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สารบญั 

 หนา

บทคัดยอ ก
สารบัญ จ
สารบัญภาพ ฌ
สารบัญตาราง ฎ

 
บทที่ ๑ บทนํา 

  
๑

๑.๑ ความเปนมาของการวิจัย ๑
๑.๒ นิยามศัพท  ๖
๑.๓ พื้นที่กรณีศึกษา ๗
๑.๔ การศึกษาโดยประชาชนมีสวนรวม ๗
๑.๕ นําเสนอรายงานความกาวหนาตอคณะอนุกรรมการ
ศึกษาไรหมุนเวียนฯ 

๑๕

 
บทที่ ๒ ชุมชนชาวกะเหรี่ยง ๑๗

๒.๑ กะเหร่ียงคือใคร ๑๗
๒.๒ การตั้งถิ่นฐานและกระจายตัวของประชากรกะเหรี่ยง ๑๗
๒.๓ ชุมชนกะเหรี่ยงที่ยังทําไรหมุนเวียน การสํารวจ
เบ้ืองตน  

๒๐

 
บทที่ ๓ ประมวลองคความรูกะเหรี่ยงกับการทําไรหมุน 
เวียน 

๒๖

๓.๑ การทําไรหมุนเวียนของชาวกะเหร่ียง ๒๖
 



ฉ 

 

สารบญั (ตอ) 

 หนา

๓.๒ ความหลากหลายของการทําไรหมุนเวียนในชุมชน
ตาง ๆ 

๔๐

 ๓.๓ บทบาท คุณคา ความสําคัญของไรหมุนเวียน ๔๔
๓.๔ การปรับตัว เปล่ียนแปลงเงื่อนไขและผลกระทบตอไร
หมุนเวียน 

๑๐๕

๓.๕ ประมวลสรุปองคความรูไรหมุนเวียน ๑๑๖

 
บทที่ ๔ การทําไรหมุนเวียนของชุมชนกะเหรี่ยงโพลว 
ภาคตะวันตก 

๑๒๓

๔.๑ ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานชุมชนกะเหร่ียง 
ตําบลไลโว 

๑๒๔

๔.๒ ไรหมุนเวียนบานเกาะสะเดิ่ง ๑๒๕

๔.๓ ไรหมุนเวียนบานกองมองทะ ๑๓๙

๔.๔ พื้นที่ตองหามตามความเช่ือในการทําไรหมุนเวียน ๑๔๖

๔.๕ ขั้นตอนการทําไร ๑๕๖

 
บทที่ ๕ การทําไรหมุนเวียนของชุมชนปกาเกอะญอ 
ภาคเหนือ 

๑๖๗

๕.๑ ไรหมุนเวียนบานขุนแมหยอด-ปากลวย ๑๖๘

๕.๒ ไรหมุนเวียนบานหินลาดใน ๑๗๑

๕.๓ ไรหมุนเวียนบานแมลาปาแก ๑๗๒



ช 

 

สารบญั (ตอ) 

 หนา

๕.๔ ไรหมุนเวียนบานเกระคี ๑๗๕

๕.๕ พื้นที่ตองหามตามความเช่ือในการทําไรหมุนเวียน ๑๗๗

๕.๖ ข้ันตอนการทําไรหมุนเวียน ๑๘๑

 
บทที่ ๖ ไรหมุนเวียน ปา และความหลากหลายแหง  
พืชพันธุ  

 
๑๙๒

๖.๑ ไรขาว ไรซาก/ไรเหลา และปา ๑๙๓

๖.๒ ไรหมุนเวียนกับความสมดุลของปาและระบบนิเวศ ๑๙๘

๖.๓ ความหลากหลายของพันธุกรรมขาวและพืชอาหาร ๒๐๑

 
บทที่ ๗ การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของระบบไรหมุนเวียน 
ในพื้นที่ศึกษา 

๒๒๗

๗.๑ ไรหมุนเวียน สวน และนา ๒๒๗

๗.๒ การใชที่ดินในการผลิตปจจุบัน ๒๓๗

๗.๓ ผลผลิตขาวจากไรหมุนเวียน ๒๓๙

๗.๔ การยืดหยุนและปรับตัวของชุมชน ๒๔๓

๗.๕ อนาคตของไรหมุนเวียน ๒๕๖

 

 

 



ซ 

 

สารบญั (ตอ) 

  หนา

บทที่ ๘ บทสรุปสังเคราะหและขอเสนอเชิงนโยบาย     ๒๖๐
๘.๑ ไรหมุนเวียนสวนหน่ึงของระบบภู มิทัศน นิ เวศ
วัฒนธรรมและอาหาร 

๒๖๐

๘.๒ การจัดการทรัพยากรสวนรวมกับความยั่งยืนและเปน
ธรรมของระบบไรหมุนเวียน 

๒๖๑

๘.๓ อุดมการณทางเศรษฐกิจของไรหมุนเวียน ๒๖๓
๘.๔ ลักษณะพื้นฐานของความเปนไรหมุนเวียน ๒๖๕
๘.๕ ปญหาที่กระทบตอการดํารงอยูของไรหมุนเวียน ๒๖๖
๘.๖ ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่ อ คุมครองสง เสริมไร
หมุนเวียนใหเปนมรดกภูมิปญญาวัฒนธรรม 

๒๖๙

บรรณานุกรม ๒๗๓
ภาคผนวก ๒๗๙
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สารบญัภาพ 

 หนา

แผนภาพที่ ๒.๑ หมูบานที่ยงัมีการทําไรหมุนเวยีน  ๒๑
แผนภาพที่ ๒.๒ ไรหมุนเวยีนบานเกาะสะเดิ่ง ๒๒
แผนภาพที่ ๔.๑ ตาํแหนงพืน้ทีไ่รซากทีท่ําไรหมุนเวียนของ
บานเกาะสะเด่ิง 

๑๒๘

แผนภาพที่ ๔.๒ พื้นทีท่ําไรหมุนเวียนของบานเกาะสะเดิ่ง 
จํานวน ๑๒ ครอบครัว ในชวงป ๒๔๕๐-๒๕๕๖ 

๑๓๔

แผนภาพที่ ๔.๓ พืน้ทีท่ําไรของตวัอยางครอบครัว            
บานเกาะสะเด่ิง ในชวงป ๒๔๕๐-๒๕๕๖ 

๑๓๖

แผนภาพที่ ๔.๔ พืน้ทีท่ําไรของตวัอยางครอบครัว            
บานเกาะสะเด่ิง ในชวงป ๒๔๕๐-๒๕๕๖ 

๑๓๗

แผนภาพที่ ๔.๕ พืน้ทีท่ําไรซากทําไรหมุนเวยีนของบาน 
กองมองทะ 

๑๔๐

แผนภาพที ่๔.๖ พืน้ทีท่ําไรหมุนเวียนของบานกองมองทะ 
จํานวน ๖ ครอบครวัในชวงป ๒๔๕๐-๒๕๕๖ 

๑๔๓

แผนภาพที่ ๔.๗ พืน้ทีท่ําไรหมุนเวียนของ ๖ ครัวเรือนบาน
กองมองทะในชวงป ๒๔๕๐-๒๕๕๖ 

๑๔๕

แผนภาพที่ ๔.๘ ลกัษณะพืน้ที่ขอหามในการทําไรหมุนเวยีน ๑๕๒
แผนภาพที่ ๔.๙ ลักษณะพืน้ทีต่องหามทําไร หากพบพืน้ที่
ลักษณะนีใ้นระหวางการฟนไร 

๑๕๕

แผนภาพที่ ๕.๑ พืน้ทีท่ําไรหมุนเวียนบานขุนแมหยอด ปา
กลวย และแมราจี (ซาย) 

๑๗๐

แผนภาพที่ ๕.๒ บานหวยหนิลาด ๑๗๑
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สารบญัภาพ (ตอ) 

 หนา

แผนภาพที่ ๕.๓ ขอบเขตพืน้ทีท่ําไรหมุนเวียน ปลูกหอมแดง 
กะหล่ํา และกาแฟ บานแมลาปาแกเหนือและปาแกกลาง 

๑๗๔

แผนภาพที่ ๕.๔ พืน้ทีท่ําไรหมุนเวียนบานแมลาปาแกใต ๑๗๕
แผนภาพที่ ๕.๕ พืน้ทีท่ําไรหมุนเวียนบานเกระคี กระจายอยู
ใน ๓ โซน คือ “หม่ือหนึ” (ทิศตะวันตก), “หม่ือเถอะ” (ทิศ
ตะวันออก) และ “ที่ทา” (ทายนํ้า) 

๑๗๖

แผนภาพที่ ๕.๖ พืน้ทีต่องหามในการทําไรหมุนเวยีน ๑๗๙
แผนภาพที่ ๕.๗ ดายหญาถลกซิ่นไร ๑๘๔
แผนภาพที่ ๕.๘ เกีย่วขาวทีถู่กตองตามประเพณี ๑๘๘
แผนภาพที่ ๖.๑ พนัธุขาวไรของคนกะเหร่ียงในทุงใหญ ๒๐๓
แผนภาพที่ ๖.๒ พชืผักในไรหมุนเวยีนบานปากลวย-แมหยอด ๒๑๖
แผนภาพที่ ๗.๑ การใชทีด่นิของชุมชนหินลาดใน ๒๓๐
แผนภาพที่ ๗.๒ รปูแบบการผลิตของ ๔ ชุมชนกรณีศึกษาใน
ภาคเหนอื 

๒๓๕

แผนภาพที่ ๗.๓ ระบบเศรษฐกิจบานเกาะสะเดิง่ 
และกองมองทะ 

๒๓๖

แผนภาพที่ ๗.๔ ผลผลิตขาวไรและขาวนาเฉลีย่ตอครวัเรือน
ในป ๒๕๕๔ 

๒๔๐

แผนภาพที่ ๗.๕ รอยละของครัวเรือนที่ปลูกขาวไดไมพอกิน 
พอกิน และเหลือกนิ 

๒๔๑

แผนภาพที่ ๗.๖ รอบการทําไรหมุนเวียนของบานกองมองทะ
และเกาะสะเดิง่ ป ๒๕๕๔ 

๒๕๒

 



ก 
 

บทคัดยอ 
 

ไรหมุนเวียน หรือ “ค๊ึ” (ตามภาษาเรียกของคนกะเหร่ียงจกอร    
หรือปกาเกอะญอ) หรือ “เควอะ” (ตามภาษาเรียกของกะเหร่ียงโพลว) 
เปนระบบนิเวศเกษตรพื้นบานบนที่สูงที่คนกะเหรี่ยงพัฒนาขึ้นมาอยาง
ยาวนาน มีความโดดเดนในเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม แต
ดวยสถานการณดานการพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี นโยบายการ
จัดการทรัพยากรที่รวมศูนยของรัฐ กําลังทําใหไรหมุนเวียนอันเปน
มรดกภูมิปญญาวัฒนธรรมที่คุณคาเส่ือมสูญไป 

คณะอนุกรรมการศึกษาความเปนไปไดเพื่อเสนอใหไรหมุนเวียน
ใหเปนมรดกทางภูมิปญญาวัฒนธรรม ภายใตคณะกรรมการอํานวย
การบูรณาการเพ่ือฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหร่ียงที่แตงตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรีเรื่องแนวนโยบายในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง เม่ือ
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงไดพัฒนาโครงการศึกษาไรหมุนเวียนของ

กะเหรี่ยงเพื่อเสนอเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมขึ้นเพื่อ ๑) การ
ประมวลความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทําไรหมุนเวียน ของกะเหร่ียง

ในขอบเขตของประเทศไทย ๒) ใชกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บ
ขอมูลไรหมุนเวียนกระตุนชุมชนกะเหรี่ยงใหมีพลังปกปกรักษาและ

พัฒนาไรหมุนเวียนใหสืบทอดและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและ ๓) 
เพื่อนําไปสูการเสนอขอใหการทําไรหมุนเวียนเปนมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมในขอบเขตของประเทศไทยและของโลก 

กรอบการศึกษาดําเนินตามกรอบของอนุสัญญาวาดวยการสงวน
รักษามรดกภู มิปญญาทางวัฒนธรรมขององคการการศึกษา 

วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO)โดยยึด
หลักการมีสวนรวมของชุมชนในฐานะเปนเจาของภูมิปญญาวัฒนธรรม 
เชน ชุมชนรวมตัดสินใจใหความเห็นชอบ รวมแลกเปลี่ยนขอมูล รวมใน



ข 
 

การบันทึกขอมูล รวมในการวางแนวทางสงวนรักษาการทําไรหมุนเวียน 
การวิจัยตองมุงตอบขอสงสัยของชุมชน และสงเสริมใหชุมชนบันทึก
ความรูของตนเอง 

เพื่อเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว คณะวิจัยสวนกลางไดประสาน
กับเครือขายกะเหรี่ยงภาคเหนือและตะวันตกและผูนําชุมชนไดสราง
คณะวิจัยชาวบานเพ่ือศึกษาขอมูลกรณีศึกษา และไดรวมกันคัดเลือก
พื้นที่กรณีศึกษาในภาคเหนือ ๔ กรณี ในจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน 
และจังหวัดตาก และในภาคตะวันตก ๒ กรณีในตําบลไลโว อําเภอสังข
ละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชเกณฑการคัดเลือกจากชุมชนที่ยังมีการ
ทําไรหมุนเวียนตามประเพณีเปนหลัก และเปรียบเทียบกับบริบทรอบขาง
ใหเห็นการเปลี่ยนแปลง 

ผลการศึกษาพบวา ไรหมุนเวียนของคนกะเหรี่ยงเปนระบบนิเวศ
เกษตรพื้นบานบนพื้นที่สูงที่พัฒนาขึ้นมาจากความรูทองถิ่นที่ส่ังสมมา
ยาวนานตอระบบนิเวศปาเขตรอนช้ืนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูง มีวัฎจักรการหมุนเวียนธาตุอาหารรวดเร็ว  ดวยเหตุน้ีวงจรการผลิตที่
ใชพื้นที่ระยะส้ันและพักฟนพื้นที่ระยะยาวจึงเปนการจําลองวัฎจักรระบบ
นิเวศเขตรอนช้ืน ความอุดมสมบูรณของผลผลิตในไรหมุนเวียนจึง
ข้ึนอยูกับความม่ันคง สมดุลของระบบนิเวศ 

ที่ สําคัญไรหมุนเวียนไมไดดํารงอยูโดดๆ แตเปนระบบนิเวศ
ประดิษฐหนวยยอยภายใตนิเวศวิทยาภูมิทัศนใหญที่มีทั้งภูเขา ที่สูง หุบ
เขา ตนนํ้า ปาทึบ ปาผสมผลัดใบ ทุงหญา ฯลฯ ที่เช่ือมโยงกันทั้งระบบ
ไรหมุนเวียนดํารงอยูรวมกับระบบผลิตอาหารอ่ืนๆ เชน สวนรอบบาน นา 
พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ หลากหลายกันไป ไรหมุนเวียนยังมีบทบาท
สําหรับผลิตขาวเพื่อบริโภค และยังมีพื้นที่สวน ไร สําหรับผลิตเพื่อ
คาขายและบริโภคบางสวน ไรหมุนเวียนยังเปนพื้นที่ปฏิบัติการทาง
วัฒนธรรมที่เช่ือมรอยชุมชน รวมกับพื้นที่อ่ืนๆ เชน พื้นที่ปา พื้นที่ตนนํ้า 
พื้นที่อยูอาศัย และพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิอ่ืนๆ จากทั้งหมดเราไดเห็นภูมิทัศนทาง
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นิ เวศ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่ มีสวนประกอบยอยที่ มีหนาที่
หลากหลายแตเช่ือมโยงถึงกัน ดังน้ัน การธํารงรักษาไรหมุนเวียนจึง
ไมใชเพียงการปกปองรักษาพื้นที่ไร หรือระบบการผลิตไร แตตอง
สงเสริมใหชุมชนมีสิทธิในการเขาถึง จัดการคุมครองและใชประโยชน
จากระบบภูมิทัศนทางนิเวศ เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรมทั้งระบบอยาง
ยั่งยืนมีประสิทธิภาพ และเปนธรรมดวย 

องคประกอบพื้นฐานของความเปนไรหมุนเวียน คือ เปนระบบการ
ผลิตขาวที่มีอุดมการณผลิตเพื่อยังชีพของชุมชน สอดคลองกับระบบ
นิเวศปาเขตรอน พื้นที่ที่เลือกปลูกเปนปาผสมผลัดใบ เพราะฟนตัวเร็ว 
ไมเลือกพื้นที่ลาดชันเกินไป โดยทําการผลิตระยะสั้นและปลอยใหพัก

ฟนระยะยาว จนผืนดินคืนความสมบูรณ (เฉล่ีย ๗-๑๐ ปข้ึนไป) จึงหมุน
กลับมาทําพื้นที่เดิม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับลักษณะความสมบูรณของพื้นที่น้ันๆ 
เปนหลัก และใชหลักการจัดการทรัพยากร (ปา นํ้า ดิน และชีวภาพทั้ง
ระบบ) ของชุมชนรวมกัน โดยมีความหลากหลายและยืดหยุน เปนระบบ
ที่ผลิตอาหารพื้นบานอยางหลากหลาย ใชพันธุขาวพื้นบาน มีการปลูก
พืชอาหารทองถิ่นหลากหลายผสมผสานกับขาว เชน ถั่ว พริก แตง ฯลฯ 
ระบบการผลิตดังกลาวสะทอนถึงความเช่ือ ที่มีตอส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเหนือ
ธรรมชาติ ทําใหไรหมุนเวียนยังเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมของชุมชน  

ไรหมุนเวียนของคนกะเหร่ียงกําลังเผชิญแรงเสียดทานอยาง
รุนแรงจากกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจเงินตรา พืชเศรษฐกิจที่มาพรอม
กับการครอบครองทรัพยากรจากคนภายนอก ซึ่ งไดกระทบตอ
อุดมการณการผลิตเพื่อยังชีพ ระบบการจัดการทรัพยากรรวมของ
ชุมชน คานิยม คุณคา อัตลักษณของชุมชน เม่ือผนวกกับนโยบายการ
จัดการทรัพยากรของรัฐที่ยังคงรวมศูนยอํานาจจัดการโดยเฉพาะใน
เขตปาอนุรักษที่ชุมชนกะเหรี่ยงสวนใหญอยูในพื้นที่ดังกลาว ทําใหไร
หมุนเวียนซึ่งเปนรูปธรรมของสิทธิชุมชนตอระบบการผลิต และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณีไมไดรับการ
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คุมครอง ปจจัยเงื่อนไขเหลาน้ีทําใหจํานวนไรหมุนเวียนลดลงอยาง
รวดเร็วทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ปญหาทั้งหมดที่กลาวมามีที่มา
จากทั้งจากปญหาในเชิงโครงสรางนโยบายรัฐ และกลไกทางเศรษฐกิจ 
ที่สําคัญคือ อคติหรือความไมเขาใจของรัฐและสวนตางๆ ในสังคมที่มีตอ
นิเวศเขตรอน ระบบสิทธิการจัดการทรัพยากรรวม และวัฒนธรรม
ประเพณีของคนกะเหร่ียง 

เพื่อการคุมครองไรหมุนเวียนใหเปนมรดกภูมิปญญาวัฒนธรรม

ของชาติและของโลก คณะวิจัยมีขอเสนอวา ๑) รัฐ (โดยการผลักดัน
ของสังคม) ควรใหมีนโยบาย กฎหมายรองรับสิทธิชุมชนกะเหร่ียงตอภูมิ
ทัศนทางนิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมทั้งระบบโดยมีการสรางกลไกเชิง
สถาบันในการจัดการพื้นที่ภูมิทัศนนิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม โดยเปน

กลไกที่ชุมชนเปนฐาน ๒) จัดตั้งกองทุนเพื่ออนุรักษและฟนฟูไร
หมุนเวียนเพื่อใหไรหมุนเวียนยังสามารถทําหนาที่ผลิตเพื่อยังชีพและ

หนาที่เชิงวัฒนธรรม ๓) สงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและความย่ังยืนการผลิตของไรหมุนเวียนใหมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้นสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ 

และนโยบาย ๔) พัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนกะเหรี่ยงจากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ เชน การพัฒนาพันธุกรรมขาวและพืชอาหารทองถิ่น 

การพัฒนายา และอ่ืนๆ เปนตน ๕) เผยแพรใหแกสังคมไดยอมรับคุณคา 
ความสําคัญของไรหมุนเวียนทั้งในเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 
พรอมใชเปนแนวทางสงเสริมชุมชนกะเหรี่ยงอ่ืนๆ ที่ไดละทิ้งไร
หมุนเวียนหรือกลุมชาติพันธุ อ่ืนๆ ที่อยูในพื้นที่ สูงไดนําความรูไร
หมุนเวียนไปประยุกตใชในการพัฒนาระบบการผลิตของตนอยาง
เหมาะสม 
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บทที ่๑ 
บทนาํ 

๑.๑ ความเปนมาของการวิจัย 

 การทํา “ไรหมุนเวียน”1 หรือระบบนิเวศเกษตรพื้นบานแบบ
หมุนเวียนบนที่สูงเปนหน่ึงในระบบเพาะปลูกและระบบการจัดการ
ทรัพยากรของกลุมชาติพันธุบนที่ สูงที่ มีมาชานาน กลุมชาติพันธุ
โดยเฉพาะกะเหร่ียงไดคิดคน พัฒนาระบบดังกลาวใหสอดคลองกับ
ระบบนิเวศปาเขตรอนที่มีวัฎจักรการฟนตัวเองรวดเร็ว และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง หลักการทําไรขาวระยะส้ันและทิ้งผืนดินพัก
ฟนตัวระยะยาวจึงจะวนกลับมาทําไรใหมอีกรอบไดนําพาความสมบูรณ

                                                            

1ผูวิจัยใชคําวา “ไรหมุนเวียน” เปนเบื้องตน เน่ืองจากเปนคําท่ัวไปท่ีใชเรียกไร
ขาวบนท่ีสูงของคนกะเหรี่ยง แตผูวิจัยตระหนักวาการใชคําดังกลาวเสี่ยงตอความ
เขาใจท่ีคลาดเลื่อนได เนื่องจากคําวา “ไร” หรือ “พืชไร” ในปจจุบันท้ังในความ
เขาใจท่ัวไปและในวิชาการเกษตรหมายถึง พืชเศรษฐกิจท่ีเปนพืชลมลุกอายุสั้น 
ปลูกบริเวณกวาง ตองถางพื้นท่ีใหเตียน ไมตองดูแลใกลชิด (ชนะ  วังหมุน. 
๒๕๕๓. งานเกษตร (พืช) ม.๑ – ม.๓. บริษัทอักษรเจริญทัศน อจท. จํากัด. 
กรุงเทพ. ๑๐๖ หนา) จึงทําใหคนจํานวนมากมักมองไรหมุนเวียนเชนเดียวกับไร
ขาวโพด ไรมันสําปะหลัง ฯลฯ และเม่ืออยูในพื้นท่ีปา จึงคิดวาไป “ไรหมุนเวียน” 
เปนตนเหตุแหงการทําลายปา หากแตในภาษาและในการจําแนกระบบการเกษตร
ของคนกะเหรี่ยงเอง ไรหมุนเวียน ซึ่งคนกะเหรี่ยงเผาปกากะญอเรียกวา “คึ๊” หรือ
คนกะเหรี่ยงโพลวงเรียกวา “เควอะ” เปนการเรียกเจาะจงเฉพาะระบบการผลิตขาว
ไรพ้ืนบาน ท่ีปลูกเพื่อยังชีพ ปลูกขาวและพืชอาหารอื่นแบบผสมผสาน ใชการ
หมุนเวียนพักฟนพื้นท่ีจนดินฟนตัวแลวจึงวนกลับมา และมีพิธีกรรมความเชื่อตอสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิในการเลือกพื้นท่ี ขอพื้นท่ี และดูแลระบบการผลิตตลอดฤดูกาลผลิต แต
สําหรับไรพาณิชยอื่นๆ คนกะเหร่ียงจะไมเรียกวา “คึ/เควอะ” แตการใชชื่อเฉพาะ
ไปเลย หรือพวงดวยคําอธิบายลักษณะสําคัญของระบบการผลิตดังกลาวก็อาจจะ
ยืดยาวเกินไป อีกท้ังผูวิจัยก็ตระหนักวา คําวา “ไรหมุนเวียน” เปนคําท่ีนักวิชาการ 
นักพัฒนาเอกชนใชรณรงคเพื่อแยกแยะความแตกตางจาก “ไรเลื่อนลอย” มาเปน
เวลานาน ผูวิจัยจึงยังคงใชคําวา “ไรหมุนเวียน” ตอไป โดยนิยามศัพทใหชัดเจน 
และสอดแทรกคําวา “คึ๊เควอะ” เปนบางครั้ง 
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ของพืชพันธุธัญญาหารและความมั่นคงของระบบนิเวศ ไรหมุนเวียน
เปรียบเหมือนธนาคารพันธุกรรมขาวไรพื้นบานที่สมบูรณที่สุด วงจรการ
หมุนเวียนพื้นที่ดํารงอยางม่ันคงดวยระบบการจัดการทรัพยากรรวม 
โดยไมมีระบบกรรมสิทธ์ิที่ดินสวนบุคคล กระบวนการทั้งหมดนี้ตกผลึก
เปนองคความรูถายทอดจากรุนสูรุนโดยส่ือสารผานประเพณี พิธีกรรม
ของชุมชน   

 ปจจุบันระบบไรหมุนเวียนกําลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยางมาก 
การเขามาของเศรษฐกิจเงินตรา การสงเสริมพืชเศรษฐกิจระยะส้ันของ
รัฐ และระบบกรรมสิทธ์ิที่ดินปจเจก และอื่นๆ ที่เนนการปลูกพืชเงินสด 
ทําใหรัฐและสังคมมองวาไรหมุนเวียนเปนระบบการผลิตที่ ไร
ประสิทธิภาพ นโยบายการจัดการปาของรัฐที่มุงจัดการปาใหเปนพื้นที่
ปลอดมนุษยและกิจกรรมของประชาชน ทําใหไรหมุนเวียนถูกมองวา
เปนการเกษตรที่ทําลายปา โดยเหมารวมไปกับระบบไรเลื่อนลอย 
กระแสความนิยมอาหารรวมสมัย ไดเปลี่ยนรสนิยมบริโภคอาหารของ
ผูคนจนหลงลืมอาหารพื้นบาน และระบบการผลิตอาหารพื้นบานอยางไร
หมุนเวียน และในบริบทการพัฒนาเพื่อความทันสมัย ไรหมุนเวียนใน
ฐานะอัตลักษณทางวัฒนธรรมของกะเหร่ียงซึ่งเปนกลุมชาติพันธุบนที่สูง 
ถูกมองวาเปนรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีที่ลาหลัง  

 ปจจัยการเปล่ียนแปลงเหลาน้ีไดสรางแรงกดดันตอกะเหร่ียงและ
กลุมชาติพันธุอ่ืนๆ อยางมาก การที่รัฐบังคับใหกะเหรี่ยงทําไรคงที่ หรือ
กําหนดระยะเวลาพักฟนดินต่ําที่สุดทําใหกะเหรี่ยงประสบปญหาความ
ไมม่ันคงทางอาหาร เพราะผลผลิตในไรตกต่ํา ความหลากหลายทาง
ชีวภาพถดถอย ระบบนิเวศเส่ือมโทรม ระบบเศรษฐกิจเงินตราไดทําให
ชุมชนตางๆ ตองการเงินสดเพื่อดํารงชีพมากขึ้น จึงเกิดแรงกดดันใหหัน
มาปลูกพืชพาณิชยที่มาพรอมกับการสงเสริมของรัฐและกลุมทุน
การเกษตร การขยายตัวแนวคิดระบบกรรมสิทธ์ิที่ดินปจเจกทําให
จํานวนไรหมุนเวียนไมเพียงพอ เม่ือไรหมุนเวียนในฐานะระบบการผลิต 
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การจัดการทรัพยากร และระบบเศรษฐกิจพึ่งตนเองพังทลายลง ไดสราง
ปญหาและผลกระทบตอชุมชน นิเวศอยางมาก ความลมเหลวของระบบ
ไรหมุนเวียนโดยถูกแทนที่ดวยพืชพาณิชยเปนปจจัยการรุกพื้นที่ปา 
ในทางเศรษฐกิจชุมชนเริ่มพึ่งตนเองไมไดตกเปนเบ้ียลางกลไกตลาดที่
พวกเขาไมมีอํานาจตอรอง ในทางสังคมวัฒนธรรม การเส่ือมถอยไร
หมุนเวียนกระทบตออัตลักษณและศักดิ์ศรีของคนกะเหร่ียง และในทาง
การเมือง พวกเขาขาดอํานาจตอรองในการกําหนดวิถีชีวิตตนเอง และ
ยังถูกตีตราวาเปน “ชาวเขา” ตัดไมทําลายปาและเปนภัยตอความม่ันคง 
และเม่ือมองภาพรวมแลวสังคมกําลังสูญเสียระบบการผลิตและการ
จัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนบนที่สูง สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

 กะ เหรี่ ยง จํานวนมากพยายามปรับตั วรับกับกระแสการ
เปล่ียนแปลง บางก็กระโจนเขาสูระบบการผลิตเชิงพาณิชยซึ่งสวนมาก
ประสบความลมเหลว บางสวนยังยืนหยัดระบบไรหมุนเวียนแบบเดิมแตก็
กําลังถูกรัฐและกลไกตลาดกดดันทุกขณะ บางสวนปรับประยุกตดวยการ
จัดแบงพื้นที่การผลิตและพื้นที่ทรัพยากรใหมใหเหมาะสม ทําไร
หมุนเวียนควบคูไปกับระบบการผลิตอ่ืน 

 จากการเคลื่อนไหวผลักดันอยางตอเน่ืองของคนกะเหร่ียงที่
พยายามปกปองสิทธิชุมชนตอฐานทรัพยากร การผลิต และวัฒนธรรม 
โดยมีระบบไรหมุนเวียนในฐานะสวนหนึ่งของอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ของพวกเขา โดยไดรับแรงสนับสนุนจากนักพัฒนาเอกชน นักวิชาการที่
เห็นคุณคาของไรหมุนเวียนในฐานะระบบการจัดการทรัพยากรและการ
ผลิตที่สมดุล และยั่งยืน และตองการใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชาติ จึงทําใหคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ “การฟนฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง” 
ตามขอเสนอของคณะกรรมการอํานวยการ บูรณาการ เพื่อฟนฟูวิถีชีวิต
กะเหรี่ยง เม่ือวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งในสวนหน่ึง ไดระบุวา ในการ
ฟนฟูการทําไรหมุนเวียนเปนหัวใจสําคัญในการฟนฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรม
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กะเหรี่ยง เพราะการทําไรหมุนเวียนซึ่งในสายตาของนักวิชาการบาง
สาขาวิชา สังคมไทยทั่วไป และองคกรของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดการ
ทรัพยากรปา มองวาเปนการทําลายปา แตในสายตาของกะเหรี่ยง และ
นักวิชาการที่ทํางานเก่ียวกับวัฒนธรรม มองวาเปนการเกษตรกรรมที่
สอดคลองกับการดํารงอยูของปาเมืองรอน เพราะวาการทําไรหมุนเวียน 
เปนกระบวนการสําคัญในการรักษาความหลากหลายของพันธุพืช และ
แหลงอาหารตลอดทั้งป งานวิจัย (อานันท กาญจนพันธุ และคณะ 
๒๕๔๗) คนพบวาความหลากหลายของพันธุพืช มีสูงถึง ๒๐๔ สายพันธุ 
ในภูมินิเวศของไรหมุนเวียน  

 อน่ึงตามอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรม (Convention for the Safeguarding of the Intangible 

Cultural Heritage -ICH) ของ UNESCO ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๔๖ (ค.ศ.๒๐๐๓) มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมมีความสําคัญใน
ฐานะที่เปนบอเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนหลักประกัน
ของการพัฒนาที่ยั่ งยืน ดัง น้ันชุมชนนานาชาติ  และรัฐภาคีของ

อนุสัญญาควรไดรวมกัน “ปกปองคุมครอง” มรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรม โดยการแลกเปล่ียนความเขาใจซึ่งกันและกัน  ในที่น้ี “การ

ปกปองคุมครอง” หมายถึง “การจําแนก การบันทึกหลักฐาน การวิจัย 
การสนับสนุนและสงเสริมใหมีการสืบสาน (ครอบคลุมการถายทอด การ
อนุรักษ และสรางสรรค) มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม อยางยั่งยืนตาม
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม(อางใน ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ,๒๕๕๔) 
ดังน้ันคณะกรรมการอํานวยการ บูรณาการ เพื่อฟนฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง 
กระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนภาคสังคมตางๆ เห็นพองตองกันวาควรที่
จะผลักดันใหไรหมุนเวียนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมของโลกดวย ดังน้ันจึงสมควรที่จะตองมีการศึกษาเพื่อ
ประมวลใหเห็นถึงคุณคา ความสําคัญของไรหมุนเวียนในฐานะมรดกภูมิ
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ปญญาทางวัฒนธรรมท่ียังมีชีวิตใหไดรับการคุมครองและสนับสนุน
สืบไป จึงเปนที่มาของโครงการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 

 คําถามที่รัฐและสังคมไทยควรใครครวญก็คือ เราจะปลอยให
กะเหรี่ยงปกปองไรหมุนเวียนอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขา
ตามลําพัง จนสูญหายไปในที่สุด หรือเราควรจะมีสวนรวมในการศึกษา
และพัฒนาระบบไรหมุนเวียนใหมีความเขมแข็งในการเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงไดมาก งานวิจัยช้ินน้ีเปนความพยายามอีกครั้งหน่ึงที่
คณะวิจัยรวมกับเครือขายกะเหร่ียงเพื่อวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมซึ่งมี
พื้นที่ทํางานครอบคลุมทั้ง ๑๕ จังหวัดที่มีชุมชนชาวกะเหรี่ยงและมีผู
ประสานงานแบงเปนเขตตาง ๆ ครอบคลุมทั้ง ๑๕ จังหวัด จะรวมกัน
ทํางานศึกษาขอมูล ประมวลองคความรูเกี่ยวกับไรหมุนเวียนเพ่ือแสดง
ใหเห็นถึงคุณคาที่มีตอระบบนิเวศปาเขตรอนบนที่สูง คุณคาในเชิง
เศรษฐกิจที่เปนแหลงพันธุกรรมขาวและพืชพื้นบานที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจสูง และคุณคาในทางสังคมและวัฒนธรรมในฐานะ
เปนรูปธรรมขององคความรูเชิงนิเวศวัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตที่
สอดคลองกับธรรมชาติ พรอมกันน้ียังตองการศึกษาเงื่อนไขเชิงบวกและ
ลบที่กระทบตอความย่ังยืนของไรหมุนเวียน เพื่อแปรมาเปนขอเสนอทั้ง
ในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ในการปกปอง และพัฒนาระบบไร
หมุนเวียนใหยังคงเปนมรดกทางภูมิปญญาวัฒนธรรมของสังคมไทยและ
โลกตอไป 

 คณะผูวิจัยจะใชกระบวนการศึกษาแบบมีสวนรวมของชุมชนและ
เครือขายกะเหรีย่งฯ ในทกุกระบวนการ อันเปนไปตามขอกําหนดของ

การข้ึนทะเบียน ICH จําเปนตองเนนความสําคัญของการมีสวนรวมของ

ชุมชน (community involvement) ซึ่งหมายถึง “ผูถือครองและผูปฏิบัติ

ตามประเพณ”ี (traditional bearers and practitioners) ใหกวางขวาง
ที่สุดเทาที่จะเปนไปได รวมทั้งในการจัดทําบัญชีรายการ 
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(inventorying) ยงัตองยึดหลักการ “การมีฉันทามตโิดยอิสระ ลวงหนา

และไดรับการบอกแจง” (Free, prior, and informed consent) จาก
ชุมชนที่เปนผูถือครองและผูปฏิบัตติามประเพณี 

๑.๒ นิยามศัพทไรหมุนเวียน  

 ภาษากะเหร่ียงปกากะญอเรยีกวา “คึ” หรือ “คึ/ฉ่ึย” คําวา “คึ” 

สวนกะเหรี่ยงโพลวเรียกวา “เควอะ” หรือ “เควอะ/ค้ึย”2 หมายถึง ระบบ
การผลิตขาวไรพืน้บานบนพื้นที่สูง มีฐานคิดการเปนสวนหน่ึงของ
ธรรมชาติ โดยจําลองการระบบนิเวศปาเขตรอนที่มีการฟนตัวของ
ธรรมชาติและการหมุนเวียนธาตุอาหารอยางรวดเรว็มาเปนระบบการทํา
ไรระยะส้ันแลวพักฟนผืนดนิที่เพิ่งทาํไรเสร็จไวจนกวาจะคืนความ
สมบูรณแลวจึงวนกลับมาอีกทําทีเ่ดมิอีกครั้งหน่ึงโดยระหวางนัน้ก็ยาย
ไปทําที่อ่ืนซึ่งกใ็ชระบบหมุนเวยีนพืน้ที่เชนกนั  

 ไรหมุนเวยีนเปนระบบการผลิตที่มีอุดมการณเพื่อยังชีพของ
ครอบครวัและชุมชนเปนหลักใชปลกูขาวพันธุพื้นบานผสมผสานกับพืช
อาหารอ่ืนๆ แมจะมีขาวเปนพืชหลักแตกต็องมีพืชอาหารอ่ืนๆ ดวย 

 ความเปนไรหมุนเวยีนยังตองมีฐานทางวัฒนธรรมรองรบั โดยมี
พิธีกรรมความเช่ือตอส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในการเลือกพื้นที่ ขอพื้นที่ และดูแล
ระบบการผลิตตลอดฤดกูาลผลิต ความเช่ือดังตอส่ิงศักดิ์สิทธ์ิดังกลาว
เช่ือมโยงความอยูดีมีสุขของระบบนเิวศ ระบบการผลิต ระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภาวะของชุมชนดวย 

 
                                                            
2
 คําวา “คึ” และ “เควอะ” หมายถึง ไรขาวที่ปลูกในปน้ัน สวนคําวา “ฉ่ึย” และ “ค๊ึย” หมายถึงไร

ขาวที่เก็บเก่ียวแลวปลอยใหฟนตัวเพ่ือหมุนกลับมาทําไรขาวอีก โดยคําเรียกในภาษากลาง ใน
ภาคเหนือใชคําวา ไรเหลา สวนทางภาคตะวันตกใชคําวา ไรซาก ซ่ึงในงานศึกษาน้ีจะใชทั้ง
สองคําตามที่แตละภาคใช 
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๑.๓ พื้นที่กรณีศึกษา 

๑. บานขุนแมหยอด- ปากลวย – แมราจี กะเหร่ียงจกอร ตําบลแมศึก 
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

๒. บานหินลาดใน กะเหร่ียงจกอร ตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา 
จังหวัดเชียงราย  

๓. บานแมลาปาแก กะเหรี่ยงจกอร ตําบลขุนแมลานอย อําเภอแมลา
นอย จังหวัดแมฮองสอน 

๔. บานเกระคี กะเหรี่ยงจกอร ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง 
จังหวัดตาก 

๕. บานกองมองทะ กะเหร่ียงโพลว ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

๖. บานเกาะสะเด่ิง กะเหรีย่งโพลว ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี 
จังหวดักาญจนบุรี  

 
๑.๔ การศึกษาโดยชุมชนมีสวนรวม 

 งานวิจัยช้ินน้ีเปนการดําเนินการของคณะอนุกรรมการศึกษา
ความเปนไปไดเพื่อเสนอใหไรหมุนเวียนใหเปนมรดกทางภูมิปญญา
วัฒนธรรม อันเปนหน่ึงในคณะกรรมการอํานวยการบูรณาการเพ่ือฟนฟู
วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงที่แตงตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแนวนโยบาย
ในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง เม่ือวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยคณะ
กรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ดังกลาวมีผูแทนจากเครือขาย
กะเหรี่ยงทั้งภาคเหนือและภาคตะวันตกเขามารวมเปนกรรมการโดยตรง 
 กระบวนการวิจัยเริ่มตนข้ึนเม่ือคณะอนุกรรมการฯ ไดกรอบ
การศึกษาโดยยึดตามอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรม (Convention for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage -ICH) ของ UNESCO เปนหลัก  
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 3หลักการสําคัญของการศึกษาตามกรอบอนุสัญญาฯ ไดแก 
ขอบเขตสาขามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมหลายดาน
ความสําคัญของการใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการรวบรวมและ
จัดเก็บขอมูลใหความสําคัญกับการพยายามทําความเขาใจความ
หลากหลายในเร่ืองความหมายของชุมชน 
 การมีสวนรวมของชุมชนเปนหลักสําคัญยิ่ งในการวิ จัยมี
องคประกอบเชน ชุมชนรวมตัดสินใจใหความเห็นชอบ รวมแลกเปลี่ยน
ขอมูล รวมในการบันทึกขอมูล รวมในการวางแนวทางสงวนรักษา การ
วิจัยตองมุงตอบขอสงสัยของชุมชน สงเสริมใหชุมชนบันทึกความรูของ
ตนเอง หากการเผยแพรขอมูลใดอาจขัดกับประเพณีของชุมชนตองผาน
การเห็นชอบจากชุมชน มีการปรับปรุงขอมูลอยางสมํ่าเสมอ มุงสงเสริม
สนับสุนนการเรียนรูอยางกวางขวาง และใหความสําคัญกับการสราง
จิตสํานึก 
 เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของอนุสัญญาฯ คณะผูวิจัยจึง
ออกแบบการศึกษาวิจัยออกเปน ๒ สวน ดังน้ี 

1) การศึกษาเอกสาร โดยการทบทวนวรรณกรรมความรูตางๆ ที่
เกี่ยวกับไรหมุนเวียนของคนกะเหร่ียงและบริบทที่เกี่ยวของ 
และใชฐานความรูดังกลาวมาวางกรอบการศึกษาเบ้ืองตนใน
สวนน้ีดําเนินการโดยคณะวิจัย เม่ือประมวลความรู และกรอบ
การศึกษาไดก็นําไปปรึกษาหารือกับตัวแทนเครือขายกระเหรี่
ยงภาคเหนือและตะวันตก 

2) การเก็บขอมูลภาคสนาม ซึ่ ง เปนสวนหลักของงานวิ จัย 
คณะผูวิจัยไดใหเครือขายกะเหรี่ยงทั้งสองภาคคัดเลือกพื้นที่
ศึกษา และคัดเลือกนักวิจัยชาวบาน เพื่อทําหนาที่หลักในการ
เก็บขอ มูลในชุมชน และจัดกระบวนการปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน จึงถือไดวางานวิจัยช้ินน้ีเปน

                                                            

3ประมวลจาก ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, (๒๕๕๓), (ราง) แนวทางการรวบรวมและ
จัดเก็บขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเพื่อจัดทําคลังขอมูลมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมในขอบเขตของประเทศไทย, เรียบเรียงจากกรอบอนุสัญญาวาดวย
การสงวนรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม UNESCO, (เอกสารสําเนา) 



๙ 

 

งานวิจัยที่ดําเนินการโดยเครือขายกะเหร่ียงฯ และผูแทนชุมชน
เปนหลัก 

 
ตารางที่ ๑.๑ จํานวนครัวเรือนที่ใหขอมูลในแบบสัมภาษณ 

หมูบาน จํ า น ว น
ครัวเรือน 

ครวัเรอืน
สมัภาษณ

เปอร
เซน็ต 
สมัภาษณ 

ครวัเรอืน
ทาํไร
หมนุเวยีน

ขุนแมหยอด – ปา
กลวย – แมลาจี  

๘๙ ๘๙ ๑๐๐ ๘๙ 

หินลาดใน ๒๔ ๒๔ ๑๐๐ ๒๓ 
แมลาปาแก ๑๗๗ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 
เกระคี ๕๐ ๓๑ ๖๒ ๓๑ 
กองมองทะ ๑๒๐ ๒๕ ๒๑ ๒๓ 
เกาะสะเดิ่ง ๕๕ ๓๗ ๖๗.๒๗ ๓๗ 

รวม ๔๖๒ ๒๘๑ ๖๑ ๒๗๘

 
๑.๔.๑ คณะวิจัยสวนกลาง 

 นายกฤษฎา บุญชัย หัวหนาโครงการ 
 นางสาวพรพนา กวยเจริญ หัวหนาโครงการรวม 
 นางสาวนนทวรรณ แสนไพร นักวิจัย 
 นางสาวแสงวรรณ ปาลี นักวิจัย 

 
      ๑.๔.๒ คณะวิจัยจากเครือขายกะเหรี่ยงภาคเหนือ 

 นายบุญจันทร จันหมอ ประสานงานกลาง 
 นายเฉลิมพล เวชกิจ และนายธวัชชัย จอมติ บานหินลาดใน 

อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
 นายไชยยา บึโข และนายบุญเลิศ กิจวรรณศิลป บานแมลาปาแก 

อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 



๑๐ 

 

 นายวิฑูรย แจมรัตนสุวรรณ บานขุนแมหยอด-ปากลวย อําเภอแม
แจม จังหวัดเชียงใหม 

 นายสุรัตน ดีทองขาว และนายอัศวิน ชมชิดพนา บานเกระคี 
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

 
     ๑.๔.๓ คณะวิจัยจากเครือขายกะเหรี่ยงภาคตะวันตก 

 คุณอภิชาติ เสตะพันธ ประสานงานกลาง และหัวหนานักวิจัยบาน
กองมองทะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และผูวิจัยชาวบาน 
ไดแก นายวิเชียร พนาอุดม   

 คุณอภิชาติ  ไทรสังขทัศนีย หัวหนานักวิจัยบานเกาะสะเดิ่ง อําเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และผูวิจัยชาวบาน ไดแก นายวิจัย 
วิฑูรย, นายวันชัย สุดกองหลา, และนายสมปอง ทองผาชะงอน 
 
๑.๔.๔ ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ๑ ป เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน 

๒๕๕๕ ถึง วนัที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (ขยายเวลาเปนธันวาคม ๒๕๕๖) 

 
๑.๔.๕ การดําเนินการของโครงการ 

 ๑) วางแผนงานภายในคณะวิจัยกลาง 

 - ประชุมคณะวิจัยเพื่อทําความเขาใจวัตถุประสงค แนวทาง
การศึกษา และแบงบทบาทการทํางาน 

 - กําหนดกรอบการทบทวนวรรณกรรม โดยยึดตามหลักคําถาม
วิจัยของโครงการ ที่ประยุกตมาจากแบบบันทึกการจัดเก็บรวมรวมขอมูล
รายการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
 ๒) นําเสนอขอมูลที่มา วัตถุประสงคของโครงการศึกษาไร
หมุนเวียนของกะเหรี่ยงเพื่อเสนอเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
ใหแกเครือขายกะเหรี่ยงฯ เพื่อช้ีแจงรายละเอียด ทําความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงการ  



๑๑ 

 

 - รวมประชุมกับเครือขายกะเหรี่ยงภาคเหนือ เม่ือวันที่  ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่เชียงใหม 

 - รวมประชุมกับเครือขายกะเหรีย่งภาคตะวนัตก เมือ่วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ราชภฎั กาญจนบุรี 

 ๓) ประชุมกับตัวแทนเครือขายกะเหรี่ยงฯ เพื่อวางกรอบทํางาน 
คัดเลือกพื้นที่ ผูประสานงานกลางนักวิจัยพื้นที่และเริ่มดําเนินการเก็บ
ขอมูล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 เครือขายกะเหรี่ยงและชุมชนในพื้นที่ศึกษาไดมีสวนรวมใน
การศึกษาวิจัยตั้งแตเริ่มตนกระบวนการดังน้ี 

 - คณะวิจัยสวนกลางฯ ไดไปปรึกษาหารือกับเครือขายกะเหร่ียง
ทั้งสองภาค เพื่อแจงถึงที่มา ความสําคัญ พื้นที่เปาหมาย และกรอบ
การศึกษาเบ้ืองตนตอที่ประชุมเครือขายกะเหร่ียง โดยที่ประชุมไดให
ความเห็นชอบและมีขอเสนอในการเลือกพื้นที่ โดยใชเกณฑการเลือก
พื้นที่ที่ยังคงทําไรหมุนเวียนตามประเพณีเปนสวนใหญ สามารถเขาถึง
พื้นที่ได มีผูประสานงานวิจัยในพื้นที่ และเปนพื้นที่ที่มีการทําฐานขอมูล
ไรหมุนเวียนพื้นฐานอยูบาง 

 - คณะวิจัยสวนกลางฯ ไดปรึกษาหารือกับชุมชนในพื้นที่
กรณีศึกษา เพ่ือช้ีแจงทําความเขาใจถึงที่มา วัตถุประสงค กรอบ
การศึกษา และใหแตละชุมชนคัดเลือกนักวิจัยของชุมชนเพื่อทําหนาที่
เก็บขอมูลในชุมชนของตนเอง 

 - คณะวิจัยสวนกลางฯ ไดยกรางแนวคําถามชุมชน และ
แบบสอบถามรายครัวเรือน โดยนําไปขอความเห็นตอจากที่ประชุม
เครือขายและคณะวิจัยชาวบาน และไดมีการปรับปรุงแนวคําถามและ
แบบสอบถามตามขอเสนอแนะของชุมชน เม่ือปรับปรุงเสร็จก็ไดใหแกน
นํานักวิจัยชาวบานนําไปเก็บขอมูลในพื้นที่ 

 - คณะวิจัยสวนกลางฯ ไดลงพื้นที่เก็บขอมูล จัดเวทีประชุมรวมกับ
นักวิจัยชาวบานแตละชุมชน และตรวจสอบขอมูลที่ไดกับผูนําชุมชน
ตลอดในชวงการศึกษาวิจัย 



๑๒ 

 

 - คณะวิจัยสวนกลางฯ ไดจัดทํารายงานความกาวหนาเสนอตอ
คณะอนุกรรมการฯ และผูทรงคุณวุฒิ กรมสงเสริมวัฒนธรรม ซึ่งในทุกที่
ประชุมก็มีผูแทนเครือขายกะเหรี่ยงทั้งสองภาครวมใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ 

 - คณะวิจัยสวนกลางฯ ไดรวมจัดเวทีประชุมระดับชาติกับ
เครือขายกะเหรี่ยงระดับชาติที่สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส โดยได
ดําเนินการจัดกระบวนการพูดคุยในกลุมยอยเร่ืองไรหมุนเวียน  
  

๑.๔.๖ การศึกษาแบบมีสวนรวมโดยชุมชนภาคเหนือ 
 ๑) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ประชุมช้ีแจงโครงการ ฯ ครั้งที่ ๑ 
ณ สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาใน
ประเทศไทย (Impect) เพื่อช้ีแจงทําความเขาใจโครงการ ฯ ระหวาง
หัวหนาโครงการ นักวิจัยสวนกลาง ผูประสานงานกลาง คณะนักวิจัย
ชาวบาน รวมแลกเปลี่ยน หารือ เพื่อเลอืกพื้นที่ในการลงพื้นที่เก็บขอมูล  
 คณะวิ จัยสวนกลางฯ ปรึกษาหารือกับเครือขายกะเหรี่ยง
ภาคเหนือ เพื่อช้ีแจงถึงที่มา ความสําคัญ พื้นที่เปาหมาย และกรอบ
การศึกษาเบ้ืองตนตอที่ประชุมเครือขายกะเหร่ียง โดยที่ประชุมไดให
ความเห็นชอบและมีขอเสนอในการเลือกพื้นที่ โดยใชเกณฑการเลือก
พื้นที่ที่ยังคงทําไรหมุนเวียนตามประเพณีเปนสวนใหญ สามารถเขาถึง
พื้นที่ได มีผูประสานงานวิจัยในพื้นที่ และเปนพื้นที่ที่มีการทําฐานขอมูล
ไรหมุนเวียนพื้นฐานอยูบาง 
 ๒) วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ประชุมช้ีแจงโครงการ ฯ ครั้งที่ ๑ 
ณ สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาใน
ประเทศไทย (Impect) เพื่อช้ีแจงทําความเขาใจโครงการ ฯ ระหวาง
นักวิจัย ผูชวยนักวิจัย และหารือ เพื่อเลือกพื้นที่ในการลงพ้ืนที่เก็บขอมูล 
นักวิจัยชาวบาน และผูประสานงานกลาง 
 คณะวิ จัยสวนกลางฯ ปรึกษาหารือกับเครือขายกะเหรี่ยง
ภาคเหนือ เพื่อช้ีแจงถึงที่มา ความสําคัญ พื้นที่เปาหมาย และกรอบ
การศึกษาเบ้ืองตนตอที่ประชุมเครือขายกะเหร่ียง โดยที่ประชุมไดให



๑๓ 

 

ความเห็นชอบและมีขอเสนอในการเลือกพื้นที่ โดยใชเกณฑการเลือก
พื้นที่ที่ยังคงทําไรหมุนเวียนตามประเพณีเปนสวนใหญ สามารถเขาถึง
พื้นที่ได มีผูประสานงานวิจัยในพื้นที่ และเปนพื้นที่ที่มีการทําฐานขอมูล
ไรหมุนเวียนพื้นฐานอยูบาง 
 ๓) วันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ลงพื้นที่ช้ีแจงโครงการ ฯ และ
เก็บขอมูลชุมชน บานปากลวย-แมหยอด ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ ๑ 

 - คณะวิจัยสวนกลางฯ ไดยกรางแนวคําถามชุมชน และ
แบบสอบถามรายครัวเรือน โดยนําไปขอความเห็นตอจากที่ประชุม
เครือขายและคณะวิจัยชาวบาน และไดมีการปรับปรุงแนวคําถามและ
แบบสอบถามตามขอเสนอแนะของชุมชน เม่ือปรับปรุงเสร็จก็ไดใหแกน
นํานักวิจัยชาวบานนําไปเก็บขอมูลในพื้นที่ 

 - คณะวิจัยสวนกลางฯ ไดลงพื้นที่เก็บขอมูล จัดเวทีประชุมรวมกับ
นักวิจัยชาวบานแตละชุมชน และตรวจสอบขอมูลที่ไดกับผูนําชุมชน
ตลอดในชวงการศึกษาวิจัย 
 ๔) วันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ลงพื้นที่ช้ีแจงโครงการ ฯ 
และเก็บขอมูลชุมชน บานแมลาปาแก ตําบลขุนแมลานอย อําเภอแมลา
นอย จังหวัดแมฮองสอน ครั้งที่ ๑ 

 - คณะวิจัยสวนกลางฯ ไดยกรางแนวคําถามชุมชน และ
แบบสอบถามรายครัวเรือน โดยนําไปขอความเห็นตอจากที่ประชุม
เครือขายและคณะวิจัยชาวบาน และไดมีการปรับปรุงแนวคําถามและ
แบบสอบถามตามขอเสนอแนะของชุมชน เม่ือปรับปรุงเสร็จก็ไดใหแกน
นํานักวิจัยชาวบานนําไปเก็บขอมูลในพื้นที่ 

 - คณะวิจัยสวนกลางฯ ไดลงพื้นที่เก็บขอมูล จัดเวทีประชุมรวมกับ
นักวิจัยชาวบานแตละชุมชน และตรวจสอบขอมูลที่ไดกับผูนําชุมชน
ตลอดในชวงการศึกษาวิจัย 
 ๕) วันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ลงพื้นที่ช้ีแจงโครงการ ฯ 
และเก็บขอมูลชุมชน บานเกระคี ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง 
จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑ 



๑๔ 

 

 - คณะวิจัยสวนกลางฯ ไดยกรางแนวคําถามชุมชน และ
แบบสอบถามรายครัวเรือน โดยนําไปขอความเห็นตอจากที่ประชุม
เครือขายและคณะวิจัยชาวบาน และไดมีการปรับปรุงแนวคําถามและ
แบบสอบถามตามขอเสนอแนะของชุมชน เม่ือปรับปรุงเสร็จก็ไดใหแกน
นํานักวิจัยชาวบานนําไปเก็บขอมูลในพื้นที่ 

 - คณะวิจัยสวนกลางฯ ไดลงพื้นที่เก็บขอมูล จัดเวทีประชุมรวมกับ
นักวิจัยชาวบานแตละชุมชน และตรวจสอบขอมูลที่ไดกับผูนําชุมชน
ตลอดในชวงการศึกษาวิจัย 
 ๖) วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะวิจัยสวนกลางฯ ไดลง
พื้นที่ เติมเต็มขอมูล และเก็บขอมูลชุมชนที่ยังไดเน้ือหาไมครบถวน บาน
ปากลวย-แมหยอด ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ ๒ 
 ๗) วันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๖ คณะวิจัยสวนกลางฯ ไดลงพื้นที่
เพื่อคืนขอมูล และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลชุมชน บานปา
กลวย-แมหยอด ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ ๓ 
 ๘) วันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๖ คณะวิจัยสวนกลางฯ ไดลงพื้นที่
เพื่อคืนขอมูล และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลชุมชน บานแมลาปา
แก ตําบลขุนแมลานอย อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ครั้งที่ ๒ 
 ๙) วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะวิจัยสวนกลางฯ ไดลงพื้นที่
เพื่อคืนขอมูล และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลชุมชน บานเกระคี 
ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ครั้งที่ ๒ 
 ๑๐) วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะวิจัยสวนกลางฯ นักวิจัย
ชาวบาน ประชุมปรึกษา เติมเต็มและตรวจสอบขอมูลในภาพรวม ณ 
สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศ
ไทย (Impect) 

 
๑.๔.๗ การศึกษาแบบมีสวนรวมของชุมชนภาคตะวันตก 
 ๑) วันที่ ๑๑-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ลงพื้นที่เก็บขอมูล รวมประชุม
กับแกนนําบานกองมองทะ และเกาะสะเดิ่ง  



๑๕ 

 

 ๒) วันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ลงพื้นที่และเก็บขอมูลรวมกับ
ชุมชนบานกองมองทะ  

 ๓) วันที่ ๒๐-๒๒  มีนาคม ๒๕๕๖ ลงพื้นที่เก็บขอมูลรวมกับทีม
วิจัยชาวบานบานกองมองทะและเกาะสะเดิ่ง  

 ๔) วันที่ ๒๑-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ลงพื้นที่เก็บขอมูลบานกองมอง
ทะและเกาะสะเดิ่ง 

 
๑.๕ นําเสนอรายงานความกาวหนาตอคณะอนุกรรมการศึกษาไร
หมุนเวียนฯ และกรมสงเสริมวัฒนธรรม 
 - นําเสนอรายงานความกาวหนาครั้งที่ ๑ ตอคณะอนุกรรมการฯ 
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

- นําเสนอรายงานความกาวหนาตอผูทรงคุณวุฒิ กรมสงเสริม
วัฒนธรรม วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 - นําเสนอรายงานศึกษาเพื่อเสนอใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติตอกรมสงเสริมวัฒนธรรม วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 - รวมจัดกระบวนการเวทีสัมมนาการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง 
ตามมติ ครม.ที่สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส เม่ือวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 - นําเสนอรายงานความกาวหนาตอคณะอนุกรรมการฯ วันที่ ๒๓ 
กันยายน ๒๕๕๖ 
 
 กลาวโดยสรุป งานวิจัยช้ินน้ีไดดําเนินการตามขอกําหนดของ
อนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่มุง
หมายใหชุมชนผูเปนเจาของมรดกภูมิปญญาวัฒนธรรมไดมีสวนรวม
อยางมีนัยสําคัญในการศึกษางานวิจัยช้ินน้ีจึงไดออกแบบใหมีคณะวิจัย
รวมกันทั้งนักวิจัยสวนกลางและนักวิจัยชาวบาน มีการกําหนดกรอบ
การศึกษา วิธีการศึกษา พื้นที่ศึกษา และดําเนินการเก็บขอมูลรวมกัน 
และในกระบวนการเก็บขอมูล คณะวิจัยไดมีการประชุมทั้งในระดับ
เครอืขาย และระดับชุมชนเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค กรอบการศึกษา ความ
คืบหนาการศึกษาเปนระยะ เพื่อใหชุมชนไดตระหนักถึงความสําคัญใน



๑๖ 

 

การเสนอวัฒนธรรม ประเพณีของตนใหเปนมรดกภูมิปญญาวัฒนธรรม
ของโลก และเพ่ือใหงานศึกษาไดมีสวนเสริมสรางความเขมแข็งแก
ชุมชนอยางแทจริง  
 นอกจากน้ัน ยังมีเวทีการประชุมแลกเปลี่ยน ระดมความเห็นของ
เครือขายกะเหรี่ยงเพื่อรวมกันวางแผนงานในการผลักดันแนวทาง
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวนโยบายใน
การฟนฟูวิถี ชีวิตชาวกะเหร่ียง เชน การประชุมระดมความเห็น 
“โครงการประสานพลังทองถิ่นเพื่อการผลักดันมติ ครม. ๓ สิงหาคม 
๒๕๕๕ เรื่องแนวนโยบายในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง สูการปฏิบัติ” 
ในป ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ครั้ง คือ วันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม และวันที่ ๒๕-
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ จังหวัดเชียงใหม  จัดโดย เครือขายกะเหรี่ยงเพื่อ
วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมและองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานกับกะเหร่ียง 
สนับสนุนงบประมาณโดยกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งน้ี เพื่อระดมความเห็น
ในประเด็นการจัดการทรัพยากร เกี่ยวกับสถานการณปญหา และ
แนวทางแกไขในระดับชุมชน เครือขาย ลุมนํ้า และการนําโครงการ
ศึกษาไรหมุนเวียนของกะเหรี่ยงเพื่อเสนอเปนมรดกทางภูมิปญญา
วัฒนธรรม และ การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดลอมและไร
หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยง เม่ือวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๕๖ จังหวัด
เชียงใหม เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณและขอเสนอในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมและไรหมุนเวียนของชาวกะเหร่ียง (ดูสรุปการประชุมใน
ภาคผนวก ๑) 
 
 

 



๑๗ 

 

บทที ่๒ 
ชุมชนชาวกะเหรี่ยง 

 
๒.๑ “กะเหรี่ยง” คือใคร1 

 คําวา  “กะเห ร่ียง”  เปนคําที่คนไทยในภาคกลางใช เรียก 
สันนิษฐานกันวามีที่มาจากภาษามอญวา “เกรี่ยง” กลุมชาติพันธุ 
“กะเหรี่ยง” ในประเทศไทยพอจําแนกไดเปน ๒ กลุมใหญ คือ กลุม
กะเหรี่ยงที่ เรียกตนเองวา  “ปกาเกอะญอ” หรือ “จกอ” ซึ่ งชาว

ตางประเทศมักจะออกเสียงเปน “สกอว” (Sgaw Karen) และกลุมที่เรียก
ตนเองวา “โพลง” หรือ “โผลว” (ออกเสียงแตกตางกันตามทองถิ่น) 
นอกจากนี้ยังมีกลุมอ่ืนๆ ที่มีความคลายคลึงกันบางในทางภาษาและ
วัฒนธรรม เชน “กะยาห” หรือ “บะแว” “กะยัน” หรือ “ปะดอง” (ที่ถูก
เรียกวากะเหร่ียงคอยาว) “ปะโอ” หรือ “ตองสู” ซึ่งกลุมตางๆ เหลาน้ีมี
จํานวนไมมากนัก เพื่อใหสะดวกกับการส่ือสารในเอกสารน้ีจะเรียก ปกา
เกอะญอ โพลง กะยาห กะยัน และปะโอ วา “กะเหร่ียง”  

๒.๒ การตั้งถิ่นฐานและกระจายตัวของประชากรกะเหรี่ยง2 

 กะเหรี่ยงตั้งถิ่นฐานทํามาหากินในพื้นที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัด คือ 
เชียงราย แมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง ตาก กําแพงเพชร แพร 
และสุโขทัย และในพื้นที่ภาคกลางดานตะวันตก รวม ๖ จังหวัด คือ 
อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ 
รวมทั้งหมด ๑๕ จังหวัด จากการสํารวจในป ๒๕๔๕ พบวา กะเหรี่ยงทั้ง
ที่เปนปกาเกอะญอ โพลง และกลุมที่ถูกเรียกดวยชออ่ืนๆ มีจํานวนรวม 
                                                            

1เอกสารตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓เรื่อง แนวนโยบาย
และหลักปฏิบัติในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง จัดพิมพโดย กระทรวงวัฒนธรรม, 
๒๕๕๔ 
2กระทรวงวัฒนธรรม อางแลว 



๑๘ 

 

๔๐๔,๔๕๐ คน คิดเปนรอยละ ๔๗.๙๓ ของประชากรชาวเขาในประเทศ
ไทย โดยพบวาประชากรชาวกะเหรี่ยงที่ตั้งถิ่นฐานอยูในภาคเหนือมาก
ที่สุดที่จังหวัดเชียงใหม สวนในภาคกลางดานตะวันตกมีมากที่สุดที่
จังหวัดกาญจนบุรี  

 ในภาคเหนือ มีหลักฐานที่บงช้ีวามีการอพยพหรือถูกอพยพ
เคล่ือนยายภายในจังหวัด ขามจังหวัด และขามประเทศ เชน ปกา
เกอะญอในจังหวัดเชียงรายบางสวนอพยพมาจากแมฮองสอน สวน
โพลงในจังหวัดเชียงราย อพยพมาจากลําพูนและลําปาง สวนกะเหรี่ยง
แมฮองสอนท่ีเปนปกาเกอะญอและโพลงตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่เปนดอย
และที่ราบเชิงเขาคลายๆ กัน และมีกะยาหบางสวนอพยพมาจากพมา
ประมาณป ๒๔๒๘ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพื่อหลบภัยสงครามระหวาง
อังกฤษกับกะยาหในประเทศพมา และเขามาสมทบกับกะยาหดั้งเดิมที่อยู
ในผืนแผนดินไทย สวนกะยันหรือปาดองเปนกลุมที่เพิ่งอพยพเขามาใน
ป ๒๕๒๔ มีฐานะเปนผูลี้ภัยสงคราม 

 โพลงในจังหวัดเชียงใหม (ยกเวนที่อําเภออมกอย) ตั้งถิ่นฐานอยู
ในพื้นที่ราบซึ่งต่ํากวาพื้นที่ที่ ปกาเกอะญอตั้งถิ่นฐานอยู และโพลง
บางสวนไดถูกทางการอพยพไปไวที่ดอยเตา อําเภอฮอด เพราะเปนพื้นที่
นํ้าทวมจากการสรางเขื่อนภูมิพล กลาวโดยรวมตามหลักฐานโบราณ มี

ชุมชนกะเหรี่ยงอาศัยอยูในภาคเหนือมานานประมาณ ๖๐๐-๗๐๐ ป 
หรือมากกวาน้ัน แตชุมชนกะเหรี่ยงในปจจุบันมีอายุอยางมากไมเกิน 
๔๐๐ ป ทั้งน่ีอาจเกี่ยวกับวิถีชีวิตการทําไรหมุนเวียน และระบบความเช่ือ
ในเรื่องการยายหมูบานเม่ือชุมชนตองเผชิญกับภัยตางๆ  

 ในภาคกลางดานตะวันตก ชุมชนกะเหรี่ยงในภาคกลางที่เกาแก

ที่สุดตามหลักฐานที่มีคือประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ ป แตบางสวนไดอพยพ
จากพมาเขามาประมาณป ๒๓๑๐ และมาตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณลุมแมนํ้า
แควใหญ และลุมแมนํ้าแมกลองตอนบน (ศรีศักร วัลลิโภดม, ๒๕๓๖ อาง



๑๙ 

 

ในกระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๔) สวนโพลงที่มาอยูในปาหวยขาแขง 
จังหวัดอุทัยธานีอพยพจากทวายในพมาเขามาประมาณป ๒๓๖๖ แต
ตอมาเม่ือมีการปฏิบัติการของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยใน
พื้นที่ดังกลาว รัฐบาลจึงจัดสรรที่ดินทํากินนอกผืนปาหวยขาแขงใหที่ 
อําเภอบานไร และอําเภอบานหวยคด และอําเภอลานสัก 

 สําหรับชุมชนกะเหร่ียงในจังหวัดกาญจนบุรีนาจะเปนชุมชนท่ี
เกาแกในแผนดินไทย เรื่องเลาของโพลงในอําเภอสังขละบุรี ระบุวามี
ชุมชนกะเหร่ียงในทุงใหญเซซาโวจํานวนมากอาศัยอยูในที่ราบหุบเขา 
ซึ่งในปจจุบันพื้นที่เหลาน้ีถูกประกาศใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาทุง
ใหญนเรศวร และเปนมรดกธรรมชาติของโลก ซึ่งสงผลใหกะเหรี่ยง
เหลาน้ีกลายเปนผูกระทําผิดกฎหมาย ขณะที่กะเหรี่ยงบริเวณลุมแมนํ้า
ศรีสวัสดิ์ไดรับผลกระทบ ชุมชนตองจมอยูใตนํ้าจากการสรางเขื่อนศรี
นครินทร 

 สวนกะเหร่ียง/ปกาเกอะญอในอําเภอสังขละบุรี ไดอพยพมาจาก
พมา และกะเหร่ียงโพลง บางสวนอพยพจากเชียงรายมาอยูที่แควนอย 
อําเภอสังขละบุรี สวนโพลงดั้งเดิมในอําเภอสังขละบุรีกลับมองวา 
“โพลง” จากเชียงรายเปน “จกอว” หรือปกาเกอะญอ เพราะพูดภาษาตาง
สําเนียงกัน สําหรับที่ทองผาภูมิเปนถิ่นฐานของโพลงที่อพยพมาจาก
ทวายเม่ือ ๑๑๐ ปมาแลว แตกะเหรี่ยง/ปกาเกอะญอ/จกอว ที่อําเภอไทร
โยคเปนกะเหร่ียงที่มีบรรพบุรุษตั้งถิ่นฐานในพื้นที่มานานแลวเกินกวา 
๑๐๐ ปข้ึนไป เพราะมีหลักฐานทางประวัติศาสตรซึ่งไดบันทึกไวเม่ือ
คราวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสไทรโยคใน
ป ๒๔๑๖ (ชาลี เอ่ียมกระสินธุ, ๒๕๓๘ อางในกระทรวงวัฒนธรรม, อาง
แลว) สวนชุมชนกะเหร่ียงจังหวัดเพชรบุรี และราชบุรีเองก็มีความเกาแก
เกินรอยปข้ึนไป 

 จากหลักฐานตางๆ ดังกลาวที่เกี่ยวกับกะเหรี่ยงในภาคเหนือและ
ภาคกลางพอจะอนุมานไดวาชุมชนกะเหรี่ยงที่เปนปกาเกอะญอและ



๒๐ 

 

โพลงมีทั้งที่สืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษซึ่งเปนคนดั้งเดิมในพื้นที่เกิน 
๔๐๐ ปข้ึนไป และท่ีอพยพมาจากพมาเม่ือ ๑๐๐ กวาปมาแลว หรือมีการ
อพยพมาจากจังหวัดอ่ืนๆ ของประเทศไทย อยางไรก็ตามมีโพลงหรือป

กาเกอะญอที่อพยพจากประเทศพมาเขามาภายใน ๒๐-๓๐ ป ที่ผานมาน้ี 
ไดเขาไปแทรกอาศัยอยูกับญาติพี่นองและคนที่รูจักในชุมชนกะเหร่ียง
ตามแนวชายแดน หรืออาจจะอยูในคายอพยพ แตยังไมมีขอมูลที่ชัดเจน 
และอาจจะมีปริมาณที่ไมมากนัก 

๒.๓ ชุมชนกะเหรี่ยงที่ยังทําไรหมุนเวียน การสํารวจเบื้องตน 

 งานศึกษาทําการสํารวจชุมชนกะเหรี่ยงที่ยังทําไรหมุนเวียน
เบ้ืองตน ดวยวิธีการโทรศัพทสอบถามผูนําทองถิ่น แกนนํา และผูที่
ทํางานในพื้นที่ ซึ่งพบวายังมีชุมชนทั้งชาติพันธุกะเหรี่ยง (โพลว และป
กาเกอะญอ) และชาติพันธุลัวะ สวนใหญตั้งถิ่นฐานอยูในภาคเหนือ 
เทาที่สํารวจเบ้ืองตนพบวาชุมชนที่ยังทําไรหมุนเวียน ซึ่งมีทั้งที่ยังทําอยู
ทั้งหมูบาน และบางหมูบานลดจํานวนลงครึ่งหน่ึงหรือต่ํากวาน้ัน โดยใน 
๓ จังหวัดภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน และลําปางจํานวน 
ใน ๔๐ ตําบล ๑๗ อําเภอ และกระจายตัวอยูใน ๓ จังหวัดภาคตะวันตก 
คือ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก และจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๘๖ 
หมูบาน ใน ๑๖ ตําบล ๗ อําเภอ รวมชุมชนที่ยังทําไรหมุนเวียนที่สํารวจ
พบเบ้ืองตนอยางนอยมีจํานวน ๒๙๘ หมูบาน ใน ๒๔ อําเภอ ๖ จังหวัด  
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 ตารางที ่๒.๑ หมูบานทีย่งัมกีารทาํไรหมนุเวยีน 
ภาคเหนอื 
จงัหวดั 

อาํเภอ ตาํบล หมูบาน

๑. เชยีงใหม 
๙ อําเภอ 
๒๔ ตาํบล 
๑๕๙ 
หมูบาน 

อําเภอแมแจม ตําบลปางหินฝน ๑๑ หมูบาน ๒๒ 
หยอมบาน 

ตําบลแมศึก ๑๐ หมูบาน ๒๘ 
หยอมบาน 

ตําบลบานทับ ๑๑ หมูบาน ๑๓ 
หยอมบาน 

อําเภอแมวาง ตําบลแมวิน ๑๐ หมูบาน ๒๕
หยอมบาน 

อําเภอดอย
หลอ 

ตําบลบางคํา ๑ หมูบาน 

อําเภอสะเมิง ตําบลบอแกว ๘ หมูบาน ๒๖ 
หยอมบาน 

อําเภอเชียง
ดาว 

ตําบลเชียงดาว ๓ หมูบาน ๓ หยอม
บาน 

ตําบลเมืองคอง ๓ หมูบาน ๙ หยอม
บาน 

ตําบลทุงขาวพวง ๒ หมูบาน 
ตําบลปโคง ๑ หมูบาน 
ตําบลแมนะ ๒ หมูบาน 

อําเภออมกอย ตําบลนาเกียน ๒๑ หมูบาน  ๕๖ 
หยอมบาน 

ตําบลสบโขง ๑๒ หมูบาน 
ตําบลมอนจอง ๙ หมูบาน 
ตําบลยางเปยน ๑๑ หมูบาน 
ตําบลแมตื่น ๖ หมูบาน 
ตําบลยางเตียน ๑๐ หมูบาน 
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ภาคเหนอื 
จงัหวดั 

อาํเภอ ตาํบล หมูบาน

 อําเภอดอย
สะเก็ด 

ตําบลปาเม่ียง ๑ หมูบาน 

อําเภอแมแตง ตําบลแมแตง ๑ หมูบาน 
ตําบลสบเปง ๑ หมูบาน 
ตําบลสันปายาง ๖ หมูบาน 
ตําบลก้ึดชาง ๘ หมูบาน 
ตําบลปาแป ๑๐ หมูบาน ๑๗ 

หยอมบาน 
อําเภอเวียงปา
เปา 

ตําบลบานโปง ๑ หมูบาน  

๒. 
แมฮองสอน 
๓ อําเภอ 
๗ ตาํบล 
๔๐ หมูบาน 

อําเภอเมือง ตําบลหวยปูลิง ๑๑ หมูบาน ๒๑ 
หยอมบาน 

ตําบลหวยผาบอง ๔ หมูบาน ๙ 
หยอมบาน 

อําเภอแมลา
นอย 

ตําบลแมโถ ๘ หมูบาน ๑๔ 
หยอมบาน 

ตําบลบานขุนแมลา
นอย 

๕ หมูบาน ๑๒ 
หยอมบาน 

ตําบลหวยหอม ๙ หมูบาน ๑๒ 
หยอมบาน 

ตําบลแมนาจาง ๗ หมูบาน ๑๐ 
หยอมบาน 

อําเภอสบเมย ตําบลแมสามแลบ ๓ หมูบาน  

๓. ลาํปาง 
๕ อาํเภอ 
๙ ตาํบล 
๑๖ หมูบาน 

อําเภองาว ตําบลนาแก ๒ หมูบาน 
ตําบลบานออน ๑ หมูบาน 
ตําบลบานรอง ๑ หมูบาน  

อําเภอเสริมงาม ตําบลเสรมิงาม ๒ หมูบาน 
ตําบลเสรมิขวา ๑ หมูบาน 

อําเภอแจหม ตําบลทุงผ้ึง ๑ หมูบาน 
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ภาคเหนอื 
จงัหวดั 

อาํเภอ ตาํบล หมูบาน

 อําเภอเมือง
ปาน 

ตําบลแจซอน ๑ หมูบาน 
ตําบลหวัเมือง ๔ หมูบาน ๘ หยอม

บาน 
อําเภอแมเมาะ ตําบลบานดง ๓ หมูบาน 

ภาคตะวนัตก
จงัหวดั 

อาํเภอ ตาํบล หมูบาน

กาญจนบรุ ี
๒ อาํเภอ 
๒ ตาํบล 
๗ หมูบาน 

อําเภอสังขะบุรี ตําบลไลโว ๖ หมูบาน 
อําเภอศรสีวัสดิ์ ตําบลแมกระบุง ๑ หมูบาน 

ตาก 
๓ อําเภอ 
๑๐ ตาํบล 
๗๒ หมูบาน 

อําเภออุมผาง ตําบลแมจัน ๑๕ หมูบาน 
อําเภอทาสอง
ยาง 

ตําบลแมวะหลวง ๙ หมูบาน 
ตําบลทาสองยาง ๘ หมูบาน 
ตําบลแมอุสุ ๗ หมูบาน ๒๑ 

หยอมบาน 
ตําบลแมสอง ๑๑ หมูบาน  
ตําบลแมตาน ๒ หมูบาน ๔ หยอม

บาน  
ตําบลแมหละ ๕ หมูบาน 

อําเภอแม
ระมาด 

ตําบลแมตื่น ๑๐ หมูบาน 
ตําบลขะเนจ้ือ ๓ หมูบาน 
ตําบลพระธาตุ ๒ หมูบาน 

เพชรบรุ ี
๒ อาํเภอ ๔ 
ตาํบล 
๗ หมูบาน 

อําเภอหนอง
หญาปลอง 

ตําบลยางนํ้ากลัก
เหนือ 

๓ หมูบาน 

ตําบลยางนํ้ากลัก
ใต 

๑ หมูบาน 

อําเภอแกง
กระจาน 

ตําบลหวยแมเพรียง ๒ หมูบาน 
ตําบลปาเด็ง ๑ หมูบาน 
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บทที ่๓ 
ประมวลองคความรูชาวกะเหรี่ยงกบัการทาํไรหมนุเวยีน 

 
 ในบทน้ีเปนการประมวลองคความรูของชุมชนกะเหร่ียงในเรื่อง

การทําไรหมุนเวียนจากงานศึกษาในระยะที่ผานมาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จํานวน ๒๕ ช้ิน ซึ่งเริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องน้ีมาตั้งแต
ตนทศวรรษที่ ๒๐ โดยนักวิชาการตางประเทศ ขณะที่งานศึกษาที่ทํา
โดยนักวิชาการไทยเริ่มขึ้นราวกลางทศวรรษ ๒๕๓๐ หลังจากนั้นงาน
ศึกษาเรื่องราวของชุมชนชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอและโพลวก็เปนที่
สนใจแพรหลายทางวิชาการอยางมากตลอดระยะกวา ๑๐ ปที่ผานมา 
สําหรับการประมวลองคความรูชาวกะเหร่ียงกับการทําไรหมุนเวียนใน
บทน้ีจะแบงออกเปน ๕ หัวขอ คือ ๓.๑ การทําไรหมุนเวียนของชาว
กะเหรี่ยง ๓.๒ ความหลากหลายการทําไรหมุนเวียนในชุมชนตางๆ ๓.๓
บทบาท คุณคาและความสําคัญของไรหมุนเวียน ๓.๔ การปรับตัว 
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลกระทบตอไรหมุนเวียน และ ๓.๕ บทสรุปองค
ความรูไรหมุนเวียน  

๓.๑ การทําไรหมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยง 

 งานศึกษาไรหมุนเวียนของชุมชนกะเหรี่ยงที่เปดพื้นที่องคความรู
ในเรื่องน้ี คือ งานศึกษาของปนแกว เหลืองอราม (๒๕๓๙) ที่ศึกษา
ความรูทางนิเวศวทิยาของชุมชนกะเหรี่ยง    ในสองหมูบานคือหมูบาน
เกรงิบอ ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวดัตาก และหมูบานจะแก ตําบล
ไลโว อําเภอสังขละบุรีจังหวดักาญจนบุรี พบวา ความรูทางนิเวศวทิยาที่
มีความสําคัญมากที่สุด คือความรูเกี่ยวกับการผลิตภายใตระบบ
เกษตรกรรมแบบไรหมุนเวยีน ที่เลอืกใชปาเบญจพรรณซึ่งมีไผเปนไม
สําคัญ ปาไผถือเปนพื้นที่มีความเหมาะสมที่สุดในการทําไรขาว 
เน่ืองจากดินในบริเวณปาไผเปนดินทีมี่ความอุดมสมบูรณ อายุของการ
ฟนตัวของสภาพดนิเรว็ ไมใหญในปาไผมีอยูไมมาก ทําใหใชแรงงาน
ในการจัดการพื้นที่นอย สภาพปาประเภทน้ีเปนเงือ่นไขสําคัญทีท่ําให
คนกะเหรีย่งสามารถทําไรในระบบหมุนเวยีน (Cyclical Bush Fallow 
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System or Field Rotation) ซึ่งหมายถึงการใชที่ดินในระยะเวลาอัน
ส้ัน และทิง้ใหปามีการมีการฟนตัวในระยะเวลานานได (Short 
cultivation – Long fallow) เนื่องจากระบบนิเวศของปาประเภทน้ี มีการ
พื้นตัวเรว็กวาปาดงดิบทําใหชาวกะเหรี่ยงสามารถยอนกลับมาใชพื้นที่
ปาน้ีไดในเวลาอันส้ัน  

 และน่ีเปนเงื่อนไขสําคัญทีท่ําใหชาวกะเหร่ียงสามารถตั้งถิ่นฐาน
ไดอยางถาวร โดยไมจําเปนตองโยกยาย และนอกจากนี้ความเช่ือและ
นับถือในผืนดินที่อาศัยอยูและอาศัยกินมีความสําคัญมากสําหรบัวิถีชีวติ
ชาวกะเหรี่ยง และการเลือกพื้นที่ทําไรของคนกะเหร่ียง ชาวกะเหรี่ยงจึง
มักจะตัง้บานเรือนแยกหางจากกันพอประมาณรวมทัง้ทําไรกันคนละ
บริเวณ ทั้งน้ีเพราะมีขอหามไมใหคนจากคนละกลุมเช้ือสายตั้งบานเรือน 
หรือทําไรอยูระหวางกลางของคนในกลุมเครอืญาติอ่ืน หากคนตางกลุม
เช้ือสายเขาไปทําไรในระหวางกลางของไรของกลุมเครือญาตอ่ืิน เช่ือ
กันวาผีทีคุ่มครองกลุมเครอืญาติน้ันจะบีบผีของผูทีเ่ขาไปอยูระหวาง
กลาง จนทําใหผูน้ันเกดิโรคภยัไขเจ็บและประสบกบัปญหาตางๆ ได  
การใชพืน้ทีใ่นการทําไรจึงมีลักษณะแยกกันเปนกลุมๆ ตามสายเครือ
ญาต ิ

 ปราโมทย ศรีใย (๒๕๕๒) ศึกษาปาสามช้ันและวิธีผลิตขาวไรกับ
การแกไขสภาพความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ บานกองมองทะ ตําบลไล
โว อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนกระเหรี่ยงโปว ตั้งอยูใน
เขตรักษาพันธุทุงใหญนเรศวรฯ ดานตะวันตก และเขตอุทยานแหงชาติ
เขาแหลมบานกองมองทะ แบงพื้นที่การใชประโยชนออกเปน ๓ 
ลักษณะ พื้นที่ตั้งหมูบานมีเน้ือที่ ๗๒๘ ไร คิดเปนรอยละ ๗ พ้ืนที่ไร
ประจํา เชน สวน นา ไรมันสําปะหลัง และไรหมุนเวียนระยะส้ัน มีเน้ือที่ 

๖,๔๑๐  ไร คิดเปนรอยละ  ๖๒.๕  และพื้นที่วัฒนธรรมไรหมุนเวียน รวม

ไปถึงเขตอนุรักษชุมชนมีเน้ือที่ ๙๔๓ ไร คิดเปนรอยละ ๙.๔ มีลักษณะ



๒๘ 

 

พื้นที่เปนปาภายในหมูบานที่ชุมชนรวมกันเก็บรักษาไวโดยจะหามเขา
ไปทําไรโดยเด็ดขาด แตสามารถเขาไปใชประโยชนในลักษณะของการ
เก็บหาของปาใชประโยชนเพื่อการยังชีพเทาน้ัน โดยแบงออกเปน ๒ 
ลักษณะ กลาวคือ  ลักษณะแรกจะเปนพื้นที่ตองหามทางวัฒนธรรมการ
ทําไรหมุนเวียน เชน เปนพื้นที่มีนํ้าผุด มีไมไผหน่ึงลําขึ้นแตกออกเปน ๒  
ตน พื้นที่เปนลักษณะเปนหินมีลักษณะเปนตนนํ้าประปาภูเขา สวน
ลักษณะตอมาจะเปนเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้า  

 งานศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืนโดย ยศ สันตสมบัติ (๒๕๔๒) พบวา ชาวปกา
เกอะญอเปนกลุมชาติพันธุที่มีช่ือเสียงในดานของการมีระบบการผลิต
และวิถีชีวิตในลักษณะพึ่งพาและผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน ชาวปกาเกอะญอนิยมตั้งถิ่นฐานอยูพื้นที่ลุมกนกะทะลอมรอบดวย
เนินเขาใกลกับแหลงนํ้า ในการเลือกพื้นที่ เพื่อทําไรของชาวปกา
เกอะญอ ถือวาปาไผเหมาะแกการทําไรขาวมากที่สุด เพราะดินมีความ
อุดมสมบูรณเปนดินสีดําที่มีธาตุอาหารสูง เปนปาที่มีการอายุของการฟน
ตัวเร็วภายในเวลาไมถึง ๑๐ ป ซึ่งภายหลังการทําไรแลวทั้งตนไผและ
ตนไมอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งไมแดงและไมประดูจะฟนตัวไดอยาง
รวดเร็ว นอกจากน้ีในปาไผยังมีไมใหญไมมากนัก ทําใหข้ันตอนการ
ถางไร และเผาไร เปนงานที่ไมหนักมากเกินไป  

 เหตุผลเดียวกันน้ีเอง ที่ทําใหชาวปกาเกอะญอไมเลือกทําไรใน
เขตปาดงดิบเพราะตองใชแรงงานมากเกินไป จากการที่มีตนไมใหญ
จํานวนมาก มีเน้ือที่ปลูกขาวนอย มีธาตุอาหารมากเกินไป หนาดินลึก 
ซึ่งภายหลังการเผาไรจะทําใหตนขาวงามแตออกรวงนอย และลักษณะ
ขาวที่ไดจะไมเหนียวอรอยสูขาวที่ปลูกในดินปาไผไมได ปาไผที่นิยมทํา
ไรขาวมากที่สุด คือ ปาไผปลองยาวเพราะถือวาดินในลักษณะนี้เปนดิน
ที่มีคุณภาพดีที่สุด การเลือกพื้นที่ปาไผก็จะเลือกปาที่มีตนไผข้ึนสูง ลํา
ไผยาว สวย ใบเขียว เพราะแสดงวาดินบริเวณนั้นอุดมสมบูรณดี พื้นที่ที่
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ทําไรจะเปนพื้นที่ราบไมลาดชันมากนักระหวาง ๕-๑๐% เพราะพื้นที่ลาด
ชันนอยจะชวยรักษาคุณภาพของดินไมใหถูกชะลางพังทลายไปในชวง
ฤดูฝน นอกจากน้ี การเลือกพื้นที่เพาะปลูก หากพบรังหนู หรือรังตุนอยู
จํานวนมากไมเพียงพอแกการรับมือได ก็จะไมเลือกบริเวณน้ันเพราะจะ
สรางปญหาใหกับตนขาว  

 งานศึกษาของ เพ็ญประภา ศรีจันทร (๒๕๕๑) ศึกษาเรื่องระบบ
การจัดการทรัพยากรปาไมและและไมฟนกับวิถีชีวิตของชุมชนปะกา
เกอะญอในหมูบานหนองมณฑา-มอวาคี ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา การทําไรหมุนเวียนเปนระบบการ
ผลิตที่ยังมีอยูในชุมชน ซึ่งการทําไรหมุนเวียนเปนระบบการผลิตแบบ
ดั้งเดิมของชุมชนปะกาเกอะญอ โดยเช่ือกันวา ไรหมุนเวียน คือ ชีวิต
ของคนปะกาเกอะญอ และไรหมุนเวียนมีประโยชนอยางมากทั้งระบบ
นิเวศนและมนุษย ไดแก ดานระบบนิเวศเปนการทําเกษตรที่รักษาความ
อุดมสมบูรณของดิน เน่ืองจากมีการสลับสับเปล่ียนหมุนเวียนกันไป เวน
ระยะเวลาใหดินมีการฟนตัว แตละรอบจะมีระยะเวลาการหมุนในอดีต 
๑๐-๑๕ ป แตปจจุบันไดลดระยะเวลาการหมุนลดเหลือ ๕-๗ ป เปนการ
ปรับตัวตามสถานการณและความเปนอยูปจจุบัน ไรหมุนเวียนเปนพื้นที่มี
ความอุดมสมบูรณทางดานอาหาร ไดแก เปนแหลงปลูกขาวไร พืชผัก
ชนิดตาง ๆ สําหรับการบริโภค และผักบางชนิดก็จะมีเฉพาะในไร
หมุนเวียนเทาน้ัน จึงถือเปนแหลงอาหารที่สําคัญ เปนแหลงสําคัญที่ใช
ในการเก็บฟน (เพื่อเปนเช้ือเพลิง) สําหรับใชในครัวเรือน เปนแหลง
ถายทอดองคความรู วิถีชีวิตของคนปะกาเกอะญอใหกับคนรุนหลังและที่
สําคัญไรหมุนเวียนยังเกี่ยวของกับพิธีกรรม ความเช่ือ เชน เร่ืองการ
เลี้ยงผีไฟ เล้ียงผีไร 

 งานศึกษาของบุญสง ธารศรีทอง (๒๕๔๔) ศึกษาเรื่อง การ
วิเคราะหแบบมีสวนรวมถึงความยั่งยืนของระบบเกษตรในชุมชน
กะเหรี่ยงบานแมสอง ตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ผล
การศึกษาพบวาหมูบานแมสองประกอบอาชีพเกษตรเปนหลักซึ่งมีการ
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ทําไร ทํานาเพื่อยังชีพ เล้ียงสัตวเพื่อเปนรายไดเสริมและประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา และหาของปา สําหรับการทําไรน้ันเปนการทําไร
หมุนเวียนและทํากันมาชานานแตสภาพปายังคงอยูในระดับที่นาภูมิใจ 
แมวาระบบการผลิตยังคงเปนแบบดั้งเดิมและสภาพปายังคงอยูในสภาพ
ดีพอควรแตก็มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นหลายอยาง เชน เม่ือกอนถามี
แขกมาเยี่ยมที่หมูบาน เพื่อนบานจะมีการเชิญแขกผูมาเย่ียมไปรวม
รับประทานอาหารรวมกันเพื่อเปนการสรางความสัมพันธแตปจจุบันการ
กระทําอยางนี้แทบไมเกิดขึ้น ซึ่งสวนหนึ่งอาจเปนเพราะขาวไมเพียงพอ
สําหรับการบริโภคในครัวเรือนโดยเฉพาะผูที่ทําไรหมุนเวียน การทําไร
หมุนเวียนในยุคตนน้ีใชเวลาในการหมุนเวียน ๘-๑๐ ป การทําไรทํานา
น้ันจะชวยเหลือเกื้อกูลกันดวยวิธีลงแขกเสมอ ๆ แตพอมาถึงยุคกลาง
พบวาระยะการหมุนเวียนการทําไรไดลดลงเหลือไมเกิน ๘ ปซึ่งอาจเปน
เพราะประชากรมากข้ึนน่ันเอง ทําใหพื้นที่หมุนเวียนเร่ิมไมเพียงพอ ใน
การทําไรหมุนเวียนน้ันอาศัยการเอามื้อเอาวันและพิธีกรรมตาง ๆ 
มากมาย เชน มีพิธีผูหวานขาวแรก พิธีเลี้ยงผีไฟ พิธีปดรังควาญไร พิธี
เรียกขวัญขาว พิธีปองกันไร และในปจจุบันน้ีระยะหมุนเวียนเหลือ
ประมาณ ๕ ป 
 และจากการสัมภาษณชาวบานใหขอมูลวา การทําไรหมุนเวียน
น้ันเปนเรื่องที่ยุงยากและมีความละเอียดออนมากหากไมมีความตั้งใจ
จริงจะประสบความสําเร็จไดยาก เพราะทุกอยางทุกขั้นตอนตองอาศัย
ความอดทนสูง ขณะเดียวกันก็แฝงไวดวยซึ่งความออนโยนกับธรรมชาติ 
“มองดูภายนอกดูเหมือนจะเปนการทําลายปาแตความจริงแลวพวกเรา
ทั้งหวงและแหนปายิ่งนัก เพราะเรารูดีเชนกันวาถาไมมีปาเราก็อยูไมได 
เพราะปาเปนเสมือนแหลงอาหารของเรา เปนทรัพยากรในการ
ดํารงชีวิตใหกับเราตั้งแตสมัยปูยาตายาย เม่ือปูยาตายายรักษาไวใหกับ
เรามีหรือที่เราอยากทําลาย” 
 นอกเหนือจากนี้แลวงานวิจัยช้ินน้ียังศึกษาลึกลงไปถึงรูปแบบ
ของการทําไรหมุนเวียน สามารถสรุป องคประกอบของการทําไร
หมุนเวียน ไดแก  
 ๑. คนซึ่งเปนแรงงาน  
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 ๒. พื้นที่ปาที่เหมาะกับการทําไรหมุนเวียน คือ พื้นที่ที่มีความลาด
ชันระหวาง ๓๐-๖๐ เปอรเซ็นต  

 ๓. พันธุขาวและพันธุพืชที่ปลูกในไร พันธุขาวที่หมูบานแมสอง
ปลูกกันเปนขาวพันธุพื้นเมือง ซึ่งมีช่ือเรียก "บือ ทอ ละ" หมายความวา
ขาวพันธุน้ีลักษณะใบจะยาวมาก และพันธุพืชอ่ืน ๆ เชน พันธุเผือก, มัน, 
พืชเครื่องเทศ, พริก, ฟกทอง, แตง, ขาวฟาง, ฝาย ฯลฯ ๔. วัสดุ-อุปกรณ 
ที่จําเปนหลัก ๆ ในการทําไรหมุนเวียน ประกอบดวย ขวาน มีดขนาด
ใหญเลื่อยใชสําหรับตัดตนไมในยามฟนไร, "มา โบ" ไมกระทุงหลุมเพื่อ
หยอดพันธุขาว, "กือ โพ" ภาชนะที่ใชบรรจุเมล็ดพันธุขาวในขณะท่ีทํา
การหยอดลงหลุมที่ปานการกระทุงดวย "มา โบ"  

 ๔. "แด" กระทอมที่พัก ที่หลับนอน ที่ทานอาหาร และเปนที่เก็บ
ผลผลิตขาว ๕. พิธีกรรมทางศาสนาและความเช่ือตาง ๆ เชน "แซะ ขึ" 
เลี้ยงไร ในการเล้ียงผีไรมีการเลี้ยง ๒ รอบ คือเล้ียงกอนที่จะลงมือทําไร 
การเลี้ยงผีไร ครั้งที่ ๑ น้ี เพื่อขอใหเจาที่ ชวยใหไดผลผลิตมาก ๆ สวน
การเลี้ยงครั้งที่ ๒ จะมีข้ึน หลังจากที่ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแลว 
เปนการเล้ียงเพื่อขอบคุณที่เจาที่ไดใหการคุมครองในขณะที่ทําไรและ
ขอบคุณที่ผลผลิตไมเสียหาย 

 นอกจากน้ีแลว งานศึกษาเรื่องการจัดการการใชที่ดินบนที่สูงของ
เกษตรกรในระบบไรหมุนเวียนของ นริศ ย้ิมแยมและคณะ (๒๕๕๒) ได
ทําการศึกษาบานชิชะ อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ชุมชนน้ีตั้งถิ่น
ฐานมานานกวา ๒๐๐ ป ประกอบดวยหมูบานยอย ๓ กลุม ไดแก บาน
ชิชะ บานหวยยาก และบานปูแกว ประชากรของหมูบานทิชะทั้งหมด
เปนกะเหรี่ยงโปว ในป ๒๕๕๒ มีจํานวนประชากรทั้งหมด ๔๑๗ คน 
ในขณะท่ีเฉพาะกลุมบานทิชะหยอมบานเดียวมีบานอยูจํานวน ๕๗ 
หลังคาเรือน และจํานวนประชากรทั้งส้ิน ๑๖๘ คน  ประชากรสวนใหญ
ปลูกพืชในระบบหมุนเวียน ซ่ึงมีขาวไรเปนพืชหลัก และมีพืชอ่ืนๆ ที่ใช
บริโภคในชีวิตประจําวันรวม เชน พืชตระกูลผัก พืชตระกูลแตง พืช
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สมุนไพร และพืชเครื่องเทศ เปนตน การปลูกพืชสวนใหญเพื่อการยังชีพ 
มีการปลูกพริกเพียงอยางเดียวที่เปนพืชเศรษฐกิจหรือรายไดหลักของ
ครอบครัว เกษตรกรสวนใหญเกือบทุกหลังคาเรือนจะมีการเล้ียงสัตวไว
กินไดแก หมู และไก ในขณะเดียวกันสัตวเหลาน้ียังจําเปนในการใช
เพื่อทําพิธีเลี้ยงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิหรือภูตผีในพิธีกรรมตางๆ เชน พิธีกรรมการ
ปลูกขาว หรือการรักษาคนปวยไข เปนตน ในดานรายไดของเกษตรกร
สวนใหญมาจากการปลูกพริกขายเปนหลัก นอกจากน้ีเกษตรกรก็ยังมี
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหเกิดรายได เชน การรับจาง การหาของปา หรือ
การทอผา เปนตน 

 อย างไรก็ดี  ระบบการทํ าไรห มุนเวียนดั งกล าวได มีการ
เปล่ียนแปลงไปจากอดีต งานศึกษาของอานันทและคณะ (๒๕๔๗) 
ศึกษาหมูบานที่ทําไรหมุนเวียนจํานวน ๑๑ หมูบาน ในจังหวัด
แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย และลําปาง พบวาเกือบทุกหมูบานมี
สัดสวนการใชที่ดินทําไรหมุนเวียนลดลงในชวง ๑๐ ปที่ผานมา ภายใต
เงื่อนไขและแรงกดดันตาง ๆ นอกจากน้ีแลวงานวิจัยช้ินน้ียังพบวา การ
จัดการรอบหมุนเวียนที่มีความแตกตางกันสามารถจําแนกออกได คือ  

 ๑) กลุมบานที่มีรูปแบบไรหมุนเวียนปรับตัวอยางยั่งยืน รอบ
หมุนเวียนในกลุมน้ีมีแนวโนมลดลง  

