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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “แพวคึ”: หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการทําไรหมุนเวียนของชาว 
ปกากะญอบานแมวะหลวง ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี
วัตถุประสงคศึกษา 1)เพื่อศึกษาหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการทําไรหมุนเวียนของชาวปกากะญอ  
2) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและสื่อสารถึงความเปนนักอนุรักษปาของชาวปกากะญอโดยมีระเบียบวิธีวิจัยคือการดําเนินการ
วิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ และใชแนวทางการสัมภาษณเชิงลึก  ผูสัมภาษณมักมีปฏสิัมพันธกับผูสัมภาษณใน
ลักษณะคูสนทนา  ใชทักษะการสื่อสาร สรางการสนทนาอยางมี เปาหมาย จากการวิจัยพบวา 1.1 การจัดการ
ทรัพยากรปาไม จะไมบุกรุกทําลายปา เพราะเช่ือจะทําใหเกิดความแหงแลง 1.2 การจัดการทรัพยากรดิน การรักษา
หนาดินจะปลูกพืชคลุมดิน เชน บุก ออย พืชผักสวนครัวตาง  ๆ เพื่อเปนการยึดดินใหดินมีความอุดมสมบูรณ  
1.3 การจัดการทรัพยากรตนน้ําหวย ในการทําไรหมุนเวียนจะไมเลือกพื้นที่ท่ีใกลกับตนน้ําหวย เพราะเช่ือวาถาทําไร
หมุนเวียนใกลตนน้ําหวยจะทําใหไมมีน้ําใชเวลาไปทําไร 1.4 การจัดการทรัพยากรอากาศ จะปลูกตนไมทุกป เพราะ
ตนไมใหความรมเย็นทําใหอากาศปลอดโปรง 2.1 การจัดพิธีกรรมบวชปาและเชิญบุคคลภายนอกเขารวม ชาวบาน
เชื่อผืนปาที่ผานการบวชเปนผืนปาที่ศักดิ์สิทธิ์เปนการทําพิธีกรรมตามวัฒนธรรม เปนการปกปองปาไมใหปาอยูกับ
ชุมชน 2.2 ปลูกปาไมทดแทน หมูบานแมวะหลวงมีการปลูกปาไมทดแทนในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกป เพื่อตอบ
แทนบุญคุณที่ไดอาศัยปาไม 2.3 การสรางปฏิทินชุมชนเพื่อสื่อสารถึงวัฎจักรการทําไรหมุนเวียน การทําปฏิทินชุมชน
นี้เพื่อแสดงใหเห็นตอนมีการประชุมรวมกับเจาหนาหนวยงานของNGOและเจาหนาที่อุทยาน เพื่อแสดงใหเห็นถึง
หลักการการทําไรหมุนเวียนของชาติพันธุปกากะญอ 

 
คําสําคัญ : ทรัพยากรธรรมชาติ / การจัดการ / ไรหมุนเวียน / ปกากะญอ 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

สังคมไทยมีรากฐานพื้นฐานเปนสังคมเกษตรและชุมชนชนบทประกอบเปนประชากรชนบทสวนใหญของ
ประเทศ วิถีชีวิตของประชาชนและชุมชนทองถิ่นกับทรัพยากรธรรมชาติดําเนินควบคูกันไปดวยความผูกพันและ
เอ้ืออํานวยตอกันมาเปนเวลาชานาน การบุกเบิกพื้นที่ปาใหเปนชุมชนและพื้นที่ทําการเกษตร ภายในกระบวนการ
ดํารงชีวิตของประชาชนและชุมชนทองถิ่นเหลานั้นคนและชุมชนกับธรรมชาติสามารถดํารงอยูรวมกันและพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันพัฒนาการทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วในชวงสองทศวรรษท่ีผานมาไดทําใหเกิด
การทําลายธรรมชาติแวดลอม และเกิดผลกระทบตอชุมชนที่ตองพ่ึงพาทรัพยากรเหลานั้นในการทํามาหากิน  
จนกอใหเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงเรื่อยมาและยังมีเง่ือนและขอจํากัดอีกมากมายท่ีขัดขวางการมีสวนรวมของ
ชุมชนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรอุปสรรคสําคัญ ประการหนึ่งคือนโยบายของรัฐบาลซ่ึงพัฒนาข้ึนในกรอบของ
การจัดการทรัพยากรแบบรวมศูนยอํานาจและมีลักษณะลิดรอนสิทธิและการมีสวนรวมของประชาชนและทองถ่ิน 
(ยศ  สันตสมบัติ, 2543 : 93) 
                                                           
1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 
2 อาจารยประจําโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 
3 อาจารยประจําโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 
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ในรอบสามทศวรรษที่ผานมา ปญหาการจัดการทรัพยากรจากมุมมองของรัฐ มักเนนประเด็นเก่ียวกับ
การอพยพชาวเขาออกจากพ้ืนที่ ประเด็นความม่ันคงภายใน และปญหาที่เช่ือวาเกิดจากการทําไรแบบยายที่และ  
ไรหมุนวัยนของชาวเขา ซึ่งมักถูกอางเปนสาเหตุของปญหาการตัดไมทําลายปา และพังทลายของหนาดิน เปนตน 

ในเวลาตอมาการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรบนที่สูงหลายช้ินดวยกัน ไดเริ่มโตแยงและ
มุมมองขอสรุปของรัฐ ตลอดจนแนวทางการแกปญหาของรัฐอยางนาสนใจ งานของโรเบิรด คูเปอร (Cooper 1979) 
นับเปนการเบิกโรงช้ินสําคัญ ในการเสนอขอโตแยงกับมุมมองของรัฐเกี่ยวกับปญหาการจัดการทรัพยากรบนที่สูง  
คูเปอรเสนอวาปญหาการขาดแคลนทรัพยากรทําใหชาวเขาตองขยายพื้นที่ทําไรหมุนเวียน เปนเหตุใหชาวพ้ืนท่ีราบ
และหนวยงานของรัฐอางการกระทําดังกลาววาชาวเขาเปนผูบุกรุกตัดไมทําลายปา ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมและ  
ความแหงแลง ในขณะท่ีโดยความเปนจริงแลว ความสัมพันธระหวางการทําไรหมุนเวียนกับปญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
ราบยังไมมีความชัดเจน 

ในทํานองเดียวกันงานวิจัยของแม็คคินนอน (McKinnon 1987) ไดช้ีใหเห็นวานโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรบนที่สูงวางอยูบนพ้ืนฐานขอมูลที่เช่ือถือไมได หรือมีหลักฐานท่ีผิดพลาดและคลุมเครือ  
แม็คคินนอนไดหยิบยกตัวอยางของการนําเอาประเด็นการพังทลายของดิน ซึ่งรัฐอางวาเกิดจากการทําไรหมุนเวียน
มาเปนสาเหตุหลักในการอพยพชาวเขาลงจากที่สูงวาโดยเนื้อแทความจริงแลว การพังทลายหรือการเสื่อมโทรมของ
ดินไมไดเกิดจากการทําไรหมุนเวียน หากแตเกิดจากโครงการของรัฐ เชน การสรางถนน ซึ่งเปนตนเหตุสําคัญที่ทําให
เกิดการพังทลายของดินอยางรุนแรง (ยศ  สันตสมบัติ, 2543 : 119) 

การกลาวหาวาเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงซึ่งอาศัยอยูในพื้นที่ปา (เปนพื้นที่ถูกประกาศ
เปนเขตอุทยาน ฯ ทับที่อยูอาศัยและที่ทํากินเดิมของชุมชน) มีรูปแบบการผลิตการใชทรัพยากรอยางยังยืน มีวิถีชีวิต
ที่เรียบงาย ใชทรัพยากรนอย รวมถึงมีระบบการจัดการและควบคุมการใชทรัพยากรของสมาชิกในชุมชนดวยกฎ
กติกาและมีความเคารพศรทัธาตอธรรมชาติและผนืปานั้น ถือวาเปนการละเมิดสิทธิเลิกกลาวหาวาชุมชนอยางไมเปน
ธรรม ซึ่งเกษตรกรรายยอยบนพ้ืนที่สูงตกเปนจําเลยของสังคมในขอกลาวหาวาเปนผูทําลายปา และในปจจุบันยังถูก
ครบกลาวหาเพิ่มเติมวาเปนตนเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอนดวย 

ชุมชนเกษตรกรในเขตภูเขาสามารถแบงตามวิถีชีวิตและวิถีการผลิตเปน 2 กลุมใหญ คือ 
กลุมที่ 1 เปนกลุมที่เปดปาปฐมภูมิ (Pioneer Swiddenning) เคลื่อนยายอพยพเขามาในประเทศไทย

ในชวงไมเกิน 100 ป กลุมนี้มีอาชีพผลิตฝนเปนหลักในสมัยที่ถูกตองตามกฎหมายของหลายประเทศแถบนี้ สวนใหญ
อพยพมาจากภาคใตของจีน ผานจีนหรือพมา อพยพเขาไทย กลุมชาวเขาเหลานี้ไดแก มง (แมว) เมี่ยน (เยา)  
ลีซู (ลีซอ) ลาหู (มูเซอ) และอาขา (อีกอ) 

กลุมที่ 2 เปนกลุมที่มีวิถีชีวิตแบบทํานาขั้นบันไดและทําไรหมุนเวียน Established Land Rotation 
หรือ Shifting Cultivation ชุมชนเหลานี้เปนชุมชนของกลุมชาติพันธุที่อยูมนแถบน้ีมาแตดั้งแตเดิม เชน กะเหรี่ยง 
ลัวะ ถิ่น และขมุ ชุมชนเหลานี้ตั้งถิ่นฐานอยูในที่ราบลุมน้ําในเขตที่สูงไดเรียนรูหลักการทําระบบเกษตรแบบ  
ไรหมุนเวียนและระบบทํานาแบบขั้นบันไดมาอยางตอเนื่องและมั่นคงเปนเวลานับรอยปมาแลวแตรัฐกลับมองระบบ
การเกษตรของชาวเขาแบบไมจําแนก เหมารวมวาเปนระบบเกษตรที่ทําลายธรรมชาติและอางความชอบธรรมใน  
การที่จะเขามาควบคุมและเปลี่ยนใหถูกตองตามหลักวิชาการความรูแบบใหม (ปนแกว เหลืองอรามสี, 2534) 

ดังนั้นนักวิจัยเห็นวาควรมีการศึกษา “แพวคึ”: หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการทําไร
หมุนเวียนของชาวปกากะญอบานแมวะหลวง ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

