจยดูหยอ ซึ่งเคยเปนตะวอบุ ของพือทีมอ ที่
อยูในเมืองดูหยอ เขตประเทศพมามาดํารงตําแหนง สําหรับฤาษีองคที่ 10 ซึ่งเปนองคปจจุบันนั้น ถูกเลือก
ขึ้นมาแทนฤาษีดูหยอ องคที่ 9 ที่เสียชีวิตไปเมื่อปพ.ศ. 2532 เมื่อไดรับการคัดเลือกแลว ฤาษีองคปจจุบัน20
ยังตองใชเวลาอีกสิบสี่ป จึงจะเปนฤาษีอยางสมบูรณ ทั้งนี้รอใหเกิดนิมิตรหรือที่เรียกในภาษากะเหรี่ยงวา
ปอมี ถึงสี่ครั้ง จึงจะเปลี่ยนจากชุดลูกศิษยวัด เปนการครองผาขาว และสุดทายเปลี่ยนเปนผาเหลือง ปอมี
จะเกิดไดในขณะที่ทําสมาธิหรืออยูในลักษณะที่ครึ่งหลับครึ่งตื่น21 ความเชื่อในนิมิตรเปนเรื่องที่ผูที่ถือ
ศาสนาพุทธคุนเคยเพราะปรากฏอยูในประวัติศาสตรและตํานานของกษัตริยและผูมีบุญจํานวนมาก การ
ไดรับนิมิตรเปนการตอกย้ําถึงการเปนผูที่มีบุญบารมี และมีความชอบธรรมที่จะไดเปนผูนํา
ตาราง 5.2 จํานวนสมาชิกตะละกูแยกตามหมูบานทั้งในเขตประเทศไทยและประเทศพมา
ชื่อหมูบาน
จํานวนป 2545*
จํานวนป 2548**
จํานวนป 2554***
ครัวเรือน ประชากร ครัวเรือน ประชากร ครัวเรือน ประชากร
เขตประเทศไทย
1. เลตองคุ
2. ซอแหมะโกล

213
15

1005
88

241
17

1058
101

258
N.A.

1265
N.A.

3. มอตะลัว

14

66

22

99

27

N.A.

4. ไกบอทะ

36

183

35

201

40

N.A.

5. กุยเลอะเตอ

39

136

30

164

20

N.A.

6. กรึตึงคี่

29

92

17

27

20

N.A.

เขตประเทศพมา

20

อยูในสํานักฤาษีของหมูบานเลตองคุจนถึงปลายป 2554 หลังจากนั้นยายไปอยูในเขตประเทศพมา โดยหมูบานตั้งฤาษี
องคใหมเนื่องจากฤาษียึดแนวทางปฏิบัติเรื่องการกินเจที่ชาวบานสวนใหญไมเห็นดวย
21
หลังจากที่พือไจยองคที่ 9 เสียชีวิต พือไจยองคที่ 10 ยังใสชุดลูกศิษยวัด ซึ่งเปนชุดยาวทรงกระสอบสีขาวสลับสีแดงทาง
ยาวเปนเวลาสิบวัน จึงไดรับนิมิตรวาพือไจยองคกอน ไดพาเขาซึ่งหมผาสีขาวไปยังสถานที่แหงหนึ่งซึ่งสรางขึ้นดวยวัสดุสี
ขาวรวมทั้งหลังคา ดวยนิมิตรนี้ พือไจย จึงเริ่มครองผาขาว ในนิมิตรครั้งที่สอง พือไจย องคที่ 8 ไดปรากฏตัวและอนุญาต
ใหนุงผาสีเหลือง แตพือไจย องคที่ 9 ซึ่งอยูดวยในนิมิตร กลับไมอนุญาต ในนิมิตรครั้งที่สาม พือไจย องคที่ 9 โยน
ผาเหลืองใหแตพือไจยยังไมตัดสินใจเปลี่ยน จนกระทั่งนิมิตรครั้งที่สี่ ที่เห็นวาพือไจย องคที่ 9 นําผาเหลืองมาคลุมให พือ
ไจยจึงเริ่มใสผาเหลืองตั้งแตป 2546 เปนตนมา
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ชื่อหมูบาน

จํานวนป 2545*
จํานวนป 2548**
จํานวนป 2554***
ครัวเรือน ประชากร ครัวเรือน ประชากร ครัวเรือน ประชากร

7. เกอสะพอง

N.A.

88

17

26

30

N.A.

8. เคลอะตะโกะ

13

72

13

82

0

0

9. เลตะลิ

19

99

12

60

10

N.A.

10. ไมนอลาทะ

16

94

14

63

30

N.A.

11. กุยเคลอะ

34

154

24

123

50

N.A.

12. จะกะหวัด

30

163

13

54

32

N.A.

13. ตองกาเล****

18

136

7

104

5

N.A.

14. ทีเลอพอ, ไกหวอ

70

n.a.

6

34

7

N.A.

15. ไมกุยหนัย

?

?

7

35

10

N.A.

16. ไมตะลา

47

272

32

290

45

N.A.

17. ชีเลอะซอ

0

0

54

290

0

0

0

21

107

20

N.A.

26

0

0

20

N.A.

39

0

0

0

0

18. ทีมอทะ
19. ยวาซิ

0
9

20. (ดูหยอ+จอดีเกอมา 18
เดอะ?)
21. ตะวอซอ

0

0

0

0

6

N.A.

22. เกรงกราง

0

0

0

0

2

N.A.

40

N.A.

277

2,000

23. อื่น ๆ (นุวะบง นูทูดิ โก
กะจวย โกะคะไม ลึมึเตอ โก
ทูเมล)
รวม
620

3,090

582

2,918

ที่มา * ขอมูลจากโครงการวิจัยของผูวิจัย (ขวัญชีวัน บัวแดง) ไดจากการสัมภาษณในเดือนมีนาคมป
2545 หลังพิธีบุอัตตา ซึ่งเปนพิธีใหญที่มีพิธีอาบน้ําฤาษี จะมีการประชุมและจดบันทึกขอมูลจํานวนหมูบาน
และคนที่นับถือตะละกู
** ขอมูลจากภาสกร (2549: 71)
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*** ตัวเลขประมาณการจากผูนําหมูบาน (สัมภาษณ 1 ส.ค. 2554)
**** ป 2554 ชาวบานจากหมูบานนี้ยายไปตั้งหมูบานใหมชื่อหมูบานสะหลาอองกลา
? ชื่อหมูบานที่เขียนจากการเก็บขอมูลป 2545 เมื่อตรวจสอบอีกครั้งในป 2554 ชาวบานไมแนใจวา
หมายถึงหมูบานอะไร
อนึ่ง ตัวเลขในตารางที่ 5.2 ของแตละปอาจจะมีฐานการนับที่แตกตางกัน สําหรับป 2545 และ
2548 มีการบันทึกโดยนับจากผูที่มาเขารวมในพิธี อาจจะไมไดนับบุตรหลานที่อาจจะไมไดอยูในหมูบาน
ในขณะที่มีการสอบถามเพราะไปทํางานที่อื่น หรือเนื่องจากคนที่ไปทํางานที่อื่นอาจจะหยุดการปฏิบัติตาม
ลัทธิฤาษีชั่วคราว จึงไมถือวาเปนสมาชิกลัทธิฤาษี แตคนเหลานี้อาจกลับมาถือฤาษีใหมเมื่อกลับมาที่
หมูบาน นอกจากนี้บางครอบครัวอาจเปลี่ยนแปลงไปรับเอาศาสนาอื่น แตผูใหขอมูลไมแนใจวาเปลี่ยนแลว
หรือไม ตัวเลขที่แตกตางกันขึ้นอยูกับความรับรูของผูใหขอมูล สําหรับป 2554 ซึ่งผูวิจัยและผูชวยไดเขาไป
ในหมูบานในเดือนพฤษภาคมและกรกฏาคมนั้น สถานการณเปลี่ยนแปลงไปมาก ในบานเลตองคุเอง
จํานวนหนึ่งไดเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต และในกลุมตะละกูเองก็แบงออกเปนคนกินเจกับไมกินเจ ผูนํา
ของฝายกินเจจะนับจํานวนเฉพาะกินเจ ในขณะที่คนไมกินเจไมมีผูนําอยางชัดเจน จึงไมทราบจํานวน
ตัวเลขในตารางเปนเพียงการประมาณการ ซึ่งปญหานี้จะไดกลาวในหัวขอตอไป
เมื่อดูจํานวนสมาชิกตะละกูทั้งหมดจะพบวามีจํานวนนอยลง ถายอนไปดูขอมูลจากบันทึกของ
จสต. บุญเรือง วันทา ป 2534 มีจํานวนหมูบานที่มีสมาชิกตะละกูอยูอาศัยทั้งหมด 31 หมูบาน เปนหมูบาน
ในเขตประเทศไทย 6 หมูบาน ในเขตประเทศพมา 25 หมูบาน และระบุวามีจํานวนสมาชิกถึง 16,000 คน22
ตอมาในป 2541 รายงานของกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 ระบุวามีหมูบานสมาชิก 27
หมูบาน เปนหมูบานในเขตประเทศไทย 3 หมูบาน และเขตประเทศพมา 24 หมูบาน แตไมระบุจํานวน
สมาชิก และเมื่อดูจากตารางที่เริ่มป 2545 พบวาจากจํานวนประมาณ 3,090 ลดลงเปนประมาณ 2,000
คนในป 2554
5.2 ระบบความเชื่อและพิธีกรรม
ตะละกูห รื อลัท ธิฤ าษีถื อวา เป น ศาสนาที่ นับถือกั น ในกลุม กะเหรี่ย ง(โพลง )ที่อยู ใ นบริ เวณรั ฐ
กะเหรี่ยงทางตอนใตของประเทศพมา ครอบคลุมบางสวนทางตอนเหนือของรัฐมอญ และบริเวณทาง
22

ตัวเลขจากบันทึก ซึ่งอาจจะเปนการพิมพผิด จากคําบอกเลาของผูนําหมูบานในป 2554 บอกวาเมื่อ 20 ปกอน สมาชิก
ตะละกูมีประมาณ 6000 คน
115

ตะวันตกของประเทศไทย ในปจจุบันเปนเขตผืนปาทุงใหญนเรศวร ซึ่งครอบคลุม ตําบลแมจัน อําเภออุม
ผาง จังหวัดตาก อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และบางอําเภอของจังหวัดอุทัยธานี โดยจากประวัติ
บอกเลา คนกะเหรี่ยงกลุมนี้อพยพยายถิ่นหนีภัยสงครามระหวางพมากับมอญมาตั้งแตกลางศตวรรษที่ 19
หรือกวาสองรอยป จากพื้นที่เดิมในเขตประเทศพมาซึ่งสวนใหญเปนที่ราบลุม เขามาในเขตปาเขาชายขอบ
ของรัฐไทย คนกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูในบริเวณนี้สวนใหญคือกลุมกะเหรี่ยงโป หรือที่เรียกตัวเองวา โผลง ซึ่ง
สวนใหญมีวิถีชีวิตที่อยูที่ราบในหุบเขาติดกับแมน้ําหรือลําธารขนาดใหญ ทํานา ทําสวน หาของปา ลาสัตว
รวมทั้งจับสัตวน้ําเปนอาหาร อยางไรก็ดี ภายหลังพบวามีกะเหรี่ยงสะกอเขามาเปนสมาชิกลัทธิฤาษีเชนกัน
เห็นไดชัดจากบานเลตองคุ ซึ่งสวนใหญเปนกะเหรี่ยงโป แตมีสมาชิกจํานวนหนึ่งที่เปนกะเหรี่ยงสะกอ ซึ่งจะ
อยูบริเวณทางเหนือของหมูบานและยายเขามาในหมูบานภายหลัง
ความเชื่อ กฎเกณฑและระเบียบปฏิบัติของตะละกู มีสวนสําคัญในการกําหนดแบบแผน วิธี
ปฏิบัติ และกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในระดับปจเจก ครอบครัว และสังคม ซึ่งเรียกไดวาเปนการสรางวัฒนธรรมที่
แตกตางจากผูที่นับถือศาสนาอื่น อยางไรก็ตามวัฒนธรรมที่สรางขึ้นใหม มีสวนที่บูรณาการหรือปรับจาก
วัฒนธรรมดั้งเดิมของกะเหรี่ยง เมื่อรวมกันแลว ทําใหวัฒนธรรมของชุมชนตะละกูมีเอกลักษณเฉพาะดังจะ
ไดบรรยายเปนแตละดานดังตอไปนี้
1) วัฒนธรรมทางดานวัตถุ
2) วัฒนธรรมในดานการดํารงชีวิต
3) การปฏิบัติทางศาสนาและพิธีกรรม
(1) พิธีกรรมที่จัดโดยฤาษีและลูกศิษยวัด(ตะวอบุ)ในสํานักฤาษี
(2) หลักปฏิบัติและพิธีกรรมของสมาชิกตะละกู
1) วัฒนธรรมทางดานวัตถุ
การแตงกายของผูหญิง
เครื่องแตงกายของผูหญิง เปนผาทอเองโดยใชกี่เอว คลายกับวิธีทอผาในชุมชนกะเหรี่ยงทั่วไป
(รูปที่ 1) ลักษณะและลวดลายคลายกับชุมชนกะเหรี่ยงทั่วไปที่อยูอาศัยในบริเวณพรมแดนไทย-พมา ถา
เปนผูที่ยังไมไดแตงงาน ใสชุดคลุมยาวสีขาว สวนผูที่แตงงานแลว ใสสองทอน คือเสื้อแบบผาคอสวมหัว
และผาถุง อยางไรก็ดี สําหรับหญิงสาวที่ไมไดแตงงานจนกระทั่งอายุยางเขาวัยกลางคนหรือวัยชรา บางคน
สามารถเปลี่ยนเสื้อผาใหเปนแบบผูหญิงที่แตงงานแลวได สวนที่ตางจากกะเหรี่ยงทั่วไปทางภาคเหนือของ
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ประเทศไทยคือ มีขอหามไมใหใสเสื้อแขนยาวทับ ถาหากอากาศเย็น จะมีเสื้อคลุมไหลแขนยาวที่ตัดเย็บ
โดยใชผาสีตาง ๆ ที่หาซื้อจากตลาดทั่วไป (รูปที่ 5.1-5.2)

รูปที่ 5.1 หญิงสาวที่ไมไดแตงงานกําลังทอผา

รูปที่ 5.2 เครื่องแตงกายและเสื้อคลุมไหลของหญิงสาวที่ยังไมไดแตงงานกับที่แตงงานแลว
สําหรับทรงผม หญิงสาวที่ไมไดแตงงานมักจะมัดผมปลอยชาย แตถาเปนหญิงสาวที่แตงงาน
แลว จะเกลาผมหรือมวนผมเก็บตรงทายทอย และเมื่อไปรวมกิจกรรมทางศาสนาก็มักจะใชดอกไมประดับ
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มวยผม (รูป 5.3) นอกจากนี้ หญิงสาวยังนิยมใชทานาคา (รากไมที่นิยมใชในประเทศพมา) ทาหนาเพื่อ
บํารุงรักษาผิว และตกแตงใหดูงดงาม (รูป 5.1)

รูปที่ 5.3 การแตงกายของผูหญิงที่แตงงานแลว แสดงมวยผม
การแตงกายของผูชาย
เสื้อผาของผูชายในชีวิตประจําวัน กําหนดใหเปนเสื้อที่ผาหนา หามใสเสื้อยืดหรือที่ตองสวมหัว
และนุงโสรงที่เปนผาผืนไมเย็บปลายติดกัน เมื่อมีพิธีกรรมในสํานักฤาษีหรือบานผูนําศาสนาที่เรียกวาบูโข
จะใสชุดเสื้อคลุมสีขาวขอบแดง หรือในกรณีที่ไมไดเตรียมชุดคลุมสีขาวมาแตตองเขาไปพบกับฤาษีหรือรวม
พิธี ก็ใชวิธีถอดเสื้อ (รูปที่ 5.4, 5.6 )
ลักษณะที่โดดเดนไมเหมือนคนกะเหรี่ยงทั่วไปที่ไมใชตะละกู คือการไวมวยผมขางหนา โดยเมื่อ
เด็กเริ่มเขาวัยหนุม ก็จะเริ่มปลอยใหผมยาวโดยไมตัด บํารุงใหดําขลับดวยน้ํามันมะพราว และเมื่อยาวพอก็
รวบเปนมวยขางหนา อาจประดับดวยดอกไมหรือใบไม และใชผาโพกหรือพันที่มีสีสันและลวดลายสวยงาม
(รูปที่ 5.5)
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รูปที่ 5.4 ชุดขาวแถบแดงสําหรับผูชายสวมใสในงานพิธีทางศาสนา

รูปที่ 5.5 ผาโพก ผาพันผม และหมวกของผูชาย
ลักษณะของบาน
บานยกพื้นสูงในระดับตาง ๆ กัน สวนใหญจะสูงพอที่จะเก็บรถไถนาเดินตาม และนั่งทอผาใตถุนได
วัสดุสรางบานมีทั้งไมไผ และเปนไม หลังคาใชวัสดุหลายอยางมีทั้งหญาคา เกล็ดไม กระเบื้องหรือสังกะสี
ถาวร บนบานมักจะปลอยใหมีพื้นที่โลงสําหรับรับแขกและนั่งคุยกันระหวางสมาชิกในครอบครัว มักจะไม
ทําฝาบานอยางแนนหนานัก แตเปดโลงใหลมโกรกได ครัวไฟมีทั้งอยูในตัวบาน และแยกไปอยูหลังบาน
สําหรับบานที่ยังนับถือและเลี้ยงผีบรรพบุรุษ จะสรางบานขนาดเล็กอีก 1 หลังพรอมทั้งเตาไฟ ซึ่งถือวาเปน
ที่อยูสําหรับผีบรรพบุรุษและสําหรับการทําพิธีที่นี่ บานขนาดเล็กนี้จะเรียกวา “เดอพะโด” ซึ่งแปลวาเรือน
ใหญ
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บริเวณบาน จะทําเพิงสําหรับครกตําขาวที่ใชเทาเหยียบ และเพิงเก็บฟน เกือบทุกบานทํารั้วซึ่ง
อาจจะลอมรอบหลายหลังที่เปนบานพอแม และบานลูก
ปจจุบันทุกหลังมีไฟฟาใช โดยสวนใหญไดจากแผงโซลาเซลลที่ไดมาประมาณป 2545 สวนหนึ่ง
จัดทําพลังไฟฟาจากน้ํา ซึ่งสวนนี้จะไดไฟฟาที่มีกําลังสูงมากกวา ทําใหสามารถนําไปใชไดกับอุปกรณการ
ไฟฟาอื่นที่นอกจากหลอดไฟ เชน ตูแช โทรทัศน ฯลฯ
2) การประกอบอาชีพ
การเกษตร
พื้นที่ราบระหวางหุบเขาจะถูกปรับใหเปนพื้นที่นา และนาขั้นบันได ซึ่งเปนวิถีการดําเนินชีวิตที่มีมา
ยาวนาน สําหรั บ กะเหรี่ ยงที่ อยูใ นพื้ นที่ ลุม น้ําสุริย ะ และแมจัน การแตง งานขามหมู บานที่อยูขา มเขต
ชายแดนไทย-พมา ทําใหคนจํานวนหนึ่งซึ่งยายเขามาอยูบานเลตองคุหลังจากการแตงงาน ยังมีที่นาอยูใน
เขตประเทศพมา ทุกปจะกลับไปทํานาในที่นาของตนในฝงประเทศพมา ซึ่งเริ่มมีปญหามากขึ้นเรื่อย ๆ ใน
ระยะยี่สิบปที่ผานมา อันเกิดจากการเขามายึดครองพื้นที่ชายแดนของกองกําลังหลายฝาย อยางไรก็ดี บาง
ครอบครัวที่ไมมีนา ก็อาจรับจางทํานาในที่นาของคนอื่น และทําไร ปกติถาสามารถทํานาที่บานเลตองคุ
และหมูบานอื่นในเขตประเทศพมาและทําไรได โดยเฉลี่ยแลวชาวบานเลตองคุจะมีขาวมากพอที่จะบริโภค
ในครัวเรือน
นอกเหนือจากการทํานา ทําไรแลว ชาวบานยังดํารงชีวิตอยูดวยพืชสวนที่สําคัญคือหมาก พริก งา
ออย ซึ่งใชบริโภคในครัวเรือน โดยงาจะมีการสะกัดน้ํามันงาสําหรับใชตลอดป นอกจากนั้น พืชเหลานี้
โดยเฉพาะอยางยิ่งหมากและพริกยังเปนแหลงที่มาของรายไดมานาน ภายหลังเมื่อถนนดีขึ้น ก็ไดเริ่มนํา
ผลไมที่มีน้ําหนักมากเชน ทุเรียนบรรทุกรถไปขายที่ตลาดเปงเคลิ่งไดบาง นอกจากนี้ยังปลูกพืชผักสวนครัว
เพิ่มเติมจากผักที่ปลูกในไรและสวน
การเลี้ยงสัตว
ตะละกูมีขอหามไมใหเลี้ยงหมู เลี้ยงไก และไมกินเนื้อหมู เนื้อไกที่ผูอื่นเลี้ยงหรือที่ซื้อมาจากตลาด
โดยใหเหตุผลที่อางอิงจากตํานานวาเนื่องจากเมื่อเกิดการอพยพหนีภัยสงคราม ทําใหการนําหมูไกมาดวย
ลําบาก อีกทั้งเสียงรองของหมูและไกทําใหทหารพมารูจุดที่ซอน จึงไมเลี้ยงหมูและไกตั้งแตตอนนั้น23 หรือ
เหตุผลที่รายงานการศึกษาฯ ไดกลาวยอนไปถึงสมัยฤาษีองคที่หนึ่งวามีทหารพมามารบกวน ทางฤาษีไดใช
23

สัมภาษณพะติพา 1 สิงหาคม 2554
120

คาถาวิเศษทําใหหมูและไกกลายเปนพาหนะชวยใหพวกกะเหรี่ยงหนีรอดจากทหารพมา ดวยเหตุนี้ ตอมา
ชาวกะเหรี่ ย งไม เ ลี้ ย งและไม กิน หมู แ ละไก ที่ คนเลี้ย ง เพราะนอกจากจะสงสารแล ว ยั ง ถือ เป น บุ ญ คุ ณ
นอกจากนั้นอาจมีการเลี้ยงวัวและควายซึ่งมีนอยลง เพราะปจจุบันไมไดใชวัวลากเกวียนและใชควายไถนา
นอยลงมาก แตใชรถไถเดินตามแทน มีการเลี้ยงชางอยูบางราย
สําหรับสัตวปารวมทั้งสัตวน้ํา ชาวบานสามารถจับมากินเปนอาหารและทําพิธีกรรมได แมน้ําสุริยะ
อุดมสมบูรณมาก จําไดวาเมื่อผูวิจัย(ขวัญชีวัน บัวแดง)เขาไปหมูบานในป 2545 ผูใหญบานสมัยนั้นยังจับ
ตะพาบน้ําตัวใหญมาทําอาหารเลี้ยงแขก
อาหาร
ชาวบานรับประทานขาวเจาเปนหลัก อาหารประกอบไปดวยน้ําพริก ซึ่งที่นิยมมากอยางหนึ่งคือ
น้ําพริกกะป กินกับผักปาตามฤดูกาล เชน หนอไม (รวมทั้งหนอไมดอง) เห็ด ผักกูด ลูกเนียง(รวมทั้งลูกเนียง
ดอง) แกงผักที่ปลูกเองและที่เก็บจากปา และอาหารที่ทําจากเนื้อสัตวปา เชน ผัดเผ็ดอีเห็น ตะพาบน้ํา ฯลฯ
รวมทั้งการเก็บน้ําผึ้งปา
ตั้งแตป 2546 ที่ผูวิจัยเขาไปในหมูบาน พบวาบานเลตองคุมีรานคาหลายราน โดยเปนสินคา
อุปโภคบริโภคที่ไปซื้อจากตลาดชายแดนที่หมูบานเปงเคลิ่ง เชน ปลากระปอง บะหมี่สําเร็จรูป ขนมถุง
น้ํามันพืช ฯลฯ ป 2554 พบวารานมีขนาดใหญมาก มีของขายหลากหลายและจํานวนมากขึ้น แมกระทั่ง
รถจักรยานขี่เล็กของเด็กเล็กก็มีขายในหมูบาน ทั้งนี้เพราะหลังจากมีการตัดถนนใหม สามารถใชรถอีตอก
ขนของไดสะดวกมากขึ้น นอกเหนือจากการใชรถยนตขับเคลื่อนสี่ลอซึ่งในหมูบานมีอยูแลว 3

คัน ที่

สามารถบรรทุกสินคาเขามาขายในหมูบานไดคราวละจํานวนมาก ชาวบานเองก็นําสินคาเกษตรไปขายที่
ตลาดเปงเคลิ่งไดสะดวกขึ้น เมื่อมีรายไดมากขึ้น ก็สามารถใชจายเงินซื้อของอุปโภคบริโภคจากรานคาใน
หมูบานเองมากขึ้น ดังจะเห็นวาระยะหลัง ปลากระปอง บะหมี่สําเร็จรูป และกาแฟผสมสําเร็จ กลายเปน
สินคาบริโภคที่นิยมกันเกือบทุกบาน นอกจากนี้การซื้อของจากตลาดเปงเคลิ่งทีละมาก ๆ ทําใหตนทุน
สินคาราคาถูกลง ชาวบานหมูบานอื่นที่อยูใกล ทั้งที่อยูในฝงแดนไทยและแดนพมาก็มาซื้อของที่บานเลตอง
คุ เพราะราคาถูกกวาและประหยัดเวลากวาจะไปซื้อเองที่ตลาดเปงเคลิ่ง เปนสาเหตุที่ทําใหกิจการรานคา
ในเลตองคุขยายตัว ในป 2554

ยังพบวามีการเปดรานกวยเตี๋ยวในหมูบาน และมีตูแชขายเครื่องดื่ม

เนื่องจากสามารถใชกระแสไฟฟาจากพลังน้ําได
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3) ระบบความเชื่อและพิธีกรรม
การปฏิบัติทางศาสนาและพิธีกรรมถือเปนเอกลักษณที่ไมเหมือนกับกลุมกะเหรี่ยงอื่น โดยมี
สํานักฤาษีเปนสถาบันทางศาสนาที่สําคัญ รวมทั้งหลักปฏิบัติและพิธีกรรมที่เปนแบบเฉพาะทั้งในระดับ
ชุมชนและครัวเรือน ดังรายละเอียดตอไปนี้
(1) พิธีกรรมที่จัดโดยฤาษีและลูกศิษยวัด (ตะวอบุ) ในสํานักฤาษี
สํานักฤาษีเปนที่อยูอาศัยของฤาษีหรือชาวตะละกูเรียกวา พือไจย หรือพืออิสิ และลูกศิษยวัดที่
เรียกวา ตะวอบุ พื้นที่สํานักฤาษีมีขอบเขตที่ชัดเจน ไมปะปนกับพื้นที่ของหมูบาน สํานักฤาษี ประกอบไป
ดวยสิ่งกอสราง ที่เปนที่พักอาศัยของฤาษีและตะวอบุ มีศาลาทํางานและรับแขก โรงเลี้ยงชาง โรงครัว ฯลฯ
และมีบริเวณที่นาและที่ไรของสํานักฤาษีที่แยกจากที่นาที่ไรของชาวบาน สํานักฤาษีถือเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ที่ค นเมื่ อเขาไปตองให ความเคารพโดยการถอดรองเทา ทั้ง นี้ แบ งเขตสํา นักออกไดอีกเป นสองเขตคือ
ภายนอกและภายใน บริเวณเขตภายนอกชาวบานที่ทั้งหญิงและชายเขาไปไดทุกวัน แตเขตภายในเปนเขต
ประกอบพิธีกรรม ซึ่งในเขตนี้คนที่ไมใชตะละกูหามเขา สวนชาวตะละกูเขาไดเฉพาะผูชาย และเฉพาะในวัน
พระและวันสําคัญทางศาสนาเพื่อไปทําพิธีไหวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดแหงที่อยูขางใน (ตั้งแตป 2551 เปน
ตนมา กฎระเบียบเริ่มเปลี่ยน เนื่องจากฤาษีประกาศใหตะละกูตองกินเจ ทําใหตะละกูที่จะเขาไปในสํานัก
ฤาษีไดในวันพระและวันสําคัญทางศาสนา ตองเปนผูที่กินเจเทานั้น)
สถานที่ที่เปนสัญลักษณของความศักดิ์สิทธิ์เจ็ดจุดในบริเวณสํานักฤาษี จะเปนสถานที่ที่มีการทํา
พิธีสักการะทุกวันพระและวันสําคัญทางศาสนา จุดทั้งเจ็ดถูกจัดวางใหอยูในระยะที่ไมหางกันมากนัก
(ระยะหางแตละจุดประมาณ 50

เมตร) โดยมีการจัดวางโครงสรางและอุปกรณประกอบพิธีกรรม ที่

ประดิษฐจากไมไผและวัสดุพื้นบานอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายฉัตรที่ใชกับราชพิธีและพิธีทางศาสนาพุทธ ที่
เรียกวา ตะเดอ (ดูรูปที่ 5.8) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 ไดแก
1) เตอะหลาเอะหมุ (การเกิด)
2) บุ (บานบริสุทธิ์) ซึ่งเปนคลายบานของฤาษีและตะวอบุที่อยูมานาน
3) ตะแล (หลักธรรม)
4) ตะบามุเจาะโทชอ (รัตนตรัย)
5) ยวาหลอ (พระพุทธรูป)
6) หลิปตกะ (พระไตรปฎก)
7) สะพานดินสะพานน้ํา
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จุดตาง ๆ มีการอธิบายความหมายตางกันออกไปและสัมพันธกับหลายศาสนา เชน เกี่ยวพันกับ
คริสตศาสนา ดังจุดที่ 1 อธิบายวาเหมือนการเอากอนหินปดหลุมฝงศพพระเยซู จุดที่ 3 มีเครื่องประกอบ
ไมที่คลายไมกางเขน ในขณะที่จุดอื่นจะเกี่ยวพันกับพุทธศาสนา ไดแก จุดที่ 5 คือที่อยูของพระเจา และ
จุ ด ที่ เ รี ย กว า จุ ด ที่ 6 ซึ่ ง หมายถึ ง พระไตรป ฏ ก ซึ่ ง ทั้ ง สองจุ ด อยู ห น า ศาลาที่ เ ก็ บ งาช า งแกะสลั ก รู ป
พระพุทธเจา พระพุทธรูป และหีบไมเกา
จุดที่ 2 บานบริสุทธิ์ เปนเรือนนอนของพือไจยและตะวอบุที่อาวุโส 4-5 คน โดยสรางเปนลักษณะ
ของบานหลังเล็ก มีเตาไฟอยูตรงกลาง พือไจย จะนอนดานหนึ่งของเตาไฟ และตะวอบุ จะนอนอีกดานหนึ่ง
กอนที่จะเขาไปในบานบริสุทธิ์ พือไจย จะหวีผมใหเรียบรอย ลางขาลางเทา และกอนจะเขาประตูบานตอง
ลางหนา เตาไฟจะตองไมใหดับตลอดทั้งคืน ดังนั้นสถานที่นี้ถือวามีความสวางไสวและมีพลังและเปนที่ที่บ
ริสุทธที่ตองกราบไหว การที่พือไจย ไดเขาไปอยูในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บริสุทธิ์และใกลชิดกับความมีพลัง
ดังกลาวทุกคืน ยอมทําใหพือไจย มีความบริสุทธิ์และอํานาจศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการดํารง
ตนเปนพือไจย

รูปที่ 5.6 พือไจยและตะวอบุในศาลาสนทนากับชาวตะละกูและแขกที่นั่งขางลาง
ชาวตะละกูเชื่อในการมาเกิดของพระศรีอาริยซึ่งเปนพระพุทธเจาองคที่ 5 ในอนาคต โดยอธิบาย
วาเปน พระเจาของชนชาติกะเหรี่ยงโดยเฉพาะ ในขณะที่พระเจาสี่องคกอนหนานี้เปนของชนชาติ มอญ
พมา ไทย และอินเดีย และพระศรีอาริยจะมาโปรดเฉพาะคนกะเหรี่ยงที่ดํารงความเปนกะเหรี่ยงเทานั้น เพราะ
ถือวาคนกลุมอื่นไดรับการชวยเหลือจากพระพุทธเจาสี่องคกอนไปแลว
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รูปที่ 5.7 ภาพพระพุทธเจา 5 พระองคที่ติดอยูที่ศาลาในสํานักฤาษี

รูปที่ 5.8 ตะวอบุทําพิธีสักการะบริเวณ เตอหมุเดอะโค ซึ่งมีตะเดอปกอยูขางหลัง
ในสวนของการทําพิธีกรรมที่สํานักฤาษีเปนผูจัด จะมีพิธีในวันพระชวงขางขึ้นและขางแรม 7 ค่ํา
และ 15 ค่ํา เปนจํานวน 4 ครั้งใน 1 เดือน และพิธีกรรมใหญปละ 4 พิธีกรรม ไดแก
1) พิธีอัตตารอ ซึ่งจัดขึ้นในราวเดือนมีนาคม เปนวันที่สําคัญมากที่สุด เนื่องจากมีพิธีแสดงความ
เคารพพือไจย โดยการอาบน้ํา
2) พิธีตะกึนึ จัดราวเดือนมิถุนายน ใกลเคียงกับชวงเขาพรรษาของศาสนาพุทธ
3) พิธีตะกึเปาะ จัดราวเดือนกันยายน ใกลเคียงกับชวงออกพรรษา และ
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4) พิธีอุจะ จัดใกลเคียงกับชวงลอยกระทง โดยในป 2547 ตรงกับวันที่ 24 ธันวาคม ซึ่งตรงกับ
วันคริสตมาสและเปนวันที่เกิดสึนามิทางภาคใตและหลายประเทศในเอเซีย ในป 2548 ตรงกับวันที่ 20
ธันวาคม
โดยพิธีกรรมที่สําคัญที่คลายกันในทุกพิธีคือการนําของซึ่งสวนใหญเปนพืชผลทางการเกษตรมา
ถวายฤาษีที่ศาลา เมื่อฤาษีรับและใหพรแลว ก็จะไปทําพิธีไหวสถานที่สําคัญ 7 แหง ในการประกอบพิธี พือ
ไจยจะเปนคนแรกที่ทําพิธี เริ่มจากสถานที่สําคัญแหงที่ 1 และตอไปยังแหงอื่น ๆ (รูปที่ 5.9) โดยตะวอบุ จะ
ทําตอหลังจากที่พือไจยทําเสร็จแลว (รูปที่ 5.10) และสุดทายเปนชายชาวตะละกู ในขณะเดียวกันแตละ
พิธีกรรมก็จะมีขั้นตอนพิเศษ เชน พิธีบุอัตตามีพิธีอาบน้ําฤาษี พิธีบุอุจะมีการทําขาวหลามตอนเชาตรู
เตรียมไมเพื่อกอกองไฟ และจุดไฟในเวลากลางคืน (รูปที่ 5.11-5.12)

รูปที่ 5.9 พือไจยทําพิธีที่จุดทําพิธีที่ 4
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รูปที่ 5.10 ตะวอบุทําพิธีที่จุดทําพิธีที่ 5

รูปที่ 5.11 พิธีบุอุจะ กองไมและวัสดุสําหรับจุดไฟกลางคืน
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รูปที่ 5.12 พิธีบุอุจะ การเผากองไฟตอนกลางคืน
(2 ) พิธีกรรมของสมาชิกตะละกู
การปฏิบัติในระดับครัวเรือนและปจเจกชน จะมีสวนคลายคลึงกับคนกะเหรี่ยงที่หมูบานที่ไมใช
ตะละกู ดังเชน การเปนชุมชนศีลธรรม โดยยึดหลักคลายศีล 5 ของพุทธศาสนา เชน การไมดื่มสุรา ความ
เขมงวดไมใหมีความสัมพันธทางเพศที่อยูนอกขอบเขตที่สังคมกําหนด เชน หามมีความสัมพันธทางเพศ
กอน แตงงาน หรือหามมีชู ซึ่งพบวาเปนระเบียบที่ยึดถือในหมูบานกะเหรี่ยงทั่วไป ที่เมื่อทําผิดในเรื่อง
ความสัมพันธทางเพศ ตองจัดพิธีเลี้ยงผี เพราะไมเชนนั้นจะทําใหเกิดภัยพิบัติ แตสําหรับชาวตะละกูแลว
มีบทลงโทษที่เขมงวดกวา โดยขับออกจากหมูบาน 3 ป จึงจะขอกลับเขาหมูบานได
พิธีกรรมในระดับครัวเรือนที่ยังดํารงอยูเชนเดียวกับหมูบานกะเหรี่ยงที่อื่นคือ การเลี้ยงผีบรรพบุรุษ
(ออแค) โดยเลี้ยงดวยตัวอน พิธีมัดมือในเดือนสิงหาคม พิธีที่เกี่ยวของกับวงจรชีวิตไดแก พิธีแตงงาน พิธีงาน
ศพ และพิธีที่เกี่ยวกับการทําการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งพิธีตีขาวและขนขาวเขาสูยุง ซึ่งเกี่ยวพันกับการ
บูชาแมโพสพ โดยมีการตกแตงลานตีขาวดวยดอกเบญจมาศ และมีพิธีกรรมตาง ๆ (ดูรูปที่ 5.13)
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รูปที่ 5.13 พิธีตีขาว ตกแตงลานตีขาวดวยลําไมไผประดับดวยดอกไม
นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมที่ทางชุมชนจัดรวมกัน ภายใตการนําของผูนําทางศาสนาของชุมชนหรือ
เรียกวาบูโข คือพิธีพะชอหลอง ซึ่งจัดขึ้นราวเดือนกุมภาพันธ เปนการทําบุญขาว โดยแตละครัวเรือนจะ
รวมกันนําขาวมาใสยุงที่สรางขึ้นชั่วคราว และรวมกันทําพิธีอุทิศสวนกุศลใหกับบรรพบุรุษ
5.3 กลไกสําคัญในการสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
กลไกการสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของหมูบานเลตองคุนั้น มีทั้งระดับบุคคล ซึ่งประกอบไป
ดวยผูนํา ผูรู และผูเชี่ยวชาญ ทั้งในดานศาสนาและดานการดําเนินชีวิตประจําวัน ในสวนของศาสนาจะ
เกี่ยวกับสถาบันฤาษีที่เปนลักษณะเฉพาะของหมูบานนี้ดังจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป สําหรับการ
ดําเนินชีวิตทางการเมือง และเศรษฐกิจแลว ผูนําที่สําคัญคือผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน กรรมการหมูบาน
และผูอาวุโส สําหรับหมูบานนี้ ผูใหญบานในปจจุบันเปนผูใหญบานคนที่ 3 นับจากป 2525 ซึ่งเปนปที่
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยยุติปฏิบัติการและรัฐไทยเริ่มเขามาทํางานในพื้นที่ ผูใหญบานเปนผูที่
สามารถสื่อสารภาษาไทยไดดี เนื่องจากตองทําหนาที่ประสานงานกับเจาหนาที่หลายหนวยงานที่เขามาใน
พื้นที่ ที่สําคัญคือกระทรวงมหาดไทย โดยถือวานายอําเภออุมผาง เปนผูบังคับบัญชาโดยตรง ผูใหญบาน
และผูชวยผูใหญบานตองไปประชุมประจําเดือนและรับเอานโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติ นอกจากนี้ก็ตอง
ประสานกับหนวยงานดานสาธารณสุข การศึกษา รวมทั้งตํารวจตระเวนชายแดนซึ่งรับผิดชอบโรงเรียนที่
หมูบาน ผูใหญบานมีความสําคัญในฐานะที่เปนตัวกลาง ที่จะตองชี้แจงและตอรองกับทางอําเภอ ในกรณี
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ที่นโยบายและแนวทางปฏิบัติอาจจะไมสอดคลองกับลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของ
หมูบาน ในขณะเดียวกันก็ตองปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาง และตองอธิบายใหลูกบานเขาใจและเห็นดวย
ซึ่งในระยะสามสิ บปม านี้ หนว ยงานของรัฐหลายหน วยงานเขาไปทํา งานดานพั ฒนา ที่ทํ า ใหเ กิด การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากเดิม เชน การตั้งโรงเรียน สถานีอนามัย การสรางถนน การติดตั้งแผงโซลาเซลล
ฯลฯ ที่ลูกบานบางสวนเห็นดวย บางสวนไมเห็นดวย ผูใหญบานตองทําหนาที่เปนคนกลางคอยอธิบายและ
ไกลเกลี่ยในกลุมชาวบานดวยกันเองดวย
นอกจากนี้ ผูใหญบานและกรรมการหมูบานเลตองคุยังทําหนาที่ที่สําคัญคือการประกันความ
มั่นคงของการทํามาหากิน การที่หมูบานอยูติดชายแดน ทําใหชาวบานมีญาติพี่นองอยูในหลายหมูบานใน
เขตประเทศพมา อันเกิดจากการแตงงานขามหมูบาน ทั้งนี้ชาวบานจะมีความสัมพันธขามชายแดนอยาง
ใกลชิด เดินทางไปเยี่ยมญาติ คาขายแลกเปลี่ยนและเขารวมพิธีลัทธิฤาษีทีมีอยูเปนประจํา การแตงงาน
ขามหมูบาน ทําใหคนที่อยูบานเลตองคุจํานวนหนึ่งมีที่นาอยูในหมูบานเกาในเขตประเทศพมา และขามไป
ทํานาในชวงฤดูทํานาทุกป ผูใหญบานตองทําหนาที่ประสานกับกองกําลังฝายตาง ๆ ที่ควบคุมพื้นที่ในฝง
พมา ใหเขาใจและอํานวยความสะดวกใหกับชาวบานที่ตองผานทางเพื่อไปทํานา ในอดีตที่มีเพียงกองกําลัง
กะเหรี่ยงกลุมเดียวที่คุมพื้นที่ชายแดน การประสานเรื่องการขามแดนของชาวบานไมมีปญหามากนัก แต
ระยะหลังประมาณป 2540 เปนตนมา กองกําลังกะเหรี่ยงแบงเปนหลายฝาย และกองกําลังรัฐบาลพมาก็
เขามาควบคุมพื้นที่ดวย ทําใหการประสานเรื่องการขามแดนมีปญหามากขึ้น ทางผูใหญบานและกรรมการ
หมูบานตองตอรองมากขึ้นในเรื่องของภาษีผานทางที่ตองจายใหหลายฝาย รวมถึงการที่ตองไปชวยใช
แรงงานหรือนํารถไถไปชวยงานของกองกําลังตาง ๆ มากขึ้น
นอกจากกลไกบุคคลแลว ครอบครัวและเครือญาติมีบทบาทอยางมากในการสืบทอดวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม การทําไรทํานายังอยูบนพื้นฐานการใชแรงงานในครอบครัวและการแลกเปลี่ยน
แรงงานในหมูเครือญาติแมจะอยูตางหมูบาน พิธีกรรมในระดับครอบครัวและเครือญาติยังดํารงอยู เชน พิธี
เลี้ยงผีบรรพบุรุษ พิธีมัดมือ(กี่จือลาคุ) และพิธีสะเดาะเคราะหเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย กิจกรรม
ในชี วิตประจําวั น และพิธี กรรมเหลา นี้ถือเปน เวทีเ รีย นรูวิธีคิด และแนวทางการปฏิบัติสํา หรับเด็กและ
เยาวชน
สําหรับสถาบันฤาษี ซึ่งเปนกลไกการสืบทอดวัฒนธรรมฤาษี ประกอบไปดวย ฤาษีและตะวอบุ
ฤาษีหรือที่ชาวบานเรียกวาพือไจย หรือพืออิสิ เปนผูนําสูงสุดที่ทําหนาที่คลายศาสดา ซึ่งสืบทอดตําแหนง
มาจากฤาษีองคกอนๆ พือไจยทุกคนเคยเปนลูกศิษยวัดหรือที่เรียกวาตะวอบุ โดยไดรับการฝกฝนจากพือไจ
129

ยองคกอนมากอน เมื่อพือไจยองคกอนใกลจะถึงแกกรรม จะเลือกลูกศิษยวัดที่บวชอยูในวัดนานกวาคนอื่น
มีความรูและการประพฤติปฏิบัติที่เครงครัด ใหเปนผูสืบทอดตําแหนง ถาหากพือไจยองคกอนไมไดเลือก
ไว ทางคณะกรรมการของชุมชนตะละกูจะประชุมและทําการคัดเลือก พือไจยปจจุบันชาวบานบางคนเรียกวา
พือแน เพราะเคยบวชเปนเณรในศาสนาพุทธมากอน ถูกเลือกใหขึ้นมาแทนพือไจย องคที่ 9 ที่เสียชีวิตไป
เมื่อปพ.ศ. 2532
พือไจยเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการวางและควบคุมกฎระเบียบการปฏิบัติของลัทธิฤาษีรวมกับ
ผูนําทางศาสนาของชาวบานที่เรียกวา บูโข พือไจเองจะเปนตัวอยางในการปฏิบัติตามกฎเกณฑและ
ประเพณีของลัทธิฤาษี โดยมีการปฏิบัติที่เขมงวดกวา พือไจยังเปนผูนําในการประกอบพิธีที่สําคัญ สํานัก
ฤาษีทําหนาที่เปนสถาบันการอบรมสั่งสอนใหเด็กและเยาวชนมีความรูในทางศาสนาและพิธีกรรมและ
สามารถปฏิบัติตัวเปนคนดีมีคุณธรรมตามแนวทางลัทธิฤาษี อีกทั้งใหความรูในการประกอบอาชีพ เชน การ
ทํานา ทําไร ทํางานจักสาน ตะวอบุ เปนเด็กผูชายที่โดยทั่วไปจะผานพิธีการบวชเมื่ออายุมากกวาสิบป
ขึ้นไป (รูปที่ 14) เปนเด็กที่พอแมและเจาตัวเองเต็มใจเขามาบวชเพื่อเรียนรูจากพือไจย ความรูดานการ
ประกอบพิธีกรรม ตะวอบุจะเรียนรูจากการทําเครื่องประกอบพิธีกรรมที่ทําจากวัสดุธรรมชาติเชน ไมไผ
หวาย ซึ่งมีวิธีทําที่ซับซอนและตองทํากันจํานวนมากสําหรับพิธีกรรมซึ่งจัดขึ้นหลายครั้งตอ 1 ป เมื่อทํา
หลายครั้งก็จะเกิดความชํานาญ และมีความรูถึงวิธีการและขั้นตอนการจัดพิธี ในเวลาปกติก็ตองไปทําไรทํา
นากับพือไจย และทํางานจักสาน กระจาด ตะกรา ฯลฯ เพื่อนํามาใชในสํานัก (รูปที่ 15) ตะวอบุ ตองอยู
กับพือไจยในสํานักฤาษี โดยไมเขาไปในเขตหมูบานอยางนอยสามป เมื่อครบสามปพือไจยจึงจะอนุญาตให
เขาไปในเขตหมูบานได แตหามขึ้นบนบานของชาวบาน เพื่อไมใหมีมลทินติดตัวเมื่อกลับเขาสูสํานัก
ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันของพือไจย บางอยางจะคลายกับที่คนตะละกูทั่วไปทํา คือ
สํานักฤาษีจะไมเลี้ยงหมู เลี้ยงไก และไมกินเนื้อสัตวที่เลี้ยงไว แตสามารถกินเนื้อสัตวปาที่เปนสัตวสองขาได
บางอยางพือไจยจะปฏิบัติเขมงวดกวา เชน ในชวงเขาพรรษา จะอดอาหารในเวลากลางวัน และเริ่ม
รับประทานอาหารมื้อเดียวในเวลากลางคืน(เมื่อดาวขึ้น) เมื่อออกพรรษาจึงจะรับประทานไดสองมื้อ และ
ตองมีความเขมงวดในเรื่องความสัมพันธกับผูหญิง
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รูปที่ 5.14 พิธีบวชตะวอบุ