 ๒) กลุมบานที่มีรูปแบบไรหมุนเวียนปรับตัวอยางมีทางเลือก รอบ
หมุนเวียนปรับเปลี่ยนหลังจากถูกแรงกดดันจากนโยบายปาไมแตมี
แนวโนมคงที่  

 ๓) กลุมบานที่มีรูปแบบไรหมุนเวียนปรับตัวอยางพึ่งพา ลักษณะ
การใชและการจัดการที่ดินในประเภทน้ีมีความสลับซับซอนมากขึ้น 
รูปแบบการจัดการแปลงหรือที่ดินกลุมบานประเภทน้ี สามารถจําแนก
ออกไดเปน ๔ ลักษณะสําคัญ ดังน้ี รูปแบบที่หน่ึง การหมุนเวียนที่ดิน
โดยมีรอบหมุนเวียนส้ัน (ไรขาวและพืชไรเชิงเศรษฐกิจ)รูปแบบที่สอง 
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การปลูกซ้ําที่ทุกปแตพักที่ดินในชวงเวลาสั้น ๆ (พืชผักเชิงเศรษฐกิจ) 
รูปแบบที่สาม การเพาะปลูกซ้ําที่ โดยหมุนเวียนพืช แตไมหมุนเวียน
ที่ดิน (ไรขาวและพืชผักเชิงเศรษฐกิจ) และ รูปแบบที่ส่ี การใชที่ดินเปน
ไรสํารอง 

 ในประเด็นทิศทางการปรับตัวของพื้นที่ไร งานศึกษาชี้ใหเห็นวา 
ระบบไรหมุนเวียนของแตละชุมชนไมไดหยุดน่ิง หากแตมีการปรับตัว
ตลอดเวลาเพ่ือความอยูรอดของครอบครัว และเม่ือเงื่อนไข ปจจัยตาง ๆ  
กดดันใหระบบไรหมุนเวียนตองปรับเปล่ียนพื้นที่ไรหมุนเวียนของกลุม
บานทั้ง ๓ ประเภท ปรากฏในหลายทิศทาง ไดแก การลดหรือเพิ่มรอบ
หมุนเวียน เพื่อใหชุมชนยังคงระบบการทําไรหมุนเวียนไวได การ
ปรับเปล่ียนพื้นที่ไรเหลาเปนระบบการผลิตตาง ๆ ปรับเปล่ียนจากไร
เหลาเปนปา นา สวน ไรถาวรเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ไรสํารอง และพื้นที่
ใชสอยอ่ืน ๆ  

 อานันท  กาญจนพันธุ และคณะ (๒๕๔๓) ศึกษาประเด็นการทํา
ไรแบบเคลื่อนยายกับขอวิวาทะปญหาในทางนิเวศวิทยา พบวาขอ
กลาวหาที่คนทั่วไปรับรูวาการทําไรแบบเคล่ือนยายทั้งสองระบบ คือ 

แบบไรหมุนเวียนและแบบบุกเบิกไปขางหนาเรื่อย ๆ นั้นเปน “การทําไร

เลื่อนลอย” ซ่ึงเปนตัวการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เปนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพตํ่า และเปนที่มาของปญหาการผลิต การคาฝน การแพร
ระบาดของยาเสพติดในเมืองไทยและระดับโลก แตงานศึกษาวิจัยหลาย

ช้ินของนักวิชาการจํานวนมาก ในปลายทศวรรษท่ี ๑๙๖๐ (๒๕๐๓-

๒๕๑๒) ถึงกลางทศวรรษที่ ๑๙๗๐ (๒๕๑๓-๒๕๒๒) พยายามช้ีใหเห็น
วา การทําไรแบบเคลื่อนยายที่มีช่ือเรียกตาง ๆ กันน้ันไมไดเปนปศาจ
อยางที่เขาใจกัน แตเปนการจัดการที่ดินที่มีระเบียบแบบแผน และเปน
การใชที่ดินที่มีประสิทธิภาพแบบหน่ึงภายใตเงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่

พวกเขาดํารงอยู เชน วิทยานิพนธของ Hinton (๑๙๗๕) เปนงานหน่ึงที่
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พยายามช้ีใหเห็นวา “…การผลิตของชาวเขา โดยเฉพาะกะเหร่ียงโปวที่
เขาศึกษานั้นทําการผลิตหลายแบบ เปนระบบเศรษฐกิจแบบผสม ไมได
พึ่งพาอันใดอันหน่ึงเพียงอยางเดียว คือ มีทั้งไร นาดํา การทําปศุสัตว 
การเก็บหาของปา ลาสัตว เปนส่ิงที่ทําใหชีวิตของกะเหรี่ยงโปวดํารงอยู
ได ตั้งแตในอดีตจนกระทั่งปจจุบัน และทําใหการกดดันตอสภาพ

นิเวศวิทยาไมมีผลกระทบที่รุนแรงในดานใดดานหน่ึงอยางชัดเจน…”  

 การทําไรหมุนเวียนของหมูบานเซโดซา ตําบลปางหินฝน อําเภอ
แมแจม จังหวัดเชียงใหม ชาวปกาเกอะญอ จัดอยูในระบบที่พัฒนามา

อยางม่ันคง ดังที่ Grandstaff (๑๙๘๐) เรียกวา established swidden 

agriculture กลาวคือ มีประวัติศาสตรของการทําไรที่สืบเน่ืองอยางคงที่/
คงตัวมาเปนเวลานาน ในถิ่นฐานที่คอนขางถาวร (กรณีบานเซโดซา 

๑๑๖ ป) พื้นที่การทําไรเปนปาช้ันสอง (secondary forest) มีระบบการ

ทําไรแบบหมุนเวียน (rotational basis) อยางตอเน่ืองและมีลักษณะการ

จัดการทรัพยากรทางการเกษตรแบบองครวม (integral system) 
กลาวคือ ไรขาวเปนระบบหลัก ผสมผสานกับระบบอ่ืน ๆ เชน นา
ข้ันบันได สวนผลไม สวนผัก และแปลงพืชเศรษฐกิจ ความเปนองครวม 

(integral) ของระบบไรหมุนเวียน ยังหมายถึงความสัมพันธระหวางไร
หมุนเวียนในฐานะวิถีการผลิต และอุดมการณทางสังคมวัฒนธรรม และ

ศีลธรรม (moral economy, James Scott ๑๙๗๖) โดยท่ีระบบการ
ผลิต และความสําคัญของไรหมุนเวียนในฐานะแกนกลางของวิถีชีวิตได
สะทอนผานโครงสรางทางสังคมของชุมชน ทั้งระบบคิด วัฒนธรรม 
ความเชื่อ การจัดองคการทางสังคม ระบบคุณคา การใชแนวคิดเรื่อง

องครวม หรือ integral ในการอธิบายระบบไรหมุนเวียนก็เพื่อแยกความ
แตกตางระหวางระบบไรหมุนเวียน จากระบบไรบนที่ดอนอ่ืน ๆ ของคน
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พื้ นราบที่ ทํ า ไร เพื่ อ เปนส วน เสริ มของระบบการผ ลิต  (partial 

swiddening) หรือการทําไรเชิงเดี่ยว (mono-cropping) แบบเต็มรูปบน
ที่สูง อันเปนระบบเกษตรเพื่อการคา ที่การปลูกพืชเศรษฐกิจมีพัฒนาการ
ที่แยกออกจาก (หรือบอยครั้งขัดแยงกับ) วัฒนธรรมและคุณคาดั้งเดิม
ของชุมชน การทําไรหมุนเวียนในหมูบานเซโดซา ในชวง ๑๐ ปที่ผาน
มา มีพัฒนาการไปสูการผสมผสานระบบการเพาะปลูกเพื่อยังชีพแบบไร
หมุนเวียน เขากับระบบเศรษฐกิจเพื่อการคา อันไดแกการปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (กะหล่ําปลี) และการรับจาง ทั้งน้ี เพื่อสนองตอบตอ
ความจําเปนทางการเงิน อยางไรก็ตาม ไรหมุนเวียนยังคงเปนระบบ
เศรษฐกิจหลักที่สําคัญ โดยที่การปลูกกะหล่ําปลีเพื่อขายเปนระบบเสริม

รายได (supplementary) และไมแนนอน ในบางปปลูกกันมาก ในบาง
ปปลูกกันนอย ขึ้นลงตามความผันผวนของราคาตลาด ในขณะท่ีการ

รับจางมักจะมีลักษณะเปนการรับจางนอกฤดูกาล (off-season) การทํา
ไรหมุนเวียนของหมูบานเซโดซา จะตางจากหมูบานปกาเกอะญอใน
อําเภออ่ืน ๆ ของเชียงใหมแตคลายคลึงกับหลายหมูบานในจังหวัด
แมฮองสอน กลาวคือ จะทําติดกันเปนผืนใหญทั้งหมูบานและเม่ือหมุนไป
ทํ ายั งแปลงใหมก็ จ ะห มุนพร อมกันทั้ งห มู บ าน  ทั้ ง น้ี เ น่ื องจาก
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่และงายในการจัดการแรงงานในการถางท่ี เผา
ไร และทําแนวกันไฟ 

 บานกลาง ตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ชาวปกา
เกอะญอ จัดอยูในกลุมบานที่ทําไรหมุนเวียนแบบย่ังยืน คือ ยังมีการทํา
ไรหมุนเวียนเปนหลัก ระบบการหมุนเวียนของพื้นที่ทํากินในระบบไร
หมุนเวียนจากเดิม ๖-๑๐ ป เม่ือสูญเสียพื้นที่ไรเหลาในการรังวัดเม่ือป 
๒๕๓๙ ทําใหรอบหมุนเวียนในการทําไร จํากัดอยูที่ ๓-๕ ป เปนสวน
ใหญ 
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 การทําไรหมุนเวียนของบานแมอุมพาย ตําบลแมโถ อําเภอแมลา
นอย จังหวัดแมฮองสอน ชาวปกาเกอะญอ เร่ิมตนในเดือนมกราคม 
ชาวบานจะกําหนดพื้นที่สําหรับทําไร กอนจะเขาไปแผวถางไร ตากไร 
จากนั้นทําแนวกันไฟ แลวจุดเผาเพิ่มธาตุอาหารใหกับดิน จากน้ันจะ
ปลูกขาวในเดือนเมษายน พรอมกับพันธุพืชอาหารอีกไมต่ํากวา ๓๐ 
ชนิด หรือเกือบ ๑๐๐ สายพันธุ จนถึงชวงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน
จะเก็บเกี่ยวขาว และขนขาวเขายุงฉาง ชวงระหวางเก็บเกี่ยวขาวก็จะ
เขาไปดายหญาในไรเกือบทุกวัน นับตั้งแตอดีตชาวบานจะทําไรรวมกัน
เปนผืนใหญในพื้นที่เดียว จนถึงปจจุบันลักษณะการทําไรเชนน้ียังคงอยู 
เพียงแตเปล่ียนแปลงในรายละเอียด กลาวคือ จากเดิมที่กลุมบานหน่ึงจะ
ทําไรเปนผืนใหญเพียงผืนเดียวรวมกัน ตอมาภายหลังประชากรที่เพิ่ม
มากข้ึนทําใหการซอยแปลงเพื่อรองรับกับชาวบานน้ันไมเพียงพอ ทําให
ชาวบานบางคนตองกลับไปยังไรเหลาที่ยังคงมีแปลงใหญอยู และมี
แปลงเล็ก ๆ รวมดวย ในอดีตชาวบานแมอุมพายจะทําไรปหน่ึงแลว
ปลอยใหฟนสภาพตามธรรมชาติ ๘-๑๒ ป แลวจึงกลับมาทําใหมอีกครั้ง
หน่ึง ภายหลังจากที่รัฐเริ่มมีนโยบายอนุรักษในชวง ๑๐ กวาปที่ผานมา 
ผนวกกับการเพิ่มขึ้นของประชากร ทําใหชาวบานไดลดรอบการ
หมุนเวียนลงมา โดยปลอยใหเปนปาเหลาเพียง ๗-๑๐ ปเทาน้ัน สวน
ใหญจะอยูที่รอบ ๗ ป ซึ่งผลของการลดรอบทําใหปริมาณขาวลดลงบาง 
รวมถึงความอุดมสมบูรณของพืชอาหารลดลง 

 ชาวบานบานแมลานคําและบานปาคา ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะ
เมิง จังหวัดเชียงใหม ชาวปกาเกอะญอ สวนใหญทําไรหมุนเวียน บาง
ครัวเรือนทําไรควบคูไปกับการทํานา การปลูกขาวไรผสมผสานกับ
พืชผักอ่ืน ๆ ในไรเพื่อยังชีพ เปนระบบการผลิตที่เกื้อกูลระบบนิเวศ 
ชุมชนทั้งสองนี้ยังคงรักษาระบบการเกษตรแบบไรหมุนเวียนที่ปฏิบัติสืบ
ทอดตอกันมาอยางยาวนานหลายชั่วคน แตปจจุบันระบบการเกษตร
แบบไรหมุนเวียนของชุมชนบานแมลานคําและบานปาคากําลังถูก
รบกวน หมูบานตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติสะเมิง เปนเขตลุมนํ้าช้ัน ๑
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A และเปนพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแหงชาติออบขาน ดังน้ัน
เจาหนาที่ปาไม (ช.ม.ที่ ๑๕) คอยจับตามองชาวบานทุกป เพื่อยับย้ังการ
ถางพื้นที่ทําไรหมุนเวียนในพื้นที่ปา และหนวยจัดการตนนํ้าแมลานปลูก
ปาทับไรเหลาของชาวบาน สรางแรงกดดันตอการใชที่ดิน สงผลให
เสถียรภาพของระบบการเกษตรแบบไรหมุนเวียนเร่ิมลดลง การทําไร
หมุนเวียนของทั้งสองหมูบานใกลเคียงกัน คือ ชาวบานทําไรที่มีอายุไร
เหลาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ๘ ปข้ึนไป โดยรวมทั้งสองชุมชนจะพบวา สวน
ใหญอายุไรเหลาอยูระหวาง ๖-๑๐ ป ที่ผานมาการทําไรจะใชขนาด
แปลงคอนขางกวาง แตปจจุบันชาวบานยืนยันวา ขนาดแปลงไร
หมุนเวียนลดลง และใชปริมาณเช้ือขาวไรลดลงดวย  

 ระบบไรหมุนเวียนเปนระบบการผลิตอาหารของชาวปกาเกอะญอ
บานหวยหอย ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหมมาชานาน แต
ปจจุบันระบบไรหมุนเวียนของบานหวยหอยกําลังปรับตัวตามเงื่อนไข
แวดลอม เสถียรภาพของระบบไรหมุนเวียนเร่ิมลดลง และเร่ิมมีระบบการ
ผลิตแบบอ่ืน ๆ เสริมข้ึนมาทดแทน คือ ระบบนา และสวน อยางไรก็ตาม
ชาวบานหวยหอยยังคงรักษาระบบการทําไรหมุนเวียนเอาไว ทั้ง ๆ ที่ถูก
กดดันจากอิทธิพลภายนอก ๒ ดาน คือ ดานนโยบายของรัฐ และดาน
กลไกตลาด พื้นที่ทําไรหมุนเวียนของชาวบานหวยหอยมี ๒ แหลงใหญ 
ๆ คือ พื้นที่บริเวณรอบ ๆ หมูบานและพื้นที่ไรเกาบานเดิมของเขตหวยงู 

 ในอดีตชาวปกาเกอะญอบานขุนแปะ ตําบลบานแปะ อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม ทําไรหมุนเวียนเปนระบบการผลิตหลัก 
ชาวบานสวนใหญทําไรขาวและปลูกพืชผักในไรควบคูกับการทํานา 
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๒๖ โครงการหลวงไดเขาสงเสริมและอุดหนุนให
ชาวบานปรับเปล่ียนวิถีการผลิตดวยการปลูกพืชทดแทนฝนและการทํา
ไรหมุนเวียน มาเปนการเกษตรหมุนเวียนเชิงพาณิชย ทําใหพื้นที่ทําไร
ลดลงไปประมาณรอยละ ๕๐ แรงกดดันและแรงจูงใจทําใหชาวบานปรับ
พื้นที่ที่เคยใชทําไรหมุนเวียนไปปลูกพืชเศรษฐกิจ จนกระทั่งพื้นที่การ
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ทําไรหมุนเวียนไดหมดไปจากบานขุนแปะ กลายเปนพื้นที่ไรถาวรโดย
สมบูรณตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตนมา 

 บานหวยหกเปนชาวเขาเผาลาหู ตําบลศรีถอย อําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย มีรูปแบบการทําไรหมุนเวียนแบบหมุนพืชที่ดินโดยใช
ที่ดินติดตอกันอยางนอย ๓ ป กลาวคือ ปแรกปลูกขาว ปที่สองปลูกขาว
เหนียวดํา หรือปลูกขาวโพด และปที่ ๓ ปลูกขาวโพดหรือปลูกขิง 
ทามกลางแรงกดดันที่เกิดจากเงื่อนไขภายในระบบรูปแบบน้ี ทําให
คุณภาพดินเส่ือมโทรมลงมาก ชาวบานบางสวนจึงปรับตัวครั้งสําคัญ
ไดแก การปรับระบบการใชที่ดินเพื่อการผลิตจากแบบการหมุนเวียนพืช
มาเปนแบบหมุนเวียนที่ดิน หรือจากการใชที่ดินผลิตซ้ําอยางนอย
ติดตอกัน ๒ ปมาเปนเพาะปลูกเพียง ๑ ป แลวปลอยใหดินฟนสภาพ ๖-๗ 
ป พรอมกําหนดใหแตละครอบครัวทําแนวกันไฟรอบไรกอนเผาไร 
นอกจากนี้ ชาวบานยังลดการปลูกขาวเหนียวดํา เน่ืองจากประสบการณ
การมีขาวไมพอกินเพราะปลูกขาวเหนียวดํา การปรับตัวของชาวบาน
ดังกลาวเปนการปรับเปาหมายการผลิต จากที่ปลูกเพื่อขายมาเปนการ
ปลูกเพื่อบริโภคตลอดปแทน  

 ชุมชนชาวปกาเกอะญอบานปางอีกา ตําบลแมแรม อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม ในชวงแรกของการตั้งชุมชน ชาวบานทํามาหากิน
ดวยการทํานาและทําไรขาวหมุนเวียนเปนหลัก นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เม่ือพื้นที่ทําไรหมุนเวียนลดนอยลง อันเน่ืองมาจากการถูกปลูกปาสักทับ
ที่และการถูกเจาหนาที่ปาไมหามเขาไปแผวถางไรเหลาที่มีสภาพเปนปา 
ทําใหมีการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการพื้นที่ไรภายในชุมชน จากเดิม
ชาวบานเคยใชพื้นที่ทําไรหมุนเวียนรวมกันในลักษณะสิทธิชุมชน 
เปลี่ยนมาเปนการจับจองพื้นที่เปนปจเจกบุคคล ภายหลังจากการถูกรัฐ
ควบคุมการใชที่ดิน ระบบการทําไรหมุนเวียนของหมูบานปางอีกา
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยางมาก ไมวาจะเปนระบบการหมุนเวียนที่ดิน 
ระบบการจัดการเมล็ดพันธุ หรือระบบการจัดการแรงงาน จากความรูใน
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การทําไรหมุนเวียนที่สืบทอดกันมาตั้งแตอดีต ทําใหปจจุบันชาวบาน
ปางอีกายังเห็นความจําเปนของการหมุนเวียนที่ดินและปลอยพื้นที่บาง
แหงไดพักฟนเปนเหลา เพ่ือใหดินมีความอุดมสมบูรณ และเพ่ือปองกัน
การเกิดวัชพืชอยางรุนแรง แตดวยแรงกดดันจากการถูกรัฐควบคุมการ
ใชที่ดิน ทําใหชาวบานไมสามารถหมุนเวียนที่ดินไดตามเดิม ปจจุบัน
ชาวบานปางอีกามีที่ดินครอบครัวละ ๑-๓ แปลง โดยเฉล่ีย ๓.๒๔ ไร/
ครัวเรือน ซึ่งเปนขนาดที่ดินที่นอยมาก ชาวบานพยายามจัดการที่ดินที่มี
อยูอยางจํากัดใหสามารถหมุนเวียนไดในหลายรูปแบบดวยกัน 

 ๑) ทําส้ัน ทิ้งใหพักส้ัน หมายถึง การทําไรซ้ําที่เดิม ๑-๓ ป สลับ
กับการปลอยที่ดินใหพัก ๑-๓ ป 

 ๒) แบงซอยที่ดินผืนหน่ึงออกเปนแปลงยอย ๆ เพื่อใชประโยชน
ใหหลากหลาย เชน ทําไรขาวและปลูกถั่ว หรือทําไรขาวและสวนผัก 

 ๓) ปลูกขาวไรระหวางแถวลําไยหรือลิ้นจ่ี ในระยะ ๑-๔ ปแรกที่
ไมผลยังไมเติบโตแผกิ่งกานเต็มที่ 

 ๔) ยืมที่ดินของเพื่อนบานที่ไมไดใชประโยชนเพื่อทําการ
เพาะปลูกในบางป แลวปลอยพื้นที่ของตนใหพักฟน 

 ๕) ปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ไร ทดแทนหรือสลับกับการปลูกขาว 
เชน ถั่วลิสง แตงกวา ถั่วแขก ขาวโพด 

 ชุมชนชาวปกาเกอะญอบานแมปาคี-ปางเบอะ ตําบลสันทราย 
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ในชวงแรกของการตั้งชุมชนทํามาหากิน
ดวยการทําไรขาวหมุนเวียน ซึ่งมีการปลูกธัญพืช และผักตาง ๆ 
ผสมผสานอยูในไรขาว นอกจากการเพาะปลูกแลวชาวบานยังพึ่งพา
ผลผลิตจากปาในการดํารงชีพ เก็บหาอาหาร สมุนไพร ไมใชสอย และ
ลาสัตวปา ผลผลิตทั้งหมดที่ไดจะเก็บไวบริโภคภายในครัวเรือนเปนหลัก 
และมีการนําไปแลกเปลี่ยนกับคนตางชุมชน แตผลผลิตจากไรหมุนเวียน
เพียงอยางเดียวไมเพียงพอตอการบริโภคตลอดทั้งป ชาวบานจึงคอย ๆ 
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เบิกที่นาตามจํานวนแรงงานท่ีมี ทุกครัวเรือนที่มีนาจะปลูกขาวได
ผลผลิตเพียงพอตอการบริโภคตลอดทั้งป ทั้งโดยการทํานาเพียงอยาง
เดียว และทํานารวมกับการทําไรขาว ชาวบานบางรายพนยาฆาหญา
กรัมมอกโซน และอัลมิกซในไรขาว เน่ืองจากการใชพื้นที่ มีรอบ
หมุนเวียนส้ันเพียง ๒-๓ ป ทําใหมีวัชพืชมากจนกระทั่งใชแรงงานคน
ถอนหญาไมไหว  

๓.๒ ความหลากหลายการทําไรหมุนเวียนในชุมชนตางๆ 

 งานศึกษาไรหมุนเวียนตามแนวทางสายนิเวศมนุษยวิทยา 
(human ecology) ในยุคตน ๆ ที่สําคัญในเมืองไทย คือ Farmers in 
the Forest: Economic Development and Marginal Agriculture in 
Northern Thailand, (Peter Kunstadter, E.C. Chapman, Sanga 
Sabhasri edited, ๑๙๗๘) เปนการศึกษาปญหาของเกษตรกรรมบนที่
สูง โดยพยายามช้ีใหเห็นถึงความหลากหลายของระบบการทําไร
หมุนเวียนในภาคเหนือของคนไทย ซึ่งไมใชระบบเกษตรที่จํากัดอยู
เฉพาะกลุมชาติพันธุบนที่สูงเทาน้ัน แตชนพื้นราบเองก็มีสวนสําคัญใน
การทําไรบนที่สูง ซึ่งจําแนกระบบการทําไรหมุนเวียนในภาคเหนือ
ขณะน้ันออกเปน ๔ ระบบดวยกัน คือ 

 ๑. ระบบที่ทําการเกษตรซํ้าพื้นที่ในระยะส้ันและทิง้ใหไรฟนตวัใน
ระยะส้ัน (Short Cultivation-short Fallow )เ ชน การทําไรของชาวพื้น
ราบ 

 ๒. ระบบที่ทําการเกษตรซ้ําพื้นที่ในระยะส้ันและทิ้งใหไรฟนตัว
ในระยะยาว (Short Cultivation – Long Fallow) ซ่ึงเปนระบบการทํา
ไรของชาวลัวะและปะกาเกอะญอ 

 ๓. ระบบที่ทําการเกษตรซ้ําในพื้นที่ในระยะยาวและทิ้งใหไรฟน
ตัวในระยะยาว (Long Cultivation – Very Long Fallow or 
Abandonment) ซึ่งจะทําในกลุมผูปลูกฝน เชน มง เม่ียน มูเซอร อาขา 



๔๑ 

 

 ๔. การทําสวนผสมไร ของชาวไทยพื้นราบหรือคนเมือง 
(Permanent Field Tree Crops) เชน สวนชา และสวนเม่ียง เปนตน  

 ขอคนพบที่นาสนใจอีกประการหนึ่งของงานศึกษา Farmers in 
the Forest มาจากงานศึกษาวิทยาศาสตรแบบกายภาพของ สงา สรรพ
ศรีและคณะ เรื่องการจัดการที่ดินในไรหมุนเวียนของชาวกะเหร่ียง
และลัวะ ซึ่งพบวาหากรักษารอบการหมุนเวียนไวไดระหวาง ๗-๑๒ป 
ธาตุอาหารในดินจะคืนความสมบูรณเต็มที่ ใหผลผลิตที่ดี งานศึกษานี้ยัง
ช้ีใหเห็นถึงบทบาทของทรัพยากรในปาและพื้นที่เกษตรตาง ๆ เชน นา
และสวน ในการผลิตอาหารใหกับครัวเรือนที่ทําการผลิตแบบไร
หมุนเวียน 

 ชาวปกาเกอะญอมักเลือกผืนปาสําหรับทําไร โดยคะเนจาก
ปริมาณขาวที่คาดวานาจะไดจากไรแปลงน้ันซึ่งตองเพียงพอตอการ
บริโภคของครัวเรือนไปตลอดทั้งป การเตรียมพื้นที่เพาะปลูกยังตอง
คํานึงความสามารถหรือแรงงานภายในครอบครัวที่สามารถทําการผลิต
ขาวได คุณภาพของดินและการเลือกพื้นที่เพาะปลูกไมใหอยูชิดกับพื้นที่
ของครอบครัวอ่ืนมากเกินไป จนไมสามารถขยายพื้นที่ไดหากมีความ
จําเปนเกิดขึ้นในอนาคต แตละครัวเรือนจะมีไรหลายแปลงเพ่ือรอการ
พักฟนของดิน และเลือกใชไรทีละแปลงหมุนเวียนกัน ชาวปกาเกอะญ
อยังนิยมบุกเบิกพื้นที่ลุมเพื่อทํานาดํา และในบางพื้นที่ยังทํานาแบบ
ข้ันบันไดบนพื้นที่เชิงเขา การทํานาดําและนาข้ันบันไดเปนระบบการ
ผลิตที่สามารถรักษารักษาระดับของผลผลิตเอาไวในปริมาณที่คงที่และ
สมํ่าเสมอมากกวาการทําขาวไร นอกจากการผลิตขาวเปนพืชหลักเพื่อ
การยังชีพแลว ชาวปกาเกอะญอยังนิยมปลูกพืชผักหลายชนิด เชน มัน
แกว ฝาย ฟกทอง ถั่วดิน ฯลฯ และหมู เปด ไก เก็บของปาเก็บของปาเพื่อ
บริโภคภายในครัวเรือนและเพื่อขาย ชาวปกาเกอะญอไมปลูกฝนเพื่อ
ขายเหมือนชาติพันธุอ่ืนๆ ที่อาศัยอยูบนภูเขาสูง แตอาจรับจางชาวมง
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และมูเซอรทําไรปลูกฝนให จนมีการเสพและปลูกตามเปนบางสวนและ
ในบางพื้นที่ 

 ผลการศึกษาวิจัยของอานันทและคณะ (อางแลว) แสดงใหเห็นวา 

ไรหมุนเวียนมี “ความหลากหลาย ซับซอน และเปล่ียนแปลง” ระบบไร
หมุนเวียนของแตละชุมชนมีการปรับตัวในระดับที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับ
เงื่อนไขของระบบนิเวศ แรงกดดันจากภายนอก ความเขมแข็งของ
ชุมชน และทางเลือกอ่ืนที่มาทดแทน นอกจากนี้ยังพบวา กลุมบานที่มี
รูปแบบระบบไรหมุนเวียนปรับตัวอยางยั่งยืน และรูปแบบไรหมุนเวียน
ปรับตัวอยางมีทางเลือก ยังคงมีกระบวนการผลิตใกลเคียงกัน แตส่ิงที่
เปนประเด็นสําคัญที่สุดของการทําไรหมุนเวียนมีความแตกตางกันในแต
ละชุมชน คือ ระบบการเลือกพื้นที่ในการทําไรหมุนเวียน หรือการ
จัดการแปลงในระบบการทําไรหมุนเวียน หากพิจารณาจากระบบการ
เลือกพื้นที่เพื่อการทําไร พบวามี ๓ ระบบหลัก คือ ระบบแรก การเลือก
พื้นที่เปนแปลงรวมผืนใหญติดกันทั้งหมูบาน ระบบที่สอง การเลือกพื้นที่
เปนแปลงกระจายแยกกันไป และระบบที่สาม ระบบแปลงรวมผสมแปลง
กระจาย 

 ส่ิงที่นาสนใจในระบบการปลูกพืชไรของชาวกะเหรี่ยง คือ เปน

ระบบที่มีความหลากหลายของพันธุพืชที่ปลูก (Multiple cropping) อัน
เปนคุณลักษณะเฉพาะอีกอันหน่ึงของระบบเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม พืช
ที่ปลูกในไรมีไมนอยกวา ๔๘ สายพันธุ โดยเปนขาวถึง ๑๔ สายพันธุ 
พืชที่ถูกหวานและปลูกในผืนไรเดียวกัน ซึ่งดูเผิน ๆ เหมือนระเกะระกะ
ขาดการวางแผน แตแทที่จริงแลวเปนระบบการปลูกพืชที่มีการเลือก
ชวงเวลา และจัดวางตําแหนงการปลูกที่สอดคลองกับชนิดและ
ความชอบของพื้นที่ เชน ยาสูบ จะหวานริมซากกอไผ ซึ่งมีธาตุอาหาร
สูง หรือการหวานงาริมไร เพื่อเปนการประหยัดเน้ือที่ เน่ืองจากบริเวณ
ดังกลาวที่เปนรมที่ขาวมักขึ้นไมงาม เปนตน ชนิดของพืชที่หลากหลาย
น้ี พบในชนกลุมอ่ืนที่ทําเกษตรกรรมในระบบไรหมุนเวียนเชนเดียวกัน 
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ตัวอยางเชน งานศึกษาของ Kunstadter เก่ียวกับการทําไรของชาวลัวะ
ในภาคเหนือ ไดพบวา พืชที่ปลูกในไรและในสวนน้ัน มีถึง ๘๔ ชนิด ซึ่ง
ความหลากหลายของพืชที่ปลูกในไรน้ี เปนระบบที่แตกตางไปจากระบบ

การปลูกพืชเศรษฐกิจเพียงชนิดเดียว (Monoculture) ในระบบการผลิต
เพื่อขายสมัยใหม (ปนแกว เหลืองอรามศรี, อางแลว)  

 จากการศึกษาการจัดการการใชที่ดินบนที่สูงของเกษตรกรใน
ระบบไรหมุนเวียนอยางยั่งยืนของชุมชนกะเหร่ียงในบานทิชะ อําเภอสบ
เมย จังหวัดแมฮองสอน (นริศ ย้ิมแยม, อางแลว) ยังคงดํารงวิถีการทําไร
หมุนเวียนระยะการหมุนเวียนของรอบในการปลูกขาว ๗ ป โดยทําการ

ปลูกขาว ๑ ป และมีการทิ้งแปลง (Fallow) เปนระยะเวลา ๖ ป เพื่อใหปา
พื้นสภาพใหกลับสูสภาพอุดมสมบูรณเพียงพอที่จะตัดและเผาใหธาตุ
อาหารแกพืชในชวงฤดูกาลปลูกขาวในรอบใหมได อยางไรก็ดี งาน
ศึกษาชิ้นน้ีไมไดช้ีใหเห็นวาระบบการทําไรหมุนเวียนที่พบในปจจุบัน 
เชน รอบหมุนเวียน เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอยางไร 

 การใชที่ดินเพื่อทําไรหมุนเวียนครอบคลุมพื้นที่เกือบครึ่งหน่ึงของ
พื้นที่ทั้งหมูบาน โดยการถือครองพื้นที่เกษตรกร จะมีการแบงพื้นที่
ออกเปนกรรมสิทธของแตละครอบครัวตอเม่ือจะมีการปลูกขาวไรเฉพาะ
ในปน้ันๆ เทาน้ัน และเม่ือส้ินสุดการปลูกคือหลังจากการเก็บเกี่ยวพื้นที่
ทั้งหมดก็จะกลับเปนของชุมชนอีกครั้ง ซึ่งน่ันก็หมายความวาเกษตรกร
สามารถเปนเจาของรวมกันในชวงที่พื้นที่น้ันเปนปาเหลา โดยเกษตรกร
ทุกคนตองชวยกันดูแลรักษาดวย สวนเม่ือถึงฤดูที่จะตองปลูกขาวไรใหม
ในปตอไป ชาวบานก็จะประชุมกันเพื่อแบงพื้นที่ในการปลูกใหแก
เกษตรกรทุกครัวเรือนที่ตองการจะปลูก โดยการใหสิทธิแกครอบครัวที่
เคยทําในรอบกอนจากน้ันก็จะมีการจัดสรรแบงปนใหแกครอบครัวที่ตั้ง
ใหม หรือครอบครัวที่มีพื้นที่นอยแตมีสมาชิกในครัวเรือนมาก ซึ่งน่ันก็
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เปนหลักประกันวาเกษตรกรทุกครัวเรือนในหมูบานจะตองมีที่ทํากินทุก
ครอบครัว 

 นอกจากนั้น ชุมชนแหงน้ียังไดปรับรูปแบบการทําเกษตรผสมกับ
การทําสวนปลูกไมผล เชน ล้ินจ่ี กาแฟ เสาวรส ซึ่งเปนการครอบครอง
และใชที่ดินแบบถาวร ท้ังน้ีเพราะชุมชนมีพื้นที่ที่สามารถบุกเบิกเปน

พื้นที่นานอยมาก (ประมาณ ๑% ของพื้นที่ทั้งหมูบาน) 

๓.๓ บทบาท คุณคา และความสําคัญของไรหมุนเวียน 

 ๓.๓.๑ บทบาทในการสรางความสมดุล และความมั่นคงของดิน 
น้ํา ปา และทรัพยากรชีวภาพ 

 ประเสริฐ  ตระการศุภกร และคณะ (๒๕๕๒) ศึกษาระบบเกษตร

แบบไรหมุนเวียน: องคความรูและปฏิบัติการของกลุมชาติพันธุปกา
เกอะญอในภาคเหนือของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา การผลิตแบบ
ไรหมุนเวียนของชาวปกาเกอะญอน้ัน เปนระบบที่พัฒนาขึ้นและดําเนิน
มาเปนระยะเวลานานกวา ๒๐๐ ป ทําใหชาวปกาเกอะญอมีระบบการ
ผลิต การอนุรักษดิน นํ้า และผืนปาตนนํ้า ตลอดจนมีความเช่ือ จารีต
ประเพณี  และองคความรู ในการจัดการทรัพยากรอยางยั่ งยืน 
ตัวอยางเชน ชาวปกาเกอะญอจะทําการจําแนกพื้นที่ปาออกเปนประเภท
ตางๆ ออกตามลักษณะการใชประโยชนของพื้นที่ออกเปน ๖ ประเภท
ดวยกันคือ  

 (๑)  ป าตน นํ้าหรือปาอนุรักษ  เปนผืนปาธรรมชาติที่ เปน
แหลงกําเนิดของตนนํ้าลําธาร เปนเขตหวงหามเด็ดขาดของหมูบาน  

 (๒) ปาใชสอย เปนพื้นที่ปารอบหมูบาน มักใชเปนที่สําหรับเก็บ
ฟน เก็บหาอาหาร และเก็บตองเพื่อใชมุงหลังคาบาน  

 (๓) ปาชา เปนพื้นที่ปาใกลหมูบาน ใชเปนที่ฝงศพ  
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 (๔) ปาศักดิ์สิทธ์ิหรือปาสําหรับประกอบพิธีกรรมตามประเพณี 
เชน การเลี้ยงผี เปนตน  ปาบริเวณน้ีเปนสถานที่ตองหาม มิใหใครเขา
มาใชประโยชน  

 (๕) ปาสะดือ เปนปารอบหมูบานที่มีตนไมใหญข้ึน นิยมเอาสาย
สะดือของเด็กทารกใสกระบอกไมไผไปวางอยูบนตนไมใหญ  และหาม
ตัดตนสะดือ ถือเปนกุศโลบายในการถายทอดความรูสึกผูกพันและหวง
แหนตนไมไปยังคนรุนตอๆไป  

 (๖) ปาทํากินหรือไรหมุนเวียน หรือที่ชาวบานเรียกวา “ไรเหลา”  
มี ๒ รูปแบบดวยกัน แบบแรก เปนพื้นที่ทํากินรวมกันของคนทั้งชุมชน 
พื้นที่สวนน้ีจะมีการจัดสรรแบงปน และให “สิทธิการใช” แกครัวเรือนใด
ครัวเรือนหน่ึง ตามความจําเปนและความเหมาะสม เชน คูบาวสาวที่เพิ่ง
แตงงานใหม หรือคนจนไมมีที่นาเปนของตนเอง สวนปาแบบที่สอง เปน
การถือครองรายบุคคล เชนเดียวกับที่นาและสวน ซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิของ
ครอบครัวที่จะสืบทอดกันไปในแตละตระกูล ชาวปากาเกอะญอถือวา
ที่ดินทํากินหรือที่ไรทั้งหมดเปนของชุมชน สวนระบบการถือครองที่ดิน
สวนบุคคลน้ันเพิ่งเริ่มใชในชวงที่มีการบุกเบิกนาดําในระยะหลัง และเริ่ม
มีการทําสวนและนาไปพรอมกับการทําไร นาและสวน รวมทั้งการ
ปรับเปลี่ยนที่ไรบางสวนมาเปนที่ดินสวนบุคคลในเวลาตอมา 

 ในสวนของปาทํากินหรือไรหมุนเวียนน้ันยังมีการจําแนกพื้นที่ปา
สําหรับทําไรหมุนเวียนออกเปน ๒ ลักษณะดวยกัน   

 พื้นที่ที่สภาพปาไมเหมาะสมกับการทําไรหมุนเวียน จําแนกพื้นที่
ออกเปนสวนๆ ตามระดับความสูง เชน บริเวณพื้นที่เชิงเขา  เปนดิน

ลูกรังมีเน้ือกรวดและหินมาก ชาวปากะญอเรียกวา “แพะโข” หรือ ปา
แพะ พื้นที่สวนน้ีไมเหมาะสมกับการเพาะปลูก  

 พื้นที่ที่สภาพปาเหมาะสมกับการทําไรหมุนเวียน พื้นที่แบบแรก 

ไดแก พื้นที่ “กอเบโข” มีลักษณะเปนปาเบญจพรรณหรือปาเต็งรังรวมทั้ง
ปาไผดวย ปาไผที่มีความอุดมสมบูรณน้ันเปนพื้นที่ไรหมุนเวียนที่ดีตาม
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ทัศนะของชาวปกาเกอะญอ  สวนปาตอนบนซึ่งเรียกรวมกันวา “เกอเนอ

พา” เปนสวนของปาที่ตอกับ “กอเบโข” เปนที่เหมาะสมตอการทําไร
หมุนเวียนเชนเดียวกัน สวนพื้นที่ที่เหมาะสมสูงขึ้นไปกวาน้ีมีลักษณะเปน
ปาดิบเขา มีอากาศเย็นและมีความช้ืนสูง  และพื้นที่แบบที่สอง เปนพื้นที่
ที่ที่มีลักษณะเปนมอนดอยเชิงเขา มีความสูงไมมากนัก สวนใหญมักเปน
ปาไผอยูติดกับพื้นที่ราบหรือผืนนาของชาวบาน พื้นที่แบบนี้ชาวปกา
เกอะญอนิยมใชเปนที่ไรหมุนเวียนมากกวาพื้นที่แบบแรก เพราะสามารถ
จัดการไดงายกวาทั้งในแงการจัดสรรพื้นที่และการทําแนวกันไฟกอน
เผาไร (อางอิงจากที่ไหน ไมนาจะเปนปนแกว...เพราะเปนกะเหรี่ยง
ภาคเหนือ)  

 นอกเหนือจากนี้  งานศึกษาของ ประเสริฐ ตระการศุภกร (๒๕๔๐) 
กลาวถึงองคความรูในการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า ปา ของชาว
กะเหรี่ยง ในวิถีการผลิตของชาวกะเหรี่ยง ปากับการทํากินเปนเรื่องที่
ผูกพันซึ่งกันและกันมาโดยตลอด การมีชีวิตผูกพันกับปาอยางใกลชิด 
จนทําใหมีคํากลาววา "ไดกินจากนํ้า ตองรักษาน้ํา ไดกินจากปา ตอง
รักษาปา" ดังน้ันจึงมีการจัดการปาตามระดับความสูง ไดอยางสอดคลอง
กับการจําแนกแบบสากล ไดแก บริเวณพื้นที่เชิงเขาเปนพื้นที่ที่มีตนไม
ข้ึนไมหนาแนน ตนไมเปนไมเน้ือแข็งขนาดเล็ก สวนประกอบของดิน
เปนดินประเภทลูกรัง มีเน้ือกรวดและหินมาก อากาศแหงแลงเรียกวา 
"แพะ โข" ซึ่งตรงกับคําเรียกวา "ปาแพะ" ของทางภาคเหนือ สูงจาก 
"แพะ โข" ข้ึนไปอีกระดับหน่ึงจัดเปนปาที่เรียกวา "กอ เบ โข" ซึ่งจะเปน

ไมผลัดใบ (Dipterocarp) จําพวกเต็งรังรวมทั้งปาไผก็ถูกจัดอยูในปา
ประเภทน้ีดวย ทั้ง "แพะ โข" และ "กอ เบ โข" ถูกจัดรวมอยูในประเภท 
"กอ เบ" คือ เปนปาในเขตแหงแลง ปาตอนบนซึ่งเปนเขตตนนํ้าช้ัน ๑ 
เรียกรวมวา "เกอ เนอ" ซึ่งแบงออกไดเปน ๓ สวน สวนที่ต่ํากวาเรียกวา 
"เกอ เนอ พา" อาจเทียบเคียงไดกับปาเบญจพรรณ ซึ่งตนไมที่ข้ึนเปน
ลักษณะปาโปรง ปาสนเกี๊ยะก็จัดอยูในกลุมน้ี อากาศจะคอนขางอบอุน



๔๗ 

 

ถึงรอนแหงแลง สวนปาที่อยูเหนือข้ึนไป เรียกวา "เกอ เนอ ขอ ทิ" ซึ่งมี
ลักษณะเทียบเคียงไดกับปาดิบเขา ซึ่งมีลักษณะชุมช้ืนอากาศเย็นตลอด
ป ตนไมมีความหนาแนนปานกลาง กลวยปาจะหาพบไดในปาประเภทน้ี 
สวนปาที่อยูบริเวณตนนํ้าจนถึงยอดดอยเรียกวา "เกอ เนอ หม่ือ" เทียบ

ไดกับปาดิบเขา (Hill Evergreen Forest) มีไมประเภทเถาวัลย ไมช้ัน
ลางจะเปนจําพวกมอส เฟรน และอ่ืน ๆ มากมาย ดินในปาประเภทน้ีมี
ลักษณะเปนดินที่มีความช้ืนสูง 

 ดวยคุณสมบัติที่แตกตางกันของปาเหลาน้ีทําใหการใชประโยชน
จากปาแตกตางกันไปดวย ตัวอยางเชน พืชสมุนไพรจะมีมากทั้งชนิด
และจํานวนในปาประเภท "เกอ เนอ" สวนพืชอาหารประเภทหนอไมและ
เห็ดมีมากในปาประเภท "กอ เบ" ซึ่งเปนปาที่เหมาะแกการทําไร เงื่อนไข
ลักษณะนิเวศปาไมจึงมีสวนสําคัญในการทําไรหมุนเวียนของแตละพื้นที่  

 ตัวอยางเชน ที่ตั้งของหมูบานทุงหลวง จัดอยูในเขตปาประเภท 
"กอ เบ โข" หรือปาไมผลัดใบติดตอกับปา "เกอ เนอ พา" หรือปาเบญจ
พรรณ ซ่ึงเปนปาในเขตแหงแลงจนถึงอบอุน ไมเหมาะกับการทําไร
หมุนเวียนมากนักเพราะจะไดผลผลิตขาวนอย ชาวบานจึงนิยมทําไร
หมุนเวียนในชวงแรก เม่ือมีโอกาสบุกเบิกนาไดก็จะบุกเบิกเปนที่นา จึงมี
ที่นาของตนเกือบทุกหลังคาเรือน ผลผลิตขาวสวนใหญของบานทุง
หลวง จึงเปนผลผลิตจากนา มิใชจากไรหมุนเวียน แตการทําไร
หมุนเวียนน้ันยังมีประปราย 

 ในกรณีหมูบานหวยหอย จัดอยูในเขตปาประเภท "เกอ เนอ พา" 
ซึ่งเปนเบญจพรรณ อากาศคอนขางอบอุนถึงแหงแลง ชาวบานทําไร
หมุนเวียนเปนหลัก ถาเปรียบเทียบกับหมูบานทุงหลวง หมูบานหวยหอย
จะเหมาะกับการทาํไรหมุนเวียนมากกวา และผลผลิตขาวจากไรจะไดผล
ดีกวาเชนกัน อยางไรก็ตาม ชาวบานหวยหอยก็มีแรงจูงใจบุกเบิกนา
เพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ เพราะขอจํากัดในการทําไรหมุนเวียนในระยะยาว สวน
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หมูบานขุนวินจัดอยูในปาประเภท "เกอ เนอ พา" ถึง "เกอ เขอ ขอ ทิ" 
หรือปาไมเบญจพรรณ ติดตอกับปาดิบเขาซึ่งมีลักษณะชุมช้ืน อากาศ
เย็นตลอดป เหมาะกับการทําไรหมุนเวียนมากกวาสองหมูบานที่กลาว
มาแลว ชาวบานสวนใหญจึงยังยึดการทําไรหมุนเวียนเปนหลัก และมี
การทํานาเพียงจํานวนเล็กนอยเทาน้ัน 

 ไมเพียงเทาน้ีชาวกะเหรี่ยงแตละหมูบานจะมีเขตปา เขตหมูบาน
ของตนเอง มีการแบงเขตปา และเขตหมูบานตามลักษณะการใช
ประโยชน เขตการดูแลไฟปา เขตการปลอยสัตวเลี้ยง ดังบทลํานําที่วา 
"เอาะ กอ เกอะ ตอ เหม เซ ตา โดะ เอาะ มอ เกอะ วอ เก" แปลวา "ถา
ดูแลจัดการใชสอยปาไดดี ในที่สุดกระทิงจะมากินโปงดินในบริเวณ
หมูบาน" กระทิงและโปงดิน เปนสัญลักษณถึงความอุดมสมบูรณของปา 
ดังน้ันจึงมีการจําแนกประเภทปาในระดับหมูบาน ไดแก หมูบานที่ชุมชน
อาศัยอยู (ดู เตอะ วอ) พื้นที่ทํากิน (ดูหละ) ปารอบหมูบาน (ปาสายสะดือ
เด็ก) ไรหมุนเวียนและนา (ชิ เดาะ คึ) ปาพิธีกรรมตามประเพณี ปา
ตองหามทํากินหรือปาอนุรักษ (ดู ตะ)  

 ๑) ปารอบหมูบาน ตั้งอยูรอบหมูบาน นอกจากพื้นที่น้ีจะใหความ
รมเย็นแกหมูบาน คนสัตวเล้ียงแลว ยังเปนที่พํานักของสัตวปาขนาดเล็ก
รอบหมูบานแลวยังเปนแหลงนํ้าดื่มน้ํากินของหมูบานอีกดวย พิธีสําคัญ
ของหมูบานจะทําที่ปาพิธีหรือกิ่วดอยใหญ ใกลหมูบานซึ่งรมรื่นและมี
ตนไมใหญมากมาย และไมมีใครกลาไปแตะตอง ถัดจากนั้นไกลออกไป
เปนปาชาหมูบาน ซึ่งเปนปาใหญ หามตัดและลาสัตว มีกฏหามอยาง
เครงครัด ชาวบานเช่ือถือและกลัวอยูแลวจึงไมเขาไปรบกวนปาแถบน้ัน 

 นอกจากน้ีตนไมใหญใกลบานในบริเวณปาชุมชนนั้น เม่ือแตละ
ครอบครัวคลอดลูกออกมาจะหาตนไมไวใหลูก เรียกวา "เด ปอ ทู" (ตน
สะดือเด็ก) ตองเปนไมใหญคงทนถาวร หลังจากเด็กเกิดแตละครอบครัว
จะเอาสายสะดือไปผูกติดกับตนไมใหญเรียกวา "เด ปอ" (สายสะดือใส
ในกระบอกไมไผ) หามคนตัดโคนเผาเด็ดขาด เช่ือวาขวัญของเด็กจะอยู
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กับตนไมใหญน้ัน ถาใครไปทําอะไรตนไม เด็กจะเสียขวัญ เพราะขวัญ
จากตนไมถูกรังควานและเด็กจะไมสบายตองทําพิธีแก บางครั้งเด็กอาจ
มีอันตรายถึงตายได  จะเห็นวากฏการอนุรักษของชาวกะเหรี่ยง 
นอกจากอนุรักษตนไมใหญแลว ยังสรางแนวความสัมพันธระหวางคน
กับตนไมอยางแนบแนนตั้งแตเกิด ขวัญของคนจะอยูกับตนไม ถาตนไม
ตายไปคนก็จะเกิดความเจ็บปวย และอาจถึงตายได แสดงใหเห็นแนวคิด
ลึก ๆ วาความอยูรอดของคนและตนไม (ปา) มีความสัมพันธกันอยางยิ่ง 
มิใชอยางใดอยางหน่ึงอยูรอดได แตตองอยูรอดดวยกันจึงจะถือวาเปน
ความอยูรอด น่ีคือแนวคิดสมดุลทางธรรมชาติอยางแทจริงของชาว
กะเหรี่ยง 

 ๒) เขตปา "ดู หละ" ซ่ึงเปนพื้นที่ไรหมุนเวียน นาข้ันบันได และ
สวน พื้นที่ไรหมุนเวียนจะมีพื้นที่ไรซาก (ไรเหลา) ถือวาเปนพื้นที่ทํากิน
รวมกันของคนทั้งชุมชน สวนพื้นที่นาขั้นบันไดและพื้นที่สวน จะเปนการ
ถือครองเปนรายบุคคลและสืบทอดตอกันในแตละตระกูล จะเห็นวาสิทธิ
ในการใชที่ดิน มีทั้งที่ดินที่สามารถใชรวมกันในพื้นที่ที่เปนไรซาก 

(Fallow) ของไรหมุนเวียน และที่ดินสวนบุคคลในพื้นที่นาและสวน ชน
เผากะเหร่ียงแตดั้งเดิมถือครองที่ดินทํากินรวมกัน กลาวคือที่ดินทั้งหมด
เปนของชุมชนทั้งหมูบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบไรหมุนเวียน สวน
ระบบการถือครองสวนบุคคลเพ่ิงใชในชวงที่ เริ่มมีการบุกเบิกนา
ข้ันบันไดในระยะหลัง เร่ิมมีการทําสวน และนาซึ่งเปลี่ยนมาเปนพื้นที่
สวนบุคคลเพราะถาตองการสิทธิทางกฎหมายตองมีการถือครองแบบ
สวนตัว ถึงแมชุมชนยังไมไดสิทธิทางกฎหมาย ชุมชนสวนใหญตองเสีย
ภาษีที่ดินทุกป จึงเริ่มมีการถือครองที่ดินเปนสวนตัวมากขึ้น 

 ๓) "ดู ตะ" แปลวา ปาอนุรักษตามประเพณี "ปาดู ตะ" จะไมมีการ
ทํากินในบริเวณน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่งหามบุกเบิกเปนที่ไรหมุนเวียนใหม 
ทั้งน้ีเน่ืองจากตามความเช่ือและประสบการณของชนเผากะเหร่ียงนั้น 
พื้นที่ไรหมุนเวียนตองเปนปาไรซาก และหากทําไรขาวในบริเวณปา
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ดั้งเดิม ขาวจะงอกงามไมดีเพราะมีปาใหญลอมไว มีรมไมมากเกินไป
และผิวดินเต็มไปดวยรากไม ดังน้ันปาดูตะจะไมถูกบุกเบิกใหมโดยระบบ
การผลิตแบบไรหมุนเวียนอยางแนนอน 

 นอกจากน้ีชนเผากะเหรี่ยงยังใชประโยชนจากระบบการ
หมุนเวียนของไรหมุนเวียนไปตามปกติ เพื่อคํานวณอายุหมูบาน (แดลอ) 
แตละแหงวายาวนานเพียงใด พรอมทั้งการนับอายุคนที่อาศัยการนับ
รอบหมุนเวียนน้ีเชนกัน แตเม่ือระบบไรหมุนเวียนไมเปนไปตามปกติแลว
หลักคํานวณวัน เดือน ป ก็หมดวงจรไปดวย มีลํานําบทหน่ึงกลาวไววา 
"ดู เยาะ โปล โพ เกอะแร แด เอดะ ควา เหนอะ เจาะ ฉ่ึย บะ แล" แปลวา 
"ไรซากเปนพุมขึ้นมาอยางอุดมสมบูรณ ทําไมเธอถึงไปทํากินในไร (คึ) 
เดิมได" ความหมายของลํานําบทน้ี คือ การฝนระบบการผลิตโดยทําไร
อยูกับที่และไมหมุนเวียน หรือ หมุนเวียนแค ๒-๓ ป เน่ืองจากหนวยงาน
ของรัฐที่ดูแลปาอนุรักษ ไดควบคุมพื้นที่ไรซากใหเปนปาพื้นที่อนุรักษ
มากข้ึน ฉะน้ันชุมชนไมสามารถเวียนกลับมาทําไรในพื้นที่ไรซากที่
สมบูรณไดอีกตอไป ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนที่ทําไรหมุนเวียน
เปนอยางมาก ส่ิงสําคัญอีกประการหน่ึงที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อควบคุม
ระบบไรหมุนเวียน คือกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางคน ชุมชน 
และระบบไรหมุนเวียน ชนเผากะเหรี่ยงมีบทลํานํามากมายที่แสดงถึง
ความรัก ความคิดถึง ความเปนพี่นอง สิ่งสวยงามทางอารมณ จะถูก
เปรียบเทียบกับชีวิตในไรหมุนเวียน ดังบทลํานําวา 

"คี คา โอะ เลอ แด โพ ปู กวา เดอะ บือ โพ เกอะ ลี อู" 

"สองเราอยูในกระทอมไร  มองดูตนขาวออนที่ลมพัดเอน
ไปตามสายลม" 

 "โหม สู ชู เกอะ เตอ เส พู มา แน เตอะพู แย เตอะ พู" 

"แมไดปลูกวานหอมตลอดทอนซุงในไร ยกใหเธอหน่ึงทอน และ
อีกหน่ึงทอนเปนของฉัน" 
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 "เหนอะ เหม หย่ือ ยา กวา เส กลอ เส กลอ จอ จือ หลอ โอะ ทอ" 

"ถาคิดถึงฉันดูที่ตนไมรางในไรซากน้ัน คือตัวฉันที่ทิ้งฝมือเอาไว
ในไรของเธอ" 

 "แล เลอ ฉ่ึย ปู หอ วอ พอ บุ บุ เลอ แหมะ ที เกอะ ลอ" 

"ไปเยี่ยมเยียนไรซากเกา ไดเจอตนกะเพราแดงออกดอกเต็มไป
หมด น่ังลงกลางไร นํ้าตาไหลออกมาเพราะคิดถึงวันคืนที่เราทํางาน
ดวยกันในไรน้ี" 

 บทลํานําเหลาน้ีลวนเปนตัวอยางของความผูกพันระหวางคนกับ
ไรและไรซากของเขาจนกลายเปนชีวิต ชนเผากะเหร่ียงกับไรหมุนเวียน
น้ันดูเหมือนควบคูกันมายาวนานจนกลายเปนชีวิตที่แยกกันไมได 
ขณะเดียวกันชนเผาน้ีไดสืบทอดการเรียนรูระบบธรรมชาติ ระบบนิเวศที่
ลึกซึ้งและพัฒนาระบบน้ีใหเอ้ือตอความยั่งยืนของระบบการผลิตอยาง
สมดุล ดังบทลํานําที่วา 

 "เดะ กอ เกอะ ตอ กอ เหม เซ ตา โดะ เดะ มอ เกอะ วอ เค" 

"ถาทํากินในปา และรักษาไดอยางดี ในที่สุดฝูงกระทิงจะกลับมา
กินโปงดินที่เคยกินมากอน"  

"กระทิงมากินโปงดิน" หมายถึงความอุดมสมบูรณน่ันเอง ตราบใด
ที่ชุมชนสามารถจัดระบบการทํามาหากินไดอยางยั่งยืน ก็จะทําใหระบบ
นิเวศย่ังยืนไดดวย 

 ผูเฒาผูแกทั้ง ๒ ชุมชน ไดยกตัวอยางของการสรางปาใหมโดย
รูปแบบการ "เจาะฉ่ึย" แปลวา เวียนทํากินในพื้นที่ปาหมดสภาพให
กลายเปนปาในเวลารวดเร็ว โดยใชระบบการปลอยใหเปนไรซาก 
ปจจัยอีกประการของการฟนตัวอยางรวดเร็วในไรซากก็คือ วัวควายที่
ไปกินหญาและวัชพืชในไรซาก ทําใหปาไรซากฟนตัวไดรวดเร็ว ฉะน้ัน
จะเห็นวาชนเผากะเหรี่ยงมักทําไรทํานาควบคูกับการเล้ียงสัตว เพราะ
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พื้นที่ไรซากเปนพื้นที่สามารถเล้ียงสัตวไดดีที่ สุด จากปจจัยตาง ๆ 
เหลาน้ี ทําใหคนพบวาระบบไรหมุนเวียนสรางปาไรซากน่ันเอง 

 ทฤษฎีน้ีสามารถอธิบายภาพรวมของพื้นที่ปาในประเทศไทยได
วา ที่ใดมีชนเผากะเหรี่ยงและลัวะอาศัยอยูโดยทําการผลิตแบบไร
หมุนเวียน ยอมหมายความวาปาบริเวณนั้นยังหนาแนน นับตั้งแตทุง
ใหญนเรศวรจนถึงปาในเขตภาคเหนือ ซึ่งเปนผลจากการกระทําของ
มนุษยโดยเฉพาะระบบชีวิตที่ใชระบบไรหมุนเวียนและการเล้ียงสัตวของ
ชุมชนแบบพึ่งตนเอง 

 นอกจากนั้น ภูมิปญญาในการบํารุงรักษาตนขาวและพันธุพืชใน
ไรหมุนเวียนถือเปนองคประกอบสําคัญในระบบไรหมุนเวียน ไดแก   

 ประการที่ ๑ ไรหมุนเวียนเปนการผลิตที่เปนพืชรวม มีพันธุพืช
หลากหลายดังที่กลาวมาแลว ฉะน้ันความหลากหลายของพันธุพืช
เอ้ืออํานวยกันและกันในการใชธาตุอาหาร และผลิตธาตุอาหารใหแก
กันอีกดวย จึงเปนแมแบบของการเกษตรย่ังยืนที่อาศัยธรรมชาติทั้ง
ระบบ และสามารถอธิบายเปนวิทยาศาสตรได 

 ประการที่ ๒ ชนเผากะเหรี่ยงมีเครื่องมือ "เกลาะหนอ" แปลวา 
"ถอนหญา" โดยใช "คละ" (เครื่องมือชนิดหน่ึงใชถอนหญาในไรขาว) 
ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ เหล็กโคงงอเขาหาดามทําใหเวลาถอนหญาจะ
เขาไมลึก และเปนการพรวนดินใตตนขาวโดยไมกระทบรากของตนขาว
อีกดวย ขณะที่ถอนหญาจะกองหญาที่ถอนเปนกอง ๆ เพื่อใหเนาเปอย
และกลายเปนปุยใหกับตนขาวตอไป การถอนหญาจะถอนราว ๓ รอบ 
กอนการเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียกวา แมหญา และหลานหญา สวนในพื้นที่
อุดมสมบูรณของไรซากแกที่เรียกวา "ดู บะ ฉ่ึย เจาะ" จะถอนหญาเพียง 
๒ รอบ เพราะตนขาวงอกงามดีและปกคลุมหญาไดหมด ในที่สุดหญาจะ
ตายไปเอง และไมสามารถงอกใหมไดอีก 
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 ประการที่  ๓ ภู มิปญญาในการกําจัดโรคขาวโดยใชระบบ
ธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติดังตัวอยาง เชน การเอาหนังของ "พลี" (หมู
ดิน) มาเผาในไร ทําใหตนขาวหายจากโรคใบเหลืองไดและจะงอกงาม
มากกวาเดิม เปนตน 

 ภูมิปญญาเหลาน้ีเปนการอาศัยระบบธรรมชาติใหพึ่งพาธรรมชาต ิ
เชน การกําจัดวัชพืชโรคตาง ๆ โดยใชสมุนไพร ทําใหไมกระทบตอ
ระบบนิเวศ นับวาเปนภูมิปญญาที่เปนวิทยาศาสตร ปจจุบันไดมีการ
คนควาเกี่ยวกับการปลูกพืชปลอดสารเคมี ซึ่งชนเผากะเหร่ียงที่ทําไร
หมุนเวียนไดปฎิบัติมานานแลวนับรอยป จึงนับไดวาเปนภูมิปญญาที่มี
คุณคามากในการรักษาระบบนิเวศและสรางความยั่งยืน โดยใช
กระบวนการธรรมชาติทั้งระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ชาวบานบานกลาง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ยังมีความรูใน
การเลือกขาวเพ่ือปลูกใหเหมาะสมกับระบบนิเวศอีกดวย ไดแก ขาวฮาว 
ปลูกในที่ชัน ตามเนินเขาที่มีดินแข็ง ขาวน่ึงปงและขาวกล่ําปลูกในที่
ราบ นอกจากนั้น การหยอดขาวบางพันธุเชนขาวฮาว ซึ่งแตกกองาย ใส
เพียงหลุมละ ๓-๕ เมล็ดก็เพียงพอแลว ขณะท่ีขาวปง (ไปเหลอ) ตองใส
มากกวา เพราะมีกลิ่นหอมทําใหสัตวชอบมากิน เปนตน 

 จากคําบอกเลาของชาวบานแมอุมพาย นาเปนเทคโนโลยีใหมที่
เขามาอยูในวิถีชีวิตของพวกเขา เม่ือประมาณ ๑๐๐ กวาปที่ผานมา ทวา
ไรหมุนเวียนเปนองคความรู หรือเทคโนโลยีที่อยูกับพวกเขามาตลอด
หลายช่ัวอายุคน แสดงใหเห็นวา ในอดีตชาวบานไดพึ่งพาระบบไร
หมุนเวียนในการผลิตอาหารใหกับชุมชนและไดมีการส่ังสมองคความรู
ดังกลาวไวอยางเหนียวแนน ผานจารีตประเพณี วัฒนธรรมของตนเอง 

 ความเขาใจที่วาสามารถปลูกขาวที่ไหนก็ไดบนภูเขา นับวาเปน
ความเขาใจที่ผิดพลาด เน่ืองจากพื้นที่ที่เหมาะสมในการเปนขาวไรน้ัน 
มีระบบนิเวศที่เฉพาะเจาะจง เน่ืองดวยภูมิปญญาที่ส่ังสมกันมา ทําใหเกิด
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กระบวนการสรางระบบนิเวศที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกขาวใน
พื้นที่ลาดชันสูง ความอุดมสมบูรณไมมากนัก ทั้งน้ีเน่ืองจากในระบบ
นิเวศที่มีความอุดมสมบูรณนอยเกินไป หรือมีความอุดมสมบูรณมาก
เกินไปจะไมเหมาะสมกับการเพาะปลูกขาวไร ทั้งน้ีเพราะพื้นที่อุดม
สมบูรณมากเกินไปจะทําใหตนขาวมีใบมากแตเมล็ดขาวลีบ หรือได
ผลผลิตไมมากนัก เชนเดียวกับพื้นที่ที่ไมอุดมสมบูรณเลยมักจะไมได
ผลผลิตเทาไรนัก ดังน้ันชาวปกาเกอะญอจึงมีวิธีการคัดเลือกพื้นที่เพื่อ
เพาะปลูกขาว ซึ่งจะเรียกพื้นที่ดังกลาววา "ดูละ" ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ
ที่ เหมาะสมในการนํามาเพาะปลูกขาว เพราะหากนอยกวาน้ีก็จะ
เพาะปลูกขาวไมไดมากนัก ในขณะที่หากปลอยทิ้งไวตอไปความอุดม
สมบูรณจะมากเกินไปทําใหไมเหมาะสําหรับการเพาะปลูกขาว ดังน้ัน 
ชาวปกาเกอะญอจึงมีกระบวนการท่ีสรางใหเกิดพื้นที่เหมาะสมในการ
เพาะปลูกขาว คือ การทําไรหน่ึงป แลวปลอยใหไรขาวฟนตัว ๗-๑๐ ป 
ซึ่งชาวบานจะมีวิธีการสังเกตวาพื้นที่ใดเปน "ดูละ" แลว เชนเดียวกันกับ
บานแมอุมพายที่ไดสรางระบบหรือกระบวนการสรางพื้นที่ใหมเหมาะสม
สําหรับปลูกขาวเชนกัน แตกระทําในลักษณะเปน "ผืนใหญ" กลาวคือ 
ชาวบานจํานวนมากทําไรในบริเวณเดียวกันเปนบริเวณกวาง แลวปลอย
ทิ้งใหฟนตัว ๗-๑๐ ป แลวจึงกลับมาปลูกขาวอีกครั้ง 

 ระบบไรหมุนเวียนของบานแมลานคําและบานปาคาเปน
ความสัมพันธระหวางการเกษตรกับปา ระหวางทําไรพื้นที่จะถูกเปดโลง
เพื่อการเพาะปลูก ภายหลังจากส้ินสุดการทําไร พื้นที่ก็จะถูกพักเพื่อให
ตนไมคอย ๆ ฟนตัวตามธรรมชาติ จนกลายเปนปาช้ันที่สองที่มีแรธาตุ
สะสม ซึ่งตอมาก็จะกลายเปนปุยใหกับพืชหลังจากตัดและเผาเปนข้ีเถา 
ปาช้ันที่สองมีคุณคาตอระบบนิเวศในดานของการเปนปาปกคลุม 

(Forest Cover) มีหนาที่ชวยในการควบคุมนํ้าได หรือเปนแหลงตนนํ้า 
ในขณะเดียวกัน ไรเหลาก็มีคุณคาทั้งตอชาวบาน สัตวปา และระบบ
นิเวศ ไรเหลาอายุแตกตางกันก็จะปกคลุมไปดวยพืชแตกตางกัน เปน
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แหลงอาหารและพืชสมุนไพรของชาวบาน ระหวางที่พักที่ดิน ไรเหลา
ชวงอายุตาง ๆ ก็จะมีประโยชนตอสัตวปาตางชนิดกัน ไรเหลาอายุนอย
จะเปนแหลงอาหาร ที่พักอาศัยของวัวควาย และเปนแหลงอาหารของ
ชุมชน ขณะเดียวกันก็เปนแหลงอาศัยและหลบภัยของสัตวปา ตนไมที่
ข้ึนปกคลุมพื้นที่ก็ชวยในการรักษาความอุดมสมบูรณของปาและสราง
ความหลากหลายทางชีวภาพใหสูงขึ้น 

 ไรเหลามีคุณคาตอระบบนิเวศในการรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การสงวนและรักษาพันธุสัตวปา และตอบสนองตอการดํารงชีวิต
ของชุมชนบนที่สูง แมวาระบบไรหมุนเวียนมักถูกมองวาเปนระบบการ
ผลิตที่เปนปรปกษกับพื้นที่ตนนํ้า แตทวาลักษณะทางธรรมชาติของไร

เหลาที่เปนปาช้ันสอง (Secondary Forest) ชวยรักษาระบบนิเวศตนนํ้า
อยาง มี นัยสําคัญ สามารถสรุปไดว า  ระบบไรห มุนเวียนในวิถี
ชีวิตประจําวันของชาวบานเปนกระบวนการคัดเลือกสายพันธุขาว และ
เก็บรักษาความหลากหลายของพันธุพืชเพื่อสรางความม่ันคงทางอาหาร
ใหกับชีวิตชุมชน การดํารงอยูของระบบไรหมุนเวียนไมไดอยูไดดวยตัว
ระบบไรอยางเดียว แตตองอาศัยและเกื้อกูลกับระบบอ่ืน ๆ ทั้งระบบนิเวศ 
ระบบสังคม ความหลากหลายของพืชอาหารนอกจากเกิดจากตัวระบบไร
เองแลว ยังเกิดจากการและเปลี่ยนเมล็ดพันธุ โดยเฉพาะพันธุขาว ทั้ง
ระหวางกลุมชาติพันธุและระหวางกลุมชุมชนตาง ๆ ทั้งในภูมินิเวศ
เดียวกันหรือตางภูมินิเวศ ทําใหเกิดความหลากหลายของสายพันธุขาว
เพิ่มขึ้น ฉะน้ัน การรักษาสายพันธุขาวและความหลากหลายของพืช
อาหาร หรือการสูญหายของพันธุขาวและพืชอาหาร ข้ึนอยูกับเงื่อนไข
หลัก ๒ ประการ คือ ประการแรก การเปลี่ยนแปลงความเช่ือ ประการที่
สอง เงื่อนไขของการรบกวนระบบไรหมุนเวียน จากนโยบายรัฐและการ
พัฒนา 

 ในประเด็นปญหาความสมดุลของระบบนิเวศกับการทําไร
หมุนเวียน ชาวบานหินลาดในยืนยันอยางหนักแนนวา ระบบการเกษตร
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แบบไรหมุนเวียนจะชวยสรางความสมดุลของระบบนิเวศลุมนํ้า ในระบบ
ความรูของชาวบาน หากใหความหมายตอส่ิงที่เรียกวา "ปา" หรือ "ปกา" 
ในภาษาของชาวบานส่ิงที่สําคัญที่สุดคือตองมองพื้นที่ปาอยางมีชีวิต 
หมายความวา ตองมองวาโดยกฏของธรรมชาติแลวพื้นที่ปายอมมีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งไดแกการเกิด แก เจ็บ ตาย พื้นที่บางสวนอาจเปนปาที่
กําลังเกิด ปาบางพื้นที่กําลังเติบโต ปาบางแหงกําลังอยูในวัยฉกรรจ และ
ปาบางแหงกําลังอยูในวัยชรา ชาวบานเขาใจวาระบบการทําไร
หมุนเวียนเปนการกระทําที่ทําใหระบบปามีชีวิตที่สมบูรณ เพราะวาการ
ทําไรหมุนเวียนชวยทําใหพืชพันธุไมที่เติบโตในผืนปาของหมูบานมีการ
ปรับเปลี่ยนอายุและเก้ือกูลซึ่งกันและกัน พืชพันธุไมเหลาน้ันมีความ
แตกตางหลากหลายของอายุ ทั้งในสวนที่อยูในชวงวัยทารก วัยเด็ก วัย
ผูใหญ และวัยชรา หากสภาพปาอยูในลักษณะนี้ กลาวไดวาเปนผืนปาที่
สมบูรณ 

 ปนแกว เหลืองอรามศรี (อางแลว) การปลูกขาวใหพอกิน ถือเปน
ส่ิงสําคัญที่สุดในชีวิตคนกะเหร่ียงแตการที่จะปลูกขาวใหพอกินน้ัน 
ไมไดอาศัยลําพังความรูในเรื่องการทําไร (เฉอสึยาหมองอองขะ) เพียง
อยางเดียวเทาน้ัน แตจะตองมีความรูที่สําคัญในทางนิเวศวิทยาอีกหลาย
เรื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูในเรื่องปา อันเปนพื้นที่ใชในการทําไร
หมุนเวียน ความรูในเรื่องภูมิอากาศโดยเฉพาะเรื่องฝนอันเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญยิ่งในระบบการทําไรหมุนเวียน เปนตน 

 องคประกอบของความรูตาง ๆ มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน การ
แปรผันของปจจัยอยางใดอยางหน่ึงจะมีผลกระทบตอระบบการผลิต
โดยรวมความรูนิเวศวิทยาของชุมชนซึ่งใชในการจัดการระบบเกษตร
แบบไรหมุนเวียนน้ีจึงถือเปนหัวใจของการดํารงชีวิตในชุมชน 

 ส่ิงที่ดู เหมือนจะเปนคุณลักษณะพิเศษของระบบการทําไร
หมุนเวียนของชาวกะเหร่ียงที่แตกตางจากชนกลุมอ่ืน ๆ ที่อาศัยอยูใน
เขตปาเหมือนกัน คือ การเลือกทําเลที่ตั้งถิ่นที่อยูอาศัย ซึ่งรวมทั้งการตั้ง
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บานและพื้นที่ในการทําไร ผูเฒาของหมูบานเกริงบอกลาววา จุดที่เปน
ที่ตั้งของหมูบานในปจจุบันมีความเหมาะสมท้ังน้ีเน่ืองจากเปนพื้นที่ราบ 
มีความลาดชันไมมาก มีแมนํ้าไหลผานและไมอยูติดภูผา คนกะเหร่ียงจะ
ไมอยูในที่สูงหรือปาใหญซึ่งมีไมใหญ สภาพปาในบริเวณที่ตั้งของ
หมูบานเกริงบอจึงเปนปาไมเบญจพรรณซึ่งมีไมไผเปนไมหลักสลับกับ
ปาเต็งรัง ซึ่งมีไมพลวงเปนไมหลัก 

 ภายใตระบบการทําไรหมุนเวียนของชาวเกริงบอ ที่เลือกใชปาไม
เปนที่ดินในการปลูกขาวแปลงหน่ึงในระยะเวลา ๑ ป แลวทิ้งใหพื้นที่ปา
มีการพักและฟนตัวข้ึนในระยะเวลา ๗-๑๐ ป แลวจึงวนกลับมาใชพื้นที่
อีกครั้งหน่ึงเปนระบบที่มีความซับซอน และจําเปนตองอาศัยความรู
หลายประเภทเก่ียวกับเรื่องปา เร่ืองภูมิอากาศ เร่ืองพืช เร่ืองสัตว เรื่องส่ิง
คุมครองธรรมชาติ  เปนตน ความรูตาง ๆ เหลาน้ีจะถูกนํามาใช
ผสมผสานเกี่ยวโยงกันตลอดชวงเวลาของการผลิต ดังจะไดจําแนก
ลําดับ ๕ ข้ันตอนของการทําไรหมุนเวียนตอไปนี้ 

 ๑) การเลือกพื้นที่ (ชวงเดือนมกราคม) ปาไผถือเปนปาที่มีความ
เหมาะสมที่สุดในการทําไรขาว ชาวกะเหร่ียงถือเปนชนชาติที่มีความรู
เกี่ยวกับปาไผ และนิเวศวิทยาของปาชนิดน้ีดีที่สุดชนชาติหน่ึง ความ
เหมาะสมของปาไผในการทําไรขาว เน่ืองจากเหตุผล ๒-๓ ประการ คือ 
(๑) ดินในบริเวณปาไผเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณ เปนดินสีดําที่มีธาตุ
อาหารสูง ปลูกขาวแลวงอกงามดี (๒) ปาไผเปนปาที่มีอายุของการฟน
ตัวเร็ว ภายในระยะเวลาเพียงไมถึง ๑๐ ป และ (๓) ไมใหญในปาไผมีอยู
ไมมากนัก เน่ืองจากชนิดไมที่ มีสัดสวนมากที่สุด คือ ไมไผ ทําให
ข้ันตอนของการถางไร ตลอดจนรื้อไร และเผาไร เปนข้ันตอนที่ใช
แรงงานไมมาก ชนิดของปาจึงเปนปจจัยอันหน่ึงในการกําหนดลักษณะ
การทําไร ชาวกะเหรี่ยงจะไมทําไรในปาดงดิบ ทั้งน้ีคนกะเหรี่ยงมักให
เหตุผลวาไมสามารถทํางานหนักในการถางไรในปาใหญอยางนั้นได 
เพราะมีมีดและขวานเทาน้ัน และหากคนกะเหร่ียงทําไรในเขตที่สูงอัน
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เปนพื้นที่ปาดงดิบ ยอมหมายถึงวา คนกะเหร่ียงเองจะตองเปลี่ยนแบบ

แผนการผลิตจากที่เคยทําไรหมุนเวียนแบบ Short cultivation - Long 

fallow มาเปนการทําไรแบบ Long cultivation - Short fallow ซึ่งเปน
ระบบผลิตที่คนกะเหร่ียงไมคุนเคย 

 ปาไผที่นิยมใชในการทําไรมากที่สุดคือ ปาไผปลองยาว ถือกันวา
ดินในปาไผปลองยาวเปนดินที่มีคุณภาพดีที่สุด ปาไผที่ใชในการทําไร
มักมีอายุไมต่ํากวา ๑๐ ป โดยเฉลี่ยแลวจะอยูในชวง ๑๐-๑๕ ป พื้นที่ ๆ 
จะใชในการทําไรขาวจะตองเปนพื้นที่ที่เปนที่ราบ ไมลาดชันจนเกินไป
นัก เน่ืองจากจะชวยรักษาคุณภาพของดินไมใหถูกชะลางทําลายไป
ในชวงฤดูฝน  

 ๒. การถางที่ ตากไร และเผาไร (เดือน ก.พ.-พ.ค.)จะทําภายหลัง
จากการเลือกพื้นที่แลว ชาวบานจะตองกะระยะเวลาของการถางไรและ
ตากไรไมใหอยูในชวงที่ฝนตก เพราะจะทําใหไรช้ืนแฉะและเผายาก 
ข้ันตอนการเผาไรถือวามีความสําคัญ เพราะการเผาไรที่ดี จะทําใหดินมี
ธาตุอาหารที่สมบูรณจากเถาถานของตนไมที่ถูกเผา ซึ่งจะทําใหตนขาว
เจริญเติบโตและงอกงามดี หากไรที่ผานการเผาที่ไมสมบูรณนอกจากจะ
ทําใหตนขาวขาดธาตุอาหารที่เพียงพอแลว ยังทําใหหญาอันเปนวัชพืช
เจริญเติบโตข้ึนแขงกับตนขาวอีกดวย การเผาไรของระบบเกษตรกรรม
ในที่สูงน้ัน ไดรับการยืนยันวาเปนข้ันตอนเดียวที่จะนําเอาธาตุอาหาร
จากพืชกลับลงสูดิน 

 ๓. การหยอดขาว (เดือนมิถุนายน) จะเร่ิมเม่ือฝนแรกเร่ิมตก
ติดตอกันมาจนดินชุมช้ืนในราวเดือนมิถุนายน หากหยอดขาวกอนที่ฝน
จะเร่ิมตก เมล็ดขาวที่หยอดไวจะถูกนก และสัตวตาง ๆ มากัดกินเสียหาย
ได ในพื้นที่ไรน้ันจะมีการวางผังการเพาะปลูกเปนอยางดี เพื่อใหขาวแต
ละชนิดเจริญเติบโตในที่ดินที่เหมาะสม และเพื่อใหมีพืชผักเปนอาหาร
ตลอดชวงฤดูฝน และฤดูหนาว ขาวแตละพันธุจะมีลักษณะของตนขาว 
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เมล็ด และอายุการเก็บเกี่ยวที่แตกตางกัน ดังน้ันในการวางผังการหยอด
ขาวไร นอกจากจะปลูกขาวไรพันธุที่ตนเองชอบและถือวามีรสอรอยแลว 
จะตองเลือกปลูกพันธุขาวที่เหมาะสมกับสภาพของที่ดิน ทั้งน้ีอายุของ
ขาวที่แตกตางกันจะทําใหเจาของไรสามารถจัดวางเวลาและแรงงานที่
เหมาะสมในการเกี่ยวขาวได ไมทําใหงานหนักเกินไปในชวงเวลาการ
เก็บเกี่ยว 

 การปลูกขาวหลายชนิดในแปลงเดียวกัน มีประโยชนในแงที่เปน
หลักประกันวาจะมีขาวพอกินในแตละฤดูกาลผลิตอีกดวย เพราะหาก
ขาวพันธุใดพันธุหน่ึงตองประสบกับปญหาศัตรูพืชรบกวน หรือเปนโรค 
ทําใหไดผลผลิตไมดีนัก ก็ยังมีขาวพันธุอ่ืน ๆ เหลืออยู เพราะปกติปญหา
โรคพืช หรือเพล้ียที่เกิดกับขาวมักเปนกับสายพันธุใดสายพันธุหน่ึง การ
ใชพันธุขาวที่มีความหลากหลายของสายพันธุจึงเปนการควบคุมและ
ปองกันศัตรูพืชและโรคพืชไปในตัว 

 ๔. การควบคุมวัชพืช และโรค การกําจัดวัชพืช หรือ ที่เรียกกัน
วา เสียหญา น้ันถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากอันหน่ึง เพราะไรขาวที่มี
หญาขึ้นมากยอมทําใหผลผลิตขาวไมดี การเสียหญา ถือเปนข้ันตอน
ปลายสุดของการควบคุมวัชพืชแลว ทั้งน้ีการที่จะปองกันไมใหไรขาว
ของตนมีหญาข้ึนมากจนเกินไป จะตองเอาใจใสตั้งแตข้ันตอนใน
ตอนตน น่ันคือการเลือกพื้นที่ และการเผาไรการเลือกไรซากที่มีอายุ
มากจะเปนการปองกันวัชพืชในเบ้ืองตน เพราะในปาไผที่มีอายุมากไม
ใหญจะขึ้นปกคลุมอาณาบริเวณและไมคอยมีหญา นอกจากนี้ ดินในปา
แกจะนิ่ม ซึ่งทําใหขาวแตกกอดี ข้ึนเร็ว ปกคลุมหญาได ในขณะที่ปาที่มี
อายุออนและไมใหญยังไมข้ึนมาก จะปรากฏวามีหญาวัชพืชอยูมากมาย 
ดินมีสภาพแข็งขาวแตกกอไดไมดี ไรขาวที่เลือกพื้นที่ปาที่มีอายุมาก 
เจาของไรจะเบาแรงในการเสียหญาไดมาก  

 การเผาไรก็เปนข้ันตอนที่มีความสําคัญตอการควบคุมวัชพืช ไรที่
เผาไมดีจะมีผลตอธาตุอาหารในดิน และทําใหเช้ือของวัชพืชตาง ๆ 
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ยังคงมีอยู ถูกทําลายไปหมด และเติบโตแขงขันกับขาวในเวลาตอมา 
ชาวกะเหรี่ยงมีวิธีการปองกันแมลงในไรขาวดวยวิธีทางธรรมชาติดวย
เชนกัน เชน หลังจากอธิษฐานแกซงธะรีและพิบุโย เจาของไรที่แมลงมา
รบกวนตนขาวจะนําเอาเปลือกไมประดูแชนํ้า นําไปเทและโรยใสบริเวณ
ตอนบนของไร เพื่อใหนํ้าและยางไมประดูไหลซึมไปสูลําตนและใบของ
ขาว เปนการปองกันมิใหแมลงศัตรูพืชมาทําลายตนขาว  

 ๕. การเก่ียวขาว ตีขาว และนําขาวขึ้นยุงฉาง (พ.ย.-ธ.ค.) ชวง
สุดทายของการเจริญเติบโตของขาว คือการเริ่มตั้งทอง และออกรวง 
ปจจัยทางธรรมชาติที่มีความสําคัญมากในชวงน้ี คือ ฝน โดยที่เม่ือขาว
เริ่มออกรวงในเดือนกันยายน หากไดรับนํ้าฝนอยางพอเพียงก็จะทําให
เมล็ดขาวงอกงามดีสมบูรณ ในทางตรงขามหากฝนไมตก เมล็ดขาวที่
ออกมาจะมีลักษณะลีบเล็ก และปริมาณไมมาก น้ําคางในยามเชาของตน
ฤดูหนาวอาจชวยไดบาง ฝนที่ตกในตอนกลางคืนจะมีผลดีมากกวาฝนที่
ตกในตอนกลางวันในชวงน้ีเน่ืองจากในตอนกลางวันจะเปนชวงเวลาที่
ดอกขาวเปดกลีบ การที่ฝนตกหนักจะทําใหชะเอาเกสรของดอกขาวไป
จนหมด ทําใหผ้ึงไมสามารถชวยผสมเกสรไดดีเทาที่ควร 

ชาวบานบานสเนพอง ตําบลไลโว  อําเภอสังขะบุรี  จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยูในเขตปาทุงใหญนเรศวรเชนกัน เลือกทําไร
หมุนเวียนในพื้นที่ไรซากที่จะตองทิ้งไวไมต่ํากวา ๕ ป เพราะหญาใต
ตนไมคอนขางโปรง ลําไมไผมีขนาดพอเหมาะ ดินมีความอุดมสมบูรณ 
มีไมลมลุกประเภทวาน เชน วานพุชองเกาะ วานพุเคว วานลากือชอง 
วานลากือชา ที่บอกถึงความเย็นของดิน และตองเปนปาไผ ซึ่งปาไผที่มี
อยูมีหลายชนิดดวยกัน เชน วากรือ, วาซู, วาหม่ี, วาผะดู, วาปวย, วา
เหล, วาพรอง, วาชองคี, วากลี, วาบอง, และวาจั่ว ไผแตละชนิดจะ
ข้ึนอยูในพื้นที่ที่แตกตางกันและจะไมข้ึนปะปนกัน เชน วาตู และวา
ชองคีจะอยูบนยอดเขา บนหนาผาที่มีหินซึ่งชาวบานจะไมเลือกทําไร วา
พรองข้ึนบนที่ราบ ทําไรไดแตไดผลผลิตไมดีเพราะเน้ือดินแหง เปนดิน
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รวน ดังน้ันชนิดของปาไผที่ทําไรไดดี เชน วากรือ, วาหม่ี, วาผะดู, วา
ปวยและวาเหล เพราะดินดีมีความช้ืนและไมรวน (สวยจีโหมง สังขวิมล 
และคณะ, ๒๕๕๔) 

 ทัศนีย หิรัญวงษ (๒๕๔๖) ศึกษาเรื่องการถายทอดภูมิปญญาดาน
นิเวศวิทยาของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ผล
การศึกษาในประเด็นเรื่องการประกอบอาชีพ พบวาอาชีพหลักของชาว
กะเหรี่ยงคือการทําไร ชาวกะเหร่ียงทุกคนตองทําไร นอกจากขาวแลว
ยังมีพืชผักสวนครัวอีกมากที่ปลูกปนอยูกับขาว ถือวาเปนสวนที่มีพืชผัก
บริโภคมากมาย ซึ่งจะทยอยใหผลผลิตทีละชนิดไมพรอมกัน การทําไร
หมุนเวียนของไรชาวกะเหรี่ยงใน ๑ รอบนั้นจะประกอบไปดวยพื้นที่ ๕ 
ลักษณะคือ 
 ๑. ดูละ เปนปาพื้นที่ปา ฟนตัวจากการทําไรแลวและเหมาะแกการ
หวนกลับมาตัดฟนเพื่อเปดพื้นที่ทําไรใหม 
 ๒. คึ เปนพื้นที่ที่ไดทํากิจกรรมในปน้ัน ๆ โดยจะเริ่มตั้งแตการตัด
ฟนไมในไรนา ถางที่ เผา เพาะปลูกขาว จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว
เสร็จ 
 ๓. ฉก่ีวา เปนพื้นที่หลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกทิ้งไว รอเวลาใหฟนตัว 
ในชวง ๑-๒ ป ซึ่งตนไมยังไมเติบโตมากนัก แตยังพอมีผลผลิตที่เหลือ
จากการทําไรหลงเหลือใหเก็บกินอยูได เชน ขา ขม้ิน เผือก มัน พื้นที่
ลักษณะนี้จะใชเปนที่เลี้ยงสัตวดวย 
 ๔. ฉกี่ยะ เปนพื้นที่ปา ฟนตัวจากการทําไรเปนปที่ ๔ ขึ้นไป ไม
ในปาเริ่มเติบโตใหญกลายเปนปาขนาดเล็ก สามารถนําไมมาซอมแซม
บานเรือน ทํารั้วหรือทําฟนไดและถาหากเจาของไรพิจารณาเห็นวา
สมควรกลับมาทํากินอีก ก็จะเขาสูชวง ดูละ ใหมอีกครั้งหน่ึง 
 ๕. ปกา คือฉกี่บะที่ปลอยใหเติบโตโดยไมตัดฟน ก็จะเร่ิมกลาย
สภาพเปนปา หรือปาที่โตเต็มที่แลว 
 งานศึกษาของประเสริฐ ตระการศุภาร (อางแลว) อธิบายถึง ภูมิ
ปญญาในการจัดการระบบไรซากในการทําไรหมุนเวียนวาหมายถึง 
วิธีการทําไรขาวและพันธุพืชอ่ืน ๆ โดยวิธีการโคนหรือเผาในพื้นที่ใด
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พื้นที่หน่ึงเปนเวลาหน่ึงฤดูกาลเพาะปลูก แลวยายไปปลูกในพื้นที่อ่ืนใน
ปถัดไป และจะปลอยใหพื้นที่ไรเกาฟนตัว เพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติข้ึนมาอีกครั้งหน่ึง ซึ่งอาจใชเวลา ๖-๘ ปข้ึนไปจึงจะเวียน
กลับมาทําไรในพื้นที่เดิม โดยหมุนเวียนตอเนื่องกันไป หรือระบบน้ี
เรียกวา การทําไรในเวลาอันส้ัน ทิ้งปาใหฟนตัวในระยะยาว (Short 
Cultivation Long Faloow) (Kunstadter, ๑๙๗๘) 
 ในระบบไรหมุนเวียนจะมีคําวา "คึ" แปลวา "ไรปจจุบัน" และ 
"ฉ่ึย" แปลวา "ไรซาก" หรือ "ไรเหลา" (ภาษาเหนือ) ซึ่งชนเผากะเหรี่ยง
จะไมเรียกแยกทีละคํา แตจะเรียกติดกันคือ "ฉ่ึย-คึ" แปลวาไรซาก-ไร
ปจจุบัน หรือ ไรที่มีระบบไรซาก 
 ภูมิปญญาในการจัดการระบบไรซากมีความสัมพันธในการสราง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชนเผากะเหรี่ยงมีคําพูดหน่ึงที่วา "ดู บะ 
ฉ่ึย เจาะ" แปลวา "ไรซากที่เหมาะสมและอุดมสมบูรณ" ซึ่งถือเปนคําพูด
ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณของไรซากที่กะเหรี่ยงทุกคนใฝฝนอยาง
สูงสุดที่จะทํากินในไรซากประเภทนี้และเพื่อที่จะไดมาซึ่งไรซากที่มี
ความสมบูรณแบบน้ี จําเปนตองพึ่งพารูปแบบการหมุนเวียนที่พัฒนาตาม
หลักธรรมชาติของระบบนิเวศดังตอไปน้ี เริ่มตนดวย "คึ" เปนไรขาวปที่
ทํากิน ซึ่งจะเต็มไปดวยตนขาวและพันธุพืชหลากหลายท่ีอยูในระบบ
การทํามาหากินของไรหมุนเวียนไมต่ํากวา ๔๐ ชนิด งอกงามขึ้นเต็มไป
หมดในผืนไรหมุนเวียน จากน้ันพอหมดปการผลิตจะเปลี่ยนคําเรียก "คึ" 
เปน "ฉ่ึย" ซึ่งหมายถึง "ไรซาก" หรือ "ไรเหลา" 
 ฉ่ึยหรือไรซากปที่ ๑ น้ัน ปกาเกอะญอจะเรียกวา "ฉ่ึย เอาะ เม" 
หรือ "หลอ ขอ ปู" เปนไรซากปแรกที่เจาของไรยังมีความผูกพันมาก 
ตองเวียนกลับมาเก็บผลผลิตที่ยังมี พรอมทั้งจะแวะกลับมากินขาว เพราะ
ยังมีพืชพันธุธัญญาหารในไรซากอยูจึงเรียก "ฉ่ึย เอาะ เม" แปลวา ไรที่
แวะกินขาวหรือ "หลอ ขอ ปู" แปลวากองฟางตรงที่นวดขาวบริเวณนี้จะ
มีสัตวตาง ๆ เชน หนูปา นกกระทา ไกปา มาอาศัยและคนสามารถดักจับ
ไดไมยาก 
 ไรซากปที่ ๒ เรียกวา "ฉ่ึย วา" แปลวา ไรซากขาว ซึ่งหมายถึง 
ถามองจากที่ไกลจะเห็นไรซากเปนสีขาว เพราะยังมีตอขาวและฟางขาว
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รวมทั้งตอไมและทอนไมเปนสีขาวเต็มไปหมด ในฉ่ึยวา น้ีเรายังสามารถ
เก็บผลผลิตที่เหลือไว เชน พริก มะเขือ เผือก มัน ถั่ว เปนตน 
 ไรซากปที่ ๑ และปที่ ๒ เปนแหลงอาหารของชุมชนและสัตวตาง 
ๆ ที่อาศัยอยูบริเวณรอบไร เชน นก หนู ชนิดตาง ๆ สัตวเหลาน้ีจะ
ออกมาหากินและอาศัยอยูในบริเวณไรน้ี สวนชุมชนน้ันนอกจากไดเก็บ
พืชพันธุที่ยังหลงเหลืออยูในไรแลว ยังถือโอกาสดักสัตวมาเปนอาหาร
ดวย เชน นกกระทา และหนูปา เปนตน ชนเผากะเหร่ียงผูกพันกับไร
ซากมากจนรองออกมาเปนบทลํานําวา 
 "แล เลอะ ฉ่ึย ปู หอ วอ พอ โดะ ดอ เออ บุ เลอะ แหมะ ที เกอะ 
ลอ" แปลวา "กลับไปดูไรซากเจอดอกกะเพราแดงบานสะพรั่งทําให
คิดถึงวันคืนที่ผานมาจนนํ้าตาเกือบไหลออกมา" 
 ไรซากปที่ ๓-๔ เรียกวา "ฉ่ึย เบาะ ปู" แปลวา ไรซากที่ไมเริ่มงอก
งามใหม จะมีทั้งหญาและตนไมหลากหลายชนิด ในชวงน้ีหญา เถาวัลย 
ตนไมจะขึ้นเต็มไปหมด รวมทั้งสัตวประเภทตาง ๆ เขามาอาศัยหากินใน 
ฉ่ึย เบาะ ปู ซึ่งมีระยะเวลาราว ๒ ป 
 "ฉ่ึย เบาะ ปู" เปนปาบริเวณที่หญารกมากที่สุด ดวยเหตุน้ีจึงมี
ความหลากหลายของพันธุหญาและพันธุพืชมากมาย รวมทั้งสัตวนานา
ชนิดทั้งเล็กและใหญพากันมาอาศัยและขยายพันธุในไรซากชวงระยะป
ที่ ๓-๔ น้ี นับวาเปนระบบที่เอ้ือตอการขยายพันธุพืชและสัตวซึ่งในปา
ดั้งเดิมน้ัน พันธุพืชและสัตวเหลาน้ีไมสามารถงอกงามและขยายพันธุได 
 ดังน้ันจะเห็นวาระบบไรซาก เปนแหลงที่ชวยเพาะพันธุพืชและ
สัตว สรางความหลากหลายทางชีวภาพอยางมากมาย อีกทั้งชุมชน
สามารถอาศัยพืชหลายชนิดในไรซากมาทําเปนยาสมุนไพรซึ่งหาไมได
ในปาดั้งเดิม 
 ไรซากปที่ ๕-๖ เรียก "ฉ่ึย ลุ ถอ" จะเปนชวงที่ตนไมเริ่มสูงกวา
หญาบริเวณใตตนไมที่เปนเถาวัลยและหญาจะโปรงขึ้น สัตวปกประเภท
ตาง ๆ เชน นก ไกปา รวมทั้งกระรอก มักจะแวะเวียนมาอาศัยนอนใน
เวลากลางคืน ในไมในหญาที่คลุมหนาดินเริ่มเนาเปอย ทําใหดินอุดม
สมบูรณ จากนั้นราว ๑-๒ ป ก็เปล่ียนเปนอีกประเภทหน่ึง 
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 ไรซากปที่ ๕-๖ จะเปลี่ยนจากหญารกเปนปาใหญที่สูงโปรง มี
พันธุไมพันธุพืชตางกันออกไปจากไรซากปที่ ๓-๔ พันธุไมที่ข้ึนเปนปา
ใหมน้ีจะกลายเปนปาสมบูรณตอไปในชวงเวลาน้ีมีสัตวปกและสัตวบก
อีกประเภทหนึ่งเขามาอาศัยอยู เชน ไกปา นกเขา ฯลฯ ไรน้ีเต็มไปดวย
ความรมเย็น ปวดินเริ่มฟนตัวใบหญามากมายทับถมกลายเปนปุยให
หนาดิน ขณะเดียวกันตนไมเริ่มเจริญเติบโต อุดมไปดวยธาตุอาหาร
มากมายมีไนโตรเจนคารบอนและฟอสฟอรัส (Kunstadter, ๑๙๗๘) 
 ไรซากปที่ ๗-๘ ข้ึนไปเรียกวา "ดู เยาะ โปล" เปนไรซากที่ตนไม
เริ่มโตข้ึนมาก ดินจะอุดมสมบูรณเต็มที่เหมาะแกการเพาะปลูกใหม 
บางครั้งเราจะเรียกไรซากระยะน้ีวา "ดู หละ" (Doo Lax) ซึ่งหมายถึง 
ไรซากที่เวียนกลับมาอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําไรใหมอีกครั้ง ถาไร
ซากมีอายุตั้งแต ๘ ปข้ึนไป เรียกวา "ดู บะ ฉ่ึย เจาะ"  ดังที่ไดกลาว
มาแลว และปกาเกอะญอ ถือวาเปนที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก
มากที่สุดและมีรอบปที่เหมาะสมราว ๘ ปข้ึนไป เปนตน 
 ระบบไรซากกลายเปนสวนหน่ึงของการนับจํานวนปของ
กะเหรี่ยง เชน การนับอายุลูกจะนับจากลูกเกิดตอนที่ทําไรอยูตรงไหน 
จากน้ันก็นับจํานวนปของไรซากนั้นวาเวียนกลับมากี่ครั้งแลว จํานวนป
การเวียนกลับมาแตละครั้งทิ้งไรซากใหฟนตัวจํานวนกี่ป หรือนับการทํา
ไรแตละปไปเรื่อย ๆ จนปจจุบัน ก็จะรูอายุของลูก เปนตน มีบทลํานํา
มากมายที่กลาวถึงความสัมพันธที่ลึกซึ้งระหวางคนกับไรซากและคนกับ
คนในชวงทํามาหากินซึ่งสรางความทรงจําจากการทําไรบริเวณตาง ๆ 
นอกจากน้ียังกลาวถึงระบบแลกเปล่ียนแรงงาน และความสัมพันธ
ระหวางคนกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

