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The research focus on Thai vernacular architecture of Karen houses. The cultural
aspects involves in building a house for Paka-kayaw Karen in relation with short cultivation long fallow Rotation Farming. It could be understood that the Rotation Farming is a cultural
agriculture when it is being considered through cultural ecology aspect. The Rotation farming
is directly related and supported the ecological system of the natural forest. The Rotation
farming has long been invented and operated by the sophisticated folk wisdom of Karen
through many generations. The method of building Karen house also reflects the folk wisdom
which is being influenced by the culture of Rotation farming. The house is built by the local
natural materials that can be found within the ecological environment. Paka-kayaw villagers
applied the natural trees and plants around their area to use as the building material for their
houses. Therefore the house represents the uniqueness of the architectural culture of the
village. The architecture also response to the cosmological theory and belief of Karen culture.
It is suitable for high-land geological characteristic of the place. This cultural knowledge has
been passing on among the Paka-kayaw villagers for generations.
The aim of the research is to set two main hypothesis approaches. First, what is the
indigenous knowledge of Karen culture that reflects on vernacular architecture? How is it
related to ecological context of the area? Second, does the design of the Paka-kayaw
vernacular house concern about the natural resource preservation the way the Rotation
Farming does or not?
The methodology in conducting the research for documentation and field work covers
3 villages. The scope of the research area is determined from the reference research
“Rotation farming: The condition and changes” The research is the reference for the cultural
ecology in Rotation Farming. From the study, 8 houses are selected from 3 villages. The filed
work involved site and house measured drawings, architectural photography and sketches.
The interview is being conducted through the sociology aspect. The data is being analyzed
and compared to the original hypothesis outline.
The study found that the house in the original style of Karen houses sustain the
ecological system of the area. The building knowledge is harmoniously related to contextual
characteristic of the site in term of weather and typographical aspects. The knowledge is
passing on through culture method. The Karen vernacular architecture shares the similarities
with the method of Rotation farming in sustaining forest ecological environment. Furthermore
there is the adaptation method applied by the villagers to the modern style houses which is
structurally more permanent however less related to the natural forest ecological context.
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
“คนเฒาคนแกปกาเกอะญอสอน คนเฮาจะทําอะไรใหคดิ ถึงน้ําบอหนาดวย คิดถึงน้ําบอ
หลังดวย…ถาบเอาน้ําบอหลัง บคิดถึงเกษตรกรรมที่ตองรักษาดิน ปา น้ํา สัตวปา สัตวน้ํา และ
สิ่งมีชีวิตที่อยูในธรรมชาติ เฮาอยูบได อยูไดอยางไร คนเฮากินเทคโนโลยีบได กินคอมพิวเตอรก็บ
ได ตองกินขาว น้ํา อาหาร”
สวนหนึ่งของลํานําโดย พะตีจอนิ โอโดเชา ในหนังสือกําพราขนนกชุดนิทานปกาเกอะญอ
จากลํานําขางตนไดแสดงใหเห็นถึงวิธีคิดในวัฒนธรรมปกาเกอะญอ ที่มองทั้งบอหนาและบอหลัง
ในมุมมองที่กวางและเปนภาพรวม ทั้งเกษตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม และมนุษย ในบริบทที่มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง ในแนวคิดเปนการถนอม
รักษาธรรมชาติแวดลอม โดยผานความเชื่อพิธีกรรม จารีตประเพณีและวิถีชวี ิต ตามปกติของคน
ปกาเกอะญอมีภูมิปญญาเขาถึงระบบของธรรมชาติอยางลึกซึ้ง และพึ่งพาธรรมชาติอยางยั่งยืน
ในบรรดากลุมชาวเขาบนภูเขาสูงของประเทศไทย กะเหรี่ยงเปนชาวเขาใหญที่สุด โดย
ทยอยเคลื่อนยายมาอยางชาๆ ระยะแรกเมื่อราว 200 ป ที่ผานมา และรวมตัวอยูอยางหนาแนนในปา
เขาทางทิศตะวันตกของไทยตามบริเวณชายแดนไทย-พมา นักมานุษวิทยาจัดชาวกะเหรีย่ งอยูใน
กลุมภาษาธิเบต-พมา ชาวกะเหรีย่ งในประเทศไทยมักมีการตั้งถิ่นฐานอยูตามบริเวณหุบเขา สูงกวา
ระดับน้ําทะเลประมาณ 500 เมตร ดํารงชีพดวยการปลูกขาวและพืชผัก มีการทํานาดําและไรแบบ
หมุนเวียน ความเชื่อตางๆ ผูกผันกับการนับถือผี แสดงออกโดยผานพิธีกรรม และสัญลักษณตางๆ
อันมีความหมายกับจิตใจ ตอสภาพแวดลอมที่มีขอจํากัดสูงในการดําเนินชีวิต นอกจากนั้นยังมีการ
นับถือศาสนาพุทธ และคริสต ขึ้นอยูกับสภาพความสัมพันธกับชุมชนพื้นราบ
การทําไรหมุนเวียน ในวงจรชีวิตชนเผาปกาเกอะญอ แสดงใหเห็นวา ชาวปกาเกอะญอ
เปน “คนรักปา” และนักอนุรักษสภาพแวดลอมที่เปยมไปดวยภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในรูปของการจัดการไรหมุนเวียน เพลงและนิทานพื้นบาน ตลอดจน ความ
เชื่อและพิธีกรรมตางๆ ชาวปกาเกอะญอเปนผูดูแลปาทัง้ ในความคิดของชาวปกาเกอะญอเอง และ
ในสายตาของบุคคลภายนอก ภาพลักษณในดานลบทีเ่ คยถูกตราตรึง และฝงแนนซึ่งสรางใหชาว
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“กะเหรีย่ ง” เปน “ชาวเขากลุมหนึ่งที่โงเขลาทําไรเลื่อนลอยและทําลายปา” ถูกปรับเปลี่ยนใหกลาย
มาเปนภาพของ “ชาวปกาเกอะญอ ผูรักและหวงแหนปา และเปนชนทองถิ่นผูสามารถจัดการปาได
อยางยั่งยืน”
ในฐานะลูกหลานของปา และสามารถปรับเปลี่ยนภูมิปญ
 ญาทองถิ่น และระบบการจัดการ
ทรัพยากร บนฐานของจารีตประเพณีเดิม ใหกลายเปนอํานาจในการนิยามความหมายและสราง
ความชอบธรรมใหกับจุดยืน และฐานะของชาวปกาเกอะญอในฐานะผูปกปองปาภายใตบริบทของ
เมืองเรื่องการอนุรักษ ที่กําลังตอสูขับเคี่ยวกันอยางเขมขนระหวางรัฐกับชุมชนทองถิ่น ในสงคราม
แยงชิงความชอบธรรม ในการจัดการทรัพยากรในบริบทเชนนี้
ความเปนชาติพันธุกลายเปน
องคประกอบสําคัญของการเมืองเรื่องอัตลักษณ โดยนําเสนอประเด็นการเมืองที่เชือ่ มโยงการตอสู
เพื่อเรียกรองสิทธิชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรเขากับอํานาจเชิงสัญลักษณในการตอสูเพื่อ
เสริมสรางคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และการเปดพื้นทีท่ างสังคมเพื่อสรางความชอบ
ธรรมในการตอสูของชนชายขอบ
ภูมินิเวศวัฒนธรรม เปนกระบวนทัศนในการทําความเขาใจปรากฏการณในสามมิติ ที่
เชื่อมโยงกัน คือ มิตินิเวศกายภาพ มิติทางระบบทางเกษตร และมิตทิ างวัฒนธรรม เมื่อพิจารณา
ระบบไรหมุนเวียนนั้นผานมุมมองภูมินิเวศวัฒนธรรม จะทําใหเขาใจไดวา ระบบไรหมุนเวียนนั้น
เปนระบบการเกษตรเชิงวัฒนธรรม ที่มีการเชื่อมโยงและเกื้อกูลกับระบบนิเวศปา ระบบไร
หมุนเวียนเกิดขึ้นและดํารงอยูโดย “ความรูชาวบาน” ที่มีความซับซอน ซึ่งสั่งสมมากันนาน
นอกจากนั้นระบบไรหมุนเวียนยังไมใชระบบที่หยุดนิ่งอยูกับที่ หากแตมีการปรับตัวตลอดเวลาใน
หลากหลายลักษณะ การปรับตัวดังกลาวเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขตางๆ
การศึกษาในมิติตางๆที่เกี่ยวของกับคนปกาเกอะญอที่ผานมา การศึกษาดานมานุษยวิทยา
เนนศึกษาเชิง สังคม วัฒนธรรม การศึกษาดานการเกษตร ก็ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญาในไรหมุนเวียน
ซึ่งดานที่ศึกษาสวนใหญสืบเนื่องมาจากประเด็นที่เกิดขึน้ จากการสรางอัตลักษณ ของความเปนกลุม
ชาติพันธุ งานศึกษาวิจยั สวนใหญจึงเนนศึกษาในดานไรหมุนเวียนเปนหลัก และมีการศึกษาภูม-ิ
ปญญาเกี่ยวกับอาหารและยาในบางสวน ในดานที่ยังขาดการศึกษาไป ซึ่งเกี่ยวของกับพื้นฐานใน
การดํารงชีวิตที่สําคัญเชนกัน คือ มิติการอยูอาศัย และการปลูกสรางบานเรือน ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัย
สี่ เปนภูมิปญญาที่สืบทอดมายาวนาน ทั้งนี้การศึกษาทางดานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นจะเปนขอมูล
อีกดานหนึ่งทีจ่ ะประกอบกันกับการศึกษาดานอื่นๆที่ไดศึกษาไวแลว และองคความรูนี้จะมีสวน
เกี่ยวโยงสัมพันธกันอยางไร วิถีชีวิตภายใตนิเวศวัฒนธรรมไรหมุนเวียน จะเกีย่ วเนื่องกับภูมิปญญา
ที่ปรากฏในบานเรือนปกาเกอะญออยางไรและมีความยั่งยืนตอระบบนิเวศปาหรือไม เปนประเด็น
ในการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลที่เกี่ยวกับชาวเขา ชาติพันธุปกาเกอะญอตอไป
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2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
1. ความมุงหมายของการศึกษา
เพื่อศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมของชาวเขากะเหรี่ยงปกาเกอะญอ
ในดานความยั่งยืน
และการปรับตัว ภายใตนิเวศวิทยาวัฒนธรรมไรหมุนเวียนและภูมิปญญาที่เกี่ยวเนื่อง
2. วัตถุประสงคของการศึกษา
- เพื่อศึกษาความสัมพันธของนิเวศวัฒนธรรมไรหมุนเวียนที่สงผลกับผังหมูบานและ
บานเรือนปกาเกอะญอ
- เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ในหมูบานชาวเขากะเหรี่ยง
ปกาเกอะญอ
- เพื่อศึกษาภูมิปญญาในเชิงชาง และคติความเชื่อที่เกีย่ วของกับวัฒนธรรมการอยูอาศัยของ
ชาวเขากะเหรีย่ งปกาเกอะญอ
- เพื่อศึกษาถึงแนวโนมความคงอยู และการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพทัง้
ผังหมูบานและบานเรือนปกาเกอะญอ
3. คําถามหลักในการศึกษา
คําถามที่ 1 ภูมิปญญาในการปลูกสรางบานเรือนของชาวเขากะเหรีย่ งปกาเกอะญอเปน
อยางไรและมีความสัมพันธกับระบบนิเวศในบริบทที่ตั้งอยางไร
คําถามที่ 2 บานเรือนพื้นถิ่นปกาเกอะญอมีแนวคิดที่สอดคลอง กับการพยายามดูแล
ทรัพยากรและรักษาปา เชนเดียวกับการทําไรหมุนเวียนหรือไม
4. ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษาดานเนือ้ หา
ก.ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของดานประวัตศิ าสตรสภาพภูมิศาสตร วิถีชีวิต
ความเชื่อ การสรางที่อยูอาศัย หมูบาน การทําไรหมุนเวียน อาชีพรวมถึงปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ข.ศึกษาลักษณะทางกายภาพของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
- ลักษณะทางกายภาพของผังหมูบาน ในภูมิประเทศตางๆ
- รูปแบบของบานเรือนชาวเขากะเหรีย่ งปกาเกอะญอ
- การอยูอาศัย ที่วางและการใชพื้นที่ภายใน ภายนอก
- ความสัมพันธระหวางการใชพื้นที่กับความเชื่อ และการดํารงชีวิต
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- โครงสรางและวัสดุกอสราง
- รายละเอียดทางสถาปตยกรรม
- องคประกอบอื่นๆของชุมชนโดยสังเขป
2. ขอบเขตการศึกษาดานพืน้ ที่

ภาพที่ 1 แสดงตําแหนงพื้นที่ศึกษา
ที่มา : แผนที่ประเทศไทยแยกตามกลุมชาติพันธุ[ออนไลน],เขาถึงเมื่อ 7 กันยายน 2550.
เขาถึงไดจาก http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/...
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ทําการศึกษาและเลือกพื้นที่โดยอางอิงจาก
การวิจัยระบบการเกษตรแบบไรหมุนเวียน
สถานภาพและการเปลี่ยนแปลง โดย ศ.ดร. อานันท กาญจนพันธุ และคณะวิจัยคณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เลือกพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 11 หมูบาน โดยจําแนกตามเงือ่ นไขการปรับตัว
โดยใชเกณฑดงั ตอไปนี้
1.ระยะเวลาและรอบของการหมุนเวียนการใชที่ดิน รอบหมุนเวียนมีระยะเวลายาวนาน
เพียงพอหรือไม ที่จะทําใหระบบการเกษตรแบบไรหมุนเวียนมีความยั่งยืน (ระบบทีย่ งั่ ยืนโดยสวน
ใหญตองมีรอบหมุนเวียนไมต่ํากวา 7 ป )
2.ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ
3.ศักยภาพในการปรับความเชื่อมโยงของระบบไรหมุนเวียนกับระบบนิเวศเกษตร
อื่นๆ รวมทั้งทางเลือกตางๆ ในการหาเลี้ยงชีพ
4.อํานาจของชุมชนในการบังคับใชกฎเกณฑเพื่อควบคุมและจัดการทรัพยากร
จากเกณฑดังกลาว สามารถจําแนกหมูบานเปน 3 กลุม ไดแก
ก.ระบบไรหมุนเวียนที่ปรับตัวอยางยัง่ ยืน เปนระบบการผลิตที่มีไรหมุนเวียนเปนระบบ
หลัก หมูบานไดรับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลนอย มีเปาหมายการผลิตเพือ่ การยังชีพเปน
หลักสามารถพึ่งพาตนเองดานอาหารได และมีการผลิตเพื่อขายในระดับต่ํา ระบบอยูไดดว ยตนเอง
สามารถปรับตัวไดดี มีการพึง่ พาภายนอกไมมากนัก กลุมหมูบานในระบบดังกลาวไดแก
1.หมูบานแมอมุ พาย หมู 5 ต.แมโถ อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน (ปกาเกอะญอ)
2.หมูบานเซโดซา หมู 9 ต.ปางหินฝน อ.แมแจม จ.เชียงใหม (ปกาเกอะญอ)
3.หมูบานแมลานคํา หมู 6 ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม (ปกาเกอะญอ)
4.หมูบานปาคา
หมู 1 ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม (ปกาเกอะญอ)
5.หมูบานกลาง
หมู 5 ต.บานดง อ.แมเมาะ จ.ลําปาง
(โปว)
ข.ระบบไรหมุนเวียนที่ปรับตัวแบบมีทางเลือก เปนระบบการผลิตที่มีไรหมุนเวียนเปน
ระบบรอง ผสมผสานกับระบบเกษตรกึ่งถาวร เชน วนเกษตร สวนพืชเศรษฐกิจ หรืออาชีพนอก
การเกษตร เชน รับจาง หรือการทองเที่ยว หมูบานไดรับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลบาง และ
มีการปรับตัวไปสูการผลิตเพื่อขายในระดับปานกลาง ชาวบานยังควบคุมและจัดการระบบการผลิต
ไดดีพอควร แตมีเงื่อนไขที่ทําใหมีความเสี่ยง และมีแนวโนมที่อํานาจของชุมชนอาจถูกบั่นทอน
ไดจากปญหาหนี้สิน และมีคนภายนอกเขาไปรวมใชทรัพยากร กลุมหมูบานในระบบดังกลาวไดแก
1.หมูบานหินลาดใน หมู 7 ต.บานโปง อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย (ปกาเกอะญอ)
2.หมูบานหวยหอย หมู 3 ต.แมวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม (ปกาเกอะญอ)
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ค.ไรหมุนเวียนที่ปรับตัวอยางพึง่ พา เปนระบบไรหมุนเวียนที่พัฒนาไปสูการเกษตรแบบ
ถาวร โดยมีไรหมุนเวียนเปนระบบเสริมผสมผสานกับระบบเกษตรถาวร ในบางหมูบ านไดยุติการ
ทําไรหมุนเวียนลงอยางสิ้นเชิง แลวปรับตัวไปสูการผลิตเพื่อขายเต็มรูปแบบ เพราะไดรับแรง
กดดันจากนโยบายรัฐอยางมาก ไรหมุนเวียนชนิดนี้มีปญ
 หาเรื่องการปรับตัว กลาวคือ เกษตรกร
สามารถกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงไดไมมากนัก ในบางหมูบาน การปรับตัวสรางปญหาการ
พึ่งพาภายนอกสูง เปนระบบที่ปรับตัวแลวอยูไมไดดวยตนเอง กลุมหมูบ านในระบบดังกลาวไดแก
1.หมูบานหวยหก หมู 13 ต.ศรีถอย อ.แมสรวย จ.เชียงราย (ลาหู)
2.หมูบานขุนแปะ หมู 12 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม (ปกาเกอะญอ)
3.หมูบานแมปาคี หมู 12 ต.สันทราย อ.พราว
จ.เชียงใหม (ปกาเกอะญอ)
4.หมูบานปางอีกา หมู 8 ต.แมแรม อ.แมริม จ.เชียงใหม (ปกาเกอะญอ)
ทั้งนี้ขั้นตอนการเลือกพื้นที่ศกึ ษาทางดานสถาปตยกรรมพืน้ ถิ่นคัดเลือกจากหมูบานทั้ง 11
หมูบาน ที่มีการศึกษาทางดานสังคม และดานเกษตรกรรมแบบไรหมุนเวียนเบื้องตนแลว จาก
จุดประสงคการศึกษาเนนศึกษาถึงภูมิปญญาดั้งเดิมของชาวปกาเกอะญอ ในดานการสรางที่อยูอาศัย
ที่สัมพันธกับวัฒนธรรมการทําไรหมุนเวียน จึงคัดเลือกกลุมหมูบานทีศ่ ึกษาโดยเลือกกลุมหมูบานที่
อยูในระบบไรหมุนเวียนที่ปรับตัวอยางยั่งยืนเปนหลักกอน เนื่องจากมีวิถีชีวิตทีย่ ังเกี่ยวของกับการ
ทําไรหมุนเวียนมากที่สุด ถัดมาจะเปนกลุมหมูบานในระบบไรหมุนเวียนที่ปรับตัวแบบมีทางเลือก
โดยการศึกษาในครั้งนี้จะไมรวมกลุมหมูบา นในระบบไรหมุนเวียนที่ปรับตัวอยางพึ่งพา เนื่องจาก
หมูบานมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก จนเหลือภูมิปญญาทางดานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นปกาเกอะญอ
ในภูมิปญญาแบบดั้งเดิมนอยมาก
การศึกษาครั้งนี้ไดเลือกพืน้ ที่ศึกษาทั้งหมด 3 หมูบานดังนี้
กรณีศึกษาหมูบ านในระบบไรหมุนเวียนทีป่ รับตัวอยางยัง่ ยืน
1.หมูบานเซโดซา หมู 9 ต.ปางหินฝน อ.แมแจม จ.เชียงใหม
2.หมูบานแมลานคํา หมู 6 ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม
กรณีศึกษาหมูบ านในระบบไรหมุนเวียนทีป่ รับตัวแบบมีทางเลือก
3.หมูบานหวยหอย หมู 3 ต.แมวนิ
อ.แมวาง จ.เชียงใหม
ทั้งนี้เกณฑการเลือกพื้นที่ศกึ ษามีคําอธิบายเพิ่มเติมอยางละเอียดอยูในบทที่3 ซึ่งเปนสวนที่
ศึกษาเกีย่ วกับสภาพแวดลอมทั่วไปและผังบริเวณของหมูบานปกาเกอะญอ
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แผนที่ที่ 1 แสดงตําแหนงหมูบานทั้ง 11 หมูบาน
ที่มา : แผนที่ภาคเหนือตอนบน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 7 กันยายน 2550.
เขาถึงไดจาก http://www.clickthai.de/Bilder/Karten/ThaiN70.gif
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5. ขั้นตอนของการศึกษา
1. ขั้นรวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ
- รวบรวมเอกสาร หนังสือและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวของ แบงเปน 3 เรื่องที่ศึกษา
คือ ศึกษาประวัติศาสตรชาติพันธุ ศึกษาเรื่องไรหมุนเวียนในมิติตางๆที่หลากหลาย และศึกษาดาน
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นปกาเกอะญอและสถาปตยกรรมใกลเคียงที่เกี่ยวของ
- การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของในที่นี้หมายถึงชาวบานปกาเกอะญอผูเปนเจาของ
ภูมิปญญาและเปนผูสืบทอดองคความรูโดยตรงจากบรรพบุรุษชาวปกาเกอะญอ
- การสํารวจเก็บขอมูลภาคสนามในระดับผังหมูบานเพื่อศึกษาถึงการตั้งถิ่นฐาน การยาย
ตําแหนงหมูบา นตามที่ไรหมุนเวียน และความสัมพันธของหมูบานปกาเกอะญอกับระบบนิเวศปา
- การเก็บขอมูลภาคสนามสถาปตยกรรมพื้นถิ่น กรณีศึกษาเรือนปกาเกอะญอที่ตั้งอยูใน
หมูบาน 3 หมูบาน
2. การวิเคราะหขอมูล
- ลักษณะการวางผังหมูบาน และรูปแบบสถาปตยกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมปิ ระเทศ
ภูมิอากาศ และระบบนิเวศ
- อิทธิพลที่สงผลตอรูปแบบการวางผังและรูปแบบสถาปตยกรรม
- รูปแบบทางสถาปตยกรรม การจัดทีว่ าง องคประกอบ รวมถึงการเลือกใชวัสดุ
- ลักษณะการปรับตัวของบานเรือนชาวเขากะเหรี่ยงปกาเกอะญอ
3. การสังเคราะหสรุปขอมูล
- ประเมินคุณคาของสถาปตยกรรม ในรูปทรง ที่วาง การใชสอยและลักษณะเฉพาะตัวของ
บานเรือนชาวเขากะเหรีย่ งปกาเกอะญอวามีความยั่งยืนหรือไม
- อธิบายถึงการปรับตัวของการอยูอาศัยตามกรณีศึกษาตางๆและเปรียบเทียบ เพื่อหาปจจัย
ในการกอใหเกิดความเปลีย่ นแปลง
6. วิธีการศึกษา
1.ศึกษาขอมูลจากเอกสารทุติยภูมิตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับ ประวัติความเปนมา ของการตั้ง
ถิ่นฐาน และลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมทองถิ่น
2.ศึกษาขอมูลทุติยภูมดิ านสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ จากแผนที่ภาพถายทางอากาศ
เพื่อใหทราบถึง ความเปนมา พัฒนาการ และสภาพปจจุบันของพื้นที่ ทั้งที่เปนสภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติและสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น
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3.ขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณและแบบสอบถาม เพือ่ ทราบถึงระยะเวลาของการคงอยู
วิถีชีวิต และสังคมวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น ความสัมพันธของชุมชน อายุการสราง วัสดุและสภาพทาง
กายภาพ การคงอยูและศักยภาพในการคงอยูของสถาปตยกรรม
4.สํารวจทางกายภาพผังบริเวณหมูบานและ รายละเอียดของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ดวยการ
รังวัดและเขียนบันทึกดวยลายเสน
5.นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และการสํารวจ รังวัดกรณีศึกษาที่ไดทําการคัดเลือก
เพื่อนําไปสูการวิเคราะห และสังเคราะห สรุปผลการศึกษาตอไป
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ไดทราบถึงขอเท็จจริงในดานคุณคาของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
ของชาวเขากะเหรีย่ ง
ปกาเกอะญอ วามีความสัมพันธกับระบบนิเวศปาอยางไร และมีความยั่งยืนหรือไม
2.ไดทราบถึงภูมิปญญาดานการปลูกสรางที่อยูอาศัยของชาวเขากะเหรีย่ งปกาเกอะญอ ที่ได
สั่งสมและถายทอดมาจนถึงปจจุบัน
3.ไดทราบถึงการปรับตัวของการปลูกสรางที่อยูอาศัย ของชาวเขากะเหรี่ยงปกาเกอะญอ
แนวโนมการคงอยูและการเปลี่ยนแปลง ภายใตอิทธิพลตางๆ
8. ทฤษฎี บทความและผลงานวิชาการที่เกีย่ วของ
1.งานวิจยั วรรณกรรม และการศึกษาทางดานประวัติศาสตร สังคมศาสตร มานุษยวิทยา
และระบบเกษตรแบบไรหมุนเวียน
การศึกษาทางดานมานุษยวิทยา ที่เกี่ยวของกับคนปกาเกอะญอมีอยูมากมาย เปนผลจากการ
ตอสูเรียกรองพื้นที่ทางสังคมของคนปกาเกอะญอ ในการทําไรหมุนเวียนและการตอสูในเรื่องปา
ชุมชน ดังเชนในการศึกษาของ อัจฉรา รักยุติธรรม เรื่องอัตลักษณไรหมุนเวียน และการศึกษา
ของ ศาสตราจารย ดร. ยศ สันตสมบัติ ในหลายประเด็น ไดแก นิเวศวิทยาชาติพนั ธุ ทรัพยากร
ชีวภาพ และสิทธิชุมชน การศึกษาเรื่อง พลวัติสิทธิชุมชน : กระบวนทัศนทางมานุษยวิทยา และ
การศึกษาเรื่อง พลวัตและความยืดหยุน ของสังคมชาวนา : เศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือและการปรับ
กระบวนทัศนวาดวยชุมชนในประเทศโลกที่สาม เปนตน มีการศึกษาทางดานไรหมุนเวียนในดาน
การเกษตรบนที่สูง ไดแก ศาสตราจารย ดร. อานันท กาญจนพันธและคณะวิจยั ในรายงานการวิจยั
ระบบการเกษตรแบบไรหมุนเวียน : สถานภาพและการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงบทความที่ถายทอด
โดยคนปกาเกอะญอเอง เชน บือพอ ในหนังสือ ไรหมุนเวียน ในวงจรชีวิตชนเผาปกาเกอะญอ และ
ปาเจ็ดชั้น ปญญาปราชญ งานเขียนผานคําบอกเลาของปราชญชาวบาน พอหลวง จอนิ โอโดเชา
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โดย กรรณิการ พรมเสาร และ เบญจา ศิลารักษ และมีการศึกษาทางดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน
การศึกษาทฤษฎีตางๆ เชน การเกษตรยั่งยืน เมืองยั่งยืน พุทธเศรษฐศาสตร และในดานการศึกษา
ภาคสนาม และ ทฤษฎีและวิทยาวิธีวิทยาของการวิจยั ทางวัฒนธรรม
2 .ผลงานวิชาการที่ศึกษาทางดานสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
งานศึกษาโดยตรงที่เกี่ยวกับบานเรือนปกาเกอะญอนัน้ นับไดวามีนอยมาก และมีผูศึกษา
เนนในดานตางๆกันไป เชน ทศพร โสดาบรรลุ ป 2543 ศึกษาเรื่อง เรือนพักอาศัยกะเหรีย่ งสกอ
บานทุงแกใต อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม เนนในเรื่องการศึกษารูปแบบทางกายภาพของ
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเปนหลัก และการศึกษาของ สูนฤต เงินสงเสริม ศึกษาในเรื่อง เรือนพักอาศัย
กะเหรี่ยงสกอ บานทุงแกเหนือ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม เนนในเรื่องการศึกษารูปแบบทาง
กายภาพของสถาปตยกรรมพืน้ ถิ่นเชนกัน การศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวของเชน เรือนชาวเขา เปนการศึกษา
รูปแบบของเรือนชาวเขาเผาตางๆ ทั้งสิ้น 7 เผา ของ อาจารย สุพล ปวราจารย ป 2543 ศึกษาถึง
ภาพรวมและความแตกตางของลักษณะเรือนของเผาตางๆ ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท
ศึกษาเรื่องเรือนลัวะ เรือนไตลื้อ และไทใหญ ในเขตภาคเหนือตอนบน และการศึกษาเรือนใน
ภาคเหนือ เรือนกาแล ของอาจารย ลมูล จันทรหอม เปนตน
3.หนังสืออางอิงและบทความขอมูลทางอินเตอรเน็ต
หนังสืออางอิง เชน วารสารและนิตยสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวและสถาปตยกรรม ซึ่ง
คอนขางเปนขอมูลใหม รวมถึงขอมูลทางเวปไซทในอินเตอรเนต ที่เปนเวปของคนปกาเกอะญอ
โดยเฉพาะ มีขอมูล บทความที่เขียนโดยคนปกาเกอะญอเองซึ่งมีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปกาเกอะญอ ไรหมุนเวียน และเรือนพักอาศัย
การศึกษาวิจยั เรื่อง บานเรือนชาวเขากะเหรี่ยงปกาเกอะญอ ความยั่งยืนและการปรับตัว
ภายใตนิเวศวัฒนธรรมไรหมุนเวียน ไดวางเคาโครงการทบทวนวรรณกรรม และศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวของไวเปน 3 หัวขอใหญๆ ดังนี้
1. การศึกษาทางดานประวัติศาสตรชาติพันธุ
2. การศึกษาทางดานไรหมุนเวียน
3. การศึกษาทางดานบานเรือนสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
โดยศึกษาผานงานวิจยั ที่ศึกษาในหลายดาน ไดแก ศึกษาดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน การทําเกษตรกรรมแบบไรหมุนเวียน และวิถีชีวติ รวมถึงสถาปตยกรรมพื้นถิ่นซึ่งเปนหนึง่
ในปจจัยสี่ ในการดํารงชีวิต ซึ่งมีทั้งงานวิจยั ที่มาจากนักวิชาการในหลากหลายสาขา อาจารย
นักศึกษาปริญญาโท เอกสารจากหนวยงานที่เกีย่ วของ รวมถึงเนื้อหาบทความที่เขียนโดยคนปกาเกอะญอเอง ซึ่งไมไดเปนงานวิจยั แตผูศกึ ษาเห็นวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนความรูที่
ไดถายทอดจากประสบการณจริงของผูเขียนที่เปนคนปกาเกอะญอ ซึ่งไดรับถายทอดจากบรรพบุรษุ
มาโดยตรง วรรณกรรมทั้งหมดในบทนี้จะเปนฐานสําหรับการทําความเขาใจในการศึกษาในมิติ
ตางๆ ตอไป
1. การศึกษาทางดานประวัตศิ าสตรชาติพนั ธุ
วิเชียร อันประเสริฐ กลาวถึงลักษณะทัว่ ไปทางชาติพนั ธุของกระเหรี่ยงวา
ประวัติศาสตรในยุคเริ่มตนของกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) ในประเทศไทยยังไมมกี ารบันทึก
วามีความเปนมาอยางไร เชื่อวากําเนิดมาจากบริเวณตอนเหนือของประเทศพมาและไทย และมีการ
อพยพครั้งใหญ เขาสูประเทศทั้งสองนับแตโบราณกาล และอพยพอยางตอเนือ่ งมาตลอดจนถึง
ปจจุบัน ในประเทศไทยสวนใหญอพยพมาเพราะหนีจากการกดขีจ่ ากพมา ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู
ตามจังหวัดตางๆในภาคเหนือ บริเวณทางชายแดนไทย-พมา ทางทิศตะวันตกของไทยมานานแลว
การจัดแบงกะเหรี่ยงตามภาษาศาสตรบางกลุมไดจัดวางอยูในกลุมของภาษาTibeto-Berman
บางก็จัดอยูในกลุมของ Sino-Tibetan หรือจัดใหเปนกลุมกะเหรี่ยงเอง หรือแบงตามความแตกตาง
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ทางดานสําเนียงอาจแบงได 4 กลุม คือ โปว (Pwo) สกอร (Skaw) ตองสู (Thangsu) และคะยา
(Kayah หรือ Karenni หรือ Red Karen)
ชาวกะเหรีย่ งสืบสายตระกูลทางแม (Matrilineal) ลักษณะการแตงงานเปนแบบผัวเดียวเมีย
เดียว คือมีคูสมรสเพียงคนเดียว และคูสมรสใหมจะตองอาศัยอยูบานของพอแมฝา ยภรรยา สวน
การหยารางเกิดขึ้นภายหลังจะไดคืนคาสินสอดจากผูที่ตอ งการหยาราง การสืบเชื้อสายตระกูลฝาย
แมทําใหผหู ญิงมีสถานภาพเปนหัวหนาครอบครัว
กะเหรี่ยงมีการดํารงชีวิตแบบพึ่งพาอยูกับธรรมชาติ ระบบเศรษฐกิจของชุมชนกะเหรี่ยง
แบบพึ่งพาตนเอง หรือเปนระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ (Subsistance Economy) บนฐานธรรมชาติ
กลาวคือ วัฏจักรการผลิตรอบปตั้งอยูบนฐานการพิจารณาลักษณะสภาพแวดลอมและฤดูกาล ชาว
กะเหรี่ยงจะทําขาวไรที่อาศัยน้ําฝน กิจกรรมการผลิตจึงเขมขนในฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) การ
ทํานาขั้นบันได การปลูกขาวนาดํา ตองอาศัยเงื่อนไขทางพื้นที่บริเวณสองฝงลําธาร โดยอาศัยการ
ทดน้ําจากเหมืองฝาย การเขาใจสภาพแวดลอมและฤดูกาลจึงเปนสิ่งสําคัญเปนอยางยิง่
ชาวกะเหรีย่ งนับถือศาสนาแตกตางกัน บางกลุมนับถือศาสนาพุทธ บางนับถือศาสนา
คริสต แตสวนใหญนับถือผี (Spirit) ตามลักษณะของกลุมชาติพันธุที่มีศูนยรวมอยูที่ความเชื่อในผี
จิตวิญญาณ และอํานาจทีไ่ มไดเกิดจากมนุษย และการปฏิบัติตออํานาจที่อยูเหนือธรรมชาติ หรือ
การออนวอน เพื่อบรรเทาความเจ็บปวย เภทภัย หรือเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ1
การศึกษาของ สูนฤต เงินสงเสริม (2542) กลาวถึงความหมายของคําวาปกาเกอะญอไววา
ชาวกะเหรีย่ ง เรียกตนเองวา “ปกาเกอะญอ” หรือ “ปกากะยอ” หรือ “ปกากะญอ” โดยมี
ความหมายวา “เผาพันธุแหงคน” ในบางแหงชาวกะเหรี่ยงจะใชคําเรียกตนเองวา “กานยอ”
(Kanyaw)
คําวา “กะเหรี่ยง” เปนนามเรียกในภาคกลางของไทย พมาเรียกวา “กะยิ่น” คนไทยในรัฐ
ฉานแหงสหภาพพมา และจังหวัดภาคเหนือของไทยเรียก “ยาง” บางทีก็เรียกวา “กะหราง” ใน
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ แตชาวยุโรป – อเมริกัน เรียกวา “Karen”2

