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ค้าน้า 

บ้านขุนแตะ “แม่แตะคี” เป็นชุมชนพื้นท่ีสูงมีภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าต้นน้้าและ
วิถีชีวิตพึ่งพาป่าจากไร่หมุนเวียนเพื่อยังชีพพัฒนาเป็นอาชีพท้าไร่นา
แบบพอเพียงตามแนวพระราชด้าริ การส้ารวจพบว่ามีการรนับถือผี
เป็นระบบความเช่ือท่ีฝ่ังรากอยู่ในชุมชนแห่งนี้ ผสมผสานควบคู่กับ
ศาสนาพุทธ คริสต์ แม้ว่าจะผ่านกาลเวลากี่ยุคกี่สมัยก็ยังเหนี่ยว
แน่น เราพบว่าความเช่ือประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับผียังมีท้ัง
ปฏิบัติน้อยลงและเคร่งครัด เช่น การเล้ียงผีป่า ผีน้้า ผีฝาย ผีบรรพ
บุรุษ ตลอดจนพิธี เกี่ยวกับขวัญและวิญญาณบางอย่างเปล่ียน
รูปแบบ ซึ่งพิธีกรรมความเช่ือดังกล่าวล้วนสร้างความผูกพันระหว่าง
คนกับป่า คนกับธรรมชาติและส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีมีอยู่ในชุมชน  

เมื่อชุมชนเช่ือมโลกภายนอกท้าให้เปล่ียนแปลงสู่สังคม
สมัยใหม่ ขณะเดียวกันชุมชนมีความโชคดีท่ีโครงการพัฒนาตาม
แนวพระราชด้าริไ ด้มาสร้างเศรษฐกิจพึ่งตนเองและ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสามารถด้ารงควบคู่กับเพื่อประโยชน์
ชุมชนและสังคมท่ียั่งยืนต่อไป 
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บทที่ 1 บทน้า 

ชุมชนบ้านขุนแตะหมู่ท่ี 5 ต้าบลดอยแก้ว อ้าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่เป็นชุมชนชนบทต้ังอยู่ในพื้นท่ีสูงจากระดับน้้าทะเล 
ประมาณ 1,229 เมตร ระยะทางห่างจากเมืองเชียงใหม่  90 
กิโลเมตร ห่างจากท่ีว่าการอ้าเภอจอมทอง 28 กิโลเมตร เป็น
ชุมชนปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) การด้ารงวิถีชีวิตเกษตรกรรมพึ่งพา
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรป่าไม้ และภูเขาล้อมรอบชุมชน 
อากาศเย็นสบายตลอดท้ังปี ปัจจุบันส้ารวจจ้านวนครัวเรือนกว่า 
200 หลังคาเรือน หน่วยงานทางราชการท่ีจัดต้ังในชุมชน โรงเรียน
บ้านขุนแตะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านขุนแตะ 
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ตามพระราชด้าริ  หน่วยพิทักษ์รักษาป่า
ต้นน้้า ด้านศาสนา มีส้านักสงฆ์พระธรรมจารึกบ้านขุนแตะ โบสถ์
คาทอลิก โบสถ์คริสตจักร และยังยึดวัฒนธรรมประเพณีด่ังเดิมนับ
ถือผีบรรพบุรุษ (เอาะแค) 

จุดเด่นของชุมชน มีความเข้มแข็ง สมานสามัคคี เป็นชุมชน
ตัวอย่างปลอดยาเสพติด มีวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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เป็นอัตลักณ์เฉพาะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติต้ังแต่เกิดจนตาย มีการ
ดูแลรักษาป่าต้นน้้าให้อยู่ร่วมกันคนได้ โดยจัดสรรพื้นท่ีเป็นท่ีท้ากิน 
พื้นท่ีใช้สอย พื้นท่ีป่าชุมชน และพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ได้อย่างลงตัว มี
เอกสารแผนท่ีก้ากับเขตชัดเจน รางวัลท่ีชุมชนได้รับจากโครงการ
รักษาป่าระยะยาว “ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” รางวัลแห่ง
ความส้าเร็จในการดูแลรักษาป่า รับธงจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ลักษณะอาชีพเกษตรปลูกข้าว 
หัวไร่ปลายนาปลูกพืช เผือก มัน ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ เกษตร และวัฒนธรรม 

กิจกรรมชุมชน ด้านการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีมีพิธี
รดน้้าด้าหัวผู้อาวุโสประจ้าปี พิธีบวชป่าเดปอถู่ พิธีมัดมือประจ้าปี
ของพุทธศาสนิกชนจุดประสงค์ทางด้านจิตใจเป็นกุศโลบายของ
ครอบครัว ท่ีจะกลับรวมตัวกันในแต่ละปี พิธีกรรมมิซาของ
คริสตศาสนิกชน เป็นต้น และโครงการชุมชนได้รับสนับสนุนจาก
กลุ่มศิษย์เก่าปัจจุบัน ด้านกีฬาสัมพันธ์ชุมชน กีฬาพื้นบ้าน กีฬา
ฟุตบอล วัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติดสร้างสามัคคีของชุมชน 
งบประมาณสนับสนุนจากผู้น้าชุมชน องค์กรเครือข่ายและศิษย์เก่า
บ้านขุนแตะและจิตอาสา ด้านกิจกรรมเฝ้าระวังไฟป่าและดับไฟป่า
ประจ้าปีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาป่าในเขตรับผิดชอบท้าเป็นแนวกัน
ไฟแบ่งกลุ่มผลัดเวรกันตามก้าลังความสามารถเป็นศักยภาพความ
สามัคคีของชุมชนท่ีพึ่งตนเองได้ 
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บทที่ 2 

 บริบทชุมชนและสถานการณ์การจัดการทรัพยากรป่าต้นน้้า 
1. บริบทชุมชน 

สภาพลักษณะท่ีต้ังชุมชนบ้านขุนแตะสูงจากระดับน้้าทะเล
ประมาณ 1,229 เมตร บ้านขุนแตะมาจากค้าในภาษาถิ่นว่า แมะ
แตะคี สันนิฐานว่าท่ีมา “แมะหรือโหม่” ค้าคล้องเสียงคือ แม่ 
“แตะ” เป็นค้าพูด “คี” คือ ต้นน้้า กล่าวว่า แมะแตะคี เมื่อมา
รวมกันแปลว่า แม่เป็นต้นน้้า/ผืนดินแห่งชีวิต การจัดสรรทรัพยากร
ในชุมชนเป็นท่ีอยู่อาศัย ท่ีดินไร่นา ถัดจากหัวไร่ปลายนาเป็นพื้นท่ี
ปลูกผัก ข้าว กะหล้่าปลี มะเขือ ผักกาด ถั่วลิสง พลับ อาโวคาโด 
กาแฟ กล้วย ฯลฯ มีแม่น้้าแม่แตะ “แมะแตะโกล๊ะ” แม่น้้าพอเกอตี
โกล๊ะ แม่น้้าเบาะเดโกล๊ะ แม่น้้าต่าเจ๊เคอะโกล๊ะ (ไหลมาจากดอย
สองเมีย “ต่าเจ๊เคอะคี”) เป็นแม่น้้าสายส้าคัญหล่อเล้ียงชีวิตตลอดปี 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ป่าท่ี
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ใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด เช่น เก้ง ชะนี หมูป่า นก กระรอก ฯลฯ  
สถานการณ์การด้าเนินชีวิตวิถีแบบเดิมต้องเผชิญกับปัญหาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และภูมิอากาศ (Climate Change) ตลอดจน
วัฒนธรรมค่านิยมใหม่ ๆ ถาโถมเข้ามาก่อให้ชุมชนปรับตัวไม่ทัน
ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

1) ที่ ต้ัง ชุมชนบ้านขุนแตะ ต้าบลดอยแก้ว อ้าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ห่างจากเมืองเชียงใหม่ 88 กิโลเมตร ทิศ
เหนือจดกับบ้านขุนยะ ต้าบลบ้านหลวง อ้าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ทิศใต้จดกับบ้านหินเหล็กไฟ ต้าบลดอยแก้ว อ้าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันออกจดกับบ้านแม่เต๊ียะ และ
บ้านห้วยส้มป่อย ต้าบลดอยแก้ว อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนทิศตะวันตะวันตกจดกับบ้านอมลาน บ้านโม่ง ต้าบลกองแขก 
อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่   

2) อุณหภูมิ ลักษณะอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ระหว่าง 10-40 
องศาเซลเซียส ฤดูหนาวอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 10-31 องศาเซลเซียส 
ฤดูฝนมีอุณหภูมิระหว่าง 24-35 องศาเซลเซียส และฤดูร้อน
อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 30-40 องศาเซลเซียส 

3) ทรัพยากรธรรมชาติ  
3.1) แหล่งน้้าธรรมชาติและแหล่งน้้าสร้างขึ้น แหล่งน้้า

ธรรมชาติสายเล็ก ๆ ได้แก่ แมน่้้าแม่แตะโกล๊ะ แม่น้้าพอเกอตีโกล๊ะ 
แม่น้้าต่าเจ๊โกล๊ะ แม่น้้าแน๊ะโกล๊ะ เบาะเดโกล๊ะ แหล่งน้้าสร้างขึ้น
เป็นอ่างเก็บน้้าขนาดเล็กสร้างโดยกรมชลประทาน 3 แห่ง อ่างเก็บ
น้้าแม่แตะ (ปัจจุบันใช้ส้าหรับส้านักสงฆ์ฯ) อ่างเก็บน้้าเบาะเดใช้ใน
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กิจกรรมฟาร์มตัวอย่างฯ และอ่างเก็บน้้าแม่แตะขนาดเล็กเก็บน้้าใช้
ส้าหรับประปาชุมชน 

3.2) พื้นท่ีป่าหรือป่าชุมชน ผืนป่าชุมชนมีสภาพเป็นป่าดิบ
ช้ืนอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากชุมชนอนุรักษ์ไว้โดยพื้นท่ีป่า เช่น ป่าต้น
น้้าเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ใช้ประโยชน์เป็นป่าต้นน้้าดูดซับน้้าส้าหรับใช้ใน
การอุปโภคบริโภคและเกษตร จ้านวน 3,460 ไร่ ห้ามล่าสัตว์ ชุมชน
ได้ท้าพิธีสาปแช่งตามความเช่ือและอนุรักษ์ไว้เป็นพื้นท่ีชุ่มน้้าเป็น
มรดกลูกหลาน เรียกว่า ป่าดูต่าเออ ป่าเดะหม่ือเบอ บริเวณป่า
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นเนินหลังเต่ามีสายน้้าล้อมรอบเช่ือว่า มีผีป่า
อยู่ และป่านาอุ๊หรู่ จ้านวน 70 ไร่ ส่วนพื้นท่ีป่าพิธีกรรม ใช้
ประโยชน์เป็นป่าช้า ป่าเดปอถู่ ป่าบวช จ้านวน 300 ไร่  พื้นท่ีป่า
อนุรักษ์อีกแห่งหนึ่ง จ้านวน 1,400 ไร่ เป็นป่าอนุรักษ์เพื่อมรดกคง
ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นท่ีป่าใช้สอยใช้ประโยชน์เป็นป่าไม้ื
ใช้สอยส้าหรับสร้างคอกสัตว์  ท้ารั้วไร่นา และเป็นป่าสมุนไพร 
จ้านวน 7,200 ไร่ และพื้นท่ีปลูกป่าทางราชการ ใช้ประโยชน์
ส้าหรับโครงการปลูกป่าของหน่วยงานราชการ จ้านวน 250 ไร่ 

4. พื้นที่ชุมชน ต้ังอยู่ในเขตป่าประเภทป่าดิบเขา (เก่อเนอ
พา) มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 16,855 ไร่ ประกอบด้วยพื้นท่ีท้ากิน 
ท่ีอยู่อาศัย ท่ีต้ังหน่วยงานราชการ เขตพื้นท่ีป่าต้นน้้า ป่าอนุรักษ์ 
ป่าใช้สอย พื้นท่ีป่าพิธีกรรมความเช่ือ กล่าวคือ 1) พื้นท่ีท้ากินใช้
ประโยชน์เป็นท่ีท้ากิน ท้านา ท้าไร่ สวน ไร่ จ้านวน 3,870 ไร่ 2) 
พื้นท่ีของส่ิงปลูกสร้างใช้ประโยชน์เป็นท่ีอยูอ่าศัย บ้านเรือน อาคาร 
ราชการ โรงเรียน วัด โบสถ์ จ้านวน 375 ไร่  
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5) เขตปกครอง ชุมชนบ้านขุนแตะ หมู่ท่ี 5 มีประชากร
จ้านวน 821 คน มีครอบครัว 245 ครัวเรือน การปกครอง 3 หย่อน
บ้าน คือ ขุนแตะเหนือ ขุนแตะใต้ และต่าเบาะถา มีกฎระเบียบ
ชุมชน  

1. กฎระเบียบท่ัวไป 1) ทุกครัวเรือนต้องร่วมท้ากิจกรรม 
ท้าแนวกันไฟทุกปีภายในเดือน กุมภาพันธ์– เมษายน 2) เมื่อเกิดไฟ
ป่าทุกครั้งคนในชุมชนต้องช่วยกันดับไฟ เพราะถือว่าเป็นหน้าท่ีของ
ทุกครัวเรือน 3) ห้ามท้าไม้ขายแก่บุคคลภายนอก ผู้ใดฝ่าฝืนปรับ 2 
เท่าตามราคา และยึดไม้ไว้เป็นของกลาง 4) ต้องก้าหนดพื้นท่ีป่าให้
ชัดเจน พร้อมติดป้ายเป็นพื้นท่ีจัดการของชุมชน 5) ทุกคนต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของหมู่ บ้าน
ท่ีต้ังไว้ 6) หากมีผู้ท้าให้เกิดไฟไหม้ป่าโดยเจตนาปรับ 1000 – 
1500 บาทขึ้นไปพร้อมด้าเนินการตามกฎหมาย 7) ถ้ากรณีเผ่าไร่
ต้องให้คนในหมู่บ้านไปร่วม 10 คนขึน้ไป ต้องท้าแนวกันไฟกว้าง 3 
เมตรขึ้นไป กรณีเผ่าไร่ถ้าไฟลุกลามเข้าในเขตป่าครั้งท่ี 1 มีการตัด
เตือน ครั้งท่ี 2 ปรับ 250 บาท ครั้งท่ี 3 ปรับ 500 บาทและส่ง
ด้าเนินคดีตามกฎหมาย 8) ห้ามน้าเล่ือยโซ่ยนต์เข้าไปตัดหรือแปร
รูปไม้ในเขตป่าโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะยึดเป็นของกลาง ปรับและ
ด้าเนินคดีตามกฎหมาย 

2. กฎระเบียบเขตป่าอนุรักษ์ 1) ห้ามตัดไม้เผ่าป่า และท้า
การเกษตรใด ๆ ในเขตป่าอนุรักษ์ ผู้ใดฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาทขึน้ไป
และด้าเนินคดีตามกฎหมาย 2) อนุญาตใหเ้กบ็หาสมุนไพร เก็บ
ใบตอง เก็บไม้ผล เกบ็ปลีกล้วยได้ในปริมาณท่ีเหมาะสม ห้ามเก็บ
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น้าไปจ้าหน่ายข้างนอก 3) ห้ามล่าสัตว์ป่าทุกชนิด ผู้ใดฝ่าฝืนปรับ 
500 บาทขึน้ไป 4) ห้ามจับสัตว์ในเขตป่าอนุรักษ์ รวมท้ังสัตว์น้้า 
ผู้ใดฝ่าฝืนปรับ 500 บาทขึน้ไป  