งานศึกษาของประเสริฐ ตระการศุภกร (อางแลว) กลาวถึงประเด็น
ของความหลากหลายทางชีวภาพวา นอกจากพูดถึงคึ (ไร) แลวก็
จําเปนตองพูดถึง "ฉ่ึย" (ไรซากหรือไรเหลา) ซึ่งเปนพื้นที่พักดินใหเปน
ปาฟนตัว เพื่อจะไดเวียนกลับทํามาหากินอีก ในระบบไรซากน้ัน 
นอกจากปลอยทิ้งที่ดินไวเพื่อเปนการพักดินและปลอยใหปาฟนตัวเพื่อ
เปนการพัฒนาความอุดมสมบูรณของดินแลว ยังสรางความหลากหลาย
ใหกับชีวภาพของระบบนิเวศอีกดวย ปาไรซากที่ฟนตัวอยางรวดเร็วเปน
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แหลงสรางความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย ซึ่งไมสามารถงอกงาม
ข้ึนไดในปาใหญ ดังที่สมศักดิ์ สุขวงศ (อางแลว) ไดกลาวไววา "ความ
เช่ือที่วาหากไมมีกิจกรรมของคนความหลากหลายทางชีวภาพของปาจะ
สูงน้ันไมเปนความจริงเสมอไป" ตัวอยางเชน ในประเทศเคนยา เม่ือมี

การขับไลชนเผามาไซ (Masai) ออกจากปาอนุรักษ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบนิเวศทุงหญากลับลดลง ระบบนิเวศทุงหญา
เปล่ียนไปก็คือ กลับถูกพืชจํานวนไมพุมเขามาแทนที่ สัตวจําพวกเกงที่มี

เขาเปนเกลียว (antelope) ขาดอาหาร (Adams and Mcshane, 
๑๙๙๒) ทุงหญาอุดมสมบูรณน้ีดํารงอยูไดก็โดยกิจกรรมของชนเผามา
ไซและสัตวเลี้ยงจําพวกวัวของพวกเขา 

  ไรซากปที่ ๕-๖ ปข้ึนไป ตนไมสูงขึ้น ใตตนไมจะโปรงมากขึ้น
เหมาะกับพื้นที่หากินของสัตวใหญ และเปนที่อยูอาศัยของนกหนู
ประเภทตาง ๆ รวมทั้งสัตวจําพวกหากินตอนกลางคืน เปนตน ชนเผา
กะเหรี่ยงเช่ือวาปาไรซากตั้งแตปที่ ๘ ข้ึนไปเรียก "ดู หละ" หรือ "ดู 
หลอ" ซึ่งแปลวา พื้นที่พรอมที่จะทําไรใหม พื้นที่แหงน้ีเปนปาไรซากท่ี
อุดมสมบูรณ ยอมเปนที่ใฝฝนของคนทําไรซากทุกคนที่อยากไดเพื่อทํา
มาหากิน ฉะน้ันจะเห็นวา นอกจากชนเผากะเหรี่ยงจะรอคอยพ้ืนที่ไร
ซากที่เปน "ดู บะ ฉ่ึย เจาะ" หรือพื้นที่ไรซากที่เหมาะแกการเพาะปลูก
แลว ความตองการแฝงก็คือ ตองการสรางระบบนิเวศใหเอ้ือตอพันธุพืช
และพันธุสัตว เพื่อเกิดความอุดมสมบูรณทั้งดิน นํ้า ปา สัตวปา และระบบ
นิเวศเพื่อเกิดความย่ังยืนตลอดไป ขณะเดียวกันมนุษยจะเก็บเกี่ยวพืช
เหลาน้ันเปนอาหาร เพื่อกอใหเกิดความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ การ
แพรพันธุและการใชประโยชนจะหมุนเวียนกันไปอยางไมรูจบ 

 นอกจากน้ีระบบไรซากยังชวยสรางความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ไมสามารถแพรพันธุและเติบโตในปาดั้งเดิม ปาไรซากยังเปนพื้นที่ของ
สมุนไพรนานาชนิด ผลผลิตที่ตกคางอยูสามารถนําไปใชเลี้ยงและเปน
ปาใชสอยไดอีกดวย ความสําคัญอีกประการหน่ึงของปาไรซาก คือเม่ือ
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ปาฟนตัวจะชวยสรางคุณภาพใหดินมีปุยและแรธาตุอาหารตาง ๆ เพื่อ
การเพาะปลูกไดผลดีและงอกงาม ดังน้ันจะเห็นวาปาไรซากเปนระบบที่
สรางความหลากหลายทางชีวภาพชวยให พืช สัตว และมนุษยสามารถ
จะอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน ความหลากหลายของพืชพันธุทั้งที่เปนพืช
หลักและพืชแซม กอใหเกิดการเก้ือกูลกันทางชีวภาพ นั่นคือ พืชตาง
ชนิดกันยอมตองการสารอาหารในดินที่ไมเหมือนกัน มีรากที่หย่ังลึกใน
ระดับที่ตางกัน จึงไมเพียงรบกวนซึ่งกันและกันเทาน้ันแตยังสงเสริมซึ่ง
กันและกันอีกดวย 

 เม่ือกลาวถึงความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุพืชในไร
หมุนเวียนที่มีความสัมพันธกับส่ิงตาง ๆ ของชาวกะเหร่ียงแลว อีกส่ิงหน่ึง
ที่มีความสัมพันธกับความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเสริฐ ตระการ
ศุภกร ไดกลาวถึง ก็คือไรหมุนเวียนเปนแหลงสะสมพันธุพืชที่ยั่งยืนโดย
ผูหญิงชนเผากะเหร่ียง ซึ่ง สมศักดิ์ สุขวงศ (อางแลว) เองก็ไดกลาวถึง
วา "จากการศึกษาพบวา ชนช้ันดั้งเดิมชวยอนุรักษความหลากหลายทาง

ชีวภาพไวไดตั้งแตระดับพันธุกรรม (Genetic) ชนิด (Species) และ

ระบบนิเวศ (Ecosystem)" 

 ๑) ชนเผากะเหรี่ยงไดสะสมพันธุพืชในลักษณะตาง ๆ อยางยั่งยืน
นับแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ บานและยุงขาว แหลงสะสมเมล็ดพันธุในข้ันตน 

 ดังคําพังเพยของชนเผากะเหร่ียงกลาวไววา "เพาะ หม่ือ ลา เดอะ 
เพาะ ควา ลา เบลาะ" แปลวา "ผูหญิงเปนศรีแกบาน ผูชายเปนศรีให
ศาลาหมูบาน" หมายถึงผูหญิงเปนผูดูแลจัดการบานและผูชายเปนผูดูแล
จัดการชุมชน นับวาเปนการแบงบทบาทที่ชัดเจนระหวางหญิงและชาย 
ดังน้ันการดูแลบานและยุงขาวติดกับบานจึงเปนงานของผูหญิงเกือบ
ทั้งหมด 

 ความสําคัญของหองครัวในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืช หองครัว
ของกะเหร่ียงถูกออกแบบใหเหมาะสมสําหรับการเก็บรักษาพันธุพืช เตา
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ไฟมีลักษณะเปนส่ีเหล่ียม มีเสาตั้งอยูแตละมุม และมีช้ันวางของบนเตา
ไฟอยู ๒-๓ ช้ันดวยกัน สาเหตุที่ตองเก็บรักษาพันธุพืชในหองครัว 
เพราะเปนหองที่มีไออุนจากเตาไฟตลอด ฉะน้ันสัตวตาง ๆ เชน มอด หนู
และแมลงตาง ๆ จึงไมสามารถเขามากินหรือทําลายเมล็ดพันธุได อีกทั้ง
หองครัวเปนหองที่ไมช้ืน เมล็ดพันธุที่เก็บรักษาจะไมข้ึนรา 

 นอกจากครัวแลว ยุงขาวก็เปนที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุประเภทที่
ทนทานตอภูมิอากาศและแมลงตาง ๆ เมล็ดพันธุชนิดเหลาน้ีสามารถเก็บ
รักษาไวได เหมือนขาวที่อ ยูในยุง  ผูหญิงแมบานกะเหรี่ยง น้ันมี
ความสําคัญมาก เพราะเปนผูรูเรื่องเมล็ดพันธุพืชและการเก็บรักษาอยาง
ดี ถาไมมีพันธุพืชใดก็จะตระเวนไปเย่ียมพี่เย่ียมนองและขอมา 

 ๒) พื้นที่ไรหมุนเวียนเปนแหลงสะสมพันธุพืชที่ยั่งยืน 

 ผูหญิงชนเผากะเหรี่ยงน้ัน นอกจากรูจักเมล็ดพันธุเปนอยางดีแลว
ยังรูจักการจัดระบบการปลูกพืช กลาวคือพืชชนิดใดชอบดินอะไร และ
พืชชนิดใดควรปลูกตรงไหน เพื่อมิใหกระทบตอพืชอ่ืน ๆ ในไรขาว
หมุนเวียน ดังน้ันผูหญิงกะเหรี่ยงจะจําแนกดินในไร ดังตอไปนี้คือ 

 ๒.๑ หอ โข เบลอะ หมายถึง ดินจอมปลวก เปนดินที่เปนจอม
ปลวกเกา มีลักษณะนูนข้ึนเปนกองโต เจาของไรจะเก็บเศษไมเศษหญา
ไปเผาที่หอโขเบลอะ ดินประเภทนี้เหมาะแกการปลูกพืชบางชนิด เชน 
มันเทศ พริก ฯลฯ 

 ๒.๒ หอ โข อู ลอ กุ หมายถึง ดินบริเวณที่ตอไมถูกเผาลงถึงราก 
จนบริเวณน้ีกลายเปนหลุม ดินเปนสีแดงอมชมพูและเหมาะกับพืชจําพวก 
เผือก 

 ๒.๓ หอ โข จือ ยุ หมายถึง ดินที่มีการเผาเศษไมกิ่งไมตาง ๆ ซ่ึง
ชวงที่มีการแผวถางไร จะเก็บเศษไมมากองแลวเผา ดินน้ีเหมาะแกการ
ปลูกพริก มะเขือ เปนตน 
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 ๒.๔ หอ โข ชอ เช วุย หมายถึง ดินที่เปอยเปนเม็ด ๆ เม่ือเรา
เหยียบดินจะจมลง ลักษณะเหมือนมีโพรงอากาศอยูในดิน ดินลักษณะนี้
ไมเหมาะแกการปลูกพืชใด ๆ ถาปลูกขาวจะงอกงามในระยะแรก แตเม่ือ
ตนขาวเติบโตไดประมาณครึ่งฟุตก็จะเปลี่ยนเปนสีเหลือง 

 ๒.๕ หอ โข เหลอ บอ เบะ เกละ หมายถึง ดินที่ผสมกอนกรวด หิน 
ทราย ไมเหมาะแกการปลูกพืชใด ๆ แมแตตนขาวก็ไมงอกงามในดิน
ชนิดน้ี 

 ๒.๖ หอ โข ซู หมายถึง ดินดํามีอยูบริเวณริมหวย ดินชนิดน้ี
เหมาะแกการปลูกพืชทุกชนิด แตโดยสวนใหญแลวจะปลูกพืชจําพวก
พริก มะเขือ ขาวโพด หอวอ (กะเพราแดง) ผักชี ฯลฯ 

 ๒.๗ หอ โข ที นี ทิ คือ ดินที่อยูติดลําหวย อยูใกลลําหวยมากกวา
หอโขซู เหมาะแกการปลูกออย 

 การจําแนกดินใหเหมาะสมกับพันธุพืชแตละชนิดไดน้ัน ตองใช
ประสบการณที่ยาวนานในการสรุปบทเรียนออกมาเปนหลักปฏิบัติของ
ชุมชน นอกจากน้ีดังที่กลาวมาแลว การจัดปลูกพืชในพื้นที่ที่เหมาะสม
ในไรเพื่อมิใหกระทบตอพืชอ่ืน และงายตอการเก็บเกี่ยวผลผลิต และยัง
มีการแบงพันธุพืชในไรหมุนเวียนตามลักษณะการปลูกดังตอไปนี้ คือ 

 ๑) พืชที่ปลูกริมรั้ว ไดแก ฟกทอง มันแกว นํ้าเตา เปนพืชประเภท
เลื้อยเก่ียวพันตามไม จึงปลูกไวริมรั้ว เพื่อไมใหเลื้อยพันในไร จะทําให
ยุงยากตอนเก็บเกี่ยว 

 ๒) พืชที่ใชเมล็ดพันธุผสมกับเมล็ดพันธุขาวแลวหยอดในหลุม
พรอมกัน ไดแก แตง และถ่ัวชนิดตาง ๆ ซิโพเด (มะหอย) เปนพืชเลื้อย
ตามดิน จึงไมเกี่ยวพันตามตนไมใหเกิดความยุงยากเวลาเกี่ยวขาว 

 ๓) พืชซึ่งเปนเมล็ดพันธุดอกไม ใชเสียบไวในรูที่เจาะไวตรงดาม
เสียม เมล็ดพันธุดอกไมเปนสีแดง สีเหลือง หรือเปนกะเพราแดง (หอวอ) 



๖๙ 

 

ในขณะที่ใชเสียมกระทุงหลุม เมล็ดพันธุจะปลิวรวงลงดิน ดอกไมก็จะ
งอกงามในยามเก็บเกี่ยวพืชผล เปนการแตงแตมสีสันใหกับไรและชาย
หนุมที่เปนเจาของเสียม 

 ๔) พืชที่ปลูกหาง ๆ กันในไร เชน ขาวฟาง ขาวโพด ขาวตอก จะ
ปลูกหางกันในไร เพราะพืชจําพวกน้ีข้ึนงาย ถาปลูกติดกันจะแยง
อาหารกัน ทําใหตนไมไมแข็งแรง 

 ๕) พืชที่ปลูกโดยใชเมล็ดหวานบริเวณใกลตอไมหรือเศษไมที่ถูก
เผา หรือบริเวณใกลจอมปลวกเกา ไดแก มะเขือ พริก ผักกาด ยาสูบ 
และเผือก เปนตน พืชเหลาน้ีจะงอกงามดีในดินที่มีข้ีเถามาก ๆ  

 ๖) พืชที่ปลูกใหเล้ือยพันตามตนไมแหงในไร ไดแก บวบ ถ่ัวพลู 
และถั่วชนิดตาง ๆ โดยหวานเมล็ดไวรอบ ๆ ไมแหงเหลาน้ัน 

 สรุปไดวา ไรหมุนเวียนเปนแหลงสะสมพันธุพืชที่ยั่งยืน ในขณะที่
ผูหญิงกะเหรี่ยงก็มีคาควรกับคําพังเพยที่วา "ไรหมุนเวียนน้ัน เจาของ
เปนผูหญิง" ผูหญิงเปนเสมือนแหลงขยายเผาพันธุนานาชนิด ใหมีความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืนควบคูกับเผาพันธุมนุษยชาติ ดังน้ันไร
หมุนเวียนและผูหญิงกะเหรี่ยงจึงเปนรากฐานสําคัญในการอยูรอดของ
ความหลากหลายทางชีวภาพน่ันเอง 

 นอกเหนือจากนี้แลว ศิริณทิพย หม้ันทรัพย (๒๕๔๓) ศึกษา
กระบวนการผลิตเชิงพาณิชยและการปรับเปล่ียนบทบาทหญิงชายใน
ชุมชนปกาเกอะญอ ไดกลาวถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยูใน
ไรหมุนเวียนของชาวปกาเกอะญอน้ัน ทําใหชาวปกาเกอะญอไมมีความ
จําเปนตองใชยาฆาแมลงในไรเลย ทั้งน้ีเปนเพราะวา พืชที่หลากหลาย
จะมีหนาที่ชวยปองกันอันตรายจากศัตรูพืชใหกันเอง เชน พืชจําพวก
ดอกหงอนไก หรือ ดอกเหลืองดอกแดง (พอกอ พอบอ) จะทําหนาที่เปน
ตัวลอใหแมลงไปหามัน โดยมิตองรบกวนขาวและผักอ่ืน หรือพืชกลิ่น
ฉุนจําพวกกะเพราแดง (หอวอ) จะมีหนาที่ไลแมลงไปเสียไกล ๆ  



๗๐ 

 

 งานศึกษาของ อานันท กาญจนพันธุ (อางแลว) ไดกลาวถึงใน
ระบบการเกษตรแบบไรหมุนเวียนซึ่งยังคงเนนเปาหมายทางการผลิต
เพื่อการยังชีพน้ันจะใหความสําคัญกับระบบการปลูกพืชที่มีลักษณะ

หลากหลาย (multiple cropping) โดยท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ

ตอพื้นที่การผลิตที่สูงมาก (high level of biodiversity per unit of 

production) อันถือเปนลักษณะที่เดนของระบบไรหมุนเวียน ซึ่งถือเปน
แหลงผลิตอาหารที่สมบูรณที่สุด โดยเฉพาะขาว ตลอดจนพืชอาหาร
ชนิดตาง ๆ ที่ มีความสําคัญอยางยิ่งตอหมูบานเซโดซา ที่ถึงแมวา
ผลผลิตขาวจะไมไดพอเพียงเพื่อเลี้ยงทุกครัวเรือนตลอดทั้งป ทั้งน้ี
เน่ืองจากขอจํากัดในเรื่องขนาดของพื้นที่และจํานวนแรงงาน พืชอาหาร
ที่เก็บกินไดตลอดปในไร ถือเปนปจจัยสําคัญที่หลอเลี้ยงชีวิตของ
ครัวเรือนในหมูบาน 

 ชาวบานจะพึ่งพิงอาหารจากไรหมุนเวียนในชวงฤดูฝนและฤดู
หนาวเปนสําคัญ โดยที่พืชอาหารจํานวนมากสามารถเก็บกินไดจากที่นา
ในชวงหลังเก็บเกี่ยว (บอน ผักไผ สะระแหน ผักตบ ผักชีฝรั่ง ผักกําปน 
ผักกูด ผักแวน ฯลฯ) ในขณะที่ฤดูแลง พืชอาหารจะไดจากปาทั้งบริเวณ
ริมลําหวย ปาทั่วไป และสวนผักใกลบาน พันธุพืชอาหารที่ปลูกในไร
หมุนเวียนมีจํานวนรวมกันประมาณ ๑๒๒ ชนิด โดยแบงเปนขาว (บือ) 
๑๑ ชนิด ขาวเหนียว (ปอ๊ิ) ๗ ชนิด ขาวฟาง (เป) ๓ ชนิด ฟก (เหลสา) ๖ 
ชนิด มันสําปะหลัง (หนอยเซ) ๑๐ ชนิด เผือก (ข่ือ) ๙ ชนิด แตง (ดี) ๘ 
ชนิด ถั่ว (เปอเทาะ) ๖ ชนิด ถั่วพู (บอบะ) ๔ ชนิด เชอญา ๒ ชนิด ซุย ๒ 
ชนิด ชอคาสา ๒ ชนิด มะเขือ (เสอกอ) ๖ ชนิด ผักกาด (เซอะบะเดาะ) 
๔ ชนิด งาขาว (น่ีโซ) ๒ ชนิด งาดํา (นอ) ๑ ชนิด ลูกเดือย (เบอะ) ๓ 
ชนิด พริก (มึสะ) ๖ ชนิด เตอโกสา ๒ ชนิด หอม ๙ ชนิด ซีโพเด ๑ ชนิด 
และดอกไม (พอ) ๑๑ ชนิด 



๗๑ 

 

 ชาวบานบานกลาง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง เปนชาว
กะเหรี่ยงโปวที่นิยมบริโภคทั้งขาวเหนียวและขาวเจา โดยในชวงเชา
และกลางวันจะกินขาวเหนียว ชวงเย็นจะกินขาวเจา ทั้งน้ีในไรและนา
จะเลือกปลูกขาวทั้งสองชนิด โดยมีพันธุขาวที่ปลูกอยูในปจจุบัน ๑๖ 
สายพันธุ แบงเปนขาวเหนียว ๘ สายพันธุ และขาวเจา ๘ สายพันธุ การ
ปลูกขาวแตกตางกันในแตละครัวเรือนทําใหความหลากหลายของสาย
พันธุขาวยังคงมีอยูในชุมชน ชาวบานบอกวาหากตองการพันธุขาวอ่ืนที่
ตนเองไมมี สามารถเอาขาวเช้ือแลกเปล่ียนกันได โดยอัตราแลกขาว

เทากับ ๑: ๑ นอกจากขาวหลากหลายสายพันธุแลว ยังมีพืชอ่ืน ๆ ที่ปลูก
ในไรอีก รวมทั้งส้ิน ๖๔ สายพันธุ 

 การทําไรหมุนเวียนของบานแมลานคําและบานปาคามีผลอยาง
มากในการรักษาและสืบทอดสายพันธุขาวและพืชอาหาร บานแมลานคํา
มีสายพันธุขาวไรซึ่งเปนที่นิยมของชาวบานจํานวน ๒๘ สายพันธุ เปน
ขาวเจา ๒๔ สายพันธุ และขาวเหนียว ๔ สายพันธุ บานปาคามีสายพันธุ
ขาว ๓๖ สายพันธุ เปนขาวเจา ๒๔ สายพันธุ และขาวเหนียว ๑๒ สาย
พันธุ โดยมีบางพันธุที่กําลังจะสูญหายไป เน่ืองจากระบบไรหมุนเวียนถูก
รบกวน ความสามารถในการรักษาสายพันธุขาวที่สืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษของชุมชนจึงลดลง เหตุปจจัยหลัก คือ นโยบายการอนุรักษของรัฐ 
เจาหนาที่ปาไมบังคับและหามชาวบานถางไรเหลาเดิม จึงทําใหพื้นที่ไร
เหลาลดนอยลงอยางมาก ชาวบานตองทําไรในพื้นที่ไรเหลาที่มีอายุส้ัน
ลง ทําใหสภาพพื้นที่ไมเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของขาวสายพันธุ
ดั้งเดิมที่ใหผลผลิตดีในไร เหลาที่ มีอายุ ๑๐-๒๐ ป  นอกจากน้ีไร
หมุนเวียนของบานแมลานคําและบานปาคา ยังเปนการรักษาและ
ปรับปรุงทั้งพันธุขาวและพันธุพืชตาง ๆ ในชีวิตประจําวันของชาวบาน 
การแลกเปล่ียนสายพันธุขาวก็เปนกระบวนการในการรักษาความ
หลากหลายของสายพันธุเชนกัน 



๗๒ 

 

 เชนเดียวกันในระบบการเกษตรแบบไรหมุนเวียนของบานหิน
ลาดใน มีประเด็นหน่ึงที่นาสนใจ คือ การปลูกพืชที่หลากหลายชนิดพันธุ
ในแปลงเดียวกัน ซึ่งเปนการอนุรักษพันธุพืช และแปลงปรับปรุงพันธุพืช
ที่ดีที่สุดแหงหน่ึงของชาวบาน การปรับปรุงขาว พบวา ในไรหมุนเวียน
แตละแหงจะมีพันธุขาวแปลก ๆ แทรกตัวอยูมากมาย พันธุขาวบางชนิด
ไมเคยนําไปเพาะปลูกเลย แตเม่ือถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็จะเห็นพันธุขาว
เหลาน้ีข้ึนกระจายอยูทั่วไร ในบางปพันธุขาวที่นําไปปลูกประสบปญหา
มากมาย และใหผลผลิตตอบแทนต่ํา แตสําหรับพันธุขาวแปลก ๆ เหลาน้ี
กลับไมมีปญหา บางพันธุกลับใหผลผลิตที่สมบูรณจนเห็นไดชัด ซึ่งมี
ความเปนไปไดสูงมากวาขาวชนิดน้ันเปนการผสมของพันธุขาวปา ซึ่ง
เช้ือพันธุเดิมฝงตัวอยูในดิน เม่ือมีเงื่อนไขที่เหมาะสมก็งอกงามขึ้นมา 
แลวผสมกับพันธุขาวที่เอาไปเพาะปลูก จนเกิดขาวพันธุใหมที่เหมาะสม
กับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป ท้ังในแงของการตานทานโรคแมลง 
และการใหอัตราผลผลิตตอบแทนที่เหมาะสม 

 นอกจากนี้พืชแตละชนิดในไรหมุนเวียนอาจเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
เชน การปลูกดอกทานตะวันเพื่อลอแมลง ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งตอการผสม
เกสรของพันธุขาว หรือการปลูกขาวฟาง ที่เรียกวา "สุย" เพื่อเปนอาหาร
ของนก หนู และกระรอก ฯลฯ ซึ่งทําใหสัตวเหลานั้นไมรบกวนผลผลิต
ขาว เปนตน 

 ความหลากหลายของพันธุขาวและพืชผักพื้นบานของชาวปะกา
เกอะญอ คือ หัวใจสําคัญของระบบการทําไรหมุนเวียนแบบย่ังยืน  นริศ 
ยิ้มแยม (อางแลว) ศึกษาประเด็นการจัดการในดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พบวา เกษตรกรมีการปลูกพืชและการอนุรักษพืชที่

หลากหลายทั้งจํานวนชนิด (Species) และจํานวนพันธุ (varieties) 
โดยมีพืชที่รวบรวมจากการสํารวจทั้งในแปลงเกษตรกรจริง และจาก
การสัมภาษณไดมากกวา ๕๖ ชนิด ในขณะที่พันธุขาวที่พบมากถึง ๑๒ 



๗๓ 

 

สายพันธุ สําหรับดัชนีความหลากหลายที่พบก็มีแตกตางกันทั้งใน
ระหวางเกษตรกรเองและชวงระยะเวลาระหวางฤดูกาลที่ปลูก 

 ๓.๓.๒ บทบาทในการเปนชุมชนคารบอนต่ําและชวยลดโลกรอน 

 การศึกษาไรหมุนเวียนและปาชุมชนชวยลดกาชเรือนกระจกของ
ชุมชนหวยหินลาด โดยมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือและชุมชนหวยหินลาด 
(๒๕๕๓) เปนงานศึกษาแรกๆ ที่ศึกษาศักยภาพในการกักเก็บคารบอน
จากปาชุมชนและระบบไรหมุนเวียนของชุมชนปะกาเกอะญอหวยหิน
ลาด ซึ่งประกอบดวย บานหินลาดใน, บานผาเยือง และบานหินลาดนอก 
งานศึกษานี้คนพบวา การจัดการปาอยางมีประสิทธิผลและการใช
ประโยชนจากปาของชุมชนหวยหินลาด สามารถกักเก็บคารบอนไดถึง 
๖๖๑,๓๗๒ ตัน ซึ่งเม่ือรวมกับขีดความสามารถในการเก็บกักคารบอน
ของปาชุมชนจะทําใหทั้งชุมชนสามารถดูดซับคารบอนไดมากถึง 
๗๒๐,๖๒๗ ตัน ในขณะที่มีคารบอนสูญเสียไปกับกิจกรรมการผลิตของ
ชุมชน รวม ๕๔๔ ตันตอป หากคํานวณออกมาในรูปของปริมาณกาช
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอปแลว กิจกรรมทางการผลิตของชุมชน
มีสวนทําใหเกิดการปลดปลอยกาชคารบอนไดออกไซดสูช้ันบรรยากาศ
เทียบเทา ๒,๐๔๒.๔๖ ตันตอป ดังน้ัน กิจกรรมการผลิตของชุมชนจึงทํา
ใหเกิดการปลดปลอยหรือเกิดการสูญเสียคารบอนในอัตราที่ต่ํามากเม่ือ
เทียบกับความสามารถในการกักเก็บคารบอนโดยรวมของระบบนิเวศ
โดยชุมชน 

 ทั้งยังพบวาไรหมุนเวียน (ไรขาวปปจจุบัน+ไรเหลาที่พักไว ๑-๑๐ 
ป) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ๑,๕๙๐ ไร สามารถกักเก็บคารบอนไดมากถึง 
๑๗,๖๔๓ ตัน ในขณะที่ทําใหเกิดการสูญเสียคารบอนจากการเผาไร
หมุนเวียนเพียง ๔๗๖ ตัน การพักฟนในระบบไรหมุนเวียนที่ยาวนานข้ึน
ก็สงผลใหความสามารถในการกักเก็บคารบอนมีมากข้ึนดวย 
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 นอกจากน้ัน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือยังไดศึกษาเพิ่มเติมกรณี
ชุมชนปกาเกอะญอบานกลาง ตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง และบานแมอมกิ ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
(๒๕๕๕) พบวา กรณีบานกลาง มีพื้นที่ทําไรหมุนเวียนทั้งหมดประมาณ 
๑,๖๓๒ ไร มีไรหมุนเวียนอยูระหวาง ๔-๗ ป โดยแตละปชาวบานจะใช
พื้นที่ไรหมุนเวียนสําหรับเพาะปลูกโดยเฉลี่ยรอยละ ๗ ของพื้นที่ไร
หมุนเวียนทั้งหมด ในป ๒๕๕๔ ชาวบานกลางใชพื้นที่ทําไรหมุนเวียน
รวมทั้งหมด ๑๒๓.๕ ไร ในกระบวนการเผาไรทําใหสูญเสียคารบอนรวม 
๙๓๐ ตันคารบอน ในขณะที่พื้นที่ไรหมุนเวียนที่ เหลือ (ไรเหลา) 
สามารถเก็บกักคารบอนไดถึง ๓๕,๕๖๗.๒๗ ตันคารบอน ผลการศึกษา
แสดงใหเห็นวาระบบการทําไรหมุนเวียนของชาวบานกลางในรอบหนึ่ง
ปปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพียงรอยละ ๒.๖๑ ของปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดที่สามารถดูดซับไวได  

 กรณีบานแมอมกิ มีพื้นที่ไรหมุนเวียนทั้งหมดประมาณ ๑,๗๓๕ 
ไร มีรอบหมุนเวียนอยูระหวาง ๑-๕ ป ในป ๒๕๕๔ ชาวบานแมอมกิใช
พื้นที่ทําไรหมุนเวียนทั้งหมด ๔๔๔ ไร ในกระบวนการเผาไรทําให
สูญเสียคารบอนรวม ๑,๒๐๔.๔๕ ตันคารบอน ในขณะที่พื้นที่ไร
หมุนเวียนที่เหลือ (ไรเหลา) สามารถกักเก็บคารบอนไดถึง ๓๓,๑๖๕.๑๗ 
ตันคารบอน ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาระบบการทําไรหมุนเวียนของ
ชาวบานแมอมกิในรอบหน่ึงปปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพียงรอย
ละ ๓.๖๓ ของปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่สามารถดูดซับไวได  

 การจัดการปาของชุมชนยังชวยอนุรักษพื้นที่สําหรับดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซด กรณีชุมชนบานกลางมีพื้นที่ปาชุมชน ๑๖,๗๒๗ 
ไร พื้นที่ทํากิน ๒,๐๖๒ ไร และพ้ืนที่อยูอาศัย ๘๖ ไร คิดเปนรอยละ 
๘๘.๖ คิดเปนรอยละ ๘๘.๖, ๑๐.๙ และ ๐.๕ ของพ้ืนที่ชุมชนทั้งหมด
ตามลํ าดับ  ป า ชุมชนบานกลางสามารถกัก เก็บคารบอนไดถึ ง 
๕๗๓,๓๑๕.๙๐ ตัน นอกจากน้ันพื้นที่ทํากินซึ่งจําแนกเปนนา ไร
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หมุนเวียน และสวนไมยืนตน ยังสามารถกักเก็บคารบอนไดถึง 
๔๒,๐๔๒.๖๗ ตัน เม่ือรวมศักยภาพในการกักเก็บคารบอนของปาชุมชน
และพื้นที่ทํากินแลวพบวาทั้งชุมชนสามารถกักเก็บคารบอนไดมากถึง 
๖๑๕,๓๕๘.๕๗ ตัน  คิด เปนความสามารถในการดูดซับก าซ
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา ๒,๒๕๖,๓๑๔.๖๕  

 ชุมชนบานแมอมกิ มีพื้นที่ปาชุมชน ๒,๗๓๒ ไร พื้นที่ทํากิน 
๒,๗๓๘ ไร และพื้นที่อยูอาศัย ๑๓๔ ไร คิดเปนรอยละ ๔๘.๘, ๔๘.๙ 
และ ๒.๔ ของพื้นที่ชุมชนทั้งหมดตามลําดับ ปาชุมชนบานแมอมกิ
สามารถกักเก็บคารบอนได ๑๒๓,๗๐๔.๔๘ ตัน พื้นที่ทํากินจําแนกเปน 
นา ไรหมุนเวียน และสวนไมยืนตน สามารถกักเก็บคารบอนได 
๔๖,๒๒๐.๓๑ ตัน เม่ือรวมศักยภาพในการกักเก็บคารบอนของปาชุมชน
และพื้นที่ทํากินแลวพบวาทั้งชุมชนสามารถกักเก็บคารบอนไดถึง 
๑๖๘,๔๕๐ .๘๕ ตัน  คิด เปนความสามารถในการดู ดซับก าซ
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา ๖๑๗,๖๕๓.๑๒ ตัน  

 การจัดการทรัพยากรปาของชุมชนบานกลางและบานแมอมกิ
ชวยอนุรักษพื้นที่ สํ าหรับดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด  หาก
เปรียบเทียบวา รถยนต ๑ คัน ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ๐.๙๙ ตัน
ตอป น่ันเทากับวาการจัดการปาของชุมชนบานกลางชวยใหมีพื้นที่ดูด
ซับกาซคารบอนไดออกไซดจากรถยนตไดถึง ๒,๒๗๙,๑๐๖ คันตอป 
และการจัดการปาของชุมชนบานแมอมกิชวยให มีพื้นที่ดูดซับ
คารบอนไดออกไซดจากรถยนตไดถึง ๖๒๓,๘๙๒ คันตอป ดวยเชนกัน  

 และในงานศึกษาเดียวกัน ยังไดทําการศึกษารอยเทานิเวศ ซ่ึง
เปนเครื่องมือวัดภาพรวมการใชทรัพยากร การบริโภค และการสราง
ของเสียของบุคคล ชุมชน หรือ สังคมกับขีดความสามารถของชุมชน
หรือสังคมที่จะตอบสนองได โดยอุปมาเปรียบเทียบปริมาณการใช
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ทรัพยากร การบริโภค และการสรางของเสียออกมาเปนขนาดของพื้นที1่ 
พบวาชุมชนมีการบริโภคทรัพยากรนอยมาก จากการคํานวณขนาดของ
รอยเทานิเวศ 2 ของทั้งชุมชนหวยหินลาด ชุมชนบานกลาง และชุมชน
บานแมอมกิ พบวา 

 กรณีชุมชนบานหินลาด (หินลาดใน ผาเยือง และหินลาดนอก) 
ใชพลังงานเพื่อบริโภคในครัวเรือน ไดแก การใชนํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับ
เครื่องยนต การใชไมสรางบานและไมฟน มีขนาดรอยเทานิเวศเฉลี่ยอยู

ที่ประมาณ ๓.๘๐, ๓.๓๕ และ ๒.๖๕ ไรตอคน ตามลําดับ ในขณะที่ 
พื้นที่ที่ สามารถตอบสนองการบริโภคของชุมชนอยูที่ประมาณ  

๑๑๒.๓๒, ๑๓๙.๖๗ และ ๔๙.๒๘ ไรตอคน ตามลําดับ ดวยเหตุน้ี 
ชุมชนจึงบริโภคทรัพยากรนอยกวาขีดความสามารถที่ทรัพยากรจะ
รองรับได ดังน้ัน อัตราการบริโภคของชุมชนจึงไมเปนอันตรายตอสมดุล
ทางนิเวศวิทยา ในขณะที่รอยเทานิเวศของคนไทยเฉล่ียอยูที่ประมาณ 

                                                            

1 เกณฑในการวิเคราะหแบงเปน ๔ ประเภท ไดแก ๑) พื้นท่ีสําหรับอาหารและ
ผลิตภัณฑจากพืช เรียกวา “รอยเทาทางอาหาร”  ๒) พ้ืนท่ีสําหรับสรางอาคารท่ีอยู
อาศัย วัด โรงเรียน ถนน หรือท่ีท้ิงขยะ เรียกวา “รอยเทาเสื่อมสภาพ” ๓) พ้ืนท่ีปา
เพื่อดูดซับคารบอนไดออกไซดสวนเกินท่ีเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล 
เรียกวา “รอยเทาพลังงาน” ซึ่งเปนการสมมุติวา หากมีการใชพลังงานสวนหนึ่ง
จะตองมีพื้นท่ีปาเพื่อดูดซับคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดจากการใชพลังงานนั้น ๔) 
พื้นท่ีปาไมเพื่อการใชประโยชนผลิตภัณฑจากไม เชน เนื้อไมเพื่อสรางท่ีอยูอาศัย 
ไมฟน ฯลฯ เรียกวา “รอยเทาผลิตภัณพจากปาไม” 
2 รอยเทาทางนิเวศ เปนวิธีการวัดความตองการใชทรัพยากรของมนุษยท่ีมีผลตอ
ระบบนิเวศของโลก โดยการเปรียบเทียบอุปสงคของมนุษยกับความสามารถใน
การฟนตัวของธรรมชาติ (โดยคํานวณจากขนาดของท่ีดินและพ้ืนท่ีในทะเลของ
แตละประเทศ) ท่ีสามารถผลิตอาหารไดเองตามธรรมชาติ ในการทดแทน
ทรัพยากรท่ีมนุษยบริโภคไป และเพ่ือรองรับและทําใหกากของเสียไมเปนอันตราย
ตอมนุษย การประเมินทําใหสามารถเห็นวา โลกจํานวนเทาใด (หรือโลกกี่ใบ) ท่ีจะ
สามารถตอบสนองความตองการของมนุษย เม่ือพิจารณาจากวิถีการบริโภคของ
มนุษยแตละคน  
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๑๐.๖๓ ไรตอคน แตพื้นที่ของประเทศสามารถตอบสนองการบริโภคได

เฉล่ียเพียง ๖.๘๘ ไรตอคน (ขอมูลป ๒๕๕๓)  

 สวนกรณีชุมชนบานกลาง และบานแมอมกิ เม่ือนํารอยเทาทาง
อาหาร รอยเทาพลังงาน และรอยเทาผลิตภัณฑจากไมมารวมกัน 
เรียกวา “รอยเทานิเวศ” พบวา ประชากรบานกลาง และบานแมอมกิ มี
ขนาดรอยเทานิเวศ หรือขนาดพื้นที่ของการใชทรัพยากรการบริโภค 
และการสรางของเสียเทากับ ๔.๔๕ และ ๒.๓๒ ไรตอคน ตามลําดับ 
ในขณะที่พื้นที่ที่สามารถตอบสนองการใชประโยชนไดมีมากถึง ๗๐.๑๖ 
และ ๑๒.๒๖ ไรตอคน ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ชุมชนบานกลางและ
ชุมชนบานแมอมกิ เปนชุมชนที่ มี อัตราการบริโภคนอยกวาขีด
ความสามารถของชุมชนที่จะตอบสนองได ดังน้ัน การบริโภคของคนใน
ชุมชนจึงไมทําลายสมดุลของระบบนิเวศ ในขณะที่รอยเทานิเวศเฉล่ีของ
คนไทยเทากับ ๑๕ ไรตอคน ในขณะที่พื้นที่ที่สามารถจะตอบสนองไดมี
เพียง ๗.๕ ไรตอคน (ขอมูลป ๒๕๕๕)  

 ๓.๓.๓ บทบาทในการสรางความมั่นคงทางอาหาร และความ
หลากหลายของพันธุพืชอาหาร 

 จากการศึกษาของอานันทและคณะ (อางแลว) ในประเด็น
ความสําคัญของการผลิตในระบบไรหลัก เพราะชุมชนสวนใหญจะปลูก
ขาวไรผสมผสานกับพืชอาหารจํานวนมาก ซึ่งมีความหลากหลายของ
พันธุพืชสูงสุดถึง ๒๐๗ สายพันธุในพื้นที่ไรที่มีรอบหมุนเวียนยาว แตจะ
เหลือเพียง ๔๐ สายพันธุในกรณีที่ไรน้ันถูกเปล่ียนไปเปนไรถาวรแลว 
และเปลี่ยนเปาหมายการผลิตไปในเชิงพาณิชย 

 สวนความม่ันคงของระบบไรหมุนเวียนตอความม่ันคงทางอาหาร
น้ัน ข้ึนอยูกับระดับความสําคัญของระบบไรหมุนเวียน ในฐานะที่เปน
ระบบหลัก ระบบรองหรือระบบเสริม เม่ือเปรียบเทียบกับระบบการผลิต
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อ่ืน ๆ ในชุมชนน้ัน ๆ เพราะระบบไรหมุนเวียนไมไดดํารงอยูเพียงลําพัง 
แตจะผสมผสานอยูกับระบบการผลิตอ่ืน ๆ ดวยเสมอ ในกรณีที่ระบบไร
หมุนเวียนเปนระบบหลักและมีที่นานอย การถูกจํากัดพื้นที่ทําไรจะมี
ผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารอยางมาก สําหรับชุมชนที่มีที่นามาก
และมีระบบไรหมุนเวียนเปนระบบรองหรือระบบเสริม อาจจะมีความ
ม่ันคงมากกวาเล็กนอย แตชุมชนบนที่สูงสวนใหญมีนาเพียงเล็กนอย จึง
มักตองการพื้นที่ไรไวสําหรับสรางหลักประกันความม่ันคงทางอาหาร 
ทั้งน้ีเพราะชุมชนบนที่สูงมักจะเผชิญกับปญหาการมีขาวไมเพียงพอตอ
การบริโภคตลอดทั้งป ดังจะพบวาชุมชนในพื้นที่ศึกษาของอานันทและ
คณะ ๑๑ แหง จะมีเพียง ๔ ชุมชนเทาน้ันที่มีครัวเรือนกวาครึ่งหน่ึงของ
หมูบานที่มีขาวบริโภคตลอดทั้งป สวนหน่ึงเพราะมีนามากและอีกสวน
หน่ึงเพราะมีรอบหมุนเวียนยาวและพื้นที่ยังสมบูรณ 

 ชุมชนบานกลาง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง เปนหน่ึงในชุมชน
ที่มีความเช่ือวา ขาวมีความหมายลึกซึ้งกวาอาหารที่เพียงเล้ียงปากเลี้ยง
ทอง แตขาวผูกพันกับวิถีชีวิตมายาวนาน มีความเช่ือในเรื่องขวัญขาวที่
ผูกโยงอยูกับชีวิต มีคําสอนใหเคารพนับถือขาวเปนส่ิงสูง หามเหยียบยํ่า 
แมกระทั่งคําสอนที่วา ทําไรทํานาหามอารมณไมดี เพราะเสมือนวาดูถูก 
ไมเคารพขาว ทําใหผลผลิตขาวต่ํา 

 นอกจากน้ีจากงานศึกษาของ ยศ สันตสมบัติ (อางแลว) ยัง
ช้ีใหเห็นวา ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย กลุมชาติพันธุตางๆ 
ไดใชประโยชนจากพืชผักพื้นบานที่ข้ึนอยูตามธรรมชาติ ตั้งแตในสวน
หลังบาน ตามหนองนํ้า ริมหวย ไปจนถึงราวปาใกลหมูบาน มีพืชผักขึ้น
ตามฤดูกาล ตั้งแตเห็ด หนอไม พืชลมลุก ดอกไม ใบและดอกของไมพุม 
ไปจนถึงยอดไมหลากหลายชนิด ระบบนิเวศเช่ือมโยงวิถีชีวิต และระบบ
การผลิตของผูคนในชนบทตั้งแตการทํางานในไร นา สวน ไปสูการเก็บ
อาหารที่ข้ึนตามธรรมชาติบริเวณลําหวยและผืนปาซึ่งเปนเสมือนดัง
ตลาดสดที่ชาวบานสามารถเลือกเก็บอาหารประจําวันไดตามฤดูกาล มี
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พืชผักบริโภคตลอดปโดยไมจําเปนตองปลูก ยิ่งไปกวาน้ัน วงจรอาหารที่
ทําจากพืชผักพื้นบานยังสอดคลองกับสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ชาวบาน ดังเชน ในชนบทภาคเหนือและภาคอีสานในชวงตอระหวาง
ปลายฤดูฝนตนฤดูหนาว ดอกแคจะออกดอก และเปนชวงที่เด็กๆ มักปวย
เปนไขหัวลม อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ผูใหญจึงมัก
เก็บดอกแคมาลวกจ้ิมนํ้าพริก หรือทํากับขาวใหเด็กกิน โดยเช่ือวาดอก
แค มีสรรพคุณในการตัดไขหัวลมได พืชผักพื้นบานในลักษณะเชนน้ีมี
อยูตลอดทั้งป ไมวาจะเปน ข้ีเหล็ก มะระข้ีนก หรือพืชผักพื้นบานอ่ืนๆ 
ซึ่งมีสรรพคุณเปนยาตามฤดูกาลไปดวยในตัว  

 ปฎิสัมพันธระหวางคนและชุมชนกับธรรมชาติ ไมเพียงสรางสรรค
รสนิยมในการบริโภค วิธีคัดเลือกพืชผัก การเลือกสรรอาหารที่เปน
ประโยชนและสอดคลองกับวิถีชีวิต ตัดทอนพืชบางชนิดที่เกิดโทษ
ออกไป และยังพัฒนาเทคนิควิธีในการนําเอาสมุนไพรเครื่องเทศมาใชชู
รสรวมทั้งประกอบอาหารตามฤดูกาลเพื่อสรางภูมิคุมกันโรค ภูมิปญญา
เหลาน้ีผานการกลั่นกรองจนตกผลึก และกลายมาเปนวัฒนธรรมการ
บริโภคที่แตกตางกันออกไปตามภูมิภาคและกลุมชาติพันธุ 

 ประเด็น ความม่ันคงทางอาหาร พบวา พิจารณาอัตราสวนของ
แหลงอาหารในครัวเรือน จะเห็นไดวาชุมชนนิยมอาหารที่ผลิตใน
ทองถิ่นมากกวาอาหารที่ผานกระบวนการผลิตเพื่อการคา อาหารและ
พืชผักสวนใหญเพาะปลูกในทองถิ่นดวยระบบไรหมุนเวียนและแบบอ่ืน 
ๆ ในไรหมุนเวียนมีพืชพันธุที่แตกตางหลากหลาย 

 จากการศึกษาของสมบัติและคณะ (๒๕๔๗)ไรหมุนเวียนได
สงเสริมใหเกิดความมั่นคงทางอาหารของประชาชนบนพื้นที่สูงใน ๓ 
ดาน คือ ดานที่หน่ึง ไมมีการใชสารเคมีในไรหมุนเวียน พืชทุกชนิดลวน
ปลูกตามธรรมชาติ ดังน้ัน ผลผลิตอาหารจากไรนาเหลาน้ีจึงปลอดภัย
สําหรับการบริโภคและทั้งยังบํารุงสุขภาพมากกวา ดานที่สอง ชวงเวลา
เก็บเกี่ยวผลผลิตที่แตกตางกันของพืชที่แตกตางกันไรหมุนเวียน ทําให
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ม่ันใจวาครอบครัวจะมีอาหารท่ีเพียงพอตลอดทั้งป และดานที่สาม ไร
หมุนเวียนเปนระบบแบบพอเพียง ชุมชนสามารถผลิตอาหารไดดวย
ตนเองและลดคาใชจายดานอาหารลง ดังน้ัน ไรหมุนเวียนจึงเปนวิถีทาง
สูความม่ันคงทางอาหารอยางชัดแจงและไดรับการมองเห็นคุณคาอยาง
ยิ่งจากชุมชนบนพื้นที่สูง 

 งานศึกษาลาสุดของมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือและชุมชนหวยหิน
ลาด บานกลาง และแมอมกิ (อางแลว)  ยืนยันบทบาทความสําคัญดาน
ความมั่นคงทางอาหารจากไรหมุนเวียน ซึ่งเปนขอคนพบที่ตรงกับงาน
ศึกษาจํานวนมากที่ผานมา จากขอมูลการบริโภคอาหารภายใน
ครัวเรือนของชุมชนหวยหินลาด แสดงใหเห็นวา รอยละ ๙๒ ของ
อาหารที่ชาวบานบริโภคไดมาจากการผลิตของครัว เรือนและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ชุมชนสามารถผลิตขาวไดเพียงพอทั้งจากนาและ
ไร สวนพืชผักตางๆ ที่นํามาบริโภค พบวามีมากกวา ๑๐๐ ชนิด ใน
จํานวนน้ี  ๙๐ ชนิดไดมาจากไรหมุนเวียน และจากการรวบรวมขอมูล
แหลงที่มาของพืชอาหารผักและขาว พบวารอยละ ๕๓ มีแหลงที่มาจาก
พื้นที่นา รอยละ ๓๔ มาจากไรหมุนเวียน สวนที่เหลือไดมาจากปาและ
สวนชา 

 จากขอมูลการบริโภคอาหารภายในครัวเรือนของชาวบานกลาง 
แสดงใหเห็นวา รอยละ ๖๘ ของปริมาณอาหารที่ชาวบานนํามาบริโภค
สวนใหญไดมาจากการเพาะปลูกหรือผลิตเองได รอยละ ๑๖ หาได
ภายในชุมชน และรอยละ ๑๖ ไดมาจากตลาดภายนอก เม่ือจําแนก
แหลงที่มาของอาหาร พบวา อาหารประเภทพืชผักและผลไมรอยละ ๔๒ 
ไดมาจากปา รอยละ ๓๓ ไดมาจากสวน รอยละ ๒๒ ไดมาจากไร
หมุนเวียน และรอยละ ๓ ไดมาจากนา สวนการบริโภคเน้ือสัตว รอยละ 
๖๑ ไดมาจากตลาดภายนอก รอยละ ๒๘ หาไดในชุมชน และรอยละ ๑๑ 
เปนเน้ือสัตวที่เลี้ยงไวเอง  
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 กรณีบานแมอมกิ จากขอมูลการบริโภคอาหารภายในครัวเรือน 
แสดงใหเห็นวา รอยละ ๖๙ ของปริมาณอาหารที่ชาวบานนํามาบริโภค
สวนใหญไดมาจากการเพาะปลูกหรือผลิตเองได รอยละ ๑๑ หาได
ภายในชุมชน และรอยละ ๒๐ ไดมาจากตลาดภายนอก เม่ือจําแนก
แหลงที่มาของอาหาร พบวา อาหารประเภทพืชผักและผลไมรอยละ 
๕๙.๗ ไดมาจากไรหมุนเวียน รอยละ ๒๔.๓ ไดมาจากสวน รอยละ 
๑๕.๕ ไดมาจากปา และรอยละ ๐.๕ ไดมาจากสวน สวนการบริโภค
เน้ือสัตว รอยละ ๖๙ ไดมาจากตลาดภายนอก รอยละ ๒๖ หาไดใน
ชุมชน และรอยละ ๕ เปนเน้ือสัตวที่เลี้ยงไวเอง  

 ในการพิจารณาระบบเกษตรแบบไรหมุนเวียนกับความม่ันคง
ทางดานอาหาร ในที่น้ีไดกําหนดฐานคิดเพื่อการพิจารณาใน ๓ เรื่อง 
(๑) ความเปนธรรมชาติและปลอดสารเคมี ชาวบานสามารถยืนยันอยาง
ม่ันใจไดวา ผลผลิตที่ผลิตดวยระบบการเกษตรแบบไรหมุนเวียนเปน
ผลิตผลที่มีคุณภาพใกลเคียงกับผลิตผลจากธรรมชาติ และปลอดสารเคมี
มากที่สุด ยิ่งกวาน้ัน ยังม่ันใจไดอีกวา การบริโภคอาหารที่ผลิตดวย
กระบวนการและเทคนิคทางการผลิตแบบไรหมุนเวียน ยังเสริมสราง
สุขภาพรางกายใหแข็งแรงอีกดวย (๒) ความพอเพียงและระยะเวลาใน
การบริโภค หมายความวา การผลิตอาหารดวยระบบการเกษตรแบบไร
หมุนเวียนสามารถตอบสนองตอความตองการบริโภคของครอบครัวเปน
ระยะเวลายาวนาน และมีความเพียงพอตอความตองการของครอบครัว
มากกวาการผลิตดวยระบบการเกษตรแบบอื่น ในประเด็นน้ีจะพิจารณา
อยางเช่ือมโยงกัน ตั้งแตผลผลิตที่ไดรับจากการทําไรหมุนเวียนปที่ ๑ 
จนถึงไรเหลาปที่ ๒-๓ ซึ่งยังคงใหผลผลิตอาหารแกชุมชน (๓) การ
พึ่งตนเองดานอาหารของครอบครัวและชุมชน หมายความวา ชุมชนท่ี
ผลิตอาหารดวยระบบการเกษตรแบบไรหมุนเวียนเปนชุมชนที่สามารถ
พึ่งตนเองทางดานอาหารได ไมตองพึ่งพาหรือเสียคาใชจายในการซื้อ
หาอาหารจากตลาดภายนอก 
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 อยางไรก็ดี หากพิจารณาถึงเรื่องความม่ันคงทางดานอาหาร กับ
ระบบการเกษตรแบบไรหมุนเวียนในมุมมองของชาวบาน จําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองจําแนกไรหมุนเวียนออกเปน ๒ ชวง คือ ชวงไรหมุนเวียนที่
ยังคงทําการเพาะปลูกขาว หรือที่ภาษาปกาเกอะญอเรียกวา "คึ" และ
ชวงไรหมุนเวียนที่ปลอยพักที่ดิน หรือที่เรียกวา "ไรเหลา" หรือภาษาป
กาเกอะญอเรียกวา "ฉกี่ "  เพราะการจําแนกเชนน้ีจะชวยใหเกิด
จินตนาการถึงระบบการเกษตรแบบไรหมุนเวียนไดอยางแจมชัด ซึ่งจะ
ชวยใหเขาใจถึงระบบการเกษตรแบบไรหมุนเวียนไดดีมากข้ึน 

 ชุมชนกะเหรี่ยงบานสะเนพอง ตําบลไลโว อําเภอ สังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี พบความหลากหลายของพันธุขาวซึ่งเปนสายพันธุที่
ปลูกสืบทอดกันในชุมชนมาจนถึงปจจุบันและพันธุขาวที่แลกเปลี่ยนมา
จากหมูบานอ่ืนๆ สําหรับพันธุขาวดั้งเดิมของทองถิ่น ไดแก ๑) พันธุขาว
เจาออน ปลูกไดทั้งปาออนและปาแก เชน บือโบไคล, บือกูกลี, บืออีวง
บอง, บือเลได และบือเถอ (ตองเปนปาออน ๓ ปข้ึนไปจึงปลูกได) ปลูก
ไดเฉพาะปาแก เชน บือบองยูแย, บืออ่ัวพู, บืออีวงเซอหนุ และบือไปโลง 
๒) พันธุขาวเจาแข็ง ปลูกไดทั้งที่ไรและที่นา เชน บือพูไก, บือเบโหว, 
บืออิไกล และบือหยองไห ๓) พันธุขาวเหนียว เชน ไองไวเบ, ไองเซอพู 
(ขาวเหนียวดํา) และไองคองเหลอ 

 สวนพันธุขาวใหมที่แลกเปลี่ยนมาจากญาติพี่นองหมูบานอ่ืน เชน 
บือพะเพอ, บือโทคอง, บือเนอเมอ, บือบีคลี่, บือคูกี, บืออองเจอ, บือบอง
ทูแผะ, บือพูอ่ัว, บือโทคู, บืออีวงพะดู และบือโปวโลว พันธุขาวเหนียว 
เชน ไองเซอ (ดําทั้งตนและใบ) ไองกะชองแม, ไองสะเท, ไองภูผา 
และไองพอไซ  

 และความหลากหลายของพันธุพืชที่ปลูกในไร ประมาณ ๘๐ ชนิด 
เชน บือแค (พันธุขาวโพด) มี ๖ ชนิด ไดแก บือแคเชอ (ขาวโพดหวาน) 
บือแคไอง (ขาวโพดขาวเหนียว) บือเคกีไกย (ขาวโพดลาย) บือแคพู 
(ขาวโพดเล็ก) บือเคพะดู (ขาวโพดใหญ) บือเคกะตี (ขาวโพดมา) โลเค
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ซา (พันธุฟกทอง) มี ๗ ชนิด ไดแก โลเคพู, โลเคพะดู, โลเคเชอเอาะหนู 
(ฟกทองนมลิง) โลเคดีซู (ฟกทองคางคก) โลเคกะชองแม (ฟกทอง
งาชาง) โลเคกะชองที เปนตน คูถี (พันธุเผือก) มี ๑๐ ชนิด เชน คูอาดี 
(เผือกลูกเยอะ) คูโผซา (เผือกมะพราว) เปนตน เหลอซา (พันธุฟก) มี ๔ 
ชนิด เชน เหลอช้ีหนอ, เหลอพะทอ เปนตน ถูซา (พันธุถั่วฟกยาว) มี ๖ 
ชนิด เชน ถูบุบือ, ถูกิไกย เปนตน (สวยจีโหมง สังขวิมล และคณะ, อาง
แลว)  

 งานศึกษาพันธุขาวของชุมชนกะเหร่ียงในเขตปาทุงใหญนเรศวร 
(ฐิรวุฒิ นาคํา และพรพนา กวยเจริญ, ๒๕๓๘) ใน ๔ ชุมชน ไดแก ๑.
บานจะแก ตําบลไลโว อําเภอสังขะบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๒.บานแมจัน
ทะ ๓.บานเกริงบอ และ ๔.บานตะละคอง ตําบลแมจันทะ อําเภออุมผาง 
จังหวัดตาก พบวา ความหลากหลายของพันธุขาวทั้งขาวเจาและขาว
เหนียวจํานวน ๕๕ สายพันธุ แตละชุมชนปลูกขาวสายพันธุที่แตกตาง
กัน โดยพบวา ชุมชนบานจะแกมีพันธุขาว ๓๖ สายพันธุ บานแมจันทะ 
๒๒ สายพันธุ บานเกริงบอ ๒๐ สายพันธุ และบานตะละคองซึ่งเปนบาน
ขนาดเล็ก ๘ สายพันธุ  

 พันธุขาวที่ปลูกในหมูบานจะแก แบงเปนขาวเจา ๒๒ สายพันธุ 
ไดแก ๑.บือจองผอง (ขาวนา) ๒.บือบองทุแพละ ๓.บือบองยุแย ๔.บือ
แขะ (ขาวนา) ๕.บือเลแดะ ๖.บือบองไสลา ๗.บือเถิ่ง ๘.บือผองอวา 
๙.บืออีโวง ๑๐.บือบองนอย (ขาวนา) ๑๑.บือไปลอง ๑๒.บือผองไปลอง 
๑๓.บือบองพู ๑๔.บือไกวคู  ๑๕.บืออีโวงอวา ๑๖.บือพู ๑๗.บือวาบอง 
๑๘.บือลาฉอง ๑๙.ขาวหอมมะลิ (ขาวนา) ๒๐.บืออองเจ่ิง ๒๑.บือจองอ
วา ๒๒.บือทิไลปา และขาวเหนียว ๑๔ สายพันธุ ไดแก ๑.ไอยโผลวสา 
๒.ไอยเส้ิง ๓.ไอยโพลววี ๔.ไอยเขาเลอ ๕.ไอยโหว ๖.ไอยเตาะโวง ๗.
ไอยทู ๘.ไอยเปอเลอ ๙.ไอยติไยเธ ๑๐.ไอยเล้ียว (ขาวนา) ๑๑.ไอย
หมองโพละ ๑๒.ไอยเบ ๑๓.ไอยบ๊ือ ๑๔.ไอยโหวเบ  
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 พันธุขาวในบานแมจันทะ บานเกริงบอ และบานตะละคอง 
แบงเปนขาวเจา ๒๕ สายพันธุ ไดแก ๑.บือพูทอง* ๒.บือแขะ(ขาวนา) 
๓.บือเสยนา* ๔.บือบองทอง* ๕.บือบองจ่ี* ๖.บือไกว คู  ๗.บือกี๊ * 
๘.บือโหว* ๙.บือเล้ียว(ขาวลาว) ๑๐.บืออองเจ่ิงโหว* ๑๑.บือบองอวา* 
๑๒.บืออีโวงหรือของค่ี ๑๓.บือบองทุแพละ ๑๔.บือบองยุแย ๑๕.บือโตว
เตี๊ยบอง* ๑๖.บือเหลียวไห* ๑๗.บือเถิ่ง ๑๘.บือผงโหว*    ๑๙.บืออวาพู* 
๒๐.บือเส่ิงคอง* ๒๑.บือบองหลองลวย* ๒๒.บือเหยาไห* ๒๓.บือจอง
ผอง(ขาวนา)   ๒๔.บือโวง ๒๕.บือเหลียวอง* และขาวเหนียว ๙ สาย
พันธุ ไดแก ๑.ไอยเขาเลอ ๒.ไอยเส้ิง ๓.ไอยเขาเพล* ๔.ไอยโหวเบ ๕.
ไอยโพลวสา ๖.ไอยยาลี*(ขาวนา) ๗.ไอยชองแม ๘.ไอยไสลา* ๙.ไอ
ยติไยเธ  

 พันธุขาวที่ปลูกใน ๓ บานของตําบลแมจันทะมีพันธุที่ไมไดปลูก

ในบานจะแก ๑๙ สายพันธุ (พันธุขาวที่มีสัญลักษณ *) แสดงใหเห็นถึง
ความหลากหลายของสายพันธุขาวอยางมาก ทั้งน้ีปจจัยสําคัญที่อนุรักษ
และพัฒนาพันธุขาวดังกลาวเก่ียวของกับปจจัยทั้งดานนิเวศและปจจัย
ทางวัฒนธรรมและสังคมก็ไดเขามามีบทบาทในกาคํ้าจุนการดํารงอยู
อยางหลากหลายของสายพันธุขาว โดยแบงไดเปน ๔ ปจจัย ดังน้ี  

๑) ปจจัยของระบบนเิวศเกษตร การมีระบบนิเวศหลายแบบทําให 
ชุมชนตองเลือกหาและพัฒนาพันธุขาวที่สามารถเจริญเติบโตและใหผล
ผลิตไดในระบบนิ เวศที่แตกตางกัน การปลูกขาวแตละหมูบาน 
โดยเฉพาะขาวไรจะปลูกขาวโดยเฉล่ียตอครอบครัว ๓-๔ ชนิด 
ครอบครัวหน่ึงจะปลูกทั้งขาวเหนียวและขาวเจา ซึ่งอาจจะปลูกขาวเจา 
๒ พันธุ ขาวเหนียว ๒ พันธุ หรือขาวเจา ๓ พันธุ ขาวเหนียว ๑ พันธุ 
เปนตน การปลูกขาวในลักษณะนี้เพื่อลดความเส่ียงหรือเปนหลักประกัน
ผลผลิตจากสภาพดินฟาอากาศ  

๒) ปจจัยดานเปาหมายการผลติ ชุมชนกะเหร่ียงในเขตปาทุงใหญ 
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เปนชุมชนที่พึ่งตนเองสูง การปลูกขาวเพื่อตอบสนองตอการบริโภค
เทาน้ัน ดวยเหตุน้ีการพัฒนาพันธุและการปลูกขาว จึงขึ้นอยูกับความ
ตองการของคนในชุมชนเปนหลัก ซึ่งยังผันแปรไปตามความชอบและ
ไมชอบอีกดวย เชน สีของขาว ความเหนียวนุม และรสชาด รสนิยมใน
การบริโภคแตกตางกันในแตละครอบครัว โดยผูเฒาผูแกจะเปนฝาย
กําหนดพันธุที่จะเพาะปลูก โดยจะมีการปลูกพันธุขาวหลักหรือพันธุแม
ของครอบครัว ที่ใชปลูกขาว ๙ กอ สวนขาวอ่ืนที่ปลูกน้ันแตละ
ครอบครัวจะเลือกตามความตองการของคนในครอบครัว ซึ่งทายสุดแต
ละครอบครัวจะปลูกขาวที่แตกตางกันไป เชน ชุมชนเกริงบอ ซึ่งมีเพียง 
๑๔ ครอบครัว แตความแตกตางของความชอบไมชอบทําใหพวกเขามี
การปลูกขาวถึง ๒๒ สายพันธุ 

๓) ปจจัยดานพิธีกรรมและความเช่ือ พิธีกรรมไดเขามามีบทบาท 
ในการกําหนดความหลากหลายของสายพันธุขาว ชาวกะเหรี่ยงเปน
กลุมที่บริโภคขาวเจา แตพวกเขาตองปลูกขาวเหนียวเพื่อใชในพิธีกรรม 
คนกะเหร่ียงมีความเช่ือวา ขาวเจาเปนขาวหลัก แตละครอบครัวผูที่เปน
หัวหนาทําไร คือ “เกบือคู” มีหนาที่เลือกพันธุขาวหลักของครอบครัว 
โดยเลือกเมล็ดขาวที่ใหผลผลิตดี ลําตนแข็งแรงไมลมเม่ือถึงเวลาเก็บ
เกี่ยว เมล็ดขาวที่จะนํามาทําแมขาวจะตองคัดเลือกจากรวงที่สมบูรณ 
รวงใหญ เมล็ดไมลีบ ไมเปนโรค ผูที่จะเปนเกบือคูน้ันจะตองเปนคนที่มี
ดวงสมพงษกับขาว หมายความวาเปนคนที่ทําไรไดขาวมาก เมล็ดใหญ 
ถาปลูกแลวขาวขึ้นไมดีเปนโรคหรือเมล็ดลีบ แสดงวาดวงของเกบือคูไม
ถูกกับขาวพันธุน้ัน ตองเปล่ียนพันธุอ่ืนมาปลูกเปนแมขาวแทน คนเฒา
คนแกมักส่ังสอนลูกหลานใหรักษาพันธุขาวดั้งเดิมเอาไว ขาวที่มีอยูกอน
ตองรักษา ถาตองการปลูกพันธุใหมซึ่งอาจเกิดขึ้นในไรตนเองหรือขอ
พันธุจากหมูบานอ่ืน ขาวเดิมตองเอาเช้ือ เพราะถาทิ้งพันธุเดิม หากวัน
หน่ึงขาวที่นํามาปลูกใหมไมไดผลจะยอนไปปลูกพันธุดั้งเดิมก็จะหาเช้ือ
ไมได  
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๔) ปจจัยดานเศรษฐกิจ ส่ิงทีพ่บเห็นในการปลกูขาวของกะเหรี่ยง 
ทุงใหญนเรศวรก็คือ การปลูกขาวที่ใหผลผลิตในชวงระยะเวลาที่
ตางกัน คือ การปลูกขาวทั้งขาวหนักและขาวเบา การปลูกในลักษณะนี้
เพื่อแกปญหาแรงงาน และเพ่ือใหมีขาวบริโภคเพียงพอ หากขาวหมด
เร็วก็จะไดกินขาวที่สุกกอน  

ประเสริฐ ตระการศุภกร (อางแลว) กลาวถึง ไร หรือ “คึ” คือที่ทํา
กินปจจุบันของระบบไรหมุนเวียน เปนระบบการผลิตแบบพึ่งตนเอง จึงมี
พันธุพืชมากมายที่ปลูกในไรนอกเหนือจากขาวไรซึ่งเปนพันธุพืชหลัก 
ดังน้ัน “คึ” จะมีผักเปนอาหารไดตลอดป นอกจากน้ียังสามารถเก็บเกี่ยว
พืชผักในไรซากไดอีกอยางนอย ๑-๒ ป 

 จากการสํารวจใน ๓ หมูบานที่ศึกษา หมูบานขุนวินยังคงมีพันธุ
พืชในไรมากกวา ๔๐ ชนิด เชน แตงกวา (ดี) ผักกาด (เสอบะเดาะ) 
ขาวโพด (บือเคสา) เผือก (ข่ือ) มัน ฟกทอง (หลูเคสา) ขาวตอก (เปอะ) 
ออย (เกอะที) ฝาย (แบ) ถั่วแดง (เสอะเบคลีก) ฯลฯ นอกจากนี้พันธุขาว
ยังมีมากกวา ๑๐ ชนิด เชน บือเปอะเหลอะ บือพะโดะ บือกอ บือชอมี บื
อหนอบะ บือโพปริ บือวา บือซู ฯลฯ พันธุขาวและพันธุพืชเหลาน้ี
สามารถขึ้นงอกงามไดดีในไรหมุนเวียนที่เรียกวา “คึ” มิใชไรผสมผสาน
หรือไรทําอยูกับที่หรือสวน พันธุพืชบางชนิดเชน หอวอ (กะเพราแดง) 
ข้ึนเฉพาะในที่ดินที่เปนไรซากมีรอบหมุนเวียน ๖-๘ ปข้ึนไปเทาน้ัน สวน
ในหมูบานทุงหลวงนั้น พันธุพืชตาง ๆ ในไรเกือบไมมีอีกแลวเพราะการ
ทําไรหมุนเวียนหยุดชะงักลง และหมูบานหวยหอยก็เชนกัน พันธุพืช
หลายชนิดหายไป เพราะรอบหมุนเวียนของไรเหลือเวลาเพียง ๓-๕ ป
เทาน้ัน แมจะดูแลสภาพดีอยางดี แตพืชบางชนิดก็ไม ข้ึนอีก เชน 
กะเพราแดงและแตงกวาบางชนิด 

 พาตี่วะเจะ แตะแคระ แหงหมูบานหวยหอยไดเลาวา ตนเองได
ทดลองปลูกหอวอ (กระเพราแดง) ในไรที่มีรอบหมุนเวียนแค ๓ ป และ
ดูแลเปนพิเศษ แตไมมีหอวอข้ึนเลยแมแตตนเดียว จะเห็นวาพันธุพืช
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เหลาน้ีดูเหมือนจะตองข้ึนคูกับระบบไรหมุนเวียนที่แทจริง ซึ่งยังมีรอบ
หมุนเวียนตามปกติ มิฉะน้ันจะเรียกวาเปน "คึ" ไมได เพราะถาเปน "คึ" 
ตองมีระบบหมุนเวียน ๕-๖ ปข้ึนไป หากชุมชนตองการรักษาความ
หลากหลายของพันธุพืชในไรไว ก็จําเปนตองรักษาระบบไรหมุนเวียนที่
เปนรูปแบบปกติ จึงเรียกวา "คึ" หรือ ไรหมุนเวียนที่แทจริง 

 สมศักดิ์ สุขวงศ (๒๕๓๘) ไดยกตัวอยางอีกกรณีหน่ึง คือ เม่ือมี
การคนพบขาวโพดปาใน Siera de Manatlan ของเม็กซิโก ขาวโพด
พันธุน้ีมีอายุไดหลายป ซึ่งมีช่ือวิทยาศาสตรวา zeo diploperennis 
ตอจากนั้นก็มีการประกาศจัดตั้งเปนเขตสงวนชีวาลัย (biosphere 
reserve) เพื่อรักษาขาวโพดปาและระบบนิเวศที่พบพืชชนิดน้ี แตก็เจอ
ปญหา เพราะวาขาวโพดปาน้ีเปนพืชเบิกนํา (secondary species) 
ชอบขึ้นในไรขาวโพดที่ทิ้งรางไว ฉะน้ันจะรักษาขาวโพดปาก็ตองใชวิธี 
การทําไรเลื่อนลอย อันเปนวิธีการเลียนแบบการเกษตรแบบดั้งเดิม เพื่อ
สรางส่ิงแวดลอมที่มันตองการ ดังน้ันถาไมมีคนทําเกษตรแบบนี้มากอน 
มันก็คงสูญพันธไปนานแลว การอนุรักษในแนวน้ีก็ถูกมองขามเสมอ 

 นอกจากนี้ในงานศึกษาของ อานันท กาญจนพันธ (อางแลว) ที่
ศึกษาบานแมอุมพาย ยังไดกลาวถึงการจัดการเมล็ดพันธุพืช (ขาวและ
พืชอาหารชนิดตาง ๆ) ทั้งการเก็บรักษา คัดเลือก และแลกเปลี่ยนพันธุ
พืช เพื่อใหไดพันธุพืชที่สามารถใหผลผลิตไดสูงในพื้นที่น้ัน ๆ ซึ่งการ
จัดการกับปจจัยตาง ๆ เหลาน้ี ลวนคํานึงถึงความม่ันคงทางดานอาหาร
ของชุมชน ความเปนธรรมของสังคม และความย่ังยืนของระบบนิเวศ 

 ไรหมุนเวียนมีฐานะเปนหลักประกันความมั่นคงทางอาหาร 
ชาวบานแมอุมพายมักกลาววา "ไรหมุนเวียนเปนแหลงอาหาร" ดวย
เหตุผลที่วา นอกจากขาวแลว พืชอาหารที่ปลูกพรอมกับขาว (เชน 
ฟกทอง ฟกหมน แตงกวา เปนตน) พืชอาหารที่ข้ึนเองตามธรรมชาติ 
และสัตวปานานาชนิดที่พบในไร  เปนแหลงที่มาของอาหารม้ือเที่ยงและ
ม้ือเย็นใหกับชาวบานเปนอยางดี ความหลากหลายทางอาหารในไร
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หมุนเวียนยังมีความสัมพันธกับชวงเวลาของรอบปในการผลิต นอกจาก
ในไรขาวแลว แหลงอาหารธรรมชาติทั้งพืชและสัตวยังไดจาก "ไร
เหลา" (ไรเหลาและไรปจจุบันยังเปนหลักประกันของแหลงเช้ือเพลิง 
เชน ไมฟน เพราะการทําไรทําใหมีไมฟนจํานวนมากที่เผาไหมไมหมด) 

 ความหลากหลายทางชีวภาพในไรขาวเปนส่ิงบงช้ีถึงความม่ันคง
ทางอาหารไดเปนอยางดี ความหลากหลายย่ิงมีมากเพียงใด ความมั่นคง
ทางอาหารยิ่งสูงมากขึ้นเพียงน้ัน จากการศึกษาพบวา ความหลากหลาย
ในไรหมุนเวียนไมเพียงแคชนิดพันธุพืชเทาน้ัน แตยังรวมถึงความ
หลากหลายของสายพันธุพืชดวย ความหลากหลายของพันธุขาวในไร
หมุนเวียนพบมากถึง ๑๓ สายพันธุ (พันธุขาวที่สูญหายไปจํานวน ๙ 
สายพันธุ) พืชอาหารอื่นอีกจํานวน ๓๘ ชนิด ๘๖ สายพันธุ (เชน เผือก
จํานวน ๗ สายพันธุ แตงกวา ๘ สายพันธุ) 

 จากการศึกษา พบวา แมชาวบานบางคนจะมีที่นา ผลิตขาวไดพอ
กิน หรือเหลือกิน แตก็ยังทําไร เพราะไรใหพืชอาหารดวย ไมไดให
เพียงแคขาว ซึ่งแตกตางจากนาที่ใหเพียงแคขาวเทาน้ัน ดังน้ันระบบ
นิเวศแบบนา จึงมีขอจํากัดดานอาหารมากกวาระบบนิเวศแบบไร 

 อยางไรก็ตาม ส่ิงที่ยืนยันถึงหลักความมั่นคงทางอาหาร ไมใช
เพียงความหลากหลายของชนิดและสายพันธุของพืชและสัตวเทาน้ัน 
ทวาการจัดการความสัมพันธทางสังคมที่ทําใหทุกคนมีขาวและอาหาร
กิน ไมอดอยาก นับเปนหลักประกันความม่ันคงทางอาหารที่สําคัญอีก
ประการหน่ึง หลักการน้ีแสดงออกในรูปของ "การปนที่ดิน" ใหทําไร
เพื่อใหไดขาวและอาหารมาบริโภค  

 เชนเดียวกับที่บานแมลานคําและบานปาคา ความหมายทาง
อุดมการณของไรหมุนเวียน ก็คือความม่ันคงทางดานอาหารที่เนนเรื่อง
ความหลากหลายของพันธุกรรมขาวและพืชอาหารเปนหลัก ควบคูกับ
การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทางธรรมชาติ ไรหมุนเวียนเปน
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ฐานความม่ันคงทางดานอาหารของชุมชน ตราบเทาที่ไรหมุนเวียน
ยังคงความหลากหลายของพืชอาหารไวได น่ันคือ ชาวบานสามารถ
พึ่งพิงอาหารจากการผลิตในระบบไรหมุนเวียนตลอดป และพึ่งพิง
อาหารบางสวนและนํ้าจากปาชวยใหชุมชนลดการพึ่งพาปจจัยภายนอก
ลง 

 บทบาทที่สําคัญของระบบการปลูกพืชอันหลากหลายตอสังคม
กะเหรี่ยงคือ การสรางความมั่นคงในการพึ่งพาตนเองใหกับชุมชนที่มีวิถี
การผลิตแบบยังชีพ โดยเฉพาะการพ่ึงตนเองดานอาหาร เน่ืองจากพืช
เกือบทั้งหมดที่ปลูกในไรลวนเปนพืชอาหารซึ่งจะเพียงพอแกการดํารง
ชีพไปตลอดป โดยไมตองพึ่งพิงจากภายนอก พืชหลากชนิดที่เหลือจาก
การบริโภค เชน พริก ยาสูบ ถูกนําไปแลกเปล่ียนกับผลผลิตจากชุมชน
ใกลเคียง เชน หมาก โดยที่ไมผานระบบเงินตรา ระบบเศรษฐกิจภายใต
การการผลิตเชนน้ีจึงทําใหชุมชนอยูในภาวะที่ข้ึนตอสังคมภายนอก
นอยมาก หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ เปนระบบที่ทําใหชุมชนสามารถ
กําหนดแบบแผนการดํารงชีวิตไดอยางมีอิสระ (ปนแกว เหลืองอรามศรี, 
อางแลว) 

 ๓.๓.๔ บทบาทในเชิงสังคมและวัฒนธรรม 

 ความเช่ือและพิธีกรรมของชาวปกาเกอะญอในสวนที่เกี่ยวของ
กับไรหมุนเวียน เปนรูปแบบการจัดความสัมพันธทางการผลิตระหวาง
มนุษยกับธรรมชาติ ซึ่งเปนที่เคารพบูชาของคนในสังคม ชาวปกา
เกอะญอเร่ิมปการผลิตดวยการจัดพิธีข้ึนปใหม เปนการขจัดความ
ขัดแยงและส่ิงอัปมงคลที่มีอยูในชุมชนใหหมดส้ินไป สรางเสริมความรัก
ใครปรองดองและความสามัคคีภายในชุมชนเพื่อใหเกิดการรวมแรงรวม
ใจในการทําการผลิตรวมกันในปตอไป พิ ธี ข้ึนปใหมยังเปนการ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการผลิตและการคัดเลือกที่ไรสําหรับทําการ
ผลิตในปตอไป รวมทั้งการจัดแบงที่ดินใหกับผูยากไรที่ไมมีนาหรือที่ดิน
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เปนของตนเอง พิธีข้ึนปใหมจึงเปนการใชอํานาจศักดิ์สิทธ์ิของผีในการ
จัดการความสัมพันธระหวางคนกับกับคนในลักษณะถอยทีถอยอาศัย 
และเนนความเปนธรรมของระบบการผลิต อีกทั้งเปนการตอกย้ําบทบาท
ของคนเฒาคนแกและขี่โหหรือผูนําทางศาสนาในฐานะเปนผูมีภูมิ
ปญญาความรู เกี่ยวกับจารีตประเพณีวิถีปฏิบัติและหนาทีเปนผูให
คําปรึกษาในกิจการตางๆ ของชุมชน 

 พิธีแทงแมขาว ๗ หลุม และการเชิญนกขวัญขาวมาลงมาจากฟา 
หรือ “โถบีขา” ถือเปนการตอกย้ําอุดมการณ ซึ่งเปนพื้นฐานของ
เจตนารมณและหลักการจัดการไรหมุนเวียนน่ันคือ การแบงปนและการ
สรางความเปนธรรมทางสังคม การ ส่ังสอนให ชุมชนตองดูแล
ผูดอยโอกาส เชน เด็กกําพราและหญิงแมหมาย ใหสามารถดํารงอยูได
อยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ชุมชนตองแบงที่ดินทํากินใหกับคน
จนเพ่ือใหโอกาสไดลืมตาอาปากและสามารถชวยเหลือตนเองไดใน
โอกาสตอไป และอุดมการณความเปนธรรมตอระบบนิเวศ หาก
ปราศจากเสียซึ่งความเปนธรรมทางสังคม คนยากจน ผูดอยโอกาสและ
ไรที่ทํากินยอมชวยตนเองดวยการออกไปตัดไมในปาธรรมชาติ ออกลา
สัตวและเบียดเบียนธรรมชาติแวดลอมเพิ่มมากขึ้น และทําใหชุมชนไม
อาจรักษาความม่ันคงและความเปนธรรมทางนิเวศ หรือความสมดุลของ
สภาพแวดลอมไดอีกตอไป ซึ่งความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอมยอม
สงผลกระทบตอระบบการผลิตและความม่ันคงของผลผลิตของชุมชนใน
โอกาสตอไป 

 ความรักและความผูกพันธุตอปา ซึ่งไดรับการสืบทอดตอกยํ้าผาน
ความเช่ือและพิธีกรรมนานาชนิด มิไดเกินข้ึนลอยๆ หากเกิดขึ้นจาก
ความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับนัยสําคัญของธรรมชาติแวดลอม
ที่มีตอการผลิตและความม่ันคงของชีวิต ความรูและภูมิปญญาดังกลาว
ไดรับการสืบทอดจากรุนสูรุน โดยผานภาษาพิธีกรรมและอํานาจทาง
ศีลธรรมของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิซึ่งเปนที่มาของความเช่ือตางๆโดยเฉพาะอยาง
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ยิ่ง ความเช่ือเรื่องผีที่สามารถใหคุณใหโทษตอระบบการผลิตและชีวิต
ทางสังคมของมนุษย ในพิธีกรรมทางการผลิตตางๆ หากพิจารณาเพียง
ผิวเผินอาจเห็นวา มีองคประกอบหลักอยูที่การบวงสรวงออนวอนตอผี 
แตโดยเน้ือแทความจริงแลว ชาวปกาเกอะญอกําลังส่ือสารกับลูกหลาน
ผานภาษาของพิธีกรรม เกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมและหลักการ
พื้นฐาน 

 อานันท กาญจนพันธุ (อางแลว) กลาวถึงแนวคิดหลักที่กํากับ
ระบบการทําไรหมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงวาคือ การสรางความอุดม
สมบูรณใหกับชุมชน ดังปรากฏในตํานานหรือเรื่องเลาวาดวย "นกขวัญ
ขาว" เร่ืองเลาน้ีมีอยูวา 
 กษัตริยองคหน่ึงกีดกันไมใหเด็กกําพราใชที่ดินอันอุดมสมบูรณ 
และใหทํามาหากินบริเวณที่เปนหินตามเนินเขา นกขวัญขาวเห็นความ
ไมเปนธรรมน้ีเขา จึงแปลงรางเปนหญิงชราหมายลงมาชวยเหลือ โดย
ใหตนเองน้ันติดอยูในดงไผหนาม แลวรองขอใหผูคนที่ผานไปมา
ชวยเหลือ แตทุกคนที่ผานไปบริเวณนั้นก็ไมมีใครยอมลงชวยเหลือ 
นอกจากเด็กกําพรา เม่ือหญิงชราหมายหลุดพนออกจากดงหนามไผ ได
ขออาศัยอยูดวยและรับที่จะชวยเหลือเด็กกําพรา เม่ือเด็กกําพราเห็น
พื้นที่ไรของตนเองมีสภาพเปนหินก็ทอใจ หญิงชราหมายจึงบอกใหนํา
ดินมากลบหินและตัดไมมาวางตากใหแหงแลวเผา จากนั้นใหเด็กกําพรา
ไปเก็บขาวมาจากไรนาของคนอ่ืน เด็กกําพราเก็บมาไดเพียงเมล็ดเดียว
แลวนําไปปลูกในไรของตนเอง เมล็ดขาวดังกลาวไดแตกออกมาจํานวน
มาก ขาวแตละกอใหผลผลิตมากมาย เด็กหนุมกินขาวอยางไรก็ไมหมด 
จึงนําขาวที่เหลือไปแบงปนใหกับคนที่ไมมีขาวกิน หรือมีขาวที่ไมพอกิน 
เม่ือหญิงชราหมายเสร็จส้ินหนาที่ของตนก็แปลงกลายเปนนกบินกลับสู
สวรรค 
 ตํานานน้ีสะทอนใหเห็นวา ผูที่ทําดียอมไดรับผลดีตอบแทน ผลดี
ที่วาคือความอุดมสมบูรณของพืชพันธุธัญญาหาร การทําความดีของ
เด็กชายกําพรา คือ การชวยเหลือผูอ่ืน แบงปนขาวใหกับผูที่อดอยาก
กวา ตํานานเร่ืองน้ีจึงสอนใหชาวปกาเกอะญอรูจักการเสียสละ การให 
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และชวยเหลือผูอ่ืน และการใหน้ันก็จะยังผลใหตนเองไดรับความอุดม
สมบูรณที่ไมรูจักหมดส้ิน 
 นอกจากนี้  ชาวปกาเกอะญอยังไดนําเอาอุดมการณวาดวย 
"ความอุดมสมบูรณ" ไปเช่ือมโยงกับการทําความดีอ่ืน ๆ และสรางเปน
กฎเกณฑของชุมชน เชน การหามสมาชิกในหมูบานกระทําผิดศีลธรรม 
เพราะจะมีผลตอความอุดมสมบูรณของชุมชน โดยเฉพาะไรหมุนเวียน 
ดังน้ันเม่ือมีการทําผิดศีลธรรม เชน ผิดลูกผิดเมียคนอื่น ชาวบานเช่ือวา
จะทําใหผลผลิตเสียหาย ทําลายความอุดมสมบูรณของชุมชน ถึงกับมีคํา
กลาวที่วา "การละเมิดทางเพศ เปนการผิดผี ที่ทําใหเกิดหายนะตอ
ชุมชน และความอุดมสมบูรณถูกทําลาย" 
 ตัวอยางเชน ในปหน่ึงบานแมอุมพายมีตั๊กแตนระบาด ทําใหผล
ผลิตขาวเสียหายจํานวนมาก ชาวบานตรวจสอบพบวา มีการทําผิดลูก
เมียคนอ่ืน ตองทําพิธีขอขมา เพื่อรองขอใหความอุดมสมบูรณกลับมาอีก
ครั้ง พิธีกรรมและกฎเกณฑน้ีแสดงใหเห็นถึงนัยยะสิทธิที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและมนุษยวา ประการแรก ผลผลิตหรือ "ความอุดม
สมบูรณ" ไมไดเปนของมนุษย หากแตเปนของ "ผี" หรือ "ส่ิงสูงสุด"  
ดังน้ันหากตองการที่จะใหเกิดความอุดมสมบูรณจะตองกระทํา "ความดี" 
เปนการแลกเปล่ียน ประการที่สอง การทําดีเพียงรายบุคคลน้ันไม
เพียงพอ แตตองรวมแรงรวมใจกันทั้งชุมชน หมายถึง สังคมจะตอง
ชวยกันควบคุมดูแลสมาชิกดวยกัน ดังน้ัน การผิดลูกผิดเมียคนอ่ืนจึงไม
เพียงมีผลกระทบในระดับครอบครัว หากแตกระทบในระดับชุมชนดวย 
เพราะมีผลทําใหพืชผลของชุมชนเสียหาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงไมได
จํากัดแคเพียงผูกระทําผิดเทาน้ัน ประการที่สาม เม่ือมีการทําผิดศีลธรรม
หรือละเมิดกฎเกณฑของหมูบาน จะตองมีการประกอบพิธีกรรมในระดับ
ชุมชน ไมใชพิธีกรรมในระดับครอบครัว หรือเครือญาติ แมวาการ
ละเมิดกฎเกณฑน้ันจะเกิดจากคนเพียง ๒ คนเทาน้ัน ทั้งน้ี ทุกคนใน
ชุมชนจะรวมกันประกอบพิธีกรรมเพื่อขอขมาตอผี โดยผูกระทําผิดจะถูก
ปรับเปนควายตัวใหญ ๑ ตัว นํามาเลี้ยงผี หญิงชายที่ทําผิดรวมกันจะจูง
ควายเดินรอบหมูบาน ๓ รอบ จากน้ันจึงฆาควายเล้ียงผี ผูกระทําผิด
จะตองนําควายมาแบงใหกับสมาชิกของชุมชนเทากันทุก ๆ คน โดยนํา
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เน้ือควายนั้นไปมอบใหถึงบานทุกหลังคาเรือน เปนการแสดงการสํานึก
ในความผิด และขอขมาลาโทษ 
 ปจจุบัน แมวาชาวบานไดเปล่ียนจากการนับถือผีไปเปนคริสตกัน
หมดแลว แตวิธีคิดเรื่อง "ความอุดมสมบูรณ" ยังไมเปล่ียนแปลง มีการ
เปล่ียนรูปแบบจากการประกอบพิธีกรรมเพ่ือขอขมา มาเปนการทําพิธี 
"มิสชา" ระลึกถึงพระเจา เพื่อใหพระเจาลางบาปใหกับมนุษย กอนจะ
ประกอบพิธีกรรมดังกลาวชาวบานทุกคนจะตองสารภาพบาปตอพระเจา 
(ผานทางบาทหลวง) พิธีกรรมดังกลาวน้ี ชาวบานจะรวมกันบริจาคเงิน
ถวายแดพระเจา 

 ตํานาน "นกขวัญขาว" ที่แสดงถึงการเสียสละ การแบงปน การ
ใหกับผูที่ยากไรหรือขาดแคลน โดยมีเปาหมายเพื่อความอุดมสมบูรณ
ของชุมชน การที่ทุกคนไมอดขาว สะทอนใหเห็นวา ระบบไรหมุนเวียน 
เปนระบบที่เช่ือมโยงระบบการผลิต ระบบเศรษฐกิจ และสังคมเขา
ดวยกัน ภายใตความสัมพันธระหวางไร-ปา-คน-ผี-พระเจา กอเกิด
อุดมการณทางสังคม วัฒนธรรม และศีลธรรม ซึ่ง Jame C. Scott 
(๑๙๗๖) เรียกความสัมพันธน้ีวา "Moral Economy" หรือเศรษฐกิจ
ศีลธรรม ที่ระบบการผลิตผูกติดกับจริยธรรมการยังชีพในการดําเนิน
ชีวิตของคนในชุมชน และความสัมพันธทางสังคม ความสัมพันธน้ีเองท่ี
กอเกิดรูปแบบที่อาจเรียกวาเปน "สิทธิในการยังชีพ" ที่แฝงอยูใน
แนวทางในการปฏิบัติตามอุดมการณ ดังเชน การดูแลชาวบานที่ยากไร 
และดอยโอกาส เชน เด็กกําพรา หญิงหมาย เปนตน ซึ่งระบบคุณคาหรือ
อุดมการณน้ีไดพัฒนาเปนทั้งกลไกเชิงสถาบัน และอํานาจที่มีผลบังคับ
ใชภายในชุมชน และแมวามีการเปลี่ยนแปลงความเช่ือทางศาสนาจากผี
เปนคริสตแลวก็ตาม 

 นัยที่สําคัญของความอุดมสมบูรณที่แฝงมากับตํานาน "นกขวัญ
ขาว" คือการสรางความมั่นคงทางดานอาหาร ซึ่งแสดงใหเห็นไดจาก 
"ปฏิบัติการ" ที่เปนรูปธรรมไดอยางนอย ๓ ประการ ดังน้ี 
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 ประการแรก การแบงปนที่ดิน โดยชุมชนจะใหโอกาสกับคนไร
ที่ดินทํากิน ใหสามารถเขาถึงที่ดินกอนเปนอันดับแรก แลวจึงตามมา
ดวยผูที่มีที่ดินทํากินไมเพียงพอ 
 ประการที่สอง การแบงปนผลผลิต ชาวบานที่ทําไรจะเชิญชวนผู
ที่ไมไดทําไร หรือสมาชิกในชุมชนของตนเขาไปเก็บผลผลิตที่เปนพืช
อาหาร เชน แตงกวา ฟกทอง ฟกหมน เผือก เปนตน ภายหลังจากที่
เจาของไรเก็บผลผลิตไวแลว  
 ประการที่ ส าม  การช วย เห ลือ ผู ย ากไร  ชุ มชนได สร า ง
ความสัมพันธทางสังคมหลากหลายรูปแบบ เพ่ือชวยเหลือผูที่ไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดภายในชุมชน เชน คนชราที่ไมมีลูกหลาน ผูปวย
หรือผูพิการ เปนตน ดังเชนในกรณีบานกลาง มีพะตีบุญมาซึ่งอายุมาก
แลว และตองดูแลภรรยาที่ปวยมานานกวา ๕ ป จนไมมีเวลาไปทําไรนา 
ชุมชนประชุมกันที่โบสถและลงมติรวมกันวาจะชวยกันลงแขกโดยที่พะตี
ไมตองใชแรงงานคืนตามหลักการของการเอามื้อเอาวัน เพื่อใหพะตีมี
ขาวกิน และมีเวลาสําหรับดูแลภรรยาที่ เจ็บปวย หรือกรณีการตั้ง 
"กองทุนขาว" เพื่อชวยเหลือผูที่ผลผลิตขาวไมพอกิน ใหสามารถเขามา
กูยืมขาวไปใชกอน และนําขาวมาคืนพรอมดอกเบ้ียในปตอไป ซึ่ง
ดอกเบ้ียกําหนดไว ๒๐ เปอรเซ็นต กลาวคือ หากยืมขาวไป ๑๐ ถัง ก็
ตองสงคืน ๑๒ ถัง โดยทั่วไปแลวเกือบทุกหมูบานจะมีกองทุนขาว ซึ่งใน
บางแหงจะเรียกวา "ธนาคารขาว"  

 นอกจากนี้การชวยเหลือผูยากไรกระทําในรูปของการตั้ง "กอง
บุญขาว" เพื่อชวยเหลือผูที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได กองบุญขาว
จะรับบริจาคขาวจากคนภายในและภายนอกชุมชน แลวนําขาวไปมอบ
ใหกับผูเจ็บปวย พิการ ท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองได หมูบานที่ใช
ระบบนี้สวนมากจะนับถือศาสนาคริสตนิกาย "คาทอลิก" เชน บานแมอุม
พาย บานขุนแปะ เปนตน 
 ความเช่ือทางศาสนา ยังไดมีสวนสรางระบบการชวยเหลือเกื้อกูล 
ดังเชน การสรางกฎเกณฑ "ระบบสิบลด" ซึ่งเกิดจากหลักคําสอนในพระ
คัมภีรคริสต ที่ระบุวา สรรพส่ิงบนโลกเปนของพระเจา 
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 ดังน้ัน เม่ือทําไรไดผลผลิตมาแลวตองถวายคืนแกพระองค แลว
ขอใหพระองคประทานพรให เชน ในกรณีบานกลาง ชาวบานจะนําขาว
ถังแรกที่เก็บเกี่ยวไดมามอบใหกับพระเจา และเม่ือเก็บเกี่ยวผลผลิต
เรียบรอยแลวจะนําขาวอีก ๑๐ เปอรเซ็นตมามอบใหพระเจาอีก ซึ่งทาง
องคกรคริสตจะนําผลผลิตน้ีไปชวยเหลือผูยากไรในหมูบาน และชุมชน
ใกลเคียงที่นับถือคริสตเชนกัน นอกจากผลผลิตจากไรและนา ที่จะตอง
เขาสู "ระบบสิบลด" แลวก็จะใชระบบน้ีเขาไปรวบรวมเงินเพื่อเขา
กองทุนหมูบานเพื่อใชในงานสวนรวมของหมูบานตอไป หมูบานที่ใช 
"ระบบสิบลด" น้ีมักจะนับถือศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนท เชน บาน
กลาง บานแมลานคํา บานปาคา เปนตน 
 เชนเดียวกับงานศึกษาของประเสริฐ ตระการศุภกร (อางแลว) ที่
ไดกลาวถึงองคความรูในการทําไรหมุนเวียนที่ เกี่ยวของในมิติ
วัฒนธรรมความเช่ืออยางลึกซึ้ง  
 ปรัชญา ความเชื่อ อุดมการณในการทําไรหมุนเวียนของชนเผา
กะเหรี่ยง สามารถอธิบายโครงสรางและแบบแผนทางสังคม วัฒนธรรมที่
สัมพันธกับระบบนิเวศ ที่มิไดมีการเขียนหรือบันทึกเอาไวเปนลายลักษณ
อักษร แตเปนส่ิงที่อยูในความคิด สํานึกของชาวบานและจะถายทอด
จากชนรุนหน่ึงไปยังชนอีกรุนตอ ๆ ไปดวย การสอนโดยตรงปากตอ
ปาก (Mundey and Compton, ๑๙๙๑)  
 ตํานาน "โถ บี ขา" หรือ "นกขวัญขาว" เปนตํานานที่เลาตอ ๆ กัน
มา โดยมีแบบแผนความเช่ืออยูในข้ันตอนของการผลิตไรหมุนเวียน 
และการปฏิ บัติก็อยู ในวิถี ชีวิตของชุมชน ในการจัดการระบบ
ความสัมพันธระหวางคนกับคนในเรื่องการลงแขกและเปล่ียนแรงงาน
กันโดยมีจิตวิญญาณของความเอ้ืออาทรตอกัน "แบบพี่แบบนอง" และมี
แบบแผนความเช่ือพิธีกรรมอยูใน "พิธีสูลอบือโหมปกา" แปลวา "พิธี
ปลูกแมขาว ๗ หลุม" และ "พิธี เกาะ ถอ โถ" แปลวา "พิธีเรียกนกกลับ
ฟา" ทั้ง  ๒ พิ ธี น้ีอยูในตอนตนและตอนทายของการผลิตแบบไร
หมุนเวียน  
 ตํานาน "โถ  บี  ขา"  กลายเปนปรัชญาความคิดความเ ช่ือ
อุดมการณในการทําไรหมุนเวียน โดยมีสัญลักษณคือ โถบีขา หรือ นก
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ขวัญขาว ในตํานานน้ัน "โถบีขา" ก็คือ "แมหมาย" ที่หนุมกําพรา
ชวยเหลือออกมาจากกอหนามหวาย และดูแลเล้ียงดูจนผานพนฤดูกาล
ผลิต เม่ือหนุมกําพราไดชวยเหลือหญิงแมหมาย ทําใหขาวไรที่ปลูก
มากมายจนกินไมหมด เรียกวา "บือ ปะ จะ แน" แปลวา "ขาวทิพย" ซึ่ง
เปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณน่ันเอง 
 นอกจากนี้ตํานาน โถ บี ขา ยังไดสรางอุดมการณในเรื่องการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันโดยมี "หนุมกําพรา" ซึ่งเปนการแสดงออกถึงจิตใจที่
เอ้ืออาทรตอกัน เปนพี่นองและรูจักชวยเหลือเกื้อกูลกัน ชุมชนกะเหรี่ยง
ที่ทําไรหมุนเวียนโดยใชวิธีลงแขกแลกเปล่ียนแรงงานน้ัน ยอมตองมี
หัวใจแหงความเปนพี่นองชวยเหลือกันและกัน และชวยเหลือคนดอย
โอกาสหรือคนที่ออนแอ เชน แมหมายและเด็กกําพรา เปนตน เม่ือ
กระทําเชนน้ีจะทําใหผลผลิตขาวไรเปนเสมือน "บือปะจะแน" ซึ่ง
หมายถึงขาวทิพย หรือขาววิเศษที่กินไมมีวันหมด  
 พิธีน้ีมีความหมายถึงการขอบคุณนกขวัญขาว ที่ลงมาเปนขวัญ
ขาวใหกับไรหมุนเวียนตลอดทั้งป จึงทําพิธีเลี้ยงสงเพื่อบินกลับไปยัง
ฟากฟาและจะเชิญลงมาใหมในปการผลิตตอไป นับวาเปนพิธีที่ตอกย้ํา
คุณคาของระบบไรหมุนเวียนที่มีจิตวิญญาณเปนโถบีขา หรือนกขวัญ
ขาว เพื่อใหระบบทั้งระบบมีคุณคาและศักดิ์สิทธ์ิเกิดการสืบทอดกันอยาง
ตอเน่ืองตลอดไป  
 เน่ืองจากชนเผากะเหรี่ยงมีประวัติศาสตรมากมายเพื่อตรวจสอบ
ระบบการทําไรหมุนเวียนใหเกิดความย่ังยืนทั้งคน ชุมชน และระบบ
นิเวศทั้งระบบ กฎเกณฑเหลาน้ีจะควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการ
คัดเลือกพื้นที่ทําไรหมุนเวียนใหเปนไปตามระบบ และมีรูปแบบเชิง
อนุรักษ การคัดเลือกพื้นที่ไรหมุนเวียนเชิงอนุรักษ แบงเปน ๓ รูปแบบ 
ดังตอไปนี้ คือ รูปแบบที่ ๑ รูปแบบที่ผานระบบความเช่ือหรือลางบอก
เหตุ รูปแบบที่ ๒ รูปแบบที่ผาน "ตาดื้อ" ซ่ึงแปลวา ขอหามทํากินในปา
ตองหามหรือปาอนุรักษตามประเพณี รูปแบบที่ ๓ รูปแบบการจัดการ
พื้นที่ทํากินแตละปโดยมีรูปแบบเชิงอนุรักษ 