1

วิเชียร อันประเสริฐ, “กะเหรี่ยงกับการจัดการทรัพยากรและความเจ็บปวย,” ในนิเวศวิทยา
ชาติพันธุ ทรัพยากรชีวภาพและสิทธิชุมชน (เชียงใหม : บริษัท วิทอินดีไซน จํากัด, 2547), 197-199.
2
สูนฤต เงินสงเสริม, เรือนพักอาศัยกะเหรี่ยงสกอบานทุงแกเหนือ อ.แมแจม จ.เชียงใหม,(รายงานวิชา
สถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 22.
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การศึกษาของ ทศพร โสดาบรรลุ (2542) กลาวถึงปกาเกอะญอวา
ชาวกะเหรีย่ งมักเรียกตนเองวา “ปกาเกอะญอ” ซึ่งมีความหมายถึง “เผาพันธุแหงคน” อาง
ถึงประวิตร โพธิอาสน เสนอวา “ปกา-เกอะ-ญอ” เปนภาษากะเหรี่ยงสกอ แปลวา “คนที่เรียบงาย”
ซึ่งหมายถึง “สมถะ”3
ลักษณะกายภาพของกะเหรีย่ งสกอโดยทัว่ ไปมีความสูงขนาดปานกลาง กะเหรีย่ งในพื้น
ราบมีความสูงเฉลี่ย 5 ฟุต 3 นิ้ว สวนกะเหรี่ยงบนภูเขา ต่ํากวาประมาณ 3 นิ้ว ผิวพรรณแตกตาง
กันตั้งแตสีเหลืองจนถึงน้ําตาลคล้ํา หนาแบน มีโหนกแกม ตาหยีเล็กนอย ผมสีดําเหยียดตรง
คอนขางหยาบ
การแตงกาย ผูชายสวมกางเกงขายาวแบบจีน สีดําหรือสีขาว กับเสื้อยกดอกพูเปนตอนๆ
แขนสั้น เสื้อยาวแคครึ่งแขน บางคนสวมเสื้อชุดสีดําโพกศีรษะดวยผาแพร ตัดผมสั้นแบบชาวไทย
ทั่วไป
หญิงสาวทุกคนสวมกระโปรงยาวถึงขอเทา ทอผาใชกนั เอง เย็บเอง เสื้อเปนรูปคลายถุง
กระสอบหรือเรียกวาทรงกระบอก มีแขนสั้น สีขาวทั้งชุด ตรงคอผาเปนรูปสามเหลี่ยม ผมไวมวย
ดานหลังพันหลายรอบดวยเสนดายถักสีแดง หรือโพกดวยผาสีขาวอยางสั้นๆ เจาะรูหู เอาตางหูเปน
รูปกลม ใสรอบคอพันดวยเสนดายหรือสรอยลูกเดือยหินลูกปดหลายรอบหรือหลายเสน เด็กหญิง
แตงเชนเดียวกับหญิงสาว ชุดสีขาวถือวาเปนสาวพรหมจารีย
การแตงกายของหญิงที่มีสามีแลว แบงเปนสองสวนคือ สวมเสื้อสั้นลงมาแคเอวใชสีดํา
เปนพื้น ตรงครึ่งอกลางเย็บดวยเสนดายกับลูกเดือยหินสีขาวรูปตารางหมากรุก หรือเปนจุดๆสี
ขาวๆ แสดงเปนเครื่องหมายวาแตงงานแลว4
กรรณิการ พรมเสาร และเบญจา ศิลารักษ (2542) กลาวถึงคนกะเหรี่ยงวา
ตํานานเกาเลาวาถิ่นฐานเดิมของชนเผากะเหรี่ยงอยูทภี่ ูเขา ทอทีปลอกอ มีผูเฒา เทาะแมปา
เปนหัวหนาบานสืบเชื้อสายกันมานานจนลูกเต็มบานหลานเต็มเมืองกระทั่งที่ทํากินไมเพียงพอ เมือ่
จํานวนคนเพิ่มมากขึ้น เทาะแมปาจึงพาลูกๆอพยพยายถิ่นฐานไปหาที่ซึ่งมีดินดี ทีด่ ินที่ถือวาดีนนั้
เทาะแมปาบอกลูกหลานวาใหเอาไมเทาจิ้มลงดินแลวดึงไมเทาออก หลุมนั้นจะเต็มขึน้ มาเอง จิ้มไม
เทาเจ็ดครั้ง หลุมจะเต็มทั้งเจ็ดครั้ง ที่ดินเชนนี้จึงสมควรตั้งบานเรือน ระหวางเดินทางนั้นวากันวา
3

ประวิตร โพธิอาสน, ”พูดอยางกะเหรี่ยง,” บทความในขาวสารศูนยวิจัยชาวเขา. (2523) : 41
4
ทศพร โสดาบรรลุ, เรือนพักอาศัยกะเหรี่ยงสกอบานทุงแกใต อ.แมแจม จ.เชียงใหม (รายงานวิชา
สถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม : มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2542), 22-23.
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เทาะแมปาเดินเร็วมากจนลูกหลานเดินตามไมทัน เดินเร็วบางชาบาง จนมาหยุดตามที่ตางๆแถวลุม
น้ําสาละวินบาง
ลุมน้ําอิระวดีบาง จนกระทั่งทุกวันนี้มกี ะเหรี่ยงอยูอาศัยทัว่ ไปทั้งในเขตพมา
ตลอดจนภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย
คนกะเหรี่ยงนัน้ เปนนักเลานิทาน มีนิทานบอกกลาวถึงประวัติความเปนมาของเผาตนเอง
นับรอยนับพันเรื่อง
นิทานเหลานีแ้ มไมใชหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ใชอธิบายที่มาที่ไปของ
เผาพันธุตนเองได แตก็สะทอนถึงความพยายามในการบอกกลาวลูกหลานผานเรื่องเลาปากตอปาก
ที่อาจเปนจริง แลวกรอนหายไปกับกาลเวลาบาง แตงเติมเสริมขึ้นใหมจนเปนเรื่องเหลือเชื่อบาง
หากนํานิทานชนเผามารอยเรียงกันเราจะไดฟงเรื่องราวตัง้ แตยังไมเกิดโลก ครั้งที่มีแตเวิ้งสมุทร
แลวพระผูเปนเจาบัญชาใหนกแซงแซวออกไปหาดินมาใหพระองคสรางโลก มี ซวา เปนมนุษยคน
แรก กะเหรีย่ งเปนบุตรคนโตของเธอ เลากันไปจนถึงนิทานวันอวสานโลก เมื่อโลกสั่นสะเทือน
หนัก ผูคนลมตายแลว จะมีพี่ชายจากตางดาวมาชวยใหคนดีรอดชีวิต
คนกะเหรี่ยงทีข่ ุนแมวาง ตําบลแมวิน ก็มเี รื่องเลาเปนของตนเอง พวกเขาเชื่อวา แตเดิม
นั้นกะเหรีย่ งอยูอาศัยกันหนาแนนที่ลุมแมนา้ํ ปง โดยอยูทางฝงตะวันออก มีพี่นองลัวะอยูฝ ง
ตะวันตก ตอมาทั้งคนกะเหรี่ยงและพี่นอ งลัวะตางก็ถกู คนเมืองเบียดเบียนจนตองหนีรนไปเรื่อยๆ
ในที่สุดก็ตองมาอยูตามดงดอยมาจนทุกวันนี้
กะเหรี่ยงลุมน้าํ แมวางเปนกะเหรีย่ งสะกอ ที่คนทั่วไปเรียกวา กะเหรี่ยงขาว แตพวกเขา
เรียกขานตัวเองวา ปกาเกอะญอ พวกเขาเชื่อวาเผาพันธุดั้งเดิมของตนเองมีอยูสองตระกูล คือ
ตระกูลกษัตริยแ ละตระกูลเด็กกําพรา ปกาเกอะญอสืบเชือ้ สายมาจากตระกูลเด็กกําพรา เห็นไดจาก
ที่มีความเชื่อเรือ่ งโถบีขา นกฟาจาวขาว ทั้งยังมีคํากลอนและนิทานมากมายที่กลาวถึงเด็กกําพรา
นอกจากนี้คนปกาเกอะญอยังใหความสําคัญกับเด็กกําพราและหญิงมาย
โดยถือวาเปนผูที่ตอง
ไดรับความเกือ้ กูลจากพี่นองปกาเกอะญอดวยกัน5

5

กรรณิการ พรมเสาร และเบญจา ศิลารักษ, ปาเจ็ดชั้น ปญญาปราชญ จากคําบอเลาของ พอหลวง จอนิ
โอโดเชา (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอมรินทร,2542), 17-21.
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2. การศึกษาทางดานไรหมุนเวียน
ความหมายของเกษตรกรรมยั่งยืน
คณะกรรมการสมัชชาเกษตรกรรมทางเลือกครั้งที่ 3 (2547) ใหคํานิยามของเกษตรกรรม
ยั่งยืนวา “เกษตรกรรมยั่งยืน” เปนวิถีเกษตรกรรมที่ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และดํารงรักษาไวซงึ่
ความสมดุลของระบบนิเวศ สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพและพอเพียงตามความจําเปนพืน้ ฐาน
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรและผูบริโภค พึ่งพาตนเองไดในทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเอื้ออํานวย
ใหเกษตรกรและชุมชนทองถิ่นสามารถพัฒนาไดอยางเปนอิสระ ทัง้ นี้เพื่อความผาสุกและความอยู
รอดของมวลมนุษยชาติโดยรวม
หลักการ 10 ประการของระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
1. ใชประโยชนและพัฒนาภูมิปญ
 ญาพื้นบานเพื่อใชในระบบเกษตรกรรม
2. สงเสริมใหเกษตรกรมีบทบาทหลักในการพัฒนาความรูแ ละการวิจัยทางการเกษตร
3. ใชทรัพยากรจากภายในและลดการใชปจจัยการผลิตจากภายนอก
4. หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีเพื่อการเกษตร และผลิตภัณฑที่ไดมาจากเชือ้ เพลิงฟอสซิล
5. ใหความสําคัญสูงสุดในการปรับปรุงบํารุงอยูไดอยางยั่งยืน
6. ใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ สรางความหลากหลายของกิจกรรมการ
ผลิตทางการเกษตรในไรนา และผสมผสานกิจกรรมการผลิตใหเกื้อกูลประโยชนตอกันอยางสูงสุด
7. ควบคุมศัตรูพชื โดยวิธีธรรมชาติ และวิธีการซึ่งไมใชสารเคมีรูปแบบตางๆ
8. ผลิตอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการ มีธาตุอาหารครบถวนในปริมาณที่เพียงพอแก
ความตองการที่จําเปนในการดํารงชีวิต โดยตอบสนองตอความตองการอาหารและปจจัยในการ
ดําเนินชีวิตภายในครอบครัวและชุมชนกอน เปนเบื้องตน
9. ปฏิบัติตอธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตอื่นดวยความเคารพ
10. เอื้ออํานวยใหเกษตรกรและชุมชนสามารถพัฒนาตนเองไดโดยอิสระ พึ่งพาตนเองได
โดยปราศจากการครอบงําจากภายนอก
การทําเกษตรกรรมตามแนวทางของเกษตรกรรมยั่งยืนทีไ่ ดรับการยอมรับจากขบวนการ
เกษตรกรรมยัง่ ยืนในประเทศไทยนัน้ สามารถจําแนกไดเปนกลุมหรือรูปแบบใหญ 6 รูปแบบไดแก
1.ระบบไรหมุนเวียน 2. วนเกษตร (Agro Forestry) 3. เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming)
4. เกษตรอินทรีย (Organic Farming) 5. เกษตรธรรมชาติ (Nature Farming) 6. เกษตรทฤษฏีใหม
ทั้งนี้คณะกรรมการสมัชชาเกษตรกรรมทางเลือกครั้งที่ 3 ไดอธิบายถึงระบบไรหมุนเวียน
ไววา
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ระบบไรหมุนเวียน เปนระบบเกษตรกรรมพื้นบานที่กระจายอยูในหลายวัฒนธรรม โดย
ในปจจุบนั นั้นหลงเหลืออยูในหมูชาวปกาเกอะญอ ในทีส่ ูงของภาคเหนือและตะวันตกของประเทศ
โดยเปนระบบการเพาะปลูกพืชในพืน้ ที่หนึ่งในชวงเวลาหนึ่ง จากนั้นจะยายพื้นที่เพาะปลูกไปยัง
พื้นที่ใหม เพือ่ ใหพื้นทีเ่ ดิมเริ่มฟนความอุดมสมบูรณ แลวหมุนเวียนกลับมาใชประโยชนในพื้นที่
เดิมอีกครั้งหนึง่ การปลูกพืชในระบบไรหมุนเวียนเปนการปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยมีขาว ผัก
และพืชใชสอยตางๆปลูกอยูใ นระบบเปนจํานวนมาก และอาจถือไดวาเปนรูปแบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน ที่สามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพไวไดมากที่สุดระบบหนึ่ง ในขณะที่เกษตรกรที่
รักษาระบบเกษตรกรรมเชนนี้เอาไวมเี กณฑคุณคาในการเคารพและนอบนอมตอธรรมชาติ ดังคํา
กลาวที่วา “ใชประโยชนจากน้ําตองรักษาน้ํา ใชประโยชนจากปาตองรักษาปา” เปนตน
ระบบไรหมุนเวียนตกอยูภ ายใตวิบากกรรมมาเนิ่นนาน ดวยถูกเขาใจวาเปนระบบไรเลื่อน
ลอยที่ทําลายปาไมในพืน้ ที่สูง ทั้งๆที่เปนระบบที่อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งอุดมสมบูรณดว ยภูมิปญญาของผูคนที่อยูดํารงชีวิตใกลชิดกับธรรมชาติ และเคารพ
ตอธรรมชาติยิ่งกวาเกษตรกรกลุมใดๆ
การฟนฟูไรหมุนเวียนใหดําเนินไปได
โดยสามารถตอบสนองตอการผลิตอาหารและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไปพรอมๆกัน จะเปนยุทธศาสตรสําคัญของการจัดการทรัพยากรใน
พื้นที่สูง รวมทั้งเปนการใหการยอมรับตอสิทธิของชุมชนทองถิ่นที่ไดระบุไวในรัฐธรรมนูญ6
ยศ สันตสมบัติ (2547) กลาวถึงชาวเขากลุมชาติพันธุตางๆ ในเขตภาคเหนือตอนบนวา
สัมพันธภาพระหวางมนุษยกับธรรมชาติตามความเขาใจ และการตีความของกลุมชาติพันธุ
ตางๆ ยอมมีความแตกตางกันออกไป โดยขึ้นอยูก ับบริบทและเงื่อนไขทางกายภาพ ประวัติศาสตร
และสังคมวัฒนธรรมของแตละกลุมเปนสําคัญ กลุมชาติพันธุมีรูปแบบของการตั้งถิ่นฐาน ตลอดจน
พัฒนาการและการปรับตัวของระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากรแตกตางกัน การปรับตัวและ
ดํารงชีวิตอยูใ นระบบนิเวศที่แตกตางกันทั้งในแงของพืน้ ที่ ภูมิประเทศ ระดับความสูง ความลาด
ชัน ลมฟาอากาศ พื้นที่รับแสงแดดเปนตน ทําใหระบบความรูทองถิ่นมีความแตกตางกันโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ความรูในเรื่องของพืชอาหาร สมุนไพร พรรณไม และระบบการจัดการทรัพยากร
เงื่อนไขที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหระบบความรูของกลุมชาติพันธุตางๆมีลักษณะที่หลากหลาย
คือ การอพยพยายถิ่นที่อยูและที่ทํากินและการปลูกฝนในอดีต
6

คณะทํางานวิชาการสมัชชาเกษตรกรรมทางเลือกครั้งที่3, เกษตรกรรมยั่งยืน วิถีเกษตรกรรมเพื่อความ
เปนไท ความเรียงวาดวยความหมายหลักการและขอเสนอทางนโยบาย (กรุงเทพ : พิมพดีการพิมพ, 2547), 26.
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นอกเหนือจากเงื่อนไขทางกายภาพแลว เงื่อนไขทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตางๆ เชน
ความเชื่อ ประเพณี พิธกี รรมก็มักเปนเงื่อนไขที่สอดคลองกับลักษณะทางกายภาพ และสงผลใหแต
ละกลุมเลือกถิ่นที่อยูแตกตางกันออกไป เชน ชาวเมีย่ น ซึ่งมีขอหามมากมายในการคัดเลือกสถาน
ที่ตั้งหมูบาน ไมวาจะเปนการเสี่ยงทายกับผี วาสามารถอยูในบริเวณดังกลาวไดหรือไม หรือกลุม
ลีซอ ที่จะเลือกตั้งหมูบานในพื้นที่ที่มีลักษณะของการโอบลอมของภูเขาชาย-หญิง เพื่อความรมเย็น
รวมทั้ง ชาวอาขา ที่จะตองตั้งถิ่นฐานอยูบนดอยลูกกลางโดยเชื่อวาจะอยูไ ดอยางรมเย็นเปนสุข
หากพิจารณาจากลักษณะการตั้งถิ่นฐาน เราสามารถแบงแยกกลุมชาติพันธุตางๆ ในเขต
ภาคเหนือตอนบนออกไดดงั ตอไปนี้
1.พิจารณาจากลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน โดยแบงออกเปนกลุมชาติพันธุที่มีการตั้งถิ่น
ฐานถาวร เชน ลัวะ ปกาเกอะญอ ขมุ เปนตน กลุมชาติพันธุเหลานี้จะมีลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
แตกตางไปจากกลุมที่มีการอพยพเคลื่อนยาย หรือกลุมชนที่เคยปลูกฝนเปนหลัก เชน มง อาขา
มูเซอร ลีซอ เมี่ยน อยางไรก็ตามการอพยพเคลือ่ นยายถิ่นที่อยูและที่ทํากินของกลุมชาติพันธุ
เหลานี้ บางครั้งก็อาจมีการเคลื่อนยายกลับมาที่เดิมเชนกัน ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับเงื่อนไขของสภาพดินที่
ฟนตัวและสามารถกลับมาทําเกษตรไดอีก เปนตน
2.พิจารณาจากระดับความสูงของการตัง้ ถิน่ ฐาน โดยแบงออกเปนกลุม ที่อยูในระดับความ
สูงจากน้ําทะเลมาก เพื่อทําการปลูกฝน ไดแก มง ลีซอ อาขา มูเซอร เมี่ยน กลุมที่อยูในระดับ
ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ไดแก ปกาเกอะญอ ลัวะ ขมุ และคนไทพื้นราบบางสวน
ซึ่งเปนกลุมชาติพันธุที่ไมเนนการปลูกฝนในระดับการผลิต แตปลูกพืชเศรษฐกิจหลักคือ พริก
และกลุมที่อยูใ นระดับพืน้ ราบ ไดแกคนเมือง ไทใหญ และไทลื้อ เปนตน
3.พิจารณาจากลักษณะของการสรางบานและการทําการเกษตร โดยแบงออกเปนกลุมที่
สรางบานและทําการเกษตรบนที่ลาดเขา ไดแก มง มูเซอร เมี่ยน อาขา และกลุมที่สรางบานและ
ทําการเกษตรในหุบเขา คือ ลัวะ ปกาเกอะญอ บางครั้งลีซอก็ชอบอยูในที่เนินระหวางหุบเขาเชนกัน
หากเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพหรือเขตพื้นที่ที่อยูอ าศัย กับระบบการผลิตของกลุม
ชาติพันธุตางๆที่ดํารงชีวิตอยูบ นพื้นที่สูง จะมีระบบการเกษตรแบบตัดฟนโคนเผาเปนหลัก ซึ่งหาก
พิจารณาในประเด็นดังกลาว สามารถแยกไดจากระบบการพักฟน ดินคือระบบการทําไรหมุนเวียน
และระบบการทําไรแบบยายที่
การทําไรหมุนเวียน (Rotational Farming) คือ ระบบการเพาะปลูกในเวลาอันสั้นและใช
เวลาพักดินนาน กลุมที่ทําการเกษตรลักษณะนี้คือ ชาวปกาเกอะญอ ลัวะและฉิ่น มีการใชพื้นที่
คอนขางแนนอน และทําการเกษตรเฉพาะฤดูฝน โดยการถางและเผาไรเพื่อเพาะปลูกพืชเพียง 1 ป
โดยเนนการปลูกขาวไร แลวปลอยใหที่ดนิ ฟนตัวตามธรรมชาติประมาณ 5-10 ป หรืออาจปลอย
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ที่ดินใหพักสัน้ หรือยาวกวานี้เล็กนอย
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพความอุดมสมบูรณของดินแลวคอย
กลับไปทําใหม นอกจากการทําไรหมุนเวียนแลว กลุมชาติพันธุเหลานี้ยังมีระบบการผลิตแบบนา
ดําและนาขัน้ บันได โดยใชทั้งน้ําฝนและระบบการชลประทานทดน้ํา สวนการทําไรแบบยายที่
(Shifting Cultivation) ของชาวมง เยา อาขา ลีซอ มูเซอร ในอดีตนั้น เปนการถางและเผากอนเตรียม
ดิน เพื่อปลูกและใชพื้นทีป่ ลูกพืช ซึ่งจะปลูกติดตอกันจนดินเสือ่ มจึงยายทีไ่ ปพื้นที่ใหมโดยไม
กลับมาใชพื้นที่เดิมอีก
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตางๆ กอกําเนิดและดําเนินไปในลักษณะที่หลากหลาย วิถีของ
กลุมชนตางๆ ใชชีวิตอยูใน “ภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม” (Cultural Landscape) ที่พวกเขามีสว นรวม
สรางขึ้นในบริบทของธรรมชาติแวดลอม กลุมชาติพันธุตางๆ ไดนําเอาหุบเขา ทุงราบ ผืนปาและลํา
น้ํามาเปนคลังแหงปญญา ดวยการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการปา ทีด่ ิน แหลงน้ํา และเพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพใหกบั ธรรมชาติแวดลอม ภูมิทัศนวัฒนธรรมจึงเปนภาพสะทอนใหเห็นถึง
ความสําเร็จและศักยภาพของการสรางสม และพัฒนาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการ
ใชประโยชน การอนุรักษ การพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน7
อัจฉรา รักยุตธิ รรม (2547) กลาวถึงอัตลักษณไรหมุนเวียนไววา
ไรหมุนเวียน ไมใชไรเลื่อนลอย กระบวนการสรางอัตลักษณเพื่อแกขอกลาวหา เริ่มจาก
การใชคําวา “ไรหมุนเวียน” (Rotational Cultivation) แทน “ไรเลื่อนลอย” (Shifting Cultivation)
ที่มีความหมายในทางลบวาเปนการแผวถางปาเพื่อเพาะปลูกไปเรื่อยๆ นอกจากนั้น ดวยอคติทาง
ชาติพันธุที่มีตอกลุมชนบนพื้นที่สูงวาเปนกลุมชนที่ลาหลัง ไรอารยธรรม ไรหมุนเวียน จึงไมได
ยอมรับวาเปน “ระบบการเกษตร” หากแตเปนการทํามาหากินของ “กลุมคนเรรอน” ที่ลาหลัง
หรือตกคางมาจากประวัติศาสตร
ไรหมุนเวียนไมไดทําลายปา การโคน ถางและเผา ในระบบไรหมุนเวียน ที่ถูกมองวาเปน
การทําลายปานั้น
มีการสรางคําอธิบายใหมวา
เปนกระบวนการผลิตที่เกิดจากเงื่อนไขทาง
ภูมิศาสตร ที่ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา พื้นที่ลาดชัน ไมสามารถสะสมธาตุอาหารที่สะสมอยูใน
ตนไมใหกลายเปนปุยบํารุงดินกอนทําการเพาะปลูก
การถางไรจะลิดเฉพาะกิง่ กานของไมใหญ
สวนตนไมขนาดกลางจะตัดเหลือตอไวใหมีความสูงระดับเอว ซึ่งหลังจากการเพาะปลูกและเก็บ
เกี่ยวผลผลิตแลว ตอไมเหลานั้นจะสามารถแตกหนอไมและฟนสภาพเปนปาไดอยางรวดเร็ว สวน
7

ยศ สันตสมบัติ. นิเวศวิทยาชาติพันธุ ทรัพยากรชีวภาพและสิทธิชุมชน(เชียงใหม : บริษัทวิทอินดีไซน
จํากัด,2547), 12-15.
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การเผาอยางถูกวิธีก็จะไมทําใหดนิ สูญเสียธาตุอาหาร และยังไมทําใหตอไมที่หลงเหลือจากการถาง
ไรตายลงไปดวย
การชะลางพังทลายของหนาดิน ยังเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ระบบไรเลื่อนลอยถูกกลาวหาวา
เปนการเกษตรที่ทําลายระบบนิเวศ แตไรหมุนเวียนอธิบายวา การใชไมแหลมแทงดินเพื่อหยอด
เมล็ดแทนที่จะใชจอบพลิกหนาดินหรือไถพรวน เปนวิธกี ารที่ชวยไมใหหนาดินพังทลาย ขณะเดียว
กันการปลูกพืชพรรณที่หลากหลาย ยังชวยใหผิวดินมีสิ่งปกคลุม และการปลอยตอไมไวในแปลง
เพาะปลูก ทําใหรากไมเหลานั้นทําหนาทีช่ วยยึดเกาะหนาดินไมใหเกิดการชะลางพังทลาย
อีกทั้งยังมีขออธิบายในหัวขอตางๆอีกที่ไมไดยกมาในที่นี้ เชน ไรหมุนเวียนชวยอนุรักษ
พันธุกรรมพื้นบาน เปนเกษตรยั่งยืน-วนเกษตร และเกษตรอินทรีย เปนภูมิปญญาไมใชระบบลา
หลัง อีกทั้งไรหมุนเวียนยังใหความสําคัญกับบทบาทผูหญิงโดยเฉพาะการเก็บ คัดเลือก และสืบ
ทอดเมล็ดพันธุ และอํานาจการตัดสินใจในกระบวนการผลิตเปนอยางมาก เชนตัดสินใจวาจะปลูก
พืชพันธุใดในแตละป ใหเหมาะสมกับพื้นที่และโฉลกของคนในครัวเรือนของตน ตลอดจน
ตัดสินใจวาจะใหหรือแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุกับผูใดไดบาง8
ยศ สันตสมบัติ (2546) กลาวถึงหลักการเชิงนิเวศและระบบการจัดการทรัพยากรวา
คนปกาเกอะญอมองวาปาที่อุดมสมบูรณจะตองมีเจ็ดชั้น นั่นคือ ปาดกอุดมไปดวยความ
หลากหลายของพันธุพืช สัตว และสิ่งมีชวี ิตที่อาศัยอยูรวมกัน และพึง่ พาอาศัยซึ่งกันและกันอยาง
เกื้อกูล ไมมีสงิ่ มีชีวิตใดอยูไดโดยลําพัง เมือ่ ไมตนหนึ่งลมลงสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็พลอยถูกทําลายไปดวย
ตนไม มด เอื้อง และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ถูกทําลายลงพรอมกัน เพื่อประโยชนสุขของมนุษย ดังนั้น
บทเรียนที่มนุษยควรไดรับก็คือ เราควร “ให” ผูอื่นเชนเดียวกัน ปาแตละชั้นยังเปนสัญลักษณของ
วัฏจักรของชีวติ มนุษย ปกาเกอะญอใชคําวา “ปกา มี ปกา” ปกา ซึ่งหมายถึง ปา เปนคําเรียกผูอาวุโส
หรือผูที่เปยมไปดวยภูมิปญญาและสามารถใหบทเรียนสัง่ สอนลูกหลานรุนตอๆไป
คําวา ปา หรือ ปกา มิไดหมายถึง ที่ดิน หากแตเปนระบบนิเวศและระบบความสัมพันธที่
ครอบคลุมพืช ตนไม สัตว แมลง และสิ่งมีชีวิตทั้งมวล รวมทั้งตัวมนุษยดว ย สรรพสิ่งตางๆไดมอบ
ชีวิตใหกับปาและปาก็มอบชีวิตกลับมาเปนวงจรแหงความสัมพันธที่ซับซอนและเคลื่อนไหว ผืนปา
ที่อุดมสมบูรณสามารถแบงออกไดเปนระบบนิเวศขนาดเล็กที่หลากหลาย
หรือที่พอหลวงจอนิ
ผูผลิตวัฒนธรรมปกาเกอะญอ เรียกวา ปาเจ็ดชั้น
8