3. กฎระเบียบป่าใช้สอย 1) ห้ามท้าการเกษตรใดๆ ใน
พื้นท่ีป่าใช้สอยเด็ดขาด 2) ผู้ท่ีต้องการตัดไม้เพื่อท้าการก่อสร้าง
บ้าน ต้องบันทึกขอใช้ประโยชน์จากคณะกรรมการป่าชุมชนก่อน  

4. กฎระเบียบพื้นท่ีท้ากิน 1) จ้านวนพื้นท่ีแต่ละครัวเรือน 
จะต้องแสดงจ้านวนการใช้ท่ีดินต่อสาธารณะ 2) ผู้ใดมีความ
ประสงค์ต้องการขยายพื้นท่ีท้าการเกษตรเพิ่มต้องขออนุญาตจาก
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกยึดคืนเป็นป่าทันที 
3) ห้ามขายหรือให้นายทุนมาเช่าพื้นท่ีหรือท้าด้วยตนเองแต่รับทุน
จากนายทุน ผู้ใดฝ่าฝืนปรับ 500 บาท และยึดพื้นท่ีคืนเพื่อเป็นเขต
ป่าต่อไป 4) คณะกรรมการจะรับรองท่ีดินได้ตามท่ีมีการส้ารวจ
เรียบร้อยแล้วโดยคณะกรรมการป่าชุมชนเท่านั้น  

6) เศรษฐกิจและอาชีพ เกษตรกรรมท้านาท้าไร่และ
รับจ้างท่ัวไปและเล้ียงสัตว์ 1) ท้านา ชุมชนนิยมปลูกข้าวพันธุ์ บือ
พะโด๊ะ บือโพ ตามล้าน้้าแม่แตะและแม้น้้าสายอื่น ๆ มีลักษณะเป็น
ขั้นบันไดสลับราบเชิงเขาถัดจากหัวนาปลายไร่จะเป็นป่าชุมชน 2) 
ท้าไร่ ปลูกข้าวไร่เป็นพืชอาศัยน้้าน้อย กะหล้่าปลี ซูคีนี่ ถั่วลิสง 
ถั่วพู ฟักทอง ฟักเขียว แมงลัก พลับ อาโวคาโด กาแฟ เสาวรส 
และพืชพื้นถิ่นอื่น ๆ 3) เล้ียงสัตว์ ชาวบ้านนิยมเล้ียงหมู ไก่ ควาย 
วัว สุนัข และเป็ดไว้เป็นรายได้ไว้จ้าหน่ายในยามฉุกเฉินและไว้ท้า
พิธีทางศาสนา  



                                                                                                  
8  

 

 7) องค์กรและกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีพื้นฐานจากเกษตรอุตสาหกรรมครัวเรือน 
การรวมตัวกันเป็นกลุ่มผลิต หัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ ปัญหาของ
กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ขาดเงินทุนหมุนเวียน ขาดทักษะบริหารจัดการ
กลุ่มและเทคนิคใหม่ๆ ท่ีดีและผลิตภัณฑ์สินค้าไม่มีตลาดรองรับ  

12) ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือชุมชนผูกพันกับ
ป่าถือเป็นพื้นท่ีจิตวิญญาณ นับถือผีและเทวดาอารักข์แห่งขุนเขา มี
การบวงสรวงและเซ่นสังเวยต่อผีเจ้าป่าอย่างเคร่งครัด ต่อมานับถือ
พุทธ คริสต์ เช่ือเรื่องขวัญ ผูกข้อมือ เช่น หล่ือป่ากา (เล้ียงผีป่า) 
เล้ียงผีฝาย (หลือทีโบ)  ฯลฯ ปฏิบัติในวงรอบปฏิทินชุมชน 

เดือน (ลา) กิจกรรม/ประเพณี/บุญ 
1. ลาเต่อเล ส้ารวจพื้นที่เพาะปลูกหรือท้าไร่ “ดูหละ” 

“บือโข่” 
2. ลาทีแพะ (มาลอต่า) แผ้วถางไร่สวน (แพะคึ)  ท้านา 

(มาฉิ) เหม่โตแกละ (ท้าแนวกันไฟ) 
3. ลาทีคุ ท้าแนวกันไฟ  เผาไร่ และล้อมร้ัว 
4. ลาเซอ ท้าบุญ รดน้้าด้าหัวผู้ใหญ่ แข่งกีฬาพื้นบ้าน 

ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโรงเรียน
บ้านขุนแตะ พิธีบวชป่า พิธีเดปอ 

5. ลาเด่ญา เร่ิมฤดูท้านา (มาลอฉี่) หยอดเมล็ดข้าว (โท่คึ) 
พิธีเลี้ยงผีไฟ เลี้ยงผฝีาย 

6. ลานวี ถอนวัชพืช เร่ิมเก็บผักในไร่สวน 
7. ลาเคอ ถอนวัชพืช เก็บผักในไร่สวน  
8. ลาคุ เต่อะเหมาะชิ กี่จื้อ ต่าแซะคี ต่าคะแก๊ะ หรือ

เลี้ยงผีไร่ 
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2. ความเป็นมาและสถานการณ์การจัดการทรัพยากรชุมชนและ
ป่าต้นน้้า 

ยุคบุกเบิก การตั้งถิ่นฐานของชุมชนกะเหรี่ยงหลักฐานจาก
จดหมายเหตุหริภุญชัยอาญาจักรมอญโบราณและลัวะรอบ ๆ เมือง
เชียงใหม่ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 13 (ประมาณ 1,200 ปี) 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคกลางทางด้านตะวันตก ชุมชนต้ังถิ่นฐานนาน
กว่า 200 ปีจากค้าบอกเล่าและการปะติปะต่อทางประวัติศาสตร์
เชียงใหม่กว่า 700 ปี สันนิฐานว่าลุ่มน้้าแม่แตะเคยเป็นท่ีต้ังของชน
กลุ่มลเวือะ (ลัวะ) มาก่อน (เก่อวาโล) พบเครื่องใช้โบราณในบริเวณ
แดลอโหน่ลอซิ (ห้วยหนองแห้ง) ในลุ่มน้้าแม่ยะระยะหนึ่งย้ายมา
แดลอพะโดะเป็นพื้นท่ีกว้างเหมาะสม (ปัจจุบันอยู่แถบบริเวรบ้าน
ป่าเกี๊ยะนอกหรือต่าเบาะถ่า) เกิดโรคฝีดาษระบาดอย่างหนัก สมัย
นั้นมีนายปู่ก๊ะ (ปอชิโพ) ได้ไปขออนุญาตเจ้าเมืองเชียงใหม่ (เจ้า
ชีวิต) ส้าหรับจัดต้ังชุมชนและส่งส่วยเจ้าเมืองเชียงใหม่ระยะหนึ่ง 
ต่อมาปีพ.ศ. 2477 ชาวบ้านนับถือผี (โหม่ลึป่าหล่า) ท่ีศรัทธาครู
บาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาเช้ือสายกะเหรี่ยง (เพ็ญสุภา สุขคตะ, 
2560) เดินทางเท้าไปกราบไหว้และร่วมบุญสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ 
ปกาเกอะญอล้าพูนและขุนแตะมีความเช่ือมโยงทางชาติพันธุ์ แม้จะ
อยู่ป่าห่างไกลการเดินทางเท้านับแรมเดือน เป็นกลุ่มเรียบง่าย 

9. ลาชิหมื่อ เก็บผักในไร่สวน 
10. ลาชิชา เก็บผักในไร่สวน 
11. ลานอ เก่ียวข้าว ผูกข้อมือครอบครัว แซะคลี 
12. ลาบลือ พิธีขอบคุณโถพ่ือค่าร์ เออะบือโข่ 
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พึ่งพาป่าธรรมชาติ ปรากฏในวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรม เช่น 
ป่าสะดือ ป่าเดหมื่อบอ ท้าไร่หมุนเวียน (ประเสริฐ ตระการศุภกร
และคณะ,2552).  มีเส่ียวคบค้าสมาคมระหว่างกัน การต้ังถิ่นฐาน
ของชุมชนเป็นป่าต้นน้้า หมายถึง ป่าธรรมชาติท่ีปรากฎอยู่บริเวณ
พื้นท่ีต้นน้้าล้าธาร โดยท่ัวไปอยู่ในพื้นท่ีสูงจากระดับน้้าทะเล 700 
เมตรขึ้นไปหรือเป็นพื้นท่ีลาดชันมากกว่า 35% ชนิดของป่าไม้ท่ี
มักจะปรากฎให้เห็นในพื้นท่ีต้นน้้า ได้แก่ ป่าดิบเขา ป่าดิบ (มูลนิธิ
สืบนาคะเสถียร, ออนไลน์) ต่อมาหน่วยงานราชการส่งเสริมและ
ห้ามปรามฝ่ิน ปีพ.ศ. 2482-2488 สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 เกิด
ความอดอยากชาวบ้านต้องแอบซ่อนข้าวเปลือกไปไว้ท่ีดอยพอคา
โจ๊ะ (ยุ้งฉางเก่า) กลัวทหารญี่ปุ่นท้าร้ายและท้าลายข้าวของ บาง
รายแลกข้าวกับทหาร เช่น หม้อ ปืน มีด เป็นต้น ต่อมาพ.ศ. 2507 
ประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  ต้ังแต่ปี 2484 เป็น
ต้นมาหน่วยงานของรัฐจัดต้ังขึ้นมาท้าหน้าท่ีดูแลรักษาทรัพยากรป่า
ไม้ และสัมปทานป่าแก่นายทุน การท้ามาหากินพึ่งพาธรรมชาติตาม
วิถีคนป่าภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้าไร่ท้านา ปลูกผักพื้นบ้าน หา
ของป่า เล้ียงสัตว์ มีช้าง ม้า วัว ควาย หมู เป็ด ไก่ สุนัขเล้ียงไว้เพื่อ
ล่าสัตว์และเป็นเพื่อน ยังไม่ได้ติดต่อกับสังคมภายนอกนักเนื่องจาก
เป็นพื้นท่ีสูงทุรกันดาร  
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สภาพบ้านในอดีต 
 

 
 
ยุคพัฒนาสู่ชุมชน ปีพ.ศ. 2520-2529 หน่วยงานและ

องค์กรภายนอกเข้ามาส่งเสริมปรับเปล่ียนวิถีชีวิตชุมชนให้ทันสมัย 
ภาครัฐเข้ามาปราบปรามยาเสพติดและสงเคราะห์ชาวเขา พ.ศ. 
2515 เผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก คณะบาทหลวงซา
เกนอส จากบ้านแม่ปอน อ้าเภอจอมทอง (โบสถ์ไม้ในบ้านขุนแตะ
เหนือได้รื้อย้ายมาต้ังอยู่ในขุนแตะใต้เป็นอาคารตึกปูนสองช้ัน)
“โบสถ์พระคริสต์พระแม่มารีย์นิรมล” จัดศาสนพิธีส้าคัญทาง
ศาสนาโดยสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2520- 2524 
อง ค์การพัฒนาแห่ ง สหประชาชา ติ  ( United Nation 
Development Program: UNDP) มาด้าเนินโครงการพัฒนาพื้นท่ี
สูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ลดละเลิก
ปลูกฝ่ิน พ.ศ. 2525- 2530 โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับ
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ประเทศนอเวย์ “โครงการพัฒนาท่ีสูงไทย-นอเวย์” (Thai-Norway) 
มาส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น กาแฟ พลับ บ๊วย และอื่น ๆ 
พ.ศ. 2530-2532 กรมทหารพรานท่ี 36 มาด้าเนินการเพื่อจ้ากัด
การปลูกและเลิกปลูกฝ่ิน พ.ศ. 2530 ก่อต้ังโรงเรียนบ้านขุนแตะ 
(โรงเรียนขยายโอกาสในเขตพื้นท่ีสูง) สังกัดส้านักงานเขตการศึกษา
ท่ี 5 จังหวัดเชียงใหม่ และพ.ศ. 2534 จัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต้าบลดอยแก้ว 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  

ยุครัฐและการช่วงชิงทรัพยากร ปีพ.ศ. 2530-2539 เกิด
ความขัดแย้งระหว่างชุมชนต้นน้้ากับปลายน้้าจากวาทกรรมท่ีรัฐ
สร้างขึ้น “ไร่เล่ือนลอย ชาวเขาท้าลายป่า” ก่อให้เกิดอคติทางชาติ
พั น ธุ์ ใ น สั ง คม ไ ทย  ต่ อม านั ก วิ ช า ก า รสถาบั น วิ จั ย สั ง คม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยา
เกษตรศาสตร์เสนอข้อมูลวิจัยไร่หมุนเวียนและวิถีชีวิตชุมชนพื้นท่ีสูง 
พ.ศ. 2537 สมาคมศูนย์การศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาแห่ง
ประเทศไทย ( IMPECT) ส่งเสริมและเป็นท่ีปรึกษาแก่องค์กร
ชาวบ้านด้านการจัดการวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับวิถีชาวไทยภูเขา  ไร่
หมุนเวียนและส่ิงแวดล้อม 

สถานการณ์การจัดการทรัพยากรในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐ
มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ โดยให้สัมปทานป่าแก่นายทุน ไม่สนใจกลุ่มชาย
ขอบท้ังพัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสเข้าถึงกฎหมายสิทธิชุมชน 
นโยบายสัมปทานดังกล่าวเป็นสาเหตุส้าคัญของป่าถูกท้าลายและ
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เส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว รัฐจัดการป่าแบบตะวันตก “ป่าต้องปลอด
คน” ชาวเขาเป็นผู้ท้าลายป่าเพราะต้ังชุมชนอยู่ในเขตป่าพื้นท่ีสูง
แบบเหมารวม จนกลายเป็นจ้าเลยสังคมสร้างความเกลียดชังไปท่ัว 
พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีสมัยชาติชาย ชุณหะวัณ มีมติให้ย้าย
ชาวเขาท่ีอาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตป่าสงวนลงมา แต่เมื่อ
หาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมไม่ได้ ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าท่ีป่าไม้และ
ชาวบ้านต่างก็อ้างเหตุผล ชาวปกาเกอะญอต้องน้าเสนออัตลักษณ์
เพื่อตอกย้้าคนรักษ์ป่า (นครินทร์ เข็มทอง.2550) 

ยุคแม่สร้าง เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2540 สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต ิ์ฯ (ในรัชกาลท่ี 9) ทรงเสด็จพระราชด้าเนินไปทรงเยี่ยม
ราษฎร ได้พระราชทานให้จัดต้ังฟาร์มตัวอย่างฯ อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมในลักษณะฟาร์มแห่งแรก
ของประเทศในนามโครงการ “ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้าริใน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” เป็นศูนย์สาธิตและ
ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์และเพาะปลูกพืช ฟื้นฟูสภาพป่า พ.ศ. 2546 
ก่อต้ังส้านักสงฆ์บ้านขุนแตะ (อาศรมพระธรรมจาริ ก) สังกัด
โครงการพระธรรมจาริกมูลนิธิ เผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและเผยแพร่หลักธรรมค้าสอน ปีพ.ศ. 2547 
สร้ าง โบสถ์คริสตจักรของพระคริสต์  นิกายโปร เตสแตนท์ 
(Protestantism) พ.ศ. 2550 สถานีอนามัยบ้านขุนแตะเป็นศูนย์
สุขภาพชุมชนและต่อมาปีพ.ศ. 2552 เปล่ียนเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลดอยแก้ว  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2552
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พ.ศ. 2553  มติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง
แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงช้ีว่าไร่หมุนเวียนกับวิถี
ชีวิตชาวปกาเกอะญอมีระบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้้าท่ี
น่าสนใจ พ.ศ. 2562 ประกาศพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562  