 รูปแบบที่ ๑ รูปแบบที่ผานระบบความเช่ือ หรือ สัญลักษณที่เปน
ลางบอกเหตุ ดังบทลํานําที่วา "ฉา ลอ ดู คี จอ เกอะ แพะ ตา โฮ เต บอ 
แปล บอ แปล" แปลวา "กําลังจะหมายที่ถางไรอยูแลว เกงสีเหลืองแดงวิ่ง



๙๗ 

 

สวนออกมา มือที่จับมีดอยูตองชะงักลง" จากบทลํานําน้ีสามารถอธิบาย
ไดวา เม่ือชุมชนจะไปหมายไรตองคํานึงลางบอกเหตุตาง ๆ เชน เกง วิ่ง
ออกมาใหเห็นเวลาไปสํารวจพื้นที่ไรใหม ในกรณีที่เขาไปในไรซากนั้น 
หากพบเกง งูเหลือม รังผ้ึง หรือ นกแสกรอง ถือวาเปนส่ิงไมดี เปนลาง
บอกเหตุมิใหทํากินในบริเวณนั้น ฉะน้ันชุมชนจะหยุดสํารวจพื้นที่น้ัน
ทันที และไปสํารวจที่ใหมในวันตอไป เช่ือกันวา สัญลักษณตาง ๆ น้ี
เกิดขึ้น เน่ืองจากเจาปาเจาเขาไมอนุญาตใหทํากินบริเวณนั้น อธิบายได
วา ความเช่ือน้ันเปนการปลูกฝงใหชุมชนใหความสําคัญตอสัตวปาที่
อาศัยอยูในไรซาก นอกจากนี้การทําไรตองไมกระทบระบบวงจรในการ
อาศัยและการแพรพันธุของสัตวปา เพ่ือสัตวเหลาน้ันจะอาศัยในปาได
อยางสงบและรมเย็น 

 โดยสรุปแลวการเลือกพื้นที่ทํากินใหมแตละปตองไมกระทบกับ
ระบบชีวิตของสัตวปาโดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวประเภทที่หายาก เชน นก
สาลิกาดง งูใหญชนิดตาง ๆ เปนตน นอกจากน้ียังมีระบบตรวจสอบดิน
และความช้ืนในปาไรซากซี่ความอุดมสมบูรณมากนอยเพียงใด 
หลังจากสํารวจพื้นที่ไรใหมแลว กลับบานนอนฝนถึงส่ิงไมดี เชน ไฟ
ไหม เห็นเลือด ถือวาเจาปาเจาเขาไมอนุญาต แตถาฝนวานํ้าทวม เห็น
ชาง ถือวาเปนสัญลักษณที่ดี ขวัญขาวจะมาหา สามารถทํากินบริเวณ
น้ันไดและจะไดผลผลิตที่อุดมสมบูรณ 

 ในกรณีเชนน้ีสามารถอธิบายไดวา ในการทําไรหมุนเวียนน้ัน 
นอกจากไมใหกระทบระบบนิเวศและสัตวปาแลว ยังตองไมใหมี
ผลกระทบตอคนในครอบครัวหรือชุมชน มิใหเกิดความเดือดรอน หาก
ฝนไมดีแลวฝนทํากินเช่ือวาอาจเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บปวยของคนใน
ครอบครัว ดังน้ันกฎขอหามลางบอกเหตุน้ี จึงเปนการจัดระบบใหเอ้ือตอ
ความดีงามทั้งครอบครัวรวมทั้งชุมชนและระบบนิเวศดวย 

 รูปแบบที่ ๒ รูปแบบที่ผาน "ตาดื้อ" แปลวากฎตองหามในพื้นที่ซึ่ง
หมายถึงปาตองหามประเภทตาง ๆ หรือปาอนุรักษตามประเพณี การ
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เลือกพื้นที่ทําไรหมุนเวียนใหมตองไมล้ําเขตปาอนุรักษตามประเพณี
หรือไมเปดปาใหมอยางเด็ดขาด ตัวอยางของปาอนุรักษตามประเพณี 
เชน "เดะหม่ือเบอ" แปลวา "เขียดแลวกกไข" คือบริเวณเนินเขาเล็ก ๆ ที่
รอบลอมดวยหวยหนองบึง "นา อุ หรู" แปลวา ปานํ้าผุด "ตาเดโดะ" 
แปลวา ปากิ่วลมใหญ "แดวะเกาะ" แปลวา แหลงของหวยสองหวยมา
บรรจบกัน "ปกาโลปู" แปลวา ปาชา "ตาหลื่อหลอ" แปลวา ปาพิธีกรรม
ตาง ๆ เปนตน 

 ปาตาง ๆ เหลาน้ีชุมชนเช่ือวาเปนปาที่มีผีแรงหรือผีดุมากใครไป
ยุงเกี่ยวจะเกิด การเจ็บปวยและตาย จึงเคารพยําเกรงกันมาก และ
กลายเปนเขตปาอนุรักษตามประเพณีในที่สุด 

 การที่ผูเฒาผูแกใหปาเหลาน้ีเปนปาอนุรักษตามประเพณกีเ็พราะรู
วาพื้นที่เหลาน้ีลอแหลมตอการเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศทั้งระบบคือ 
ดิน นํ้า ปา สัตวปาและคน ทั้งยังสรางกฎขอหามทางความเช่ือวา ผีดุ ผี
แรง แทที่จริงแลวตองการอนุรักษพื้นที่เหลาน้ีมิใหคนมาทํามาหากินหรือ
ทําลาย เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศตอไปนั่นเอง 

 นอกจากนี้การเลือกพื้นที่ทํากินใหมแตละป ยังมีการสรุปบทเรียน 
จากพื้นที่ไรซากเกา ที่ทํากินแลวดวย เชน ถามีคนตายติดตอกันถึง ๓ ป
จะประกาศใหบริเวณน้ันเปนปาอนุรักษที่เรียกวา "ดูเกอะแม" แปลวา "ไร
ซากที่เปนหมาย" และเชื่อกันวามีผีดุและผีกินคนดวย สวนไรซากอีก
ประเภทหน่ึงคือ ไรซากที่มีตนไทรข้ึนมามาก และมีการนําเด็กที่เกิดแลว
ตายไปทิ้งไวในโพรงตนไทรเรียกวา "ดูตาเออ" แปลวา "ไรซากช่ัว" ซึ่ง
หมายถึงการประกาศเปนปาอนุรักษตามประเพณี ในความเชื่อตาม
ประเพณีน้ัน หากเด็กเกิดมาแลวตายทันที หรือเด็กคลอดกอนกําหนดจะ
ถูกนําไปฝงไวในโพรงตนไทร เพราะเชื่อวาจะไดเกิดใหม เน่ืองจากบน
ตนไทรน้ีมี "หม่ือคาเขลอ" แปลวา เทพารักษของตนไทรซึ่งเปนผูใหคน
มาเกิดอาศัยอยู 
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 จะเห็นวา ชุมชนจะไมบุกเบิกปาใหมแลว และขณะเดียวกันยังมี
การตรวจสอบไรซากเกาตลอดเวลาวาเหมาะสมที่จะทํากินไดอยูหรือ
เปลา ถาไมเหมาะสมก็ควรอนุรักษไว โดยประกาศเปนปาอนุรักษตาม
ประเพณีทันที เชน "ดูเกอะแม" และ "ดูตาเออ" เปนตน นอกจากน้ีผูเฒา
ผูแกจากขุนวินไดเลาวา ปาเปดใหมไมเหมาะสมกับการทําไรหมุนเวียน 
ถาจะทําไรขาวจริง ๆ แลวตองถางทิ้งไวถึง ๓ ป จึงจะทํามาหากินได 
เพราะผิวดินจะถูกปกคลุมดวยรากไมเต็มไปหมด เปนการยากที่ตนขาว
จะแทงทะลุไปในดินได ย่ิงกวาน้ันการเปดปาใหมทําใหไรถูกบังดวยรม
ไมรอบ ๆ และตนขาวรับแสงแดดไดไมเพียงพอ ฉะน้ันตนขาวอาจงอก
งามแตเมล็ดขาวจะลีบเกือบหมด บทเรียนเหลาน้ีเปนการตอกยํ้าวาจะไม
ใชระบบไรหมุนเวียนในพื้นที่ปาอนุรักษหรือปาใหญที่มิใชไรซากอยาง
เด็ดขาด ผูเฒาผูแกจะสํารวจถึงความเหมาะสมในดานตาง ๆ ตลอดเวลา 
หากเห็นวาควรอนุรักษไวเม่ือใดก็จะประกาศเปนปาอนุรักษตามประเพณี
ทันที 

 รูปแบบที่ ๓ รูปแบบการจัดการระบบการหมุนเวียนแตละป โดยมิ
ใหกระทบคน ชุมชน ระบบนิเวศและมีระบบเชิงอนุรักษ รูปแบบ
กฎเกณฑของการจัดระบบการหมุนเวียนแตละป ไดมาจากบทสรุปที่
ยาวนานของวงจรการทํากินแบบไรหมุนเวียนน่ันเอง กลาวคือ การทําไร
หมุนเวียนน้ันตองมิใหมีผลกระทบกับความสัมพันธในชุมชนเดียวกัน 
ระหวางชุมชน รวมทั้งระบบนิเวศและสัตวปาดวย ดังจะแบงไดตอไปน้ี
คือ 

 ๑) การจัดระบบไรหมุนเวียนมิใหกระทบคนและชุมชน 

 ๒) กฎเกณฑการจัดระบบไรหมุนเวียนโดยมิใหเกิดผลกระทบตอ
ความสัมพันธในระดับชุมชน 

 ๓) การจัดระบบไรหมุนเวียนเพื่อมิใหกระทบความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
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 การตั้งกฎเกณฑขอหามในการทําไรหมุนเวียน เปนการสรุป
บทเรียนที่ยาวนานของชุมชนวา ปรากฏการณที่อยูในกฎเกณฑตาง ๆ 
เหลาน้ีเปนส่ิงทีพ่ึงละเวน ทัง้น้ีเพื่อปองกันปญหาหรอืผลกระทบที่ตามมา 
เชน ผลกระทบทีอ่าจเกิดระหวางคนกับคนในชุมชน หรือคนในชุมชน
กับโครงสรางของชุมชนและระหวางชุมชน รวมทั้งผลกระทบที่มีตอ
ระบบนิเวศ ดิน นํ้า และสัตวปา โดยพฒันาเปนรูปแบบการจัดการที่
ยั่งยืนทั้งกับชุมชน ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ  

 การจัดการองคกรในการทําไรหมุนเวียน 

 ในการผลิตแบบไรหมุนเวียนน้ัน นอกจากมีการจัดการดานการ
ผลิตแลวยังมีการจัดการในลักษณะความสัมพันธกับธรรมชาติ ส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิและการจัดการระหวางคนกับคน คนกับชุมชน ซึ่งการจัดการ
องคกรแบงออกเปน ๒ ระดับ ดังตอไปนี้ 

 ๑) การจัดองคกรในระดับครอบครัวและเครือญาติ โดยผานพิธี 
"กี่ วะ จือ" แปลวา "มัดมือเจาของงานกอนถางไร" มีการแตงตั้ง "แวเกอะ
จา" เปนการจัดระบบองคกรในครอบครัวใหชัดเจนในบทบาทหลักและ
รองของแรงงาน รวมทั้งใหชุมชนไดรับรูดวยวา ใครเปน "แวเกอะจา" 
ในครอบครัวน้ัน ๆ ทั้งน้ีเพื่อเรียกช่ือเจาของไรไดถูกตอง กระบวนการ
จัดองคกรในระดับครอบครัวทั้งหมดน้ี เพื่อใหเกิดความรักใครปรองดอง 
ความพรอมเพรียง ความขยันขันแข็งในการผลิต และเพื่อที่จะไดผล
ผลิตอยางอุดมสมบูรณเพียงพอกับความตองการตลอดป 

 นอกจากนี้ยั ง มีการแบงบทบาทหญิงชายอยางชัดเจนใน
ครอบครัว กลาวคือ ตั้งแตแมจนถึงลูกสาวจะเปนผูรับผิดชอบเรื่องพันธุ
พืช การปลูกพันธุพืช การเก็บเกี่ยวสะสมพันธุพืชในแตละรอบปการผลิต 
บทบาทตาง ๆ น้ีถือเปนบทบาทหลักของผูหญิง ซึ่งดูเสมือนวาผูหญิง
ไดรับมอบหมายใหเปนเจาของไรไปโดยปริยาย ย่ิงกวาน้ันรายละเอียด
ตาง ๆ ในการผลิตก็เปนหนาที่ของผูหญิง เชน งานถอนหญา ผูหญิงจะ
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เปนหลักในกระบวนการทําไรหมุนเวียนทุกขั้นตอน ย่ิงกวาน้ันผูหญิงยัง
เปนผูตามไปเก็บเกี่ยวพืชพันธุตาง ๆ ในไรซากมากกวาผูชายดวย 

 สวนผูชายจะมีบทบาทเพียงเปนผูหนุนชวยเฉพาะข้ันตอนที่
สําคัญเทาน้ัน เชน ข้ันตอนการเลือกพื้นที่ไร การปนตนไมเพื่อตัดกิ่งลง
มาเวลาถางไร การเผาไร การลอมรั้วและการสรางกระทอมในไร 
รวมทั้งการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ผูหญิงประกอบพิธีกรรมไมได
เด็ดขาด เพราะถือวาเปนผูที่มีมลทิน เน่ืองจากหญิงมีรอบเดือน จึงติดตอ
โดยตรงกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิไมได ขณะเดียวกันโครงสรางการทําพิธีกรรม 
เปนบทบาทของผูชายตั้งแตโบราณกาลแลว 

 นอกจากน้ีการจัดระบบแรงงานในระดับครอบครัวและเครือญาติ
ยังเกี่ยวของกับพิธี "บะกะ" (พิธีบูชาบรรพบุรุษ) ซึ่งลวนเปนการจัดระบบ
ความสัมพันธใหเกิดการชวยเหลืองานซึ่งกันและกันอยางใกลชิด ในแต
ละเครือญาติจะดูแลแรงงานของครอบครัวตนเองเปนอันดับแรก 
รองลงมาเปนแรงงานในระดับเครือญาติที่ตองมาชวยเหลือกัน และ
สุดทายคือแรงงานระดับชุมชน 

 ๒) การจัดองคกรในระดับชุมชน 

 การจัดการองคกรระดับชุมชนจะมีพิธีกรรม "หน่ี ซอ โข" (พิธีป
ใหม) และพิธี "ลา คุ ปู" (พิธีมัดมือกลางปการผลิต) ทั้งสองพิธีน้ีลวนมี
จุดมุงหมายและกระบวนการเหมือนกันเกือบทุกอยางดังตอไปนี้ 

 ความสําคัญของพิธีหน่ีซอโข เปนการขออนุญาตเจาที่ เจาปา เจา
เขา และส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เพื่อจะขอใชที่ดิน นํ้า ปา ในการทํามาหากินตอไป 
นอกจากนี้ยังมีการปรึกษาหารือระหวางผูเฒาผูแกกับชุมชนวาจะมีการ
จัดการเก่ียวกับการผลิตในปการผลิตในปตอไปที่ไหน อยางไร พรอม
ทั้งเปนการสรุปบทเรียนและประสบการณในการผลิตของปที่ผานมาวามี
จุดออนจุดแข็งอยางไร 
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 ความสําคัญอีกประการของพิธีน้ีคือ ชวยขจัดความขัดแยงที่
ชุมชนไดสะสมไวในรอบป โดยมีการขับลํานําโตตอบกัน รวมวงเหลา
ตามประเพณี ซึ่งถือเปนการรวมบูชาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ และรวมดื่มกินกับผูเฒา
ทั้งหลาย นับวาเปนการสรางบรรยากาศที่อบอุนสนิทชิดเช้ือและ
ปลดปลอยความขุนของหมองใจที่มีตอกันออกไป การผลิตใหมโดยใช
จิตวิญญาณของ "โถ บี ขา" หรือ "นกขวัญขาว" ซึ่งเปนเครื่องหมายของ
ความอุดมสมบูรณสูงสุด ทุกคนตองมีจิตวิญญาณที่ขาวสะอาด พรอมที่
จะชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งความรักและการชวยเหลือ
ตองเอ้ือถึงหญิงหมายและลูกกําพรา ซึ่งเปนสัญลักษณของนกขวัญขาว
จึงจะทําใหชุมชนสามารถทําการผลิตและไดผลผลิตขาวอยางอุดม
สมบูรณ 

 การจัดการองคกรในระดับชุมชนมีแงมุมในการวิเคราะหผาน
พิธีกรรมทั้งสองพิธี ดังตอไปนี้ 

 ๑) การจัดองคกรที่เปนโครงสรางสวนบน ซ่ึงเปนความสัมพันธ
ระหวางคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ ทั้งยังเปนการสรางกระบวนการปลูกฝง 
สืบทอด รื้อฟนความสัมพันธกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่เคารพบูชา โดยบอกกลาว
ใหรับรูวาจะทําการผลิตใหมแลว จะใหดูแลคุมครองชุมชนตอไปดวย ส่ิง
น้ีถือวาเปนหัวใจของการผลิตไรหมุนเวียน ซ่ึงมีชีวิตที่บริสุทธ์ิทั้งกายใจ
ของผูผลิต ผูทําไรทุกคนจําเปนตองรักใครปรองดองแบบพี่แบบนอง มี
ชีวิตที่ดี จิตใจบริสุทธ์ิ ไมกระทําผิดซึ่งกอใหเกิดมลทิน เพราะการผลิต
แบบไรหมุนเวียนน้ันลวนเปนกระบวนการที่สัมพันธกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิทั้งส้ิน 

 ๒) การจัดองคกรในระดับชุมชนเปนความสัมพันธระหวางคนกับ
คน และคนกับชุมชน โดยมีโครงสรางของหี่โขและผูเฒาผูแกเปนหลัก
ใหกับชุมชน พิธีกรรมทั้งสองพิธีเปนการตอกยํ้าบทบาทของหี่โขและผู
เฒาผูแก ใหมีความหนักแนนและชัดเจนย่ิงขึ้น เพ่ือเปนที่ยอมรับของ
ลูกหลานในชุมชนอยางเช่ือม่ันตลอดไป นอกจากน้ีหี่โขและผูเฒาผูแก
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เปนเสมือนตัวแทนของชุมชนในการติดตอกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เพราะเปน
บุคคลหลักในการทําพิธีทุกขั้นตอน 

 ๓) ถือเปนโอกาสสําคัญที่จะไดปรึกษาหารือกับทุกฝายในการ
จัดระบบการผลิตไรหมุนเวียนในรอบปตอไป ไมวาจะเปนเรื่องพื้นที่ 
แรงงาน สถานการณและผลผลิต รวมทั้งมีการสรุปประเมินผลงานใน
รอบปที่ผานมา อีกทั้งวางแผนการผลิตในปตอไปดวย การปรึกษากันอยู
ในชวงเวลาของการทําพิธีน่ันเอง แมวาจะปรึกษากันอยางไมเปน
ทางการ แตก็ไดเน้ือหาสาระอยางชัดเจน เพราะทุกคนทุกฝายอยูอยาง
พรอมหนาพรอมตาในเวลานั้นน่ันเอง 

 ๔) การจัดระบบแรงงานชุมชน หรือการเตรียมแรงงานของชุมชน
ในการแลกเปลี่ยนแรงงานปตอไปใหมีประสิทธิภาพ ดังน้ันชุมชนตอง
ขจัดความขัดแยงบาดหมางกันออกจากหัวใจใหหมดส้ิน โดยมีการเวียน
ไปขับลํานําโตตอบกันตามบานอยางพรอมหนาพรอมตาทุกเพศทุกวัย 

 ๕) การสรางบรรยากาศของความสนุกสนานเพลิดเพลินใหกับ
ชุมชนทุกวัย ทุกระดับอยางแทจริง เพราะมีของกินมากมายทั้งขนม 
อาหาร เน้ือสัตวปา เหลา ฯลฯ เด็ก ๆ จะชอบกินขาวตมมัด ขาวตํา พรอม
กับเลนฉ่ิง ฉาบ ฆอง กลองตามประเพณี สวนหนุม ๆ ก็มักจะขับลํานํา
โตตอบกับคนวัยกลางคนและผูเฒาผูแก สวนหญิงสาวอยูกับแม นํางาน
ฝมือถักทอออกมาตากแดด เพ่ือประกวดประชันฝมือกัน นับวาเปนภูมิ
ปญญาของชุมชนที่สรางกระบวนการสืบทอดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากวาทุกคนมีความสุข สนุกสนาน จึงตองการใหมีพิธีน้ีสืบตอไป 

 ๖) การตอกยํ้าความสําคัญ ความศักดิ์สิทธ์ิ และความย่ังยืนของ
กระบวนการผลิตไรหมุนเวียน ซึ่งมีทั้งจิตวิญญาณและกระบวนการ
จัดการที่เปนชีวิต ควบคูกับชีวิตคน และสรรพส่ิงที่ไดอยางสมดุล โดยไม
มีการกระทบกระทั่งหรือทํารายกันและกัน เพราะเปนกระบวนการที่
ศักดิ์ สิทธ์ิ บริสุทธ์ิ ยุติธรรม เปนการกระทําระหวางคนกับส่ิงเหนือ
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ธรรมชาติ ฉะนั้นไรหมุนเวียนจึงไมทําลายระบบนิเวศ ในทางตรงกัน
ขามเปนการเอ้ืออํานวยและชวยสรางความหลากหลายชีวภาพอยาง
สมดุล มีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

 ดังน้ันสรุปไดวา องคความรูในการจัดการการผลิตแบบไร
หมุนเวียนประกอบไปดวยภูมิปญญาและภูมิธรรมมากมาย ทั้งน้ีเพื่อให
กอใหเกิดความยั่งยืนทั้งระบบการผลิต ชุมชน ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญาและภูมิธรรมเหลาน้ีไดถูกสรุปจาก
กระบวนการประวัติศาสตรที่ยาวนานของชุมชนที่ทําไรหมุนเวียน และ
พัฒนากลายเปนกฎเกณฑขอหามตาง ๆ มากมาย อีกทั้งพิธีกรรมตาง ๆ 
ชวยตอกยํ้าการสืบทอด เจตนารมณ ปรัชญา ความเชื่อเกี่ยวกับการ
จัดการระบบไรหมุนเวียน ใหยึดถือปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ยาวนานและสงผลตอความยั่งยืนของระบบนิเวศตอไป 

 ชาวบานแมอุมพาย มีเรื่องเลาเกี่ยวกับอนาคตของสัตวโลกวา ใน
อนาคตมนุษยโลกจะเควงควาง ลองลอย ไมมีที่ยึดเหน่ียว ส่ิงที่พอจะยึด
เหน่ียวไดก็มีเพียง "ตอขาว" และ "เทียน" เทาน้ัน ซึ่งชาวบานแมอุมพาย
ไดตีความเรื่องเลาทํานายอนาคตนี้วา ตอขาวน้ันหมายถึงขาว และ 
เทียนหมายถึงศาสนา ขาวทําใหมนุษยดํารงอยูได และศาสนาทําใหคน
มีจิตใจงดงาม ชวยเหลือกัน ดวยเหตุน้ี ชาวบานจึงมีบทบาทสําคัญใน
วัฒนธรรมของปกาเกอะญอ ท่ีไดสรางองคความรู และเช่ือมประสาน
ความสัมพันธระหวาง "ไร" "นา" และ "ปา" เพื่อผลิตขาวใหกับชุมชน 

 ชุมชนกะเหร่ียงบานสเนพอง ตําบลไลโว อําเภอสังขะบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ไดยึดถือปฏิบัติตามความเช่ือ "ลือกาเวาะ" เกี่ยวของกับคน 
สังคม การอยูรวมกัน วิถีการดําเนินชีวิต การทํามาหากิน การดูแลรักษา
โรค งานบุญ ประเพณี วัฒนธรรม การเลนดนตรี การรํา การประดิษฐ
เครื่องไมเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยมี “ถงเมียเวาะ” 
หลักธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาเปนตัวควบคุมใหคนอยูในศีลใน
ธรรม ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกันไมวากับคนหรือธรรมชาติ และมี “เรีย
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เจียเวาะ” เปนขอกําหนด กฎระเบียบในการปฏิบัติของคนในสังคมไมให
ฝาฝน ไมใหทําผิด อยูรวมกันอยางเทาเทียม 

 และกระบวนการผลิต ภายใตกรอบคิด "ลือกาเวาะ" ภายหลังผาน
พนประเพณีทําบุญขาวใหม หรือกินขาวใหม ในชวงเดือนมกราคม
ชาวบานจะเริ่มมองหาพื้นที่ที่ตองการซึ่งอาจจะเปนพื้นที่เดิมที่เคยปลูก
ไปแลวในปที่ผานมา หรือเปนพื้นที่ใหมแตเปนไรซากเดิมที่ทิ้งเอาไว 
โดยกอนที่แตละครอบครัวจะแยกยายกันไปเลือกพื้นที่ จะมีการพูดคุย
กันกอนวาพื้นที่ปลูกขาวแตละแหงจะมีกี่ครอบครัวและเปนครอบครัว
ของใครบางเพ่ือที่คณะกรรมการแตละพื้นที่จะไดรูวามีกี่ครอบครัวและ
ใครบาง พื้นที่ปลูกขาวของชาวบานสะเนพองเปนที่หุบเขาและมีช่ือเรียก
ในแตละพื้นที่ เชน ที่คลี่, ตะกะค่ี, ทุโพง, ที่ฉวย, ปูลาย, เลเทะ, ออตอ
ซอง, เกร่ิงกวยทา, เปอย่ี, และวาเหล โดยทั่วไปในแตละพื้นที่จะมี
ประมาณ ๔-๕ ครอบครัว แตถาพื้นที่ไหนมีขนาดใหญจะมีประมาณ ๑๐ 
ครอบครัว เชน ทุโพง (สวยจีโหมง สังขวิมลและคณะ, อางแลว) 

๓.๔ การปรับตัว เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลกระทบตอไรหมุนเวียน 

 จากการศึกษาของอานันทและคณะ (อางแลว) พบวาอัตราการ
เพิ่มประชากรไมไดมีผลตอการขยายพื้นที่ไรแตอยางใด เนื่องจาก
ชุมชนตางก็พยายามจํากัดพื้นที่การผลิตใหอยูในขอบเขตที่ชุมชน
กําหนด และไมมีการขยายขอบเขตมานานกวา ๒ ทศวรรษแลว 
นอกจากนี้ยังพบอีกวาชาวบานในเกือบทุกหมูบานมีสัดสวนการใชที่ดิน
ทําไรหมุนเวียนลดลง สวนหนึ่งเกิดจากแรงกดดันของรัฐในการจํากัด
พื้นที่ทําไร หลายหมูบานตองสูญเสียพื้นที่ใหกับโครงการปลูกปาตาง ๆ 
จํานวนมาก จนชาวบานตองลดขนาดที่ไรและรอบหมุนเวียนลง และ
บางสวนตองยุติการทําไรหมุนเวียนลงอยางส้ินเชิง ในกรณีที่ชุมชนถูก
กดดันใหลดรอบหมุนเวียนลง โดยเฉพาะในระบบไรหมุนเวียนที่ปรับตัว
อยางพึ่งพา ซึ่งมีการเปลี่ยนจากไรหมุนเวียนเปนไรถาวรมากขึ้น ปรากฏ
วา นอกจากผลผลิตในไรหมุนเวียนจะต่ําลงอยางมากแลว ความ
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หลากหลายของพันธุพืชลดลงอยางเห็นไดชัด ขณะเดียวกันก็เกิด
ผลกระทบตอสภาพแวดลอม เพราะชาวบานตองใชสารเคมีกําจัดหญา
และปรับปรุงดิน จนนําไปสูการเปนหน้ีสินในที่สุด  

 สวนการเปลี่ยนไรเหลาใหเปนไรถาวรดวยการใชพื้นที่อยาง
เขมขนไดสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม เพราะทําใหดินเส่ือมโทรมลง
อยางรวดเร็วจากการใชสารเคมี และที่สําคัญทําใหแหลงนํ้าตื้นเขินจน
เปนที่มาของการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง นอกจากน้ันขอคนพบใน
งานวิจัยของอานันท ยังแยงกับความเขาใจที่วา การลดขนาดของพื้นที่
ทําไรและรอบหมุนเวียนจะชวยเพ่ิมพื้นที่ปาธรรมชาติในทางตรงกันขาม
เงื่อนไขดังกลาวกลับจะผลักดันใหชาวบานเปลี่ยนไปทําไรถาวรและทํา
การผลิตเชิงพาณิชยอยางเขมขน และเม่ือถูกซ้ําเติมจากความเสี่ยงทาง
เศรษฐกิจและปญหาขาดแคลนขาว ก็จะเรงใหชาวบานขยายพื้นที่ไร
ถาวร และจับจองพื้นที่ไวเปนไรสํารองซึ่งมากกวาอัตราสวนของการทํา
ไรหมุนเวียนในแตละป ทั้ง ๆ ที่ไมไดใชประโยชนในพื้นที่เพียงแผวถาง
จับจองไวเพื่อไมใหเจาหนาที่ยึดคืนไป ซึ่งเทากับเปดชองใหผูมีอิทธิพล
จากภายนอกมากวานซื้อไดงายข้ึน 

 ชาวบานบานแมอุมพายมีการปรับตัวเพื่อลดแรงกดดันตอไร
หมุนเวียน เชน (๑) การออกไปรับจางภายในเมืองใหญทั้งที่ไปอยาง
ถาวร หรือไปชั่วคราวลวนเปนการลดภาระตอไรหมุนเวียนทําใหไมตอง
เพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกตามการเพิ่มขึ้นของประชากร ถึงแมวาการ
เพิ่มขึ้นของประชากรสวนหน่ึงจะทําใหผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจาก
การเพ่ิมข้ึนของแรงงาน นอกจากนี้ (๒) การซื้อที่นาภายนอกหมูบาน 
เปนวิธีการที่เกิดขึ้นในชวงประมาณ ๑๐ ปมาน้ี โดยสวนใหญมักจะเปน
พื้นที่ที่มีญาติพี่นองของคนในหมูบานอาศัยอยู (๓) การเล้ียงสัตว เชน 
วัวควาย ทําใหรายไดของชาวบานเพิ่มมากข้ึน 

 จากงานศึกษาของ ยศ สันตสมบัติ (อางแลว) ช้ีใหเห็นประเด็น
การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต ภายใตเงื่อนไขของการปลูกพืชพาณิชย 
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และระบบตลาด ทําใหลักษณะการถือครองที่ดินของชุมชนตางๆ 
เปลี่ยนแปลงไป ยึดหลักของระบบกรรมสิทธ์ิเอกชนมากข้ึน ความ
ตองการใชที่ดินเพิ่มขึ้นและในลักษณะที่เขมขนข้ึนเพื่อปลูกพืชพาณิชย 
ทําใหเกิดภาวะตลาดที่ดินบนที่สูง มีการซื้อขายที่ดินกันอยางไมเคย
ปรากฏมากอน เพื่อนําเอาเงินบางสวนจากการขายที่ดินเปนทุนในการ
เพาะปลูกพืชพาณิชย ที่ดินทํากินหลายแหงจึงถูกใชอยางเขมขนและ
ตอเน่ืองโดยไมเคยไดรับโอกาสใหฟนสภาพตามธรรมชาติ จนเริ่มเส่ือม
โทรมลงอยางรวดเร็ว ทําใหมีความจําเปนตองใชปุยเคมีเพิ่มขึ้นเปน
ลําดับ ตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ราคาผลผลิตเคลื่อนไหวข้ึนลง
อยางไมแนนอน กลุมชาติพันธุเพียงบางกลุมเทาน้ันที่สามารถปรับตัว
เขากับระบบตลาดไดดีรับกับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาของรัฐ
อยางตอเน่ืองเปนระยะเวลานาน แตคนกลุมน้ีก็กําลังเผชิญกับปญหา
ความตึงเครียดทางดานจิตใจ และปญหาความเจ็บปวยอันเน่ืองมาจาก
การใชสารเคมีอยางไมถูกวิธี ในขณะที่กลุมชาติพันธุอีกหลายกลุม
ประสบปญหาหน้ีสิน และตองกลายมาเปนแรงงานอพยพเพื่อมาหางาน
ทําในเขตเมืองเพิ่มขึ้น 

 นอกจากนี้ ระบบไรหมุนเวียนยังถูกมองในแงลบจากมุมมองของ
ภาครัฐ วา เปนระบบที่ทําให เกิดปญหาสิ่ งแวดลอม โดยจับเอา
ปรากฏการณของการตัดฟน โคน และเผาปาที่เกษตรกรทํากอนลงมือ
ปลูก ทําใหรัฐดําเนินการจัดการทําโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับชุมชน
บนที่สูง ภายใตมาตรการเด็ดขาดชัดเจนเพื่อปรับเปลี่ยนแบบแผนการตั้ง
ถิ่นฐานบนที่สูงและเปล่ียนวิธีการผลิตของกลุมชาติพันธุเหลาน้ี ดวยการ
มุงเนนใหทําเกษตรแบบถาวร การปลูกพืชเศรษฐกิจหรือปลูกพืช
เชิงเดี่ยวเพื่อขาย แรงกดดันจากโครงการของรัฐสงผลใหไรฝนและไร
ขาวบนดอยสูง ตลอดจนไรหมุนเวียนของปกาเกอะญอและลัวะบางสวน 
กลายมาเปนไรกะหล่ําปลี ไรขิง หรือสวนปลูกผักและไมดอกไมประดับ
เมืองหนาวไปเปนจํานวนมาก ทําใหแลดูประหน่ึงวา การพัฒนาของรัฐที่
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มุ งปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของกลุมชาติพันธุบนดอยประสบ
ความสําเร็จระดับหน่ึง 

 อานันท และคณะ (อางแลว) วิเคราะหเงื่อนไขและแรงกดดันที่
กอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรและชุมชน พบวาในชวงสามทศวรรษ
ที่ผานมา แรงกดดัน และเงื่อนไขของชุมชนที่ทําไรหมุนเวียนในพื้นที่
ศึกษาจํานวน ๑๑ หมูบานตองเผชิญ ซึ่งกอใหเกิดการปรับตัวมาจาก ๓ 
ปจจัยหลักสําคัญคือ แรงกดดันจากภายในชุมชน แรงกดดันจาก
ภายนอกชุมชน และแรงกดดันจากนโยบายรัฐ  

 ประเด็นแรกแรงกดดันจากภายในชุมชนประการที่หน่ึงการเพิ่ม
ประชากร การปดลอมทางทรัพยากร และแรงกดดันตอที่ดิน ช้ีใหเห็นวา 
การเพิ่มข้ึนของประชากรไมไดเปนเงื่อนไขใหการใชที่ดินขยายเพิ่มขึ้น
แตอยางใด ทั้งน้ีในภาวะที่ที่ดินบนที่สูงถูกจํากัด ชุมชนพิจารณาการ
เพิ่มประชากรใน ๒ มิติดวยกัน กลาวคือ จํานวนประชากรน้ัน เปนทั้ง
ปจจัยในการสรางแรงกดดันตอทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดของชุมชน
ในแงที่เพิ่มผูใชทรัพยากร แตขณะเดียวกันก็เปนทั้งปจจัยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาที่ดิน ซึ่งหมายถึงเปนการเพ่ิมแรงงานในการ
ผลิต ประการที่สอง การเขาสูระบบทุนนิยม และภาวะหน้ีสิน แทบทุก
หมูบานในเขตที่สูงมีความตองการใชเงินเพิ่มขึ้น เปนผลจากการถูกดึง
เขาเปนสวนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การติดตอสัมพันธกับ
สังคมภายนอกและการผลิตเพื่อตลาดจําเปนตองใชเงินทุน และ
กอใหเกิดรายจายในรูปแบบตาง ๆ รายจายหลักน้ันมาจากการศึกษา 
และการผลิต นอกจากน้ี แรงกดดันยังเปนผลมาจากภาวะหน้ีสินที่
เพิ่มขึ้นในชวงหลายปที่ผานมาจากกองทุนทั้งหลายที่รัฐสงเสริม ทั้งน้ี 
การกูยืมเงินจากกองทุนของรัฐมักจะลมเหลวไมกอใหเกิดการลงทุน
ทางการผลิตที่สรางรายไดเพิ่มมากขึ้น แตมักกอใหเกิดหน้ีสินในรูปเงิน
สด ผลักดันใหชาวบานตองแสวงหาทางออกดวยการกูยืมเงินจากแหลง
อ่ืน ๆ เพ่ือนํามาใชหน้ี กลายเปนการสรางวงจรหน้ีตอเน่ืองอยางไมรูจบ 
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 ประเด็นที่สอง แรงกดดันจากภายนอกชุมชน อคติทางชาติพันธุ
และแรงกดดันตอที่ดิน พบวา แรงกดดันจากภายนอกชุมชน ทั้งชุมชน
บนที่สูงที่อยูใกลเคียง และชุมชนพื้นราบ มักแสดงออกในรูปของการ
แยงชิงทรัพยากรระหวางชุมชน ภาวะดังกลาวเกิดขึ้นเน่ืองจาก
ทรัพยากรในปากลายเปนส่ิงที่มีมูลคาในเชิงพาณิชย แตสิทธิและอํานาจ
ในการควบคุมดูแลทรัพยากรของชุมชนกลับไมไดรับการยอมรับจากรัฐ 
และถูกลดทอนความศักดิ์สิทธ์ิลงดวยกฎหมายปาไมของรัฐ ในภาวะ
ดังกลาว ชุมชนตองเผชิญกับปญหาเม่ือมีคนภายนอกเขามาใช
ทรัพยากรภายในชุมชนหลายลักษณะ ทั้งในแงของการขอซื้อที่ดิน การ
เก็บหาของปาและละเมิดกฎเกณฑของชุมชนโดยตัดไมในเขตปาชุมชน 

 ประเด็นสุดทายแรงกดดันจากนโยบายรัฐ นับวาเปนเงื่อนไขที่
สรางแรงกดดันอันเขมขน และหนักหนวงตอชุมชนมากที่ สุด เม่ือ
เปรียบเทียบกับแรงกดดันประเภทอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเปนเพราะโครงการของรัฐ
โดยสวนใหญ มักไมไดเกิดจากการรับฟงความคิดเห็นของชุมชน หรือ
เปดโอกาสใหชุมชนไดรวมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ ใน
ขณะเดียวกันก็เรียกรองหรือบางกรณีไดบังคับเอาความรวมมือจาก
ชุมชนอยางที่ไมอาจปฏิเสธได ในชวง ๓ ทศวรรษที่ผานมา นโยบายรัฐ
ในเขตที่สูง มุงเนนเปาหมายอยางนอย ๔ ประการที่สําคัญ คือ ๑) การ
สรางอุดมการณความเปนไทยโดยผานระบบโรงเรียน ๒) การสรางวิถี
การผลิตแบบไทยพื้นราบ โดยผานโครงการสงเสริมตาง ๆ ของ
หนวยงานราชการ เชน บานแมลานคําและบานปาคา ที่ไดรับผลกระทบ
จากหนวยจัดการตนนํ้าแมลาน จนชาวบานบางสวนตองยุติการถางไร 
แลวออกไปทํางานรับจางช่ัวคราวแทน บานหวยหอยที่ไดผลกระทบจาก
นโยบายการเพิ่มพื้นที่ปาอนุรักษและการเกษตรแผนใหมของโครงการ
หลวง ๓) การสรางชุมชนพาณิชย โดยผานโครงการผันเงินของกองทุน
ทั้งหลาย เพื่อสนับสนุนใหชุมชนหันมาลงทุนผลิตพืชเงินสดเพื่อขาย 
เชน บานหวยหอย๔) การบังคับเปลี่ยนแปลงทรัพยากรชุมชนให
กลายเปนทรัพยากรรัฐ โดยผานนโยบายและกฎหมายปาไม 
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 นอกจากน้ีแลวผลที่เกิดจากแรงกดดันที่มีตอความยั่งยืนของ
ทรัพยากรและความมั่นคงของชีวิต ยังทําใหเกิด ๑) การสูญเสียที่ดิน 
การลดรอบไรหมุนเวียนและการปรับเปล่ียนไรใหเปนนา แรงกดดันที่
เกิดขึ้นกับหมูบานที่ศึกษาทั้ง ๑๑ หมูบาน มีทิศทางอันนําไปสูการสูญเสีย
ที่ไรหมุนเวียน อันเปนรากฐานการผลิตขาวที่ สําคัญ บางหมูบาน
จําเปนตองลดรอบไรหมุนเวียนลง เน่ืองจากสูญเสียพื้นที่ไรเหลาใหกับ
รัฐ บางหมูบานถูกกดดันใหเลิกทําไรหมุนเวียน หรือลดรอบหมุนเวียนลง 
ซึ่งกอใหเกิดปญหาวัชพืชและการใชสารเคมีจํานวนมากเพื่อกําจัด
ศัตรูพืชในที่สุด การถูกจํากัดที่ดิน ไดสงผลใหชาวบานจําเปนตอง
พยายามใชที่ดินที่มีอยูอยางจํากัดในลักษณะที่เขมขนข้ึน ทั้งเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพขาวและปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อขาย และยังมีแนวโนมแสวงหาที่
นาและปรับเปลี่ยนที่หัวไรปลายนาใหกลายเปนนามากข้ึน  

 ๒) การเบียดขับชุมชนบนพื้นที่ สูงและการขาดความม่ันคง
ทางดานสิทธิ แรงกดดันจากนโยบายรัฐในเรื่องปาไม สรางผลกระทบ
มากท่ีสุดตอชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการบังคับใชกฎหมายของรัฐ ใน
การผูกขาดการจัดการทรัพยากรและกอใหเกิดการลิดรอนสิทธิของ
ชุมชน พื้นที่ไรหมุนเวียนจํานวนมากถูกยึดกลายเปนพื้นที่ปลูกปา และ
ปาอนุรักษของรัฐ ความไมม่ันคงทางดานสิทธิ ยังทําใหชาวบานที่ทําไร
หมุนเวียนถูกจับบอยครั้ง แรงกดดันจากนโยบายปาไม ไดเบียดขับ
ชุมชนออกจากพื้นที่ทํากินอยูตลอดเวลา การที่รัฐไมรับรองสิทธิในที่ดิน
ไรหมุนเวียน ทั้งยังคุกคามชาวบานดวยกฎหมายทําใหชาวบานเกิด
ความหวั่นวิตกในอนาคตและวิถีชีวิตของตนเอง สภาวะดังกลาวไดทํา
ใหชาวบานบางคนรูสึกไมม่ันคงตอสิทธิในที่ดินไรหมุนเวียน เริ่มเขาจับ
จองที่ดินไรหมุนเวียนที่จัดการโดยชุมชน เปนของสวนตัวหรือของ
ตระกูลอยางถาวรแลวเปลี่ยนใหเปนสวนหรือนาโดยเช่ือวาการเปลี่ยน
พื้นที่ไรเปนพื้นที่สวนหรือนานั้น จะชวยใหสภาพสิทธิมีความชัดเจนมาก
ข้ึน หรือเช่ือวาจะทําใหรัฐรับรองสิทธิไดในอนาคต 
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 ๓) การสูญเสียที่ดินไรหมุนเวียน และการขาดความม่ันคง
ทางดานอาหาร นโยบายการขยายพื้นที่ปาอนุรักษ การปลูกปาทับพื้นที่
ทํากินตลอดจนการสงเสริมใหเลิกทําไรหมุนเวียน สงผลทําใหเน้ือที่ไร
หมุนเวียน โดยเฉพาะไรเหลาของหลายชุมชนลดลง จนทําใหไม
สามารถทําไรหมุนเวียนเพื่อผลิตขาวไดอยางพอเพียงอีกตอไปจน
ชาวบานตองทํางานรับจางเพื่อนําเงินมาซื้อหาขาวกิน 

 ๔) ปญหาหน้ีสิน เน่ืองจากการปลูกพืชเงินสด เชน หอมแดง 
กะหล่ําปลี ฯลฯ ซึ่งมีตนทุนและมีความเส่ียงในดานราคาสูง  

 งานศึกษาของ Keen (๑๙๘๓) ไดวิเคราะหใหเห็นเกี่ยวกับแรง
กดดันปญหาการใชที่ดินบนที่ สูงอันเน่ืองมาจากสถานการณการ
เปล่ียนแปลงของประชากรบนที่ สูง และเหตุผลอ่ืนที่ นําไปสูการ

เปล่ียนแปลงการใชที่ดิน Keen เห็นวา การศึกษาที่ผานมาไมไดให
ความสนใจตอปญหาการใชที่ดินในที่สูง เพราะเขาใจผิดวาที่ดินบนที่สูง
มีอยูอยางเหลือเฟอ เขาไดแบงแบบแผนการใชที่ดินในพื้นที่ภาคเหนือ
ออกเปน ๕ ประเภทตามความแตกตางของแบบแผนการเพาะปลูก คือ 
การทํานา การทําสวน การทําไร โดยการทําไรน้ันสามารถแบงยอยออก
ไดอีกสามประเภท คือ ไรหมุนเวียน การทําไรแบบยายที่ การทําไรแบบ

คนเมือง การแบงวิธีการทําไรของ Keen ยังใหความสําคัญกับการแบง
ตามชาติพันธุของผูที่ทําไรมากกวาที่จะดูความแตกตางของระบบนิเวศ 

 ในดานการเปล่ียนแปลงแบบแผนการใชที่ดินน้ันมุงที่จะวิเคราะห
วา แรงกดดันของประชากร เปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและการ
กดดันภายในระบบไรหมุนเวียนเองที่จําเปนตองทําใหรอบหมุนเวียนส้ัน

กวาเดิม นอกจากน้ัน Keen ยังพบวา การเพิ่มขึ้นของประชากรเปน
เหตุผลสําคัญที่กดดันใหกะเหรี่ยงตองบุกเบิกที่ดินเพื่อเปล่ียนที่ไรเปนที่
นา ในพื้นที่ที่สามารถนํานํ้าเขานาได สวนในพื้นที่สูงที่ใชทําไรฝนหรือ
การทําไรแบบยายที่ของมง เยา ลีซอ อาขา ไดมีการเปลี่ยนแปลงมาปลูก
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พืชเศรษฐกิจ ทําเปนสวนผลไมและปลูกพืชเมืองหนาวเปนจํานวนมาก 
รวมทั้งหมูบานมงบางแหงก็ไดเปล่ียนพื้นที่ไรมาเปนนาดวย 

 งานศึกษาของประเสริฐ ตระการศุภกร (อางแลว) ศึกษาเรื่องการ
สืบทอดองคความรูเกี่ยวกับระบบการทําไรหมุนเวียนของชุมชนเผา
กะเหรี่ยง ในประวัติศาสตรของการตั้งชุมชนบานหวยหอยยุคตน วาการ
ทํามาหากินในยุคแรก ๆ ราว ๒๐๐ ป ลงมา คนกะเหร่ียงเรียกวา “ลู
เอาะคึ” หมายถึง “มาเพื่อหาที่ทํากินไรหมุนเวียน” ในยุคน้ันนาข้ันบันได
จึงยังไมมีความจําเปน มีชาวบานจํานวนนอยที่คิดบุกเบิกที่นา ชุมชนจะ
ยึดการทําไรหมุนเวียนเปนรูปแบบหลักของการทําเกษตร มีการกระจาย
กันทํา ไมทําเปนผืนใหญทั้งหมูบานอยางที่ชาวกะเหรี่ยงเรียก “มาสะบ
ลิคึ” แตพอถึงยุคกลางเปนยุคที่มีสัมปทานปาไมเขามา สงผลใหปา
อนุรักษและปาไรซากเริ่มถูกเผาจากคนภายนอกซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบ
ทั้งสัตวปา ปาไม และที่ทํามาหากินของชุมชน เชน ไรหมุนเวียนถูกเผา
กอนกําหนด ทําใหเกิดความเสียหายมาก ตอมาราวป พ.ศ. ๒๕๑๘-
๒๕๑๙ ไดมีนักศึกษาที่ตอสูเพื่อประชาธิปไตยหนีเขาปาไปอาศัยใน
หมูบานหวยหอยและบริเวณลุมนํ้าปวย สงผลใหระบบไรหมุนเวียนซึ่งมี
รอบหมุนเวียนราว ๗ ปข้ึนไปไดผลผลิตอยางพอเพียง ระบบการ
พึ่งตนเองยังมีความสมบูรณ ในชวงเวลาเดียวกัน รัฐบาลเร่ิมเขามาปลูก
ปาในหมูบานหวยหอยทับที่ทํากินของชาวบานกอใหเกิดผลกระทบตอ
การทํามาหากินของชาวบานคอนขางรุนแรงกลาวคือ ระบบการทําไร
หมุนเวียนเริ่มเสียระบบจากการไมสามารถเวียนตามระบบเดิม คือทิ้งไร
ไว ๗-๘ ป แลวจึงเวียนกลับมาทําใหม ชาวบานจึงมีที่ดินทํากินนอยลง 
เหลือรอบหมุนเวียนเพียง ๓-๕ ป ทําใหควบคุมวัชพืชไดยากและได
ผลผลิตนอยลง  
 หมูบานทุงหลวง ในชวงบุกเบิกที่นามากกวาการทําไรหมุนเวียน 
แตก็ยังมีการทําไรหมุนเวียนควบคูไปดวยตลอด โดยใหเหตุผลวาทํานา
เพื่อใหไดขาว ปู หอยมากิน และทําไรหมุนเวียนนอกจากไดขาวกินกอน
ขาวป (บือโช) แลวยังไดกินพืชผักตลอดปดวย ฉะน้ันการทํานาอยาง
เดียวจะอยูไมรอด ตองทําทั้งนาและไรจึงสามารถอยูรอดได พอมาถึงยุค
กลางที่มีหนวยงานขางนอกมาเกี่ยวของ ราวป พ.ศ. ๒๕๐๖ กรมปา
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ไมไดเขามาปกหลักเขตปารอบหมูบานและรอบที่ทํากินติดปายปาสงวน
ไวที่บริเวณไรซากของไรหมุนเวียนพรอมทั้งประกาศใหชาวบานหยุด
การทําไรหมุนเวียน โดยอางวาไรหมุนเวียนทําลายปา และเปนการผลิต
แบบโบราณที่ควรเปลี่ยนแปลง ส่ิงเหลาน้ีเปนเงื่อนไขหลักที่ทําใหระบบ
ไรหมุนเวียนคอย ๆ ลดลงและมีการบุกเบิกที่นาเพิ่มขึ้น  
 บานขุนวิน บริเวณรอบบานขุนวินเปนปาดงดิบ เหมาะแกการทํา
ไรหมุนเวียนมากเพราะดินดี ปาทึบ มีสัตวปามากมาย มีพืชบางชนิดเปน
สินคามีช่ือและขายทํารายไดใหชุมชน ตอมาในยุคกลาง ที่องคกรและ
หนวยงานภายนอกเขามาเกี่ยวของ ป พ.ศ. ๒๕๒๖ หนวยจัดการตนนํ้า
และหนวยปลูกปากรมปาไมไดมาตั้งที่ขุนแมลานคําและมีพื้นที่ปลูกปา
คลุมไปถึงพื้นที่ทํากินของหมูบานขุนวิน โดยเฉพาะไรซากของไร
หมุนเวียน ชุมชนกลัวมากจึงลดพื้นที่ทําไรหมุนเวียนรวมทั้งลดระยะของ
การทําไรหมุนเวียนดวย ทําใหผลผลิตขาวขาดแคลน ไรหมุนเวียนจึง
ถูกบีบค้ันใหลดพื้นที่ลง ตอมาในยุคฟนฟูทรัพยากร ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ 
สมาคมรวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาในประเทศไทยไดเขา
มาชวยจัดตั้งโรงเรียนและทํางานพัฒนาในพื้นที่หมูบานขุนวิน ทําให
ชาวบานดูแลจัดการปาดวยตนเองไดทําไรหมุนเวียนเต็มรูปแบบมากข้ึน 

 การใชที่ดินบนที่สูงและการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินบนที่สูงใน
เขตภาคเหนือ ของนริศ ย้ิมแยม (อางแลว) พบวาในเขตที่สูงโดยเฉพาะ
เขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เกษตรกรสวนใหญเปนชาวไทย
ภูเขา เชน กะเหรี่ยง มง เยา อาขา มูเซอร และลีซอเปนตน จะมีการทํา
การเกษตรโดยปลูกขาวเปนพืชหลักเพื่อใชในการบริโภค ขาวที่ปลูก
สวนใหญไดแกขาวไร ซึ่งมีวิธีทําการปลูกแบบไรเล่ือนลอยหรือไร
หมุนเวียน ในขณะเดียวกันมีเกษตรกรบางพื้นที่ไดทําการปลูกขาวนา 
โดยวิธีการที่เรียกวานาขั้นบันได เปนนาที่ทําในพื้นที่ระหวางหุบเขา ซึ่ง
ชนิดของขาวที่ปลูก พันธุขาวที่ปลูก และการจัดการของเกษตรกรในแต
ละทองพื้นที่ หรือแตละชาติพันธุก็จะแตกตางกันออกไป ซึ่งขึ้นอยูกับ
สภาพพื้นที่ปลูก ภูมิอากาศ ความตองการในการใชประโยชน แมกระทั่ง
ความเช่ือหรือวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบตอกันมาทางสังคม 



๑๑๔ 

 

 ในปจจุบันน้ีการใชที่ดินบนที่สูงไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะกระแสเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรบนที่สูงและ
นโยบายของรัฐบาลที่หามการทําไรเลื่อนลอยและลดระยะเวลาของการ
ทําไรหมุนเวียน และมีการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม เชน ผัก
เมืองหนาว ไมผลเมืองหนาว และไมดอกเมืองหนาว เปนตน เพื่อเปน
ทางเลือกใหมจึงสงผลใหเกษตรกรที่ทําไรหมุนเวียนจําเปนตองลด
ระยะเวลาในการทิ้งแปลงเพื่อการฟนฟูปาลง และเกษตรกรบางรายได
หันไปปลูกพืชรายไดเหลาน้ัน ในขณะท่ีการปลูกพืชเหลาน้ันจะตองใช
พื้นที่กวางและเปนการปลูกพืชชนิดเดียว ซึ่งจะสงผลตอระบบการใช
ที่ดินที่แตกตางกันออกไป ทําใหเกิดการสูญเสียและการลดลงของความ
หลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช ทั้งในสวนของไมปาเองรวมถึง
พืชที่ปลูกดวย ขณะเดียวกันการทําการเกษตรของเกษตรกรบนท่ีสูงที่
ผิดวิธีจะสงผลกระทบตอประชากรที่อาศัยอยูในเขตที่ราบลุมดวย ซึ่งจะ
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางกันได 

 ในขณะเดียวกันก็มีเกษตรกรบางพื้นที่ยังมีการทําการเกษตรแบบ
ดั้งเดิม โดยมีการปลูกขาวไรเปนพืชหลักในระบบไรหมุนเวียน แตมีระยะ
รอบในการหมุนเวียนที่ลดลงเหลือเพียง ๗ ป ซึ่งเกษตรกรเหลาน้ีก็
สามารถดํารงชีพไดอยางพอเพียงและย่ังยืน ตัวอยางเชน เกษตรกรใน
หมูบานทิชะ อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 

 รัชกรณ อุแสง (๒๕๔๑) ศึกษาความเช่ือและประเพณีของชาว
กะเหรี่ยงเก่ียวกับการประกอบอาชีพเกษตร บานหวยหยวก ตําบลแมวิน 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาบานหวยหยวกแต
เดิมไดทําไรมาเปนเวลาชานาน สังเกตจากความเช่ือและประเพณี โดย
เริ่มสังเกตตั้งแตโครงสรางของสังคมในหมูบาน ถึงโครงสรางเครือญาติ
และครอบครัวพบวา มีความผูกพันและสัมพันธกับการผลิตขาวไรมา
อยางตอเน่ือง เน่ืองจากเกษตรกรมีความเช่ือวาขาวเปนปจจัยหลักที่
สําคัญในการดํารงชีวิตและเปนปจจัยสําคัญที่ใชในการประกอบ



๑๑๕ 

 

พิธีกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนดานสังคมโดยสวนรวม หรือดานการเกษตร 
เกษตรกรเช่ือวาถาปราศจากขาวและพิธีกรรมตาง ๆ ก็จะไมสามารถ
จัดทําขึ้นได ขาวยังเปนพืชอาหารของสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิด แตในชวง 
๒๐ ปที่ผานมา เม่ือทางราชการประกาศเขตอุทยานแหงชาติ ทาง
ราชการเขมงวดดับกฎหมายดานปาไม ชาวบานหลายรายถูกดําเนินคดี
จึงทําใหชุมชนไมสามารถทําไรแบบดั้งเดิมไดอีกตอไป เม่ือพื้นที่ทําไรมี
จํากัดชุมชนจึงปรับเปลี่ยนไปทําการเกษตรและจับจองพื้นที่ทํากินถาวร
มากข้ึน โดยมีลักษณะการทําไรหมุนเวียน ๓ รูปแบบ ดังน้ี 

 รูปแบบที่ ๑ กรณีครอบครัวหน่ึงมีพื้นที่ ๓ แปลง แตละแปลงจะ
หางจากหมูบานไมเกิน ๕ กิโลเมตร จะมีเทคนิควิธีการทําไรหมุนเวียน
โดยการทําหมุน ๓ ป ๓ แปลง หลังจากที่ทําในแปลงที่ ๓ แลวในปที่ ๔ ก็
จะกลับมาทําไรในแปลงที่ ๑ ใหม เกษตรกรสวนใหญใหขอคิดเห็นวา
ลักษณะการทําไรแบบน้ีจะสามารถทําไดเพียงชวงระยะเวลาหน่ึงเทาน้ัน 
เพราะเปนรูปแบบการผลิตที่ไมยั่งยืน 

 รูปแบบที่ ๒ กรณีครอบครัวหน่ึงมีพื้นที่ ๒ แปลง แตละแปลงหาง
จากหมูบานไมเกิน ๕ กิโลเมตร แตละแปลงจะมีพื้นที่ทั้งเทากันและไม
เทากัน ในกรณีที่ไมเทากันแปลงที่ ๑ อาจจะมี ๒ ไร และแปลงที่ ๒ 
อาจจะมี ๓ ไร เกษตรกรจะทําเหมือนรูปแบบที่ ๑ แตเกษตรกรจะมี
ขอจํากัดในการพักพื้นที่มากกวา แตเกษตรกรสวนใหญเริ่มปลูกไมผล 
เชน ลําไย ในระหวางการทําขาวไร เกษตรกรใหความเห็นวาไมผลจะ
เปนพืชที่มีความสําคัญรองลงมาจากขาว เม่ือปลูกไมผลทิ้งไวในแปลง
ขาวไร ถึงแมปตอไปจะปลูกขาวไรก็ยังปลูกขาวไรแซมในระหวางตนไม
ผล 

 รูปแบบที่ ๓ กรณีครอบครัวมีพื้นที่แปลงเดียว แตสวนใหญเปน
แปลงที่มีพื้นที่ขนาดใหญ โดยเฉล่ียประมาณครอบครัวละ ๑๐ ไร ใน
ลักษณะแบบนี้เกษตรกรจะวางแผนหมุนเวียนการทําไรเปนสวน ๆ ตาม
ลักษณะของพื้นที่ ซึ่งแบงออกไดเปน ๓ สวนคือ สวนบนสุด สวนกลาง 



๑๑๖ 

 

และสวนที่ต่ําสุดของพื้นที่  โดยเริ่มทําจากพื้นที่ต่ําสุดไปหาพื้นที่
สวนกลางและบนสุด ควบคูกับการปลูกไมผล 

๓.๕ ประมวลสรุปองคความรูไรหมุนเวียน  

 ๓.๕.๑ นิเวศวิทยาของไรหมุนเวียน 
 งานศึกษาตางๆ ยืนยันตรงกันวา คนกะเหรี่ยงนิยมตั้งถิ่นฐานอยู

พื้นที่ลุมกนกระทะลอมรอบดวยเนินเขาใกลกับแหลงนํ้าเพราะเปนระบบ
นิเวศที่สมบูรณ ความรูทางนิเวศวิทยาที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ
ความรูเกี่ยวกับการผลิตภายใตระบบเกษตรกรรมแบบไรหมุนเวียน ที่
เลือกใชปาผสมผลัดใบที่มีปาไผข้ึนอยูเปนไมหลัก เน่ืองจากมีการส่ังสม
ของใบไมที่จะเปลี่ยนเปนธาตุอาหารสูงเม่ือมีการเผา อายุของการฟนตัว
ของสภาพดินเร็ว ไมใหญในปาไผมีอยูไมมาก สภาพนิเวศเชนน้ีทําให
คนกะเหรี่ยงทําไรระบบหมุนเวียน โดยใชที่ดินในระยะเวลาอันส้ัน และ
ทิ้งใหปามีการมีการฟนตัวในระยะเวลานานได เน่ืองจากระบบนิเวศของ
ปาประเภทน้ี มีการพื้นตัวเร็วกวาปาดงดิบทําใหชาวกะเหร่ียงสามารถ
ยอนกลับมาใชพื้นที่ปาน้ีไดในเวลาอันส้ัน และน่ีเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทํา
ใหชาวกะเหร่ียงสามารถตั้งถิ่นฐานไดอยางถาวร โดยไมจําเปนตอง
โยกยาย 

 ดานระบบนิเวศเปนการทําเกษตรที่รักษาความอุดมสมบูรณของ
ดิน เน่ืองจากมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เวนระยะเวลาใหดินมี
การฟนตัว แตละรอบจะมีระยะเวลาการหมุนในอดีต ๑๐-๑๕ ป (ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความสมบูรณของผืนดินแตละที่เปนหลัก) แตปจจุบันหลาย
พื้นที่ไดลดระยะเวลาการหมุนลดเหลือ ๕-๗ ป ทําใหเกิดปญหานิเวศ
เปราะบาง ระบบธาตุอาหารไมสมบูรณ เกิดวัชพืช โรค แมลง ทําใหผล
ผลิตตกต่ํา จนเกิดปญหาความไมม่ันคงดานอาหาร 

 ๓.๕.๒ ระบบการผลิตและจัดการทรัพยากร 
 แมคนกะเหรี่ยงจะปลูกขาวไรเปนหลัก แตก็มีระบบการผลิตอ่ืนๆ 
อีกหลายประเภทที่ทําใหเกิดความม่ันคงดานอาหารและเศรษฐกิจ 
ชุมชนหลายพื้นที่แบงการใชที่ดินออกเปนไรขาว สวน นา (กรณีที่มีที่
ลุมสําหรับทํานา) และพืชพาณิชยอ่ืนๆ อีกทั้งยังมีการกันพื้นที่ปาเพื่อการ
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อนุรักษธรรมชาติ ซึ่งเปนพื้นที่ตองหามสําหรับการทําไร และพื้นที่
ศักดิ์สิทธ์ิสําหรับทําพิธีกรรม ระบบการผลิตและพื้นที่ปาแตละประเภทจะ
แยกกันเด็ดขาดไมมีการปะปนกัน 
 แตในสถานการณที่พื้นที่สวนใหญถูกหนวยงานดานปาไม
ประกาศเปนพื้นที่ปาอนุรักษ ทําใหในบางพื้นที่ เชน ชุมชนตําบลไลโว 
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เกิดการเจรจาตอรองกันระหวาง
เจาหนาที่ปาไม มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และชาวบาน เพื่อจําแนกเขตพ้ืนที่
ทําไรหมุนเวียนและพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยมีการแบงประเภทพื้นที่
ออกเปนที่อยูอาศัยและสวนใกลกับหมูบาน ออกเปนเขตช้ันหน่ึง พื้นที่
การเกษตรปลูกขาวและพืชเศรษฐกิจเปนเขตช้ันสอง และพื้นที่ทําไร
หมุนเวียนตามประเพณีเปนเขตช้ันสาม การแบงดังกลาวมีชาวบาน
บางสวนจําตองยอมเพื่อใหหนวยงานปาไมยอมรับการดํารงชีพของคน
กะเหรี่ยงในเขตปา แตบางสวนก็มองวาเปนการทําผิดประเพณีเน่ืองจาก
ไปจํากัดสิทธิการทําไรตามประเพณีใหเหลือเพียงพื้นที่นอยนิดและ
เขาถึงไดยากลําบาก 
 กลาวโดยภาพรวมแลว ระบบไรหมุนเวียนเปนหน่ึงในระบบการ
ผลิตเพื่อความมั่นคงอาหารและเสริมดวยระบบการผลิต ซึ่งการมีระบบ
การผลิตที่หลากหลายจําเปนตองมีการจําแนกพื้นที่และระบบการจัดการ
ที่แตกตางกัน ชุมชนกะเหร่ียงจะมีระบบการผลิตที่ม่ันคงหรือไมข้ึนอยู
กับสิทธิและความสามารถในการจัดการผลิตและการจัดการทรัพยากร 
 

 ๓.๕.๓ เศรษฐกิจและความมั่นคงอาหารจากระบบไรหมุนเวียน 
 ชาวกะเหรี่ยงจะพึ่งพิงอาหารจากไรหมุนเวียนในชวงฤดูฝนและ

ฤดูหนาวเปนสําคัญ โดยที่พืชอาหารจํานวนมากสามารถเก็บกินไดจาก
ที่นาในชวงหลังเก็บเกี่ยว ในขณะที่ฤดูแลง พืชอาหารจะไดจากปาทั้ง
บริเวณริมลําหวย ปาชุมชนหรือปาใชสอย และสวนผักใกลบาน พันธุพืช
อาหารที่ปลูกในไรหมุนเวียนมีจํานวนรวมกันประมาณ ๑๒๒ ชนิด 
 การปลูกพืชสวนใหญในไรหมุนเวียนเพื่อการยังชีพ มีการปลูก
พริกเพียงอยางเดียวที่เปนรายได แตก็ไมไดมีเปาหมายการปลูกเปน
เศรษฐกิจ คนกะเหรี่ยงหลายครอบครัวจะมีการเลี้ยงสัตวไวกิน ไดแก 



๑๑๘ 

 

หมู และไก ในขณะเดียวกันสัตวเหลาน้ียังจําเปนในการใชเพื่อทําพิธี
เลี้ยงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิหรือภูตผีในพิธีกรรมตางๆ เชน พิธีกรรมการปลูกขาว 
หรือการรักษาคนปวยไข เปนตน รวมทั้งการสัตวเล้ียงอยางวัวควายเปน
อีกแหลงรายไดของครอบครัว ในดานรายไดของเกษตรกรสวนใหญมา
จากพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ นอกจากนี้เกษตรกรก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ทําให
เกิดรายได เชน การรับจาง การหาของปา หรือการทอผา เปนตน 

 ๓.๕.๔ ขั้นตอนการทําไรหมุนเวียน 
 สําหรับข้ันตอนการทําไรหมุนเวียนจะประกอบดวยข้ันตอนหลัก 
๕ ขั้นตอนสําคัญ ดังน้ี 
๑. การเลือกพื้นที่ (ชวงเดือนมกราคม) เลือกตามที่ดินที่ตนเองเคยทํา 

เลือกดินที่สมบูรณ เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับแรงงานในครอบครัว และ
ระยะเวลาเดินทาง เชน ไมลําบากในการเดินทางหรือขนขาวกลับ
บาน เลือกพื้นที่ที่มีเครือญาติ เพื่อนบานไปรวมทําไรดวย เลือกพื้นที่
เส่ียงทายจากศักดิ์สิทธ์ิแลวไมมีปญหา  

๒. การถางไร ตากไร และเผาไร (เดือนกุมภาพันธ-เมษายน) จะทํา
ภายหลังจากการเลือกพื้นที่แลว ชาวบานจะตองกะระยะเวลาของการ
ถางไรและตากไรไมใหอยูในชวงที่ฝนตก เพราะจะทําใหไรช้ืนแฉะ
และเผายาก ข้ันตอนการเผาไรถือวามีความสําคัญ เพราะการเผาไรที่
ดี จะทําใหดินมีธาตุอาหารที่สมบูรณจากเถาถานของตนไมที่ถูกเผา 
ซึ่งจะทําใหตนขาวเจริญเติบโตและงอกงามดี 

๓. การหยอดขาว (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน) จะเร่ิมเม่ือฝนแรกเร่ิมตก
ติดตอกันมาจนดินชุมช้ืน เครื่องมือที่ใชจะมีเพียงไมแทงหลุม โดย
การหยอดขาวจะทํารวมกับพืชผักบางชนิด และหยอดพืชผักอีก
หลากหลายชนิดในไร ริมไร และกระตอบ  

๔. การควบคุมวัชพืช และโรค (กรกฎาคม-ตุลาคม) การถางหญาหรือ
ดายหญาจะทําตลอดหลังจากหยอดขาวไปจนถึงขาวเจริญเติบโต
แตกคลุมผืนดินหรือคลุมหญาแลว ซึ่งหากพื้นที่ทําไรเปนพื้นที่ที่เปน
ปาเหลาแก หญาก็จะไมรกมากนัก แตหากเปนพื้นที่ปาเหลาออน 
หญาจะข้ึนรกมาก ทําใหตองใชแรงงานมากในการดายหญา สําหรับ
การควบคุมโรค หากมีแมลงมารบกวนตนขาว ชาวบานจะนําเอา



๑๑๙ 

 

เปลือกไมประดูแชนํ้า นําไปเทและโรยใสบริเวณตอนบนของไร 
เพื่อใหนํ้าและยางไมประดูไหลซึมไปสูลําตนและใบของขาว เปนการ
ปองกันมิใหแมลงศัตรูพืชมาทําลายตนขาวตนขาวจะตั้งทองในเดือน
กันยายน หากไดรับนํ้าฝนพอเพียงก็จะอุดมสมบูรณ  

๕. การเกี่ยวขาว ตีขาว และนําขาวขึ้นยุงฉาง (พฤศจิกายน-ธันวาคม) 
ข้ันตอนน้ีถือเปนข้ันตอนที่คนในชุมชนจะมาลงแรงชวยกันมากที่สุด 
ถือเปนโอกาสและพ้ืนที่สรางความสัมพันธกันของคนในชุมชนเม่ือนํา
ขาวข้ึนยุงแลว หลังจากนั้นก็จะทําพิธีทําบุญขึ้นขาวใหมของแตละ
หมูบาน  

 ๓.๕.๕ พิธีกรรมและความเชื่อ3 
 พิธีกรรมและความเช่ือหลักของคนกะเหรี่ยงผูกพันกับการทําขาว
ไร โดยยึดโยงระหวางธรรมชาติ การผลิต และสังคมวัฒนธรรมของ
ชุมชน ตัวอยางพิธีกรรมดังน้ี 

 พิธี “ดูเหมยละ”  หรือพิธีตีปา เพ่ือขอพื้นที่จากซงธะรี (แมธรณี) 
เจาที่ เจาทาง เจาปาเจาเขาและเส่ียงทายดวยวาพื้นที่ที่เลือกทํากิน
ดีหรือไม เหมาะแกการเพาะปลูกหรือไม โดยเอาดอกไม ๑ ดอก 
เทียน ๑ เลม หรือ ดอกไม ๓ ดอก เทียน ๓ เลม ขุดดินในพื้นที่ที่จะ
ทํากินมา ๑ กอน เอากอนดินวางบนใบไม ปกเทียนบนกอนดินแลว
วางดอกไมไวขาง ๆ เพ่ือบูชา หลังจากนั้นตัดไมไผยาวประมาณ ๑ 
วา จุดเทียนอธิษฐาน 

 พิธี “สูลอบือโหมปกา” และพิธี “เกาะถอโถ” พิธีแรกหมายถึง พิธี
การปลูกแมขาว ๗ หลุม พิธีน้ีจะอยูในตอนตนของการทําไร สวน
พิธีหลังหมายถึง พิธีเรียกนกกลับฟา ซึ่งจะอยูในตอนทายของการ
ทําไร พิธีน้ีมีความหมายถึงการขอบคุณนกขวัญขาว ที่ลงมาเปน
ขวัญขาวใหกับไรหมุนเวียนตลอดทั้งป จึงทําพิธีเลี้ยงสงเพื่อบิน
กลับไปยังฟากฟาและจะเชิญลงมาใหมในปการผลิตตอไป นับวา
เปนพิธีที่ตอกยํ้าคุณคาของระบบไรหมุนเวียนที่มีจิตวิญญาณเปน

                                                            

3รายละเอียด และชื่อเรียกพิธีกรรมของคนกะเหรี่ยงแตกตางกันไปตามเผา และ
พื้นท่ี พิธีกรรมเหลานี้จึงเปนเพียงตัวอยางคราวๆ ท่ีประมวลไดจากงานศึกษา
เอกสารท่ีไปเก็บขอมูลบางพื้นท่ีเทานั้น ไมไดเปนผลสรุปรวมของพิธีกรรมท้ังหมด 
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โถบีขา หรือนกขวัญขาว เพื่อใหระบบทั้งระบบมีคุณคาและ
ศักดิ์สิทธ์ิเกิดการสืบทอดกันอยางตอเน่ืองตลอดไป 

 พิธี “หน่ีซอโข” และพิธี “ลา คุ ปู” พิธี “หน่ีซอโข” มีข้ึนเพื่อขอ
อนุญาตเจาที่ เจาปา เจาเขา และส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เพื่อจะขอใชที่ดิน 
นํ้า ปา ในการทํามาหากินตอไป นอกจากน้ียังมีการปรึกษาหารือ
ระหวางผูเฒาผูแกกับชุมชนวาจะมีการจัดการเกี่ยวกับการผลิตใน
ปการผลิตในปตอไปที่ไหน อยางไร พรอมทั้งเปนการสรุปบทเรียน
และประสบการณในการผลิตของปที่ผานมาวามีจุดออนจุดแข็ง
อยางไร สวนพิธีพิธี “ลา คุ ปู” คือ พิธีมัดมือกลางปการผลิต  

 พิธี “บะกะ"  หรือพิธีบูชาบรรพบุรุษ เปนการจัดระบบความสัมพันธ
ใหเกิดการชวยเหลืองานซึ่งกันและกันอยางใกลชิด ในแตละเครือ
ญาติจะดูแลแรงงานของครอบครัวตนเองเปนอันดับแรก รองลงมา
เปนแรงงานในระดับเครือญาติที่ตองมาชวยเหลือกัน และสุดทาย
คือแรงงานระดับชุมชน 

 พิธีข้ึนปใหมหรือกินขาวใหม หรือ “อองบือคู” ในภาษาโพลว และ 
“เอาะบือโข” ในภาษาปกาเกอะญอ ถือเปนพิธีที่แสดงถึงการส้ินสุด
ลงของรอบการผลิตและถือเปนการเร่ิมตนของปใหม ทุกครอบครัว
จะมารวมกินขาวใหมดวยกัน ในพิธีน้ีจะมีการทําพิธีมัดมือเรียก
ขวัญ โดยฮีโขผูนําทางความเชื่อของชุมชนกะเหร่ียงในภาคเหนือ
และผูเฒาผูแกจะปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการจัดการผลิตและการ
คัดเลือกที่ไรสําหรับทําการผลิตในปตอไป รวมทั้งการจัดแบงที่ดิน
ใหกับผูยากไรที่ไมมีนาหรือที่ดินเปนของตนเอง 

 ๓.๕.๖ ปญหาและผลกระทบและการปรับตัว 
 งานศึกษาหลายช้ินยืนยันตรงกันวา อัตราการเพิ่มประชากรไมได

มีผลตอการขยายพื้นที่ไรแตอยางใด เนื่องจากชุมชนตางก็พยายาม
จํากัดพื้นที่การผลิตใหอยูในขอบเขตที่ชุมชนกําหนด และไมมีการขยาย
ขอบเขตมานานกวา ๒ ทศวรรษแลว นอกจากนี้ยังพบอีกวาชาวบานใน
เกือบทุกหมูบานมีสัดสวนการใชที่ดินทําไรหมุนเวียนลดลง สวนหน่ึงเกิด
จากแรงกดดันของรัฐในการจํากัดพื้นที่ทําไร หลายหมูบานตองสูญเสีย
พื้นที่ใหกับโครงการปลูกปาตาง ๆ จํานวนมาก จนชาวบานตองลดขนาด
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ที่ไรและรอบหมุนเวียนลง และบางสวนตองยุติการทําไรหมุนเวียนลง
อยาง ส้ินเชิง ในกรณีที่ ชุมชนถูกกดดันใหลดรอบหมุนเวียนลง 
โดยเฉพาะในระบบไรหมุนเวียนที่ปรับตัวอยางพึ่งพา ซึ่งมีการเปลี่ยน
จากไรหมุนเวียนเปนไรถาวรมากข้ึน ปรากฏวา นอกจากผลผลิตในไร
หมุนเวียนจะต่ําลงอยางมากแลว ความหลากหลายของพันธุพืชลดลง
อยางเห็นไดชัด ขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม เพราะ
ชาวบานตองใชสารเคมีกําจัดหญาและปรับปรุงดิน จนนําไปสูการเปน
หน้ีสินในที่สุด 

 ภายใตเงื่อนไขและแรงกดดันตาง ๆ งานวิจัยของอานันท กาญ
จนพันธุ (อางแลว) พบวา การจัดการรอบหมุนเวียนมีความแตกตางกัน 
โดยสามารถจําแนกออกได คือ  

 ๑) กลุมบานที่มีรูปแบบไรหมุนเวียนปรับตัวอยางยั่งยืน รอบ
หมุนเวียนในกลุมน้ีมีแนวโนมลดลง  

 ๒) กลุมบานที่มีรูปแบบไรหมุนเวียนปรับตัวอยางมีทางเลือก รอบ
หมุนเวียนปรับเปลี่ยนหลังจากถูกแรงกดดันจากนโยบายปาไมแตมี
แนวโนมคงที่  

 ๓) กลุมบานที่มีรูปแบบไรหมุนเวียนปรับตัวอยางพึ่งพา จําแนก
ออกไดเปน ๔ ลักษณะสําคัญ ดังน้ี  

 ๓.๑ การหมุนเวียนที่ดินโดยมีรอบหมุนเวียนส้ัน (ไรขาวและพืช
ไรเชิงเศรษฐกิจ) 

 ๓.๒ การปลูกซ้ําที่ทุกปแตพักที่ดินในชวงเวลาส้ัน ๆ (พืชผัก
เชิงเศรษฐกิจ)  

 ๓.๓ การเพาะปลูกซ้ําที่ โดยหมุนเวียนพืช แตไมหมุนเวียน
ที่ดิน (ไรขาวและพืชผักเชิงเศรษฐกิจ)  

 ๓.๔ การใชที่ดินเปนไรสํารอง 

 ๓.๕.๗ สังเคราะหสูแนวทางการศึกษาสําหรับงานวิจัยกาวตอไป 
  ในแงองคความรูจากผูวิจัยภายนอก งานศึกษาไรหมุนเวียน
สวนมากเปนงานศึกษาทางสังคมศาสตร เชน มิตินิเวศวัฒนธรรม มิติการ
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พัฒนา มิตินโยบายการจัดการทรัพยากร แมจะมีงานศึกษาในทาง
นิเวศวิทยาบางแตก็มีนอย จึงจําเปนที่งานศึกษาในอนาคตควรที่จะเพิ่ม
การศึกษาทั้งดานภูมิศาสตร ชีววิทยา และอ่ืนๆ ใหมากย่ิงขึ้น แตเม่ือมอง
โดยภาพรวมแลว งานศึกษาทั้งหมดก็ตอบโจทยในความรูทั้งดาน
ประวัติศาสตร ความสําคัญของระบบไรหมุนเวียนทั้งในทางนิเวศ 
เศรษฐกิจ สังคม ภัยคุกคามและปจจัยเงื่อนไขที่กระทบตอการดํารงอยู
ของไรหมุนเวียน การปรับตัวในทิศทางตางๆ ซึ่งคอนขางครอบคลุมใน
ทุกดาน 
  ในแงการใชความรูหรือกระบวนการเรียนรู เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชนกะเหร่ียงในการปกปองสิทธิชุมชนในดานนิเวศและ
วัฒนธรรมน้ัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางงานศึกษาที่มุงสงเสริม
กระบวนการเรียนรู เพื่อสรางอํานาจตอรองใหแกคนกะเหรี่ยงตอ
นโยบายรัฐ ตอกลไกทางเศรษฐกิจ และตอความชอบธรรมทางสังคมให
มากยิ่งขึ้น โดยเช่ือมโยงกับประเด็นใหมๆ ที่เปนเรื่องของสาธารณะซึ่ง
สังคมกําลังตื่นตัว เชน ความม่ันคงดานอาหาร ภาวะโลกรอน เศรษฐกิจ
สีเขียว ความเปนธรรมทางสังคม สิทธิชุมชนและการกระจายอํานาจ 
เปนตน 
  งานวิจัยในอนาคตจึงไมควรมุงหมายแตเพียงหาความรู แตควร
ใหชุมชนรวมกันออกแบบปฏิบัติการทางสังคมและสังเคราะหความรูที่ได
จากการเคลื่อนไหว ตั้งแตการออกแบบระบบการจัดการทรัพยากร การ
ผลิต การสรางประเด็นส่ือสารสาธารณะ การใชชองทางนโยบายผาน
กลไกรัฐและสังคมตางๆ มากกวาที่เปนอยู ซึ่งการที่โครงการวิจัยช้ินน้ี
กําลังดําเนินการศึกษาเพื่อใหไรหมุนเวียนเปนมรดกภู มิปญญา
วัฒนธรรมของชาติและของโลกก็เปนตัวอยางหน่ึงของการขับเคลื่อน
ทางสังคมโดยอาศัยฐานความรู 
  นอกเหนือจากการศึกษาเฉพาะชุมชนกะเหรี่ยงแลว ในอนาคต
นาจะมีการสังเคราะหความรูรวมกับกลุมชาติพันธุ อ่ืนๆ บนที่สูงใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนยเพื่อสรางความรูและพื้นที่การเคลื่อนไหวทาง
สังคมและการเมืองขามพรมแดนรวมกัน 
  



 

 

๑๒๓ 

 

บทที ่๔ 

การทาํไรหมนุเวยีนชมุชนกะเหรีย่งโพลวในภาคตะวนัตก 

“กะเหรี่ยงอยูกับปา หากินในปา ชวยกันดูแลปา เราทําไร เราปฏิบัติตาม

กฎเกณฑทุกอยาง แลวไมดีหรือ ? พวกเธอ (ปาไม) ใหเราทําไรในปา
ออน พวกเราทําไมได ถาพวกเราทําอยางนั้น ความเชื่อ ความเคารพนับ
ถือกฎเกณฑของเราจะสูญเสียไปหมด พวกเราเคารพกฎเกณฑของเรา

ไมดีหรือ ?” 

ผูบ่ือ อายุ ๙๐ ป ผูเฒาผูแกบานจะแกในทุงใหญนเรศวร 

 ชุมชนกะเหรี่ยงโพลวภาคตะวันตกในเขตปาทุงใหญนเรศวรเปน
ที่ ชุมชนเกาแกยาวนานที่ตั้งถิ่นฐานมายาวนานกวา ๒๐๐ ป และ
เครงครัดตอกฎเกณฑประเพณี ซึ่งงานศึกษานี้ไดเลือกศึกษาใน ๒ 
ชุมชน ไดแก บานเกาะสะเดิ่งและบานกองมองทะ ในตําบลไลโว อําเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนทั้งสองถูกประกาศเปนเขตรักษา
พันธุสัตวปานเรศวร ในป ๒๕๑๗ ขณะน้ันชาวกะเหร่ียงในตําบลไลโว
ทั้งหมดทําการผลิตในระบบไรหมุนเวียนตามประเพณีดั้งเดิม หลัง
ประกาศเขตรักษาพันธุฯ ชาวบานยังคงวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมดวยความสงบ
เรียบงาย แตประชากรในบานกองมองทะเพิ่มขึ้นอยางมาก เม่ือรัฐสราง
เข่ือนเขาแหลม ทําใหมีการอพยพโยกยายชุมชนกะเหรี่ยงที่ถูกนํ้าทวม
เขามาอยูในหมูบาน ตอมาในป ๒๕๒๕ เจาหนาที่เขตรักษาพันธุฯ ได
เขาไปสํารวจพื้นที่ทํากินของชาวบาน และทําใหมีการจํากัดพื้นที่ทํากิน 
แตยังไมมีปญหามากนัก ในชวงน้ีชาวบานเร่ิมปลูกขนุน เงาะ และปลูก
พืชเชิงเดี่ยวมากขึ้น จนกระทั่งมีการตัดถนนลูกรังเขาหมูบานกองมองทะ 
นํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในหมูบานอยางรวดเร็ว ขณะที่บานเกาะ
สะเดิ่งครัวเรือนสวนใหญยังคงทําไรหมุนเวียนในแบบดั้งเดิม แตก็นับวา
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มีการเปลี่ยนแปลง อันเปนผลมาจากการจํากัดพื้นที่ทําไรของเจาหนาที่
ปาไม 

๔.๑ ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานชุมชนกะเหรี่ยงตําบลไลโว 1 

 ตําบลไลโว ภาษากะเหรี่ยงเรียกวา “ไลโหวเคอเริ่ง” (“ไล” 
หมายถึง ศิลา แผนหินกอนใหญ, “โหว” หมายถึง แดง, “เคอเร่ิง” 
หมายถึง คอก รวมความหมายแปลวา หินแดงหรือหินผาแดง แตกอน
เรียกรวมเปนช่ือของหมูบานเดียว ซึ่งยังมีช่ือเรียกอีกหลายชื่อ เชน 
ตะหมุไกกุรุ ตะหมุไนคีรี สุวรรณคีรี สัมปตติ ไมนองเราะ ปุพพการี ทอง
เกรอะ เขลมืงเดิ่ง เปนตน โดยมีความหมายดังตอไปนี้ 

 ตะหมุไนกุรุ ตะหมุไนคีรี หมายถึงความยิ่งใหญของภูเขา ขุนเขา
ทะมึนทรงพลังที่สลับซับซอนเปนรอยเปนพันลูก, สุวรรณคีรี หมายถึง 
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ, สัมปตติ (สัมปงไต) หมายถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ (ซุงสง) เท่ียงตรง 
(โตหลง) ตามนิติรัฐ นิติธรรม และมีความปกติของระบบธรรมชาติของ
โลกและจักรวาล โดยในเขตพื้นที่สัมปตติจะมีหุบเขา ๙๙ หุบ แตละหุบมี
ช่ือเรียกแตกตางกันไปตามลักษณะของพื้นที่หรือจุดเดนที่มีอยู เชน ทุง
โพง, ที่มูค่ี เลเทะ, ที่ฉวย, มีเซิ่ง, ที่พูเซอ, เปอย่ีไตล, เกาะสะเดิ่ง, สะเน
พอง, ไลโว, จะกีพื่อ, ปรองด้ี, ไยมีหลิ, ผะเฉอหนา คึยพะเหล, จะกา เปน
ตน บางหุบมีตํานาน นิทาน ทุกหุบเขามีนํ้าไหลผาน หรืออยางนอยที่สุด
ก็ตองมีตานํ้า (ทิ่งโทงผลุ) และเปนทิ่งเม่ิงตลอดป (ทิ่งเม่ิง หมายถึง นํ้ามี
ชีวิตไมแลง) ทําใหพื้นที่ชุมช้ืนและสัตวตางๆ จะไดดื่มกิน ผูที่เฝาตาน้ํา
คือ หอย ปู ปลา โดยเฉพาะปลากาง เปนผูเฝาดูแลตานํ้าใหมีนํ้าไหลอยู
ตลอดปไดดีที่สุด โดยชาวกะเหรี่ยงกลาวคําพูดไววา “ยาลิ่งโอเม่ิงเทิ่ง”  

                                                            

1โครงการวิจัยตามรอยเทาวัฒนธรรมชนเผา โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
องคการบรหิารสวนตําบลไลโว, ๒๕๕๖ 
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โดยที่ “ยาลิ่ง” แปลวาปลากาง “โอ” แปลวา อยู “เม่ิง” แปลวาเปนหรือมี
ชีวิต “เทิ่ง” แปลวานํ้า ซึ่งหมายความวา ปลาอยูเพื่อนํ้ามี ถามีใครไปฆา 
หอย ปู ปลา ท่ีตานํ้าน้ันนํ้าจะแหงหายไปทันที โดยมีความหมายที่ชาว
กะเหรี่ยงใชคลายกับคําวา อยูเพื่อใหมีลมหายใจ คลายกับคนชราเฝา
บาน ถามองเพียงผิวเผินอาจะไมเห็นความสําคัญ เชนคํากลาววา “ยงลิ่ง
โอเม่ิงที่”  เพราะยาลิ่งเปนปลาตัวเล็กๆ เทาหัวไมขีดไฟ แตการวายเขา
ออกในรูตานํ้าทําใหตานํ้าไมอุดตันนํ้าจึงไหลออกมาตลอดป 

 ในดินแดนที่ตั้งของตําบลไลโวปจจุบัน อดีตเปนปาเขารกทึบ ซึ่ง
ชาวบานจะอยูและทํากินกระจัดกระจายกันตามหุบเขา หุบหน่ึงมี
ชาวบานอยูอาศัยประมาณ ๔-๕ ครอบครัว ชาวบานเช่ือวาเปนพื้นที่
ศักดิ์สิทธ์ิที่เรียกกันวา “สุวรรณภูมิ” เพราะมีความอุดมสมบูรณทาง
ทรัพยากร มีประเพณีวัฒนธรรม ความเช่ือที่ถือปฎิบัติสืบตอกันมาหลาย
ยุคหลายสมัย มีการปกครองกันเองโดยมี “ตะละโคว” หรือ ฤาษีเปน
ผูดูแลซึ่งมีดวยกัน ๗ คน คือ ๑.พูหวองเหว ๒.พูกองวะ ๓.พูดู ๔.พูหวี ๕.
ยองโท ๖.ยองตะ และ ๗.ยองเคหมะ (พู หมายถึง ผูอาวุโสที่มีความรู 
ความคิด ปญญา ยอง หมายถึง ผูที่ไดศึกษาพระธรรมและบวชพระ ๓ ป
ข้ึนไป เม่ือสึกออกมาก็ยังเรียกวา ยอง) 

๔.๒ ไรหมุนเวียนบานเกาะสะเดิ่ง 

 บานเกาะสะเดิ่ง สมาชิกชุมชนมีทั้งหมด ๕๕ ครัวเรือน แมวาจะ
ยังคงทําไรหมุนเวียนทุกครัวเรือน แตการทําไรตามความเช่ือดั้งเดิมของ
คนกะเหรี่ยงบานเกาะสะเดิ่งเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
จําเปนตองเลือกพื้นที่ทําไรที่เปนไรซากออนที่มีอายุ ๕-๑๐ ป จากเดิมที่
ชาวบานจะเลือกทําไรในพื้นที่ไรซากแกอายุมากกวา ๑๐ ปข้ึนไป อัน
เปนผลมาจากการกดดันของเจาหนาที่รัฐ ทําใหชาวบานไมกลาทําไรใน
พื้นที่ไรซากแก เพราะกลัววาจะถูกเจาหนาที่จับกุม ปจจุบันครัวเรือนที่
ทําไรหมุนเวียนราวครึ่งหน่ึงเลือกพื้นที่ไรซากออนที่ทิ้งไวราว ๕-๑๐ ป 
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จากเดิมที่การทําไรหมุนเวียนจะเลือกทําในพื้นที่ไรซากแกที่ทิ้งไวตั้งแต

๑๐ - ๒๐ ป แตยังไมมีครัวเรือนที่ทําไรในพื้นที่ไรซากออนที่ทิ้งไวเพียง 
๒-๓ ป ซึ่งเปนขอหามตามความเช่ือ เพราะจะทําใหปาฟนตัวไมทัน และ
ทําใหผลผลิตขาวจะลดลงอยางมาก2 ทั้งสองหมูบานทําไรหมุนเวียนใน
ลักษณะแปลงกระจาย คือ แตละครัวเรือนจะทําไรกระจายเปนจุดๆ ใน
พื้นที่ไรซากเดิมของชุมชน 

 ในแตละปพื้นที่ทําไรหมุนเวียนแตละแหงน้ันไมไดเปนทําไรเต็ม
พื้นที่ทั้งหมด แตจะทําเพียงบางแปลงในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทําไร
และไมผิดขอหามซึ่งบางจุดบางปไมไดทําก็มี ภาพแผนที่การทําไร

หมุนเวียนของเกาะสะเดิ่งที่แสดงขางตนหมายเลข ๑-๓๐ คือ พื้นที่ไร
ซากของชาวบานเกาะสะเดิ่งที่เคยไปทําไรหมุนเวียนในแตละจุดจะเลือก

พื้นที่ที่ไรซากฟนตัวที่ทิ้งไวประมาณ ๗-๑๐ ป พอหมุนหมดในจุดน้ันก็
จะเปลี่ยนไปจุดไรซากจุดอ่ืนหมุนเวียนอยูในพื้นที่ไรซากดังกลาว 

 สําหรับบานเกาะสะเดิ่งพื้นที่ทําไรที่มีพื้นที่กวางกวาพื้นที่อ่ืนๆ มี
สองแหง คือ “ไอยคลุง” (เลข ๘) และ “ผองเคอฉาย” (เลข ๒๐) เพราะ
ลักษณะพื้นที่เปนหุบกวางใหญ สามารถหมุนทําไรหมุนเวียนไดเปนสิบป 
ครอบครัวที่ทําหมุนอยูบริเวณน้ีสามารถทําหมุนในบริเวณนี้ไดนาน 
พื้นที่ไรซากสวนใหญจะมีเปนปาไผเปนไมหลักสวนใหญเปนไผบง (ไผ
มี ๓ ชนิด คือ ไผบง ไผผาด และไผนวล) และไมอื่นหลายชนิดขึ้นผสม 
เชน ไผ อินทนิน ประดู มะไฟ ฯลฯ ในพื้นที่ที่เปนปาไผจะฟนตัวไดเร็ว 

เพียง ๔-๕ ป ก็จะกลายเปนกอไผลําใหญมีลักษณะเหมือนปาที่เรียกวา 
“ดูละ”หรือ ไรซากแกซึ่งตางกับปาธรรมชาติที่เรียกวา “เหมยละ” 

 บริเวณที่เปนปาไผจะฟนตัวเร็ว ไหมดี ทําใหขาวงาม เพราะดิน
อุดมสมบูรณ หญาขึ้นนอย ไรซากที่ดีที่สุดตองมีอายุมากกวา ๑๐ ปข้ึน
                                                            

2 อภิชาติ ไทรสังขทัศนีย ผูชวยผูใหญบานเกาะสะเด่ิง สัมภาษณวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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ไป แตวา ๗-๘ ป ก็เปนไรซากแกแลว พื้นที่ไรซากที่ทําไรหมุนเวียน 
สวนใหญมีลักษณะเปนหุบเขา บริเวณที่เรียกวา “ซงปอยแตะ” น้ัน มีหุบ
เขาที่มีช่ือเรียกขานถึง ๙๙ หุบ รวมบริเวณพื้นที่ทําไรหมุนเวียนของ
บานเกาะสะเด่ิง สเนพอง ทิไลปา และจะแก สวนบานกองมองทะไมอยู
ใน “ซงปอยแตะ” ซึ่งเปนการกําหนดเขตมาแตโบราณ เพ่ือการอยู
รวมกับธรรมชาติ และชาวบานสามารถทําไรหมุนเวียนไดอยางเดียว
เทาน้ัน 

 “ซงปอยแตะ” เปนพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิสําหรับคนกะเหรี่ยงในปาทุง
ใหญนเรศวรวาเปนที่ฤาษี มีวินัยขอหามของฤาษี ซึ่งมีคําทํานายเลาตอ
กันมาวา พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิน้ีตอไปขางหนาจะไมมีอีกตอไป เพราะทุก
หมูบานจะตาย ปจจุบันหมูบานกําลังจะตาย เพราะอยูใกลกับความเจริญ 
ปญหาอยูที่วาคนกะเหรี่ยงจะเลือกอยูกับ “วิปสติ” คือ ความตองการเงิน
ทอง หรือ “สัมปสติ” คือการปฏิบัติตามคําสอนของปูยาตายาย หากอยาก
เลือกอยูกับ “สัมปสติ” ก็ตองปฏิบัติ และจะทําเหมือน “วิปสติ” ไมได 

 “คนกะเหร่ียงอยูในซงปสติ ปูยาตายายสอนตองอยูดีๆ ตองปฏิบัติ
ดี ๆ ถาเราปฏิบัติไมไดอยูกับปาไมได เราอยูกับปาตองดูแลดินนํ้าลมไฟ
ใตดินเพราะวามันจะเสีย นํ้าจะแหงแยะ เพราะวาเราไมใชสะอาดขาง
นอกอยางเดียว ตองสะอาดขางในดวย ไมผิดลูกผิดเมีย...ปจจุบันคน
สวนมากอยูวิปสติ คนเราตองเลือก ถามีบุญจะอยูกับซงปสติ แตถาไมมี
บุญวิญญาณจะบินไปวิปสติ เพราะเขาอยากได เดี๋ยวน้ีคนทําไรไมเปน 
ข้ีเกียจ ใชยาฆาหญาอยางเดียว ไรเราไมใชยาฆาหญา บางคนฟนไรก็
เอาเครื่องตัดไมตัด ตอไปถาคนปฏิบัติไมดีจะตองออกไปอยูขางนอก คน
ที่อยูกับซงปสติจะเหลืออยูที่น่ีนิดเดียว”3 

                                                            

3สัมภาษณลุงเนเสง อายุ ๖๐ กวาป บานกองมองทะ สัมภาษณวันท่ี ๑๒ สิงหาคม และ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ 
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กองมองทะ เปนพื้นที่ไรซากที่ทํารวมกันระหวางสองบาน เรียกวา “เพิ่ง
ไชหวอง” 
 เลข ๑“ลายวาบอง” คําวา “ลาย” แปลวาผาหิน และ “วาบอง” 
แปลวาไผเหลือง แปลรวมกันวา ผาไผเหลือง ตนไผเหลืองเปนตํานานที่
เลาขานตอกันมา ไมมีข้ึนอยูจริง วากันวาเวลาไผเหลืองแตกตาขอจะช้ี
ลงดิน  และเน่ืองจากพื้นที่ทําไรหมุนเวียนบริเวณน้ีอยูใกลกับพื้นที่
ศักดิ์สิทธ์ิ คือ “ไลวาบอง” ซึ่งมีลักษณะเปนผาหินที่มีตนไผเหลืองขึ้นอยู 
จึงเรียกพื้นที่ทําไรหมุนเวียนตามช่ือพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ ลักษณะของพื้นที่
เปนหุบเขา ปที่แลว (๒๕๕๕) ทําไรหมุนเวียน ๘ผืนที่ทําในแตละป และ
ยังมีพื้นที่หมุนเวียนไดอีก อาจมากกวาหรือนอยกวา ๘ผืนก็ได พื้นที่ตรง
น้ีครอบครัวไหนมาทําก็ได ไมมีการจับจองเปนเจาของ แตชาวบานมัก
เลือกพื้นที่ทําไรหมุนเวียนที่ไมไกลเกินไปนัก  