อัจฉรา รักยุติธรรม, “อัตลักษณไรหมุนเวียน,” ในเกษตรกรรมยั่งยืน อัตลักษณทางวัฒนธรรมกับ
ปญหาการเกษตรและอัตลักษณชาวนาไทย (นนทบุรี:เจแอนดเจกราฟฟคดีไซน, 2547), 84-85.
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ชั้นที่หนึ่ง เปนพืชและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูต ามหนาดิน ขอนไม เปลือกและใบไมที่โคนลม
ควางหลนบนแผนดินกลายเปนอาหารและที่อยูของมด ปลวก แมลง เชื้อรา และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
อีกมากมาย ปาชั้นที่หนึ่งยังดกอุดมไปดวยอาหารเชนเห็ดและแมลงสําหรับมนุษยและสัตวชนิดอื่นๆ
ปาชัน้ ที่สอง ประกอบไปดวยพืชคลุมดินและตนไมขนาดเล็ก ที่กําลังเติบโตขึ้น พืชหลาก
หลายชนิดเปนผักและยาสมุนไพรที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต
ปาชัน้ ที่สาม ประกอบไปดวยไมพุมเตีย้ ๆ และดอกไมซงึ่ เบงบานในชวงฤดูฝน คอยย้ําเตือน
ผูคนใหตระหนักถึงการเปลีย่ นผันของฤดูกาล
ปาชัน้ ที่สี่ ประกอบดวยตนไมใหญที่มีกิ่งกานสาขามากมาย
ปาชัน้ ที่หา ประกอบดวยตะไครน้ําและพืชอื่นๆที่ขึ้นบนไมใหญ
ปาชัน้ ที่หก ประกอบไปดวยกลวยไมและกาฝากทั้งหลาย ที่สรางสีสันใหกับผืนปา
ปาชัน้ ที่เจ็ด คือยอดไมและเถาวัลยตางๆ ที่เกาะโยงตนไม
นอกเหนือไปจากปาเจ็ดชั้นแลว ภูมิปญญาทองถิ่นของปกาเกอะญอยังมีระบบการจัดแบง
ประเภทและการจัดการปาทีซ่ ับซอน หมูบานจะรายรอบดวยทีน่ าและไร และผืนปาซึ่งไดรับการจัด
แบงเปนประเภทตางๆ ซึ่งมีกฎเกณฑในการดูแลรักษาการใชประโยชนและพิธีกรรมที่แตกตางกัน
ออกไปใกลกบั หมูบานเราจะพบ ปาสะดือ หรือ ปกาเดพอ ในอดีตนั้นชาวปกาเกอะญอนิยมนําเอา
สายสะดือของเด็กเกิดใหม หอผาใสกระบอกไมไผแลวนําไปวางไวบนกิ่งไมใหญในปาประเภทนี้
โดยมีความเชือ่ วาขวัญของเด็กจะรมเย็นเปนสุขทําใหเด็กเจริญเติบโตแข็งแรง ในทางตรงกันขาม
หากตนไมนั้นถูกโคนลมลง เด็กก็จะลมปวยหรือเปนอันตราย ความเชือ่ ดังกลาวทําใหมีกฎขอหามมิ
ใหตัดไมในปาสะดือโดยเด็ดขาด แมวา ปจจุบันชาวบานจะนิยมคลอดลูกในโรงพยาบาลแตความ
เชื่อเรื่องการหามตัดไมในปาสะดือยังไดรับการปฏิบัติสืบมา
นอกจากปาสะดือแลวยังมีปาอีก
ประเภทคือ ปาชา ซึ่งเปนที่ฝงศพคนตาย ก็มีระเบียบหามการตัดไมในพืน้ ที่นี้โดยเด็ดขาด นอกจาก
นั้นชาวปกาเกอะญอยังมีกฎขอหามมิใหตดั ไมในปาขุนหวย ปาน้ําซับ ปาน้ําผุด บริเวณสันดอย ทาง
น้ํา และพืน้ ที่อนื่ ๆอีกมากมาย ที่เรียกวา ดูตะ หรือปาอนุรักษตามประเพณี
นอกจากนั้นผูน ําชาวปกาเกอะญอไดนําเอาความสัมพันธระหวางหลักการเชิงนิเวศทีป่ รากฏ
ในจักรวาลวิทยา ผานตํานาน นิทาน และบทเพลงพื้นบาน มาโยงกับปรัชญาการดําเนินชีวิต เปน
พื้นฐานในการเสนอวิธีคิดและภาพลักษณปกาเกอะญอไดอยางมีพลัง ตัวอยางที่ชัดเจนที่สุดประการ
หนึ่งคือ “ตํานานนกขวัญขาว” ทุกปในชวงเริ่มทําการเพาะปลูกชาวปกาเกอะญอจะทําพิธีเชิญนก
ขวัญขาวลงมาจากสวรรค ในชวงเวลานี้ คนเฒาคนแกจะเลาตํานานนกขวัญขาวใหลูกหลานใน
หมูบานฟง โดยมีเนื้อหาสาระโดยสังเขปดังตอไปนี้
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“เดิมมีชุมชนปกาเกอะญอแหงหนึ่ง ในชุมชนนี้มีหนุมลูกกําพราคนหนึ่งชื่อวา “จอโผ แค”
เมื่อถึงฤดูกาลถางไร
ชาวบานทุกคนตางก็ไปถางไรและหมายไรตามที่ไดรับมอบหมายจากผูนํา
ชุมชน หนุมกําพราคนนี้ก็ไปหมายไรดว ย แตไปตรงไหนก็มีคนหมายไวหมดแลว เหลือแตที่ดินที่
เปนหินเปนดินลูกรังไมมีตน ไมขึ้น ผูนาํ ชุมชนจึงอนุญาตใหหนุมกําพราทํากินบริเวณนั้น เมื่อไมมี
ทางเลือกอื่น หนุมกําพราก็ตัดสินใจปลูกขาวบนที่ดนิ แปลงนั้น ชายหนุมตองไปเก็บไมจากที่อื่นมา
ทํากองสุมแลวเผาเพื่อเปนพืน้ ที่ปลูกขาวเพราะบริเวณนั้นไมมีตนไมขึ้นอยูเลย เขาปลูกขาวไดเพียง 7
หลุมเทานั้น เทพเจาแหงความอุดมสมบูรณผูดูแลทุกขสขุ ของมวลมนุษยไดเฝาสังเกตพฤติกรรมของ
ชายหนุมกําพราผูนี้มาโดยตลอดและแปลงกายเปนหญิงมายชรา ซึ่งติดอยูในกอหนาม สงเสียง
เรียกรองขอความชวยเหลือจากผูคนที่เดินผานไปมา แตไมมีผูใดยอมหยุดชวยแมแตรายเดียว ใน
ที่สุด หนุมกําพราเดินผานมาไดยินเสียงรองขอความชวยเหลือ จึงเขาไปดูและเห็นหญิงชราติดอยูใน
กอหนาม ชายหนุมเกิดความสงสารแตเขามีเพียงมีดสั้นเลมเดียว จึงใชมีดสั้นตัดหนามอยูสองวันจึง
ชวยหญิงชราออกมาจากกอหนามไดสําเร็จ หลังจากชวยหญิงชราออกมาแลว หญิงผูนกี้ ็ไมรูวาจะไป
อยูที่ไหน จึงออนวอนขออาศัยอยูกระทอมของหนุมกําพรา ชายหนุมก็ยินยอมเพราะความสงสาร
ในเวลาตอมา หนุมกําพราไปดูแลไรและดายหญาในไรขาว 7 หลุมของตนทุกวันจนขาว
เจริญงอกงามแตกออกเปน 7 กอ แตละกอมีใบเขียวชอุมสมบูรณ เมื่อฤดูอดอยากขาวมาถึง (ขาวของ
ปกอนเริ่มหมดลง) หญิงมายก็บอกใหหนุม กําพราไปเกีย่ วใบขาวจากขาว 7 กอ เอามานึ่ง ชายหนุม ก็
ทําตามที่หญิงชราบอก ใบขาวนึ่งก็กลายเปนขาวเหนียวใหทั้งสองอาศัยกิน เมื่อขาวเหนียวที่มาจาก
ใบขาวหมดลง หญิงชราก็บอกใหชายหนุม ไปเกี่ยวใบขาวมาอีก และใบขาวก็แตกใหมทุกวัน ใน
ที่สุดตนขาวก็ออกรวงเหลืองอราม ขาว 7 กอ ของชายหนุมออกรวงสวยงาม เมล็ดขาวอวบใหญ
สมบูรณ ไมมลี ีบแมแตเมล็ดเดียว เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว ชายหนุมก็ไปเกี่ยวขาวของตน วันรุงขึ้น ขาว 7
กอ ก็ออกรวงเหลืองอรามเหมือนเดิม ชายหนุมไปเกี่ยวขาวทุกวันจนไดขาวมากมายเต็มยุงฉาง จึง
เรียกขาว 7 กอของหนุมกําพราวาขาววิเศษหรือขาวทิพย หลังจากนั้น หญิงชราก็บอกหนุมกําพราวา
“ยายจะกลับบานบนฟาแลว เมื่อใดที่เห็นตอไมถูกเผาเปนสีดําทั่วไร ใหเรียกยายลงมาแลวยายจะมา
ใหม” เมื่อพูดจบหญิงชราก็แปลงรางเปนนกวิเศษโผบินขึ้นสูสรวงสวรรค ชาวปกาเกอะญอจึงเรียก
เทพแหงขาวหรือเทพแหงความอุดมสมบูรณวา “โถ บี ขา” หรือนกขวัญขาว ตั้งแตนนั้ เปนตนมา
ทุกปกอนเริ่มทําการเพาะปลูกชาวปกาเกอะญอที่บานหนองเตา อ.แมวาง จ.เชียงใหม จะทํา
พิธีปลูกแมขาว 7 หลุม และทําพิธีเชิญนกขวัญขาวลงมายังไรขาว การทําพิธีแทงแมขาว 7 หลุม และ
การเชิญนกขวัญขาวลงจากฟา เปนการผลิตซ้ําและนําเสนออุดมการณโถบีขา ซึ่งเปนพื้นฐานของ
เจตนารมณและหลักการเกี่ยวกับการจัดการไรหมุนเวียน นั่นคือ การแบงบันและการสรางความเปน
ธรรมทางสังคม ตํานานนกขวัญขาวเลาถึงหนุมกําพรากับหญิงชรา ซึ่งเปนผูดอยโอกาสในสังคม
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หนุมกําพราคือตัวแทนของคนจน ไรทดี่ ินทํากิน จนตองไปทําไรขาวบนพื้นที่ซงึ่ มีแตหินและดิน
ลูกรังในขณะที่นกขวัญขาวแปลงรางเปนหญิงมายที่อยูเ พียงตัวคนเดียวไมมีใครเลี้ยงดู ถูกปลอยให
เผชิญหนากับชะตากรรมเพียงลําพัง การที่ชายหนุมแสดงความเมตตาชวยเหลือหญิงชรา และไดรับ
ผลตอบแทนดวยพรอันประเสริฐจากนกขวัญขาวใหขาวทัง้ 7 กอเปนขาวทิพย เก็บเกีย่ วไมหมดสิ้น
จนไดขาวเต็มยุงฉาง เปนสัญลักษณวา ความดีที่มนุษยกระทํานั้น จะไดรับการตอบแทนจากอํานาจ
ศักดิ์สิทธิ์หลายเทาทวีคณ
ู อุดมการณนกขวัญขาวนําเสนอหลักการพื้นฐานของชาวปกาเกอะญอที่สงั่
สอนสืบตอกันมาวาชุมชนตองดูแลคนดอยโอกาส เชนเด็กกําพราและหญิงหมาย ใหสามารถดํารง
อยูไดอยางมีศกั ดิ์ศรีของความเปนมนุษย อุดมการณโถบีขานําเสนอแนวคิดที่วา ความเปนธรรมทาง
สังคมตอระบบนิเวศ หากปราศจากเสียซึ่งความเปนธรรมทางสังคม คนยากจน คนดอยโอกาสและ
ไรที่ทํากินยอมตองชวยตัวเองดวยการออกไปตัดฟนไมในปาธรรมชาติ
ออกลาสัตวเบียดเบียน
ธรรมชาติแวดลอมเพิ่มมากขึ้น และทําใหชุมชนไมอาจรักษาความมัน่ คงและความเปนธรรมทาง
นิเวศหรือความสมดุลของสภาพแวดลอมไดอีกตอไป ซึ่งความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม ยอม
สงผลกระทบตอระบบการผลิตและความมัน่ คงของผลผลิตของชุมชนในโอกาสตอไป9
การตอสูเพื่อเรียกรองสิทธิชมุ ชน
ตัวอยางเรื่องการใชทุนทางวัฒนธรรมมาสรางอัตลักษณ ตัวอยางที่ชดั เจนประการหนึ่งคือ
กรณีของชาวปกาเกอะญอ ที่ใชทุนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องของกาจัดการ
ทรัพยากร ตลอดจนประเพณี ความเชื่อ ตํานานและเรือ่ งเลาตางๆ มานําเสนอเพือ่ เปดพื้นที่ทาง
สังคมในกระบวนการตอสูก ับภาพลักษณที่รัฐหยิบยื่นยัดเยียดใหกับ “ชาวเขา” วาเปนคนโง และ
ทําลายปา ปกาเกอะญอแปลงทุนทางวัฒนธรรมใหเปนอํานาจเชิงสัญลักษณ เพื่อสราง “ตัวตน”
และอัตลักษณทางชาติพันธุผานสื่อมวลชน สารคดี งานวิชาการและองคกรพัฒนาเอกชนตางๆ ให
สังคมมองเห็นวาอัตลักษณของชาวปกาเกอะญอนั้นผูกพันแนบแนนอยูกับการรักษาปา หรือความ
เปนคนรักปา การแปลงทุนทางวัฒนธรรมมาเปนอํานาจเชิงสัญลักษณดังกลาว จึงทําใหชาวปกา
เกอะญอสามารถเปดพื้นที่ทางสังคม และยืนยันศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยเพื่อสรางความชอบธรรม
ใหกับสิทธิชุมชนของตน10
9

ยศ สันตสมบัติ, พลวัตและความยืดหยุนของสังคมชาวนา เศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือและการปรับ
กระบวนทัศนวาดวยชุมชนในประเทศโลกที่สาม (เชียงใหม : บริษัทวิทอินดีไซนจํากัด, 2546), 117-120.
10
ยศ สันตสมบัติ, “สิทธิชุมชน พัฒนาการและการปรับกระบวนทัศนทางมานุษวิทยา,” ในพลวัติสิทธิ
ชุมชน กระบวนทัศนทางมานุษยวิทยา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแปลนพริ้นติ้งจํากัด, 2546), 105.
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การศึกษาดานนิเวศวิทยาวัฒนธรรมไรหมุนเวียนในพืน้ ที่ศึกษา จากรายงายการวิจยั ระบบ
การเกษตรแบบไรหมุนเวียน:สถานภาพและการเปลี่ยนแปลง โดย ศ.ดร. อานันท กาญจนพันธุ และ
คณะ(2547) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไรหมุนเวียน : วนเกษตรในภูมินิเวศวัฒนธรรม ในหนังสือ Farmers in the Forest ของ
Peter Kunstadler ป ค.ศ.1978 ไดแบงระบบเกษตรกรรมบนที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย
ออกเปน 4 แบบ คือ แบบแรก เปนการเพาะปลูกระยะสั้น-พักฟน ระยะสั้น (short cultivation-short
fallow) การเพาะปลูกเชนนี้จะทําอยูในเขตที่ลุม ระดับความสูงประมาณ 300-600 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง เชน การทํานา ปลูกถั่วลิสง และถั่วเหลืองโดยคนเมืองพื้นราบ ที่มีการ
เพาะปลูกเพียงปเดียวแลวทิ้งไว 2 ปขึ้นไป แบบที่สอง เปนการเพาะปลูกระยะสั้น-พักฟนระยะยาว
(short cultivation-long fallow) การเพาะปลูกแบบนี้ทํากันในเขตที่ดอน ระดับความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 500-1000 ม. เชนการทําไรหมุนเวียนของลัวะและกะเหรี่ยง ที่เพาะปลูกเพียงปเดียว
แลวทิ้งไว 7-12 ป จึงกลับมาเพาะปลูกใหม แบบที่สาม เปนการเพาะปลูกระยะยาว-พักฟนระยะยาว
มาก (long cultivation-very long fallow)การเพาะปลูกเชนนี้ทําอยูใ นเขตพืน้ ที่ทมี่ ีระดับความสูง
มากกวาจากระดับน้ําทะเล 1000 ม. ขึ้นไป เชน ไรฝนและขาวโพดของชาวมง และกลุมชาติพันธุ
อื่นที่ปลูก 3-4 ป แลวปลอยทิ้งนาน 10-40 ปขึ้นไป แบบที่สี่ เปนการเพาะปลูกพืชถาวร (permanent
field tree crops) อยูในเขตทีด่ อนจนถึงที่สงู ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 600-1300 ม. เชนสวน
เมี่ยงหรือสวนชาของชาวเหนือ
การศึกษานิเวศวัฒนธรรมไรหมุนเวียนแบงเปนประเด็นสําคัญ 3 ดาน ดังนี้
1.ภูมินิเวศวัฒนธรรมของระบบไรหมุนเวียนบนที่สูง
โดยทั่วไปวิธีคดิ และมุมมอง ตอระบบไรหมุนเวียน มักคลาดเคลื่อนไปจากความจริง
โดยเฉพาะ การมองไมเห็นความสัมพันธระหวางระบบการเกษตรกับระบบนิเวศปา นอกจากนัน้
แลวไรหมุนเวียนยังถูกมองเปนเพียงเทคนิคและวิธีการเพาะปลูก โดยขาดการเชื่อมโยงกับมิติดาน
ชีวิตวัฒนธรรม
ภูมินิเวศวัฒนธรรม เปนกระบวนทัศน ในการทําความเขาใจปรากฏการณใน 3 มิติที่
เชื่อมโยงกัน คือมิติทางนิเวศกายภาพ มิติทางระบบการเกษตร และมิติทางวัฒนธรรม เมื่อพิจารณา
ระบบไรหมุนเวียนนั้นผานมุมมองภูมินิเวศวัฒนธรรม จะทําใหเขาใจไดวา ระบบไรหมุนเวียนนั้น
เปนระบบการเกษตรเชิงวัฒนธรรม ที่มีการเชื่อมโยง และเกื้อกูลกับระบบนิเวศปา ระบบไร
หมุนเวียนเกิดขึ้นและดํารงอยูโดย “ความรูชาวบาน” ที่มีความสลับซับซอน ซึ่งสั่งสมมานาน
นอกจากนั้นระบบไรหมุนเวียนยังไมใชระบบที่หยุดนิ่งอยูกับที่ หากแตมีการปรับตัวอยูตลอดเวลา
ในหลายลักษณะ การปรับตัวดังกลาวเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขตางๆ คือ
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ก.เงื่อนไขทางกายภาพที่มีผลตอระบบไรหมุนเวียน จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพ
ของหมูบานกรณีศึกษาพบวา ลักษณะทางกายภาพที่เปนเงื่อนไขตอรูปแบบของระบบไรหมุนเวียน
มีอยางนอย 3 ประการหลัก คือ ชนิดปา ระดับความสูง และความลาดชันของพื้นที่
ข.ความหลากหลายของระบบการผลิตและทางเลือก เมื่อพิจารณาระบบไรหมุนเวียนจาก
หลายมิติรวมกัน ทั้งลักษณะการใชพนื้ ที่ เปาหมายการผลิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และทางเลือก
พบวา ระบบไรหมุนเวียนมีพลวัติและการปรับตัวอยางมาก การทําไรหมุนเวียนในปจจุบันมีทั้งทีไ่ ร
หมุนเวียนเปนระบบการผลิตหลักทํานาทําสวนเปนระบบการผลิตรอง เชน บานเซโดซาและบาน
หวยหอย และรูปแบบที่ไรหมุนเวียนเปนระบบการผลิตรอง ทําสวนและทํานาเปนระบบการผลิต
หลักเชนที่บานหวยหอย และแบบไรหมุนเวียนที่เปนระบบการผลิตเสริม ขึ้นอยูกับเงื่อนไขและแรง
กดดันทีเ่ กิดขึน้
ค.ไรหมุนเวียนในมิติทางวัฒนธรรม ประกอบดวย 3 มิติคือ คุณคา ภูมิปญญา และอํานาจ
มิติแรก วัฒนธรรมในเชิงคุณคา ไรหมุนเวียนสะทอนสัมพันธภาพระหวางชุมชนกับขาวไร
อยางลึกซึ้ง ในระบบจักรวาลวิทยาของชาวบาน ขาวไรไมไดเปนเพียง “พืชเกษตร” แตยังให
ความสําคัญกับ “ขาว” ตามความเชื่อทีม่ ีความหมายผานพิธีกรรมและการดํารงชีวิตอยางเครงครัด
ชาวบานเคารพขาวในฐานะธรรมชาติผูมีพระคุณ มีตําแหนงที่สงู สงกวามนุษยธรรมดา เปน
สัญลักษณของความอุตสาหะ ขยัน อดทน ของคน ดวยอํานาจตามตํานานเรื่องขาวปกาเกอะญอ เปน
สัญลักษณของความสมถะ พออยูพอกิน ไมโลภ ตามตํานานเรื่องขาวและเงิน เปนสัญลักษณของ
การเสียสละ การเกื้อกูลกัน เปนสัญลักษณของวัฒนธรรมโอบออมอารี และเคารพธรรมชาติผาน
ความเชื่อเรื่องขวัญขาว
มิติที่สอง วัฒนธรรมในเชิงภูมิปญญา การทําไรหมุนเวียนตองมีความรู 4 สวนประกอบกัน
ความรูเกี่ยวกับพันธุกรรมพืช ดิน ปา และสภาพแวดลอมทางกายภาพ (ภูมิอากาศ) ชาวบานจะใช
ความชํานาญและประสบการณที่สั่งสมมาเพื่อเลือกพื้นทีไ่ ร เลือกเมล็ดขาวใหเหมาะสมกับที่แตละ
แหง เลือกพืชที่จะปลูกรวมกับขาวใหเหมาะกับสภาพดิน และเลือกชวงเวลาทําการเพาะปลูก ใน
อดีตผูนําตามประเพณี “ฮีโข” (ภาษาปกาเกอะญอ) มีบทบาทอยางมากในการกําหนดพืน้ ที่ทําไร
หมุนเวียนในแตละป
ปจจุบันผูนําตามจารีตเหลานี้ลดบทบาทลง
มีผูนําแบบใหมในรูป
คณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการปาชุมชน ที่ทําหนาที่เหลานี้แทน
มิติที่สาม วัฒนธรรมในเชิงอํานาจ ในรูปของสิทธิในที่ดิน เชนอํานาจเหนือพื้นทีไ่ ร เดิม
เชื่อวาผีเปนเจาของที่ดินหรือที่ดินเปนของชุมชน แตปจจุบันที่ดนิ เปนของสวนตัวมากขึ้น จาก
ชุมชนที่มีอํานาจในการควบคุมการจัดการการใชที่ดิน ไดลดระดับการควบคุมลงมาที่ระดับเครือ
ญาติและครัวเรือนมากขึ้นเรือ่ ยๆ
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2.ไรหมุนเวียนเปนวนเกษตรแบบหนึ่ง
เนื่องจากเปนระบบที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันระหวางการเกษตรกับปา กลาวคือ ใน
พื้นที่แหงเดียวกันมีลักษณะของปาและเกษตรในชวงเวลาที่ตางกัน มีลักษณะที่เปนกระบวนการ
และมีรอบหมุนเวียนชัดเจน ในชวงเวลาของการทําไรหมุนเวียน พืน้ ที่ปาจะถูกปรับเปลี่ยนใหเปน
พื้นที่เพื่อการเพาะปลูกขาวไรและพืชอาหาร ในระยะเวลาอันสั้นเพียง 1 ป แตภายหลังจากสิ้นสุด
การทําไรหมุนเวียน พื้นทีแ่ ปลงนั้นก็จะกลายเปนไรเหลา ชาวบานจะปลอยที่ดนิ ไวใหพืชพรรณ
คอยๆฟนตัวทดแทนตามธรรมชาติในเวลาติดตอกันหลายป จนกระทั่งกลายเปนปาชั้นสองที่มีธาตุ
อาหารสะสมในตนไม
หรือที่ดินมีความอุดมสมบูรณมากเพียงพอที่จะสามารถกลับมาทําไร
หมุนเวียนใหมอีกครั้ง ในระหวางที่ปลอยพักดินเพื่อใหเกิดกระบวนการทดแทนตามธรรมชาติแมวา
ชาวบานไมไดใชพื้นที่นนั้ เพาะปลูก ก็ไมไดหมายความวาพื้นทีน่ ั้นไมมีประโยชน ตรงกันขามไร
เหลายังมีบทบาทสําคัญตอระบบนิเวศและชุมชนอยางตอเนื่อง สามารถจําแนกได 3 ระดับคือ
ก.ระดับของการบํารุงรักษาสมดุลของความอุดมสมบูรณของดิน
ไรเหลามีคุณคาในฐานะที่เปนปาชั้นสองมีบทบาทหลักในการปกคลุมผิวหนาดิน (Forest
Cover) ชวยรักษาความอุดมสมบูรณของดินและลดการชะลางพังทลายของหนาดินไดเปนอยางดี
การศึกษาในแปลงไรหมุนเวียนและไรเหลาพบวา คาการสูญเสียดินมีแนวโนมคงที่ และเมื่อไรเหลา
มีอายุมากขึ้น จะสงผลใหการชะลางของดินลดนอยลง จากการตรวจวัดการชะลางหนาดิน บานแม
ลานคํา มีคาการชะลางหนาดินสูงสุดในแปลงไรเหลาอายุ 1 ป มีคาเทากับ 0.1 ตัน/เฮกตาร/ป สวน
ในไรหมุนเวียนที่มีการศึกษาทั่วโลกนั้นมีคาเฉลี่ย 0.8 ตัน/เฮกตาร/ป ขณะที่ขอมูลจากกรมปาไมเอง
ชี้วาในปาธรรมชาติมีการชะลางมากถึง 3 ตัน/เฮกตาร/ป ดังนั้นจึงถือวาระบบไรหมุนเวียนมีการ
ชะลางหนาดินนอยมากเมื่อเทียบกับไรระบบไรหมุนเวียนทั่วโลกและเปรียบเทียบกับปาธรรมชาติ
ข.ระดับของการเปนแหลง รักษาพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นฐานของสังคมพืช ถาชนิดของปาแตกตางกัน ความหลากหลายทางพันธุกรรมก็จะมีสูง
มาก ในชวงทีม่ ีการพักฟน ไรเหลามีประโยชนในการเพิม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากเปน
เวลาที่เปดโอกาสใหสังคมพืชไดขึ้นทดแทนกันเอง ที่สําคัญก็คือการพักที่ดินในรูปแบบของไรเหลา
ถือวาเปนการอนุรักษที่ยังมีชีวิตและมีการใชประโยชน (Living Conservation) ไมใชการอนุรักษ
เพื่ออนุรักษเพียงอยางเดียว เพราะชาวบานไดใชประโยชนจากพืชพันธุตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ไรเหลาอายุ 1-3 ป
ค.ระดับของความสําคัญของไรเหลาตอชีวติ ของคนในชุมชน
ไรเหลาที่ชาวบานปลอยพักไรหลังจากเกี่ยวขาวแลว ชาวบานไดใชประโยชนในแตละชวง
ป โดยมีกจิ กรรมการดํารงชีวิตในระดับที่แตกตางกันไป ทั้งในแงของการเก็บหาอาหารและยา
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สมุนไพร เก็บไมใชสอย บานเซโดซา ชาวบานสามารถเขาไปใชประโยชนในไรเหลาปแรกๆ โดย
การเก็บพืชอาหารที่ปลูกเองและเจริญเติบโตตามธรรมชาติในแตละฤดูกาล เชน ในฤดูแลง มีผักชี
ฝรั่ง ปลีกลวย มะเขือ ผักหวานปา ในฤดูฝน มีเห็ด หนอไม เพกา ผักแวน เขียด จิ้งหรีด เปนตน
นอกจากนี้ยังสามารถลาสัตวเล็กไดตลอดทั้งป เชน หมูปา เกง เปนตน
นอกจากนี้ไรเหลายังเปนแหลงอาหาร และที่พักอาศัยของสัตวเลี้ยง โดยเฉพาะวัวควายที่
ชาวบานปลอยใหเขาไปหากินในไรเหลาอายุ 1-2 ปแรก เพราะวาพืน้ ที่ดังกลาวมีหญาออนและไม
เบิกนําขนาดเล็กๆ ขึ้นจํานวนมาก ทั้งนี้ การเลี้ยงสัตวแบบพื้นบานที่ปลอยใหสัตวไปหากินตามปา
และไรเหลาในบางฤดูกาลแบบนี้ เปนวิธีการสะสมทุนที่สําคัญ และเปนทางเลือกในการสรางรายได
ของชุมชนบนที่สูง พบวาชุมชนที่เลี้ยงสัตวในลักษณะนี้ไดแก บานแมลานคําและบานหวยหอย
3.ความเปลี่ยนแปลงในไรหมุนเวียน
นอกจากพบวามีมิติสัมพันธกัน 3 ดานคือ ระบบนิเวศกายภาพ ระบบการเกษตรและระบบ
วัฒนธรรม ตามมุมมองภูมนิ ิเวศวัฒนธรรมแลว ระบบไรหมุนเวียนยังสัมพันธกับมิติที่ 4 นั่นคือ
เงื่อนไขตางๆ ที่มีอิทธิพลทําใหไรหมุนเวียนปรับเปลี่ยนอยางสลับซับซอนและไมหยุดนิ่ง ทั้ง
เงื่อนไขประชากร เงื่อนไขนโยบาย เงื่อนไขความสัมพันธกับระบบตลาดหรือเศรษฐกิจภายนอก พบ
รูปแบบการปรับเปลี่ยนไรหมุนเวียน 2 ดานหลักๆคือ
ก.การปรับเปลีย่ นดานการจัดการแปลง พบวามีรูปแบบการจัดการพืน้ ที่ไรหมุนเวียน 2
แบบคือ ทําไรแบบแปลงรวม และทําไรแบบแปลงกระจาย
แบบที่ 1 การทําไรแบบแปลงรวม ชาวบานทั้งหมูบานจะทําไรติดกันเปนผืนใหญและใน
รอบหมุนเวียนใหม ชาวบานทั้งหมูบา นก็จะหมุนไปทําแปลงใหมรวมกันเชนเดิม การทําไร
ติดตอกันเปนผืนใหญ นอกจากเกีย่ วของกับการจัดการแรงงานรวมกันในกิจกรรมการผลิต เชน การ
ลอมรั้ว การทําแนวกันไฟ การตัดฟนไร เผาไร เก็บหญา เก็บเกีย่ ว และขนขาวเขายุงฉางแลว ยังเปน
เรื่องของการควบคุมและการจัดการพืน้ ที่ระดับชุมชนอีกดวย
แบบที่ 2 การทําไรแบบแปลงกระจาย เปนการทําไรหมุนเวียนเปนแปลงเล็กแปลงนอย ไม
ติดกันเปนผืนใหญ สันนิษฐานวา เงือ่ นไขหนึ่งของการทําไรแบบแปลงกระจายเกีย่ วของกับการ
พัฒนาและบุกเบิกที่นาใกลแหลงน้ํา ครัวเรือนที่มีนา เลือกที่จะทําไรใกลกับที่นาของตน หรือที่
บริเวณหัวไรปลายนา เพื่อความสะดวกในการจัดการและประหยัดเวลา จึงทําใหไรแตละแปลงแยก
หางจากกันในที่สุด แบงไดอกี 2 รูปแบบคือ รูปแบบแรก การทําไรในพื้นที่ประจํา ทีญ
่ าติในตระกูล
หรือตนเองเคยทํามากอน และจะหมุนเวียนกลับมาทําไรในพื้นทีน่ ั้นเปนประจํา ชาวบานทุกคน
สามารถเลือกพื้นที่ทําไรบริเวณใดก็ไดในเขตที่ทํากินของชุมชนซึ่งมีอายุเหลาที่เหมาะสม รูปแบบที่
สองคือ ทําไรหมุนเวียนแบบแปลงกระจาย แตสิทธิเหนือพื้นที่ไรเปนของสวนรวม
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ข.การเปลี่ยนแปลงดานการจัดการรอบหมุนเวียน ปกาเกอะญอแยกพืน้ ที่ไรหมุนเวียนออก
จากปา ตามลักษณะการใชประโยชนในแตละชวงเวลา ปา เรียกวา “ปกา” ที่ไรปปจจุบัน เรียกวา
“คึร” สวนไรเหลา เรียกวา “ฉกี่” ในการจัดการรอบ นอกจากขึ้นอยูกบั เงื่อนไขสภาพนิเวศแลว ยัง
ขึ้นอยูกับอํานาจของชุมชนในการควบคุมและจัดการดวย แมวาพื้นฐานระบบนิเวศนยังสมบูรณดอี ยู
แตถาชุมชนไรอํานาจหรือชาวบานถูกลดอํานาจการจัดการลงไปเพราะนโยบายรัฐเขามาครอบงํา ทํา
ใหชาวบานไมสามารถจัดการที่ดินและทรัพยากรปาไดตามเทาที่เคยทําได ก็จะสงผลกระทบตอไร
หมุนเวียน โดยลดรอบการหมุนเวียนลงโดย บานเซโดซา มีรอบหมุนเวียนคงที่ 7 ป แตมีแนวโนม
ลดลง บานแมลานคํามีรอบหมุนเวียนลดลงเหลือ 7-8 ป แนวโนมคงที่ และบานหวยหอยรอบ
หมุนเวียนลดลงเหลือ 5-6 ป มีแนวโนมคงที่
หมูบานที่มีรูปแบบไรหมุนเวียนปรับตัวอยางยั่งยืน ยังคงรักษาระบบไรหมุนเวียนไวได
อยางดี การทําไรหมุนเวียนคอนขางมีอิสระ ชาวบานจะเลือกทําไรหมุนเวียนในไรเหลาแก ที่เรียกวา
“ดูหละ” มีอายุตั้งแต 7 ป ขึ้นไป จนอาจมาถึง 20 ป ขึ้นอยูกับชนิดของปาและความสมบูรณของดิน
หลังจากเก็บเกีย่ วขาวก็จะปลอยทิ้งใหไรแปลงนั้นฟนตัวเปนไรเหลาอายุ 1 ป ที่เรียกวา ไรเหลากิน
ขาว (ฉกี่เอาะเม) ไรเหลาอายุ 2 ป เรียกวา ไรเหลาขาว (ฉกี่วา) ไรเหลาอายุ 3 ป เรียกวาไรเหลาออน
(ฉกี่เบาะ) และปลอยตอไปเปนไรเหลาอายุ 4 ป เรียกวาไรเหลากระทง (ดูเยาะโปล) ไรเหลาอายุ 5-6
ป เรียกวา ไรเหลาหนุม (ดูลุถอ) จนกระทั่งกลายเปนไรเหลาอายุ 7 ป ขึ้นไป หรือไรเหลาที่แก
สมบูรณมากพอที่จะหมุนเวียนกลับมาทําไรในรอบตอไป
ชาวบานพยายามรักษารอบหมุนเวียนใหคงที่ แตเมื่อไรเหลาถูกยึดไปทําเปนสวนปา รอบ
หมุนเวียนก็จะลดลง ทําใหชาวบานหันไปเปดพื้นทีใ่ หมเปนความพยายามที่จะปรับรอบหมุนเวียน
ใหคงที่ เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไรหมุนเวียนและระบบนิเวศ
แนวโนมเปดพื้นที่ใหม พบใน บานแมลานคํา เนื่องจากปลูกปาทับพื้นที่ไรเหลา ทําใหรอบ
หมุนเวียนสั้นลง เปนเหตุใหชาวบานหันไปทําไรในพืน้ ที่ใหมแทน สวนแนวโนมการใชพื้นที่ลดลง
อยางไรก็ดี ระบบไรหมุนเวียนไมไดดํารงอยูโดยไมเปลี่ยนแปลง เมื่อมีแรงกดดันเขามาสูระบบ ทํา
ใหความอิสระในการหมุนเวียนใชทดี่ ินลดลง ดังกรณีของหมูบานทีม่ ีรูปแบบไรหมุนเวียนปรับตัว
อยางมีทางเลือก เนื่องจากชวงอายุไรเหลาลดลงเหลือเพียงระยะไรเหลากระทง (ดูเยาะโปล) หรือ
นอยกวาเทานัน้ สวนระยะไรเหลาหนุม (ดูลุกอ) และไรเหลาแก (ดูหละ) หดหายไป แมวาไร
หมุนเวียนประเภทนี้ ยังมีรอบหมุนเวียนคงที่ และสามารถนําศักยภาพของชุมชนมาพัฒนาระบบวนเกษตรและรักษาทรัพยากรธรรมชาติได แตถาถูกกดดันใหรอบหมุนเวียนหรือจํากัด การใชที่ดนิ
รอบหมุนเวียนก็ลดลง ชาวบานพยายามหาทางเลือกอื่นๆ เพื่อใหเกิดความมั่นคงในชีวิต
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ภาพที่ 2 แสดงภาพไรหมุนเวียนในพื้นที่ศกึ ษาแยกตามการจัดการแปลง