1.  เพื่อศึกษาหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการทําไรหมุนเวียนของชาวปกากะญอ 
2.  เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและสื่อสารถึงความเปนนักอนุรักษปาของชาวปกากะญอ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพใชการตีความขอมูลจากการสัมภาษณจากการเก็บ

ขอมูลที่ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะหขอมูลจะนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหรวมกับ
การเก็บขอมูลที่ไดจากสังเคราะหงานศึกษาวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยเนนไปที่มุมมองดานเง่ือนไขและความเช่ือมโยง
ของปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเปนไปอยางหลากหลายท่ีเกิดขึ้นบนขอบเขตของพ้ืนที่ท่ีศึกษา เมื่อไดขอมูลครบถวนแลว
จะนําขอมูลทั้งหมดมาจําแนกสวนประกอบใหเห็นถึงความเปนไปของแตละสวนรวมท้ังจะมีการเรียบเรียงขอมูลเพื่อ
ช้ีใหเห็นถึงความเชื่อมโยงท่ีสัมพันธกันอยางมีระบบผูวิจัยไดกําหนดวิธีการศึกษาไว 

ผูใหขอมูลหลักและกลุมตัวอยาง 
1.  เลือกผูใหญบานบานแมวะหลวง จํานวน 1 คน โดยวิธีการเจาะจง เพราะวาทานไดรับการคัดเลือก

มาแลว เปนตัวแทนของหมูบานและไดรับการยอมรับจากคนในหมูบาน นักวิจัยเช่ือวาเขาสามารถใหขอมูลที่ดีได 
2.  เลือกเจาหนาที่ อบต. บานแมวะหลวง จํานวน 1 คน โดยใชวิธีการเจาะจง เพราะวาทานไดรับ 

การคัดเลือกมาแลว เปนปากเปนเสียงใหกับคนในหมูบานและไดรับการยอมรับจากคนในหมูบาน นักวิจัยเช่ือวาเขา
สามารถใหขอมูลท่ีดีได 

3.  เลือกปราชญชาวบานบานแมวะหลวงจําวนวน 3 คน เพราะวาทานเปนผูที่มีความรูและไดรับ 
การยกยองจากคนในหมูบาน นักวิจัยเช่ือวาเขาสามารถใหขอมูลที่ดีได 

4.  เลือกชาวบานบานแมวะหลวงแบงเปนกลุมอายุ  
 20 – 40 จํานวน 5 คน โดยใชวิธีการเจาะจง 
 41 – 60 จํานวน 5 คน โดยใชวิธีการเจาะจง 
 61 – ขึ้นไป โดยใชวิธีการเจาะจง 
เพราะ 1. แบงชวงอายุเปน 3 กลุม เพราะเราสามารถหาขอมูลการเปลี่ยนแปลงในแตละชวงอายุใน 

การจัดการพื้นที่ทํากินของชาวบานได 2. เลือกกลุมตัวอยางโดยการแบงกลุมเพราะเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรง 
จากการแบงพื้นที่ นักวิจัยเช่ือวาเขาสามารถใหขอมูลที่นาเชื่อถือได  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
สัมภาษณเชิงลึก       
การสัมภาษณเชิงลึกเปนการสัมภาษณในรูปแบบท่ีไมเปนทางการ โดยการใชประเด็น/แนวคําถาม  

กวาง ๆ เพื่อกระตุนใหคูสนทนาเลาเรื่องราวอยางมีเปาหมาย ผูสัมภาษณมักมีปฏิสัมพันธกับผูถูกสัมภาษณใน
ลักษณะเปนคูสนทนา ใชทักษะการสื่อสาร สรางการสนทนาอยางมีเปาหมาย 

การสัมภาษณเชิงลึกจึงแตกตางจากการสัมภาษณเชิงสํารวจ ซึ่งเปนการถามเพื่อใหตอบมากกวา  
การสนทนาและผูตอบจะใหขอมูลไปตามโครงสรางคําถามที่เตรียมไวแลวเทานั้น ขณะที่การสัมภาษณเชิงลึกเปน  
การใชคําถามนําไปสูการสนทนา ภายใตบรรยากาศที่ผอนคลาย สบาย ๆ และเปนสวนตัว 

การเก็บรวบรวมขอมูล      
1. เก็บรวบรวมขอมูล เปนการเก็บจากขอมูลจากเอกสารเปนหลักซึ่งเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุม 

ชาติพันธุปกากะญอ รวมทั้งขอมูลท่ีเกี่ยวของพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งเปนเอกสารภาษาไทย เชน รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ 
หนังสือ วารสาร สารานุกรม เปนตน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหและนําไปเปนฐานคิดในการวางกรอบคิดใน
การศึกษาวิจัย 

2.  เม่ือไดขอมูลจนครบถวนครอบคลุมแลวผูวิจัยก็จะเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field 
Research) โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจะใชวิธีการสํารวจพื้นท่ีใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ
และการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยาง 

3.  นําหัวขอคําถามท่ีกําหนดนําไปสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูล โดยจะใชรูปแบบการสัมภาษณ
ทั้งเปนทางการและแบบที่ไมเปนทางการรวมทั้งผูวิจัยจะใชวิธีเก็บขอมูลในลักษณะการสังเกตการณแบบมีสวนรวม
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เกี่ยวของ 
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4.  นําขอมูลที่เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบตามวิธีการ นําขอมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและเขียนเปน
รายงานวิจัย 

5.  เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  
 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการตีความขอมูลจากการสัมภาษณจากการเก็บขอมูลใหมี  

ความสมบรูณมากยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะหขอมูลจะนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหรวมกับการเก็บขอมูล
ที่ไดจากการศึกษาเอกสาร ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองครบถวนของขอมูล จากบันทึกการสัมภาษณ
ของผูใหขอมูลแตละประเด็น และสรุปขอคนพบที่ไดจากการสัมภาษณและขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร 

 
สรุปการวิจัย 

งานวิจัยช้ินนี้มุงศึกษา  “แพวคึ” : หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการทําไรหมุนเวียนของ
ชาวปกากะญอบานแมวะหลวง ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก การทําไรห มุนเวียนเปน 
การเกษตรกรรมท่ีสอดคลองกับการดํารงอยูของปา ทําใหปากลับฟนคืนมาไดและเปนระบบเกษตรกรรมที่ใหชุมชน
พึ่งตนเอง การจัดระบบทรัพยากรในการทําไรหมุนเวียน เชน ปาไม ดิน ตนน้ําหวย อากาศ บางคนอาจจะมองวา  
การทําไรหมุนเวียนเปนการทําลายปาไมและเปนการบุกรุกพื้นที่ปาไม แตกลับกันการทําไรหมุนเวียนของชาว  
ปกากะญอ เปนการรกัษาหนาดินและทําใหดินอุดมสมบูรณ ชาวปกากะญอไมเคยบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมมาทําไรหมุนเวียน 
การทําไรหมุนเวียนคืออาชีพหลักของชาวปกากะญอ ซึ่งถูกมองวาเปนการทําลายปานั้นไมจริง เพราะวิถีชีวิตของ
ชาวปกากะญอตองอาศัยปา และการทําไรหมุนเวียนจะมีพิธีกรรมตาง ๆ เชน การเลี้ยงผีไร การเลี้ยงผีขาว และยังมี
การบวชปา ตามความเชื่อของชาวปกากะญอวา จะทําใหขาวงอกงามไดผลผลิตที่ดี และการบวชปาจะทําใหปาไมมี
การเจริญเติบโต และสายน้ําที่เกิดจากปาตนน้ําก็จะฟนคืนชีวิตอีกครั้ง 

1.  หลักการจัดการทรัพยากรในวัฒนธรรมการทําไรหมุนเวียนของชาวปกากะญอ 
หมูบานแมวะหลวงมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีปาไมที่กวางใหญ มีแมน้ําหวยที่ไหลผานไวใน

การทําไรหมุนเวียน มีน้ําตกท่ีไหลลงมาจากภูเขาตามธรรมชาติ มีดินท่ีอุดมสมบูรณเหมาะสําหรับการทําไรหมุนเวียน
และการปลูกพืชผักสวนครัว มีอากาศที่ปลอดโปรงเย็นสบาย มีหมอกปกคลุมรอบ ๆ ภูเขา และมีสัตวปาที่อาศัยอยู
ในปาตามธรรมชาติ ชาวบานแมวะหลวงมีหลักการจัดการทรัพยากรในวัฒนธรรมการทําไรหมุนเวียน เชน ปาไม ดิน 
น้ําตนหวย อากาศ และการทําไรหมุนเวียน ดังน้ี 

1.1 การจัดการทรัพยากรปาไม 
ชาวบานจะไมบุกรุกทําลายปา ท่ีเจาหนาที่ปาไดมีการหามไว จะไมตัดไมถาไมจําเปนจริง ๆ เพราะ

เชื่อวาการทําลายปา จะทําใหเกิดความเดือดรอน ทําใหเกิดความแหงแลง ทําใหดินพังทลาย ชาวบานบอกวาพวก
เขาอยูกับปาไมมาตั้งแตเด็กเดก็ปาไมใหท่ีอยูอาศัยและความรมเย็น และมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิมีเจาปาเจาเขาคอยคุมครองอยู 
วันท่ี 12 สิงหาคมของทุกป จะมีการปลูกปาไมทดแทน เพื่อถวายแดพระราชินีและแสดงความจงรักภักดีตอพระองค 
และที่ปลูกปาไมนั้นจะชวยใหปามีความอุดมสมบูรณ 