รูปที่ 5.15 ตะวอบุกับงานจักสานในสํานักฤาษี (สิงหาคม 2554)
ในป 2548 มีตะวอบุทั้งหมดประมาณ 60 คน สวนใหญเปนเยาวชนอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป และมี
สวนหนึ่งที่อยูในวัยกลางคนเพราะบวชเปนตะวอบุ หลายปและคิดวาจะไมกลับไปเปนชาวบานธรรมดาแลว
ในป 2554 มีตะวอบุประมาณ 40 กวาคน สวนใหญเปนเด็กและเยาวชนจากหมูบานตะละกูเขตประเทศ
พมา แตปกติเมื่อมาอยูที่สํานักฤาษีจะตองมีผูปกครองที่อยูในบานเลตองคุ ที่ทําหนาที่คลายผูอุปถัมภและ
คอยดูแล ทําใหมีความสัมพันธใกลชิดสนิทสนม เมื่อออกจากการเปนตะวอบุ ก็อาจจะมาอยูชวยงานที่บาน
ของผูอุปถัมภ จนกวาจะแตงงานและตั้งบานเรือนของตัวเอง ตะวอบุสวนใหญจะอยูฝกฝนในสํานักฤาษีไม
ต่ํากวา 3 ป จากนั้นก็จะลาออกไปอยูในหมูบานตามแบบคนทั่วไป สําหรับตะวอบุที่อยูกับฤาษีหลายป จะ
ถือวาเปนผูที่มีความรูมากและมีคุณธรรมสูง เมื่อออกจากสํานักจึงมักจะมีบทบาทเปนผูนําทางศาสนา
รวมกับ บูโข
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บูโข เปนตําแหนงผูนําในการประกอบพิธีกรรมของชุมชน และประสานกับฤาษีในการจัดพิธีกรรม
ของสํานักฤาษีที่ชาวบานเขาไปมีสวนรวมดวย บูโขมีบทบาทในการควบคุมดูแลสมาชิกของชุมชนใหปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ในแตละหมูบานที่เปนสมาชิกของลัทธิตะละกู จะมีบูโข หนึ่งคน โดยตําแหนงบูโข ซึ่งเปน
ผูชายนั้นจะเปนตําแหนงที่สืบทอดทาง สายเลือด แมวาอาจจะไมใชพอกับลูก ดังกรณีของบูโข ของบาน
เลตองคุในปจจุบันที่สืบทอดมาจากลุง โดยลุงสืบทอดมาจากพอ ซึ่งเปนปูของบูโข คนปจจุบัน ตําแหนงบูโข
ตางจากตําแหนงผูนําหมูบานดั้งเดิมของชุมชนกะเหรี่ยงที่เรียกวา ฮีโข หรือ กอโข (หัวหนาหมูบานหรือ
หัวหนาแผนดิน) ซึ่งทําหนาที่เปนผูนําในการประกอบพิธีกรรมเชนกัน แตเปนพิธีกรรมแบบดั้งเดิมที่สื่อสาร
กับเจาแหงดินเจาแหงน้ําและเจาแหงธรรมชาติอื่นๆ บนพื้นฐานพิธีกรรมการสังเวยสัตวเลี้ยงที่สําคัญไดแก
หมู และไก ในขณะที่ตําแหนง บูโข จะทําหนาที่นําในพิธีกรรมที่ผสมผสานความเชื่อในศาสนาพุทธเขากับ
ศาสนาดั้งเดิม โดยคําวา บู เปนคําที่กรอนมาจากคําวา บุญ
นอกจากบุคคลสํา คัญที่ทําหน า ที่เ ปน กลไกการสืบทอดวัฒนธรรมฤาษีแลว กลไกอีกอยา งที่
สําคัญคือกฎระเบียบขอหามที่สมาชิกตะละกูตองปฏิบัติ เปนกฎระเบียบที่กําหนดโดยสํานักฤาษี ดังที่
ปรากฏในปายที่ติดไวที่สํานักฤาษี (รูปที่ 5.16) ดังรายละเอียดขางลาง
กฎระเบียบขอหามของสมาชิกฤาษี บานเลตองคุ
1. หามเลี้ยงสัตวและรับประทานเนื้อสัตวเลี้ยงเชน หมู เปด ไก โค กระบือ
2. หามดื่มสุรา สูบฝน กัญชา หรือของมึนเมาทุกชนิด ยกเวน หมาก บุหรี่ (พวกที่มาเที่ยว
หมูบาน หรือขาราชการของรัฐที่ดื่มสุราเมาจะเขาหมูบานเวลากลางคืนไมได หรือเวลาที่มี
การไหวพระทําบุญใหญจะขึ้นบนบานไมได)
3. หามเลนการพนันทุกชนิดที่มีการแลกเปลี่ยนดวยเงิน และสิ่งของ หรือแมแตจะไปยืนอยู
ใกล ๆ ก็ไมได เด็กเลนไดบางชนิด เชน ยางวง ขวางปากระปอง เปนตน
4. เวลาแตง งานตองได รับ ความเห็น ชอบจากบิดา-มารดา ผู เ ฒา ผู แก จึง จะไปสูขอตาม
ประเพณีได จะทําโดยพลการไมไดโดยเด็ดขาด เวลาแตงงานตองพนฤดูเขาพรรษา
5. ผูชายมีภรรยาไดเพียงคนเดียว ผูหญิงมีสามีไดเพียงคนเดียว ขอยกเวนวาฝายหนึ่งฝายใด
เสียชีวิตเกินเวลา 1 ป และพนฤดูเขาพรรษาจึงจะแตงงานใหมได
6. ผูชายทั้งเด็กและผูใหญ จะแตงกายดวยกางเกงหรือเสื้อยืดไมได ใสไดเฉพาะเสื้อแขนยาว
เลยศอกและโสรงสีพื้นเทานั้น
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7. ผูหญิงใสผาเฉพาะของเผากะเหรี่ยงทั่วไปสีขาว ถาแตงงานแลวใสสีขาวไมได ตองใสชุด
แมบานกะเหรี่ยงเทานั้น
8. หามลักขโมย เด็ดขาด
9. ผูช ายและผู ห ญิ ง จะตั ดผมเปนทรงไมได ยกเวน โกนหรื อปล อ ยยาว มี จุ กไว ต รงกลาง
กระหมอม หรือหนาผาก
10. ที่กลาวมาแลวตั้งแตขอ 1-9 ไมวาจะเปนการกระทําในบานหรือที่ตาง ๆ ไมไดโดยเด็ดขาด
(หามใสรองเทาเขาบริเวณสํานักฤาษี)

รูปที่ 5.16 ปายกฎระเบียบของสมาชิกตะละกูหนาสํานักฤาษี
5.4 แนวทางการดําเนินงานฟนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
5.4.1 ปญหาและอุปสรรคของการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชน
ในระยะครึ่งศตวรรษที่ผานมา ชุมชนตะละกูที่เลตองคุไดผานเหตุการณที่สําคัญที่ถือไดวาเปน
วิกฤติการณที่สงผลตอการดํารงอยูและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบลัทธิฤาษี ซึ่งอาจแบง
ออกไดเปน 5 วิกฤติการณที่สําคัญไดแก
1) การปรับเปลี่ยนวิถีการปฏิบัติของพือทีมอ ฤาษีองคที่ 8 และการนําตะละกูเขาสูรบกับทหารพมา
ในชวงป 2506 จนกระทั่งตัวพือทีมอถูกเคเอ็นยูสังหารในป 2510
สิ่งสําคัญที่มีการปรับเปลี่ยนคือ การปฏิบัติตัวของฤาษีเองที่แตงงานและมีลูก 3 คน ซึ่งถือเปนการ
เปลี่ยนแปลงประเพณีปฏิบัติของฤาษีที่แตเดิมจะมีความเขมงวดในเรื่องความสัมพันธกับผูหญิง เหตุผล
ของการแตงงาน พือทีมอใหเหตุผลวาไดรับนิมิตวา เนื่องจากพือทีมอเองไมสามารถจะมีบุญบารมีไดเหมือน
ฤาษีองคกอน ดังนั้นการจะสรางบุญบารมีไดตองสรางชีวิตมนุษยใหมากขึ้น ทั้งนี้ในขณะนั้นปรากฏวามีเด็ก
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เล็กเสียชีวิตกันหลายคน นอกจากนี้พือทีมอเอง ยังนําสมาชิกตะละกูบางสวนไปสูรบกับทหารพมา โดยมี
ทหารกะเหรี่ยงบางคนจากเคเอ็นยูเขารวม24 การสูรบเปนไปอยางดุเดือดมีคนตายและบาดเจ็บจํานวนมาก
ทําใหเคเอ็นยูไมพอใจและจับตัวฤาษีไปสังหารในป 251025
การที่ฤาษีถูกจับไป ทําใหสมาชิกเกิดการระส่ําระสาย บางสวนยังเชื่อวาฤาษีจะกลับมา ตางรอ
คอย จนกระทั่งเวลาผานไปจนมั่นใจวาฤาษีไมกลับมาแลว ทางชุมชนจึงตัดสินใจไปเชิญฤาษีดูหยอ (ลูก
ศิษยฤาษีองคที่เจ็ด เปนตะวอบุรุนเดียวกับพือทีมอ)ที่อยูในเขตประเทศพมามาเปนฤาษีตอ
สิ่งที่เปนผลสําคัญจากการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของฤาษีประการหนึ่งคือ การที่ลูกของฤาษีสอง
คน26 ที่ดํารงอยูชีวิตอยูจนถึงป 2554 มีบทบาทที่สําคัญในการกําหนดแนวทางลัทธิฤาษี แมจะไมไดมี
ตําแหนงที่เปนทางการ แตสมาชิกตะละกูบางสวนใหความนับถือและรับฟงความคิดเห็น อันเนื่องจาก
สถานะการเปนลูกฤาษีและประกอบกับบุคลิกภาพสวนตัวที่มีลักษณะความเปนผูนํา
2) การเขามาครอบครองพื้นที่ของกองกําลังของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย(พคท.)ใน
บริเวณชายแดนตะวันตกพื้นที่จังหวัดตากตออุทัยธานี ครอบคลุมเขตหมูบานเลตองคุและหมูบานใกลเคียง
ในชวงป 2510-2525 (โดยประมาณ)
การทํางานมวลชนของพคท.27 ไดผลเปนอยางมาก คนกะเหรี่ยงบริเวณชายแดนตะวันตกในเขต
อํ า เภอพบพระ และอํ า เภออุ ม ผาง รวมทั้ ง บางชุ ม ชนในเขตติ ด ต อ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี สุ พ รรณบุ รี และ
กาญจนบุรี เขามารวมกับกองกําลังพคท. ในตําแหนงหนาที่ตาง ๆ เปนทหาร หนวยพยาบาล ฯลฯ การเขา
มารวมกับกองกําลังพคท. ทําใหไดรับแนวคิดทางการเมืองเรื่องของการตอสูทางชนชั้น และความคิดที่เปน
”วิทยาศาสตร” ที่ปฏิเสธอุดมการณความเชื่อทางศาสนา บางคนสามารถใชภาษาไทยไดจากการสื่อสารกับ
ผูปฏิบัติงานของพคท.ที่เปนคนไทย รวมทั้งจากการมีปฏิสัมพันธกับกลุมนักศึกษาที่เขามารวมกับพคท.ใน
24

สเติรน(Stern 1968) เขียนวาการสูรบครั้งนั้นมี”กะเหรี่ยงอิสระ”(Free Karen) เขารวม 10 คนโดยมีอาวุธปนทันสมัย
25
สมิทธ (1999) เชื่อวาปฏิบัติการของฤาษีโดยใชพิธีกรรมความเชื่อที่ทําใหนักรบเชื่อวาจะอยูยงคงกระพันเปนสิ่งที่ทําใหเค
เอ็นยูไมพอใจ บางแหลงบอกวาเปนเพราะมีความขัดแยงทางศาสนาภายในเคเอ็นยูอยูแลว มีผูนําที่นับถือพุทธที่สนิทกับ
ฤาษีถูกสังหารในเวลาไลเลี่ยกัน การจับตัวฤาษีพาเดินจากชายแดนบริเวณอําเภออุมผางเลียบชายแดนตามลําน้ําเมยขึ้น
เหนือ เปนสิ่งที่คนกะเหรี่ยงที่อยูบริเวณชายแดนจํานวนมากรับรู และเลาตอ ๆ กัน
26
ลูกผูหญิงคนโตอยูบานเลตองคุ (เสียชีวิต) ลูกผูชายอยูบานไกกอทา สวนลูกคนกลาง เสียชีวิต
27
ผูปฏิบัติงานของพคท. เลาใหฟงถึงการตอนรับของกะเหรี่ยงลัทธิฤาษี โดยโยงการเขามาในพื้นที่ของพคท. เขากับตํานาน
สมุดทองสมุดเงินที่นองผิวขาวจะนํากลับมาให โดยใหตีความวาสมุดทองก็คือหนังสือคติพจนประธานเหมา(ปกสีแดง)ที่
ทหารพคท.มักจะนําติดตัวอยูดวย
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เขตปาตะวันตกจํานวนมากในชวงหลังป 2519 สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่เปนผลจากการเขารวมกอง
กําลังพคท. คือการตั้งหลักปกฐานในหมูบานที่อยูบริเวณใกลศูนยกลางของพคท.มากขึ้น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งภายหลังจากที่พคท.ยุติปฏิบัติการในพื้นที่แลว
การเขามาของพคท. เปนระยะที่ชุมชนฤาษีอยูในชวงที่ระส่ําระสายเนื่องจากฤาษีถูกจับตัวไป
สังหาร กอนหนา สมาชิกลัทธิฤาษีสวนหนึ่งเลิกการปฏิบัติแบบฤาษี โดยเฉพาะอยางยิ่งหมูบานที่กลายเปน
ศูนยกลางของกองกําลังพคท. เชน หมูบานมองกั๊วะ หมูบานนี้เดิมทีกอนที่พคท.จะเขามาเปนหมูบานลัทธิ
ฤาษี เปนบานเกิดของพือทีมอซึ่งเปนฤาษีองคที่ 7 และปจจุบันลูกชายของพือทีมอก็อาศัยอยูในหมูบานไก
กอทาซึ่งเปนหยอมบานของหมูบานมองกั๊วะ แตหลังจากที่พคท.เขามาและหลังจากนั้น หมูบานมองกั๊วะ ก็
เลิกนับถือฤาษี
สําหรับหมูบานเลตองคุ สมาชิกฤาษีในหมูบานจํานวนมากก็ไปเขารวมกับพคท. ผูใหญบานเลตอง
คุคนเดิมเคยเปนทหารพคท. ภรรยาสังกัดหนวยพยาบาล เมื่อคุยกันถึงบรรยากาศสมัยนั้น หลายคนจะ
ระลึกถึงเพลงที่รองในสมัยนั้นที่ยังจําและรองไดจนถึงปจจุบัน หลายคนรวมทั้งลูกสาวฤาษียังจําชื่อและ
ระลึกถึงนักศึกษาหลายคนที่เขามาอยูในพื้นที่ชวงหลังเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519
อยางไรก็ตาม สมาชิกฤาษีจํานวนหนึ่ง ไมสะดวกใจที่จะยุติการปฏิบัติตามแบบลัทธิฤาษีที่ดําเนิน
มาเปนเวลานาน ชาวบานเลตองคุกลาวถึงประสบการณการตองเปลี่ยนการนุงโสรงเปนกางเกง การตองตัด
ผมมวย ซึ่งกอใหเกิดความขัดแยงในใจ หลังจากที่ฤาษีองคที่แปดถูกจับไปไมนาน ผูนําและสมาชิกฤาษี
บางสวนก็ไปนิมนตฤาษีดูหยอจากเขตประเทศพมา ใหเขามาประจําอยูในสํานักฤาษีที่เลตองคุ อยางไรก็
ตามสมาชิกพคท.ไดเขามาควบคุมการดําเนินงานของฤาษี ทําใหฤาษีตองกลับไปอยูในเขตพมา และเขามา
อีกครั้งหลังจากที่ พคท.หยุดปฏิบัติการในพื้นที่
ผลของปฏิบัติการในพื้นที่ของพคท. ทําใหหลายหมูบานที่เคยเปนหมูบานลัทธิฤาษีเปลี่ยนแปลง
ไป หมูบานมองกั๊วะ ไมไดเปนหมูบานที่นับถือลัทธิฤาษีอีกตอไป อยางไรก็ตาม บานไกกอทาซึ่งเปนหยอม
บานขนาดเล็กของบานมองกั๊วะ ยังนับถือลัทธิฤาษี ลูกชายของพือทีมอฤาษีองคที่แปด และญาติพี่นองยัง
อยูในหมูบานนี้ นอกจากนี้ ในบานมอทะที่เปนหยอมบานของบานมองกั๊วะ ก็มีพือพินิจที่ตั้งสํานักฤาษี
ขึ้นมาใหม พือพินิจเคยเปนตะวอบุบานเลตองคุ และเขารวมกับพคท. เมื่อพคท.ยุติปฏิบัติการในพื้นที่ พื
อพินิจไดฟนลัทธิฤาษีในลักษณะที่ปรับเปลี่ยนจากแบบที่เปนของเลตองคุ มีการผสมผสานอุดมการณของ
คอมมิวนิสตที่เนนความเทาเทียมกันและการตอสูเพื่อประชาชน ในความเชื่อและพิธีกรรม ตัวอยางเชน
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ขณะที่ลัทธิฤาษีของเลตองคุ ไมอนุญาตใหผูหญิงเขาไปในบริเวณพิธีกรรม แตของพือพินิจเปดโอกาสใหทุก
คนทั้งหญิงและชายและผูที่ไมใชตะละกูเขาไปในบริเวณพิธีกรรมได
3) การเขามาควบคุมพื้นที่และดําเนินโครงการพัฒนาสูความทันสมัยของรัฐไทย

และการ

ดําเนินการขององคกรทางศาสนา
หลั ง จากที่ พ คท.ยุ ติ ก ารปฏิ บั ติ ก ารประมาณป 2525 ทางเจ า หน า ที่ ท หารและตํ า รวจตระเวน
ชายแดน ก็เขามาตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่ และดําเนินโครงการพัฒนาของรัฐ โครงการที่มีผลกระทบตอ
การเปลี่ยนแปลงดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของลัทธิฤาษีที่สําคัญไดแก การจัดตั้งโรงเรียนที่ดําเนินการโดย
เจาหนาที่ตระเวนชายแดน การเสนอการจัดตั้งโรงเรียนในหมูบานอยูบนเหตุผลที่พบวาชาวบานสวนใหญ
พูดภาษาไทยไมได การจัดตั้งโรงเรียนในป 2532 นั้น แตแรกก็ไดรับการคัดคานจากชาวบาน แตหลังจาก
พูดคุยกันชาวบานก็ยอมตกลง โดยชาวบานตั้งเงื่อนไขวาเมื่อตั้งแลว หามนําเนื้อหมู เนื้อไก สุรา ยาเสพติด
นําเขามาในหมูบาน หามนํา หมู เปด ไก มาเลี้ยง และหามไมให เขาไปยุงเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของ
พวกเขาที่มีมาแตเดิม โดยเจาหนาที่ไดทําพิธีดื่มน้ําสาบานที่สํานักฤาษี
ดวยเหตุนี้ โรงเรียนจึงไดเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2533 โดยในอีกหนึ่งปตอมา ยังมีปญหา เนื่องจาก
มีคนตายไปสิบกวาคนเนื่องจากโรคทองรวงระบาด และชาวบานชุมนุมกันเพื่อใหยายโรงเรียนออกไปเพราะ
เชื่อวาเปนเพราะการทําผิดประเพณี จนผูบังคับบัญชากองกํากับการตํารวจตระเวน ชายแดนตองมา
เจรจาใหเหตุการณสงบ ในป 2535 และ 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตชด.เลตอง
คุ และสํานักฤาษี
โรงเรียนขยายตัวใหญขึ้นเรื่อย ๆ จากเดิมสอนถึงชั้นประถมปที่ 3 เทานั้น ตอมาขยายชั้นไปถึง
ประถมปที่ 5 ในป 2554 มีครูทั้งหมด 9 คน สอนตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวม
ทั้งหมด 310 คน เปนชาย 164 คน หญิง 146 คน สวนหนึ่งเปนเด็กที่มาจากหมูบานเขตพมา และมาอยู
ประจําที่โรงเรียนบานเลตองคุ เด็กที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาเริ่มออกไปเรียนตอระดับมัธยมที่โรงเรียนใน
ตัวอําเภออุมผางตั้งแตป 2547 การไปเรียนตอและอยูอาศัยในหอพักหางไกลจากหมูบาน ทําใหเด็กจาก
ชุมชนตะละกูตองเปลี่ยนแปลงความประพฤติปฏิบัติที่เคยทําเมื่ออยูในชุมชน ทั้งในเรื่องของการไวทรงผม
เสื้อผา การกินอาหารที่ยากที่จะละเวนในเรื่องเนื้อหมูเนื้อไก
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ผลของการเปดโรงเรียนมาตั้งแตป 2533 ทําใหปจจุบันมีคนวัยหนุมสาวในหมูบานพูดภาษาไทย
ไดมากขึ้น จํานวนนักเรียนที่กําลังเรียนตออยูในระดับมัธยมและสูงกวานั้นมีมากขึ้น28 สําหรับผูเรียนจบ
ระดับมัธยมปลาย ในป 2554 มีบางคนกลับมาทํางานเปนผูดูแลเด็กกอนวัยเรียนในหมูบาน บางคนไดเปน
ตชด.และไปเรียนตอครูเพื่อกลับมาสอนที่โรงเรียนตชด.ในหมูบาน บางคนกําลังอยูในชวงการเรียนตอ
ระดับอุดมศึกษา บางคนไปอบรมเปนผูชวยพยาบาลและไดงานทําที่โรงพยาบาลในตัวอําเภออุมผางหรือใน
จังหวัดอื่น
ในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ หลังป 2530 เปนตนมา หนวยงานของรัฐมีงบประมาณดําเนินการ
ในพื้นที่มากขึ้น โครงการที่สําคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในหมูบาน ไดแก โครงการใหเงินกู ที่มีจํานวน
คอนขางมากไดแก โครงการแกไขปญหาความยากจน และตอมาเปนกองทุนเงินลาน ทําใหชาวบานนํา
เงินกูไปซื้อรถไถนาเดินตาม เปลี่ยนจากการใชควายไถนา อีกทั้งสามารถใชเดินทางและขนสงสินคาไปขาย
และซื้อสินคาอุปโภคบริโภคจากตลาดที่เปงเคลิ่งเขามาขายในหมูบาน ลักษณะของการบริโภคเปลี่ยนแปลง
ไป โดยมีการบริโภคสินคาจากตลาดประเภทบะหมี่สําเร็จรูป ปลากระปอง น้ํามันพืช เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ
มากขึ้น เด็ก ๆ บริโภคขนมถุงมากขึ้น สังเกตเห็นไดจากขยะพลาสติคที่เริ่มทิ้งเกลื่อนหมูบาน การปรับปรุง
ถนนใหรถมอเตอรไซดสามารถเดินทางไดในระยะแรก และการปรับปรุงถนนใหรถใหญสามารถเดินทางได
เปนการเรงใหชาวบานผนวกเขาสูสังคมใหญและเศรษฐกิจแบบเงินตราไดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากการผลิตพืชไร
พืชสวนเพื่อขายมากขึ้น และซื้อสินคาอุปโภคบริโภคจากภายนอกมากขึ้นแลว ยังพบวาคนหนุมสาวและวัย
ทํางานเริ่มออกไปทํางานนอกหมูบานมากขึ้น29 ทั้งที่ไปทําไรปลูกพืชเศรษฐกิจของตัวเองในหมูบานอื่นใน
อําเภออุมผางที่ใกลเสนทางขนสง และไปเปนแรงงานรับจางอยูในจังหวัดอื่น ๆ สวนใหญเปนแรงงาน
กอสรางอยูที่กรุงเทพ และระยอง
ดานการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เปนผลจากการเขามาดําเนินการของรัฐไทยไดแก การสนับสนุน
สํานักงานสาธารณสุขและการอบรมการแพทยสมัยใหมใหอาสาสมัครในหมูบาน ทําใหเกิดการรับเอา
28

ผูใหญบาน(สัมภาษณ 10 พฤษภาคม 2554) บอกวาจํานวนคนที่ไปเรียนตอคิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนผูใหญใน
หมูบาน เมื่อประมาณ 7 ปที่ผานมา (2547) นิสารัตน(สัมภาษณ 17 พฤษภาคม 2554) ไปเรียนตอชั้นมัธยมเปนรุนแรก
โดยมีนักเรียนทั้งหมด 7 คน หลังจากนั้นทยอยไปทุกป บางคนไดทุนสมเด็จพระเทพฯ เรียนตอเนื่องถึงระดับอุดมศึกษา
ขณะนี้กําลังเรียนทั้งหมด 20-30 คน
29
ผูใหญบาน(สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 2554) ประมาณการวาผูที่ออกไปทํางานนอกหมูบานมีรอยละ 10 ของคนในวัย
ทํางานทั้งหมด สวนใหญเปนผูชาย แตผูชวยผูใหญบาน(สัมภาษณ 17 พฤษภาคม 2554) บอกวาไปทํางานประมาณ 20
คน เปนผูหญิง 5-6 คน
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ความรูใหมเขามาปฏิบัติแทน หรือเพิ่มเติมจากวิธีการรักษาพยาบาลแบบดั้งเดิม การเชื่อมกับอําเภอผาน
การประชุมประจําเดือนของผูใหญบานและกรรมการหมูบาน รับเอาแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
มาปฏิบัติ ก็เปนสิ่งที่เ ห็นไดชัดในระยะสองสามทศวรรษที่ผานมา การเติบโตขององค กรปกครองสว น
ทองถิ่น ในกรณีนี้ไดแก เทศบาลตําบลแมจัน ที่ทํางานกับชาวบานเลตองคุ ทําใหชาวบานกลายเปนสวน
หนึ่งของระบบการเมืองการปกครองของรัฐไทยอยางใกลชิดยิ่งขึ้น การตั้งกลุมเยาวชน และกลุมแมบาน
ในชวงหนึ่งปที่ผานมา หลังจากที่เยาวชนเริ่มเรียนจบและกลับมาอยูหมูบาน ทางราชการจึงเขามาสงเสริม
ในสวนขององคกรทางศาสนา มีองคกรทางศาสนาหลายองคกรที่พยายามเขามาเผยแพรศาสนา
ในหมูบานเลตองคุ
ในสวนของศาสนาคริสต มีความพยายามมากวาครึ่งศตวรรษ คณะมิชชันนารี30

(ยูแบงก

และดอจ 2506) เดินทางไปเลตองคุเปนครั้งแรกในปพ.ศ. 2505 เพื่อเผยแพรศาสนา บันทึกรายงานการ
เดินทางระบุวาพบพือไจย และลูกศิษยวัดอยูประมาณ 40 คน มีรายละเอียดความพยายามที่จะชักชวนให
ฤาษีเปลี่ยนศาสนา ซึ่งก็ไมประสบผลสําเร็จในขณะนั้น แมการเดินทางมาเลตองคุของมิชชันนารี เปนการ
มาตามคําเชิญของพือทีมอจากการที่พือทีมอไดรับนิมิตที่บอกวา ป พ.ศ. 2505 จะเปนปที่ “นองผิวขาว” จะ
มาเยี่ยม แตคณะมิชชันนารี ตองผิดหวัง ดวยเหตุที่พือไจยไมไดแสดงความสนใจในการรับเอาศาสนาคริสต
แตกลับสนใจที่จะแสวงหาอํานาจภายนอกที่จะมาชวยยุติเหตุการณการสูรบที่เกิดขึ้นระหวางทหารพมา
และเคเอ็นยู ดังที่คณะมิชชันนารีมีขอสรุปวา “มีปจจัยที่ไมเอื้อหลายประการที่จะตองพิจารณาในการ
วางแผนที่จะทํ า งานกับตะละกูตอไป อัน ดับแรกก็คือ สิ่ง ที่เขาสนใจในขณะนี้คือความอยู รอดในทาง
รูปธรรมที่เปนวัตถุ เราตองเตรียมที่จะชวยเหลือเขา แตจะตองนําเขาใหรับเอาพระผูชวยใหรอดที่พระเจาได
สงลงมา...”31
ในชวงป 2510 เมื่อคณะมิชชันนารีเขาไปที่หมูบานเลตองคุอีกครั้งในป 2512 นั้นพบวาสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ในสํานักของพือไจยนั้นพุพังลง ชาวบานบางสวนยายไปอยูที่อื่น คนที่อยูยังทําพิธีกรรมแตเฉพาะ
30

มิชชันนารีจาก American Baptist Mission และ United Christian Missionary Society-Disciples รวมกันตั้ง
สํานักงานที่อําเภอสังขละบุรีในป 2503 การเดินทางไปเลตองคุครั้งแรกเปนการเดินทางโดยชางจากอําเภอสังขละบุรีไปถึง
บานเลตองคุใชเวลาทั้งหมดสิบสองวัน โดยหยุดพักพรอมทั้งเผยแพรศาสนาตามหมูบานตางๆ บานละหนึ่งถึงสองคืน (ดู
Hovemyr, 1997)
31
หลังจากการไปเลตองคุครั้งแรกในป 2505 คณะมิชชันนารีก็ไดเดินทางไปเยี่ยมพือไจย ที่บานเลตองคุอีกทุกปตั้งแตป
2506 ถึงป 2508 และหยุดไปเพราะหลังจากนั้น ก็เริ่มเกิดความไมสงบเพราะพือไจยเตรียมการสูรบกับทหารพมา
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บางพิธีกรรมที่ปกติทําไดเองโดยไมตองมีพือไจย แมในสถานการณอยางนี้ ทางคณะมิชชันนารีก็พบวา
ชาวบานไม สนใจจะรับเอาศาสนาคริสต และยังพากันรอคอยการกลับมาของพือทีมอ (Hovemyr 1997)
อยางไรก็ดี ในป 2551 ทางคริสตจักรแบบติสตเริ่มเปลี่ยนศาสนาใหกับครอบครัวจํานวนหนึ่ง และ
สรางโบสถในหมูบาน ครอบครัวที่เปลี่ยนศาสนาทั้งหมดเปนครอบครัวและญาติพี่นองของผูใหญบานคน
เดิมที่ถูกลอบสังหารในป 2551 ความเสียใจตอปญหาความแตกแยกและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในกลุม
ตะละกูดวยกันมีสวนทําใหครอบครัวดังกลาวตัดสินใจเปลี่ยนศาสนา
นอกจากการทํางานของคริสตจักรในหมูบานแลว พระในศาสนาพุทธมักจะเดินธุดงคและเขามา
พักอาศัยในหมูบาน อยางไรก็ดีหมูบานเริ่มสรางศาลาวัดพุทธขึ้นในชวง 3-4 ปที่ผานมา การสรางศาลาวัด
นี้ไดรับการสนับสนุนจากลูกสาวฤาษี ซึ่งเลาใหผูวิจัย(ขวัญชีวัน บัวแดง)ฟงวาพระที่มาสรางศาลาวัดเปนรุน
พอ(ฤาษี)อยูสังขละบุรี ทุกปจะมีพระมาจําพรรษา ในปนี้ (2554) มี 1 องค แตถาเปนชวงสงกรานตจะมา
กันมากถึง 100 รูป มาอยูกัน 4-5 วัน ลูกสาวฤาษียังพูดถึงแผนการไปเที่ยวกรุงเทพฯกับคณะของเจาคณะ
อําเภอสังขละบุรี ในชวงฤดูรอนป 2555 ในขณะเดียวกันที่หมูบานยังมีฤาษีจากจังหวัดนครราชสีมา เขามา
อยูในถ้ําทางเหนือของหมูบาน บางครั้งจะมีพระมาอยูดวย และออกบิณฑบาตตอนเชา
4) ความขัดแยงของกองกําลังฝายตาง ๆ บริเวณชายแดน
ชุมชนตะละกูหมูบานเลตองคุ ไดรับผลกระทบจากการตอสู ชวงชิงอํานาจและพื้นที่ ระหวางกลุม
อํานาจตางๆ บริเวณชายแดน ตั้งแตป พ.ศ. 2500 โดยประมาณเปนตนมา มีการอพยพโยกยายของคน
กะเหรี่ยงจากฝงประเทศพมาเขามาในเขตประเทศไทยเริ่มมีตั้งแตชวงนั้น (ยูแบงกและดอจ 2506 )
หมูบานเลตองคุอยูติดกับชายแดน โดยที่ในเขตประเทศพมามีหมูบานกะเหรี่ยงอีกหลายหมูบานที่นับถือ
ลัทธิตะละกู นอกจากการโยกยายหนีสงครามแลว ยังมีการโยกยายรายบุคคลแตงงานขามหมูบาน บุคคลที่
โยกยายเขามาอยูในหมูบานเลตองคุจํานวนหนึ่ง มีที่นาอยูในหมูบานเขตประเทศพมา ในชวงกอนป 2540
โดยประมาณ ซึ่งเปนชวงที่กองกําลังเคเอ็นยูยังคุมพื้นที่ฝงพมาอยู ชาวบานจากบานเลตองคุมีปญหาไม
มากในการกลับไปทํานาในหมูบานเดิมในเขตพมา รวมทั้งการขามไปหาของปา จับปลาและสัตวน้ําใน
แมน้ําสุริยะ ซึ่งเปนแมน้ําใหญในเขตฝงพมา ทั้งนี้เนื่องจากผูนําหมูบานและชาวบานมีความสัมพันธอันดี
กับเคเอ็นยูที่เปนคนกะเหรี่ยงเชนกัน ตอมาหลังจากป 2540

กองกําลังกะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตย

(Democratic Karen Buddhist Army-DKBA-ดีเคบีเอ) แยกตัวออกจากเคเอ็นยู และเขามาคุมพื้นที่แทนเค
เอ็นยูบางจุด ชาวบานก็สรางความสัมพันธที่ดีกับดีเคบีเอ และไมมีปญหาในการขามไปทํานาและหาของ
ปาในเขตประเทศพมา แตภายหลังเมื่อกองกําลังทหารพมาเขามายึดครองบางพื้นที่มากขึ้น การเดินทาง
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กลับไปฝงประเทศพมาเพื่อหาของปาและทํานามีความยากลําบาก ตองเสียภาษีใหแกทหารพมา ทั้งในรูป
ของเงิน ขาว เอารถอีตอกไปทํางานใหโดยไมไดคาตอบแทน ในป 2554 ทหารพมาหามชาวบานบานเลตอง
คุไปทํานาที่ฝงพมา เมื่อผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และผูนําทางศาสนา เขาไปเจรจาตามที่ทางฝายพมา
เชิญไปในเดือนเมษายน 2554 ขากลับถูกลอบยิงทําใหผูชวยผูใหญบานเสียชีวิต ในป 2554 ชาวบานจึง
ไมไดไปทํานา ซึ่งจะมีผลกระทบตอชาวบานจํานวนหนึ่งที่จะไมมีขาวกินในปเดียวกัน พบวาชาวบานสวน
หนึ่งเริ่มออกไปทํางานตางจังหวัดเพื่อหารายไดเอาไวซื้อขาว
5) ปญหาความขัดแยงภายในในเรื่องแนวทางการปฏิบัติของลัทธิฤาษี
เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นดังกลาวขางตน กอใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการปฏิบัติตาม
แบบลัทธิฤาษีที่ดําเนินมาเปนเวลานาน เชน กรณีนักเรียนทั้งที่อยูโรงเรียนบานเลตองคุ และที่ไปเรียนตอที่
อื่น ที่ไมสามารถแตงกายแบบฤาษี ไมสามารถละเวนจากเนื้อหมู ไก ฯลฯ ทางฤาษี บูโข และผูนํา ได
ประนีประนอมและปรับกฎเกณฑใหมเปนระยะ ๆ โดยการปรึกษาหารือกับชาวบาน เชน เมื่อไมสามารถ
ควบคุมการปฏิบัติของครูและนักเรียนในโรงเรียนเลตองคุได ก็ใชวิธีกําหนดวาเขตโรงเรียนเลตองคุเปนเขต
ยกเวน ไมถือวาเปนเขตลัทธิฤาษี หรือกรณีที่นักเรียนไปเรียนตอที่อื่น เมื่อกลับเขามาอยูหมูบานตองผาน
พิธีชําระลางมลทินตาง ๆ กอนจึงจะกลับมาเปนสมาชิกฤาษีไดเหมือนเดิม
ความพยายามปรับเปลี่ยนการปฏิบัติในหลายเรื่องกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผูที่เห็นดวยและ
ไมเ ห็น ด ว ย ในยุคของผูใ หญ บา นคนที่เ สีย ชีวิ ตไปกอ นหนา นี้ มีเ หตุการณความขัดแยงที่สํา คัญ หลาย
เหตุการณ ยกตัวอยาง เชน ในป 2548 ผูใหญบานยกงาชางคูเล็กและพระพุทธรูปที่อยูในสํานักฤาษีใหกับ
พระผูใหญของกลุมดีเคบีเอซึ่งเขามายึดครองพื้นที่บริเวณชายแดนใกลหมูบาน เนื่องจากความตองการจะ
ผูกสัมพันธอันดี เพื่อความอยูรอดของชุมชนที่จะตองขามไปทํานาในเขตพมา อยางไรก็ดี หลังจากมอบ
งาชางและพระพุทธรูปใหกับกลุมดีเคบีเอที่มารับเอาที่หมูบานไปแลว มีชาวบานทั้งจากบานเลตองคุ บาน
หมองกั๊วะ และอีกหลายบานที่ไมเห็นดวย และฟองรองเรื่องนี้ตอทางอําเภอ ขอมูลจากบันทึกของตชด.32
ใหรายละเอียดลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น และวิเคราะหปญหาความขัดแยงภายในชุมชนฤาษี วา ความ
32

บันทึกสรุปรายงานของตชด.กลาวถึงการชี้แจงของผูใหญบานวา “งาชางคูเล็กนั้นเปนงาชางที่ชํารุดที่บริเวณทอนบนมี
รอยหัก ประกอบกับปจจุบันราษฎรบานเลตองคุ มีพื้นที่ทํากินนอยจึงขอออกไปประกอบอาชีพทําไรทําสวนอยูในเขตพมา
...แตตองเสียภาษีใหกับทหารพมา กกล.KNU กกล.DKBA กกล.KPF เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขา-ออกเขตแดน
ไทย-พมา เมื่อ พ.อ.นะคํามวยกับพระอุตุสะนะมาขอยืมงาชาง และพระพุทธรูปเพื่อนําไปทําบุญคูกับเจดียที่วัดเมียวจี่งูและ
บอกวาเมื่อเสร็จพิธีแลวจะนํามาคืนใหพรอมกับนําปจจัยที่ไดจากการทําบุญมาพัฒนาสํานักฤาษีดวย..” ในบันทึกยังให
ตัวเลขของชาวบานที่ตองเขาไปทํานาในเขตพมาจํานวน 65 ครอบครัวจาก 44 ครัวเรือน
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ขัดแยงเกิดจากคนสองกลุม คือกลุมของผูใหญบานเกา และกลุมของลูกสาวฤาษี สาเหตุของความขัดแยง
ที่สําคัญไดแก “ความตองการที่จะเปนใหญในหมูบานเลตองคุ” และการที่ผูใหญบานเกาจะนําศาสนา
คริสตเขามาเผยแพรในหมูบานเลตองคุ
เหตุการณความขัดแยงเรื่องงาชางยุติลง โดยในการประชุมของชาวบานที่จัดโดยตชด. ชาวบานที่
เขารวมประชุมสวนใหญ (80 คน) ไมตองการงาชางคืน อีก 60 คนตองการคืน และมีผูงดออกเสียง 49 คน
หลังจากนั้น นายอําเภอไดเดินทางไปประชุมที่หมูบาน เพื่อเลือกผูใหญบาน ซึ่งปรากฏวาชาวบานสวนใหญ
ยังตองการใหผูใหญบานดํารงตําแหนงตอไป อยางไรก็ดี ในป 2551 ผูใหญบานถูกลอบสังหารระหวางทาง
ขณะที่เดินทางไปประชุมที่อําเภอ
เหตุการณความขัดแยงที่สําคัญอีกเหตุการณที่มีความตอเนื่องกัน นั่นคือการเปลี่ยนแนวทางการ
ปฏิบัติเรื่องการกินเจ ในการปฏิบัติที่ดําเนินมาเปนเวลานานนั้น สมาชิกตะละกูไมกินเนื้อหมูและเนื้อไก แต
สามารถจับสัตวปาและสัตวน้ํามากินเปนอาหารได นอกจากนี้ สมาชิกสวนหนึ่งยังคงสืบตอพิธีเลี้ยงผีบรรพ
บุรุษ ซึ่งต องใช ตัว อน ที่อยูใ นป ามาเปน สวนประกอบของการทํา พิธี อยางไรก็ดี ทางสํา นัก ฤาษีรว มกั บ
ผูใหญบานคนเดิมไดกําหนดใหมีการทดลองกินเจเปนเวลา 3 ป 3 เดือน เริ่มตั้งแตป 2550 โดยงดเนื้อสัตว
ทุกชนิด เมื่อครบระยะทดลองตนป 2554 สมาชิกตะละกูสวนใหญกลับไปสูการปฏิบัติแบบเดิม เหลือ
ประมาณ 35 ครอบครัวที่ยังกินเจ ฤาษีเองไดกําหนดกฎระเบียบใหม ใหเฉพาะสมาชิกตะละกูกินเจคือละ
เวนจากการกินเนื้อสัตวเทานั้น ที่สามารถเขามาทําบุญในวัดได ทําใหสมาชิกตะละกูที่ไมกินเจซึ่งมี
จํานวนมากกวาไมสามารถจะเขาไปในวัดได และไมสามารถทําพิธีที่เกี่ยวกับการถวายของใหฤาษีได (เชน
การถวายเทียนในพิธีหลังงานศพ) หัวหนาทางศาสนาที่ทําหนาที่ประสานงานระหวางชุมชนกับสํานักฤาษี
ก็เปนหัวหนาที่รับผิดชอบเฉพาะคนที่กินเจเทานั้น ผูที่ทําหนาที่บูโข ซึ่งเสียชีวิตไปตั้งแตป 2551 ไมไดรับการ
เลือกตั้งขึ้นมาใหม
เมื่อผูวิจัยเขาไปในหมูบานในเดือนสิงหาคมป 2554 พบวาชาวบานรูสึกเดือดรอนใจ เพราะชาว
ตะละกูที่ไมกินเจ ถูกกีดกันออกจากการเขาไปรวมพิธีในสํานักฤาษี ลูกสาวฤาษีองคที่แปดกลาววา ฤาษี
ไม ใ ห เ ข า วั ด เพราะไม กิ น เจ ก็ เ ลยบอกว า ถ า ไม ทํ า บุ ญ ให ก็ ไ ปอยู ฝ ง พม า เสี ย (ถอดความจากภาษา
กะเหรี่ยง) สําหรับผูกินเจบางสวนไปสรางวัดและเจดียใหมที่ในเขตฝงพมาในระยะ 1-2 ปที่ผานมา และยาย
ไปอยูทางฝงพมา ในเดือนพฤศจิกายน ป 2554 ทางหมูบานไดประชุมและมีมติใหฤาษียายไปอยูฝงพมา ซึ่ง
ก็เปนความสมัครใจของฤาษีเอง ฤาษียืนยันจากนิมิตที่ไดวา ยุคนี้ชาวบานตองกินเจ และเฉพาะผูที่กินเจ
เทานั้นจะสามารถเขามาในวัดได (คุยทางโทรศัพทกับปลัดอําเภออุมผางวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2554)
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ในระยะเวลา 50 ปที่ผานมา จํานวนสมาชิกตะละกูมีลดนอยลง แมจํานวนหมูบานที่มีคนนับถือ
ลัทธิฤาษีจะไมเปลี่ยนแปลงมากนัก แตในแตละหมูบานจะมีคนเปลี่ยนแปลงไปนับถือศาสนาอื่นมากขึ้น
แมแตในหมูบานเลตองคุซึ่งถือเปนศูนยกลางลัทธิฤาษีเนื่องจากมีสํานักฤาษีตั้งอยู ในปจจุบันบางครอบครัว
เริ่มรับเอาศาสนาคริสตและมีโบสถตั้งอยู บางครอบครัวถือไดวาเปนลัทธิฤาษีแตก็มีการปฏิบัติทางศาสนา
พุทธผสมผสานเขาไปดวย ในหมูบานมีวัดพุทธอยูดวย นอกจากนี้ ในกลุมที่นับถือลัทธิฤาษีดวยกันปจจุบัน
ก็ยังแบงออกเปนกลุมที่กินเจกับไมกินเจ หมูบานที่เคยเปนหมูบานลัทธิฤาษีจึงกลายเปนหมูบานที่มีความ
หลากหลายทางศาสนา
ตาราง 5.3 รายชื่อหมูบานตะละกูในเขตไทยและพมา
ลําดับ ชื่อหมูบาน* กลุม กินเจ ไม ตะละกู ครัวเรือน
ที่
ภาษา
กินเจ ทั้งหมด (หลัง)
1

ทีมอทะ

สกอว







20

2

กุยเหลอเติง

โปว







20

3

เปอโยปู

สกอว



-



4

ทีเหลอพอง

โปว







หมายเหตุ
กินเจมากกวา
เฉพาะกินเจ

2

มี แ ค 2 หลั ง ส ว นที่ กิ น เจ
ยายไปอยูเปอโยปู

5

ไกวอ

โปว

-





5

6

ตะวอซอ

สกอว

-





6

7

ส ะ ห ล า อ อ ง โปว



-



5

ยายจากตองกะเร ทั้งหมด

กลา (หมูบาน
ใหม)
8

จะกะวะ

พมา







20

9

ไมนอดะทะ

โปว







30

10

กุยเคลอะ

สกอว





-

50

ตะละกู 30 หลั ง ที่ เ หลื อ
พุทธ คริสต

11

แหมะกวินี

สกอว







10

12

แมะเตอลา

สกอว

-





45

142

ลําดับ ชื่อหมูบาน*
ที่
13

กลุม กินเจ ไม ตะละกู ครัวเรือน
ภาษา
กินเจ ทั้งหมด (หลัง)

เลเตอะริ (ที สกอว

-



-

20

โพคอ)

หมายเหตุ
เปนตะละกู 10 หลัง อดีต
หมู บ า นตะละกู เพิ่ ง ออก
จากตะละกูปที่แลว ไปเปน
พุทธ คริสต

14

จะกะวะ (จะ พมา





-

(?)

ก ะ ว ะ ใ ห ญ

ตะละกู 12 หลัง ที่เหลือ
พุทธ คริสต

หมูบานเกา)
15

ยัวซิ

พมา







20

16

กลึ ตึ คี

สกอว



-

-

(?)

ตะละกู 20 หลัง ที่เหลือ
พุทธ คริสต

17

นุ เซ คลาย
(nuv

โปว







(?)