การเปล่ียนแปลงของชุมชนในช่วงเวลาดังกล่าวพระองค์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ในรัชกาลท่ี 9 พระองค์ทรงห่วงใย
ราษฎรชุมชนพื้นท่ีสูงสร้างอาชีพชุมชน เศรษฐกิจ รายได้ดีขึ้น 
สามารถพึ่งตนเองได้ พระองค์เป็นร่มให้ชุมชนได้พึง่พระโพธิสมภาร
สามารถด้ารงวิถีด่ังเดิม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่มี
ความยั่งยืนตลอดไป 

 
พระองค์สร้างชุมชนแข็งแข็ง พึ่งตนเองได้ 
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บทท่ี 3 
คุณค่า อัตลักษณ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินกับ 

การพัฒนาในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงอนัเนือ่งมาจากพระราชด้าริ 
คุณค่า อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมเป็นองค์ความรู้ท่ีส่ัง

สมจากบรรพบุรุษสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นทุนทางสังคมท่ี
ประกอบขึ้นจากสภาพทางกายภาพและชีวภาพของกลุ่มบุคคลใน
การด้าเนินชีวิต ความเสียสละไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกัน ส้าหรับ
ชาวชุมชนบ้านขุนแตะส่ิงซึ่งแสดงถึงคุณค่า อัตลักษณ์ส้าคัญๆ มีผล
ต่อการด้ารงชีวิตท้ังหมดล้วนเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเช่ือ ๆ ว่าทุก
พื้นท่ีมีผู้เป็นเจ้าของหรือส่ิงศักด์ิสิทธิ์คุ้มครองดูแล ในภาษาถิ่นว่า 
“ต่าทีต่าเตอะเกอะจ่า” เราท้ังหลายอยู่ภายใต้อ้านาจการดูแลของ
เจ้าป่าเจ้าเขาเช่นกัน เราต้องเคารพรักษาป่าธรรมชาติ สะท้อนใน
ประเพณี “เดปอและท่อเซอส่า” ชีวิตปกาเกอะญอสัมพันธ์กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงเหนือธรรมชาติ พวกเขาแล้วป่าคือชีวิต 
(All forest, life for all) ป่าเป็นพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์แห่งจิตวิญญาณ 
เช่น ป่าดูต่าเออะ ป่าเดะหมี่อบอ ป่านาอุ๊หรู หรือป่าผีอาศัยเป็น
ความเช่ือปกาเกอะญอแสดงซึ่งอัตลักษณ์ คุณค่าในทุนสังคมและ
วัฒนธรรมชุมชนบนฐานทรัพยากรท่ีมีอยู่ สอดคล้องกับการพัฒนา
ตามแนวพระราชด้าริฯ บนความพอเพียงของชีวิต  
1. ทุนสังคมและศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่า
ต้นน้้า 
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ด้านทุนทรัพยากรมนุษย์  คนในชุมชนถือว่าเป็นทุน
ทรัพยากรมนุษย์ส้าคัญทุกคนจะเป็นหน่วยผลิตแรงงานทาง
เศรษฐกิจและสร้างมูลค่าแก่ การด้ารงชีวิต โดยเฉพาะนักปราชญ์ 
ผู้น้าภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชนมีบทบาทส้าคัญ จะเป็นปัจจัย
เสริมศักยภาพการจัดการป่าไม้ ดิน น้้าและทรัพยากรอื่น ๆ  ไม่ว่า
ผู้น้าจิตวิญญาณ (ไม่ทางการ) ผู้น้าทางการ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
เยาวชน และประชาชน กลุ่มเหล่านี้เป็นก้าลังทรัพยากรมนุษย์ท่ีจะ
ขับเคล่ือนชุมชนด้ารงอย่างสุขสงบ 

ด้านการมีส่วนร่วมและร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว การมี
ส่วนร่วมถือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและเป็นพลัง
ขับเคล่ือนชุมชนให้ด้าเนินไปข้างหน้า จะเห็นว่า การจัดการ
ทรัพยากรป่าของชุมชนไม่ว่าการท้าแนวกันไฟ การดับไฟป่า และ
อื่น ๆ ท่ีด้าเนินอยู่นั้น ปัจจัยหนึ่งช่วยส่งเสริมศักยภาพของชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรของชุมชนเหล่านี้ได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของชุมชน การประชุมแต่ละครั้งคนในชุมชนจะมีบทบาทส้าคัญคือ 
ร่วมคิด วางแผน ปฏิบัติตามแผนและประเมินผล กล่าวได้ว่า 
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต้ังแต่ร่วมรับรู้ปัญหา ร่วม
คิดค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา การร่วมวางแผนหาวิธีการแก้ไข
ปัญหา และการร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอันเป็นกระบวนการท่ี
ช่วยส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้คงไว้ซึ่งทรัพยากรของชุมชนเป็น
อย่างดี 

ด้านทุนสถาบัน  ศักยภาพของชุมชนด้านสถาบันจะ
ประกอบด้วยหน่วยงาน/องค์กร และเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
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สถาบันครอบครัว โรงเรียน โบสถ์ วัด ฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นต้น 
กลไกส้าคัญท่ีนอกจากทุนมนุษย์สถาบันเป็นองค์กรสนับสนุนช่วย
ส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งและขับเคล่ือนไปได้ ซึ่งบทบาท
ของสถาบันสนับสนุนกิจกรรม โครงการ และงบประมาณ เช่น 
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนให้มีรายได้ อาชีพท่ีสามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัว 
ตลอดจนเป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้การท้าการเกษตร ปลูกพืช เล้ียง
สัตว์ และตลาดบริการ โดยเน้นฐานทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน 

ด้านทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทุนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นประกอบด้วยความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณีท่ี
เกี่ยวข้องกับชีวิตอย่างมีนัยส้าคัญในทุกรูปแบบ จะเห็นได้จากภูมิ
ปัญญาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของปกาเกอะญอเป็นการ
จัดการภายใต้ระบบคิดท่ีสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมท้ังการ
ปฏิบัติและวิถีชีวิต เนื่องจากพวกเขาพึ่งป่าอยู่กับป่ามาต้ังแต่เกิด
จนถึงตายอันปรากฏในพิธีผูกรกกับต้นไม้ (เดปอถู่) ท้าให้เด็กคนนั้น
รักและผูกพันกับต้นไม้ต้นนั้นตลอดชีวิต ขณะเดียวกันวิถีชีวิตปกา
เกอะญอผูกพันกับป่ามีความเช่ือและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ดังกล่าวโดยสอนให้ย้าเกรง เคารพต่อธรรมชาติเจ้าป่าเจ้าเขา 

ด้านทุนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นทุนธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเอง
มีอยู่ในชุมชน ท้องถิ่น เช่น ภูเขาต่าหลู่โพ (ดอยผาขาวน้อย) ต่า
เจ๊ะเค๊อะ (ดอยสองเมีย) แแม่น้้า/ล้าธาร (แม่แตะโกล๊ะ) แม่น้้าพอ
เกอตีโกล๊ ป่าไม้และต้นน้้า ต้นน้้าแม่แตะ (แม่แตะคี)  ต้นน้้าต่า
เจ๊ะเค๊อะ น้้าตก ถ้้า ป่าไม้ สัตว์ป่า พื ชสมุนไพร  ผลผลิตทาง
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การเกษตร ทรัพยากรท้ังหลายท่ีมีอยู่ ในชุมชนได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันท้ังทางตรงและอ้อม เป็นส่ิงท่ีท้าให้เกิดความผูกพันร่วมกัน 
เช่ือมสัมพันธ์เป็นกลุ่ม องค์กร เครือข่ายร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชน 
กล่าวคือ 1) การใช้ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนเป็นแหล่งต้นน้้า สัตว์
ป่าอาศัย ล้าดับลงมาเป็นท่ีเก็บของป่า สมุนไพร ปลูกกาแฟใต้ร่มไม้
ใหญ่ อาโวคาโด พลับ และอื่น ๆ ท้ังการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ผสมผสานและเชิงอนุรักษ์ 2) ภูเขา (ดอย) การใช้ประโยชน์เป็นป่า 
แหล่งท่องเท่ียวพักผ่อน การท่องเท่ียวผจญภัย ทิวทัศน์สวยงาม 
การจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์หรือเชิงนิเวศ เกิดร้านค้าชุมชน 
สร้างรายได้แก่ ชุมชนท่ีพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมดังกล่าวหลอมรวมเป็น “คุณค่าทางวัฒนธรรมและอัต
ลักษณ์” ภายใต้ระบบจัดการความรู้ในส่ิงดีงามของชุมชนหรือทุน
ดังกล่าวเป็นองค์ประกอบส้าคัญของการขับเคล่ือนการพัฒนาสังคม
เพราะมีอยู่ในสังคมทุกสังคมเป็นส่วนหนึ่งของ “ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม” แต่ส่ิงท่ีเป็นอัตลักษณ์ (ตัวตน) ของชุมชนปกาเกอะญ
บ้านขุนแตะคือองค์ความรู้ ท่ีมาจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมซึ่ง
แสดงในรูปแบบความเช่ือพิธีกรรมและการท้ามาหากินของชุมชน  
 

2. ประเพณีเก่ียวกับการเกิดและด้ารงอาศัยป่า 
2.1 ประเพณีพิธีผูกรกกับต้นไม้ (เดปอถู่) พิธีต้นไม้แห่ง

ความเช่ือหรือป่าสะดือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพิธีกรรมด่ัง
เดิมเช่ือว่าทุกส่ิงทุกอย่างมีเจ้าของ มีผู้คุ้มครองดูแลเช่ือมโยงกับวิถี
ไร่หมุนเวียนสืบทอดในวัฒนธรรมปกาเกอะญอโบราณ เมื่อบ้านหลัง 
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ๆ หนึ่งคลอดบุตรออกมาจะต้องน้ารกของเด็กใส่ในกระบอกไม้ไผ่
แล้วน้าไปผูกติดไว้กับต้นไม้ใหญ่ในป่า (ปาเดปอ)  หรือแปลว่า “ป่า
สะดือ” ปกา คือ คน หมายถึง เด็กทารกทุกคนต้องมีต้นไม้ประจ้า
ตนทุกคน ต้านานเล่าว่า …เมื่อหญิงท้องแก่ใกล้คลอดกับสามี
เดินทางจากการท้าไร่ระหว่างทางเธอปวดท้องนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่
และคลอดทารกออกมาในท่ีสุด ผู้เป็นพ่อจึงไปตัดไม้ไผ่เพื่อน้ารก
หรือสายสะดือใส่ไว้แขวนไว้กับต้นไม้ใหญ่แข็งแรงต้นนั้นแล้วท้ังสอง
ก็เดินทางกลับไปพักพื้นท่ีบ้าน จากนั้นเด็กน้อยโตขึ้นเวลาไปไร่กับ
พ่อแม่ก็จะมาเล่นท่ีใต้ต้นไม้ต้นนี้ … ต้นไม้ป่าสะดือเป็นสายใยแห่ง
ผูกพันและความรัก โดย เด แปลว่า สะดือหรือกิ่ง  ปอ แปลว่า 
กระบอกหรือแสงสว่าง ถู่ แปลว่า ต้น รวมกันคือ ต้นไม้สะดือหรือ
แสงสว่างอันปรากฏแก่เด็กน้อยแรกเกิดท่ีจะมีชีวิตผูกพันกับต้นไม้
และธรรมชาติตลอดไป จะเห็นว่าวิถีชาวปกาเกอะญอผูกพันกับ
ต้นไม้และป่า ต้นไม้สะดือเป็นท้ังขวัญและจิตวิญญาณของเด็กสถิต
อยู่ในต้นไม้ บริเวณป่าท่ีผูกติดต้นไม้หลายต้นก็กลายเป็นป่าเดปอถู่ 
หากต้นไม้ถูกตัดโค่นก็เท่ากับว่าท้าลายขวัญและวิญญาณของเด็ก
นั้นไปด้วย นอกจากนั้นความเช่ือถือปฏิบัติเกี่ยวกับป่าของบรรพ
บุรุษ เช่น ป่าสะดือเป็นสถานท่ีต้องห้าม ไม้ส้าหรับคนเป็น ไม้
ส้าหรับคนตาย ข้อห้ามในการล่าสัตว์  หรือแม้แต่ความคิด ไร่
หมุนเวียนท่ีต้ังอยู่บนวิถีพออยู่พอกิน เป็นต้น 
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ป่าชุมชน 

 
 
2.2 ประเพณีเลี้ยงผีเจ้าป่าเจ้าเขา (หลือ่ต่าปก่า)  

ความเช่ือเรื่องการเล้ียงเจ้าป่าเจ้าเขาหรือหล่ือทีหล่ือก่อ 
หล่ือต่าปก่าเป็นท้ังพิธีกรรมและพิธีเล้ียงศาลประจ้าหมู่บ้าน (หล่ื
อฮี่หล่ือคอ) เป็นระบบความสัมพันธ์ทางการผลิตท่ีสังคมผูกพันกับ
ธรรมชาติสอดคล้องกันแนวพระราชด้าริของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิฯ ในรัชกาลท่ี 9 ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าตาม
ธรรมชาติ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมเล้ียงเจ้าป่าเจ้าของปกาเกอะญอเจ้า
ป่าท้าหน้าท่ีปกปักษ์รักษาป่าและชุมชนให้ร่มเย็นซึ่งพิธีกรรมนี้ทุกปี
ก่อนวันขึ้นปีใหม่ของหมู่บ้านหนึ่งวัน ทุกๆ 3 ปี พิธีเล้ียงด้วยสัตว์
ใหญ่ เช่น วัว ควาย ในอดีตการสร้างศาลเล้ียงผีส้าคัญต่อคนใน
ชุมชนมาก เวลาชุมชนจะแต่งงานจะต้องมาแจ้ง เขยหรือสะใภ้จะ
เข้ามาต้องแจ้งเข้าออกเป็นธรรมเนียมถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ภาษาพื้นถิ่นเรียกว่า “โหม่ลึป่าหล่า”  
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พิธีกรรมและข้ันตอน ขั้นตอนจะเริ่มจากผู้ประกอบพิธีจะ
ประกาศวันต้มเหล้าให้สมาชิกชุมชนได้ต้มเหล้าและวันประกอบพิธี
เมื่อเหล้าสุกแล้ว จะพากันไปประกอบพิธี ท่ีศาลเจ้าบริเวณป่า
พิธีกรรม (ป่าอนุรักษ์) ผู้ประกอบพิธีคือ ผู้น้าจิตวิญญาณ (ฮี่โข่) และ
ผู้ช่วย (ฮี่ข่า) เป็นผู้ช่วยพิธี ลักษณะพิเศษของบุคคลท้ังสองนี้ต้องสืบ
สายโลหิต จะใช้เหล้าและสัตว์เล้ียงเพื่อฆ่าประกอบพิธี ในวันต้ม
เหล้าและวันประกอบพิธีชุมชนจะงดการท้างานจะมีการปักตะ
แหล๋วหรือภาคกลางเรียก “เฉลว” ท่ีทางเข้าหมู่บ้าน  ถ้าใครเข้ามา
จะปรับตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตามพิธีกรรม เช่น ค่าเหล้า ค่า
เครื่องเซ่นไหว้บูชาในพิธี ดังนั้นในวันพิธีกรรมดังกล่าวจะมีการน้า
ตาแหล๋วไว้ ท่ีทางเข้าหมู่ เพื่อแจ้งให้ห้ามคนภายนอกเข้ามาใน
หมู่บ้าน ปัจจุบันหาดูได้ยาก เมื่อสร้างศาลเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยจะ
น้าไก่คู่เอาเลือดและขนป้ายเสาศาลท้ัง 8 ต้น น้าข้าว เหล้าวางไว้
บนใบตอง (ต่าแซะแวะ) และยอดใบไม้ (เซ่มีจ๊อ) วางไว้บนใบตอง 
ปราชญ์ผู้ท้าพิธีจะน้าสวด หลังจากนั้นพิธีกรรมข้าวของท่ีเซ่นไหว้
เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนอาหารท่ีแบ่งไว้รับประทานก็จะร่วมล้อมวง
รับประทานด้วยกัน จากนั้นก็เดินทางกลับเป็นอันเสร็จพิธี เมื่อ
พิจารณาเหตุผลในพิธีดังกล่าว ส่ิงท่ีให้ประโยชน์พึ่งพาอาศัยได้ ผืน
ป่าธรรมชาติเป็นตัวแทนเชิงรูปธรรมให้คนได้อาศัย เป็นแหล่งสะสม
พลังงานธรรมชาติ คือผีป่า (นามธรรม) ยึดเหนี่ยวแห่งใจชาวปกา
เกอะญอเช่ือว่า “ของขวัญอยู่ท่ีไร่และป่า” กล่าวคือ หัวใจส้าคัญ
ของชีวิตมาจากป่าและไร่หมุนเวียนเป็นแหล่งอาหารและการ
พักผ่อนของชุมชน ดังนั้น เราต้องดูแลรักษาไว้ตลอดไป 
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2.3 พิธีบวชป่า  
ประเพณีบวชป่าเป็นพิธีกรรมเกิดขึ้นใหม่เพื่อการปรับตัวให้