 เลข ๒ “เกาะสะเดิ่ง” (ที่ออกเสียงใหถูกตองคือ “โกวทะเด่ิง”) หรือ 
“ทิโคว”  ซึ่งเปนช่ือตนไมชนิดหน่ึงที่ ข้ึนอยูริม นํ้า บริ เวณที่ทําไร
หมุนเวียนตรงน้ีอยูใกลกับหมูบานที่สุด  

 เลข ๓ “ลายวาบองหวอง” แปลวา หุบผาไผเหลือง พื้นที่ไรซากท่ี
ทําไรหมุนเวียนอยูบริเวณหุบ 

 เลข ๔“ ชุยลายโพวคี่” คําวา “ชุยลาย” เปนแมลงชนิดหน่ึง ที่ชอบ
กินตนไมชนิดหน่ึง เรียกวา “ชุยลายโพว”(ภาษาไทยเรียก แมลงทับ) 
สวนคําวา “ค่ี” แปลวาตนไม และหุบเขาที่เต็มไปตนไมชนิดน้ีข้ึนอยู 
เรียกวา “ชุยลายโพวหวอง” คือพื้นที่จุดหน่ึงของพื้นไรซากของไร
หมุนเวียน  

 เลข ๕ “ลายผูแหล” แปลวา ผากระเพาะใหญลักษณะเปนหุบที่
เหมาะแกการทําไร  

 เลข ๖ “ทิโควเผอะ” แปลวา ตานํ้าที่ออกจากโคนตนโพธ์ิ“ทิ” 
แปลวา นํ้า “เคลอะเผอ” แปลวา ตนโพธ์ิพื้นที่ตรงน้ีมีที่ราบกวางเหมาะ
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แกการทําไร และยังมีนํ้าใหดื่มดวย แตพื้นที่ทําไรหมุนเวียนจะไมทําทับ
บริเวณที่เปนตาน้ํา 

 เลข ๗ “หนองโดวะจี่”แปลวาบริเวณที่เปนเมืองของผูหญิงที่มีเงิน
ทองมาก คําวา “หนอง” แปลวา ผูหญิง “โดวะ” แปลวา เมือง  “จ่ี” แปลวา 
เงิน เร่ืองเลาวา แตกอนบริเวณน้ีเปนเมืองของผูหญิงที่มีเงินมีทองมาก   

 เลข ๘ “ไอยโคลง”พื้นที่น้ีมีลําหวยที่มีเรื่องเลาวาสามารถกัดเสียม
ที่ใชทําไร ถานําไปแชไวในลําหวยแหงน้ีน้ี ชาวบานเห็นวา อาจมี
ความหมายในภาษาไทยวาเสียมที่มีคมก็ได พื้นที่ไรซากท่ีหมุนเวียน
บริเวณนี้มีขนาดกวางขวางกวาพื้นที่อื่นๆ จากลักษณะพื้นที่เปนหุบกวาง
ใหญ สามารถหมุนทําไรหมุนเวียนไดนานเปนสิบป  

 เลข ๙“บือเสอสะ” แปลวา ขาวเมล็ดดํา บริเวณตรงน้ีมีลําหวยที่มี
หินลักษณะเหมือนเม็ดขาวแตมีสีดํา มีเรื่องเลากันวา ถาเอาหินดํามาวาง
ที่ฝาหมอขาวจะทําใหขาวในหมอเปนสีดํา แตชาวบานยังไมเคยทดลอง
จริงวาขาวเปลี่ยนเปนสีดําตามคําบอกเลาหรือไม  

 เลข ๑๐“หนองโซลา” หมายถึง ผูหญิงที่ ช่ือโซลาถามีคําวา 
“หนอง” หมายถึงผูหญิง ซึ่งจะมีช่ือเรียกตางๆ คําวาโซลา หมายถึงตน
ปอ เช่ือวาสมัยกอนผูหญิงที่ช่ือโซลามาตายที่บริเวณน้ี   

 เลข ๑๑ “อองปงลุง”หมายถึง ภูเขาหินที่มีถ้ํา ๓ ถ้ํา ถ้ํามีขนาด
ใหญที่จุคนไดเปนรอยคน ในถํ้ามีนํ้าดื่มพรอม เลากันวาสมัยกอนเปนที่
เก็บพระพุทธรูปจํานวนมาก  

 เลข ๑๒“หนองจาเปลว” ผูหญิงที่ช่ือจาเปลว เปนพื้นที่ลุมมีลําหวย 
ไมมีลักษณะเปนภูเขา 

 เลข ๑๓“คงหวอง” หมายถึง หุบดงตนระกํา 

 เลข ๑๔ “ยองแผ”ผูชายช่ือแผที่บวชเปนพระแลวสึกออกมาทําไร
คําวา “ยอง” แปลวา ทิดหรือผูที่เพิ่งสึกจากพระในภาษาไทย  
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 เลข ๑๕ “ที่ผูเชอะ” คือ พื้นที่ตั้งเดิมของหมูบานเกาะสะเดิ่งตอนที่
ยังไมมีผูคนมาอาศัยอยู ซึ่งมีงิ้วปาขึ้นอยูริมนํ้าจํานวนมาก 

 เลข ๑๖ “ผิลากู”  หมายถึง ตนพลูที่ข้ึนพันรอบตนกระดังงา (“ผิ
ลา” แปลวา ตนพลู “กู” แปลวา ตนกระดังงา) บริเวณน้ีมีตนพลูข้ึนอยูริม
ลําหวยจํานวนมาก จนเล้ือยข้ึนตนกระดังงา คนที่ไปทําไรคนแรกอาจ
เห็นตนพลูเลื้อยข้ึนตนดังงาก็เลยใชเปนช่ือเรียก  

 เลข ๑๗ “ที่พูปลี้”  หมายถึง ลําหวยเล็กๆ ที่มีนํ้าไหลออกมาไม
มากนัก เช่ือวาแตกอนที่ชาวบานจะเขามาตั้งถิ่นฐาน บริเวณนี้เคยเปน
เมืองของชนเผาละวา หรือ “วาเดิ่ง” เพราะฉะนั้น สุสานของคนละวาพบ
หลายที่ในตําบลไลโว  

 เลข ๑๘ “เหนเลียะดู”ช่ือภูเขาหินที่มีความสูงและมีความชันมาก 
(“เหนเลียะ” แปลวา นรก) 

 เลข ๑๙ “เฉอไดถอง”ช่ือหวยที่มีลักษณะเหมือนนํ้าตกเปนช้ันๆ  

 เลข ๒๐ “ผองเคอฉาย” คําวา “ผอง” แปลวา ยุงฉาง “เคอฉาย” คือ
การขุดรองลึกรอบๆ ซึ่งเปนเรื่องเลาตอกันมาวาตองขุดรองใหลึกรอบยุง
ฉาง เพื่อปองกันไมใหหนูมากินขาว สมัยกอนนาจะมีหนูจํานวนมากไร
ซากบริเวณน้ีเปนหุบที่มีพื้นที่กวางขวางอีกพื้นที่หน่ึง 

 เลข ๒๑“หงูซองเง”  เปนช่ือของลําหวย คําวา “หงูซอง” แปลวา 
งูเหา “เง” แปลวา มา 

 เลข ๒๒“ที่ผูไนเซ”เปนเรื่องเลาที่เกี่ยวกับตระกูลตนผ้ึง (ตนไมที่มี
ผ้ึงมาอาศัยอยูจํานวนมาก ถาใครเปนเจอตนผ้ึงที่ยังไมเคยมีใครข้ึนถือ
วาตนผ้ึงเปนของผูที่พบคนแรก คนอ่ืนจะไปขึ้นไมได และตนผ้ึงน้ีจะเปน
มรดกสืบทอดไปถึงลูกหลาน) เลาวา บริเวณนี้มีตนผ้ึงขึ้นอยู โดยไลโว
ไปพบตนผ้ึงน้ีกอนและข้ึนเก็บนํ้าผ้ึงทุกป วากันวาตนผ้ึงตนเดียวมีรังผ้ึง
อยูนับรอยรัง แตละปข้ึนเก็บนํ้าผ้ึงไดจํานวนมาก นํานํ้าผ้ึงมาแบงกันทํา
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ยาในเขตไลโว แตตอมามีปหน่ึงที่ทางลังกามาข้ึนตนผ้ึงน้ีโดยไมบอกไล
โว ทําใหเกิดความขัดแยงกัน จากน้ันก็มีการปกหลักแบงเขตระหวางไล
โวและลังกาในบริเวณน้ีข้ึน  

 เลข ๒๓ “ชองกะโตะ”  เปนเสียงรองของไกปา (ไกกะตาก) “ชอง” 
แปลวา ไก และ “กะโตะ” คือเสียงไกปารอง เน่ืองจากวาพื้นที่บริเวณน้ีมี
ไกปาจํานวนมาก และยังเปนช่ือของแมนํ้าชองกะโตะ 

 เลข ๒๔“เฉอหวองพู”หุบเล็กๆ หรือ ปาไผนอยบริเวณน้ีทําไรได
นอยคน พื้นที่ไรซากที่เหมาะสมมีขนาดเล็ก  

 เลข ๒๕ “โนนวยชง” หมายถึง ตนตีนเปด๑ ตน แตแตกยอด
ออกเปน ๗ ตนขางบน ปจจุบันไมเห็นตนตีนเปดน้ีอยูแลว แตคนรุน
กอนๆ เลาตอกันมาวามีคนเคยเห็นตนตีนเปดที่มียอด ๗ ยอดจริง  

 เลข ๒๖“เพิ่งไฉหวอง”เปนหุบเขาที่มีตนสมปอยข้ึนอยูมาก รวมกับ
ตนไผ 

 เลข ๒๗“คึ๊ยพะแล” หมายถึง ไรซากที่มีพื้นที่กวาง 

 เลข ๒๘“แตะแหงะ” ไมสามารถแปลความหมายได เพราะวา
ไมใชภาษากะเหร่ียงเรียกตอกันมา 

 เลข ๒๙ “เผียวกรุ” หมายถึง สวนกัญชา “เผียว” แปลวา กัญชา 
“กรุ” แปลวาสวน แตกอนพื้นที่บริเวณน้ีปลูกกัญชากันมากเคยมีนายทุน
และคนมอญมาปลูกอยูที่น่ีเปนรอยไร มีการนําคนงานมาจากอีสานมา
ปลูก ปจจุบันน้ีไมไดปลูกแลว  

 เลข ๓๐ “ที่ไซทา”ชาวกะเหรี่ยงเห็นวาไมนาจะใชภาษากะเหรี่ยง 
เพราะไมรูความหมายของภาษาที่ใชเรียก 

 เลข ๓๑-๓๔ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ไมใชพื้นที่ไรซากทําไรหมุนเวียน 
ไดแก เลข ๓๑ เจดียไลวาบอง, เลข ๓๒ “กะชองวาคองลอง” หรือ 
รอยเทาชางเผือก, เลข ๓๓“โบลอง” เคยมีเจดียทรายสรางอยู, เลข ๓๔ 
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“ลายเถอะไจ” เปนที่ตั้งของพระธาตุเกาแก (“ลาย” คือ หนาผา, “เถอะ” 
คือพระธาตุ และ “ไจ” คือ พระพุทธเจา) ผูเฒาผูแกเลาใหฟงวา สมัยกอน
ชาวกะเหรี่ยงในเขตทุงใหญนเรศวรมาทําบุญกันกันที่น่ีมาก เพราะเช่ือ
วาเหลาเทวดาและนางฟาพากันลงมาชุมนุมกันอยูที่น่ี แตเกิดมีคนมอญ
ไปไลจับนางฟา จากน้ันเปนตนมาเหลาเทวดาและนางฟาก็ไมลงมาอีก
เลย ปจจุบันน้ี ทุกปคนกะเหร่ียงจะไปทําบุญทุกป สวนใหญทําบุญเพื่อ
ขอใหอยูเย็นเปนสุข  และไมเปดใหคนขางนอกเขาไปในบริเวณพระ
ธาตุแหงน้ี 

 ๔.๒.๑ แปลงไรหมุนเวียนของครัวเรือนบานเกาะสะเดิ่งในชวงป 

๒๕๕๐-๒๕๕๖ 

 จากการสัมภาษณครัวเรือนชาวบานเกาะสะเดิ่ง ๑๒ ครัวเรือน ทํา
ไรหมุนเวียนในพื้นที่ไรซาก ๑๒ แหง ไดแก ๑. บานเกาะสะเดิ่ง หรือ “ทิ
โคว” (ในนั้นยังมีช่ือเรียกพื้นที่ทําไรหมุนเวียนตางๆ เชน เฆซี่, หนองจ่ี
อ่ัว, เฆบองทู, ทิเชอ, เผ่ียผองดู, หนองจ่ีวา)   ๒. ลายวาบอง ๓. ลายวา
บองหวอง ๔. ชุยลายโพวค่ี ๕. ทิโควเผอะ ๖. ผองเคอฉาย ๗. ยองแผ 
๘. ที่ผูเชอะ ๙. ที่พูปลี้ ๑๐. เฉอหวองพู (หมองเฉียะ, มุงเจ่ีย) ๑๑. หนอง
จาเปลว และ ๑๒. หนองโดวะจ่ี จากไรซาก ๓๐ แหง ทั้งน้ีไรซากแตละ
แหงสามารถหมุนอยูในบริเวณน้ัน ซึ่งจะมีช่ือเรียกแตกตางกันไป 
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๑๓๕ 

 

ปรับพื้นที่ราบทํานากันมากขึ้น เม่ือพื้นที่สวนหน่ึงกลายเปนสวนทําให
พื้นที่ทําไรหมุนเวียนลดลง และการที่หลายครอบครัวทําไรหมุนเวียนใน
พื้นที่ไรซากใกลกับหมูบานมากข้ึน จึงจําเปนตองเลือกถางไรในพื้นที่ปา
ซากปาออน 

“เหตุผลที่ทําไรในไรซากออนเพราะวาไมมีเวลา ตองเลือกทําใกลมีเวลา
ตอนไหนก็ไปตอนน้ัน ไปเชาเย็นกลับได” 4 

“ในพื้นที่ใกลๆ หมูบานความเปลี่ยนแปลงก็เริ่มจะเกิดแลว เม่ือกอนมีแต
ไรขาว แตปจจุบันเริ่มจะมีสวน ความม่ันคงของชีวิตเริ่มมีสวน แลวแต
กําลังของแตละคน สวนใกลๆ บาน ถาเขาไปในพื้นที่ที่มองเหมือนปาแต
จะเปนสวน พอโตข้ึนมาพวกไมปาที่ข้ึนมาก็คอยๆ หมดไป” 5 

 ปจจัยการจํากัดการทําไรในพื้นที่ไรซากแกจากเจาหนาที่ปาไมมี
สวนสําคัญที่ทําใหครัวเรือนในบานเกาะสะเด่ิงตองทําไรในพื้นที่ไรซาก
ออน และหันไปทําสวนไมผลไมยืนตนที่ถาวรมากขึ้น แตคนบานเกาะ
สะเดิ่งยังไมทิ้งการทําไรหมุนเวียนแมวาบางครอบครัวจะมีปญหาดาน
แรงงาน การใชยาฆาหญาชวยเปนทางเลือกหน่ึงของบางครอบครัว ใน
กรณีที่ถางหญาไมทันหรือบริเวณที่หญาขึ้นรกมาก การเลือกพื้นที่ทําไร
ที่เปนปาแกจึงชวยลดการใชแรงงาน หญาที่ข้ึนรกทําใหบางครั้งตอง
ปลูกขาวนอยกวาพื้นที่ที่ถางไรไว เพราะวาแรงงานนอย ดายหญาไม
หมดจึงตองหยอดขาวเทาที่ดายหญาได 

 แมวาคนรุนหลังจะออกจากบานไปมาก แตก็ยังมีคนที่ไปทํางาน
ในเมืองแลวกลับมาทําไรหมุนเวียน ตัวอยางเชน ครอบครัวของพรชัย 
สุดกองหลา อายุ ๓๔ ป มีลูก ๔ คน คนโตอายุ ๘ ป เรียนรูการทําไรเมื่อ
ครั้งเด็กๆ แตเม่ืออายุ ๑๖ พอแมเสียทั้งสองคน จึงเขาไปทํางานในเมือง 
                                                            

4สัมภาษณ นายพรชัย สดุกองหลา อายุ ๓๔ ป สัมภาษณวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
5สัมภาษณนายอภิวันท ไทรสังขสันธิติ ผูใหญบานเกาะสะเดิ่ง อายุ ๔๑ ป สัมภาษณวันท่ี ๒๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ 
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๑๓๘ 

 

และไปๆ มาๆ จนแตงงานมีครอบครัวไดเริ่มทําไรของตัวเอง เพราะ
เคยเติบโตมากับการทําไร เม่ือเปรียบเทียบกับการทํางานในเมืองแลว 
การทําไรเปนงานที่ทําเพื่อครอบครัวไมเหมือนกับทํางานใหคนอ่ืน 
สําหรับอนาคตของลูกมองวาอยากใหทํางานเปนครูอยูในหมูบานเพื่อให
มีอาชีพอ่ืนควบคูไปกับการทําไรไปดวย 

อีกตัวอยางคือ ครอบครัวของชลา ไทรสังขสันธิติ อายุ ๓๑ ป มีลูก 
๓ คน คนโตอายุ ๑๑ ป ชลาเรียนจบ ม.๓ และกลับมาทําไรกับพอแม

จนกวาอายุ ๒๐ กวาป ทําหมุนเวียนอยูที่ “ไอยคลุง” อยู ๗-๘ ป ชลาเคย
ไปทํางานที่กรุงเทพได ๙ เดือน แลวไมกลับไปอีกเลย เพราะไมชอบ 
“แสงสีมันแย ตอนเปนวัยรุนก็ชอบ ไมมีเงินเก็บ กลับมาอยูบานดีกวามา
ชวยพอแมทําไรดีกวา ผมวาผมชอบอยางน้ีมากกวา ไมรูสึกเหน่ือย ผม
ชอบไปดูตนขาว เวลามันโตข้ึนมาก็หายเหน่ือย เด็กสวนใหญจะคิด
อยางไรไมทราบ แตรุนผมสวนใหญไปขางนอกแลวจะกลับมา แตบาง
คนก็กลับมาไมไดคือเขาไปเพลิน” เม่ือแตงงานมีครอบครัวก็ชวย
ครอบครัวของพอตาทําไร จนแยกครอบครัวทําไรของตนเอง แมวาชลา
จะทําพิธีกรรมตามประเพณีในข้ันตอนตางๆ ไมครบทุกขั้นตอน แตยังคง
รักษาพิธีกรรมสําคัญ อยางการเส่ียงทายปา การปลูกขาว ๙ กอ (บือชิ
เบอะ) และอัญเชิญแมโพสพ (พิบือโย) และไมทําไรในพื้นที่ตามขอหาม 
โดยจะเลือกพื้นที่ที่เปนไรซากที่เคยทําไรมากอน 

 ผูที่ตัดสินใจวาจะเลือกทําไรที่ไหนเปนบทบาทของหัวหนา
ครอบครัว เชน พอ หรือพอตา (ในกรณีที่ลูกสาวและลูกเขยยังไมแยก
ครอบครัว) ในพื้นที่ที่ไมไดหวงหามตามประเพณีความเชื่อ เปนพื้นที่ไร
ซากเดิมที่เคยทําไรมากอน ที่สําคัญคือดูวาปาฟนตัวดีหรือยัง เชน ดูวา
ปาโปรงหรือยัง ไผโตหรือยัง ไมโตหรือยัง ดินมีความชุมช้ืนพอไหม ใน
พื้นที่ไรซากที่เปนหุบเขากวางสามารถหมุนอยูภายในบริเวณน้ันได
หลายป เชน ครอบครัวของตงชิ กิตติขจรคีรี ครอบครัวของคําสุข โกศล



๑๓๙ 

 

การกิจ และเทิดศักดิ์ ทองผาสุจริต หมุนอยูในบริเวณ “ที่โคลวเผอะ” ๑๓ 
ป ๖ ป และ ๔ ป ตามลําดับ สวนครอบครัวจันทรเพ็ญ ไทรสังขทัศนีย 
หมุนอยูบริเวณ “ท่ีพูเชอะ” ๖ ป, ครอบครัวกตัญู ทองผาชะงอน หมุน
อยูบริเวณ “ลายวาบอง” ๓ ป เปนตน ทั้งน้ี การหมุนอยูหลายปน้ันสวน
หน่ึงมาจากเหตุผลที่ถูกจํากัดจากเจาหนาที่ปาไมไมใหไปถางไรซากท่ี
เปนปาแก จึงจําเปนตองทําไรในบริเวณเดิมในไรซากที่มีอายุการฟนตัว
นอยลงหรือไรซากออน อีกเหตุผลหน่ึงคือแรงงานไมพอในการยายไป
ทําไรในพื้นที่ที่ไกลออกไป 

๔.๓ ไรหมุนเวียนบานกองมองทะ 
 บานกองมองทะ สมาชิกชุมชนมีทั้งหมด ๑๒๐ ครัวเรือน แต

ครอบครัวที่ยังคงทําไรหมุนเวียนดั้งเดิมในปจจุบันเหลืออยู  ๒๕ 
ครอบครัว ระบบการทําไรหมุนเวียนของหมูบานกองมองทะเปล่ียนแปลง
ไปอยางมากเม่ือเทียบกับหมูบานกะเหร่ียงในตําบลเดียวกันเน่ืองจากเปน
หมูบานหนาดานที่เขาถึงไดงายที่สุด จากการมีถนนลูกรังเขาถึงหมูบาน
ทําใหการเดินทางสะดวก ซึ่งเปนปจจัยสําคัญหน่ึงที่ทําใหหมูบานน้ีเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมากกวาหมูบานอ่ืนๆ ในตําบลไลโว แต
ปจจัยสําคัญมาจากแรงกดดันจากเจาหนาที่รัฐ ในการจํากัดการทําไร
หมุนเวียนในพื้นที่ไรซากแกที่มีอายุมาก ทั้งน้ี บานกองมองทะสวนใหญ
ไดปรับเปลี่ยนจากระบบการทําไรหมุนเวียนมาทําสวน ทําไรคงที่ และ
ทํานากันมากขึ้น ครอบครัวที่ยังคงทําไรหมุนเวียนดั้งเดิมในปจจุบันของ
บานกองมองทะมีจํานวนลดลงอยางมาก ซึ่งปจจุบันสวนใหญจําตองลด

รอบหมุนเวียนลง ในพื้นที่ไรซากที่มีอายุนอยลงคือ ๓ – ๕ ป จากเดิมจะ

เลือกทําในพื้นที่ไรซากที่มีอายุอยางนอย ๑๐ - ๑๕ ป 
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 เลข ๔ “กองมองหวอง” หมายถึงหุบเขาหวยกองหมอง สวน 
“หวอง” หมายถึง หุบเขากวางใหญ (บานกองมองทะ ตั้งช่ือตามสายหวย
น้ี โดยคําวา “ทะ” หมายถึง บรรจบ บริเวณที่ตั้งบานกองมองทะเปนจุดที่
หอยกองหมองไหลมาบรรจบกับแมนํ้ารันตี) พื้นที่บางสวนไดมีการจับ
จองเปนเจาของ แตยังใหญาติพี่นองหรือเพื่อนบานใชพื้นที่ได 

 เลข ๕ “เพิ่งไชหวอง” หมายถึง หุบเขาตนสมปอย คําวา “เพิ่งไช” 
คือ ตนสมปอยไรซากผืนน้ีทํารวมกับบานเกาะสะเดิ่ง 

 เลข ๖ “นงพูคี่” หมายถึง ตนนํ้าของสายหวย เรียกวา “นงพู” 

 เลข ๗ “อองไวคี่” หมายถึง ตนนํ้าของสายหวยช่ืออองไว คําวา 
“อองไว” ไมมีความหมายในภาษากะเหรี่ยง คิดวาเปนภาษาของคนวา ที่
เช่ือวาเคยตั้งถิ่นฐานในบริเวณน้ีแตโบราณ พบสุสานของวาหลายแหง 
คําน้ีนาจะเปนภาษาวา บริเวณน้ีมีพื้นที่เหมาะสมทําไรมีนอยเพราะมีตน
นํ้า ไมใหญอยูมาก แตปาไผมีอยูนอย มีเพียงบางปที่ทําไรหมุนเวียน 

 เลข ๘ “หวยปองปุง” ทุงเลี้ยงสัตวมีบางครอบครัวที่เขาไปทํานา
เหมือนกัน 

 เลข ๙ “เชอเจี่ยะหวอง” คําวา “เชอเจ่ียะ” คือ ครกตําขาวเกาแก 
ปจจุบันพื้นที่ตรงน้ีเปนสวนผลไมและปลูกพืชเศรษฐกิจของชาวบาน
กองมองทะ ซึ่งมีการจับจองเปนเจาของที่ดินของครอบครัว 

 เลข ๑๐“พูลาหวอง” หมายถึง หุบเขาใบพลู คําวา “พูลา” คือ ใบ
พลู พื้นที่ น้ีเปนพื้นที่ที่มีการจับจองเปนเจาของ ปลูกขาวไรซ้ําพื้นที่ 
ไมไดทําตามประเพณีดั้งเดิมแลว     

 ๔.๓.๑ แปลงไรหมุนเวียนของครัวเรือนบานกองมองทะในชวงป 

๒๕๕๐-๒๕๕๖ 

 การทําไรหมุนเวียนของบานกองมองทะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
อยางมาก ปจจุบันสวนใหญทําไรในพื้นที่ที่กําหนดเปนปาช้ัน ๒ หรือ



๑๔๒ 

 

พื้นที่เกษตรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจไดและครัวเรือนสามารถครอบครองเปน
เจาของพื้นที่ทําเกษตรได เชน ทําสวน ปลูกมันสําปะหลัง หรือทําไรขาว
ที่รอบหมุนเวียนส้ันมาก หรือบางครั้งก็ทําซ้ําในพื้นที่เดิม และครัวเรือน
จํานวนนอยที่ไปทําไรหมุนเวียนในพื้นที่ไรซากในโซนปาช้ัน ๓ ซึ่งเปน
พื้นที่ที่ใหทําไรหมุนเวียนตามประเพณีดั้งเดิมเทาน้ัน จากการลงพื้นที่

และสัมภาษณ ๖ ครัวเรือน ในชวงป ๒๕๕๐– ๒๕๕๖ ที่ทําไรในพื้นที่ปา
ช้ัน ๓ (พ้ืนที่ทําไรหมุนเวียนตามประเพณี) ใน ๔ พื้นที่ คือ ที่พูฆวายค่ี 
เฆพูกลา เพ่ิงไชหวอง และกองหมองหวอง ซึ่งพบวาพื้นที่บางสวนใน
โซนกองหมองหวองและเฆพูกลาไดมีการครอบครองเปนเจาของโดย
ครัวเรือนในพื้นที่น้ีดวย สําหรับในพื้นที่ปาช้ัน ๒ ซึ่งกําหนดใหสามารถ
ปลูกพืชเศรษฐกิจได ชาวบานสวนใหญทําไรขาว และปลูกพืชเศรษฐกิจ
ใน ๒โซน คือ พูลาหวอง และเชอเจ่ียะ ซึ่งยังมีช่ือเรียกพื้นที่ยอยๆ อีก 
เชน กุยดี้ เตียวจอง ฯลฯ ในโซนพูลาหวอง และ ไซหมองทงทา, ทินอ
เอาะ, กากอแมะ ฯลฯ ในโซนเชยเจ่ียะ) 

 การทําไรหมุนเวียนตามประเพณีดั้งเดิมในบานกองมองทะมี
แนวโนมวาอาจจะไมมีใครในหมูบานที่อยากทําอีกตอไป คนรุนปจจุบัน
ที่ยังทําไรหมุนเวียนในพื้นที่ปาช้ัน ๓ เหลืออยูนอยและมีอายุมาก สวน

ใหญอยูในชวงอายุ ๕๐ - ๖๐ ป และลุงเนเสง ที่มีอายุกวา ๖๐ ป ดวย
ขอจํากัดดานแรงงานที่สวนใหญอายุมากและแทบไมมีลูกหลานชวยทํา
ไรเลย จึงทําใหไมสามารถไปทําไรหมุนเวียนในพื้นที่ปาช้ัน ๓ ซึ่งตอง
ข้ึนเขาไปไกล 

“ปจจุบันไมไดทําไรที่ปาช้ัน ๓ เพราะวาขึ้นเขาไมไหวแลว เพิ่งเลิกทํา ๓ 
ปแลว ไดขาวก็แบกลงมาไมไหว ลูกก็ไมอยากขึ้นเขา ชอบอยูเมือง
มากกวา มีลูก ๖ คน บางคนไปทํางานในเมืองไปๆ มาๆ ชวงตอนลูก
เด็กๆ เขาอยากไดเส้ือผาก็ซื้อใหไมได นาฬิกา รถเคร่ือง เขาอยากได
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๑๔๔ 

 

(ขาว ๙ กอ) และการกินขาวใหมเอาไว หรือบางครอบครัวบางปทําครบ 
บางปก็ทําไมครบ แตอยางนอย ๓ ปตองทําใหครบข้ันตอนตามประเพณี 
ไมเชนน้ันจะหายไป ในขณะเดียวกันก็หันมาทําสวน ปลูกเศรษฐกิจ
อยางมันสําปะหลัง การบุกเบิกที่นา ซึ่งเกิดขึ้นพรอมกับสิทธิการ
ครอบครองของครอบครัวเหนือผืนดิน  เม่ือหมุนไรในปาออนนานข้ึน 
ดินจึงเริ่มเส่ือมความสมบูรณ เชน บริเวณกองหมองหวอง บางครอบครัว
เริ่มใชปุยยูเรียชวยเพิ่มผลผลิตขาว แตยังใชในปริมาณนอย และตองใช
ยาฆาหญา และพื้นที่ที่ปลูกซ้ํานานไมสามารถฟนเปนปาไดแลว 

 ปาฟนตัวดีที่สุด หรือปาแกที่สุด อยูไกลที่สุดอยูที่เพิ่งไชหวอง ใช
เช้ือขาวนอย ใหผลผลิตสูง บริเวณกองหมองหวองปาที่ฟนตัวพอทําไร
ไดเริ่มหมดแลว บางครอบครัว เชน ครอบครัวนางมะเย็งออง และนาย
ประสงค ไกรศรีพบสุข ซึ่งทําในโซนกองหมองหวอง (ไซหมองทงทา) 

ในปน้ี (๒๕๕๖) แตปหนาจะตองเปลี่ยนพื้นที่ทําไรแลว “เพราะวาปาจะ
หมดแลว ตองไปทําที่กองหมองหรือเพิ่งไชหวอง ยังมีที่ไรซากที่นงค้ีกับ
อองไวค่ีก็มี สองที่น้ีไมเคยไปทํา ถากลับไปทําจริงๆ ก็จะไปที่กองหมอง 
หรือเพิ่งไชหวอง ไกลหนอยแตทํานิดหนอยก็พอกินแลว ไปกองหมอง
เดินช่ัวโมงกวาๆ เพิ่งไชหวองเดินจากกองหมองไป ๒ ช่ัวโมงกวาๆ ตํา
ขาวเปนขาวสารแบกลงมา พอขาวสารหมดก็ข้ึนไปตําแลวขนลงมาใหม 
แตกอนขนลงมาหมดตอนมีแรงดีๆ หนุมๆ ทิ้งขาวไวที่ไรก็มีสัตวปามากิน
บาง ที่ไซหมองทงเดินไป ๒ ช่ัวโมง แตขนทางเรือหรือขนทางรถโฟววิ
ลตอนหนาแลง”8 

 บางครอบครัว เชน ลุงเนเสง ตลอด ๓๐ ปที่ผานมา ทําไร
หมุนเวียนเพียง ๒ แหง คือ บริเวณ “เพิ่งไชหวอง” และ “เฆพูกลา” โดย
หมุนอยูที่ “เพิ่งไชหวอง” อยูนานถึง ๑๗ ป และหมุนอยูที่ “เฆพูกลา” ๑๐ 

                                                            

8สัมภาษณนายประสงค ไกรศรีพบสุข (สามีนางมะเย็งออง) อายุ ๔๒ ป วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
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๔.๔ พื้นที่ตองหามตามความเชื่อในการทําไรหมุนเวียน 

 การหาพื้นที่ทําไรขาวหรือไรหมุนเวียนจะเริ่มจากขั้นตอนการหา
พื้นที่ที่เหมาะสม ชาวกะเหร่ียงทุงใหญอธิบายข้ันตอนการเลือกพื้นที่ทํา
ไรหมุนเวียนเรียกวา อธิษฐานปา พื้นที่ที่จะใชทําไรจะตองไมเปนพื้นที่
ตองหามตามความเช่ือของคนกะเหร่ียงใหหลีกเลี่ยงการทําไรในพื้นที่ที่
มีความออนไหวทางนิเวศ ซ่ึงอาจทําใหเกิดการทําลายระบบนิเวศของ
ดิน นํ้า ปา และสัตวปา ความเช่ือเหลาน้ันสืบทอดผานคนรุนตอรุน จาก
พอสูลูก ดวยการเรียนรูผานการทําไร  แต เ ม่ือแนวโนมที่การไร
หมุนเวียนตามประเพณีดั้งเดิมกําลังลดนอยถอยลง คนรุนใหมๆ ไมสืบ
ทอดการทําไรตอจากพอแม ผูเฒาผูแกจึงเกรงวาประเพณีความเช่ือใน
การทําไรหมุนเวียนของคนกะเหร่ียงจะสูญหายไป จึงไดทําบันทึกไวเปน
ภาษากะเหร่ียงเพื่อใหลูกหลานสืบทอดประเพณีความเช่ือที่เปนขอหาม
ในการทําไรเอาไวเปนลายลักษณอักษร เชน บันทึกของผูบ่ือ ผูเฒาผูแก
บานจะแก และบันทึกของลุงเนเสง บานกองมองทะซึ่งกําลังรวบรวมจาก
ผูเฒาผูแกบานอ่ืนๆ ดวย รวมทั้งการทําวิจัยของชุมชนไลโวโดยการ
สนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบล โดยพื้นที่ตองหามในการทําไร
เทาที่รวบรวมจากการสัมภาษณ บันทึกและงานวิจัยดังกลาว ดังตอไปนี้ 

 ๑) “ที่ทงผู” หรือ ตานํ้า หรือบริเวณที่นํ้าที่ผุดขึ้นมา (เคาะคูดอง)  
หามเลือกทําไรอยูเหนือพื้นที่ที่มีนํ้าผุดจากผืนดินที่มีนํ้าอยูตลอดทั้งป 
เพราะมีความเช่ือวาเจาที่แรง เปนที่อยูของเจาปาเจาเขา หากใครไปทํา
ไรอาจทําใหเจ็บปวยหรืออาจถึงตายได อธิบายไดวาหากปลูกขาวเหนือ
พื้นที่ที่เปนตาน้ําจะทําใหเกิดการทําลายพื้นที่ตนนํ้าและเปนเหตใุหตานํ้า
แหง 

 ๒)“ยาลิ่งไคควอง” แปลเปนภาษาไทยวา ปลากางสูคดี“ยาลิ่ง” คือ 
ปลากาง ซึ่งเปนปลาที่อาศัยอยูบริเวณที่เปนตานํ้า“ไคควอง”แปลเปน



๑๔๗ 

 

ภาษาไทยวาจะมีเรื่องราวที่ตองสูคดีหมายถึงวาพื้นที่ตองสูคดีหามทําไร
ในพื้นที่เนินเขาที่มีรองนํ้าทั้งสองดานของเนินเขา ชวงฝนตกปลากางจะ
ข้ึนมาเลนนํ้า ถาปลากางอยูแสดงวาพื้นที่ตรงน้ันมีโพรงอยูใตดิน พอ
เวลาน้ําหลากปลากางจะเขาไปเลนนํ้าตามรองนํ้า ถาทําไรบริเวณน้ีจะ
เกิดการสูคดีความหรือเกิดความขัดแยงกันและจะเสียนํ้า อธิบายไดวา
พื้นที่ลักษณะดังกลาวเปนตนนํ้า หากทําไรจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศ
ตนนํ้า ทําใหไมมีนํ้าไหลลงสูลําหวยและแมนํ้า 

 ๓)“ไคคลึชองพู” หรือ หลังเตา พื้นที่ภูเขาที่มีลักษณะเหมือนหลัง
เตาหรือพื้นที่สันเขา ครอบครัวเดียวหามทําไรทั้งสองฝง ถาทําไรถือวา
ผิดและจะมีปญหาหนักแตสามารถทําดานใดดานหน่ึงได แตหามทําไร
เต็มพื้นที่ทั้งหมดบนภูเขาหลังเตา เด็ดขาดถาฝนทําไรจะทําใหการนับ
ถือเสียไป เปรียบเทียบเหมือนกับลูกศิษยที่ไมเช่ือฟงครู หรือรูเกินครู 

 ๔)“เชอนะหนุผลี่” หรือ ลิ้นยักษ คือบริเวณบนภูเขาที่มีสายหวยมา
รวมกัน หามทําไรเต็มพื้นที่ระหวางหวยหน่ึงจรดอีกหวยหน่ึง โดยทําไร
ดานใดดานหน่ึงไดแตหามทําขึ้นไปถึงยอดเขา 

 

  

 ๕) “กะชองโพลง” หามทําไรครบรอบภูเขา สามารถทําดานใด
ดานหน่ึงไดแตหามทําถึงยอด เพราะขางบนเปนคําสาป เปนทางเจาปา
เดิน และขางในก็เปนสายน้ํา 

 ๖) “ทปูะทเูถิง่”เขารูปนกกระสาบิน บริเวณที่เนินเขาหนึ่งมาจรด
กับอีกเนินเขาหน่ึง หรอืพื้นที่บรรจบระหวางสองทวิเขาลักษณะเหมือน
ปกนก หามไมใหครอบครวัเดียวทําไรทั้งสองฝง ถาสองครอบครัวทําได 
ลักษณะของพื้นที่จะเปนรองนํ้ายาวอยูตรงกลางระหวางเนินเขาสองลูก 

“เชอน๊ะหนุผลี”่ หา้มทาํไรเ่ตม็พืน้ทีล่าํหว้ย

สองสายทีไ่หลมาบรรจบกนั 



๑๔๘ 

 

บางพื้นทีร่องนํ้ามีความลาดชันนอยแตบางพืน้ที่รองนํ้ามีความลาดชันสูง 
ซึ่งสวนใหญดานลางจะเปนพื้นที่ชุมนํ้า ถาถางพื้นที่สองฝงอาจทําให
พื้นที่ชุมนํ้าแหง ในชวงหนาฝนถาฝนตกนํ้าอาจพัดพาขาวหักได 

 ๗) “ทีว่าลาโคว”บริเวณฝงแมนํ้าหรือลําหวยที่มีนํ้าตลอดป หรือ
แมนํ้าที่มีชีวิต เรียกวา “ทเิม่ิง” ปลาเวียนวายขึ้นได ครอบครัวเดียวหาม
ทําไรครอมสองฝงแมนํ้าหรอืลําหวยแตสามารถทําไรดานใดดานหน่ึงได 
หรือถาเปนสองครอบครัวกส็ามารถทําได แตหามทําไรตดิลําหวย เพราะ
มีความเช่ือวาลําหวยทั้งสองฝงเปนเสนทางของพระแมคงคา ทั้งน้ี หาก
ทําใกลลาํหวยเกินไปอาจทาํใหตลิ่งพังและทาํใหนํ้าตืน้เขินได และการ
ทําไรสองฝงหวยของครอบครัวเดียวน้ัน ถือวาเปนคนโลภมาก ซึ่งขัดกับ
วิถีชีวติของชาวกะเหรี่ยง หรือหากทาํไปอาจดูแลไมทัว่ถึง 

 ๘) “กาลทิ”ุ แปลวา ปากทางชองแคบ “กาลิ” หมายถึง ทางแคบ 
สวนคําวา “ทุ” คือปาที่อยูบริเวณชองทางแคบ “กาลิท”ุ หมายถงึทางเดิน
ของสัตวปา หามทาํไรขวาง 

 ๙) “ทินุไท” หามทําไรครอมตรงกลางบริเวณที่แมนํ้าสองสายแยก
ออกและมาบรรจบกันอีกครั้ง ถาที่กวางหรือ “นุไท” ทําสวนหน่ึงสวนใด
ได “นุไท” ในภาษากะเหรี่ยง หมายถึงลักษณะเหมือนปลาปงที่ถูกหนีบ

ดวยไมไผผาซีก ปดหัวปดทาย ถาพื้นที่ตรงไหนที่ลักษณะเหมือน "นุไท"  
หามทําไร ยกเวนวาบริเวณนั้นมีพื้นที่กวางอนุญาตใหทําไรบางสวนได
แตหามเต็มพื้นที่ทั้งหมด 

 



๑๔๙ 

 

 ๑๐)“ทีโ่อคะกลาตูวีแ่อ” นํ้าไหลผานลงไปกลางไร หมายถึงทําไร
สองฝงทีนํ้่าไหลผาน ถาเจาเดียวทําไรไมดี แตถาทําคนละเจาไมเปนไร 

 ๑๑)  “ทีก่ลาเผอ” หมายความวา นํ้าขนาบขาง (คําวา “กลา” 
สมมุติวามีที่ทําไรอยูผืนหน่ึง และนองกับพีท่าํขนาบสองขาง แปลงไรที่
อยูแทรกอยูตรงกลางเรยีกวา “กลา” ไมได) ทําไมไดเพราะวานํ้าจะแหง 

 ๑๒) “ทุยพาหมีไ้ขว” หมายความวา หมาตวัผูนอนขด  

 ๑๓) “เทอผูเวอเบอะเชอ”หามพี่นองทําไรที่แทรกตรงกลาง แตคน
อ่ืนทีไ่มใชพี่นองทาํได 

 ๑๔) “ชองโหลงซูโคว” หามทําไรในลักษณะสามเสา ทัง้ทีเ่ปนพี่
นองและคนทั่วไป 

 ๑๕)“อองยูลตุะ” หามทําไรในลักษณะกลืนกินกนั 

 ๑๖) “ทลุกิเุชอ”หามทําไร ๒ ผืน หรือ ทําไรหางจากไรซาก ใน
ระยะทีไ่ดยินเสียงรองของนกเขา หรอืยิ่งหางยิง่ดี ถาทําไรติดกับไรซาก
ไมด ีคือ ปหนาตองทําไรหางออกไปจากที่ทําปน้ีอธิบายเหตุผลทางนิเวศ
ไดวา เพื่อไมใหทําไรชิดกันเกินไป ใหมีพื้นที่ปาขนาดเพยีงพอกั้น
ระหวางไร และการไมทําไรชิดกับไรซากถือเปนการใหไรซากสามารถ
ฟนสภาพไดมากข้ึน 

 ๑๗) “บละเชอไผ” ลกัษณะพื้นทีท่ี่เปนสันเขาทอดยาวเหมือนกับ
หลังชาง หามเปดพื้นที่สันเขาทัง้สองฝง เพราะมีความเช่ือวา เจาที่แรง
และยังเปนทางเดินของเจาทีเ่จาทาง เนินเขาลกัษณะนี้มีความลาดชันสูง 
รอบๆ เนินเขาจะเปนตนนํ้า หากถางพื้นที่ทําไรจะทําใหหนาดินพงัทลาย
และนํ้าแหง 

 ๑๘)“เลอมี”  หมายถึง หินจุดไฟ หามทําไรบริเวณที่มีหินจุดไฟ 



๑๕๐ 

 

 ๑๙)“ที่ทาเฉาะ” คือ พื้นที่ที่มีลําหวย ๒ สายมาบรรจบกัน ตรงคอ
ลําหวยสองสายหามเพาะปลูก เพราะมีความเช่ือวาเปนที่อยูของพระแม
คงคา การอธิบายทางนิเวศก็คือ หากมีการถางปาทําไรจะทําใหลําหวย
แหงได และยังอาจเกิดนํ้าปาทะลักเขาทวมพื้นที่ทําใหขาวจมนํ้าเสียหาย 

 ๒๐)“คูหลงไลคองเถ” เชิงเขาภูเขาหิน หาทําไร เช่ือวาเปน
ทางเดินของเจาที่ หมายความวาถาทําไรติดเชิงภูเขาจะเส่ียงที่จะถูกหิน
หลนใสเปนอันตรายได และภูเขาหินสวนใหญจะมีความชื้อสูง ตีนเขาจะ
มีรองนํ้าไหลผาน บางจุดมีตนนํ้าผุดออกจากพื้นดิน แสดงใหเห็นวา
ภูเขาหินเปนพื้นที่ตนนํ้า 

 ๒๑)“ที่วองเผอ” พื้นที่ที่มีลําหวยลอมรอบ ตรงกลางมีลักษณะเปน
เกาะ เปนพื้นที่ที่มีความเส่ียงตอการพังทลายของตล่ิง หากทําไรจะทําให
หนาดินพังทลายจากการทําลายตนไมที่ยึดเกาะริมตลิ่งทําใหนํ้าเซาะดิน
ไดงายข้ึน 

 ๒๒)“เผอทะไค” พื้นที่กนกระทะ ถาทําไรในพื้นที่ที่เปนกนกระทะ
มีความเส่ียงตอนํ้าทวมไรขาวเสียหายจากนํ้าหลากในฤดูฝน 

 ๒๓)“เฆวฉา”  หามทําไรซ้ําปเด็ดขาด ยกเวนเด็กกําพรา แมมาย 
ถาทําผูเฒาบอกวาไมดี อาจหมายถึงผิดประเพณี ดินไมด ี

 “ทั้งหมดนี้ประหารชีวิตหมดเลย ประหารชีวิตคือถาไมเช่ือก็ตาย
แน เคยมีคนไมเช่ือไปทํา ไมไดกินขาว หรือเจ็บไขไดปวย หรือมีเหตุไม
ดีในชีวิต” 9 

 

                                                            

9สัมภาษณลุงเนเสง อายุ ๖๐ กวาป บานกองมองทะ วันท่ี๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และ
บันทึกของผูบื่อ อายุ ๙๐ ป บานจะแก 



๑๕๑ 

 

 ทั้ ง น้ี เพราะ คนกะเห ร่ียงมีความเ ช่ือขอหามที่ เปน  “กระ” 
หมายความวา อยูตรงกลาง หรือเปนลักษณะไมปงปลา ซึ่งชาวบานเลา
วาหากทําไรผิดขอหามเหลาน้ีจะรายแรงถึงเจ็บไขไดปวยหรือเสียชีวิต
ได เชน 

(1) พื้นที่ตรงกลางระหวางไรซากกับไรใหม หรือไรใหมกับไร
ใหม ที่เปนเจาของเดียวกัน หามคนอ่ืนเขาไปทําตรงกลาง เรียกวา 
กระไร แตใหทําตอในแถวเดียวกัน 

(2) พื้นที่ตรงกลางระหวางไรใหมกับยุงขาวที่ เปนเจาของ
เดียวกัน หามคนอ่ืนเขามาทําไร ปลูกกระตอบ หรือสรางยุงขาว
โดยเด็ดขาด เรียกวา กระยุงขาว หรือ พื้นที่ตรงกลางระหวางไร
ใหมกับกระตอบที่เปนเจาของเดียวกัน หามคนอ่ืนเขามาทําไร ปลูก
กระตอบเชนเดียวกันเรียกวา กระกระตอบ 

(3) เวลาหยอดขาวหามหยอดขาวในลักษณะ ขาวเหนียว ขาว
เจา ขาวเหนียว เรียกวา กระไอย หรือ เขาเจา ขาวเหนียว ขาวเจา 
เรียกวา กระบือ แตจะตองหยอดขาวเหนียวใกลกระตอบกอน แลว
หยอดขาวเจาตอ หรือใหหยอดขาวเหนียวแถบใดแถบหน่ึง หาม
หยอดสลับกับขาวเจา 

(4) หามปลูกกระตอบตรงกลางระหวางไรใหมทั้ง ๒ ผืนที่ทําใกล
กัน แตเจาของคนละเจา เรียกวา กระไร ตองปลูกกระตอบของแต
ละเจาในไรของตนเอง 

(5) พื้นที่ ๒ ฝงหวย ครอบครัวเดียวกันหรือญาติพี่นองในตระกูล
เดียวกันหามทําไรตรงกัน ๒ ฝงหวย เรียกวา กระนํ้า 

(6) แมนํ้า ๑ สาย แยกออกเปน ๒ ทางแลวมาบรรจบกัน พื้นที่ๆ 
อยูตรงกลางหามทํา เรียกวา กระนํ้า 

(7) พื้นที่ ๒ ฝงลําหวย ฝงหน่ึงเปนไรซาก อีกฝงเปนไรใหม หาม
ปลูกกระตอบฝงไรซาก เรียกวา กระนํ้า 



๑๕๒ 

 

 

 

 
แผนภาพที ่๔.๘ ลกัษณะพืน้ทีข่อหามในการทาํไรหมนุเวยีน 



๑๕๓ 

 

 

 แมวาอธิษฐานปาเลือกพื้นที่ทําไรไดแลว  แตถายังมีความเช่ือหาก
พบลักษณะดังตอไปน้ี ตองหลีกเลี่ยง หรืออาจตองทิ้งพื้นที่ตรงน้ันไปหา
พื้นที่ทําไรใหม 

 ๒๔) "เชบอคอง" (เซยนุเทะ ) ในระหวางฟนไร ถาไปพบวามีไม
ตนเดียวแยกกลางแลวไปบรรจบเปนหลายเดียวอยูในไรถาเจออยางน้ัน
ตรงน้ันจะตองทิ้งไปเลย แตหากพื้นที่กวางก็ใหเวนตรงน้ันไวไมฟน
ตนไม น้ัน เพราะมีความเช่ือวาเทพเจามาสิงสถิตอยู  งานวิจัยของ
จักรกฤษณ โพธ์ิแพงพุม พบวา ตนไมลักษณะดังกลาวอยูในปาดงดิบ 
(เดอเพอ) และลักษณะพื้นที่ที่เปนแองกระทะ พื้นขางลางเปนโพรงระบาย
นํ้าชวงหนาฝน ถาเขาไปถางปาทําไร ดินอาจพังทลายไหลลงแองกระทะ
ได ขณะที่ คนกะเหร่ียงอธิบายวาตนไมลักษณะนี้เปนไมเน้ือออนและมี
เถาวัลยข้ึนอยู เปนพื้นที่ที่ตนไมโตเร็ว แตหากเปนไมเน้ือแข็งขึ้นอยูใน
พื้นที่เดียวกันน้ี ถือวาเปนตนไมศักดิ์สิทธ์ิ ถาใครขืนไปทําไรจะทําใหมี
อันเปนไป ไมดีตอตนเองและครอบครัว อาจเจ็บไขไดปวย ทําอะไรก็ติด
ขัย และไมมีความเจริญในชีวิต 

 ๒๕) “วาปหนุง”  ถาพบไผลําเดียวแตกออกเปนสองลําเทาๆ กัน 
ตองเลิกทําไรบริเวณนั้นถากอไผน้ันไมอยูตรงกลางพื้นที่ใหหลบเล่ียง
การถางกอไผน้ัน เพราะมีความเช่ือวาผิดธรรมชาติ เจาที่แรง ชาว
กะเหรี่ยงใหขอมูลวาพื้นที่ปาแบบน้ีดินยังแข็งตัวอยูมาก และยังไมมี
ความอุดมสมบูรณดีพอ ปาฟนตัวชา ถาเขาไปถางพื้นที่ตรงน้ันจะ
กลายเปนพื้นที่ฟนตัวไดยาก โอกาสการไหลบาของนํ้าและการพังทลาย
หนาดินจะสูง คนกะเหรี่ยงอธิบายวาตนไผลักษณะดังกลาวพบไดนอย
มาก ในหน่ึงพันตนอาจมีเพียงตนเดียว จึงเช่ือวาเปนพื้นที่ที่ไมดีผิดแปลก
จากธรรมชาติ ปูยาตายายสอนไวไมควรแตะตองเด็ดขาด หากใครไปทํา
ไรตรงนั้นจะทําใหเจ็บไขไดปวย จิตใจไมสบาย 



๑๕๔ 

 

 ๒๖) "วาบองทอง"ถาฟนไรแลวพบหนอไมใหญข้ึนอยูให
หลีกเลี่ยงไมฟนกอไผน้ัน หรือทิ้งพื้นที่ตรงนั้นไปเลย เพราะมีความเช่ือ
วาเจาที่แรงไมควรทํา ทั้งน้ี สวนใหญไรซากจะเปนปาไผ หนาฟนไรคือ
หนาแลงซึ่งพนหนาหนอไมไปแลวจึงไมควรมีหนอไมข้ึนอยู แตถาพบ
หนอไมหนอใหญเหมือนหนอไมหนาฝน แสดงวาบริเวณนั้นเปนตานํ้า 
ถาถางพื้นที่บริเวณน้ันจะทําใหตานํ้าแหง 

 ๒๗) “ทุสองทิบองคอง” หลังจากไปดูปาแลว เลือกไดแลวไมตรง
ตามขอหามทําไร แตถามีนกขุนแผนรองทัก (ทุสอง) มีความเช่ือวาเปน
นกที่คอยบอกสัญญาณเตือนภัย เจาที่สงมา อาจมีเหตุไมดีเกิดขึ้นได นก
ทูสองชอบอยูในพื้นที่ปาที่มีความอุดมสมบูรณ อยูในปารกทึบ ไมพบใน
ปาโปรง แสดงใหวาพื้นที่ดังกลาวเปนปาที่มีความอุดมสมบูรณ มีไมใหญ
ไมควรเขาไปทําไร นอกจากนั้น คนกะเหร่ียงถือวานกทูสองเปนหัวหนา
นกและเปนตัวบอกเหตุ และมีความเช่ือวาหากเดินทางไปเที่ยวหรือไปหา
ของปา ระหวางทางไดยินเสียงนอทูสองรองทักดานซายจะมีโชค แตถา
รองทักดานขวา ขางหนาตองไดพบคน 

 ๒๘) “ทิบองคอง” หากไดยินเสียงเกงรองทัก ตองทิ้งพื้นที่ตรงน้ัน 
ทําไรไมได เพราะมีความเช่ือวาเกงเปนสัตวที่เจาที่ปลอยมา ถาทําไร
พื้นที่ตรงน้ันจะนํามาซึ่งภัยราย เพราะวาเกงอยูในปาลึก ไมคอยเดิน
ออกมาใกลหมูบาน และเกงชอบอยูในพื้นที่ที่มีตนไมใหญ มีความอุดม
สมบูรณ หมายความวา หามทําไรในพื้นที่ที่มีตนไมใหญและมีความอุดม
สมบูรณสูง นอกจากน้ัน คนกะเหรี่ยงเช่ือวาเกงเปนหัวหนาของสัตว
ทั้งหลาย เวลาเดินทางหากเกงวิ่งตัดหนาคนน้ันจะกลับบานเลย เพราะถือ
วาเปนลางไมดี 

 ๒๙) “กะเชงพื้อหลอง” ในพื้นที่ที่เลือกทําไรตองไมมีลิงลม
กระโดดลงมาใหเห็น เพราะเช่ือวาจะนําความเจ็บไขไดปวยมาให ทั้งน้ี 
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๑๕๖ 

 

 ๓๐) “ดาไค” ถาพบเตาตองไมเลือกพื้นที่ตรงนั้นทําไร คน
กะเหรี่ยงมีความเช่ือวาจะทํางานไดชา อาจทําใหเจ็บไขไดปวย หรือ
ระหวางฟนไรแลวไปพบวามีเตา ตองเวนพื้นที่ตรงนั้นไป เตาเปนสัตวที่
อยูในเขตปาชุมช้ืนและอุดมสมบูรณ ถาถางบริเวณพื้นที่ตรงนั้นความช้ืน
ก็จะเสียไป และเตาอาจอยูไมได อีกทั้งเตายังเปนสัตวที่ทําใหเกิดวังนํ้า
ในลําหวย คนกะเหร่ียงเช่ือถือตามบรรพบุรุษ ไมรูเหมือนกันวาทําไมจึง
หาม แตบางคนใหขอคิดวาเตาเปนสัตวอายุยืนไมควรไปรบกวน 

๔.๕ ขั้นตอนการทําไร 

 หลังส้ินส้ินประเพณีกินขาวใหม ซึ่งถือเปนการส้ินสุดการทําไร
หมุนเวียนของปที่ผานมา หลังจากนั้นปฎิทินการทําไรก็จะเร่ิมขึ้น 
หัวหนาครอบครัวซึ่งเปนผูตัดสินใจวาจะทําไรที่ไหนจะเปนผูไปเลือก
พื้นที่ทําไร โดยบางคนอาจคิดไวกอนแลวหลังเก็บเกี่ยวขาวปที่ผานมา 
หรือบางคนอาจเริ่มคิดหลังพิธีกินขาวใหมแลว สําหรับพื้นที่ที่จะไปเลือก
ทําไรน้ัน สวนใหญจะเลือกพื้นที่ไรซากเดิมที่ฟนตัวดีแลว 

 ๑. เลือกพื้นที่ทําไร เรียก “ลูหลอดูละ” สําหรับการเลือกพื้นที่ทําไร
ที่ไมสามารถทําตามประเพณีดั้งเดิม  ในข้ันตอนการเลือกพื้นที่ทําไรตอง

ไปอยางนอย ๒ คน หรือไปกัน ๕-๖ คนก็ได เม่ือเลือกเสร็จถูกตองไม
พื้นที่ตรงตามขอหาม ซึ่งถาเปนไรซากเดิมก็หมายความวาพื้นที่น้ันไม
ตรงกับขอหามตามประเพณีแลวนอกจากน้ัน พื้นที่ที่เลือกทําไรจะตองไม
ชันมากนักเชน ตองมีพื้นที่ราบกวางขนาดบาน ๒ หลังเพื่อใชสําหรับ
ฟาดขาว พอเลือกพื้นที่ไดแลวจะทําสัญลักษณหมายพื้นที่ โดยใชไมไผ
ผาส่ีซี่ปกไว 

 

 



๑๕๗ 

 

ตารางที่ ๔.๑ ปฎิทินการทําไรหมุนเวียนในรอบป 

กิจกรรม ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค

เ ลื อ ก
พื้นท่ี             

ฟ น ไ ร /
ตากไร 

            

เผาไร/รื้อ
ไร 

           

ห ย อ ด
ขาว 

          

ดายหญา         

เกี่ยวขาว/
ฟาดขาว 

            

กิ น ข า ว
ใหม 

           

 

 การเลือกพื้นที่ทําไรจะตองมีการอธิษฐานปา เริ่มจากการกวาด
ใบไมตรงที่เราจะอธิษฐาน ขุดดินแลวใสใบไมตรงกลาง น่ังหันหนาไป
ทางตะวันออกถือไมขนาด ๑ วา อธิษฐานขอใชผืนดินตอเจาปาเจาเขา 
ถาดีก็ใหไมยาวข้ึน แลวก็ตีลงไป ๓ครั้ง ดูวายาวขึ้นหรือไม ถาไมก็
อธิษฐานใหมอีกครั้งหน่ึงแลวตีลงไปใหม โดยเปลี่ยนทิศจากใตไปเหนือ 
ถาไมไมยาวข้ึนตองเปลี่ยนไปหาพื้นที่ใหมแตหากตีแลวพบวาไมยาว
เกินไปก็ไมดีอีก คือยาวเกินหน่ึงเมล็ดขาวเปลือก และยังตองฟงเพื่อน
ที่มาดวยวาทักทวงหรือไม ถาเพื่อนที่มาดวยคัดคานวาทําไมไดก็ไม
สามารถทําไดหรือในระหวางทางเดินทางจากบานไปเลือกพื้นที่หรือ
อธิษฐานปา ถามีเกง หรือนกขุนแผน (ทุสอง) รองทักถือวาไมดี ตอง



๑๕๘ 

 

ยกเลิกไปอธิษฐานปาในวันน้ันและตองกลับมาบานกอน วันหลังจึงคอย
ไปเลือกพื้นที่ใหม 

 หลังจากอธิษฐานเลือกพื้นที่ทําไรและทําเครื่องหมายไวแลวกลับ
บานไปแลวคืนน้ันแลวฝน เชน ฝนวาฝนตก เห็นแมนํ้าใหญคลื่นใหญมี
เศษไมไหลลงมาเยอะ ถือวาไมดีเพราะตองรื้อไรเยอะ ตองฟนหญาเยอะ 
จุดไฟเผาไรไมคอยติด แตไมผิดอะไรแตถาทําจะลําบาก หรือฝนวา
ตํารวจจับก็ไมดีหมายถึงเจาที่เจาทางแรงถาทําจะเจ็บปวย แตถาฝนเห็น
ชางขาวจะขึ้นดี เปนวิญญาณปกปองขาว หรือฝนวาขุดอนได ก็จะดีเปน
วิญญาณขาวเชนกัน 

 ๒. ฟนไร เรียก “พิเควอะ”การฟนไรจะตัดไมใหเหลือตอสูงจาก
พื้นดินข้ึนมา เพ่ือใหแตกกิ่งเติบโตฟนตัวขึ้นใหมไดอีก การฟนไรน้ันมี
ความเช่ือและขอหามอีก คือ เม่ือลงจากบานตองเอาขี้เถามาโปรยใส
บันได เพื่อหลบหลีกเจาที่เจาทาง สัตวมีพิษ สัตวที่เปนอันตรายตางๆ 
ไมใหพบเจอกันระหวางเดินทาง และขอใหภูตผีปศาจ ส่ิงที่เปนมาร
ทั้งหลายทุกส่ิงทุกอยางตาบอด, แมบานที่อยูบานหามเผา หามปงในเตา
ไฟ เพราะจะเกิดอันตรายกับพอบาน สวนพอบานในชวงที่กําลังฟนไร
หามตะโกนดา ไมควรขานรับเสียงตะโกนเรียก ไมควรดูดวาวันน้ีเสร็จ
แนๆ และเม่ือถึงเวลากลับก็ไมควรพูดวาจะกลับแลว แตตองพูดวาจะไป
แลว ชาวบานใหเหตุผลวาสมัยกอนมีเสือเยอะ และมีเสือสมิง ถาบอกวา
กลับแลวเสือสมิงอาจจะไปรอที่บานได และการฟนไร ๒ วันแรก หามหอ
ขาวไปกินที่ไรตองกลับมากินที่บาน ถาหลังจากวันแรกและวันที่สองแลว
ไมมีนิมิตหรือฝนอะไร จึงสามารถหอขาวไปกินที่ไรได ถาฝนหรือเกิด
เหตุการณไมดี ตองทิ้งที่ตรงนั้นแลวหาที่ใหมหรือกลับบานมานอนฝน
รายก็ตองทิ้งไรตรงนั้น 

 ๓. เผาไร เรียก “เชอะเควอะ” หลังจากฟนไรเสร็จจะตากแดดไว
ครึ่งเดือนถึงหน่ึงเดือนจนแหงแลว จึงถึงเวลาเผาไร ประมาณเดือน



๑๕๙ 

 

มีนาคม– เมษายนถามีการทําไรของครอบครัวอ่ืนอยูใกลเคียงกันก็จะนัด
ไปเผาไรพรอมกัน การเผาไรจะดูวันที่ฟาโปรง ลมไมเบาและไมแรง
เกินไป และไมเลือกเผาวันอาทิตยเพราะจะทํางานชา เม่ือกอนน้ีวันสอง
วันจุดไฟเผาไรตองไปไลสัตวปาใหหนีไปกอนถึงจะเผาไร สําหรับพิธี
การในการเผาไรจะนําเอาเช้ือไฟจากแครไมไผที่แขวนไวเหนือเตาไฟ
สําหรับเก็บเช้ือพันธุขาว พันธุผัก เรียกวา “มีคูซั่ว” มาเปนเช้ือไฟ เพราะ
มีความเช่ือวาจะทําใหเผาไรไดดี เน่ืองจากมาจากเตาไฟที่รอนทุกวัน 
และแมบานจะเอาขี้เถามากองไวที่หนาบาน ๓ กอง เอาพริกแหงมาปกไว
บนกองขี้เถาเพื่อชวยเพิ่มธาตุไฟไหมใหแรงขึ้นและถือเปนเคล็ดใหไร
ไหมเปนข้ีเถาทั้งผืนและไมใหไฟลามเผาปา และบางครอบครัวอาจจะ
เอาขี้เถามาโปรยใสบันไดอีกครั้งเพื่อหองกันส่ิงไมดีไมใหเขาบาน 
ชาวบานเช่ือวาขี้เถาสามารถขับไลส่ิงไมดีใหพนจากบานได เปนการ
คุมครองบาน หากไมทําอาจทําใหเจ็บไขไดปวย 

 เม่ือไปถึงไร เจาของไรตองเคาะไม เคาะดินในไร พรอมสงเสียง
บอกเจาที่เจาทาง เจาปาเจาเขา สัตวเล็ก สัตวใหญออกจากไรกอน และ
ดูทิศทางลมวาพัดจากทิศไหนไปทิศไหน แลวลงมือเผา ซ่ึงยังมีคาถา
เรียกลมอีก เพื่อใหเผาไรไดเร็ว ไฟไหมแรง หลังเผาไรเสร็จ ปลูกพืชผัก
บางชนิดที่ไมตองการน้ําสามารถอยูในไรหนาแลงได เชน พริกจะทํา
สัญลักษณแสดงความเปนเจาของอีกครั้ง แลวหวานพริกพรอมผักชี
เพื่อใหจมลงในขี้เถา เพราะกลางคืนเม่ือข้ีเถาโดนหมอกจะยุบไปพรอม
กับเมล็ด และปลูกขาวโพด เผือก มัน ถั่ว บวบ แตงเปร้ียว ตะไครกระ
เพรา พืชเหลาน้ีจะเริ่มเติบโตงอกงามเม่ือไดรับนํ้าฝน ปลูกไวแคพอกิน 
หลังปลูกกระทอมในไรเสร็จ แลวคอยปลูกตออีก ทั้งน้ี ชาวบานจะปลูก
พืชผัก เชน ฟกทอง ฟกเขียวไวริมไร ซึ่งจะใหผลในชวงเดียวกับขาว
ออกรวง เพื่อใหสัตวปากินพืชผลเหลาน้ีและไมไปกินขาวในไร 
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 ๔. รื้อไร เรียก “วูเกอวะ”เพื่อเก็บเศษไมที่ไหมไฟไมหมดมากอง
รวมกันและเผาอีกครั้งหน่ึง แตถาการเผาไรในครั้งแรกแลวไฟไหมดี
มากจนไมตองรื้อไร ชาวบานจะถือวาไมดี ถือวาดีหลอก เพราะไมนาจะ
เปนไปได จึงตองแกไขโดยหาเศษไมจากนอกไรมากองไวในไร ๓ กอง
และทําการรื้อเพื่อเผา หลังจากนั้นจึงลงมือสรางกระทอมที่พักไปดวย
จากไมที่เหลือจากการเผา กระทอมที่พักจะสรางในจุดที่สูงที่สุด เพื่อจะ
ไดสามารถมองเห็นไดไกล หากสัตวปาจะเขามาในไร หรือเห็นวาจุด
ไหนที่หญาขึ้นรก เปนตน 

 ๕. หยอดขาว พอสรางกระทอมเสร็จ ถาไรอยูไกลชาวบานจะมา
นอนที่ไร ดายหญาครั้งแรกกอนหยอดขาว วิธีการหยอดขาวจะใชไม
แทงหลุมขาวเรียกวา“คุยบือ”สวนหยอดขาว เรียก “ทงบือ”ข้ันตอนนี้จะ
เริ่มในเดือนพฤษภาคม กอนหยอดขาวจะตองทํา“บือชิเบอะ” หรือหยอด
ขาว ๙ กอ เพ่ือเปนแมขาวกอนโดยตัดไมไผมา ๑ ลํา ยาวประมาณ ๑ 
วา ผาเปน ๔ ซีกเอามาผูกตอกันเปนรูปส่ีเหล่ียม แลวตัดไมไผอีก ๑ ซีก
ผาตรงปลายใหแยกจากกันเล็กนอย ปกไวตรงกลาง หอใบไมที่มีดินและ
พันธุขาวที่จะปลูกเสียบไวกับไมไผที่ปกไว แลวนําดอกไมมาวางไวที่
โคนไมไผ และจุดเทียน ๑ เลมปกไว แลวอธิษฐานบอกกลาวพระแมธรณี
วา “จะมาทํากินปหน่ึง ขอใหทําขึ้นพอกินพอใช”พันธุขาวที่หยอดขาว ๙
กอ คือ พันธุขาวที่จะปลูกเปนพันธุหลัก โดยจะหยอดตรงกึ่งกลางกอน
และหยอด ๔ หลุมส่ีทิศ ตามเข็มนาฬิกา พรอมกับอธิฐานไปดวย 
พิธีกรรมน้ีเปนการอัญเชิญแมโพสพมาอยูในกอขาวที่หยอดส่ีมุม คือ ดิน 
นํ้า ลม ไฟ สวนกอขาวตรงกลางคือวิญญาณ เม่ือเสร็จพิธีหยอดขาว ๙ 
กอ นั้นก็จะหยอดขาว 

 การหยอดขาวตองดูฝนและดิน ถาไรซากอายุ ๕-๖ ป ตองรีบ
หยอดเพราะดินจะแหงเร็วหลังฝนตกตองตองรีบหยอดเลย แตถาไรซาก
แกอายุ ๑๐ ปข้ึนไป ทิ้งชวงหลังฝนหนอยก็ไดเพราะดินช้ืน จากน้ันก็
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หยอดรอบๆ แรงงาน ๑ คน หยอดขาวได ๑ ปบ การหยอดขาวจะใช
แรงงานในครอบครัวหรือขอแรงเพื่อนบาน แตไมดีเทาหยอดคนเดียว 
เพราะอาจหยอดไมดีเทาเจาของไร พอฝนตกอาจไหลไปหมด 

 ชนิดของพันธุขาวที่นํามาปลูกจะขึ้นอยูกับความชอบของแตละ
ครอบครัว และข้ึนอยูกับวาถูกชะตากับคนปลูกหรือไม แตละครอบครัว
จะใชพันธุขาวหลายพันธุปลูกในไรผืนเดียว มีทั้งขาวเจาและขาวเหนียว 

๔-๕ พันธุ, ๖-๗ พันธุ, ๗-๙ พันธุ โดยเปนขาวเหนียว ๑-๒ พันธุ ซึ่งจะ
ใชพันธุขาวมากหรือนอยชนิดขึ้นอยูกับวาเก็บพันธุขาวไวกี่พันธุและ
ตองการปลูกกี่พันธุในปน้ันๆ การใชพันธุขาวหลากหลายพันธุเปนการ
หองกันความเส่ียงหากขาวบางพันธุเกิดเสียหาย ไดผลผลิตไมมากก็ยัง
ไดขาวพันธุอ่ืนมาทดแทน และขาวแตละพันธุมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยว
ตางกัน ซึ่งชวยลดปญหาการเก็บเกี่ยวทั้งในเรื่องแรงงานและเวลา 

 สวนพืชผักอาหารหลากหลายชนิดจะปลูกผสมรวมกับเมล็ดขาว
หยอดพรอมกันกับขาวรวมทั้งดอกไมอีกหลายชนิดที่ประดับแมโพสพ
รวมแลวพืชผักพันธุดั้งเดิมที่ปลูกรวมกับขาวมีกวา ๙๐ ชนิด 

 ๖.ซอมแซมขาวที่ไมสมบูรณ เรียก “พะบือ”เสร็จจากหยอดขาว
อาจมีหนู ไกปามากินขาว บางคร้ังถึงขนาดกินขาวที่หยอดไวหมด จึง
ตองหยอดเสริม หรือเมล็ดขาวอาจถูกฝนชะ ขาวไมงอกหรือข้ึนไมดี ก็
จะตองทําการซอมแซม โดยการกระจายกลาขาวใหกระจายทั่วแปลง 

 ๗. ดายหญา เรียก “พินอ”หลังหยอดขาวแลวก็มีการถางหญาไป
ตลอดจนกวาขาวจะสูงทวมหญาถึงจะหยุดถาง ดังน้ัน หากพื้นที่ทําไร
เปนไรซากออน จะมีปญหาหญาขึ้นรกมาก จนแรงงานที่มีอยูไมสามารถ
ถางหญาไดทัน ทําใหตองใชสารเคมีฆาหญาชวย 
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 ๘. เกี่ยวขาวเรียก “เกาะบือ”การเก็บเกี่ยวขาวจะเร่ิมในเดือน
พฤศจิกายน เร่ิมจากขาวที่สุกกอน ขาวที่สุกสุดทายจะตองเหลือไว
เปนพิบือโย และจากพิบือโยไปหาบือชิเบาะก็ตองเหลือไว ๑ แถวเพื่อ
เปนสะพาน ในวันที่จะฟาดขาวจึงมาเกี่ยวพิบือโย สะพาน และบือชีเบาะ 
การเกี่ยวขาวจะใหแมบานเกี่ยวกอน ๓ กํา แลวคนในครอบครัวเกี่ยวตอ 
คนที่แรงงานดีจะลงมือเกี่ยวขาวกอนเพื่อใหงานเสร็จเร็วและไดขาว
เยอะ ขาวที่เกี่ยวแลวจะมัดดวยตอกตากไวบนตอซังใหแหง หลังจากนั้น
แบกขาวในไรมากองรวมกันไวที่ลานฟาดขาว เรียกวา “ยุบือ” จากนั้น
จึงฟาดขาว 

 ๙. ฟาดขาว เรียกวา “เผาบือ”  สมัยกอนคนจากทั้งหมูบานรวมทั้ง
หนุมสาวจะไปชวยกัน เริ่มตั้งแตการน่ึงขาวตมแกงตั้งแตเชามืด เสร็จ
จากนึ่งขาว ก็จะชวยกันหอขาวเปนมัดๆ ใสตะกราจนเต็มหลายตะกรา 
และรองเพลงกันสนุกสนาน ในปจจุบันที่แมวาคนหนุมสาวจะออกไป
ทํางานขางนอก แตการชวยเหลือแรงงานกันยังคงมีอยู  การเตรียมลาน
ฟาดขาวจะใชผาพลาสติกหรือเส่ือไมไผปูใกลกับบริเวณที่ทําบือชีเบอะ
จากนั้นแบกขาวในไรมากองรวมกันไวที่ลานฟาดขาวหลังจากน้ันแบก
ขาวในไรมากองรวมกันไวที่ลานฟาดขาวเรียกวา “ยุบือ” 

 เจาของไรขาวจะนําดอกไมไปตกแตงแมโพสพที่ขาว ๙ กอ และ
ทําการเก่ียวขาว ๙ กอใหเสร็จในตอนเชา ถึงเวลา ๕ โมงเย็นชาวบาน
จะชวยกันปกเสาไมไผไวเหนือลานฟาดขาว อัญเชิญแมโพสพ โดย
แขวนมัดขาว หรือ “บือมู” ซึ่งเปนขาวจากขาว ๙ กอ ผูกรวมกับดอกไม
ไวที่ปลายเสา จากน้ันกวาดบริเวณลานฟาดขาว ภรรยาเจาของไรจะ
อธิษฐานทําพิธีเรียกขวัญพิบือโยใหมาดูแลขาวใหไดขาวแยะๆ และฟาด
ขาวกอนดวยขาวมัดสุดทายที่เกี่ยวจากแปลงที่เหลือไวเปนพิบือโย ที่
นํามาวางตรงหัวสะพานมัดขาวที่เช่ือมกับลาดฟาดขาว ลูกหลานเอา
สะพานขาวมาฟาด คนที่มาชวยเอาขาวในกองมาฟาดแลวพัก ทําอยาง
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น้ีจนครบ ๓ รอบ แตละรอบทุกคนตองออกไปจากเสื่อแลวรองบทสวด ๓ 
ครั้ง 

 ครั้งแรกเปนบทสวดเรียกขวัญขาวใหลงมาที่ลานฟาดขาว คน
กะเหรี่ยงเช่ือวาเมล็ดขาวมาจากแมนํ้าคงหรือแมนํ้าสาละวิน บทสวดรอง

วา“ปรูว...วบูตะลาบูริสึคิบูเระคงคิเทะนิยะตะมิเลอะ เทอะกะซุ ละกะคง 
โอแทกโอเลอ โคไคหนูเนะโบโยว” 

 ครั้งที่สองบทสวดไมใหสัตวมารบกวน บทสวดรองวา“ปรูว...วบู
ตันทาง บูละตุออม บูละลีออม บูเละลอขะบูเละลอเชงบูละตุละฉอง บูละ

ตุบูละฉอง ตูเกีย ฉะฉะเกีย สะสะเกีย จองยูอา ปรูว...ว บูทะดอ..อ” แปล
ความไดวา ขาวที่ปลูก เร่ิมมาจากหยอดเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยว อาจจะมีหนู
หรือสัตวอ่ืนๆ มากินขาวขอใหคายออก ขาวเมล็ดที่ไมดีใหเปล่ียนมาเปน
เมล็ดดี 

 ครั้งที่สามบทสวดถึงแมโพสพขอใหพืชพรรณมีความอุดมสมบูรณ 

บทสวดรองวา “ปรูว...วบูตันทาง ทะยุโปยสะ ทันยุโปยหละ ทันยุโปย

หนองปุทะกวะปรูว...วบูทันทาง พิบิเยะเตอ บิยูเนซั่นเดอะมุนมุนเกอะดู
เกอ อะเถาะเดอะมุนนุยทอ” แปลความไดวาใหข้ึนไปดูดาว ใหกลั่น
นํ้านมของแมโพสพเปนหัวกะทิลงมาบนลานฟาดขาว ใหเมล็ดขาวมี
ความอุดมสมบูรณสมบูรณ 

 ขาวยังมีข้ึนมีลง บางครั้งคนทําไรประมาณวาปกติขาวกอขนาดนี้
จะไดขาวปริมาณเทาน้ี แตฟาดไปแลวยังเหลือขาวอยูอีกเยอะ ขาวเพิ่ง
หมดไปครึ่งเดียว เรียกวาขาวขึ้นตองทําพิธี แตบางครั้งฟาดขาวไป
หมดแลวไดขาวนอยกวาปกติ เรียกวาขาวลง ตองทําพิธีเชนกัน เชน 
ฟาดขาวไปแลวไดขาวมากก็จะทําพิธี หามพูดวาขาวดีถาพูดขาวจะไม
ข้ึน ถาฟาดแลวไดนอยกวาปกติก็ตองทําพิธี สําหรับคนที่ไปชวยฟาด
ขาว หากขาวขึ้นหามพูดวา ขาวขึ้นมาก ถาพูดขาวจะไมข้ึน 



๑๖๔ 

 

 ๑๐.วีขาว เรียกวา “วีบือ” เม่ือฟาดขาวเสร็จแลว ตอนเชาวันรุงขึ้น
จะวีเมล็ดขาวที่ลีบและเศษอะไรตางๆ ออกโดยใชพัดขนาดใหญหลาย
อัน หลายคนมาชวยฟดขาวหรือวีขาว บรรยากาศสนุกสนาน แตไมมีกิน
เหลาเพราะเปนขอหาม วันหน่ึงสามารถวีขาวได ๓๐๐-๔๐๐ กระสอบ 
โดยกอนจะวีขาวกองขาวตองเอาไมซีกผา ๒ ซีก เหมือนไมยางปลา มา
ยางขิง ดินจอมปลวก และทุไกคูดุหอดวยใบไม(เถาวัลยชนิดหน่ึง) แลว
นําไปเสียบไวที่กองขาว เอาเคียว มีดดายหญาวางไวที่กองขาว ภรรยา
เจาของไรตองเอาของที่ยางไวอยางละนิดบดใหละเอียด แลวก็เดินวน
ซายรอบกองขาว แลวก็รองบทสวดเสร็จรอบหน่ึงแลวผูหญิงจะเอา
กระบุงที่ใชตวงขาว ใชมือซายตักขาวใสกระบุงใหเต็มพอดี อธิษฐาน
เสร็จแลวเทลงกระบุงอีกลูกหน่ึง แลวเทกลับมาอีกรอบ ถาคนแรกเทแลว
เทกลับมาไดเทาเดิม แบบน้ีตวงขาวไมข้ึน ตองเปลี่ยนคนอธิษฐานเสร็จ
ถาเทกลับมาแลวเกินกวาที่ตวงไดครั้งแรก แบบนี้ตวงขาวขึ้น ก็จะใหคน
น้ันทําพิธีตวงขาว ตอนที่จะตักขาวใหเต็มกระบุงจะใหผูหญิงชวยกันตัก
ใหเต็ม กระบุงที่ใชตวงขาวจะทําขึ้นเอง ลุงเนเสงเลาวา ปูยาตายายบอก
วาอยาตวงปบ ขาวจะไมข้ึน แตปจจุบันหันมาใชปบกันเปนสวนมากแลว 

 ๑๑. ตวงขาวขึ้นยุง เรียก “ชูอองบือพองเพวะ” ผูหญิงจะเปนผูตวง
ขาวขึ้นยุง โดยใชมือซายตวงชาๆ เพื่อใหขาวหมดชา ถามีขาวเกาเอา
ข้ึนยุงกอนปบหน่ึง นํากําขาวแมโพสพมาแขวนไวในยุง และนําเอาหอก 
ธนู ดาบ เสียม เคียว มีดฟนไรมาไวใตใตยุงขาว เพื่อปองกัน “พิดุขะ” ซึ่ง
เช่ือวาเปนวิญญาณไมดี ถาเอาขาวขึ้นยุงแลวพบลางไมดี ขาวจะไมข้ึน 
เชน งูเหาพาดขอบยุง นกเขากินถึง ไกมาฟกไข ตองขนขาวลงจากยุง 
แลวขนข้ึนใหมอีกรอบหน่ึง ถาไมมีเหตุการณอะไรแลวก็เอาขาวขึ้นยุง 
จากนั้นจะมีการเลี้ยงแมโพสพ เอาขาวเหนียว “หม่ีทง” เล้ียงแมโพสพ 
หอขาวเหนียววางไว  ๕ กอง ในยุงฉางเพื่อบูชาสงแมโพสพกลับ และจะ
เชิญมาใหมเม่ือตอไมดําเปนการสัญญาวาการทําไรปหนาเผาไรเสร็จ



๑๖๕ 

 

แลวจะเชิญแมโพสพลงมาอีก ปจจุบันไมมีการทํายุงขาวแลว แตจะตวง
ใสกระสอบปุยแลวเก็บไวบนกระทอมและขนกลับมาเก็บไวที่บาน พิธีตวง
ขาวขึ้นยุงจึงไมมีใครทําอีกตอไป 

 ๑๒. กินขาวใหม เรียกวา “อองบือคู” การทําไรจะส้ินสุดลงเม่ือมี
การกินขาวใหม แตละครอบครัวจะมีพิธีกรรมของครอบครัว คือ ตักเอา
ขาวในยุงมาตาก ตํา หุงกิน แคพอกินในวันเดียว กินรวมกับอาหารอ่ืนๆ 
ที่เก็บมาจากไร ปลา กุง และอ่ืนๆ ที่หามาทําเปนอาหารไดหรือมีอยูในไร 
ขาวที่หุงสุกตองมีเถาวัลยมัดหมอขาว แลวนําครก สาก มีด ขวาน เสียม 
และอุปกรณทุกอยางที่ใชทําไรมัดดวยเถาวัลยทั้งหมด แลวนําขาวใหม
มาเล้ียงและนําขาวใหมไปทําบุญที่วัดดวย ถือเปนการทําบุญจากหยาด
เหงื่อของชาวบานครั้งแรกในรอบป 

 ลุงเนเสงจากบานกองมองทะเลาวา ปจจุบันเหลือนอยแลวที่จะทํา
ครบตามประเพณีดั้งเดิมกรณีของลุงเนเสงการทําไรเม่ือปที่แลว (๒๕๕๔) 
ไมไดทําพิธีตวงขาวขึ้นยุง ซึ่งขอมูลจากแบบสัมภาษณพบวา   คนบาน
กองมองทะสวนใหญไมอาจเลือกพื้นที่ไดครบตามขอหาม เพราะพื้นที่ทํา
ไรหมุนเวียนถูกจํากัดโดยเจาหนาที่ปาไม ไมสามารถเลือกพื้นที่ทําไร
หมุนเวียนไดเหมือนที่เคยทํามาในอดีต จึงไมมีพิธีอธิษฐานปา อีกทั้ง
ชาวบานกองมองทะตองแบงเวลาไปประกอบอาชีพอ่ืนเพื่อหารายได ทํา
ใหไมมีเวลากับการทําไรมากนัก การทําไรหมุนเวียนอาจขาดบาง
ข้ันตอนไป เชน บางครัวเรือนไมไดทํา“บือชิเบอะ” (ขาว ๙ กอ) บาง
ครัวเรือนไมไดทําพิธีฟาดขาว ตวงขาวขึ้นยุง หรือกินขาวใหม 

 เชนเดียวกับในบานเกาะสะเดิ่ง การถูกกดดันใหทําไรหมุนเวียน
ในพื้นที่ไรซากออน เปนเหตุผลที่ทําใหไมมีทางเลือกในการหาพ้ืนที่ตรง
ตามคําสอนของผูเฒาผูแก โดยเฉพาะการเลือกพื้นที่ทําไรและการ
อธิษฐานไร หลายครัวเรือนเลิกพิธีตวงขึ้นยุงแลว เม่ือมีการนําถุงปุยมา
ใสขาวแทนยุง 



๑๖๖ 

 

 “ปจจุบันทําแตไรซากออน ไมไดทําไรซากแกทําใหไมสามารถ
ทําตามขั้นตอนได การเลือกพื้นที่ทําไร เพราะไมมีปาใหเลือก ยุคสมัย
เปลี่ยนไปเวลานอยลง งานเยอะข้ึน เวลานอยลงไมมียุงขาวอยูในไรแลว
ใชถุงปุยแทน การฟาดขาวไมไดใชเส่ือไมไผแลวแตมาใชผารมปูแทน 
ไมมีตีปา บือมูไมไดทํา เม่ือกอนทําไรเสร็จก็ไปดูปาวาจะทําไรที่ไหนตอ
เดี๋ยวน้ีไมไดทําเพราะตองแขงกับเวลาตลาด สมัยกอนตวงขาวข้ึนยุง
ฉางหากขาวไมข้ึนก็ตองตักจากยุงขาวเทลงคราบอีก แลวก็ตวงใหม 
สมัยน้ีไมไดทําแลว” 10 

 

                                                            

10 ขอมูลท่ีผูใหสัมภาษณตอบในแบบสัมภาษณ 



๑๖๗ 

 

บทที ่๕ 

การทาํไรหมนุเวยีนชมุชนปกาเกอะญอในภาคเหนอื 

 “เราทําเชนนี้ทําไมหรือ ? เพราะเราเห็นวา เปนวิธีการใชผืน
แผนดินที่ดีที่สุดแลว เปนการรักษาหนาดิน ไมใหเสีย ดิน รากไม รากไผ 
ตอไม ตอไผไมตายสนิท ตอไมตอไผยังแตกลูกออนไดอยู รากไมรากไผ
ยังแตกหนอไดอยู ตนไมที่ถูกลดกิ่งยังแตกกิ่งใหมไดอยู ขี้เถาขี้ถานที่
เปนอาหารพืชยังมีอยู ไสเดือนยังแทงดินอยู หญาไมรก ดายหญาเบา
แรง ดินไมถลมดอยไมไถล เพราะวาเราไมพลิกหนาดิน ไมขุดขอนไม
ขุดรากไผออก เราปลูกขาวและพืชผักตางๆ เราเพียงแตแทงหนาดิน 
ขนาดรอยเกงรอยกวางเทานั้น เราไมขุดลึกลงถึงแกนดิน แมจะขุดลึกลง
ไปก็ไมมีประโยชน เพราะขี้เถาขี้ถานที่เปนอาหารขาวและพืชผักอยู
เพียงหนาดิน ไมลงไปอยูในแกนดินหากเราถางไรที่เดิมซ้ําแลวซ้ําเลา ป
หนึ่งถางที่นี่ ปสองถางที่เดิม ปสามถางที่เดิม ปแลวปเลาถางที่เดิม หาก
ทําเชนนี้ดินจะจืดลง ขาวและพืชผักไมงาม โรคและแมลงจะมากขึ้น 
หญาจะรก เอาหญาไมอยู ยิ่งทํายิ่งหนักขึ้น ยิ่งทําดินยิ่งเสื่อมมากขึ้น 
สุดทายกลายเปนของเสีย จะตองทิ้งไป กลายเปนการทําลายปาอยาง
ถาวรไมสามารถทํากินไปตราบชั่วลูกชั่วหลาน” 

บือพอ ๒๕๔๗1 

 ชุมชนกะเหรี่ยงตั้งถิ่นฐานกระจายตวัอยูในภาคเหนือมากที่สุด 
ทั้งกะเหร่ียงจกอวหรือปกาเกอะญอ กะเหร่ียงโพลว โดยการวจัิยครั้งน้ี

                                                            

1 “ไรหมุนเวียนในวงจรชีวิตขนเผาปกาเกาะญอ” ๒๕๔๗ (น.๒๐-๒๑) จัดพิมพโดย เครือขายกอง

บุญขาว 



๑๖๘ 

 

เลือกพื้นที่ศึกษาใน๔ ชุมชน ไดแก บานขุนแมหยอด- ปากลวย – แมรา
จี ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม, บานหินลาดใน ตําบล
บานโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย, บานแมลาปาแก ตําบลขุน
แมลานอย อําเภอแมลานอย จังหวดัแมฮองสอน และบานเกระคี ตําบล
แมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ทั้งหมดเปนปกาเกอะญอ 
ชุมชนเหลาน้ีเปนสวนหน่ึงของชุมชนกะเหร่ียงทีพ่ยายามปรับตวัเพื่อคง
ระบบไรหมุนเวียนเอาไว ทามกลางแรงกดดันในดานเศรษฐกิจ และ
นโยบายการจัดการทรัพยากรของรัฐ  

๕.๑ ไรหมนุเวยีนบานขนุแมหยอด-ปากลวย 

 บานขุนแมหยอด-ปากลวย เปนกะเหรี่ยงจกอรหรือปกาเกอะญอ 
ประกอบดวย ๓ หยอมบานดวยกันคือ ๑) ขุนแมหยอด จํานวน ๔๓ 
หลังคาเรือน ทําไรหมุนเวียนทุกครัวเรือน๒) ปากลวย จํานวน ๔๐ 
ครัวเรือน ทําไรหมุนเวียนทุกครัวเรือน ๓) ขุนแมราจี จํานวน ๖ 
ครัวเรือนทําไรหมุนเวียนทุกครัวเรือนในลักษณะผืนใหญรวมกัน โดย

บานขุนแมหยอด-ปากลวยทํานากันไมกี่ครัวเรือนนอกจากทําไร
หมุนเวียนแลวยังทําสวนปลูกกาแฟและถั่วแดงอาซูกิเปนพืชเศรษฐกิจ
หลัก 

 ชุมชนไดรวมกันกําหนดขอบเขตพื้นที่การทําไรหมุนเวียนไว
ชัดเจน พื้นที่การทําไรหมุนเวียนจึงไมมีการขยายเพ่ิมเติมในปจจุบันแต
จํานวนแปลงเพ่ิมขึ้น และขนาดแปลงของไรหมุนเวียนของครอบครัวมี
ขนาดเล็กลง เน่ืองจากตองแบงพื้นที่ใหกับลูกหลาน การถือสิทธิการใช
ที่ดินทําไรหมุนเวียนโดยครอบครัว การหมุนจะกลับมาทําในพื้นที่เดิม
ของครอบครัว ในสวนของรอบหมุนเวียนการทําไรของชาวบานที่น่ีอยูที่ 
๑๒ ป จํานวน ๑๒ แปลง จากเดิมที่มีรอบหมุนเวียนยาวนานถึง ๒๐ ป 



๑๖๙ 

 

พื้นที่ทําไรหมุนเวียนบานแมหยอดปากลวยแยกออกเปน ๓ โซน
ตามหยอมบาน คือ บานแมหยอด ๑๒ แปลง บานปากลวย ๑๒ แปลง 
และบานแมราจี ๑๒ แปลง ซึ่งขนาดพื้นที่มากนอยข้ึนกับจํานวน
ประชากรของหยอมบาน พื้นที่ทั้ง ๑๒ แปลงของหยอมบาน (แผนภาพที่ 
๕.๑) มีช่ือเรียกตามภาษาปกาเกอะญอ คือ 

บานแมหยอด ไดแก ๑. หวาเกอะหมคี ๒. เหลอโจโข ๓. เซบอเบ
โจะ ๔. ตาขุแทะ ๕. ตาเดโดโกละ ๖. โชจะโข ๗. เสเคาะหลู ๘. ลี่อะซุย 
๙. เกอชอลอเบอโกละ ๑๐. โหนกอโกละ ๑๑. โหนเสอมี ๑๒. เซวาโจะ 

บานปากลวย ๑. ฉกี่ตาอ๊ีโจะ ๒. ฉก่ีตาค่ือหม่ือ  ๓. ฉกี่มีคี ๔. 
ฉกี่บือโสคี ๕. ฉกี่หวาทะโกละ ๖. ฉก่ีม๊ีสาโบะเด ๗. ฉกี่แหมลีโพคี ๘. 
ฉกี่ดูละพะทอ ๙. ฉกี่เกะปาเกะโกะคี ๑๐. ฉกี่จะโพฉกี่โกละ ๑๑. ฉก่ีเส
อกวี๊กลา ๑๒. ฉกี่หวาลายปา 

บานแมราจี ๑. ตาแมคลีโจะ ๒. เพลอทอหม่ือทา ๓. พอโมบอโกละ ๔. 
หลาคลือโกละ ๕. แหมจีโกละ ๖. ทีทอโกละ ๗. เสเกอเนอเด ๘. เตอแกว
วี ๙. ปาปะเอกหลู ๑๐. เพลอทอหม่ือคี ๑๑. เกอะปาเกโกคี ๑๒. ตาแมคลี
โจะขอทิ 



๑๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่๕.๑ พืน้ทีท่าํไรหมนุเวยีนบานขนุแมหยอด ปากลวย และแม
ราจ ี(ซาย) 

ที่มา:รายงานวิจัยเพื่อทองถิ่น โครงการแนวทางการสืบทอดการทําไร
หมุนเวียนสูคนรุนใหม โดยการมีสวนรวมของชุมชน ตําบลแมศึก อําเภอ
แมแจม จังหวดเชียงใหม 
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๑๗๒ 

 

ชาวบานหวยหินลาดเลี้ยงชีพดวยการทําไรหมุนเวยีน ทํานา สวน
ชา ปลูกพืชเศรษฐกิจบางสวน และการเก็บผลผลิตจากปา ลักษณะการ
ทําไรหมุนเวยีนเปนแบบแปลงกระจาย ไรเหลาแตละแหงมีการจัดสรร
การใชทีด่ินทําไรหมุนเวียนชัดเจน แตสามารถแบงปนกันใชทีด่ินให
ครอบครวัอ่ืนในชุมชนได หากครอบครัวที่ถือสิทธิอยูไมไดทําไรในปน 

มีรอบหมุนเวยีนอยูที่ ๕-๑๐ ป ซึ่งลดลงจากอดีตที่จะทิง้พื้นทีไ่วราว ๑๕ – 
๒๐ ป 

๕.๓ ไรหมนุเวยีนบานแมลาปาแก 

 บ านแม ลาป าแก  เ ปนกะ เหรี่ ย งจกอรหรื อปกา เกอะญอ 
ประกอบดวย ๓ หยอมบาน ไดแก บานแมลาปาแกใต, บานแมลาปาแก
เหนือ และบานแมลาปาแกกลาง รวม ๑๐๐ ครัวเรือนเฉพาะหยอมบาน
แมลาปาแกใตที่ทําไรหมุนเวียนในลักษณะผืนใหญรวมกัน ชุมชนได
กําหนดขอบเขตและจัดสรรสิทธิการใชที่ดินทําไรหมุนเวียนของ
ครอบครัวไวชัดเจนเชนเดียวกับบานแมหยอด-ปากลวยและแนวโนม
ขนาดของแปลงไรหมุนเวียนเล็กลงจากการแบงใหลูกหลานเชนกัน 
ระยะเวลาทําไรหมุนเวียนมีรอบหมุนเวียนส้ันลง เหลือ๗ ป ในอดีตจะทิ้ง
รอบหมุนเวียนประมาณ ๑๐ ป  

 ในสวนของหยอมบานแมลาปาแกเหนือ และแมลาปาแกกลาง มี

จํานวนครัวเรือนที่ยังทําไรหมุนเวียนอยูราว ๕๐% ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไม
เหมาะกับการปลูกหอมแดง และกะหล่ํา ซึ่งเปนการใชพื้นที่ถาวร คือ
พื้นที่บริเวณหุบเขาที่มีแหลงนํ้าลําหวยขณะที่สวนกาแฟปลูกในพื้นที่ปา
ใชสอยผสมผสานกับไมผลตางๆ ถือสิทธิการใชพื้นที่ของครอบครัว
เชนเดียวกับพื้นที่ปลูกหอมแดงและกะหล่ํา  สวนพื้นที่ที่ยังทําไร
หมุนเวียนเปนพื้นที่ที่ไมสามารถปลูกหอมแดงและกะหล่ําไดเพราะไมมี
แหลงนํ้า และยังเปนสิทธิหนาหมูรวมกันระหวางหยอมบานแมลาปาแก



๑๗๓ 

 

เหนือและกลาง ซึ่งแปลงมีลักษณะกระจายไมเปนผืนรวมเหมือนกับแมลา
ปาแกใต โดยการใชที่ดินทําไรหมุนเวียนน้ีจะมีการประชุมวาครอบครัว
ใดที่ไมมีนา หรือมีนานอยและตองการทําไรขาวในปน้ันกี่ครอบครัว 
สามารถทําไรไดบริเวณใดบาง ทั้งน้ี พื้นที่ทําไรหมุนเวียนมีการจัดสรร
ใหครอบครัวเชนเดียวกัน แตสามารถแบงปนใหเครือญาติหรือเพื่อน
บานที่ไมมีนามาทําไรขาวได  

 สวนเร่ืองพิธีกรรมกอนที่ศาสนาคริสตเขามา ทําพิธีกรรมกัน
เขมงวด แตวาพอเปลี่ยนมาถือศาสนาคริสตก็เบาบางลงตั้งแตป ๒๕๐๐ 
ทําใหบานแมลาปาแกผอนปรนเรื่องพิธีกรรมไป แตก็ยังทําพิธีกรรมกัน
อยูเพียงแตเบาบางไมเขมขนเหมือนเดิม  

 



๑๗๔ 

 

 

แผนภาพที ่๕.๓ ขอบเขตพืน้ทีท่าํไรหมนุเวยีน ปลกูหอมแดง กะหล่าํ 
และกาแฟ บานแมลาปาแกเหนอืและปาแกกลาง 



๑๗๕ 

 

 

แผนภาพที ่๕.๔ พืน้ทีท่าํไรหมนุเวยีนบานแมลาปาแกใต 

ที่มา: สมาคมศูนยรวมการศกึษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาใน

ประเทศไทย (IMPECPT) 

 แปลง ๑ หนอโบะคือโพคี (บริเวณลําหวย) แปลง ๒ เปอมุโกละ 
(ตนเปอมุ) แปลง ๓ เปอมุเด (กิ่วดอยตนเปอมุ) แปลง ๔ มอทีคี (หัวลํา
หวย) แปลง ๕ เปาะคี (ไหลเขาขางลําหวย) แปลง ๖ สาเกอะปู (ตนไมที่
เปนยาใหเด็กกิน) แปลง ๗ เปอปา (ไหลเขาขางลาํหวย) 

๕.๔ ไรหมุนเวียนบานเกระคี 

 บานเกระคี เปนกะเหร่ียงจกอรหรือปกาเกอะญอ ประกอบดวย ๔ 
หยอมบาน ไดแก บานเกระคี มีจํานวนครัวเรือน ๕๐ หลังคาเรือนทําไร
หมุนเวียนประมาณ ๔๘ ครัวเรือน และทํานาประมาณ ๕ ครัวเรือน, บาน
เลโพเด มีจํานวนครัวเรือน ๕๐ หลังคาเรือน ทาํไรหมุนเวียนทุก
ครัวเรือน และทํานาประมาณ ๕ ครัวเรือน
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๑๗๗ 

 