แผนผังที่ 1 แสดงผังไรหมุนเวียนแยกตามการปรับเปลี่ยนรอบหมุนเวียน
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3. การศึกษาทางดานบานเรือนสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
ที่มาของคําวา “เรือน” จากเอกสารจีน
ลมูล จันทรหอม (2537) ศึกษาประวัติความเปนมาของการปลูกสรางที่อยูอาศัยของชนเผา
ไทกลุมตางๆ อางถึงบทความของเจียแยนจอง นักวิชาการจีน ไดกลาวไววา
หนังสือเวยซู ประวัติศาสตรราชวงศไปเวยภาคประวัติ “หลาว” เขียนวา “คนหลาวใชไมมา
กอสรางบนตนไม แลวอาศัยอยูในนั้น เรียกวา กานราน ขนาดของกานรานจะใหญนอยตาม
จํานวนคนในครอบครัว” ผูรูอธิบายวา “กานราน” เปนภาษาแยะ หมายความวา “ขึ้นเรือน” หนังสือ
โบราณบางทีเรียกวา “มาราน” หรือ “มาเรือน” สรุปไดวาบรรพชนของเผาตระกูลไทเรียกที่อยู
อาศัยวา เรือน (ราน)
ตอมาเผาจวง-ตุง-ปูย-ี ลุย-หลี-มุหลาว-หมางหมาน
ซึ่งเปนชนเผาที่กําเนิดมาจากไปแยะ
และหลี-่ หลาวโบราณ และจัดอยูใ นกลุมตระกูลภาษาไท แถบภาคใตของจีนก็ยังปลูกเรือนยกพืน้
เปนที่อยูอาศัย และเรียกวา “เรือน” มาจนกระทั่งปจจุบันนี้เชนเดียวกับไทยวน ไทลื้อ วงวิชาการ
ประเทศจีนตางเห็นพองตองกันวา เรือนยกพื้น “เรือนทรงไท” ปจจุบันลวนแลวสืบทอดมาจากเรือน
“กานราน” ของเผาไปแยะ เมื่อสองพันปมาแลว “ราน” คือเรือนซึ่งทับศัพทโดยใชอกั ษรจีน
มีนิทานประกอบของชาวไทลื้อ เชื่อวา “เทพสมมุติ” ซึ่งเปนชาติเกี่ยวกับปฐมวงศของ
อินเดีย แตชาวไทลื้อเชื่อวาเปนบุคคลแรกที่ออกแบบสอนชาวบานใหรจู ักสรางเรือนทรงไท สมัย
อดีตยังเรียกเรือนทรงไทวา “เรือนพญาสัมมะติ” และมีนิทานเลาวา พญาสัมมะติ เปนผูเลียนแบบ
หมา นั่งแหงนฟา สรางเพิงหมาแหงนเปนคนแรก เรือนแบบนี้เดิมทีเรียก “หงสเหิน” เมื่อเรียกไป
เรียกมานานเขาก็ตัดพยางคหนา “หงส” ออกเรียกวา “เหิร” เฉยๆ และในที่สุดก็เพีย้ นเปน “เฮิน”
(คือเรือน) มาจนถึงปจจุบัน

ภาพที่ 3 แสดงรูปแบบการอยูอาศัยจากในถ้ํามาสูรูปแบบเรือนหงสเหิน
ที่มา : Zhu Liangwen. The Dai (Bangkok : D D Books, 1992), 78-79.
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ภาพที่ 4 แสดงผังเรือนและทัศนียภาพเรือนไต สิปสองปนนา
ที่มา : Zhu Liangwen. The Dai (Bangkok : D D Books, 1992), 86.
เรือนไทลื้อในแควนสิบสองปนนา ตัวอยางลักษณะเรือนที่เปนแบบ หงสเหิน ตามที่
กลาวถึงมาแลวนั้น จากการสํารวจตุลาคม 2535 การสรางบานเรือนของชาวไทลือ้ เปนบานใตถนุ
สูง ทําดวยไมทั้งไมเนื้อออนและเนื้อแข็ง และวัสดุทหี่ าไดในทองถิ่น เชนฟาก ไมไผ บริเวณใต
ถุนบางบานก็เก็บพืชผล เครื่องมือเครื่องใชในการเกษตร บางบานก็มีกี่ทอผาและเปนที่เลี้ยงสัตว
เชนเปด ไก หมู และวัวควาย สวนเสาจะไมปกลงในดิน แตจะวางบนแผนหินอีกทีหนึ่ง การจัด
สัดสวนใชสอยภายในเรือนจะเปนหองเดีย่ วขนาดใหญ ซึ่งรวมหองครัว หองนั่งเลน หองกินขาว
และหองนอนในหองเดียวกันโดยใชผามานกั้น และที่นอนอยูตรงขามกับเตาไฟ บันไดทางขึ้นอยู
ในชายคา ขึน้ บันไดก็จะพบเติ๋น(บริเวณรับแขก) ขนาดไมกวางนักและบริเวณนีจ้ ะติดตอกับลาน
ซักลาง ซึ่งอยูในที่โลงแจงบริเวณขนาดเดียวกับเติ๋น11
การศึกษาบานเรือนชาวเขา
สุพล ปวราจารย (2543) ศึกษาเรือนชาวเขาทางภาคเหนือตอนบน ทีต่ ิดพรมแดนประเทศ
พมาทั้งสิ้น 7 เผา อธิบายวาสามารถจําแนกเผาพันธุ ตามลักษณะของเรือนพักอาศัยได 3 ประเภท คือ
1. เรือนพักอาศัยแบบสรางอยูบนพืน้ ดิน ไดแก เผาเมีย่ น (Mien) หรือเยา และ เผามง
(Hmong) หรือแมว
11

ลมูล จันทรหอม, เรือนกาแล:ประเพณีความเชื่อการปลูกเรือนในลานนา (เชียงใหม : ส.ทรัพยการพิมพ
, 2537), 20-24.
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2. เรือนพักอาศัยแบบกึ่งบนดินและยกพื้นหรือทั้งสองอยาง ไดแก เผาลาหู (Lahu) หรือ
มูเซอร และ ลีซู (Lisu) หรือลีซอ
3. เรือนพักอาศัยแบบยกพืน้ สูงจากดิน ไดแก เผาอาขา (Akha) หรือ อีกอ , เผาปกาเกอะญอ
( Paka –Kyaw) หรือกะเหรีย่ งหรือยาง และ เผาลัวะ (La-vua ) หรือวะ

ลายเสนที่ 1 แสดงผังเรือนและทัศนียภาพภายนอกของเรือนปกาเกอะญอ ( Paka –Kyaw)
ที่มา : สุพล ปวราจารย, “เรือนชาวเขา,” ในความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย
(กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 127.

ลายเสนที่ 2 แสดงผังเรือนและทัศนียภาพภายนอกของเรือนอาขา (Akha)
ที่มา : สุพล ปวราจารย, “เรือนชาวเขา,” ในความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย
(กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 126.
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ลายเสนที่ 3 แสดงผังเรือนและทัศนียภาพภายนอกของเรือนลัวะ (La-vua )
ที่มา : สุพล ปวราจารย, “เรือนชาวเขา,” ในความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย
(กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 128.
กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของเรือนชาวเขาไววา เรือนดั้งเดิมถูกรื้อทิ้ง เปลี่ยนเปนเรือนสอง
ชั้นมุงหลังคาสังกะสี หรือกระเบื้องลอนแอสเบสตอส ผนังคอนกรีตบล็อกทาสี มีพื้นที่ใชสอย
เพิ่มขึ้น เชน โรงจอดรถบิ๊กอัพ และหองสวม ในหมูบานมีถนนคอนกรีต ไฟฟา โทรศัพท จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ประปา ตูเย็น เตาแกส วิทยุ โทรทัศน มินิมารท รานอาหาร เกสเฮาส โรงเรียน
โบสคริสต สํานักสงฆ ตูA.T.M. ลานหรือขวงพิธีกรรม เชน ขวงเสาสะกาง(เสาอินทขิล)ใจบาน
หายไปเปนโรงเรียนและสนามฟุตบอล และอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงไว 3 ขอ คือ
1.การตัดไมทําลายปา การแผวถางและเผาปาเพื่อทําการเกษตร หนวยราชการใชแผนยับยั้ง
ดวยการเคลื่อนยายหมูบานไปยังที่ดนิ จัดสรรในเมืองและอยูบนพืน้ ราบ
ทําใหผังหมูบานและ
ลักษณะรูปแบบเรือนเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง
2.ดวยความปรารถนาดีของหลายหนวยงาน ที่แกงแยงไปชวยเหลือและสงเสริมโดยขาด
ความรู ความเขาใจ หนวยงานราชการเชนเกษตรที่สูง ประชาสงเคราะห การไฟฟา การทองเที่ยว
และจังหวัดเอง องคกรอื่นๆ เชนมิชชันนารี พระสงฆ ตางสงเสริมสนับสนุนเพือ่ ความกินดีอยูดี
เพื่อความเขียวขจีของปา เพื่อการทองเที่ยว เพื่อใหเลิกความงมงาย เพื่อสุขภาพ เพื่อความรู ฯลฯ
ทําใหวฒ
ั นธรรมของหมูบาน วิถีชีวิตความเอื้ออาทร งานศิลปหัตถกรรม สถาปตยกรรม
สภาพแวดลอมตางๆเปลี่ยนแปลง สูญเสีย ถูกทําลายไปอยางนาเสียดายและกําลังจะหมดไปในอีก
ไมนานนัก
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3.ยุคโลกาภิวตั น การสื่อสารไรพรมแดน เปนสื่อที่ถายทอด ความเจริญแบบในเมือง ดวย
วิทยุ และโทรทัศน ทําใหเกิด “ลัทธิเอาอยาง” และ “ความอยาก” ที่จะอยูสบายแบบผูเจริญแลว
ปจจุบัน “เดี๋ยวนี้ชาวเขา เคาพัฒนาแลว” 12
การศึกษาเรือนกะเหรี่ยง
ในรายงานเรื่องเรือนพักอาศัยกะเหรีย่ งสกอบานทุงแกใต อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
ทศพร โสดาบรรลุ อางถึง การจําแนกเรือนกะเหรี่ยง ของ สามารถ สิริเวชพันธุ และสุพล ปวราจารย
วา เรือนกะเหรี่ยงแบงไดเปน 2 ลักษณะคือ แบบเรือนชนบท หรือเรือนเครื่องผูก และแบบที่สองคือ
เรือนแบบชานเมืองหรือเรือนเครื่องสับ
1. เรือนกะเหรี่ยงแบบชนบท ลักษณะเรือนโดยทัว่ ไปเปนเรือนเครื่องผูก การวางผังเรือน
แบงสวนตางๆเปนสามสวน คือ
ก. สวนเติ๋น ชาน และรานน้ําหนาบาน (โตคู กรุคู และทิเตอเหลาะ) คือสวนเปดโลง
ดานหนาบานมักเปนสวนใชรับแขกพักผอน นั่งเลนพูดคุยสนทนาประจําวัน เปนพืน้ ที่ภายในชายคา
ถัดจากบันไดทางเขาขึ้นบานถาเขามาถึงเติ๋น (โตคู) ถัดจากโตคูดานขวามือจะเปนชาน(กรุคู) จะแคบ
กวาโตคูเล็กนอย เพราะใชตากเสื้อผาขาวของตางๆ ปลายสุด กรุคูจะเปนรานน้ําดื่ม (ทิเตอเหลาะ) มี
หลังคาเล็กๆคลุม มีภาชนะสองแบบคือ ใชภาชนะดินเผา หรือแบบใสกระบอกไมไผขนาดใหญตั้ง
เรียงกัน
ข. สวนเตาไฟและภายในหองนอน สวนเตาไฟ(พิกคาปู)จะอยูเกือบกึ่งกลางหองเพราะเวลา
นอนจะแบงพืน้ ที่เปนสวนๆ คือพอแมจะนอนดานในสุดของเรือน ลูกสาวและลูกเล็กๆจะนอน
ขางพิกคาปู ดานตรงขามพอแม ซีกตรงขามอีกดานหนึ่งของพิกคาปู สําหรับแขกนอน ลูกชายถา
อยูในวัยหนุมจะนอนที่โตคูหรือเติ๋นหนาบาน สามารถเขาบานหรือไปไหนมาไหนไดตามสะดวก
ค. สวนเก็บขาวหรือหลองขาว (บือพอ) จะแบงเปนสองประเภท คือ ชนิดเก็บขาวอยูขาง
เรือน และชนิดสรางเปนบือพอตางหาก
- ชนิดเก็บขาวอยูขางเรือน จะตอแนวชายคาดานขางหองนอนออกไปทั้งสองขางหรือขาง
ใดขางหนึ่งทั้งซีก แลวยกแครไมขึ้นเหนือดินประมาณ 60-90 ซม. ปูฟากแลวตั้ง “โล” เปนลักษณะ
ไมไผสานคลายๆพอมเก็บขาวเปนวงกลมทรงสูงปลายตัด ขนาดใหญพอเก็บขาวไดสัก 2-3 ใบ
แลวแตกําลังที่จะพอเก็บขาวไดแตละครัวเรือน บือพอแบบนี้ใชกนั ทั่วๆไป
12

สุพล ปวราจารย, “เรือนชาวเขา” , ในความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย (กรุงเทพฯ : คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 122-128.
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- ชนิดสรางบือพอหรือหลองขาวแยกจากตัวเรือน ตามลักษณะแบบที่สองนี้บือพอหรือ
หลองขาวจะสรางเปนหลังเล็กๆแยกตางหากแตแข็งแรง มั่นคงมาก แยกจากตัวเรือนหางพอสมควร
มีลาน (เดอะเหลาะ) เล็กๆ แยกออก ยกพื้นใตถุนสูง ตองใชบันไดไม (คอ) พาด เวลาขึ้นไปเอาขาว
มาตํากิน จึงตองแบงเอามาใหพอกินครั้งละนานๆ ตัวทีเ่ ก็บขาวเปนหองเล็กๆ เก็บใสในถังหรือใน
เสวียน โลเก็บขาวขนาดใหญ ภายในแบงขาวเปนสองสวน คือสวนทําพันธุเพาะปลูกกับสวนทีใ่ ช
กินประจําวัน ครก (เชอ) ตําขาวจะอยูสวนลางใตถุนเรือนดานขาง หนาทางขึ้นบาน บางทีก็จะใกล
กับบือพอเก็บขาว ขางเรือน
สวนเก็บของใชและชั้นวางเบ็ดเตล็ดจะอยูภ ายในเรือนสวนที่เปนชั้นวาง(เจาะนอโค)ภายใน
จะวางเปนแนวยาวขางหรือเลียบไปตามฝารอบๆบาน ตัวเรือนขางในจะเปนที่เก็บของใช ประจําวัน
เชน กระบุง ตะกรา พรา เสียม ไมคาน ขนาดความกวางของชั้นประมาณ 40-60 ซม. สูง 80-120 ซม.
2. เรือนกะเหรี่ยงแบบชานเมือง ลักษณะเรือนจะเปนเรือนเครื่องสับหลังคามุงกระเบื้องไม
หรือดินขอและบางครั้งก็ใชสังกะสี
โครงหลังคาและโครงสรางอาคารสวนใหญจะเปนไมลวน
ประเภทไมเนือ้ แข็ง เพราะกะเหรี่ยงที่อยูช านเมืองคอนขางฐานะดี ตัวบานบริเวณกวางขวาง มีรวั้
รอบขอบชิด โครงสรางอาคารมั่นคงแข็งแรง ลักษณะปรับตัวใหเขากับชีวิตความเปนอยูแ บบ
ชาวเมือง แบงไดสองลักษณะ คือ ประเภทเรือนครัวและหลองขาวอยูติดตัวเรือน และประเภทที่
แยกเรือนครัว (เหมอหุ ลอ) และหลองขาว(บือพอ)อยูน อกเรือนประกอบดวยสวนนอน (เดอะปู)
สวนเติ๋นและชานเรือน(โตคูและกรุคู) สวนเตาไฟ(พิกคราปู) ครัว(เมอหู ลอ) และสวนยุงขาว(บือพอ)

ลายเสนที่ 4 แสดงผังเรือนปกาเกอะญอบานทุงแกเหนือ (Paka-kyaw )
ที่มา : สูนฤต เงินสงเสริม, เรือนพักอาศัยกะเหรีย่ งสกอบานทุงแกเหนือ อ.แมแจม จ.เชียงใหม
(รายงานวิชาสถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2542).
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ลายเสนที่ 5 แสดงผังเรือนและทัศนียภาพเรือนปกาเกอะญอบานทุงแกใต (Paka-kyaw )
ที่มา : ทศพร โสดาบรรลุ, เรือนพักอาศัยกะเหรีย่ งสกอบานทุงแกใต อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
(รายงานวิชาสถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2542).

บทที่3
หมูบานชาวเขากะเหรี่ยงปกาเกอะญอในวัฒนธรรมไรหมุนเวียน
1. เกณฑการคัดเลือกหมูบานพื้นถิ่นกรณีศึกษา
การเลือกพื้นทีศ่ ึกษาในเบื้องตนไดอธิบายรายละเอียดอยูใ นสวนของบทนําแลว จึงอธิบาย
ขั้นตอนการคัดเลือกหมูบานสืบเนื่องจากบทนํา ในดานขอบเขตการศึกษาดานพื้นที่ จากเกณฑ
เบื้องตน สืบเนื่องจากงานวิจัย ระบบการเกษตรแบบไรหมุนเวียน : สถานภาพและการเปลี่ยนแปลง
โดย ศ.ดร. อานันท กาญจนพันธุ และคณะวิจยั คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่มี
การศึกษาหมูบ านปกาเกอะญอโดยมีจุดมุง หมายดานการเกษตรเปนหลัก จึงตองศึกษาถึง 11
หมูบานและแยกออกเปน 3 กลุม คือ กลุมแรกกลุมไรหมุนเวียนปรับตัวอยางยั่งยืน 5 หมูบาน กลุม
สองกลุมไรหมุนเวียนแบบมีทางเลือก 2 หมูบาน และกลุมที่สามคือกลุมไรหมุนเวียนปรับตัวอยาง
พึ่งพา 4 หมูบาน การศึกษาตั้งกรอบไววาเลือกกลุมไรหมุนเวียนแบบปรับตัวอยางยั่งยืนเปนหลัก
เพราะยังมีวัฒนธรรมและวิถชี ีวิตของคนปกาเกอะญออยางชัดเจน โดยเลือกหมูบานไว 3 หมูบาน
(จากทั้งหมด 5 หมูบาน) เนื่องจากเหตุผลของขอจํากัดดานการเดินทาง และขอบเขตที่กําหนดไว
เบื้องตนวาศึกษาในพืน้ ที่จังหวัดเชียงใหม สวนกลุมที่สองคือกลุมหมูบานในไรหมุนเวียนแบบมี
ทางเลือกเปนกลุมรอง ในการศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษา 1 หมูบาน เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงและ
สามารถเปรียบเทียบความเหมือนความแตกตางไดตอไป รวมแลวขั้นนี้สามารถเลือกหมูบานได 4
หมูบานคือ บานเซโดซา อําเภอแมแจม บานแมลานคํา อําเภอสะเมิง บานปาคา อําเภอสะเมิง และ
บานหวยหอย อําเภอแมวาง ดานรูปแบบสถาปตยกรรมพืน้ ถิ่นในหมูบานที่ถูกเลือกศึกษาเหลานี้ ยัง
มีรูปแบบที่เปนเรือนปกาเกอะญอแบบดั้งเดิมอยูเปนสวนใหญ อาจมีสวนที่เปลี่ยนแปลงไปบางสวน
ก็ยังอยูใ นขอบเขตของการปรับตัวจากรูปแบบดั้งเดิม
ในการศึกษานีม้ ีเกณฑการคัดเลือกหมูบานพื้นถิ่นกรณีศกึ ษา ดังนี้
1.เปนหมูบานที่สืบเนื่องจากงานวิจยั ระบบการเกษตรแบบไรหมุนเวียน สถานภาพและ
การเปลี่ยนแปลง
2.เปนหมูบานในกลุมที่อยูใ นระบบไรหมุนเวียนที่ปรับตัวอยางยั่งยืน และปรับตัวอยางมี
ทางเลือกเทานัน้ เนื่องจากเปนกลุมหมูบา นที่ชาวบานปกาเกอะญอสวนใหญยังทําไรหมุนเวียนมา
อยางตอเนื่องและมีรอบหมุนเวียนระหวาง 6-9 ป ดังนั้นจึงตัดไรหมุนเวียนที่ปรับตัวอยางพึ่งพาออก
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3.เปนหมูบานชาวเขาชาติพนั ธุกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ สืบเนื่องจากหัวขอการศึกษาในครัง้
นี้เนนศึกษาความสัมพันธของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นกับวัฒนธรรมไรหมุนเวียนของคนปกาเกอะญอ
4.เปนหมูบานในเขตพืน้ ที่จังหวัดเชียงใหม เปนเหตุผลทางดานการเดินทาง งบประมาณใน
การศึกษา ที่จําเปนตองมีการสํารวจศึกษาในภาคสนาม เก็บขอมูลเกี่ยวกับหมูบานและเรือน
5.หมูบานที่ศึกษาจะตองมีสถาปตยกรรมพืน้ ถิ่นในรูปแบบดั้งเดิมของคนปกาเกอะญอ ที่มี
นาสนใจและสามารถเปนกรณีศึกษาไดตอ ไป
จากการสํารวจเบื้องตนโดยการเดินทางไปที่สถานที่ศึกษาเพื่อสํารวจเบือ้ งตนเพื่อดูความ
นาสนใจและความเหมาะสมในการศึกษา ทางดานสถาปตยกรรมพื้นถิน่ พบวาหมูบ านปาคาเปน
หมูบานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด บานเรือนสวนใหญเปนเรือนลักษณะถาวรและมีรูปแบบที่
ปรับตัวไปจากเรือนปกาเกอะญอคอนขางมาก มีเรือนแบบดั้งเดิมเพียง 2-3 หลังเทานัน้ และมีสภาพ
ที่ไมสมบูรณ อาจเปนเพราะการเดินทางสามารถเขาถึงไดสะดวกทีส่ ุดเพราะมีถนนลาดยางเขาไป
ผานหมูบานปาคาไปยังหมูบา นอื่นๆไดอีก ทําใหมกี ารเปลี่ยนแปลงสูง จึงไดตดั หมูบานปาคาออก
เหลือ 3 หมูบานที่เปนหมูบ านกรณีศกึ ษา และยังมีความเหมาะสมในการศึกษาดานสถาปตยกรรม
พื้นถิ่น สรุปไดวาการศึกษาครั้งนี้ไดเลือกพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 3 หมูบานดังนี้
1.หมูบานเซโดซา
หมู 9 ตําบลปางหินฝน อ.แมแจม จ.เชียงใหม
2.หมูบานแมลานคํา
หมู 6 ตําบลสะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม
3.หมูบานหวยหอย
หมู 3 ตําบลแมวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม
หมูบานกรณีศกึ ษาทั้ง 3 หมูบ าน อยูในเขตจังหวัดเชียงใหม ใน 3 อําเภอติดกัน คือ อําเภอ
แมแจม อําเภอแมวาง และอําเภอสะเมิง เปนพื้นที่ที่มีคนปกาเกอะญอ ตั้งถิ่นฐานเปนจํานวนมาก
และทั้ง 3 หมูบ าน เปนหมูบา นที่เคยมีการทําวิจัยในหลายเรื่อง ทั้งทางดานสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ความเปนอยู และทางดานการเกษตรแบบไรหมุนเวียนมากอนแลว และยังเปนพื้นที่ที่มีการรวมตัว
กันในกลุมคนปกาเกอะญอที่ตอสูเรียกรองเกี่ยวกับที่ทํากินในพืน้ ที่ปา เรียกรองปาชุมชน โดยการ
สรางอัตลักษณวาคนปกาเกอะญอเปนคนรักปาดูแลปาและมีความรู ภูมิปญญาในการอยูรวมกับปา
มาหลายชั่วอายุคน จึงเปนพื้นที่ที่มีความนาสนใจในการศึกษาทางดานอื่นๆตอเนื่องกัน ในงาน
ศึกษาครั้งนี้มีจดุ มุงหมายทีจ่ ะศึกษาทางดานภูมิปญญาสถาปตยกรรมปกาเกอะญอ สวนหนึ่งไดใช
ฐานขอมูล ความรูดานการเกษตร จากงานวิจยั ที่ไดศกึ ษาไวกอนแลว คืองานวิจัยระบบการเกษตร
แบบไรหมุนเวียน : สถานภาพและการเปลี่ยนแปลง โดย ศาสตราจารย ดร.อานันท กาญจนพันธุ
และคณะวิจัย ป 2547 จากคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มาประกอบเพื่อเปนขอมูล
เบื้องตนในการศึกษาและการสํารวจภาคสนาม
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แผนที่ที่ 2 แสดงตําแหนงหมูบานปกาเกอะญอพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 หมูบาน
ที่มา : แผนทีภ่ าคเหนือตอนบน [ออนไลน],เขาถึงเมื่อ 7 กันยายน 2550.
เขาถึงไดจาก http://www.ubonratchathani.go.th/map-thailand/map01l.jpg
2. การศึกษาดานการวางผังและรายละเอียดอื่นๆในหมูบาน
การศึกษาในบทนี้เปนสวนทีศ่ ึกษาในบริบทของหมูบานปกาเกอะญอ เพื่อความเขาใจจึงได
แยกอธิบายทีละหมูบานโดยเริ่มที่ หมูบานเซโดซา อําเภอแมแจม ที่เปนพื้นที่ที่หางไกลที่สุด มีการ
รักษาวัฒนธรรมปกาเกอะญอไวอยางตอเนื่อง ลําดับถัดมาเปนหมูบานแมลานคํา อําเภอสะเมิง ทั้ง
สองหมูบานเปนหมูบานที่อยูในกลุม หมูบ านปกาเกอะญอที่ทําไรหมุนเวียนแบบปรับตัวอยางยั่งยืน
และบานหวยหอย อําเภอแมวาง ซึ่งเปนหมูบานในไรหมุนเวียนแบบปรับตัวอยางมีทางเลือกเปน
ลําดับสุดทาย
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1.หมูบานกรณีศึกษาที่ 1 บานเซโดซา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

แผนที่ที่ 3 แสดงเสนทางการเดินทางไป หมูบานเซโดซา
การเดินทางเขาไปในพื้นที่ศกึ ษา จากอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมเดินทางมาที่อําเภอแมแจม
ตองผานอําเภอหางดง อําเภอสันปาตอง และอําเภอจอมทองประมาณ 60 กม. เลี้ยวขวาขึ้นมาทางขึน้
ดอยอินทนนทเปนทางลาดยางขึ้นเขาลาดชันและแยกไปทางอําเภอแมแจม เปนระยะทางประมาณ
50 กม. เมื่อถึงตัวอําเภอแมแจม จากนั้นเดินทางมาทางบานแมแฮใต ถึงสามแยกแมแฮใตหางจากตัว
อําเภอประมาณ 50 กม. แลวเลี้ยวซายเดินทางมายังหมูบานเซโดซา ดวยถนนลูกรังสลับกับ
ถนนลาดยาง เปนเขาสูงชันหางแยกบานแมแฮใตประมาณ 10 กม. ผานสถานีอนามัยแมแฮใต บาน
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แมแฮใตถนนมีสภาพดีกวาบานแมลานคําและบานหวยหอย เดินทางจากจังหวัดเชียงใหมประมาณ
160 กม. ควรใชรถยนตขับเคลื่อนสี่ลอ รถเกงเขาไดลําบาก

แผนผังที่ 2 แสดงผังขอบเขตหมูบานเซโดซาและตําแหนงที่ตั้งเดิม
ตําแหนงที่ตงั้ หมูบานและการยายตําแหนง บานเซโดซาตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณนี้มานานกวา
150 ป เปนบานที่มีการยายตําแหนงมาจากที่ตั้งเดิมมาแลว 6 ครั้ง (ไมสามารถระบุปได) มีตําแหนง
ตางๆตามแผนผังที่1 (วงกลมที่แรเงา) เรียกที่ตั้งเดิมของหมูบานตามภาษาปกาเกอะญอวา “เดลอยะ”
ในอดีตจะยายที่ตั้งหมูบานตามที่ไรหมุนเวียน ในสมัยแรกเริ่มการตัง้ ถิ่นฐานมีกลุม เรือนเปนกลุม
เล็กๆประมาณ 15-20 หลังเทานั้น จึงสะดวกตอการยาย และครั้งสุดทายที่ยายตําแหนงที่ตั้งหมูบาน
เปนเวลาประมาณ 60-70 ปมาแลว ตําแหนงที่เขียนบันทึกมาจากการบอกเลาโดยชาวบานหลายคน
ในขณะที่กําลังชวยกันสรางถังเก็บน้ําใหมบริเวณทางไปบานแมปอก
วาดลงไปในแผนผังไร
หมุนเวียนของหมูบานที่คัดลอกมาจากบานผูชวยผูใหญบานและตัวเลข 1-7 หมายถึงลําดับแปลงไร
หมุนเวียน
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ผังบริเวณและสภาพแวดลอมหมูบานเซโดซา