(สัมภาษณเมื่อ 2 กันยายน 2561) นางลินีเลาใหฟงวา เมื่อเราทําไดหมุนเวียนเสร็จก็เก็บเกี่ยว
ผลผลิตแลวจะท้ิงพื้นที่เกาไว 7-8 ป เพื่อใหดินปรับสภาพ แลวเปลี่ยนพ้ืนท่ีทําไรหมุนเวียนใหม พ้ืนท่ีที่มีปาไมพวกเรา
จะไมบุกรุกไปทําพื้นที่ตรงนั้น แตละครอบครัวจะมีพื้นที่ไวหมุนเวียนในการทําไรแตละครั้ง รัฐบาลและสังคม
ภายนอกเคยมองวา การทําไรของเราเปนการบุกรุกปาแตที่พวกเราทําไรหมุนเวียนคืออาชีพหลักที่ทํามานานแลว 
การทําไรหมุนเวียนชวยใหดินอุดมสมบูรณ และตนไมที่อยูในตัวเองทีไรหมุนเวียนพวกเราก็ไมเคยไปตัด ปลอยไวให
เปนท่ีนั่งพักเวลาไปทําไร ไมเคยไปบุกรุกพื้นที่อ่ืน พ้ืนที่แตละคนในหมูบานไดเลือกจับจองเปนพ้ืนที่ของตัวเองการท่ี
เจาหนาท่ีอุทยานกําหนด พวกเราจะวนกลับมาทําท่ีเดิมซ้าํๆเมือ่ครบกําหนดแลว การทําไรหมุนเวียนไมใชการทําลาย
ปาการทําลายอาชีพท่ีถูกสืบทอดกันมานาน กะเหรี่ยงไมทําลายปาและธรรมชาติ 
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นอกจากนี้ชาวบานหมูบานแมวะหลวงมีการจัดตั้งปาชุมชนขึ้นในหมูบาน เพื่อที่จะไมใหชาวบาน
ขยายพื้นที่การทําไรหมุนเวียน หมูบานแมวะหลวงเปนหมูบานที่อาศัยทรัพยากรปาไม มีการใชชีวิตตามธรรมชาติ  
ปาไมเปนแหลงอาหารตนไมบางชนิดที่ขึ้นมา นํามาทําอาหารได และบางชนิดก็เปนยารักษาตอนไมสบาย  วิถีชีวิต
ของชาวบาน ตองพึ่งพาอาศัยปาและไมทําลายปา ปาชุมชนของชาวบานจะแบงปาตามประโยชนใชสอย ปองกัน  
การบุกรุก เชน ปาตนน้ํา ปาอนุรักษ ปาใชสอย  

- ปาตนน้ํา หมูบานแมวะหลวงเปนบริเวณที่กําเนิดของแมน้ําหวยมีความอุดมสมบูรณมากชาวบาน
กันไว และหามทําการตัดไม หามทําไรหมุนเวียน และปลูกพืชผักตางๆ บริเวณปาตนน้ํา 

- ปาอนุรักษ ชาวบานเราวาในหมูบานมีพื้นที่ปาอุดมสมบูรณมาก หามคนในหมูบานเขาไปตัดไม
และลาสัตว และหามทําไรหมุนเวียน หรือปลูกพืชพันธตางๆ ยกเวนการเก็บสมุนไพร กรณีการอนุรักษปาบ าน 
แมวะหลวงของเรานั้นสามารถเขาไปเก็บหาหนอไมไดดวย เพราะวามีปาไผจํานวนมาก คนในหมูบานสามารถเขาไป
เก็บไดเพราะหนอไมเปนพืชเศรษฐกิจและสามารถนํามาประกอบอาหารหรือนํามาขายใหคนหมูบาน หรือตามขางทาง 
การเก็บหนอไมจะชวยใหไผแตกหนอมากขึ้นและไมเปนการทําลายปา  

- ปาใชสอย/ปาหากิน หมูบานแมวะหลวงมีพื้นที่ปาใหสมาชิกในหมูบานเขาไปใชประโยชนไดตาม
ความจําเปน เชน เก็บหาอาหาร หาของปา เก็บไมฟนไวกอไฟใหวัว ไวทํากับขาวหุงขาว หรือตัดไมสําหรับไวสรางที่
อยูอาศัย แตตองอยูในขอบเขตท่ีหมูบานยอมรับและไมทําลายปากับธรรมชาติ 

นางลินีเลาตอวา  ปาเปนตนทุนชีวิตของกะเหรี่ยงและหมูบานเปนพื้นที่อยูอาศัย ปาชุมชนชวยให
คนในหมูบานสามารถใชทรัพยากรจากปาและใชชีวิตไดอยางสบาย 

1.2 การจัดการทรัพยากรดิน 
(สัมภาษณเม่ือ 2 กันยายน 2561) นายบาเดาะเลาใหฟงวา ในการทําไรหมุนเวียนแตละคร้ังจะมี

วิธีการเวนพ้ืนที่แลวท้ิงไว 7 – 8 ป เพื่อใหดินมีการฟนตัว ท่ีเวนระยะไวนานก็เพื่อที่จะใหดินไมเสื่อมสภาพและใหดิน
มีความอุดมสมบูรณ ชาวบานทุกคนเช่ือวาถาดินอุดมสมบูรณจะทําใหการทําไรหมุนเวียน ไดผลผลิตที่ดี 

การรักษาหนาดินจะปลูกพืชคลุมดิน เชน บุก มะเขือ มะละกอ ออย ขาวโพด ฟกทองพืชผักสวน
ครัวตางๆ เพื่อเปนการยึดดินใหดินมีความอุดมสมบูรณ ชาวบานยังนําพืชผักท่ีปลูกไวมาทํากับขาวหรือนํามาขาย พืช
บางชนิดที่เก็บไวไดนาน พวกเขาก็จะเก็บไวใหญาติพี่นองที่ไปทํางานในเมืองกลับมาไดกิน และชาวบานจะไมตัดโคน
ตนไม เพราะจะทําใหหนาดินพังทลาย(ปาชุมชนบานแมวะหลวง 

1.3 การจัดการทรัพยากรตนน้ําหวย 
(สัมภาษณเม่ือ 2 กันยายน 2561) นางนอวาเลาใหฟงวา ในการทําไรหมุนเวียนจะไมเลือกพื้นที่ที่ 