โปว

-



-

(?)

sei

gaiv)
18

เกรง กราง

ตะละกู 2 หลัง ที่เหลือพุทธ
คริสต

19

เกิง ซะ พอง

โปว



-



30

20

นุ วะ บง

โปว







13

21

นุ ทู ดิ

โปว







4

22

โก กะ จวย

โปว





9

23

โกะ คะ ไม

โปว







5

24

ลึ มึ เตอ

โปว







7

25

โก ทู เมล

โปว





2

26

โก ทู เมล

โปว





2

ที่มา: สัมภาษณพะตี่พา 1 สิงหาคม 2554 โดยเปนตัวเลขประมาณการ
* หมูบานเรียงรายบริเวณบริเวณชายแดนไทยจากทิศใตไปทิศเหนือ
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5.4.2 แนวทางการฟนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ชุมชนลัทธิฤาษีกอตั้งและสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากชุมชน
กะเหรี่ยงอื่น ๆ มาเปนเวลายาวนาน ที่ผานมา วิถีชีวิตและวัฒนธรรม มีการปรับเปลี่ยนอยูบาง แตการ
ปรับเปลี่ยนอยางมาก เกิดขึ้นในระยะครึ่งศตวรรษที่ผานมา อันเนื่องจากปฏิบัติการของรัฐชาติไทย รัฐชาติ
พมา กองกําลังกลุมตาง ๆ รวมถึงพลังของทุนและเศรษฐกิจเชิงพาณิชย ที่ขยายตัวเขามาควบคุมพื้นที่และ
ผลักดันปฏิบัติการตาง ๆ ที่สงผลตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดําเนินมายาวนาน ในการเผชิญกับวิกฤติการณ
แตละครั้ง ฤาษี ตะวอบุ บูโข และผูนําในชุมชน มีความพยายามหาทางออก โดยการปรับเปลี่ยนระเบียบ
ปฏิบัติตาง ๆ เพื่อดํารงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ทามกลางอํานาจรัฐและทุนที่เขมแข็งกวา และความตองการ
ของสมาชิกชุมชนที่ตองการเปลี่ยนแปลงไปสูทิศทางการพัฒนาแบบทันสมัย
จากการศึกษาพบวา แนวทางที่ผูนําและสมาชิกชุมชนใชเพื่อประกันความอยูรอดของลัทธิฤาษีใน
อดีตจนถึงปจจุบัน มี 4 แนวทางไดแก
1) การกําหนดขอบเขตพื้นที่ลัทธิฤาษี และย้ํายืนยันหรือเขมงวดกับระเบียบปฏิบัติแบบลัทธิฤาษี
ภายในขอบเขตที่กําหนด เปนความพยายามทําใหพื้นที่ยังเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ปราศจากการปฏิบัติที่นอก
กฎระเบียบที่ถือวาเปน”มลทิน” เชน การกันพื้นที่บริเวณ”สนามบินเกา”ที่เปนโรงเรียนและสถานีอนามัย
ออกจากการเปนพื้นที่ฤาษี เพราะฉะนั้นเมื่อมีคนภายนอกที่ละเมิดการปฏิบัติแบบฤาษีมาอยูบริเวณนี้ ก็ถือ
วาไมไดทําใหพื้นที่ของลัทธิฤาษีมีมลทินไปดวย นอกจากนี้เริ่มมีการทําปายบอกกฎเกณฑเปนภาษาไทย
เพื่อสื่อสารกับคนภายนอกมากขึ้น
2) การสรางกฎระเบียบใหม เพื่อสรางชุมชนศีลธรรมที่เขมงวดกวาเดิม เชน ความพยายามในระยะ
3-4 ปที่ผานมา ที่ใหชุมชนกินเจ
3) ใหความรวมมือ ประนีประนอมกับกลุมองคกรตาง ๆ เปดรับใหเขามาดําเนินการภายในขอบเขต
หมูบาน ดังจะเห็นไดวา มีกลุมศาสนาหลายกลุมเขามาตั้งสํานักของตนเองในหมูบาน รวมทั้งการตั้งสถานี
อนามัยที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐ และสถานีอนามัยที่ไดรับความชวยเหลือจากองคกรพัฒนาเอกชน
4) การพยายามเขาหาประสานอํานาจกับกองกําลังกลุมตาง ๆ ทางฝงพมา และการทํางานอยาง
ใกลชิดของผูใหญบาน และกรรมการหมูบาน กับหนวยงานของรัฐไทยและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
ความอยูรอดดานอาหาร
อยางไรก็ดี มีขอสังเกต แนวทางตาง ๆ ไมแนชัดวาไดผลดีในการรักษาความเปนลัทธิฤาษีไดหรือไม
เชน กฎระเบียบเรื่องการกินเจ ที่ทําใหชุมชนลัทธิฤาษีแบงออกเปนกลุมที่กินเจ กับกลุมที่ตองการดํารง
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ลักษณะการบริโภคแบบดั้งเดิม และทําใหตองเปลี่ยนแปลงฤาษีในป 2554 การไมปฏิเสธและเปดรับความ
รวมมือกับเจาหนาที่ทั้งฝายไทย พมา องคกรทางศาสนา องคกรพัฒนาเอกชน ฯลฯ เนื่องจากไมสามารถ
แข็ง ขืน กับอํานาจที่เข มแข็งกวา อีก ทั้งเพื่อผลประโยชนดานต าง ๆ อาจทํา ให ชุมชนไดรับอิท ธิพลจาก
ความคิดและการปฏิบัติแบบใหมที่ละเลยภูมิปญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิม แตก็อาจจะเกิดผลดีที่ทําใหคน
สวนหนึ่งรูเทาทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงภายนอก
อยางไรก็ดี จากการศึกษาพบวาผูนําของชุมชนทราบดีถึงปญหาตาง ๆ ที่รุมเราที่อาจสงผลตอ
คุณภาพชีวิตที่แยลงและการดํารงวัฒนธรรมแบบเดิม มีความพยายามจะแกไขดวยวิธีการตาง ๆ แตยังไม
พบวา ความพยายามดังกลาวมีการทําอยางเปนระบบ ไมเพียงแตแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแลว แตเพื่อรับกับ
ปญหาที่จะมีมากขึ้นเมื่อชุมชนเปดตัวอยางเต็มที่ตอโลกภายนอกมากกวาปจจุบัน

145

บทที่ 6
การดํารงอยูของ”เบลาะ”และรูปแบบการถายทอดองคความรู
ในพื้นที่ที่เปนเปาหมายการศึกษาทั้ง 4 ชุมชน พบวาไมมีเบลาะคงอยูตอไปแลว จึงทําการศึกษา
นอกพื้นที่งานวิจัย 3 ชุมชนที่ยังมีเบลาะอยู โดยมี 2 ชุมชนที่มีเบลาะคงอยูตอเนื่องกันมาจากโบราณกาลมา
จนถึงปจจุบัน คือ หมูบานแมละมาหลวง อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน และหมูบานแมวะหลวง อําเภอ
ทาสองยาง จังหวัดตาก สวนอีกหนึ่งหมูบานที่ศึกษาเปนชุมชนที่พลิกฟนเบลาะใหมหลังจากเบลาะหายไป
ราว 80 ปมาแลวกลับมาใหมคือหมูบานหวยโตง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงรายซึ่งเปนหมูบานใกล
ที่สุดกับหมูบานหินลาดใน ขณะเดียวกันที่หมูบานใกลเคียงกับหมูบานมอวาคียังมีรองรอยที่ตั้งเบลาะราว
100 ปมากอน ซึ่งยังคงมีเสาหลักของเบลาะเกาอยูที่บานแมสะปอกรองรอยเหลานี้สามารถคาดการณไดวา
เดิมกวา 100 ปมากอนนั้น มีเบลาะกระจายไปทั่วชุมชนกะเหรี่ยงในละแวกเหลานั้น
6.1 ความหมาย “เบลาะ” ที่พบในบทธา
จากการศึกษาพบวา เบลาะ ไมเพียงแตเปนสิ่งกอสรางที่คลายกับบานขนาดเล็ก แตมีความสําคัญ
ในฐานะที่เปนกลไกการสืบทอดวิถีวัฒนธรรมของคนกะเหรี่ยง โดยมีผูนําแบบดั้งเดิมหรือฮีโข และผูอาวุโส
ในชุมชนเปนผูดูแลการกอสรางและการใชเบลาะ ใหเปนพื้นที่การเรียนรู พื้นที่ปฏิบัติการกิจกรรมทุกๆ ดาน
ของชุมชน ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา (พิธีกรรม จารีตประเพณี ธรรมเนียม
ปฏิบัติตางๆ)และการเมือง ในวงจรชีวิตของผูคนในรอบป การมีเบลาะสะทอนความมั่นคงของการกอตั้ง
ชุมชนและการพึ่งพาตนเอง ดังคําพังเพยภาษากะเหรี่ยงที่วา“Le plez of dauv blauf dauv co, av hkai iz
of lauz htof gix laux hsau miz neif lauz” แปลวา “แตเดิมเราอยูแบบมี เบลาะ มี โจ (โรงเรียน) ในปจจุบัน
เราอยูอยางไกปา ไกฟา” หมายความวา แตเดิม เบลาะ เปนรากฐานวิถีชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยงที่สราง
ความเปนปกแผนมั่นคงของชุมชน แตปจจุบันในยามที่ เบลาะ หายไปจากชุมชนแลว ชุมชนขาดความเปน
ปกแผนและมั่นคงเสมือนวิถีของสัตวปา เชน ไกปา ไกฟา ไรซึ่งความเปนปกแผนและไรกฏระเบียบตางๆ
นอกจากนั้น เบลาะ เปนพื้นที่ถายทอดองคความรูและปฏิบัติการจากรุนสูรุนจากผูเฒาผูแกสูคนรุน
ใหม จึงเปนพื้นที่การเรียนรูโดยตรงของคนหนุมคนสาวและเด็กของชุมชนตลอดมาดังบทลํานําที่กลาวไววา
มี เต เบลาะ เต เลอะ ฮี่ เคอ

ปฺกา เต โจ เต เลอะ ฮี่ เคอ

มี เต เบลาะ ธิ จฺกอ ปฺกอ เดอ

ปฺกา เต โจ ธิ จฺกอ ปฺกอ เดอ
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อะ เบลาะ โดะ ปู สอ เหล เลอ

หมื่อ เดอ ควา อะ หลอ เลอะ เปลอ

มีความหมายวา “ผูเฒาผูแกสรางเบลาะไวที่ชานใตหมูบาน ผูเฒาผูแกสรางเบลาะไวนอกหมูบาน
สรางเบลาะไปตีฆองกลองฉิ่งฉาบไปดวย เสียงกองกังวานดังระงมทั่วในเบลาะ ที่ตรงนี้เปนที่ของหนุมสาว
แตดั้งเดิมมา” ธา บทนี้ไดบงบอกชัดเจนวา เบลาะ คือ พื้นที่อยูและเรียนรูของคนหนุมคนสาว (คนรุนใหม)
มาแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูดานตาง ๆ ของบรรดาหนุมสาวสมควรเรียนรู ทั้งนี้เพื่อที่พวกเขาจะไดหลอ
หลอมความเปนหนุมสาวแบบคนกะเหรี่ยงหรือในการเปนบุรุษและสตรีแบบคนกะเหรี่ยงดังคําพังเพยอีกบท
หนึ่งที่วา “เปาะ หมื่อ ลาเดอะ เปาะ ควา ลาเบลาะ” ซึ่งแปลวา “ความเปนผูหญิงตองเปนศรีใหกับบาน
ความเปนชายตองเปนศรีใหกับเบลาะ” ซึ่งหมายความวาความเปนหญิงตองเปนสงาราศีใหกับบาน ซึ่ง
มีนัยะของ ความมีเสนห นาอยู นาอาศัย เปนที่ยกยองชมเชยในฐานะเจาของบาน สวน ความเปนชายเปน
เจาของ เบลาะ ซึ่งเปนสัญลักษณของความเปนชุมชน ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ความมีศักดิ์ศรี เปนที่เคารพยํา
เกรง ที่ยอมรับนับถือ ชมเชย จากชุมชนที่หางไกลออกไปและเหลาศัตรูไมกลามาราวี ฉะนั้นจะเห็นไดวา
ชุมชนที่มีเบลาะจะอยูควบคูกับความแข็งแกรง ความนาเกรงขํา จากชายฉกรรจที่หลอหลอมอยางเขมขน
จาก เบลาะ ในฐานะแหลงหลอหลอม ฝกฝนเรียนรูของคนหนุมสาวในชุมชนนั่นเอง
บทบาทสํา คัญอี กเรื่ องหนึ่ งของ เบลาะ เป น พื้น ที่ที่ ทําหนา ที่เปน เสมือน สภานิติบัญญั ติ ศาล
ยุติธรรม ซึ่งผูอาวุโส ผูนําดานตางๆของชุมชน ใชเปนที่ที่มารวมกันเพื่อหารือกรณีสําคัญตางๆที่มีการฝนกฏ
ที่ตองมีการลงโทษตางๆ หรือเรื่องราวที่เปนคดีความที่เปนขอพิพาทที่ตองการการตัดสินคดีความเหลานั้น
นอกจากนี้เบลาะยังทําหนาที่เปนพื้นที่ปรึกษาหารือการใชและการปรับปรุงพัฒนากฎจารีตประเพณีและ
ธรรมเนียมปฏิบัติตางๆ ในระดับชุมชน ดังบทลํานําที่วา
Pgaz miz leplez pgaz miz geiz, pgaz pgaj le plez pgaz pgaj geiz,
Au siv kauv keiz av puj dei, auf mei kauv keiz av puj dei,
Blauf dof pooz nwi coz waf bgei, eij t’ htau lauz p’ hsauv keiz
หมายความวา “ผูเฒาผูแกดั้งเดิมนั้นเปนผูมีสงาราศรี ที่สมกับตนกําเนิดของตระกูลและเผาพันธุ
หากมีเรื่องราวขึ้นจะเรียกพี่ เรียกนองมาปรึกษาหารือกัน จะเลี้ยงกันดวยขาวอาหารและสุรา ในเบลาะใหญ
ที่ตั้งตระหงานมีความยาวถึง 7 ชวงไมไผตง หากยังไมยาวพอก็ตอเพิ่มเติมกันตอไปอีกเรื่อยๆ” จะเห็นวา
เบลาะเปนเสมือนศูนยกลางทางสังคมที่รวมผูคนทุกตําแหนงหนาที่ คนทุกเพศทุกวัยในชุมชนในฐานะเปน
พี่เปนนองกัน มากินเลี้ยงกัน มาปรึกษาหารือกันเพื่อความอยูรอดของเผาพันธกะเหรี่ยงตอไป
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มี เต เบลาะ อะ ธู เปอะ เญอ

ปกา เต โจ อ ธู เปอะ เญอ

เต เบลาะ อู กอย เปอะ หนา เนอ

เตโจ อู กอย เปอะ หนา เนอ

กอย เปอะ หนา เนอ สอ เหล เลอ

เบลาะ โดะ อะ ปู นุย เกอะ เธอ

มีความหมายวา “ผูเฒาผูแกสรางเบลาะมีเสาใหญและสูง พวกทานระดมคนมาชวยกันดวยการ
เปาแตรเขาควาย เมื่อแตรเขาควายดังกึกกอง ผูคนมากมายมาชวยกันสรางเบลาะ จนไดเบลาะหลังใหญ
มหึมา สลับซับซอนและซอนๆกันถึงเจ็ดชั้น” ธา บทนี้เปนการบงชี้ถึงขนาดของเบลาะที่คอนขางใหญ ซึ่ง
ตองใชพลังสามัคคีของคนในชุมชนอยางแทจริง มิเชนนั้นแลวการสรางเบลาะไมสําเร็จอยางแนนอน และ
“เสียงเปาแกฺว”คือเครื่องมือที่ใชระดมผูคนเพื่อมารวมกันอยางพรอมเพรียงกันซึ่งเปนสัญลักษณของความ
สามัคคีของผูคนในชุมชน
“เบลาะ”เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมสําคัญของชุมชนตั้งแตงานเฉลิมฉลองปใหมและกลางปการ
ผลิตซึ่งเปนพิธีกรรมสําคัญในรอบปและงานพิธีตั้งแตเกิด แตงงานและตายถือเปนงานในรอบชีวิตลวนเริ่ม
จากพื้นที่ของเบลาะทั้งสิ้น จากการสัมภาษณคุณปูกอดี อายุ 73 ป บานหนองเตา ต. แมวิน อ. แมวาง จ.
เชียงใหม ทานไดเอยเอื้อน ธา ที่กลาวถึงเบลาะหลายบทดังนี้
“พอ เบลาะ โดะ ปู อะ ชุ ชี, จอ แฮ ถอ จอ เกอะ สื่อ ซี” มีความหมายวา “เบลาะของทานชาง
ใหญโต เปนสิบๆหอง ปลอดโปรงและลมโชยระรื่นดีแท เมื่อขาไดขึ้นมาอยูทําเอาขาถึงกับเย็นตัวจนหนาว
สั่น” ธาบทนี้ไดกลาวถึงบริบทของการใชเบลาะในพิธีสมรส เมื่อฝายเพื่อนบานเจาบาวมาถึงบานเจาสาว
ฝายเพื่อนบานเจาสาวจะใชเบลาะเปนสถานที่ตอนรับพวกเขาและทั้งสองฝายจะขับธาโตตอบกัน ถามไถ
สาระทุกขสุขดิบ ยกยอปอปนกันและกันและเรื่องที่ยกยอปอปนกันเรื่องหนึ่งที่ขาดไมได คือยกยองชมเชย
ตัวเบลาะดังบทธาดังกลาวนี่แหละ ฝายเพื่อนเจาสาวที่ถูกยกยอปอปนก็จะถอมตนเองโดยจะขับบทธา
โตตอบไปวา “เบลาะเตอะ โดะ จิ เบลาะ โดะ ลอ, เบลาะ โดะ โย โพ เลอะ บอ กอ” มีความหมายวา
“เบลาะของขายังเล็กนิดเดียวใยเจาถึงมาบอกวาใหญโตปานนั้นเลาจะใหใหญจริงตองเปนเบลาะของคน
เมืองที่บางกอกโนน” นัยนี้จะมีนัยของเบลาะที่เปนการสรางบานสรางเมืองดวย
อีกบทหนึ่งของบทลํานํากลาวไววา
จอ เหม เหล โพ จอ แฮ ริ, จอ เหม ลอ โพ จอ แฮ ริ
ริ เตอะ หลู ริ สอ เตอะ มี, ริ เตอะ กวะ ริ สอ เตอะ มี
ริ ริ เมะ ตือ เบลาะ โดะ ธิ, แอะ หลู จิ เตอะ แอะ หลู จิ
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เมะ เตอะ แอะ ริ เก หลอ คี
มีความหมายวา “ขาเปนลอหมุนมาหา ขาเปนเกวียนหมุนมาหา ผานดอยลูกหนึ่งเสียงอยางหนึ่ง
ผานอีกลูกหนึ่งเสียงก็อีกอยางหนึ่ง มาถึงใตถุนเบลาะอันใหญโตระโหฐาน จะรักขาหรือไมก็วามา หากไมรัก
ขาก็หมุนกลับไปแล” เปนธาที่ขับรองในพิธีขอขันหมากในประเพณีสมรส โดยฝายเจาบาวจะยกขันหมาก
มาที่บานเจาสาว ฝายเจาสาวจะเปนผูขอขันหมากนั้น การขอตองขอดวยธา ธาบทนี้ฝายเจาบาวเปนผู
เริ่มตนกอดวยการถอมตนอยางตอยต่ําทํานองวาตัวเขาเปรียบดั่งลอดั่งเกวียนหมุนมาผานดอยลูกแลวลูก
เลาดวยความยากลําบาก เสียงดังอิ๊ดๆ อาด ๆ ออดๆ แอดๆ หลายหลากเสียง จวนพังแหลมิพังแหล แตก็
มาถึงใตถุนเบลาะที่ใหญโตเชนนี้ แลวพวกทานจะตอนรับตอบรักเขาไหม หากไมแลวเขาก็ตองกลับไปอยาง
นาอับอาย เปนธาอีกบทหนึ่งที่ไดบงเบาะถึงรูปแบบการใชเบลาะในประเพณีสมรสโดยพิธีขอขันหมากจะ
กระทําในเบลาะเชนเดียวกับการตอนรับเพื่อนเจาบาวในวันที่มารวมพิธีสมรส
“เบลาะ”ยังเปนศูนยสืบทอดในการผลิต “โหม โชะ” (ปญญาชน/ผูชํานาญ) บุคคลเหลานี้จะมี
พรสวรรคในการจดจํา ธา/บทลํานําเปนพิเศษ เขาจะนําเพื่อนในการขับลํานําในงานตางๆ พวกเขาจะมี
ชื่อเสียงเปนที่รูจักในรุนเดียวกันวาเปนผูเชี่ยวชาญ ธา พวกเขาจะไดการยอมรับ การยกยองและใหเกียรติ
ในการนําการขับลํานําตามเทศกาลตางๆ จากหนึ่งชุมชนไปสูหลายชุมชนที่รูจักและยอมรับ ก็อาศัยพื้นที่
เบลาะในการประชันความเกงกาจและเชี่ยวชาญ การขับบทลํานําโดยอาศัยงานสําคัญ เชน งานแตงงานที่
เจาบาวหรือเจาสาวมาจากหมูบานอื่น ผูเชี่ยวชาญที่เกงตอเกงเผชิญหนากันเพื่อขับลํานําโตตอบกันและกัน
สรางบรรยากาศคึกคักสนุกสนานครื้นเครงกันระหวางสองหมูบานเปนอยางมาก นอกจากนั้นหากมีงานศพ
ถื อ เป น พื้ น ที่ ก ารประชั น ที่ แ ท จ ริ ง เพราะจะมี ห นุ ม สาวมาจากหลายหมู บ า นที่ ห า งไกลเพื่ อ มาประชั น
ความสามารถในความเชี่ยวชาญการขับลํานํา โหมโชะหรือผูเชี่ยวชาญก็ถูกกลั่นกรองออกมาผูคนก็จะรูวา
ใครคือโหมโชะที่แทจริงก็แสดงตัวออกมา หมูบานไหนไดเปนโหมโชะก็จะสรางชื่อเสียงใหกับเบลาะใน
ชุมชนของตนเอง นอกจากเบลาะสรางผูเชี่ยวชาญในการขับลํานํา/ธา เบลาะยังสรางผูเชี่ยวชาญดานงาน
ฝมือ งานหัถตกรรม ตั้งแตงานจักสาน งานเย็บปก ถักทอของหนุมสาวในชุมชน เพราะเบลาะจะเปนพื้นที่ที่
เอื้อตอคนทุกเพศและวัย จะมีการแบงเขตแดนในเบลาะ พื้นที่เขตแดนผูหญิง ผูชายที่เรียกวา โจ โม โข โจ
โม หละ ซึ่งเปนพื้นที่ผูหญิงและพื้นที่ของ ผูเชี่ยวชาญแตละดานจะมาแสดงฝมือเพื่อเรียกรองใหเกิดลูก
ศิษยลูกหาที่จะมาสืบทอดงานของผูหญิงและผูชายตามแบบฉบับของคนกะเหรี่ยงฉะนั้นบรรยากาศของ
เบลาะปู (ขางในเบลาะ) จะเต็มไปดวยผูคนมากมายขวักไขวไปมาตลอดเวลาอยางไมขาดสายดังบทลํานํา
ที่วา
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“Pgaz miz le plez pgazmiz roo, pgaz pgaj le plez pgaz pgaj roo,
Au siv hseif nauz av hkof qoo, auf meiz hseif nauz av hkof qoo
Av blauf dof pooz cwij p’ oov, av k’ caj div pij av yooz”
หมายความวา “ผูเฒาผูแกเปนคนรอบคอบ สามัคคี ปรองดองกันมากินขาวก็มาพรอมเพรียงกันมา
กินเหลาก็มาพรอมเพรียงกัน เบลาะเหยียดยาวเสมือนตัวปลวกเรียงตัวกันเดินไปเปนแถวทิว ผูคนก็เสมือน
แมลงเมาบินที่ออกมาจากจอมปลวกบินขวักไขวไปทั่ว”ธา บทนี้สะทอนความใหญโตมโหฬารของเบลาะ ที่
บรรจุผูคนไดมากมาย เบลาะ ณ ที่นี้ทําหนาที่เปนพื้นที่ของกิจกรรมทางสังคม
เบลาะเขา มาทํ า หนา ที่ แ ละมี บ ทบาทในการจัด กระบวนการผลิต ไรห มุน เวี ย นและเฉลิ ม ฉลอง
ผลผลิตที่ไดมา ดังบทลํานําดังนี้
“P’ maz muj p’ geij av hsoov p’ maz wai p’ geij av hsoov
Bu kwij lauz av hkof meij qoo, siv pgaj nemoo le blauf pooz”
“เราทํามาหากินเราทําตามบรรพชนในทุกขั้นตอน เราทําการผลิตเราทําตามบรรพชนอยางเปน
ระบบ พอเห็นรวงขาวสุกเหลืองอรามที่โนมรวงลงมาพรอมเพรียงกัน กลิ่นสุราจากขาวใหมที่หอมหวนโชย
ไปมาไปทั่วขางในเบลาะ” บทลํานํานี้สะทอนถึงการแสดงออกถึงความปติยินดี ความดีอกดีใจเพื่อเฉลิม
ฉลองผลผลิ ตที่ไดมาจากการทํางานอยางหนักดวยหยาดเหงื่อแรงงานในตลอดทั้งป การไดผลผลิตที่
เพียงพอสะทอนถึงความสุขสมบูรณของชุมชนที่กําลังจะมาเยือน ความรัก ความเกื้อกูล ความเอื้ออาทร
ความสัมพันธที่ผูกพันธและผูกมัดกันอยางแนนหนาไดแสดงออกโดยการทําพิธีเฉลิมฉลองการเลี้ยงกันใน
พื้นที่เบลาะวิถีชีวิตตามเทศกาลตางๆในรอบปและรอบชีวิตของชาวกะเหรี่ยง
บท ธา อีกบทหนึ่งที่พูดถึงเบลาะที่เปนพื้นที่อีกมิติหนึ่งนั่นก็คือการทําพิธีกรรมในงานศพ ไดกลาว
ไวดังตอไปนี้
“เบลาะ โดะ ปู บอ บอ เล เล, เกรอ เลอะ คะ เจะ เก โอะ เก” มีความหมายวา “ภายในเบลาะโลง
เตียนสะอาดเสียจริงอยางนี้ พี่คะเจะนาจะมาอยูที่นี่นะ” ธาบทนี้มีที่มาจากเรื่องเลา วาชายหนุมผูหนึ่งเผลอ
หลับอยูใตตนไมตายราง33และฝนวาที่ตรงที่นอนอยูเปนพื้นที่เบลาะผูคนในฝนกําลังรองธา ในพิธีงานศพอยู
และมีหญิงสาวสวยคนหนึ่งกําลังเชิญชวนเขารวมรองธาและหญิงสาวไดชักชวนชายหนุมมาอยูกับเธอ
33

ตนไมตายรางเปนที่ทิ้งขาวของผูตาย เปนพื้นที่สงวิญญาณของผูตายหากฝนถึง ไปอยูใตตนไมตายรางเปนลางรายเปน
สัญญลักษณของความตายที่มาเยือน
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ในเบลาะหลังนี้ (ดังบท ธา ขางตน) แตชายหนุมไดรีบตอบปฏิเสธโดยทันควันวา “เนอะ เบลาะ โดะ ปู ฉวี่
เอะ เบอ, ซู ญา คะ เจะ เตอะ แฮ เลอ” มีความหมายวา “เบลาะหลังใหญนี้เปนที่สุนัขขี้รดใส ตั้งแตนี้ไปขา
จะไมมายางกรายที่นี่อีกเลย” จากนั้นชายหนุมก็ตื่นขึ้นดวยอาการตกใจและอุทานในใจวา “ดีนะที่ขาปฏิเสธ
ไปมิเชนนั้นขาก็จะกลายเปนศพและถูกทําพิธีในเบลาะของภพคนตายอยางแนแท”เพราะเขารับรูจากบรรพ
ชนวาการฝนถึงเบลาะใตตนไมตายรางใหความหมายเปนสัญลักษณของพื้นที่ของคนตายและมีคนเชิญ
ชวนมาอยูมักเปนลางรายที่อาจตองถึงกับตายเพราะถูกเชิญโดยคนที่ตายแลวใหไปอยูกับเขาในเบลาะอีก
ภพหนึ่ง
กลไกการสืบทอดผาน พิธีงานศพ ที่ใหชื่อวา “ตาจาโข”แปลวา “บนเวทีของความอับอาย” ดังบท
ธา ดังตอไปนี้ “มี หมอ ปฺกา คะ เหน ตา ซู, ตา ซี โอะ ทอ เลอ เบลาะ ปู” ธาบทนี้มีความหมายวา “ฝนวา
มีคนยิงหมีได ตื่นขึ้นมากลายเปนวามีศพตั้งอยูในใจกลางเบลาะ” บทลํานําไดบงชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา
เมื่อมีผูเสียชีวิตลง จะมีการนําศพผูเสียชีวิตมาไวที่เบลาะ และมีการทําพิธีสงวิญญาณผูตายสูสุคติที่นั่น
และธาบทนี้เปนบทหนึ่งจากหลาย ๆ บทที่ขับรองระหวางพิธี ซึ่งถือเปนโอกาสที่หนุมสาวมากมายจากทั่ว
สารทิศที่จะสามารถระดมกันมาเจอกันประชันการขับลําลําโตตอบกันและกันระหวางฝายผูหญิงกับฝาย
ผูชาย ใครชอบพอกันจะหาโอกาสจับคูโตตอบกันและจะถายทอดลํานําผานบทลํานํา คูรักจะถายทอดบท
ลํานําที่หวานซึ้งและไพเราะจับใจกันและกันเพราะวันอื่นจะจับตามองวาใครจะรักชอบกันอยางเปดเผย
แบบนี้ไมได จึงเรียกโอกาสของพื้นที่แบบนี้วา“ตาจาโข”ซึ่งแปลวา “บนพื้นที่ของความอับอาย” พื้นที่ของการ
ประชันการรองธาโตตอบกันในงานศพถือไดมาเปนที่เกิดใหมของ “โหมโชะ” ใครเดนๆในการรองธา จะถูก
ขนานนามใหเปน “โหมโชะ” ซึ่งแปลวาผูเชี่ยวชาญบทธาซึ่งจะถูกเลือกฐานะจากผูตามมาเปนผูนําในการ
ขับธาในงานตางๆ งานศพถือเปนพื้นที่ของการถายทอด ธา ที่สําคัญมาก เพราะนอกจากจะมีหนุมสาวมา
รองธาโตตอบกันโดยผานบทธาที่ไพเราะเพราะพริ้งของหนุมสาวที่ถายทอดอออกมาจากหัวใจพรอมกับ
ความในใจที่จะบอกคูรักแลว ยังจะมีรุนนองๆที่ตามรุนพี่ที่เปนโหมโชะ ผูหญิงตามผูหญิง ผูชายตามผูชาย
จึงเกิดการสืบทอดจากรุนสูรุนตลอดไป งานพิธีศพในเบลาะจึงเปนกระบวนการสืบทอดที่สําคัญเปนอยาง
มาก ขณะที่เปนมีการทําพิธีของการตายจากไป ในเวลาเดียวกันพื้นที่เดียวกันกลายเปนพื้นที่ของชีวิตคูที่กอ
เกิดขึ้นบนบรรยากาศของความโศกเศรา ผูเฒาผูชาญฉลาดในอดีตกาลไดสรางธรรมเนียมปฏิบัตินี้ โดย
พลิกวิกฤตมาเปนโอกาส จากวิกฤติของความโศกเศราพลิกมาเปนโอกาสของพื้นที่ของความสุขในการหา
แสวงหาคูรัก การรองธาที่แขงขันอยางสนุกสนานและเพลิดเพลิน พรอมทั้งเปนพื้นที่ทาทายการเรียนรูของ
คนรุนใหมและสนุกสนานกับการเรียนรูในการลอกเลียนแบบรุนพี่ในการใชขับธาแสวงหาคูรักผานบทธาที่
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ทาทายการเรียนรูของพวกเขาในการแสวงหาคูเพื่อสืบทอดเผาพันธุตอไป จึงเปนการตายจากที่กอเกิดชีวิต
ใหมตลอดเวลาอยางไมมีสิ้นสุด
6.2 ประเภทและลักษณะของเบลาะที่พบในปจจุบัน
ประเภทของเบลาะ อาจแบงออกไดเปน 3 ประเภทไดแก เบลาะที่ถือปฏิบัติตอเนื่องมาจากบรรพ
ชน ไดแกเบลาะที่บานแมละมาหลวง อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน และบานแมวะหลวง อําเภอทา
สองยาง จังหวัดตาก เบลาะที่มีการรื้อฟนขึ้นมาใหมที่บานหวยโตงอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
และเบลาะที่สรางขึ้นแบบจําลองเชิงสัญลักษณ
1) เบลาะที่สืบทอดตอเนื่องที่บานแมละมาหลวง
บานแมละมาหลวงตั้งอยูอําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน เบลาะตั้งตระหงานอยูทางทิศใตของ
หมูบานตามหลักการของการตั้งเบลาะดั้งเดิม รูปทรงของอาคารเบลาะ เปนแบบบานยกพื้น แนวราบไป
ตามสันเขา ดานหนาของอาคารจะยกสูงประมาณ 1 เมตร ดานหลังสูงจากพื้นประมาณ 3 เมตร กวาง
ประมาณ 4 เมตร ความยาวประมาณ 8 เมตร ความสูงของพื้นขางในสูง 150 เซนติเมตร ภายใน มีเตา
ไฟ เสาเตาไฟสี่เสายาวลงไปถึงดินค้ําเตาไฟไวอยางมั่นคง อยูตรงกลางเบี่ยงไปทางซาย เหนือเตาไฟ จะยก
พื้นบานสูงประมาณ 20 เซ็นติเมตร ที่เรียกวา โจโมโข (สําหรับผูชายเทานั้นที่ขึ้นชั้นนี้ได) เหนือเตาเปน
บานทรงศาลา มุงหลังคาดวยหญาคา พื้นบานและฝาบานทําดวยไมไผ โดยรวมไมใชสิ่งปลูกสรางตาม
แบบคนกะเหรี่ยงดั้งเดิมไมถือวาถาวรมากนัก แตจะมีการบํารุงรักษาและซอมแซมทุกปเพื่อใหมีสภาพที่ดูดี
และใชไดดีและปลอดภัย
ภายในอาคารเบลาะ จะมีขั้น “เซอะปกาโข” เพดาน สําหรับวางขาวของ บางอยางที่สังเกตเห็น
เปนที่นอน เสื่อ และผาหม พื้นที่ชั้นในนี้ผูชายเทานั้นที่ขึ้นได จะมีการแขวน กลองมโหระทึก (โกละ) 1 อัน
สภาพการใชงานอายุนานเกามากหนากลองแตกแลว รูปกลองผุพังไปบาง และมีการแขวนกลองไว 4 ตัว
สภาพใชไดดี ซึ่งกลองเหลานั้นชุมชนสามารถยืมไปใชงานอื่นได เชน งานมงคลตางๆ เมื่อใชเสร็จแลวตอง
นํามาคืนที่เดิม
สภาพอาคารบานเรือนของชาวบาน มีสภาพถาวร ทําดวยไมกระดานแผนเปนหลัก สภาพแวดลอม
มีความสะอาด และมีรูปในหลวง ประดับที่หนาบาน อันเนื่องจากเปนการรณรงคของโครงการหลวง รอบๆ
บริเวณหมูบานมีสภาพปาอุดม สมบูรณ สรางความรมรื่นใหแกชุมชนไดเปนอยางดี
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เบลาะหมูบาน แมละมาหลวง มีผูนําการประกอบพิธีกรรมในเบลาะของชุมชนดวยกัน 3
คน คนแรกคือนายฉะบอย อายุ 87 ป เปน ฮี่โข ผูนําตามประเพณีซึ่งถือวาเปนเจาของเบลาะโดย
สายเลือด เปนผูนําหลักในการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวของและทําพิธีในเบลาะ คนที่สองนายเตะบอย เปน
ผูชวยฮี่โข ซึ่งรองลงมาจากฮี่โข และคนที่สาม นายโหมลอยผูชวยฮี่โข คนที่สองมีหนาที่เตรียมอุปกรณ
ตางๆในพิธี และรินเหลาใหฮี่โขเพื่อใหฮี่โขทําพิธีรินเหลาอธิษฐานตามประเพณี นายอูพอชาวบานแมละมา
หลวง ไดกลาววา “ตั้งแตตนเองจําความได ถึงตอนนี้อายุ 67 ป ไดมี ฮี่โขมาแลว 7 คน ซึ่งมาจากตระกูล
เดียวกัน และบทบาทของผูนํา ฮี่โข ยังคงหมือนเดิมทุกอยางเทาที่เห็นมา แตความที่ ฮีโข มีอายุมากขึ้น ไม
สะดวกและคลองแคลว วองไว สําหรับไปเยี่ยมเยือนลูกหลานเชนอดีต ผูชวยจะทําหนาที่บางอยางแทน แต
ถามีเหตุการณอะไรก็ตองปรึกษาทานอยางใกลชิดเชนเดิม”
เบลาะที่แมละมาหลวงมีขอหามตามจารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ ยกตัวอยางบาง
ขอ เชน ขอหามที่วามิใหผูหญิงขึ้นในเบลาะในชวงประกอบพิธีในเบลาะซึ่งโดยปกติผูหญิงในหมูบานนี้จะรู
กันวามีขอหามในเรื่องนี้และจะไมมีใครขึ้นในเบลาะในชวงปฏิบัติพิธีกรรมตางๆ อยูแลว ขอหามแขกขึ้นไป
ในขณะประกอบพิธีกรรม(วันนั้น)

เคยมีประสบการณเหตุเกิดเมื่อ 10 กวาปกอนนั้น ขณะที่ประกอบ

พิธีกรรมในเบลาะไดมีครูคนไทยที่มาสอนในหมูบานเปนชาวพื้นราบคนหนึ่งไดขึ้นไปบนเบลาะในขณะที่มี
การประกอบพิธีกรรมในเบลาะอยูชาวบานพยายามหามแตครูอางวานาจะใหขึ้นไปไดเนื่องจากเขามาอยูใน
ชุมชนมายาวนาน แตปรากฏวาหลังจากประกอบพิธีผานไปไมกี่วัน ไดเกิดอุบัติเหตุกับลูกบานคนหนึ่ง ถูกงู
กัดและลมลงจนกระดูกแขนหัก ทําใหการประกอบพิธีปนั้นไมสําเร็จถือเปนโมฆะ ตองเริ่มทําพิธีใหมอีกครั้ง
หลัง จากนั้นก็เปนที่ยําเกรงไมมีใครกลาฝาฝนกฏนี้อีก เปนตน
บทบาทของเบลาะในฐานะเปนกลไกขับเคลื่อนและสืบทอดวิถีวัฒนธรรมตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
โดยเฉพาะ การประกอบพิธีตาง ๆ ในเบลาะบานแมละมาหลวง ก็ยังถือปฏิบัติกันดั้งเดิมดังแตกาลกอน ดัง
ตัวอยาง เชน พิธีมัดมือเรียกขวัญ (กี่จือ)ในชวง “หนี่ซอโข ลาคุปู” (ปใหม และกลางปการทําการผลิต)ซึ่งใน
รอบ 1 ปจะ มีพิธีนี้ 2 ครั้ง โดยในค่ําคืนกอนถึงวันประกอบพิธีกรรม ชาวบานจะนําเหลาหลังคาเรือนละ 1
ขวดเล็กมาที่เบลาะ เพื่อพิธีอธิษฐานรินหัวเหลา และรวมดื่มเหลาพิธีกรรมรวมกันในเบลาะ รุงเชาของวัน
ตอมาจะประกอบพิธีมัดมือเรียกขวัญ โดยในตอนเย็นของวันนี้ ชาวบานจะนําหัวไก และตีนไก หรือถาเปน
หมู ใหนําหางหมูมาเก็บรวมกันไวในเบลาะพรอมทั้งนําเหลามาคนละขวดเล็ก หลังจากนั้นไดสับเนื้อไกหรือ
หมูที่เอามาเปนชิ้นๆ ขนาดพอประมาณพอกินไดมายํารวมกันแลวรับประทานรวมกัน พรอมทั้งดื่มเหลาที่
เอามารวมกันอีกครั้งในคืนนั้นถือวาเปนอันจบพิธีมัดมือเรียกขวัญในโอกาสปใหม
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นอกนั้นก็ใชพื้นที่เบลาะในการทําพิธีแตงงาน โดยการประกอบพิธีอธิษฐานรินหัวเหลาในเบลาะ
กอนแขกมาถึง และพอแขกมาถึงจะมาขึ้นที่เบลาะกอนพรอมทั้งใหเลี้ยงแขกในเบลาะ ดวยอาหาร สุรา และ
ขับบทลํานํา (ธา) ตามประเพณีกะเหรี่ยงในเบลาะกอนที่จะขึ้นไปบานของชาวบานในชุมชน
การทําพิธีขอขมาฟาดินและชุมชน “Maz geiz taj” เมื่อเกิดกรณีชูสาวเกิดขึ้น ถาเปนเยาวชนหนุม
สาว ใหนําหมูขนาด 5 กํามือขึ้นไป มาทําพิธีในเบลาะ แกงที่ในเบลาะ 1 หมอ กินรวมกันของผูเฒาผูแกใน
ชุมชนแลว เนื้อหมูที่มีจะตองแบงใหทุกหลังคาเรือนไดกินกันตอไป และในกรณีการชูสาวของคนที่แตงงานมี
ครอบครัวแลว หลังจากทํามาแงตา แลวจะตองฆาควาย 1 ตัว แจกจายใหครบทุกหลังคาเรือนในหมูบาน
งานศพ ไดประกอบพิธีงานศพในเบลาะ และรองเพลง ตามประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่หมูบาน
แมละมาหลวง 14 ปที่ผานมา (เคยมีจัดงาน 2 ราย) เก็บไว 3 คืน
สถานที่ตอนรับแขก และที่พักของหนุม ๆ ในชุมชน เบลาะบานแมละมาหลวง ก็ยังใชเปนที่ตอนรับ
แขก กรณีพิธีแตงงาน และหนุม ๆ สามารถพาเพื่อนมาพัก มานอนที่ในเบลาะอยูบอยครั้ง