๕.๕ พื้นที่ตองหามตามความเชื่อในการทําไรหมุนเวียน  

 ขอหามทําไรหมุนเวียนตามคําสอนของบรรพบุรุษชาวปกา
เกอะญอในพื้นที่ศึกษาในภาคเหนือมีลักษณะเหมือนกันกับกะเหรี่ยง
โพลวในภาคตะวันตก คือ ขอหามและความเช่ือในการทําไรที่อธิบายได
วาเปนพื้นที่ความสําคัญทางนิเวศวิทยา ดังตอไปนี้  

 ๑) "ทีโขเม"  พื้นที่ปาตนนํ้า ตานํ้า นํ้าออกรู 

 ๒) "ตาเดโดะ"  กิ่วดอยหลวง   

 ๓) "ตาโพหฆาโกล" เสนทางการสัญจรของสัตว ถือเปนความเช่ือ 

 ๔) "ตาโจะโข" ยอดดอยสูง 

 ๕) "ทีแมะเกอลา" พื้นที่โปงนํ้า เช่ือวามีผีและเปนพื้นที่หากินของ
สัตว 

 ๖) "เดะหมื่อเบอ" พื้นที่ภูเขาลอมรอบ เกาะบนพื้นที่สูง ถือเปน
สนามเด็กเลนของผี ศูนยรวมของผี 

 ๗) "ตาเบาะปู" พื้นที่ที่เปนที่อยูและผสมพันธุของสัตวปา 

 ๘) "ดูตะ" ปาอนุรักษ ปาดงดิบที่เจาปาเจาเขาไมอนุญาตใหทําไร  

 ๙) "ดูละ" ปาใชสอย 

 ๑๐) "แดวะเกาะ" พื้นที่สบนํ้าสามสบมาบรรจบกันหรือไมควบลํา
หวย 

 ๑๑) "เหมโต" สันแนวกันไฟ เพ่ือปองกันไฟปา แนวสันภูเขาไฟ
ระหวางพื้นที่ทํากินกับพื้นที่ปาอนุรักษ 

 ๑๒) "จอหลอสี" พื้นที่วัดเกา เจดียเกา 

 ๑๓) "ตาหลอเออ” หรือ “ตาเออปู" พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิมีเจาของ 



๑๗๘ 

 

 ๑๔)“ตาสวาโข ”   พื้นที่ที่ มีความสําคัญตามความเ ช่ือทาง
วัฒนธรรม เชน ปาสุสาน/ปาชา ถาชาวบานทําไรหมุนเวียนในพื้นที่น้ี
อาจทําใหปวยและลมตายได 

 นอกจากนั้น บือพอ (ถาวร กัมพลกุล)      นักเขียนชาวปกา
เกอะญอจากจังหวัดเชียงใหมถายทอดไวในหนังสือ “ไรหมุนเวียน ใน
วงจรชีวิตชนเผาปกาเกอะญอ” เพื่อบอกเลาวิถีการทําไรหมุนเวียนของ
คนปกาเกอะญอเม่ือครั้งอดีต แตไดเปลี่ยนแปลงและสูญสลายไปแลว
จากบานเกิดขึ้นผูเขียน และกําลังเกิดขึ้นกับชุมชนปกาเกอะญอจํานวน
มาก รวมถึงชุมชนในพื้นที่ศึกษา ๔ หมูบานในภาคเหนือ คณะผูวิจัยเห็น
วาควรจะบันทึกไวในงานวิจัยครั้งน้ีเกี่ยวกับขอหามตามความเช่ือ
เพิ่มเติมจากขอมูลจาก ๔ พื้นที่ศึกษา ดังน้ี 

 ๑) “เดะ หมื่อ เบอ” แปลวา “เขียดแลวกกไข” หมายถึง เขาลูก
หน่ึง มีลําหวยไหลลอมรอบ เราไมถางไร เราเช่ือวาเปนที่อยูอาศัยของ
ภูติผี เราถือเปนขอหาม  

 ๒) “นา อุ หรู” แปลวา “นํ้าออกรู” หมายถึง บริเวณตามนํ้าผุด เรา
จะไมถางไร เราถือเปนขอหาม เราเช่ือวามีเจานํ้า (นาที) อาศัยอยู หาก
ถางไรนํ้าจะลงโทษเรา  

 ๓) “ที แหมะ เกอะลา” แปลวา “แองนํ้ากระจก” หมายถึง แองนํ้า
แหงใดๆ ที่หัวไมไหลทายไมไหล เปนแองนํ้าน่ิง บริเวณน้ีเราไมถางไร 
เราถือเปนขอหาม  

 ๔) “แพะ ฆึ ถิ ฮี่” แปลวา “ไรหนีบหมูบาน” หมายถึง ปที่แลว หาก
เราถางไรเหนือหมูบาน ปน้ีใตหมูบานเราจะไมถาง หรือปที่แลว หากเรา
ถางไรทางตะวันออกของหมูบาน ปน้ีทางตะวันตกของหมูบานเราจะไม
ถาง เราถือเปนขอหาม  
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๑๘๐ 

 

 ๖) “หญา เปอะลา ถอ” ลําหวยหนึ่ง ปที่แลวถางไรฝงหน่ึง ปน้ีฝง
ตรงขามหามไมใหถางไรอีก ถือเปนขอหาม เรียกวา “ปลาพลวงขึ้น”  

 ๗)“หยือ่ เด โพล” เขาลูกหน่ึง ปที่แลวถางไรหนาเขา ปน้ีหลังเขา
ไมใหถางไรอีก ถือเปนขอหาม เรียกวา “รูหนีหนูหวาย” 

 ๘)“แสว ลอละ” เขาลูกเดียวกัน ปที่แลวถางไรตอนบน ปน้ีตอนใต
ไมใหถางไรอีก ถือเปนขอหาม เรียกวา “ถานไหลลง”   

บทคําสอนจากบรรพบุรุษของชาวปกาเกอะญอสอนเอาไววา 

ใชนํ้าใหรักษาน้ํา   (ออ ที เกอะตอ ที) 
ใชผืนดินใหรักษาผืนดิน (เอาะ กอ เกอะตอ กอ) 
กินเขียดใหรักษาผา  (เอาะ เดะ เกอะตอ เล) 
กินปลาใหรักษาหวย  เอาะ หญา เกอะตอ กวี) 

เรารักษาไมที่ขุนนํ้า  (เกอะตอ เส ทีโพคี) 
เรารักษาไผที่ขุนนํ้า  (เกอะตอ หวา เลอะ ทีโพคี) 
ใหเปนที่อยูของสัตวปา  (เกอะตอ ฉาโพ อะหลอมี) 
ใหเปนที่นอนของสัตวปา (เกอะตอ กอโพ อะหลอมี) 
ไกฟาไกปาเดินดวยกัน (โถกิ ชอมี เปาะเหลาะคี) 
นึกถึงแลวชางนาหวงหา (เมะโชโหม เก เสอะหย่ือซี) 

ใชผืนนํ้าใหรักษาไว  (ออ ที เกอะตอ ที เหม เก) 
ใชผืนดินใหรักษาไว  (เอาะ กอ เกอะตอ กอ เหม เก) 
ถางไรอยางฟนใหไมตาย (แพะ ฆึ ขุ ซี เส เตอะ เก) 
ฟนไรอยาถางไผใหตาย (แพะ ฆึ ขุ ซีหวาเตอะเก) 
หากไมและไผหมดไป  (เส หวา เมะ ลอตุ ลอเช) 
เราจะอดนํ้าอดขาวตาย (เปอะ บะ กอวี บะกอเจ) 

บือพอ (๒๕๔๗: ๒๒-๒๕, ๓๑-๓๒) 
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๕.๖ ขั้นตอนการทําไรหมุนเวียน 

 การอธิบายถึงขั้นตอนทําไรหมุนเวียนของคนปกาเกอะญออยาง
ละเอียดลึกซึ้ง มีอยูในงานเขียนของบือพอ (ถาวร กัมพลกูล) ใน “ไร
หมุนเวียน ในวงจรชีวิตชนเผาปกาเกอะญอ” (๒๕๔๗) ไวแลว งาน
ศึกษาครั้งน้ีจึงเพียงอธิบายจากขอมูลจากการบอกเลาของผูนําชุมชนใน
การประชุมกลุมยอย และใชขอมูลจากงานเขียนของบือพอมาเสริมใน
รายละเอียดบางสวน  

 ๑. การตระเวนหาพื้นที่ทําไร เรียกวา “ฉกาดูละ”พิธีการเส่ียงทาย 
เม่ือสมัยบุกเบิกตองทํา แตปจจุบันน้ีไมไดทําแลว เพราะวาหมูบานมาตั้ง
นานแลวและสถานที่ทํากินกลายเปนไรเหลาไปหมดแลว   

 ๒.การถางไร เรียกวา “แผะ ฆึ”  สมัยกอนเม่ือเลือกพื้นที่ทําไรได
แลว ก็จะถางไร หนาที่การถางไรจะเปนของผูชาย โดยถางประมาณ ๓
วัน  แลวเวน ๑วัน แลวถางไปอยางน้ีจนกวาจะเสร็จในข้ันตอนน้ีมี
พิธีกรรมที่เรียกวา “แผะฆึหลอชิ” หมายถึง ไลผี ไลสัตว  ไลแมลง และ
ส่ิงมีชีวิตใหออกไปจากไรทั้งหมด และพิธีกรรมอธิฐานขอขมาตอผี
ตนไม ส่ิงศักดิ์สิทธิ ผีเจาที่ เจาดิน เจาฟา เจาฝน เจาปา เจาเขา 

 ถาหากวาภายใน ๓ วัน บางครอบครัว บางคน บางวันมีดแหวง 
ขวานหลุดดาน หรือถูกมีดบาด ขวานจามถูกเทา หรือตกจากตนไม
ตนไม หรือตนไมลมทับตนไผลมฟาด หากเกิดเหตุการณเชนน้ีจะเลิก
ถางไรที่น่ัน ตองไปหาที่ถางไรใหม หรือกลับไปบานฝนไมดี เชน ฝนวา
ยิงหมี ยิงเลียงผาได ก็จะเลิกถางไรที่น่ันเชนกัน หากขืนถางตอไป คน
ใดคนหน่ึงอาจเสียชีวิต เพราะเช่ือวาเลียงผาคือขวัญของมนุษย  

 ในชวงระหวางการถางไรมีขอหาม เชน หากพบรังตอ รังผ้ึง 
รังม้ิน หามตีมากินตองวันที่ไวไมตัดฟนตนไม เช่ือวาหากตีมากิน ไรจะ
ไหมไมดี การตัดฟนตนไมตนไผตองเวนตอไวสูง ไมตัดถึงโคน เพื่อให
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แตกกอ แตกหนอ และแตกก่ิงใหมไดอีก ตนไมใหญๆ กิ่งมากใบดก
ไมใหตัดโคน แตใหลิดกิ่งแทน เหลือไวสามส่ีกิ่ง เพื่อเก็บไวใหเปน “ท่ี
เกาะนกพญาไฟ” (บิ เบ อะ หลอ จอ)  

 ๓.การทําแนวกันไฟกอนเผาไร เรียกวา “มาเหมโต” เพื่อปองกัน
ไฟไหมปา ไรเหลาทั้งออนและแกปองกันไฟไหมสัตวปา กอนเผาไรตอง
ทําพิธีกรรมขอใหไฟไหมไรดี ดวยการเลี้ยงขาว ปลา อาหาร ไก ๑ ตัว 
อธิษฐานผีเจาที่เจาทางและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เรียกวา “พะถอเมโข”ขอใหไฟ
ไหมไรดี ไมใหไฟลามไปที่อ่ืนข้ันตอนการทําแนวกันไฟน้ีไมไดทําใน
สมัยกอน แตเพิ่มเขามาใหมภายหลัง ซึ่งเปนสวนหน่ึงในการดูแลและ
จัดการทรัพยากรของชุมชน 

 ๔. การเผาไร เรียกวา“ชุ ฆึ” หลังจากถางไรเสร็จแลวจะปลอยให
กิ่งไมใบไมตากแดดจนแหง เรียกวา “ชวงตากไร” (โล เกาะ คา) โดยจะ
ตากไวประมาณ๑ เดือน  เดือนครึ่ง หรือ ๒เดือน เชน เดือนมกราคมถาง
ไร เดือนกุมภาพันธ - มีนาคมตากไร พอปลายเดือนมีนาคม หรือตน
เดือนเมษายน หลังจากตากไรแลวก็จะถึงเวลาเผาไร ราวตนเดือน
เมษายนกอนเผาไรจะทําพิธีเรียกลม (เกาะ เกอะ ลี) และอธิษฐาน
คําอธิบายขณะจุดไฟเผาวา “ลมเอย โหมขึ้นไปเถิด...ลมเอยโหมข้ึนไป
เถิด...(ถอ เกอะลี หอ...ถอ เกอะลี หอ) เจาไฟแม เจาไฟผูเอย อยูที่ใดมา 
อยูแหงใดมา อยูทิศเหนือมา อยูทิศใตมา อยูดานซายมา อยูดานขวามา 
อยูตะวันออกมา อยูตะวันตกมา มากินยอดไม มากินยอดไผ มากินทอน
ไม มากินทอนไผ มากินตอไม มากินตอไผ เม่ือไดเวลาแลว ขาจะเลี้ยง
ตอบแทนเจาดวยไกผูแดงใหญตัวหน่ึง...ลมเอยโหมข้ึนไปเถิด...ลมเอย
โหมขึ้นไปเถิด”  

 หลังเผาไรเสร็จจะมีการทําเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณเรียกวา 
“มา หนอ ฆึ” เพื่อประกาศบอกกลาวแก ผีเจาที่ เจาดินส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ผีฟา 
ผีฝน เทวดา วาปน้ีสถานที่น้ีเปนที่ทํากินแลว ขอใหพวกทานทั้งหลายได
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รับทราบ อีกวันตอมาพวกผูหญิงจะเขาไปปลูกพืชตามไฟ เรียกวา “สู 
แชว เหม ฆึ”ผูหญิงจะปลูก ขาวโพดฟกทอง เผือก มัน ถั่ว บวบ ฯลฯ ซึ่งมี
การแลกเปล่ียนพันธุกับเพื่อนบานตั้งแตเดือนกุมภาพันธุ หรือชวงหนา
หนาว ในชวงที่เผาไรถามีฝนตกจะเวนไมเดินเขาไร ๓วัน ถาฝนตกและ
มีลูกเห็บตกดวย จะเวนไมเดินเขาไร๗วัน และการไปเผาไร 

 ๕. การรื้อไรหรือ การทําความสะอาดไร เรียกวา “โก ฆึ” เปนการ
ทําความสะอาดเก็บเศษไมที่ไหมไฟไมหมด หรือไมที่ไมไหม ไมเหลาน้ัน
จะนํามาทํารั้วไร (โรตะ) เพื่อปองกัน วัว ควาย ไมใหเดินเขาไปในไร  
จากน้ันจะสรางกระทอมในไร(มาแด)เพื่อหลบฝน หลบแดด หรือพักนอน
ตอนกลางคืน  

 ๖. การหยอดขาวเรียกวา “เผวบือ” การหยอดขาวจะใชการเอา
แรง โดยผูชายจะเปนผูแทงหลุมสําหรับหยอดเมล็ดขาว เรียกวา “โถ ฆึ” 
สวนผูหญิงจะเปนผูหยอดเมล็ดลงหลุมที่ผูชายแทงหลุมไวและเมล็ดของ
พืชผักบางชนิด เชน ผักกาด หอวอ งา ฯลฯ จะหยอดไปพรอมกับเมล็ด
ขาวเลย สมัยกอนจะตองหยอดแมขาว๗ หลุมกอน เรียกวา“มวา แชะ 
ลอ” หรือ “โดบือสูลอ” ปจจุบันยังเหลือทําอยูสวนนอยในบานแมหยอด-
ปากลวย สําหรับชวงเวลาในการปลูกขาว หรือ หยอดขาว มีอยู ๒
ชวงเวลา หากพื้นที่อยูเปนปาดงดิบ เร่ิมปลูกขาวปลายเดือนเมษายน แต
ถาพื้นที่อยูในปาแพะ ปาเต็งรัง หรือปาเบญจพรรณเร่ิมปลูกปลายเดือน
พฤษภาคม –เดือนมิถุนายน 

 ๗. ดายหญา เรียกวา “กลอหนอ”ผูที่ปลูกขาวในเดือนเมษายน จะ
ดายหญาชวงแรกในเดือนพฤษภาคม ถาปลูกขาวในเดือน พฤษภาคม 
และมิถุนายน จะถอนหญาชวงแรกตนกรกฎาคม ดายหญารอบแรก 
เมล็ดขาวยังไมงอก เรียกวา “ดายหญาหัวไฟ” (กลอ หนอ เหม โข) ถา
เปนปาที่ฟนตัวดีแลวหญาจะไมรกมาก การดายหญาจะเสร็จเร็วราว ๓ 
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สัปดาห  การดายหญาไมไดดายไปเรื่อยๆ แตมีระเบียบกฎเกณฑที่บรรพ
ชนสอนไว วิ ธีการคือจะแบงไรออกเปนสวนๆ จากหัวไรสูทายไร 
โดยมากจะแบงเปนสามสวน คือ หัว กลาง ทาย โดยจะเริ่มดายจากสวน
หัวเปนสวนแรกกอน ดายทีละแนวจากขางไรดานหน่ึงจนถึงอีกดานหน่ึง 
เสร็จสวนแรกลงไปดายสวนที่สองตรงกลาง ดายเชนเดียวกับสวนแรก 
เสร็จสวนตรงกลางแลวก็ลงไปดายสวนที่สามทายไร เรียกวา “ดายหญา
ถลกซิ่นไร” (กลอ หนอ โถ ลอ หลุ ฆึ อะ หน่ี)   

 

 
แผนภาพที ่๕.๗ ดายหญาถลกซิน่ไร 

 
 คนปกาเกอะญอถือวาไรเปนของผูหญิง ตามคํากลาวของบรรพ
ชนที่วา ผูหญิงเปนเจาของไร (เผาะ หม่ือ แกะ ฆึ อะ เกอะ จา) ผูชาย
เปนเจาของนา (เผาะควา แกะ ฉิ เกอะ จา) ที่เปนเชนน้ีเพราะทุกขั้นตอน
ของการทําไร ผูหญิงจะเกี่ยวของและผูกพันกับไรมากกวาผูชาย การ
ดายหญา การพรวนดิน การดูแลรักษา การเฝาติดตามการเจริญงอกงาม
ดิน การดูแลรักษา การเฝาติดตามการเจริญงอกงามของพืชพันธุ การ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุพืช การลงมือปลูก การเลือกพื้นที่ปลูก ลวนแลวแต
เปนบทบาทของผูหญิงทั้ ง ส้ิน เพราะไร มีความหลากหลายและ
ละเอียดออนมากกวานา ในนามีแตขาวแตในไรมีพืชหลายสิบชนิด จึง
ตองอาศัยความอดทนและความละเอียดกอนของผูหญิงเขาไปจัดการ ถึง
จะทําใหการทําไรมีผลสําเร็จ   

หัว ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

กลาง ๑๒ ๑๑ ๑๐ ๙ ๘ ๗ 

ทาย ๑๘ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๔ ๑๓ 
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 ถาตนขาวแคระแกรน ขาวเหลือง เหี่ยวเฉา เรียกวาไรระเหย จะ
แกไขดวยการทําพิธี “น่ึงไร” (เฮอ เก ฆึ) โดยการตัดเอาปลองไมไผมา
ฝงตรงส่ีมุมของของไรหรือกระทอม พรอมกับอธิษฐานใหส่ิงช่ัวราย เช้ือ
โรคตางๆ ใหระเหยออกไป และขอใหขาวกลับมางดงาม แตกหนอ แตก
กอ เขียวขจี ขอใหเจริญเติบโตงดงามจากหัวไรจรดทายไร หรือถาขาว
เหลืองและดูแลวไมใชมาจากไรระเหย จะทําพิธีสะเดาะเคราะห (เซอ เก 
ฆึ) โดยจะตัดกาบกลวยมาหักพับส่ีสวน ทําเปนกระทงรูปส่ีเหล่ียม ปูพื้น
ดวยตะแกรงไมไผขางในใสอาหาร พริก เกลือ หมากพลู ปูน ยาสูบ ฯลฯ 
แลวเอากากตนขาวที่เหลืองจากส่ีมุมของไรใสไปดวย นําไปวางไว
บริเวณที่หวานขาวแรก จากน้ันอธิษฐานใหบรรดาเช้ือโรค ตัวหนอน ตัว
ดวง ส่ิงไมดีตางๆ ที่ทําใหขาวเหี่ยวเฉา แหงเหลือง มากินอาหาร หมาก
พลู เสร็จแลวใหออกไปจากไร กลับไปยังที่ของตัวเอง อยามาเฝาอยูที่ไร
น้ี  

 การดายหญาจะใชขอเหล็ก (ขละ) เปนอุปกรณที่ออกแบบเฉพาะ 
มีลักษณะโคงงอข้ึน ซึ่งกินเน้ือดินไมลึก และไมคมมากนัก เพราะขณะ
ดายหญาก็เปนการพรวนดินภายในตัว การพรวนดินจะพรวนเฉพาะ
หนาดิน ไมขุดดินลึกแบบพลิกหนาดิน เพราะจะทําใหโครงสรางดินเสีย 
ไมชวยใหขาวและพืชผักเจริญเติบโต และที่สําคัญการกําจัดหญาในไร
จะไมใชสารเคมี ยาฆาหญา เพราะจะทําใหดินเส่ือมสภาพ ดินจะเสีย นํ้า
จะเสีย อากาศเปนพิษ และอันตรายกับคน แตการทําไรจะอาศัยความ
เช่ือที่วาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิจะคอยปกปอง ดูแลใหขาวและพืชผักใหรอดพน
จากศัตรูทั้งหลาย หลังดายหญาหัวไฟเสร็จ หากหญาขึ้นรกมาอีก ก็ดาย
หญาอีกเปนรอบที่สองหรือสามแลวแตวาหญารกมากหรือนอย จากน้ัน
จะดายหญาไปจนกระทั่งถึงหลายเดือนกรกฎาคม จะทําพิธีกรรมที่
เรียกวา “เล้ียงไร”  

 ๘. เลี้ยงไร หรือเลี้ยงผีเจาที่เรียกวา “บกอ ฆึ”พิธีเลี้ยงไรน้ีแตละ
ครอบครัวจะทํากันเอง แตผูนําหมูบานจะตองเปนผูทําคนแรกกอน 
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หลังจากนั้นลูกบานจึงทําตามหลัง พิธีเลี้ยงไรน้ียังมีพิธียอยๆ ลงไปอีก ๔ 
อยาง คือ พิธีเลี้ยงไฟ (ตา หลื่อ เหม) พิธีเลี้ยงขอพร (ตา เตอะ เหมาะ) 
พิธีปดรังควาญ (ตา แซะ) พิธีปองกันไร (ตา คะ แกะ) จึงตองหาไก
สําหรับทําพิธี ๔ ตัว คือ ไกตัวผูสีแดงหน่ึงตัวสําหรับพิธีเล้ียงไฟ ไกแม
หน่ึงตัวสําหรับพิธีอวยพร ไกผูหนุมหน่ึงตัวสําหรับพิธีปดรังควาญ และ
ไกสาวรุนตัวหน่ึงสําหรับพิธีปองกันไร ทุกพิธีจะมีคําอธิษฐาน เริ่มจากพิธี
ขอพร อธิษฐานใหขาวดี ขาวงาม โตขึ้น สูงขึ้น แตกหนอ แตกกอ ให
เขียวขจี ออกดอกออกผล เพิ่มดอกเพิ่มผล ตามมาดวยพิธีเลี้ยงไฟ 
อธิษฐาน ขอใหไฟเย็นลง ใหมากินเครื่องเซน อยารอนใสไรใสสวน 
อยารอนใสขาวเปลือกขาวสาร อยารอนใสหมู ใสไก ใสวัว ใสควาย 
อยารอนใชหมูบาน ชุมชน อยารอนใสลูก ใสเมีย ใสตัวขาเอง จากน้ัน
เปนพิธีปดรังควาญ อธิษฐานปดรังควาญใหขาว ปดส่ิงไมดีปดส่ิงไมงาม
ทิ้งไป ปดความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลาทิ้งไป ปดความเจ็บไขทิ้งไป ปด
ความทุกยากลําบากทิ้งไป จากนั้นตมไกที่เซนไหวกินกัน กอนกลับบาน
จึงจะทําพิธีปองกันไร อธิษฐานใหส่ิงที่ไมดีไมงาม ส่ิงที่ไมสุขไมสบาย 
เจาของนก หนู หนอน ดวย มด ปลวก ขอสงกลับมาใหหมด ลงมากิน
ขาวกินนํ้า กินพริกกินเกลือ สูบบุหรี่สูบยา กินหมากพลู เสร็จแลวให
กลับไป จากน้ันนําเคร่ืองปองกันไรที่เตรียมไวไปวางไวริมไรดานทาง
กลับบาน ซ่ึงรุงเชาอีกวันตองรีบไปเก็บเอาเครื่องปองกันไรออกกอนที่
ใครจะเขามาในไร เหตุผลที่ตองทําพิธีเลี้ยงไร ก็เพราะคนปกาเกอะญอ
เช่ือวาส่ิงศักดิ์สิทธิเปนผูบันดาลธรรมชาติ ดิน นํ้า ปา บันดาลใหขาวและ
พืชผักในไร เจริญเติบโต ทั้ งยั งชวยปกปองคุมครองไรและคน 
เพราะฉะน้ันการทําพิธีเลี้ยงไร เพื่อเปนการขอบคุณ  

 การทําพิธีเลี้ยงไฟเปนการนอบนอมตอส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เคารพตอ
ธรรมชาติและขอขมาลาโทษตอดิน นํ้า ปาที่ไดใชประโยชน เพราะ
ชวงเวลาเผาไร ไฟไดเผาไหมธรรมชาติทุกอยางในไร ตนไม ตนไผ 
ตนหญา ผืนดิน รวมถึงสิงสาราสัตวตางๆ ขอใหเจาแหงไฟโปรดอภัยให 
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ส่ิงที่ทําไปเพราะความจําเปนในการดํารงชีวิต ขณะเผาไรกอใหเกิด
ความรุมรอนไปทั่ว แตเวลานี้ขอใหเจาแหงไฟโปรดบันดาลใหทุกส่ิงทุก
อยางเย็นลงสงบลง ใหระบบนิเวศนกลับคืนสูความอุดมสมบูรณ  
 การทําพิธีขอพร เปนการขอพรจากเจาแหงขาว (พี หม่ือ แม) 
แสดงความเคารพ ขอพร ตอเจาแหงขาว ใหบันดาลใหขาวเจริญเติบโต
งอกงามดี อุดมสมบูรณ ออกดอกออกผลเปนทวีคูณ ปราศจากศัตรูชนิด
ตางๆ มด แมลง ดวง หนอง ตั๊กแตน ฯลฯ อีกทั้งเปนโอกาสขอบคุณและ
ยกยองเจาแหงขาว 
 การทําพิธีปดรังควาญ ก็เพื่อใหปดเปาส่ิงช่ัวรายตางๆ ไลนก หนู 
แมลง ดวย หนอน ผีเส้ือที่เปนศัตรูพืช คอยสรางความเดือดรอนแกขาว
และพืชพันธุใหออกไปจากไร ขาวและพืชพันธุจะไดเจริญเติบโตอยาง
อุดมสมบูรณ  
 การทําพิธีปองกันไร เปนการปองกันส่ิงช่ัวราย ปองกันศัตรูพืชที่
อยูนอกรั้วไมไดเขามากัดกิน และทําลายขาวและพืชพันธุในไร  
 สําหรับชุมชนกรณีศึกษา ชุมชนที่ปรับเปล่ียนมานับถือศาสนา
คริสตอยางบานแมลาปาแก พิธีกรรมไหวผีจะปรับไปไหวพระเจาแทนผี 
และเปลี่ยนคําเรียกจาก “บอ ฆึ” มาเปน“บาตาเลอะฆึ” 

 ๙. เกี่ยวขาว เรียกวา “กุบือ”หากทําไรหมุนเวียนในพื้นที่ปาแพะ 
ปาเต็มรัง หรือปาเบญจพรรณ จะเก็บเกี่ยวขาวในชวงเดือนตุลาคม แต
หากเปนปาดงดิบ จะเก่ียวขาวในเดือนพฤศจิกายน จนถึงเขาสูเดือน
ธันวาคม เม่ือขาวในไรสุก ถึงเวลาเก็บเกี่ยวขาว วันลงเกี่ยวขาวแตละ
ครอบครัวถือไมเหมือนกัน บางครอบครัวถือวันอาทิตยเปนวันดี บาง
ครอบครัวถือวันพฤหัสเปนวันดี บางครอบครัวถือวันเสารเปนวันดี การ
เกี่ยวขาวจะใชการเอาแรง การเกี่ยวขาวจะเริ่มตนจากใกลๆ กระทอม
กอน และตองเก่ียวใหถูกตามประเพณีตามที่บรรพบุรุษปฎิบัติมา คือ ตอง
เกี่ยวจากขวามือแลวยอนกลับไปทางซาย (ทวนเข็มนาฬิกา) และเริ่ม
เกี่ยวจากริมไรแลวกลับมาหากระทอม โดยเก็บแนวขาวจากริมไรถึงที่
หวานขาวแรก เพราะเช่ือวา ขาวมีขวัญ กอนเก่ียวขาว และระหวางเก่ียว



๑๘๘ 

 

ขาว ขวัญขาวอาจจะอยูนอกรั้ว การเก็บแนวขาวก็เปนการไวทางเดินให
ขาว หากไมเวนไว ทางเดินขวัญขาวไมมี ขวัญขาวก็จะไมกลับมาในไร 
ไมกลับเขากระทอม และจะทําใหผลผลิตขาวไมดี  

  

  

 

 

แผนภาพที ่๕.๘ เกีย่วขาวทีถ่กูตองตามประเพณ ี

 เม่ือสมัยกอนหนุมสาว จะพบกัน หรือเจอกัน ตอนไปเก่ียวขาว
ดวยกัน และจะดูใจกันในไร ในชวงเวลาที่เกี่ยวขาว พูดงายๆ ก็คือ จะ
หาคูจีบกันในชวงน้ันหนุมๆ แตถาถึงเวลาเกี่ยวขาว ประเพณีดั้งเดิมจะ
ใหพวกผูหญิงมัดขาว พวกหนุมๆ จะเกี่ยวขาวใหฝายผูหญิงมัด  และ
เกี่ยวขาวเปนคูๆ และปาเกอะญอถือวาเปนฤดูกาลหาคูของหนุมสาว  

 ๑๐.  ตีขาวหรือนวดขาวเรียกวา “เผาะบือ”เม่ือเกี่ยวขาวเสร็จแลว
จะตากขาว (โลบือแคะ)  มัดทิ้งไวประมาณ ๓วัน หรือ ๗วัน ข้ึนอยูกับ
สภาพอากาศ เชน อากาศดี แดดดี อาจจะตากแค ๓วัน หรือ ๔วัน กอนตี
ขาวจะทําพิธี “มัดมือเรียกขวัญลงตีขาว” (กี่ จ๊ึ เผาะ ลอ บือ) กอนตีขาว
เสร็จแลวจึงเริ่มลงมือตีขาว ถาตีขาวไมเสร็จภายใน๓วัน ตองผูกขอมือ
อีกครั้งหน่ึง ดังน้ัน ในกรณีที่ไรกวาง การตีขาวใชเวลานานก็จะผูก
ขอมือทุกๆ ๓ วัน จนกวาจะเสร็จการผูกขอมือจะทําในไร ใชไกจํานวน 
๑ คู และเหลา ๑ขวด ในการผูกขอมือแตละครั้ง 

 การตั้งลานตีขาวน้ัน อาจตั้งมากกวา ๑ ลาน ข้ึนกับขนาดของไร 
หากผืนใหญจะตั้งหลายลาน โดยจะตั้งลานวนจากขวากลับไปยังซาย
เชนเดียวกับการดายหญาและเก่ียวขาว ตั้งจากดานขวาของกระทอมวน
กลับไปยังดานซายของกระทอม ลานตีขาวแรกที่ตั้งเรียกช่ือวา “ลานตี
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ขาวคนโต” (หลอ แหว โกะ) ลานตอๆ ไป เรียกวา “ลานตรีขาวคนกลาง” 
(หลอ หนุ เจอ) และลานตีขาวสุดทายเรียกวา “ลานตีขาวคนสุดทอง” 
(หลอ เสอะ ดา) ปูเส่ือลงบนลานตีขาวจากลานตีขาวคนโตถึงลานคน
สุดทอง หันดานที่กําหนดใหเปนหัวเส่ือออกไปนอกรั้ว เพราะตองการหัน
ใหขวัญขาวจากนอกรั้วกลับเขามายังไร สวนลานตีขาวสุดทองหันเขา
หากระทอม เพราะตองการใหขวัญขาวกลับเขามาอยูในกระทอม หาก
ไมปูเชนน้ีจะไดผลผลิตขาวไมดี เราเรียกขวัญขาวไมกลับมา เราปูทาง
ใหไมแนไมนอน ขวัญขาวจะสับสนและหลงทาง 

 หัวหนาครอบครัวหรือหัวหนางานจะตีขาวคนแรก และจะทํา “พิธี
ลงตีขาว” (เผาะ ลอ บือ) โดยยกฟอนขาว ๓ ฟอนข้ึนเหนือศีรษะแลว

ฟาดลงบนรางตีขาว พรอมกับอธิษฐาน“ปรือ ! ขาวเอยจงข้ึนเถิด นก
ขวัญขาว ยายแมมายเอย วันน้ีขาตีขาว ขานวดขาว เรียกยุงใหขา เรียก
ฉางใหขา ชวยตามหาขาวเปลือกใหขา ชวยตามหาขาวสารใหขา เรียก
ข้ึนมาใหขา เรียกกลับมาใหขา ขาวจากเขาหลวง ขาวจากเขาใหญ 
ขาวจากแดนไกล ขาวบนตนไม ขาวบนยอดไม ขาวในใตนํ้า ขาวที่นก
กิน ขาวที่หนูแทะ ขาวในปากนก ขาวในปากหนู ขาวในปากมด ขาวใน
ปากปลวก ขาวที่พัดไปกับลม ขาวที่ไหลไปกับนํ้า ขาวที่เรรอน ขาวที่
พเนจร ขาวที่หลงทิศ ขาวที่หลงทาง วันน้ีจงกลับมาอยูดวยกัน กลับมา
อยูรวมกัน กลับมาใหเต็มเส่ือ กลับมาใหเต็มสาด กลับมาใหเต็มยุง 
กลับมาใหเต็มฉาง กลับมาใหเต็มกระทอม กลับมาใหเต็มเพิงพัก กลับมา
ใหเต็มบาน กลับมาใหเต็มเรือน กลับมากินเน้ือนก กลับมากินเน้ือไก 

กลับมากินหัวขาว กลับมาดื่มหัวนํ้าเถิด ปรือ ! ขาวเอยจงขึ้นเถิด ปรือ ! 
ขาวเอยจงข้ึนเถิด” 

 จากนั้นก็จะแบกขาวขึ้นฉาง การเทขาวตองเททีละนิดๆ ติดตอกัน
ไมขาดสาย จะมีคนหน่ึงคอยยืนอยูบนหลังคา คอยพัดเศษขาว เศษฟาง 
ขาวลีบ ขาวกลวงออกไป ขณะเทขาวก็อธิษฐานไปดวย ใหขาวขึ้นยุง
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ข้ึนฉาง ขาวจากทุกสารทิศใหมาอยูรวมกันใหเต็มยุงเต็มฉาง ปจจุบันไม
มีการแบกขาวขึ้นฉางแลว ขาวเปลือกที่ไดจะตวงใสถุงปุยและขนดวยรถ
มอเตอรไซด หรือรถยนตในกรณีที่อยูใกลทางรถ ขนขาวกลับไปเก็บที่
บาน  

 ๑๑.พิธีอัญเชิญแมโพสพเรียกวา “แซะพอโข” โดยการเรียกขวัญ
จากนกขวัญขาว เรียกวา “เกอะถอโถมีขา” เพราะเช่ือวาขวัญขาวอยูกับ
นก “โถมีขา” หรือ นกขวัญขาว  เม่ือตีขาวแลวเสร็จ หลังจากขนขาว
กลับบานหมดแลว จะกลับไปที่ไรอีกครั้งเพื่อทําพิธีอัญเชิญเจาแมนก
ขวัญขาวใหกลับไปพักผอนบนสวรรค พรอมคําอธิฐานกลาวคําขอบคุณ
เจาแมน ขวัญขาวที่ลงมาสถิตอยูในไรและคอยชวยเหลือดูแลไรขาว
ตลอดจนถึงส้ินป และขอใหเจาแมนกขวัญขาวเสด็จกลับไปพักผอนบน
สวรรคถาเจาแมนกขวัญขาวเห็นไมในไรเปนสีดําอีกครั้ง ขอเจาแมนก
ขวัญขาวเสด็จลงมาเยี่ยมเยือนอีก 

 “นกขวัญขาว ยายแมมายเอย ขณะขาทําไรทําสวน ปลูก
ขาวเปลือก หวานขาวสาร ปลูกพืชปลูกผัก ทานมาเทดอกเทผลมาให 
นับตั้งแตผืนไร แลดูตอไมดําไปทั่วน้ัน ทานก็ลงมาชวยขาแลว ทาน
เมตตาขา ทานกรุณาขา ทานคํ้าขาไว ทานยันขาไว ทานนํ้าใจดีตอขา 
ทานจิตใจดีตอขา ทานชวยขาสรางยุง ทานชวยขาสรางฉาง ในวันน้ี 
ขาทําไรทําสวนเสร็จทั้งหมดทั้งมวลแลว ภาระของทานในราที่จะมา
ชวยเหลือขาไมมีสักอยางแลว ขาก็เชนกัน ขาทําไรทําสวนเสร็จธุรการ
งานก็หมดส้ินลง ขอทานกลับข้ึนไปอยูกับลูกกับหลานบนฟากฟาอยาง
สุขสบายเถิด ขาเองจากน้ีไป ก็จะกลับบานกลับเรือน กลับไปอยูกับลูก
กับหลานอยางมีสันติสุขเชนกัน...ขอทานกลับไปอยูกับลูกกับหลาน กับ
ลูกกับเมีย กลับไปพักผอน กลับไปพักเหนื่อย กลับไปหลบแดดรอน 
กลับไปหลบฝนเย็น และปหนาเม่ือถึงเวลาตอไมในผืนไรดําไปทั่วน้ัน ขอ
ทานไดลงมาชวยเหลือขาอีกครั้งดั่งเคยเถิด”  
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 ๑๒. พิธีกินขาวใหม เรียกวา “เอาะบือโข”  การกินขาวใหมจะนํา
ขาวใหมสดที่ไมเคยหุงกินแมแตครั้งเดียวมาหุง กินกับแกงไกรวมกับผัก 
ปู ปลา หอย แลวแตที่หามาไดกับขาวที่หุงใหม และชวนเพื่อนบานมากิน
กับขาวที่เตรียมไวรวมกัน  หลังกินขาวใหมเสร็จจะไปขนพืชผักที่เปน
อาหารจากในไร เชน เผือก มัน พืชผัก แตงกวา ฟกทอง ฯลฯ มาเก็บไว
กินและเหลือไวให สัตวตัว อ่ืนกินบาง ถือวา ส้ินสุดรอบการทําไร
หมุนเวียนในปน้ัน 

 ข้ันตอนการทําไรหมุนเวียนในบางหมูบานกรณีศึกษาใน
ภาคเหนือมีการเปล่ียนแปลงลดความเขมงวดลง และปรับพิธีกรรมจาก
การนับถือผีมาเปนการนับถือพระเยซูคริสตแทน เม่ือชาวบานในหมูบาน
เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสตเชน บานแมลาปาแก จังหวัดแมฮองสอน
“ปจจุบันไมมีการเลี้ยงผีไรหมุนเวียนอีกแลว นับถือพระเยซูแตกอนทําไร
หมุนเวียนตามความเช่ือทุกขั้นตอนวัฒนธรรมความเชื่อเปล่ียนแปลง”
(บานแมลาปาแก) 

 ขณะที่บานกรณีศึกษาในภาคเหนืออยางที่บานขุนแมหยอด-ปา
กลวย, บานหินลาดใน และบานเกระคี สวนใหญยังรักษาขั้นตอนการทํา
ไรตามประเพณีดั้งเดิม “ตองประกอบพิธีกรรมใหถูกตองตามที่ปฏิบัติกัน
มา เชน เล้ียงผีไร ผีไฟ ผีเจาที่ดิน และขอขมาตอผีเจาปาเจาเขาเจาฟา
เจาฝนถึงจะเรียกวาทําไรอยางสมบูรณ”(บานขุนแมหยอด – ปากลวย)   

 บางข้ันตอนที่ไมไดทําแลว เชน วีขาวการขนขาว และสรางยุง
ขาว กรณีบานหินลาดในโดยเปลี่ยนจากการเก็บขาวในยุงมาเปนบรรจุ
ใสกระสอบและขนมาเก็บไวที่บานดวยรถมอเตอรไซด และในกรณีบาน
เกระคี ครัวเรือนบางสวนตอบวาไมไดทําเหมือนอดีตแลว เพราะข้ันตอน
มีความยุงยาก ถึงไมทําผลผลิตที่ไดก็ไมแตกตางกัน 



๑๙๒ 

 

บทที ่๖ 
ไรหมนุเวยีน ปา และความหลากหลายแหงพืชพนัธุ 

 
 “ในความคิดของคนกะเหร่ียงไรกับปาจะอยูดวยกัน ไมไดแยกกัน
อยู พื้นที่ที่เหมาะสมทําไรจะเปนปาไผ ไมใชปาตนนํ้า ปาที่เหมาะสมกับ
การทําไร คือ ปาไผ แตความจริงสมัยกอนก็ไมไดแบง ปาไผน้ันตองเปน
ปาโปรง เมื่อกอนเราอยูกันนอย เราไปฟนปาไผที่อายุเยอะ สมัยกอนที่
ยังไมมีปาไมมาหาม เราผานไปเห็นวาปาไผน้ีเหมาะ ปลูกขาวงาม ก็จะ
ไปถาง แตจะมีกําหนดแนวเขตแตละหมูบาน” 

ชาวบานกองมองทะ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 ชาวกะเหรี่ยงมองระบบไรหมุนเวียนของตนวามีสวนในการสราง
ความสมดุลของระบบนิเวศปา ไรหมุนเวียนไมไดทําลายปา ตรงกันขาม
การทําไรหมุนเวียนชวยรักษาผืนปาใหคงอยู ปาที่เหลืออยูในปจจุบันมัก
เปนที่ตั้งของชุมชนกะเหร่ียง ปาที่ผานการทําไรจะกลายเปนไรซาก/ไร
เหลาซึ่งสามารถฟนตัวกลับมาเปนปาอีกครั้งหน่ึง หากปลอยไวยาวนาน 
การทําไรซ้ําที่เดิม ซ้ําแลวซ้ําเลาตางหากที่เปนสาเหตุการทําลายปา
อยางถาวร ดินตรงน้ีมีแตเส่ือมความอุดมสมบูรณลงเรื่อยๆ และปาก็ไม
อาจฟนตัวกลับมาไดอีก 

 ในระบบการทําไรหมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงน้ัน จําแนก
ความหมายของไรขาว ไรซาก/ไรเหลา และปาออกจากกัน โดยจะมีคํา
เรียกไรขาวที่ถาง ปลูก และเก็บเกี่ยวในปน้ัน และคําเรียกไรซาก/ไร
เหลาแตกตางจากปา ทั้งยังมีคําเรียกไรซาก/ไรเหลาในแตละชวงอายุ
การฟนตัวของลูกไมและตนไม  เม่ือทิ้งไวจนสภาพปาฟนตัวในชวงเวลา
ที่ เหมาะสม จึงจะหมุนกลับมาปลูกขาวอีกครั้งหน่ึง พื้นที่ที่ทําไร
หมุนเวียนจะเลือกที่เปนปาไผไมใชปาดงดิบ เพราะไมไผอายุส้ันเติบโต
เร็ว บรรพบุรุษชาวกะเหรี่ยงจึงสอนใหเลือกทําไรในพื้นที่ที่เปนปาไผ 
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หามทําไรในพื้นที่ที่จะทําลายธรรมชาติ และใหทําแตพอประมาณใหพอ
กินของครอบครัวเทาน้ัน  

 อุดมการณคําสอนของบรรพบุรุษคนกะเหรี่ยง ยังรวมถึงการเก็บ
รักษาและสืบทอดพันธุขาวและพืชพันธุอาหารด้ังเดิม การทําไร
หมุนเวียนตองเพาะปลูกพืชพันธุดั้งเดิม ทั้งขาวเจา ขาวเหนียว และ
พืชผักหลากหลายชนิดในไรขาวที่เพาะปลูกกันมาแตบรรพบุรุษ   

๖.๑ ไรขาว ไรซาก/ไรเหลา และปา 

 “คําวาเหมยละ หรือ ปาไม สําหรับชาวกะเหรี่ยงหมายถึง ระบบ
นิเวศทั้งระบบ ไมใชปาไมแบบใดแบบหน่ึง เราเคยเถียงกับปาไมวา เรา
เผาไร ไมใชเผาปา ที่ไรของเราก็ไมใชปา กะเหร่ียงทําไรในพื้นที่ปาฟน
ตัวดี (ค้ึย หรือ ไรซาก) ปาไมมองวาไรซากเปนปา แตสําหรับคน
กะเหรี่ยง ไรซากที่เหมาะสมกับการทําไรคือสภาพปาที่ฟนตัวดีแลว”  

ผูบ่ือ ผูเฒาผูแก อายุ ๙๐ ป บานจะแก 

 จะกอร หรือ ปกาเกอะญอ 

 กะเหรี่ยงจะกอร หรือ ปกาเกอะญอ เรียกไรขาววา “คึ” และเรียก
ไรเหลาวา “ฉ่ึย” (งานเขียนบางช้ินสะกดเสียงเปน “ฉก่ี” ซึ่งหมายถึงไร
ซากเชนเดียวกัน) ขณะที่เรียกพื้นที่ปาไมวา “ปกา”  

 “คึ” หมายถึง พื้นที่ทําไรที่ทําในปปจจุบัน หรือหมายถึงพื้นที่ปลูก
ขาวไรที่ถาง เผา ปลูกขาว และเก็บเกี่ยวในปน้ันๆ ในระบบการทําไร
หมุนเวียนประเพณีดั้งเดิมที่ปลูกขาวไรเปนพืชหลักผสมผสานกับพืชผัก
พันธุดั้งเดิม  

 “ฉึ่ย” หมายถึง พื้นที่ไรเหลาที่ปลอยทิ้งไว ถือวาเปนพื้นที่ที่เคยทํา
กิน ไมใชพื้นที่ปา ซึ่งชาวบานไดแบงพื้นที่ไรเหลาหลายประเภท และมี
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คําเรียกไปตามชวงเวลาตางๆ แบงออกเปน ๖ ระยะ ตามสภาพการฟน
ตัวของตนไมในไรซาก/ไรเหลา ดังน้ี  

 ๑) “ฉกี่เลอปวึ่"  ไรเหลาพักฟน ๑ ป คือไรเหลาที่ถูกปลอยทิ้งไว ๑ 
ป ซึ่งไรเหลาปที่น้ีหลังจากเก็บเกี่ยวขาวเสร็จยังมีพืชอีกหลายชนิดให
สามารถเก็บกินไดอีกมากมาย เชน  เผือก มัน กระเพรา ฟกเขียว เปนตน  
ในระยะน้ีจะมีการเขาไปเก็บเกี่ยวผลผลิตตางๆเหลาน้ี ไวบริโภคยาม
แลง 

 ๒) “ฉกี่วา” ไรเหลาพักฟน ๒ ป หรือไรเหลาขาว ที่เรียกเชนน้ี
เพราะวาในระยะน้ีจะมีตนหนาดหรือตนสาบเสือข้ึนเต็มและจะออกดอกสี
ขาวๆใหเห็นเต็มไปหมด ซึ่งคําเรียกช่ือน้ี สะทอนใหเห็นถึงความหลาย
ทางชีวภาพอยางชัดเจน ไรเหลาปน้ียังมีพืชอีกหลายชนิดที่สามารถเก็บ
กินได เชน พริก มะเขือ พรอมกับมีสัตวปาขนาดเล็กเขามาอาศัยและหา
กินพืชผักที่ยังเหลืออยูในไร เชน นกกระทา นกกระจาบ และหนู  

 ๓) “ฉกี่เบาะปู” ไรเหลาออน พักฟน ๓ ป ตอไมจะแตกขึ้นมาแลว 
ถาเปนปาที่มีตนไผเปนไมเดนจะเห็นกอไผแตกกอขึ้นเปนจํานวนมาก 
ซึ่งจะไมมีตนสาบเสือใหเห็นอีกแลวเพราะยอดไมไผข้ึนมาแทนที่ และใน
ระยะน้ีจะไมพบวาเกิดไฟปาเขาเผาไหมจึงทําใหตนไมมีโอกาสฟนตัว
และเวลาเติบโตไดดีระยะน้ีจะมีสัตวปาอยาง เกง กวาง เขามาหาอาศัย
และหาอาหาร 

 ไรเหลาในระยะนี้ยังมีพืชที่สามารถเก็บกินในไรไดอีก เชน 
มะละกอ กลวย และมีสัตวปาบางชนิดเขามาอาศัยและหาอาหาร เชน หมู
ปา เกง กวาง เปนตน ในชวงน้ีน่ีเองที่ไรเหลาออนน้ีไดกลายเปนสถานท่ี
ขยายพันธุสัตวปาอยางดี เปนสถานที่เพื่อความอยูรอดกับสัตวทั้งหลาย 
ควบคูกับอาหาร ควบคูกับคนดวย 

 ๔) “ดู ลุ ถอ” ไรเหลาพักฟนอายุ ๔ ป หรือมากกวาน้ัน ทั้งน้ีข้ึนกบั
สภาพปาของแตละพื้นที่ ไรเหลาชวงน้ี ตนไมตนไผจะเทาทอนแขนทอน
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ขา ใตตนไม ตนไผ เริ่มโลงพอเดนิผานไปได เพราะเงาไมเงาไผบดบัง
พวกหญาตายหมดแลว และเปนที่อาศัยของสัตวปา 

 ๕) “ดูเยาะโปล” ไรเหลาพักฟน อายุ ๕-๖ ป หรือมากกวาน้ัน ทั้งน้ี
ข้ึนกับสภาพปาของแตละพืน้ที่ ไรเหลาระยะน้ีตนไมโตข้ึนเปนตนไม
ใหญ ตนไมบางชนิดไดอายุออกดอกออกผล เชน มะขามปอม ใตตนไม
ตนไผโลงเตียน สามารถเดนิผานไดสบาย และสัตวปาจะไมอยูเพราะพื้น
ปาโลงขึน้ แตอาจเขามาหาลูกไมกินตอนกลางคืน  

 ๖) “ดูละปู” ไรเหลาแก อายุพักฟน ๗-๘ ป หรือมากกวาน้ัน ทั้งน้ี
ข้ึนกับสภาพปาของแตละพื้นที่  ไรเหลาระยะน้ีเหมาะแกการทําไร
หมุนเวียนมากที่สุด คือปาที่เปนหนุมสาวพรอมแตงงานแลว ขนาดของ
ตนไมก็จะเทาตนแขน ตนขา เปรียบไดกับคนวัยหนุมสาวที่กําลัง
เจริญเติบโต ตนไมหลายชนิดเหลาน้ีไดออกดอก ออกผล ใหเก็บกินได
แลว อีกทั้งตนหญาชนิดตางๆ ไดเนาเปอยผุพังกลายเปนดินหมดแลว จะ
เห็นวาไรเหลาชวงน้ีดินจะมีความอุดมสมบูรณมาก  ตนไมที่ฟนตัวมี
หลากหลายมากมายหลายชนิดแลวแตประเภทของปา เชน บานขุนแม
หยอด-ปากลวย และหินลาดในพบพรรณไมประเภทปาดิบเขา เชน ไม
กอ (เซสา) ไมปอ (เปอะดะ),  ไมดงดํา (เประเสซูคลาตะลือซะ) 
มะขามปอม และไมอ่ืนๆ ซึ่งเปนพรรณไมในปาดิบเขาซึ่งจะพบบนภูเขา

ที่มีระดับความสูงประมาณ ๑๐๐๐–๑๙๐๐ เมตรจากระดับนํ้าทะเลปาน
กลาง  

 “ปกา” หมายถึงพืน้ที่ปาไม ซึ่งรวมทัง้พื้นที่ปาที่ไมเคยผานการทํา
ไรมากอน หรือพื้นที่ไรเหลาที่ปลอยใหฟนตัวยาวนานเลยจากไรเหลา
แก ซึ่งสภาพปาเติบโตเปนไมขนาดใหญ 
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 โพลว 

กะเหรี่ยงโพลวที่ทุงใหญเรียกไรขาววา “เควอะ” และเรียกไรซาก
วา “ค้ึย” ขณะที่เรียกพื้นที่ปาไมวา “เหมยละ”  

 “เควอะ” หมายถึง พื้นที่ทําไรหมุนเวียนในปปจจุบัน การทําไร
หมุนเวียนตามประเพณีดั้งเดิม ตองปลูกขาวไร และพืชผักพันธุพื้นบาน
ดั้งเดิมเปาหมายเพื่อใหมีขาวกินทั้งปเทาน้ันและไมไดมีความคิดที่จะ
เพาะปลูกเพื่อขายเปนรายไดถือเปนการทําไรสืบทอดตามวัฒนธรรม
ประเพณีของคนกะเหร่ียง 

 ในพื้นที่บานกองมองทะมีรูปแบบการทําไรหมุนเวียนทั้งแบบ
ประเพณีดั้งเดิม หรือ “เควอะ” ซึ่งจะอยูในโซนพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม และ
เรียกการทําไรหรือปลูกพืชเศรษฐกิจดวยคําที่แตกตางออกไป เชน ทํา
ไรมันสําปะหลัง จะเรียกวา “บอกอไก”  ขณะที่บานเกาะสะเด่ิงยังไมมี
รูปแบบการเพาะปลูกแบบพืชเศรษฐกิจอยางบานกองมองทะ 

 “คึ๊ย” หมายถึง พื้นที่ไรซากที่ปลอยทิ้งไว หลังฟาดขาวเสร็จ เอา
ขาวขึ้นยุงฉางเสร็จแลว พื้นที่น้ันจะกลายเปน “ค๊ึย” ซึ่งจะยังคงมียุงฉาง 
ดอกไมประดับแมโพสพ พริก หรือพืชผลท่ียังสามารถเก็บกินไดอยู ใคร
จะมาเก็บตองขอจากเจากอน เม่ือครบรอบปทําไรใหม เลือกพื้นที่ไดแลว 
เผาไรผืนใหมแลว ก็ยังสามารถมาเก็บพืชผลที่ยังเหลืออยูไดอีกจนกวา
จะหมด และความเปนเจาของจะส้ินสุดลงเม่ือเลิกเก็บพืชผลในไรแลว 
อายุของไรซาก แบงคราวๆ เปน ไรซากออน “ค๊ึยบอง” เม่ือตอไมที่หลง

เหนือในไรจะเริ่มแตก ลูกไมโตข้ึน กลายเปนไรซากออน อายุ ๒-๓ ป 

และ ไรซากแก “ค๊ึยซา” หลังจากผานไป ๔-๕ ป ไผและลูกไมโตเปนไม

ใหญ กลายเปนปาหนุม จนกระทั่งกลายสภาพเปนไรซากแกอายุ ๑๐-๑๕ 
ป ถือวาไรซากฟนตัวเต็มที่เหมาะแกหมุนกลับมาทําไรหมุนเวียนอีกครั้ง 
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แตถาหากทิ้งไวนาน ๒๐-๓๐ ปพื้นที่ดังกลาวจะกลายเปนปาที่เรียกวา 
“เหมยละ” ซึ่งชาวบานจะไมเขาไปถางทําไรหมุนเวียน  

 ลักษณะการฟนตัวของไรซากในพื้นที่ปาทุงใหญในระยะ ๗ ป 
ซึ่งสภาพปาจะโปรงพอที่จะถางทําไรขาวไดแลว ดังน้ี 

 ไรซากปที่ ๑ ยังมีตอขาวอยู มีพริก มีถั่วประเภทเถา พืชหัว เชน 
เผือก 

 ไรซากปที่ ๒ ยังมีตนมะเขืออยู ยาสูบ หญาเสือหมอบเร่ิมขึ้น ไมที่
ถูกตัดในระหวางการทําไรเริ่มแตกแขนงโตข้ึน 

 ไรซากปที่ ๓ หญาและตนเสือหมอบจะขึ้นเต็ม ไมเน้ือออนเริ่มโต
ข้ึนมาแซม เชน ตนเปลา ยังคงโตข้ึนบังตนออนของสะเดาดง กระดังงา
ปา สวนไมที่ถูกตัดในระหวางการทําไรบางตนโตข้ึน โดยแตกกิ่งจาก
โคนตน ไผเริ่มโตข้ึนเปนลําเล็กๆ  

 ไรซากปที่ ๔ ตนเปลาจะเริ่มเปนพุมคลุมพื้นที่ หญาเสือหมอบที่
ข้ึนเต็มพื้นที่ก็ลดลง ไมตางๆ ที่แตกข้ึนเม่ือปที่แลวเติบโตสูงขึ้น ไผเริ่ม
แตกกอหนาขึ้น 

 ไรซากปที่ ๕ ไมที่โตข้ึน ทําใหพื้นดินเริ่มโปรงขึ้น หญาตางๆ ที่
ข้ึนปกคลุมผืนดินเริ่มลดลงเหลือนอยมาก 

 ไรซากปที่ ๖ พื้นดินจะโปรงขึ้นมาก ไมพวกตนเปลาเริ่มถูกคลุม
ดวยไมใหญและลดจํานวนลง ไผ กระดังงาปา สะเดาดง เติบโตสูงขึ้น 
เศษไม ใบไมใบหญาตายและเนาเปอยผุพัง เพราะถูกปกคลุมดวยเงา
ของไมใหญ 

 ไรซากปที่ ๗ พื้นดินโปรงสะอาดตา เรียวไผที่เคยเกะกะระดับ
สายตาจะหายไป สามารถเดินผานไดสบาย เชนเดียวกับกิ่งไมอ่ืนๆ จะ
เห็นแตตนไมที่สูงชะลูด มะเดื่อดินก็จะเริ่มออกลูก ตอไมที่ถูกตัดตั้งแต
เริ่มฟนไรผุไปตามกาลเวลา แตยังทิ้งรองรอยของการผานการทําไรให
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เห็น เชน ตนไมพวกปอ ข้ีอาย ที่แตกจากโคนตอกลายเปนตนข้ึน ๒ 
หรือ ๓ ตน เบียดแทนตอเกาที่ผุไป 

 แมวาไรซากปที่ ๗ ไมจะฟนสภาพเปนปาโปรงแลว แตยังไมถือ
วาปาแกเต็มที่ แตก็พอทําไรได แตไมถือวาดี เพราะดินยังฟนไมเต็มที่ 
ขาวจึงไมงามเทาปาแก ไรซากที่แกเต็มที่สําหรับในพื้นที่ทุงใหญน้ีตองมี
อายุ ๑๐ ปข้ึนไป ถึงจะเปนไรซากแกที่เหมาะสมกับการทําไร 

 “เหมยละ” หมายถึงพื้นที่ปาไม ซึ่งมีทั้งพื้นที่ปาธรรมชาติทีไ่มเคย
มีการถางทําไร รวมถงึไรซากที่ปลอยใหฟนตัวยาวนานจนไมเติบโตมี
ขนาดใหญ  

๖.๒ ไรหมุนเวียนกับความสมดุลของปาและระบบนิเวศ 

 “จําเปนที่สุดคือตนนํ้าลําธาร ใกลตนนํ้าธารหรือหวย ไมใหเขาไป
ทํา ถาเขาไปทําแลวเสียตนนํ้าลําธาร และทําพอประมาณ ถาครอบครัว
หน่ึงพอประมาณก่ีปบใหทําแคน้ัน ไมเกินไมขาด และไมควรทํารวมกัน
หลาย ๆ ครอบครัว เพราะจะทําใหพื้นที่ปาเสียหาย เกิดความแหงแลง 
ไมเปนผลดีตอธรรมชาติ... ถาไมมีนํ้าไมมีปา เราก็อยูไมไดตองอาศัย
พึ่งพากัน อยางไมไผมีอายุส้ันและข้ึนเร็ว ถาเปนตนไมใหญปาดิบตนไม
มีการสรางตัวชา กวาจะโตข้ึนมาไดตองใชเวลานาน นานกวาไมไผ เรา
ตองดูพื้นที่ เลือกพื้นที่ใหเปน สวนไหนเปนปาแก ปาดิบ สวนไหนมีไมไผ
เยอะ เราตองแยกแยะปาใหถูก ถาแยกแยะปาไมถูก ตางคนตางเอาแต
ใจตัวเอง ไมคิดถึงธรรมชาติ มันก็จะไมดี” 

ชาวกะเหรี่ยงโพลวทุงใหญนเรศวร 

 “ไรหมุนเวียนชวยรักษาสภาพแวดลอม รักษาปา รักษาน้ําใหกับ
คนไทยทุกคน ถาเราทําไรหมุนเวียน สัตวปาก็ไดมีที่อาศัยอยู เราทําไร
ตรงนี้ พอกลับเปนไรซากสัตวปาก็มาอาศัย ถึงมีการอนุรักษปาก็จริง แต
พอไมมีไรหมุนเวียน ไมเห็นรอยเกง รอยเมนแลว เพราะมันไมมีที่อยู
อาศัย เพราะไรเหลาไมมีแลว ในปาอนุรักษมีตนไมใหญก็จริง แตสัตว
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มันไมอาศัยอยู เพราะมันโลงมองเห็นหมด...อยางที่แมหยอด แมลาปาแก 
หินลาดในมีความอุดมสมบูรณ สัตวที่มันอยูไดก็เพราะวามีไรเหลา ไร
ซาก ถาไมมีพื้นที่เหลาน้ีสัตวก็ไมอยู” 

ชาวปกาเกอะญอบานแมหยอด-ปากลวย 

อุดมการณที่สําคัญของการทําไรหมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงคือ 
การรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ  ผานขอหาม
ตามความเช่ือที่มีขอหามมิใหถากถางทําไรในพื้นที่ที่มีความออนไหว
ทางนิเวศ เชน พื้นที่ตนนํ้าลําธาร พื้นที่เส่ียงตอการพังทลายของหนาดิน 
ทางเดินของสัตวปา ผูนําบางคนอธิบายวาบริเวณสันดอยตองปลอยทิ้ง
ไว เพราะตองการใหลมพัดลูกไมเมล็ดพันธุพืชไปยังไรหมุนเวียน ซึ่งจะ
ทําใหไรเหลาสามารถฟนคืนความอุดมสมบูรณไดเร็วมากข้ึน หรือการ
หามมิใหมิใหทําไรในปตอไปใกลกับแปลงที่ทํากอนหนาจนเกินไป การ
ไมทําไรระหวางหนาเขาหรือลําหวยทั้งสองดานสองปติดตอกัน เปนตน 
ดังที่ไดอธิบายไวในบทกอนหนาน้ี 

 กระบวนการทําไรหมุนเวียนจะมีการปลอยที่ดินใหพักฟนใน
ระยะเวลาหน่ึง จนระบบในธรรมชาติฟนคืนสภาพดังเดิม กอนกลับไปใช
ประโยชนในพื้นที่น้ันอีกครั้ง หรือการใชที่ดินในระยะเวลาสั้น และทิ้ง

ใหพักฟนในระยะยาวนาน (Shot cultivation – Long fallow) ซ่ึงถือวา
เปนการใชที่ดินใหเกิดสมดุลและความย่ังยืนของระบบนิเวศและความ
ม่ันคงของมนุษยมากที่สุด ระยะเวลาการพักฟนพื้นที่หรือรอบหมุนเวียน
ที่เหมาะสมกับการฟนคืนของธรรมชาติอาจมีระยะเวลาสั้นยาวที่แตกตาง
กันในแตละพื้นที่ข้ึนกับประเภทของปา สภาพการฟนตัวปาจะใชเวลาสั้น
หรือฟนเร็วในปาเบญจพรรณที่มีไผเปนพรรณไมเดน เชน ในพื้นที่ไร
หมุนเวียนในพื้นที่ตําบลไลโว ไรซากที่ทิ้งไว ๗ ป สภาพปาฟนตัวพอจะ
ทําไรหมุนเวียนได แตยังไมถือวาที่ดีที่สุด ไรซาก/ไรเหลาที่ปลูกขาวได
งามตองทิ้งไวตั้งแต ๑๐ ปข้ึนไป สวนปาดิบเขาระยะการฟนตัวของปาจะ
ใชเวลานานกวา เชน ในพื้นที่ไรหมุนเวียนของบานขุนแมหยอด-ปา
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กลวยที่ตองพักฟนไรเหลาไมต่ํากวา ๑๒ ป พื้นที่ไรซากออนยังเปนพื้นที่
ที่เปนที่อยูและแหลงอาหารของสัตวปาหลายชนิด ไรซากหรือไรเหลาจึง
มีระบบนิเวศปาที่แทบไมตางจากปาไมธรรมชาติ  

 ระบบการผลิตแบบไรหมุนเวียนกลาวมาขางตนน้ี สะทอนใหเห็น
ถึงความหลากหลายทั้งพืชพันธุและพันธุสัตว รวมทั้งประโยชนการใช
สอยท่ีหลากหลาย ที่ทําใหเห็นเปนรูปธรรมในพื้นที่วามีความยั่งยืนทั้ง
คน สัตวและธรรมชาติรอบดาน รวมถึงเปนการสะทอนแนวคิดการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่กอใหเกิดความสมดุลและย่ังยืนระหวางคน
กับธรรมชาติ 

ตารางที่ ๖.๑ สภาพพื้นที่ไรซากที่พักฟนในระยะ ๗-๑๒ ป กับปา
ธรรมชาติในพื้นที่ปาทุงใหญ 

ปาธรรมชาติ ไรหมนุเวยีน ตวัชีว้ดั/เปรยีบเทยีบ
- มีตนไมใหญข้ึนอุดม
สมบูรณ 

- มีไม เ น้ือออน เชน 
อินทนิล     เขนียง ตน
ซาน 

- มี สัตวปา  เชน เกง 
กวาง เขาไปกินลูกไม 
มีไมชนิดเดียวกันข้ึน
ในพื้นที่ไรซากเหมือน
ปาสมบูรณ 

- ดิ น มี ค ว า ม อุ ด ม
สมบูรณ 

- มีความอุดมสมบูรณ
เหมือนกับปาธรรมชาติ

- ไสเดือนและสัตวใน
ดินตางๆ สามารถอยู
ไ ด เ ห มื อ น กั บ ป า
สมบูรณ 

- มีกรรมสิทธ์ิโดยรัฐ
เปนผูครอบครองโดย
ใ ช ก ฎ ห ม า ย เ ป น
เครื่องมือในการดูแล 

- ไ ม มี ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ
ครอบครองในพื้นที่มี
แตการใชสิทธิเขาไป
ใชประโยชนภายใน ๑ 
ป  

- ทุกคนในหมูบาน
สามารถเขาไปทําได 
โดยมีวัฒนธรรมและ
ประเพณี เปน เครื่ อง
กํากับการใชพื้นที่ดิน 
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- มี สัตวปา เชน เ สือ 
ชาง เกง กวาง หมีเขา
ไปอยู 

- มีสัตว พวกกระรอก 
กระแต เกง กวาง หมี 
หมูป า  งู  ไมพบรอย
สัตวใหญ  เชน ชาง 
เสือ 

- พบรอยเทาสัตวใน
พื้นที่ไรซาก เชน เกง 
กวาง หมูปา เมน 

- มีอากาศไมรอน มีรม
เงาไมข้ึน แสงแดดสอง
ไมถึง 

- มีอากาศไมรอน แตมี
แสงแดดมาก เพราะ
ตองใชในการปลูกพืช
ไร 

- พืชที่ข้ึนในพื้นที่ไร
ห มุ น เ วี ย น  ไ ด รั บ
แสงแดดอยางเพียงพอ
ซึ่ ง ดู จ า ก ก า ร
เจริญเติบโตของขาว 
พริก แตง ฟก 

- ไม มีการเขาไปใช
ประโยชนในพื้นที่ 

- มีการใชพื้นที่เพียง ๑
ป 

- การใชพื้นที่เพียงพอ
เพื่อการปลูกขาว แลว
ป ล อ ย พื้ น ที่ ใ ห เ ป น
พื้นที่ไรซาก 

ที่มา: (ปราโมทย ศรีใย อางในสมหญิง สุนทรวงศ และคณะ, ๒๕๕๔) 

๖.๓ ความหลากหลายของพันธุกรรมขาวและพืชอาหาร 

 ขาวในโลกทัศนของคนกะเหรี่ยงมีความหมายลึกซึ้งกวาการเปน
เพียงแคอาหารประจําวัน ขาวของคนกะเหรี่ยง คือขาวที่มีชีวิต จิตใจ 
และขวัญ และมีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคุมครองดูแล คือ “พิบุโย” หรือ แมโพสพ คน
กะเหรี่ยงจึงใหความสําคัญกับขาวอยางมาก เพราะไรหมุนเวียน
เปรียบเสมือนชีวิตและจิตใจของคนกะเหรี่ยง ดังที่ปรากฏอยูในคํา
อธิษฐานบทหน่ึงของชาวปกาเกอะญอกอนเร่ิมหยอดขาวในไรที่เรียกวา 
“โถ ฆึ” หรือการปลูกขาวแรก ซึ่งจะมีการหยอดขาว ๗ หลุม (อาจหยอด
ขาว ๓ หรือ ๕ หรือ ๗ หลุมก็ได) คําอธิษฐานกอนหยอดขาว ๗ หลุม 
“ขาวเอย เจาคือเจาใหญ เจาคือนายโต เจาคือผูสูงศักดิ์ เจาคือผูสูงสง 
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เจาเปนชีวิตใหเรา เจาเปนจิตใจใหเรา เจาเปนเน้ือใหเรา เจาเปนหนัง
ใหเรา เจาเปนลมใหเรา เจาเปนอากาศใหเรา ทุกส่ิงทุกอยางในโลกน้ี
เจาก็เปนชีวิต ใหเจาเปนผูเลี้ยงดูชีวิตของทุกส่ิงทุกอยาง ส่ิงอ่ืนๆ ที่จะมา
เปนชีวิตใหกับเราไดเหมือนกับเจาไมมีเลย เจาเปนส่ิงทิพย เจาเปนส่ิง
อัศจรรย เจาเปนองคแหงความซื่อสัตย เจาเปนองคแหงความยุติธรรม” 
(บือพอ)  

 การปลูกขาวจะไดผลดี คนปลูกจะตองประพฤติปฏิบัติดี หาก
ประพฤติปฏิบัติไมดีพิบุโยอาจหนีไป และกอใหเกิดภัยพิบัติแกขาวได “ปู
ยาตายายสอนวา ปลูกขาวตองดูแลจริงๆ เพราะวาถาเรารักขาว ขาวก็
รักเรา คือใหรวงดี ผลผลิตดี ทําใหมีอยูมีกิน คนทําไร ทํานามักรักขาว
ไมเทากัน คนไมรักขาว เชน กินขาวเหลือ หรือใสปุยฉีดยาถือวาไมรัก
ขาว เพราะเรงใหขาวโต คนอยูปาตองอาศัยธรรมชาติ ไมบังคับขาว”1  

 พันธุขาวไร 

 คนกะเหรี่ยงทุงใหญมีเรื่องเลาเกี่ยวกับขาวเมล็ดแรกวา ตนขาว
แตกอนเปนตนขาวขนาดใหญสามคนโอบ มีใบใหญเหมือนใบกลวย 
เมล็ดขนาดเทาลูกฟกทอง เรื่องราวการปลูกขาวของคนกะเหร่ียงมักแฝง
มากับเรื่องเลาขานสืบทอดกันมาแตปูยาตายายในรูปนิทาน หรือเพลงที่
ใชรองระหวางประกอบกิจกรรมทางการผลิต เชน เพลงตีขาว อันถือเปน
หลักฐานสําคัญช้ินหน่ึงที่ยืนยันวาคนกะเหรี่ยงปลูกขาวกันมานมนาน 
ขณะเดียวกันเมล็ดขาวสายพันธุดีไดถูกคัดเลือกสําหรับเก็บไวเปนเช้ือ
พันธุ พันธุไหนเปนพันธุดีก็จะไดรับความนิยมนําไปปลูกกันมาก พันธุไม
ดีก็ทิ้งไป จากคําบอกเลาของผูเฒาผูแกพันธุขาวของคนกะเหรี่ยงในทุง

                                                            

11 อางใน “พันธุกรรมขาว บทบาทการอนุรักษและพัฒนาโดยชุมชน” โดย ฐิรวุฒิ 
เสนาคํา และพรพนา กวยเจริญ, ๒๕๓๙ โดยลุงเนียเตอะ ปราชญผูเฒาบานเกริ
งบอ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก บอกเลาเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับขาวใหผูเขียน
ฟง เม่ือครั้งเดินทางเขาไปท่ีหมูบานเกริงบอ เม่ือป ๒๕๓๘ ปจจุบันเสียชีวิตแลว      
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ใหญมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับสมัยกอน จากขอมูลในป 
๒๕๓๘ พบวาบานจะแก บานแมจันทะ บานเกริงบอ และบานตะละคอง มี
พันธุขาวไรที่เพาะปลูกอยูถึง ๕๕ สายพันธุ เฉพาะบานจะแกมีสูงถึง ๓๘ 
สายพันธุ ความหลากหลายของพันธุขาวเหลาน้ีเกิดจากการรักษาสืบ
ทอดพันธุขาวแตเดิมของชุมชน เกิดจากการแลกเปลี่ยนพันธุกันระหวาง
หมูบานหรือบางพันธุนํามาจากนอกชุมชน และสายพันธุที่เปนสายพันธุ
ใหมที่เกิดจากการคัดเลือกพันธุของคนกะเหร่ียง 

 
แผนภาพที ่๖.๑ พนัธุขาวไรของคนกะเหรีย่งในทุงใหญ 

 ความหลากหลายของสายพันธุขาวที่ เพาะปลูกในระบบไร
หมุนเวียน คือ แหลงทรัพยากรพันธุกรรมขาวที่ทําใหเกิดการคัดเลือก

พันธุตามธรรมชาติ (Mass selection) ผูหญิงซึ่งถือวาเปนเหมือน
เจาของไรขาว เพราะเปนผูดูแลไรขาวอยางใกลชิดจะเปนผูที่สังเกตเห็น
พันธุขาวใหมๆ เหลาน้ี ดังปรากฏเปนหลักฐานวาขาวบางพันธุไดนําช่ือ
ของคนที่พบขาวพันธุน้ันมาตั้งเปนช่ือขาว เชน ไอยดิไยเธ ตั้งขึ้นตาม
ช่ือพอของนางมะเยงบานจะแก บือลาฉอง เปนช่ือของคนบานทิไลปา 
บืออองจอง คัดเลือกโดยนางนองวย บานเกโนเอะ ซ่ึงขณะนั้นปลูกขาว 
๒ สายพันธุคือ บือบองทุแพละ และ บือบองยุแย เปนตน หรือบางพันธุก็
ไมรูที่มาวาใครคนพบ แตเปนพันธุใหมเพราะสมัยกอนไมเคยมีใครปลูก 
เชน ไอยโพลวสา บือบองไสลา พันธุขาวที่เกิดขึ้นน้ี เม่ือนํามาปลูกให
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ขาวดี รสชาติถูกปากก็จะไดรับความนิยมกระจายออกไปตามหมูบาน
ตางๆ ในทุงใหญ (ฐิรวุฒิ เสนาคํา และพรพนา กวยเจริญ, ๒๕๓๙) 

 ในปจจุบัน ผูนําบานเกาะสะเด่ิง2 เห็นวา พันธุขาวที่ปลูกปจจุบัน
นอยกวาสมัยกอน อางอิงจากคําบอกเลาของผูเฒาผูแกเคยเลาวาพันธุ
ขาวของคนกะเหรี่ยงมีเยอะ ซึ่งบางสายพันธุก็หายไปแลว เหลือแตสาย
พันธุที่ยังปลูกกันอยูปจจุบัน แตวาบางพันธุหายไปแลวกลับมาใหมก็มี 
เพราะอาจยังมีหมูบานอ่ืนๆ ที่ยังปลูกขาวพันธุน้ันอยู  

 “พันธุขาวที่ปลูกบางคร้ังคนกองมองทะนิยมทํา แตคนเกาะสะเดิ่ง
ไมนิยมก็มี ที่ผานมาคนที่น่ีเคยทําคนกองมองทะไมเคยทําก็มี เราก็
แลกเปล่ียนกันไปแลกเปลี่ยนกันมา และพันธุขาวแตละปจะกลายพันธุ 
เรียก “บือโหลโก” ขาวจะคัดสรรตัวเอง เราจะมีพันธุใหมๆ เกิดขึ้น เรียก 
“บือโหลโกหมุย” ถาเราเอาขาวในยุงฉางไปปลูก ซึ่งมีขาวหลายพันธุ
ผสมกัน เราก็จะไดขาวพันธุใหม...สมมุติวาเราปลูกขาวอีวงกีไก แตวา

พอเราปลูกจะมีสัก ๒-๓ กอ หรือชอที่ไมใชอีวงกีไก มันจะมาของมันเอง 
แตวาไมรูวามาจากไหน อยางน้ีเรียก “บือโหลโกหมุย” เราก็จะดูวาเมล็ด
ใหญไหม เมล็ดยาวไหม รวงมีเมล็ดเยอะไหม ถาชอบก็เอามาทําพันธุ 
เราก็ตั้งช่ือใหม อยางเชน “บืออองเจ่ิง” หมายถึงขาวที่คัดพันธุมา”  

 แตละปพันธุขาวไรที่จะใชเปนเช้ือขาวจะถูกคัดเลือกจากแปลง
ขาว โดยเลือกเมล็ดพันธุจากขาวที่ตนและรวงสมบูรณ เมล็ดไมลีบ รวง
เทากัน เมล็ดใหญที่แกสุดและสุกพรอมกันทั้งรวง เช้ือพันธุขาวจะแยก
เก็บเกี่ยวและฟาดตางหากเพื่อเก็บไวเปนเช้ือพันธุสําหรับปตอไป  

 สําหรับงานศึกษาครั้งน้ีพบวา ชุมชนยังคงรักษาพันธุขาวและพืช
พันธุอาหารดั้งเดิมในระบบไรหมุนเวียนใหไดมากท่ีสุดเทาที่ เคย

                                                            

2 นายอภิชาติ ไทรสังขทัศนีย ผูชวยผูใหญบานเกาะสะเดิ่ง วันท่ี ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๖ 
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เพาะปลูกมาแตดั้งเดิม ความหลากหลายของพันธุขาวและพืชพันธุ
อาหารน้ีเปนสวนหน่ึงที่ชุมชนช้ีถึงความจําเปนในการสืบทอดและการ
ดํารงรักษาระบบไรหมุนเวียนของชาวกะเหร่ียงเอาไวตอไป  

ตารางที่ ๖.๒ ความหลากหลายของพันธุขาวพื้นบานในไรหมุนเวียน 

หมูบาน ข า ว
ไร 

ข า ว
นา 

ชื่อพันธุขาว

ขุ น แ ม
หยอด 

๑๖ ๑ ขาวไร ไดแก บือลอแปะพลิ, บือลอแปะโช, บือขา

วา, บือขาวาทอ, บือขาฌอ, บือแขกิ, บือเนอมู, บือ
อ๊ีฌอ, บือโหมปวา , บือชอฌิ, ปอ๊ีฌอ, ปอ๊ีโกลกลอ, 
ปอ๊ีซู, ปอ๊ิเส 
ขาวนา ไดแก บือโปะโหละ 

ห ว ย หิ น
ลาดใน 

๑๐ ๙ ขาวไร ไดแก  บือลอแปะพลิ ,  บือลอแปะโช, 
บืออิพอเปอะเลอะ, บือพอ, บือหม่ือพะโดะ, บืออิ
เกย, บือเกอชอแม, บือเกอะพู, บือซูคี, ปอ๊ีฌอ, ปอิ 

ขาวนา ไดแก บืออ๊ีฌอ, บือขาวา, บือลึ, บือชอมี, บื

อพื่อขอ,บือหม่ือพะโดะ, กข.๑๕, ขาวหอมมะลิ, ป
อ๊ีซู 

แมลาปา
แก 

๒๔ ๕ ขาวไร ไดแก บือลอแปะพลิ, บือแขกิ, บือซูคี, บือ
กิซู, บือหม่ือบอ, บือโช, บือบอเนอมู, บือเกอะบอ
เอะ, บือวาโพ, บือพะโดะ, บือพลิ, บือโปะโหละ, 
บือซูคี, บือหม่ือโพ, บือปะแม, บือชอมี, บือฌอ, บื
อสิโปะ, บือขาวา, บือขาฌอ, ปอ๊ิฌอ, ปอ๊ีซู, ปอ๊ีคอ
แผฌอ 

ขาวนา ไดแก บือเพลาะ, บือโปะโหละ, บือลอแปะ

พลิ, บือวาโพ,  กข.๗ 
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หมายเหตุ: บือ หมายถึงขาวเจา ไอย และ ปอ๊ี หมายถึงขาวเหนียว 

 รวมพันธุขาวพื้นบานที่มีการปลูกในไรหมุนเวียนทั้ง ๖ หมูบาน
ศึกษาทั้งหมดมีจํานวนถึง ๗๗ สายพันธุ และพันธุขาวนาพื้นบาน ๘ สาย
พันธุ (พันธุขาวนาพื้นบานที่เพาะปลูกอยูมีจํานวน ๑๗ สายพันธุ แตเปน
สายพันธุซ้ํากับพันธุขาวไร ๙ สายพันธุ) และปลูกขาวนาพันธุขาว
ปรับปรุง ๓ พันธุ คือ กข.๗, กข.๑๕ และขาวหอมมะลิ 

 จากการรวบรวมขอมูลโดยนักวิจัยชาวบานเกาะสะเดิ่ง   และ
กองมองทะ ไดขอมูลเพิ่มเติมวามีชนิดพันธุขาวพื้นบานในไรหมุนเวียน
ถึง ๓๘ สายพันธุ  ความหลากหลายดังกลาวมีที่มาจากมิติทั้งทาง
สภาพแวดลอมของธรรมชาติ และมิตทิางวัฒนธรรม  

 พันธุขาวที่ นํามาปลูกจะขึ้นอยูกับปาแกหรือปาออน  สภาพ
ภูมิอากาศ  และตลอดถึงความชอบของแตละครอบครัวและข้ึนอยูกับวา

เกระคี ๗ ๓ ขาวไร ไดแก บือโช, บือทอลา, บือบอยะทอ, บืออี
แกร, ปอีหลออิ, ปอ๊ีฌอ,    ปอียะแปะ 

ขาวนา ไดแก บือทอลา, บือนอเปย, บืออีหลออึ 
กองมอง
ทะ 

๑๗ ๒ ขาวไร ไดแก บืออีวงกีไก, บืออีวงเซอนู, บือบีค่ีอ่ัว
, ไอยกะชองแม, บือเลได, บือโหว, บือหยองไค, 
บือพู, บือเทอ, บืออาลา, บือบงไค, บือบองคูกลี, 
บือบองสอง, บือบองยูเย, บือพะเผอ, บือหยงไห, 
บือไหวคอง 
ขาวนา ไดแก บือพะเผอ, บือหยงไห 

เ ก า ะ
สะเดิ่ง 

๑๖ - ขาวไร ไดแก บืออีวงกีไกผาดู (เมล็ดใหญ), บืออี
วงกีไกพู (เมล็ดเล็ก), บืออีวงเซอนู, บือบองยูเย, 
ไอยชูวู, บือพูไก, ไอยกะชองแม, บืออาลา, บือ
บองสอง, บือเทิ่ง, บือบองคูกลี, บืออีวงบอง, บืออ
องเจ่ิง, บือหยงไห, บือโหว, บือพะเผอ 



๒๐๗ 

 

ถูกชะตากับคนปลูกหรือไม แตละครอบครัวจะใชพันธุขาวหลายพันธุ

ปลูกในไรผืนเดียว มีทั้งขาวเจาและขาวเหนียว รวมตั้งแต ๔– ๕ พันธุ, 

๖– ๗ พันธุ หรือ ๗– ๙ พันธุ โดยจะตองปลูกขาวเหนียว ๑– ๒ พันธุ ซึ่ง
การท่ีจะมีพันธุขาวมากหรือนอยชนิดขึ้นอยูกับวาเก็บพันธุขาวไวกี่พันธุ
และตองการปลูกกี่พันธุในปน้ัน ๆ  

 การคํานึงถึงการใชพันธุขาวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวตางกันจะชวย
ปองกันความเสียหายตอผลผลิตโดยรวมได ทั้งน้ีชวยลดความเส่ียงหาก
ขาวบางพันธุเกิดเสียหายไดผลผลิตไมมากก็ยังไดขาวพันธุ อ่ืนมา
ทดแทน และการที่ขาวแตละพันธุมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวตางกันจะชวย
ลดปญหาการเก็บเกี่ยวทั้งในเรื่องแรงงานและเวลา เพราะหากปลูกพันธุ
เดียว หรือ ๒ พันธุ เม่ือเกิดปญหาจะทําใหไดขาวไมพอกิน หรือถาได
ขาวดีแตสุกพรอมกันทั้งผืนก็จะตองใชแรงงานมากหรือทํางานหนักขึ้น
เพื่อเกี่ยวขาวใหทัน 

พันธุขาวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวที่ตางกันจะใหขาวที่มีคุณสมบัติแตกตาง
กันดวย เชน ขาวอายุเก็บเกี่ยวส้ันจะเปนขาวเน้ือออน เวลาหุงมีกลิ่นหอม 
แตไมข้ึนหมอ สวนขาวอายุยาวลําตนขาวจะสูงกวาขาวอายุส้ัน รวงขาว
จะยาวกวาขาวอายุสั้นดวย เมล็ดขาวออนปานกลาง เวลาหุงจะขึ้นหมอ 
ไดปริมาณมาก ดังน้ันชาวบานสวนใหญจะนิยมผสมขาวที่มีอายุเก็บ
เกี่ยวส้ันและขาวอายุยาวเขาดวยกันหลังจากการเก็บเกี่ยวแลวนําไปเก็บ
ไวในยุงฉาง เพราะถาหากไมผสมขาวทั้งสองพันธุเขาดวยกันแลวจะทํา
ใหขาวที่มีอายุเก็บเกี่ยวส้ันที่มีรสชาดดี เวลาหุงมีกลิ่นหอมหมดกอน 

 ทางบานเกาะสะเด่ิงและกองมองทะ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา พันธุขาว
ไรแบงเปน ๒ ประเภท คือ พันธุขาวออนและพันธุขาวแข็ง ดังน้ี  

 พันธุขาวออน พันธุดั้งเดิมของทองถิน่  ปลูกไดทั้งปาออนและปา

แก เชน บือโบไค, บือบองกกูล,ี บือบองสอง, บือบองทไุผล, บืออีวงบอง, 
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บือเลได และบือเทิง่ (ตองเปนปาออน ๓ ปข้ึนไปถึงปลูกได)  ปลูกได

เฉพาะปาแก เชน บือบองยูเย, บืออ่ัวพ,ู บืออีวงเซอนู, บืออีวงกกีาย 
และบือไปโลง ถาปลูกในปาออนจะมีปริมาณผลผลิตลดลง  

 พันธุขาวแข็ง พนัธุดั้งเดิมปลูกไดทัง้ที่ไรและที่นา เชน บือพไูก, 

บือเบโหว, บืออิไกล    และบือ หยองไห  

 โดยสวนใหญ ชาวบานจะนิยมปลูกพันธุขาวออนดั้งเดมิมากกวา
พันธุขาวแข็ง 

 พันธุขาวเหนียว พนัธุดั้งเดิม เชน ไอยโหวเบ, ไอยเซอว,ู ไอยเซอ
พู (ขาวเหนียวดํา), ไอยคอง เหลอ, ไอเชอคุ ไอสะเท,ไอเทอโลง,ไอชอง
เม,ไอเผ้ิงไช และไอคองเลงิ 

 พันธุขาวใหม ที่แลกเปลี่ยนมาจากญาติพี่นองหมูบานอ่ืน เชน บือ

ผะเพอ, บือโทคอง, บือเนอเมอ, บือบีคลี่, บือคูกลี, บืออองเจ่ิง, บือบองทู

แผละ, บือพูอ่ัว, บือโทคู, บืออีวงพะดู, และพันธุขาวเหนียว เชน ไอยเซอ 
(ดําทั้งตนและใบ) ไอยกะชองแม ไอยสะเท ไอยภูผา และไอยเพอไซ 

 พันธุพืชอาหาร 

 สําหรับพันธุพืชอาหารในไรหมุนเวียน ขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณในหมูบาน พบชนิดพันธุพืชอาหารที่ปลูกในไรหมุนเวียนใน
บานเกาะสะเด่ิงและกองมองทะไมนอยกวา ๑๑๔ สายพันธุ พืชผักบาง
ชนิดมีจํานวนสายพันธุที่หลากหลายมาก เชน บือเค (พันธุขาวโพด) ๖ 
ชนิด, เลิงเคซา (พันธุฟกทอง) ๗ ชนิด, คูที (พันธุเผือก) ๑๐ ชนิด, เหลิง
ซา (พันธุฟก) ๔ ชนิด, ถูซา (พันธุถั่วฝกยาว) ๖ ชนิด เชน ถูบุบือ ถูกิไกย 
เปนตน เกอบองไก (พันธุมันสําปะหลัง) ๓ ชนิด, เนเชอขวาถี (พันธุมัน) 
๕ ชนิด, ถี่ซา (พันธุแตง) ๗ ชนิด, เชอเกซา (พันธุพริก) ๓ ชนิด เชน 
เฉอเกชองเฉาะ เฉอเกยูอี เปนตน  



๒๐๙ 

 

 สวนบานหินลาดในขอมูลจากงานวิจัยที่ผานมาพบจํานวนพันธุ
ผักในไรหมุนเวียน ๙๐ สายพันธุ พืชผักจากไรหมุนเวียนสามารถเก็บ

เปนเสบียงอาหารไดตั้งแต ๓ – ๕เดือน เชน ฟกทอง ฟกหมน แตงกวา 
เผือก มัน ถั่วฝกยาว หอวอซอ ฯลฯ ไปจนถึง ๑ ป เชน เผือก มัน พริก
แหง ผักกาดแหง หอม งา หอวอแหง เมล็ดถั่ว ผักกะแหง ฯลฯ ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ ๓ 

ตารางที ่๖.๓ ความหลากหลายของพนัธุพชืในไรหมนุเวยีน 

บานแมหยอด–ปากลวยรวมพืชผักพื้นบาน ๗๐ ชนิด และดอกไมอยาง
นอย ๒ ชนิด 
ตระ 
กลู 

พันธุพืชผักในไร 

ฟก  
ทอง 

หลูเคบอบอ (ฟกทองยาว), หลูเคปอเฮอ (ฟกทองหาบยาว), 
หลูเคกิ (ฟกทองลาย), หลูสาลาโพ (ฟกหมนเขียวนอย), หลูสา
ลาพะโด (ฟกหมนเขียวใหญ)     รวม ๕ ชนิด 

แตง 
กวา 

ดีบอโข (แตงกวาหัวเหลือง), ดีทอวา (แตงกวาขาวยาว), ดี
เซาะฟลู (แตงกวาสามขา), ดีเกอวอคี (แตงกวากนมน),ดีควากิ
โพ (แตงลายเล็ก), ดีควากิโดะ (แตงลายใหญ), ดีลาโข 
(แตงกวาหัวเขียว), ดี เหลอคะ (แตงกวาหมน), ดีควาวา 
(แตงกวาขาว)รวม ๙ ชนิด 

มะ
นอย 

ชิโพเดเปอะเหลอะ (มะนอยมน), ชิโพเดทอ(มะนอยยาว), มะเจอ
เรอ (มะนอยเครือ), เตอโกะชอแม (บวบงาชาง), เตอโกะบอ 
(บวบเหลือง), เตอโกะกิ (บวบลาย) รวม ๖ ชนิด 

เผือก ขือทอวา (เผือกขาว), ขื่อซู (เผือกดําใหญ), ขื่อโปะโหละ (เผือก
มนมะพราว), ขื่อกอโพ (เผือกแดงนอย), ขื่อวาโพ (เผือกขาว
นอย), ขื่อทอซู (เผือกดํายาว) รวม ๖ ชนิด 

มัน นอยเสกอ (สําปะหลังแดง), นอยจอปา (มันแกว) รวม ๒ ชนิด



๒๑๐ 

 

 

ตารางที ่๖.๓ ความหลากหลายของพนัธุพชืในไรหมนุเวยีน (ตอ) 

ถั่วฝก 
ยาว 

เปอเทาะกิ (ถั่วฝกยาวลาย), เปอเทาะสาวา (ถั่วฝกยาวขาว), 
เปอเทาะซู (ถั่วฝกยาวดํา), เปอเทาะกอซู (ถั่วฝกยาวดําแดง), 
เปอเทาะกอโช (ถั่วฝกยาวดอแดง) รวม ๕ ชนิด 

มะ 
เขือ 

เสอกอลึ (มะเขือมวง), เสอกอแกว (มะเขือยาวเขียว), เสอกอโคะ 
(มะเขือใหญเขียว), เสอกอตาโดะแมะคลี (มะเขือตะกระทิง), เส
อกอขาพะโดะ (มะเขือขมใหญ), เสอกอฉ่ี (มะเขือสม), มะเขือ
พวง รวม ๗ ชนิด 

พริก มึสาวาโดะ (พริกขาวใหญ), มึสาลาโพ (พริกขี้หนูเล็ก)รวม ๒
สายพันธุ  

พืช
ตะกลู
อ่ืน 

หน่ีโซ (งาขาว),ขมิ้น, มะละกอ, กลวย, พอสา, กิ๊ลอสา, ตะไคร
ตน, ตนหอมปา, คอคอลอ, มะลิไม, ไมยมหอม, ยาสูบ, เสอเบ, ฮื
แอโปะ (ผักชี), หอมคิว, กือคลาน, กืออ๊ีด,  เบือ, เปซู (ออยปอง), 
พอแคะ (หอมแยะ), เบาะบะเปอวิ (ถั่วพู), แบมีฉ่ี (กระเจ๊ียบไร), 
เบาะบะสา (มะแบม), เบาะมะกอ (มะแบมแดง), ชาบาลา 
(ผักกาด, หอวอ (ผักอีหลึง), หอวอเซ (ผักกํากอ), หอพวี 

ดอก 
ไม 

พอชอพาแหม (ดอกหางไกผู), พอกิแม (ดอกตะลอม)ฯลฯ 

 
บานหินลาดใน รวมพันธุพืชผักพื้นบาน ๖๕ ชนิด 
ตระกูล พันธุพืชผักในไร 

แตง ดิพะหละ (แตงกวา), แพละ (แตงยาว), ดีทูกอดี (แตงนกดํา), 
ดีเตาะซา (แตงโม), ลีมือ (แตงลาย)รวม ๕ ชนิด 

ถั่ว เปอเทาะนากิ (ถั่วเขียว), เปอเทาะหวอ (ถ่ัวแดง), เปอเทอบิโบ 
(ถั่วฝกยาว), เปอเชอแบ (ถ่ัวแป), เปอเบาะบะ (ถ่ัวปู), เปอเบาะ
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บอปออิ (ถั่วปู), เปอะ (ถ่ัวลันเตา), รวม ๗ชนิด
บวบ เดเลซา (บวบเหล่ียม), เดตะโกะโปะโระ (บวบสั้น), ตะโกะพะ

ทอ (บวบยาว), เดโกะซา (บวบหอม), โตกอยซา (มะนอยงู) 
รวม ๕ ชนิด 

มะระ ทอคาสะ (มะระใหญ), ทอซะพาโพ (มะระนอย) รวม ๒ ชนิด
มะเขือ ซากอแกว (มะเขือยาว), ซากอแกวลี (มะเขือยาวดํา), ซากอแก

วกวา (มะเขือยาวขาว), ซากอลิโปะโระ (มะเขือส้ัน), ซากอ
แมดิ (มะเขือเขียว), ซากอเจาะ (มะเขือกรอบ), ซากอเจาะ
พะโดะ (มะเขือกรอบใหญ) รวม ๗ ชนิด 

เผือก คือมะเปาะ (เผือกมะพราว), คือเนอมู (เผือกหอม), คือกอรา 
(เผือกฝรั่ง), คือพะโดะ (เผือกใหญ) รวม ๔ ชนิด 

มัน นอยกวง (มันตีนชาง), นอยจีเนอ (มันน้ิวมือ), นอยเสอคู (มัน
ออม), นอยเซอ (มันกอย), นอยสะปะแซ (มันสําปะหลัง), นอ
ยจอปาหวอ (มันกอยแดง) รวม ๖ ชนิด 

พริก 
 

มูซาพะโดะ (พริกหลวง), มูซาโพ (พริกนอย), มูซาชอคอกชึ 
(พริกเดือยไก), มูซายือแอะ (พริกขี้หนู), มูซาเบอะ (พริกขี้หนู), 
มูซากวาเทอมือ (พริกช้ีฟา), มูซาหวอมะ (พริกกวาง) รวม ๗ 
ชนิด 

ออย กะทีซู (ออยดํา), กะทีบือ (ออยขาว) รวม ๒ ชนิด 
หอม เชอเครอพะโดะ (หอมชูใหญ), เชอเครอโพ (หอมชูนอย), อิ

เกรอะ (หอมโบ) รวม ๓ ชนิด 
สาลี บือเคซะ (ขาวสาลี), บือเคซู (ขาวสาลีดํา), บือเคบอ (ขาวสาลี

เหลือง), บือกวาโพ (ขาวสาลีแดง) รวม ๔ ชนิด 
ฟก 
ทอง 

ลูเคปออือ (ฟกทองยาว), ลูเคปอ (ฟกทองส้ัน), รวม ๒ ชนิด

ฟก ลูซะบอ (ฟกเขียวยาว), ลูซา (ฟกหมนกวย) รวม ๒ ชนิด 
พืช หอเวอตะโป (ตระไคร), หอวอ (ผักอีหลื), หอวอซอ (กระเพรา



๒๑๒ 

 

 

ตารางที ่๖.๓ ความหลากหลายของพนัธุพชืในไรหมนุเวยีน (ตอ) 

ตระกูล
อ่ืน 

เขียว), ชะแอะเชย (ขา), เคอโปะกอรา (ผักชีฝรั่ง), พอเชอรูดี 
(ผักกาด), ชาบาลา (ผักกาด), ซากุยเซพอทอ (มะระกอยาว), 
ซะกุย (มะระกอส้ัน)  

 
บานแมลาปาแก รวมพืชพันธุผักพื้นบาน ๙๘ ชนิด และดอกไม ๗ ชนิด
ตระกูล พันธุพืชผักในไร 
บวบ    ชิโพเด ไดแก ชิโพเดเปอะเหลอะ, ชิโพเดทอ, เตอโกะชอแม, 

เตอโกะบอ, เตอโกะกิ, เบาะบะเปอวิผ่ือ, เบาะบะเปอวิทอ, 
เบาะบะจึเนอ, เบาะบะเกอแมะรวม ๙ ชนิด 

ถั่ ว ฝ ก 
ยาว  

เปอเทาะสา ไดแก เปอเทาะกิ, เปอเทาะสาวา, เปอเทาะซู, เปอ
เทาะกอซู, เปอเทาะกอโช, เปอเทาะเปลอปลื, เปอเทาะบลุ, เป
อเทาะหนอกิ๊, สะเบคลีรวม ๙ ชนิด 