เหมาะสมกับยุคสมัย (ผสมระหว่างผี พุทธ คริสต์)  แนวคิดภูมิ
ปัญญาบวชป่ามาใช้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ภูมิปัญญาการบวช
ป่าของชุมชนบ้านขุนแตะเกิดจากการสังเคราะห์ความเช่ือทาง
ศาสนา เดิมชุมชนนับถือผีต่อมามีศาสนาคริสต์และพุทธศาสนาได้
เข้าเผยแพร่ในระยะต่อมา ผสมผสานระหว่างความเช่ือทางด้านผี 
พระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์ เนื่องจากความเช่ือด่ังเดิม (ผี) 
ของชุมชนเริ่มน้อยน้อยลงและมีความยุ่งยากสังคมสมัยใหม่ เช่น พิธี
มาแคร์ (พิธีเล้ียงผีประจ้าตระกูล) ลูกหลานบางท่านเดินทางไปต้ัง
ถิ่นฐานหรือไปท้างานต่างจังหวัด ไม่มีโอกาสได้กลับมาหมู่บ้านเพื่อ
ประกอบพิธี ท้าให้ผีลงโทษ (เอาะหล่อ) หันมานับถือศาสนาใหม่ท่ีมี
เหตุผลมากขึ้น การอยู่ร่วมกันทางศาสนาท่ีหลากหลายท้าให้ความ
เช่ือและหลักปฏิบัติแตกต่างกันมาร่วมปฏิบัติพิธีกรรมเดียวกัน อัน
จะสร้างความรักในป่าและเคารพซึ่งกันและกัน เพราะความเช่ือใน
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ลึกลับเหนือธรรมชาติ เช่น ศาสนา ผี เทวดา เจ้าป่า เจ้า
เขาและอื่นๆ มีบทบาทเพิ่มขึ้นในชีวิตประจ้าวัน ดังนั้น กิจกรรม
บวชป่าเป็นกิจกรรมทางศาสนาเพื่ออนุรักษ์ป่าช้ีบทบาทของทุก
ศาสนาแบบไม่แบ่งแยก สร้างสัมพันธ์ทางศาสนาซึ่งกันและกัน 
ภายใต้วิถีภูมิปัญญาพื้นบ้านในการประยุกต์ใช้ประโยชน์ อันมี
วัตถุประสงค์ของความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ป่าต้นน้้ารอด
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พ้นจากการท้าลายเป็นกุศโลบายยับยั้งการลักลอบตัด เพิ่มความ
ศักด์ิสิทธิ์ของผืนป่า ต้นไม้ท่ีถูกบวชใน “พิธีบวชต้นไม้” เป็นพื้นท่ี
แห่งขวัญและจิตวิญญาณชุมชนท่ีสร้างความยั่งยืนสืบไปตามคติ
ความเช่ือ ขณะเดียวกันการบวชป่าเป็นประยุกต์จากพิธีเล้ียงผีป่า
และป่าสะดือผสมผสานกันในรูปแบบจัดการป่าท่ีน่ากลัวไม่ให้
ท้าลายปา่กับรูปแบบท่ีให้ความรู้สึกไม่เกรงกลัวอยู่ร่วมกันได้ 

2.4 ประเพณีพิธีเลี้ยงไร่ (ไร่หมุนเวียน)  
พิธีเล้ียงผีไฟและแนวกันไฟเป็นประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด่ังเดิมสมัยท้าไร่หมุนเวียนของแต่ละครอบครัวท่ีมีไร่จะท้าการเผา
ไร่ต้องท้าแนวกันไฟรอบ ๆ ไร่เสียก่อนเพื่อป้องกันไฟลุกออกนอก
บริเวณ ขั้นตอนของท้าไร่หมุนเวียนแบ่งพื้นท่ีออกเป็นออกเป็น 2 
แปลง ต้ังแต่การถางป่าเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว 
และการปล่อยให้ต้นไม้ใบหญ้าพื้นตัวตามธรรมชาติจะหมุนเวียนกับ
มาใช้ทุก ๆ  3 ปี 5 ปี 7 ปี พิธีเล้ียงผีไฟเพื่อขอขมาลาโทษ เจ้าแห่ง
ไฟโปรดอภัยในส่ิง ท่ีเราท้าไปเป็นเพราะความจ้าเป็นในการ
ด้ารงชีวิต ขณะเผาไร่ก่อให้เกิดความรุ่มร้อนไปท่ัว แต่เวลานี้ขอให้
เจ้าแห่งไฟโปรดบันดาลให้ทุกส่ิงทุกอย่างเย็นลงสงบลงให้ระบบ
นิเวศน์กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ด่ังเดิม ปัจจุบันพิธีดังกล่าวปรับ
รูปแบบเป็นแนวกันไฟชุมชน ป้องกันไฟนอกชุมชนเข้าไหม้ในเขตป่า
ของชุมชน เพราะปัจจุบันชุมชนไม่มีไร่หมุนเวียน และสถานการณ์
ปัญหาไฟป่าและภาวะโลกร้อนประกอบกับมาตรการของรัฐในการ
ห้ามเผาไร่นาสวนชุมชนจึงน้ามาปรับใช้กับพิธีเล้ียงผีแนวกันไฟ
หมู่บ้าน ก่อนจะมีการท้าแนวกันไฟป้องกันไฟป่าเข้าไหม้ในเขต
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หมู่บ้าน จะมีพิธีเ ล้ียงผีไฟป้องกันไฟชุมชนจะท้าความสะอาด
เส้นทางแนวกันไฟรอบ ๆ ชุมชนครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด 16,855 ไร่ 
ระหว่างเดือนมกราคม และเดือนมีนาคมของทุกปี 
 
3. ประเพณีเก่ียวกับการท้ามาหากินและการใช้ทรัพยากรน้้า 

3.1 พิธีเลี้ยงผีน้้า (หล่ือที) เป็นพิธีท่ีเกิดจากการท่ีเราได้
เข้าไปในบริ เวณน้้าซึ่งผีน้้าอาศัยอยู่โดยบังเอิญ หรืออาจโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ บางคนอาจมีขวัญอ่อนไปเหยียบย่้าและก่อให้เจ็บ
ไข้ได้ป่วย (นาทีออเหลาะ) การเล้ียงผีน้้าปกาเกอะญอมาจากความ
เช่ือว่าในแม่น้้า ล้าห้วย ล้าธาร หนองน้้า ในทุ่งนา โดยเฉพาะตรงท่ี
มีน้้าผุด (ตาน้้า) จะมีผีน้้าประจ้าอยู่ เรียกช่ือผีนั้นว่า Nahti (นาที) 
ผีน้้านี้มักจะต้องการให้คนน้าอาหารมาเล้ียงเซ่นไหว้ ดังนั้นหลาย
ครั้งท่ีคนไปท้างานในริมหรือบริเวณน้้า เจ้าผีน้้านี้จะออกมาใกล้ๆ 
ตรงท่ีคนท้างาน เพื่อให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บแล้วจะลงโทษคน ๆ นั้น 
กลับบ้านท้าให้เกิดอาการไข้ เจ็บป่วย  เมื่อมีอาการไข้ เจ็บป่วยขึ้น
หลังจากกลับจากพื้นท่ีดังกล่าว หมอผีหรือปราชญ์ผู้รู้ซึ่งต้องมี
คาถาอาคมส่ือสารกับผีหรือส่ิงลึกลับได้จะจับชีพจรคนไข้ดู ถ้าชีพจร
อุ่นๆ สลับกับเย็นๆ กระทบนิ้วเข้าหมอจะรู้ทันทีว่าโดนผีน้้า (นาที
ออเหลอะ) หลังจากนั้นผู้ประกอบพิธีจะน้าอาหารไปเล้ียงเพื่อขอ
ขมาบริเวณท่ีไปล่วงเกินผีนาทีมาโดยสร้างศาล (ต่าหล่ือ) หาวัสดุ
ง่าย ๆ ท่ีเป็นไม้หรือไม้ไผ่และใบตอง ไก่ 1 คู่ เหล้าต้ม หมอผี
อธิษฐานบอกกล่าวให้นาทีรักษาคนไข้ให้หายป่วย หลังจากนั้นจะ
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กลับมาเรียกขวัญผูกข้อมือคนไข้ท่ีบ้าน แล้วอาการเจ็บป่วยก็จะ
หายไปเป็นปกติในท่ีสุด  

คติความเช่ือของปกาเกอะญอโบราณสอนว่า จะเข้าป่า
ข้ามห้วยลงน้้าต่าง ๆ ต้องส้ารวมกาย วาจาและใจ เพราะพื้นท่ีบาง
แห่งมีเจ้าท่ีเจ้าทางดูแลรักษา โดยเฉพาะการขับถ่าย การเก็บของ
ป่า ควรระมัดระวังเคารพต่อสถานท่ีนั้น ๆ พึงปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
“ต่าเปอะหล่อเกเหน่ต่าอู” แปลว่า ป้องกันไว้ดีกว่าแก้หรือประพฤติ
ตนดีชนะคาถาส่ิงช่ัวร้ายท้ังปวง 

3.2 พิธีเลี้ยงผีฝาย การเล้ียงผีฝาย (หล่ือทีโบ/หล่ือแผะ
คลอ) เป็นประเพณีก่อนหรือหลังจากการท้านา การผันน้้าเข้านา
เพื่อการเกษตรอันจะช่วยพืชเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ พิธีเล้ียง
ฝายท้าขึ้นเพื่อขอบคุณผีน้้าหรือน้้าท่ีใช้ท้านา ใช้หมูหรือไก่เล้ียงเจ้า
น้้าท่ีช่วยคุ้มครองดูแลเหมืองฝายไม่ใหไ้ด้รับความเสียหายและพืช
งอกงาม เริ่มพิธีกรรมหัวหน้าเหมืองฝ่ายท้าการนัดเวลาต้มเหล้า 
กรณีฝายมีเจ้าของหลายคนต้องต้มเหล้าคนละหม้อ ไก่คนละ 2 ตัว 
(ตัวผู้ตัวเมีย) ระหว่างต้มเหล้าห้ามขายวัว ควาย หมู ไก่ ผลผลิต
เด็ดขาด เหล้าท่ีต้มได้จากงานนี้ห้ามน้าไปขายเด็ดขาดด้วย หากมี
คนในชุมชนตายในช่วงเวลาท่ีเตรียมการจะต้องเล่ือนระยะเวลา
ออกไป และเริ่มต้มเหล้าหม้อใหม่อีกครั้ง เมื่อเหล้าสุกแล้วเจ้าของ
เหมืองฝายจะพากันไปท่ีบริเวณหัวฝาย เมื่อไปถึงแล้วจะสร้างศาล
ขึ้นมาช่ัวคราวแล้วจะฆ่าไก่หรือหมูแล้วเอาเลือดไปทาตามเสาศาล 
และเอาขนไก่ไปติดไว้ด้วย จากนั้นจะเอาไปต้มแกงจนสุกได้ท่ีแล้ว 
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ผู้ท้าพิธีจะน้าช้ินส่วนท่ีส้าคัญของสัตว์ ข้าวสุกพร้อมเหล้ามาเซ่นไหว้
บนศาล พิธีเล้ียงผีฝายนี้ท้าช่วงมิถุนายนของทุกป ี  
 