รูปที่ 6.1 อาคารเบลาะบานแมละมาหลวง
เปนแบบดั้งเดิม

รูปที่ 6.2 สภาพภายในอาคารเบลาะบานแมละมา
หลวง

2) เบลาะที่สืบทอดตอเนื่องที่บานแมวะหลวง
บานแมวะหลวงเปนพื้นที่เบลาะอีกที่หนึ่งที่มีปฏิบัติการตอเนื่องจากโบราณกาลมาจนปจจุบัน บาน
แมวะหลวงเปนหมูบานของชนเผากะเหรี่ยง(ปกาเกอะญอ)ทั้งหมด ซึ่งมีประวัติการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้มา
ยาวนานจนไมสามารถที่จะบอกไดวาตั้งขึ้นเมื่อไหร โดยไดยายที่ตั้งชุมชนไปมาในอาณาบริเวณใกล ๆ ที่
เรียกวาที่ตั้งบานเกา (แดลอ)มากมายจนยายมาที่ตั้งชุมชนปจจุบัน เมื่อ 40 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2514) ตั้งอยู
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ในเขตการปกครอง ของหมูที่ 3 ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก บานแมวะหลวง เปน
ทางผานของระหวางถนนอําเภอสบเมย – อําเภอทาสองยาง ซึ่ง ระยะทางหางจากบานแมวะหลวง ไปทาง
ทิศเหนือถึงอําเภอสบเมย ระยะทาง 25 กิโลเมตร และจากบานแมวะหลวง ลงไปทางทิศใต ถึงอําเภอทา
สองยาง 99 กิโลเมตร สภาพโดยทั่วไปอยูทามกลางทรัพยากรธรรมชาติที่ความอุดมสมบูรณอยูมาก ทั้งปา
ไม และแมน้ํา และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งไดมีรัฐบาลไดประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติแมเงา
หมูบานแมวะหลวง เปนหมูบานหลักของชุมชนละแวกนั้นโดยมีโรงเรียนบานแมวะหลวง และมีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลตั้งอยูดวย
ลักษณะทั่วไปของอาคารเบลาะบานแมวะหลวง เปนอาคารที่มีเสาบานยกสูง ประมาณ 2
เมตร ความยาวของอาคาร ประมาณ 5 เมตร ความกวางของอาคารประมาณ 4 เมตร ภายในอาคาร ทาง
เหนือ มีเตาไฟ อยูตรงกลาง มีเสาเตาไฟ ทําดวยไมไผโผลขึ้น 4 มุมของเตาไฟ ภายในยกพื้นขึ้นอีกระดับที่มี
ความสูงขึ้นประมาณ 10 เซ็นติเมตร กวางประมาณ 1 เมตรครึ่ง เสาบานทําดวยไมเนื้อแข็งคงทน มุงหลังคา
ดวยสังกะสี บันไดทําดวยไมไผ และวัสดุประกอบดวยไมไผเปนหลัก ตั้งอยูใจกลางหมูบานในบริเวณพื้นที่
ประมาณ 60 ตารางวา รอบ ๆ อาคารเบลาะติดกับบานของชาวบานอยางหนาแนน หางจากโรงเรียนบาน
แมวะหลวงประมาณ 70 เมตร(ไดยินเสียงเด็กนักเรียนพูดคุยเสียงดังมาก) เหนือศีรษะภายในเบลาะที่เปน
เพดานบานจะทําเปนชั้นที่วางของ (เสอะปกาโข) สําหรับเก็บสัมภาระ ที่นอน เครื่องดนตรี อุปกรณตางๆ
และเหนือขึ้นไปทางบนเหนืออาคารเบลาะประมาณ 50 เมตร มีบานของฮี่โขตั้งอยู
เรื่องเลาที่มาของเบลาะ มีเรื่องเลาขานเกี่ยวกับ “เบลาะ”วา เดิมตระกูลเบลาะมาจากเทพ ซึ่งมีพี่
นองดวยกัน 7 คน เปนผูชาย 6 คน และ ผูหญิง 1 คน เทพทั้ง 7 องคเปนตนกําเนิดของ 7 ตระกูลของ
กะเหรี่ยงที่สืบทอดเบลาะตอ ๆ กันมาจนถึงปจจุบัน สวนคนสุดทองที่เปนผูหญิงคนเดียวในตระกูลคือเทพที่
อยูประจําหมูบานแมละมาหลวงจนทุกวันนี้ นี่คือเหตุผลที่ชุมชนแมวะหลวงละทิ้งเบลาะไปไมได จึงสืบตอ
กันมาจนทุกวันนี้
ชาวบานไมสามารถที่จะละทิ้งเบลาะไปได และไมกลาที่จะเปลี่ยนสถานที่ตั้งของเบลาะ ปจจุบัน
ที่ตั้งของอาคารเบลาะอยูใจกลางของหมูบาน ซึ่งในอดีตเมื่อครั้งตั้งชุมชนใหม ๆ ที่ตั้งของเบลาะอยูทางทิศ
ใต(หี่คีลอ) แตมีการเขามาตั้งบานเรือนในภายหลังรอบ ๆ จนผูนําฮี่โข คิดวาจะเสี่ยงทายกระดูกไกเพื่อดูวา
จะยายที่ตั้งของเบลาะไปตั้งไวที่อื่น ปรากฏผลการทํานายจากกระดูกไกไมดี จึงไมสามารถที่จะยายที่ตั้ง
เบลาะในปจจุบันออกไปอยูที่อื่นได
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นอกจากนี้ เหตุผลที่ชาวบานไมสามารถยุติการทําพิธีที่เบลาะ ก็เนื่องจากกลัวที่จะเกิดสิ่งเลวรายไม
ดีไมงามกับชุมชน ซึ่งผูใหขอมูลไดวิเคราะหวา หากทําเชนนั้นอาจเกิดเรื่องราวขึ้นอยางแนนอนไมทางใดก็
ทางหนึ่ง เมื่อถึงตอนนั้นยากที่จะแกไขไดอีก ดังนั้นปฏิบัติการของเบลาะเปนเรื่องที่ละเอียดออน และ
ชาวบานยินดีที่จะดําเนินการตอไป เนื่องจากเห็นจากประสบการณของหมูบานที่ทิ้งเบลาะแลวเกิดเรื่องไมดี
หลายครั้งแลว
หมูบานแมวะหลวงมี ฮี่โขซึ่งเปนตําแหนงของ เบลาะโข หรือหัวหนาเบลาะชื่อนายดิแคมีอายุ 92 ป
และมีนายวาดิ ชัยสิทธิ์พนาลัย อายุ 57 ป มีตําแหนงเปนฮี่ขอหรือผูชวยฮี่โข ฮี่โข และ ฮี่ขอ มาจากคนละ
ตระกูลกัน แตมีการสืบทอดตําแหนงตามสายเลือดทั้ง 2 ตระกูล
หมูบานแมวะหลวงมีลักษณะพิเศษอีกอยางคือมีการประกอบพิธีกรรมสําคัญบริเวณใตตนไมทาง
ทิศเหนือของหมูบาน โดยมี แดโพ หรือหอเจาที่เปนที่ประกอบพิธีสําคัญของชุมชน หอเจาที่มีขนาดที่ผู
ประกอบพิธีกรรมเขาไปได และใกลหอเจาที่จะมีศาลาขนาดใหญสําหรับที่พักและประกอบอาหารและกิน
อาหารรวมกันในโอกาสประกอบพิธีสําคัญของชุมชนซึ่งสามารถบรรจุคนไดเปนจํานวนมาก
พิธีกรรมที่ทําที่ แดโพ คือผูสืบเชื้อสายจากสายตระกูล “โหมโพหมื่อ” สืบสายตระกูลลูกผูหญิง สวน
เบลาะสืบจากสายตระกูลปาโพควา (ลูกผูชาย) เมื่อมีพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชน จะตองมีการประกอบ
พิธีกรรมที่แดโพ กอนเมื่อเรียบรอยแลว ถึงจะมาประกอบพิธีกรรมอีกทีหนึ่งที่เบลาะและสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมที่แดโพ ถือวาเปน สถานที่ตองหาม จึงไมสามารถเขาไปโดยพลการได
ในเรื่องการปฏิบัติที่เกี่ยวกับเบลาะนั้น ชาวบานเลาวาเคยมีปญหา เชน เมื่อประมาณ 44 ปที่ผาน
มาแลว ไดมีการสืบทอดฮี่โขที่ผิดพลาด เกิดขึ้นจากการรูเทาไมถึงการณ โดยคิดวานองขึ้นไปดํารงตําแหนง
ฮี่โขได ทั้งที่พี่ชายยังมีชีวิตอยู ปรากฏวาเมื่อนองขึ้นรับตําแหนงฮี่โขไดไมถึง 1 เดือน เกิดเจ็บปวยอยาง
รุนแรงจนเสียชีวิตลง
นอกจากนี้ ในเรื่องการขยายหมูบานที่มีขนาดเพิ่มขึ้น จนไมสามารถที่จะควบคุมผูที่สรางบานใต
เบลาะไดอีก ในขณะที่ไมสามารถที่จะยายที่ตั้งของเบลาะไดเชนกัน ซึ่งทําใหที่ตั้ง ”เบลาะ” อยูศูนยกลาง
ของหมูบานไมเหมือนที่อื่น อีกทั้งเบลาะเมื่อสภาวะปกติไมถูกใชงาน จึงไมมีการดูแลกวาดถู ทําใหไม
อยากใชงาน และเคยมีการเก็บเครื่องดนตรีแลวหายไป เมื่อตองการใชตองชวยกันปรับปรุงทําความสะอาด
หมูบานแมวะหลวงเมื่อแรกกอตั้งชุมชน ฮี่โขไดมีการสราง แดโพ (หอเจาที่)ของหมูบานพรอมๆ กับ
กอสรางเบลาะ แตเวลาทําพิธีจะทําที่ แดโพ กอนแลวจึงมาทําพิธีตอในเบลาะทีหลัง ขณะที่แมละมาหลวง
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จะสรางเบลาะพรอมๆ กับหมูบานที่ตั้งใหม แตไมมีการสรางแดโพ สถานที่ทําพิธีจะทําเฉพาะในเบลาะ
เทานั้น ทั้งนี้เปนเพราะวาเบลาะของบานแมวะหลวงอางวาสืบเชื้อสายจากเทพพี่นองเจ็ดองคที่มีนองคน
เล็กเปนเทพผูหญิงและเปนคนเดียวที่สืบเชื้อสายเบลาะที่เปนลูกผูหญิง (โหมโพหมื่อ)และสืบเชื้อสายที่บาน
แมวะหลวง หมูบานแมวะหลวงจึงมีทั้งแดโพและเบลาะในขณะเดียวกัน แดโพเปนสัญญลักษณการสืบเชื้อ
สายของเทพหญิงซึ่งตองมากอน สวนเบลาะของเทพบุรุษจึงรองลงมาในชุมชนแมวะหลวงที่สืบสายเทพ
หญิงองคเดียวในบรรดาเทพเจ็ดเทพของคนกะเหรี่ยง สวนบานแมละมาหลวงสืบเชื้อสายจากเทพบุรุษจาก
บรรดาพี่นองเจ็ดองค
กิจกรรมในรอบ 1 ปที่เปนปฏิบัติการในเบลาะทั้งสองชุมชนสามารถประมวลไดดังนี้ การประกอบ
พิธีกรรมหลักของชุมชนสองครั้งในรอบป คือพิธี หนี่ซอโขและ ลาคุปู [ปใหมและกลางปการผลิตเดือนลาคุ
(ตรงกับเดือนสิงหาคม)] ทั้งสองชุมชนประกอบพิธีกรรมเหมือนกันแตตางกันตรงที่แมวะหลวง ตองไปทําพิธี
ที่ แดโพ กอนแลวมาทําที่เบลาะ สวนแมละมาหลวงทําพิธีในเบลาะเทานั้น รวมไปถึงพิธีตมเหลากนยุง พิธี
แตงงาน งานศพ พิธีขอขมาฟาดิน (กรณีชูสาว) และอื่นๆจะทําทํานองเดียวกันทั้งสองชุมชน
สําหรับบานแมวะหลวงยังมีพิธีสําคัญในการสืบทอดผานเบลาะที่มีพิธีเลานิทาน (เกาะตาเลอะ
เปลอ) ในฤดู เอาะแชว (ฤดูกินขาวเมา)ในเบลาะมีการประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมในเดือนชิฉาปู (เดือน
กันยายนตอกับตนเดือนตุลาคม) จะประกอบกิจกรรมพิธีกรรมเลานิทาน 3 คืน ติดตอกัน แลวจะพัก
ติดตอกัน 3 ปแลวกลับมาเลาใหมสลับกันไปอยางนี้อยางตอเนื่องไมมีสิ้นสุด กระบวนการปฏิบัติการจะทํา
พิธีเลานิทานติดตอกัน 3 คืน ผูคนในชุมชนมารวมกันขึ้นบนเบลาะ โดยมีนายดอยกอ ดอกไมชอวิไล เปน
ผูนําในการเลานิทานประจําหมูบาน ตามดวยผูรูทานอื่นๆในชุมชนรวมกันเลานิทาน การเลานิทานนอกจาก
เลาดวยการบอกเลาดวยปากแลวยังตามไปดวยการเลานิทานผานการขับธา(บทลํานํา) โดยมี เตหนา
(พิณ)ประกอบดนตรีเลาเรื่องราวในนิทานที่แสนเพลิดเพลิน สนุกสนาน ไพเราะไปดวยเสียงประกอบดนตรี
ของเตหนาเคลาคลอกันไปสรางความสุข สนุกสนานใหกับเด็กๆ หนุมสาวและคนทั้งชุมชนไดรับฟงกัน
ตลอดทั้งสามคืนติดตอกัน เริ่มตนตั้งแตยามเย็น จนรุงสางของวันตอมา โดยรายละเอียดชื่อนิทานที่สําคัญๆ
ที่ตองอยูในพิธีในฤดูเลานิทาน มีดังตอไปนี้ ในคืนที่หนึ่งเลานิทานเรื่องหลักคือเรื่องเดะหมื่อเบอ (พื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ประเภทหนึ่งแปลตรงตัวจากภาษาปกาเกอะญอวา ปาเขียดแลวกกไข) ซึ่งเปนนิทานบอกเลา เรื่อง
โยงใยกับแนวคิดการอนุรักษทรัพยากรผานขอหามหรือจารีตประเพณีตองหามในการดูแลปกปองพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ แตมีเรื่องราวสนุกสนาน นาสะพึงกลัว ดีใจ เสียใจ นาตื่นเตนอยูตลอดเวลา คนฟงแทบจะลืม
ความงวงเหงาหาวนอนตลอดทั้งคืน คืนที่สองมีการเลานิทาน 3 เรื่องหลักคือ ตาพาวา (อายเผือกจอม
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เกงกาจ) หนออิเมอ (ชื่อนางเอกผูลือชื่อในชักใยฝายผูไปเรียนวิชาจากแมงมุมในการชักใย พระเอกชื่ออิ
มอเลฉับไวยังกับสายฟาเพราะไปเรียนวิชาจากสายฟา) หนอหมื่อเอ (ชื่อนางเอกผูมีเสนหที่ชายคูรัก ซูลอเล
ยอมตายเพื่อปลดปลอยนางออกมาจากวงลอมของงูหลามผูชั่วราย) คืนที่สาม มีการเลานิทาน 5 เรื่อง
หลัก ตาโฮวา (นางเกงขาว) หมอริจอ หลองอ หนอหยื่อวา (นางหนูขาว) เมอเลอเกอ (นางผูกําเนิดการเกิด
โลกใหมหลังโลกพังสลายไปกอนหนานั้น) พีบิยอ (ยายนกขวัญขาวของไรหมุนเวียน) ตอนทายกอนรุงสาง
หลังจากเลานิทาน พีบียอเปนเรื่องสุดทายแลวจะมีพิธีขอบคุณพีบียอ (ยายนกขวัญขาว) โดยระลึกถึง
บุญคุณพีบิยอที่จะใหผลผลิตขาวที่มากมายเหลือเฟอเผื่อแผไปยังแมหมาย กําพราและแขกเหรื่อที่จะมา
เยี่ยมเยียนชุมชน ชาวบานทุกครัวเรือนจะรวมกันนําผลผลิตจากทางการเกษตรในไรหมุนเวียน ทั้ง ฟกแฟง
แตงกวาง ผลหมากรากไม ดอกไม พองอ พอบอ (ดอกแดง ดอกเหลือง)หลากสี จากทุงไร เขามาในเบลาะ
รวมทั้ง แชว (ขาวเมา) เหลา ครึ่งขวด หรือ 1 ขวด ไขไก กี่ฟองก็ได ทั้งหมดเหลานี้สําหรับการทําพิธีขอบคุณ
พีบียอ ถือโอกาสเฉลิมฉลองกันอยางสนุกสนานจนรุงเชาของวันใหม
กิจกรรมที่ยังปฏิบัติกันทั้งสองหมูบานอีกกิจกรรมหนึ่ง การเลี้ยงฉลอง บือแชะคลี (เหลาที่ตมจาก
กนยุงฉางที่เก็บพันธขาว)ในชวงที่ขาวหลังปลูกแลวเริ่มงอกแตกกอขึ้นมา ชาวบานจะเอาขาวที่เหลือจาก
พันธุขาวที่ปลูกมาตมเหลาเรียกวา บือแชะคลี นําเหลามาทําพิธี อธิษฐานรินหัวเหลาโดยฮี่โขโดยเชิญชวน
หนุมสาวที่ปลูกขาวแรก34ในไรและคนทั้งชุมชนมารวมทําพิธีและดื่มกิน เปนการขอบคุณสิ่งศัดิ์สิทธิ์และ
ขอบคุณผูคนในชุมชนที่มารวมแลกเปลี่ยนแรงงานโดยเฉพาะหนุมสาวคูที่ชวยปลูกขาวแรกให กิจกรรมนี้
ปฎิบัติการในเบลาะของชุมชน
สวนการประกอบพิธีงานศพ ซึ่งไดมีการประกอบพิธีงานศพ อยูเสมอ แตปจจุบันไมบังคับกันทีเดียว
หากเจาภาพอยากจัดที่บานตนเองก็สามารถจัดงานศพที่บานได แตมียกเวนอยางชัดเจนคือหากเปนผูนํา ฮี่
โข และ ฮี่ขอ เสียชีวิตลงจะตองจัดงานพิธีศพในเบลาะเทานั้น ถึงแมจะไปเสียชีวิตที่อื่นก็ตาม จะตองเอา
เสื้อผาเครื่องแตงกายมาประกอบพิธีกรรมงานศพในเบลาะของตนเองใหได และหากฮี่โขเสียชีวิตลงแลว
เบลาะของฮี่โขยุคนั้นตองรื้อถอนออกแลวเมื่อฮี่โขคนใหมมาจะทําการสรางเบลาะใหมทันที
เบลาะทั้งสองแหงถือเปนที่พักนอนของหนุมๆ ในชุมชนและรวมทั้งแขกที่มาเยือนจากที่อื่น แตชวง
หลังๆ เมื่อชุมชนสรางบานกวางขวางและถาวร จะใหญาติสนิทมิตรสหายไปนอนที่บานแทนที่เบลาะ
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พิธีปลูกขาวแรกคือ เจาของไรจะเลือกคนหนุมหนึ่งคนที่เปนขยันขันแข็ง
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นอกจากแขกบางคนบางกลุมที่สมัครใจไปนอนที่เบลาะหรือแขกแปลกหนาที่ไมมีใครเคยรูจักจะใหไปนอนที่
เบลาะเทานั้น
แดโพ (หอเจาที่) ซึ่งถือเปนพื้นที่และพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของหมูบานแหงหนึ่ง สถานที่ประกอบ
พิธีกรรมอยูเหนือหมูบานและใตตนไมใหญที่มีความอุดมสมบูรณ ซึ่งตนไมที่สามารถสรางหอเจาที่โคนตน
ได มี 5 อยาง หรืออยางใด อยางหนึ่ง ก็ได คือเกอมา เสขา เกอเรอ เสหญาอึ พอเตอมี สวนพิธีกรรมตาง ๆ
ที่ทําในแดโพ เปนพิธีกรรมหลักๆ ที่เกี่ยวพันกับชีวิตของคนกะเหรี่ยงในรอบป นอกจากนั้นมีพิธี ถอตาโพ
ขา เปนพิธีแจงบอกกลาวสัตวเลี้ยงที่ซื้อมาใหมโดยเฉพาะสัตวใหญ เชน ชาง มา วัว ควาย ชาวบานจะตอง
แจงใหเจาที่รับทราบ และใหมีการปกปองคุมครอง ชวงหลังการซื้อรถยนต จักรยานยนต ก็มีการมาบอก
กลาว
บทบาทของฮี่โขในเบลาะและแดโพ บทบาทหลักคือการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ในรอบป ดังที่
กลาวมาแลว นอกจากนั้น ถาเกิดมีสภาพที่ผิดปกติขึ้นในชุมชนหรือมีกระแสเหตุการณไมคาดคิดที่เกิดขึ้น
ในหมูบานใกลเคียง จะตองแจงให ฮี่โข รับทราบ เพื่อใหฮี่โขบอกกลาวและอธิษฐานปกปองคุมครองจาก
โรคภัยไขเจ็บ แตหากมีกรณีความขัดแยงที่เกิดขึ้นในชุมชน การไกลเกลี่ยปญหาตาง ๆ จะมอบหมายให
ผูนําทางการไปรับหนาที่แทน
บทบาทของเยาวชน ในอดีตเบลาะมีขนาดใหญ และเอื้อตอการจัดกิจกรรมหลายอยาง ดังภาพ
ที่อธิบายเรื่องเบลาะในตอนตน ปจจุบันไดมีการลดขนาดลง และสภาพอาคารที่ไมถาวรมากนัก ไมมีใคร
ดูแลและไมมีกิจกรรมถายทอด เชน ดนตรี นิทาน คําสอนตางๆ ในเบลาะใหคนหนุมสาวเหมือนเมื่อกอน
ในปจจุบันหนุมสาวเองก็ไมไดอยูในชุมชน หรืออยูในชุมชนนอยมาก บางก็ไปเรียนหนังสือ บางก็ไปรับจาง
ขางนอก ความรูสึกเปนเจาของเบลาะเชนในอดีตเริ่มนอยถอยลง
เมื่อถามชาวบานวาความสามารถที่จะสืบทอดกลไกเบลาะตอในชุมชนในบริบทปจจุบัน มีมาก
นอยแคไหน อยางไร ผูนําบานแมวะหลวงตอบวา ความเชื่อในความศักดิ์สิทธของเบลาะซึ่งเปนแหลงยึด
เหนี่ยวทางจิตใจของชุมชน เสมือนหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจําหมูบาน และมีชาวบานใหเคารพนับถือ
และเกรงกลัวตอสถานที่ หากไมมีเบลาะเปนที่ยึดเหนี่ยวแลวจะทําใหการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ คอยๆ
หายไป อาจเกิดภัยพิบัติตาง ๆ ความเดือดรอน เพราะจะไมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมครองตอไป นอกจากนั้นอาจ
มีเหตุที่สรางความแตกแยกขึ้นในชุมชนได เพราะไมมีเบลาะเปนศูนยรวมจิตใจและเปนที่ยึดเหนี่ยวทางใจ
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ใหเกิดความรักความสามัคคี ความเปนหนึ่งเดียวในชุมชนอีกตอไป ชาวบานบานแมวะหลวงมีความหวงใย
และกังวลในอนาคตของเบลาะหากไมมีการดูแลจัดการที่ดีตอไป
ความศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่เบลาะและพื้นที่แดโพ(ศาลเจาที่) ถือวาเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน จะไมมี
การลบหลู ดูหมิ่นจะมีแตความเกรงกลัว ถาไมมีความจําเปนไมมีใครอยากเขาไปในพื้นที่ทั้งสอง เนื่องจากที่
ผานมามีเหตุการณที่คนในชุมชนถูกลงโทษเมื่อลบหลูพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เชน เคยมีชาวบานผูหนึ่งไปตัดไมที่
ใกลที่ตั้ง แดโพ แลวตอมาเสียสติ ฆาตัวตายในที่สุด หรือกรณีที่คนพื้นราบมาพักที่หมูบาน ในขณะที่ผิงไฟ
แกหนาวและคุยกันเรื่องผี เขาทาทายไมเชื่อผี ตะโกนใหผีมาปรากฏตัว แลวเขาไดเสียชีวิตในคืนนั้น กรณี
ตอมามีทหารมาทําหุน ใสเสื้อผา แลวบอกวาทหารถูกยิงตาย ชาวบานตกใจกลัว และเตือนแตไมเชื่อ ตอมา
ทหารผูนั้นเสียชีวิตอยางประหลาด อีกกรณีหนึ่งมีชางของผูที่มาพักเมื่อนอนลงแลวลุกไมได เจาของจึง
ประกอบพิธีที่ แดโพ ทําใหชางหายเปนปกติ

นอกจากนั้นมีเหตุการณที่มีผูพบเห็นผูหญิงเดินไปมาใน

บริเวณเบลาะบอยๆ ยังมีเหตุการณอื่น ๆ อีกมากมายที่สรางความยําเกรงแกชาวบานและผูพบเห็นทําให
พื้นที่เหลานี้มีความศักดสิทธิ์มากยิ่งขึ้น
นายดอยละแฮ

หงสพิศสุข ชาวบานแมวะหลวง กลาววา “กฏจารีตที่เปนขอหามและขอควร

ปฏิบัติที่เกี่ยวของกับแดโพมีดังตอไปนี้ หามเขาไปในพื้นที่โดยพลการ หามทะเลาะกันในขณะประกอบ
พิธีกรรม หามพูดคําหยาบและคําสาปแชง หามผูหญิงเขารวมในการประกอบพิธีกรรม แตรวมกินอาหาร
ประกอบพิธีกรรมที่บานได หามจับตองและตีเลนหอเจาที่ สวนขอหามและขอปฏิบัติตัวที่เกี่ยวของกับ
เบลาะมีดังตอไปนี้ หามผูหญิงขึ้นไปบริเวณที่ฮีโขทําพิธี เมื่ออี่โขเสียชีวิตลง จะตองรื้ออาคารเบลาะทิ้งไป
เมื่อผูนําฮี่โขคนใหมขึ้นมาแทน จะตองสรางอาคารเบลาะขึ้นมาใหม”
ขอสังเกต อาคารเบลาะจะผูกติดกับผูเปนหัวหนาเบลาะที่ประกอบพิธีกรรมที่เรียกวา ฮี่โข ดังนั้นจะ
สรางอยางมั่นคงถาวร ดี ๆ ก็อาจไมจําเปน เนื่องจากเมื่อผูนําฮี่โขเสียชีวิตลง เบลาะหลังนั้นจะตองรื้อถอน
ทิ้ง และการปฏิบัติปจจุบันเปนที่พึงพอใจของชาวบานอยู ถึงแมมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยดั้งเดิมไป
บาง
นายกลึชวย คีรีคัมภีรภาพ ผูรูวัฒนธรรมชุมชนแมวะหลวงแสดงความเห็นในเรื่องนี้วา “ปจจุบัน
เรามีการดูแลรักษาเบลาะในชวงอายุของพวกเราก็ตองรักษาไวจนกวาเราจะหมดอายุขัยของพวกเรา การ
ปฏิบัติการดูแลเบลาะที่อยูในปจจุบัน ที่ผานมาไดมีความรวมมือกันเปนอยางดี เบลาะนาจะรอดไดในยุค
ของเรา แตในชวงเด็กและเยาวชนรุนลูกรุนหลาน จะทําการปฏิบัติตอไดมากนอยแคไหนอยางไรเรา ก็ยังไม
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แนใจ แตเงื่อนไขบางอยางในอดีตที่มีการทําพิธีเสี่ยงทายผลการทํานายออกมาวาไมเปนการดีที่จะยาย
ที่ตั้งของเบลาะออกไปอยูที่อื่น ความเชื่อเหลานี้นาจะเปนหลักประกันไดวาเบลาะนาจะยังอยูคูกับชุมชนได
ยาวนาน แตสิ่งที่นาเปนหวงก็คือหากศาสนาอื่นเขามาบทบาทและศรัทธาที่มีตอเบลาะอาจจะลดลงหรือ
หายไป กับความเชื่อสมัยใหม เชน ศาสนาคริสต ที่เขามาและดึงลูกหลานไปเปลี่ยนศาสนานับวันจะมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดหากไมมีการปองกันศรัทธาเหลานี้ปฏิบัติการเหลานี้อาจหมดไปไดในที่สุด อาจตองมี
องคกรหรือหนวยงานทางราชการ หนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่น อาจตองเขาสงเสริมกระตุนใหมี
การอนุรักษ ฟนฟูวัฒนธรรม ซึ่งอาจดีตอลูกหลานใหธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมเหลานี้ที่มีอยูคูกับชุมชนได
ยาวนานขึ้น มีขอเสนออีกขอหนึ่งจากชาวบานแมวะหลวง คือ ใหทางราชการหรือบุคคลภายนอก จะทํา
ขอมูลประวัติ ตํานาน ของเบลาะ พิธีกรรม ตาง พรอมทั้งภาพถาย ตาง ๆ อยางชัดเจน สวยงาม คงทน
และครอบคลุมทั้งหมด แลวติดไวที่เบลาะ ใหเด็กและเยาวชนศึกษาเรียนรูตอไป อีกสาเหตุที่อาจทําให
เบลาะหายไปจากชุมชนกะเหรี่ยง ชาวบานผูใหขอมูลรวมกันวิเคราะหวา ความเชื่อ ศาสนา พิธีกรรมตาง ๆ
ลดลง ผูถายทอดสืบทอดไมจริงจัง ไมรักษาความเปนผูนําดั้งเดิม หลบหนีปญหา จนเบลาะหาย เปนที่นา
เสียดายของผูคนในภายหลัง”
นายกลึชวย คีรีคัมภีรภาพ ผูรูวัฒนธรรมชุมชนแมวะหลวงไดวิเคราะหเกี่ยวกับเรื่องเบลาะวา “การ
ฟนฟูใหเบลาะมีบทบาทมากกวานี้ในชุมชนบานแมวะหลวง ไมสามารถพูดไดวาจะทําไดอยางไร การจะ
ฟนฟูเบลาะในชุมชนที่ไมมีเบลาะ คิดวาไมนาจะทําไดเหมือนกัน แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับการวิเคราะหที่มาที่
ไป และการตัดสินใจของชุมชนนั้น ๆ ไป การปรับประยุกตเบลาะเปนศูนยวัฒนธรรม หรือศูนยขอมูลของ
ชุมชน ถาไมเกี่ยวของกับพิธีกรรม อาจทําได และทําอยางมั่นคง ถาวร และใชประโยชนไดจริง จะเรียกชื่อ
เบลาะก็ได แตเมื่อไมมีพิธีกรรมจะเรียกชื่อวาเบลาะไปทําไม มันไมเปนเบลาะจริงอยูแลว”

รูปที่ 6.3 อาคารเบลาะบานแมวะหลวง

รูปที่ 6.4 อาคารเบลาะที่อยูใจกลางหมูบานแมวะหลวง
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3) เบลาะที่รื้อฟนขึ้นมาใหมที่หมูบานหวยโตง
ในพื้นที่หมูบานหวยหินลาดใน ไมมีปฏิบัติการเกี่ยวกับเบลาะมากอน แตที่หมูบานใกลเคียง ไดแก
หมูบานหวยโตง มี”เบลาะ”ซึ่งเปนการพลิกฟนขึ้นมาใหม
หมูบานหวยโตง ตั้งอยูตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย มีการรื้อฟนจากบรรพ
บุรุษที่ขาดชวงการสืบทอดประมาณ 80 ป และสาเหตุที่มีการรื้อฟนเบลาะขึ้นมาใหมในหมูบานแหงนี้เพราะ
หมูบานแหงนี้เกิดวิกฤตหลายอยางในชุมชนมีการแกไขดวยวิธีการตางๆ แตไมมีทางแกไขปญหาได เชน
ปญหาของความไมสามัคคีกัน โรคภัยไขเจ็บ เปนตน ในที่สุด ลูกหลานตระกูลที่มีสายเลือดเจาของเบลาะ
เดิม ผูเฒาผูแกในชุมชนไดขอหมอทรงชวยดูสาเหตุและหมอทรงไดแนะนําใหรื้อฟนของเกาแกที่เคยปฏิบัติ
กันมาและตั้งเบลาะอยูทายหมูบาน แตวาที่ผูสืบทอดเบลาะยังไมมั่นใจที่จะปฏิบัติตามจึงกลับมาทําพิธี
เสี่ยงทายหลายครั้งและทุกครั้งผลที่ออกมาคือยืนยันการรื้อฟนเบลาะ ในที่สุดจึงไดรื้อฟนเบลาะกลับมาอีก
ครั้ง
สําหรับความเปนมาของบานหวยโตงนั้น หมูบานหวยโตงเปนหมูบานกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ)
หางจากถนนใหญ (เชียงใหม – เวียงปาเปา) ราว 10 กิโลเมตร โดยเมื่อไปจากจังหวัดเชียงใหมจะแยกซาย
ไปทางทิศตะวันตก กอนจะถึงอําเภอเวียงปาเปา ประมาณ 7 กิโลเมตร โดยมีประวัติโดยยอวา นายติ๊บ
(หนอเตปา) ไดยายมาจากบานหวยโทคี อําเภอเวียงปาเปา เนื่องจากพื้นที่ทํากินไมเพียงพอ ตอนแรกได
อพยพมาอยูอาศัยแคหนึ่งหลังคาเรือนเทานั้น ตอมาไดมี่พี่นองตามมาสมทบอีก 3 ครอบครัว คือ นายชิ
แนะ(แงทาปา) นายจอโพ (เฟยโทปา) และนายสะปอ (วะพอปา) เมื่อเวลาผานไปหมูบานก็ขยายใหญขึ้น
เรื่อยๆ
สาเหตุของการรื้อฟนเบลาะก็คือราว 20 ปที่ผานมา หมูบานหวยโตงอยูในสภาวะที่ผิดปกติ มี
เหตุการณแปลกๆ และลวนเปนเหตุการณไมดีเกิดมากขึ้นเรื่อยๆ เชน เวลากลางคืน มีหมาเหาทั้งคืน มีสิ่งไม
ดีเกิดขึ้นกับชุมชนครั้งแลวครั้งเลา ชุมชนแตกแยก มีกรณีชูสาว ควายหาย การทําไร ทํานาไดผลผลิตนอย
ขาวไมพอกิน ชาวบานเจ็บไขไดปวยบอย นับเปนชวงวิกฤตของหมูบานในขณะนั้น ชาวบานจึงมีการพูดคุย
ปรึกษาหารือกันเพื่อแสวงหาทางออกในการแกไขปญหา และเห็นวาควรจะไปปรึกษาเจาเขาทรงเพื่อให
ทํานายและชี้แนะทางออกให จึงพากันไปหาเจาเขาทรงซึ่งเปนคนเมืองที่อยูหมูบานที่ไมไกลจากบานหวย
โตงมากนัก นายตวนชาวบานหวยโตง ซึ่งเปนผูหนึ่งที่ไปหาเจาเขาทรงเลาวา เจาที่เขาทรงไดบอกวา “ให
กลับไปสรางศาลาบาน ซึ่งภายในศาลาบาน ใหมีการยกพื้นภายในศาลา 2 ขั้น ใหอยูรอบ ๆ ภายใน และ
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ให มี เ ตาไฟอยู ต รงกลางศาลานั้ น สร า งทางทิ ศ ใต ข องหมูบ า น ก อ นจะทํา พิ ธีก รรมของหมู บา น ให ไ ป
ประกอบพิธีกรรมที่นี่กอน และจะตองมีการรองเพลงดวย ไมเชนนั้นหมูบานจะแตกแยก”
หลังจากไปหาเจาเขาทรงกลับมา ชาวบานและผูเฒาผูแกของชุมชนไดกลับมาพูดคุยปรึกษาหารือ
กันในหมูบาน ลักษณะของศาลาที่เจาทรงอธิบายไว มีความคลายคลึงกับเบลาะเปนอยางมาก เบลาะที่เคย
เห็นมากอนและไดหายไปจากชุมชนนี้ราว 80 ปมาแลว ครั้งแรกไมมีใครกลาสรางขึ้นมาใหม แตวิกฤตของ
หมูบานหนักหนวงขึ้นเรื่อยๆ ชาวบานเลยทําพิธี เซอตา (สะเดาะเคราะห) โดยใชเครื่องประกอบจํานวนถึง
150 อันแตก็ไมไดผล จึงปรึกษาหารือกันใหมโดยใชฐานคิดของคําสั่งสอนของผูเฒาผูแกที่วา “ฮี่ โอะ เดอ
เกอะ จา เพลอ โอะ เดอ อะ เดอ” แปลวา “หมูบานมีเจาของ ตัวตอยอมมีรังตอ” นั่นก็หมายถึงจําเปนตอง
ฟนฟู เบลาะใหม ขึ้นในชุมชน แตกระนั้น เพื่อความมั่นใจ ยังไดมีการทําพิธีเสี่ยงทายโดยการดูกระดูกไก
หลายครั้งเพื่อถามวา จะสรางเบลาะขึ้นมาใหมในชุมชนเปนสิ่งที่ดีหรือไม ผลการทํานายกระดูกไกบอกวา
ดีทุกครั้ง จึงสรางความมั่นใจแกผูนําและชาวบาน ในที่สุด พวกเขาก็ตัดสินใจสรางเบลาะขึ้นมาใหม โดยเริ่ม
ตัดไมชวยกันกอสรางตามภาพลักษณเบลาะของชาวปกาเกอะญอ โดยเอาแบบจาก บานผาลาย อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม เวลานั้นบานผาลายยังมีเบลาะอยู (ปจจุบันเบลาะไมมีแลว) มาเปนตัวอยาง ทํา
พิธีเสี่ยงทายหาพื้นที่ตั้งเบลาะ ซึ่งไดพื้นที่ซึ่งอยูทางใตหมูบานตามหลักการตั้งเบลาะและตรงกับการบอก
กลาวจากเจาเขาทรง เบลาะบานหวยโตงจึงเกิดขึ้นใหมตั้งแตนั้นมา สําหรับการขึ้นมาเปนฮี่โข (หัวหนา
เบลาะใหม) จะตองตกทอดผานนายตุนุ เพราะเปนผูมีเชื้อสายฮี่โขซึ่งเปนเจาของเบลาะโดยสายเลือด แต
นายตุนุไมไดแตงงาน จะไมมีลูกสืบทอดตอไป เพื่อไมใหเกิดปญหาในอนาคต จึงมอบหมายนองชายคือ
นายติ๊บ มาเปนฮี่โขแทนและเมื่อนายติ๊บเสียชีวิตลง ลูกชาย ชื่อนายเบลลา หรือจตุพรปา มาเปนฮี่โขคน
ปจจุบัน นายตุนุ เนื่องจากไมมีครอบครัว เมื่อมีเบลาะแลวไดมาอาศัยดูแลและหลับนอนในเบลาะเปน
ประจํา แตเมื่อมีการประกอบพิธีกรรมในเบลาะเขาจะไมรวมพิธีกรรมเหลานั้นและเขาไมรวมดวยเหตุผล
ที่วาเขาเปนพี่และผูทําพิธีเปนนอง ตามความเชื่อเขาจะไมสามารถรวมพิธีได
เบลาะที่พลิกฟนใหมที่บานหวยโตงในฐานะศูนยสืบทอดทางวิถีวัฒนธรรมทําหนาที่หลักเปนพื้นที่
ประกอบพิธีสําคัญของชุมชนสองพิธีในรอบปคือ พิธีกรรม “หนี่ ซอ โข ลา คุ ปู” (ปใหมและพิธีกลางปการ
ผลิต) ซึ่งเปนพิธีกรรมระดับชุมชนมีการมัดมือ เรียกขวัญ เฉลิมฉลองกันของคนทั้งชุมชน ซึ่งจะไดอธิบาย
รายละเอียดและขั้นตอนการประกอบพิธี หนี่ซอโขและลาคุปู ในเบลาะใหม จากการที่ผูศึกษาไดเขา
รวมพิธีลาคุปูในเดือนสิงหาคม 2554

ทั้งนี้ เมื่อถึงเดือนลาคุปู หรือเดือนสิงหาคม ฮี่โขจะประกาศให

ลูกบานไดรับทราบเกี่ยวกับวันที่กําหนดงานมัดมือเรียกขวัญของชุมชนเพื่อผูหญิงแตละครัวเรือนจะได
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เริ่มตนตมเหลา และเมื่อถึงวันประกอบพิธีกรรม ตอนบายเวลาใกลค่ํา แตละหลังคาเรือน จะนําไกคนละ 1
ตัว ไปฆาที่เบลาะ แลวถอนขนทําความสะอาดไกเรียบรอยกันทุกคนแลว ตมไกรวมกันในหมอเดียวกัน เมื่อ
ไกสุกแลว จะไดนําอวัยวะสําคัญของไกทุกตัวใสลงไปในกระทงที่ทําจากใบตองที่เตรียมไวแลว 2 กระทง นํา
เทียนไขครัวเรือนละ 1 คู และเหลาจากทุกหลังคาเรือนหลังคาเรือนละครึ่งขวด นําหัวเหลาเทลงรวมกันที่
ขันใบใหญทุกขวด ขวดละเล็กนอย จากนั้น “ฮี่โข” นั่งอยูขางหนา และใหทุกคนจุดเทียนและประนมมือ ฮี่
โขรินเหลาลงไปในสะตวงที่มีขาวและสวนตาง ๆ ของไก พรอมอธิษฐาน จนแลวเสร็จ ฮี่โข จะรินเหลาของ
ตนเอง 1 แกว แลวดื่ม จะรินใหเพื่อนบานอีก 2 คน ๆ ละ 1 แกว แลวจากนั้นจะรวมกันดื่มเหลา และปรุงไก
ที่ตมไว เมื่อดื่มเหลาหมดแลวทุกขวด จากนั้นจะรวมกันกินขาว(แตละครอบครัวเอามาจากบาน) จนขาว
และกับขาวหมด “ฮี่โข” จะ รินเหลากนแกว35ที่เก็บไว พรอมอธิษฐาน ประนมมือพรอมกันอีกรอบ เปนเสร็จ
พิธีในเบลาะ
ในทุกขั้นตอนกอนเริ่มตนทํากิจกรรมจะมีการตีฆอง สงสัญญาณใหลูกบานไดรับรูและเตรียมตัวมา
รวมตัวที่ประกอบพิธีกรรม และเมื่อเสร็จพิธีในเบลาะ จะตีฆองใหรับรูวาเสร็จพิธีแลว อาจใชเวลา ประมาณ
3-4 ชั่วโมง ชวงบายวันเดียวกันนั้น ชาวบานโดยเฉพาะผูหญิงจะเตรียมขาวตมมัด (Mei tau) ขาวปุก (Mei
toj hpiv) หรืออาหารอื่นๆ เพื่อเตรียมประกอบพิธีมัดมือ (Kij cu) และตอนรับแขกและเพื่อนบาน ในวันรุงขึ้น
หลังจากลงจากอาคารสถานที่เบลาะแลว กลับมายังบานของ ฮี่โข เพื่อประกอบพิธี รินเหลา และดื่มเหลา
รองเพลงธา (Hpa wa hta) เปนหลังแรก จากนั้นไปวนตอไปที่บานหลังที่ 2 และหลังที่ 3 ไปเรื่อยๆจนครบ
หลังคาเรือนโดยใหแลวเสร็จภายในคืนนั้น
นอกจากพิธีที่กลาวมาแลว ในเบลาะที่พลิกฟนใหมของหวยโตงยังเคยใชประกอบพิธีงานศพ จาก
ผูใหขอมูล หมูบานหวยโตงเคยประกอบพิธีงานศพในเบลาะไปแลว 2 ครั้ง ในกรณีที่เสียชีวิตจากที่อื่น แลว
ญาติไดนําขาวของเสื้อผาผูเสียชีวิตมาประกอบพิธีงานศพที่เบลาะ รายที่ 1 ชื่อนายพาเหลอเน ไดจมน้ํา
เสียชีวิตและรายที่ 2 นายวะพอ ถูกยิงแลวไดไปเสียชีวิตในโรงพยาบาล ทั้งสองรายนี้ไดมีการประกอบพิธี
งานศพใหแค 1 คืนที่เบลาะ โดยมีการทําพิธีตามประเพณีทุกอยาง เชน มีการรอง ธา เปนตน หลังจากนั้น
ไมเคยมีการประกอบพิธีงานศพภายในเบลาะอีกเลย ถึงจะมีผูเสียชีวิตในหมูบานก็จะประกอบพิธีศพที่บาน
ของตนเอง

35

ซิโข หัวเหลาคือ เหลาแกวแรกที่รินลงในถวย จะใหเจาที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์กอน โดยการทําพิธีอธิษฐานรินใหเจาที่ สวน ซิคีดะ
เหลากนแกวซึ่งเปนแกวสุดทายก็จะทําพิธีอธิษฐานเหมือนกัน
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รูปที่ 6.5 อาคารเบลาะบานหวยโตง

รูปที่ 6.6 ชาวบานหวยโตงกําลังประกอบ
พิธีกรรมภายในเบลาะบานหวยโตง

รูปที่ 6.7 ชาวบานหวยโตง กําลังรับประทาน
อาหารภายหลังจากประกอบพิธีกรรมเสร็จ

การฟนสภาพภายหลังจากมีการพลิกฟนเบลาะของชาวบานหวยโตง ภายหลังจากที่ไดสราง
เบลาะแลว จากการใหสัมภาษณ นายตวน และนาง รุงเรืองสันติ และคนอื่นไดใหขอมูลเหมือนกันวาชุมชน
บานหวยโตงไดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สังเกตเห็นไดชัดเจน เชน การทํามาหากิน การทําไรทํานา ได
ผลผลิตมากขึ้น ขาวมีพอกิน และเหลือขาย ปจจุบันหมูบานหวยโตงเปนหมูบานที่มีเศรษฐกิจที่ดีหมูบาน
หนึ่งในบริเวณนั้น ไดสรางที่อยูอาศัยที่มั่นคง ฐานะทางเศรษฐกิจดี เห็นไดจากคนในหมูบานมีรถยนตใช
แทบทุกครัวเรือน ดานสุขภาพของชุมชนมีสุขภาพที่แข็งแรง ไมมีโรคภัยไขเจ็บที่เรื้อรังเชนในอดีต อาจมีบาง
เล็กนอยซึ่งเปนเหตุการณปกติตามฤดูกาล ดานสังคม ชาวบานมีความสามัคคีกันมากขึ้น การลักเล็กขโมย
นอยก็หมดไปจากชุมชน สัตวเลี้ยงไมหายเหมือนเมื่อกอน
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นายบะจี ไชยหลวง อายุ 82 ป เปนผูอาวุโสที่สุดในชุมชน ไดกลาวไวอยางนาสนใจวา “การมี
ประเพณี และมีการปฏิบัติสืบทอด วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ รวมไปถึง คาถาอาคม สิ่งเหลานี้ตอง
อยูควบคูกับชุมชน เปนการชวยเหลือเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน คนมีการผสมผสานดานความเชื่อและศาสนา
ทําใหความเชื่อและประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมหายไป ทําใหคุณคาแทจริงของความดั้งเดิมมีนอยลง จึงทํา
ใหเกิดความความสับสนวุนวายขึ้นในชุมชน” นายบะจี ไดใหขอมูลเพิ่มเติมอีกวา บานหวยโตง ไมมีการ
ประกอบพิธี “การขอขมาฟาดิน” ในกรณีลูกบานมีปญหาชูสาว แตบานหวยโตงจะมี พิธีกรรมที่ เรียกวา
“เอาะขื่อตา” (พิธีเลี้ยงใหเกิดความรมเย็น) จะทําพิธีนี้ใน สองกรณี คือเมื่อเกิดการมีชูสาวผิดประเวณีของ
คนในชุมชน และกรณีที่สองเมื่อมีเหตุคนตายโหงขึ้นในชุมชน โดยจะมีการหาหมูขนาดพอประมาณ ฆา
และทําพิธีที่หนาบานฮี่โข และประกอบอาหารกินรวมกันทั้งชุมชน
ขอเสนอ/ทิ ศทางการปฏิ บัติก าร เบลาะ ของบ านหวยโตงในอนาคต ชาวบ านเห็น พอง
ตองกันวา เมื่อเกิดเบลาะ ขึ้นมาแลว การรักษาสถานภาพของ เบลาะ จะตองมีตอไปเรื่อย ๆ อยางไมหยุด
แตการปรับปรุงอาคารสถานที่ อาจตองมีขึ้นตามความเหมาะสมกับขนาดของชุมชนในระยะยาว การเพิ่ม
กิจกรรมหรือพิธีกรรมในเบลาะใหมากขึ้นนั้น ไมไดคิดเพิ่มตอนนี้ เนื่องจากจะรักษากิจกรรมเทาที่มีอยูไป
กอน การประกอบพิธีกรรมอื่น หรือกิจกรรมฟนฟูวัฒนธรรม จะใชในพื้นที่อื่น การมีวัดพุทธ ในชุมชน ก็ทํา
ใหพิธีกรรมตางๆตามประเพณีของชุมชนที่มีความสลับซับซอนหลายอยาง ถูกปฏิบัตินอยลง เชน “พิธี เอาะ
บกะ” ซึ่งเปนพิธีกรรมที่ละเอียดซับซอนและเครงครัด เปนตน
ผูศึกษามีขอสังเกตวา กรณีเบลาะ เปนเรื่องราวของสิ่งเหนือธรรมชาติ มีความศักดิ์สิทธิ์ ชาวบาน
เชื่อวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยดูและรับรูพฤติกรรมของคนทุกเวลา ทุกสถานที่ ดังนั้น ชาวบานจะใหขอมูลอยาง
ระมัดระวังกับผูศึกษา ซึ่งพวกเขากลัววาอาจมีผลกระทบตอเขาได จะไมพูดออกมาหากเปนเรื่องที่ไมชัดเจน
แนนอน
ขอหามเกี่ยวกับเบลาะที่บานหวยโตง ถือไดวาปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติของเบลาะในที่อื่นๆ ที่
กลาวมาแลว เชน หามผูหญิงขึ้นในขณะประกอบพิธีกรรมในเบลาะ อยางไรก็ตาม นักวิจัยมีขอสังเกตวา
การกลับมาฟนฟูทําพิธีกรรมในเบลาะที่บานหวยโตง เปนผลจากการรับเอาขอแนะนําจากเจาเขาทรง ซึ่ง
เปนคนพื้นราบ ดังนั้นขอแนะนําจึงคลายกับการเลี้ยงผีเจาบานของคนเมือง มีการคงไวซึ่งพิธีกรรมหลัก 2
ครั้งตอ 1 ปที่ทําในเบลาะ และจําลองอาคารเบลาะใหมที่มาจากตัวอยางหมูบานอื่น แตการฟนกลับมาทํา
กิจกรรมในเบลาะมีไมครบเชนในอดีต ขณะเดียวกันชุมชนบานหวยโตงเปนชุมชนเปดติดถนนทางผานไปยัง
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ชุมชนอื่น ๆ จึงมีการยกเลิกขอหามไมใหแขกเขาบานในวันประกอบพิธีกรรม เพื่อความสะดวกกับทุกฝาย
ใหสอดคลองกับบริบทของยุคสมัย นอกจากนี้ ในวันประกอบพิธีกรรมในเบลาะมีการปรับบทบาท โดยมอบ
บทบาทหลักใหกับผูชายและผูอาวุโสเปนหลักเนื่องจากวันดังกลาวลูกบานบางคนอาจจําเปนตองไปทํางาน
ขณะที่ตามแบบดั้งเดิม ทุกคนตองหยุดงานและรวมพิธีกรรมในเบลาะ อยางไรก็ตามชาวบานพูดอยาง
ภาคภู มิ ใ จว า ภายหลั ง จากได พ ลิ ก ฟ น เบลาะ และมี ก ารประกอบพิ ธี ก รรมในเบลาะแล ว ชุ ม ชนมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด เชน ชาวบานรักกัน สามัคคีกัน ในชุมชนไมเกิดความวุนวายไมแตกแยก การ
ทํามากินมีผลดีขึ้น ขาวพอกินกันทุกครอบครัว สุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเหมือนในอดีตกอนที่ไมมีเบลาะ
ชาวบานที่ใหขอมูลแสดงถึงความภาคภูมิใจที่ชุมชนพวกเขายังคงรักษาเอกลักษณวัฒนธรรมของชาวปกา
เกอะญอที่สําคัญเชนนี้ได ซึ่งมีเหลือไมกี่ชุมชนในละแวกใกลเคียง สวนพื้นที่สรางเบลาะที่ตามจารีตปฏิบัติ
ตองตั้งอยูทางทิศใตของหมูบานนั้น เนื่องจากพื้นที่คับแคบไปและติดกับถนนที่สรางขึ้นภายหลัง ทําใหดูไม
เหมาะกับการเปนพื้นที่สําคัญที่ใชประกอบพิธีกรรมสําคัญของชุมชน นอกจากนี้ การที่รื้อฟนเบลาะไดก็
เนื่องจากบานหวยโตงเปนชุมชนขนาดเล็กการบริหารจัดการรวมกันมีความทั่วถึงและงายกวาชุมชนขนาด
ใหญ และมีตระกูลที่เคยเปนเบลาะโข หรือ หัวหนาเบลาะ จึงสืบทอดเบลาะได ในขณะที่หมูบานที่ไมมีคน
ที่มาจากตระกูลเบลาะโขมากอนจะพลิกฟนเบลาะไมไดเด็ดขาด
สําหรับสาเหตุที่ทําใหเบลาะหายไปจากชุมชนกะเหรี่ยง จากการวิเคราะหของนายนุ ปะปะ ผู
นําฮี่โขบานหินลาดใน วาตระกูลสาย “หลื่อปกา” ไม “หลื่อเบลาะ” และตระกูลสาย “หลื่อเบลาะ” ไม “หลื่
อปกา” ไมเชนนั้นจะทับซอนกัน ทั้ง 2 อยางนี้ เชื่อวาสามารถปกปองลูกหลานไดเปนอยางดี จริง ๆ แลว
จากการวิเคราะห สรุปรวมกับผูเฒาผูแกคนกะเหรี่ยงไดสันนิษฐานวา ในอดีตนานมาแลว ชุมชนกะเหรี่ยง
นาจะมี เบลาะ โดยถวนหนากัน แตดวยสภาพแวดลอม บริบทตามยุคสมัยที่อาจนําไปสูเหตุการณที่ไม
สามารถจะยังคงเบลาะไวได อาจมาจากเหตุนานาประการ เชนสถานการณภาวะสงคราม ถูกศัตรูรุกราน
ตองหนีเขาปา กลายเปนชุมชนเล็กชุมชนนอย หยอมบานตางๆ ทําใหไมสามารถตั้งเบลาะได สายเลือด
ตระกูลเบลาะก็กระจัดกระจายไปยากที่จะมาทําหนาที่เบลาะโขตอไป หรืออาจเปนไปไดท่ีตระกูลผูนํา
พิธีกรรม ไมมีลูกผูชาย มีแตลูกผูหญิง จึงหมดเชื้อสายในการสืบทอดทําใหผูอื่นไมกลาสืบทอดแทน เพราะ
การสืบทอดฮี่โข มาจากฝายผูชาย และเปนเชื้อสายตระกูล กรณีนี้จะอยูแบบ “โอะ ลอ โถ งิ ลอ ชอ มี”
แปลวาอยูอยาง “ไกฟา ไกปา” ซึ่งหมูบานที่ไมมีผูนําทางวัฒนธรรมชุมชน(ฮี่โข) จึงไมมีทั้งการประกอบ
พิธีกรรม “ถอเบลาะ” (ขึ้นเบลาะ) และ พิธีกรรม “หลื่อกอ” (เลี้ยงปา) เพราะตองอยูอยางหลบ ๆ ซอนนั่นเอง
อีกสาเหตุหนึ่งเบลาะหายไปจากชุมชนกะเหรี่ยงอาจมาจากความเครงครัด ละเอียดออน ซับซอนของ
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พิธีกรรม ตองระมัดระวังมากที่จะผิดพลาดหากพลาดพลั้งก็จะเกิดผลกระทบที่รุนแรงและนากลัวของ
“เบลาะ” ในยามมีขาวยากหมากแพง ทําแลวมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็ตองเริ่มใหม สิ่งเหลานี้อาจกลายเปน
สาเหตุหนึ่งของการหายไปของเบลาะ เพราะถาทําพิธีกรรมในเบลาะแลวทําไดไมเต็มที่หรือผิดพลาดนํามา
ซึ่งความยุงยาก อุปสรรคตาง ๆ มากมาย ไมอยางใดอยางหนึ่งขึ้น ความไมอยูเย็นเปนสุขของคนในชุมชน
เชน เกิดเรื่องเลวราย เชน โรคภัยไขเจ็บขึ้น เกิดเรื่องทะเลาะของคนในชุมชน หรือการทํามาหากินไมไดผล
จึงตองมีการยกเลิกไปโดยคอยเปลี่ยนเปนการเลี้ยงผีเจาบาน (หลื่อกอ) แทนการประกอบพิธีในเบลาะ ก็ไป
ประกอบพิธีในพื้นที่ใตตนไมใหญแทน เพื่อเปนการลดกิจกรรมที่สลับซับซอนในเบลาะลง ซึ่งเปาหมายและ
เจตนาเดียวกัน เพียงแตรูปแบบที่แตกตางกันไป อีกสาเหตุหนึ่งการที่มีศาสนาความเชื่ออื่น ๆ เขามามี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมและความเชื่อ จึงทําใหมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
5) เบลาะเชิงสัญลักษณและเบลาะจําลอง
ในปจจุบันการสรางเบลาะยังทําขึ้นในลักษณะชั่วคราว เปนขั้นตอนหนึ่งในประเพณีงานแตงงาน
แบบดั้งเดิม เบลาะนี้จะเรียกวา ผาปู เปนพื้นที่ปฏิบัติพิธีกรรมสําคัญตางๆ ของงานแตงงาน ถือไดวาผาปู
เปนพื้นที่ที่จําลองเชิงสัญลักษณของพื้นที่เบลาะที่ไดหายไปจากชุมชน สันนิษฐานไดวาแตเดิมเบลาะนาจะ
มีในทุกชุมชนของกะเหรี่ยง และมีปรับมาใชเปนผาปูแทนในปจจุบัน ลักษณะการใชพื้นที่ผาปู คลายกับ
การใชพื้นที่เบลาะ คือเปนพื้นที่พิธีกรรมสําคัญของงานแตงงานและตอนรับแขกตางบานที่เปนเพื่อนฝาย
ชายที่มาในงานแตงงาน ผาปูจะสรางไวที่หนาบานของฝายหญิง แขกเหรือที่มาในงานแตงงานทุกคนตอง
เขาไปในผาปูกอนเพื่อดื่มเหลารอง ธา โตตอบกันในระหวางแขกที่เปนเพื่อนฝายชายกับเจาบานที่เปนฝาย
หญิง ธาที่รองที่ขาดไมไดคือธาที่พูดถึงเบลาะแทบทั้งนั้น นับเปนการจินตนาภาพวาทุกคนที่กําลังนั่งอยูใน
ผาปูและกําลังนั่งรองธาในพื้นที่เบลาะที่โอโถงดังแตกอน นับไดวา นี่คือการจําลองเบลาะเชิงสัญลักษณที่
เรียบงายและทุกคนปฏิบัติการตอเนื่องได ถือไดวา เปนรูปแบบหนึ่งของการปรับตัวอยางมีพลวัตรของ
เบลาะเพื่อใหคงความเปนเบลาะเชิงสัญลักษณตอไป
นอกจากนี้ ยังมีการสรางเบลาะขึ้นมาใหม ในลักษณะการจําลองโครงสรางของเบลาะเดิม แตไมมี
การปฏิบัติตามความเชื่อและพิธีกรรมแบบเดิม เพียงจําลองใหมีพื้นที่ทางสังคมของชุมชนในการพบปะกัน
อีก ทั้ง ใชสําหรับการสืบทอดวัฒนธรรมรูปแบบตา งๆ แตเป น รูปแบบใหมมากกวา ที่จะมาเกี่ยวของกับ
พิธีกรรมและความเชื่อซึ่งจะขาดมิติทางจิตวิญญาณในดานความศักดิ์สิทธิ์ไป เชน ชุมชนบานทุงหลวง
ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม มีการสรางเบลาะจําลองแตไมมีการประกอบพิธีกรรมใดๆ สวน
168