แผนผังที่ 3 แสดงผังบริเวณและสภาพแวดลอมหมูบานเซโดซา
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ผังบริเวณและสภาพแวดลอมบานเซโดซา บานเรือนปกาเกอะญอ เรียกตามภาษาปกาเกอะญอวา “เดอ” วางตัวเรือนพักอาศัยขนานไปตามแนวความลาดชันของพื้นที่เรียงยาวไปตามลํา
หวยมีถนนกําลังจะตัดผานบานเซโดซาเปนโครงการถนนลาดยาง ทําใหบานเรือนที่ตั้งอยูบริเวณที่
ใกลกับถนนตองยายที่ตั้งเรือนใหม โดยยายไปอยูบริเวณใกลกับโรงเรียนเซโดซาบริเวณทางเขา
หมูบาน
ลักษณะทางภูมิศาสตร ตั้งอยูบนเขาสูงจากระดับน้ําทะเลมากกวา 1000 เมตร ตัง้ อยูใน
บริเวณปาดิบเขาเชื่อมตอกับปาเบญจพรรณที่อยูตดิ ตอกับเขตที่ดอน พื้นที่มีความลาดชันมากทํา
การเกษตรไดยาก อากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว ทําใหปลูกพืชปลูกขาวไดจํากัด พืชที่เหมาะสมเปน
พืชเมืองหนาวเทานั้น
ไรหมุนเวียนทีบ่ านเซโดซาเปนแบบไรหมุนเวียนที่ปรับตัวอยางยั่งยืน ยังคงทําไรหมุนเวียน
เปนระบบการผลิตหลักของชุมชน ทํานาและทําสวนเปนการผลิตรอง มีรอบหมุนเวียนที่ 7-8 ป มี
ลักษณะการจัดการแปลงเปนแบบแปลงรวม คือเปนที่ไรหมุนเวียนผืนใหญผืนเดียวใชรวมกันทัง้
หมูบานและหมุนไปตามรอบปพรอมกันทัง้ หมด
การนับถือศาสนา ชาวบานที่บานเซโดซามีทั้งนับถือศาสนาคริสตและนับถือศาสนาพุทธ
อยูรวมกัน โดยไมไดแยกพืน้ ที่ชัดเจน มีโบสถคริสตตั้งอยูบริเวณทางเขาหมูบาน
องคประกอบอื่นๆ ในหมูบ านนอกจากเรือนเพื่ออยูอาศัยของชาวบานแลวยังมีเรือนที่สราง
ขึ้นเพื่อเลี้ยงสัตวทั้งวัว ควาย หมู และ ไก นอกจากเรือนเลี้ยงสัตวแลว ยังมียุงขาวปลูกคูกับเรือนอยู
มาก ทั้งนี้เพราะในปจจุบันชาวบานก็ยังใชงานยุงขาวอยู
หองน้ํา พบวาสรางหองน้ําเพียงบางหลังเทานั้น เนือ่ งจากตองใชเงินในการซื้อสุขภัณฑ
สวนใหญยังใชเขาตามปา สวนที่อาบน้ําจะอยูใกลบานเพราะมีทอ ประปาสงถึงเกือบทุกครัวเรือน
บางหลังก็ใชรว มกัน
น้ํากิน น้ําใช เปนแบบประปาชุมชน มีการสรางถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ 20
ปมาแลว ครั้งแรกสรางโดยทหาร ตอมาจากหวย “สะเตอโกรว” และครั้งที่สองจากโครงการคาย
อาสาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประมาณ 10 ปมาแลว และในวันทีเ่ ขาไปสํารวจภาคสนาม ในชวง
เดือนมีนาคม 2549 ชาวบานกําลังชวยกันสรางถังเก็บน้ําแหงใหมทตี่ อน้ํามาจากลําหวย “พอแบร
โกระ” เพิ่มอีกหนึ่งแหง
ไฟฟา ใชระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เปนโครงการจากรัฐบาล ติดตั้งแผงรับพลังงาน
แสงอาทิตย (Solarcell) 1 แผงตอเรือน 1 หลัง พรอมกับใหหลอดไฟ 2 หลอด และแบ็ตเตอรี่ 1 อัน
จะติดตั้งใหเฉพาะบานที่มีเลขที่บานเทานัน้
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ภาพที่ 5 แสดงภาพทัศนียภาพองคประกอบอื่นๆของหมูบานเซโดซาและสภาพแวดลอม
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ภาพที่ 6 แสดงภาพวิถีชีวิตและกิจกรรมตางๆใน หมูบานเซโดซา
วิถีชีวิตชาวบาน ในหมูบานเซโดซายังคงไวซึ่งวัฒนธรรมปกาเกอะญอดั้งเดิม ในการทําไร
หมุนเวียน การทอผาเพื่อสวมใสเอง จากภาพหญิงชาวปกาเกอะญอกําลังทําการปนฝายจากฝายที่เก็บ
มาปนใหเปนเสนเพื่อใชในการทอผา เครื่องปนฝายในภาษาปกาเกอะญอเรียกวา “จอ-กวอ-เด” และ
กี่ทอผาเรียกวา “ทะกี”่ ชาวบานมีวิถีชีวิตทีเ่ รียบงาย ภายใตผืนปาธรรมชาติอันเขียวชอุม ดําเนินชีวติ
อยางเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน ดังเชนภาพที่ 5 ชาวบานกําลังชวยกันสรางถังเก็บน้ํากินน้ําใชของหมูบาน
และชวยกันยกยายเสาเรือนของบานที่ใกลกับถนนใหมทตี่ ัดผาน ตองชวยกันยกไปปลูกสรางใน
ที่ตั้งแหงใหม ใกลกับโรงเรียน
2.หมูบานกรณีศึกษาที่ 2 บานแมลานคํา อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
ประวัติการตัง้ ถิ่นฐาน พื้นทีบ่ ริเวณบานแมลานในปจจุบัน เปนที่อยูอาศัยของคนมาแลว
หลายชวงชีวิตคน ผูอาวุโสของหมูบานไดเลาวาเคยเปนที่อยูอาศัยของชาวลัวะมากอน ซึ่งสามารถ
สังเกตไดจากซากวัดเกา และปาชาเกาของชาวลัวะ ทีย่ ังคงหลงเหลือใหเห็นถึงปจจุบันในบริเวณ
หยอมบานหวยหญาไซร หยอมบานสบลาน หยอมบานหวยเหี๊ยะ กิ่วหา ขุนวิน ปาเมี่ยงและ
บริเวณวัดหลวง ซึ่งหากประมาณระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของคนในบริเวณนี้ไดวามีอายุมากกวา
700 ป หลังจากชาวลัวะไดทิ้งถิ่นฐานออกไป ชาวปกาเกอะญอ ซึ่งเห็นวาเปนพืน้ ที่ที่เคยมีการตัง้
ถิ่นฐานมากอนจึงไดอพยพเขามาอยูในบริเวณนี้ หากนับจากหลังฐานที่เปนลายลักษณอักษร เชน
จากสํานักทะเบียนบานของนายพะเอาะ (ชาวบานแมลาน) ซึ่งระบุปเกิดไวในป พ.ศ.2447 ก็จะ
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สามารถประมาณการระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชาวบานแมลานคํา ไดวาอยางนอยมีระยะเวลา
ไมต่ํากวา 115 ป และจากหลักฐานทางประวัติศาสตรอื่นๆ เชน
-ระบบเหมืองฝาย มีรองรอยการทําประโยชนมานานกวา 100 ป
-เสนทางการเดินเสนทางผานที่มีประวัตกิ ารติดตอคาขายกับหมูบานอืน่ ๆ
-ตนไมผล มะมวง ขนุน มะขาม ที่ชาวบานปลูกมีอายุประมาณ 100 ป

ลายเสนที่ 6 แสดงทัศนียภาพของกลุมเรือน หมูบานแมลานคํา
บรรยากาศทั่วไป บานเรือนปกาเกอะญอ ที่บานแมลานคําแหงนี้ วางตัวเรียงตามสภาพ
ความลาดชันของขุนเขา ขนานไปกับลําหวยแมลานคํา เกาะเปนกลุมเรือนที่ประกอบไปดวย
บานเรือนอยูอาศัย ยุงขาว เลาไก ที่เก็บตับหลังคาหวายและใบกอ มีลานบานใชตากผา และเลี้ยงวัว
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ควาย ในหมูบ านมีกอไผขนึ้ อยูทั่วบริเวณ มีลมพัดผานและมีเสียงแมลงรองอยูตลอดเวลาแมจะเปน
กลางวันก็ตาม เปนหยอมหมูบ านที่มีความสงบยิ่ง

แผนที่ที่ 4 แสดงเสนทางการเดินทางไป หมูบานแมลานคํา
การเดินทางเขาไปในพื้นที่ศกึ ษา จากอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม เดินทางมาที่อําเภอสะ
เมิงเปนทางขึน้ เขาลาดชันเปนระยะทางประมาณ 50 กม. จากนัน้ เลี้ยวซายที่สามแยกอําเภอสะเมิงที่
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เดินทางมายังหมูบ านแมลานคําดวยถนนลูกรัง เปนเขาสูงชันหางจากตัว
อําเภอประมาณ 15 กม. ผานบานหวยหญาไซร บานสบลาน บานใหม และบานหวยเหี๊ยะ ควรใช
รถยนตขับเคลื่อนสี่ลอ หรือมอเตอรไซค รถเกงเขาไมไดทุกฤดู ถาเดินทางในฤดูฝนตองระมัดระวัง
เปนอยางยิ่ง เพราะถนนจะเปนโคลน เดินทางลําบากมาก
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ลักษณะทางกายภาพ พื้นที่บา นแมลานคํา ตั้งอยูในบริเวณที่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
500-1400 ม. มีดอย(ภูเขา)ทีส่ ําคัญรายลอมถึง 15 ดอย ซึ่งเปนแหลงตนกําเนิดลําหวยขนาดเล็ก 22
สาย เปนแหลงกําเนิดแมน้ํา 3 สาย คือ น้ําแมลานเงิน น้าํ แมลานคํา และน้ําแมลานหลวง ไหลลงสู
แมน้ําแมขาน ถึงแมน้ําปง และเจาพระยาตามลําดับ ลักษณะปาแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
ปาดิบเขาและปาเบญจพรรณ
การแบงพืน้ ที่ของชุมชน พืน้ ที่อยูอาศัยประมาณ 500ไร ที่นาประมาณ 770 ไร ที่สวน
ประมาณ 780 ไร พื้นที่ไรหมุนเวียนประมาณ 1550 ไร พื้นที่ปาอนุรักษประมาณ 11000 ไร ปาใช
สอยประมาณ 4700 ไร และพื้นที่สาธารณะประโยชนประมาณ 60 ไร พืน้ ที่หมูบานแยกเปน 5
หยอมบาน คือหยอมบานแมลานคํา หยอมบานหวยเหีย๊ ะ หยอมบานสบลาน หยอมบานใหมและ
หยอมบานหวยหญาไทร
พื้นที่ศกึ ษาเลือกหยอมบานแมลานคําในการศึกษาเนื่องจากมีรปู แบบ
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่ยังคงมีรูปแบบดั้งเดิมมากที่สุดและมีความนาสนใจในการขยายเรือนในแบบ
เรือนเครือญาติ หยอมบานแมลานคํามีทั้งหมด 10 ครัวเรือนมีบานทั้งหมด 16 หลัง ประชากร 44 คน
ชาย 24 คน หญิง 20 คน
การจัดการทรัพยากรบานแมลานคํา ในอดีตการดูแลรักษาปาตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อวา
มนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ การมีชีวิตตองเคารพในธรรมชาติ ซึ่งมีผีที่คอยดูแลทุกอยาง
การมีชีวิตของคนปกาเกอะญออยูไดเพราะมีองคประกอบ 37 อยาง ความเชื่อดังกลาวไดถูกนํามา
เปนหลักในการดําเนินชีวิตอยางกลมกลืนกับธรรมชาติ
การเกิด เมือมีเด็กเกิดใหม พอของเด็กจําเอาสายรก(สะดือ)ใสกระบอกไมไผไปผูกติดกับ
ตนไมเพื่อใหธรรมชาติคอยดูแลมนุษย มนุษยคอยดูและธรรมชาติ ซึ่งตนไมดังกลาวจะหามใหมี
การตัดฟนโดยเด็ดขาดเพราะถือเปนขวัญ เปนชีวิตของคนผูนั้น
การตาย เมื่อมีสมาชิกในหมูบานเสียชีวิตลง สมาชิกในครัวเรือนจะหามไมไปตัดตนไม
เปนระยะเวลา 1 เดือนไมลาสัตว 1 เดือน สวนสมาชิกในหมูบานจะหามเปนระยะเวลา 7 วัน ทั้งนี้
เพราะเชื่อวาขวัญของผูตายกําลังจะไปเกิดอยูในธรรมชาติซึ่งเปนขวัญ 37 อยางของของชาวบาน
หากไปตัดตนไมหรือทําลายสัตวก็เทากับไปทําลายวิญญาณผูตาย
ความเชื่อเกี่ยวกับปา ชาวบานจะมีปาทีม่ ีความศักดิ์สทิ ธิ์ทางความเชื่ออยูเปนจํานวนมาก
เชน ปาตะวีโดะ ซึ่งมีลักษณะเปนปาดิบขนาดใหญเปนขุนหวย ที่ชาวบานหวงหามเขาไปโดย
เด็ดขาด หากมีคนไปจะถูกผีทํารายเจ็บไขไดปวย ตองทําพิธีขอขมาโดยนําเอาสุนขั มาเปนเครื่อง
สังเวย เลี้ยงผี ปาเดปอ ซึ่งเปนตนไมที่ชาวบานนําเอาสายสะดือของเด็กมาผูกไวหามใครตัดเด็ดขาด
ปาเดหมื่อเบอ มีลักษณะคลายจอมปลวกแตมีขนาดใหญ ชาวบานจะหามตัดไมหามทําที่ทํากินเพราะ
เปนแหลงเพราะของเขียด และสัตวบางชนิด
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แผนผังที่ 4 แสดงผังขอบเขตหยอมบานแมลานคําและตําแหนงที่ตั้งเดิม
ตําแหนงที่ตงั้ หมูบานและการยายตําแหนง
หยอมบานแมลานคําเปนบานที่มกี ารยาย
ตําแหนงมาจากที่ตั้งเดิมมาแลว 4 ครั้ง โดยที่ 3 ครั้งแรกตั้งอยูอกี ฝงของลําน้ําแมลานคํา โดย
เรียงลําดับตามแผนผังที่ 3 แตที่ตั้งทั้ง 4 แหงก็อยูใ นบริเวณหุบเขาเดียวกัน หางจากตําแหนงเดิม
เพียงเล็กนอย ปจจุบันที่ตั้งหมูบานเดิมเปลีย่ นเปนทีน่ าของชาวบาน ในบริเวณแถบใกลๆนี้ ณ จุดนี้
เปนที่ราบในหุบเขาที่กวางทีส่ ุด จึงเหมาะที่จะเปนที่ตั้งหมูบาน นอกจากนัน้ ยังมีความลาดชันไม
มากนัก ทําใหการปรับระดับในการสรางบานไมตองปรับสภาพมาก งายตอการปลูกสรางบานเรือน
จะเห็นไดวาการตั้งหมูบานจะอยูฝงเดียวกันทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องมาจากขอหาม ที่หามสรางบานเรือน
อยูสองฝงลําน้ํา ลําหวย ใหสรางอยูฝงเดียวกันทั้งหมด หากมีการยายตําแหนงก็ตองยายตามกันหมด
ทั้งหมูบาน
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ผังบริเวณและสภาพแวดลอมหมูบานแมลานคํา

แผนผังที่ 5 แสดงผังบริเวณและสภาพแวดลอมหมูบานแมลานคํา
ผังบริเวณบานแมลานคํา เปนหยอมบานทีเ่ กาแกที่สดุ ในทั้งหมด 5 หยอมบาน มีทั้งหมด 10
ครอบครัว 16 หลังคาเรือน เรือนทั้งหมดเรียงไปในแนวเดียวกันกับความลาดชันของที่ตั้ง ทุกหลัง
หันหัวนอนไปทางน้ําแมลานคํา นอกจากเรือนพักอาศัย ยังมียุงขาว คอกสัตว และหองน้ํา รวมถึงมี
ถังเก็บน้ํา เปนแบบประปาทีส่ ูง ซึ่งทหารมาสรางไวใหประมาณ 15 ปมาแลว เรือนทุกหลังมีแผงรับ
พลังงานแสงอาทิตย ใชไฟฟาจากแสงอาทิตย ติดตั้งใหโดยรัฐเมื่อประมาณ 3 ปที่ผานมา
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แผนภาพที่ 1 แสดงการขยายตัวของเรือนในหมูบานแมลานคํา
การขยายตัวของกลุมเรือน เปนลักษณะการขยายตัวจากเรือนพอแมมาสูเรือนลูก มาสูเรือน
หลาน ตามลําดับ มีจุดเริ่มตนที่เรือนแมพแี ดน อายุ 94 ป (2548) มีลูก 7 คน ยายไปอยูหมูบานอืน่ 2
คน อีก 5 คน ขยายบานเรือนแยกจากเรือนแมพแี ดนหลังจากการแตงงานประมาณ 1 ป แยกอยูรอบๆ
เรือนพอแมของตนเอง ตอมาเมื่อสืบทายาทมีลูกมีหลาน ก็แยกเรือนออกมาในลักษณะเดียวกันทําให
ดูเหมือนเปนการขยายออกจากจุดศูนยกลางคือเรือนของแมพีแดนซึ่งเปนตนตระกูล นอกจากนั้นยัง
มีคนนอกหมูบ านที่ยายเขามาทีหลัง ประมาณ 3-4 ปที่ผานมา ก็ใหไปอยูบริเวณตอยาวไปกับลําน้าํ
แมลานคํา และวางแนวเรือนตามธรรมเนียมปฏิบัติและขอหามของหมูบาน เชน การหันหัวนอนไป
ทางลําหวยจะชุมเย็น หันหัวนอนทางตะวันออกจะรอนจะไหม หรือตะวันไตแปบานไมดี ยกเวน
วัด วิหาร เปนตน
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ภาพที่ 7 แสดงภาพทัศนียภาพองคประกอบอื่นๆของหมูบานแมลานคําและสภาพแวดลอม
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ภาพที่ 8 แสดงภาพวิถีชีวิตและกิจกรรมตางๆใน หมูบานแมลานคํา
วิถีชีวิต ชาวบานที่บานแมลานคํายังอยูใ นวัฒนธรรมไรหมุนเวียนทีม่ ีการทําไรหมุนเวียน
เปนอาชีพหลักเชนเดิม ผูชายมักเขาไรไปดูแลที่ไรหมุนเวียนทุกวัน บางบานที่เลี้ยงวัวควาย ผูชายก็
จะเปนคนพาวัวควายของตนไปกินหญา ผูหญิง นอกฤดูเพาะปลูกก็จะอยูบาน ทอผา เปนอาชีพเสริม
ในตอนเย็นลูกหลานทุกคนจะมาทานขาวพรอมกันที่เรือนแมพีแดน มีความอบอุนอยางยิ่ง

ลายเสนที่ 7 แสดงทัศนียภาพยุงขาว หมูบา นแมลานคํา
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3.หมูบานกรณีศึกษาที่ 3 บานหวยหอย อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
สภาพภูมิศาสตรที่ตั้ง หมูบ านหวยหอย ตั้งอยูในลักษณะภูมิประเทศเขตที่ดอน สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 700-900 เมตร ในพื้นที่ปา ดิบเขาผสมปาเบญจพรรณ พื้นที่สวนใหญของหมูบานเปน
ที่มีความลาดชันสูง
อาชีพ ชาวบานปกากะญอที่บานหวยหอยมีลักษณะการดํารงชีวิตดวยการทําไรหมุนเวียน ซึ่ง
ลักษณะการทําไรเปนแบบแปลงกระจายมีรอบหมุนเวียนลดลงเหลือ 5-6 ป ที่ตั้งอยูระหวางน้ําหวย
หอยและน้ําขุนปวยไมไกลจากแมน้ํามากนัก นอกจากนั้นยัง ทอผา เลี้ยงสัตว ทําสวน ทํานา ชายหนุม
ในหมูบานเริ่มทําอาชีพเสริมเปนมัคคุเทศกนํานักทองเทีย่ วเดินปาชมธรรมชาติอีกดวย
ลักษณะการอยูอาศัยกลุมบานเรือน จะปลูกเรียงตามทางเดินและหันหนาบานเขากับถนนใน
ลักษณะแบบเสน เกาะเรียงไปกับถนน และขณะเดียวกันก็วางแนวยาวของบานขนานกับความลาดชัน
ของพื้นที่ แนวหลังคาสวนมากจะหันไปตามทิศทางตะวันออก-ตะวันตก และทิศตะวันออกเฉียง
ใต-ตะวันออกเฉียงเหนือแตกตางกันตามลักษณะความลาดชัน บานแตละหลังจะมีบริเวณบานที่เวน
ที่วางระหวางกันโดยไมมีรั้วบาน
สิ่งกั้นอาณาเขตเพราะไมมีการกําหนดการครอบครองที่ดินเปน
เจาของถาวร แตเปนการพึ่งพาในลักษณะที่อยูรวมบนผืนแผนดินเดียวกัน
แตมีสิทธิในการใช
ประโยชนสามารถยกเปนมรดกของครอบครัวได แตหามขาย และหามยกใหคนนอกหมูบาน ถาไมมี
ผูสืบทอด สิทธินั้นจะถูกคืนกลับมาใหเปนของหมูบานอีกครั้ง
โบสถ มีโบสถคริสตถึง 2 แหงในหมูบาน แยกเปนโบสถคาทอลิกสรางมาประมาณ 15 ป
และโบสถของชาวคริสตนิกายโปแตสแตน ประมาณ 5 ป ตั้งอยูชวงที่สูงที่สดุ ของหมูบานและ
ชาวบานกลุมบนจะนับถือศาสนาคริสตกันมาก ตั้งแตชวงกลางหมูบ านลงไปถึงลําหวย จะเปน
ชาวบานปกาเกอะญอที่นับถือศาสนาพุทธ แตการนับถือศาสนาก็ไมไดทําใหชาวบานแยกกัน ใน
การทําพิธีตางๆของหมูบานก็ยังเกื้อกูลกันเชนเดิม เพียงแตพิธีกรรมในครัวเรือนเทานัน้ ที่เปลี่ยนไป
องคประกอบอื่นๆ ในหมูบา น นอกจากเรือนเพื่ออยูอาศัยของชาวบานแลวยังมีโรงเรือนที่
สรางขึ้นเพื่อเลี้ยงสัตวเปนจํานวนมากเพราะที่หมูบานหวยหอยแหงนี้มกี ารเลี้ยงสัตวเปนจํานวนมาก
ทั้งวัว ควาย หมู และ ไก นอกจากเรือนเลี้ยงสัตวแลวยังมียุงขาวปลูกคูกบั เรือนอยูบาง นอกจากนี้ยัง
มีเรือนในรูปแบบใหมเชน เรือนคาขาย และเรือนเพื่อเปนที่พกั นักทองเที่ยวเดินปา สรางเปน
โรงเรือนขนาดใหญมาก แยกจากเรือนหลังที่ชาวบานอยูอ าศัย
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แผนที่ที่ 5 แสดงเสนทางการเดินทางไป หมูบานหวยหอย
การเดินทางเขาไปในพื้นที่ศกึ ษา จากอําเภอเมืองเชียงใหมเดินทางมาอําเภอสันปาตองดวย
ทางหลวงหมายเลข 108 ระยะทางประมาณ 30 กม. เลี้ยวขวาแยกเขาอําเภอแมวาง เปนทางลาดยาง
ขึ้นเขาลาดชันเปนระยะทางประมาณ 30 กม. จากนัน้ เลี้ยวซายใกลปอ มตํารวจตําบลแมวินที่ปาย
โรงเรียนตชด.(ตํารวจตระเวนชายแดน) เดินทางมายังหมูบานหวยหอยดวยถนนลูกรังขึ้นเขาสูงชัน
หางจากตัวอําเภอแมวางประมาณ 10 กม. ผานบานหวยขาวลีบ จนมาถึงโรงเรียนตชด.บานหวยหอย
ซึ่งเปนทางเขาหมูบานหวยหอย ควรใชรถยนตขับเคลื่อนสี่ลอ หรือมอเตอรไซค รถเกงเขาไมไดทุก
ฤดู ถาเดินทางในฤดูฝนตองระมัดระวังเปนอยางยิ่ง เสนทางนี้เปนเสนทางทองเที่ยวเดินปาสามารถ
เดินตอเนื่องไปไดหลายหมูบ านจนถึงดอยอินทนนท
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แผนผังที่ 6 แสดงผังขอบเขตหมูบานหวยหอยและตําแหนงที่ตั้งเดิม
การหมุนเวียนยายตําแหนงหมูบาน ในอดีตหมูบานปกากะญอมักอยูเปนกลุมเล็กกระจาย
กันไมเกิน 20 หลังคาเรือนมีผูนําหมูบานเรียกวา “ฮีโข” เปนผูกําหนดพื้นที่ในการทําไรพื้นที่ไรที่
ไหนก็จะยายบานไปที่นั้นการหมุนเวียนหมูบานไปตามที่ไรจึงเปนยุคแรกของการทําไรหมุนเวียน
ขอบเขตบานหวยหอยแบงพื้นที่ไดเปนปาลักษณะตางๆ เชน ปาอนุรักษ ปาใชสอย ปาตนน้าํ
ปาชา ที่นา ที่สวน ที่ไรหมุนเวียนและไรเหลา โดยมีพื้นที่ตั้งหมูบานในสวนอยูอาศัยอยูบริเวณตรง
กลางขอบเขตพื้นที่หมูบาน มีการยายตําแหนงมากอนหนานี้ 3 ครั้ง ที่ตั้งปจจุบันเปนที่ที่ 4 ที่ตั้งเดิมใน
ครั้งแรกสุดอยูบ ริเวณหลังโรงเรียน ตชด.บานหวยหอย ชือ่ เดิมเรียกวา บานหนองเขียว ตอมายายมาอยู
บริเวณพืน้ ที่ทสี่ อง คือบริเวณโบสถปจจุบันซึ่งเปนที่สูง จึงยายอีกครั้งหนึ่งเปนครั้งที่ 3 อยูบริเวณ
ดานลางติดกับลําน้ําหวยหอย
และการยายครั้งสุดทายจึงยายมาอาศัยอยูบริเวณที่ตั้งปจจุบันเมือ่
ประมาณ 60-70 ปมาแลว

56
ผังบริเวณและสภาพแวดลอมหมูบานหวยหอย

แผนผังที่ 7 แสดงผังบริเวณและสภาพแวดลอมหมูบานหวยหอย
ลักษณะการวางผังบานหวยหอย เปนผังในลักษณะการตั้งถิ่นฐานแบบเสน (Linear
Settlement) เกาะตัวเรียงยาวไปตามถนนทางเดินในสภาพแวดลอมที่ลาดชัน จุดสูงที่สุดคือบริเวณ
ที่ตั้งโบสถ กลุมบานเกาะตัวยาวไปตามถนนจนถึงทางเดินไปไรหมุนเวียน โดยวางตัวขนานไปกับ
แนวลาดชันของพื้นที่ ทางเขาหมูบานเขาไดจากทางโรงเรียนตชด.บานหวยหอย รอบๆหมูบานราย
ลอมไปดวยสวนผลไม ปาเดพอ (ปาสะดือ) และกอไผหลายกอ กระจายลอมหมูบานอยูเปนชัน้ ใน
ถัดออกไปอีกฝงลําน้ําหวยหอยจะเปนที่นา และเปนทีไ่ รหมุนเวียน
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ภาพที่ 9 แสดงภาพทัศนียภาพองคประกอบอื่นๆของหมูบานหวยหอยและสภาพแวดลอม
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ภาพที่ 10 แสดงภาพวิถีชีวิตและกิจกรรมตางๆใน หมูบานหวยหอย
อาชีพเสริม หลังจากการไดรับการสนับสนุนของรัฐในดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เสนทาง
การเดินปาบริเวณดอยแมวางดอยอินทนนทจึงเปนเสนทางที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเปนอยางมาก
ซึ่งลักษณะการทองเที่ยวเชิงนิเวศจะใชการเดินเปนหลัก สวนใหญเปนนักทองเทีย่ วตางชาติเปนกลุม
ละ 4-5 คน ทําใหสวนมากจะเปนเด็กหนุมและลูกหลานปกาเกอะญอเปนผูนําเที่ยว เพราะมีความรู
ในเสนทางการเดินปาเปนอยางดี ทําใหหมูบานมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เคยเปนมาในบางสวน
หมูบานหวยหอย กลายเปนจุดแวะพักคางแรมในการเดินทางทองเที่ยวชมธรรมชาติ สําหรับบานบาง
หลังสามารถใหนักทองเทีย่ วพักอาศัยชัว่ คราวโดยพักอยูก บั ชาวบานลักษณะโฮมสเตย (Homestay)
สวนใหญจะพักเพียง 1 คืน คาใชจายในการพักอาศัยในแตละคืนละ 20 บาทตอ 1 คน รวมถึงการ
ทําอาหารใหฟรี หากนักทองเที่ยวซื้อผักและเนื้อมาจากตลาด
น้ํากิน น้ําใช เปนแบบประปาชุมชน มีหลายโครงการ โครงการแรกประมาณ 20 ปมาแลว
โครงการจาก อบต. ประมาณ 5 ปมาแลว และโครงการลาสุดเปนโครงการพระราชดําริจากสมเด็จ
พระเทพฯ เมื่อประมาณ 3 ปที่ผานมา
ไฟฟา ใชระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เปนโครงการจากรัฐบาล ติดตั้งแผงรับพลังงาน
แสงอาทิตย (Solarcell) 1 แผงตอเรือน 1 หลัง พรอมกับใหหลอดไฟ 2 หลอด และแบ็ตเตอรี่ 1 อัน
จะติดตั้งใหเฉพาะบานที่มีเลขที่บานเทานัน้ (หมูบานหวยหอยไดเลขที่บานและสําเนาทะเบียนบาน
ประมาณ 50-60 ปมาแลว)

บทที่ 4
กรณีศึกษาเรือนปกาเกอะญอ และรายละเอียดทางสถาปตยกรรม
1. เกณฑในการเลือกเรือนกรณีศึกษา
ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท (2546) กลาวถึงคุณคาของเรือนพื้นถิ่นไวในหนังสือ
ความแปรเปลีย่ นของเรือนและสภาพแวดลอมทองถิ่นวา
จากการศึกษาความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นทั้งในประเทศไทย และประเทศเพือ่ นบาน
ในแถบอุษาคเนย พบวาคุณคาของเรือนพื้นถิ่นสวนหนึ่งขึ้นอยูกับลักษณะทางกายภาพของตัวเรือน
รูปทรง การใชวัสดุกอสรางที่กลมกลืนกับสภาพแวดลอมและลักษณะเฉพาะทางสุนทรียศาสตรของ
แตละทองถิ่น แตลักษณะดังกลาวเปนเพียงปจจัยสวนหนึ่งที่สัมพันธกับการประเมินคุณคาเทานั้น
ความสําคัญและความนาสนใจทีแ่ ทจริง ขึ้นอยูกับชีวติ และวงจรของชีวิต ที่สัมพันธแนบแนนกับ
สภาพแวดลอมของที่ตั้งของตัวเรือน รวมทั้งสภาพแวดลอมธรรมชาติอันผนวกกับระบบนิเวศและ
นิเวศวัฒนธรรมเขาดวยกัน1
หลังจากการสํารวจผังหมูบาน เพื่อศึกษาความสัมพันธของภูมิปญญาการอยูอาศัยกับระบบ
นิเวศนและบันทึกตําแหนงบานเรือนทั้งหมดแลว เปนการสํารวจเบื้องตนสามารถทําการเลือกเรือน
ที่จะเปนตัวแทนเปนกรณีศึกษาตอไปได เกณฑการเลือกเรือนกรณีศกึ ษาซึ่งเปนเรือนปกาเกอะญอ
นั้น ไมสามารถเลือกโดยใชอายุเปนตัวกําหนดการเลือกได เพราะลักษณะของเรือนปกาเกอะญอ
เปนเรือนเครื่องผูกที่สรางดวยไมไผเปนหลัก ทําใหตองมีการหมุนเวียนเปลี่ยนวัสดุในอายุประมาณ
3-5 ป เทานั้น การศึกษาครั้งนี้จึงไดกําหนดเกณฑการเลือกเรือนกรณีศกึ ษาดังนี้
1. เรือนที่เลือกตองเปนเรือนในกลุมเรือนปกาเกอะญอแบบดั้งเดิม เพื่อสามารถศึกษาภูม-ิ
ปญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของคนปกาเกอะญอ ซึ่งเปนประเด็นสําคัญของการศึกษาเรื่อง
ความยั่งยืนของเรือนและความสัมพันธของเรือนกับระบบนิเวศ สภาพแวดลอมและการตั้งถิ่นฐาน
ที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกับระบบนิเวศ
2. มีลักษณะทีเ่ ปนตัวแทนของเรือนอื่นๆได คือ มีความคลายคลึงกันกับเรือนสวนใหญใน
กลุมที่ศึกษา ทั้งดานรูปทรง วัสดุ และผังเรือนอยางคราวๆเมื่อดูจากภายนอก
1