  
4. ประเพณีและพธิีกรรมอื่นๆ 
 4.1 พิธีขอพร (พิธีเคต่าเก/ต่ามาเจอ) โดยวิถีปกติของ
ชาวปกาเกอะญอจะมีการขอพรให้กับตนเอง ครอบครัว ข้าวไร่นา 
สัตว์เล้ียง ต่อส่ิงศักด์ิสิทธิ์ เทพ เทวดา (ก่อเกอจ่าทีเกอจ่า) อยู่แล้ว 
เช่น การขอพรสมัยก่อนจะประกอบเป็นพิธีกรรมของครอบครัว 
เช่น การเริ่มต้นแผ้วถางหญ้า หว่านต้นกล้า การปลูกข้าว การเก็บ
เกี่ยว และการขอบคุณ (จิบล้ือ) ในพิธีเ ล้ียงไร่ พิธีกินข้าวใหม่ 
(ออบือโข่) กล่าวคือ ท้ังหมดนี้เป็นการขอพรจากเทพแห่งข้าว โปรด
บันดาลให้ข้าวงอกงาม ปราศจากศัตรูชนิดต่าง ๆ มด แมลง ด้วง 
หนอน ต๊ักแตน ฯลฯ รวมท้ังกล่าวขอบคุณ และสรรเสริญท่ีเทพแห่ง
ข้าว เล้ียงผู้คนโดยไม่เลือกหน้าท้ังคนจนคนรวย พิธีขอพรและ
ขอบคุณ ในภาษาพื้นถิ่นปกาเกอะญอเรียกว่า “เคต่าเกเดอจิบล้ือ”  
 4.2 พิธีเรียกขวัญและผูกข้อมือ พิธีก๊อเกอะลาปกา
เกอะญอเช่ือว่าคนเรามีขวัญท้ังหมด 37 ขวัญ พิธีเรียกขวัญและผูก
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ข้อมือ (บางชุมชนเรียกว่า มัดมือ) 1) พิธีแบบธรรมดาพ่อแม่ผูก
ลูกหลานเมื่อตกเสียขวัญธรรมดา ผูกแขนกับข้าวสุกและไข่สุก และ
ขวัญเสียถูกผีหรือไสยศาสตร์ (ต่าออหล่อ) จะมีหมอผีหรือปราชญ์ผู้
มีอาคมมาเรียกขวัญให้ต้องจัดแจงข้าวของ ดังนี้ ผ้าเรียกขวัญ 1 คู่ 
(เชเดอแท เส้ือกับกางเกง) ไก่ 1 คู่ เหล้าต้ม 1 ขวด ไข่ดิบ 1 ฟอง 
(ต้องเป็นไข่ใหม่) ข้าวสาร 1 ถ้วยอาหาร มีดหมอ เทียนผ้ึงแท้ 1 
เล่ม ด้ายหรือสายสิญจญ์ ดอกไม้หรือยอดไม้แดง (เซ่มีจ๊อ) 7 ยอด 
เครื่องบูชาอื่น ๆ ตามหมอพิธีจะแจ้ง ส่วน 2) พิธีแบบพิเศษหรือท้า
ในระดับชุมชนหมู่บ้านก็เตรียมจัดแจงเล้ียงเป็นสัตว์ใหญ่ วัว ควาย 
หมูหรือไก่ก็ได้ตามตกลงกัน แต่เน้นผูกข้อมือเพื่อปัดเป่าส่ิงไม่ดีออก 
เรียกส่ิง ๆ ดีเข้ามาให้เจริญรุ่งเรือง ปัจจุบันจะท้าร่วมกับพิธีรดน้้าด้า
หัวผู้อาวุโสหมู่บ้าน โดยให้ทุกครอบครัวต้มน้้าส้มป่อย (น้้าส้มป่อย
ประกอบด้วย ส้มป่อยและขมิ้นสอย อย่างละ 3, 5, 7, 8, 9 ฝัก) 
ครัวเรือนละ 2 หม้อ หม้อหนึ่งส้าหรับผู้สูงอายุท่ีมีคู่ และอีกหม้อไว้
ให้ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว มาเทรวมกันท่ีสนามโรงเรียนบ้านขุนแตะ 
จัดวางโต๊ะ เก้าอี้ให้ผู้สูงอายุมาร่วมนั่งล้อมวงรดน้้าฝ่ามือ พิธีจะจัด
ขึ้นเดือนเมษายนของทุกปี 

พิธีผูกข้อมือเรียกขวัญ 
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 4.3 พิธีปัดรังควาญ  พิธีกรรมท่ีขออ้านาจเทพ ส่ิงศักด์ิท่ี
เป็นดลบาลให้ทุกส่ิงอย่างให้เกิดขึ้นและสามารถจัดการส่ิงชาวปกา
เกอะญอต้องการให้พันภัยอันตรายมารบกวนก็เพื่อปัดเป่าส่ิงช่ัวร้าย
ต่าง ๆ ไล่นก หนู แมลง  ด้วง หนอนผีเส้ือท่ีเป็นศัตรูให้ออกไปจาก
ไร่ เพื่อข้าวและพืชพันธุ์จะได้งอกอุดมสมบูรณ์ พิธีการดังกล่าว
เรียกว่า “เซอต่า” มีความคล้าย ๆ กับ “หล่ือต่า” มีนัยในทางไม่ดี 
เป็นการปัดเป่าส่ิงไม่ดีส่ิงรังครวญท้ังหลายท้ังปวง “เซอต่าเตอเก
เต่อวา” เช่ือมโยงกับพิธีเรียกขวัญชาวปกาเกอะญอใน 37 ขวัญ 
ก่อนจะท้าจะเรียกขวัญกลับมาต้อง “เซอต่า” เสียก่อนจึงจะ
สามารถเรียกขวัญกลับมาได้ 

พิธีความเช่ือดังกล่าวข้างต้น ชาวปกาเกอะญอถือปฏิบัติมา
ช้านานนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีธรรมชาติ “คนกับป่า” 
เช่ือมผูกพันระหว่างคน ธรรมชาติและส่ิงเหนือธรรมชาติยังช้ีให้เห็น
ระบบการจัดการท่ีเกื้อกูลกัน “หล่ือต่า” เป็นการแสดงการเคารพ
ธรรมชาติ บูชา เซ่นไหว้ และนบน้อมต่อส่ิงศักด์ิสิทธิ์ (หมื่อคาเคลอ 
หรือก่อเกอจ่าทีเกอจ่า) ผู้ปกป้องดูแลท้ังคน ไร่นา ตลอดจนสัตว์
เล้ียงบ้านเรือนท้ังหลาย 
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4. องค์ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: การจัดการป่าต้น
น้้ า วิ ถีปกาเกอะญอบนรากฐานความพอเพียงตามแนว
พระราชด้าริ 

การด้ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคนต่างมุ่งหวังส่ิงหนึ่งท่ีเป็น
ยอดปรารถนาสูงสุดคือความสุข หากการใช้ชีวิตต้องการต้ังอยู่
พื้นฐานเพียงภาคกายกับจิตเท่านั้นซึ่งความจริงแม้จะมีเพียงกาย
และจิตก็จริงแต่เราต้องจัดการกับสภาวะท่ีมากระทบกับกายจิตใน
แต่ละวันอีกนับไม่ถ้วน ในขณะเดียวกันเราจ้าเป็นต้องเข้าใจกับ
ธรรมชาติของกายจิตท้ังสองภาคส่วนนี้ในสภาวะท่ีก้าลังเป็นหรือ
ด้ารงอยู่ (being) อย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านความคิด อารมณ์ 
พฤติกรรม อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อันมีคุณค่าเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ 
ซึ่งส่ิงเหล่านี้หลอมรวมเป็นวัฒนธรรมในท่ีสุด เช่น แสดงความเป็น
กลุ่มก้อน เ ช้ือชาติ เผ่าพันธุ์  สังคม ชุมชน รวมถึง เทคโนโลยี 
นวัตกรรมท่ีถูกพัฒนาและเปล่ียนแปลงไม่หยุดยั้งส่งผลท้ังวิกฤติและ
โอกาสของชีวิตท่ีนักคิดพยายามค้นหาค้าตอบเกี่ยวกับความหมาย
และคุณค่าแท้จริงว่ามันคืออะไร เพราะท่ีผ่านมาเราไม่สามารถตอบ
ไ ด้ เลยว่ า  ความ สุขจากความยิ่ ง ใหญ่  ความส้า เร็ จ  ความ
เจริญก้าวหน้า เศรษฐกิจดีหรือความสุขบนเครื่องมือเทคโนโลยีก็ไม่
อาจท้าให้สุขได้ยั่งยืน แต่จะมีความสุขแบบยั่งยืนไม่เบียดเบียน
ท้ังตัวเองและธรรมชาติเป็นเรื่องท่ีชวนให้แสวงหาหลักยึดเหนี่ยว
หรือแก่นชีวิตต่อไป แต่การวางใจเป็นกลางเป็นการควบคุมสภาวะ
ทางสายกลางเป็นส่วนท่ีช่วยบรรเทาอารมณ์ความคิดในการใช้ชีวิต
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ภายใต้ระบบสังคมและเศรษฐกิจท่ีหมุนรอบตัวเราอย่างเร้าร้อน 
สภาวะดังกล่าวเป็นความสุขจากธรรมชาติอย่างเป็นกลางร่มเย็น
เป็นสุขได้ 

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช รัชกาลท่ี 9 ทรงน้าความสุขด้วยหลักปรัชญาการด้ารงชีวิต
เพื่อเศรษฐกิจและชีวิตสมดุลในธรรมชาติ พระองค์ตรัสว่า  

“...เศรษฐกิจพอเพียงน้ันเขาตีความว่าเป็นเศรษฐกิจชุมชน
หมายความว่าให้พอเพียงในหมู่บ้านหรือในท้องถ่ิน ให้สามารถที่จะมีพอกิน 
เริ่มด้วย พอมี พอกิน พอมีพอกินน้ีได้พูดมาหลายปี 10 กว่าปีมาแล้วให้
พอมีพอกิน แต่ว่าพอมีพอกินน้ี เป็นเพียงเริ่มต้นของเศรษฐกิจ เมื่อปีที่แล้ว
บอกว่า ถ้าพอมีพอกิน คือ พอมีพอกินของตัวเองน้ัน ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินน้ันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันแต่ว่าค่อย 
ๆ พัฒนาข้ึนมา...”   

สภาวการณ์การด้าเนินชีวิตและกิจการของมนุษย์เพื่อ
ความสุขก็แค่พอเพียงก็มีความสุขได้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมอง
ความจริงหรือหลักแก่นแห่งชีวิตของการด้ารงอยู่ของมนุษย์ท้ังปวง 
กล่าวคือ ความพอเพียง ความพอประมาณ พออยู่ พอกิน มีเหตุผล 
และมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง เมื่อพิจารณาปรัชญาความพอเพียง
ดังกล่าวที่พระองค์ทรงด้าริเป็นเรื่องน่าท่ึงแก่คนท่ีสนใจเรียนรู้  และ
ลองน้าไปปฏิบัติกับตัวเองจะพบว่า “สายกลาง” แห่งชีวิตและ
ความสุขท่ีควรยึดเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตพอเพียง เพราะ
พระอง ค์ ไม่ ไ ด้ ต้องการให้ กระ ท้าอย่า ง ไร้ เหตุผลและขาด
สติสัมปชัญญะไม่เร่งรีบดังพระราชโอวาทแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยว่า 
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“ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าน้ี ควรอย่างย่ิงที่จะค่อยสร้างค่อย

เสริมทีละเล็กละน้อยให้เป็นล าดับ ให้เป็นการท าไปพิจารณาไป และปรับปรุง
ไป ไม่ท าด้วยอาการเร่งรีบตามความกระหายที่จะสร้างของใหม่เพ่ือความ
แปลกใหม่ เพราะความจริงสิ่งที่ใหม่แท้ๆ น้ันไม่มี สิ่งใหม่ทั้งปวง ย่อมสืบ
เน่ืองมาจากสิ่งเก่าและต่อไปย่อมจะต้องกลายเป็นสิ่งเก่า” 
  พระราชด ารัสเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 

การด้าเนินชีวิตของชาวปกาเกอะญอชุมชนบ้านขุนแตะมี
ความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีในหลวงรัชกาลท่ี 9 
ทรงให้เป็นหลักแห่งชีวิตการท้ามาหากินท่ียึดความพอเพียงเพื่อ
พึ่งตนเองได้ วิถีชีวิตปกาเกอะญอรักอิสรภาพ พอเพียง เพราะค้าว่า 
ปกาเกอะญอแปลว่า “คนทุกคน” เกอะญอ แปลว่า “เรียบง่าย, 
ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป, พอเพียง, ผู้มีความเป็นอิสระ” มารวมกัน ผู้ท่ี
รักอิสรภาพ เรียบง่าย มีความพอใจเป็นของตนเอง ในด้านการแต่ง
กายของปกาเกอะญอ มีเส้ือผ้า (เช) เชวา (ชุดผู้หญิงโสด) เชซู (เส้ือ
ผู้หญิงแต่งงานมีครอบครัว) เชกอ (เส้ือผู้ชาย) เส้ือผ้ามีความหมาย
ว่า ไม่แบ่งระหว่างด้านหน้าหรือด้านหลัง บ่งบอกถึงลักษณะ
อุปนิสัยของคนปกาเกอะญอต่อหน้าอย่างไรลับหลังก็อย่างนั้น ท่ี
ส้าคัญเส้ือผ้าไม่มีกระเป๋า มีความหมาย ไม่มีการสะสม , พอเพียง,มี
พอดี, พอดี, ไม่กอบโกย ดังพระราชด้ารัสตอนหนึ่งว่า  

“คนทุกคนไม่ว่าชาวกรุงหรือชาวชนบทไม่ว่ามีการศึกษามากหรือ
น้อยอย่างไร ย่อมมีจิตใจเป็นอิสระ มีความคิดเห็น มีความพอใจ เป็นของ
ตนเอง ไม่ชอบการบังคับ นอกจากน้ันยังมีขนบธรรมเนียม มีแบบแผนเฉพาะ
เหล่ากันอีกด้วย” 
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พระราชด้ารัสดังกล่าวบ่งช้ีถึงความเป็นอิสระเรียบง่ายของ
การด้าเนินชีวิตภายใต้ความพอเพียงท่ีนอกจากจะมีภูมิปัญญาและ
วิถีปฏิบัติเป็นแบบหรือกรอบคิดมีประเพณีความเช่ือเฉพาะตน แต่
ไม่ท้าลายสภาพแวดล้อม เมื่อพระองค์เห็นสภาพการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจและภูมิอากาศ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยี
การส่ือสารส่งต่อการด้ารงชีวิตคนไทย โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยู่
ห่างไกล พระองค์ก็ ไ ด้ จัดต้ังโครงการตามแนวพระราชด้าริ 
(ส้านักงาน กปร., 2564) ให้เรียนรู้ธรรมชาติ การแก้ปัญหาความ
ยากจน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมีความสุข อีกท้ังยกระดับคุณภาพชีวิต 
ขณะเดียวกันพระองค์ทรงห่วงใยสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ป่าไม้ น้้า
และดิน ชุมชนบ้านขุนแตะก็เป็นหนึ่งในโครงการเหล่านั้น แม้จะเริ่ม
ท่ีการพัฒนาเกษตรฟาร์มเพื่อทดลอง ส่ิงนี้เป็นพระปรีชาสามารถ
ของพระราชินีนาถฯ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงเห็นสภาพป่าและ
ส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านขุนแตะค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ ดังกล่าวว่า 
พระองค์ท่านทรงสร้างฟาร์มแห่งนี้ก็มิได้บอกว่าจะเป็นผลส้าเร็จทุก
กิจกรรมในโครงการ แต่เจตนาของพระองค์ต้องการทดลองปลูกพืช 
ผัก และเล้ียงสัตว์เพื่อให้ชุมชนจะสามารถต่อยอดได้ต้องมีสัก
กิจกรรมท่ีประสบความส้าเร็จ ปัจจุบันกิจกรรมในโครงการสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนและไม่จ้ากัดวัยแม้สูงอายุก็สามารถท้างานท่ี
ฟาร์มได้ ส่ิงส้าคัญท่ีพระองค์ทรงสอนให้เข้าใจว่า “ธรรมชาติย่อม
รักษาสมดุลของมันเอง” จะเห็นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นท่ีสูงแล้วใน
โครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ก็เช่นเดียวกัน พระองค์เคย
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ตรัสว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้้าฉันจะเป็นเป็นป่า อันเป็นรูปแบบ
การด้ารงชีวิตท่ีเหมาะสมกับปกาเกอะญอในวิถีความพอเพียงไม่ว่า
จะเป็นโครงการในส่วนพระองค์ฟาร์มตัวอย่างฯ สวนป่าสิริกิ ต์ิฯ 
บ้านเล็กในป่าใหญ่ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง   