พิธีของฮี่โขก็ยังขับเคลื่อนตามแบบเดิมที่มีมาแตกอน ทั้งนี้เปนเพราะชุมชนยังยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติ
เกี่ยวกับเบลาะ ที่วาคนที่ตั้งเบลาะไดตองมาจากเชื้อสายดั้งเดิมที่สืบมาทางสายเลือดเปนหัวหนาเบลาะมา
กอนและถายทอดตอๆมาเทานั้น บุคคลทั่วไปที่ไมสืบทอดเลือดเนื้อเชื้อไขจะริเริ่มตั้งเบลาะขึ้นมาตาม
อําเภอใจไมไดเด็ดขาด แมคนเหลานั้นปนฮี่โขที่ทําพิธีกรรมเสขอทิ (ศาลเจาบาน)เชน บานหินลาดใน เปน
ตน
ในอดีตการถายทอดองคความรูในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมีรูปแบบที่ไมเปนทางการ ผานการเขา
ร ว มปฏิ บั ติ โ ดยตรงและสื่ อ วั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม เช น นิ ท าน “ธา”หรื อ ลํ า นํ า และพิ ธี ก รรมเป น ต น การ
เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของคนรุนใหม ทําใหชุมชนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ถายทอดองคความรูแบบเดิมและพัฒนารูปแบบใหม ๆ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและ
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในบทนี้เปนการบรรยายถึงรูปแบบการถายทอดแบบดั้งเดิมและแบบใหมจาก
ประสบการณของชุมชนบานหินลาดในและมอวาคี นอกจากนี้ยังเปนการบรรยายถึงสถานภาพการดํารงอยู
ของ”เบลาะ”ซึ่งเปนพื้นที่ที่สําคัญที่ใชในการถายทอดองคความรูและวัฒนธรรมในอดีต
6.3 รูปแบบการถายทอดองคความรูผานปฏิบัตกิ ารในวิถีชวี ิตประจําวัน
แมวา “เบลาะ”ในฐานะกลไกการสืบทอดวัฒนธรรมจะไมมีแลวในหลายหมูบาน กระบวนการ
เรียนรูและสืบทอดที่เปนปฏิบัติการในวิถีชีวิตประจําวันยังดํารงอยู ในดานตางๆ เชน ในการทําไรหมุนเวียน
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติถือเปนกระบวนการการเรียนรูอยางไมเปนทางการ จากการที่คนรุนหลัง
เขารวมในกิจกรรมโดยตรงอยางตอเนื่องเปนเวลายาวนาน ทําใหไดรับความรูและทักษะอยางคอยเปนคอย
ไป สอดคลองกับธรรมชาติของการเรียนรูของมนุษย รายละเอียดในเรื่องรูปแบบการถายทอดเรียนรูรวมถึง
การปรับเปลี่ยน ดังตอไปนี้
1) การเรียนรูโดยอาศัยการสังเกตและปฏิบัติการในกิจกรรมประจําวัน
พอหลวงปรีชา ศิริ อายุราว 53 ป ผูนําหมูบานหินลาดใน เปนผูหนึ่งที่ไดเลาประสบการณการสืบ
ทอดเรียนรูใหลูกหลานฟง โดยบอกวาทานเองไดรับการสืบทอดเรียนรูดวยวิธีการที่เปนกระบวนการตาม
ธรรมชาติในชีวิตประจําวันโดยผานรอบปการผลิตและรอบวงจรชีวิตยามเด็กจนเปนผูใหญ เพราะทานเกิด
ในยุคที่ชุมชนยังเปนอิสระจากภายนอกยังไมมีระบบการจัดการศึกษาอบรมแบบสมัยใหม ทานเลาวา “ที่จํา
ไดผมเริ่มเรียนรูจากพอแมตั้งแตพิธีมัดมือปใหม(Nif sau hkof) หนี่ซอโขหรือปใหมตามประเพณี เสร็จจาก
ปใหมวันรุงขึ้นพอแมและพวกผูใหญจะไปหาที่ถางไร เขาจะออกปากชวนเรากอนวา ลูกวันนี้ไปกับพอไป
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หาที่ถางไรกัน ก็คงจะตั้งใจชวนเราไปเพื่อเราจะไดรูโดยการไปดูไปเห็นตัวอยางสิ่งที่เขาทํานั่นแหละ นี่คือ
ความตั้งใจและเปาหมายของเขา แตพอจะไมบอกวา ไปกับพอเพื่อไปเรียนรูไปศึกษาวา หาที่ถางไรเขาทํา
กันอยางไร เราก็ไปกับพวกเขาโดยที่ไมรูตัวและเริ่มรูวาไปหาที่ถางไรเขาไปกันที่ไหนและทํากันอยางไร เชน
เราก็เฝาดูเขาทําพิธีเสี่ยงทายหรือพิธีการทํานายทายทัก
พิธีกรรมแรกที่จําไดดีและจําไปจนถึงทุกวันนี้ คือพิธีลงถางไร (hpaiv lauz quv) โดยพวกผูใหญ
จะตัดเอาทอนไมอันหนึ่งยาวหนึ่งวากระทุงดิน ขณะกระทุงดินจะอธิษฐานดวยวา ‘ขาจะถางไรที่นี่ ที่ๆซึ่ง
เปนไรซาก หากขาวดี ขาวงาม ขาวออกลูกดก ใหไมนี้ยาวขึ้นดวยเถิด’ จบอธิษฐานแลวเขาก็จะวัดความ
ยาวทอนไมอีกครั้ง ทําเชนนี้ 3 ครั้ง หากไมยาวขึ้นก็จะถือวาดี จะเลือกที่ถางไรและลงถางไรที่นั่น แตถา
เทาเดิมหรือสั้นลงถือวาไมดี ก็จะไมเลือกถางไรในไรเหลาผืนนั้นในปนั้น”
พอหลวงปรีชากลาวตอวา “นอกจากนี้ยังมีวิธีเสี่ยงทายอีกวิธีหนึ่ง คือการเสี่ยงทายดวยกระดูกไก
หากกระดูกไกขึ้น (hsau qi htauf) ถือวาดีมาก ทํางานเบา จะเลือกที่ถางไรนี้ หากกระดูกไกตั้งชัน (hsau
qi qau) ถือวาดีนอยกวา ทํางานหนักกวา แตพอที่จะเลือกได ถาหากไมมีทางเลือกอื่น แตถากระดูกไก
ลง (hsau qi lauz) และกระดูกไกหลายรู (hsau qi pgij) ถือวาไมดีเลย จะไมเลือกที่ถางไรนั้น หากฝนทํา
ก็จะเกิดอุบัติเหตุแกสมาชิกในครอบครัว ในกรณีทอนไมไมยาวขึ้น เราก็จะเลือกที่ไรซากแหงใหมอายุราว
5 -7 ปเปนตนแทน”
“จากนั้นก็ไลเจาที่ออกไปที่อื่น พวกเขาอธิษฐานวา ‘ขาจะทําไรที่นี่ ขาจะทําสวนที่นี่ หากวาเจาผืน
ดิน เจาผืนน้ําอยูที่นี่ ตาขามองไมเห็นเจา ขอเจาจงออกไปที่อื่นกอนเถิด’ สิ่งที่ผูใหญทําเราเห็นและจําได
และภายหลั ง เมื่ อ โตขึ้ น มาเราทํ า งานได แ ล ว พ อ แม ก็ ใ ห โ อกาสเราทํ า บ า ง ครั้ ง แรกเราก็ ทํ า ผิ ด ๆ ถู ก
โดยเฉพาะอยางยิ่งคําอธิษฐาน เราจํากันไมได แรก ๆ พอก็จะอธิษฐานแทนเรา ภายหลังเราก็ทําเอง หลาย
ปเขาเราก็ทําเองได แมรายละเอียด เนื้อหา ความสั้นความยาวจะไมเหมือนกันทั้งหมด แตก็ไดหลักใหญ
ใจความสําคัญ จําไดวาตอนนั้นตนเองอายุประมาณ 20 ป”
การเรียนรูของพอหลวงปรีชา ศิริ เรียนรูผานปฏิบัติการในชีวิตประจําวันโดยการติดตามพอแมหรือ
ผูใหญ ซึ่งตองอาศัยการเรียนรูผานการมองเห็น การสังเกต สัมผัสและปฏิบัติการ ผานการลองถูกลองผิด
โดยมีผูใหญคอยแนะนําตักเตือนเคียงขางจนกวาจะทําดวยตนเองไดอยางถูกตองแลวผูใหญจึงปลอยใหทํา
ตอไปดวยตนเอง
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เวลาเลือกพื้นที่ถางไร กอนเสี่ยงทายวาจะเลือกที่ถางไรสถานที่ใดหัวหนางานประจําครอบครัวก็จะ
พิจารณาและสังเกตภูมิศาสตร ภูมินิเวศของสถานที่นั้นวา ดินเปนอยางไร อากาศเปนอยางไร ตนไมเปน
อยางไร มีตนไมอะไร ลักษณะเชนนี้จะปลูกขาวขึ้นดีหรือเปลา จากนั้นจะทําพิธีเสี่ยงทายเลือกที่ถางไร
ภายหลัง ซึ่งแสดงใหเห็นวาชาวบานก็มีโลกทัศนแหงความเปนเหตุเปนผลอยูไมนอย แตคนภายนอกมักจะ
มองพวกเขาวามีความเชื่อแบบงมงาย ไมมีเหตุผล การสืบทอดนี้ใชทั้งความรูความเชี่ยวชาญในภูมิประเทศ
หรือความรูทางภูมิศาสตรที่เปนปฏิบัติการกันมา ซึ่งแทที่จริงเปนหลักการเหตุผลที่เปนวิทยาศาสตรนั่นเอง
แตอยางไรก็ตามก็ตองทําควบคูกับการทําพิธีกรรมเพื่อตอกย้ําความมั่นใจซึ่งเปนมิติทางจิตวิญญาณที่เปน
การขอคํายืนยันจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกทีหนึ่ง
ชัยประเสริฐ โพคะ ไดกลาวเสริมในเรื่องนี้วา “เราใชทั้งสองระบบควบคูกัน แตอันดับแรกเราจะดู
ทางภูมิศาสตรกอน เมื่อเราเห็นวานาจะดีแลว เราก็ทําพิธีเสี่ยงทาย ซึ่งสวนใหญก็ไดผลที่สอดคลองกัน
แตบางครั้งเราดูทางภูมิศาสตรดี แตการเสี่ยงทายกลับปรากฏวาไมดี ทอนไมเทาเดิม หรือสั้นลง หรือดู
ทางภูมิศาสตรแลวไมดี แตการเสี่ยงทายกลับปรากฏวาดี ทอนไมยาวขึ้น อยางนี้ก็เคยมี ถาอยางนี้แลวเรา
ก็ถือเอาผลการเสี่ยงทายเปนหลัก เพราะแมบางแหงเราเห็นวาทางภูมิศาสตรไมนาจะดี แตผลการเสี่ยง
ทายกลับออกมาวาดี เราก็เชื่อถือผลของการเสี่ยงทายนั้น”
นอกจากนี้ระหวางการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับความเชื่อ พิธีกรรม จะตองฝกการปฏิบัติอยางมีสมาธิ
เคารพ สํ า รวม และสงบเงี ย บ ผู ใ หญ บ อกว า ไม เ ช น นั้ น แล ว พิ ธี ก รรมจะไม ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ไม ส ามารถบรรลุ
เปาหมายของการประกอบพิธีกรรมได ฉะนั้นในระหวางกระทําพิธีกรรมถือเปน “ขอหาม” ไมใหพอ แม
ผูใหญที่อยูในฐานะผูใหการสืบทอดสอนหรือบรรยายดวยคําพูด และหามลูกหลานถามคําถามในขณะที่มี
พิธีกรรม เนื่องจากเปนมิติของพื้นที่ความศักดิ์สิทธิ์ เนนใหผูรับการสืบทอดรูสึกวาอยูตอหนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตองมีสัมมาคารวะ เกรงกลัว สํารวมเพื่อนําไปสูการซึมซับอยางมีสติ อยางมีศรัทธา
พอหลวงปรีชา ศิริ ไดกลาวย้ําตอเรื่องนี้วา “พวกผูใหญใชวาจะสอนเรา จะไมบอกเราวาใหทําอยาง
นี้อยางนั้น จะไมบอกเราวาใหมาดู เขาทํากันอยางนี้ ๆ เราเองจะสังเกตและจดจําสิ่งที่พอแมของเราทํา ที
หลังเราก็ทําตามเขา เลียนแบบเขา หลายครั้งเขา นานวันเขาเราก็ทําเปน หมายความวาเขาจะสอนเรา
ดวยการกระทํา ใหเราสังเกต ใสใจ และจดจําเอาเอง แตเขาจะไมสอนเราดวยปากสักคํา ตรงกันขามขณะ
ทําพิธีเขาจะถือเปนขอหามดวยซ้ําวาสอนกันไมได โดยบอกเราวา ถามไมได เปนชวงพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
หามพูด หามคุย หากถามขณะทําพิธีเดี๋ยวคนอื่นจะมาไดยิน แมลงวันขาวจะมาไดยิน ซึ่งหมายถึงสิ่งชั่ว
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ราย ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เชื้อโรค แมลงที่จะมาทําลายขาวและพืชผักในไรจะไมดี ขาวจะมี
ผลผลิตที่ไมดี”
นอกจากนี้ยังมีอีกประสบการณหนึ่งของการเรียนรูโดยปฏิบัติการ คุณลุงทาเนอ จอแตะ อายุ 76 ป
ผูอาวุโสประจําหมูบานหินลาดในไดกลาวในเรื่องเดียวกันนี้วา “สมัยเด็ก ๆ เวลาถางไร เราไปกับผูใหญ เรา
จะเห็นพวกเขาถางไรจากทายไรขึ้นไปยังหัวไร เพื่อใหไมโคนลงงายและทับกันสนิท เมื่อทับกันสนิท เวลา
เผาไรไฟจะลุกไหมดีกวา ใหญกวา มีแรงสงเปลวไฟสูใจกลางไรไดดีกวา เมื่อไรไหมดี จะไดปุยจากเถาถาน
มาก ขาวและพืชผักก็จะดีไปดวย ความรูนี้ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพชนหลายชั่วอายุคนแลว จนสรุป
ไดวาเปนครรลองของการถางไร ไมมีใครหรอกที่ถางไรจากหัวกอน ความรูเหลานี้ไมมีการสอนหรือสืบทอด
กันดวยคําพูดจากปาก แตจะสอนกันดวยการปฏิบัติการในชีวิต” จะเห็นวามีการสะสมระบบภูมิปญญา
จากปฏิบัตการจริงในเรื่องเทคนิควิธีการถางไร ถางไรอยางไรจะมีผลตอการลมลงของตนไมที่พาดกันไป
อยางราบเรียบและเปนกระบวน เพื่องายตอการเผาที่สามารถไหมไดงายและไหมไดดี ซึ่งจะมีผลดีตอดินที่
จะปลูกพืชที่สามารถสรางความสมบูรณใหกับปุยในดินตอไป
คุณลุงทาเนอ จอแตะ ไดพูดเสริมอีกวา “การจักสาน หากใครจะเรียนรูก็สังเกตดวยตนเอง คน
เฒาคนแกบอกวา ‘ไมตองถามวาทําอยางไร หากถามจะเรียนไมสําเร็จ’ เปนเพราะวาเมื่อใชการสังเกตดวย
ตนเอง เราจะใสใจ มุงมั่น และตั้งใจ หากแคถามเฉย ๆ ก็จะไดผลไมเทากับการสนใจสังเกตและฝกทําเลย
นอกจากนี้ยังมีอีกตัวอยางหนึ่ง คือ การไปเก็บยา หากเราจะถามวาตนไหนเปนตนยา ไมมีใครถามกัน ผู
เฒาผูแกจะไมบอกเรา แตคนที่ตองการสอนเรา เขาก็จะเดินนําหนา เมื่อถึงตนยาก็จะเด็ดใบมาหนึ่งใบ
แลวเดินทางตอไปอีกระยะหนึ่ง เจออีกตนหนึ่งจะเด็ดใบมาอีกหนึ่งใบแลวเดินทางตอ เมื่อเจอตนที่สามก็จะ
ขุดเอาตนนั้นมา คนที่เรียนรูจะเดินตามหลังและสังเกต โดยที่ไมใหมีการซักถามและคนที่สอนก็จะไมสอน
วายาชนิดนี้ ใบเปนอยางนี้ ตนเปนอยางนี้ รากเปนอยางนี้ เปลือกเปนอยางนี้ ถาสอนกันอยางนี้เขาบอกวา
จะไมเปนยา เขาถือเปนขอหามสําคัญเลยทีเดียว”
การสอนโดยไมใชคําพูดเปนกระบวนการทาทายผูเรียนในการสรางนิสัยฝกฝนตนเองใหเกิดสมาธิ
การสํารวม ความอดทนที่จะตองใสใจตอการเฝาดู สังเกตการณ การจดจํา ทุกๆเรื่อง ทุกขั้นตอน ที่เปนทั้ง
องคความรูและปฏิบัติการเพื่อนําไปสูการนําไปใชในการปฏิบัติการจริงในชีวิตเพราะการเรียนรูลักษณะนี้
เปนการเรียนรูในโลกของทั้งรูปธรรมและนามธรรม มิใชเปนการเรียนรูอยางใดอยางหนึ่งเพียงเทานั้น เชน
ปฏิบัติการในการทําพิธีกรรม การเรียนรูตัวยาสมุนไพร ขณะที่เรียนรูจากปฏิบัติการจริงแลว ยังเรียนรู
ความหมาย คุณคาซึ่งเปนเรื่องของศรัทธา ความสัมพันธทางจิตวิญญาณไปพรอมๆกัน จึงตองสรางมิติ
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ความพรอมของจิตใจ ความมีสมาธิ ความใสใจ ความสนใจ การมีสํารวม ความเคารพยําเกรง และ ความมี
ศรัทธา ทั้งหลายเหลานี้ลวนกอเกิดบรรยากาศของการเรียนรูที่กลายเปนพื้นที่ของความศักดิ์สิทธิ์ ความ
เลื่อมใสศรัทธา
ดังที่ พาตี่ทาเนอ จอแตะ ไดกลาวผานบท ธา ของปกาเกอะญอที่วาไววา
Pgaz miz le plez pgaz miz qoo, Pgaz pgaj le plez pgaz pgaj qoo,
Maz muj maz waiz baf av hsoov, Maz waiz maz wai baf av hsoov,
Bu kwij lauz av hkof meij qoo, Siv pgaj ne moo le blauf pooz.
แปลวา
ผูเฒาแตดั้งแตเดิมลวนพรอมเพรียงกัน ผูแกแตดั้งแตเดิมลวนสามัคคีกัน
ในยามทําไรทํากันอยางเปนขั้นเปนตอนอยางมีระบบ ในยามทํามาหากินทํากันอยางมีกฏมีเกณฑ
ในยามเมล็ดขาวสุกโนมรวงลงมา กลิ่นขาวหมากเหลาโชยกลิ่นหอมออกมาทั่วศาลาธรรมหมูบาน
อยางไรก็ดี ปจจุบันวิธีการสอนดวยคําพูด การอธิบาย หรือการบอกเลาเริ่มมีความจําเปนและมี
บทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง กับ กลุ มคนรุน ใหม เนื่ อ งดว ยอิท ธิ พลของกระแสสัง คมที่อ ยูใ นยุ ค
วิทยาศาสตร ยุคแหงความเปนเหตุเปนผล รวมถึงอิทธิพลของวิธีการเรียนรูในระบบการศึกษาในโรงเรียน
ซึ่งจะเนนวิธีการบอกเลาเปนหลัก ทําใหคนรุนใหมคุนเคยกับวิธีการดังกลาว นอกจากนี้ การสั่งสอนยัง
เปลี่ยนวิธีเปนแบบตรงไปตรงมาไมออมคอม ดังตัวอยางจากพอหลวงปรีชา ศิริ ที่ไดกระทํากับลูก ๆ จาก
ประสบการณจริงวา “ไมไดจํากัดผูที่จะเรียนรูจากเรา มีทั้งผูหญิง ผูชาย เวลาอยูกับลูก ๆ ผมจะทําตัวเปน
เพื่อนกับเขา ลอเลนกับเขาบาง เขาลอเลนกับเราบาง แตเวลาเดียวกันก็ถือโอกาสสอนเขาดวย โดยเฉพาะ
สอนวาตองเชื่อฟงผูใหญ แมพวกทานอานหนังสือไมออก อยาไปดูถูก อยามองขามทาน เพราะทานก็เลี้ยง
ตัวเองและลูกหลานได ไมอดตาย ก็นาคิด แสดงวาพวกทานก็มีความรู หากผูใหญหามทําสิ่งใด ๆ ก็จง
เชื่อฟง อยาถามยอนวาทําไม มันไมดี ผูใหญก็คงมีประสบการณมาแลวจึงหามเรา ไมเชนนั้นพวกทาน
คงไมมาบอกกับเราอยางนี้หรอก เรื่องการทําไร ทํานาแตละขั้นตอนก็สอนเขา ก็บอกเขาวาไปกับพอแม
ตราบใดที่ยังอยูในวัฒนธรรมประเพณี พวกเจาหนีไมพนหรอก พิธีกรรมตาง ๆ ในไรในนา ตั้งแตลงถางไร
เรื่อยไปทุกขั้นตอน จําเปนตองเรียนรูและปฏิบัติ ถาไมเรียนรูใครจะมาทําแทน พอแมนับวันก็แกลง ตายไป
แลวพวกเจาก็ตองทํากันเอง เด็กสมัยนี้ก็ตองบอกกลาวกับเขาบาง ถึงจะสามารถเรียนรูและปฏิบัติได
เพราะเขาเคยกับวิธีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไมเหมือนสมัยเรา พอแมมักจะไมบอก แตเราก็สังเกตและ
จดจําเอาเอง”
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2) การสืบทอดองคความรูผานการเขารวมปฏิบัติในพิธีกรรม
ชาวปกาเกอะญอมีปฏิบัติการทางพิธีกรรมมากมายตั้งแตเกิดจนตาย พิธีกรรมของชุมชนทั้งในเรื่อง
สุขภาพ เรื่องดิน น้ํา ปา ลม ฟา และระบบนิเวศนทั้งระบบ ยกตัวอยางพิธีกรรมในการทําไรหมุนเวียนใน
รอบป ซึ่งเริ่มจากพิธีกรรมในการเลือกที่ถางไรซึ่งมีพิธีกรรมเสี่ยงทายหาที่ถางไร(ดังที่บรรยายเอาไวแลว
ขางบน) กอนการถางไรมีพิธีกรรมลงถางไร (Hpaiv lauz quv) และพิธีเรียกขวัญหัวหนางานประจํา
ครอบครัว (Kij wav cu) (duf auf taj div sauv nov qai, deif bu,nyaf lij)hpai av hpaiv lauz quv tuz
hpaiv quv wiz (baf doof doof) การเผาไรมีพิธีกรรมเรียกลม (Kauv k’ li) และพิธีลงหมายไร (Maz nauf
quv) การปกไรหวานขาวมีพิธีกรรมลงปกไร (Hsaiv lauz mga hkauf) การถางหญามีพิธีกรรมตัดคอหญา
(Klauv nauf hkauv) ราวตนเดือนสิงหาคมมีพิธีเลี้ยงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหกับไร (Bgau quv) จากนั้นก็มีพิธีมัดมือ
ทั้งชุมชนกลางปการผลิต (Kij cu La hkoov pooz) กอนเกี่ยวขาวราวหนึ่งสัปดาหมีประเพณีกินขาวเมา
(Auf hswai) เปนชวงเลานิทานใหเด็กๆ และพิธีกรรมกินหัวขาว (Auf bu hkof) ชวงฤดูเก็บเกี่ยวขาวมี
พิธีกรรมเรียกขวัญหัวหนางาน (Kij neij bu hkli bu saf ) การนวดขาวมีพิธีกรรมมัดมือเรียกขวัญลงตีขาว
(Saiv hpauv lauj pooz) และพิธีกรรมถากเมล็ดขาวลง (Saiv lauz bu saf) ตีขาวเสร็จกอนแบกขาวกลับ
บานมีพิธีกรรมปดรังควาญฉางขาว (Saiv hpauv) พิธีเรียกนกขวัญขาวสูสวรรค(Kauv htauf htof) หลังจาก
แบกข า วกลั บบ า นหมดแล ว หมดหน า ไรแล ว จะมีพิ ธีก รรมอัน เชิญ สรรพสิ่ง กลับเขา มาอยู ในไร เ ป น พิ ธี
ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสรรพสิ่ง และสุดทายพิธีรินเหลากนลานตีขาว (Bu hsaiv hkli) เปนพีธีขอบคุณกัน
และกันที่ชวยเหลือเกื้อกูลกันของคนในสังคมชุมชนในชวงเวลาของการทํางานการผลิตกันมาตลอดทั้งป พิธี
นี้ถือไดวาเปนพิธีสงทายของกระบวนการผลิตในรอบป
พิธีกรรมที่กลาวมาเหลานี้ลวนมีคนรุนลูกรุนหลานมาเปนผูชวยเตรียมและรวมทําพิธีกรรมเหลานั้น
อยางใกลชิด เชน พิธีกรรมมัดมือเรียกขวัญหัวหนางาน (Kij wav cu wai hkof) ที่ทําในระดับครอบครัว
พอแมจะเลือกลูกที่อยูในวัยทํางานอาจเปนลูกชายหรือลูกสาวก็ได ซึ่งมีความพรอมทั้งทางดานรางกายและ
จิตใจ มีศักยภาพเพียงพอที่จะเรียนรูองคความรูตาง ๆ และสามารถถายทอดสูรุนลูกหลานตอไปได อีกทั้ง
ตองเปนคนที่ทํามาหากินเกง (maz taj htauf) โดยวัดจากผลผลิตของไรหมุนเวียนทั้งที่เปนขาวและพืชผัก
ตาง ๆ หัวหนางานจะมีบทบาทสําคัญมากในการทํางานในไรหมุนเวียน กอนทํางานทุกขั้นตอน เขาจะเปนผู
ลงมือทํางานกอน ตั้งแตถางไรจนถึงเกี่ยวขาว แตละครอบครัวจะใหความสําคัญกับหัวหนางานคนนี้มาก
เพราะเขาจะเปนผูกําหนดความอยูรอดของครอบครัว อีกทั้งเปนผูกําและรักษาองคความรูไว และจะสืบ
ทอดใหกับคนรุนตอไป หัวหนางานแตละปสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไดซึ่งมาจากคนภายในครอบครัว
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นั้นๆอาจเรียงลําดับจากพี่สูนองหรือคละกันตามความเดนในการทํางาน เพื่อจะไดผลผลิตที่เพียงพอตอการ
บริโภคในครอบครัว
เพื่อการสืบทอดที่มีความหมายและมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น ผูสืบทอดตองผานพิธีกรรมเพื่อคน
และสิ่ง ศัก ดิ์สิ ท ธิ์ รับ รู ฉะนั้น ก อ นลงถางไร ซึ่ง เป น ขั้น ตอนแรกของกระบวนการทํ า ไร ห มุ น เวี ย น แตล ะ
ครอบครัวจะทําพิธีมัดมือเรียกขวัญใหกับหัวหนางานเสียกอน พอหลวงปรีชา ศิริ เลาวา “กอนลงมือทําไร
พอแมก็จะทําพิธีมัดมือสูขวัญใหหัวหนางานกอน (kij wav cu) จากนั้นหัวหนางานก็จะเปนผูเริ่มลงทํางาน
กอนทุกขั้นตอน เขาจะนําไกมาตัวหนึ่ง เชือดคอ เทเลือดลงในใบตอง เอาตอกใบหนึ่งกวาดอุงมือลงใน
ใบตอง พรอมกับอธิษฐานขอใหสิ่งไมดีทั้งหลายในตัวผูลงถางไรออกไปใหหมด ลงไปอยูในใบตอง จบคํา
อธิษฐานพิธีแลวก็จะเอาตอกอีกใบหนึ่งกวาดอุงมือขึ้นเขาหาตัวหัวหนางาน พรอมกับอธิษฐานใหสิ่งดี ๆ มา
อยูในตัวเขา เสร็จพิธีแลวก็จะเอาใบตองไปทิ้ง จากนั้นก็จะเอาไกมาทําอาหาร แลวรวมกินขาวดวยกันทั้ง
ครอบครัว ในระหวางทําพิธีหากเพื่อนบาน หรือแขกตางหมูบานมาที่บาน ก็จะขอใหแขกผูนั้นอยูรวมกิน
ขาวดวย หากไมอยูจนกวาจะไดกินขาวถือวาไมดี ถือเปนเรื่องตองหาม เจาของบานถือวาแขกผูนั้นเปนผู
เอาคุณความดีมาให (แตก็เปนเรื่องที่เกิดขึ้นไมบอยมากนัก เพราะคนที่มาเยี่ยมไมรูวาเขาทําพิธี ถาเขารู
เขาก็จะไมมา ไมเชนนั้นก็จะถูกมองไดวาอยากไปกินขาวกับเขา)

อยางไรก็ตามหัวหนางานก็อาจจะ

เปลี่ยนแปลงได โดยจะดูที่ผลของการทําไรปที่ผานมา หากไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลง ไดขาว
ดี พืชผักในไรเจริญงอกงามดีทุกอยาง ก็จะไมเปลี่ยน แตถาหากวาไดขาวไมดี พืชผักตาง ๆ งอกงาม
ประปราย ผลผลิตไดนอยหลายปเขา ก็จะเปลี่ยนบุคคลใหมแทน” ถือไดวาเปนรูปแบบการแตงตั้งเพื่อกอ
เกิดการสืบทอดและทดลองการเปนหลักในงานขณะที่พอแมยังคอยประคับประคองอยางใกลชิดกอนที่พวก
เขาหรือเธอจะออกเรือนแตงงานและตองรับผิดชอบกระบวนการผลิตดวยตนเองแตเพียงลําพังตอไป
การฝกฝนคนหนุมสาวยังเห็นไดจากพิธีกรรมที่เรียกวา “โถ ลอ ฆึ-แผลอฆึ” หรือ “พิธีปกไรแรกหวานไรแรก” เจาของไรจะเลือกหนุมสาวคูหนึ่ง และตองเปนหนุมสาวที่พอแมยังมีชีวิตอยูเปนผูทําพิธีลง
ถางไร
“เมื่อมาถึงไรพรอมกันทุกคนแลว ไดเวลาปกไรแลว เราที่เปนเจาของไรก็จะขอคนหนุมคนสาวสอง
คน ชายคนหนึ่ง หญิงคนหนึ่งเปนผูลงปกไรและหวานขาวแรกใหเรา ตองเปนคนหนุมสาวเทานั้น เพราะ
เชื่อวาคนหนุมสาวลงปกไรหวานขาวจะดีที่สุด ทําใหผลผลิตไรอุดมสมบูรณ และหนุมสาวคูนี้ตองเปนผูที่
“pgaz le av of koov” หรือ ‘คนญาติครบ” คือคนที่มีทั้งพอแมที่ยังมีชีวิตอยูทั้งสองและมีพี่นองหญิงชาย
อยางไรก็ตามพวกเขาที่มากันหลายคนมักจะเกี่ยงกัน เพราะกลัวทําพิธีไมเปน กลัวอธิษฐานไมเปน อาย
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เพื่อน ๆ พวกหนุม ๆ สาว ๆ นี่จะเขินจะอายกัน

แตหากเขาทําไมเปนจริง ๆ ผูใหญก็ชวยเขา เพราะ

ตองการฝกเขา เมื่อเขาฝกเขาก็เปนภายหลัง การเตรียมที่ลงปกไรพวกเขาก็พอทําได แตที่พวกเขาลําบาก
ใจมากคือการอธิษฐาน แตอยางไรเสียพวกเขาตองทํา คําอธิษฐานก็มีอยูวา “ขาวเอย ขาปกเจาลงไป ขา
ปลูกเจาลงไปในที่หวานขาวแรก เปนวันของเจามาถึงเอง เปนเดือนของเจามาถึงเอง เปนความพอใจของ
เจาเอง เปนความภูมิใจของเจาเอง ขาปกเจาลงไป ขาปลูกเจาลงไปในวันนี้ ทําตัวเจาใหดี ทําตัวเจาให
งาม ทําใจเจาใหดี ทําใจเจาใหกวาง ทําตัวเจาใหทิพย ทําตัวเจาใหอัศจรรย เรียกน้ําฝนลงมา เรียก
น้ําคางลงมา ใหฝนดีใหน้ําคางดก ใหฝนตกตามฤดูกาล ใหฝนแลงตามฤดูกาล หากเสียงดังกรื่อ (ฟารอง)
จงกลบหัวใหมิด หากเสียงดังหา (ฝนตก) จงแตกยอดใหเขียวขจีเถิด” เปนเสียงจากคุณปูทาเนอ ผูอาวุโส
คนหนึ่งของหมูบานที่อธิษฐานแทนคนหนุมคนสาวที่ถูกเลือกใหเปนผูลงปลูกไรแรก
การมอบหมายและชูบทบาทหนุมสาวใหเดนในวันแลกเปลี่ยนแรงงานในวันปลูกไรถือเปนการเนน
การเปนผูสืบทอดที่ตองเลนบทผูนําการทํางานในชวงปลูกขาว ถือเปนเกียรติและความภาคภูมิใจกับหนุม
สาวที่ถูกเลือกมาเปนผูนําทีมทํางานหนุมสาว โดยหนุมสาวตองชวยกันทํางานเต็มที่ใหไดงานมากที่สุดเพื่อ
งานจะไดเสร็จทัน การถูกมอบหมายบทบาทนี้ควบคูกับความรับผิดชอบที่ถูกมอบใหคือถางานวันเดียวไม
เสร็ จ หนุ ม สาวคู ที่ ถู ก เลื อ กต อ งกลั บ มาทํ า จนกว า งานปลู ก ไร ผื น นั้ น จะแล ว เสร็ จ นอกจากนี้ ยั ง เป น
กระบวนการเชิงบังคับใหหนุมสาวทุกคนตองฝกทองบทอธิษฐานเวลาลงมือปลูกไรแรกใหไดทุกคนเพราะจะ
ไมรูตัววาวันไหนจะถูกเลือกใหเปนผูปลูกไรแรก
นอกจากนี้ ในการแลกเปลี่ยนแรงงาน ก็ถือเปนโอกาสอยางหนึ่งที่คนหนุมสาวจะไดเรียนรูจาก
ผูใหญ การแลกเปลี่ยนแรงงานยังคงทําอยูในระบบไรหมุนเวียน ดังที่ หนอโตะ หญิงสาวรุนปจจุบันวัยแค
16 ป ไดเลาวา “ทุกวันนี้กลุมหนุมสาวของเรายังใชวิธีการลงแขกแลกเปลี่ยนแรงงานกันอยู วันหนึ่ง ๆ ที่เรา
ไปลงแขกกันมีจํานวนราว ๆ 30 คน ขั้นตอนการทําไรหมุนเวียนที่เราลงแขกกันจะเปนฤดูเตรียมพื้นที่ เชน
ชวงฟนไร เผาไร ลอมรั้ว ริบไร ปกไร-หวานขาว จากนั้นก็เปนชวงดูแลรักษาไร เชน การลงแขกแลกเปลี่ยน
แรงงานในฤดูดายหญา และจากนั้นก็แลกเปลี่ยนแรงงานอีกครั้งในชวงฤดูเก็บเกี่ยวขาว การทํางานแตละ
ขั้นตอนนี้ พวกเราหนุมสาวก็ไดเรียนรูจากพอแม และผูใหญที่เรารวมทํางานกับเขาดวย บางอยางที่เรายัง
ทําไมเปน เรายังไมเขาใจก็ถามทาน ทานก็บอกเรา ชวยเราทํา แกไขใหเรา ทําตัวอยางให เราก็พยายามทํา
ตามทาน นาน ๆ เขาเราก็ทําเองได”
เวลาที่กลุมหนุมสาวทํางานดวยกันนี้ เปนบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู กลุมหนุมสาวมักมีความ
อยากไปทํางานในไรทุกวัน เพราะที่นั่นเปนสถานที่ ๆ จะพบกับเพื่อน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่รักและชอบ
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พอกัน โอกาสพบกันเชนนี้ยอมเปนที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง เพราะไดมีเวลาอยูดวยกัน เกี้ยวพาราสีกัน
หยอกลอกัน ผานการขับธาโตตอบกันและกัน เปนบรรยากาศของการเรียนรูและแลกเปลี่ยน ธา ซึ่งกันและ
กัน คุณชัยประเสริฐ โพคะไดเลาประสบการณของตนเองวา “เวลาเราไปทํางานไร เวลาพักเหนื่อยเราจะนั่ง
บนทอนซุงและขับธา (ธาชนิดนี้จึงเรียกวา “ธาบนทอนไม / hta seif hpoo hkof) เรารอง เพื่อนคนนี้รอง
เพื่อนคนนั้นก็รอง เราจะเฝาฟงกันและกัน หลายคนก็รูธาหลายบทแตกตางกัน เรามาแลกเปลี่ยนกัน ทั้ง
เวลาฟนไร เวลาริบไร เวลาดายหญา และเวลาเกี่ยวขาว ตัวอยางของ ธา เชน ‘หนทางที่เราเคยเดินไป
ดวยกัน บัดนี้ขาเดินไปโดยลําพัง น้ําตาของขาจึงเออนองทั่วใบหนา’ (Klai le y’laiz qux dev hpau, laiz
keiz t’gaz maix hti lauz.) ‘บททอนไมทอนนี้เจาเคยนั่งและกินแตงกวายามหนาเกี่ยวขาว ขอเจาระลึกถึง
ความหลังของเจาเถิด’ (Seif hpoo hkof le n’auf di, mof baf keiz n’lauj lekhi.)” เปนตน
การเรียนรูผานพิธีกรรม ยังเป นพื้นที่การเรียนรูทางสังคม เพราะผูเขารวมพิธีสวนใหญจะเปน
ครอบครัวและญาติสนิทของครอบครัวโดยเฉพาะที่ขาดไมไดคือลูกหลานที่เปนเด็กๆ เปนบรรยากาศของ
การกระชับความสัมพันธในครอบครัว และเครือญาติที่เต็มไปดวยความรักความสุขจากการอยูพรอมหนา
พรอมตากัน และกินอาหารที่เอร็ดอรอยดวยกัน รวมพิธีกรรมกันขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวยกัน
3) การเรียนรูและสืบทอดองคความรูจาก “ผูชํานาญการ” (Moj hsov, suv hkof maz hta)
ความรู ความสามารถ พรสวรรคของแตละคนมักจะมีความแตกตางกันไป มากบาง นอยบาง ผูที่มี
ความสามารถในการรับรู เรียนรู จดจํา และปฏิบัติองคความรูจากบรรพชนไดอยางดีเยี่ยม ในสังคมปกา
เกอะญอบุคคลผูนั้นจะไดรับการขนานนามวา “ผูชํานาญ” (Moj hsov) ชาวบานในหมูบานหินลาดในก็มี
ผูคนดังกลาวเชนเดียวกัน และพวกเขาก็รูจักนําลักษณะพิเศษของบุคคลเหลานี้เปนเครื่องมือสําหรับการสืบ
ทอดถายทอดองคความรูไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พอหลวงปรีชา ศิริ ไดเลาประสบการณของตนเองวา “พอแมก็จะบอกเราวา หากไปทํางาน ไปลง
แขกที่ไรของใคร ใหตามคนที่ทํางานเปน ทํางานเกง รอบคอบ ทํางานอยางละเอียดถี่ถวน เกี่ยวขาว รวง
ขาวไมตก เห็นขาวตกคางก็จะเด็ดมัดรวมกับเพื่อน มัดฟอนขาวแนน ไมหลุดลุย ใหดูแบบอยางจากเขา เขา
เกี่ยวขาวอยางไร มัดฟอนขาวอยางไร วางฟอนขาวอยางไร เพราะพวกนี้จัดเปนผูชํานาญ (Moj hsov)” ใน
ขณะเดียวกันชัยประเสริฐ โพคะไดเลาวา “อยางผมสมัยเปนเด็ก ๆ พอก็จะบอกผมวา ‘เวลาไปเกี่ยวขาว
อยาอยูรวมกันเฉพาะแตเด็ก ๆ ใหอยูระหวางผูใหญ ตองดูวาผูใหญเขาทํากันอยางไร ก็ใหทําตามเขา’ ผมก็
ทําตามที่พอบอก นานเขาผมก็ทําเปนเหมือนผูใหญ ผูใหญเองก็จะชวยดูแลเรา สอนเราใหทําอยางนั้น
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อยางนี้ หากเราทําไมถูก ไมเปน พวกทานก็จะคอยแกไขใหเรา นอกจากนี้แลวพวกทานจะชวยดูแลเรา
เรื่องความปลอดภัยดวย เพราะในไรอาจจะมีงู ตะขาบที่จะทําอันตรายตอเราได”
การสืบทอดผานผูรูผูเชี่ยวชาญ ถือเปนเทคนิควิธีการเรียนรูใหเกิดความเชี่ยวชาญเชิงทักษะโดย
เลียนแบบปฏิบัติการที่ดีและเดนของบุคคลในชุมชน นอกจากฝมือความละเอียดลออแลวยังเปนการเรียนรู
อุ ป นิ สั ย ความขยั น ขั น แข็ ง โดยปริ ย ายเพราะเบื้ อ งหลั ง ความเชี่ ย วชาญ คื อ การมี จิ ต ใจที่ มั่ น คงจดจ อ
ละเอียดลออและมีวินัยในการทํางานในชีวิตประจําวัน อีกทั้งมีจิตใจที่เขมแข็งอดทนและความขยันขันแข็ง
แฝงอยูขางหลัง การเรียนรูแบบนี้คือการเรียนผานตนแบบที่ดีนั่นเอง
6.4 การสืบทอดองคความรูผานการเลา/รองดวยปากเปลา
1) การสืบทอดองคความรูไรหมุนเวียน ผานทาง “ธา”(hta) 36หรือ “บทลํานํา”
จากการศึกษาขอมูลของหมูบานหินลาดใน พบวา”ธา”ถูกใชเปนวิธีการสืบทอดองคความรูใน
กระบวนการไรหมุนเวียนทุกขั้นตอน ดังที่พอหลวงปรีชา ศิริ ไดเลาประสบการณของตนเองตอนเปนเด็ก
และไดรับการถายทอดองคความรูดวยวิธีนี้จากพอแมและผูใหญในหมูบานวา “เวลาที่เราตามพอแมหรือ
ผูใหญไปในไร พวกเขามักจะอารมณดี เพราะไดเห็นความอุดมสมบูรณของไรของตนเอง ขณะเดินเขาไป
ในไรเมื่อเห็นตนไมริดกิ่ง (Seif klauz) ทานก็จะกลาววา ‘หากเวลาใดเจาคิดถึงขา ก็จงมองดูตนไมที่ถูกริ
ดกิ่งนี้เถิด เพราะตนไมที่ถูกริดกิ่งนี่เองที่ขาฝากรอยฝมือเอาไว’(N’mei yuj yaz kwaj seif klauz, seif klauz
cau culauj of htau) ขณะที่เดินไป ๆ เห็นนกเขาที่หากินอยูในไรบินออกไป ก็จะกลาวธาวา ‘หากเวลาใด
เจาคิดถึงขา ก็จงไปที่ไรเถิด ที่นั่นมีนกเขาซึ่งเปนขวัญของขานั่นเอง’ (N’mei yuj yaz laiz soo quv, cau av
k’laz le htof lwij bu.) เวลาเก็บผักชี ผักกาด ผักหอวอ (ตระกูลกะเพรา) ก็จะกลาวธาอีกวา ‘หากเวลาใดที่
เจาคิดถึงขา ก็จงมองดูใบหอวอที่ออกเหลืองแลวเถิด นั่นเปนเพราะขาเคยเก็บมากอน’ (N’mei yuj yaz
kwaj hauf wau, kwaj le hauf wau av laf bau)
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ธา คือความรูทองถิ่น (Local knowledge) ที่อยูในรูปของมุขปาฐะที่อยูในวิถีชีวิตของคน เพราะความรูกับชีวิตจะตอง
สัมพันธเชื่อมโยงตลอดเวลา ฉะนั้น “ธา” ไดทําหนาที่สื่อสาร ถอดความ พรรณนา ออกมาทั้งคําพูดและเสียงรอง ถึงวิถีชีวิต
จากทุก ๆ มิติ โดยผานการบอกเลาดวยปากเปลา “เพลง (ธา)” จัดอยูในประเภทวรรณกรรมบอกเลา (Oral Literature) ที่
สูง ฉะนั้น “ธา” เทียบไดกับโคลง ฉันท กาพย กลอนชั้นสูง ที่ประกอบไปดวยตัวองคความรูที่มีเนื้อหาสาระที่สะทอนวิธีคิด
มุมมอง ความรูสึกที่มีความลึกซึ้ง มีรูปแบบวรรณกรรมที่สวยงาม และมีความไพเราะเพราะพริ้ง (สุริยา 1996:53)
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ยังมีบทธาเกี่ยวกับไรเหลาหรือไรฟนตัวที่วา ‘แมไปไรเหลาแตไมหอขาวไปดวย ทายดูซิวาแมจะ
กลับมาเมื่อไร?’ (Moj laiz hsgif pooz t’bof meiz, hpav kwaj moj hsiv yix k’keiz.) แสดงวาวาในไรเหลา
ยังมีอาหารอยูมาก แมไมหอขาวไปดวยก็สามารถอาศัยอาหารเหลานั้นประทังความหิวแทนขาวได จึงเปน
การยากยิ่งนักที่จะเดาวาคนที่ไปไรเหลาที่ไมหอขาวไปดวยจะกลับมาเมื่อไร ‘กลับมายังไรเหลาเห็นดอก
หงอนไกเต็มไปหมด ชางซึ้งเหมือนกับกลับมาเห็นหนาคนที่เราแสนจะรัก’ (Laiz hsgif pooz hpau gauz
laf qei, kwaj n’maix sav of neij keiz.) ‘ไปไรเหลาเห็นดอกหอวอ ไมเจอเธอฉันนั่งรองไหอยางทุกขระทม’
(Laiz le hsgif pooz hauf wau hpau, nauf baf naz p’hauf hseif nauz.)
แสดงถึงความรักความผูกพันระหวางคนกับธรรมชาติตาง ๆ ในไร และความสัมพันธกันระหวาง
คนดวยกัน เปนความสัมพันธที่หลอหลอมใหคนรักไร ไรเหลาที่พักฟน รักอาหารตาง ๆ ที่อยูในไร รักปา รัก
ธรรมชาติแวดลอม ซึ่งจะทําใหคนมีการรักษาสิ่งเหลานั้นใหคงอยูอยางยั่งยืน
‘แมนางเอย หากไปยังไรเหลาอยารองไหเลย ดวยเหตุวาตอไมในไรจะแตกกิ่งใหมอีก’ (Laiz le
hsgif pooz hauf t’geiz, seif si seif dauv caj htauf keiz.)
‘สองแสงลงมาเถิดดาวจากฟา สองใหเห็นใบยอดออนของไมและดอกหงอนไกในไรเหลาดวย’
(Pauz lauz kwei kwei hsaf le moo, seif kwaiv coj hpau gauz hsgif pooz.)
บทธาทั้งสองบทบงบอกถึงสภาพที่ธรรมชาติตาง ๆ ไดฟนคืนสภาพสูความอุดมสมบูรณใหม รอ
คอยการกลับมาใชประโยชนใหมอีกครั้ง การถางไรฟนไรนั้นอยาไปเขาใจวาเปนการทําลาย การมองดวย
ความเสียอกเสียใจถึงกับน้ําตาไหลนอง เปนการปวยการเปลา ๆ เพราะนี่คือความจําเปนที่ตองมีการใช
และสรางชีวิตใหม ตองมีการเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลอยูเชนนี้ ซึ่งบัดนี้ก็เปนจริง ดวยวาตอไมตอไผกลับมา
แตกหนอแตกกอใหมทั่วผืนไร แมแตดวงดาวบนทองฟายังกลาเปนพยานใหวาการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ดวยรูปแบบนี้ทําใหเกิดการเกิดใหม ทําใหเกิดความมั่นคงและความยั่งยืนจริง ยังมีธาอีกมากมายที่ทาน
เอยออกไป ทานไดยินนกเขาขันก็จะกลาวธา ไดยินนกโพระดกรองก็กลาวธา เห็นอะไรก็จะกลาวธาหมด
หลายครั้งใชวาทานจะกลาวเทานั้น แตทานก็จะรองทํานองดวย เราเด็ก ๆ ที่ตามหลังเขาก็จะจดจําธาที่
ทานกลาวและรองเหลานั้น สะสมไปเรื่อย ๆ นาน ๆ ไปเราก็จะจําไวไดมากทีเดียว
ธา หรือบทลํานําของคนปกาเกอะญอมีบทบาทบันทึกกิจกรรมสําคัญตางๆในรอบปรอบชีวิตของ
คนปกาเกอะญอ โอกาสใช ธา จะมีตลอดเวลาในยามทํางาน ทําพิธีกรรม งานมงคลขึ้นปใหม แตงงานและ
แมงานศพ ธา ก็ถูกนํามาใช ถือเปนรูปแบบการสืบทอดที่บรรจุภูมิความรู คุณคา คานิยม ความเปนกวี
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รวมอยูในธา