อรศิริ ปาณินท, “ความแปรเปลี่ยนของเรือนและสภาพแวดลอมทองถิ่น,” ใน ภูมิปญญาสถาปตยกรรม
(กรุงเทพฯ:ศูนยตําราและเอกสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงการณมหาวิทยาลัย, 2546), 33-34.
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3. มีลักษณะทางสถาปตยกรรมที่นาสนใจเปนพิเศษ มีลักษณะเฉพาะทางสุนทรียศาสตร มี
ความสวยงามและสมบูรณทางสถาปตยกรรมอันไดแก สัดสวน ทีว่ างและรูปทรง
4. ผูอาศัยมีวิถีชีวิตในวัฒนธรรมไรหมุนเวียน เจาของเรือนตองอยูบ านเพื่อการสัมภาษณ
และสามารถสื่อสารกันไดดว ยภาษากลาง หรือภาษาทองถิ่นภาคเหนือ
5. มีความนาสนใจอื่นๆประกอบ เชน มียุงขาว พืน้ ที่กจิ กรรมในชีวิตประจําวันเชนการตํา
ขาว การทอผา รวมถึง เรือนคาขาย โฮมสเตย หรือมีเรือนใหมปลูกอยูคูกัน เปนตน
2. การจําแนกบานเรือนปกาเกอะญอตามลักษณะทางกายภาพ
ยุคสมัยหลังจากหยุดการยายตําแหนงที่ตั้งหมูบาน ทําใหหมูบานปกาเกอะญอมีแนวโนม
แหงการอยูอยางถาวรมากขึ้น โดยสะทอนจากรูปแบบการอยูอาศัยและสิ่งปลูกสราง เริ่มใชวัสดุที่มี
ความถาวรมาแทนที่วัสดุธรรมชาติ จากการสํารวจทางกายภาพของหมูบานสามารถแยกรูปแบบ
บานเรือนพักอาศัยไดเปน 3 ลักษณะดวยกัน ดังนี้
ก.แบบดั้งเดิม เปนบานปกาเกอะญอที่มลี ักษณะคลายคลึงกับแบบของบรรพบุรุษที่สืบตอ
กันมา เปนบานไมไผในลักษณะของเรือนเครื่องผูก หลังคาปนหยาผสมจั่ว หลังคาคลุมต่ําปดผนัง
ทุกดานเกือบถึงพื้น ใชใบตองตึง หญาคาและใบหวายทําวัสดุมุงหลังคา(ขึ้นอยูกับสถานที่) ผนัง
ดานขางสูงประมาณ 40 ซม. พื้นเปนฟากไมไผ ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ยกพืน้ สูงจากพื้นดินประมาณ
1.2-1.5 เมตร มีหองเตาไฟเปนหองหลัก ใชทําอาหารและใชนอน หองโถงไมมีผนังปดใชเปนสวน
เอนกประสงค ใตถุนเก็บฝนและเลี้ยงสัตว
ข.แบบผสมผสาน
เปนบานเรือนปกาเกอะญอที่มกี ารเปลี่ยนแปลงบางสวนไปจากรูป
แบบเดิม แตยังมีสวนที่เปนลักษณะของบานแบบดั้งเดิมอยู สวนมากเกิดจากการขยายพืน้ ที่ใชสอย
ของบาน และการปรับเปลี่ยน วัสดุใหแข็งแรงและถาวรขึ้นเชน เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาเปนกระเบือ้ ง
ลอนคู พบวาบางหลัง จะสรางบานในสวนนอนแยกออกจากครัว โดยที่ไมไดเชื่อมตอกันโดยการใช
งาน แมวาบานจะสรางติดกันเปนหลังเดียวแตใชบันไดแยกกันโดยสิน้ เชิง ยังพบเรือนเตาไฟอยู แต
สวนมากถูกเปลี่ยนเปนหองที่ถาวรขึ้น
ค.แบบใหม ลักษณะภายนอกและภายในจะแตกตางโดยสิ้นเชิงกับรูปแบบดั้งเดิม วัสดุมุง
หลังคาใชหลังคามุงกระเบื้องและโครงสรางไมเปนไมเนือ้ แข็ง เสาใชเสาไมจริงขนาดใหญ พืน้ และ
ผนังไมจริง มีหนาตาง และประตูเปนบานไมหลังคาลาดชันนอย เปนกระเบื้องลอนคู ยกพืน้ สูงมาก
ประมาณ 2-2.5 ม. ลักษณะคลายบานเรือนที่นิยมปลูกสรางบริเวณที่ราบ
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ภาพที่ 11 แสดงภาพถายรูปแบบเรือนปกาเกอะญอทั้ง 3 ประเภท

ลายเสนที่ 8 แสดงรูปแบบเรือนปกาเกอะญอจําแนกตามรูปทรงทางกายภาพภายนอก 3 ประเภท
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3. ตําแหนงที่ตั้งของเรือนกรณีศึกษา
จากการสํารวจผังหมูบานทั้ง 3 แหงไดทําการเลือกเบื้องตนโดยจําแนกเปน 3 กลุม คือ เรือนแบบดั้งเดิม เรือนแบบผสมผสาน และเรือนแบบใหม ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เนนศึกษาเรือนปกาเกอะญอแบบดั้งเดิมเปนหลัก ทําใหพอจัดกลุม
ที่เลือกมาศึกษาไดดังนี้
1. หมูบานเซโดซา หมู 9 ตําบลปางหินฝน อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

แผนผังที่ 8 แสดงตําแหนงที่ตั้งของเรือนกรณีศึกษาและเรือนอื่นๆทีน่ าสนใจ หมูบา นเซโดซา
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เรือนที่เลือกศึกษาที่หมูบานเซโดซา มีทั้งหมด 4 หลัง ดังนี้
Za-01 เรือนปกาเกอะญอที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางแตมีชานหนาบานที่คลาย
ลักษณะดั้งเดิม ซึ่งหาพบไดยาก
Za-02 เรือนปกาเกอะญอดั้งเดิมมีการเปลี่ยนวัสดุหลังคาเปนสังกะสี และมีเรือนใหมปลูก
คูกันอยู ใตถุนเลี้ยงสัตว มีพนื้ ที่ทอผาและตําขาว
Za-03 เรือนปกาเกอะญอรูปแบบดั้งเดิม ใชวัสดุธรรมชาติทั้งหมด และเปนเรือนเครื่องผูก
ทั้งหลัง โดยไมใชตะปู
Za-04 เรือนปกาเกอะญอที่มีรูปทรงสวยงามเนื่องจากมียุงขาวและที่ตําขาวอยูข นาบขาง
ตัวเรือน มีสวนชานตากขาวอยูหนาบาน

ภาพที่ 12 แสดงภาพทัศนียภาพของเรือนกรณีศึกษาและเรือนอื่นๆ หมูบานเซโดซา
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2.หมูบานแมลานคํา หมู6 ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

แผนผังที่ 9 แสดงตําแหนงที่ตั้งของเรือนกรณีศึกษาและเรือนอื่นๆ หมูบานแมลานคํา
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เรือนที่เลือกศึกษาที่หมูบานแมลานคํา มีทั้งหมด 2 หลัง ดังนี้
Ma-01 เรือนปกาเกอะญอรูปแบบดั้งเดิม ใชวัสดุธรรมชาติทั้งหมด และเปนเรือนเครื่องผูก
ทั้งหลัง โดยไมใชตะปู เปนเรือนที่ผูอาศัยเปนตนตระกูลของคนทั้งหมูบ าน เปนศูนยกลางกอนขยาย
เปนเรือนลูก หลาน
Ma-02 เรือนปกาเกอะญอดั้งเดิม เลีย้ งวัว ควายบริเวณลานบานและใตถุน มีเรือนใหม
ปลูกคูกันอยูใ ตถุนเก็บฝน มียุงขาว เจาของเรือนเปนผูชวยผูใหญบาน เปนเรือนลูกทีข่ ยายมาจาก
เรือน Ma-01

ภาพที่ 13 แสดงภาพทัศนียภาพของเรือนกรณีศึกษาและเรือนอื่นๆ หมูบานแมลานคํา
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3.หมูบานหวยหอย หมู3 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม

แผนผังที่ 10 แสดงตําแหนงที่ตั้งของเรือนกรณีศึกษาและเรือนอื่นๆทีน่ าสนใจ หมูบา นหวยหอย
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เรือนที่เลือกศึกษาที่หมูบานหวยหอย มีทั้งหมด 2 หลัง ดังนี้
Ha-01 เรือนปกาเกอะญอรูปแบบดั้งเดิม ใชวัสดุธรรมชาติ นับถือศาสนาคริสต มีอาชีพ
เสริมคือ สรางเรือนโฮมสเตยใหนักทองเทีย่ วมาพัก
Ha-02 เรือนปกาเกอะญอดั้งเดิม รูปทรงสัดสวนสวยงาม มีเรือนคาขาย ลานบาน หองน้ํา
หองสวม และเรือนใหมปลูกคูกันอยู มีอาชีพเสริมคือ คาขาย สรางเรือนคาขายแยกออกมาอีกหลัง

ภาพที่ 14 แสดงภาพทัศนียภาพของเรือนกรณีศึกษาและเรือนอื่นๆทีน่ าสนใจ หมูบา นหวยหอย
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สรุปจํานวนเรือนปกาเกอะญอที่ศึกษามีทั้งหมด 8 หลัง ในพื้นที่ 3 หมูบาน ดังภาพ(ภาพที่ 15)

ภาพที่ 15 แสดงภาพทัศนียภาพของเรือนกรณีศึกษาทั้ง 8 หลัง จาก 3 หมูบาน
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4. รายละเอียดของเรือนกรณีศึกษา
กรณีศึกษาที่ 1 (ZA-01) เรือนเลขที่ 9/3 บานเซโดซา หมู 9 ต.ปางหินฝน อ.แมแจม
สํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม วันที่ 5-7 มีนาคม 2549
เจาของเรือน หมื่อกา ปอนะนะ (ผูใหขอมูลสัมภาษณ) กับ พะตี ตา ปุราณี อายุ 50 กวาป
อาชีพ ทําไรหมุนเวียนรอบหมุนเวียน 7-8 ป ทําการเกษตร ปลูกขาวไรเพื่อทํากิน
อาชีพเสริม ปลูกกะหล่ําไวขาย สวนมากลูกชายเปนคนทําไร
จํานวนผูอาศัยในเรือน ผูอาศัยในเรือนมีทงั้ หมด 7 คน

ภาพที่ 16 แสดงรายละเอียดทางสถาปตยกรรมของเรือนกรณีศึกษาที่ 1
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อายุเรือน 5 ป เรือนหลังนี้มีอายุนอยเนื่องจากเมื่อเรือนเดิมผุพังจะตองทําการซอมแซมหรือ
เปลี่ยนเรือนใหม ซึ่งเรือนหลังนี้เปนเรือนที่สรางมาแลว 2 ครั้ง (ถาผุพังสวนมากจะปลูกเรือนใหม)
ผูสรางเรือน ทุกคนในหมูบานลงแขกเอาแรงชวยสรางเรือนโดยที่ฝายเจาเรือนจะตองเตรียม
วัสดุกอสราง และอาหารการกินไวเลี้ยงเพือ่ นบานที่มาชวยงานปจจัยการเลือกที่ตั้ง / กรรมสิทธิ์ที่ดิน
: การเลือกที่ตงั้ เรือนในกรณีนี้เลือกตามพืน้ ที่ที่ชอบ และมีการเสี่ยงทายกอน และไมเลือกพื้นที่ที่เปน
พื้นที่ที่ไมดีตามความเชื่อ ในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นทีด่ ินถูกกําหนดขอบเขตเปนทีด่ ินของหมูบาน
คือ หากอยูใ นบริเวณหมูบานจะปลูกสรางเรือนที่ใดก็ได แตใหสิทธิ์ผูที่มากอน
ที่มาของวัสดุ หญาคาเอามาจากบริเวณรอบๆ ไรหมุนเวียน(หลังจากเก็บเกี่ยวขาวในไรแลว)
มาเย็บไวเปนตับดวยตัวเอง สวนวัสดุหลังคาสังกะสีหรือหลังคากระเบือ้ งไปซื้อมาจาก อ.แมแจม
ศาสนา เจาของเรือนนับถือศาสนาคริสต จะมีการประกอบพิธีกรรมทุกวันอาทิตยโดยการ
ไปเขาโบสถ การเปลี่ยนศาสนาทําใหหิ้งผีที่อยูในเรือนกลายมาเปนหิง้ ที่มีรูปไมกางเขนและพระเยซู
แทนสัญลักษณของผี
ไรหมุนเวียน ในการทําไรหมุนเวียนยังคงปฏิบัติเชนเดิมอยู(รอบละ 7-8 ป) แมวาจะเปลี่ยน
ไปนับถือศาสนาคริสตแลวก็ตาม พิธีกรรมในไรยังคงดําเนินไปเชนเดิม อาทิเชน การไหวนกขวัญ
ขาว นอกจากนี้ยามที่เจ็บไขไมสบายยังคงมีการเซนไหวผีอยู ถึงแมวาจะมีอนามัยทีบ่ านแมแฮแลวก็
ตาม สวนในเรื่องของพื้นที่ที่ถูกจัดสรรตามพื้นที่ดั้งเดิม ก็ยังคงเหลืออยู อาทิเชน ปาชา ปาเดปอ
ยุงขาว หรือ บือพอ สรางมาแลว 2 ป โดยใชรวมกันทั้งสองครอบครัว

ลายเสนที่ 9 แสดงผังบริเวณและสภาพแวดลอมเรือนกรณีศึกษาที่ 1
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ลายเสนที่ 10 แสดงผังใตถุนเรือนกรณีศกึ ษาที่ 1
ผังพืน้ และรูปทรง เรือนหลังนี้เปนเรือนปกาเกอะญอแบบที่ประยุกตจากเรือนดั้งเดิม แตยัง
ใชการวางผังในลักษณะเดิมอยูเพียงแตเปลีย่ นวัสดุและโครงสรางเปนแบบสมัยใหม รวมทั้งมีสวน
ชานหนาบานซึ่งเปนองคประกอบเรือนทีพ่ บไดนอย รูปทรงหลังคาเปนแบบหลังคาจั่วความชันต่ํา
มาก ดานหนามีชานและหลังคาคลุมอยูแยกกัน ผังเรือนแยกพื้นทีใ่ ชสอยบนเรือนไดสามสวนคือ
บริเวณโถงทางเขาเปนจุดขึน้ เรือนดวยบันไดที่มีทางแยกลงไปไดอีกสองทางมีจํานวนขั้นมากจึงตอง
ยกพืน้ ชานพักบันไดเพิ่มเติม เนื่องมาจากการยกพื้นเรือนที่สูงมาก ประมาณ 3 ม. ขึ้นมาจะเจอโถง
ขนาดกวางขวาง มีการตอชานเชื่อมออกไปนอกชายคาเรือน แตทําหลังคาเพิ่มมาอีกเพื่อคลุมชานไว
ในสวนนี้ ยังตอหองนอนขยายออกไปทางดานขางเรือนเพิ่มมาอีก 1 ชวงเสา ซึ่งเปนการตอเติมที่
แปลก ไมพบในลักษณะทัว่ ไป และในสวนของหองแมเตาไฟ มีแมเตาไฟอยูตรงกลางหองขนาบ
ดวยทีน่ อน หันหัวนอนไปทางที่ลาดต่ําลง เรือนหลังนี้ไมมีฝาสอบเอียงเพาะใชฝาไมเนื้อแข็ง
สวนกลางหองใชเปนที่รับประทานอาหาร มีชั้นวางของอยูอีกฝงตรงกันขามกับที่นอน ใตถุนใชเก็บ
ฟนและรถมอเตอรไซค เรือนหลังนี้มียุงขาวแยกออกอยูด านหนาทางเขาบาน
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ลายเสนที่ 11 แสดงผังเรือนกรณีศึกษาที่ 1
โครงสราง เรือนปกาเกอะญอหลังนี้ เป็นเรือนที่มีโครงสรางแบบใหมใชตะปูในการยึด
องคประกอบตางๆเขาดวยกัน เนื่องมาจากชนิดของไมที่มีไมเนื้อแข็งเปนจํานวนมาก ทั้งในสวน
ของโครงสรางพื้นและโครงสรางหลังคา วัสดุมุงหลังคาแยกเปนสองสวนคือสวนตัวบานหลัก มุง
ดวยหลังคากระเบื้องลอนความลาดชันต่ําและสวนหนาบานมุงดวยตับหญาคามีโครงสรางเปนไมไผ
ความเห็นจากการสัมภาษณ เรือนของหมื่อกา ปอนะนะ ถึงแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามการนับถือศาสนา แตในแงขององคประกอบของเรือนยังคงยึดอยางเดิมอยู รวมไปถึงในเรื่อง
ของความเชื่อที่แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแลวก็ตาม แตความทีย่ ึดมั่นในเรื่องผีมาชานานทําให
ไมสามารถตัดเรืองผีออกไปจากชีวิตประจําวันได สวนในเรื่องทางสถาปตยกรรมนัน้ เห็นวายังคงรูป
แบบเดิมไวไดดีอยู แตการเปลี่ยนแปลงวัสดุนั้นก็กําลังเกิดขึ้น แตถึงอยางไรก็ยังไมเปลี่ยนวัสดุ
ทั้งหมด ทั้งนีน้ าจะสงผลมาจากเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวดวย สวนหนึ่ง
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ลายเสนที่ 12 แสดงรูปดานเรือนกรณีศึกษาที่ 1
ที่มา : ภาพลายเสนโดย ศิโรดม เสือคลาย มีนาคม 2548
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ลายเสนที่ 13 แสดงรูปตัดเรือนกรณีศกึ ษาที่ 1
ที่มา : ภาพลายเสนโดย อรรถรัตน ฆะสันต มีนาคม 2548
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ลายเสนที่ 14 แสดงทัศนียภาพเรือนกรณีศกึ ษาที่ 1

ภาพที่ 17 แสดงทัศนียภาพภายในเรือนกรณีศึกษาที่ 1
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กรณีศึกษาที่ 2 (ZA-02) เรือนเลขที่ 34 บานเซโดซา หมู 9 ต.ปางหินฝน อ.แมแจม
สํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม วันที่ 5-7 มีนาคม 2549
เจาเรือน หมื่อกา หนอเจเง และพะตี จอโพ คีรีเผาพงศไพร
ผูใหสัมภาษณ นองกิ๊บ บุตรสาวเจาของเรือน
อายุเรือน 1 ป มีการโยกยายที่ตั้งเรือนมาจากพื้นทีด่ านลางของหมูบาน ที่อยูตดิ กับถนน
ทางเขาหมูบานเนื่องจาก จะมีการตัดถนนใหม อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ทีต่ ั้งเรือนเดิมอยูแ ลวไมสุขสบาย
เจ็บไขไดปว ย จึงยายเรือนตามความเชื่อ โดยการโยกยายเกิดขึ้นแลวทั้งหมด 3 ครั้ง
จํานวนผูอาศัย มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 8 คน

ภาพที่ 18 แสดงรายละเอียดทางสถาปตยกรรมของเรือนกรณีศึกษาที่ 2
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ลายเสนที่ 15 แสดงผังบริเวณและผังใตถุนเรือนกรณีศกึ ษาที่ 2
ศาสนา พุทธ และยังนับถือผีควบคูกันไปดวย ดังนัน้ จึงยังคงหลงเหลือพิธีกรรมดั้งเดิมอยู
ลักษณะทั่วไป สําหรับเรือนหลังนี้มีความพิเศษตรงที่ ติดกับตัวเรือนมีการปลูกสรางเรือน
ขึ้นมาอีกหลังเพื่อรองรับการขยายตัวของครอบครัว ซึ่งเรือนที่สรางใหมสรางมาแลว 6 เดือน มี
ลักษณะเรือนเปนเรือนที่ใชวสั ดุสมัยใหม สวนตัวเรือนเดิมเปนวัสดุแบบผสมผสาน สวนทางดาน
การใชงานทั้งสองตัวเรือน ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของสมาชิกในครัวเรือนวาอยากจะใชพนื้ ที่เรือน
หลังใด ในชวงเวลาตางๆ กัน สลับไปมา นอกจากนี้เรือนหลังนี้ยังมี บือพอ หรือยุงขาวเดิมที่แยก
หางจากตัวเรือนออกไปประมาณเกือบรอยเมตร เนื่องจากพื้นที่ของเรือนไมเหลือพอที่จะสรางยุง
ขาวได เพราะพื้นที่อยูบนเนินที่อยูสูงและมีพื้นทีน่ อย แตก็ไดปรับพื้นที่ในสวนใตถุนเรือนใหม
เพื่อที่จะเปนทีเ่ ก็บขาว อีกทีห่ นึ่งดวย
สาธารณูปโภค น้ําเปนน้ําประปาภูเขา สวนไฟฟาใชโซลารเซลลที่การไฟฟามาติดตัง้ ไว
ให โดยสวนมากจะใชไฟในชวงเวลา 19.00-20.00 น.เนื่องจากในตัวเรือนนัน้ ยังไมมีเครื่องไฟฟา
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(ซึ่งเรือนเกือบทุกหลังในหมูบ านจะเปนเชนนี้เกือบทั้งหมด) เรือนหลังนี้ยังไมมหี องน้ํา จึงตองอาศัย
เขาตามปาแทน
อาชีพ ทําไรหมุนเวียนเปนหลักรอบหมุนเวียน 7 ป สมาชิกในครัวเรือนยังปลูกขาวไรไวกิน
กันในครัวเรือน และยังคงมีพิธีกรรมในไรอยูเชนเดิม สวนพืชอื่นๆ ที่ปลูกเสริมในไรไดแก แตงกวา
ขาวโพด ฟกเขียว ฟกทอง เปนตน และนอกจากนีย้ ังทําอาชีพปลูกกะหล่ําขาย หรือในชวงวางจะ
รับจางทํางานเปนอาชีพเสริม สวนมากคนแถบนี้จะรับจางปลูกหอม เก็บหอมในตัวเมืองแมแจม
อาชีพเสริม สวนมากคนรุนหนุมสาวจะลงไปทํางานกันที่แมแจมโดยประกอบอาชีพรับจาง
เปนสวนใหญ และมีแนวโนมวาคนรุนหนุมสาวอยากจะอยูที่แมแจมมากกวา เนื่องจากเพื่อนๆ จะ
ไปรวมกันทํางานที่นั่น
แมเตาไฟ ในเรือนยังมีแมเตาไฟอยูซึ่งในชวงฤดูหนาวจะกอไฟที่แมเตาไฟตลอดทั้งคืนเพื่อ
ไลความหนาว

ลายเสนที่ 16 แสดงผังเรือนกรณีศึกษาที่ 2
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ผังพืน้ และรูปทรง รูปทรงหลังคาเปนแบบปนหยาผสมจัว่ คลุมหลังคาลงต่ําปดคลุมผนัง ยก
พื้นสูง ประมาณ 4 ศอก เปนเรือนขนาดกลาง แบงพื้นทีก่ ารใชงานในเรือนเปนสองสวน คือสวน
โถงเอนกประสงคใชนั่งเลนและทอผาเวลากลางวัน ฝงหนาบานทําราวกันตกไวดว ย พื้นที่ในหอง
แมเตาไฟขนาดพอประมาณ มีแมเตาไฟอยูกลางหองเยื้องกับประตู มีที่นอนขนาบแมเตาไฟทั้งสอง
ขางหันหัวนอนไปทางดานที่ลาดต่ําลง มีฝาสอบเอียงอยูดานหัวนอน ดานปลายเทาเปนดานทีใ่ ชเก็บ
ของโดยทําหิ้งวางของ กวาง 1 ศอก สูงจากพื้นประมาณ 2 ศอก บริเวณมุมหองวางถวยจานชาม และ
อุปกรณทําครัววางไวกับพื้น นอกจากนี้ภายนอกเรือนยังไดเพิ่มแนวเสาออกมาทางกวางเพื่อคลุม
ทางเดิน และเปนที่นอนของสัตวเลี้ยง และเพิ่มเสามาทางดานหลังบาน เพื่อวางครกตําขาวอยูใ ต
ชายคาอีกดวย ใตถุนเรือน ใชเปนพื้นทีเ่ ก็บฟนและเลีย้ งหมู มีลานหลังบานกวาง ลานหนาบาน
เชื่อมตอกับเรือนใหมที่ปลูกคูกัน ใชลานหนาบานรวมกัน เรือนหลังใหมยกพื้นสูง 2.5–3 ม. มีบันได
ขึ้นเชื่อมกับลานหนาบาน พื้นที่ชั้นบนแบงเปนสองสวนคือสวนนอนเปนหองปดมิดชิดมีหนาตาง
และประตูแบบในเมืองทัว่ ไปแยกเปนอีก 2 หอง และสวนโถงเอนกประสงค มีลักษณะโลงไมมีผนัง
ใชตากแขวนผา และทอผาในเวลากลางวัน ชั้นลางเปนใตถุนใชเก็บฟน และมีพื้นทีส่ ําหรับเลื่อยไม
นอกจากนี้ยังมียุงขาวเปนหองเก็บขาวอยูบริเวณใตถุนนี้อกี ดวย
วัสดุและโครงสราง เปนโครงสรางผสมผสาน คือในสวนของโครงสรางพื้นใชไมเนือ้ แข็ง
เปนโครงสรางยึดดวยตะปู และโครงสรางหลังคาใชไมไผเปนวัสดุผูกยึดดวยตอกไมไผ หลังคามุง
ดวยตับหญาคาบางสวนเปลีย่ นเปนสังกะสี ในบริเวณทีต่ อ ออกไปทางดานขาง เสาใชเสาเรือนเกาที่
ยายมาจากที่เดิม วัสดุในเรือนสวนมากจะเปนการผสมผสานระหวางวัสดุแบบดั้งเดิมและแบบใหม
เนื่องจากวัสดุแบบใหมมีความคงทนมากกวา ไมตองคอยเปลี่ยนบอยๆ เรือนที่มีการอพยพโยกยาย
เชน เรือนหลังนี้จะมีการนําวัสดุเดิมจากเรือนหลังเกามาสรางเรือนใหม ซึ่งสวนมากเปนประเภทไม
เนื้อแข็ง ที่ใชเปนเสาเรือน
ความเห็นจากการสัมภาษณ ปจจุบันการลงไปขายแรงงานของหนุม สาวในหมูบา นเปน
ประเด็นสําคัญที่จะสงผลตอการคงอยูของชุมชน หลังจากการสัมภาษณหญิงสาววัยรุนอยางนองกิบ๊
ทําใหทราบวา การอยูทํางานที่บานทําใหรูสึกเหงาและแตกตางจากเพื่อนที่สวนมากจะเขาไปทํางาน
ในเมือง
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ลายเสนที่ 17 แสดงรูปดานเรือนกรณีศึกษาที่ 2
ที่มา : ภาพลายเสนโดย ศิโรดม เสือคลาย มีนาคม 2548
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ลายเสนที่ 18 แสดงรูปตัดเรือนกรณีศกึ ษาที่ 2
ที่มา : ภาพลายเสนโดย อรรถรัตน ฆะสันต มีนาคม 2548
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ลายเสนที่ 19 แสดงทัศนียภาพเรือนกรณีศกึ ษาที่ 2

ภาพที่ 19 แสดงทัศนียภาพภายในเรือนกรณีศึกษาที่ 2
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กรณีศึกษาที่ 3 (ZA-03) เรือนเลขที่ 95 บานเซโดซา หมู 9 ต.ปางหินฝน อําเภอแมแจม
สํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม วันที่ 5-7 มีนาคม 2549
เจาของเรือน หมื่อกา หนอโปละ และพะตี พะคา(เสียชีวติ แลว) ดํารงพนางกูล
ผูใหสัมภาษณ นายพะเรนา ดํารงพนางกูล เปนบุตรชายเจาของเรือน
อายุเรือน
4 ป เปนเรือนที่สรางอยูบนพื้นที่เรือนเดิมที่เคยสรางมาแลว
ศาสนา
คริสต (เปลี่ยนมาจากการนับถือผี ในการเปลี่ยนครั้งนี้คือการเปลี่ยนโดยที่
ไมหลงเหลือพิธีกรรมดั้งเดิมเกี่ยวกับผี แมกระทั่งพิธีกรรมเกี่ยวกับการทําไร)

ภาพที่ 20 แสดงรายละเอียดทางสถาปตยกรรมของเรือนกรณีศึกษาที่ 3
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ลายเสนที่ 20 แสดงผังบริเวณและผังใตถุนเรือนกรณีศกึ ษาที่ 3
วัสดุในการสรางเรือน วัสดุตางๆ ที่ใชในการสรางเรือนยังเปนวัสดุที่หาไดจากธรรมชาติ
รายลอมอยูเชนเคย หญาคาเกี่ยวเก็บไวในฤดูเก็บเกีย่ ว แลวนํามาเย็บเอง สวนตนไผ และไมเนื้อแข็ง
เอามาจากปาทีอ่ ยูใกลกับหมูบ าน เรือนหลังนี้เปนเรือนแบบหองเดียว และเปนเรือนปกาเกอะญอ
แบบดั้งเดิม ดังนั้นวัสดุของเรือนจึงมิไดเปลี่ยนแปลงไปแตอยางใด
การอยูอาศัย เจาของเรือนคือ หมื่อกา หนอ โปหละ มีแนวโนมที่ยา ยตามลูกชาย(พะเรนา)
ไปอยูบานแมลอ เนื่องจากลูกชายไปเปนเขยบานนั้น ภายในชวงเดือนนี้ ดังนัน้ เรือนจึงจะตองถูกทิง้
ราง หรือรื้อถอนหลังจากมีการโยกยายแลว
องคประกอบอื่นๆ เรือนนี้ไมมีที่ตําขาว เพราะอาศัยรวมกับบานหลังอื่นที่อยูขางเคียง และ
เรือนหลังนี้ไมมีหองน้ําหองสวม ใชวิธีปลดทุกข โดยใชพื้นที่ชายปาเปนหองน้ําแทน
อาชีพ ในการทําไรหมุนเวียน นั้นยังคงดําเนินการอยู ซึ่งภายในไรเองไดปลูกอยางอืน่ เสริม
อีกนอกจากการปลูกขางเพียงอยางเดียว พืชที่ปลูกเสริมไดแก มะแฟง(แฟง) ฮอหวอ(หอมปอก) และ
มัน เปนตน
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ลายเสนที่ 21 แสดงผังเรือนกรณีศึกษาที่ 3
ผังพืน้ และรูปทรง เรือนหลังนี้เปนเรือนกรณีศึกษาที่มีขนาดเล็กที่สุด เนื่องจากมีผูอาศัยอยู
คนเดียว การใชพื้นที่แยกเปนสองสวนคือสวนโถงเอนกประสงคใชเวลากลางวันเปนสวนใหญ พืน้
บริเวณนี้เปนฟากไมไผและตอพื้นไมออกไปประมาณ 1 ศอก เพื่อใชเปนที่ลางถวยชาม มุมหองวาง
ของเล็กนอย ในหองแมเตาไฟ มีขนาดเล็กเพียงชวงเสาเดียว ตอเสาเล็กไปดานหลังอีกประมาณ 2
ศอก เพื่อเปนที่นอนลูก เวลามานอนเฝาแม บริเวณมุมหองเปนราวแขวนเสื้อผาและมีชั้นวางของอยู
ดานปลายเทา หัวนอนหันไปทางดานที่ลาดลงต่ํา มีฝาสอบเอียงอยูดานหัวนอน ภายในบรรยากาศ
สลัว สงบ มีเขมาควันจากการหุงตมจับตามโครงสรางเปนสีดําเขม แตก็มีขอดีคือทําใหวัสดุมีอายุ
ยาวนานคงทนตอแมลงและสภาพอากาศ รูปทรงเรือนเปนแบบหลังคาทรงปนหยาผสมจั่ว สัดสวน
กะทัดรัดสวยงาม ยกพื้นสูงไมมากนักประมาณ 4 ศอก บันไดมี 3 ขั้น เทานัน้ ใตถุนเลี้ยงไก และ
บริเวณหนาบานมีกองฟนวางเรียงอยูใกลกลุมตนกลวย มีลานหนาบานและหลังบาน สภาพแวดลอม
โดยรอบเกาะกลุมกับเรือนขางเคียง ปลูกเรือนใกลตนขนุนใหญ
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ลายเสนที่ 22 แสดงรูปดานเรือนกรณีศึกษาที่ 3
ที่มา : ภาพลายเสนโดย ศิโรดม เสือคลาย มีนาคม 2548
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ลายเสนที่ 23 แสดงรูปตัดเรือนกรณีศกึ ษาที่ 3
ที่มา : ภาพลายเสนโดย อรรถรัตน ฆะสันต มีนาคม 2548
โครงสรางและวัสดุ เปนเรือนขนาด 12 เสา เรือนขนาดเล็กมาก ชวงกวางยาวของเสา แต
ละชวงก็ไมกวางมากนักประมาณ 3 ศอกเทานั้น เปนเรือนขนาดกะทัดรัด เสาเปนเสาไมเนื้อแข็ง
ขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลางประมาณ 12 ซม. โครงสรางพื้นและหลังคาเปนวัสดุผสมระหวางไมไผ
กับไมขนาดเล็กที่เก็บจากการถางไรหมุนเวียนมาทํา วัสดุมุงหลังคาเปนตับหญาคาทีเ่ ก็บมาพับจากที่
ไรเชนกัน
การสรางเรือน เชนเดียวกับเรือนอื่นๆ ในหมูบาน ก็คือ การลงแขกสรางเรือน โดยฝาย
เจาของเรือนจะตองเตรียมวัสดุใหพรอม รวมถึงขาวปลาอาหารไวคอยเลี้ยงผูมาชวยงานดวย
ความยัง่ ยืนของเรือนและวัสดุ เนื่องมาจากเจาเรือนตัดสินใจแนนอนทีจ่ ะยายไปอยูหมูบาน
อื่นกับลูกชายดังนั้นทั้งเรือนและวัสดุก็จะไมเหลืออยูหลังการโยกยาย
ความเห็นจากการสัมภาษณ เรือนหลังนี้เปนเรือนที่คงลักษณะดั้งเดิมเอาไวมากอาจจะเปน
เพราะเจาเรือนที่เปนหญิงนัน้ อาศัยอยูเพียงคนเดียว ลูกชายไดแยกออกไปอยูหมูบานอืน่ และกลับมา
เยี่ยมเปนประจํา และแตเดิมเองเจาของเรือนก็อยูอาศัยแบบครอบครัวเล็ก นั่นก็คือ มีพอ แม และลูก
ชายเพียงคนเดียว
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ลายเสนที่ 24 แสดงทัศนียภาพเรือนกรณีศกึ ษาที่ 3