ไมใกลกับตนน้ําหวย เพราะเช่ือวาถาทําไรหมุนเวียนใกลตนน้ําหวยจะทําใหไมมีน้ําใชเวลาไปทําไร จะไมทิ้งขยะลงใน
ตนน้ําหวยเพราะจะทําใหน้ําสกปรก เนาเสีย ไมมีน้ํากินไมมีน้ําใช และอีกอยางตามความเช่ือของชาวบานเช่ือวา  
ผีมีเจาแมน้ําคอยดูแล ปกปกรักษานํ้า ทําใหไมกลาทิ้งขยะลงในตนน้ําหวย จึงทําใหมีน้ําท่ีใสสะอาดตามธรรมชาติ 

เดือนธันวาคมเม่ือเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ ชาวบานจะนัดกันมาประชุมเพื่อเตรียมการทําพิธีกรรม 
เลี้ยงผีตนน้ํา เพื่อขอขมาท่ีไดเยียบน้ํา หาปลา และไดนําน้ําไปใชในการทําไรของชาวบาน การทําพิธีกรรมเลี้ยงผี  
ตนน้ําชาวบานเช่ือวาจะทําใหมีน้ํากินน้ําใชตลอดทั้งป 

1.4 การจัดการทรัพยากรอากาศ 
(สัมภาษณเมื่อ 2 กันยายน 2561) นายบาเดาะเลาใหฟงวาจะปลูกตนไมทุกปและไมตัดไม ถาตัดก็

ตอเมื่อจําเปนจริง ๆ แตก็จะปลูกตนไมอื่นทดแทน ชาวบานเช่ือวาตนไมใหความรมเย็นทําใหอากาศปลอดโปรงและ
สดช่ืน ชาวบานจะไมเผาขยะเพราะการเผาขยะหรือถุงพลาสติก จะทําใหเกิดควันมลพิษ จะไมดีตอสุขภาพเด็กเล็ก
และคนในหมูบาน จึงใชการฝงดินแทน  

การทําไรหมุนเวียน จะมีวิธีการใชมีดถอนหญาเพ่ือหลีกเลี่ยงการใชสารเคมี และถาใชสารเคมีจะ  
ทําใหสารเคมีไปทําลายสภาพอากาศและไมดีตอสุขภาพคนในหมูบาน แตการเผาไรนั้น เปนขั้นตอนในการทําไร
หมุนเวียนมันหลีกเลี่ยงไมได เพราะเปนวัฒนธรรมของชาวบานมานานแลว 
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2.  การสรางตัวตนและสื่อสารถึงความเปนนักอนุรักษปาของชาวบานแมวะหลวง 
ชาวบานแมวะหลวงมีการพยายามจะสื่อสารใหรัฐบาลและหนวยงานภายนอกเห็นวาชาวบานไมเคยตัด

ไมทําลายปา ไมเคยทําลายธรรมชาติ ปาคือที่อยูอาศัยคือแหลงอาหาร ปาใหประโยชนกับพวกเขามากมาย ปาก็คือ
บานที่พวกเขาอยูอาศัยมาต้ังแตเกิด และมีการพยายามท่ีจะสื่อสารที่จะแสดงใหเห็นวาไมไดเปนคนตัดไมทําลายปา 
เชน การบวชปา ปลูกปาทดแทน การทําไรหมุนเวียน ปาชุมชน และการแสดงปฏิทินชุมชน 

2.1  การจัดพิธีกรรมการบวชปาและเชิญบุคคลภายนอกเขารวม 
(สัมภาษณเม่ือ 2 กันยายน 2561) นายหมอลาเลาใหฟงวา ชาวบานเช่ือผืนปาที่ผานการบวชเปน

ผืนปาที่ศักดิ์สิทธ์ิ เปนการทําพิธีกรรมตามวัฒนธรรมของชาวปกากะญอ เปนการปกปองปาไมใหปาอยูกับชุมชน  
จะทําใหปาไมเจริญเติบโต การรักษาปาของชาวบานเช่ือวาปามีผีเจาปาเจาเขาคอยปกปกรักษาไมมีใครมาบุกรุก
ทําลายได และถูกสอนใหมีจิตใจที่รักปามาต้ังแตยังเล็กจึงมีการบวชปาทุกๆป 

การบวชปานั้นเปนความตองการของชาวบานที่บวชปาก็เพื่ออนุรักษธรรมชาติ ปาไม การอยูรวมกัน
ของชาวบานกับปา ชาวบานอยูกับปาอยูกับธรรมชาติมาตั้งแตรุนปูยาตายาย หมูบานแมวะหลวงของเรามีธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ เชน มีน้ําที่ไหลลงมาจากภูเขา ปาไมที่ใหความรมเย็น สัตวปา เกง กวาง ในหมูบานของ เราอยูกับ 
ปาธรรมชาติมานาน มีความผูกพันกับปามาตั้งแตเกิด ปาก็เหมือนบานของพวกเรา ไมเคยคิดที่จะทําลายปาที่อาศัย
มาตั้งแตเด็ก 

ทุก ๆ ปในหมูบานแมวะหลวงจะมีการบวชปา และจะเชิญเจาหนาที่ปาไม เจาหนาที่อุทยาน 
เจาหนาที่ อบต. มาทําพิธีการบวชปาดวย เราจะเชิญเจาหนาที่มาทุกป นัยยะหน่ึงก็เพื่อแสดงใหเห็นวาพวกทุกคน
เปนนักอนุรักษปาไมไดตัดไมทําลายปาอยางที่กลาวอางวาชาวบานตัดไมทําลายปา ชาวบานแมวะหลวงทุกคนรักปา
รักธรรมชาติอยูกับปากับเขามาต้ังแตเด็กพวกเราไมเคยคิดทําลายปา 