สิ่งนี้ทาทายคนรุนใหมที่ยังออนดอย ธา

หันมาเรียนรูและพื้นที่เรียนรูที่ดีที่สุดก็คือใน

กระบวนการทําไรหมุนเวียน
ในปจจุบัน ชุมชนพยายามใช “ธา” ใหเปนประโยชนในการแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวันมาก
ขึ้น โดยการถอดความหมายใหคนรุนใหมเขาถึงมากยิ่งขึ้น แมจะทําไดไมงายนักเพราะ “ธาหนึ่งบทมี
ความหมายเจ็ดอยาง” (Hta t’hplef av hkau of nwi miz) อยางไรก็ดี บานหินลาดในเริ่มมีการถอด
ความหมายของธาอยางเปนทางการในบริบทสังคมปจจุบันบางแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งบริบทที่ชุมชนไดรับ
ความกดดันจากนโยบายของรัฐและสังคมภายนอกเรื่องสิทธิในที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย ไดมีการหยิบ
ยกธามาถอดความหมายเพื่อปลูกจิตสํานึกชาวบาน ในขณะเดียวกันเพื่อเปนการสรางความเขาใจแกสังคม
ภายนอกในภาพลักษณที่แทจริงของตนเอง ซึ่งโดยมากจะใชโอกาสในการประชุมชาวบาน และเวทีรวม
ระหวางชาวบานและสังคมภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของ วิธีการดังกลาวนี้สามารถกระตุนใหเกิดการเรียนรู
และสืบทอดไดคอนขางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมคนเกา เพราะพวกเขายังมีฐานความรูดานธาคอนขาง
แนน
ชัยประเสริฐ โพคะ ไดแบงปนประสบการณในการถอดความหมายของธาบางบท เพื่อการตอกย้ํา
ชาวบานใหเกิดความเชื่อมั่นใจในวิถีชีวิตของตนเอง และชวยกันพัฒนาหมูบานตามแนวทางของตนเองวา
“ธาที่ใชมากที่สุดในปจจุบัน คือธาที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการไรหมุนเวียน เราพูด
กันในหมูบานเพื่อใหเรามีความภาคภูมิใจในตนเอง ยึดมั่นในวิถีชีวิตของเราเอง รัก เปนหวงเปนใย รักษา
ปา น้ํา ดิน ไร ไรเหลา และปองกันไฟใหดี เพื่อทรัพยากรธรรมชาติจะอยูกับเรานานแสนนาน หมูบานของ
เราจะอยูรอดปลอดภัยไปชั่วลูกหลาน หากเราทําเชนนี้ไดเราก็ไมอดขาวตาย ฉะนั้นเราจะใชธาบทที่วา
‘แผนดินของผูอื่นอยางไปยกยอง บานเมืองของผูอื่นอยางไปสรรเสริญ แผนดินของผูอื่นที่เจริญแลวนั้นเขา
ตองซื้อเอา บานเมืองของผูอื่นที่เจริญแลวนั้นเขาตองซื้อเอา จงรักษาและฟนฟูหมูบานของเราเองเถิด
แลวเราจะมีเสื้อผาสวมใสและมีขาวกินตลอดไป’ (P’trez of pgaz hti t’geiz, p’trez of pgaz kauj t’geiz,
pgaz hti geiz pgaz hti baf pgeiz, pgaz kauj geiz pgaz kauj baf pgeiz, k’tauz htauf keiz p’kauj
Soolei, auf baf meiz sauv baf dev hsei.) ธาบทนี้เราใชทั้งในเวทีปกาเกอะญอดวยกัน และเวทีขางนอก
เอกชน และนักวิชาการเขารวมดวย”

ในขณะที่พอลุงทาเนอ จอแตะ ไดถอดความหมายของธา เพื่อให

ชาวบานมารวมกันคิดหาหนทางในการแกปญหา โดยเฉพาะในบริบทสังคมปจจุบันที่มีปญหามากมายและ
สลับซับซอนมากกวาในอดีต เปรียบดังบนภูเขาสูงที่รกไปดวยดงหญาและขวากหนาม ยากยิ่งนักในการที่
จะแสวงหาทางเพื่อขึ้นสูยอดภูเขาได หากวาตางคนตางไป ไมชวยกันหา ไมชวยกันถาง ไมปรึกษากัน ไม
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พูดคุยกัน ไมถามคนที่มีประสบการณที่เคยขึ้นไปกอน ก็จะหลงทางเอางาย ๆ และจะไปไมถึงยอดภูเขา
ตามที่ตองการ และที่รายไปกวานั้นเมื่อหาหนทางออกไมเจอแลว สิ่งที่รอยคอยอยูขางหนามีอยูอยางเดียว
เทานั้นคือความตาย ธาบทที่ใช คือ “บนภูเขาใหญรกไปดวยดงหญาและขวากหนาม บนภูเขาสูงรกไปดวย
ดงหญาและขวากหนาม แมนผูเฒาผูแกจะขึ้นไปก็จะถามหาหนทาง แมนผูอาวุโสจะขึ้นไปก็จะถามหา
หนทาง มีเพียงเจากระตายนอยผูทะนงตนผูเดียวที่ไมถามไถทางจากผูใดเลย สุดทายขึ้นไปเองก็หลงทางไป
เอง” (Sausif hkof dauv htauf le hsgai, Pgauz gauz hkof dauv htauf le hsgai, pgaz miz laiz paz
miz cav klai, pgaz pgaj laiz pgaz pgaj cav klai, taj t’cav klai meij p’dai, laiz daf wai hav hplauv
daf wai.)
2) การสืบทอดองคความรูผานเรื่องเลา “นิทาน”
นิทานเปนอีกวรรณกรรมหนึ่งที่เปนวิธีการสืบทอดองคความรูควบคูไปกับธา เปนวิธีการที่สวนใหญ
จะใชกับเด็กเล็กๆ เพราะพวกเขามักจะชอบฟงนิทานเปนชีวิตจิตใจ เนื้อหาของนิทานสวนใหญจะเนนสาระ
การปลูกฝงอุดมการณในการทําไรหมุนเวียน อุดมการณแหงการผลิตเพื่อการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน
การพึ่งพากันระหวางคนกับธรรมชาติ การชวยเหลือเกื้อกูลกัน การเห็นอกเห็นใจและชวยเหลือผูดอยโอกาส
ในสังคม เชน แมมาย กําพรา เปนตน อยางไรก็ตามก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสาระบันเทิงปะปนอยูดวยเชนกัน
เพื่อสรางบรรยากาศใหกับผูฟง การเลานิทานจะเลาไดทุกโอกาส แตโดยปรกติแลวจะเลาตอนค่ํา ๆ หลัง
อาหารเย็นกอนนอน ผูที่มีบทบาทในการเลานิทานและทรงอิทธิพลตอเด็กมากที่สุดคือ ปู ยา ตา ยาย
รองลงมาเปนพอแม อยางไรก็ตามมีชวงเวลาพิเศษที่มีการเลานิทานเปนกิจลักษณะ คือชวงเวลา “เอาะ
แชว/ชอย” หรือ “กินขาวเมา” กลาวคือกอนฤดูเกี่ยวขาวจะมาถึงราวหนึ่งสัปดาห ปกาเกอะญอจะไปเกี่ยว
ขาวเหนียว ที่เพิ่งออกรวงใหมมาทําเปนขาวเมา แลวกินดวยกันทั้งครอบครัว ทั้งเครือญาติตอนค่ํา ๆ กอน
เขานอน ระหวางกินขาวเมาจะมีประเพณีปฏิบัติกันวาปู ยา ตา ยาย พอ แม หรือผูที่รูนิทานตองเลานิทาน
ใหผูมารวมกินขาวเมาฟง โดยถือวาการกระทําเชนนี้จะดีตอผลผลิตของไรที่จะทําการเก็บเกี่ยวในไมชา แต
ถาหากไมทําก็จะทําใหผลผลิตของไรไดไมดี
พอหลวงปรีชา ศิริ ไดเลาประสบการณในการเลานิทานใหลูกหลานของตนเองวา “ลูก ๆ ของผม
เมื่อเขาที่นอนก็จะขอใหเลานิทานเปนประจํา ผมก็เลาใหเขาฟงบอย ๆ เรื่องที่เลาใหฟงอยางเชน นิทานเลา
วามีชายหนุมกําพราผูหนึ่งจะถางไร เจาเมืองไมอนุญาต เขาเลยหาทางออกโดยแบกดินวางบนกอนหิน
ใหญ แลวทําไรที่นั่น เฝาดูแลเปนอยางดี แตแลวคืนหนึ่งมีชางตัวหนึ่งมากินขาวของเขาหมด ดวยความ
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โมโหจึงตามรอยชางไป แตก็ไมทัน อยางไรก็ตามเขาก็พบงาชางขางหนึ่งตกระหวางทาง หนุมกําพราแบก
งาชางกลับบาน ระหวางพักกลางทางเขานอนลงและหนุนงาชางนั้น ครั้งเมื่อตื่นก็เห็นขาวปลาอาหารอยู
รอบตัว เพราะแมนางงาชาง (Nauj k’hsau mai) ออกมาจากงาชางจัดใหเขา เขาไมรูวาเปนฝมือใครจึงไป
หาหมอดู หมอดูแนะนําวาใหทําเปนออกไปทํางาน แลวยอนกลับมาดู เมื่อเขาทําตามคําแนะนําจึงรูวาผูที่
เตรียมอาหารคือแมนางงาชาง ที่สุดหนุมกําพราก็ไดแมนางงาชางเปนคูครอง และทั้งสองก็ไดมีความ
เจริญรุงเรืองในชีวิตจนกลายเปนเจาเมืองที่ยิ่งใหญคนหนึ่ง เปนเจาเมืองที่ปกครองบานเมืองดวยความเปน
ธรรม ดูแลไพรฟาประชาชนอยางทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งการชวยเหลือคนยากคนจน แมมาย กําพรา“
พอลุงทาเนอไดเลานิทานในเรื่องเดียวกันนี้ แตมีรายละเอียดปลีกยอยที่แตกตางกัน คือเรื่อง “โถ บี
ขา” หรือ “นกขวัญขาว” เรื่องมีอยูวามีกําพราผูหนึ่ง เมื่อไดเวลาถางไรเจาเมืองไมอนุญาตใหถางไรแมแตที่
เดียว นางฟาที่อยูบนสวรรคสงสารเขา จึงแปลงรางเปนนกบินลงไปหากําพรา แลวแปลงรางเปนยาย
แมมายอีกทีหนึ่ง ทําทีไปอยูใตพุมไมพงหนามที่ลมขวางทาง กําพราไปพบก็สงสารและชวยออกมา และ
รับมาอยูกับเขา ยายแมมายแนะใหกําพราถางไรบนหินลาด โดยขุดดินมาถม ตัดกิ่งไมใบไมมาวางแลวเผา
แลวหวานขาวลงไป ขาวเจริญเติบโตดีวันดีคืน ยายแมมายก็บอกวิธีการทําไรใหหนุมกําพราทุกขั้นตอน ครั้ง
เมื่อไดเวลาเก็บเกี่ยวขาว ยายแมมายเขาไปอยูในยุงขาวและใหกําพราเทขาวลงไป ขณะเทขาวลงไปนั้นยาย
แมมายสลัดรางของตัวเองออกมาเปนขาวเปลือก ทําใหกําพราไดขาวมากมาย พอสําหรับตัวเขา และเหลือ
แบงใหกับเพื่อนบานดวย จากนั้นยายแมมายแปลงรางกลับเปนนกจะบินกลับสวรรค แตดวยความอาลัย
อาวรณกําพราไดเอยชื่อยายแมมายกอนจะลับสายตา ทําใหยายตกลงมาเสียชีวิ ต กําพรา นําศพยาย
แมมายในรางนกนั้นเก็บรักษาไวบนชั้นเตาไฟอยางดี และเมื่อไดเวลาเกี่ยวขาวตีขาวของทุก ๆ ป กําพราก็
จะทําพิธีระลึกถึงยายแมมาย ที่เรียกวากันวา “เกาะ ถอ เก โถ บี ขา” หรือ “พิธีเรียกนกขวัญขาวสูสวรรค”
เมื่อชาวเมืองเห็นวากําพราทําพิธีเรียกนกขวัญขาวสูสวรรคแลวไดขาวมากมายเชนนั้น ทั้ง ๆ ที่ถางไรบน
กอนหินเพียงนิดเดียว พวกเขาก็เลยเอาอยางกําพรา และถือเปนประเพณีปฏิบัติตั้งแตนั้นเปนตนมา
นอกจากนี้ยังมีนิทานอีกมากมายที่เกี่ยวกับไรหมุนเวียนเชน นิทานเรื่อง โถบีขา (นกขวัญขาว) กอ
แกละ (พญาสิงห) หนอสอซริ จอเสหลาบอ (นิยายรักของสองหนุมสาวกับการทําไรหมุนเวียน) จอเกอะชอ
โพ (ลูกนอยจากชาง) หนอเดะกวอหนอตาโฮ (นางเขียดตาแดงกับนางเกง) เปนตน
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3) การสืบทอดองคความรูผานทาง “ขอหาม” (ตา ดื้อ) หรือกฏจารีตและธรรมเนียมปฏิบัติ
มีนกบางชนิด เชน นกสอกอ (Sauf gauz) หากไดยินพวกมันรอง หามกลาวและรองบทธา นกชนิด
นี้ปกาเกอะญอถือเปนสิ่งเที่ยงธรรมอยางหนึ่ง ขณะพวกมันรองคนหนุมคนสาวจะใชวานเปนสิ่งเสี่ยงทาย
หาเนื้อคู โดยบอกวา ‘เจานกเอย ขณะเจารองอยู เมื่อขาขับธาเกี่ยวกับเจา แลวขาสามารถหาเนื้อคูได
แลวก็ จงเงียบเสียงเถิด’ (Sauf gauz eh, y’mei uf naz dauv mei neij baf y’taj p’dau neif, mauz
n’k’kauv lauz maj kwix t’keij!) บางคนรองแลวนกก็เงียบเสียง ก็ดีใจ แตบางคนรองแลว นกยังคงสงเสียง
เหมือนเดิม ก็แสดงวายังหาเนื้อคูไมเจอ กรณีการขับธาชนิดนี้จะเปนขอหามสําหรับหนุมสาวที่มีเนื้อคูแลว
หรือคนที่มีครอบครัวแลว เพราะถือวาหากรองธาจะเปนการรองหาเนื้อคูใหม เปนคนหลายใจ ไมมั่นคงใน
ความรัก ไมซื่อสัตยตอคูครอง เปนสิ่งที่ผิดตอวัฒนธรรมประเพณี ศีลธรรมอันดีงาม เพราะฉะนั้นจึงถือ
เปนขอหาม ธามีอยูวา
‘ขาจะรองตามเจานะเจานกสอกอ ขาจะกลาวตามเจานะเจานกสอกอ
คิดแผนอยางไรจะไดเปนเฉกเชนเจา คิดการอยางไรจะไดเปนเฉกเชนเจา
เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวไดขาวเต็มยุง ตําขาวแปงสาเหลาจัดงานแตงงานฉันและเธอเสียทีเถิด’
(Y’k’uf naz auh sauf gauz, y’k’pax naz auh sauf gauz,
koof div laif k’baf sauf gauz, qaf div laif k’baf sauf gauz,
nif mei baf bu mei pgaiz hpau, toj kof mif hplau nauj dev cau.)
อีกบทหนึ่งกลาววา
‘หากเจาไดยินเสียงรองของสอกอ37 ขาไดสั่งเจาไววาอยาขับธาตามเสียเลย’
(N’mei naj hoo sauf gauz pgeiz, cau maz laux naz uf t’geiz!)
ก็คงหมายความวา ‘หากเจามีเนื้อคูเปนขาแลว แมไดยินเสียงนกสอกอรองก็อยารองตาม’
ในไรมีการทําเครื่องมือบางอยางเพื่อไลสัตวปาไมใหเขามากัดกินขาวและพืชผักในไร เชน รางน้ํา
กระทบ (Htik’paux) โมบายไมไผ (Dok’liz) ซึ่งจะไมกลาวหรือรองธาเกี่ยวกับมัน ไมเชนนั้นแลวพวกมันจะ
หมดความขลัง (t’pgoz lez baf) ไมเปนที่เกรงกลัวของสัตวปาอีกตอไป ธาของรางน้ํากระทบมีอยูวา
‘เจารางน้ํากระทบเอย ชวนพี่กลับไปอยูดวยในถิ่นของนองเถิด’
37

สอกอ (Sauf gauz) ชื่อนกซึ่งเปนตระกูลเดียวกับนกโพระดกแตตัวใหญกวาและเสียงเพราะพริ้งกวา คนกะเหรี่ยงถือวา
เสียงของนกชนิดนี้เปนสัญลักษณที่เปนตัวแทนของการคิดถึงกันและกัน
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(Htik’paux hti waf cooz kroo, kauv keiz cau le n’kauj pooz.)
ชัยประเสริฐ โพคะ ผูนําหมูบาน กลาววา “เรื่องนี้ตามประสบการณจริงของผมคือการกลาวธา
เกี่ยวกับแตงโม หากเห็นเถาแตงโมแลวกลาวธา เถาแตงโมนั้นจะเหี่ยวเฉาและตายอยางแนนอน ธามีอยู
วา
‘ใครกันหนอที่กินลูกแตงโม โปรดกินซีกหนึ่ง ฝากใหขาซีกหนึ่งดวยนะ’
(M’taz auf di muj taif tau, auf t’hkau maz yuj t’hkau)”
เรื่องนี้สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา “ขอหาม” เปนวิธีการสืบทอดองคความรูที่ทรงอิทธิพลและมี
ประสิทธิภาพสูงยิ่ง เพราะวาเกี่ยวโยงกับความเชื่อที่อยูเหนือเหตุและผล เมื่อไดฟง ไดเรียนรู ไดสัมผัสกับ
ขอหามเหลานี้แลวผูฟง ผูเรียนรู หรือผูรับการสืบทอดจะมีความรูสึกเกรงกลัว ยอมรับการอยูใตอํานาจสิ่ง
เหนือธรรมชาติ มีความเคารพ นอบนอม และถอมตนตอธรรมชาติ ดวยวาในการละเมิดตอขอหามใดขอ
ห า มหนึ่ ง จะส ง ผลกระทบที่ ไ ม พึ ง ปรารถนาต อ ทั้ ง ผู ก ระทํ า การละเมิ ด เพื่ อ น คนรอบข า ง รวมไปถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติดวย เชน ความสัมพันธระหวางสามีภรรยาที่ตองหยากันไป ความสัมพันธระหวาง
คูหมั้นคูหมายของหนุมสาวที่ตองเหินหางกันไป เจานกสอกอตองเงียบเสียง หมดความไพเราะเสนาะไพร
ดวยการถูกบังคับสะกดจิตไมใหรอง การเกิดความเสียหายของผลผลิตในไรเมื่อโมบายไมไผหมดความขลัง
เพราะสัตวปาเขามากัดกินและทําลาย และเถาแตงโมที่ตองเหี่ยวเฉาและสูญสิ้นชีวิตของมันไป เมื่อธาถูก
ขับออกมาจากปากของผูละเมิดขอหาม เปนตน เหลานี้คือผลของรายของมันที่ไดเกิดขึ้น ซึ่งจะทําใหชีวิต
ของมนุษยและทรัพยากรธรรมชาตินั้นไมอาจดํารงอยูอยางยั่งยืนได
นี่เปนเพียงตัวอยางเดียวที่เปนขอหามผาน ธา แตในความเปนจริงมีขอหามอีกมากมาย ที่ใชสั่ง
สอนผ า นการพูด การเลา และสอนในขณะปฏิ บัติก าร เชน ขอหามมากมายเกี่ย วกับการเลือกที่ถางไร
หมุนเวียน ขอหามตางๆในขั้นตอนปฏิบัติการทําไรหมุนเวียนจะมีทั้งขอหามและขอปฏิบัติทุกขั้นตอนและ
มากมาย ขอหามจึงเปนกฎเกณฑที่มีอํานาจ ในการถือปฏิบัติ เปนครรลองที่ใหคนเดินโดยไมกอเกิดความ
เดือดรอนหรือกระทบกับสวนอื่นๆจะเปนผูคนดวยกันเอง กับสัตวนานาชนิด พันธุพืชพันธุไมตางๆในระบบ
นิเวศน การทําไรมีความละเอียดออนในการมีโอกาสกระทบสิ่งตางๆมากมาย ความละเอียดออนเหลานี้ถูก
สรางขึ้นเปนกฎเพื่อปองกันมิใหถูกกระทบจากการทําไร ฉะนั้นจะเห็นวา ประสบการณและปฏิบัติการ
เหลานี้ถูกสะสมมายาวนาน จนตกผลึกออกมาเปนกฎเกณฑตางๆจึงมีทั้งกฎขอหามและขอปฏิบัติเพื่อเปน
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ครรลองให ค นได มี แ นวในการดํ า เนิ น วิ ถี ชี วิ ต ในการผลิ ต ระบบนี้ ไ ด อ ย า งถู ก ทิ ศ ถู ก ทางและยั่ ง ยื น ต อ
สิ่งแวดลอมรอบตัว
4) การสืบทอดองคความรูผานทาง “บทสอนบรรพชน” (Moj sof paj sau)
วิธีการสืบทอดองคความรูอีกวิธีหนึ่ง คือการใช “บทสอน” ของบรรพชน วิธีการนี้ใชไดในทุกโอกาส
ทุกสถานที่ ขึ้นอยูกับจังหวะเวลา ทั้งในกระบวนการทําไรหมุนเวียน และเวลาอื่น มักจะพูดสอนกันเมื่อ
โอกาสนั้น ๆ มาถึง (lauz baf av dei) เพื่อทําใหผูรับการสืบทอดไดเรียนรูและสัมผัสได ซึ่งชวยใหการเรียนรู
และการสืบทอดนั้นไดผลจริง เนื้อหาของ “บทสอน” สวนใหญจะเปนการปลูกฝงในระดับอุดมคติ ปรัชญา
แนวคิด หรือทัศนคติ ทั้งในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ปา สัตวปา ระบบการผลิตที่เนนเรื่อง
การพึ่งตนเอง ใชฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่น การผลิตเพื่อการบริโภค เศรษฐกิจแบบพอเพียง
ในขณะที่ตองระวังการผลิตแบบทุนนิยม อํานาจเงินที่จะเขามาครอบงํา ความสัมพันธทางสังคมที่ดีและ
ถูกตองทั้งระดับครอบครัว เครือญาติและชุมชน การเมืองการปกครองที่ประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรม
ผูนําที่ซื่อสัตย และสามารถดํารงความเปนธรรมในชุมชนได ไมกลับมาฉอราษฎรลูกหลานของตนเอง
ความสัมพันธกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่ปลูกฝงใหเกิดความเคารพ เชื่อฟง นอบนอม และถอมตน ตัวอยางบท
สอน ไดแก
ดื่มน้ําใหรักษาน้ํา ใชแผนดินใหรักษาแผนดิน (Au hti k’tauz hti, auf kauj k’tauz kauj.) กินเขียด
ใหรักษาผา กินปลาใหรักษาวัง (Auf deif k’tauz lei, auf nyaf k’tauz kwi.) ชะนีตายหนึ่งตัวปาเจ็ดผืนตอง
วิเวก นกเงือกตายหนึ่งตัวตนโพธิ์เจ็ดตนตองวังเวง (Kauj yooz pgaj si t’du s’yuj paj nwi beif, htof kauv
si t’beif s’yuj hklef nwi htoof.) ผูที่กินเปนใชเปน จะไดกินและใชจนนานแสนนาน (Pgaz auf taj sei
pgaz auf baf taj the.)
ตนโพธิ์ ตนไทร ตนตะเคียนอยาโคนทิ้ง เดี๋ยวเจาของจะลงโทษเรา (Hklef hpav dof qauv hpav
dof pgaz t’koox baf, av k’caj auf lauv pgaz.) น้ําออกรูหามเลน หากเลนจะเปนโรคคอพอก (Htipej
htauf pgaz t’laux baf, pgaz laux pgaz kaux dof.) อยาปสสาวะลงในลําหวยลําธาร เดี๋ยวผีน้ําจะ
ลงโทษ (Htiklo pooz pgaz t’hsif hsa lauz baf, haikaux Nahti k’auf laux pgaz.)
ทํากับดักไดกินหนู ทําไรไดกินขาว (Hsaihtu auf baf yuj, maz waiz auf baf meiz.) ทําดวย มือ
กินดวยปาก (Maz cuduf auf kaux pooz.) ทําเชากินค่ํา (Maz legauz auf le ha.) ทําอยางพอเหมาะ กิน
อยางพอควร (Maz hpai av krev auf hpai av baf.) อยาไดโลภ อยาไดกอบโกย (Auf luj ko t’geiz auf luj
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k’paj t’geiz!) นกใหญไขก็ใหญ นกเล็กไขก็เล็ก นกเล็กไขใหญเมื่อใด ทวารก็ฉีกเมื่อนั้นแล (Htof dof av
dif dof, htof hpo av dif hpo. Htof hsiv kaingai maz av dif dof laix av hkipooz nyav praiv lex lauz.)
เงินของเขา ทองของคนอื่น (Klof le pgaz taj cei le pgaz wai.) เงินกินแรง ทองกินเนื้อ (Klof looz
auf pgaz hsoof, cei looz auf pgaz hklei.) เงินบาดตา ทองทาบใจ (Klof pauz maix, cei klav sav.) เงิน
ตกใสตา ตาโพลง ตกใสมือ มือแบ ตกใสขา ขาเดิน ตกใสโยนี โยนีอา (Cei lauz taix baf maix hkli, maix
hkli klof. Lauz taix cu, cu s’laf. Lauz taix baf hkauf, hkauf laiz. Lauz taix baf lij, lij auv.)
อยาเขนเขา อยาฆาผูอื่น (Hpaiv si t’geiz dauf gauz t’geiz!) อยาลักทรัพย อยาขโมยของ (Auf
huf t’geiz auf blaf t’geiz!) อยาลักเล็กขโมยนอย (Maz p’deif cu t’geiz, maz p’deif hkauf t’geiz!)
ทําอยางซื่อสัตย กินอยางซื่อตรง (Maz loz auf tau.) ไกกลับกินลูกตนเอง นกกลับกินไขตนเอง
(Htof auf lauz keiz av dif, hsau auf lauz keiz av hpo.) ปลาใหญมักจะกินเหยื่อในน้ําขุน (Nyaf dof auf
av hsaf le hti du.)
เปนหญิงสาวตองบริสุทธ เปนชายหนุมตองบริสุทธิ์ (Kai nauj geiz kai cau wa.) สามีเดียวภรรยา
เดียว (Ma t’gaz waz t’gaz.) อยาชูรักกับผูอื่น (Aif biv laux sav t’geiz aif be laux sav t’geiz!) ลูกคนอื่น
อยาไปวา เมียคนอื่นอยาไปสอน (Aif pgaz hpo t’geiz sof pgaz maz t’geiz!)
อยาอาศัยจมูกผูอื่นหายใจ อยาอาศัยหูผูอื่นฟง (K’naf of pgaz naj k’sa of pgaz nadei t’geiz!)
หอยที่แสนจะตอยต่ําก็สรางกระดองของมันเอง ราชาที่ยิ่งใหญก็สรางราชวังของตัวเอง มีหรือที่ราชาจะมา
สรางกระดองใหหอย (Hklof tei daf av ku, cauz paz tei daf av weij. Of hkauf hkauf ah le cauz paz
laiz teineij hklof av ku.) เกิดเปนหญิงมีเตานมเต็มหนาอก เกิดเปนชายมีอัณฑะเต็มหวางขา ตราบใดที่
ตายังไมบอด ตราบใดที่ขายังไมหัก ผูอื่นทําไดเราก็ทําได (Kai paux muf nooj pgaiz sav napgaj, kai
paux hkwa dif hkli pgaiz hkauf taj hsoov, maix t’blauf div baf hkauf t’kaj div baf pgaz sauv maz
sei p’maz sei.) เปนหญิงตองอาโยนีเอาไว เปนชายตองลอกองคชาตเอาไว เตรียมตัวใหพรอมกอนออก
เหยาเรือน (Kai paux muf baf dauv lauz pax lij, kai paux hkwa baf s’liv lauz pax hteij. T’hkluv
htauf pgaj div baf, baf k’tauz sav tuz av wiz.)
ผูใหญเวลาพูดจะมีการสอดแทรกดวยคําภาษิตพังเพยเหลานี้อยูเสมอ เขาจะพูดออกมาขณะที่มี
เหตุการณนั้นๆ จะไมพูดลอยๆ มักจะเชื่อมโยงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นอยูเสมอ โอกาสสั่งสอนลูกหลาน
มักจะมีอยูเสมอ แมแตเวลากินขาว ดังคํากลาวที่วา สอนลูกสอนหลานสอนขณะที่กินขาวดวยกัน สามี
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ภรรยาสอนกันเวลาอยูใตผาหม (Sof hposofl liz sof le mei laj htiv Dau ma wa sof loz laux sav le yaf
k’tez lax) เหลานี้เปนตน ในปจจุบันผูใหญยังสอนลูกหลานผานปฏิบัติการในชีวิตประจําวันดังที่กลาวมา
ขางบน นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่อื่นๆ อีกเชนในการทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆ เชน มารวมประชุมกัน การเขา
คายศึกษาวัฒนธรรม การจัดมหกรรมตางๆ ดนตรี การแสดงตางๆ เปนตน
5) การสืบทอดองคความรูผานการเชื่อมโยงชวงเวลาเขากับขั้นตอนการทําไรหมุนเวียน
ชื่อเดือนตาง ๆ ในรอบปของปกาเกอะญอมักจะมีบทสรอยตอทาย ซึ่งเปนบทสรอยที่คํานึงถึงความ
สอดคลองกับสภาพธรรมชาติ สภาพแวดลอม สภาพภูมิอากาศ และระบบนิเวศของแตละชวงเวลาหรือ
ฤดูกาล นับเปนวิธีการสืบทอดองคความรูที่สามารถชวยใหผูรับการสืบทอดไดเรียนรูไดงายและจดจําไดดี
ยิ่ง เพราะเปนสิ่งที่อยูในวิถีชีวิตประจําวัน สามารถสัมผัสและเขาถึงไดดวยตนเอง เมื่อเอยถึงชื่อเดือนตาง ๆ
ก็จะรูไดทันทีวาในชวงเวลานั้น ๆ มีสภาพธรรมชาติ สภาพแวดลอม สภาพภูมิอากาศ และระบบนิเวศเปน
เชนไร ซึ่งเรื่องดังกลาวมักจะมีนัยสําคัญของการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยูในตัว
เสมอ ชื่อเดือนตาง ๆ และบทสรอยซึ่งเปนคําคลองจองตอทายอีกดวยดังตอไปนี้
“ที แพะ, แพะ ฉกี่ แพะ ฆึ” แปลวา “ราว38 กุมภาพันธ ถางไร ถางสวน” บทสรอยตอทายของ
เดือ นกุ ม ภาพัน ธนี้ไดบง บอกถึ ง ฤดู แห ง การถางไรรอบใหม เ วี ย นกลั บ มาถึ ง แลว เพราะราวกลางเดือ น
กุมภาพันธหลังจากประเพณีปใหม จะเปนชวงเวลาที่ปกาเกอะญอเริ่มเลือกที่ถางไรและลงมือถางไร
“ที คุ, คุ เส คุ หวา” แปลวา “ราว มีนาคม ลิดกิ่งตนไมใหญ ตัดตนไผ” บทสรอยตอทายเดือน
มีนาคมบงบอกถึงกิจกรรมการริดกิ่งตนไมในไรที่เหลือจากการถางไร ทั้งนี้เวลาถางไรจะมีการตัดตนไม
ขนาดเล็กไปกอน สวนตนไมขนาดใหญที่ตองริดกิ่ง ก็จะทํากันหลังจากถางไรเสร็จ ฉะนั้นเมื่อเขาสูเดือน
มีนาคมทุกคนก็จะรับรูวาการถางไรเสร็จสิ้นไปแลว
“ลา เซอ, เซอ เหม เซอ ผา” แปลวา “ราว เมษายน สงไฟสงฟน” บทสรอยตอทายของเดือน
เมษายนไดบงบอกถึงกิจกรรมการเผาไร อันเปนกิจกรรมที่ตองกระทําตอจากการการถางไร การตัดโคน
ตนไมขนาดใหญ และการตากไร ทั้งนี้ราวกลางเดือนเมษายนจะเปนชวงเวลาแหงการเผาไร
“เดะ ญา, เดะ ญา โปล เดะ ญา พอ” แปลวา “พฤษภาคม วานสี่ทิศแตกหนอดอกบาน” บท
สรอยของเดือนพฤษภาคมบง บอกถึงฤดูฝนเริ่มมาถึ งแลว ธรรมชาติทุ ก สิ่ง ทุก อยางจะกลับมาฟนฟู มี
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การนับเดือน นับตามเดือนตามจันทรคติ จะไมตรงกับเดือนตามสุริยคติทีเดียว จึงขอใชคําวา ‘ราว’เพื่อจะไมเขาใจวา
ตรงตามชื่อเดือนตามสุริยคติหรือตามชื่อสากลทีเดียว
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ชีวิตชีวา และพรอมที่ จะเจริญเติบโตตอไป รวมถึงขาวและพืชผักตาง ๆ ในไรดว ย โดยมีวานสี่ทิศเป น
สัญญาณแหงกาลเวลา ทั้งนี้เพราะวานสี่ทิศจะเปนพืชชนิดแรกที่แตกหนอและออกดอกออกชอเมื่อเขาสู
เดือนพฤษภาคม
“ลา นวี, เบาะ ชวี” แปลวา “มิถุนายน หนอไมแทงดิน” บทสรอยตอทายของเดือนมิถุนายนบง
บอกถึงชวงเวลาที่หนอไมทั้งในไรและนอกไรอยูในระยะที่กําลังแทงดินออกมา ในชวงเวลานี้ทุกคนก็จะรับรู
วาหนาหนอไมซึ่งเปนอาหารธรรมชาติที่สําคัญชนิดหนึ่ง และเปนที่รูจักของทุกคนไดมาถึงแลว เปนเดือน
แหงการนําหนอไมมาประกอบเปนอาหาร
“ลา เฆาะ, เบาะ เพลาะ” แปลวา “กรกฎาคม หนอไมโ ผลฟา” บทสร อยตอท ายของเดือน
กรกฎาคมบงบอกถึงชวงเวลาที่หนอไมเจริญเติบโตกลายเปนหนอแกแลว ไมสามารถมาประกอบเปน
อาหารอีกตอไป อยางไรก็ตามจะมีแมลงบางชนิดที่มากินหนอแกเหลานี้ เชน ดวงหนอไม กวาง เปนตน ซึ่ง
แมลงเหลานี้จะมีการเก็บมาประกอบเปนอาหารไดเชนกัน
“ลาคุ, หนี่ ซอ โข ลาคุ ปู” แปลวา “สิงหาคม ประเพณีฉลองกลางป” บทสรอยตอทายนี้ไดบง
บอกถึงชวงเวลาแหงประเพณีการฉลองกลางป ซึ่งจะมีการผูกมือเรียกขวัญกันในครอบครัวและพิธีรินหัว
เหลาในระดับหมูบานเชนเดียวกับประเพณีปใหมอีกครั้ง ในขณะเดียวกันภายในเดือนนี้หลังจากประเพณี
ฉลองกลางปแลวจะมีการทําพิธีกรรมเลี้ยงไรของแตละครอบครัว อีกสํานวนหนึ่งกลาวา “ลาคุ, เตอะ คุ ดิ
เตอะคุ พะ” แปลวา “สิงหาคม แลน/ตะกวดวางไขออกลูก” บทสรอยนี้บงบอกถึงองคความรูเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของสัตวปาบางชนิดที่วางไขและออกลูกในเดือนนี้ คือแลน (ตะกวด) ทั้งนี้แลนถือเปนสัตวปาที่
เปนอาหารอันขึ้นชื่อของปกาเกอะญอชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะไขแลนเปนที่กลาวกันวาอรอยที่สุดในบรรดาไข
ทั้งหลาย ดังนั้นสํานวนที่เกิดขึ้นและกลายเปนองคความรูนี้ นอกจากจุดประสงคเรื่องการเรียนรูธรรมชาติ
แลว ยังมีนัยสําคัญของการอนุรักษดวย เพราะปกาเกอะญอจะพูดกันวาเวลาเก็บไขแลนหามเก็บจนหมด
ใหเหลือไวบาง
“ชิ หมื่อ, ดี สา บละ สา กื่อ” แปลวา “กันยายน แตงกวาขโมยออกดอกออกผลซอนตัว
เหมือนงู” บทสรอยตอทายนี้บงบอกถึงชวงเวลาที่แตงกวาในไรหมุนเวียนอยูในระยะแรกเริ่มออกดอกออก
ผล ยังมีไมมากนัก หากวาจะหามากินสักลูกหนึ่ง กวาจะหาไดก็เหนื่อยแทบตาย เหมือนกับพวกมันเปน
ขโมยที่มักจะหลบซอนตัวไมใหใครเห็นปานฉะนั้น อีกสํานวนหนึ่งกลาวา “ชิ หมื่อ, ลอ เหน เปาะ หมื่อ”
แปลวา “กันยายน หลอกลวงผูหญิง” สํานวนนี้มาจากเรื่องเลาที่วา ตอนเชา ๆ ในเดือนกันยายนแดดจะ
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ออกดีมาก ดูคลายกับวาไมมีวี่แววที่ฝนจะตก บรรดาผูหญิงทั้งหลายจึงเอาผาออกมาผึ่งแดดแลวก็ไปดาย
หญาที่ไร แตแลวตอนบาย ๆ ฝนก็เทลงมาอยางไมลืมหูลืมตา ผาที่ผึ่งไวที่บานและตัวของพวกเขาก็เปยก
ปอนกันไปหมด บทสรอยตอทายนี้บงบอกถึงธรรมชาติของสภาพอากาศในเดือนกันยายนที่มักจะมีความ
แปรปรวนระหวางแดดออกและครึ้มฟาครึ้มฝน ซึ่งตามธรรมชาติตองเปนเชนนี้ เพราะเอื้อตอการผสมพันธุ
ของขาวที่จะตองออกดอกออกผล ดวยวาชวงเวลาดังกลาวขาวในไรเริ่มตั้งทองและออกรวง จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่ดอกขาวจะไดรับแสงแดดเพื่อใหแมลงตาง ๆ บินมาเกาะเพื่อชวยผสมเกสร หากครึ้มฟา
ครึ้มฝนทั้งวันแมลงจะไมออกมาหาอาหารตามเกสรดอกขาว ดอกขาวไมไดผสมพันธุกัน สงผลใหเมล็ดขาว
ลีบ และผลผลิตของขาวจะไมดี ในขณะเดียวกันปกาเกอะญอจึงพูดกันวาในเดือนกันยายน “บือ โล อะ
พอ” แปลวา “ขาวตากดอกของมัน”
“ชิ ฉา ดี สา ลู สา หลา” แปลวา “ราว ตุลาคม แตงกวาเทกระจาดลูก เทกระจาดผล” บทสรอย
ตอทายของเดือนนี้บงบอกถึงชวงเวลาที่แตงกวาในไรออกลูกเต็มที่ หรือเปนหนาแตงกวานั่นเอง เดินไปที่มุม
ใดของไรก็จะสามารถพบเห็นแตงกวาได จึงมีสํานวนพูดกันวา “เดือนนี้หากเดินเขาไปในไรขาจะสะดุด
แตงกวาเลยทีเดียว” อีกสํานวนหนึ่งกลาววา “ชิ ฉา, เอาะ ลอ เหน เปาะ ควา” ตุลาคมหลอกลวงผูชาย
เพราะฝนจะตกแตเชาดูยังกับวาทําทาจะตกทั้งวัน ผูชายที่เตรียมจะไปทํางานตองเลิกลมความตั้งใจเพราะ
คิดวาฝนจะตกทั้งวันแตพอสายหนอย ฟากลับกระจางทั้งวัน จึงทําใหผูชายตองเสียกลกับฟา ซึ่งยากที่จะ
หยั่งใจฟา
6.5 การสืบทอดดวยการจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม
นอกจากการเรีย นรู ใ นรู ป แบบเดิ ม แล ว บ า นหิน ลาดในยั ง ได มีแ นวคิ ด และทํ า กิ จ กรรมที่ ส ร า ง
กระบวนการเรียนรูในรูปแบบใหมหลายรูปแบบ ไดแก
1) การเรียนรูและสืบทอดดวยแนวคิดเรื่อง “มหาวิทยาลัยธรรมชาติ: สถาบันแหงการเรียนรูองค
ความรูเพื่อการพึ่งตนเอง”
เพื่อใหเด็กและเยาวชน รวมถึงชาวบานทุกคนในหมูบานไดรูสึกมีความภาคภูมิใจในตนเอง รักถิ่น
เกิด รักทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ปา รักองคความรู วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต เพื่อดํารงไวซึ่งการ
พึ่งตนเองไดในทุก ๆ ดาน ไมหลงไปกับกระแสสังคมภายนอกที่เปนกระแสสังคมวัตถุนิยมและบริโภคนิยม
เปนกระแสที่ตองขึ้นตอคนอื่นและตองพึ่งคนอื่นตลอดเวลา บานหินลาดในจึงไดนําเสนอตนเองในรูปแบบ
ใหม ซึ่งเปนวิธีการที่จะพยายามสื่อใหเด็กและเยาวชนสามารถเขาใจไดดี รวมถึงสังคมภายนอกเขาใจได
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ดวย โดยเรียกวิถีชีวิตแหงการเรียนรูของชุมชนทั้งหมดวา “มหาวิทยาลัยธรรมชาติ” โดยเนนวา องคความรู
มีอยูทุกแหงหน ทั้งผูที่ไดเรียนในมหาวิทยาลัยและไมไดเรียน มีอยูในมนุษยทุกเผาพันธุ ไมวาเผาใหญหรือ
เล็ก
ชัยประเสริฐ โพคะ ไดนําเสนอแนวคิดดังกลาวใหกับกลุมเด็ก เยาวชน และคนในชุมชนของ
ตนเองในหมูบานหินลาดในวา “เริ่มแรกทีเดียว ผมมีโอกาสออกจากหมูบาน ไดรับเชิญไปแบงปนความคิด
และประสบการณดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผมมีความรูสึกวาไมกลาพูด เพราะไมมีความรู ไมได
เรียน คนที่มาฟงสวนใหญก็เปนใหญคนโต นักธุรกิจ นักวิชาการ อาจารย เราก็หนักใจและคิดวาจะทํา
อยางไร ที่สุดก็คิดไดวาเราไมไดเรียนเราจะเอาเหนือกวาการเรียน ก็เลยประกาศตนเองวา ‘เปนผูเรียนจบ
มหาวิทยาลัยธรรมชาติ’ ผมก็เลยถูกอาจารยหลายคนเรียกวา ‘อาจารยมหาวิทยาลัยธรรมชาติ’ ตั้งแตนั้น
มาก็เลยเกิดความคิดที่จะสราง ‘มหาวิทยาลัยธรรมชาติ’ ขึ้น จัดการเรียนการสอนใหกับเด็กในหมูบาน
เพื่อใหพวกเขาเกิดความภูมิใจในตนเองและพึ่งตนเอง เราพูดคุย กันในหมูบานและอีกหลายคนจาก
ภายนอก เชน อาจารยคนหนึ่งใน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย ก็ใหแรงสนับสนุนเปนอยางดี
ทานบอกวา ‘รีบจัดทําเสียเถิด จะชวยเปนที่ปรึกษาให’ เราก็เลยเห็นวาเปนสิ่งที่มีประโยชน เพราะกําลังเปน
กระแสป จ จุ บั น ซึ่ ง เป น กระแสแห ง การพึ่ ง ตนเอง เป น กระแสรองจากกระแสทุ น นิ ย ม มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมชาติของเราจะอยูในกระแสการพึ่งตนเอง สวนมหาวิทยาลัยทั่วไปในปจจุบันอยูในกระแสทุนนิยม
เราไดเห็นวาคนที่เรียนจบปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี หากไมมีใครมาจางเขาก็ตกงาน เสียใจ
แตมหาวิทยาลัยธรรมชาติของเราจบไปแลวมีงานทําแนนอน ไมตกงาน ไมเสียใจ ไมขึ้นตอใคร พวกเราจะมี
ความภูมิใจในตนเองดวยซ้ํา กลับมาเรียนรูองคความรูของเรา ทํางานเปนดวยวิถีชีวิตของตนเอง ไมได
เรียนในระบบไมเปนไร ก็อยูอยางมีความรูสึกวามีความสุขได เพราะไดเรียนจบมหาวิทยาลัยธรรมชาติ นี่
อยากจะดึงกระแสการพึ่งตนเองกลับคืนมา ผมมีโอกาสพูดคุยกับอาจารยหลายคน ตอนแรก ๆ ผมรูสึก
อายพวกเขาที่ไมไดเรียน แตภายหลังก็คิดไดวาเราก็เรียนจบมหาวิทยาลัยธรรมชาติเหมือนกัน เมื่อคิด
เชนนี้แลวการแบงชนชั้นระหวางคนที่เรียนสูงและคนที่ไมไดเรียนก็หายไป เขามีความภูมิใจในตนเอง เราก็
มีความภูมิใจในเอง ตางคนตางมีความภูมิใจในตนเอง ก็เลยพูดคุยกันไดอยางสบาย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันได”
แนวความคิดของ ‘มหาวิทยาลัยธรรมชาติ วิถีคนอยูกับปา’ ที่จริงก็เปนแนวคิดเดียวกันกับการ
เรียนรูตลอดชีวิตที่อยูในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับเราและอยูรอบตัวเรา แตแนวคิดนี้ดูเหมือนสะทอนหรือ
ตอบโตระบบมหาวิทยาลัยที่เปนการจัดการการเรียนรูแบบเชิงเดี่ยวที่มุงสรางคนใหรูดานใดดานหนึ่งเพียง
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ดานเดียวและอาจไมสามารถปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวันหรือเรียนไปแลวตองขึ้นระบบการมีงานรองรับ
หากไมมีก็ตกงาน ทําอะไรอยางอื่นไมได และมากไปกวานั้นการเรียนแบบนี้หนีจากถิ่นที่อยูเดิม หนีจาก
ธรรมชาติและวิถีชีวิตเดิมที่เกี่ยวของผูกพันกับธรรมชาติ การนําเอาแนวคิดมหาวิทยาลัยธรรมชาติมา
นําเสนอดูเหมือนไดตอบคําถามแนวคิดเหลานี้ไมมากก็นอย โดยเฉพาะชุมชนที่มีปฏิบัติการในเขตปาอยาง
หมูบานหินลาดใน
2) การเรียนรูและสืบทอดผานการจัดหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียน
จากการที่บานหินลาดในมีโรงเรียนของรัฐบาลจัดตั้งอยู เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา และจาก
นโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่กําหนดใหมีการจัดหลักสูตรทองถิ่น โดยใหมีองคความรู
ของทองถิ่นนั้น ๆ เปนเนื้อหาของการจัดหลักสูตร ดังนั้น บานหินลาดในก็ไดถือโอกาสที่ดีอันนี้สําหรับ
ดําเนินการจัดการเรียนรู และสืบทอดองคความรูในดานการจัดการไรหมุนเวียนและทรัพยากรธรรมชาติ
ใหกับลูกหลานที่เปนคนรุนใหมดวย โดยทุก ๆ วันศุกรโรงเรียนจะกําหนดใหนักเรียนใสชุดประจําเผา เพื่อ
สรางบรรยากาศและความสํานึกในความเปนทองถิ่น รักองคความรูของตนเองที่แสดงออกผานทางเสื้อผา
และเครื่องแตงกาย ซึ่งเปนผลพวงขององคความรูที่สามารถรับรูไดงายและรวดเร็ว ชวงบายของวันดังกลาว
ไดกําหนดใหผูอาวุโส ผูใหญ พอ แมในหมูบานไปสอนเด็ก ๆ ในโรงเรียนดานองคความรูตาง ๆ ที่แตละคนมี
ความถนัด เชน ภาษา (เรียนภาษาปกาเกอะญออักขระ ‘หลิวา’ ทั้งการอานและการเขียน) ธา สุภาษิต
นิทาน ดนตรี สมุนไพร สิ่งแวดลอม และไรหมุนเวียน เปนตน
พอหลวงปรีชา ศิริ ไดเลาประสบการณการดําเนินการในเรื่องนี้วา “วันศุกรตั้งแตบายโมงเราก็ขึ้น
ไปสอน แตไมใชผมคนเดียว หากผมไมวางก็ใหคนอื่นไป เรามีดวยกันทั้งหมด 10 กวาคน กอนนั้นเราขอ
อนุญาตจากครู แตพวกเขาปฏิเสธดวยเหตุผลหลายอยาง แตภายหลังโรงเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนแตง
ชุดพื้นเมือง ชุดประจําเผา เราก็เลยถือโอกาสนี้ไปสอนภาษาปกาเกอะญอ (หลิวา) หมูบานเรายังมีคน
อ า นและเขี ย นเป น อยู เราก็ ใ ห พ วกเขาไปสอนลู ก หลาน นอกนั้ น ใครรู อ ะไร เป น อะไร ถนั ด อะไร มี
ความสามารถอะไรก็ไปสอนเรื่องนั้น ๆ ใครที่สามารถรําดาบก็ไปสอนการรําดาบ ใครรูเรื่องสมุนไพรก็ไป
สอนสมุนไพร ใครเกงธาก็ไปสอนธา ใครเลานิทานเกงก็ไปเลานิทาน ใครรูเรื่องปา ชื่อตน พืชผักดีก็ไปสอน
เรื่องปา ตนไม ใครเปนหัวหนาครอบครัวรูเกี่ยวกับไรหมุนเวียน พิธีกรรมตาง ๆ ก็ไปสอนเรื่องไรหมุนเวียน”
สําหรับแตละเรื่อง แตละคนจะมีวิธีการใหเด็กเรียนรูที่แตกตางกันไป ไมไดกําหนดตายตัว เนื่องจาก
การเรียนรูและถายทอดดวยรูปแบบนี้เปนวิธีการใหมสําหรับคนรุนเกา อยางไรก็ตามชาวบานก็สามารถ
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เรียนรูวิธีการนี้อยางคอยเปนคอยไปจากประสบการณจริง และพัฒนาเปนระบบมากขึ้น ชัยประเสริฐ โพคะ
ไดเลาวิธีการจัดการศึกษากับเด็กในหมูบานตามประสบการณของตนเองวา “เราทํากันอยางนี้ เชน บอก
ตนไมที่จะศึกษามาใหดูและใหเขาทายดูวาเปนไมชนิดใดชื่ออะไร เขาก็จะบอกผิด ๆ ถูก ๆ แตสุดทายผมก็
เฉลยใหเขา พรอมทั้งอธิบายลักษณะใบและขอสังเกตลักษณะใบที่จํางาย ๆ วาเปนตนไมชนิดนั้นชนิดนี้
อธิบายวาตนไมชนิดนี้มีลักษณะอยางไร ถิ่นอาศัยที่ไหน ประโยชนใชสอยอะไร เปนประโยชนกับปาอยางไร
เราบอกกับเด็กเรื่อง ‘ประโยชนใชสอย’ ถามเด็กวาตนไมชนิดหนึ่ง ๆ มีประโยชนกี่อยาง เชน กินผลของมัน
ได ใหอากาศแกเราสําหรับหายใจ กักเก็บน้ําใหเรา สรางบาน ลอมรั้ว เปนตน กอนจบเราแบงกลุมเด็กแลว
ใหทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรู รายงานตอหนาเพื่อน ๆ แตละกลุมรายงาน แหลงที่อยูของตนไม ชอบขึ้นที่ไหน
ภูมิอากาศอยางไร มีประโยชนอยางไร ชนิดนั้นเรากินใบ ยอดของมันไดดวย ลักษณะอยางไร บางครั้งถามี
เวลามากพอก็จะพาเด็กเดินเขาไปในปา ใหไปดูและสัมผัสตนไมแตละชนิดที่เรียนรู เพื่อใหเด็กไดศึกษาจาก
สถานการณจริง เมื่อเขาเรียนรูแลวผมก็กระตุนจิตสํานึกแกเขาดวยวาแมจะตองเรียนหนังสือ แตก็ไมตอง
ลืมภูมิปญญาของพอแมบรรพชน เพราะเปนองคความรูของเราที่ไมอาจลืมได ตองกลับมาเรียนรู”
การสอนหลักสูตรทองถิ่นใหกับเด็กเล็กในโรงเรียน เดิมเริ่มสอนโดยผูรูผูใหญเทานั้น แตหลังจากที่
เยาวชนไดรับการสืบทอดองคความรูจากผูใหญมาระยะหนึ่ง จนเยาวชนรูสึกวาสามารถสอนนองๆตอได
แลว เยาวชนเริ่มมาสอนแทนผูใหญ แรกๆไดสอนรวมกับผูใหญกอนหลังจากนั้นก็เริ่มดําเนินการสอนดวย
ตนเอง จนโครงการนี้มีชื่อวา “โครงการพี่สอนนอง” เปนตน
3) การเรียนรูและสืบทอดดวยวิธีการจัด “คายวัฒนธรรมเยาวชน”
นอกจากการสอนในโรงเรียนที่มีกลุมเปาหมายเปนเด็กเล็กแลว บรรดาเยาวชนไดมีการจัดกระบวน
เพื่อใหเกิดการเรียนรูและสืบทอดองคความรูดวย โดยการจัดคายเยาวชนประจําปในชวงหนารอน เพราะ
เปนเวลาปดภาคการศึกษา เยาวชนที่ออกไปเรียนหรือรับจางนอกหมูบานจะกลับเขามาอยูในหมูบาน
เนื้อหาที่นําเสนอใหเขาเรียนรูจะเนนเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ํา ปา และไรหมุนเวียนของ
ชุมชน แตก็มีเนื้อหาดานวัฒนธรรม ประเพณีที่เขามาเกี่ยวของ เชน ธา เครื่องดนตรี การรําดาบ ภาษา
สุภาษิต บทสอน เปนตน นอกจากองคความรูภายในแลว ยังเปดโอกาสใหมีการเรียนรูองคความรูจากขาง
นอกดวย โดยเชิญวิทยากรมาใหความรูดานตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับชีวิตของชุมชน เชน รัฐธรรมนูญ
พรบ. ปาไม (ราง) พรบ. ปาชุมชน พรบ. การศึกษา นโยบายของรัฐตอชุมชนบนพื้นที่สูง เปนตน ซึ่งชี้ใหเห็น
อยางชัดเจนวาไดมีการบูรณาการเนื้อหาแหงการเรียนรูและสืบทอดองคความรูทองถิ่นและองคความรูใหม
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อยูดวย อันเปนการปรับตัวใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพื่อเปนการแสวงหา
ทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นสําหรับความอยูรอดขององคความรูและชุมชนในอนาคต
ชัยประเสริฐ โพคะ ไดเลาประสบการณการจัดคายเยาวชนวา “เนื้อหาของการจัดคายเยาวชนก็
เอากันงาย ๆ ตั้งคําถามกับพวกเขาวา ‘ตองการรูเกี่ยวกับอะไร?’ เขาก็จะบอกหลายอยาง เชน การจัดการ
ไร ห มุ น เวี ย น การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ข อ ห า ม การพึ่ ง ตนเอง ธา นิ ท าน ดนตรี รั ฐ ธรรมนู ญ
พระราชบัญญัติปาชุมชน เขาตองการทราบอะไรก็จะแบงปนสิ่งนั้นใหฟง ยกตัวอยางเรื่องไรหมุนเวียน เขา
จะมีคําถามเกี่ยวกับขอดี ขอเสีย ผมก็ยกตัวอยางการปฏิบัติจริงในการตอสูเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิในการ
จัดการไรหมุนเวียน ผมเลาใหพวกเขาวาผมเคยไปหาปาไมอําเภอ ปาไมอําเภอถามวา ‘ทานพูดวาไร
หมุนเวียนมันดี มันดีตรงไหน ทานถางปา ทานเผาปาไมใชหรือ?’ ผมก็เลยตอบเขาไปวา ‘ขอถามทาน
หนอยหนึ่งเหมือนกันวาที่ทานวาไมดี มันไมดีตรงไหน ไมดีอยางไร?’ เขาตอบไปวา ‘ทานตัดไมเทานี้มิใช
หรือ ทานเผามันมิใชหรือ ตนไมตายหมดมิใชหรือ นี่ไมเรียกวาทําลายปาหรือ’ ผมก็เลยตอบเขาไปวา ‘ตอ
เก า แม ไ ม ง อกจริ ง แต มั น แตกหน อ ใหม อี ก หลายต น ต น ไม พื ช ผั ก บางอย า งต อ งการเถ า ถ า นเพื่ อ การ
เจริญเติบโต เถาถานนั้นดี เพราะไมตองใสปุยเคมี ตนไมมีภูมิตานทานเพิ่มขึ้น ผมตัดไมขนาดนี้มันแตก
หนอหรือเปลา แตทานปลูกตนไมหนึ่งตนหนึ่งปมันโตเทานี้ มันแตกหนอหรือเปลา แตผมตัดตนไมหนึ่งตน
มันแตกหนอขึ้นมาใหมอีกหลายตนมิใชหรือ? ที่คุณบอกวาผมทําไรหมุนเวียนเปนการทําลายปา แตลองดู
ความจริ ง ว า ระยะ 7 ป ที่ ปา พั ก ฟน ชนิ ดของไม เ พิ่ ม ขึ้น อีก หลายอยา ง มี สั ต ว ป า เพิ่ม ขึ้น อี ก หลายชนิ ด
กลายเปนแหลงเพาะพันธุสัตวปาดวยซ้ํา’ เขาฟงก็เสียงออนลง ‘เออ! นึกวาคุณทําลายปา จริง ๆ ไมใชนี่
นา’ ผมบอกเขาอีกวา ‘เรื่องน้ําก็เชนกัน ที่คุณบอกวาไรหมุนเวียนทําลายน้ํา ทําใหน้ําเสียหาย ไมสะอาด
แตเราก็กลาเอาน้ําจากทายไรมาดื่มและใช แตบานของคุณเอาน้ํามาดื่มมาใชไดหรือเปลา’ เขาก็เลยรองวา
‘ออ! ที่ผมวาไมมันไมดีชางไมจริงเสียแลว’ เมื่อเยาวชนไดฟงประสบการณที่ผมเลามา พวกเขาก็พลอยรูไป
ดวยวา ขอดีของไรหมุนเวียนคืออะไร ทําใหพวกเขาเขาใจดีขึ้น เมื่อเขาเขาใจแลวก็พาพวกเขาไปดูในพื้นที่
ไรหมุนเวียนจริง พวกเขาจะเห็นจริงตามที่เราเลา”
การเขาคายวัฒนธรรมเปนการจัดกิจกรรมฝกฝนความรูและปฏิบัติการใหเกิดการเรียนรูจริงจังและ
เขมขนในระยะเวลา 3 วัน 5 วันหรือ 7 วัน นอกจากไดความรูแลวยังเปนการปฏิสัมพันธระหวางผูใหญกับ
เยาวชนใหเกิดความรูจักมักคุนและสนิทสนมกันมากขึ้นในการถายทอดความรูใหแกกัน เพราะในคายการ
เรียนรู เยาวชนกับผูใหญ ความสัมพันธเปนเหมือน “อุยสอนหลาน-พอสอนลูก” นั่นเอง
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4) การเรียนรูและสืบทอดดวยการ “จดบันทึก”
“การศึกษาสมัยใหมมีสวนชวยเรามาก แตไมใชโดยตรง เราจะเอาองคความรูจากการเรียนหนังสือ
มาประยุกตใชสําหรับการจดจํา คือ เราเรียนหนังสือ อานได เขียนได