แตง  ดี ไดแก ดีทอวา, ดีเกอวอคี, ดีควา, ดีควากิโดะ, ดีลาโข, ดีพกะ
ลา, ดีควาวา, ดีหม่ือ, ดีแพละ, ดีฉ่ีปอเกลาะ, ดีโถโกะดิรวม ๑๑ 
ชนิด 

ฟก  
ทอง 

หลูเคบอบอ, หลูเคปอเฮอ, หลูเคกิ, หลูสาลาพะโดะ, หลูสาชินอ
, หลูดี, หลูบอ, หลูปรุ 
รวม ๘ ชนิด 

เผือก  ขื่อ ไดแก ข่ือทอวา, ขื่อซู, ข่ือโปะโหละ, ข่ือกอโพ,ข่ือวาโพ, 
ข่ือทอซู, ข่ือเดาะเชาะ, ขือเฌาะเด  
รวม ๘ ชนิด 

งา  หน่ีโซ ไดแก หน่ีโซวา (งาขาว), หนี่โซซู (งาดํา), นอ (งา
ข้ีมอด) 
รวม ๓ ชนิด 



๒๑๓ 

 

 

 

 

พริก  มึสา ไดแก มึสาวาโดะ, มึสาลาโพ, มึสาเบอะโพ, มึสาพะโด, มึ
สากวาหม่ือ (พริกช้ีฟา) 
รวม ๕ ชนิด 

ออย  เกอทีซู, เกอทีฌอ, เกอทีเฆะ, เกอทีบือ, เกอทีเส 
รวม ๕ ชนิด 

มัน
สําปะ
หลัง 

แหนวเสกอ, แหนวเสลาโบ, แหนวเสเกะโบ, แหนวเสโลโบ, 
แหนวเสวา 
รวม ๕ ชนิด 

ขาว
ฟาง 

เปเทาะฉา, เปเสอแบว, เปซู, เปเสอะหมารวม ๔ชนิด 

มะเขือ เสอกอลึ, เสอกอแกว (มี ๓ ชนิด คือ เสอกอวา, เสอกอซู, เส
อกอลา), เสอกอโดะ, เสอกอตาโดะแมะคลี, เสอกอขาพะโดะ, 
เสอกอฉ่ี, เสอกอขาโพ, เสอกอฉ่ีโบปริ๊รวม ๑๐ ชนิด 

ผัก 
กาด 

เสอบาโบ, เสอบาวา, เสอบาโดะรวม ๓ ชนิด

มัน  แหนว ไดแก แหนวบอเบะ, แหนววาโพ, แหนวโตะ, แหนวฌึ่, 
แหนวเหาะ, แหนวเสอเอ, แหนวเสอตูรวม ๗ ชนิด 

ลูก
เดือย  

เบอะ ไดแก เบอะพะทอ, เบอะเปอะเหลอะ, เบอะนาพี รวม ๓
ชนิด 

พืช
ตระกูล
อ่ืน 

หลูสา (ฟกเขียว), พอแคะ (หอมแยะ), เบาะบะเปอวิ (ถั่วพู), แบ
มีฉ่ี (กระเจ๊ียบ), หอหวี, ฮึโปะ (ผักชี), หอวอ (ผักอีหลึง), หอวอ
เซ, นอเกละสา (มะนาว)รวม ๘ ชนิด 

ดอก 
ไม 

พอชอพาแหม, พอกิแม, พอเมอ, พอบอ, พอทู, พอฌิโข, พอชอ 
รวม ๗ ชนิด 



๒๑๔ 

 

ตารางที ่๖.๓ ความหลากหลายของพนัธุพชืในไรหมนุเวยีน (ตอ) 

 
บานกองมองทะ และบานเกาะสะเดิ่ง รวมพืชผักพื้นบาน ๑๑๔ ชนิด  
ตระกูล พันธุพืชผักในไร 
ขาว 
โพด 

บือเค ไดแก บือเคเชอ (ขาวโพดหวาน) บือเคไอย (ขาวโพด
ขาวเหนียว) บือเคกีไกย (ขาวโพดลาย) บือเคพู (ขาวโพดเล็ก) 
บือเคพะดู (ขาวโพดใหญ) บือเคกะซี (ขาวโพดมา) รวม ๖ ชนิด

ฟก 
ทอง 

เลิงเคซา ไดแก โลเคพู, โลเคพะดู,โลเคเชอะเอาะหนู (ฟกทอง
นมลิง) โลเคดีซู (ฟกทองคางคก) โลเคกะวองแม (ฟกทอง
งาชาง) โลเคกะชองที ฯลฯ รวม ๖ ชนิด 

เผือก คูทีงเชน คูอาดี (เผือกลูกเยอะ) คูโผซา (เผือกมะพราว) ฯลฯ 
รวม ๑๐ ชนิด 

ฟก เหลิงซา  เชน เหลอช้ีหนอ, เหลอพะทอ ฯลฯ รวม ๔ ชนิด 
ถั่วฝก
ยาว 

ถูซา เชนถูบุบือ,ถูกิไกย ฯลฯ รวม ๖ ชนิด 

มัน
สําปะ
หลัง 

เกอบองไก เชน บุไกพะดู, บุไกโทงฯลฯ รวม ๓ ชนิด  
 

มัน เนเชอขวาที เชน เนเชอขวากองมะลี่, เนเชอขวาเลอเมอ ฯลฯ 
รวม ๕ ชนิด 

แตง ถี่ซา เชน ถี่หม่ึงซา, ถี่พิ ฯลฯ รวม ๗ ชนิด  
นํ้าเตา ถี่ลื่อ ไดแก ถี่ลื่อพะทอ, ถี่ลื่อโปวโลว รวม ๒ ชนิด 
งา เด ไดแก เดอ่ัว (งาขาว) เดเซอ (งาดํา) รวม ๒ ชนิด 
พริก เชอเกซา เชน เฉอเกชองเฉาะ, เฉอเกยูอี ฯลฯ รวม ๓ ชนิด 



๒๑๕ 

 

การปลูกพันธุขาวไรหลายพันธุ ทั้งขาวเจาและขาวเหนียว โดย
ปลูกขาวเจาเปนหลักเพื่อบริโภค ขณะที่ปลูกขาวเหนียวเพื่อใชทําขนม
ในพิธีกรรม รวมทั้งพืชอาหารทุกชนิดตามที่ปลูกตอกันมาน้ัน ถือเปน
สวนสําคัญสวนหน่ึงของไรหมุนเวียน และที่สําคัญเพาะปลูกแตพอกิน
ของครอบครัว ไมใชการปลูกเพื่อขาย ดังน้ัน แมวาพริกกะเหร่ียงที่ปลูก
ในไรขาวของชุมชนกะเหรี่ยงในทุงใหญจะขายไดราคาดี เปนที่
ตองการของตลาดมาก แตคนกะเหรี่ยงก็ขายเทาที่ปลูกไดเทาน้ัน 
เน่ืองจากคําสอนตามประเพณีของบรรพบุรุษที่ใหทําไรแตเพียงพอแก
การบริโภคเทาน้ัน เพื่อไมใหรบกวนธรรมชาติมากเกินไปจนธรรมชาติ

ขา เอไชถี ไดแก เอไชเซอ (ขาดํา) เอไชพู (ขาเล็ก) เอไชอ่ัว (ขา
ขาว) เอใชบอง (ขาเหลือง) 
รวม ๔ ชนิด 

ขม้ิน ยาบอง ไดแก ยายองโทคู (ขม้ินแดง)  ยาบองเซอ (ขม้ินดํา) 
รวม ๒ ชนิด 

พืช
ตระกูล
อ่ืน 

หวองยี่ (ตะไคร) มี ๒  ชนิด, เนที, พะกะฉี (ผักชี), หวองไส 

(แมงลัก), นองเกอหวอง,โพแก,  
พะกะฉี (ผักชี), เนถี, หวองไส (แมงลัก), นองเกอหวอง, โพแก, 

บองบาซา, เอถี (ขิง), บือกลี๊, เขอวี่ซา, เทอกุซา, เทอกุโปวโลว, 

เทอกุ, พะทอ, โกลงจ่ีงซามะละกอ), นอ, ไบซา,หละซา, เฉงปง

(กระเจ๊ียบ ), เบวกะเตี๊ยซา,โพลงผลี่ดุ, เองเกลิ่งที, เซิ่งวะที, ซูวะ
ที, ตะคุงที, หมองเกอโพที, เหมอโหรงที, โบะดะทีง, สะกวี่งซา
(กลวย), หยองซา(มะเขื่อ), เดงเหลงซา(บวบ), เบวเกอะหลุซา
(ถั่วพู), เตะเหงะซา, เสวเหลอเชาะซา, หมองกาลาซา(มะระ), 
หมองเนซา, เพงโพงซา, เพงเฉ, สวิ้ง, เคอโดงวายซา(มะเขือ
เทศ), ไวพุ, ควอควีง, ไวกะโผล(กระเพรา), ยาโสะ(ยาสูบ), สะซู
(ผักไผ), บาดุ(ผักกาด), ช่ีงพุ(ออย) รวม ๕๔ ชนิด 



๒๑๖ 

 

เสีย อุดมการณของการไรหมุนเวียนจึงเปนการใชธรรมชาติแตพอดี ทํา
กินแตพอเพียง การทําเพื่อเศรษฐกิจการคาจะไมเรียกวาไรหมุนเวียน 
หรือแมแตนําพืชพันธุที่ไมใชพืชดั้งเดิมก็ทําไมไดเชนกัน  

 
แผนภาพที ่๖.๒ พชืผกัอาหารในไรหมนุเวยีน 

๑. ตระกูลบวบ (มะนอย) 
 

 

 (๑) ชิโพเดเปอะเหลอะ    (มะนอยมน)  (๒) ชิโพเดทอ   (มะนอยาว)  

               (๓) มะเจอเรอ  (มะนอยเครือ) (๔) เตอโกะเกอชอแม  (บวบงาชาง) 



๒๑๗ 

 

(๕) เตอโกะบอ (บวบเหลือง) (๖) เตอโกะกิ (บวบลาย) 

๒. ตระกูลถั่วฝกยาว  

(๑) เปอเทาะกิ  (ถั่วฝกยาวลาย) (๒) เปอเทาะสาวา (ถวัฝกยาวขาว) 

(๓) เปอเทาะซู (ถั่วฝกยาวดํา)   (๔)  เปอเทาะกอซู (ถัวฟกยาวดําแดง) 



๒๑๘ 

 

(๕) เปอเทาะกอโช  (ถั่วฝกยาวดอแดง) 

 

๓. ตระกูลแตงกวา  

(๑) ดีบอโข  (แตงกวาหัวเหลือง) (๒) ดีทอวา(แตงกวาขาวยาว)  

(๓) ดีเซาะฟลู(แตงกวาสามขา) (๔) ดีเกอวอคี  (แตงกวากนมน)  



๒๑๙ 

 

(๕) ดีควากิโพ(แตงลายเล็ก)  (๖) ดีควากิโดะ (แตงลายใหญ) 

(๗) ดีลาโข (แตงกวาหัวเขียว)   (๘) ดีเหลอคะ (แตงกวาหมน)  

(๙) ดีควาวา (แตงกวาขาว) 

 

 

 

 

 

 



๒๒๐ 

 

๔. ตระกูลฟกทอง 
 

 

๑) หลูเคบอบอ  (ฟกทองยาว) (๒) หลูเคปอเฮอ (ฟกทองหาบยาว) 

(๓) หลูเคกิ (ฟกทองลาย)  (๔) หลูสาลาโพ (ฟกหมนเขียวนอย)  

(๕) หลูสาลาพะโดะ  (ฟกหมนเขียว
ใหญ) 

 (๖) ดีหม่ือ (แตงไทย) 

 

 

 



๒๒๑ 

 

๕. ตระกูลเผือก 
 

(๑) ขือทอวา(เผือกขาว) (๒) ข่ือซู (เผือกดําใหญ) 

(๓) ขื่อโปะโหละ (เผือกมนมะพราว) (๔) ข่ือกอโพ (เผือกแดงนอย) 

(๕) ขื่อวาโพ (เผือกขาวนอย)       (๖) ข่ือทอซู (เผือกดํายาว)  
 

 

 

 



๒๒๒ 

 

๖. หอวอ 
 

(๑) หอวอ (ผักอีหลึง) (๒) หอวอเซ(ผักกํากอ)  
๗. งา 
 

๘. หอม

หนี่โซ  (งาขาว)  พอแคะ (หอมแยะ) 
๙. พริก 
 

(๑) มึสาวาโดะ (พริกขาวใหญ)  (๒) มึสาลาโพ  (พริกขี้หนูเล็ก)  



๒๒๓ 

 

๑๐. ขาวฟาง 
 

(๑) เปซู (ออยปอง)  (๒) เปเทาะฉา (ขาวฟางอาหารหมู) 

(๓) เปเสอแมว (ขาวฟางขาว)  

๑๑. มันสําปะหลัง 
 

(๑) หนอยเสกอ  (สันปะหลังแดง)         (๒) หนอยจอปา  (ยอดมันแกว)  

 



๒๒๔ 

 

๑๒. มะเขือ 
 

 
 
 
 
 

 
 

(๑) เสอกอลึ (มะเขือมวง)  

 
 
 
 
 
 
 

  (๒) เสอกอลึ  (มะเขือมวง)  

(๓) เสอกอแกว   (มะเขือยาวเขียว) (๔) เสอกอโดะ  (มะเขือใหญเขียว)  

(๕) เสอกอตาโดะแมะคลี  (มะเขือตะ
กระทิง) 

(๖) เสอกอขาพะโดะ  (มะเขือขมใหญ) 



๒๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 

(๗) เสอกอฉี่  (มะเขือสม) 

 

๑๓. ผักชี 
 

๑๔. ถั่วพู

ฮืแอโปะ (ผักชี)  เบาะบะเปอวิ  (ถั่วพู) 

๑๕. กระเจี๊ยบ 
 

๑๖. หอพวี

แบมีฉี่  (กระเจี๊ยมไร)  

 
 
 
 
 
 
 

หอพวี 
 
๑๘. เบาะ 



๒๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 

(๑) เบาะบะสา  (มะแบม)  

 
 
 
 
 
 

(๒) เบาะมะกอ  (มะแบมแดง)  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



๒๒๗ 

 

บทที ่๗ 

การปรับตวัและเปลี่ยนแปลงของระบบไรหมนุเวยีน 

ในพืน้ทีศ่กึษา 

 การยืดหยุนและปรับตัวของชุมชนตอการเปล่ียนแปลงที่มา
กระทบตอระบบการทําไรหมุนเวียนเกิดขึ้นในทุกชุมชนกรณีศึกษา 
แมแตในระบบไรหมุนเวียนเอง ทั้งน้ี ดานหน่ึงก็เพื่อดํารงรักษาระบบไร
หมุนเวียนเอาไว ขณะที่อีกดานหน่ึงก็เปนการปรับตัวเขาไปเปนสวนหน่ึง
ตามกระแสเศรษฐกิจ และจากแรงกดดันที่เกิดจากนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรปาไมของรฐั  

 การดํารงอยูของระบบไรหมุนเวียนทั้งในปจจุบันและในอนาคต
จึงไมไดดํารงอยูอยางโดดเดี่ยว แตเกี่ยวของเช่ือมโยงกับระบบการผลิต
การเกษตรอ่ืนๆ รวมถึงระบบเศรษฐกิจแบบอ่ืน และยังเขาไปอยูใน
กระแสความเคลื่อนไหวตอรองทางการเมืองในเรื่องการจัดการปาไม
และที่ดิน นอกจากน้ัน สภาพที่ตั้งชุมชน ลักษณะทางภูมิประเทศ ความ
สมบูรณของทรัพยากรปาไม ตลอดจน ปจจัยดานโครงสรางพื้นฐาน 
เชน เสนทางคมนาคม  ปจจัยตางๆ ทั้งหมดเหลาน้ีลวนมีสวนสําคัญตอ
การปรับตัวของแตละชุมชนในระดับที่มากนอยแตกตางกันไป  

๗.๑ ไรหมุนเวียน สวน นา  

 ชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ ศึกษาสวนใหญไมไดทําการผลิต
เกษตรกรรมดวยระบบไรหมุนเวียนเพียงอยางเดียว แตยังทําสวนไมยืน
ตน เชน กาแฟ ชา หมาก พลู และไมผลหลายชนิดและพืชเศรษฐกิจ
ลมลุก เชน ถั่วอาซูกิ หอมแดง กะหล่ํา ขาวโพด และมันสําปะหลัง เพื่อ
เปนรายไดของครอบครัว และยังมีการเล้ียงวัวควายเปนรายไดในกรณี
บานแมลาปาแก ขณะที่ไรหมุนเวียนทําหนาที่เปนแหลงความม่ันคงทาง



๒๒๘ 

 

อาหารจากขาวและพืชอาหาร ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมของชาติ
พันธุกะเหรี่ยงมากกวามุงหวังดานรายไดเปนหลัก  

 ทั้งน้ี ขอมูลจากแบบสัมภาษณจํานวน ๒๘๒ ครัวเรือน จากตาราง
ที่ ๑ จะเห็นวา ชุมชนกรณีศึกษาทําการผลิตดวยระบบไรหมุนและทํา
สวนควบคูไปดวยถึงรอยละ ๖๔ โดยพบวาเปนแบบแผนการเกษตรหลัก
ของ ๔ บาน คือ บานขุนแมหยอด-ปากลวย, บานเกระคี, บานกองมองทะ 
และบานเกาะสะเดิ่งและบานหินลาดในเปนบานเดียวที่มีระบบการผลิต
แบบทั้งระบบไรหมุนเวียน นา และสวนเน่ืองจากลักษณะพื้นที่ตั้งบานมี
พื้นที่ราบที่สามารถบุกเบิกเปนที่นามากกวาหมูบานอ่ืนๆ สวนบานแมลา
ปาแกเปนบานที่รูปแบบหลากหลายกวาบานอ่ืนๆ ท้ังครัวเรือนที่ทําไร
อยางเดียวซึ่งมีสัดสวนมากที่สุด รองลงมาคือการทําไรและนา กับการทํา
ไร นา สวน ในสัดสวนเทากัน 

ตารางที่ ๗.๑ ครัวเรือนที่ทําเกษตรดวยระบบไรหมุนเวียน สวน และนา 

ในบานกรณีศึกษา (หนวย: รอยละ) 

หมูบาน ทาํไร 
 

ทาํไร
สวน 

ทาํไร
และนา 

ทาํไร 
นา สวน

ทาํนา 
 

ทาํสวน

ขุนแมหยอด-
ปากลวย 

๒ ๙๖.๖๓ - ๒.๒๕ - - 

หินลาดใน - ๑๒.๕  ๘๓.๓ ๔.๒ - 
แมลาปาแก ๓๘.๗ ๑๖ ๒๒.๗ ๒๒.๗ - - 
เกระคี ๑๙.๔ ๗๑ - ๙.๗ -  
กองมองทะ ๗.๗ ๘๔.๖ - ๓.๘ - ๓.๘ 
เกาะสะเดิ่ง ๒.๗ ๙๔.๖  ๒.๗ - - 
รวม ๑๓.๘๓ ๖๓.๘๓ ๖.๐๓% ๑๕.๖๐ ๐.๓๕ ๐.๓๕ 



๒๒๙ 

 

 ๑) บานขุนแมหยอด-ปากลวยประกอบดวย ๓ หยอมบาน คือ ขุน
แมหยอด ปากลวย และแมราจี ทั้ง ๓ หยอมบาน ทําไรหมุนเวียนเปน
หลัก รายไดมาจากการปลูกถั่วอาซูกิ ขายขาว และรับจางหมูบานเพ่ิง
เริ่มนํากาแฟมาปลูกไดไมนานสวนพืชเศรษฐกิจที่แพรกระจายใน
ภาคเหนืออยางขาวโพดน้ัน ชุมชนตั้งกฎเกณฑหามชาวบานปลูก เพราะ
เกรงวาจะรุกเขาไปในพื้นที่ที่กันเขตไวสําหรับทําไรหมุนเวียน สําหรับ
พื้นที่ปลูกถั่วอาซูกิปลูกในพื้นที่ทําไรหมุนเวียนในที่ของตัวเอง ในพื้นที่
ไรเหลาหลังหมุนไปปลูกขาวอีกแปลงแลว และครบรอบหมุนกลับมาทํา
ไรขาวใหมในอีก ๑๒ ปตอไป ตามที่ไดจัดสรรพื้นที่ทําไรใหแตละ
ครอบครัวจํานวน ๑๒ แปลง ซ่ึงอยูในขอบเขตแปลงรวมไรหมุนเวียน 
๑๒ แปลง 

 ๒) บานหินลาดใน บานหินลาดในเปน ๑ ใน ๓ หยอมบานของ
บานหวยหินลาด ไดแก บานหินลาดใน บานหินลาดนอก และบานผา

เยือง บานหินลาดตั้งอยูบนฐานการผลิตการเกษตรใน ๓ รูปแบบ คือ ๑) 

การทําไรหมุนเวียน ๒) การทํานา และ ๓) การทําสวนผสมผสานใน
รูปแบบวนเกษตรโดยมีชาเปนพืชเศรษฐกิจที่สรางรายไดหลัก และการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจบางสวน นอกจากน้ัน ยังมีการเก็บหาผลผลิตจากปา 
เชน หนอไม หวาย มะแขวน นํ้าผ้ึง ผัก เห็ดตางๆ นับเปนรายไดอีกสวน
หน่ึงที่สําคัญของบานน้ี นอกจากการทําการเกษตรแลว ยังมีการเลี้ยงวัว 
สําหรับขายเปนรายได เล้ียงหมู ไกเพื่อประกอบพิธีกรรมและบริโภคใน
ครัวเรือน ดังน้ัน รายไดหลักของคนบานหินลาดในจึงมาจาก ๓ สวน
หลัก คือ สวนชา ผลผลิตจากปา โดยเฉพาะหนอไมและนํ้าผ้ึง และสัตว
เลี้ยงวัวควาย   

 

 



๒๓๐ 

 

 

 
แผนภาพที ่๗.๑ การใชทีด่นิของชมุชนหนิลาดใน 

ที่มา: จากงานศึกษา “วิถกีารผลิตในระบบวนเกษตรและการจัดการปา
ชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ และการสรางความมัน่คงทาง
อาหารของชุมชนกะเหร่ียงในภาคเหนือของประเทศไทย โดยมูลนิธิ
พัฒนาภาคเหนือ 

 การทําไรหมุนเวียนของบานหินลาดในมี ๒ ลักษณะ คือ การทํา
ไรหมุนเวียนเปนหลัก กับการทําไรหมุนเวียนเสริม ในกรณีการไร
หมุนเวียนเปนหลักสวนใหญเปนครัวเรือนที่ไมมีพื้นที่นา และตองอาศัย
การทําไรหมุนเวียนเพื่อปลูกขาวไวบริโภค สวนการทําไรหมุนเวียน
เสริมเปนครัวเรือนที่มีที่นา ซึ่งผลผลิตขาวจากนาเพียงพอบริโภค แต
ตองการพืชผักอาหาร อยางเผือก มัน และเก็บรักษาพันธุขาวไรเอาไว 
หรือผลผลิตขาวนาอาจจะไมเพียงพอสําหรับบริโภค ครัวเรือนสวนน้ีจึง
ทําไรหมุนเวียนเสริม การใชที่ดินทําไรหมุนเวียนมีการจัดสรรสิทธิของ
ครอบครัว แตครอบครัวอ่ืนในชุมชนสามารถขอใชทําไรได หากปน้ัน
ครอบครัวที่ถือสิทธิไมไดใช  



๒๓๑ 

 

 แมวาชุมชนหินลาดในสามารถผลิตขาวจากทํานาเพียงพอตอ
การบริโภคในครัวเรือน แตยังคงทําไรหมุนเวียนอยู เพราะระบบไร
หมุนเวียนมีความสําคัญกับวิถีชีวิตในหลายดาน ทั้งการเปนที่อยูอาศัย
ของสัตวปา การเล้ียงวัวในไรซาก นอกจากนี้ ไรหมุนเวียนยังเปน
กิจกรรมที่เช่ือมความสัมพันธของคนในชุมชน ผานการเอาแรงลงแขก
ชวยเหลือกันในการถางไร เผาไร เกี่ยวขาว ที่สําคัญระบบไรหมุนเวียน
คือระบบการผลิตอาหารที่หลากหลาย  

 ๓) บานแมลาปาแกซึ่งประกอบดวย ๓ หยอมบาน คือ แมลาปาแก
เหนือ แมลาปาแกกลาง และแมลาปาแกใต เฉพาะบานแมลาปาแกใต
เทาน้ันที่ทําไรหมุนเวียนเปนหลักและการจัดโซนทําไรหมุนเวียนเปน
ของหนาหมูรวมกัน แบงเปน ๗ แปลงรวม และแตละครอบครัวไดรับการ
จัดสรรใหใชพื้นที่ทําไรหมุนเวียน ๗ แปลง ที่หยอมบานแมลาปาแกใตมี
การปลูกหอมแดงและกะหลํ่าบางบริเวณหุบเขาที่มีแหลงนํ้า แตมีจํานวน
ไมมากนัก หยอมบานแมลาปาแกใตยังมีการเลี้ยงวัวควายมากกวาหยอม
บานอ่ืนๆ สวนใหญเปนวัวสามารถขายเปนรายไดสําคัญสวนหน่ึง ทั้งน้ี
เพราะสามารถนําไปเลี้ยงในพื้นที่ไรซากไดสะดวก ไมตองเกรงวาสัตว
เหลาน้ันจะไปทําลายพืชผลอ่ืนๆ เพราะการกําหนดเขตทําไรหมุนเวียนมี
ความชัดเจน จึงจัดการพื้นที่ใหวัวควายเขาไปหากินได  

 สวนแมลาปาแกเหนือและแมลาปาแกกลาง ปรับเปลี่ยนจากการ
ทําไรหมุนเวียนมาปลูกพืชเศรษฐกิจถาวร คือ หอมแดง และกะหลํ่า ซึ่ง

ปลูกบริเวณหุบเขาที่มีแหลงนํ้าลําหวย ยังคงเหลือราว ๕๐% ที่ทําไร
หมุนเวียน เพราะพื้นที่ที่ไมเหมาะกับการปลูกหอมแดงและกะหลํ่า รอบ
การหมุนเวียนเหลือ ๕ ป เพราะพื้นที่ มีไมมาก สภาพดินจึงไมคอย
สมบูรณและตองใสปุยชวยเพิ่มผลผลิตขาว การใชพื้นที่ทําไรหมุนเวียน
มีการแบงปนใหกับเครือญาติหรือเพื่อนบานที่ไมมีนาหรือมีนานอยใช
ปลูกขาวไดปตอป สวนกาแฟปลูกมากในพื้นที่ของหยอมบานแมลาปา



๒๓๒ 

 

แกเหนือ โดยปลูกเสริมในปาใชสอยผสมผสานกับผลไม โดยสวนน้ีถือ
สิทธิโดยครอบครัว  

 การปลูกหอมแดงปลูกในชวงเดือนมกราคม –เมษายน สวน
กะหลํ่าปลูกดวยกันสองชวง คือ ชวงฤดูฝนในชวงเดือน พฤษภาคม –
สิงหาคม อีกชวงปลูกในฤดูหนาว ในชวงเดือน สิงหาคม– พฤศจิกายน
แตสวนใหญจะปลูกในชวงฤดูหนาวมากกวาเพราะผลผลิตดีกวา 

 ๔) บานเกระคีทําไรหมุนเวียนเปนหลัก เกือบทุกครอบครัวทําสวน
หมาก พลู ควบคูกับการทําไรขาว เพราะสภาพพื้นที่ของบานเกระคีไมมี
พื้นที่ราบที่เหมาะสมกับการบุกเบิกเปนที่นา การปลูกขาวไรเพื่อบริโภค
และปลูกพืชผักเปนอาหาร สวนรายไดหลักมาจากการขายหมาก พลู 

ครอบครัวหน่ึงมีรายไดประมาณ ๒-๓ หมื่นตอปการใชพื้นที่ทําไรของ
บานเกระคีมีการจัดสรรสิทธิใหครอบครัวเชนเดียวกับบานอ่ืนๆ ที่กลาว
มา คือ ครอบครัวละ ๖ แปลง หมุน ๖ ป และหมูบานไดตั้งกฎไมให
ชาวบานปลูกพืชเศรษฐกิจอยางขาวโพดในพื้นที่ที่กําหนดสําหรับการ
ทําไรหมุนเวียน  

ตารางที่ ๗.๒ ชนิดพืชที่ปลูกในสวนไมยืนตนและสวนพืชลมลุก 
หมูบาน สวนไมยนืตน สวนพชืลมลกุ

ขุ น แ ม
หยอด-ป า
กลวย 

กาแฟ (เพ่ิงเริ่มปลูกได ๒-๓ป) ถั่วอาซูกิ 

หินลาดใน ชา มะนาว มะขม ไผหกหวาย สมโอ 
กาแฟ พลับ สับปะรด มะมวง ขนุน 
ตาวราง ลองกอง ดอกตั้ง กลวยมะไฟ 
ม ะ ล ะ ก อ  ไ ผ ห ว า น  อ ะ โ ว ค า โ ด
มะขามปอม มะเดื่อ ตนกอ สะมอ ตาว 
สาลี่ ถอ ฯลฯ  

ขาวโพด 



๒๓๓ 

 

แ ม ล า ป า
แก 

กาแฟตนไผ กลวย มะตื่น ลูกเนียม 
มะมวง ขนุน ยางพารา มะขาม อะคา
ดีเมีย ชะอม 

หอมแดงกะหล่ําปลี ขา 
ตะไคร ขาวโพดออย 
ขม้ิน หอมแปง ผักกะ 
ผั ก บุ ง  ผั ก ชี  ถั่ ว ดิ น 
พริก มะเขือมะละกอ 

เกระคี ต น ห ม า ก  ต น พ ลู เ ป น ห ลั ก  บ า ง
ครอบครัวปลูกขนุนมะละกอ กลวย 
มะมวง มะพราว ขนุน มะตื่น กาแฟ 
ทุเรียน 

พริก มะเขือ แตงกวา 
ถั่ว ขาวโพด 

 
ตารางที่ ๗.๒ ชนิดพืชที่ปลูกในสวนไมยืนตนและสวนพืชลมลุก (ตอ) 

หมูบาน สวนไมยนืตน สวนพชืลมลกุ
เกาะสะเดิ่ง หมาก มะพราว สมโอเงาะ ทุเรียน 

มังคุด ลองกอง สมเชง  มะละกอ 
กลวย สม สัปปะรด มะมวง ระกํา ฝรั่ง
มะนาว มะกรูด ลําไย ลิ้นจ่ี กาแฟ 
ชมพู ขนุน นอยโหนง พลู มะเฟอง 
กระทอนมะปราง สมเขียวหวาน 
พริกไทย สะตอ อะโวกาโด มะกรูด 
มะหาด มะไฟ สะตอ พูลี้ ฟุเฟพุกะแต 
พุยุเขง เลงของดุ มะมวงหิมพานต 
เนียง 

ขา ตะไคร ขม้ิน (ปลูก
ในสวนไมยืนตน) 
 
 

กองมองทะ หมาก มะมวงหิมพานตยางพารา 
มะพราว ทุเรียน ฝรั่ง สมโอ เงาะ 
มะปราง กลวย สมเขียวหวาน มะนาว
ไผทิมซุง ทุเรียน มังคุด มะมวง มะตะ 
มะหาด ลองกอง มะขาม ลําไย เนียง 

มั น สํ า ป ะ ห ลั ง  พ ริ ก 
ข ม้ิน เ ผือกขาวโพด 
(ปลูกในสวนไมยืนตน)

 



๒๓๔ 

 

 ๕) บานเกาะสะเดิ่ง ทําไรหมุนเวียนเปนหลัก ควบคูกับการทําสวน
หมากผสมผสานกับไมผลหลากหลายชนิด โดยมีหมากเปนพืชที่เปน
รายได ซึ่งชาวบานจะขายเปนหมากแหง และพริกกะเหรี่ยงที่ปลูกในไร
หมุนเวียน แตจะขายไดเฉพาะในชวงฤดูแลงซึ่งเปนชวงที่รถขับเคล่ือน
เขาไปถึงหมูบานได ในหมูบานยังไมมีการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบเขมขน
เหมือนบานกองมองทะ การเดินทางเขาถึงหมูบานสวนใหญตองใชการ
เดินเทาการเปลี่ยนแปลงเขาสูกระแสเศรษฐกิจการตลาดนอยกวา
หมูบานอ่ืนๆ ในพื้นที่ศึกษา 

 ๖) บานกองมองทะ สวนใหญเปลี่ยนจากไรหมุนเวียนไปปลูกพืช
เศรษฐกิจ และทําสวนไมผล ยางพารา ขณะที่การทําไรหมุนเวียนตาม
ประเพณีดั้งเดิมเหลืออยูนอยครอบครัว และเร่ิมบุกเบิกพื้นที่ทํานามากขึ้น 
เพราะชาวบานเห็นวามีความม่ันคงกวาการทําไรหมุนเวียน หมูบานน้ีมี
ถนนเขาถึงหมูบานสามารถเดินทางเขาออกหมูบานดวยรถยนตไดตลอด
ทั้งป พืชเศรษฐกิจที่ขายเปนรายไดของชาวบาน ไดแก มันสําปะหลัง 
ขาวโพด มะมวงหิมพานต และหมากแหง นอกจากนั้น บางครอบครัวยัง
มีรายไดจากการขายน้ําผ้ึง 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๕ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๗.๒ รปูแบบการผลิตของ ๔ ชุมชนกรณศีกึษาในภาคเหนือ ไดแก 
การทาํไรหมนุเวยีน ทาํสวน (หมาก พล ูไมผล) ปลกูพชืเศรษฐกจิ (หอมแดง 

กะหล่าํ ถัว่อาซกู)ิ และการเลีย้งสตัว ววั ควาย (ภาพบางสวนจากมลูนธิิ
พฒันาภาคเหนือ) 



๒๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๗.๓ ระบบเศรษฐกจิบานเกาะสะเดิง่ และกองมองทะ แมวาจะอยูตําบล
เดยีวกนั แตวามรีะบบเศรษฐกจิทีต่างกนั บานเกาะสะเดิง่ยงัทําไรหมนุเวียน
แบบดัง้เดมิ ขณะทีบ่านกองมองทะเปลีย่นไปปลกูพชืเศรษฐกจิมากแลว ยงั

เหลือไรหมนุเวยีนแบบเดมิอยูนอย 



๒๓๗ 

 

๗.๒ การใชที่ดินในการผลิตปจจุบัน 

 การใชที่ดินเพื่อทําไรหมุนเวียนของชุมชนกรณีศึกษาพบวามี
สัดสวนในอัตราใกลเคียงกับการใชที่ดินเพื่อทําสวนไมยืนตน (ขอมูลป
๒๕๕๔ของ๒๗๘ครัวเรือนตัวอยาง) คือ การใชที่ดินทําไรหมุนเวียนรอย

ละ ๔๒ หรือจํานวน ๑,๕๙๘ ไร และการใชที่ดินทําสวนไมยืนตนรอยละ 

๔๐ หรือจํานวน ๑,๕๔๙ ไร ขนาดการใชที่ดินทําไรหมุนเวียนเฉล่ีย

ตั้งแต ๓ – ๘ไรตอครัวเรือน และเฉล่ียรวมอยูที่ ๕.๗๗ ไรตอครัวเรือน 
ขนาดการใชที่ดินทําสวนไมยืนตนเฉลี่ยรวม ๗.๗๘ ไรตอครัวเรือน และ

สวนพืชลมลุกใชที่ดิน เฉล่ียรวม๓.๗๒ ไรตอครัวเรือน ขณะที่การใช
ที่ดินทํานามีสัดสวนนอยที่สุด  

 บานหินลาดในและบานแมลาปาแกมีจํานวนครัวเรือนที่มีที่นา
มากกวาบานอ่ืนๆ คือรอยละ ๗๑ รอยละ ๔๕ ของครัวเรือนที่สัมภาษณ
ตามลําดับ และบานหินลาดในยังเปนบานที่มีครัวเรือนใชที่ดินทําสวนไม
ยืนตนเฉล่ียตอครัวเรือนมากที่สุด คือ ๔๔ไรตอครัวเรือน (เฉล่ีย ๓ แปลง
ตอครัวเรือน) ซึ่งเปนการที่ปลูกไมยืนตนผสมผสานรวมกับปาในพื้นที่ปา
ใชสอย หรือที่เรียกวา ระบบวนเกษตร  

 สวนบานขุนแมหยอด-ปากลวย การใชที่ดินปลูกพืชลมลุก คือ ถั่ว
อาซูกิ ซึ่งเปนการใชที่ดินในแปลงไรหมุนเวียนที่เก็บเกี่ยวขาวในปน้ัน
แลว หมายความวาจะหมุนไปตามแปลงทําไรหมุนเวียน การใชที่ดิน
ปลูกถั่วอาซูกิเฉล่ียอยูที่๔ ไรตอครัวเรือน (๑๙ ครัวเรือน) สําหรับบาน

หินลาดการใชที่ดินปลูกพืชลมลุก คือ ขาวโพด เฉลี่ย ๕.๒ ไรตอ
ครัวเรือน (๕ ครัวเรือน) ซึ่งเปนการใชที่ดินถาวร  

 



๒๓๘ 

 

ตารางที่ ๗.๓ การใชที่ดินทําไรหมุนเวียน สวน และนาขาวในบาน
กรณีศึกษา (ไร) 

หมูบาน ครวั
เรอืน 

ไรหมนุ
เวยีน 

นา สวนไม
ยนืตน 

สวนพชื
ลมลกุ 

รวม

แม
หยอด-
ปากลวย 

๘๙ ๕๙๑ ๙ ๒๐๓ ๓๖๑ ๑,๑๖๔ 

หิ น ล า ด
ใน 

๒๔ ๑๖๖.๒ ๘๐.๗๕ ๘๓๓ ๒๖ ๑,๑๐๕.
๙๕ 

แมลาปา
แก 

๗๕ ๔๒๖.๕
๑ 

๑๒๙.๒
๕ 

๑๖.๗๕ ๔๘.๒๕ ๖๒๐.๗
๖ 

เกระคี ๓๑ ๑๑๓ ๖ ๘๗ ๑๒ ๒๑๘
กองมอง
ทะ 

๒๖ ๑๔๖ ๔ ๑๗๗.๕ ๐ ๓๒๗.๕

เ ก า ะ
สะเดิ่ง 

๓๗ ๑๙๓.๕ ๒ ๒๓๒ ๐ ๔๒๗.๕

รวม ๒๘๒ ๑,๕๙๘.
๒๑ 

๒๓๑ ๑,๕๔๙.
๒๕ 

๔๔๗.๒
๕ 

๓,๘๖๓.
๗๑ 

รอยละ  ๔๒ ๖ ๔๐ ๑๑.๖ ๑๐๐

 

 

 

 



๒๓๙ 

 

ตารางที่ ๗. ๔ การใชเนื้อที่ดินเฉลี่ยตอครัวเรือนในการทําไรหมุนเวียน 
(ป ๒๕๕๔) ทํานา และทําสวน (ไร) 

หมูบาน ไรหมนุเวยีน นา สวนไมยนื
ตน 

สวนพชื
ลมลกุ 

แมหยอด– 
ปากลวย 

๖.๔ ๔.๕ ๒.๕ ๔ 

หินลาดใน ๗.๙ ๔.๒๕ ๔๔ ๕.๒ 
แมลาปาแก ๕.๗ ๓.๘ ๑.๔ ๒.๓ 
เกระคี ๓.๖ ๖ ๓.๖ ๑.๗ 
กองมองทะ ๕.๑ ๔ ๗.๗ ๐ 

เกาะสะเด่ิง ๕.๒ ๒ ๖.๓ ๐ 

เฉลีย่รวม ๕.๗๗ ๓.๙๘ ๗.๗๘ ๓.๗๒ 

 

๗.๓ ผลผลิตขาวจากไรหมุนเวียน 

 ขอมูลผลผลิตขาวจากไรหมุนเวียนพบวา บานขุนแมหยอด-ปา
กลวยมีผลผลิตตอครัวเรือนสูงกวาบานอ่ืนๆ สวนหน่ึงมาจากรอบ
หมุนเวียนที่นานถึง ๑๒ ป และขนาดแปลงเล็กลงทําใหสามารถดูแล
รักษาไรขาวไดมากข้ึน ชาวบานบางคนใหเหตุผลวาอาจเปนเพราะ
ระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เร็วข้ึนทําใหลดความสูญเสียขาวไดมาก"ระยะเวลา
ในการเก็บเกี่ยวในอดีตใชเวลานานมาก เก่ียวจนขาวตนลมหมดเลย 
สูญเสียผลผลิตตรงขั้นตอนน้ีเยอะมาก หลังจากนั้นตองนําขาวที่ตีเสร็จ
เรียบรอยแลวเขาเก็บในยุงฉางที่ไร ก็ใชเวลามากอีก หนูก็มากินอีก 
สูญเสีย บางคร้ังสูญเสียขาวในกระบวนการแตละกระบวนการครึ่งตอ
ครึ่งเลย ทําใหขาวไมพอกินแตปจจุบันการจัดการขาวในไรสูญเสียเวลา



 

ไมมา
หมุนเ
เกี่ยวเ
ขึ้นจะ
เสร็จข

มากก
กวารา

กิน รอ
แตละ
สองบ

ครัวเ ื
ตามลํ

‐

100 

200 

300 

ข้าวไร่ (ถงั)

ข่าวนา (ถงั

ผล
ผลิ

ตข้
าว

 (ถั
ง)

าก เน่ืองจ
เวียนที่แบ
เสร็จตอง
ะตีขาวห
ขนมาเก็บ

 สวนบา
วาบานอ่ื
าว ๒ เทา

แผนภ

 โดยพบ

อยละ ๓๖
ะหมูบานพ
านที่มีสัด

รือนที่ตอ
าดับ  

ขนุแมห่ยอดฯ

) 255 

ง)

255 

จากถนนเ
แบงสรรกั
งตีขาวทัน

หลนจากร
บไวที่บาน

านหินลา
นๆ จึงไม
าของขาว

ภาพที ่๗.

บวา ครัวเ

๖.๔๖ แล
พบวา ปก

ดสวนของ

อบแบบสั

หินลาดใน

73 

199 

73 

199 

เขาถึงไร
กันแลว เก
นที สมัยก
รวงขาว 
นเลย ไมไ

าดในแล
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86 
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ะ ๔๐.๔๓
บานเกร

ขาวไดไม

ยละ ๖๔

กองมอ่งทะ

84 

84 

ลดลงตาม
จจุบันตอ
วาจะตีเปน
ตนอย แต
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76 

76 
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ขา่วนา (ถงั)
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องรีบเกี่ย

ปนเดือน ย
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าแลว " 
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ตอครวัเรื

ผลผลิตข

ผลผลิตข
กาะสะเดิ
ากกวาครึ

รอยละ ๖

๒๔๐ 

พื้นที่ไร
ยวขาว 
ยกขาว
นตีขาว

าวนา
ลิตที่สูง

รอืน 

ขาวพอ

ขาวใน
ดิ่งเปน
รึง่ของ

๖๕.๗ 



 

ตาราง
เหลือก

แ
หิ
แ
เก

ก
เก

รว

ครัวเรื
สมบูร
เหลาอ
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แผนภ
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รือนที่ตอ
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๒๔๒ 

 

 สําหรับกรณีบานเกาะสะเด่ิงสวนใหญจะเกิดขึ้นเปนบางป สําหรับ
ในป ๒๕๕๔ ซึ่งเปนปที่ผลผลิตขาวไมพอกิน สาเหตุจากทําในพื้นที่ไร
ซากออน และฝนตกชวงเผาไร ทําใหไฟไหมไมหมดทําใหปุยในดินไม
พอ ดินไมรวนซุย ดินแข็ง ขาวไรไมงาม วัชพืชเยอะ และยังขึ้นอยูกับปา
ดวย การในปาออนดินจะแข็ง ไมออนเหมือนปาแก เพราะวาปาแกจะมี
ใบไมหลนทับถมบนหนาดินสะสมเปนปุยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พอเวลาเผาไร
เศษใบไมที่อยูหนาดินก็จะถูกเผากลายเปนปุย ดินก็ออนและมีความรวม
ซุย ไมแข็งกระดาง และยังมีสัตวปารบกวนอีก ปญหาสัตวปารบกวนเปน
เรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับไรขาวของชุมชนกะเหร่ียงในปาทุงใหญฯ แตการ
ทําไรที่รอบๆ พื้นที่ทําไรเปนไรซากออน ทําใหสัตวปามีที่รบซอนตัว การ
ปองกันสัตวปาทําไดยาก จึงมักเกิดปญหาสัตวปาเขามาทําลายขาวในไร
มาก  

 “การรบกวนของสัตวปาที่เขามากินขาวในไร จริงๆ แลวสัตวปา
เขามาเยอะทุกป แตข้ึนกับวาชาวบานสามารถปองกันไดมากนอยแค
ไหน เพราะวาขาวน่ีสัตวเกือบทุกชนิดชอบกิน ทั้งหมูปา เมน ไกปา ลิง 
กระรอก กระแต หนู นก และหมี เขามาคุยขาวในฉางขาว หรือถุงปุย 
บางครั้งมันก็แบกเขาปาไป แตหมีจะไมเขาไปกินขาวในไร และสัตวปา
รบกวน เก่ียวของกับการทําไรในปาออน สัตวปาพวกน้ีจะเขามาอยู ใน
ไรซากออนซึ่งอยูใกลกับไรของเรา ซึ่งถาเปนปาเหลาแกปามันจะโปรง 
ระยะที่มองเห็นสัตวปาที่เขาไดไกลทําใหปองกันไรได หมายความวาถา
ทําไรที่ลอมรอบดวยปาออน ปามีพงไมรกสัตวปาจึงมีที่หลบมองไมเห็น
ตัวทําใหเขามากินขาวในไรไดงายกวาการทําไรที่ลอมรอบดวยปาเหลา
แก ซึ่งปาจะโปรงสามารถมองเห็นสัตวปาไดงายกวา ทําใหปองกันไร
ขาวไดทันบางทีหมูปาลงทีเดียวหมดไปครึ่งไรก็มี นกก็เหมือนกันถาลง
ไรวันเดียวเกือบหมด”  

ชาวบานเกาะสะเดิง่ 



๒๔๓ 

 

 ป ๒๕๕๔ บานเกาะสะเดิ่งทําไรหมุนเวียนไดขาวประมาณ ๑๘ ปบ 

(๒๓๔ กก.) ตอไร โดยปกติจะไดขาวประมาณ ๒๒.๕ ปบ (๒๙๒.๕ กก.) 
ตอไร  แตถาทําไรหมุนเวียนในไรซากอายุมากกวา ๑๐ ปข้ึนไป จะได

ขาวประมาณ ๓๗.๕ ปบ (๔๘๗.๕) ตอไร  

 เม่ือเกิดปญหาขาวไมพอกินครัวเรือนบานเกาะสะเดิ่งสวนใหญจะ
ขอยืมขาวจากญาติพี่นอง ขณะที่บานเกระคีสวนใหญซื้อขาวจากตลาด
มาบริโภค สวนบานที่มีครัวเรือนผลผลิตขาวในปริมาณที่เหลือจาก
บริโภคในครัวเรือนมากกวาบานอ่ืนๆ คือ บานขุนแมหยอด-ปากลวย 
และบานแมลาปาแก  

๗.๔ การยืดหยุนและปรับตัวของชุมชน 

 การไดรับแรงกดดันตาง ๆ ไมวาจะเปนจากนโยบายของ
เจาหนาที่ปาไม  ทําใหชาวบานไมสามารถขยายพื้นที่การทําไร
หมุนเวียน การขยายตัวของพืชเศรษฐกิจ และความจําเปนทางเศรษฐกิจ
ในการหาเงินมาเปนคาใชจายของครอบครัว แรงกดดันตาง ๆ เหลาน้ี 
ทําใหชุมชนตองพยายามปรับตัวเพื่อดํารงวิถีชีวิต สืบทอด และรักษา
ระบบไรหมุนเวียนเอาไว การปรับตัวของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่

กรณีศึกษาใน๓ลักษณะคือ ๑. การจัดการที่ดินในระบบไรหมุนเวียน 
ไดแก การกําหนดแนวเขตจัดสรรพื้นที่ทําไรหมุนเวียน และรับรองสิทธิ
ถือครองพื้นที่ไรหมุนเวียนของครัวเรือน รวมกับมาตรการการใชที่ดิน
ในพื้นที่ไรหมุนเวียน,การกําหนดขอบเขตพื้นที่ไรหมุนเวียนและเขต

ปลูกพืชเศรษฐกิจ๒. การปรับลดรอบหมุนเวียนและ ๓. การปรับรูปแบบ
การผลิตที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งน้ี สาเหตุสําคัญมาจากแรงกดดันของ
นโยบายในการจัดการปาอนุรักษของรัฐ และกระแสการขยายตัวของ
พืชเศรษฐกิจ  



๒๔๔ 

 

๗.๔.๑ การกําหนดแนวเขต (Zoning) และการจัดการที่ดินไร
หมุนเวียน  

 ๑) การกําหนดแนวเขต จัดสรรพื้นที่ทําไรหมุนเวียน และรับรอง
สิทธิถือครองพื้นที่ไรหมุนเวียนของครัวเรือนรวมกับมาตรการการใช
ที่ดินในพื้นที่ไรหมุนเวียน 

 ชุมชนปกาเกอะญอในพื้นที่ศึกษา ๔ หมูบาน คือ แมหยอด-ปา
กลวย, หินลาดใน, แมลาปาแก และเกระคี นําวิธีการจัดการที่ดินใน
พื้นที่ทําไรหมุนเวียน เพื่อยืนยันวาการทําไรหมุนเวียนของชุมชนมิใช
การถางปาใหมและมิใชการขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆ แตพื้นที่ดังกลาวเปนไร
ซาก/ไรเหลาที่มีขอบเขตพื้นที่ชัดเจน เพื่อยืนยันสิทธิของชุมชนที่ตั้งถิ่น
ฐานและทํากินมากอนกําหนดเขตปาของรัฐ ชุมชนจึงรวมกันดําเนินการ
กําหนดแนวเขตพื้นที่ทําไรหมุนเวียนออกจากพื้นที่ใชประโยชนอ่ืนๆ ให
ชัดเจนในกระบวนการดังกลาวไดเกิดขึ้นควบคูกับการจัดสรรพื้นที่ทําไร
หมุนเวียนของแตละครอบครัว พรอมกับการรับรองสิทธิถือครองพ้ืนที่ไร
หมุนเวียนของใหกับครัวเรือนดังกลาว ซ่ึงอาจมีสภาพปญหา แนวทาง 
และรายละเอียดการดําเนินการที่แตกตางกันไปในแตละชุมชน 

 บานแมหยอด-ปากลวยน้ัน ในอดีตพื้นที่การทําไรหมุนเวียนตอ
ครัวเรือนยังมีจํานวนที่มากพอ แตเม่ือเวลาผานไป การขยายตัวของ
ครอบครัว ทําใหพื้นที่ทําไรหมุนเวียนตองถูกแบงยอยใหเล็กลง ผนวก
กับที่ชาวบานไมสามารถขยายพื้นที่ทําไรหมุนเวียนออกไปได เน่ืองจาก
พื้นที่ดังกลาวไดถูกประกาศเปนพื้นที่ปาสงวน มีเจาหนาที่ของกรมปาไม
คอยตรวจตราการทําไรหมุนเวียนของชาวบาน ไมเพียงแตการขยาย
พื้นที่ของชาวบานจะเปนไปไมไดแลว แตไรซากที่ชาวบานทิ้งไวจน
พื้นที่มีความอุดมสมบูรณและมีความพรอมในการหมุนเวียนกลับมาทําไร



๒๔๕ 

 

เหมือนเดิมยังถูกเจาหนาที่ปาไม เขาใจผิดทุกครั้งวาชาวบานขยายพื้นที่
ทําไรหมุนเวียน  

 ในป ๒๕๓๗ เจาหนาที่ปาไมไดเขามาหามมิใหชาวบานแม
หยอด-ปากลวยถางไร ในขณะน้ันชาวบานยังทําไรแบบแปลงกระจาย 
ทั้งยังมีปญหาสัตวเลี้ยงวัวควายเขาไปกินขาวและพืชผลในไร อีกทั้ง
การปองกันไฟปาก็ลําบาก ปญหาเหลาน้ีไดนํามาพูดคุยในพิธีกินขาว
ใหมและมัดมือเรียกขวัญ ถือเปนพิธีสําคัญทั้งเปนสัญลักษณของการ
ส้ินสุดและเร่ิมตนของฤดูกาลทําไรในพิธีน้ีผูนําทางวัฒนธรรมที่เรียกวา 
“ฮีโข” และบรรดาผูเฒาผูแกจะมาพูดคุยปรึกษากันเกี่ยวกับการทําไร
หมุนเวียน รวมถึงปญหาตางๆ เชน ปหนาจะทําไรหมุนเวียนในพื้นที่
ตรงไหน และเม่ือเกิดปญหาเกี่ยวกับการทําไรจะแกไขกันอยางไรชุมชน
แมหยอด-ปากลวย จึงแกปญหาดวยการกําหนดแนวเขตและขอบเขต
การทําไรหมุนเวียนใหชัดเจน และใหทุกครัวเรือนทําไรในแปลงไร
หมุนเวียนเปนผืนใหญรวมกันทั้งหมูบาน เพื่องายตอจัดการพื้นที่ เชน 
การดูแลปองกันไฟปาทําไดงายกวาโดยทําแนวกันไฟเปนแนวเดียว และ
การทําแปลงรวมการลงแรงเอามื้อเอาวันชวยกันก็สะดวก และยืนยัน
สิทธิที่ดินในการทําไรหมุนเวียนของชุมชน 

 ผูนํา “ฮีโข” ผูเฒาผูแก และคณะกรรมการหมูบาน จึงรวมกัน
กําหนดพื้นที่ทําไรหมุนเวียนออกเปน ๑๒ แปลงใหญ หมุน ๑๒ ป โดย
แบงแปลงใหครอบครัวมีสิทธิถือครองพื้นที่ทําไรได ๑๒ แปลง ที่สามารถ
หมุนได ๑๒ ป“ในนี้ทําทั้งชุมชน ในผืนรวมใครทําตรงไหน ทําที่เดิม 
เคยทําตรงน้ีหมุนไปครบ ๑๒ ปแลวจะหมุนกลับมาที่เดิม มีการจัดสรร
ชัดเจนแลว ถือเปนไรซากของใครของมัน ซื้อขายไมไดเพราะเปนของ
หนาหมู แตวาแบงปนใหคนที่ไมมีที่ทํากินทําได”เหตุที่หมูบานน้ีหมุนได
ถึง ๑๒ ป เพราะตั้งอยูหางไกลจากชุมชนอ่ืนๆ จึงมีพื้นที่ทําไรคอนขาง
กวางทําใหไรซาก/ไรเหลาฟนตัวไดดีขาวไดผลผลิตดีกวาบานอ่ืนๆ 



๒๔๖ 

 

 ในกระแสที่ขาวโพดขยายตัวอยางมาก ผูนําตางเปนกังวลวา
ขาวโพดจะเขามาแทนที่ไรหมุนเวียน จึงพยายามที่จะพูดคุยกับคนใน
ชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่ทําไรหมุนเวียนเอาไว 

 “สมมุติวาเขาปลูกขาวโพดในไรเหลา พอหมุนกลับมาเขาก็ปลูก
ขาว แตวาดินมันจะไมสมบูรณ หมายความวาพื้นที่ปลูกขาวตัวเองจะ
ลดลง คือยอยแปลงของตัวเองเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ แตไปบุกเบิกปลูกที่
อ่ืนไมได หรือจะไปปลูกในพื้นที่ของคนอื่นไมได ถาเขาปลูกพืช
เศรษฐกิจถาวรพื้นที่ไรซากก็จะเสียไปเลย ที่เราเปนหวงก็เพราะแบบน้ี 
ดินก็จะเสีย ปลูกขาวไมงามแลว  แคปสองปหัวโลนหมดเลย และไมใช
หัวโลนแคลูกสองลูกมันเปนผืนใหญเลยตรงน้ีหมูบานตองชวยกันดูแล
การใชที่ดินตรงน้ี” 

 บานหินลาดใน สืบเน่ืองจากระบวนการพิสูจนสิทธิการถือครอง
ที่ดินเพื่อยืนยันสิทธิการอยูอาศัยทํากินในเขตปาของชาวบาน ในชวง

ทศวรรษ ๒๕๓๐-๒๕๔๐สงผลใหระบบการจัดการสิทธิและการอางสิทธิ
เหนือพื้นที่ไรหมุนเวียนมาเปนกรรมสิทธ์ิของครอบครัว หรือครอบครัว
สามารถอางสิทธิในความเปนเจาของตอพื้นที่ไรหมุนเวียนอยางชัดเจน 
ภายใตเงื่อนไขของกระแสการอนุรักษพื้นที่ปา ระบบการหมุนเวียนที่ดิน
ของชาวบานมีความคงที่มากย่ิงขึ้น แตละครัวเรือนพยายามใชพื้นที่
อยางเปนระบบ และพยายามปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน โดยการ
เก็บเมล็ดพืชชนิดหน่ึง ซึ่งชวยเรงฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินไป
หวานในแปลงไรหมุนเวียน บางครัวเรือนที่ไมไดทําไรหมุนเวียนเปน
หลัก หากแตเปนระบบการผลิตเสริม อาจจะปรับระบบการหมุนเวียน
ที่ดินดวยการซอยแปลง หรือแบงพื้นที่ไรหมุนเวียนออกเปน ๒ สวน 



๒๔๗ 

 

เพื่อที่จะสามารถพักที่ดินไดเปนระยะเวลาที่ยาวนานข้ึน แตการซอย
แปลงพื้นที่ไมไดมีจํานวนมากนัก1 

 พรอมกับกําหนดมาตรการอ่ืนๆ เพื่อควบคุมและจัดการการใช
ที่ดินของชุมชน รวมถึงการปองกันไฟ ชุมชนหินลาดในจึงรวมกัน
กําหนดกฎเกณฑข้ึนมาหลายขอ ไดแก  งดเวนการใชสารเคมีในไร
หมุนเวียน ในกรณีพื้นที่อ่ืน ๆ ใหหลีกเลี่ยงหรือใชในปริมาณที่เหมาะสม
ตามความจําเปนภายใตการควบคุมและตรวจสอบของชุมชน, หามไมให
ใชรถไถหรือเคร่ืองจักรในการพลิกหนาดินในพื้นที่ที่มีความลาดชัน, 
การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและรูปแบบการผลิตตองผานความเห็นชอบ
จากที่ประชุมของหมูบาน, การทําการเกษตรในระบบไรหมุนเวียนและ
พื้นที่นาใหเนนการใชพันธุพืชพื้นบานหรือพันธุพืชในทองถิ่นเปนหลัก
ในการเพาะปลูก, พื้นที่ไรเหลาสามารถใชประโยชนไดเม่ือครบรอบการ
หมุนเวียน และใชไดเพียง ๑  ปตอรอบ, หามขยายพื้นที่ทํากินออกไป
นอกขอบเขตพ้ืนที่ตามที่ไดสํารวจไวในแผนท่ี ๑:๔๐๐๐, ในการเผาไร
ทุกครั้งสมาชิกในชุมชนตองชวยกันทําแนวกันไฟและควบคุมดูแลไมให
ไฟลุกลามไปนอกพื้นที่ 

 บานแมลาปาแก พบปญหาเชนเดียวกับบานแมหยอด คือแตกอน
พื้นที่ทําไรกวางคนก็ยังนอยจึงสามารถเลือกทําไรในพื้นที่ที่ปาฟนตัวดี 
การทําไรจึงเปนแบบแปลงกระจาย ทําใหเกิดปญหาไฟไหมลามไปที่อ่ืน 
เพราะปองกันไฟไมไหว ชุมชนจึงตกลงมาทําแปลงรวมกันเปนหนาหมู 
ทําใหงายตอการทําแนวกันไฟ และชวยกันปองกันสัตวปาและสัตวเลี้ยง
มารบกวนไดมากข้ึน 

                                                            

1 “รายงานหมูบาน ๑๑ แหง ในพื้นท่ีโครงการวิจัย” ใน ระบบการเกษตรแบบไร
หมุนเวียน: สถานภาพและความเปล่ียนแปลง โดย อานันท กาญจนพันธุ และคณะ, 
๒๕๔๗ (น.๒๘๘, ๒๙๘)  



๒๔๘ 

 

 ในระยะที่ผานมาขนาดแปลงทําไรหมุนเวียนมีขนาดเล็กลง 
สาเหตุสําคัญเกิดจากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และการปรับที่ดินทําไร
หมุนเวียนสวนหน่ึงไปปลูกพืชเศรษฐกิจคงท่ี เชน กะหล่ํา หอมแดง สวน
ใหญปลูกในพื้นที่ทําไรหมุนเวียนของหยอมบานแมลาปาแกเหนือและ
แมลาปาแกกลาง สําหรับหยอมบานแมลาปาแกใตปลูกนอยกวา  ดังน้ัน 
จึงสามารถจัดการที่ดินพื้นที่ไรหมุนเวียนไดชัดเจนกวา ซึ่งบานแมลาปา
แกจัดสรรพื้นที่ทําไรหมุนเวียนออกเปน๗ แปลง หมุน ๗ ป โดยเปนการ
หมุนกลับมาทําที่ดินเดิมเชนเดียวกันกัน ครอบครัวไหนขยายใหญข้ึนก็
ตองซอยพื้นที่เล็กลง ครอบครัวไหนเล็กก็มีที่เหลือ สามารถแบงใหคนอ่ืน
มาขอทําไดรอบหมุน๗ ป ถือวาต่ําสุด ลดรอบลงไปกวาน้ีไมไดแลว 

 บานเกระคี ปรับเปล่ียนจากการทําไรหมุนเวียนมาเปนแปลงรวม 
ดวยเหตุผลเดียวกับหมูบานอ่ืนๆ รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ทําไรหมุนเวียน

ใหกับครัวเรือนในชุมชน ๕-๖ แปลง หมูบานน้ีไมคอยมีปญหากับ
เจาหนาที่ปาไมมากเหมือนหมูบานอ่ืนๆ แตจะมีปญหาระหวางพืช
เชิงเดี่ยวกับไรหมุนเวียน เพราะวาการทําไรเชิงเดี่ยวจะใชพื้นที่กวาง 
ในพื้นที่ไรหมุนเวียนที่ไดมีการจัดสรรพื้นที่แลว ชุมชนมีขอหามไมให
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเด็ดขาด ซึ่งเจาหนาที่ปาไมเห็นดวยกับชาวบาน
เพราะวาการกําหนดแนวเขตที่ชัดเจน ทําใหชาวบานไมมีการขยาย
พื้นที่ออกไป  

 ๒) การกําหนดขอบเขต (Zoning) พื้นที่ไรหมุนเวียนและเขตปลูก
พืชเศรษฐกิจ  

 ในกรณีบานกองมองทะซึ่งเปนบานที่มีความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจมากที่สุดในตําบลไลโว เน่ืองจากตั้งอยูชายขอบหรือหนาดาน 
ถนนตัดถึงหมูบานและสามารถเดินทางเขาออกไดตลอดป ขณะที่
หมูบานอ่ืนตองใชการเดินเทา หรือเดินทางไดเฉพาะชวงฤดูแลงดวยรถ
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ขับเคลื่อนส่ีลอเทาน้ัน และพื้นที่หมูบานกองมองทะ รวมถึงในตําบลไลโว
ทั้งหมดเปนสวนหน่ึงของผืนปาผืนใหญที่ สุดของประเทศ และมี
ความสําคัญในระดับโลก องคกรดานอนุรักษจึงเขาไปทํางานโดยความ
รวมมือกับกรมปาไมซึ่งตอมาคือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุ

พืช ภายใตโครงการจัดการพื้นที่คุมครองอยางมีสวนรวม (JoMPA) ใน
ป ๒๕๔๐ โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร สนับสนุนการจัดทําแนวเขต 

(Zoning) แบงพื้นที่ออกเปน ๓ สวน คือ ปาช้ัน ๑ ที่ตั้งบานเรือน พื้นที่ปา
ช้ัน ๒ ปลูกพืชเศรษฐกิจ ทําไร สวน และนาขาว ในพื้นที่น้ียังมีการปลูก

ขาวแบบหมุนเวียน แตระยะเวลาส้ันกวา คือ ๒-๓ ป หรือทําซ้ําบางป  
และพื้นที่ปาช้ัน ๓ทําไรหมุนเวียนตามวัฒนธรรมพื้นที่ น้ีไม มีการ
ครอบครองเปนเจาของ และปลูกขาว พืชอาหารเพื่อกินเทาน้ันหามปลูก
ขาย ปจจุบันคนมองทะสวนใหญเหลือที่เขาไปทําไรหมุนเวียนในปาช้ัน 
๓ นอยครอบครัว สวนใหญทําการเกษตรในปาช้ัน ๒ ปลูกทั้งขาวไร มัน
สําปะหลัง ทํานา และทําสวน และมีการถือสิทธิเปนเจาของที่ดินของ
ครอบครัว ชาวบานกองมองทะใหเหตุผลที่ชาวบานหันไปทําการผลิต
เชิงเศรษฐกิจในปาช้ัน ๒ กันมากวา.... 

 “เหตุผลที่ทําไรหมุนเวียนในปาช้ัน ๓ กันนอยครอบครัว เพราะวา
กลัวเจาหนาที่จับกุม ทําแลวไมสบายใจ เฉพาะที่กันเขตไวเปนปาช้ัน ๓ 
ไมไดหมายความวาเราสามารถทําไรหมุนเวียนไดทุกพื้นที่ พอไปทําไร
ตรงที่เปนไรซากแกก็มีปญหากับเจาหนาที่เขาไมยอมรับ ไมตองถึง ๑๐ 

ป แค ๔-๕ ปก็ไมไดแลว พอเปนอยางน้ีคนทําก็ไมอยากไปทํา ขนาดช้ัน 
๒ เองไมไดทําก็มีแยะ เพราะวาอยูในเขตอุทยานฯ ที่มีปญหาจับกุม
ชาวบาน” 



๒๕๐ 

 

 “ทําพื้นที่ช้ัน ๒คือการปรับใหเรามีขาวพอกิน เพราะวาพื้นที่ช้ัน ๓ 
ไปทําแลวมีปญหา และการทําไรในปาช้ัน ๒ สามารถทําใหพอกิน และ
เหลือขายได” 

 “การทําไรในปาช้ัน ๓ บางคนทําเพื่อรักษาวิถีชีวิตดวย และทําปา
ช้ัน ๒ ดวย เพื่อทางเศรษฐกิจดวย แตถาทําไรช้ัน ๓ อยางเดียวคิดวาพอ
กิน แตวาความจําเปนทางเศรษฐกิจ ตองไปทําไรในปาช้ัน ๒ ดวย” 

 สําหรับบานเกาะสะเดิ่งไมยอมรับแนวกําหนดขอบเขตการทําไร
หมุนเวียนเหมือนบานกองมองทะ เพราะผิดไปจากประเพณีการทําไร
หมุนเวียนของบรรพบุรุษ และการวงแนวเขตน้ันไมครอบคลุมจะพื้นที่ไร
ซากเดิมที่ชุมชนเคยทําไร เน่ืองจากไรซากเหลาน้ันกระจายตัวอยูตาม
หุบเขาตางๆ และยังเกรงวาการวงแนวเขตดังกลาวจะไมรวมพื้นที่ที่เปน
ปาพิธีกรรม  

 “ใจจริงแลว ความตั้งใจจริงๆ ของชาวบานเขาไมอยากออกจาก
เขตรักษาพันธุ เหตุผลก็คือ ถาเราออกจากเขตรักษาพันธุไปแลว กลัววา
ชาวบานจะตานนายทุนไมอยู ชาวบานเปนหวงวาทําอยางไรเราจะอยู
กับปาอนุรักษได ทําไรได มีสิทธิตรงนี้ ชาวบานอยากจะไดมาก ถาเรา
ไดสิทธินี้เราไมจําเปนตองไปวง เราอยูแบบน้ีแหละ อยูในเขตรักษาพันธุ
น้ี แตความเปนจริงไมใชอยางน้ัน เราอยูอยางนี้มันผิดกฎหมาย ทีน้ีเรา
ไมอยากจะทําผิดกฎหมาย เราถึงคิดวาถากันออกไปทั้งหมดชาวบานเขา
เขาใจวาไมเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุที่วงไว นอกจากเขตที่เรากันไวแลว
เปนเขตรักษาพันธุ ชาวบานจะชวยดูแลดวย เพราะวาที่ผานมาชวยดูแล
มาตลอด ความตองของชาวบานตรงน้ีไมไปถึงเจาหนาที่ เทาไร 
เจาหนาที่ก็ไมเขามาหาตางคนตางทําหนาที่ ปาไมก็ทําหนาที่ปาไม” 
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๗.๔.๒ การลดรอบหมุนเวียน 

 ขอจํากัดดานพื้นที่ของการทําไรหมุนเวียน ทําใหทุกพื้นที่ศึกษา
ตองปรับตัวดวยการลดรอบหมุนเวียนลงเทาที่จะทําใหระบบไรหมุนเวยีน
ยังคงดําเนินตอไปได หรือเทาที่เงื่อนไขของพื้นที่จะเอ้ืออํานวย และดู
เหมือนวาการจัดการพื้นที่ทําไรหมุนเวียนในลักษณะผืนใหญรวมกัน ซึ่ง
ชุมชนสามารถเขาไปจัดการรอบหมุนเวียนไดขณะที่การทําไรลักษณะ
แปลงกระจาย การตัดสินใจเลือกพื้นที่ไรซากข้ึนอยูกับเงื่อนไขของ
ครอบครัวดวย  

 บานแมหยอด-ปากลวยลดรอบหมุนเวียนลงเหลือ ๑๒ ป จาก ๒๐ 
ป แตยังเปนระยะเวลาที่ปาและดินฟนความสมบูรณไดดีขาวยังให
ผลผลิตดี และสามารถควบคุมวัชพืช จึงไมตองใชยาฆาหญา  

 บานหินลาดในสวนใหญลดรอบหมุนเวียนลงเหลือ ๗ - ๘ปจาก 

๑๕ - ๒๐ ป แตมีบางครัวเรือนที่มีรอบหมุน ๕ ป ๖ ป และ ๑๐ ปแต
ผลผลิตขาวลดต่ําลง เฉพาะผลผลิตขาวจากไรไมกินในรอบปหากไมมี
ผลผลิตจากนาขาว ซึ่งใหผลผลิตเปนสองเทาของขาวจากไรหมุนเวียน 
จนเปนที่มาของคํากลาวที่วา คนหินลาดในไดกินขาวจากนา กินผักจาก
ไร  

 บานแมลาปาแกรอบหมุนเวียนลดลงเหลือ ๗ ป จาก ๑๐ ป ซึ่งเปน
ระยะพักฟนที่ที่ยังรักษาผลผลิตขาวไวไดดี แตเกิดปญหาหญาขึ้นมาก 
และความหลากหลายของพืชอาหารลดลง เน่ืองจากมีการใชสารเคมีฆา
หญากันทุกครัวเรือนที่สัมภาษณ 

 บานเกระคีสวนใหญรอบหมุนเวียนลดลงเหลือ ๖ ป จาก ๗-๘ ป 

แตมีบางครอบครัวที่ลดรอบหมุนเวียนเหลือ ๓-๕ปการลดลงของรอบ
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๒๕๓ 

 

ตารางที่ ๗.๖ การเปลี่ยนแปลงรอบหมุนเวียนของหมูบานศึกษา 

หมูบานศึกษา รอบหมุนปจจุบัน ร อ บ ห มุ น 
๓๐ปกอน 

ลักษณะไร
หมุนเวียน จํานวนป รอยละ

กองมองทะ ๓–๙ ป ๙๒% ๑๐–๑๕ ป แปลง
กระจาย 

เกาะสะเดิ่ง ๓–๙ ป ๙๒% ๑๕–๒๐ ป แปลง
กระจาย 

ขุนแมหยอด-ปา
กลวย 

๑๒ ป ๑๐๐% ๒๐ ป แปลงรวม

หินลาดใน ๗–๘ ป ๘๑% ๑๕–๒๐ ป แปลง
กระจาย 

แมลาปาแก ๗ ป ๑๐๐% ๑๐ ปข้ึนไป แปลงรวม

เกระคี ๖ ป ๑๐๐% ๑๐ ปข้ึนไป แปลงรวม

 
 รอบหมุนเวียนที่ส้ันลงสงผลกระทบอยางสําคัญในหลายประการ 

จากระยะการพักฟนของดินที่ไมเพียงพอ ดินจึงขาดความอุดมสมบูรณ
และเกิดหญาขึ้นจํานวนมาก ผลผลิตขาวที่ไดลดลง พืชผักไมงอกงาม
และความม่ันคงทางอาหารและความหลากหลายของพันธุขาวและ
พืชผักลดลง และยังเกิดโรคระบาดในขาวมากข้ึน ส่ิงที่นาเปนหวงใน
ขณะนี้ คือ การใชสารเคมีในการฆาหญามากขึ้น ปญหาที่เกิดจากการ
ทําไรหมุนเวียนในปาเหลาออนพบวาเปนปญหาสําคัญในหลายบาน คือ 
บานแมลาปาแก บานเกระคี  บานกองมองทะ และเกาะสะเดิ่ง 

 รอบหมุนเวียนที่ส้ันลงสงผลกระทบอยางสําคัญในหลายประการ 
จากระยะการพักฟนของดินที่ไมเพียงพอ ดินจึงขาดความอุดมสมบูรณ
และเกิดหญาขึ้นจํานวนมาก ผลผลิตขาวที่ไดลดลง พืชผักไมงอกงาม
และความม่ันคงทางอาหารและความหลากหลายของพันธุขาวและ
พืชผักลดลง และยังเกิดโรคระบาดในขาวมากข้ึน ส่ิงที่นาเปนหวงใน



๒๕๔ 

 

ขณะนี้ คือ การใชสารเคมีในการฆาหญามากขึ้น ปญหาที่เกิดจากการ
ทําไรหมุนเวียนในปาเหลาออนพบวาเปนปญหาสําคัญในหลายบาน คือ 
บานแมลาปาแก บานเกระคี  บานกองมองทะ และเกาะสะเดิ่ง 

 “ถาทําในไรซากอายุ ๑๐ ปข้ึนไปจะไมมีหญาก็ไมตองใชยาฆา

หญา แตถาไรซากไมสมบูรณอายุ ๔-๕ ป ตองใชยาฆาหญาและข้ึนอยู
กับวาครอบครัวมีแรงงานพอหรือไม ถามีแรงงงานพอก็ไมใช แตถา
แรงงานไมพอ หรือเกิดเหตุจําเปนอะไรสักอยางที่ไมสามารถดูแลไรได
ถึงจะใชยาฆาหญา” 

ชาวบานเกาะสะเดิง่ 

ตารางที่ ๗.๗ การเลือกวิธีการแกปญหาวัชพืชขึ้นมากของครัวเรือนใน 
๔ บานกรณีศึกษา 

การแกปญหา
วชัพชื 

บานแมลา
ปาแก 

บานเกระคี บานกองม
องทะ 

บานเกาะ
สะเดิง่ 

จํา 
นวน 

% จํา
นวน

% จํา
นวน

% จํา 
นวน 

% 

ใ ช ย า ฆ า
หญา 

๗๕ ๑๐๐ ๗ ๑ ๕ .
๕๖ 

๒๓ ๔ ๓ .
๔ 

๓๑ ๘ ๓ .
๗๘ 

ใ ช แ ร ง ง า น
ในครอบครัว
มากข้ึน 

๖๕ ๘ ๖ .
๖๗ 

๒๗ ๖๐ ๑๖ ๓ ๐ .
๑๙ 

๕ ๑ ๒ .
๕๐ 

จางแรงงาน
ถางหญา 

๐ ๐ ๑๑ ๒ ๔ .
๔๔ 

๑๑ ๒ ๐ .
๗๕ 

๐ ๐

ขอแรงเพื่อน
บ าน /ญาติพี่
นอง 

๕๖ ๗ ๔ .
๖๗ 

๐ ๐ ๓ ๑ ๑ .
๓๒ 

๔ ๑๐

 



๒๕๕ 

 

 การใชยาฆาหญาสวนใหญใชวิธีเลือกฉีดเฉพาะจุดที่หญาขึ้นรก
กวาจุดอ่ืนๆ เพื่อชวยเม่ือไมสามารถถางหญาไดทัน และยังตองเพิ่มการ
ใชแรงงานในครอบครัวมากขึ้น รวมถึงการขอแรงจากเพื่อนบานหรือ
ญาติพี่นอง บางหมูบานคือบานเกระคีและกองมองทะใชการจางแรงงาน
ชวยกําจัดหญา การใชสารเคมีน้ีถือเปนขอหามของการทําไรหมุนเวียน 
แตทําใหชุมชนไมมีทางเลือก เพราะจําเปนตองทําไรในไรซาก/ไรเหลา
ออน 

๗.๔.๓ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตที่หลากหลายมากขึ้น 

 “ถาเราจดทะเบียนเปนภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตองทําไรตลอด
ชีวิตไหม เราทําอยางอ่ืนไดไหม ตรงน้ีไมใช คนที่ทําไรอาจมีสวนก็ได 
ทํานาก็ได เพียงแตคนที่ทําไรหมุนเวียนเปนการทําตามประเพณีดั้งเดิม” 

บานเกาะสะเด่ิง 

 การดํารงชีวิตของชุมชนในพื้นที่ศึกษามิไดทําการผลิตดวยทําไร
หมุนเวียนเพียงอยางเดียว แตไดปรับตัวผสมผสานกับระบบการผลิต
แบบอ่ืน ดานหน่ึงเปนเรื่องการตอบสนองทางเศรษฐกิจ อีกดานหน่ึงเปน
เรื่องของสิทธิที่ดินและสรางความมั่นคงในการใชที่ดิน ดังที่พบวา
รูปแบบการผลิตสวนใหญทําไรหมุนเวียนควบคูกับการทําสวน หรือทํา
นาในกรณีชุมชนมีสภาพพื้นที่เหมาะสม โดยมีไรหมุนเวียนเปนแหลง
อาหาร ปลูกขาวและพืชอาหารไวกิน หรือหากเหลือก็สามารถขายได 
เชน บานแมหยอด-ปากลวยไดผลผลิตขาวสูงเหลือกินจึงแบงขาย หรือ
ชุมชนกะเหร่ียงในทุงใหญขายพริกในไร เฉพาะเทาที่ปลูกได สําหรับ
สวนเปนทั้งเปนแหลงรายไดและเปนอาหาร เชน สวนหมากพลู สวน
กาแฟ สวนบานที่มีพื้นที่นาอยางบานหินลาดในและบานแมลาปาแก 
บางครัวเรือนก็อาจทํานาเปนหลัก ทําไรเปนรอง แตครัวเรือนไหนไมมี
นาก็จะทําไรหมุนเวียนเปนหลัก 



๒๕๖ 

 

 การปลูกพืชเศรษฐกิจเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่สรางรายไดใหกับ
ครอบครัว แตชุมชนก็พยายามกําหนดมาตรการในการจัดการที่ดิน เพ่ือ
รักษาพื้นที่ไรหมุนเวียนของหลายชุมชนไมใหเปล่ียนไปเปนพื้นที่ปลูก
พืชเศรษฐกิจถาวร เพราะพื้นที่ทําไรหมุนเวียนมีจํากัดและไมสามารถ
ขยายพื้นที่ไดอีกแลว ทั้งน้ีเพราะหลายหมูบานไดมีการเปลี่ยนพื้นที่ไร
หมุนเวียนไปปลูกพืชเศรษฐกิจแลว เชน บานแมลาปาแก (หยอมบานแม
ลาปาแกเหนือและแมลาปาแกกลาง) ขณะที่บางหมูบานอยางกองมองทะ 
หันไปปลูกพืชเศรษฐกิจและทําสวนเปนหลัก และปรับรูปแบบการทําไรที่
ทิ้งพื้นที่พักฟนในเวลาที่ส้ันลง หรือทําซ้ํา ๒ ป หรือปลูกขาวสลับกับการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ  

 ดังน้ัน ระบบไรหมุนเวียนจึงไมไดดํารงอยูอยางโดดๆ แตการ
ดํารงชีวิตของชุมชนจําเปนตองพึ่งพิงระบบการผลิตที่หลากหลายทั้ง ไร
หมุนเวียน สวน นา และการปลูกพืชเศรษฐกิจ รวมกับการกําหนด
มาตรการในจัดการที่ดิน เพื่อใหระบบไรหมุนเวียนยังคงดํารงอยูได
ตอไป และเปดโอกาสใหคนที่ไมมีที่ดินทํากินสามารถเขาถึงที่ดินเพื่อทํา
กินได ทั้งน้ี มิติของการจัดการที่ดินยังรวมไปถึงการพยายามตอสูทาง
นโยบายใหเกิดการรับรองสิทธิของชุมชนอีกดวย 

๗.๕ อนาคตของไรหมุนเวียน 

 ชาวบานในทุกพื้นที่ยืนยันถึงความสําคัญของระบบไรหมุนเวียน
วาคือ วิถีชีวิตของคนกะเหร่ียง ไรหมุนเวียนทําใหมีขาวและอาหารกิน 
ทั้งยังเปนการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของคนกะเหร่ียง การทําไร
หมุนเวียนชวยรักษาปา แหลงที่อยูและอาหารของสัตวปา  และยังชวย
รักษาพันธุขาวและพันธุพืชผักพื้นบาน ท้ังการทําใหเกิดความรวมมือ
และสามัคคีกัน จากการยึดโยงของความเช่ือตามจารีตประเพณีของคน
กะเหรี่ยงที่มีตอการทําไรหมุนเวียน จึงจําเปนที่จะตองสืบทอดและ
อนุรักษระบบไรหมุนเวียนตอไป หากชาวกะเหรี่ยงไมไดทําไรตอไป
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ชุมชนจะสูญเสียความเปนตัวตน สูญเสียวิถีและความมั่นคงในชีวิตอยาง
ส้ินเชิง  

 “รูสึกเสียใจมากถาทางการเขาไมใหเราทําไรหมุนเวียนเพราะวา
ไรหมุนเวียนคือวิถีชีวิตของเรา และอาชีพหลักของเราถาเราไมไดทํากิน
แลว เราคงดํารงชีวิตตอไปไมไดแลวเพราะวาอาชีพไรหมุนเวียนคือ
หัวใจและวิถีชีวิตของเราและเปนอาชีพหลักของเรา เพราะเราดํารงชีพ
อยูทุกวันน้ีอยูในไรหมุนเวียนหมด” 

บานขุนแมหยอด 

 “แมทางการจะอนุญาตหรือไมอนุญาต เราตองทําไรหมุนเวียน
เหมือนเดิมเพราะวาเราไมมีอาชีพอ่ืน อาชีพไรหมุนเวียนของเราคือ
อาชีพพอเพียงของเราและวัฒนธรรมประเพณีของเรา และนิทาน นิยาย 
สุภาษิต เร่ืองเลาการสอนลูกหลานของเราดังน้ันเราจะขาดจากไร
หมุนเวียนไมไดเลย” 

บานปากลวย 

 “ถาไมไดทําไรหมุนเวียนแลวคงลําบาก ปาจะหมดหากไมทําไร
หมุนเวียน ไมมีความสามัคคีพืชผักไมมีกิน ไมมีความพอเพียง ลูกหลาน
ไมเห็นบุญคุณของปาลูกหลานไมอยูบานกลายเปนปญหาครอบครัว 
หากไมใหทําไรหมุนเวียนอยูไมไดเพราะไรหมุนเวียนคือชีวิต” 

 “รูสึกเหมือนไมมีที่จะทํากิน และรูสึกไมไดรับความเปนธรรม
เพราะไรหมุนเวียนเปนทั้งที่ทํากินและแหลงเรียนรูของลูกหลานทํานา
แตคงจะอยูไมไดเพราะในนาไมสามารถปลูกพันธุพืชชนิดอ่ืนๆได 
นอกจากขาว”  

บานหินลาดใน 



๒๕๘ 

 

 “รู สึกเสียใจมากถาไมไดทําไรหมุนเวียนในอนาคตเปนหวง
ลูกหลานทําไรหมุนเวียนไมเปนและไมมีขาวกิน อดตายแนนอนจึง
จําเปนตองทําไรหมุนเวียนตอไป และปรับใหเหมาะกับยุคปจจุบันดวย” 

 “ถาไมไดทําไรหมุนเวียนตอไป ชาวกะเหร่ียงไมมีที่ทํากินอยู
ไมได ไมมีอาชีพ ไมมีขาวกิน ชาวกะเหร่ียงไมเพียงพอในชีวิตประจําวัน
มีหน้ีเพิ่มข้ึนในการลงทุนอยางอ่ืน รายไดไมม่ันคง กะเหรี่ยงอดตาย
แนนอน” 

แมลาปาแก 

 “ถามีคนกระเหร่ียง ปา ไรหมุนเวียนก็ยังอยูถาไมไดทําชีวิต
เหมือนไมครบองคประกอบ ไมรูวาจะเอาอะไรใหลูกกินการศึกษาก็ไมมี 
ขาว คือ ชีวิตของคนกระเหรี่ยง...คนกระเหร่ียงสวนใหญก็ตองเลือกทาง
ที่ทําไดทําเปน คงจะรูสึกวาปหนาจะหาขาวกินจากไหน หาซื้อหรือ ถามี
เงินก็ตองซื้อกินหากมีเงินไมมีขาวขายทองก็ตองรองเพราะความหิว 
ถามวามีเงินกินอ่ิมไหมดังน้ันถึงไมมีเงินเรามีขาวทําไร มีผักกิน อยาง
นอยทองก็อ่ิม” 

เกาะสะเด่ิง 

 ตอคําถามที่วาอยากใหมีการสนับสนุนชุมชนเพื่อทําไรหมุนเวียน
ตอไปอยางไร ชุมชนมีวาประเด็นดานการศึกษาเปนส่ิงสําคัญ จําเปนที่
รัฐจะตองมีนโยบายดานการศึกษา เพื่อสืบทอดทางผานการศึกษาโดย
ใหมีหลักสูตรทองถิ่นเกี่ยวกับประเพณีความเช่ือเกี่ยวกับการทําไร
ห มุ น เ วี ย น  แ ล ะ ก า ร มี น โ ย บ า ย ที่ รั บ ร อ ง สิ ท ธิ ชุ ม ช น ดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติ พรอมทั้งยุติการบังคับ จับกุมดําเนินคดีกับชาวบาน
ที่ทําไรหมุนเวียน 

 “ถาไมมีการสืบทอดการทําไรหมุนเวียนแกเยาวชน อนาคตของ
ไรหมุนเวียนจะเหลืออยูแคช่ือ ไมเหลือวิถีของปกาเกอะญอ พิธีกรรม
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บางอยางจะกลายเปนตํานาน เพราะไมมีการสืบ อยางพิธีมัดมือเรียก
ขวัญ ถือวาเปนพิธีที่ทําใหคนในครอบครัวเขามาทําพิธีกรรมรวมกันเกิด
เปนความอบอุนใน” 
บานแมหยอด-ปากลวย 

 “อยากจะบอกวาถาเราทําไรแลวไมถูกจับ ไมถูกบังคับ กดดัน ไร
หมุนเวียนจะไมหมดไปงายๆ หรอก เพราะวาเรามีความสุขในการทําไร 
เหน่ือยก็พัก มืดก็กลับบานมาพัก เราทําไรหมุนเวียนเรามีความสุขกวา 
เราอยูกับไรเราไมมีเงินเราก็มีกิน ไมตองใชเงินมาก...ทั้งหมดที่เห็นเปน
ความภูมิใจของเรา ไมวาจะไร ผืนดิน ปาไม สัตวปา ตนไมรมรื่น ถาเรา
ไมไดทําไร ชีวิตเราจะเหมือนขาดอะไรไปอยางหน่ึง...แตก็มีคนมาวาเรา
ผิดกฎหมาย คําวาผิดกฎหมายนี่แหละไมชอบ โดยเจตนาของพวกเรา
ไมไดตองการทําผิดกฎหมาย ถาเราทําลายทําผิดจริงๆ คอยกลาวหา
เรา” 

 “จริงๆ การทําไรหมุนเวียนมีมาแตบรรพบุรุษ ถามาหมดในรุนเรา
ถือวาไมมีความหมายอะไรแลว ไหนๆ ดีมาตลอด คือ เราไดอยูอาศัยกับ
คําส่ังสอนของผูเฒาผูแกและอยู เย็นเปนสุข และวันน้ีเราละทิ้งไร
หมุนเวียน เพราะวาไมทันสมัย ลาหลัง ผิดกฎหมาย ทําลายปาแลวเราจะ

มีความสุขที่เปนทางเลือกขางหนาไดอยางไร คนที่มีอายุ ๕๐-๖๐ กลับมา
ที่ดินก็ไมมี บานไมมี หุงขาวไมเปน หาฟนไมได อยางนั้นก็ตองไปใช
ชีวิตในเมืองน่ันแหละ น่ีเปนเรื่องจริง ในพื้นที่เราก็มี บางคนกลับมาอยู
บานเกิด อยูไมได วัฒนธรรมประเพณีอะไรก็ไมรู คนอายุเยอะอยางนั้น
จะมีความสุขไดอยางไร คนก็ไมจางงาน ราชการก็ทําไมไดแลว” 

บานเกาะสะเด่ิง 
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บทที ่๘ 
บทสรุปสังเคราะหและขอเสนอเชิงนโยบาย 

 
๘.๑ ไรหมุนเวียนสวนหนึ่งของระบบภูมิทัศนนิเวศวัฒนธรรมและอาหาร 
 เม่ือพิจารณาจากวิถีการดํารงชีพของคนกะเหร่ียงภาคเหนือและ
ตะวันตกทั้งจากกรณีศึกษาและจากงานทบทวนเอกสารพบไดวา ไร
หมุนเวียนของคนกะเหรี่ยงรวมถึงกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ บนพื้นที่สูงน้ัน คือ 
ระบบนิเวศเกษตรพื้นบานบนพื้นที่สูงที่พัฒนาขึ้นมาจากความรูทองถิ่นที่
ส่ังสมมายาวนาน ภายใตระบบนิเวศปาเขตรอนช้ืนที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง ซึ่งมีวัฎจักรการหมุนเวียนธาตุอาหารรวดเร็ว1 ดวยเหตุน้ี
วงจรการผลิตที่ใชพื้นที่ระยะส้ันและพักฟนพื้นที่ระยะยาวจึงเปนการ
จําลองวัฎจักรระบบนิเวศเขตรอนช้ืน  ความอุดมสมบูรณของผลผลิตใน
ไรหมุนเวียนจึงขึ้นอยูกับความมั่นคง สมดุลของระบบนิเวศ เชน ดิน พืช
ปกคลุมดิน ไฟปา ความชุมช้ืน นํ้า ความหลากหลายของพืชพรรณ สัตว
ปา ภูมิอากาศ ฯลฯ และการหมุนเวียนธาตุอาหารตามธรรมชาติ การ
จําลองนิเวศในระบบไรหมุนเวียนดําเนินการหลายรูปแบบ เชน การ
เลือกพื้นที่ที่มีนิเวศไมเปราะบาง การเลือกพื้นที่ไรซากที่มีอายุพอเหมาะ
กับระยะที่ผืนดินและตนไมสะสมธาตุอาหารไดอยางพอดี การเผาไรจึง
เปนการปลดปลอยธาตุอาหารจากพืชสูดิน การไมตัดฟนใหเตียน ก็
เพราะตองอาศัยระบบสังคมพืชที่หลากหลายชวยเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน 
ไรหมุนเวียนจึงไมใชเพียงระบบการผลิตของคนกะเหรี่ยง แตยังเปน
ระบบนิเวศประดิษฐหนวยยอยภายใตนิเวศวิทยาภูมิทัศน (Ecological 
Landscape) ใหญที่มีทั้งภูเขา ที่สูง หุบเขา ตนนํ้า ปาทึบ ปาผสมผลัด
ใบ ทุงหญา ฯลฯ ที่เช่ือมโยงกันทั้งระบบ 
 หากมองผานระบบการผลิตอาหารของคนกะเหร่ียง ไรหมุนเวียน
แมจะเปนระบบการผลิตหลักแตก็ไมใชระบบผลิตเดียวของคนกะเหรี่ยง 
พวกเขายังมีทั้ งที่สวนรอบบาน นา พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ อ่ืนๆ 
หลากหลายกันไป ภายใตระบบภูมิทัศนดานอาหารและเศรษฐกิจที่

                                                            

1สมศักด์ิ สุขวงศ. (๒๕๓๖). ปาเขตรอน. นิตยสารสารคดี ฉบับ พฤษภาคม ๒๕๓๖. 
น.๗๖ 
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เกี่ยวกับอาหาร คนกะเหร่ียงจึงมีความหลากหลายในการเขาถึงอาหาร
ทั้งอาหารที่เกิดจากการผลิตในระบบไรหมุนเวียน และอาหารท่ีเก็บหา
จากธรรมชาติโดยตรง จึงทําใหพวกเขามีความม่ันคงดานอาหารใน
หลายๆ ทาง และดวยความที่มีระบบการผลิตที่ตอบสนองเปาหมายทาง
เศรษฐกิจตางกัน เชน ไรหมุนเวียนใชสําหรับผลิตขาวเพ่ือบริโภคและ
การขายบางสวน พื้นที่สวน ไร สําหรับผลิตเพื่อขายและบริโภคบางสวน 
เราจึงเห็นภูมิทัศนดานอาหารและเศรษฐกิจของคนกะเหรี่ยงที่แตละสวน
มีหนาที่ทางเศรษฐกิจตางกันแตเช่ือมโยงกันเปนความมั่นคงอาหารและ
เศรษฐกิจของชุมชน  
 แตหากพิจารณาจากแงมุมทางวัฒนธรรม ไรหมุนเวียนเปนพื้นที่
ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่เปนแกนกลางของชุมชน ประเพณี พิธีกรรม 
ความเช่ือตอส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของคนกะเหรี่ยงลวนโยงใยผูกพันกับการทําไร
หมุนเวียน ไมเพียงเทาน้ีคนกะเหรี่ยงยังมีวิถีทางวัฒนธรรมที่สัมพันธกับ
พื้นที่ทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ หลายแบบ เชน พื้นที่ปา พื้นที่ตนนํ้า พื้นที่อยู
อาศัย และพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิอ่ืนๆ ที่สัมพันธกับการดํารงชีพ ไรหมุนเวียนจึง
เปนสวนหน่ึงในภูมิทัศนวัฒนธรรม ดวยเหตุน้ีเม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติ
คุมครองสงเสริมเขตวัฒนธรรมพิเศษ จึงไมไดจํากัดเพียงแคพื้นที่ไร
หมุนเวียนเทาน้ัน แตครอบคลุมภูมิทัศนทางวัฒนธรรมทั้งหมด 
 เม่ือไรหมุนเวียนเปนสวนหน่ึงที่สัมพันธและพ่ึงพากับระบบการ
ผลิตและระบบนิเวศอ่ืนๆ ในภูมิทัศนดานนิเวศและวัฒนธรรม การธํารง
รักษาไรหมุนเวียนจึงไมใชเพียงการปกปองรักษาพื้นที่ไร หรือระบบการ
ผลิตไร แตยังตองสงเสริมใหชุมชนมีสิทธิในการเขาถึง จัดการคุมครอง
และใชประโยชนจากระบบภูมิทัศนทางนิเวศ วัฒนธรรม และอาหารทั้ง
ระบบอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพดวย 

๘.๒ การจัดการทรัพยากรสวนรวมกับความยั่งยืนและเปนธรรมของ
ระบบไรหมุนเวียน 
 จากกรณีศึกษาในตําบลไลโว อําเภอสังขละบรี จังหวัดกาญจนบุรี 
คนกะเหร่ียงที่น่ียึดหลักระบบสิทธิการจัดการทรัพยากรรวมมายาวนาน 2 

                                                            

2 สิทธิการจัดการแตกตางจากกรรมสิทธ์ิ ตรงท่ีสิทธิการจัดการเปนการสิทธิไม
สมบรูณ มีความยึดหยุน ผูเปนเจาของสิทธิเปดใหสมาชิกอื่นในชุมชนเขาถึง
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ไรหมุนเวียนแตละผืนไมไดเปนกรรมสิทธ์ิเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของใคร แม
จะมีการรูกันวาผืนไรซากทั้งหลายเปนของครอบครัวไหนทํามานาน แต
หากมีความจําเปนที่จะใชก็ขอใชไรซากของเจาของเดิมได ซึ่งในทาง
ปฏิบัติก็มีการหยิบยืม แลกเปล่ียนพื้นที่กันได และดวยความเปนระบบ
สิทธิตอทรัพยากรรวมน้ีเอง ทําใหจํานวนพื้นที่ไรซากของตําบลไลโว
ไมไดขยายตัวแตอยางใด พื้นที่ไรซากทั้งหมดของแตละหมูบานจึง
เปรียบเสมือนพื้นที่ สํารองของสวนรวม โดยมีครอบครัวที่ใชพื้นที่
เหลาน้ันมากอนเปนผูถือสิทธิช่ัวคราวเทาน้ัน 
 อยางไรก็ตาม ปจจุบันการเปล่ียนแปลงจากภายนอกก็เขามา
กระทบตอระบบสิทธิรวมของชุมชน ที่บานกองมองทะ และบานอ่ืนๆ ใน
ตําบลไลโว หนวยงานดานปาไมเขามากันเขตพื้นที่แบงออกเปนพื้นที่อยู
อาศัย พื้นที่สวน และพื้นที่ไรตามประเพณี โดยเฉพาะพื้นที่ทําสวนทําให
ระบบกรรมสิทธ์ิปจเจกเขามาแทนที่ระบบสิทธิรวม และในสถานการณ
พืชเศรษฐกิจที่หนวยงานรัฐและเอกชนเขามาสงเสริม ทําใหเปนปจจัย
ของการเปลี่ยนสภาพพื้นที่ไรซากบางแหงซึ่งเปนสิทธิรวมมาเปนพื้นที่
กรรมสิทธ์ิสวนบุคคลมากย่ิงขึ้น ขณะที่พื้นที่ที่ถูกกันใหเปนไรตาม
ประเพณี ก็เปนพื้นที่ที่อยูหางไกล การเดินทางยากลําบาก เม่ือคน
สวนมากตองปรับตัวตามสภาพเศรษฐกิจที่กําลังเปลี่ยนจากเศรษฐกิจยัง
ชีพเขาสู เศรษฐกิจเงินตรามากขึ้น การทําไรตามประเพณีในเขต
หางไกลก็ลดนอยลง อาจทําใหพื้นที่สิทธิรวมดังกลาวหมดไปกลายเปน
พื้นที่หวงกันของรัฐ 
 สําหรับชุมชนกะเหรี่ยงในภาคเหนือ จากกรณีศึกษาทั้งหมด
ยืนยันวา พื้นที่ไรของพวกเขาเปนระบบกรรมสิทธ์ิครอบครัวมานาน ตาม
พัฒนาการของเศรษฐกิจเงินตรา แตประเด็นที่นาสนใจคือ สิทธิในที่ดิน
ดังกลาวไมใชสิทธิของครอบครัวอยางโดดเดี่ยว แตยังมีสิทธิชุมชน
ซอนทับดวยระบบการจัดการทรัพยากรรวมของชุมชน มีการทําแนวกัน
ไฟรวมกัน ในบางสถานการณสามารถแลกเปล่ียนหยิบยืมพื้นที่ไรซาก
กันได หากบานใดผลผลิตขาวไมพอกินก็สามารถหยิบยืมกันได แตดวย

                                                                                                                                                                                         