2.2  ปลูกปาไมทดแทน 
หมูบานแมวะหลวงมีการปลูกปาไมทดแทนในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกป เพื่อถวายใหแด 

พระราชินี กอนท่ีจะปลูกปาจะมาชวยกันถางหญา ขุดดิน พรวนดิน เพื่อเตรียมที่จะปลูกตนไมทดแทน และเพ่ือ 
ตอบแทนบุญคุณท่ีไดอาศัยปาไม ปาไมใหที่อยูอาศัยใหความรมรื่นรมเย็น ปาไมไมใชแคเปนที่อาศัยและที่ทํากินของ 
พวกเรา แตยังเปนที่อาศัยของสัตวเปนแหลงอาหาร ปาไมใหประโยชนกับชาวบานมากมาย ตนไมที่ถูกโคนหักจาก  
ลมแรง หรือผุหักตามธรรมชาติ ก็จะนํามาทําเปนฟนไวกอไฟทํากับขาวหุงขาว และเช่ือวาการท่ีปลูกตนไมเยอะ  ๆ 
เวลาที่เผาไรควันจะไมกระจายเขาหมูบาน เพราะวาตนไมจะชวยดูดควันไดดี การปลูกปาของชาวบานยังชวยทําให
ดินอุดมสมบูรณไมแหงแลงพวกเราอาศัยอยูกับปามานาน 

2.3  การสรางปฏิทินชุมชนเพ่ือสื่อสารถึงวัฎจักรการทําไรหมุนเวียน 
(สัมภาษณเม่ือ 2 กันยายน 2561) นางนอวาเลาใหฟงวา การทําปฏิทินชุมชนน้ีเพื่อแสดงใหเห็น

ตอนมีการประชุมรวมกับเจาหนาหนวยงานของNGOและเจาหนาที่อุทยาน เพื่อแสดงใหเห็นถึงหลักการการทํา 
ไรหมุนเวียนของชาติพันธุปกากะญอบานแมวะหลวง ปฏิทินชุมชนเปนการบอกเลาเรื่องราวท่ีมีการปฏิบัติสืบทอดกัน
มาตั้งแตรุนปูยา จากการที่เราสอบถามชาวบาน และผูนําชาวบานที่เปนที่นับถือของหมูบาน ปฏิทินสามารถบอกถึง
ความเปนมาของหมูบานไดบอกชวงเวลาที่คนใน หมูบานทํากิจกรรมตาง ๆ เชนเวลาการทําไรหมุนเวียน ชุมชนบาน
แมวะหลวงนี้ไมมีอะไรโดดเดนในสวนของปฏิทินก็จะมีประเพณีที่ชุมชนบานแมวะหลวงใหความสําคัญมากคือ  
การเลี้ยงผีไร ผีนา เปนผีประจําทองไรทองนา ชาวบานเช่ือกันวาเปนผีที่ปกปกรักษาพืชสวนไรนา ทําใหขาวและ  
พืชชนิดอื่น ๆ งอกงาม อุดมสมบูรณ การทําไรหมุนเวียนจะไดผลดีจึงมีการเซนไหวทุกป ปละ 4 ครั้ง 
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เดือนมกราคม – กุมภาพันธ : สํารวจพ้ืนที่ทํากิน ถางไร  ปใหมไทย 
ชาวบานจะนัดกันประชุมสํารวจพ้ืนที่ทําไร เพื่อที่จะดูวาพื้นที่ตรงไหนทําไรไดบาง และตองอยูใน

ขอบเขตที่หมูบานยอมรับวาไมทําลายปากับธรรมชาติ เพราะเช่ือวาถาไมเลือกพื้นที่กอนจะทําไร จะทํา ใหขาวหรือ
พืชผักไมเจริญงอกงาม คนในครอบครัวจะไมสบาย หรือเกิดเหตุการณตาง  ๆ ก็จะทําใหเสียเวลา และหัวหนา
ครอบครัวตองเปนคนเลือกพ้ืนที่ทําไรเปนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา 

เมื่อเลือกพื้นที่ทําไรไดแลวก็จะชวยกันถางไร แตละครอบครัวจะมาชวยกันทํา เมื่อเสร็จของ
ครอบครัวนี้แลวก็จะไปชวยอีกครอบครัวหนึ่งทํา จนกวาจะเสร็จทุกพื้นที่ท่ีชาวบานเลือก 

เดือนมีนาคม : เผาไร 
ตามวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของชาวบานกอนท่ีจะเผาไรจะทําพิธีกรรมขอขมาผีไรผีนา ชาวบาน

จะนําเหลาขาว 1 ขวด ไก 1 ตัว เพื่อขอขมากอนเผาไร แตกอนท่ีจะเผาไรชาวบานจะทําแนวก้ันไฟกอนเพื่อไมใหไฟ
ลุกลามเขาพื้นที่เขตปาไม 

เดือนเมษายน : ปลูกขาวไร / ปใหมเมือง 
กอนท่ีจะหยอดขาวชาวบานจะไปตัดไมไผยาวประมาณ 2 – 3 เมตร และนําเสียมมาตอกับไมไผ

เพื่อที่จะไดความยาว จะทําใหขุดหลุมไดถนัดและไมปวดหลัง จากนั้นผูหญิงจะลงมือหยอดเมล็ดขาวลงหลุม 
วัฒนธรรมการปลูกขาวจะใหผูชายเปนคนขุดหลุมและผูหญิงเปนคนหยอดเมล็ดขาวเพราะเชื่อกันวาจะทําใหขาวงอก
ออกมาสวยงาม 