ทั้งภาษาปกาเกอะญอของ

เราเองและภาษาไทย เราก็นําไปใชสําหรับการจดบันทึกสิ่งตาง ๆ ที่เราตองการจดจํา เชน ธา นิทาน
สุภาษิต ขอหาม สมุนไพร ชื่อพืชผักตาง ๆ ในไรหมุนเวียน เปนตน ซึ่งงายตอการจดจําสําหรับเรามาก
อยางเชน เพื่อนคนหนึ่งในหมูบาน เรียนจบ ม.3 การศึกษานอกโรงเรียน เปนผูที่สนใจธาและนิทานมาก
เขาจะไปหาปูของเขา ใหทานเลานิทาน หรือบอกลํานําให เวลากลับมาที่บานก็จะบันทึกในสมุด คืนหนึ่งได
ตั้ง 5-6 หนา พรอมกับวาดรูปนิทานเหลานั้นดวย เขาทํามาหลายปแลว เวลานี้เขาบันทึกไวมาก ที่บานเขา
จะเห็นสมุดบันทึกหลายเลม เปนตั้งเลย เปนบันทึกธาและนิทานทั้งนั้น” เปนเสียงสะทอนจากหนอโตะ
หญิงสาวในหมูบาน คนรุนใหมที่มีโอกาสไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียน (กําลังเรียน ม. ปลายการศึกษา
นอกโรงเรียน) สามารถอานออกเขียนไดเปนอยางดี ทั้งภาษาปกาเกอะญอและภาษาไทย และไดใชองค
ความรูใหมที่ตนเองไดรับมานี้มาประยุกตใชในการเรียนรู และสืบทอดองคความรูของบรรพชนไดเปนอยาง
ดี ในทัศนะของเธอแลววิธีการจดบันทึกไดชวยเขาจดจําองคความรูตาง ๆ ไดเปนอยางมาก เธอบอกวาหาก
อาศัยเฉพาะเรื่องการจดจําดวยสมองเหมือนกับพอแม ปูยา ตายายในอดีตเธอคงจําไมได โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งธา เพราะวาเปนเรื่องที่คอนขางหางไกลไปจากวิถีชีวิตประจําวันของคนรุนใหมในปจจุบัน ซึ่งจะเห็นวา
วิธีการดังกลาวนับวาชวยหนุนเสริมใหกระบวนการเรียนรูและสืบทอดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและเปนวิธีการที่มีแนวโนมจะมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในอนาคตดวยเชนกัน
นอกจากนี้การบันทึกธาหรือชื่อปกาเกอะญอ บางครั้งเปนภาษาไทยบางคําไมมีพยัญชนะเหลานั้น
ทําใหเขียนบันทึกไมไดหรือไมตรงกับคําเรียกจริงๆ ของปกาเกอะญอ เยาวชนจึงขยันหมั่นเพียรที่จะฝกอาน
ฝกเขี ยนภาษาปกาเกอะญอเพื่อจะไดเ ขียนในภาษาตนเองซึ่ ง อา นออกเสี ยงไดชัดและถูกตองในที่ สุด
นอกจากนี้ยังตามมาดวยความรูสึกภาคภูมิใจในการมีภาษาพูดภาษาเขียนของตนเอง ไดพูดไดเขียนบันทึก
องคความรูดวยภาษาตนเอง นับเปนพลังลึกๆที่ออกมาผานภาษาเขียนเหลานี้สืบทอดใหคนรุนใหมซึ่งจะ
กลายเปนพลังที่ยิ่งใหญในอนาคตของพวกเขาและพวกเราปกาเกอะญอตอไป
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บทที่ 7
บทสรุปและขอเสนอแนะ
โครงการศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเฉพาะและกลไกการสืบทอดวัฒนธรรมในพื้นที่นํารองเขต
วัฒนธรรมพิเศษ ป 2554นี้ มีวัตถุประสงคสองประการ ประการแรก เพื่อศึกษาถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
เฉพาะและกลไกการสืบทอดวัฒนธรรมหรือ “เบลาะ” ในพื้นที่นํารองเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ 4 พื้นที่ และ
ประการที่สอง เพื่อใหไดแนวทางการดําเนินงานฟนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในแตละพื้นที่ โดยพื้นที่ทั้ง 4 ซึ่ง
เปนพื้นที่ที่ระบุไวมติครม. 3 สิงหาคม 2553 วาดวยแนวนโยบายในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ไดแก
1) บานหวยหินลาดใน ตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
2) ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี(6 หมูบาน)
3) บานหนองมณฑา (มอวาคี) ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
4) บานเลตองคุ ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
พื้นที่ทั้ง 4 ถูกเสนอใหเปนพื้นที่นํารอง เนื่องจากมีความโดดเดนในดานการดํารงรักษาวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่ อันเปนผลจากการปรับตัวทามกลางอิทธิพลของรัฐและทุนที่
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา ที่มาพรอมกับคานิยมและวัฒนธรรมแบบ
สมัยใหม การศึกษาครั้งนี้เปนการหาขอสรุปเบื้องตนวามีกลไกอะไรที่สําคัญที่ทําใหพื้นที่ทั้ง 4 สามารถ
อนุรักษวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีความโดดเดน อีกทั้งเพื่อหาแนวทางเบื้องตนของการสรางหรือสงเสริม
กลไกดังกลาว เพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่น
โครงการวิจัยใชเวลาศึกษาทั้งหมด 5 เดือน เริ่มตนเดือนกรกฏาคมและสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน
2554 โดยศึกษาคนควาจากเอกสารทุติยภูมิ และการเก็บขอมูลในพื้นที่ทั้ง 4 โดยใชวิธีการสัมภาษณและ
การสนทนากลุม เพื่อใหไดขอมูลที่ตอบคําถามการวิจัยทั้ง 4 ขอซึ่งไดแก
1) วิถีชีวิตวัฒนธรรมของกะเหรี่ยงซึ่งครอบคลุม ระบบเศรษฐกิจและการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ความเชื่อและพิธีกรรม และศิลปวัฒนธรรม มีลักษณะสําคัญอยางไรบาง
2) กลไกการสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เรียกวา "เบลาะ" ยังมีประสิทธิผลหรือมีการ
ปฏิบัติการในแตละพื้นที่ในลักษณะใดบาง
3) กลไกใดที่มีบทบาทสําคัญในการสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแตละพื้นที่ และ
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4) หากตองฟนฟู"วิถีกะเหรี่ยง" จะใชกลไกใดที่จะมีประสิทธิผลในการดําเนินการ
ผลการวิจัยไดตอบคําถามแตละขอดังตอไปนี้
7.1 ลักษณะสําคัญของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกะเหรี่ยง
ในเรื่องวิถีการดํารงชีวิตและวัฒนธรรมชุมของชนกะเหรี่ยงทั้ง 4

พื้นที่ มีลักษณะสําคัญทั้งที่

คลายกันและแตกตางกัน ปจจัยหรือบริบทที่ทําใหมีความเหมือนและความแตกตางมีอยูหลายปจจัยที่
สําคั ญได แก ลักษณะของที่ตั้งถิ่ นฐานซึ่งเกี่ยวพั นกั บความสู งของพื้นที่และประเภทของปา ไม ประวั ติ
ความสั ม พั น ธ กั บ รั ฐ ไทยและรั ฐ อื่ น ๆ รวมทั้ ง การพั ฒ นาทางด า นเศรษฐกิ จ การค า และธุ ร กิ จ และ
องคประกอบทางดานชาติพนั ธและศาสนา ดังปรากฏในตารางที่ 8.1
ตารางที่ 7.1 บริบทของพื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษา

ลักษณะของที่ตั้งถิ่นฐาน

หวยหินลาดใน

ภาคเหนือตอนบน ปาตนน้ํา การพัฒนาที่สูงโดยรัฐที่เริ่มป 2510 ส ะ ก อ /ดั้ ง เ ดิ ม
มีพื้นที่ราบจํากัด

ประวั ติ ค วามสั ม พั น ธ กั บ รั ฐ และ กลุ ม ย อ ยและ
สังคมภายนอก
ศาสนา
และการทํ า งานขององค ก รพั ฒ นา พุทธ คริสต
เอกชน

มอวาคี

ภาคเหนือตอนบน ปาตนน้ํา การพัฒนาที่สูงโดยรัฐที่เริ่มป 2510 ส ะ ก อ /ดั้ ง เ ดิ ม
มีพื้นที่ราบจํากัด

และการทํ า งานขององค ก รพั ฒ นา พุทธ คริสต
เอกชน

เลตองคุ

ผื น ป า ตะวั น ตก ป า สงวน การเขา ถึงพื้ นที่ของรั ฐไทยและการ โป และสะกอ/
ติดเขตอนุรักษพันธุสัตวปา พั ฒ นาเริ่ ม ป 2530 และผลกระทบ ฤาษี คริสต
ติ ด กั บ แม น้ํ า ใหญ และ ของการสูรบของกองกําลังหลายฝาย
ชายแดน

ไลโว

ในเขตพมา

ผื น ป า ตะวั น ตก ป า สงวน การเปนสวนหนึ่งของรัฐสยามตั้งแต โป/พุทธ ฤาษี
ติดเขตอนุรักษพันธุสัตวปา ยุ ค ต น ราชวงศ จั ก รี และการผนวก
ติ ด กั บ แ ม น้ํ า ใ ห ญ แ ล ะ รวมเขาสูการพัฒนาของรัฐไทย
ชายแดน
196

จากตาราง จะเห็นไดวาในสวนของบริบททั้งลักษณะของพื้นที่และประวัติความสัมพันธกับรัฐและ
สังคมภายใน หมูบานหินลาดในและบานมอวาคีซึ่งอยูทางภาคเหนือตอนบนมีลักษณะคลายคลึงกัน และ
หมูบานเลตองคุกับพื้นที่ตําบลไลโว ซึ่งอยูติดชายแดนทางตะวันตกก็จะมีลักษณะที่คลายคลึงกัน หมูบาน
สองหมูบานแรกตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่สูงทางภาคเหนือตอนบน ซึ่งเปนพื้นที่ปาตนน้ํา มีประสบการณทาง
ประวัติศาสตรในเรื่องการเขามาของโครงการของรัฐที่ใกลเคียงกัน โดยรัฐดําเนินการวิจัยและการพัฒนา”
ชาวเขา” อยางเขมขนตั้งแตชวงปลายพุทธทศวรรษที่ 2500 เปนตนมา โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาลตางประเทศและองคการความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อการปองกันการแทรกซึมของพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทย การตัดฝนและการพัฒนาดานตาง ๆ รัฐไทยโดยกรมปาไมไดเขามาควบคุม
การใชพื้นที่ปาไมของชุมชนชาติพันธุบนพื้นที่สูงอยางเขมงวด โดยการประกาศพื้นที่ปาอนุรักษ ซึ่งทําให
พื้นที่ของบานหินลาดในและบานมอวาคี กลายเปนพื้นที่ปาตนน้ําที่หามใชประโยชน สงผลใหวิถีชีวิตที่
พึ่งพาปาไม และการทําไรหมุนเวียนมีความยากลําบาก อยางไรก็ดี การเผชิญปญหาการถูกจํากัดสิทธิใน
การใชประโยชนจากปา ทําใหหมูบานทั้งสองมีประสบการณอันยาวนานในการรวมตัวกันเปนเครือขายเพื่อ
ตอสูเรียกรองสิทธิในทรัพยากรและการแกไขผลกระทบทางลบของโครงการของรัฐในดานตาง ๆ โดยการ
สนับสนุนและรวมกันทํางานกับองคกรพัฒนาเอกชน หมูบานทั้งสองยังมีลักษณะรวมกันในเรื่องของกลุม
ชาติพันธุยอยที่เปนกะเหรี่ยงสะกอ และนับถือศาสนาดั้งเดิมและพุทธ เปนสวนใหญ โดยเริ่มมีผูนับถือ
ศาสนาคริสต แตเปนสวนนอย
สําหรับหมูบานเลตองคุและตําบลไลโว มีบริบทรวมกันในเรื่องของลักษณะที่ตั้งถิ่นฐานที่อยูทางผืน
ปาตะวันตกที่มีเขตติดตอกัน อีกทั้งอยูติดกับเขตอนุรักษพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรและอุทยานแหงชาติ
หวยขาแขง พื้นที่นี้ถึงแมจะมีภูเขาสูงสลับซับซอน แตมีลําธารและแมน้ําขนาดใหญไหลผาน ทําใหมีพื้นที่
ราบระหวางหุบเขาขนาดกวางใหญกวาพื้นที่ทางภาคเหนือ สามารถทํานา และปลูกพืชสวนไดมากกวา
รวมทั้งสามารถจับสัตวน้ําเปนอาหารบริโภคไดมากกวา โดยนอกจากจะทําการเกษตรและหาของปาภายใน
เขตประเทศไทยแลว ในกรณีของบานเลตองคุยังสามารถขามไปทําในเขตประเทศพมา เพราะพื้นที่เชื่อมตอ
กัน โดยไม มี อุป สรรคทางธรรมชาติ เ ช น แม น้ํ า หรื อ ภู เ ขาใหญ ม ากั้น ในส ว นของตํ า บลไล โ ว ชาวบ า นมี
ประวัติศาสตรการอพยพหนีภัยสงครามเขามาเปนพสกนิกรของสยามตั้งแตยุคตนราชวงศจักรี และมีผูนําที่
เปนคนกะเหรี่ยงเองที่แตงตั้งโดยพระมหากษัตริย และปรับตัวเขาสูรัฐชาติสมัยใหมอยางคอยเปนคอยไป
ในขณะที่หมูบานเลตองคุ ถูกผนวกเขาสูรัฐไทยในเวลาไมถึงสามสิบปที่ผานมา ประสบการณการปรับตัว
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เขากับรัฐไทยมีนอยกวาชุมชนพื้นที่ตําบลไลโวโดยรวม เนื่องจากทั้งสองพื้นที่มีขอบเขตที่ติดกับชายแดน
พมาที่มีความไมสงบในระยะหลายสิบปที่ผานมา ทําใหไดรับผลกระทบในการดํารงชีวิตเปนชวง ๆ
ในสวนของกลุมชาติพันธยอย เลตองคุมีทั้งกลุมโปและสะกออยูรวมกัน ในขณะที่ตําบลไลโวชน
กะเหรี่ยงดั้งเดิมเปนโป ทั้งสองพื้นที่มีอิทธิพลความเชื่อของลัทธิฤาษี ในขณะที่เลตองคุเริ่มมีปญหาการสืบ
ตอลัทธิฤาษีและเริ่มรับเอาศาสนาคริสตและพุทธแตตําบลไลโวมีศาสนาพุทธเปนหลักและบูรณาการเขากับ
ความเชื่อแบบลัทธิฤาษี
ในสวนของลักษณะที่โดดเดนของระบบวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงทั้ง 4 พื้นที่ สรุปได
ดังนี้
ระบบเศรษฐกิจ การอาศัยอยูในพื้นที่ปาแตละแหงเปนเวลานาน ทําใหคนกะเหรี่ยงทั้ง 4 พื้นที่ได
พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับปาและธรรมชาติ มีรูปแบบการผลิตและการพึ่งพาอาหารตามธรรมชาติที่เอื้อตอ
การใช ชีวิ ต ในพื้ นที่ ปา ที่พึ่ง พาตนเองได เ ป น หลั ก ผลผลิตที่เ หลืออยูบา ง ใช ในการแลกเปลี่ยนผลผลิต
ทางการเกษตร อาหารตามธรรมชาติและหัตถกรรมที่ชุมชนอื่น ๆ สามารถผลิตหรือหาได ในสวนของระบบ
การผลิ ต แยกออกได เ ป น การทํ า ไร ทํ า นา ทํ า สวน เลี้ ย งสั ต ว หั ต ถกรรม ได แ ก ก ารทํ า เครื่ อ งใช และ
เครื่องนุงหม รวมทั้งการผลิตยารักษาโรคจากสมุนไพร ฯลฯ การทําไร เปนระบบการทําไรหมุนเวียน ที่ใช
วิธี การทํ าไรเ พียงป เดียว จากนั้น ก็ทิ้งไวใหเ ปน ไร เหลาหรือไรซาก และเปลี่ ยนไปใชพื้น ที่อื่นในปตอไป
จนกระทั่งกลับมายังพื้นที่เดิมอีกครั้งในลักษณะของการหมุนเวียน เพื่อใหความอุดมสมบูรณของดินฟนขึ้น
โดยธรรมชาติ จากการปลอยใหตนไมเติบโตฟนตัวและการตัดและเผาตนไมเพื่อใหสารอาหารกลับคืนไปสู
ดิน การทําไรหมุนเวียน ถือเปนลักษณะที่รวมกันในหลายกลุมชาติพันธุในหลายประเทศที่อาศัยอยูในเขต
ปา และจําเปนที่จะตองใชพื้นที่ดินในปามาทําไร ไรหมุนเวียนมีความหมายไมใชเฉพาะเรื่องขาวเทานั้น แต
ในไรขาวแบบดั้งเดิมของกะเหรี่ยง จะปลูกผสมผสานกับพืชผัก ที่สามารถใชทําอาหารไดตลอดป เชน พืช
ประเภทแตงขนาดใหญ ฟกเขียว ฟกทอง เผือก มัน พริก ผักอีหลึง(ตระกูลกะเพรา) อีกทั้ง ตนฝายที่สามารถ
เก็บดอกฝายมาผลิตทําเสนใยสําหรับทอเสื้อผา
ขณะเดียวกันในบริเวณที่เปนหุบเขา ที่มีน้ําพอเพียง ชาวกะเหรี่ยงก็จะบุกเบิกทํานา ที่สามารถปลูก
ขาวใหไดผลผลิตตอไรในปริมาณที่สูงกวาการทําไร แตการที่มีพื้นที่ราบจํากัด ทําใหชาวกะเหรี่ยงที่อยูบน
พื้นที่สูงไมสามารถมีที่นาไดทุกครัวเรือน จําเปนตองทําไรดวย สวนสวนนั้น ประเภทของพืชขึ้นอยูกับพื้นที่
เชน บริเวณบานหินลาดในจะมีสวนชา เนื่องจากมีชาปาที่ขึ้นตามธรรมชาติอยูแลว บานเลตองคุและตําบล
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ไลโวซึ่งอยูพรมแดนตะวันตก จะเปนพื้นที่ที่ผลไมประเภทมังคุด เงาะ และทุเรียนสามารถขึ้นไดดี นอกจากนี้
ชาวบานบริเวณนี้ยังทําสวนหมาก เพื่อใชบริโภคในครัวเรือนและขายมาเปนเวลายาวนาน
สวนในดานการเลี้ยงสัตวนั้น ชาวบานบานหินลาดในและมอวาคีเลี้ยงสัตวเลี้ยงประเภทหมู ไก
สําหรับใชในพิธีกรรมและการบริโภค ซึ่งแตกตางจากบานเลตองคุที่ไมเลี้ยงสัตวประเภทนี้ เนื่องจากขอหาม
ลัทธิฤาษีไมใหบริโภค สวนพื้นที่ตําบลไลโวสวนใหญไมเลี้ยง บางหมูบานที่อิทธิพลความเชื่อลัทธิฤาษีมี
นอยลงจะเลี้ยงเพื่อบริโภคและขาย สวนการเลี้ยงวัว และควายทั้ง 4 หมูบานมีการเลี้ยงเพื่อใชงานและขาย
นอกจากนี้ยังมีการหาของปาและลาสัตวหรือจับสัตวน้ํา เพื่อเปนการหาอาหารเพิ่มเติมจากธรรมชาติ ที่มี
ชนิดตาง ๆ แตกตางตามฤดูกาลและพื้นที่
นอกจากนี้ ก็เปนการผลิตประเภทหัตถกรรมที่เอาไวใชในครัวเรือนและขายเชน การทอผา การจัก
สาน เปนตน
ระบบความเชื่อและพิธีกรรม ในอดีต ชาวกะเหรี่ยงนับถือศาสนาดั้งเดิม ที่ทําในระดับครอบครัว
และชุมชน ในสวนของครอบครัวพิธีกรรมที่สําคัญเรียกวาออแคหรือออบกา เปนพิธีบูชาบรรพบุรุษที่สืบทอด
สายตระกูลฝายมารดา แตในพิธีมีการเลี้ยงผีบรรพบุรุษทั้งฝายชายและหญิงที่ลวงลับไปแลว นอกจากนี้แต
ละครอบครัวจัดพิธีกรรม”เลี้ยง”สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําในไร และนา ในแตละชวงของการผลิตเชนการเริ่มปลูก
การเก็บเกี่ยว ฯลฯ และพิธีกรรมตาง ๆ ในรอบปเชน พิธีปใหม (หนี่ซอโข) การมัดมือ ฯลฯ ซึ่งในระดับชุมชน
จะมีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เปนเจาของแผนดิน แผนน้ํา และเปนเจาของสิ่งมีชีวิตและสรรพสิ่งในปา ไดแก
สัตวปา ตน ไม ลํา ธาร กอ นหิน ฯลฯ โดยมีพิ ธีกรรมที่ทํา รว มกัน ทั้งหมูบา นนํ า โดยฮี่ โขซึ่ง เปน ผูนํา ตาม
ธรรมชาติ โดยบานหินลาดในเรียกวาพิธี”หลื่อกอ” ทําที่ใตตนไมใหญ หรือ”เสขอทิ”
สําหรับบานเลตองคุ ความเชื่อและพิธีกรรมเปนแบบลัทธิฤาษีที่แตกตางออกไปจากบานหินลาด
ในและมอวาคี พิธีกรรมการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติ เชน การเลี้ยงผีตนน้ํา ผีบาน ผีไรนา ฯลฯ โดย
การสังเวยหมูหรือไกไมมี อาจจะมีบางครัวเรือนที่ยังคงพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษโดยสังเวยอนที่ไปจับมาจากใน
ปาอยูบาง สวนพิธีในระดับชุมชน จะนําโดยฤาษีและบูโข ทําทั้งในสํานักฤาษี ที่บานของบูโขและในบริเวณ
ที่สําคัญของหมูบาน สวนตําบลไลโวนั้นนับถือศาสนาพุทธมานาน นอกจากการปฏิบัติแบบลัทธิฤาษีเชน
การไมเลี้ยงและไมกินหมูไก และการเขมงวดในศีลธรรมแลว ความเชื่อและพิธีกรรมจะเปนแบบพุทธที่มีวัด
และพระสงฆเปนศูนยกลางที่เรียกไดวาทําอยางเครงครัดมากกวาพุทธทั่วไปเชน นอกจาก บุญเขาพรรษา
ออกพรรษา ทอดกฐิน ผาปา ฯลฯ แลว ยังมีการนิมนตพระมาฉันที่บานแบบที่ทํากันในเขตประเทศพมา มี
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งานบุญขาวทิพยถวายราหู บุญเดือนสิบที่มีการสรางเรือสําเภา ตักบาตรน้ําตาลทราย งานบุญบองไฟ งาน
บุญเจดียทราย รวมทั้งพิธีกรรมที่ทําคลายกับลัทธิฤาษีบานเลตองคุ เชน การทําแพน้ํา ในวันบุญออก
พรรษา งานบุญกองไฟ การทําตนกัลปพฤกษ เปนตน
ศิลปะการละเลน ในหมูบานหินลาดในและมอวาคี ศิลปะการบันเทิงและการละเลน เปนสวนหนึ่ง
ที่ขาดไมไดของพิธีกรรมตาง ๆ ที่เห็นไดชัดเจนคือการรองลํานําหรือธา ซึ่งมีเนื้อหาที่ใหคติ คําสอน และเปน
วรรณกรรมความรักที่มีความไพเราะใหความสนุกสนานและบันเทิงใจแกผูที่รองในโอกาสตาง ๆ ไดแกงาน
แตงงาน งานพิธีมัดมือขึ้นปใหม งานมัดมือลาคุปู(ราวเดือนสิงหาคม) และพิธีงานศพ ซึ่งในพิธีงานศพ
นอกจากธาที่รองขณะเดินรอบโลงศพแลว ยังมีการรอง ธาถอเซสา เตนกระทบไม ฯลฯ เครื่องดนตรีจะมี
นอยชิ้น และเรียบงาย เชน การเปาเขาควาย การเลนเตหนา กลอง ฆอง ฉิ่ง นอกจากนั้น ชายกะเหรี่ยงบาง
คนยังมีความสามารถในการรําดาบ ในขณะที่หมูบานเลตองคุและตําบลไลโว เครื่องดนตรีที่เลนนอกจากเต
หนา มีเครื่องดนตรีคลายแมนโดลิน การรองเพลงภาษากะเหรี่ยงที่ประยุกตประกอบทารําตง และอาจจะมี
การฟ อ นและเล น เป น ละคร”จา ” ในงานวั ด ชาวบ า นนิย มการเลน ทอยสะบา ทั้ ง ผูใ หญ และเด็ ก ผู ชาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุจะมีการสักลายตามเอว แขนและขา
ระบบการปกครอง การปกครองของชุมชนกะเหรี่ยงแตดั้งเดิม ปกครองโดยฮี่โขซึ่งเปนผูนําตาม
ธรรมชาติรวมกับผูอาวุโสในหมูบานซึ่งสวนใหญจะเปนญาติพี่นองกัน โดยตําแหนงฮี่โขเปนตําแหนงที่สืบ
ทอดตามสายเลือดจากพอสูลูกชายคนโต เปนการปกครองที่เนนการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี การรักษา
กฎระเบียบการดํารงชีวิต ตามหลักความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติและการเชื่อถือพอแมและผู
อาวุโส เมื่อมีการละเมิดกฎระเบียบตาง ๆ จะมีการลงโทษโดยใชพิธีกรรมตาง ๆ อยางไรก็ดี เมื่อเกิดรัฐชาติ
สมัยใหมที่มีการปกครองรวมศูนยตามลําดับชั้นจากสวนกลางไปจนถึงจังหวัด ตําบลและหมูบาน ก็เริ่มมี
ตําแหนงผูใหญบานที่ถือวาเปนขาราชการที่ปฏิบัติงานตามคําสั่งของกระทรวงมหาดไทย การปกครองและ
การบริหารจัดการหมูบานจึงกลายเปนหนาที่ของผูใหญบานและกรรมการหมูบานซึ่งมีศักยภาพที่จะสื่อสาร
กับทางการได บทบาทของฮี่โขจึงถูก จํา กั ดอยู ในเรื่องพิ ธี กรรม ในขณะเดี ยวกันการศึกษาและสื่อ สาร
สมัยใหมทําใหความคิดความเชื่อแบบดั้งเดิมที่อยูบนพื้นฐานความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ การ
เคารพผูอาวุโสและประสบการณของคนรุนเกาเปลี่ยนแปลงเปนความเชื่อในทางวิทยาศาสตรและความ
เปนเหตุเปนผล การปกครองบนฐานความเชื่อแบบเดิมมีความยากลําบากมากขึ้น ประกอบกับการที่เด็ก
และเยาวชนตองออกจากชุมชนไปเพื่อศึกษาตอ ทําใหกลไกการถายทอดวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่ทําโดย
ผูปกครองและผูอาวุโสในครอบครัวและผูนําในชุมชนเริ่มไมสามารถทําไดเหมือนเดิม
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ในสวนของหมูบานเลตองคุ และหมูบานในตําบลไลโว การปกครองแบบดั้งเดิมก็อยูบนพื้นฐาน
ศีลธรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่ทําสืบตอกันมา โดยในสวนของหมูบานเลตองคุมีฤาษี ลูกศิษย และบูโข
ที่เปนผูนําในการปกครองและดูแลตามหลักความเชื่อและวัฒนธรรมฤาษี โดยมีผูใหญบานและกรรมการ
หมูบานทําหนาที่สื่อสารระหวางอําเภอกับชุมชน สวนหมูบานในตําบลไลโว จะมีวัดและพระสงฆที่ปกครอง
ในดานศีลธรรม รวมกับผูนําชุมชน ทั้งนี้ การที่สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลไลโวประกอบไปดวยคน
กะเหรี่ยงในพื้นที่เกือบทั้งหมด องคการบริหารฯ จึงเขาใจปญหาของคนในพื้นที่เปนอยางดี และมีความ
พยายามแกไขปญหาที่ชุมชนประสบโดยคํานึงถึงวัฒนธรรมประเพณีของกะเหรี่ยงในพื้นที่
7.2 ปญหา อุปสรรคของการสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
งานศึกษานี้พบวา ปญหาอุปสรรคที่ทําใหวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไมไดรับการสืบทอด
ปญหาแรกคือระบบการปกครองแบบทางการที่เขามามีสวนลดบทบาทของฮี่โขหรือผูนําตามประเพณี
อยางไรก็ดี ชุมชนที่ศึกษาทั้ง 4 ชุมชนไดพยายามปรับตัวเพื่อใหผูนําตามประเพณีไมสูญสิ้นบทบาทที่เคยมี
มาแตดั้งเดิมไปอยางสิ้นเชิง มีการแบงบทบาทหนาที่กันเพื่อการใชอํานาจและการตัดสินใจระหวางผูนํา
สองตํ าแหนงนี้สอดรั บกัน ไดดี นอกจากนี้ ผูนําและผูรูดั้งเดิมยั งพยายามเขา ไปมีบทบาทในระบบการ
ปกครองแบบใหมเชน องคการบริหารสวนตําบล เปนตน
ปญหาที่สองคือระบบการศึกษาแบบใหมที่ใชหลักสูตรรวมศูนยจากสวนกลาง ที่มีผลกระทบอยาง
มากในการทําใหการถายทอดวิถีวัฒนธรรมตามประเพณีหยุดชะงักลง ระบบการศึกษาแบบใหมผลิตวาท
กรรมใหมที่เทิดทูนองคความรูสมัยใหมแบบตะวันตกและปฎิเสธหรือสรางทัศนคติรังเกียจเดียดฉันองค
ความรูในวิถีวัฒนธรรมทองถิ่นวาเปนเรื่องลาสมัย เกาแก คร่ําครึ นารังเกียจและขยะแขยง ทําใหคนรุนใหม
ละทิ้งองคความรูและวิถีวัฒนธรรมอยางยากที่จะหวนกลับมา อยางไรก็ดี ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนใน
มี ม ากหรื อนอยในแต ล ะพื้น ที่ ขึ้น อยู กั บภู มิคุม กัน ในการเตรีย มตัวและปรั บตัว ของชุ ม ชนนั้น ๆ สํา หรั บ
หมูบานมอวาคี ไดแกปญหาโดยการที่ผูนําและผูรูของชุมชนเขาไปจัดกระบวนการหลักสูตรทองถิ่นใน
โรงเรี ย นในชุ ม ชน ให บู ร ณาการกั บ หลั ก สู ต รส ว นกลางอย า งเข ม ข น เพื่ อ ให ก ระบวนการถ า ยทอดวิ ถี
วัฒนธรรมเกิดการปรับตัวในเชิงรุก ขณะที่บานหินลาดในเนื่องจากมีประวัติศาสตรการตอสูกับระบบขาง
นอกมายาวนานจึงมีการเตรียมตัวที่ดีพอจึงสามารถพัฒนายุทธศาสตรเชิงรุกนอกจากเอาหลักสูตรทองถิ่น
เขามาบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางในโรงเรียนแลว ยังมีการสรางกระบวนการสืบทอดวิถีวัฒนธรรมโดย
การถายทอดผานวิถีชีวิตประจําวัน วิถีในรอบปการผลิตและในรอบชีวิต ทดแทนเวลาที่ระบบโรงเรียนไดยื้อ
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แยงไปอยางเขมขนควบคูกันไป ทั้งนี้บานหินลาดในไดคํานึงวากิจกรรมสืบทอดเหลานี้จะเกิดความยั่งยืนได
ตองอาศัยกลไกจากฐานประเพณีเดิมพลิกฟนใหม เนนการบูรณาการกันระหวางของใหมกับเกาที่สอดรับ
กันไดอยางพอดีอยางมีความสมดุลย
ปญหาอุปสรรคตอการสืบทอดวิถีวัฒนธรรมที่สําคัญอีกประการคือ กฏเกณฑ กฏระเบียบและ
กฏหมายของทางราชการที่ไมสอดคลองสอดรับกับวิถีตามประเพณี นอกจากนั้นยังเขามากดทับ กีดกันและ
ขจัดจารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติตางๆของชุมชน สงผลใหเกิดปญหาความขัดแยงและความรุนแรง
มากมายเพราะเปนการละเมิดสิทธิพื้นฐานตางๆ เชนสิทธิทางดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การ
จัดการการผลิตและที่ดินทํากิน สิทธิในการจัดการผืนดินดั้งเดิมของบรรพชน เชน ธรรมเนียมปฏิบัติในการ
ทําไรหมุนเวียนที่กฎหมายยังไมยอมรับและชาวบานยังถูกคุกคามตอเนื่องมาตลอดเวลา ทั้ง ๆ ที่ หมูบานที่
อยูบนพื้นที่สูงหลายหมูบานตั้งขึ้นกอนที่รัฐจะประกาศใหเปนเขตอนุรักษ เชน กรณีปาตนน้ําหรืออุทยาน
แหงชาติทางภาคเหนือ และเขตอนุรักษพันธุสัตวปาในกรณีของตําบลไลโว สําหรับบานเลตองคุ นอกจาก
ปญหาการจํากัดการใชที่ดินปาในเขตไทยโดยรัฐไทยแลว ความไมสงบบริเวณชายแดนทําใหชาวบานซึ่ง
เคยมีพื้นที่อยูในเขตพมา ไมสามารถขามกลับไปทํานาในเขตพมาได หรือถาหากเขาไปทําก็ตองถูกเก็บภาษี
นอกระบบจากกองกําลังทั้งของพมาและของกะเหรี่ยง ปญหาความฝดเคืองในการทํามาหากินโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการไมมีขาวกิน สงผลใหชาวบานตองหาทางออกโดยการไปรับจางทํางานในเมืองใหญเพื่อหาเงิน
ใหครอบครัวซื้อขาว ทําใหศาสนาดั้งเดิมไมสอดคลองกับวิถีชีวิตแบบใหม นําไปสูการเปลี่ยนศาสนา
ปญหาอุปสรรคสําคัญอีกประการไดแก ทิศทางการพัฒนากลุมชาติพันธุที่มีลักษณะสั่งการจาก
ขางบน (Top down) หรือจากสวนกลางซึ่งบางครั้งไดรับการผลักดันจากตางประเทศ เชน นโยบายการปลูก
พืชทดแทนฝน ฯลฯ ทิศทางการพัฒนาที่เนนเศรษฐกิจเงินตรา และการพัฒนาอุตสาหกรรม คุกคามทําลาย
วิถีการผลิตแบบพึ่งตนเองหรือการผลิตแบบพอเพียงซึ่งเปนการผลิตในระบบไรหมุนเวียน เปลี่ยนใหเปน
ระบบการผลิตพืชแบบขายที่ใชพื้นที่แบบถาวรอยูกับที่ ทําใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศ เมื่อชาวบาน
ตองพึ่งพาขางนอกมากขึ้น กอใหเกิดระบบหนี้สินที่มีจํานวนสูงขึ้นและยากที่จะหลุดพน และยากตอการ
กลับมาเนนการถายทอดระบบวิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม นอกจากจะพัฒนาปรับระบบการถายทอดใหมโดย
ใหแทรกแซงเขาไปตามชองเล็กชองนอยเทาที่มีโอกาสและนโยบายอํานวยใหเทานั้น
ความยากลําบากในการดํารงชีวิตและการทําพิธีกรรมแบบดั้งเดิมสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนรับ
เอาศาสนาใหมทั้งคริสตศาสนาและพุทธศาสนาที่มีมิชชันนารีและพระธรรมจาริกมาเผยแพร และเมื่อ
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เปลี่ยนศาสนาแลว จารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมากขึ้น
นอกจากนี้ ความทั น สมั ย เทคโนโลยี ส มั ย ใหม สื่ อ มวลชนรู ป แบบต า งๆ เช น มื อ ถื อ ที วี VCD/DVD
อินเตอรเน็ต ไดเขามามีอิทธิพลในชุมชนกลุมชาติพันธุตางๆอยางรวดเร็วและยากที่จะตั้งตัว เปนอุปสรรค
ตอการสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเนนรูปแบบการพบปะและทํากิจกรรมรวมกัน นอกจากนั้น
ปญหาการแทรกแซงชุมชนโดยระบบการเมืองแบบหาเสียง โดยใชระบบอุปถัมภ มีการใหอามิสสินจาง จน
ชุมชนแตกออกเปนหลายกลุม ยากแกการประสานกันตามวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม
กลาวโดยรวมแลว ระดับผลกระทบที่มีตอชุมชนมีมากนอยลดหลั่นกันไปตามการตานรับหรือ
ตอบสนองที่ ม ากหรื อ น อ ยของชุ ม ชนนั้ น ๆ โดยอาจจะมี ก ารปรั บ หรื อ สร า งองค ค วามรู ใ หม ที่ จ ะทํ า ให
ดํารงชีวิตอยูไดในระบบเศรษฐกิจแบบปจจุบัน ปรับกลไกในหมูบานใหมีความเขมแข็ง รวมทั้งพยายามใช
ประโยชนจากองคการปกครองสวนทองถิ่นและกฎหมายตาง ๆ ที่ใหสิทธิชุมชน ประสานความรวมมือกับ
หนวยงานรัฐ เอกชน และชุมชนอื่น ๆ
7.3 สถานการณการดํารงอยูของ”เบลาะ”ในฐานะกลไกการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิม
จากการศึกษาสถานภาพและสถานการณของ “เบลาะ” ในฐานะที่เปนกลไกการสืบทอดวัฒนธรรม
ดั้งเดิม ในพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 พื้นที่ ไมมี”เบลาะ”ดํารงอยู และโดยทั่วไปหมูบานที่มี”เบลาะ”มีจํานวนนอยมาก
เพื่อทําความเขาใจการดํารงอยูของ”เบลาะ”ทางโครงการไดศึกษา 3 ชุมชน ไดแก บานแมวะหลวง อําเภอ
ทาสองยาง จังหวัดตาก บานแมละมาหลวง อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน และบานหวยโตง อําเภอ
เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีขอคนพบที่สําคัญคือ
1) บางหมูบานมีเบลาะอยูอยางตอเนื่องไดแก บานแมวะหลวงและบานแมละมาหลวง โดยเบลาะ
จะถูกสรางขึ้นพรอมกับการเขามารับตําแหนงฮี่โขผูนําตามประเพณีที่ถือวาเปนเจาของเบลาะ ทั้งนี้เมื่อฮี่โข
เสียชีวิตลงจะตองมีการรื้อเบลาะดวย ทั้งสองหมูบานมีฮี่โขผูนําตามประเพณีทําหนาที่นําในพิธีกรรมใน
ระดับชุมชนที่จัดขึ้นที่เบลาะ โดยมีตําแหนงผูชวยฮี่โขทําหนาที่ชวยฮี่โขจัดพิธีกรรม พิธีกรรมที่จัดขึ้นที่เบลาะ
ไดแก พิธีมัดมือเรียกขวัญ พิธีขอขมาฟาดิน พิธีแตงงาน และพิธีงานศพ นอกจากนั้นยังเปนที่พักของแขก
ตางบาน ที่บานแมวะหลวง นอกจากจะมีเบลาะแลว ยังมีแดโพที่ทําหนาที่คลายหอเจาที่ การจัดพิธีแตละ
ครั้ ง ต อ งไปทํ า ที่ แ ดโพก อ นแล ว จึ ง ไปทํ า ที่ เ บลาะ นอกจากนี้ที่ ห มูบ า นนี้ยั ง มี ก ารจัด เล า นิ ท านที่เ บลาะ
ติดตอกัน 3 คืน ลักษณะที่ตั้งของเบลาะมีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่ควรจะอยูทิศใตสุดของหมูบาน แต
เนื่องจากหมูบานมีการขยายตัวรอบเบลาะ ทําใหเบลาะอยูกลางหมูบาน นอกจากนี้งานศพปจจุบันจัดที่
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บานของผูตายมากกวาที่เบลาะ โดยงานศพที่จัดที่เบลาะบานแมละมาหลวงครั้งสุดทายจัดเมื่อ 14 ปที่แลว
จากการสัมภาษณผูนําหมูบานยังเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของเบลาะ ซึ่งถือเปนแหลงยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
ของชุมชน เปนศูนยรวมของการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ซึ่งถาปราศจากเบลาะ อาจเกิดความเดือดรอน
และภัยพิบัติตาง ๆ เพราะจะไมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมครองตอไป อาจมีเหตุที่สรางความแตกแยกขึ้นในชุมชนได
เพราะไมมีเบลาะที่เปนที่ยึดเหนี่ยวทางใจ ที่ทําใหเกิดความรักความสามัคคีความเปนหนึ่งเดียวในชุมชน
2) การรื้อฟนเบลาะขึ้นมาใหมหลังจากที่หายไปหลายป เชน หมูบานหวยโตง อําเภอเวียงปาเปา ที่
อยูใกลกับหมูบานหินลาด หมูบานหวยโตงเคยมีเบลาะเมื่อ 80 ปที่แลวแตเลิกไป สาเหตุหลักของการพลิก
ฟนเบลาะกลับมา ก็เนื่องมาจากการที่หมูบานเกิดวิกฤตหลายอยางโดยที่ชุมชนมีความพยายามแกไขดวย
วิธีการอื่นๆ แตไมสามารถแกไขปญหาได ผูเฒาผูแกในชุมชนไดปรึกษาหมอทรงซึ่งไดแนะนําใหรื้อฟนของ
เกาแกที่เคยปฏิบัติกันมาและตั้งเบลาะอยูทายหมูบาน หลังจากการทําพิธีเสี่ยงทายหลายครั้ง ในที่สุด
ลูกหลานตระกูลที่มีสายเลือดเจาของเบลาะเดิม จึงไดรื้อฟนเบลาะกลับมาอีกครั้ง หลังจากการสราง
เบลาะและฟนพิธีกรรมแลว ชาวบานพูดอยางภาคภูมิใจวาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด เชน
ชาวบานรักกัน สามัคคีกัน ในชุมชนไมเกิดความวุนวายไมแตกแยก การทํามาหากินมีผลดีขึ้น ขาวพอกินกัน
ทุกครอบครัว สุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเหมือนในอดีตกอนที่ไมมีเบลาะชาวบานแสดงถึงความภาคภูมิใจ
ที่พวกเขายังคงรักษาเอกลักษณวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอที่สําคัญเชนนี้ได ซึ่งมีเหลือไมกี่ชุมชนใน
ละแวกใกลเคียง
สําหรับสาเหตุที่หมูบานหวยโตงหรือหมูบานอื่น ๆ ที่เคยมีเบลาะแลวตองเลิกไปอาจจะเปนเพราะ
สาเหตุประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังนี้ (1) สถานการณภาวะสงคราม ชาวบานตองหลบหนี
เข า ป า แตกกระจายกลายเป น ชุ ม ชนเล็ ก ชุ ม ชนน อ ย หย อ มบ า นต า งๆ ทํ า ให ไ ม ส ามารถตั้ ง เบลาะได
สายเลือดตระกูลเบลาะก็กระจัดกระจายไปยากที่จะมาทําหนาที่เบลาะโขตอไป (2) ตระกูลผูนําพิธีกรรม
อาจไมมีลูกผูชาย มีแตลูกผูหญิง จึงหมดเชื้อสายในการสืบทอดทําใหผูอื่นไมกลาสืบทอดแทน เพราะการ
สืบทอดฮี่โข มาจากฝายผูชาย และเปนเชื้อสายตระกูล (3) การถือ”เบลาะ”มีความเครงครัด ละเอียดออน
ซับซอนของพิธีกรรม ตองระมัดระวังมากไมใหเกิดความผิดพลาด เพราะหากพลาดพลั้งก็จะเกิดผลกระทบ
ที่รุนแรงและนากลัว เชน เกิดเรื่องเลวราย โรคภัยไขเจ็บ การทะเลาะของคนในชุมชน หรือการทํามาหากิน
ไมไดผล จึงตองมีการยกเลิกไปโดยคอยเปลี่ยนเปนการเลี้ยงผีเจาบาน (หลื่อกอ) แทนการประกอบพิธี
ในเบลาะ (4) มีการเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นหรือรับอิทธิพลจากศาสนาความเชื่ออื่น ๆ ทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงพิธีกรรมและความเชื่อโดยสิ้นเชิง และ (5) แมหมูบานจะมีตําแหนงฮี่โขเชนหมูบานหินลาดใน
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และมอวาคี แตไมสามารถสรางเบลาะขึ้นมาได ก็เนื่องจากฮี่โขของทั้งสองหมูบานไมไดสืบเชื้อสายของฮี่โข
ที่เคยเปนเจาของเบลาะ การทําพิธีของฮี่โขจึงทําไดเฉพาะที่ศาลเจาบานหรือหอเจาที่ที่ตั้งขึ้นเปนการ
ชั่วคราวใตตนไมใหญเทานั้น
3)