ทรัพยากรไดโดยมีเงื่อนไข เชน ความย่ังยืน ความเปนธรรม ความจําเปน ความ
เหมาะสมอื่นๆ เปนตน สถานภาพสิทธิดังกลาวอาจหมดไปโดยกลับคืนสูชุมชนและ
สาธารณะ เม่ือเจาของสิทธ์ิไมใชทรัพยากร 
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ความที่เปนสิทธิสวนครอบครัว ทําใหแตละครอบครัวมีอิสระมากกวา
กะเหรี่ยงในตําบลไลโวในการตัดสินใจใชที่ดิน เชน บางครอบครัวอาจ
ตองการปลูกขาวโพดก็ใชไรซากของตนเองไปปลูก หรือกรณีที่ถูก
หนวยงานปาไมกดดันไมใหทําไรซากแก ถูกจํากัดพื้นที่ทําไร ทําใหแต
ละครอบครัวตองแบงแปลงพื้นที่ของตนเองซอยยอยออกมาปลูกพืชแบบ
ตางๆ เชน ทําไรหมุนเวียนในพื้นที่แคบ เพราะแบงเปนพื้นที่สวน เปนตน 
 ไมวาจะเปนระบบสิทธิทรัพยากรรวมของกะเหรี่ยงตําบลไลโว 
หรือกรรมสิทธ์ิครอบครัวภายใตสิทธิเชิงซอนในระบบทรัพยากรรวมของ
กะเหรี่ยงภาคเหนือ ตางก็สะทอนถึงความสําคัญของระบบสิทธิการ
จัดการทรัพยากรรวมที่เปนฐานสําคัญที่ทําใหไรหมุนเวียนมีความม่ันคง
และย่ังยืน ความสําคัญของระบบดังกลาวอยูที่การเก้ือกูลพึ่งพากันใน
ชุมชนหรือระหวางชุมชน เก้ือกูลทั้งการแบงปนทรัพยากร ปจจัยการ
ผลิต ผลผลิต แรงงาน และอ่ืนๆ กอเปนระบบสิทธิที่ยืดหยุนไปตามความ
เหมาะสมและความจําเปนของครอบครัวและชุมชน  
 อยางไรก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจการคา พืชพาณิชย 
และระบบกรรมสิทธ์ิปจเจก บวกกับการหวงกันพื้นที่ของรัฐโดยไมให
ชุมชนมีอิสระในการเขาถึงทรัพยากรในเขตปาอนุรักษ เปนแรงกดดัน
ใหสิทธิทรัพยากรรวมที่ ม่ันคงและยืดหยุนเปลี่ยนไป ที่ดินเริ่มเปน
ทรัพยสินสวนบุคคลมากข้ึน น่ีเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหไรหมุนเวียนลดลง 
ความยั่งยืนของไรหมุนเวียนจะเปนไปไดก็ดวยการเสริมสรางระบบสิทธิ
การจัดการทรัพยากรรวมใหกลับมาเขมแข็ง 

๘.๓ อุดมการณทางเศรษฐกิจของไรหมุนเวียน 
 จากการสัมภาษณและสังเกตการชุมชนกรณีศึกษาตางๆ ที่กําลัง
เผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจการคามากขึ้น ชุมชน
กะเหรี่ยงในทุกพื้นที่ตางยืนยันถึงเปาหมายของการผลิตไรหมุนเวียนวา
เปนไปเพื่อความม่ันคงในการบริโภคของครัวเรือนและชุมชนเปนหลัก 
แมในขณะที่พืชพาณิชยจํานวนมากที่ไดรับการสงเสริมผลักดันโดยกลุม
ทุนและรัฐกําลังจะทําใหระบบเศรษฐกิจของคนกะเหรี่ยงตองกาวสู
เศรษฐกิจการคามากขึ้น แตชาวบานสวนใหญก็ยังยืนยันตรงกันวา
ตองการคงรักษาไรหมุนเวียนไวเพื่อการบริโภค โดยเฉพาะหากชุมชน
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ลมเหลวในการสรางเศรษฐกิจจากพืชเงินสด การคงรักษาไรหมุนเวียนก็
ยังเปนหลักประกันวาพวกเขายังมีขาวพอกิน 
 รูปธรรมหลายประการที่ยืนยันวาคนกะเหรี่ยงตองการใหไร
หมุนเวียนยังอยูบนฐานอุดมการณผลิตเพื่อยังชีพ เชน การคงไวซึ่งชนิด
พืชอาหารหลักๆ การรักษาระบบหมุนเวียนพื้นที่ การไมใชเทคโนโลยี
สมัยใหม เชน ปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช เครื่องจักรเขามาเรงผลผลิต แม
ในสถานการณที่มีความเปนไปไดที่ขาวพื้นบานจะกลายเปนสินคามี
ราคา การไมใชระบบหมุนเวียนพื้นที่กับพืชเศรษฐกิจ อันหมายรวมถึง
การแยกช่ือ ความหมาย พิธีกรรมระหวางไรขาว กับไรพืชพาณิชยอ่ืนๆ 
ไมใหปะปนกัน 
 การผลิตเพื่อความม่ันคงในการบริโภคและการเกื้อกูลแบงปนกัน
ในชุมชนสอดคลองกับแนวคิดเรื่ อง เศรษฐกิจ ศีลธรรม (Moral 
Economy) ของ James C. Scott (๑๙๗๗)3 ที่วิเคราะหวาชาวนามี
แนวคิดการผลิตเพื่อความอยูรอด หรือสรางความมั่นคงในการบริโภค
เปนหลัก มากกวาจะมุงลงทุนผลิตเพื่อหวังกําไรซึ่งมีความเส่ียงสูง  เม่ือ
เราพิจารณาไรหมุนเวียนแบบโดดๆ คนกะเหรี่ยงยังทําไรหมุนเวียนบน
หลักเศรษฐกิจศีลธรรม แตเม่ือพิจารณาภาพรวมภูมิทัศนทางเศรษฐกิจ
และอาหารทั้งหมดของคนกะเหร่ียงโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคเหนือ พบวา 
ภูมิทัศนเศรษฐกิจของคนกะเหรี่ยงมีความซับซอน ขณะที่ไรหมุนเวียน
ยังเปนหนวยการผลิตศีลธรรม แตหนวยผลิตเศรษฐกิจอ่ืนๆ ไดเขาสู
เศรษฐกิจการคาเพื่อตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจใหมๆ จึง
เทากับวา ในภูมิทัศนเศรษฐกิจ คนกะเหรี่ยงกําลังจัดตําแหนงแหงที่
ความสัมพันธของอุดมการณเศรษฐกิจทั้งแบบศีลธรรมและแบบการคา 
โดยจัดวางบทบาทหนาที่และความสัมพันธของระบบการผลิตแตละ
ประเภทเพื่อใหพวกเขามีความเขมแข็งในการพึ่งตนเองและมีอํานาจ
ตอรองในระบบเศรษฐกิจและจัดวางใหเศรษฐกิจศีลธรรมกับการคา

                                                            

3 James C. Scott. (๑๙๗๗). The Moral Economy of the Peasant: 
Rebellion and Subsistence in Southeast Asia, (Yale, ๑๙๗๗). ISBN 0-
300-02190-9 
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เกื้อกูลกัน เราจึงพบเห็นวา คนกะเหรี่ยงยังยืนยันทําไรหมุนเวียนตอไป
แมจะไมตอบโจทยเรื่องรายไดก็ตาม 
 ปมทาทายอยูที่สิทธิและอํานาจในการจัดการภูมิทัศนเศรษฐกิจ
ของพวกเขาวามีความเขมแข็งเพียงใด การประกาศเขตปาอนุรักษ
ซอนทับชุมชนไดปดกั้นการเขาถึงทรัพยากร กดดันตอระบบการผลิตไร
หมุนเวียนทําใหไดผลผลิตไมเพียงพอตอการบริโภค การเขามา
ครอบครองที่ดินของกลุมทุน และการขยายตัวพืชพาณิชยกําลังไม
เพียงแตทําใหระบบการผลิตศีลธรรมหมดความหมายลง ระบบเศรษฐกิจ
การคาของพวกเขาก็ตกเปนเบ้ียลาง ปจจัยเหลาน้ีกําลังทําใหภูมิทัศน
เศรษฐกิจและอาหารของคนกะเหรี่ยงกําลังเสียสมดุล เปล่ียนรูปไปสู
เศรษฐกิจการคาแบบไรอํานาจตอรองมากขึ้น ดวยเหตุน้ีเองการ
เสริมสรางภูมิทัศนเศรษฐกิจและอาหารที่เขมแข็ง โดยการปกปกรักษา
ไรหมุนเวียนใหทําหนาที่ผลิตเพื่อบริโภค และสรางเสริมเศรษฐกิจ
การค าบนฐานทรัพยากร และศักยภาพตางๆ  ของชุมชนให มี
ประสิทธิภาพ สามารถเก้ือกูลเศรษฐกิจศีลธรรมของไรหมุนเวียนให
ดําเนินตอไปไดจึงทวีความสําคัญยิ่ง 

๘.๔ ลักษณะพื้นฐานของความเปนไรหมุนเวียน 
 แมรูปลักษณของไรหมุนเวียนจะแตกตางไปตามปจจัยดาน
สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของแตละแหง เชน บาง
แหงลดรอบหมุนเวียนและเสริมดวยการจัดการใหมีประสิทธิภาพ บาง
แหงยังยืนยันพื้นที่และรอบหมุนเวียนแบบเดิม บางแหงเปนสิทธิรวมแต
บางแหงเปนกรรมสิทธ์ิปจเจก บางแหงยังคงประกอบพิธีกรรมตาม
ประเพณีความเช่ือดั้งเดิม แตบางแหงเริ่มปรับลดพิธีกรรมที่ไมสอดคลอง
ออกไป เปนตน แตทามกลางความแตกตางหลากหลายเหลาน้ีเราไดพบ
ลักษณะพื้นฐานของความเปนไรหมุนเวียนรวมกัน ซึ่งหากมีการผลิตที่
แตกตางไปจากลักษณะพื้นฐานเหลาน้ีคนกะเหรี่ยงจะไมยอมรับวาเปน
ไรหมุนเวียน หรือ “คึ/เควอะ” อีกตอไป ลักษณะพื้นฐานดังกลาว ไดแก 

 การใชระบบหมุนเวียนธาตุอาหารตามธรรมชาติ ดวยการทําการ
ผลิตระยะส้ันและปลอยใหพักระยะยาวจนผืนดินฟนคืนความอุดม
สมบูรณ โดยเฉล่ียแลวมีการพักฟนไรซากไมต่ํากวา ๗-๑๒ ป แลว
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วนกลับมาทําใหม แตจํานวนรอบปไมสําคัญเทากับความอุดม
สมบูรณของพื้นที่น้ันๆ วากลับคืนมาเหมาะแกการปลูกขาวหรือยัง 
ตัวช้ีวัดสําคัญอยูที่เทคโนโลยีที่มาใชการผลิตวาตองไมเรงการ
ผลิตจนทําลายระบบนิเวศ   

 อุดมการณการผลิตเพื่อยังชีพ คนกะเหรี่ยงไมมีจินตภาพที่จะ
กําหนดใหไรหมุนเวียนหรือ “คึ/เควอะ” ผลิตเพื่อการคาเปนหลัก 
แตยังยืนการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชนเปนหลัก 
แมจะมีการขายผลผลิตบางอยางที่ไดจากไรหมุนเวียน เชน พริก 
แตง ถั่ว ฯลฯ แตก็เปนเพียงสวนเสริมเทาน้ัน ดังน้ันเศรษฐกิจ
ศีลธรรมดวยอุดมการณยังชีพยังเปนปจจัยสําคัญที่แบงแยก
ระหวางการทําไรขาวของพวกเขากับระบบการผลิตอ่ืนๆ  

 ไรหมุนเวียนกับการสืบทอดอัตลักษณวัฒนธรรม  แมเริ่มปรากฏวา
ความสนใจของคนรุนหนุมสาวจํานวนไมนอยตอประเพณีพิธีกรรม
ไรหมุนเวียนแบบดั้งเดิมลดลง แตจากสถานการณเปลี่ยนแปลงน้ี
เองที่ทําใหคนกะเหร่ียงตระหนักถึงความสําคัญของไรหมุนเวียน
ในฐานะอัตลักษณทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น ผูเฒาผูแกกะเหรี่ยง
ในแตละชุมชนตางพยายามพื้นฟูประเพณีความเช่ือไรหมุนเวียน 
แมวาจะมีการปรับประยุกตบางแตก็คงรักษาสาระสําคัญทาง
วัฒนธรรมไว ความยึดม่ันตอไรหมุนเวียนในฐานะอัตลักษณ
วัฒนธรรมปรากฏกระทั่งคนที่เลิกทําไรหมุนเวียนไปแลว แตพวก
เขาก็ยังยืนยันวาความเปนกะเหร่ียงยังตองผูกพันกับการทําไร
หมุนเวียนตอไป หรือในทางกลับกันความเปนไรหมุนเวียนก็ตอง
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของคนกะเหร่ียง  

๘.๕ ปญหาที่กระทบตอการดํารงอยูของไรหมุนเวียน 
 แมยังไมมีขอมูลสํารวจอยางเปนทางการวาชุมชนกะเหรี่ยงยังทํา

ไรหมุนเวียนอยู เทาใด แตจากการประมาณการรวมกับเครือขาย
กะเหรี่ยง (ขอมูลพื้นที่ไรหมุนเวียนเบ้ืองตนอยูในบทที่ ๒) พบวา ชุมชน
ที่ยังทําไรหมุนเวียนมีอยูไมมากนัก และที่มีอยูก็มีการปรับเปลี่ยนไปตาม



๒๖๗ 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 4 โดยมากเปนชุมชนที่อยูในพื้นที่ปาลึก ใน
หุบเขา ตามแนวชายแดนที่ยากตอการเขาถึง จากการวิเคราะหรวมกับ
เครือขายกะเหรี่ยง และชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่กรณีศึกษามีขอสรุปถึง
ปจจัยที่กระทบตอการดํารงอยูของไรหมุนเวียนที่สําคัญ ไดแก  

 ปจจัยทางนโยบายมีการกลาวถึงมากที่สุดคือ การประกาศเขตปา
อนุรักษซอนทับพื้นที่ชุมชน ชาวกะเหร่ียงและกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ ที่อยูใน
พื้นที่ปา จะถูกเจาหนาที่ปาไมควบคุมไมใหทําไรหมุนเวียนหรืออยาง
นอยที่สุดก็จะถูกบังคับใหจํากัดพื้นที่ และจํากัดรอบหมุนเวียน ทําใหดิน
เส่ือมโทรม เกิดหญามาก ผลผลิตขาวตอไรต่ําลง ไดขาวไมพอกิน 

 ในสถานการณรัฐปดลอมไมใหคนกะเหรี่ยงมีความเปนอิสระใน
การทําไรหมุนเวียนตามประเพณีจนเกิดความเปราะบางดานอาหาร 
ปจจัยที่เขามากระหนํ่าซ้ําเติมก็คือ การเขามาของเครือขายทุนจาก
ภายนอก เชน พอคา นายทุน ที่มาพรอมกับพืชพาณิชย การกวานซื้อ
ที่ดิน ตลอดจนโครงการสงเสริมเศรษฐกิจของรัฐ ไดเปลี่ยนระบบ
เศรษฐกิจพึ่งตนเองใหเปนเศรษฐกิจการคา เปนแรงกดดันใหชาวบาน
ตองเปลี่ยนจากไรหมุนเวียนไปปลูกพืชพาณิชย 

 สภาวะขัดแยงถูกรุกทั้งนโยบายการอนุรักษปาและการขยายตัว
เศรษฐกิจเงินตราอยางสุดขั้วทั้งสองดานไดสรางผลกระทบรุนแรงตอ
การธํารงรักษาไรหมุนเวียนไว ชุมชนกะเหรี่ยงที่ตกอยูในพื้นที่อนุรักษ
จึงถูกรัฐตัดขาดการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและอ่ืนๆ และถูกละเลย
การพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นใหเขมแข็ง และเทาทันการเปลี่ยนแปลง แต
ในอีกทางหน่ึงเม่ืออยูนอกพื้นที่อนุรักษก็ถูกปลอยใหตกอยูในเศรษฐกิจ
เงินตรา ดังน้ันนโยบายและปฏิบัติการของหนวยงานรัฐที่ใชวิธีแบงเขต
พื้นที่เปนเขตอนุรักษที่ควบคุมเต็มที่ และเขตเศรษฐกิจแบบเปดเสรีเต็มที่
กลับประสบความลมเหลว ดังที่ปรากฏในบานกองมองทะ ตําบลไลโวที่มี
การแบงพื้นที่ปาแบบดังกลาว ทําใหการปฏิบัติไรหมุนเวียนตามประเพณี
ลดลงเพราะถูกรัฐคุมพื้นที่ ขณะที่พื้นที่เศรษฐกิจก็มีแนวโนมขยายตัว
กระทบตอระบบนิเวศยิ่งขึ้น เชน การปลูกยางพารา และพืชเงินสดอ่ืนๆ 

                                                            

4ดูประเภทการปรับตัวของระบบไรหมุนเวียน ในอานันท กาญจนพันธุ (อางในบท
ท่ี ๓)  
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ปญหาการแบงการจัดการแบบสุดขั้วทําใหชุมชนอยางบานเกาะสะเดิ่งที่
อยูถัดไปปฏิเสธระบบการแบงพื้นที่ดังกลาว 

 รากลึกของปญหานโยบายที่กระทบตอไรหมุนเวียนของชุมชน
กะเหรี่ยงมาจากอคติของรัฐและสังคมภายนอกหลายๆ ดาน เริ่มตั้งแต
อคติตอ “ไรหมุนเวียน” วาเปนระบบการผลิตที่คุกคามตอระบบนิเวศ และ
โยงกับปญหาการทําลายปาหลายดาน เชน การแผวถางพื้นที่ การเผา
ไรเกิดไฟปาและหมอกควัน ดังน้ันแมเครือขายกะเหร่ียงและกลุม
สนับสนุนจะอธิบายวาทกรรม “ไรหมุนเวียน” ใหมีความหมายเชิง
อนุรักษ โดยแยกแยะใหแตกตางจาก “ไรเลื่อนลอย” แตก็ยังไมสามารถ
ลบลางความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไปได 

 อคติตอไรหมุนเวียนโยงไปถึงวิธีคิดเชิดชูความเปนสมัยใหมที่
อางอิงกับวิทยาศาสตร ความกาวหนา เหตุผลนิยม แตไรหมุนเวียนบน
ฐานวัฒนธรรมถูกมองวาเปน “พื้นบาน” ที่ดูลาหลัง ไมมีประสิทธิภาพ ไม
ม่ันคง ไมสามารถสรางผลิตภาพที่กาวหนาได รูปธรรมคือ ขณะที่
ชาวบานเช่ือมม่ันวาไรหมุนเวียนเปนระบบเกษตรที่ยั่งยืน มีฐานคิดทาง
นิเวศรองรับ แตกลับทําใหไมมีหนวยงานรัฐดานการเกษตรไหนสนใจ
ในความเปนระบบเกษตรที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง 

 หน่ึงในวิธีคิดความเปนสมัยใหม ก็คือ มีการจําแนกประเภทที่
เด็ดขาดชัดเจน (ปา เกษตร เขตอนุรักษ เขตเศรษฐกิจ) และมีความ
ม่ันคงถาวร ตอเน่ือง หากแตระบบไรหมุนเวียนในวัฒนธรรมกะเหรี่ยง
กลับมีสภาวะหมุนเวียนเปล่ียนผานในชวงที่ทําไร ไรหมุนเวียนเปนพื้นที่
เกษตร แตเม่ือปลอยใหเปนพื้นที่ไรซาก ในระยะแรกยังเปนพื้นที่เกษตร
พักฟน แตเม่ือปลอยนานไปจะกลายเปนพื้นที่ปา จนเม่ือกลับมาแผวถาง
พื้นที่อีกครั้ง สภาวะพ้ืนที่เกษตรก็กลับมาอีก สภาวะหมุนเวียนเปล่ียน
ผานยังโยงกับวิธีคิดเรื่องสิทธิตอที่ดินดวย ในระบบสิทธิทรัพยากรรวม
แบบกะเหร่ียงในตําบลไลโว ความเปนเจาของประจักษชัดเม่ือทําไรใน
ปจจุบัน แตเม่ือพักฟนผืนดินไว ที่ดินดังกลาวก็กลับคืนสูทรัพยากรรวม
ของชุมชน เม่ือรัฐและสังคมภายนอกไมเขาใจสภาวะหมุนเวียนเปล่ียน
ผาน ทําใหมองวาการทําไรจะขยายพื้นที่ ขยายความเปนเจาของ ตาม
การเพิ่มขึ้นของประชากร และกลายเปนทรัพยสินที่จะซื้อขายถายโอน
ตามระบบกรรมสิทธ์ิสมัยใหม อคติหรือความไมเขาใจตอระบบดังกลาว 
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ทําใหรัฐเลือกที่จะบังคับกดดันใหคนกะเหรี่ยงทําเกษตรถาวร แมวาจะ
สงผลทําลายปาและทําใหเศรษฐกิจยังชีพของชุมชนพังทลายก็ตาม 

 ปญหาวิธีคิดการแบงแยกหนาที่ของพื้นที่เด็ดขาดยังทําใหรัฐมอง
ไมเห็นมิติพหุหนาที่ของพื้นที่ไรหมุนเวียน สําหรับคนกะเหร่ียงทั้งใน
ตําบลไลโว และในพื้นที่ตางๆ ภาคเหนือ พื้นที่ที่ถูกกําหนดใหเปนพื้นที่
อนุรักษยังมีหนาที่เปนแหลงอาหารและแหลงผลิตยามที่ชาวบานทําไร
หมุนเวียน เชนเดียวกันพื้นที่ที่ปลูกพืชก็ยังตองมีหนาที่เชิงอนุรักษดวย 
อีกทั้งยังมีพื้นที่วัฒนธรรม เชน พื้นที่ประกอบพิธีกรรม ซอนทับลงไปใน
พื้นที่อนุรักษและพื้นที่ทําไรดวย พหุหนาที่ของพื้นที่ในวัฒนธรรมการ
ผลิตคนกะเหรี่ยงดังกลาวถูกปฏิเสธจากรัฐ นํามาสูทางตันของการ
จัดการพื้นที่และชุมชนได 

๘.๖ ขอเสนอนโยบายเพื่อการคุมครองสงเสริมไรหมุนเวียนใหเปนมรดก
ภูมิปญญาวัฒนธรรม 
 ๑. ในระยะส้ันที่ยังไมสามารถเพิกถอนเขตปาอนุรักษ หรือแกไข
กฎหมายปาไมได ใหรวมกับเจาหนาที่อุทยานฯ ดําเนินการสํารวจ 
กําหนดขอบเขตพื้นที่ไรหมุนเวียนรวมถึงไรซากทั้งหมดของแตละ
หมูบาน แลวทําการขึ้นทะเบียนพื้นที่เหลาน้ีทั้งหมด พรอมประกาศให
เปนเขตอนุรักษวัฒนธรรมพิเศษ หรือเขตนิเวศวัฒนธรรมเกษตรพื้นบาน
ของคนกะเหรี่ยง โดยพื้นที่ที่ข้ึนทะเบียนเทาน้ันที่ใหทําไรหมุนเวียน
ตอไปได 
 ๒. ในระยะยาว ควรมีกฎหมายรองรับสถานะภูมิทัศนทางนิเวศ 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของคน 
กะเหรี่ยง ดังเชน ขอเสนอเร่ืองกฎหมายรองรับเขตวัฒนธรรมพิเศษ โดย
อาจทําไดหลายทาง เชน กันเขตพื้นที่ดังกลาวออกจากเขตปาอนุรักษ
และรองรับดวยกฎหมายใหม หรือใชกฎหมายใหมประกาศเขตพื้นที่ภูมิ
ทัศนฯ ซอนทับลงไป (เชนเดียวกับการประกาศเขตอุทยานแหงชาติ
ซอนทับลงไปบนเขตปาสงวนแหงชาติ) หรือปรับปรุงแกไขกฎหมายปา
อนุรักษทั้งหมดใหรองรับสิทธิชุมชนกะเหรี่ยงในเขตวัฒนธรรมพิเศษ 
การผลักดันกฎหมายดังกลาวอาจเริ่มตนหลายทางทั้งในระดับนโยบาย 
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ขอบัญญัติของชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมไปกับการ
ผลักดันนโยบายระดับประเทศ 
 ๓. การสรางกลไกเชิงสถาบันในการจัดการพื้นที่ภูมิทัศนนิเวศ 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม โดยเปนกลไก 
ที่ใชชุมชนเปนฐาน และเปดใหภาคีที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและสังคมเขา
มามีสวนรวมในการบริหารจัดการกลไกดังกลาว โดยทั้งน้ีกลไกเชิง
สถาบันตองมีหนาที่ปกปองคุมครองพื้นที่ภูมิทัศนฯ ระบบไรหมุนเวียน
ของคนกะเหร่ียงเปนหลัก   
 ๔. ในดานเศรษฐกิจ จัดตั้งกองทุนเพื่ออนุรักษและฟนฟูไร
หมุนเวียนเพื่อเปนมรดกทางภูมิปญญา 
วัฒนธรรมอยางตอเน่ืองเน่ืองจากไรหมุนเวียนทําหนาที่ผลิตเพื่อยังชีพ 
และหนาที่เชิงวัฒนธรรมไมไดทําหนาที่สรางรายไดใหกับชุมชนใน
ขณะที่ชุมชนตองการรายไดมากข้ึน ดังน้ันการสรางแรงจูงใจดวยการ
สนับสนุนงบประมาณเปนพิ เศษกับชุมชนกะเหร่ียงที่ยังคงทําไร
หมุนเวียนจึงมีความจําเปนในฐานะการสงเสริมมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรม 
 ๕. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความย่ังยืนการผลิต
ของไรหมุนเวียนใหมีความสมบูรณ 
ยิ่งขึ้นสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และ
นโยบาย ดังเชน การสงเสริมใหเกิดการวิจัยและแลกเปลี่ยนความรูกัน
ระหวางชุมชนกับนักวิชาการดานนิเวศ การเกษตร และอ่ืนๆ ใหมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของไรหมุนเวียนแตละดาน เชน การคัดเลือก
และจัดการพันธุกรรมขาว การปลูก การบํารุงดิน การจัดการโรคและ
แมลง และอ่ืนๆ โดยทั้งหมดเปนการตอยอดระบบการผลิตดั้งเดิม ไมได
เปนการครอบงํา หรือเปล่ียนการผลิตของชาวบานไปจากวัฒนธรรม
ของพวกเขา 
 ๖. พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นจากฐานทรัพยากรชีวภาพ เชน การ
พัฒนาพันธุกรรมขาวและพืชอาหาร 
ทองถิ่น การพัฒนายา และอ่ืนๆ เปนตน ควรประสานใหสํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ (องคการมหาชน) ตลอดจน
นักวิทยาศาสตรจากสถาบันตางๆ และนักสังคมศาสตรเขามาสราง
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งานวิจัยรวมกันระหวางชุมชนกับนักวิชาการเพื่อพัฒนาความรูการใช
ประโยชนและอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ และกําหนดเปนขอตกลงเรื่อง 
แนวทางการจัดการความรู สิทธิในความรู การแบงปนผลประโยชนที่
เปนธรรม ฯลฯ 5 
 ๗. ในดานสังคม ควรมีการเผยแพรใหแกสังคมไดยอมรับคุณคา 
ความสําคัญทั้งในเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ พรอมใชเปน
แนวทางสงเสริมชุมชนกะเหรี่ยงอ่ืนๆ ที่ไดละทิ้งไรหมุนเวียนหรือกลุม
ชาติพันธุอ่ืนๆ ที่อยูในพื้นที่สูงไดนําความรูไรหมุนเวียนไปประยุกตใช
ในการพัฒนาระบบการผลิตของตนอยางเหมาะสมเพื่อใหสมกับ
เจตนารมณการเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติและของโลก 
 ๘. สรางความเขาใจตอรัฐและสังคม ใหมองไรหมุนเวียนในฐานะ
เปนสวนหน่ึงของภูมิทัศนทางนิเวศ  
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่มีบทบาทหนาที่หลากหลายและบูรณการ อัน
จะทําใหรัฐและสังคมเห็นความสําคัญในการคุมครองท้ังระบบภูมิทัศน
และรวมกันคิดคนเครื่องมือทางนโยบาย กฎหมาย และอื่นๆ ในการ
คุมครองภูมิทัศนของคนกะเหร่ียง 
 ๙. รณรงคใหเรื่องไรหมุนเวียนเปนประเด็นทางสังคมที่มีมิติ
กวางขวางกวาเรื่อง สิทธิในการผลิตใน 
พื้นที่ปาอนุรักษ และการอนุรักษประเพณีดั้งเดิม โดยเพิ่มประเด็นเชิง
บวกใหมๆ ที่หลากหลาย ทั้งทางนิเวศ เชน ระบบการจัดการนิเวศพื้นที่
สูงในสถานการณโลกรอน การปองกันการบุกรุกยางพาราในเขตปา 
คลังแหงทรัพยากรชีวภาพอันเปนประโยชนตอสังคมในดานอาหาร ยา 
และอ่ืนๆ หรือเปนพื้นที่วัฒนธรรม และอัตลักษณของคนกะเหรี่ยง โดย

                                                            

5ตัวอยางในตางประเทศไดแก สถาบัน INBIO ของประเทศคอสตาริกา ท่ีเปน
องคกรรัฐจัดตั้งขึ้นโดยการผลักดันของนักวิทยาศาสตรเพื่อมีภารกิจศึกษาวิจัย
ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือใชประโยชนทางเศรษฐกิจ เชน ดานอาหาร ยารักษาโรค 
รวมกับชุมชน โดยมีการจัดสรรผลประโยชนทีไดใหกับชุมชน มีการรับรองสิทธิ
ชุมชนตอความรู พันธุกรรมทองถิ่นของตน ทําใหชุมชนตระหนักถึงคุณคาและ
สิทธิในความรู  ทรัพยากรทองถิ่น และพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นมากยิ่งขึ้นดู
รายละเอียดใน INBio COSTA RICA, http://www.inbio.ac.cr/ 



๒๗๒ 

 

ทั้งหมดน้ีตองมีการประสานใหเกิดกลไกจากฝายตางๆ มารวมขับเคลื่อน
ในแตละประเด็น 
 ๑๐. เรงสรางเสริมพื้นที่รูปธรรมการจัดการไรหมุนเวียนที่ยั่งยืน มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจมีหลายรูปแบบแตกตางกันไป ทั้งไรหมุนเวียนตาม
ประเพณีดั้งเดิม ไรหมุนเวียนเชิงประยุกตรวมกับระบบการผลิตและการ
จัดการทรัพยากรอื่นๆ ควรวางเปาหมายวา ภายในเวลา 5 ป จะขยาย
พื้นที่รูปธรรมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณอยางกวางขวาง โดยกําหนด
เปนโครงการนํารองโดยรวมมือกับภาคีตางๆ ทั้ งหนวยงานรัฐ 
นักวิชาการ กลุมประชาสังคม และเม่ือประสบผลสําเร็จก็ใหยกระดับเปน
นโยบายระดับชาติ 
 ๑๑. สรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องไรหมุนเวียนในกลุม
ประชาคมอาเซียน เน่ืองจากประเทศสมาชิกอาเซียนตางก็มีกลุมชาติ
พันธุที่ทําไรขาวบนพื้นที่ สูง เม่ือไดส่ังสมความรูจากปฏิบัติการไร
หมุนเวียนในประเทศตางๆ จนเปนที่ยอมรับรวมกันแลว ก็ควรที่ประเทศ
ไทยจะผลักดันใหไรหมุนเวียนเปนนโยบายสงเสริมเกษตรบนพื้นที่สูงใน
อาเซียน เพื่อตอบโจทยของภูมิภาครวมกัน เชน ระบบการผลิตที่สราง
ความม่ันคงอาหาร การจัดการกับปญหาไฟปาและหมอกควัน การ
อนุรักษพื้นที่ตนนํ้า การลดภาวะโลกรอน เปนตน 



๒๗๓ 

 

บรรณานกุรม 

 

ภาษาไทย 

๒๕๓๖ ตุลวัตร พานิชเจริญ.การกลอมเกลาทางสังคมในดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาวเขาเผากะเหรีย่ง บานแม
หาร ตําบลบานกาด อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน. 
วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
น อ ก ร ะ บ บ  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๒๕๓๙ ฐิรวุฒิ เสนาคํา และพรพนา กวยเจริญ. พันธุกรรมขาว 
บทบาทการอนุรักษและพัฒนาโดยชุมชน. เครือขาย
เกษตรกรรมทางเลือก 

๒๕๓๙ ปนแกว  เหลืองอรามศรี. ภูมิปญญานิเวศวิทยาชนพื้นเมือง  
ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยงในปาทุงใหญนเรศวร.  โครงการ

ฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ, นนทบุรี: สํานักพิมพโลกดุลยภาพ 

๒๕๔๐ ประเสริฐ  ตระการศุภการ. การสืบทอดองคความรูเกี่ยวกับ
ระบบการทํ าไรหมุน เวียนของชุมชนเผ ากะ เหรี่ ยง . 
วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
น อ ก ร ะ บ บ  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๒๕๔๑ รัชกรณ  อุแสง. ความเชื่อและประเพณีของชาวกะเหรี่ยง
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตร บานหวยหยวก ตําบลแม
วิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 



๒๗๔ 

 

๒๕๔๒ ยศ  สันตสมบัติ. ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. ศูนยศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๒๕๔๓ จักรพันธ  เพียรพนัสสัก. ภูมิปญญาชาวบานในพิธีกรรมของ
ชุมชนกะเหรี่ยง. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ คณะศึกษาศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๒๕๔๓ ศิริณทิพย  หม้ันทรัพย. กระบวนการผลิตเชิงพาณิชยและ
การปรับเปลี่ยนบทบาทหญิงชายในชุมชนปกาเกอะญอ. 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
สั ง ค ม  ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๒๕๔๔ บุญสง ธารศรีทอง. การวิเคราะหแบบมีสวนรวมถึงความ
ยั่งยืนของระบบเกษตรในชุมชนกะเหรี่ยงบานแมสอง ตําบล
แมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก. วิทยานิพนธวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๒๕๔๕ สุรชัย  รักษาชาติ. ความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน

ของคนชายขอบ: รูปแบบการบริโภค และแหลงที่มาของ
อาหารของครัวเรือนกะเหรี่ยงภาคตะวันตก ประเทศไทย. 
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การวางแผนส่ิงแวดลอมเพื่อพัฒนาชนบท บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลียมหิดล 

๒๕๔๖ ทัศนีย หิรัญวงษ. ศึกษาเรื่องการถายทอดภูมิปญญาดาน
นิเวศวิทยาของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอย



๒๗๕ 

 

อินทนนท. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ก า ร จั ด ก า ร ม นุ ษ ย กั บ ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๒๕๔๗ อานันท  กาญจนพันธุ และคณะ. รายงานการวิจัยระบบ

เกษตรแบบไรหมุนเวียน: เลม ๑ สถานภาพและความ
เปลี่ยนแปลง.  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๒๕๕๐ สาละวิน บันทึกแมนํ้าและชีวิตในกระแสการเปลี่ยนแปลง. 
มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ เชียงใหม 

๒๕๕๑ เพ็ญประภา ศรีจันทร. ระบบการจัดการทรัพยากรปาไมและ
ไมฟนกับวิถีชีวิตของชุมชนปะกาเกอะญอ. วิทยานิพนธ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ 
คณะศึกษาศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๒๕๕๒ กมลไชย คชชา. โครงการวิจัยการศึกษารอบการทําไร
หมุนเวียนที่เหมาะสมตอระบบนิเวศปาไมและผลผลิตทาง
เกษตร ใน อ. แมสะเรียง จ.แมฮองสอน.  สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

๒๕๕๒ กฤติยา ทองคุม. การทําการเกษตรแบบไรหมุนเวียนตอการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ของสังคมพืชและความอุดมสมบูรณของ
ดิน. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชี ว วิ ท ย า  ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๒๕๕๒ นริศ ย้ิมแยมและคณะ. การจัดการการใชที่ดินบนที่สูงของ
เกษตรกรในระบบไรหมุนเวียนอยางยั่งยืน. ศูนยวิจัยและ
ฝกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 



๒๗๖ 

 

๒๕๕๒ ประเสริฐ  ตระการศุภกร และคณะ. ระบบเกษตรแบบไร

หมุนเวียน: องคความรูและปฏิบัติการของกลุมชาติพันธุปกา
เกอะญอในภาคเหนือของประเทศไทย.  เครือขายภูมิ
ปญญาชนเผาพื้นเมืองบนที่สูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 

๒๕๕๒ ปราโมทย  ศรีใย. ปาสามชั้นและวิถีผลิตขาวไรกับการแกไข
สภาพความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ บานกองมองทะ ต.ไลโว 
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ปนแกว  เหลืองอรามศรี .  ๒๕๓๙. ภูมิ
ปญญานิเวศวิทยาชนพื้นเมือง  ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยง
ในปาทุงใหญนเรศวร.  โครงการฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ, 

นนทบุรี: สํานักพิมพโลกดุลยภาพ 

๒๕๕๓ ประยงค  ดอกลําไย และคณะ. การศึกษา: การเกษตรปาและ
ปาชุมชนและบทบาทในการสรางความเขมแข็งความมั่นคง
ทางอาหารและการลดทอนแกสเรือนกระจกศึกษาที่หมูบาน

หินลาดใน จังหวัดเชียงราย ในจากวิกฤติใหเปนโอกาส: 
เกษตรแบบยั่งยืนใหทางออกตอคารบอนต่ํา และมีความเสี่ยง
ที่นอยนิดตอสังคม. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 

๒๕๕๓ มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือและชุมชนบานหวยหินลาด. วิถีการ
ผลิตในระบบวนเกษตรและการจัดการปาชุมชนกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการสรางความมั่นคงทางอาหาร
ของชุมชนกะเหรี่ยงในภาคเหนือของประเทศไทย. ออกแผม 
เกรท บริเทน (โครงการประเทศไทย)ฃ 

๒๕๕๔ สวยจีโหมง สังขวิมลและคณะ. โครงการการปรับใชภูมิ
ปญญา "ลือกาเวาะ" ในการดูแลรักษาพื้นที่หาอยูหากินของ



๒๗๗ 

 

กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงบานสะเนพอง ต.ไลโว อ.สังขละบุรี 
จ.กาญจนบุรี. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

๒๕๕๕ มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ชุมชนบานกลาง และชุมชนบานแม
อมกิ .  รายงานวิจัยวิถีการผลิตในระบบวนเกษตร ไร
หมุนเวียน และการจัดการปาชุมชนกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการสรางความมั่นคงดานอาหารของ
เกษตรกรรายยอยบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาบานกลาง ตําบล
บานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง และบานแมอมกิ ตําบล
แมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก. โครงการ
เสริมสรางศักยภาพองคกรชุมชนและภาคประชาสังคมใน
การตอสูทางกระบวนการยุติธรรมและการรณรงคสาธารณะ

เรื่อง “คดีโลกรอน” สนับสนุนโดย The Rockefeller 

Foundation 

ภาษาอังกฤษ 

๑๙๗๗  James C. Scott. The Moral Economy of the 

Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast 

Asia, Yale University Press.  

๑๙๗๘  Peter Kunstadter, E. C. Chapman, Sanga 

Sabhasri. Farmers in the forest: Economic 

Development and  marginal agriculture in northern 

Thailand. Honolulu: East-West Center, the University 

Press of Hawaii. 



๒๗๘ 

 

๑๙๗๙  Charles F. Keyes. “The Karen in Thai History 

and the History of the Karen in Thailand.” In Ethnic 

Adaptation and Identity: The Karen on the Thai 

Frontier with Burma, edited by Charles F.  Keyes, 

Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues. 

๑๙๘๖  Renard, Ronald D. “The Integration of Karens in 

Northern Thai Political Life during the Nineteenth  

Century,” in Anuson Walter Vella. Ronald D. Renard, 

ed. Honolulu: Center for Southeast Asian Studies, 

University of Hawaii. 



๒๗๙ 

 

ภาคผนวก ๑  

การผลกัดนมติ ครม. ๓ สงิหาคม ๒๕๕๕ 

 

 ๑. การประชุมระดมความเห็น “โครงการประสานพลังทองถิ่น
เพื่อการผลักดันมติ ครม. ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ สูการปฏิบัติ” วันที่ ๒๕-๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ จังหวัดเชียงใหม  จัดโดย เครือขายกะเหรี่ยงเพื่อ
วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมและองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานกับ

กะเหรี่ยง สนับสนุนงบประมาณโดย: กระทรวงวัฒนธรรม (งานดาน มติ 
ครม. ๓ ส.ค. ๒๕๕๓) 
 ผูเขารวมประชุม จํานวน ๗๙ คน ประกอบดวย ผูแทนชุมชน
กะเหรี่ยง ๔๑ คน (จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําพูน แพร ตาก), 
องคการบริหารสวนทองถิ่น ๔ คน, องคกรพัฒนาเอกชน ๒๑ คน, 
คณะทํางาน ๔  คน, วิทยากร ๕ คน และอนุกรรมการฯ ๔ คน 
 วัตถุประสงค เพื่อระดมสถานการณปญหาของทองถิ่น และระดม
ทางออกเชิงยุทธศาสตรในการผลักดัน มติ ครม. สูปฏิบัติการในระดับ
ตางๆ ตั้งแตระดับทองถิ่น ระดับภาคเหนือและระดับชาติที่เกี่ยวกับ
ประเด็นตางที่เกี่ยวของกับ มติ ครม. ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓  

I. การระดมความเห็นในประเด็นการจัดการทรัพยากร เกี่ยวกับ
สถานการณปญหา และแนวทา 

แกไขในระดับชุมชน เครือขาย ลุมนํ้า 

 II. การนําโครงการศึกษาไรหมุนเวียนของกะเหรี่ยงเพื่อเสนอ
เปนมรดกทางภูมิปญญาวัฒนธรรม 
ในเร่ืองวัตถุประสงคของโครงการฯ, คําถามการวิจัย, วิธีการศึกษาและ
ระยะเวลาในการศึกษา และแบบบันทึกเพื่อเสนอมรดกภูมิปญญา
วัฒนธรรม 
 ๒. การประชุมสรุปผลการดําเนินการระดมความคิด “โครงการ
ประสานพลังทองถิ่นเพื่อการผลักดันมติคณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม 



๒๘๐ 

 

๒๕๕๓ เรื่องแนวนโยบายในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง สูการ
ปฏิบัติ” วันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ จังหวัดเชียงใหม  
 ผูเขารวมประชุม จํานวน ๑๑๙ คน ประกอบดวย ผูแทนชุมชน
กะเหร่ียง ๖๓ คน (จังหวัดเชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน เชียงราย แพร 
ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี และเพชรบุรี), องคกร
พัฒนาเอกชน ๒๖ คน, อนุกรรมการฯ ๑๐ คน, สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม  ๔ คน, นักวิชาการ ๔ คน, นักศึกษา ๘ คน, 
ส่ือมวลชน ๒ คน และผูสังเกตการณ ๒ คน 
 วัตถุประสงค เพื่อระดมแลกเปลี่ยนความเห็นใน ๕ ประเด็นหลัก
ไดแก ๑) อัตลักษณชาติพันธุและการพัฒนา  ๒) การจัดการทรัพยากร  
๓ ) สิทธิในสัญชาติ  ๔) การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม และ ๕) 
การศึกษา 
 ผลการระดมความคิดจากเวที ประเด็นการจัดการทรัพยากร 
 I. สถานการณปญหา 

๑. การบังคบัใชกฎหมายปาไม  
๑.๑. การประกาศเขตอุทยานแหงชาติทับพื้นที่ชุมชนที่อยูมากอน  
๑.๒. ชุมชนไมสามารถทําไรหมุนเวียนได และพื้นที่ไรหมุนเวียน

อยูถูกกดดันใหลดพื้นที่ลง 
๑.๓. นโยบายการหามเผาปา คือ ในบางพื้นที่บอกวาสามารถทํา

ไรหมุนเวียนได แตหามเผา 
๑.๔. มีการติดปายคดีแหงของเจาหนาที่ปาไมในพื้นที่ทํากิน

โดยเฉพาะพื้นที่ทําไรหมุนเวียนของ  
      ชุมชน  เชน ตาก เชียงใหม และแมฮองสอน 
๑.๕. มีการจับกุมชาวบานและยึดพื้นที่ของชุมชนคืน  เชน พื้นที่

จังหวัดลําพูน 
๑.๖. เจาหนาที่อุทยานไปรื้อและขนยายไมของชาวบานที่เก็บไว

ใตถุนบานเพื่อจะนํามาสรางบาน เชน บานหวยขนุน อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

๒. ดานพืชเศรษฐกิจ 
๒.๑. พืชเศรษฐกิจเขามาในชุมชน เชน การปลูกขาวโพด ใน

พื้นที่อ.แมแจมเชียงใหม ทําใหการใชพื้นที่เพิ่มขึ้นมากกวา



๒๘๑ 

 

การทําไรหมุนเวียน ขณะเดียวกันชุมชนติดหน้ีสินเพิ่มขึ้น เกิด
จากการกูเงินจาก ธกส.ฯลฯ และระบบผอนสงเขามาในชุมชน 
เชน ผอนพวกเครื่องใชไฟฟาตางๆเปนตน 

๒.๒. บริษัทนายทุนมีอิทธิพลในการนําพืชพาณิชย และนํา
สารเคมีเขามาในพื้นที่ชุมชน ทําใหชุมชนนําสารเคมีมาใช
โดยขาดความรู และการระ มัดระวั ง  จนกลายเปนวิ ถี
ชีวิตประจําวันของชาวบานในชุมชนไป  

๒.๓. บางที่มีความขัดแยงกันเองภายในชุมชน มีการแยงชิง
ทรัพยากร พื้นที่ทํากิน เปนจุดออนที่ทําใหเจาหนาที่ปาไมมา
สรางความขัดแยงและควบคุมชุมชนมากขึ้น  

๒.๔. ชุมชนออนแอและผูนําชุมชนออนแอเปนเหตุใหการเขามา
คุกคามชุมชนในเรื่องทรัพยากรและที่ทํากินไดงายเปนตน 

 II. ขอเสนอภายในชุมชน เครือขาย ลุมน้ํา 
๑. ผูนําชุมชน /กรรมการชุมชนตองเปนแบบอยางที่ดีแกคนใน

ชุมชน จะไดรับการยอมรับและ สามารถควบคุมดูแลกฎเกณฑให
ดี  

๒. ตองจัดการปา ฟนฟูองคความรูของชุมชนชนเผา มีกฎระเบียบ 
คณะกรรมการ ฯลฯ มีกิจกรรมการฟนฟูปา เปนกิจจะลักษณะ มี
แผนที่ วัดพื้นที่แตละประเภท อยางชัดเจนจัดระบบขอมูลชุมชน มี
การทํากินอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เชน ผักพื้นบาน มะแขวน 
ชาปาเปนตน 

๓. ตองพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนใหเทาทันตอสถานการณที่เขามา 
กฎหมาย การปรับตัวอยูในปาอยางยั่งยืน 

๔. ตองสรางเครือขาย เพื่อหนุนเสริมความรู เพื่อเปนพลังรวมกันใน
การแกไขปญหา 

 III. ขอเสนอตอองคกรภายนอก (อบต. สาธารณชน รัฐบาล 
สื่อมวลชน)  

๑. รัฐจะตองประกาศหามบริษัทเขามาสงเสริมพืชเศรษฐกิจหรือ
กําหนดวาสามารถสงเสริมในพื้นที่อยางไร ไดเทาไหร ปลูกพืชที่
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมควบคูอยางไร แลวสามารถฟนฟูดินและ
นิเวศนควบคูกันอยางไรไดบาง  



๒๘๒ 

 

๒. รัฐตองกันพื้นที่ของชุมชนออกจากปาของรัฐ ใหชุมชนจัดการ
ตนเอง แลวออกเอกสารสิทธิใหชุมชนที่หลากหลายรูปแบบ เชน 
สิทธิชุมชน สิทธิสวนตัว ตามฐานประเพณีใหเหมาะสมกับประเภท
การทํากินของชุมชน  

๓. สงเสริมการเกษตรอยางยั่งยืน อยางจริงจังและมีรูปธรรม เพราะ
ที่ดินของชุมชนคุนเคยกับการใชปุยเคมีและยาฆาแมลงหรือติดยา
เสพ N-P-K แลว 

๔. ตองแกกฎหมายปาไม ๔ ฉบับ ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน  
๕. เรงรัดใหมีคณะกรรมการรังวัดเขตปาออกจากพื้นที่ทํากินของ

ชุมชนอยางเรงดวน และจัดงบประมาณรองรับในการจัดการอยาง
เพียงพอ อยางมีอิสระจากกลไกของรัฐ  

๖. ออกเทศบัญญัติรับรองการจัดการของชุมชนอยางเรงดวน  
๗. ใหรัฐบาลยอมรับการจัดการแบบโฉนดชุมชนและปาชุมชน  
๘. จะตองทําการสํารวจขอมูลไรหมุนเวียน วามีจํานวนเทาไหร ที่

ไหนบาง 
 IV. ขอเสนอตอองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริม
เพื่อการผลักดันมติคณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

๑. พระสงฆและองคกรพัฒนาเอกชน ตองเปนพี่เลี้ยงใหชุมชน 
๒. ชุมชน ตองมีสวนรวมในการประชุม และเสนอขอคิดเห็นที่เปน

ประโยชน 
๓. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองรวมรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน, ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และสงเสริมและ
ใหการสนับสนุนชุมชนในการดําเนินงาน 

 ๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดลอมและไร
หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยง วันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๕๖ จังหวัด
เชียงใหม  
 ผูเขารวมประชุม จํานวน ๗๘ คน ประกอบดวย ผูแทนชุมชน
กะเหรี่ยง ๖๐ คน(จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูนแมฮองสอน 
กําแพงเพชร เพชรบุรี) และคณะทํางานและองคกรพัฒนาเอกชน ๑๘ 
คน 



๒๘๓ 

 

 วัตถุประสงค เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณและขอเสนอในการ
จัดการส่ิงแวดลอมและไรหมุนเวียนของชาวกะเหร่ียง  
 สรุปการระดมยุทธศาสตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและไร
หมุนเวียน  
 วิสัยทัศน เปนชุมชนสืบทอดมรดกวัฒนธรรมและปรับปรุงความรู
ใหม 
 เปาประสงค 

๑) เปนชุมชนเขตวัฒนธรรมพิเศษที่สามารถกําหนดตนเองได  
๒) เปนชุมชนเขตวัฒนธรรมพิเศษ ที่สามารถกําหนดตนเองได  
๓) ชุมชนที่มีอํานาจสิทธิในการกําหนดวิถีวัฒนธรรมของตนเอง 

 
 วัตถุประสงค 

๑) เปนองคกรที่มีความเขมแข็งมุงม่ันสืบสานวัฒนธรรม 
๒) ไดรับการยอมรับสงเสริมสนับสนุนความเปนพื้นที่วัฒนธรรม

พิเศษ(พหุวัฒนธรรม) 
๓) พัฒนาชุมชนอนาคตที่ยั่งยืนบนฐานวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

  
 พันธกิจ 

๑) เปนองคกรที่มีความเขมแข็งมุงมั่นสืบสานวัฒนธรรม ไดแก การ
สรางเครือขายในระดับพื้นที่, การสรางโครงสรางคณะกรรมการ
กลไก ใหชัดเจนและเขมแข็ง, การสรางกิจกรรมรื้อฟนภูมิปญญา
สอดคลองกับปจจุบัน และการสรางผูนํารุนใหมทั้งวัฒนธรรม
ดั้งเดิม และวัฒนธรรมใหม(ทั้งสองวัฒนธรรม) 

๒) ไดรับการยอมรับสงเสริมสนับสนุนความเปนพื้นที่วัฒนธรรมพเิศษ
(พหุวัฒนธรรม)  ไดแก กระบวนการรณรงคเผยแพรศึกษา
วัฒนธรรม (ยอมรับภายในตัวตนและภายนอกตนเอง),การเสนอ
ผลงาน(ชีวิต), การยกระดับ “การยอมรับ” ระดับนโยบาย, การ
แสดงพลังทางวัฒนธรรมและส่ือวิทยุ โทรทัศน  
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๓) พัฒนาชุมชนอนาคตที่ยั่งยืนบนฐานวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
ไดแก การออกเทศบัญญัติวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม(โฉนด
ที่ดิน), การสรางกระบวนการใหม สตรี เยาวชน (ความเสมอภาค
ทางเพศ), การจดทะเบียนนิติบุคคล(ไรหมุนเวียน)สิทธิบัตรพันธุ
พืช และการกําหนดแผนที่ “รับรอง” การทําไรหมุนเวียน  

แผนยุทธศาสตร 

๑. ทําอยางไรใหมีแผนปฏิบัติการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนที่มทีั้งกลไกดําเนินการ ติดตามและประเมินผล 

๑.กลุม
จงัหวดั
แมฮองสอน 

 

 

 

 

 

 

๑)  กลไก ไดแก ลุมนํ้าแมลิ – แมลาย ลุมนํ้าปาย ลุมนํ้า
ยวม ลุมนํ้าแมลานอย 
ลุ ม นํ้ า ส า ล ะ วิ น  ก ลุ ม อ นุ รั ก ษ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติลุมนํ้าแมลิ 
กฎระ เ บียบการ จัดการทรัพยากร  ดิน   น้ํ า   ป า 
คณะกรรมการระดับตําบล เครือขายกะเหรี่ยงจังหวัด
แมฮองสอน องคกรเอกชน กองบุญขาว /วัฒนธรรม 
ศูนยสังคมพัฒนา 
๒) กิจกรรม /แผนงาน ไดแก การติดตามวิเคราะห 
นโยบายของภาครัฐที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตการทําไร
หมุนเวียน เขตพื้นที่อนุรักษสัตวปา 
เขตพื้นที่อนุรักษสัตวนํ้า การบวชปา การทําแนวกันไฟ 
ฟนฟูวัฒนธรรม 
ฟนฟูกําระเบียบ การสนับสนุนงบประมาณจากอบต. 
อบรมเยาวชนพิทักษสังคมและส่ิงแวดลอม ประชุม
คณะกรรมการประจําป ดูแลไฟปา 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย จัดทําศูนยศึกษาวัฒนธรรม 

๒.กลุม
จงัหวดั
ลาํพนู แพร 
ตาก แพง
กาํเพชร 

๑. กลไก การจัดตั้งกลไกภายในชุมชนที่ชัดเจน ไดแก 
คณะกรรมการ (ผูนํา กรรมการปาชุมชน ๓๙ คน) ดูแล
ปา, คณะกรรมการระดับตําบล (ประสานหนวยงานรัฐ 
กรณีขัดแยง วางแผนงานสู อบต.), คณะกรรมการ
เครือขายลุมนํ้าลี้ ลุมนํ้าแมคะนาถ 
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๒. กิจกรรม/แผนงาน ไดแก 
๑) จัดทําปฏิทินระบบการผลิต ความเช่ือขอชุมชน 

ไดแก การทํามหากิน, พิธีกรรมในรอบป (เล้ียงผีข้ึน 
ผีขุนนํ้า งานแตงงาน 

๒) จัดการทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน ไดแก 
กฎระเบียบชุมชน เชน การตัดไมในเขตหวงหาม ลา
สัตวในเขตหวงหาม, แบงเขตชุมชนระหวางชุมชน
ชัดเจน 

๓) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ไดแก ปลูกปาทุกป ทุกหมูบาน, 

๔) บวชปา ตามความเช่ือพื้นบาน (หามตัดไมลาสัตว 
ทุกชนิด), สืบชะตานํ้า, ทําฝายชะลอนํ้าความชุมช้ืน 
(ฝายแมว) 

๕) แบงเขตการใชประโยชน ตามประเภท (ปาอนุรักษ 
ปาใชสอย พื้นที่ทํากิน) 

๖) จัดทําหมายแนวเขต เชน กองหิน เสาปูน ปาย 
๗) กิจกรรมการสืบทอดถายทอดจากรุนสูรุน เด็ก

เยาวชน  
๘) ตามรอยยาสมุนไพร จัดรวบรวมขอมูลและจัดเก็บใน

ขอมูลแผนที่เพาะจุดชัดเจน 
๙) สรางปากินได ปลูกเสริมไมที่มีอยู มารวมในปา

เพื่อสรางอาหาร ยา และรายไดในอนาคต 
๑๐) สํารวจการถือครองที่ดินทํากิน ไดแก สํารวจเอง, 

สํารวจดวยเครื่อง GPS และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร, ทําเอกสารรายแปลง ๑:๔,๐๐๐, จัดทํา
แผนที่ชัดเจนเพื่อการตรวจสอบในชุมชน, ทําความ
เขาใจกันกับชุมชนใกลเคียงและรวมอุดมการณ 

๑๑) จัดทําแผนการจัดการการที่ดินทํากินและระบบ
เกษตรที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

๑๒) การติดตามประเมินผลโดยชุมชน 



๒๘๖ 

 

๓.กลุม
จงัหวดั
เพชรบรุ ี
ราชบรุ ี
กาญจนบรุ ี

๑.กลไก ไดแก การหาผูแทนเยาวชน เพ่ือรวบรวมองค
ความรู ขอมูล ปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากร
ในชุมชน และคัดเลือกตัวแทน/แกนนํา เพ่ือไปรับ
ความรู การอบรมจากองคกร/เครือขายดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนําความรู น้ันมาเผยแพร
ใหแกคนในชุมชน 
๒. กิจกรรม/แผนงาน  
๑. จัดเวทีเสวนาเพื่อระดมประเด็นปญหาและความ

ตองการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของแตละ
ชุมชน  

๒. สรุปประเด็นในรูปแบบเอกสารตามประเภทปญหา
เพื่อลําดับความสําคัญของปญหาเพื่อดําเนินการ
แกไข 

๓. เขียนแผนขอรับการสนับสนุนตามประเด็นที่เลือก
ไวของแตละชุมชน 

  

๒. ทาํอยางไรใหแผนปฏบิตักิารนีไ้ดรบัการยอมรบัและสนบัสนนุจาก
กลไกภาครฐัในระดบัตาง ๆ 

๑.กลุม
จงัหวดั 
แมฮองสอน 

๑) มีขอมูลกิจกรรมตางๆยืนยันได มีแผนสนับสนุน
งบประมาณทองถิ่น (อบต.  อปท.  สท.  อบจ.) 

๒) มีการประชาสัมพันธระดับตางๆ (ตําบล  อําเภอ  
จังหวัด  ประเทศ  ส่ือสาธารณะ  วิทยุ) 

๓) มีคณะทํางาน/ประสานงานกับภาครัฐและองคกร
พันธมิตรระดับตางๆ (ชุมชน ตําบล  อําเภอ จังหวัด  
ประเทศ) 

๔) มีการบริหารจัดการทรัพยากรระดับชุมชนเขมแข็ง/
เปนระเบียบ/กฎ  กติกาที่มีความชัดเจน  

๕) เสนอกิจกรรมเขาแผนทองถิ่น  (อบต.   อปท.
เทศบาล)  
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๖) ผลักดันเขาขอบัญญัติระดับตําบล 
๗) แกนนําที่เปนทางการ  ประชาสัมพันธในการ

ประชุมประจําเดือนผูใหญบาน  
๘) เช่ือมกับระดับจังหวัดในการขอรับการสนับสนุน 
๙) ผูนําชุมชน/หนวยงานในชุมชนมีความสามัคคีกัน
๑๐) การประกอบพิธีกรรมตามประเพณี ความเช่ือ 

๒.กลุม
จงัหวดั
ลาํพนู แพร 
ตาก แพง
กาํเพชร 

๑. สรางพื้นที่รูปธรรม เพื่อเปนตัวอยาง
- กลุมภายในชุมชนเขมแข็ง เขาใจกัน 
- แผนงานการอนุรักษฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ
ชัดเจนและทําจริง พิสูจนได 
- ซื่อสัตว ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอตกลงไดจริง 
- แผนสรางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการจัดการที่ดิน
ยั่งยืน จากพืชเชิงเดี่ยว เปนเกษตรที่ยั่งยืน 
- ระบบขอมูลที่ชุมชนและเปนระบบ 
๒. รณรงคทําความเขาใจกับภาครัฐและสาธารณะชน 
- รัฐตระหนักการใชสารเคมี และลดการสงเสริม
สารเคมี และเมล็ดพันธุตางถิ่น 
- ชาวบานจะตองรณรงคทําความเขาใจเรื่องไร
หมุนเวียน ใหเจาหนาที่รับทราบ 
- ทําความเขาใจไรหมุนเวียนเปนมรดกทางวัฒนธรรม
ใหกับชุมชนและรัฐ 
- ผลิตส่ือสําหรับรณรงคเผยแพรใหเขาถึงหนวยงาน
ตางๆ 
๓. ผลักดันใหนโยบายใหการยอมรับและรับรอง 
- ผูนําในทองถิ่น เชน อบต. อําเภอ ปาไม ใหการ
รับรองกิจกรรมของชุมชนกอน 
- สรางหลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและไร
หมุนเวียนของกะเหร่ียง ในสถานศึกษา โดยรัฐตอง
สงเสริม ปกปอง คุมครอง  
- ประกาศมรดกทางวัฒนธรรมไรหมุนเวียนตองไดรับ
การปกปอง คุมครอง สิทธิชุมชนและชนเผา 
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๓.กลุม
เพชรบรุ ี
ราชบรุ ี
กาญจนบรุ ี

๑) รวบรวมขอมูลใหครบถวน สมบูรณ สามารถ
อางอิงได 

๒) ปรับใชขอมูลโดยใหสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐแตละชวงตามปงบประมาณเทาที่ปรับได 

 

๓. ทาํอยางไรใหเกดิการแลกเปลีย่นประสบการณทีป่ระสบความสําเรจ็
และเกดิการขยายผลใหกวางขวางออกไป 

๑.กลุม
จงัหวดั 
แมฮองสอน 

๑) ประชุมช้ีแจง/ทําความเขาใจภายในชุมชน 
๒) แลกเปลี่ยนระดับลุมนํ้า 
๓) ศึกษาดูงานภายในและภายนอก 
๔) มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ 
๕) สรางแกนนําอยางตอเน่ือง 
๖) สรางความรวมมือกับภาครัฐ/ทองถิ่น 
๗) ขยายสูสถานศึกษาในชุมชนใหเยาวชนรุนใหม 
๘) ทําขอมูลเผยแพรทางส่ือเทคโนโลยี, แผนพับ 

๒.กลุม
จงัหวดั
ลาํพนู แพร 
ตาก แพง
กาํเพชร 

๑) ศึกษาดูงานในพื้นที่จริงและแลกเปลี่ยนอยางจริงจัง
๒) เลาประสบการณผานส่ือวิทยุชุมชนกับหมูบานอ่ืนๆ 
๓) แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุพืชพื้นบานกันใหมากๆ 
๔) ใหรัฐสนับสนุนขวัญกําลังใจแกปราชญผู รู ไร

หมุนเวียน ประเพณีวัฒนธรรมใหสะดวกแกการ
ถายทอดความรู 

๓.กลุม
เพชรบรุ ี
ราชบรุ ี
กาญจนบรุ ี

๑) ใชส่ือใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เชน แผนพับ 
ใบปลิว วิทยุชุมชน เสียงตามสาย วีดีทัศน ส่ือสังคม 
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๔. ทาํอยางไรใหระบบไรหมนุเวยีนเปนทีร่บัรูและไดรบัการยอมรบัจาก
ภาครฐัและสาธารณชน 

๑.กลุม
จงัหวดั 
แมฮองสอน 

๑) ทํ า ไ ร ห มุ น เ วี ย น เ ป น ก า ร อ นุ รั ก ษ ท รั พ ย า ก ร
วัฒนธรรม และแหลงอาหาร 

๒) เก็บรวบรวมพันธุใหออกมาเปนลายลักษณอักษร 
๓) มีการวิจัย 
๔) นํ า เ ส น อ ค ว า ม พ อ เ พี ย ง ข อ ง ร ะ บ บ เ ก ษ ต ร ไ ร

หมุนเวียน/ไมมีหน้ีสิน 
๕) พืชผักปลอดสารเคมี/อาหารสุขภาพอายุยืน/มีความ

หลากหลายในไร 
๖) มีเครือขายไรหมุนเวียนกะเหร่ียง, ทําความเขาใจกับ

เจาหนาที่ระดับพื้นที่ 
๗) แรงงานไรหมุนเวียนไมมีการจาง  เปนการเอามื้อ

เอาวัน/สรางความสามัคคีกันในชุมชน ตองรักษา
ระบบไรหมุนเวียนใหเกิดการยั่งยืน/รักษาพันธุพืช
ดั้งเดิม 

๘) เปนมรดกสืบทอดใหลูกหลาน 
๙) ใหปฏิบัติตาม มติ ครม. ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เพื่อฟนฟู

วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง 
๒.กลุม
จงัหวดั
ลาํพนู แพร 
ตาก แพง
กาํเพชร 

๑) จัดมหกรรมผลผลิตไรหมุนเวียน และประกวด
ผลผลิตตอไรมีความหลากหลายสูงประจําป 

๒) ใหรางวัลเชิดชูเกียรติแกบุคคลอ่ืนเดนในการทํา
ระบบหมุนเวียนที่สามารถพึ่งตนเองไดเปนแบบอยาง
ที่ดี มีสวัสดิการที่ดี 

๓) จัดตั้งพิพิธภัณฑไรหมุนเวียนจับตองได 
๔) จัดจําหนายผลผลิตไรหมุนเวียนอยางเปนทางการ 

๓.กลุม
จงัหวดั
เพชรบรุ ี

๑) สรางกรอบมาตรฐานใหสอดคลองกับกฎจารีต
ประเพณี-วิถีไรหมุนเวียนและปฏิ บัติตามอยาง
เครงครัด 



๒๙๐ 

 

ราชบรุ ี
กาญจนบรุ ี

๒) นําผลการวิจัยจากนักวิชาการมาเผยแพร ใหชุมชน
และสังคมไดรับรู 

๓) พื้นที่ไรหมุนเวียนถือเปนพื้นที่สวนรวมของชุมชน 
หามมิใหยึดครองเปนของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

๔) นํามติครม. เม่ือวันที่ ๓ กันยายน ๒๓๓๖ เผยแพรให
สังคม และหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของไดรับรูและปฏิบัติ
ตาม 

 

๕. ทาํอยางไรจงึจะเกดินโยบายและมาตรการทีเ่กือ้หนนุการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตโิดยชมุชนและการทาํไรหมนุเวยีน 

๑.กลุม
จงัหวดั 
แมฮองสอน 

๑) ใหออกกฎหมายคุมครองอาชีพไรหมุนเวียน 
๒) มีกฎระเบียบชุมชนออกเปนขอบัญญัติระดับตําบล /

ภาค/ประเทศ 
๓) ใหภาครัฐยอมรับการอยูกับปา/การทําไรหมุนเวียน 
๔) ใหภาครัฐยอมรับในกฎกติกาของชุมชน มีกฎหมาย

สูงสุดของประเทศคุมครอง 
๒.กลุม
จงัหวดั
ลาํพนู แพร 
ตาก แพง
กาํเพชร 

๑) ใหคุมครองระบบไรหมุนเวียน โดยกฎหมายอ่ืนมิ
อาจบังคับใหพื้นที่ระบบไรหมุนเวียน 

๒) ข้ึนทะเบียนบุคคลที่ทําไรหมุนเวียน อยางเปน
ทางการชัดเจนและรัฐคุมครอง หากเปลี่ยนระบบไร
หมุนเวียนเปนอ่ืนใหถอดถอนได 

๓) ออก พรบ.ปาชุมชนฉบับประชาชน รวมกันตอไป 
๓.กลุม
จงัหวดั
เพชรบรุ ี
ราชบรุ ี
กาญจนบรุ ี

๑) นําเสนอพื้นที่รูปธรรมใหสาธารณชนไดรับรู 

 



๒๙๑ 

 

พื้นที่ดําเนินการ 
๑) พื้นที่เตรียมเขตวัฒนธรรมพิเศษ ไดแก  

- บานแมลาปาแก ตําบลขุนแมลานอย อําเภอแมลานอย จังหวัด
แมฮองสอน 
- บานสันดินแดง หมู ๑๕ ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม 
- บานโปงแสแยง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
- บานแมอุมพาย หมู ๕ ตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัด
แมฮองสอน 
- บานขุนวิน หมู ๑๖ ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  
- บานแมจอก หมู ๘ ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
- บานบางกลอย หมู ๑ ตําบลหวยแมเพรียง และบานปาเด็ง ตําบล
ปาเด็ง อําเภอแกงกระจาน  
  จังหวัดเพชรบุรี 

๒) เครือขายการจัดการทรัพยากรแบบลุมนํ้า 
- ลุมนํ้าแมโถ ไดจัดการกิจกรรมบวชปาทุกชุมชน และเตรียมที่จะ
สรางใหเปนเครือขาย 
- เครือขายแมลอง ตําบลแมทับ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
- เครือขายลุมนํ้าแมปาม ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม 
- เครือขายแมจอก/แมเลา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม 
- เครือขายลุมนํ้าแมลาหลวง ตําบลแมนาจาง ตําบลขุนแมลานอย 
อําเภอแมลานอย จังหวัด  
  แมฮองสอน 
- ลุมนํ้าแมเคย ตําบลแมตื่น อําเภอออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
- ลุมนํ้าแมแปะ แมเตี๊ยะ แมแตะ และลุมนํ้าแมยะ-แมปอน อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
- ลุมนํ้าเลา อําเภอเวียงปาเปา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
- ลุมนํ้าแมคะนาถ ตําบลทากาศ อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 

 



๒๙๒ 

 

ภาคผนวก ๒ 
ชมุชนทีท่าํไรหมนุเวยีนจากการสาํรวจเบือ้งตน 

 
ภาคเหนอื 

๑. จงัหวดัเชยีงใหม 

๑.๑ อําเภอแมแจม  
ตาํบล หมูบาน ทาํไร

หมนุเวยีน 
ตาํบลปางหนิ
ฝน   

หมูที่ ๑ บานแมหงานหลวง แมขอบใต 
แมหงานนอย 

๕๐% 

หมูที่ ๓ บานแมแฮใน, แมปคี ๑๐๐% 
หมูที่ ๔ บานแมตูมเหนือ, แมตูมกลาง, แม
ตูมใต  

๑๐๐% 

หมูที่ ๕ บานของ (ลัวะ) ๑๐๐% 
หมูที่ ๖ บานเฮาะเกา, บานเฮาะใหม (ลัวะ)  ๙๙% 
หมูที่ ๗ บานแปะ (ล๊ัวะ) ๑๐๐% 
หมูที่ ๘ บานกอกนอย (ลั๊วะ) ๑๐๐% 
หมูที่ ๙ บานแมแฮใต บานเซโดซา ๙๙% 
หมูที่ ๑๑ บานกองบอด, บานสันปูเลย ๖๐% 
หมูที่ ๑๓ บานดินขาว, บานบอเกี้ยว ๗๐% 
หมูที่ ๑๔ บานโมโลตู, บานเคาะทา, บาน
พะเดาะปา  

๑๐๐% 

ตาํบลแมศกึ หมู ๓ แมสะตอบเหนือ บานแมสะตอบใต  ๑๐๐% 
หมู ๔ บานพะแฮะดู บานสะเมาะจาบน 
บานสะเมาะลาง  

๑๐๐% 

หมู ๘ บานพะหละป บานแมออ บานพะ
หละปเหนือ บานพะหละปกลาง บานโกะ
โพ บานวาสูเดอโข  

๑๐๐% 
 



๒๙๓ 

 

หมู ๙ บานขุนแมหยอด บานปากลวย 
บานขุนแมราจี  

๑๐๐% 

หมู ๑๒ บานหวยผากุด บานหวยบง ๓๐% 
หมู ๑๓ บานโปงขนุน บานแมนินนอก 
บานแมนินใน  

- 

หมู ๑๔ บานแมจูมสาม บานขุนแมใน 
บานแมจูมใต บานแมจูมนอก  

๑๐๐% 

หมู ๑๕ บานสบแมสะตอบ - 
หมู ๑๖ บานแมครอง - 
หมู ๑๗ บานหวยข้ีเปอะ บานนํ้าตก บาน
ยอดไผ 

- 

ตาํบลบานทบั หมู ๒ บานลั๊วะมืดหลอง - 
หมู ๓ บานแมลอง ๕% 
หมู ๔ บานแมปอก ๑๐๐% 
หมู ๖ บานทุงแก ๑๐% 
หมู ๗ บานแมแอบ ๕% 
หมู ๘ แมอมแรด  ๑๐๐% 
หมู ๙ บานกิ่วสะแวกเกา กิว่สะแวกเหนือ 
กลาง  

๑๐% 

หมู ๑๐ บานกองกาย ๕% 
หมู ๑๑ บานอมสูง ๒๐% 
หมู ๑๒ บานขุนปอน ๘๐% 
หมู ๑๓ บานขี้มูกนอย ๑๐% 

 

 

 



๒๙๔ 

 

๑.๒ อาํเภอแมวาง 
ตาํบล หมูบาน ทาํไร

หมนุเวยีน 
ตาํบลแมวนิ หมู ๑ บานหวยอีคาง - 

หมู ๒ บานทุงหลวง บานหวยทราย - 
หมู ๓ บานขุนปวย บานขุนปวยลาง บาน
ขุนปวยบน ทําไร  

๔๐% 

หมู ๔ บานหนองเตา บานหวยเกี๋ยน - 
หมู ๕ บานแมสะปอกบน, บานแมสะปอก
กลาง, บานผาหมน 

- 

หมู ๗ บานหวยยวก ทําไร ๑๐ หลังคา
เรือน จาก ๘๕ หลังคาเรือน  

- 

หมู ๘ บานหวยขาวลีบ, หวยขาวลีบลาง 
บานโปงสมิกบน           บานโปงสมกิลาง  

- 
 

หมู ๑๔ บานโปงนอย บานหวยบาง บาน
โปงนอยเกา บานโปงนอยใหม 

- 

หมู ๑๖ บานหนองมนทา บานปางมะโอ 
บานขุนวนิ บานใหม  

๗๕% 

หมูที่ ๑๘ บานแมเตยีนมี ๓ หยอมบาน คือ
แมเตียนใน แมเตียนนอก และบานหวย
เย็น ซึง่เหลือหยอมบานเดียวทีย่ังทําไร
หมุนเวียน  

๘๐% 
 

 

๑.๓ อําเภอดอยหลอ  
ตาํบล หมูบาน ทาํไร

หมนุเวยีน 
ตาํบลบางคาํ บานนาสา มี ๗ หลัง ทําไรหมุนเวียน ๕

หลัง 
- 



๒๙๕ 

 

๑.๔ อาํเภอสะเมงิ 
ตาํบล หมูบาน ทาํไร

หมนุเวยีน 
ตาํบลบอแกว  
 

หมู ๑ ปาเกี๊ยะนอก ๔๐% 
หมู ๒ แมโตนอก โตใน โตกลาง ขุนโต 
แมลาเอก  

๕๐% 

หมู ๓ แมขะปู ๘ หยอม ๗๐% 
หมู ๔ แมยางหา ๕ ปอก ๔๐% 
หมู ๕ บานสนามกีฬา ๓๐% 
หมู ๗ บานหวยเตา แมโอแตง หวยนํ้าดัง  ๖๐% 
หมู ๙ บานแมนาเปอะ ๖๐% 
หมู ๑๐ บานหนองคริซู ๖๐% 

 

๑.๕ อาํเภอเชยีงดาว 
ตาํบล หมูบาน ทาํไร

หมนุเวยีน 
ตาํบลเชยีง
ดาว 

หมู ๘ บานยางปูโตะ ๔๐% 
หมู ๙ บานหวยขี้เหล็ก ๕๐% 
หมู ๑๖ บานผาไล ๕๐% 

ตาํบลเมอืง
คอง 

หมู ๑ แมคองซาย ๘๕% 
หมู ๒ บานแมปาเสา บานวังมะริ้ว ๖๐% 
หมู ๓ บานหวยบาน ๕๐% 
หมู ๓ บานรองกุม ๖๐% 
หมู ๓ บานแมแพน ๕๐% 
หมู ๓ บานหนองบัว - 
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หมู ๓ บานวังพระ ๕๐% 
หมู ๓ บานแมงม ๕๐% 

ตาํบลทุงขาว
พวง 

บานกอน  ๔๐% 
บานโปงอาง ๓๐% 

ตาํบลปโคง บานปาตึงงาม ๕๐% 
ตาํบลแมนะ บานยางทุงโปง ๒๐% 

บานขุนแมนะ ๒๐% 

 

๑.๖ อาํเภออมกอย 
ตาํบล หมูบาน ทาํไร

หมนุเวยีน 
ตาํบลนา
เกยีน 

ทําไรหมุนเวยีน ๒๑ หมูบาน (๕๖ ปอก)  ๑๐๐% 

ตาํบลสบโขง ทําไรหมุนเวยีน ๑๒ หมู - 
ตาํบลมอน
จอง 

ทําไรหมุนเวยีน ๙ หมู - 

ตาํบลยาง
เปยน 

ทําไรหมุนเวยีน ๑๑ หมู - 

ตาํบลแมตืน่ ทําไรหมุนเวยีน ๖ หมู - 
ตาํบลยาง
เตยีน 

ทําไรหมุนเวยีนประมาณ ๑๐ หมูบาน มี
บานขุนสอง ทําเกอืบ ๑๐๐% เพราะอยู
ไกล และไมมีทีร่าบ ที่เหลือทํานอยลง 
เพราะมีทีน่า ในประมาณ ๑๐ ปที่ผานมา 
เพราะทํานาใชแรงงานนอยกวา บานยาง
ครก ทําไร ๔-๕ ครัวเรือน จากดั้งเดิม ๒๐ 
ครัวเรือน ทั้งบานมี ๒๐๐ ครวัเรือน 

๒-๑๐๐% 

 



๒๙๗ 

 

๑.๗ อําเภอดอยสะเกด็ 
ตาํบล หมูบาน ทาํไร

หมนุเวยีน 
ตาํบลปา
เมีย่ง 

หมู ๒ บานปางแดง ๑๐% 

 

๑.๘ อําเภอแมแตง 
ตาํบล หมูบาน ทาํไร

หมนุเวยีน 
ตาํบลแมแตง หมู ๖ บานพระแดน ๕๔ ครัวเรือน ๑๐๐% 
ตาํบลสบเปง หมู ๑ บานผาแตก (จกอร) รอบหมุน ๓-๔ 

ป 
๕๐% 

 

หมู ๒ บานแมเส้ียว (จกอร) รอบหมุน ๓-๔ 
ป 

๕๐% 
 

หมู ๓ บานแมหลอด (จกอร) รอบหมุนต 
๓-๔ ป 

๕๐% 

ตาํบลสนัปา
ยาง 

หมู ๖ บานเอียด ๔๗ ครัวเรอืน (จกอร) - 
หมู ๑๐ บานแมหลอด ๔ ปอก  
หมู ๑๐ บานแมหลอดเหนือ ๔๒ ครัวเรือน  ๑๐% 
หมู ๑๐ บานแมหยอดใต ๓๙ ครัวเรอืน ๔๕% 
หมู ๑๐ บานยางแตก ๔๕ ครัวเรือน ๑๐๐% 
หมู ๑๐ บานแมเจ้ียว ๓๒ ครวัเรือน ๑๐๐% 

ตาํบลกืด้ชาง หมู ๗ บานปางขาวหลาม ๗ ปอก  
หมู ๗ บานปางขาวหลาม ๕๔ ครัวเรอืน  ๕๐% 
หมู ๗ บานปากลวย ๑๙ ครวัเรือน ๙๕% 
หมู ๗ บานแมหมาใน ๒๓ ครัวเรือน ๙๕% 



๒๙๘ 

 

หมู ๗  บานปาไมแดง ๓๓ ครัวเรือน ๙๕% 
หมู ๗ บานแมกวอซาย ๕ ครัวเรือน ๙๕% 
หมู ๗ บานแมกวอขวา ๑๗ ครัวเรือน ๙๕% 
หมู ๗ บานสองสบ ๙ ครัวเรอืน
อุทยานฯสุเทพปุยนํ้าตกหมอกฟา/ปาสงวน
แมแตง/เขตรักษาพันธุแมลาวแมแสะ 

๙๕% 

ตาํบลปาแปะ หมู ๙ บานหวยหกนอก (จกอร) รอบหมุน 
๑-๕ ป 

๑๐๐% 

หมู ๑๓ บานหวยพระเจา ๖๐ ครัวเรือน 
รอบหมุนเวียน ๓-๔ ป 

๑๐% 

หมู ๘ บานแมจอก ๔๗ ครัวเรือน บานโปง
นอย ๑๑ ครัวเรือน บานแมแสะ (จกอร) 
รอบหมุนเวียน ๑-๗ ป 

๘๕% 
 

หมู ๖ บานปงตอง 
เขตรักษาพันธุฯ แมลาวแมแสะ/อุทยานฯ 
หวยนํ้าดงั 

- 

หมู ๒ บานแมหลวงลาง ๒๒ ครัวเรือน 
บานแมหลวงบน ๒๐ ครัวเรอืน รอบ
หมุนเวียน ๑-๓ ป ไมมีทีด่ินทํากิน  

๕๐% 
 

หมู ๗ บานแมไคร (จกอร) รอบหมุนเวียน 
๑-๓ ป  

๓๐% 

หมู ๑๒ บานปามะโอเหนือ ๑๒๕ ครัวเรือน 
รอบหมุน ๑-๗ ป 
         บานมะโอใต ๒๕ ครวัเรือน รอบ
หมุน ๑-๑๐ ป 
ประกาศปาสงวนฯ สบเปง/เขตรักษาพันธุฯ 
แมลาวแมแสะ/อุทยานฯ หวยนํ้าดัง 

๖๕% 
 
 
 



๒๙๙ 

 

หมู ๑๑ บานแมตอ ๑๔ ครัวเรือน (จกอร) 
รอบหมุนเวียน ๑-๖ ป 
          บานนํ้าใส ๒๔ ครัวเรือน (จกอร) 
รอบหมุนเวียน ๑-๖ ป 

๑๐๐% 
 
 

หมู ๑๒ บานหัวลาว ๖๘ ครวัเรือน (จกอร) 
รอบหมุน ๑-๖ ป  

๕๐% 

หมู ๑๒ บานแมลาว ๖ ครัวเรือน (จอกร) 
รอบหมุน ๑-๓ ป 

๙๐% 

หมู ๑๒ บานปาสะบางา ๘ ครัวเรือน 
(จกอร) รอบหมุน ๑-๔ ป 
ปาสงวนสบเปง/เขตรักษาพนัธุแมลาวแม
แสะ 

๖๐% 
 

หมู ๑๓ บานนาเลย ๕๖ ครัวเรือน (จกอร)  
ปาสงวนแมแตงและสบเปง/เขตรักษาพันธุ
แมลาวแมแสะ/อุทยานสุเทพปุย  

๑๐% 

๑.๙ อําเภอเวยีงปาเปา  
ตาํบล หมูบาน ทาํไร

หมนุเวยีน 
ตาํบลบาน
โปง 

บานหวยหินลาด (หยอมบานหินลาดใน)  ๑๐๐%  

 

๒. จงัหวดัแมฮองสอน 

๒.๑ อาํเภอเมอืง 
ตาํบล หมูบาน ทาํไร

หมนุเวยีน 
ตาํบลหวยปู
ลงิ 

หมู ๑ บานหวยปูลงิ ๒ หยอม ๑๒๐
ครัวเรือน  

๕๐% 



๓๐๐ 

 

หมู ๒ บานหวยกุง ๑ หยอม ๒๖ ครัวเรือน  ๕% 
หมู ๓ บานหนองเขากลาง ๒ หยอม ๙๓ 
ครัวเรือน  

๙๘% 

หมู ๔ บานหัวนํ้าแมฮองสอน ๒ หยอม 
๕๗ ครัวเรือน  

๙๗% 

หมู ๕ บานหอยตอง ๑ หยอม ๑๘๐
ครัวเรือน  

๔๐% 

หมู ๖ บานหวยโกนขมฝาก ๓ หยอมบาน 
๑๒๐ ครัวเรือน  

๑๐๐% 

หมู ๗ บานหวยตองเกอ ๓ หยอม ๑๐๙
ครัวเรือน  

๙๐% 

หมู ๘ บานหวยฮ้ี ๒ หยอม ๖๕ ครัวเรือน  ๑๐๐% 
หมู ๙ บานหวยไมดํา ๑ หยอม ๕๙
ครัวเรือน  

๔๐% 

หมู ๑๐ บานหวยปูเลย ๑ หยอม ๑๑๐
ครัวเรือน  

๖๐% 

หมู ๑๑ บานหวยไทร ๓ หยอม ๑๐๐
ครัวเรือน  

๑๐๐% 

ตาํบลผาบอง หมู ๗ บานหวยแกว ๒ หยอม ๑๑๐
ครัวเรือน  

- 

หมู ๖ บานหวยโปงกาน ๓ หยอม ๑๒๐
ครัวเรือน  

๒๐% 

หมู ๘ บานหวยเสือเฒา ๒ หยอม ๑๒๐
ครัวเรือน    

๓๐% 

หมู ๙ บานหวยนํ้าสอม ๒ หยอม ๗๐
ครัวเรือน  

๙๐% 

 

 

 



๓๐๑ 

 

๒.๒ อาํเภอแมลานอย  
ตาํบล หมูบาน ทาํไร

หมนุเวยีน 
ตาํบลแมโถ 
 

หมู ๑ บานหัวแมโถ ๑๐๐% 
หมู ๒ บานผาแดงหลวง บานโปงนํ้ารอน  ๑๐๐% 
หมู ๓ บานแมโถกลาง แมโถนอย ๑๐๐% 
หมู ๔ บานแมโถใต ๑๐๐% 
หมู ๖ บานแมจอกเหนือ ใต กลาง ๑๐๐% 
หมู ๗ บานหวยผ้ึงใหม เกา ๑๐๐% 
หมู ๘ บานหวยแมซาง ๑๐๐% 
หมู ๕ บานอุมผายเหนือ อุมผายใต - 

ตาํบลบาน
ขนุแมลา
นอย 

หมู ๑ บานแมลาเหนือ แมลาใต ๑๐๐% 
หมู ๒ บานสมปอย บานแมอมลาน ๑๐๐% 
หมู ๕ บานผาหวายเหนือ ใต กลาง  ๑๐๐% 
หมู ๓ บานแมลาปาแกเหนือ กลาง ใต ๑๐๐% 
หมู ๔ บานฟกทอง บานทุงพระพร  ๑๐๐% 

ตาํบลหวย
หอม 

หมู ๑ บานหวยหอม กะเหรีย่ง ๒๐% 
หมู ๒ บานหวยหวั กะเหรี่ยง ๕๐% 
หมู ๓ บานดงใหม ลั๊วะ - 
หมู ๔ บานสาม ลั๊วะ - 
หมู ๕ บานดงเกา ลั๊วะ - 
หมู ๖ บานละอุบ ลัว๊ะ - 
หมู ๗ ละอางเหนือ ลั๊วะ - 

หมู ๘ บานตูน หมู ๓-๘ ทําไรหมุนเวยีน  ๘๐% 



๓๐๒ 

 

หมู ๙ บานดูลาเปอร ๘๐% 
หมู ๙ บานแมและ (กะเหรี่ยง) ๕๐% 
หมู ๙ บานละอางใต (ลัว๊ะ) ๘๐% 
หมู ๙ บานหวยทาใหม (กะเหรี่ยง) ๙๐% 

ตาํบลแมนา
จาง 

หมู ๑ แมนาจางเหนือ (ปกาเกอะญอ) หมู 
๒ แมกองแป 

- 

หมู ๓ แมขีดนอย แมขีดกลาง แมขีดเหนือ 
แมขีดใต 

- 

หมู ๔ หนองมวน หมู ๕ กอกหลวง (ลั๊วะ) 
หมู ๖ แมสะแม  

- 

หมู ๗ แมนาจางใต - 

 

๒.๓ อําเภอสบเมย  
ตาํบล หมูบาน ทาํไร

หมนุเวยีน 
ตาํบลแมสาม
แลบ 

บานแมลามาหลวง บานทาตาฝง และบาน
สบเมย  

- 

 

๓. จงัหวดัลาํปาง 

๓.๑ อําเภองาว 
ตาํบล หมูบาน ทาํไร

หมนุเวยีน 
ตาํบลนาแก หมู ๔ บานแมฮางใต ๘๓ ครัวเรือน 

(โพลว ๗๐%, จกอร ๓๐%) 
๔๐% 

หมู ๔ บานแมคิง ๒๕ ครัวเรือน ๖๐% 
หมู ๖ บานสันติสุข ๔๐ ครัวเรือน (จกอร, 
ที่ทํากนิไมพอ) 
ประกาศเขตปาสงวนฯ แมโปงและ

๕๐% 



๓๐๓ 

 

เตรียมการประกาศอุทยานถ้าํผาไท
ตาํบลบาน
ออน 

หมู ๘ บานขุนออนพัฒนา ๖๒ ครัวเรอืน 
ประกาศเขตปาสงวนฯ แมโปงและ
เตรียมการประกาศอุทยานถ้าํผาไท 

๕๐% 

ตาํบลบาน
รอง 

หมู ๑๑ บานขวัญคีรีนอก (จกอร) ๙๐% 
หมู ๑๑ บานขวัญคีรีใน (จกอร) ๗๐% 

 

๓.๒ อําเภอเสรมิงาม  
ตาํบล หมูบาน ทาํไร

หมนุเวยีน 
ตาํบลเสรมิ
กลาง 

หมู ๑ บานโปงนํ้ารอน ๑๔๐ ครัวเรอืน
(จกอร) รอบหมุนซ้าํ ๑-๒ ป  
ประกาศเขตปาสงวนฯ ผาเมือง 

๖๐% 
 

หมู ๓ บานสันโปง ๑๔๐ ครัวเรือน (โพลว 
๔๐% จกอร ๖๐%) รอบหมุน ๑-๓ ป ปา
สงวนฯ  

๕๐% 

ตาํบลเสรมิ
ขวา 

หมู ๖ บานแมเลี้ยงพัฒนา ๑๖๕ ครัวเรือน 
(จกอร) รอบหมุน ๑-๔ ป ปาสงวนฯ  

๑๐๐% 

 

๓.๓ อาํเภอแจหม 
ตาํบล หมูบาน ทาํไร

หมนุเวยีน 
ตาํบลทุงผึง้ หมู ๕ บานจอกฟา ๑๐๓ ครวัเรือน

ประกาศปาสงวนฯ แมมาย-แมตา/ปา
อนุรักษ 

๘๐% 

 

 



๓๐๔ 

 

๓.๔ อาํเภอเมอืงปาน 
ตาํบล หมูบาน ทาํไร

หมนุเวยีน 
ตาํบลแจซอน หมู ๘ บานหวยโมง ๒๓ ครัวเรือน (จกอร) 

รอบหมุน ๑-๒ ป  
ประกาศปาสงวนฯ แมสุก-แมสอยและ
อุทยานฯ แจซอน 

๕๐% 

ตาํบลหวั
เมอืง 

หมู ๘ บานแมตอมกลาง (จกอร) รอบหมุน 
๕-๖ ป  
         บานแมตอมบน (จกอร) รอบหมุน 
๕-๖ ป 
         บานแมตอมนอก (จกอร) รอบหมุน 
๕-๖ ป 

- 
 
 

หมู ๓ บานแมโปง ๑๐ ครัวเรือน (จกอร) 
รอบหมุน ๒-๓ ป 

๘๐% 

หมู ๖ บานแมหมีนอก ๒๐ ครัวเรือน 
(จกอร) รอบหมุน ๓-๗ ป 
        บานโจกโปก ๑๓ ครวัเรือน (จกอร) 
รอบหมุน ๓-๗ ป 
        บานแมหมีใน ๒๗ ครัวเรือน (จกอร) 
รอบหมุน ๓-๕ ป 

- 
 
 

หมู ๒ บานแมยาง ๓๒ ครัวเรือน (จกอร) 
รอบหมุนต ๓-๗ ป 
ประกาศปาสงวนฯ แมสุก-แมสอย/อุทยาน
ฯ แจซอน 

๕% 

 

 



๓๐๕ 

 

๓.๕ อาํเภอแมเมาะ 
ตาํบล หมูบาน ทาํไร

หมนุเวยีน 
ตาํบลบานดง หมู ๔ บานหวยตา ๔๘ ครัวเรือน รอบหมุน 

๓-๕ ป 
๑๐๐% 

หมู ๕ บานกลาง (โพลว) รอบหมุน ๕-๗ ป ๑๐๐% 
หมู ๖ บานแมส้ัน ๑๒๘ ครวัเรือน (โพลว) 
รอบหุน ๕-๒๐ ป 
ประกาศปาสงวนฯ แมยางแมตา/เตรยีม
ประกาศอุทยานฯถ้าํผาไท 

๑๐๐% 

  
ภาคตะวนัตก 

๑. จงัหวดักาญจบรุ ี

๑.๑ อําเภอสงัขะบรุ ี
ตาํบล หมูบาน ทาํไร

หมนุเวยีน 
ตาํบลไรโว บานสะเนพอง, บานกองมองทะ, บานเกาะ

สะเดิง่, บานไลโว-ซาละวะ, บานทิไลปา 
และบานจะแก (๓ คุม)  

๑๐๐% 

 

๑.๒ อาํเภอศรสีวสัดิ ์
ตาํบล หมูบาน ทาํไร

หมนุเวยีน 
ตาํบลแม
กระบงุ 

หมู ๒ บานแมกระบุง ๑๐๐% 

 

 



๓๐๖ 

 

๒. จงัหวดัตาก 

๒.๑ อาํเภออุมผาง 
ตาํบล หมูบาน ทาํไร

หมนุเวยีน 
ตาํบลแมจนั บานเลตองคุ, มองกั๊วะ, เปงเคลิ่ง (ตดิ

ชายแดนพมา ทําไรหมุนเวยีนเพยีงครึง่
เดียว เพราะเปนหมูบานที่มีหลายชาติ
พันธุอาศัยอยู ดังน้ันจึงมีเฉพาะคน
กะเหรีย่งเทาน้ันทีย่ังทําไรหมุนเวียนอยู), 
กุยโลวเตอ, กุยตะ, กุยเคอะ, พอกระทะ, ม
องทะ, ไกโหวทะ, ยูไน, เกร่ิงบอ, แมจัน
ทะ, ที่บาเหย, ตะโหลงโคง, ซองแปะ 

๑๐๐% 

 

๒.๒ อาํเภอทาสองยาง 
ตาํบล หมูบาน ทาํไร

หมนุเวยีน 
ตาํบลแมวะ
หลวง 

หมู ๑ ซอแคระกลาง - 
หมู ๒ ปางทอง - 
หมู ๓ แมวะหลวง - 
หมู ๔ แมอมกิ - 
หมู ๕ บอหมาก - 
หมู ๖ แมหละยอคี - 
หมู ๗ อมกอทะ - 
หมู ๘ วะหยาโจ - 
หมู ๙ แกระโกร บานเกระคี เลโพเด ๑๐๐% 

ตาํบลทาสอง
ยาง 

หมู ๒ แมตื่น - 
หมู ๓ บอกูตู - 
หมู ๔ แมเหวย - 
หมู ๕ ขุนแมเหวย - 



๓๐๗ 

 

หมู ๖ แมละนา - 
หมู ๗ แมอมยะ - 
หมู ๘ แมตะวาง - 
หมู ๙ สวนออย - 

ตาํบลแมอสุ ุ หมู ๑ มีสองปอก คะเนจือคี เซหนะเดอหลู - 
หมู ๒ ส่ีปอก มอโกคี มอเคลอะคี มอเคลอะ
ทะ มอโกโพคี 

- 

หมู ๕ หาปอก ไดแก บานเลกะติ บานปะ
นอยปู เลอกลูกลอทะ อุสุโพคี ทีซวยคี 
มึดึคี  

- 

หมู ๗ มีสามปอก ไดแก ทีออคี ตาโกะคี 
เลอกอคี  

- 

หมู ๘ มีสองปอก แมสองนอย ทีปาทะ - 
หมู ๙ มอทีทะ กะแนจ้ือทะ โกจีโกล - 
หมู ๑๐ สองปอก ดอกไมสด (พอบลาคี) 
ซาโดะกะทะ  

- 

ตาํบลแมสอง บานแมสอง มี ๓ หยอมบาน คือ บานแม
สองเชียงแกว บานกลูแจทะ และบานทีโม
โกทะ  

- 

หมู ๗ หวยมะโหนก  หมู ๙ ตะพิเดอ  หมู 
๑๐ เคลอเดคี   

- 

หมู ๑๑ บอโปะเดคี  หมู ๑๒ วะโดโกร  หมู 
๑๓ ทีคุคี  หมู ๑๔ กิ่งไมขาว  

- 

หมู ๑๕ แมผาแดง หมู ๑๖ สันดอยงาม  
หมู ๑๗ พญาไมทอง  

- 

ตาํบลแมตาน หมู ๑ บานแมตอคี บานตะพโิจ หมู ๔ ตะ
โปะบู และบานพะโบเลโคะ 

- 

ตาํบลแมหละ หมู ๕ กามาผาโด หมู ๘ ทีจอหลอคี หมู 
๑๐ พะนอคี 

- 

หมู ๑๑ แมหละโพคี หมู ๑๒ แมหละคี - 

 



๓๐๘ 

 

๒.๓ อาํเภอแมระมาด 

ตาํบลแมตืน่  หมู ๑ หวยนํ้าเย็น  หมู ๒ หวยพระเจา หมู 
๓ หวยมะขาม 

- 

หมู ๔ หวยพลู หมู ๖ หวยกระทิง หมู ๗
ทุงตนเงี้ยว หมู ๘ หวยสินา 

- 

หมู ๙ หวยหมากบา หมู ๑๐ หวยโปง หมู 
๑๑ หวยมะพราว 

- 

ตาํบล
ขะเนจือ้  

หมู ๑ นุบอ หมู ๕ หวยปูลิง หมู ๑๔ ซิปา
กอ 

- 

ตาํบลพระ
ธาต ุ 

หมู ๖ หวยกระทิง หมู ๘ หวยสะหลู - 

 

๓. จงัหวดัเพชรบรุ ี 

๓.๑ อําเภอหนองหญาปลอง 

ตาํบล หมูบาน ทาํไร
หมนุเวยีน 

ตาํบลยางน้าํ
กลกัเหนอื  
 

หมู ๒ หวยแหง (ทึย่โรโหฆ) ๕๐% 
หมู ๓ มี ๒ หยอม ล้ินชาง (โลวเลอชาง) 
และหวยกาสู 

๘๐% และ 
๗๐% 

 หมู ๔ บานทาเสลา ๒ หยอม บานเสลา 
และบานสาลิกา ระยะหมุนเวียน ๑-๔ ป 

๕๐% และ 
๙๐% 

ตาํบลยางน้าํ
กลกัใต  
 

หมู ๓ พพุลูบน ๒ หยอม ทําหยอมเดียว 
คือ บานแมคะเมย ระยะหมุนเวยีน ๑-๔ 
เวียน  

๙๐% 

 

 



๓๐๙ 

 

๓.๑ อําเภอแกงกระจาน  

ตาํบล หมูบาน ทาํไร
หมนุเวยีน 

ตาํบลหวยแม
เพรยีง 
 

หมู ๒ บานโปงลกึ ๑๐๐% 

บานบางกลอย  ระยะหมุนเวยีน ๕-๑๐ ป  ๑๐๐% 

ตาํบลปาเดง็  
 

บานปาเด็ง  หมุน ๕-๑๐ ป (บางสวนที่เลิก
ทําไรหมุนเวยีนเพราะวาไมมีพื้นที่
หมุนเวียน เน่ืองจากถูกจํากัดโดย
กฎหมาย) 

๘๐% 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๐ 

 

ภาคผนวก ๓ แผนทีว่าดดวยมอืแสดงพืน้ทีท่าํไรหมนุเวยีน 
 

 
 
 



๓๑๑ 

 

ภาคผนวก ๔ แผนทีว่าดดวยมอืแสดงพืน้ทีท่าํไรบานเกาะสะเดิง่ 
 

 
 