 
4.1 องค์ความรู้ด้านปรัชญาเก่ียวกับระบบนิเวศ: บ้าน

เล็กในปา่ใหญ่ 
ในความเช่ือจักรวาลวิทยาของปกาเกอะญอต่อสรรพส่ิง

และโลกในฐานะผู้ปฏิบัติ (Actor) ปรากฏมิติการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมิติจิตวิญญาณ มิติสังคม และมิติสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม 
(ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2535) ซึ่งท้ังหมดเป็นความสัมพันธ์เชิง
นิเวศท่ีปรากฏในต้านานเรื่องเล่า ล้าน้ากลอน (ทา) สุภาษิต (ต่าเก่อ
โต ต่าทึเกอะผ่า) ก้าเนิดสรรพส่ิงและโลกนอกจากมีลม ฟ้า พายุ
แล้วยังมีผู้ดูแลปกป้องรักษา (เกอะจ่า-ยวาห์และเกอะจ่าชิคือ) สอง
พระองค์ได้ทรงสร้างทุกสรรพส่ิงขึ้นมา เมื่อทรงสร้างเสร็จแล้วท้ัง
สองก็ไม่มีพระประสงค์ท่ีจะอยู่ในโลก ในท่ีสุดเกอจ่าชิคือต้องเสด็จ
ลงมาสถิตอยู่บนโลก คอยปกป้องดูแลผืนป่า ขุนเขา แม่น้้า ล้าธาร 
เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าน้้า เจ้าดิน (ที เกอะ จ่า ก่อ เกอะ จ่า) คุ้มครอง
ให้โลกร่มเย็นเป็นสุข มนุษย์เป็นเพียงผู้ใช้และผู้ดูแลเท่านั้นคล้ายกับ
ความเช่ือในพระพุทธศาสนาว่าเรามาเยือนโลกเพื่อสร้างความดี
เป้าหมายคือหลุดพ้นสังสารวัฏ แต่ชีวิตหลังความตายของปกา
เกอะญอยังไม่ปรากฏความชัดเจน เช่ือว่าเป็นธรรมชาติดังเดิม ใน
หนังสือทอง (ลิทู) บันทึกว่า พระเจ้าหรือยวาห์ให้ก้าเนิดเผ่าพันธุ์
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ชาวปกาเกอญอเป็นบุตรหัวปีของบรรดาเผ่าพันธุ์มนุษย์ท้ังหมดใน
โลก และเผ่าพันธุ์น้องสุดท้อง คือเผ่าพันธุ์ผิวขาว (กอลา) วันหนึ่ง
ยวาห์ส่ังเสียแก่พวกเขาว่า “หากวันใดพวกเจ้าได้ยินเสียงแกว (เขา
สัตว์หรือไม้เป็นเครื่องดนตรีเป่าช่วงฤดูเกี่ยวข้าว) ดังขึ้นให้รีบมาหา
ข้าทันที ได้ยินยามใดก็จงรีบไปอย่าชักช้า” แล้วพระองค์ก็เสด็จไป
อยู่บนฟากฟ้า ต่อมาพระองค์ทรงลงมายังบนโลกเป่าแกว แต่ปกา
เกอะญอผู้เป็นพี่  เมื่อได้ยินเสียงแกวดังขึ้น แทนท่ีจะรีบไปทันที 
กลับชักช้าเกี่ยงงอนกันไม่ยอมไป และยกเอาหน้าท่ีการงานของตน
มาเป็นข้ออ้าง หลายครั้งหลายคราวก็มิอาจเปล่ียนแปลงตัวเองได้ 
สะท้อนลักษณะบุคลิกภาพของชาวปกาเกอะญอท่ีเรียบง่าย ต่อมา
ยวาและเกอจ่าชิจะกลับสวรรค์ต้องการผู้มาดูแลโลกและมนุษย์ มี
เทพองค์หนึ่งนามว่า “หมื่อคาเขล่อ” หรือพญาแมกไม้ประจ้าอยู่บน
ต้นโพธิ์ สามารถสอบผ่านบททดสอบของยวาห์ ไปได้ได้ขอให้มนุษย์
น้าหมูและไก่อย่างละ 1 ตัวมาเล้ียงทุกปีจนเป็นท่ีมาของวัฒนธรรม
และประเพณีไม่ว่าจะเป็นการเส่ียงทาย การเล้ียงภูตผีวิญญาณ 
เรียกขวัญและอื่น ๆ  

การตั้งถิ่นฐานของปกาเกอะญอจะอยู่เป็นหย่อม ๆ ชุมชน
หนึ่ง ๆ ไม่เกิน 20 ครอบครัวกระจายไปตามเขา หุบเขา ลักษณะวิถี
ชีวิตผูกพันกับป่า ท้าไร่หมุนเวียนพื้นท่ีสูงใจกลางป่าใหญ่ในหลาย
พื้นท่ีภาคเหนือและภาคอื่นๆ ของไทย ล้อมรอบด้วยท่ีนาไร่ป่าใน
บริเวณถัดมา พวกเขาเช่ือว่าทุกพื้นท่ีมีเจ้าของดูแลจึงต้องรักษา
ความสมดุลของธรรมชาติ กรรมสิทธิ์ท่ีเราสามารถครอบครองได้ก็
เพียงช่ัวคราว เราเป็นผู้อาศัยและใช้ประโยชน์เท่านั้น เป็นระบบคิด



                                                                                                  
35  

 

เชิงนิเวศในวัฒนเกษตรของปกาเกอะญอจะมีประเพณีความเช่ือ
บอกกล่าวเจ้าผู้ดูแล เช่น การจะลงมือท้านา ท้าไร่  และสร้าง
บ้านเรือนล้วนเกี่ยวข้องจะมีพิธีแทบท้ังส้ิน  

บ้านเรือนส่ิงปลูกสร้างปกาเกอะญอด่ังเดิมเป็นวัสดุท่ีหาได้
ในป่ารอบ ๆ ชุมชน เช่น ไม้ ใบตองตึง หญ้าคา ไม้ไผ่เป็นส่วนส้าคัญ
ในการสร้างบ้านเรือนสามารถสร้างขึ้นมาอย่างเรียบง่าย ทรงบ้าน
นิยมยกสูง องค์ประกอบเรือนมี ลักษณะช่วงเหนือเสาได้แก่ 
โครงสร้างหลังคาท้าจากไม้ไผ่ขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 5 
เซนติเมตร ตอกไม้ไผ่เป็นโครง ใช้เวลา 3-5 ปีในการเปล่ียนวัสดุ 
ส่วนวัสดุมุงหลังคา ได้แก่ หลังคาใบหญ้าคา (หล่าเกอะฮี) ใบหวาย
หรือใบตองตึง เวลาเปล่ียนวัสดุมุงหลังคาท้าในเดือนพฤษภาคมเป็น
ช่วงก่อนฤดูฝน ส่วนองค์ประกอบเรือนช่วงตัวเรือนใช้ไม้ไผ่ท้าฟาก
และผนังเรือน ส่วนฐานเรือนประกอบด้วยการใช้วัสดุไม้ไผ่ท้าตง
และท้าคาน บันไดขึ้นเรือนและเสาเรือนท้าจากไม้เนื้อแข็ง  

ลักษณะเรือนปกาเกอะญอสะท้อนความเรียบง่าย คือ 1. มี
ความสอดคล้องตามธรรมชาติ 2. มีระยะเวลาในการหมุนเวียนใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 3. มีเทคนิคและวิธีการก่อสร้างท่ีเรียบ
ง่าย 4. ใช้แรงงานจากคนไม่พึ่งพาเครื่องจักร 5. ใช้ทรัพยากรได้
อย่างคุ้มค่า 6. มีความพอเพียง บ่งบอกถึงการไม่สะสมตาม
ธรรมชาติและทุกอย่างย่อมผุพังตามกาลเวลา 

ลักษณะบ้านเรือนดังกล่าวเหมาะสมกับแนวคิดบ้านเล็กใน
ป่าใหญ่เกิดจากพระประสงค์ของพระองค์ เมื่อวันจันทร์ ท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2537 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถและ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราช
ด้าเนินไปทรงเย่ียมราษฎรบ้านสักงาม หมู่ท่ี 1 ต้าบลสักงาม อ้าเภอ
คลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ราษฎรเข้าเฝ้าทรงได้รับการถวายฎีกาจากราษฎรชาวไทยภูเขาท่ีต้ัง
บ้านเรือนอยู่ในบริเวณพื้นท่ีเขตอุทยานแหงชาติว่า ได้รับความ
เดือดร้อนเรื่องท่ีท้ากิน ท่ีอยู่อาศัยและได้รับสัญชาติไทย อีกท้ังทรง
พบว่า ราษฎรยากจน ขาดแคลนท่ีดินท้ากิน มีอาชีพรับจ้างท้าไร่
อ้อย มัน ส้าปะหลัง  และบาง ส่วนไม่มี งานท้า  ในการนี้ ไ ด้
พระราชทานพระราชด้าริให้ชาวบ้านวัตถุประสงค์เพื่อให้ราษฎรท่ี
ขาดแคลนท่ีดินท้ากินได้มีท่ีดินท้ากินเป็นหลักแหล่งพร้อมกับช่วย
ฟื้นฟูสภาพป่าเป็นแหล่งต้นน้้าและส่งเสริมหมู่บ้านเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวต่อไป ดังนั้น พระองค์ต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและรักษาป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมกับนี้จะเห็นว่า
พระองค์ทรงเช่ือมั่นว่า คนอยู่กับป่าและรักษาได้อย่างยั่งยืนได้ 

เมือ่พิจารณาจักรวาลความเช่ือ คนอยู่กับป่าในวัฒนเกษตร
ของปกาเกอะญอดังกล่าวสอดคล้องกับพระราชด้าริของสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิฯ ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ในโครงการบ้านเล็กในป่า
ใหญ่ท่ีพระองค์นอกจากทราบเรื่องความเช่ือพิธีกรรมเดิมของปกา
เกอะญอนับถือผี บวงสรวงและเซ่นไหว้ธรรมชาติอย่างเคร่งครัด 
แม้ว่าภายหลังชาวบ้านหันมานับถือศาสนาก็ตาม แต่ความเช่ือก็
ยังคงสะท้อนวัฒนธรรมและกิจกรรมในชีวิตประจ้าวันผ่านระบบ
เซ่น เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าท่ีเจ้าทาง บอกกล่าวบรรพชนให้อุดหนุนค้้า
จุน ช่วยให้ ชีวิตท้าเกษตรได้ผลผลิตดี อยู่ เย็นเป็นสุข ปกป้อง
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คุ้มครอง รวมถึงขอบคุณขอขมาต่อส่ิงศักด์ิสิทธิ์ซึ่งเคยล่วงเกินท้ัง
โดยต้ังใจและไม่ได้ต้ังใจ  เช่น ลาคู้เป็นเดือนท่ีท้าพิธีกี่จ้ือ ผูกสะดือ
ในเด็กแรกเกิดซึ่งตอกย้้าคนกับป่าและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ท่ี
พระองค์ทรงห่วงใยผืนป่าและรักษาป่าให้มีความยั่งยืนต่อไป 

4.2 องค์ความรู้ด้านปรัชญาเก่ียวกับระบบนิเวศ: ป่า 3 
ประโยชน์ 4 อย่าง 

ความเช่ือและภูมิปัญญาท้องถิ่นปกาเกอะญอถือว่าชีวิต
ของคนทุกคนด้ารงอยู่ภายใต้ธรรมชาติท้ังส้ิน คนเป็นส่วนหนึ่งของ
ป่า “คนป่า” คนอยู่ได้เพราะป่าสะท้อนปรัชญาและองค์ความรู้ใน
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ีนอกจากเป็นพื้นท่ีสังคมสร้างท่ีอยู่
อาศัยยังเป็นพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์จิตวิญญาณท่ีไม่สามารถแยกป่ากับคน
ออกจากกัน กล่าวคือ ปกาเกอะญอท้าไร่หมุนเวียนเพื่อยังชีพเป็น
ภูมิปัญญาหนึ่งในการจัดการป่าไม้ ดิน และน้้าผ่านเวลากับชีวิต
ต้ังแต่การถางป่า ปลูก ดูแล เก็บเกี่ยวและปล่อยให้ระบบนิเวศในไร่
ฟื้นฟูค่อยๆ สร้างสมดุลตัวมันเองขอเพียงเข้าใจธรรมชาติ กล่าวได้
ว่า ไร่หมุนเวียนเป็นระบบการจัดการทางเกษตรท่ีใช้ธรรมชาติดูแล
ธรรมชาติ แต่เราอาศัยระบบดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เพื่อชีวิตแบบ
พอเพียง ข้าวไร่เป็นอาหารหลัก พืชต่างๆ ในไร่จะสร้างสมดุลในตัว
มันเอง และรักษาเมล็ดพันธุ์พืชไว้ส้าหรับท้าไร่ในรอบต่อไป วงจร
ชีวิตไร่หมุนเวียนแบ่งระยะ 3-7 ปี แต่ปัญหาเนื่องจากนโยบายรัฐ
และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สภาพภูมิอากาศและสังคม 
ตลอดจนความเข้าใจเชิงอคติในไร่หมุนเวียนคือ ไร่เล่ือนลอย ชุมชน
เปล่ียนระบบการท้าเกษตรแบบใหม่ กอปรกับความกังวลของรัฐใน
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พื้นท่ีป่าไม้ของประเทศลดลง ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพื้นท่ีป่าก่อนรัฐ
จะเปิดสัมปทานป่าไม้ยังคงอุดมสมบูรณ์ การแผ้วถางป่าเพื่อเกษตร
จึงเกิดขึ้นทุกพื้นท่ี  

นอกจากการใช้ประโยชน์จากป่าและเกษตรแล้วชุมชนบ้าน
ขุนแตะปัจจุบันมีส้านึกเชิงจิตวิญญาณ “คนป่า” มีระบบจัดการ
แบ่งเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ป่าศักด์ิสิทธิ์ต้องห้าม และป่าใช้สอยใน
บริเวณใกล้ ๆ พื้นท่ีเกษตรก็จะเก็บของป่า ท่อนไม้ ฟืนและส้านึกรู้
คุณค่าของป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น การปลูกป่าท่ีไม่
จ้าเป็นต้องปลูกก็ เป็นรูปแบบซึ่งเข้าใจได้ในกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ช้ันของต้นไม้จะรับและสังเคราะห์แสงตามธรรมชาติ 
แนวคิดดังกล่าวภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะสอดคล้องกับแนวคิดปลูกป่า 
3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างตามพระราชด้าริ ปล่อยธรรมชาติสร้าง
ประโยชน์ของมันเอง ช้ันป่าและธรรมชาติของต้นไม้ในระบบนิเวศ 
จะฟื้นฟู ตัวถ้าหากเราไม่ เข้าไปรบกวนเท่าท่ีจ้าเป็น ปรัชญา
ธรรมชาติของการปลูกป่า 3 ประโยชน์ 4 อย่างเป็นการรู้จักจัดการ
ทรัพยากรท่ีน่าท่ึงเพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากท่ีสุดยาวนาน
ท่ีสุด ตลอดจนเป็นแนวคิดผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์ป่า ดิน 
และน้้า อันเป็นแหล่งอาหาร ท่ีอยู่อาศัย และส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์
สูงสุด ดังพระราชด้ารัสว่า  

“ป่าไม้ท่ีจะปลูกน้ัน สมควรที่จะปลูกแบบป่าใช้ไม้หน่ึง ป่าส าหรับ
ใช้ผลหน่ึง ป่าส าหรับใช้เป็นฟืนอย่างหน่ึง อันน้ีแยกออกไปเป็นกว้างๆ ใหญ่ๆ 
การที่จะปลูกต้นไม้ส าหรับได้ประโยชน์ดังน้ี ในค าวิเคราะห์ของกรมป่าไม้รู้สึก
จะไม่ใช่ป่าไม้ แต่ในความหมายของการช่วยเหลือเพ่ือต้นน้ าล าธารน้ัน ป่าไม้
เช่นน้ีจะเป็นสวนผลไม้ก็ตามหรือเป็นสวนฟืนก็ตามน่ันแหละเป็นป่าไม้ที่
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ถูกต้อง เพราะท าหน้าที่เป็นป่า คือ เป็นต้นไม้และท าหน้าที่เป็นทรัพยากร
ส าหรับให้ผลที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้” 

“การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูก
ไม้ 3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดย
รองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ า และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วย โดย
รับน้ าฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ 4 ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า” 

พระราชด ารัสเมื่อ 7 มกราคม พ.ศ. 2523 
 การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามหลักการฟื้นฟูสภาพป่า
ด้วยวัฏจักรธรรมชาติ (Natural reforestation) ในโครงการฟื้นฟู
ป่าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  ซึ่งได้พระราชทานพระราชด้าริ
แนวทางด้วยวิธีการ 3 ประการ 1) เลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสม หลังจาก
นั้นก็ท้ิงป่านั้นไว้โดยไม่ต้องไปท้าอะไรป่าจะเจริญเติบโตมาเป็นป่า
สมบูรณ์โดยไม่ต้องปลูก 2) ปล่อยให้ป่าเติบโตเองตามธรรมชาติ ไม่
เข้าไปปรับแต่งต้นไม้เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองได้เท่านั้น และ 3) 
สภาพป่าเต็งรัง ป่าเส่ือมโทรมไม่ต้องท้าอะไรเพราะตอไม้ก็จะแตก
กิ่งออกมาอีกถึงแม้ต้นไม่สวยแต่ก็เป็นไม้ใหญ่ได้ 

แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นปกาเกอะญอการท้าไร่หมุนเวียน
กับการฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชด้าริของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ในการ
ปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างคล้ายคลึงกันท้ังการเข้าใจ
ธรรมชาติของป่าไม้และใช้ประโยชน์ป่าแต่ละช้ัน กล่าวคือ ไร่
หมุนเวียนจะไม่ท้าในรอยต่อระหว่างป่าเชิงเขาเป็นท่ีอยู่ของผีอาจมี
นัยยะของพื้นท่ีเป็นลุ่มชุ่มน้้าและการตัดไม้จะต้องเหลือตอไม้เพื่อให้
ไม้แตกกิ่งออกใหม่ ขณะเดียวกันในไร่หมุนเวียนจะปลูกพันธุ์พืช
มากกว่า 24 ชนิดสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอด ปัจจุบันชุมชนบ้านขุน



                                                                                                  
40  

 

แตะจะปลูกข้าวนาและหัวนาปลายไร่จะปลูกไม้ยืนต้น เช่น อโวคา
โด กล้วย พลับ ล้ินจี มะม่วง ถัดมาเป็นป่าใต้ร่มเงา กาแฟ อ้อย 
ตะไคร้ ข่า ผักสวนครัว และพันธุ์พืชผักพื้นถิ่นหลายชนิดก้าลังจะ
สูญหายเพราะไม่สามารถเก็บเมล็ดไว้ได้ 

บทบาทของศาสนาคริสต์และพุทธศาสนาท่ีชุมชนหันมา
นับถือนั้นถือว่าเป็นอิทธิพลและการแพร่กระจายวัฒนธรรม
ภายนอกทางศาสนาท่ีเป็นสากลมากขึ้นจึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ประเพณีวัฒนธรรมความเช่ือด่ังเดิมในระบบความคิดความเช่ือท่ี
สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่า ดิน และน้้าในชุมชน
ระดับจิตวิญญาณ เครือญาติและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 
กล่าวคือ ความเช่ือเรื่องผียังคงด้ารงอยู่ ด้านการเกษตร การ
รักษาพยาบาลพื้นบ้าน ทรัพยากรป่า ดิน น้้าและการรักษาเพื่อ
พิทักษ์ป่าต้นน้้า ในศาสนาคริสต์มีการปักไม้กางเขนในท้องไร่ท้อง
นาเพื่อพระเจ้าคุ้มครอง ในศาสนาพุทธแล้วคนท่ีนับถือผีแบบด่ังเดิม 
(เอาะแค) ถูกเหมารวมให้เป็นผู้นับถือพุทธศาสนาโดยอัตโนมัติ ท้ัง 
ๆ ท่ีไม่ได้เข้าวัดและปฏิบัติเซ่นไหว้ผีไร่นา (เจ้าท่ี) ในขณะท่ีชุมชน
ภายใต้การปกครองราชการ รัฐมีนโยบายกดดันด้านการจัดการ
ทรัพยากรป่าเชิงเศรษฐกิจเข้มข้น รูปแบบวิถีต้องปรับตามระบบ
เศรษฐกิจสมัยใหม่ ชุมชนมีความกังวลเรื่องทรัพยากรป่าไม้และ
ธรรมชาติโดยพยายามรื้อฟื้นวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับป่าในการ
จัดการสมัยใหม่ เช่น น้าความเช่ือผีและศาสนามาสร้างกิจกรรม
ความร่วมมือเดปอถู่-บวชป่าเพื่อผสมผสานความเช่ือด่ังเดิมกับ
ศาสนาใหม่โดยจัดการให้มีลักษณะร่วมสมัยหรือปรับตัวให้ทันกับ
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การเปล่ียนแปลงท่ีรักษาป่าต้นน้้า “ชุมชนอยู่ได้ป่ายังอุดมสมบรูณ์” 
ซึ่งสามารถคงอัตลักษณ์ได้เช่นกัน 

4.2 องค์ความรู้ด้านการจัดการสมัยใหม่แก่ชุมชน: ฟาร์ม
ตัวอย่างฯ  

การจัดการสมัยใหม่ในท่ีนี้หมายถึง การด้าเนินกิจการ
เกี่ยวกับการเล้ียงชีพอย่างเป็นระบบเกิดประโยชน์แก่ตนต้ังแต่ขั้น
วางแผน ขั้นปฏิบัติ และขั้นรับผลของการด้าเนินงานเพื่อน้า
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ท่ีเหมาะสม คุ้มค่า คุ้ม
เวลา โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรครบ
วงจรท้ังการทดลอง สาธิต แปรรูป บรรจุภัณฑ์ ตลาดและบริการ 
การด้าเนินการของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ด้าเนินใน 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

ขั้นแรก การจัดต้ัง ได้แก่ การด้าเนินการส้ารวจ วางแผน 
จัดชุดประสานงานและควบคุมพื้นท่ี การประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจให้กับราษฎรในการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ และการ
ก่อสร้างโรงเรือน ( ช่ัวคราว) ตามความจ้าเป็น ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 3-5 เดือน 

ขั้นที่ 2 ขั้นการส่งเสริม ได้แก่ การจัดท้าโครงการ/กิจกรรม
น้าร่อง เป็นการทดลองและส่งเสริมไปพร้อม ๆ กัน เน้นการให้
ความรู้แก่ราษฎรผู้ท่ีจะเป็นเจ้าหน้าท่ีโครงการในอนาคต ให้มี
ความรู้ความสามารถท่ีจะด้าเนินงานต่อไปได้ตลอดจนการ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ้าเป็น ระยะเวลาในการส่งเสริมประมาณ 3 ปี 
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ขั้นท่ีสุดท้าย ขั้นด้าเนินการเอง ได้แก่ การบริหารจัดการ
ระบบในโครงการให้สามารถด้าเนินงานและขยายผลไปยังหมู่บ้าน
บริวารอื่น ๆ มีความสมบูรณ์ในตัวเอง สามารถประเมินผลงานได้
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความพร้อมท่ีจะด้าเนินการได้ด้วยองค์กรใน
พื้นท่ี ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ี 
ต่อไป ระยะเวลาด้าเนินงานประมาณ 2 ปี  

การด้าเนินการของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ พระองค์ทรง
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชาวบ้านท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เข้าใจระบบงาน
ท่ีถูกต้อง โดยชาวบ้านยังขาดประสบการณ์การวางแผนด้าเนินการ
อย่างเป็นระบบเพื่องานมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด ฟาร์ม
แห่งนี้น้ามาซึ่งความภาคภูมิใจของชุมชนท่ีนอกจากเป็นแหล่งสร้าง
อาชีพสร้างรายได้แล้วยังเป็นข้อยืนยันวิถีชุมชนท่ีสามารถอยู่ร่วมกับ
ป่าได้  

โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ 

 
 
 

 



                                                                                                  
43  

 

บทที่ 4 
การพัฒนาต้นแบบชุมชนด้านการจัดการทรัพยากร 
ป่าต้นน้้าเชิงพื้นที่ทีย่ั่งยืนตามแนวทางพระราชด้าริ 
การสังเคราะห์การศึกษาการจัดการทรัพยากรชุมชน ท้ัง

คุณค่า อัตลักษณ์ทุนทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชนจาก
การส่ังสมสืบทอดท่ีสามารถสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาตามแนวพระราชด้าริ ดังนี้ 
1. กระบวนการจัดการทรัพยากรป่าต้นน้้าของชุมชน 

กระบวนการในการด้าเนินการเข้าถึงชุมชนเพื่อพัฒนา
ต้นแบบชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรป่าต้นน้้าเชิงพื้นท่ียั่งยืนตาม
แนวพระราชด้าริ 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สถานการณ์การจัดการ
ทรัพยากรป่าต้นน้้าพื้นท่ีสูงในชุมชนบ้านขุนแตะในอดีตถึงปัจจุบัน 
โดยท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้น้าชุมชน แกนน้าการจัดการป่า
ชุมชน โดยท้าการเก็บข้อมูลด้านบริบทชุมชน สถานการณ์ป่า 
ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลด้านการจัดการป่าและ
ทรัพยากรธรรมชาติต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการ
จัดการป่าของชาวบ้านในการค้นหาทุนทางสังคม คุณค่า ท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชด้าริ  คือ 
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การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การด้าเนินงาน การรับผลประโยชน์ 
และการประเมินผล โดยใช้เทคนิค A-I-C (Appreciation, 
Influence, and Control) กล่าวคือ 1. ชวนให้ชาวบ้านเห็นคุณค่า 
(A) จัดเวทีให้ชาวบ้านเข้ามาพูดคุยถึงสถานการณ์และปัญหาการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่า ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 2. ขั้น
สร้างปฏิสัมพันธ์ (I) ขั้นนี้ชาวบ้านจะต้องระบุส่ิงท่ีท้าภายใต้แนวคิด
ประเพณีความเช่ือคนกับป่าให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการป่าของ
ชุมชนในอนาคต โดยระบุเป็นกิจกรรมหรือโครงการและจัดล้าดับ
ความส้าคัญของปัญหาท่ีชุมชนประสบและต้องการแก้ไข 3. ขั้น
ควบคุม (C) มีการแสวงหาผู้รับผิดชอบและวางแผน ส้ารวจและ
ด้าเนินงานโดยก้าหนดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบการจัดการทรัพยากรป่าต้นน้้าคือคณะกรรมการป่าชุมชน 
ร่วมกันผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมในการตัดสินใจ ด้าเนินงาน ใช้
ประโยชน์จากป่า และประเมินผลกิจกรรมท่ีร่วมด้าเนินการ 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินผลการพัฒนารูปแบบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน โดยมีแบบสอบถามความ
คิดเห็นสอบ จากผู้น้าชุมชน แกนน้าการจัดการป่าชุมชน และ
ประชาชน รวม 179 คน เพื่อให้ได้ต้นแบบชุมชน 
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2. การจัดการป่าต้นน้้าของชุมชน 
ชุมชนมีการจัดการป่าต้นน้้าของชุมชนตามประเพณี ไร่

หมุนเวียนเป็นอาชีพหลัก ชาวบ้านด้าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย วิถีชีวิต
มีพิธีกรรมป่าสะดือ (เดปอ) พิธีเล้ียงผีป่า พิธีเล้ียงผีไฟและแนวกัน
ไฟป้องกันไฟป่า คนกับป่าถือว่าสร้างคนในชุมชนจากอดีตจึงมีความ
เป็นอยู่อย่างมีความสุข ชุมชนเข้มแข็ง ต่อมาความเจริญได้เข้ามา
เปล่ียนวิถีชีวิตชาวบ้านท้าให้คนในชุมชนปรับตัวไปตามกระแส
ความเจริญ นโยบายของรัฐอพยพคนออกจากป่า และเกิดความ
ขัดแย้งระหว่างชุมชนต้นน้้ากับปลายน้้า ท้าให้ชุมชนมีการจัดต้ัง
กรรมการป่าชุมชนเพื่อรักษาตามความเช่ือและประเพณี 

1. จัดต้ังคณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการป่า
ชุมชน เพื่อเข้ามามีบทบาทในการดูแลทรัพยากรป่าและธรรมชาติ 
ก้าหนดพื้นท่ีป่าชุมชน เขตพื้นท่ีท้ากินและพื้นป่าจิตวิญาณ โดย
คณะกรรมการส่วนใหญ่มาจากผู้น้าชุมชนและผู้มีความสมัครใจท่ีมี
จิตอาสาภายในชุมชน มีหน้าท่ีคือ ดูแลป่า ฟื้นฟูป่า และป้องกันไฟ
ป่าและประสานกับชุมชนใกล้เคียง  

2. ก้าหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน  
2.1. กฎระเบียบท่ัวไป  
     1.1 ทุกครัวเรือนต้องร่วมท้ากิจกรรม ท้าแนวกันไฟทุก

ปีภายในเดือน กุมภาพันธ์– เมษายน 1.2 เมื่อเกิดไฟป่าทุกครั้งคน
ในชุมชนต้องช่วยกันดับไฟ เพราะถือว่าเป็นหน้าท่ีของทุกครัวเรือน  
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     1.3 ห้ามท้าไม้ขายแก่บุคคลภายนอก ผู้ใดฝ่าฝืนปรับ 2 
เท่าตาม ราคา และยึดไม้ไว้เป็นของกลาง  

     1.4 ต้องก้าหนดพื้นท่ีป่าให้ชัดเจน พร้อมติดป้ายใน
การจัดการพื้นท่ีของชุมชน  

     1.5 ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้านท่ีต้ังไว้  

     1.6 หากผู้ท้าการให้เกิดไฟไหม้ป่า โดยเจตนา ปรับ 
1000 – 1500 บาทขึ้นไปพร้อมแจ้งไปยังหน่วยงานราชการท่ี
เกี่ยวข้องตามกฎหมาย 

     1.7 ถ้ากรณีเผ่าไร่ต้องให้คนในหมู่บ้านไปร่วม 10 คน
ขึ้นไป ต้องท้าแนวกันไฟกว้าง 3 เมตร และตามความเหมาะสม 
กรณีเผ่าไร่ถ้าไฟลุกลามเข้าในเขตป่าครั้งท่ี 1 มีการตัดเตือน ครั้งท่ี 
2 ปรับ 250 บาท ครั้งท่ี 3 ปรับ 500 บาทและส่งด้าเนินคดีตาม
กฎหมาย 

      1.8 ห้ามน้าเล่ือยโซ่ยนต์เข้าไปตัด หรือแปรรูปไม้ใน
เขตป่าโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะยึดเป็นของกลาง และปรับตามความ
เหมาะสมและส่งด้าเนินคดีตามกฎหมาย 

2.2. กฎระเบียบเขตป่าอนุรักษ์  
     2.1 ห้ามตัดไม้เผ่าป่า และท้าการเกษตรใด ๆ ในเขต