เดือนพฤษภาคม : เลี้ยงผีขาว 
ชาวบานจะจัดทําพิธีกรรมเลี้ยงผีขาว ตามความเช่ือเช่ือวาถาทําพิธีกรรมเลี้ยงผีขาว จะทําให ขาว

เจริญเติบโตและไมลมตาย 
เดือนมิถุนายน : วางกลาขาวนา/ถางหญาขาวไร 
ชาวบานที่ทําขาวนาจะไปชวยกันวางกลาขาวนาเพื่อที่จะเตรียมปลูก สวนคนที่ทําขาวไรก็จะไป  

ถางหญาขาวไรที่ปลูกเม่ือเดือนเมษายน 
เดือนกรกฎาคม : เลี้ยงผีนา/เขาพรรษา /ปลูกขาวนา ถางหญาขาวไร 
ชาวบานจะทําพิธีกรรมเลี้ยงผีนา เหมือนตอนที่ทําพิธีกรรมเลี้ยงผีไร เมื่อทําพิธีกรรมเสร็จแลวจะ

ชวยกันลงมือปลูกขาว สวนคนท่ีทําขาวไรก็ไปถางหญาขาวไร 
เดือนสิงหาคม-กันยายน : วันแม พักงาน/ปลูกถั่วเหลือง 
ตนเดือนสิงหาชาวบานจะเริ่มปลูกถั่วเหลืองเพื่อเปนรายไดเสริมของครอบครัว ระหวางรอเก็บเกี่ยว

ผลผลิตจากการทําขาวนาและขาวไร และวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกป ทุกคนจะชวยกันปลูกปาไม เพื่อถวายแด 
พระราชินีแสดงความจงรักภักดีตอพระองค และจะทําใหหมูบานรมเย็นมีความอุดมสมบูรณ  
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ชวงเดือนกันยายนจะเปนเวลาพักงานหรือพักผอนบางวันก็อาจจะไปดูถางหญาที่ไรถั่วเหลือง ไรขาว 
นาขาว บางคนก็จะไปหาของปา เชน เห็ดโคน รถดวนหรือหนอนไมไผ หาหนอไม เพื่อไปไวทํากับขาวหรืออาจจะ
นําไปขายตามขางทาง 

เดือนตุลาคม : เลี้ยงผีไร/ผีนา เก็บเกี่ยวผลผลิต 
กอนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตชาวบานจะทําพิธีกรรมเลี้ยงผีไร เลี้ยงผีนา เพื่อเปนการขอบคุณที่ปกปอง

ดูแลขาวไร ขาวนา ตลอดทั้งป และก็จะชวยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวและถั่วเหลือง เมื่อเสร็จแลวจะนําไปตากใหแหง
ประมาณ 2 อาทิตย 

เดือนพฤศจิกายน : ตีขาว/ขนขาวไปเก็บบาน 
ชาวบานจะนําขาวที่ตากแหงแลวมาตีมีกับไมไผที่ทําไวสําหรับตีขาว เมื่อตีขาวเสร็จจะนําไมไผทํา

เปนบันไดไมสูงมาก และปกลงดินใหแนนจะนําขาวใสกระบุงและขึ้นบันไดคอย ๆ เทลงพื้น ขาวที่ไมดีไมมีน้ําหนักจะ
กระจายออกไป สวนขาวท่ีดีจะกองอยูรวมกันทําจนกวาจะเสร็จ เมื่อเสร็จแลวจะเก็บใสกระสอบและขนขาวไปเก็บที่
บานตามวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา 

เดือนธันวาคม : เลี้ยงผีตนน้ํา เก็บฟน เก็บพริก 
ตนเดือนธันวาคมตามความเช่ือชาวบานจะทําพิธีกรรมเลี้ยงผีตนน้ํา เพื่อขอบคุณผีตนน้ําที่ทําใหมี  

น้ําใชตอนทําไรทํานา เวลาวางจะไปเก็บฟนไวกอไฟใหวัว ไวกอไฟทํากับขาวหุงขาว และเก็บพริกที่ปลูกไวนําไปขาย 
สวนหน่ึงก็จะเก็บไวทาํอาหารหรือตากแหงเก็บไวใชไดนาน 

จะเห็นไดวาปฏิทินทั้ง 12 เดือนนี้จะมีการบอกวาแตละเดือนทําอะไรบาง และแสดงใหเห็นวา 
การทําไรหมุนเวียนไมไดตัดไมทําลายปา เพราะวิถีชีวิตของคนในหมูบานติดกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปฏิทิน
ยังคงแบบเดิม ๆ สืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน 

 
แผนที่เดินดินบานแมวะหลวง 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
1. นักวิจัยและผูสนใจดานงานวิจัยสามารถนํางานวิจัยนี้ไปใชประโยชนเพื่อศึกษาเก่ียวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในการทําไรหมุนเวียน 
2. ผูสนใจดานงานวิจัยเรื่องหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการทําไรหมุนเวียนของชาว  

ปกากะญอบานแมวะหลวง สามารถนําไปใชประโยชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตนเอง 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตการทําไรหมุนเวียนของแตละหมูบานวาแตกตาง

กันอยางไร และไรหมุนเวียนภูมิปญญาทองถ่ินของชาวปกากะญอท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม 
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