เบลาะรูปแบบอื่น ๆ ไดแกเบลาะที่สรางขึ้นมาในเชิงสัญลักษณ ที่พบในงานแตงงานตาม

ประเพณีของกะเหรี่ยงสวนใหญ เรียกสิ่งกอสรางที่เปนเพิงชั่วคราววา ผาปู ถือเปนการจําลองพื้นที่เบลาะ
นอกจากนี้ ยังมีการสรางจําลองเบลาะขึ้นมาใหม ในลักษณะการจําลองตามโครงสรางของเบลาะเดิม แต
ไมมีการปฏิบัติตามความเชื่อและพิธีกรรมแบบเดิม เพียงจําลองใหมีพื้นที่ทางสังคมของชุมชนในการพบปะ
กันในรูปแบบตางๆ เชน ชุมชนบานทุงหลวง ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
จากการศึกษาจะเห็นวาการดํารงอยูของเบลาะมีความเปราะบางตอการถูกกระทบจากกระแส
โลกาภิวัฒน ระบบการศึกษาแบบใหมที่เขามา สถาบันศาสนาใหมๆ การติดตอสัมพันธกับภายนอกที่ชุมชน
ตองเปดตั วเองรองรับผูคนและสังคมภายนอก ทําใหเกิดการเบียดขับบทบาทของเบลาะเหลานี้ใหลด
บทบาทลงโดยมีสถาบันจากภายนอกเขามาแทนที่ในเชิงโครงสรางและเนื้อหาสาระใหม จึงมีผลตอการคง
อยูหรือดํารงอยูของเบลาะนอยลงเรื่อยๆ สําหรับผูคนที่ยังยึดถือก็ไมไดมีความมั่นใจอยางเต็มที่วาจะดํารง
อยูไดตอไปแคไหน นอกจากนี้บริบทที่เปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันทําใหการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
เบลาะมีความยากขึ้นเรื่อยๆ ความจําเปนของการมี”เบลาะ”เปนไปตามความเชื่อทางศาสนาควบคูกับการ
ทําหนา ที่ของฮี่ โขซึ่งเปนหัวหนาเบลาะ มากกวาเปน พื้นที่ทางสังคมที่จะส งเสริมการสื บทอดประเพณี
วัฒนธรรมสูคนหนุมสาวรุนใหม
7.4 กลไกที่มีบทบาทสําคัญในการสืบทอดวัฒนธรรม
จากการศึกษาพื้นที่ทั้ง 4 พบวากลไกที่มีบทบาทสําคัญในการสืบทอดวัฒนธรรม ไดแก กลไก
ครอบครัว เครือญาติและชุมชน (บุคคล) กลไกกฏจารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ (กฎระเบียบ) กลไก
เชิงโครงสรางของสถาบันชุมชน โดยมีขอสรุปดังตอไปนี้
1) กลไกบุคคล บุคคลที่มีหนาที่สําคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมประกอบไปดวยบุคคลในครอบครัว
โดยผูใหญแตละคนทําหนาที่สั่งสอนหรือเปนตัวอยางหรือนําพาเด็กและเยาวชนในการปฏิบัติวัฒนธรรมใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งในดานการผลิต วัฒนธรรม พิธีกรรม เพื่อใหไดความรูและประสบการณที่จะสามารถทํา
เองไดเมื่อเติบโตขึ้น ในระดับชุมชนผูนํา ผูรูและผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ในชุมชนก็จะเปนตัวอยางหรือคอย
ปกครองดูแล หรือแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดหลักปฏิบัติที่ยึดถือสืบตอกันมา ในอดีต กลไก
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บุคคลเหลานี้มีบทบาทในการสืบทอดวัฒนธรรมอยางเต็มที่ เพราะคนยังใชชีวิตและเวลาสวนใหญอยูกับ
ครอบครัวและพื้นที่หมูบาน แตเมื่อคนถูกดึงออกนอกครอบครัวและชุมชนดวยการศึกษาสมัยใหม และ
ระบบเศรษฐกิจเงินตรา อีกทั้งการปกครองและการพัฒนาโดยรัฐที่เขามาในพื้นที่ ไดนําอุดมการณและ
กิจกรรมแบบรวมศูนยและทันสมัยเขามาแทนที่ความคิด วิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบเดิม ทําใหกลไกบุคคล
แบบดั้งเดิมตองปรับตัว ดังที่พบวา ผูนําและสมาชิกของชุมชนไมปฏิเสธองคความรูแบบใหม และพยายาม
ปรับเปลี่ยนวิถีการถายทอดความรู จากแบบเดิมที่อาศัยการปฏิบัติและการสังเกตในชีวิตประจําวันทั้งใน
การทําการผลิต ดานพิธีกรรมและศิลปวัฒนธรรมอื่น เปนการเรียนรูและสืบทอดดวยวิธีการที่เปนทางการ
และเปนระบบมากขึ้น ไดแก “การสั่งสอนอยางตรงไปตรงมา”ของผูใหญ ไมออมคอมเหมือนเมื่อกอน การ
เรียนรูและสืบทอดดวยการถอดความหมาย “ธา” (ลํานํา) ใหเปนปจจุบัน และการเรียนรูและสืบทอดดวย
การ “จดบันทึก” รวมทั้งการจัดกิจกรรมขึ้นมาเปนพิเศษ เชน การจัดคายเยาวชน
2) กลไกดานกฎระเบียบ ในอดีตกฎระเบียบที่บังคับใชในชุมชน เปนสิ่งที่แตละคนคอย ๆ เรียนรูวา
สิ่งใดควรทําและไมควรทํา ความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ และความเชื่อถือผูอาวุโส เปนตัวชวย
กํากับไมใหมีการละเมิดกฎระเบียบ เพราะกลัวจะถูกลงโทษ เพราะผลกระทบของการทําผิดไมเพียงแตจะ
เกิดกับคนที่กระทําผิดเทานั้น แตจะเกิดกับชุมชนโดยรวมในรูปของการเกิดภัยพิบัติทั้งทางธรรมชาติและ
โรคภัยไขเจ็บ ความรับผิดชอบตอชุมชนสวนรวม เปนอีกปจจัยที่ชวยยับยั้งไมใหเกิดการละเมิดกฎระเบียบ
ในปจจุบันความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติและความเชื่อถือผูอาวุโสมีนอยลง ความตองการดาน
ผลประโยชนทางวัตถุมีมากขึ้นเพราะมีสิ่งลอใจมากขึ้น กฎระเบียบแบบเดิมจึงไมมีประสิทธิภาพในการใช
บังคับเหมือนในอดีต ในพื้นที่ศึกษา กฎระเบียบจึงมีลักษณะที่เปนทางการมากขึ้น ไดแกการจดบันทึกและ
ประกาศอยางเปนลายลักษณอักษร ทุกคนมีสวนรวมในการวางกฎระเบียบในรูปแบบของการประชุมตกลง
กัน มีกรรมการขึ้นมาดูแลกฎระเบียบ และการลงโทษเปนลักษณะของการปรับไหม นอกจากนี้ ในเรื่องของ
พิธีกรรม ก็มีการปรับกฎระเบียบใหยืดหยุนและปฏิบัติไดสะดวกมากขึ้น เพื่อเอื้อใหคนเขารวมไดมากขึ้น
แทนที่จะละทิ้งไปเพราะไมสะดวกและยุงยากในการปฏิบัติ และการวางระเบียบใหม ๆ เชน การแบงเขต
พื้นที่ปา การตองกลับมาชุมชนเมื่อเรียนจบ เปนตน
3) กลไกเชิงสถาบัน เมื่อสถาบันครอบครัวและการปกครองแบบดั้งเดิมมีบทบาทนอยลง ในยุคที่รัฐ
เขามาปกครองและเด็กและเยาวชนใชเวลาสวนใหญในโรงเรียนของรัฐ ทางชุมชนไดปรับตัวโดยประการ
แรก การเขาไปมีบทบาทในสถาบันของรัฐ ไดแกการมีสวนรวมจัดหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียนที่เห็นชัดใน
กรณีของโรงเรียนชุมชนบานมอวาคี หรือการเขาไปเปนผูบริหารและกรรมการองคการปกครองสวนทองถิ่น
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เพื่อใหการพัฒนาทองถิ่นเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับลักษณะและความตองการของชุมชน และการให
พระสงฆมีบทบาทในการสอนเด็กและเยาวชนใหปฏิบัติตัวเปนคนที่มีคุณธรรม ประการที่สอง การตั้ง
สถาบันของชุมชนเองที่มีจุดเนนในการสรางการเรียนรูและสืบทอดแนวคิดที่อยูบนพื้นฐานการอยูรวมกับ
ธรรมชาติและการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงการมีสถาบันการเงินการคลังของตนเองเพื่อใชในการ
บริหารและพัฒนาชุมชน เชน แผนการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู “มหาวิทยาลัยธรรมชาติ: สถาบันแหงการ
เรียนรูองคความรูเพื่อการพึ่งตนเอง” การจัด“คายเยาวชน” การปรับรูปแบบพิธีกรรมใหเปนพื้นที่ของการ
เขารวมของคนหลากหลายทั้งภายในและภายนอกชุมชนและไดรับการสนับสนุนจากองคการปกครองสวน
ทองถิ่น เชนพิธีกรรมพีบือโหย การมัดมือ ฯลฯ ที่เทศบาลตําบลไลโว จัดขึ้นเปนประจํา และการจัดตั้ง กลุม
และ “กองทุน” ประเภทตาง ๆ
7.5 ขอเสนอแนะ การพัฒนากลไกการฟนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกะเหรี่ยงในพื้นที่วัฒนธรรม
พิเศษ
จากการระดมความคิดเห็นในหมูบานศึกษา ในเรื่องที่วาพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษควรมีลักษณะ
อยางไร ไดขอสรุปวา องคประกอบสําคัญหรือเกณฑบงบอกศักยภาพที่สามารถมาเปนพื้นที่วัฒนธรรม
พิเศษนาจะมีดังตอไปนี้
1) กลไกองคกรชุมชนที่เขมแข็ง ความเขมแข็งขององคกรชุมชนตองมีทั้งผูนําตามประเพณี ผูนํา
ทางการ ผูนําตามธรรมชาติและผูนํารุนใหมซึ่งตองมีองคประกอบทั้งหญิงและชาย ที่สามารถเกาะเกี่ยวกัน
ไดอยางหนาแนนเพื่อหนุนชวยกันและกันอยางเปนกระบวนและตอเนื่องในทุกๆเรื่อง
2) ฐานการผลิตทางดานเศรษฐกิจของชุมชนมีรูปแบบการผลิตที่มีความหลากหลายและมั่นคง ยึด
หลักคิด ความเชื่อในวิถีแหงความพอเพียง เชน รูปแบบของการทําการเกษตรแบบไรหมุนเวียน ทํานา วน
เกษตร และการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศอยางไดสมดุล ซึ่งมีความมั่นคงยั่งยืนไดทั้งคน
ชุมชนและระบบนิเวศเปนตน
3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีองคความรูและปฏิบัติการที่ใชฐานวัฒนธรรมประเพณี มีการ
จัดการอยางมีทิศทางที่ยั่งยืน เชน หมูบานหินลาดใน นอกจากมีจัดการโดยปลอยใหฟนตัวตามธรรมชาติ
แลวยังตองมีการปรับปรุง บํารุงรักษา โดย การปลูกพันธุพืชที่หลากหลายเพิ่มในสวนวนเกษตรและพื้นที่ปา
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆใหพื้นที่เหลานั้นร่ํารวยไปดวยพันธุพืชที่มีความหลากหลายชนิดเพื่อสรางความ
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สมบูรณใหกับระบบนิเวศทั้งระบบและยังเพียงพอตอความตองการในการพึ่งพาไดอยางยั่งยืนทั้งระยะสั้น
และระยะยาวตอไป
4) การสืบทอดและถายทอดองคความรูและปฏิบัติการในการดําเนินวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมในการ
ผลิต การจัดการทรัพยากรและวิถีการดําเนินชีวิตของคนกะเหรี่ยงในทุกๆดานสูคนรุนใหมโดยมีรูปแบบหรือ
กลไกที่ชัดเจนทั้งที่เปนกลไกในวิถีชีวิตประจําวันและกลไกที่เปนทางการควบคูกันไปจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง
อยางตอเนื่องและยั่งยืน
5) สวนคนรุนใหมมีการเตรียมความพรอมที่จะรับชวงตอการสืบทอดวิถีชีวิตและวิถีวัฒนธรรมจาก
คนรุนกอน โดยมีการเตรียมใหสามารถปรับตัวและปรับใชทั้งองคความรูเกาและใหมจากทั้งจากในชุมชน
และนอกชุ ม ชนพร อ มทั้ ง เท า ทั น ต อ ข อ มู ล ข า วสาร เหตุ ก ารณ แ ละสถานการณ ทั้ ง ในและนอกชุ ม ชน
ตลอดเวลา
6) การยึด หลั ก คิ ด และหลัก ปฏิบัติของการมี จิตวิญญาณสวนรวม จิตสํา นึก หนา หมู จิตสํ า นึ ก
สาธารณะ ในการดําเนินวิถีชีวิตในการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ การพึ่งพาตนเอง ยึดหลักเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง ยึดหลักคิดหลักการเดียวกันมีความชัดเจนรวมกันทั้งชุมชนที่สามารถยึดถือและปฏิบัติการไดจริง
ในวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน
7) การสามารถพึ่งพาตนเองไดในทุกๆดานทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง
เชน ทางดานเศรษฐกิจ มีการสรางกิจกรรมชุมชนที่กอเกิดทรัพยสินสวนรวมโดยการมีกองทุนชุมชนที่มี
รูปแบบที่หลากหลายและสามารถปฏิบัติการไดจริงๆในการทําใหใหชุมชนพึ่งพาตนเองไดในทุกๆดานทั้งใน
ยามปกติและในยามภาวะฉุกเฉินหรือเกิดเหตุการณที่ไมอาจคิดมากอนเปนตน
นอกจากนี้ยังตองมีอีกหลายองคประกอบที่ชุมชนเองอาจสรางขึ้นเองโดยลําพังไมไดแตตองอาศัย
ภาครัฐและเอกชนในการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาและเปดชองทางทางกฏหมาย กฎระเบียบใหเอื้อตอการ
ที่จะใหชุมชนกะเหรี่ยงสามารถดําเนินการใหเปนพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษไดจริง
ขอเสนอของชุมชนตอปฏิบัติการของภาครัฐและเอกชนจะเขามาเติมเต็มตอยอดสิ่งที่ชุมชนทําไว
แลวดังตอไปนี้
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1) ภาครัฐจะตองกําหนดเปนเขตพื้นที่พิเศษทางกายภาพที่ชัดเจนที่ทางชุมชนมีอํานาจในการการ
คิด ตัดสินใจใน ออกแบบ วางแผนและพัฒนาชุมชนตนเองที่สามารถดําเนินการในเรื่องการดําเนินวิถีชีวิต
วิถีวัฒนธรรมในการปฏิบัติและสืบทอดไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
2) ภาครัฐจะตองปรับปรุงกฏหมายและกฎระเบียบตางๆเพื่อเอื้อใหชุมชนสามารถสืบทอดวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมไดอยางมั่นคงและยั่งยืน เชน กฎระเบียบในดานสิทธิในการจัดการทรัพยากรของชุมชน
รวมกัน การมีสิทธิที่ทํากินทั้งสวนตัวและหนาหมูของชุมชนเพื่อเกิดความมั่นคงยั่งยืนในการใชและรักษาไว
ไดอยางยั่งยืน กฎระเบียบสิทธิในการจัดการศึกษาโดยชุมชน สิทธิในการดําเนินวิถีชีวิตที่ดูแลรักษาและ
พึ่งพาปาไดอยางยั่งยืน นอกจากจะใหสิทธิในการจัดการแลวยังตองสงเสริมสนับสนุนใหเกิดขึ้นไดจริงตาม
สิทธิที่มีเหลานั้นดวย นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 ที่เปนแคนโยบาย สมควรที่จะรองรับ
โดยกฏหมายที่บังคับใหเกิดการปฏิบัติการไดจริง
3) การยึดกฏหมายจารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติเปนแนวทางหลักในการปฏิบัติการ ใน
พื้นที่วัฒนธรรมพิเศษนอกจากจะตองปรับปรุงหรือผอนปรนกฏหมายที่ไมสอดคลองแลว จะตองยอมรับ
และใชกฏหมายจารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของคนกะเหรี่ยงยึดถือเปนหลักปฏิบัติมากกวาการเอา
กฏหมายและกฏระเบียบตางๆของรัฐมาเปนตัวตั้ง เมื่อยึดหลักกฎหมายจารีตประเพณีและธรรมเนียม
ปฏิบัติแลวจึงจะสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆในพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษไดจริง
4) ใหภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนสงเสริมความเขมแข็งของผูนําและองคกรชุมชนในการ
ยกระดับประสบการณ ความรู ทักษะการวิเคราะหที่แหลมคม การพัฒนาการเปนวิทยากรหรือผูสื่อสารที่ดี
มีคุณภาพ การพัฒนากลไกและยุทธศาสตรในการทํางานโดยใหมี พื้นที่ โอกาส ในการเรียนรู แลกเปลี่ยน
รวมทั้ง การไปศึกษาเรียนรู ในพื้นที่แมแบบที่อื่นระหวางชุมชนทั้งในและนอกประเทศเปนตน นอกจากนั้น
เขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ รัฐและผูเกี่ยวของจะตองเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสมาชิกในชุมชนทั้งผูใหญ
เด็ก เยาวชน ทั้งหญิงและชายโดยทั่วหนากัน ทั้งนี้เพราะวาเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษไมไดขึ้นตอผูนําเทานั้น
แตความยั่งยืนมั่นคงจะขึ้นตอคนในชุมชนทุกคนรวมแรงกายแรงใจจะสามารถเกิดความมั่นคงและยั่งยืนได
5) การคืนบทบาทผูนําตามประเพณี (ฮี่โข)และผูอาวุโสตามประเพณีของชุมชนใหเปนกลไกที่มี
บทบาทและอํานาจในการตัดสินใจหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนโดยไดรับการหนุนชวยจากผูนํา
ทางการ ผูนําธรรมชาติและผูนํารุนใหมและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวของอยางรอบดานและตอเนื่อง
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6) การยึดหลักสูตรวิถีวัฒนธรรมของกะเหรี่ยงหรือหลักการของ “มหาวิทยาลัยเพื่อคนอยูกับปาได
อยางยั่งยืน” (กรณี บานหินลาดใน) เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและ
วั ฒ นธรรมในทุ ก ระดั บ โดยได รั บ การสนั บ สนุ น ทั้ ง ด า นงบประมาณ ความรู แ ละทั ก ษะที่ จํ า เป น ให กั บ
บุคคลากรที่เกี่ยวของทั้งในและนอกชุมชน
7) สนับสนุนการสรางพื้นที่การสืบทอดวิถีวัฒนธรรมรูปแบบตามประเพณี เชน เสริมสรางความ
เขมแข็งของเบลาะในพื้นที่ที่เบลาะยังถือปฏิบัติอยู ตัวอยางเชนสงเสริมการจัดฤดูเลานิทานในชวงฤดูเอาะ
แชว (ฤดูกินขาวเมา) ที่ทําสามคืนติดตอกันในบริเวณเบลาะ หรือหากเบลาะหายไปแลวก็ฟนฟูรูปแบบ
เบลาะเชิงสัญญลักษณหรือจําลองเบลาะขึ้นมาใหมหรือการจัดทําเปนศูนยวัฒนธรรมมีชีวิตชีวา สราง
ความสนุกสนานและเพลิดเพลินดั่งเบลาะดั้งเดิมที่มีอยูในเรื่องเลาตํานานและบทธา หรือทําเปนพิพิธภัณฑ
ที่มีชีวิตเพื่อเปนศูนยศึกษาและศูนยขอมูลที่เปนพื้นที่เรียนรูของคนในชุมชนและผูคนที่สนใจโดยทั่วไป
8) สนับสนุนใหเกิดพื้นที่เรียนรูสืบทอดในรูปแบบใหมๆ เชน การจัดคายวัฒนธรรมเยาวชน การ
จัดการเรียนรูตามเทศกาลสําคัญของชุมชน การจัดทําสื่อวัฒนธรรมประเภทตางๆ การวิจัยดานวัฒนธรรม
โดยชุมชน การจัดทําการสืบทอดผาน”โครงการอุยสอนหลาน”และ”โครงการพี่สอนนอง”เปนตน
9) สงเสริมใหมีการสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงกับ
กลุมคนที่เกี่ยวของกับการวางนโยบายดานกลุมชาติพันธุตางๆ การเตรียมและนําเสนอขอมูล สื่อ เครื่องมือ
เครื่องใชสําหรับการนําเสนอ บรรยายอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆอยางถูกตองเหมาะสม เชน คณะ
ตางๆในรัฐบาล กลุมนักการเมือง ขาราชการ หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของและทํางานกับชุมชนกะเหรี่ยง
และสาธารณชนเพื่อการเขาใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนกะเหรี่ยงและกลุมชาติพันธุตางๆเพื่อจะไดรู
เห็นความจริงและความถูกตองตอไป
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สภาพของผู ห ญิ ง อิ ว เมี่ ย น (เย า ) ภายใต ผ ลกระทบของการพั ฒ นา” วิ ท ยานิ พ นธ ม หาบั ณ ฑิ ต
(สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ศุภรา มณีรัตน. 2548. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห: พื้นที่สรางความเปน “พลเมืองไทย” ในกลุมคนชายขอบ
กรณีศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี วิทยานิพนธสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
สมุดราชบุรี 2468 กรุงเทพฯ: โรงพิมพหนังสือพิมพไทย
สรินยา กิจประยูร. 2541. “การรับคริสตศาสนากับการปรับตัวทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนอาขาใน
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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สุนทร สุขสราญจิต. 2551. มายาคติและความรุนแรงของภาพแสดงแทน “ชาวเขา”ในแบบเรียน บทเพลง
และภาพยนตร วิทยานิพนธมหาบัณฑิต(การพัฒนาสังคม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สุริยา รัตนกุล. 2529. พจนานุกรมภาษาไทย-กะเหรี่ยงสะกอ. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
สาริณีย ภาสยะวรรณ. 2553. “โฮมสเตยบานยะดู: การซื้อขายชีวิตประจําวันบานของชาวลาหู และการ
สรางภาพตัวแทนทางชาติพันธุ,” วารสารสังคมศาสตร 22(2) หนา 199-230.
อะภัย วาณิชประดิษฐ.

2546. “พลวัตของความรูทองถิ่นในฐานะปฏิบัติการของการอางสิทธิเหนือ

ทรั พ ยากรบนที่ สู ง : กรณี ศึ ก ษาชุ ม ชนม ง บ า นแม ส าใหม อํ า เภอแม ริ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม ”
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อะยาโกะ โตมิตะ. 2545 เครือขายการเรียนรูของชาวเขาที่ขายสินคาในเขตเมืองเชียงใหม เชียงใหม :
วิทยานิพนธศึกษาศาสตรม หาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)

บั ณฑิ ตวิ ทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อิทธิพล เหมหงษ. 2544. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเยาวชนชาวเขาที่เขามาอาศัยอยูในเมือง เชียงใหม :
วิ ท ยานิ พ นธ ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษานอกระบบ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อรัญญา ศิริผล. 2546. “กลุมชาติพันธุกับ "พื้นที่" ตอรองขามพรมแดนรัฐชาติ : กรณีศึกษาเว็บไซตของ
องคกรชาวไตกับชุมชนมงบนอินเตอรเน็ต” บทความเสนอในการประชุมประจําปทางมานุษยวิทยา
ครั้งที่ 2 เรื่อง ชาติและชาติพันธุ :

วิถีชีวิตและความหลากหลายทางชาติพันธุในโลกปจจุบัน

กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
อาริยา เศวตามร 2542 ผาปาขาว: บทสะทอนวิธีคิดของชุมชน กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย(สกว.)
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รายชื่อผูนําและชาวบานผูใหสัมภาษณ
ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
1. นายโจ รมไพรงาม อายุ 54 ป บานเลขที่ 30 ผูนําพิธีกรรมและดานศาสนา ประวัติทองถิ่น
2. นายนองเซิ่ง จอมบรรพต อายุ 69 ป บานเลขที่ 10 ผูดูแลพิธีกรรมศาลประจําหมูบานหรือ พูผะดู
3. นายไมตรี เสตะพันธ อายุ 58 ป บานเลขที่ 8 หมูที่ 3 อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายก
องคการบริหารสวนตําบลไลโว (ใหขอมูลดานแผน อบต.ไลโว ขอมูลพื้นฐานไลโว และประวัติตําบลไลโว)
4. นายหยี่ซองแจง สังขเพลินไพร อายุ 69 ป บานเลขที่ 1 ภูมิปญญาดานงานบุญและงานพิธีกรรมตาง ๆ
5. นายอานนท เสตะพันธ อายุ 60 ป

บานเลขที่ 24 ภูมิปญญาเรื่องตํานานทองถิ่น ประวัติศาสตร

ทองถิ่นและประวัติตําบลไลโวที่เปนทางการ
6. นายเนเส็ง ธาราวนารักษ อายุ 75 ป ผูนําพิธีกรรมและปรัชญชาวบานตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
บานหินลาดใน อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
วันสัมภาษณ 7 , 17 มิถุนายน 8, 22 กันยายน 21 สิงหาคม 4-5 ธันวาคม 2554
1. นายนุ ปะปะ ฮี่โข (ผูนาํ หมูบา นตามประเพณี)

อายุ 72 ป

2. นายปรีชา สิริ

อายุ 57 ป

ประธานคณะกรรมการหมูบาน

3. นายชัยประเสริฐ โพคะ ผูใหญบานปจจุบัน ประธานปาชุมชนลุมน้ําแมลาว อายุ 56 ป
4. นายดวงดี ศิริ

อดีตสมาชิก อบต ปจจุบันกรรมการหมูบาน

อายุ 32 ป

5. น.ส.ดาวใจ สิริ

แกนนําเยาวชนบานหินลาดใน

อายุ 21 ป

6.นายเกรียงศักดิ์

ปะปะ แกนนําเยาวชนบานหินลาดใน

อายุ 38 ป

7. นางบัวคํา ปะปะ ผูรูวัฒนธรรมชุมชนบานหินลาดใน

อายุ 61 ป

8. นายทาแก สิริ

อายุ 56 ป

กรรมการหมูบาน

9. นางสาวจิตรา โพคะ ประธานเยาวชน บานหินลาดใน

อายุ 23 ป

10. นายธวัชชัย จอมติ แกนนําเยาวชนบานหินลาดใน

อายุ 29 ป

11. นายเฉลิมพล เวชกิจ ประธานประชาคม

อายุ 56 ป

12. นายนอย นุแฮ กรรมการบานหินลาดใน

อายุ 55 ป
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13. นางสาวพัชรี แนะโพ เยาวชนบานหินลาดใน

อายุ 24 ป

14. นาสาวจันทรเพ็ญ สิริ เยาวชนบานหินลาดใน

อายุ 22 ป

15. นายบุญยศ เวชกิจ แกนนําเยาวชนบานหินลาดใน

อายุ 25 ป

บานแมวะหลวง สัมภาษณ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554
1. นายศุภจิตร

วนาเฉลิมเงิน

สมาชิกอบต.แมวะหลวง

อายุ 30 ป

2. นายกลึชวย

คีรีคัมภีรภาพ ผูรูวัฒนธรรมชุมชน

อายุ 54 ป

3. นายดอยกอ

ดอกไมชอวิไว กรรมการหมูบาน

อายุ 34 ป

4. นายจะละงวย แสงจันทรอําไพ ชาวบานแมละหลวง

อายุ 40 ป

5. นายดอยละแฮ หงสพิศสุข

อายุ 42 ป

ชาวบานแมวะหลวง

บานแมละมาหลวง สัมภาษณเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
1. นายอูพอ สุขเฉลิมมาลี

ผูรูวัฒนธรรมชุมชนแมละมาหลวง

อายุ 67 ป

2. นางอือริ

ผูรูวัฒนธรรมชุมชนแมละมาหลวง

อายุ 65 ป

3. นางแปะลา

ผูรูวัฒนธรรมชุมชนแมละมาหลวง

อายุ 57 ป

4. นางฉาแบละ

ผูรูวัฒนธรรมชุมชนแมละมาหลวง

อายุ 58 ป

5. นายบารมี บุญดวง

ผูรูวัฒนธรรมชุมชนแมละมาหลวง

อายุ 64 ป

บานหวยโตง สัมภาษณ วันที่ 14 พฤษภาคม 20 สิงหาคม และ 9 กันยายน 2554
1. นายตวน ทาเปลือย ผูรูวัฒนธรรมชุมชนแมละมาหลวง

อายุ 58 ป

2. นายจะบี ไชยหลวง ผูรูวัฒนธรรมชุมชนแมละมาหลวง

อายุ 82 ป

3. นายนอย โยะแฮ

ผูรูวัฒนธรรมชุมชนแมละมาหลวง

อายุ 62 ป

4. นางเง รุงเรืองสันติ ผูรูวัฒนธรรมชุมชนแมละมาหลวง

อายุ 67 ป

บานมอวาคี สัมภาษณ 21-22 กันยายน 2554
1. นายหลิ่ง(กิ๊หลุ) มณฑาอารี ผูรูชุมขนมอวาคีและอดีตกรรมการโรงเรียน อายุ 67 ป
2. นายนะดิชิ ธาดารักษสกูล ผูรูชุมชน

อายุ 68ป

3. นายพาโละ วงคดํารงไพร

อายุ 69 ป

ฮี่โข หัวหนาหมูบานตามประเพณี
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4. นางหนอ อิปุ มงคลพนาไพร ผูรู

อายุ 47 ป

5. พาตี่แกว จิเก

อดีตผูใหญบานทุงหลวง ผูรูบานทุงหลวง อายุ 60 ป

6. นาย เสารคํา อนุสรณพนา

ผูรูบานทุงหลวง

อายุ 53 ป

7. กลิ๊ (คมนิดา) ภูมิปญญาดีสม ประธานเยาวชนมอวาคี

อายุ 25 ป

8. พีพะโดะ หนอเจาะ (ไมมีนามสกูล) ผูรูแมเฒาของหมูบาน

อายุ 90 ป

9. พอหลวง จอนิ โอโดเชา

ปราชญชาวบาน ผูรูบานหนองเตา อดีตผูใหญบาน อายุ 66 ป

10. นางนอย วงคดํารงชัย

ผูรูบานมอวาคี

อายุ 45 ป

11. นางนารีรัตน ชะโด

ครูใหญโรงเรียนชุมชนมอวาคี

อายุ 31 ป

12. ครูบุญชัย นิรุชากูล

ครูโรงเรียนชุมชนมอวาคี

อายุ 31 ป

13. นาง มรกต พงคชํานาญชัย ครูโรงเรียนชุมชนมอวาคี

อายุ 29 ป
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