ภาพที่ 21 แสดงทัศนียภาพภายในเรือนกรณีศึกษาที่ 3
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กรณีศึกษาที่ 4 (ZA-04) เรือนเลขที่ 44 บานเซโดซา หมู 9 ต.ปางหินฝน อ.แมแจม
สํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม วันที่ 5-7 มีนาคม 2549
เจาเรือน
หมื่อกา อีซุ และพะตี พะโง ระพุรวางกูล
อายุเรือน
เรือนอายุ 20 ป
จํานวนผูอาศัย มีสมาชิกในครัวเรือน 7 คน
เรือนหลังนี้เปนเรือนที่ตั้งโดยไมมีการปลูกสรางใหมเลยเปนเวลาถึง 20 ป มีเพียงการ
ซอมแซมเรือนไปตามสภาพของเรือนเทานั้น ดังนัน้ รูปรางหนาตาเรือนจึงเปนรูปรางเดิมกับเมื่อครั้ง
ที่สราง

ภาพที่ 22 แสดงรายละเอียดทางสถาปตยกรรมของเรือนกรณีศึกษาที่ 4
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ศาสนา นับถือศานาคริสต
อาชีพ เจาเรือนยังทําไรขาวอยู เพื่อกินกันในครอบครัว ไรหมุนเวียนรอบ 7 ป
ยุงขาว บือพอหรือยุงขาวของเรือนอยูติดกับตัวเรือน ซึ่งตางออกไปจากหลังอื่นๆ ทีม่ ียุงขาว
แยกออกอยูใ นพื้นที่ตั้งเรือน
สาธารณูปโภค น้ําใชในครัวเรือนอาศัยน้ําบอของหมูบานที่นํามาจากการทําประปาภูเขา
มีการโยกยายเรือนอยูบางแตทวามิไดออกไปไกลจากพืน้ ที่เรือนเดิมเลย

ลายเสนที่ 25 แสดงผังบริเวณและผังใตถุนเรือนกรณีศกึ ษาที่ 4
ผังบริเวณ เรือนหลังนี้เปนเรือนเดี่ยวมีเรือนเลี้ยงสัตวตอหลังคาออกไปทางดานขาง และมี
ยุงขาวอยูในชายคา บริเวณหนาบานเปนทางเดิน กวางประมาณ 2 เมตร วางกองฝนไว 2 กองใหญ
และมีกองตับหลังคาที่พับเตรียมไวรอเปลีย่ นในชวงกอนฤดูฝน ดานขางบานดานทางขึ้น เปนที่ตํา
ขาวของครอบครัว อยูบริเวณใตชายคา ดานหลังเปนลานเอนกประสงคติดกับกอไผ แผงรับพลังงาน
แสงอาทิตยอยูบ ริเวณหนาบานฝงทางทิศใต ดานนี้มแี ดดตลอดทั้งวัน
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ลายเสนที่ 26 แสดงผังเรือนกรณีศึกษาที่ 4
ผังพืน้ และรูปทรง เปนเรือนที่มีทางขึ้นอยูบริเวณโถงนั่งเลนเอนกประสงค แลวยื่นชาน
ออกไปนอกชายคาเพื่อใชเปนที่ตากขาว ลางจาน และวางกระถางตนไม บริเวณโถงใชเปนที่ทอผา มี
หิ้งพระคริสตอยูเหนือขื่อดานตรงขามกับบันได ภายในหองแมเตาไฟมีลักษณะแตกตางไปจากเรือน
อื่นเนื่องจากตอพื้นหองมาทางดานขางอีกชวงหนึ่งเนื่องจากมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมาก แตทกุ
คนจะหันปลายเทาไปที่บันได จะไมหันหัวนอนไปทางบันได ภายในมีแมเตาไฟ ตรงกลางหองเปน
ที่สําหรับครอบครัวใชรับประทานอาหาร ดานหัวนอนตอออกไปเปนยุงขาว แตเขาไดจากภายนอก
ยกพนประมาณ 2 ศอก รูปทรงของเรือนหลังนี้มีสัดสวนสวยงามมากเพราะคลุมชายคาต่ํา มีชวง
หนาบานกวางสี่เสา รวมถึงวัสดุมุงหลังคามุงดวยหญาคาซึ่งมีความละเอียดทําใหแลดูสวยงามกวา
เรือนอื่นๆ
แนวโนมของการเปลี่ยนแปลง
รูปรางหนาตาของตัวเรือนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากเจาเรือนในขณะนีย้ งั ไมมีเงินพอทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงวัสดุ แตอยากที่จะเปลีย่ นแปลงอยู
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ลายเสนที่ 27 แสดงรูปดานเรือนกรณีศึกษาที่ 4
ที่มา : ภาพลายเสนโดย ศิโรดม เสือคลาย มีนาคม 2548
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ลายเสนที่ 28 แสดงทัศนียภาพเรือนกรณีศกึ ษาที่ 4

ภาพที่ 23 แสดงทัศนียภาพภายในเรือนกรณีศึกษาที่ 4
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กรณีศึกษาที่ 5 (MA-01) เรือนเลขที่ 1 บานแมลานคํา หมู6 ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง
สํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม 15-16 มีนาคม 2549
เจาของเรือน แมพี(แมอุย) แดน พัลลประยูร อายุ 94 ป
ผูใหสัมภาษณ พี่ วรรณา จันทรสม อายุ 25 ป เปนหลานสะใภ
จํานวนผูอาศัยในเรือน 2 คน ลูกหลานแมพแี ดน ผลัดกันมานอนเฝาดูแลแมพีแดน
อายุเรือน
ประมาณ 1 อาทิตย ยายมาจากที่ตั้งเดิมบริเวณกลางหมูบา น ซึ่งอยูมาตั้งแต
การตั้งหมูบานใหม ประมาณเกือบ 100 ปมาแลว
ศาสนา
นับถือศาสนาพุทธและผี มีพิธีกรรมตามประเพณีดั้งเดิมอยู

ภาพที่ 24 แสดงรายละเอียดทางสถาปตยกรรมของเรือนกรณีศึกษาที่ 5
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ลายเสนที่ 29 แสดงผังเรือนกรณีศึกษาที่ 5
ผังพืน้ และรูปทรง เรือนหลังนี้เปนเรือนขนาดกลาง แบงผังพื้นเปน 3 สวนคือ สวนแรก
เปนชวงทางขึน้ เรือน บันไดมี 3 ขั้น ยกพืน้ สูงไมมากนักประมาณ 1.2 ม. หรือประมาณ 3 ศอก ขึ้นมา
ที่ชานหนาบานกอน มีชั้นวางหมอน้ําดินเผาสําหรับดื่มกิน บริเวณพืน้ เปนที่ลางจานชาม และใชวาง
ถวยชามสําหรับรับประทานอาหาร สวนตอมาเปนสวนโถงเอนกประสงค ใชพนื้ ที่บริเวณนี้นงั่
พักผอนตอนกลางวัน และใชเปนที่รับประทานอาหารในตอนเย็นดวย เรือนหลังนี้เปนเรือนของแม
พีแดน ลูกหลานจะมาทานขาวที่นี่ทุกวัน ประมาณ 5-10 คน นอกจากมาเพื่อรับประทานอาหารแลว
ยังมาพูดคุยกับแมพีแดน บรรยากาศอบอุนมากมีลูก หลาน มาเยี่ยมทุกวัน เหลน ตัวเล็กๆก็วิ่งเลนกัน
เปนกลุมใหญ 5-6 คน พื้นทีบ่ ริเวณนี้จึงเปนที่เอนกประสงคและใชประโยชนมาก ตอนกลางคืนใช
เปนที่นอนสําหรับแขกไดอกี ดวย (ผูทําวิจัยก็ไดอาศัยพืน้ ที่บริเวณนี้คา งแรม) สวนที่สาม เปนพื้นที่
สําหรับครอบครัว เปนหองที่ปดลอมมิดชิด มีประตูปดได ภายในหองเปนที่นอนของเจาเรือนและมี
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แมเตาไฟอยูบริเวณกลางหองเยื้องไปทางหัวนอน ฝงใกลกับลําหวยแมลานคําดานหัวนอนเปนผนัง
สอบเอียงออกนอกเรือน ดานปลายเทาเปนผนังเรือนทีม่ ีหิ้ง เปนชั้นวางของยาวตลอด บริเวณมุม
หองฝงใน เปนที่เก็บถังขาวสาร สําหรับหุงหารับประทาน บรรยากาศภายในมีความสลัว อากาศ
สบาย กลางคืนจะกอฝนตมน้ํารอนเพื่อเพิ่มความอบอุน ในเรือน กลางวันอากาศในเรือนเย็นสบาย
พื้นที่ภายในเปนสวนของครอบครัวมีความสงบมาก

ลายเสนที่ 30 แสดงรูปตัดกรณีศึกษาที่ 5
โครงสรางและวัสดุ เรือนหลังนี้ใชเสาไมเนื้อแข็งขนาดเล็ก มีเสนผานศูนยกลางประมาณ
10-15 ซม.เทานั้น ใชเสาหลัก 12 ตน เสาเล็กดานหลังอีก 3 ตน ในสวนโครงสรางพื้นและหลังคา ใช
ลําไมไผขนาดเล็ก มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 5 ซม. ผูกมัดดวยตอกไมไผ ไมมีการใชตะปูเลย
เปนเรือนเครื่องผูกทั้งหลัง สวนหลังคาใชตับใบหวายผูกยึดกับโครงหลังคา พื้นและฝาใชไมไผ
ขนาดใหญผาครึ่งซีก แลวทุบเปนฟากไมไผ มัดกับโครงเคราไมไผ บันไดเปนบันไดที่ทําจากไผ
เชนกัน สภาพโดยรวมยังมีสภาพใหมมาก พึ่งสรางไดประมาณ 1 อาทิตย จากการลงแรงชวยกันใน
หมูลูกหลาน ยายมาจากที่ตงั้ เดิมที่อยูมาเกือบ 80 ป เพื่อใหหลานทีพ่ ึ่งจะแยกเรือนไดปลูกสรางบาน
ปกาเกอะญอแบบสมัยใหม ณ บริเวณนั้น เนื่องมาจากที่ตั้งเดิมเปนทีร่ าบกวางเหมาะแกการสราง
เรือนแบบสมัยใหมมากกวาที่ลาดชัน แมพแี ดนจึงยายเรือนมาที่บริเวณนี้
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ลายเสนที่ 31 แสดงทัศนียภาพเรือนกรณีศกึ ษาที่ 5

ภาพที่ 25 แสดงทัศนียภาพภายในเรือนกรณีศึกษาที่ 5
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กรณีศึกษาที่ 6 (MA-02) เรือนเลขที่ 82 บานแมลานคํา หมู 6 ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง
สํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม 15-16 มีนาคม 2549
เจาของเรือนและผูใหสัมภาษณ ผูชวยผูใหญบาน พะตี อิแหละ บัวเสาวรส อายุ 59 ป
จํานวนผูอาศัยในเรือน ทั้งหมด 7 คน ผูใหญ 5 คน เด็ก 2 คน
อายุเรือน 5 ป แตอยูมา 36 ปแยกเรือนมาจากแมพแี ดน จากการแตงงาน(พะตี อิแหละเปน
ลูกเขย แตงงานและเขามาอยูในหมูบานกอนแยกเรือน 1 ป) ซอมแซมครั้งลาสุดประมาณ 1 ปที่ผาน
มา (เปลี่ยนหลังคาที่ผุพัง)
ศาสนา นับถือศาสนาพุทธและผี ยังทําพิธีกรรมตางๆตามประเพณีปกาเกอะญออยู

ภาพที่ 26 แสดงรายละเอียดทางสถาปตยกรรมของเรือนกรณีศึกษาที่ 6
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ผังบริเวณ ครอบครัวของเรือนปกาเกอะญอที่สํารวจนี้ เปนเรือนปกาเกอะญอแบบดัง้ เดิมที่
แยกมาจากเรือนแมพแี ดน ตอมามีการขยายเรือนออกไปอีกสองเรือน อยูเหนือทีต่ ั้งเดิมเล็กนอย
เพราะฝงดานลางและดานหลังขยายไมไดเพราะติดถนน ดานหนาก็มีความลาดชันสูง ใชเปนลาน
เลี้ยงวัวควาย เรือนใหมที่ขยายจึงสรางอยูบ ริเวณดานบนระดับสูงกวาเรือนเดิมประมาณ 1 - 1.5 ม.
เปนเรือนจัว่ เดียวทั้งสองหลัง เปนเรือนหลานแมพแี ดนขยายตอออกไปอีกที ครอบครัวนี้เปน
ครอบครัวใหญ จึงมียุงขาวใหญที่ใชรว มกัน 3 ครอบครัวอยูบริเวณดานหนา และมีหองน้ําหองสวม
ที่ใชรวมกัน ตอน้ํามาจากน้ําประปาหมูบาน มีถังเก็บน้ําคอนกรีตทรงกลมของหมูบานตั้งอยูใกลๆ

ลายเสนที่ 32 แสดงผังบริเวณและผังใตถุนเรือนกรณีศกึ ษาที่ 6
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ผังพืน้ และรูปทรง เรือนหลังนี้เปนเรือนขนาดกลาง แบงผังพื้นเปน 3 สวนเชนกันคือ
สวนแรกเปนชวงทางขึ้นเรือน บันไดมี 7 ขั้น ยกพืน้ สูงประมาณ 1.5 ม. หรือประมาณ 4 ศอก ขึ้นมา
ที่ชานหนาบานกอน มีพื้นเปนลักษณะทางลาดเชื่อมตอไปยังเรือนที่สรางใหม ไมมชี ั้นวางหมอน้าํ
ดินเผาสําหรับดื่มกินดานหนาเหมือนเรือนแมพีแดนแตจะตั้งอยูบริเวณหิ้งกลางบานแทน ตอมาเปน
สวนโถงเอนกประสงค ใชพื้นที่บริเวณนีน้ ั่งพักผอนตอนกลางวัน สวนที่สาม เปนพื้นที่สําหรับ
ครอบครัว เปนหองแมเตาไฟ ที่ปดลอมมิดชิด มีประตูปดได ภายในหองเปนทีน่ อนของเจาเรือน
และครอบครัว นอนหันหัวไปทางลําหวยแมลานคํา ผนังดานหัวนอนสอบเอียงออกดานนอกเพื่อกัน
ลมและชวยใหหัวนอนโลงไมมีของและรูสึกวากวางขึ้น
ดานปลายเทาเปนชัน้ วางของยกขึ้นมา
ประมาณ 2 ศอก มุมหองวางถังขาวสารและอุปกรณทําครัวตางๆ แมเตาไฟมีชั้นวางของสามชั้นนอก
จากวางของยังใชเก็บพืชพันธุในการเพาะปลูกแตละปดว ย รูปทรงเปนแบบปนหยาผสมจั่ว สัดสวน
สวยงาม

ลายเสนที่ 33 แสดงผังเรือนกรณีศึกษาที่ 6
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ลายเสนที่ 34 แสดงรูปตัดกรณีศึกษาที่ 6
โครงสรางและวัสดุ เรือนหลังนี้เปนแบบเรือน 18 เสา เพราะมีเสาชวงกลางเรือนที่เพิ่ม
ขึ้นมาเพื่อใหเรือนมีขนาดใหญขึ้น สําหรับคนในครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้น ชวงกวางขื่อยาว 7 ศอก
ชวงเสาบริเวณชานและโถงหนาบานกวาง 5 ศอก และชวงในหองแมเตาไฟกวาง 6 และ 3 ศอก
ตามลําดับ ใชวิธีการผูกมัดดวยตอกไมไผทงั้ หลัง โครงสรางหลังคาและโครงสรางพื้นใชไมไผผสม
กับไมอื่นๆที่มขี นาดเล็ก เสนผาศูนยกลางประมาณ 5 ซม. เทานั้น พื้นและฝาเปนฟากไมไผทั้งหมด
วัสดุมุงหลังคาเปนใบหวายผสมกับใบกอ สัดสวนทางความสูง เสาดั้งสูง 12 ศอก เสาทั่วไปสูง 9
ศอก ฝงลงในดินประมาณ 1 ศอกครึ่ง ยกพื้นสูง 3 ศอก ครึ่ง ความสูงหองภายในสูง 4 ศอก ความสูง
ดั้ง 3 ศอกครึ่ง คานพื้นยาวกวาขื่อเล็กนอย ประมาณ 8 ศอกครึ่ง เพื่อรับฝาดานที่เอียงสอบยื่นออกอีก
1 ศอก อีกดานในดานที่มีชนั้ วางของ คานทีย่ ืนออกมานี้ใชวางตับหลังคาอยูดานนอก
ไฟฟา ในเรือนเปนแบบพลังงานแสงอาทิตย เก็บพลังงานไวทแี่ บ็ตเตอรี่มีหลอดไฟในบาน
สองหลอดติดบริเวณโถง 1 หลอด และ ภายในหองแมเตาไฟอีก 1 หลอด ติดตั้งประมาณ 3 ปมาแลว
องคประกอบอื่นๆ นอกจากนี้ มีหิ้งวางพระพุทธรูปอยูเหนือขื่อ บริเวณโถงดานประตู เหนือ
ประตูมีเครื่องรางกันสิ่งชั่วราย เปนตะแหลว และเขาสัตวขนาดเล็กแปะอยูเหนือประตูหองแมเตาไฟ
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ลายเสนที่ 35 แสดงทัศนียภาพเรือนกรณีศกึ ษาที่ 6

ภาพที่ 27 แสดงทัศนียภาพภายในเรือนกรณีศึกษาที่ 6

103
กรณีศึกษาที่ 7 (HA-01) เรือนเลขที่ 64 บานหวยหอย หมู 3 ต.แมวิน อ.แมวาง
สํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม ครั้งแรก 6-7 กันยายน 2548 ครั้งที่สอง 5-6 มีนาคม 2550
เจาของเรือน พะตี มอแอ พะฮือกูดู และภรรยา
ผูใหสัมภาษณ ลูกสาวคนโตของพะตี มอแอ พะฮือกูดู
จํานวนผูอาศัยในเรือน ทั้งหมด 5 คน คือ นายมอแอและภรรยา มีลูกสาว 2 คนและลูกเขย
อายุเรือน
อายุเรือนสรางใหมบนทีด่ ินดัง้ เดิมประมาณ 4 ปเทานั้น โดยมีความเชื่อให
สรางสูงกวาตําแหนงบานเดิมเล็กนอย หามอยูต่ํากวา
ศาสนา
นับถือศาสนาคริสต

ภาพที่ 28 แสดงรายละเอียดทางสถาปตยกรรมของเรือนกรณีศึกษาที่ 7

104
อาชีพ อาชีพทํานาและทําไรหมุนเวียน ระหวาง 6-7 ป อาชีพเสริมของครอบครัวสราง
เรือนอีกหลังเพื่อทําเปนโฮมสเตย ตั้งอยูท างทิศตะวันตกของบานหลัก ใชกฎรวมกันของหมูบา น
คือ เก็บเงินของนักทองเที่ยวที่มาพักคนละ 20 บาทตอ 1 คืนนอกจากใหพักแลวยังตองหาขาวและ
ทําอาหารมาใหนักทองเทีย่ วที่มาพักทานดวย นักทองเทีย่ วตองซื้อของจากตลาดแตเจาของบานเปน
ผูทําอาหารให โดยไมตองซื้อขาวมาเพราะเจาของเรือนจะเตรียมขาวไวใหดวย เรือนโฮมสเตยเปน
เรือนยกพื้นสูง 2 เมตร สวนนอนอยูชั้นบนเปนหองโถงใชนอนกางมุงเรียงยาวไปเปนแถว นอนพัก
ไดประมาณ 10-15 คน มีตูเก็บที่นอน หมอน และมุง ทางเขาหองเปนระเบียงมีหลังคาคลุม กันแดด
กันฝน พื้นทีก่ วางมาก มีโตะไมเอนกประสงคใชสําหรับรับประทานอาหารและพักผอน

ลายเสนที่ 36 แสดงผังบริเวณและผังใตถุนเรือนกรณีศกึ ษาที่ 7
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ลายเสนที่ 37 แสดงผังเรือนกรณีศึกษาที่ 7
ผังพืน้ และรูปทรง รูปทรงเปนแบบปนหยาผสมจั่ว ชายคาคลุมต่ําเกือบถึงพื้นเรือน ผนังสูง
เพียง 40 ซม.เทานั้นไมมีหนาตาง แตสามารถระบายอากาศไดเพราะเปนผนังหายใจได ทําจากฟาก
ไมไผ ยกพืน้ สูงประมาณ 1-1.5 เมตร ขั้นบันได 3 ขั้นอยูทางทิศตะวันตก ผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
กวาง 4.7 เมตร ยาว 8 เมตร ประกอบดวยหองโถงซึ่งใชเปนพื้นที่เอนกประสงค ใชทําอาหาร นอน
และเก็บของ หองนอนซึ่งมีเตาไฟ คนปกากะญอ เรียกแมเตาไฟวา “แหมอุหลอ” ใชทําอาหาร นอน
และทําพิธีกรรมสําคัญ ใตถุนบานใชเปนที่เก็บฟนและเลี้ยงหมูมีความลาดชันเล็กนอย ไมไดปรับ
ระดับพื้นใหเรียบ หองน้ําและหองสวมจะอยูถัดไปดานหลังบาน

106
โครงสราง เปนเรือนเครื่องผูกที่ปรับเปลี่ยนเปนโครงสรางพื้นเปนไมจริง โครงสรางหลังคา
ใชไมไผทั้งหมดใชวิธีการผูกดวยตอกไมไผ พื้น และผนังทําจากฟากไมไผ มุงหลังคาดวยใบตองตึง
ผสมหญาคาบริเวณหนาบาน

ลายเสนที่ 38 แสดงรูปตัดกรณีศึกษาที่ 7
ที่มา : ภาพลายเสนโดย สุวรัชย สุขเกษม และอัครพงศ อนุพันธพงศ กันยายน 2547
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ลายเสนที่ 39 แสดงทัศนียภาพเรือนกรณีศกึ ษาที่ 7

ภาพที่ 29 แสดงทัศนียภาพภายในเรือนกรณีศึกษาที่ 7
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ลายเสนที่ 40 แสดงรายละเอียดเรือนโฮมสเตยกรณีศกึ ษาที่ 7
องคประกอบอื่นๆที่นาสนใจ เรือนหลังนีม้ ีจานดาวเทียมและมีทีวี วิทยุ เครื่องเสียง มีฐานะ
ดีกวาบานอื่นๆเพราะมีอาชีพเสริมโดยการทําโฮมสเตย ทําใหมีรายได จากวิถีชวี ิตที่เปลี่ยนแปลงจาก
วิถีชีวิตในวัฒนธรรมไรหมุนเวียน มาเปนวิถีชีวิตในรูปแบบใหมในระยะสิบปมานี้ สงผลตอการใช
พื้นที่ภายในเรือน จากการสํารวจครั้งที่สอง วันที่ 5-6 มีนาคม 2550 พบวาผังเรือนมีการเปลี่ยนแปลง
ดวยการรื้อฝาผนังภายในออกเชื่อมพื้นที่สว นครอบครัวกับสวนโถงภายนอก และทําระแนงปดโถง
ดานหนาเพื่อกันขโมย และยายแมเตาไฟออก เหลือเพียงพื้นที่ทําครัวบริเวณหนาบานเทานั้น ทั้งนี้
การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต ทําใหไมมีการใชพื้นที่ในการทําพิธกี รรมที่เกี่ยวกับผีอีกตอไป

109
กรณีศึกษาที่ 8 (HA-02) เรือนเลขที่ 54 บานหวยหอย หมู 3 ต.แมวิน อ.แมวาง
สํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม ครั้งแรก 6-7 กันยายน 2548 ครั้งที่สอง 5-6 มีนาคม 2550
เจาของเรือน พะตี บุญชวย บูชูเด และภรรยา มีผูอาศัยทัง้ หมด 5 คน คือ พะตี บุญชวย
บูชูเด ภรรยา ลูกชาย และหลานสาวกับสามีมาอยูอาศัยอยูดวย
ผูใหสัมภาษณ นาย บุญมี บูชเู ด (พีแ่ กว) อายุ 28 ป เปนลูกชายของเจาของเรือน
อายุเรือน สรางใหมบนทีด่ นิ เดิมประมาณ 3 ป โดยมีความเชื่อวาใหสรางสูงกวาตําแหนง
เดิมของบานขึน้ มาเล็กนอย หามสรางต่ํากวาบานหลังเดิม อยูมา ประมาณ 50-60 ป
ศาสนา นับถือศาสนาพุทธมาประมาณ 2 ป แตพิธกี รรมและประเพณีเกี่ยวกับผีก็ยังทําอยู

ภาพที่ 30 แสดงรายละเอียดทางสถาปตยกรรมของเรือนกรณีศึกษาที่ 8

110
อาชีพ ทํานาและทําไรหมุนเวียน ระหวาง 6-7 ป อาชีพเสริมของครอบครัวสรางเรือนคาขาย
หลังเล็กๆแยกจากบานไว คาขายของชําที่จําเปนในหมูบา นและขายใหแกนกั ทองเที่ยว เปนเรือนที่
ปลูกแยกมาประมาณ 3 ป เปนเรือนชั้นเดียวมีพนื้ ที่สองสวน สวนหนาบริเวณทางเขาติดกับถนนจะ
เปนเรือนเครื่องผูก เสาไมโครงหลังคาไมไผ มุงใบตองตึง พื้นดินอัดแนน มีแครนงั่ พักผอน และ
พื้นที่สําหรับทอผาและวางผาทอแขวนโชวนักทองเที่ยว สวนที่สองเปนหองเก็บของชําที่นํามาขาย
เปนเรือนไมจริงมุงหลังคากระเบื้อง ในพื้นที่ขายของชํามีพื้นที่สําหรับนอนเฝาอยูดวยเปนที่นอน
ของ โม(แม) ตู บูชูเด สามารถล็อกประตูปดไดมิดชิด ดานหลังเรือนคาขายเปนเรือนใหมแยกมาจาก
เรือนปกาเกอะญอของพอแม และกําลังจะสรางเรือนหลังใหมอยูถัดไปดานหลัง ยังสรางไมเสร็จ

ลายเสนที่ 41 แสดงผังบริเวณและผังใตถุนเรือนกรณีศกึ ษาที่ 8

111

ลายเสนที่ 42 แสดงผังเรือนกรณีศึกษาที่ 8
ผังพืน้ และรูปทรง เปนทรงหลังคาปนหยาที่มีสวนโคงคลายวงรีผสมสี่เหลี่ยม เนือ่ งจาก
หลังคาทําจากไมไผจึงวางพาดชวงจันทันไมไผจากดั้งสันหลังคาเปนลักษณะที่มีศูนยกลาง 2 ดั้ง ทํา
ใหเกิดสวนโคงเล็กนอย หลังคามุงดวยใบตองตึง ชายคาคลุมต่ําเกือบถึงพื้น ยกพื้นสูงประมาณ 11.5 เมตร ผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 4.5 เมตร ยาว 8.5 เมตร แบงพื้นที่ใชสอยออกเปน 2 สวน
คือ สวนหองนอน ซึ่ง คนปกาเกอะญอ เรียก หองเตาไฟ ใชนอนและทําพิธีกรรม เปนหองรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา มี 1 ประตู เดินเขาจากโถง ตําแหนงเตาไฟอยูบริเวณมุมหองซึ่งแตกตางจากลักษณะ
ทั่วไป ที่อยูกลางหองจากการสัมภาษณ ทราบความวา เพื่อเปนการสะดวกและเปนสัดสวนในการ
นอนจึงยายเตาไฟไปอยูตรงมุมหองและรวมพื้นที่สําหรับนอนไวฝงเดียวกัน โดยหันหัวไปทางทิศ
ตะวันออก ภายในหองไมมหี นาตางเลย ผนังจะมี 2 แบบ คือเปนผนังไมไผซึ่งอยูท างทิศตะวันตก
และทําเปนชัน้ เก็บของดวย สวนทางดานหัวนอนผนังเปนไมจริงประมาณ 6 นิว้ ตีชดิ สูงประมาณ 1
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เมตร ใชไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย มีหลอดฟูลออเรสเซ็นต 2 ดวง พื้นหองนอนเปนฟากไมไผ
ปูนอนดวยเสือ่ กางมุง ไฟฟาเปนระบบพลังงานแสงอาทิตยมีหลอดไฟ 1 หลอด ใชมาประมาณ 3 ป

ลายเสนที่ 43 แสดงรูปตัดกรณีศึกษาที่ 8
ที่มา : ภาพลายเสนโดย สุวรัชย สุขเกษม กันยายน 2547
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ลายเสนที่ 44 แสดงรายละเอียดเรือนคาขาย กรณีศกึ ษาที่ 8
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ลายเสนที่ 45 แสดงทัศนียภาพเรือนกรณีศกึ ษาที่ 8

ภาพที่ 31 แสดงทัศนียภาพภายในเรือนกรณีศึกษาที่ 8

บทที่ 5
บทวิเคราะห
1. การวิเคราะหทางดานสถาปตยกรรม
การวิเคราะหการยายตําแหนงหมูบาน
ในอดีตไรหมุนเวียนของชาวปกาเกอะญอมีระยะเวลาในการหมุนเวียน 12 -20 ปเลยทีเดียว
และตําแหนงหมูบานก็มกี ารยายตําแหนง ตามที่ไรหมุนเวียนประมาณ 3-5 ป ยาย 1 ครั้ง แตก็อยูใน
บริเวณใกลๆ กับตําแหนงเดิมในรัศมีประมาณ 3 กิโลเมตร นอกจากนีย้ ังยายตําแหนงหมูบานจากคํา
ทํานายและการตัดสินใจของผูนําเกี่ยวกับพิธีกรรม เรียกวา ฮีโข ใหเหตุผลวา จะยายในกรณีที่ทําการ
เพาะปลูกไดผลผลิตไมดี 2-3 ปติดกัน หรือมีการปวยไขเปนโรคระบาด รายละเอียดการศึกษาการ
ยายที่ตั้ง ไมมคี วามชัดเจนเนื่องจากคําบอกเลาของชาวบานไดคําตอบที่แตกตางหลากหลาย แมแต
ตําแหนงทีเ่ คยอยูมากอนหนานี้ก็ผานเวลามาเกือบชั่วอายุคน หรือเคยไดยนิ จากคําบอกเลาของบรรพ
ชนเทานั้น ในสวนของผังหมูบานปจจุบนั ไมมีการยายตําแหนงมาเปนเวลามากกวา 50-80 ป มี
แนวโนมที่จะมีความถาวรมากขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นการเลือกที่ตั้งหมูบาน จึงมักอยูบริเวณตรงกลาง
ระหวางทีไ่ รหมุนเวียนเพื่อความสะดวกตอการเดินทาง