ป่าอนุรักษ์ ผู้ใดฝ่าฝืนปรับ 5000 บาทขึ้นไปและส่งด้าเนินคดีตาม
กฎหมาย 
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     2.2 อนุญาตให้เก็บหาสมุนไพร เก็บใบตอง เก็บไม้ผล 
เก็บปลีกล้วยได้ในปริมาณท่ีเหมาะสม ห้ามเก็บน้าไปจ้าหน่ายข้าง
นอกชุมชน 

     2.3 ห้ามล่า สัตว์ป่าทุกชนิด ผู้ใดฝ่าฝืนปรับ 500 บาท
ขึ้นไป  

     2.4 ห้ามจับสัตว์ในเขตป่าอนุรักษ์ สัตว์น้้า ผู้ใดฝ่าฝืน
ปรับ 500 บาทขึ้นไป  

3.3. กฎระเบียบป่าใช้สอย  
     3.1 ห้ามท้าการเกษตรใดๆ ในพื้นท่ีป่าใช้สอยเด็ดขาด  
     3.2 ผู้ท่ีต้องการตัดไม้เพื่อท้าการก่อสร้างบ้าน ต้อง

บันทึกขอใช้ประโยชน์จากป่าใช้สอยจากคณะกรรมการป่าชุมชน
ก่อน  

2.4. กฎระเบียบพื้นท่ีท ากิน  
     4.1 จ้านวนพื้นท่ีแต่ละครัวเรือน จะต้องแสดงจ้านวน

การใช้ท่ีดินต่อสาธารณรับทราบ  
     4.2 ผู้ใดมีความประสงค์ต้องการขยายพื้นท่ีท้า

การเกษตรเพิ่มต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกยึดคืนเป็นป่าทันที  

     4.3 ห้ามขายหรือให้นายทุนมาเช่าพื้นท่ีหรือท้าด้วย
ตนเองแต่รับเงินทุนจากนายทุน ผู้ใดฝ่าฝืนปรับ 500 บาท และยึด
พื้นท่ีคืนเพื่อเขตป่าต่อไป 
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     4.4 คณะกรรมการจะรับรองท่ีดินได้ตามท่ีมีการส้ารวจ
เรียบร้อยแล้วโดยคณะกรรมการป่าชุมชนเท่านั้น และไม่มีการบุก
รุกโดยเด็ดขาด 

3. พิจารณารูปแบบประเพณี และฟื้นฟูวัฒนธรรมท่ี
เกี่ยวกับป่าเพื่อความยั่งยืน เช่น แนวทางการจัดการป่าตามแนว
พระราชด้าริ  

4. จัดเวรยามควบคุมการดูแลรักษาป่าเพื่อมิให้ ผู้ใดเข้ามา
ลักลอบตัดไม้ โดยมีการจัดคณะกรรมการออกตรวจเวรยามเพื่อ
ลาดตระเวนภายในป่าชุมชน  

5. จัดท้าแนวป้องกันไฟป่า โดยความร่วมมือของชาวบ้าน
ทุกคน โดยคณะกรรมการป่าชุมชนจะด้าเนินการพร้อมชาวบ้าน
ระหว่างเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และจนถึงเดือนเมษายนเป็น
ประจ้าทุกปีเนื่องจากเป็นช่วงฤดูแห้งแล้งอาจเกิดไฟป่าได้ง่าย 
 6. กิจกรรมท่ีด้าเนินการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน การ
ด้าเนินกิจกรรมท้าไร่ท้านาของชุมชนมีการค้านึงถึงการใช้ประโยชน์
และรักษาป่าต้นน้้ า เช่น ป่าอนุรักษ์  ป่าศักด์ิสิทธิ์ ล้วนอยู่ ใน
ชีวิตประจ้าวัน ต่อมาคณะกรรมการป่าชุมชนมีบทบาทและหน้าท่ี
ในการป้องกันดูแลรักษาป่า อาสาสมัครป้องกันป่า การท้าแนวกัน
ไฟป้องกันไฟป่าในพื้นท่ีชุมชนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้งโดยอาศัยการ
ร่วมแรงจากชุมชนกัน กิจกรรมบวชป่าท่ีรวมศาสนากับความเช่ือผี
สร้างความสามัคคี กิจกรรมปลูกต้นไม้ท่ีคณะกรรมการป่าชุมชน
ด้าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ปลูกต้นไม้ในวันส้าคัญของทุกปี 
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และจัดกิจกรรมโครงการร่วมใจพัฒนาปลูกป่าเพื่อรักษาส่ิงแวด
ร่วมกับกลุ่มเยาวชนในเขตพื้นท่ีป่าชุมชน มีการจัดท้าป้ายโครงการ
ป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์ ป้ายแนวเขตป้ายกฎระเบียบ และปลูก
จิตส้านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้กับ
เยาวชนและนักเรียนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  
3. ต้นแบบชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรป่าต้นน้้า 

จากกระบวนการและการจัดการป่าต้นน้้าของชุมชนเพื่อ
พัฒนาชุมชนเป็นต้นแบบด้านการจัดการทรัพยากรป่าตามแนว
พระราชด้าริ สังเคราะห์ประกอบเป็นรูปแบบ คือ ขุนแตะโมเดล 
“KHUNTAE Model” พิจารณา ดังนี้ 
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1. ด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมปกาเกอะญอ (Karen ‘s 
culture: K) การน้าภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชุมชนท่ีมีทุนทางสังคม
เกี่ยวกับการรักษาป่ากับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้าง
ความสมดุลท้ังคนและทรัพยากร เช่น การท้าไร่หมุนเวียน การแบ่ง
ประเภทป่าและการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์และป่าพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์
แห่งจิตวิญญาณประกอบด้วย ป่าเดปอถู่ ป่าดูต่าเออ ป่านาหรู๊ ป่า
เด๊ะหมื่อบอ ป่าโลปู ป่าใช้สอยเป็นป่าหัวนาปลายไร่ และป่าท่ี
ราชการเป็นป่าปลูกตามโครงการของรัฐ 

2. ด้านการสร้างความสุขอย่างพอเพียง (Happiness: H) 
ชุมชนวิถีชีวิตแบบคนป่าท้าไร่ท้านา เช่น ปลูกข้าว เก็บของป่า เล้ียง
สัตว์ ฯลฯ ภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการลงแขก (โท่คึ-ฉีย) ประเพณี
รดน้้าด้าหัว กี่จ้ือ เดปอถู่ หล่ือปกา หล่ือเหม่โต ฯลฯเหล่านี้ ต่าง
พึ่งพาอาศัยป่าและทรัพยากรธรรมชาติเป็นระบบคุณค่าท่ีท้าให้
ชุมชนสามารถมีป่าเป็นศูนย์รวมสร้างความสุขในวิถีแบบพอเพียงได้
อย่างยั่งยืน 

3. ด้านการร่วมใจในเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ (United: U) 
ชาวปกาเกอะญอถือว่าป่าและทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิต “เอาะทีเก่อตอที เอาะก่อเกอตอก่อ เอาะทีเก่อตอที”กล่าวคือ 
เราด้ารงอยู่ชีวิตได้เพราะอาศัยป่า หากเราไม่รักษาป่าไม่มีป่าเราก็
อยู่ไม่ได้เช่นกัน จะเห็นระบบความเช่ือจะผูกพันกับธรรมชาติ
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ก่อให้เกิดภูมิปัญญาวัฒนธรรมชุมชน และป่าธรรมชาติเป็นส่ิงท่ี
ผูกพันสร้างอัตลักษณ์ (Identity) แก่พวกเขาในท่ีสุด 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources on 
“Mae Sraang”) สถานการณ์การเปล่ียนแปลงในอดีตท่ีชุมชนบ้าน
ขุนแตะต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งและอคติทางชาติพันธุ์
ระหว่างรัฐกับชุมชน ชุมชนต้นน้้ากับปลายน้้า และผลจากนโยบาย
อุตสาหกรรมป่าไม้ในการให้สัมปทานป่าของรัฐ สร้างวาทกรรมให้
เกลียดชังแกค่นพื้นท่ีต้นน้้า อพยพ “ชาวเขาท้าไร่เล่ือนลอย ท้าลาย
ป่า” จนท้าให้ชุมชนต่อสู้เพื่อพิสูจน์ว่า เป็นผู้พิทักษ์ป่าและเป็นหนึ่ง
เดียวกันกับป่าธรรมชาติได้เนื่องวัฒนธรรมรักษ์ป่า และพระบารมีใน
พระองค์ภายใต้ร่มโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิฯ พระองค์ทรงสร้างโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ยกระดับ
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และรายได้ คนอยู่กับป่าในชุมชน “บ้านเล็ก
ในป่าใหญ่” เป็นธรรมชาติท่ีแม่สร้าง (Natural resources on 
“Mae Sraang”) เพื่อชุมชนรักษ์ป่าและมีความยั่งยืนตลอดไป 

5 ด้านจิตวิญญาณ (Traditional and Spiritual: T) 
ความเช่ือในประเพณีพิธีกรรมปกาเกอะญอท่ีเรียบง่าย เช่น ป่าเด
ปอ ป่าเล้ียงผี ป่าพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์เป็นการเช่ือมด้านจิตวิญญาณแบบ
ด่ังเดิม (Traditional and Spiritual:) ส่ังสมเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนบรรจุอยู่ในเขตสังคมและวัฒนธรรมแสดงให้
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เห็นถึงเขตพื้นท่ีความสัมพันธ์ ท้ังพื้นท่ีทางกายภาพ (Physical 
Space) พื้นท่ีทางสังคม (Social Space) และพื้นท่ีจิตวิญญาณ 
(Spiritual Space) สัญลักษณ์ของความเช่ือมีศาลเล้ียงผี (ต่าหล่ือ
หล่อ. ต่าหล่ือ) ในไร่ ฝาย และบริเวณป่าท่ีมีมนต์ขลัง พื้นท่ีช้ืนน้้า 
น้้าออกรู และบริเวณป่าต้นน้้า การประกอบสร้างศาลจะใช้วัสดุไม้
ไผ่หรือไม้ท่ีเรียบง่าย เหล้าต้มและไก่เป็นเครื่องบรรณาการแก่ส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์เป็นภูมิปัญญาท่ียืดเหนี่ยวจิตใจปลอบประโลมในผืนป่า
และการท้ามาหากิน การเคารพส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในผืนป่าดังกล่าวจะไม่มี
ใครเข้าไปใกล้หรือตัดไม้แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าอีก
ด้วย  

6. ด้านการเข้าถึง (Accessibility: A) ป่าและพื้นท่ี
ศักดิ์สิทธิ์สะท้อนการพักพิงของมนุษย์ ความเป็นศูนย์รวมความเช่ือ
จิตวิญญาณ (Hab) ของชุมชนในการเข้าถึงธรรมชาติ ด้ารงชีพอย่าง
พอพียงระหว่างป่าเป็นท่ีพึ่งท้ังปัจจัยส่ีและชีวิต เมื่อ เข้าใจชีวิตก็
สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณในธรรมชาติ 

7. ด้านความเข้าอกเข้าใจ (Empathy: E) ธรรมชาติของ
สัตว์ส่ิงมีชีวิตคือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน การท้ามาหากินของ
ชาวปกาเกอะญอถูกกล่อมเกลาผูกโยงจากครั้นไร่หมุนเวียน การผูก
รกกับต้นไม้ สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับผืนป่าภายใต้ระบบ
ธรรมชาติท่ีคัดสรรเพื่อมนุษย์ด้ารงเผ่าพันธุ์ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ
จนเกินไป พื้นท่ีจิตวิญญาณจะไม่ถูกรบกวนและเป็นความเข้าใจ
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ธรรมชาติในการเอาใจใส่ดูแลป่าร่วมกันของชุมชน สร้างภูมิคุ้มกัน
ดังพระราชด้าริในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ต้นแบบดังกล่าวท้ัง 7 ด้านเกิดจากการสังเคราะห์หล่อ
หลอมเป็นวัฒนธรรมหรือกิจกรรมการน้าบทบาทของศาสนาคริสต์
กับศาสนาพุทธและพิธีความเช่ือด่ังเดิม (ผี ) ปรับให้ เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน คือ โครงการ จัดการป่าต้นน้้ าตามแนว
พระราชด้าริและการฟื้นฟูเอปอถู่-บวชป่า 
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บทที่ 5 บทส่งท้าย 
การจัดการความรู้ข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน 

สังคม ตามแนวพระราชด้าริ สามารถประมวล ดังนี้ 
 1 การใช้ประโยชน์เชิงวิจัย  
 1) น้าข้อมูลประวัติความเป็นมา สภาพแวดล้อม ลักษณะ
ทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ในพื้นท่ีเป็นสารสนเทศเพื่อ
การวิจัยในประเด็นอื่น ๆ ท่ีสามารถมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และอาชีพ 
 2) ข้อมูลสภาพปัญหา เหตุปัจจัยและเงื่อนไขท่ีก่อให้เกิดการ
จัดการทุนทางสังคมของชุมชน  โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
 3) น้าข้อมูลชุมชนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน
ต้นแบบการพึ่งตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การ
จัดการป่าต้นน้้า การจัดการทุนทางสังคม ความเช่ือ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ท้ังในระดับภายในชุมชนและระดับความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องโดยอาจน้ารูปแบบไปทดลอง และ
ขยายผลต่อในชุมชนอื่นๆ  

2 การใช้ประโยชน์เชิงเชิงพัฒนา ชุมชนสามารถเป็น
ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการป่าภายใต้ภูมิปัญญา วัฒนธรรม
ชุมชนและการพัฒนาตามแนวพระราชด้าริ ตลอดจนเป็นเครือข่าย
การพัฒนาให้กับหน่วยงาน และขยายผลไปยังพื้นท่ีอื่น ๆ ในด้าน
การจัดการทุนทางสังคมท่ีสอดคล้องกับระบบนิเวศ และศักยภาพ
ชุมชน 
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3 การใช้ประโยชน์ด้านองค์ความรู้ ได้แก่ องค์ความรู้
เกี่ยวกับต้นแบบการจัดการป่าต้นน้้า การจัดการทุนทางสังคม และ
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้าไปขยายงานในหมู่บ้านอื่นๆ 
ต่อไป  

4 การใช้ประโยชน์ด้านผลผลิต  
1) เป็นข้อมูลเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาส่งเสริม

ชุมชนด้านการจัดการป่าภายใต้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมชุมชนให้เป็น
ตัวอย่างในการจัดการทุนทางสังคมเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนของหน่วยงานท้องถิ่น เช่น องค์กร
ปกครองท้องถิ่น  

2) เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น เพื่อพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิต และเช่ือมโยงกับสถาบันการศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล/จังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ 

5 การใช้ประโยชน์ด้านแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ
ผลการศึกษาสู่กลุ่มเป้าหมาย 
1) น้าผลการวิจัยเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่า

ราชการจังหวัดเพื่อน้ารูปแบบการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว
ไปประยุกต์ใช้ในเขตรับผิดชอบของจังหวัด  

2) จัดเวทีเผยแพร่งานวิจัยให้กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน
ได้ทราบ และผ่านทางการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ เช่น องค์กรปกครองท้องถิ่น อ้าเภอ จังหวัดและอื่น ๆ  

3) จัดเวทีชาวบ้านหรือเวทีประชาคมเพื่อขยายไปสู่ชุมชน
อื่นๆ 
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