แผนผังที่ 11 แสดงผังที่ตั้งหมูบานกับไรหมุนเวียน
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การวิเคราะหการวางผังบริเวณ
การเปรียบเทียบลักษณะการวางผังบริเวณทั้ง 3 หมูบาน พบวามีลักษณะที่คลายคลึงกันคือ
ที่ตั้งหมูบานอยูในหุบเขาใกลกับแหลงน้ํา ตั้งอยูรวมกันเปนกลุม ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากประเพณีที่
ปฏิบัติสืบตอกันมา วาจะตองปลูกสรางเรือนใหอยูในฝงน้ําเดียวกันทั้งหมูบาน ไมแยกกันอยู 2 ฝง
น้ําโดยหันหนาเขาหากัน สวนมากเลือกอยูฝงที่ลาดชัน เพื่อเหลือสวนที่ราบไวใชเพาะปลูกให
ไดมากที่สุด จากประเพณีปฏิบัติดังกลาวทําใหการสรางบานเรือนปกาเกอะญอ จําเปนตองเกาะกลุม
อยูบนที่ที่มีความลาดชันบริเวณเชิงเขา โดยหลักการวางอาคารบานเรือนจะไมถือทิศเปนหลักแตจะ
ใชสภาพแวดลอมในที่นั้นๆเปนตัวกําหนดแนวอาคาร ดวยการปลูกสรางเรือนไปตามแนวเดียวกัน
กับแนวความลาดชันของสภาพพืน้ ที่ภูมิประเทศ มีรูปแบบการขยายตัวตางกัน 3 ลักษณะ ไดแก
บานเซโดซา ซึ่งเปนที่มีความลาดชันสูง หมูบานใชวธิ ีขยายออกไปทางยาวขนานไปกับ
ความลาดชัน ทําใหตองมีการปรับระดับดินดวยวิธี ตัดและถม (Cut and Fill) เพื่อปรับใหบริเวณที่
มีความลาดชันสูงมีความลาดชันนอยลง หรือปรับใหเปนแนวราบกอน เพื่อปลูกสรางเรือนบน
ความลาดชันตามสภาพพื้นทีไ่ ด
ทําใหสังเกตไดวากลุมเรือนที่บานเซโดซานั้นเกาะตามแนวเขา
ตางกัน 3 ระดับตามความสูงพื้นที่
บานแมลานคํา เปนกลุมบานที่มีขนาดเล็กมีการขยายตัวจากเรือนแมมาสูเรือนลูก-หลาน
เปนลักษณะทีข่ ยายตัวจากจุดศูนยกลาง ซึ่งที่ตั้งมีความลาดชันนอย ทําใหการวางอาคารเกาะกลุม
ใกลชิดกวาบานเซโดซา แตลักษณะอื่นๆ เชนการวางแนวอาคารก็ยังถือเอาความลาดชันเปนหลัก
บานหวยหอย มีลักษณะการขยายตัวตามทีล่ าดชันมากเปนแบบขยายตัวตามแนวสูงชันของ
พื้นที่ เริ่มจากกลุมบานเดิมจะอยูบริเวณตรงกลางหมูบานปจจุบัน แลวขยายขึ้นสูที่สงู เปนกลุมบาน
ปกาเกอะญอที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต บริเวณนี้เปนที่ตั้งโบสถถึง 2 แหง สวนที่ขยายลงไป
ดานลางจะเปนกลุมที่นับถือศาสนาพุทธและผี จากความลาดชันที่ตางกันมาก คลายกับการขยายตาม
แนวถนนและทางเดินเทามากกวา ทําใหมคี วามสัมพันธในกลุมเรือนนอย
ทั้ง 3 หมูบานมีความแตกตางกันในรูปรางของพื้นที่ภูมิประเทศที่ตั้ง ทําใหมีลักษณะในการ
ขยายหมูบานตางกัน ลักษณะการขยายตัวก็ยังถือเอาตามแบบแผนดั้งเดิมของชาวปกาเกอะญอที่
ขยายจากเรือนพอแม มาเปนเรือนลูก หลังจากลูกแตงงานแลวประมาณ 1 ป การแตงงานเปน
ลักษณะที่ฝายชายตองยายมาอยูบานฝายหญิงเพื่อชวยพอแมฝายหญิงทําไรหมุนเวียน เมื่อครบ 1 ป
จึงแยกเรือนออกมาอยูเองโดยพอแมจะแบงที่ไรหมุนเวียนใหเปนมรดกใหทํามาหากินกันตอไป อาจ
มีบางกรณีที่ฝา ยชายเปนลูกคนเดียว จึงตองใหฝายหญิงเขามาอยูบานของตนเพราะตองดูแลพอแม
นั่นเอง ลักษณะการขยายตัวที่เกิดขึ้น จึงเปนรูปแบบที่ประยุกตจากการแยกเรือนจากเรือนพอแม ให
เขากับพื้นที่ทมี่ ีสภาพแวดลอมที่ตั้งที่แตกตางกันไดในหลายรูปแบบ
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แผนผังที่ 12 แสดงผังภูมิประเทศและสภาพแวดลอมที่ตั้งหมูบาน
การวิเคราะหการวางแนวอาคารและตําแหนงทางขึ้นเรือน
จากการเปรียบเทียบการวางผังจากเรือนทั้งหมดที่ศึกษา พบวาเรือนวางแนวจั่วไปตามแนว
ความลาดชันของพื้นที่ ไมมีหลังใดเลยทีว่ างขวางแนวลาดชันของภูมิประเทศที่ตั้งอยู และไมได
คํานึงถึงทิศเปนหลัก แตจะใหความสําคัญกับความลาดชันของสภาพแวดลอมเดิมมากกวา ทั้งนีม้ ี
เหตุผลอยู 2 ประการคือ
1.พื้นที่ดินที่เปนที่ตั้งหมูบา นมีความลาดชันสูงมาก การปรับที่ดินในการปลูกสรางทําได
ยาก เหลือพื้นที่ในการปลูกสรางบานเรือนมีความกวางนอยมาก จึงไมเหมาะทีจ่ ะวางแนวอาคารยาว
ขวางเสนความลาดชัน เพราะไมตองถมทีแ่ ละไมตองมีเสาสูงเกินไป
2.รูปทรงอาคารมีลักษณะเปนจั่วและมีหลังคาคลุมต่ํามากๆ การวางแนวอาคารตามแนว
ลาดชันของที่ตั้ง ยังชวยในการบังลมหนาวที่พดั เลียบมาตามชองเขา ทําใหลมพัดตอเนื่องขึ้นไป
โดยไมฝนทิศทางของลมที่พัดผานมากนัก เพราะถาวางแนวเรือนขวางแนวความลาดชันจะทําใหลม
สามารถพัดเขาบานไดมาก ซึ่งไมเหมาะสมตอการอยูอาศัยในพื้นที่ที่มอี ุณหภูมิหนาวเย็นเกือบทั้งป
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ตําแหนงทางขึน้ เรือน พบวามีอยู 2 ลักษณะ
1.ตําแหนงทางขึ้นเรือนขึน้ จากฝงแนวลาดชันลง
พบรูปแบบนี้ทบี่ านแมลานคําซึ่งเปน
หมูบานที่มีความลาดชันนอย ดานขางเรือนมีลานที่วางที่เดินเชื่อมตอระหวางบานได แตจะใชวธิ ี
เลื่อนชวงบันไดเขาไปอยูชว งกลางเรือนไมไดอยูดานขางเรือนเหมือนหมูบานอื่นๆ
2.ตําแหนงทางขึ้นเรือนขึน้ ฝงตรงกันขามกับดานที่มีความลาดชันลง เนื่องจากภูมปิ ระเทศ
ที่มีความลาดชันสูงมากทําใหตองปลูกเรือนในที่แคบ และมีความตางระดับกันมากระหวางบาน
ทางเดินเชื่อมตอจึงมักจะอยูด านในซึ่งมีการปรับระดับดินแลว ทั้งนี้ยังมีประโยชนในการปองกันลม
ที่พัดเลียบมากับเชิงเขาอีกดวย ลักษณะนี้พบในหมูบานเซโดซาและหมูบานหวยหอย แตบานหวยหอยมีความแตกตางกันเล็กนอย ในบริเวณกลุมเรือนที่ปลูกอยูกลางหมูบานมักไมคอยมีการปรับ
ระดับพื้นดินใหราบเรียบมากนัก เพราะใชพื้นที่ใตถุนนอยกวาบานเซโดซา ทําใหการขึ้นเรือนใช
บันไดเพียง 3 ขั้นเทานั้น ตางจากบานเซโดซาที่ตองปรับระดับดินใหเรียบเสมอกันกอน จึงจะปลูก
เรือนและมีการใชใตถุนมากกวา ทั้งนี้ยังมีผลทําใหระดับการยกพืน้ เรือนตางกันอีกดวย
พอจะสรุปไดวาสภาพภูมิประเทศมีอิทธิพลตอการปรับเปลี่ยนรูปแบบไดตางกัน ทั้งนี้แมวา
ชาวปกาเกอะญอจะมีรูปแบบบานเรือนที่เปนแบบแผนคลายกัน ก็ยังสามารถปรับใหเหมาะสมกับ
สถานที่ที่ตางกันได ไมไดจาํ กัดรูปแบบไวอยางตายตัว

แผนภาพที่ 2 แสดงภูมิประเทศและสภาพแวดลอมที่ตั้งหมูบาน
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นอกจากนี้ยังมีขอหามและความเชื่อในการวางเรือน คือ หามสรางเรือนบนจอมปลวก และ หามสรางเรือนทับเงาเพื่อนบานหรือเรือนอืน่ ๆ แมแตยุงขาว คอกสัตวก็ไมดี เชื่อวาจะทําใหมีโรคภัยไขเจ็บ วิเคราะหไดวาเปนการวางผัง
หมูบานดวยวิธีกําหนดระยะหางจากเงาระหวางเรือน และชวยควบคุมความหนาแนนของพื้นที่หมูบ านดวย ชวยในการระบายอากาศ การระบายน้ําและมีแสงสวางสองถึงทุกๆบาน รวมถึงความปลอดภัยจากแมลงที่จะเขามากัดทําลายบานเรือน
อีกดวย
การวิเคราะหเปรียบเทียบทางสถาปตยกรรม
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบผังเรือนและรูปตัด
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบที่วางทางสถาปตยกรรม
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การวิเคราะหผังพื้น
จากการเปรียบเทียบผังพื้นเรือนปกาเกอะญอแบบดั้งเดิม พบวาเรือนปกาเกอะญอมีรูปแบบ
ที่ชัดเจนในการวางผังพื้น และในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเหมาะสมกับ
ความแตกตางของครัวเรือนได สามารถจําแนกตามขนาดเรือนไดเปน 4 รูปแบบ ดังนี้
1.เรือนปกาเกอะญอขนาดเล็ก เปนเรือนของครอบครัวขนาดเล็กที่มีผูอาศัย 2-4 คน อาจเปน
เรือนที่พึ่งแยกตัวมาจากเรือนพอแม พึ่งแตงงานและมีบตุ รคนแรก ตามความตองการเบื้องตนที่อยู
กันสองสามี ภรรยา จะปลูกสรางเรือนขนาดเล็กที่สุด และใชทรัพยากรและวัสดุกอสรางนอยๆกอน
แลวคอยขยายขนาดไดตอไปเมื่อมีความจําเปน
2.เรือนปกาเกอะญอขนาดกลาง เปนเรือนสําหรับครอบครัวขนาดกลาง 4-6 คน เปนเรือนที่
ขยายขนาดจากเรือนขนาดเล็ก เนื่องจากครอบครัวมีความจําเปนตองใชพื้นที่มากขึ้น เชนมีลูกหลาย
คนและลูกๆเริม่ โตเปนหนุมสาว
เมื่อจะปลูกสรางเรือนใหมจะขยายเรือนเดิมใหใหญตามขนาด
ครอบครัวของตน การขยายตัวจะขยายไปตามแนวทางยาวตอจากเรือนเดิม เชนการเพิ่มชวงเสาใน
หองแมเตาไฟ หรือการตอเสาเล็กเพิ่มไปดานทายสุดของเรือนเพื่อใหหองนอนยาวขึ้น ทําใหมพี ื้นที่
ในสวนนอนมากขึ้นนั่นเอง ทั้งนี้การขยายพื้นเรือนสามารถทําไดเพราะแนวตงสามารถตอยาวเพิ่ม
ไปไดอีก ทําใหวางพืน้ ฟากตามแนวเดิมได ในกรณีที่ยดื ขยายเรือนใหยาวเพิ่มขึ้นอีก 1 ชวงเสา
3.เรือนปกาเกอะญอขนาดใหญ เปนเรือนสําหรับครอบครัวปกาเกอะญอที่มีสมาชิกเปน
จํานวนมาก ลักษณะการขยายขนาดตัวเรือนจะขยายออกทั้งทางยาวและทางกวาง เชน เรือนกรณี
ศึกษาที่ 4 บานเซโดซา ไดขยายเรือนใหใหญมาก โดยขยายออกทั้งทางดานกวางและทางดานยาว
โดยเพิ่มชวงเสาดานขางเปนพื้นที่สําหรับนอนและขยายดานหัวนอนเปนหองยุงขาว ทั้งนี้สืบเนื่อง
มาจากขอจํากัด คือ เนื่องจากไมสามารถแยกเรือนขยายออกไปเปนเรือนลูกหลานได เพราะที่ตงั้
ของเรือนหลังนี้ไมเอื้ออํานวยใหขยายได ถาจะแยกเรือนจะตองแยกไปอยูในทีไ่ กลจากเดิมมาก ไม
สะดวกในการอยูรวมกันเปนครอบครัว จึงใชวิธีการขยายเรือนใหกวางขึน้ อีกเปนเรือนขนาดใหญ
4.เรือนปกาเกอะญอในรูปแบบอื่นๆ เปนเรือนที่พบการปรับเปลี่ยนในรูปแบบทีแ่ ตกตาง
ออกไปจากแบบแผนทั่วไปคือการปรับเปลี่ยนพื้นทีภ่ ายใน เชน กรณีศึกษาที่ 7 บานหวยหอย เปน
บานที่เปลี่ยนอาชีพหลักจากการทําไรหมุนเวียนมาเปนมัคคุเทศกนําเที่ยวใหแกนกั ทองเที่ยวชาวตาง
-ชาติ และสรางเรือนโฮมสเตยคูกับเรือนปกาเกอะญอที่อาศัยอยู ไดปรับเปลี่ยนหองแมเตาไฟใหมี
พื้นที่ลดลง (พื้นที่ครอบครัวลดลง) แตเพิ่มพื้นที่สวนรวมมากขึ้นเพราะตองการพืน้ ที่นอนสําหรับ
เพื่อนมัคคุเทศกมากขึ้น ในการสํารวจครั้งแรกเดือนกันยายนป 2548 และพบวามีการปรับเปลี่ยน
พื้นที่ภายในเรือนโดยตัดแมเตาไฟออก เหลือเปนหองเดียวโลงเชื่อมตอกันหมด วิเคราะหสาเหตุที่
แมเตาไฟที่บานหวยหอยเริ่มลดความสําคัญลงเปนผลสืบเนื่องมาจาก ความเชื่อที่เปลี่ยนไป จากการ
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นับถือผี เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต ทําใหพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับแมเตาไฟลดนอยลงจนไมมี
ความจําเปนทีจ่ ะตองใชแมเตาไฟในรูปแบบดั้งเดิม อีกเหตุผลหนึ่งคือ มีการใชงานที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม คือการหุงตมในครัวเรือนมีการยายมาอยูบริเวณหนาบานมากขึ้น เพราะสะดวกในการ
ทําอาหารและใกลพื้นที่ลางทําความสะอาด แมเตาไฟจึงถูกยายมาอยูหนาบาน

แผนภาพที่ 3 แสดงการวิเคราะหผังพื้น และลําดับการขยายขนาดเรือน
เรือนปกาเกอะญอมีลักษณะเฉพาะในผังพืน้ พบวามีความคลายคลึงกันอยู 6 ประการคือ
1.ตําแหนงบันได เรือนปกาเกอะญอทุกหลังที่ศึกษาพบวาจะใหขนึ้ เรือนทางดานขางเรือน
หมายถึงดานทีเ่ ปนขื่อยาวทางดานขาง ในภาษาปกาเกอะญอเรียกวา โกรวพา และมีขอหามขึ้นเรือน
ทางขื่อสั้น (ทางหนาจัว่ ) ในภาษาปกาเกอะญอเรียกวา โกรวโหมวหรือโกรวพึ่ (โกรวแปลวา ขื่อ ,พึ่
หมายถึง สั้น) ทางขึ้นเรือนในที่นหี้ มายถึงตําแหนงบันไดขึ้นเรือนนัน่ เอง นอกจากนั้นยังกําหนดให
ขึ้นดานหนาเรือนเยื้องมาทางมุมหนาบาน เนื่องจากมีขอหามไมใหขึ้นเรือนตรงกลาง
2.การแบงพื้นที่ใชสอยในเรือน แบงได 3 สวนหลักๆ คือ
ก.พื้นที่บริเวณทางเขา ตําแหนงบันไดและชานบาน เปนพื้นที่ที่เชื่อมตอจากภายนอกเปน
จุดที่ใชขึ้นเรือน และใชพื้นที่นี้ในการเตรียมปรุงอาหารลางจานชาม ลางผัก ฯลฯ เรียกวาพื้นที่
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บริเวณนี้วา จานะโตะโข บางหลังจะตอชานออกไปเปนชานแดดใชตากขาวตากพริก เรียกวา
โตะโข และมักจะตอเปนหิ้งน้ําดื่ม เรียกวา ทีเตอหลอ เปนพื้นที่สวนแรกในเรือนปกาเกอะญอ
ข.พื้นที่เติ๋นนั่งพักผอนเอนกประสงค เปนพื้นที่ที่ตอมาจาก จานะโตะโข เรียกบริเวณนีว้ า
จอแกละปู เปนพื้นที่กึ่งปดลอม ใชนอนพักกลางวัน ตอนรับพูดคุยกับเพื่อนบานและผูมาเยี่ยมเยือน
ใชเปนพืน้ ที่รับประทานอาหารกรณีมแี ขกมารวมรับประทานดวย และใชเปนพืน้ ที่นอนของแขก
กรณีมานอนคางคืน เปนพื้นที่ที่สวนใหญใชในเวลากลางวัน
ค.พื้นที่สวนตัวเฉพาะของครอบครัว เปนสวนพื้นที่สว นตัวใชในหลากหลายกิจกรรม อัน
ไดแก พื้นที่สาํ หรับนอนหลับ ชาวปกาเกอะญอจะนอนกับพื้นดวยการปูเสื่อและกันยุงดวยการกาง
มุง พื้นที่สวนนอน เรียกวา เดอะปู จะมีสองสวนแยกกัน เปนพื้นทีข่ องพอแมและพื้นทีน่ อนของ
ลูกๆโดยมีแมเตาไฟคั่นอยูตรงกลาง มีลักษณะเปนพื้นทีเ่ ปนกระบะใสดินที่ลดระดับต่ําลงจากระดับ
พื้นปกติประมาณหนึ่งฝามือ ในแมเตาไฟจะมีหินสามกอนเรียงกันเปนรูปคลายรูปสามเหลี่ยม เพื่อ
ใชวางภาชนะหุงตมอาหาร นอกจากการทําอาหารแลวยังใชแมเตาไฟในการใหความอบอุนแกพนื้ ที่
ภายในเรือนในสวนปดลอมนี้เพื่อเพิ่มความอบอุนในหนาหนาวในเวลากลางคืนและใชประกอบการ
ทําพิธีกรรมตามประเพณีของปกาเกอะญอหลายอยาง
แมเตาไฟในภาษาปกาเกอะญอ เรียกวา
เพคลาปูหรือพิกคาปู หรือแหมอุหลอ(หมายถึงบริเวณทําครัว หรือครัวที่แยกออกมาจากเรือนดวย)
จะอยูฝงเดียวกับพื้นที่นอนเสมอ
และดานหัวนอนจะเปนดานที่มฝี าไมไผสอบเอียงออกไปดาน
นอกจากพื้นถึงหลังคาที่คลุมลงมาต่ํา สวนพื้นที่อีกฝงหนึ่งจะเปนพื้นที่ทางเดินและเก็บของโดยจะ
ทําชั้นวางของยกจากพื้นหองประมาณ 2 ศอก เปนชั้นอยูใตชายคายืนออกไปดานนอกประมาณ 1
ศอก เรียกวา จะเดอขอ พื้นที่บริเวณที่โลงกลางหองนอกจากจะใชเปนทางเดินแลว ยังใชเปนพื้นที่
หุงตมอาหารและใชเปนพืน้ ที่รับประทานอาหารของครอบครัว เรียกวา เหมโคหละ (กินขาว) และ
ใชพื้นที่บริเวณนี้ ในการทําพิธีกรรมและพูดคุยรวมถึงเลานิทานปกาเกอะญอ เปนพื้นที่สวนตัว
สําหรับคนในครอบครัวและหมูญาติเทานัน้
3.ตําแหนงที่นอนและแมเตาไฟ พบวาจะอยูดานเดียวกันเสมอ มักจะนอนทั้งสองขางของ
แมเตาไฟ แบงเปนพื้นทีน่ อนสวนใน และพื้นทีน่ อนสวนใกลประตู โดยแยกกันเปนพื้นที่นอนของ
พอแมแยกจากพื้นที่สวนนอนของลูกๆ ซึ่งเรือนแตละหลังที่สํารวจสวนใหญ ที่นอนพอแมมักอยูฝง
ใกลกับประตู สวนดานในจะเปนที่นอนลูก แตพบบางหลังที่นอนสลับกัน
4.ทิศหัวนอน พบวาชาวปกาเกอะญอจะหันหัวนอนไปในทิศทางทีม่ ีความลาดชันต่ํากวา
ที่ตั้งเรือนทั้งหมด เชนบานแมลานคํา มีขอปฏิบัติใหหนั หัวนอนไปทางน้ําแมลานคําซึ่งเปนดานที่
ลาดลงไปสูน้ํา แมวาเปนทิศตะวันตกก็ไมถือ บานหวยหอยจากการสัมภาษณชาวบานก็ใหคําตอบ
ไมตรงกัน บางหลังใหหนั ไปทางตะวันออก แตบางหลังก็ไมไดหันไปตามทิศทางนั้น แตสิ่งที่
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เหมือนกันคือ การหันหัวนอนไปทางทีท่ ี่ต่ํากวา สังเกตไดจากผนังดานที่สอบเอียงออกซึ่งเปนหัว
นอนของบานนั้นๆ จะอยูดานที่มีความลาดต่ําลงนั่นเอง
5.รูปแบบของที่วาง พบวามีความคลายคลึงกันทั้งมิติทางผังและมิติทางรูปตัด มีการเพิ่ม
และขยาย โดยมีแบบแผนที่คลายกันทั้งชวงเสา และลักษณะการปดลอมของพื้นที่
6.จํานวนขั้นบันได พบวาชาวปกาเกอะญอใชบันไดเปนเลขคี่ 3,5,7,9 ขั้น ตามความสูงของ
เรือนและความลาดชันของพื้นที่อีกดวย
นอกจากนี้ยังพบความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบระหวาง 3 หมูบาน คือ
1.ตําแหนงบันได พบวาบานเซโดซาและบานหวยหอยมีตําแหนงและทิศทางเขาบานใน
ลักษณะรวมกัน คือ บันไดจะไมอยูทางหัวนอนจะอยูฝงที่เปนปลายเทาเสมอ แตที่บานแมลานคํา
ตําแหนงทางเขาบานและบันไดจะอยูฝงเดียวกันกับทิศหัวนอน ซึ่งเมื่อวิเคราะหดผู ังเรือนประกอบ
กับภูมิประเทศและการสัญจรแลว พบวารูปแบบผังเรือนที่บานแมลานคําจะยายตําแหนงบันไดมา
อยูในชวงกลางเปนพื้นทีใ่ ตชายคา 1 ชวงเสา ตางจากบานเซโดซาและหวยหอยเปนการเพิ่มพื้นทีย่ นื
กอนเดินขึ้นบันได มีขอสังเกตุวาผังพื้นของเรือนสอดคลองกับคานิยมที่ปรากฏในผังหนา 118
2.รูปแบบการขยายเรือน มีทั้งความคลายกันและแตกตางกัน สวนมากจะขยายขนาดเรือน
ไปทางดานยาวดวยการเพิ่มชวงเสา หรือการเพิ่มความกวางของชวงเสา แตที่บานเซโดซาจะใชวธิ ี
ขยายไปทั้งสองขางซึ่งแตกตางจากบานแมลานคําและบานหวยหอย ทําใหรูปทรงของเรือนมีหลังคา
คลุมต่ําลงมาถึงพื้นเรือนและเรือนมีขนาดทีใ่ หญขึ้น
การปรับเปลี่ยนรูปแบบของผังเรือน ยังเกี่ยวเนื่องกับขนาดที่ดินที่ถือครองอยูและฐานะอีก
ดวย เชนชาวบานแมลานคํามีพื้นที่ที่สามารถขยายเรือนไดอีกเนื่องจากเปนหมูบานขนาดเล็ก และมี
ความสัมพันธกันแบบเครือญาติทั้งหมด การแยกเรือนตามประเพณีปกาเกอะญอจึงยังคงอยูเชนเดิม
สวนชาวบานบานเซโดซาซึ่งมีพื้นที่ดินจํากัด ไมสามารถขยายเรือนดวยวิธีการแยกเรือนใหมไดอีก
จึงมีความจําเปนตองขยายขนาดจากผังเรือนเดิมใหมีขนาดที่ใหญขึ้น นอกจากนีว้ ิถีชีวติ ที่เปลี่ยนไป
ก็มีผลตอรูปแบบของผังเรือนปกาเกอะญอ ดังเชนที่บานหวยหอย พบวาเรือนที่มีอาชีพใหม เปลี่ยน
จากการทําไรหมุนเวียน มาเปนมัคคุเทศกเปนอาชีพหลัก ก็ไดปรับเรือนใหอยูคูกบั เรือนโฮมสเตย
โดยลดพื้นที่ของครอบครัวนอยลงจนบางหลังก็ไมมีหองแมเตาไฟอีก เพราะตองการพื้นที่พกั ผอน
สําหรับเพื่อนมัคคุเทศกที่ตองมาพักดวย และพิธีกรรมตางๆก็ปฏิบัตินอยลงจนไมมีความจําเปนตอง
ใชพื้นที่แมเตาไฟอีกตอไป
ทั้งนี้ไดสรุปผังเรือนและชื่อเรียกพื้นที่ตางๆตามภาษาปกาเกอะญอที่เปรียบเทียบแลวทั้ง 3
หมูบาน ไวดังแผนผังที่ 12 พบวามีการออกเสียงตางกันเพียงเล็กนอยและชื่อเรียกดานโครงสรางใน
แผนผังที่ 13 รายละเอียดแมเตาไฟและเครื่องรางซึ่งอยูในหนา 126
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แผนผังที่ 13 แสดงลักษณะการใชพื้นทีใ่ นผังพื้นและชือ่ เรียกในภาษาปกาเกอะญอ

แผนผังที่ 14 แสดงผังโครงสรางเรือนและชื่อเรียกในภาษาปกาเกอะญอ
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ภาพที่ 32 แสดงองคประกอบของแมเตาไฟและชื่อเรียกในภาษาปกาเกอะญอ

ภาพที่ 33 แสดงเครื่องรางแบบตางๆที่อยูบริเวณเหนือประตูทางเขาหองแมเตาไฟ
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การวิเคราะหที่วางและรูปทรง
เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบที่วางทางสถาปตยกรรม (Space) ในมิติของผังพื้น และมิติ
ทางรูปตัด เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางในเรื่องที่วาง โดยถอดรายละเอียดออกไป
เหลือเพียงกรอบที่วางตามชวงเสาเทานั้น และไดแยกสีตามประเภทของที่วาง คือ สีดํา เปนที่วาง
ภายในที่ปดลอม (Enclosed Space) สีเทาเขม เปนทีว่ างภายในลักษณะกึ่งปดลอม และสีเทาออน
เปนที่วางภายในที่เชื่อมตอกับที่วางภายนอก ทําใหเห็นปริมาตรในผังพื้นและรูปตัดไดชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น จากการเปรียบเทียบพบวาการแบงที่วางภายในเรือนปกาเกอะญอทั้งหมดมีแบบแผนคลายกัน
ตามลําดับของผังพื้น จํานวนชวงเสาและขนาดของชวงเสาสามารถจําแนกขนาดเรือนไดเปนเรือน
ขนาดเล็ก เรือนขนาดกลางและเรือนขนาดใหญ มีเพียงบางหลังที่มีความแตกตางออกไป และในมิติ
ของรูปตัด การเชื่อมตอของที่วางก็มีลําดับที่คลายกัน รวมถึงตําแหนงของชวงเสาที่มีแมเตาไฟอยู
ดวย สรุปไดวาทีว่ างในเรือนปกาเกอะญอมีแบบแผนและมีความชัดเจนในรูปแบบการปลูกสราง
และการลอมทีว่ างในการอยูอ าศัย แมวารูปรางและวัสดุจะตางกันไปบาง ตามความแตกตางของ
วัสดุและภูมิศาสตรที่ตั้ง แตรูปแบบของที่วางในเรือนปกาเกอะญอก็มีความคลายกัน และเปน
รูปแบบที่มีลําดับการขยายและปรับตัวอยางมีแบบแผน

แผนภาพที่ 4 แสดงการวิเคราะหทวี่ างมิติทางผังพื้น
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แผนภาพที่ 5 แสดงการวิเคราะหทวี่ างมิติทางรูปตัดแนวขวาง

แผนภาพที่ 6 แสดงการวิเคราะหทวี่ างมิติทางรูปตัดแนวยาว
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การวิเคราะหขนาดและสัดสวน

แผนภาพที่ 7 แสดงการวิเคราะหขนาดและสัดสวนเรือนปกาเกอะญอ
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขนาดและสัดสวนเรือนพบวา การเก็บขอมูลภาคสนาม ผูวิจยั
ใชตลับเมตรในการวัดระยะขนาดความกวาง ความยาว และความสูงตางๆ ของตัวเรือน ในระบบ
เมตริก การวัดเชนนี้มีขอสังเกตวา มักจะวัดไดระยะที่ไมลงตัว มักจะมีเศษที่ไมทราบแนชัดวาทําไม
ชาวบานจึงไมวัดขนาดใหไดตัวเลขที่ลงตัว (เหมือนที่สถาปนิกมักใชตวั เลขที่ลงตัวในการเขียนแบบ
เพื่อสะดวกในการกอสรางและตามระยะวัสดุที่ลงตัวพอดี)
หลังจากที่ไดสัมภาษณ พะตี กะยาพอ พัลลประยูร ชาวบานปกาเกอะญอที่บานแมลานคํา
ไดอธิบายวิธีคดิ และหลักการวัดขนาดและสัดสวนเรือนปกาเกอะญอวา เรือนปกาเกอะญอใชขนาด
วัดเปนระบบวัดโดยใชศอก เชนขื่อยาว 7 ศอก เสายาว 8 ศอก เสาจอง 11-12 ศอก เปนตน การวัด
ดวยศอกนีใ้ ชศอกของผูปลูกสรางเรือนเปนตัววัด ซึ่งสวนใหญผูปลูกสรางก็คือเจาของเรือนผูที่จะอยู
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อาศัยในเรือนหลังนั้นเอง เพราะผูชายชาวปกาเกอะญอไมวาจะเปนคนแกหรือคนหนุมก็มีความรู
ความสามารถในการปลูกสรางเรือนทุกคน พอจะตั้งเปนขอสังเกตไดวาบานเรือนปกาเกอะญอใช
ระบบวัดที่สัมพันธกับรางกายมนุษย (Human Scale) มีสัดสวนที่เหมาะสมตามขนาดของมนุษยผู
อาศัยอยูภ ายใน เปนเหตุเปนผลในขอสงสัยเบื้องตนวาการเก็บขอมูลมักจะไดตวั เลขที่ไมลงตัว เมื่อ
ไดเปลี่ยนตัวเลขขนาดตางๆของเรือนเปนตัวเลขในขนาดศอก โดยประมาณจากความยาวศอก 1
ศอก ประมาณ 40-45 ซม. เปรียบเทียบตัวเลขแลวสามารถถอดรหัสตัวเลขจากการเก็บขอมูลมาอยู
ในระบบรางกายมนุษย จะไดสัดสวนตามแผนภาพที่ 7 ซึ่งแสดงการวิเคราะหขนาดและสัดสวน
เรือนปกาเกอะญอ และในสัดสวนเหลานี้ ยังสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมตามขนาดของ
ครอบครัวและจํานวนผูอาศัยโดยเพิ่มขนาดความกวางยาวในชวงเสาไดตามความตองการ
การวิเคราะหลําดับการวางเสาเรือนตามประเพณีปฏิบัติ

แผนภาพที่ 8 แสดงการวิเคราะหลําดับการวางเสาตามประเพณีปฏิบัติเรือนปกาเกอะญอ
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นอกจากนี้ในการปลูกสรางเรือนยังมีลําดับการตั้งเสาเรือนเปนแบบแผนที่ปฏิบัติเหมือนกัน
ทั้ง 3 หมูบาน โดยเสาหลักจะเปนเสาตรงกลางบานสามตน เรียกตามภาษาปกาเกอะญอวา ยิดอโจะ
ถือเปนเสาเอกมีความสูงประมาณ 11-12 ศอก เปนเสากลางที่ตองรับน้ําหนักมากทีส่ ุด ถัดมาจะมี
ลําดับการตั้งเสาดานขางเรียงไปตามลําดับ เรียกตามภาษาปกาเกอะญอวา ยิถุ มีความสูงประมาณ 89 ศอก เสาดานหนาและดานหลังเรือนมีขนาดเล็กลง เรียกตามภาษาปกาเกอะญอวา ยิถุตากาเปาะ
แบงไดสองลักษณะคือ เรือนแบบ 15 เสา และเรือนแบบ 18 เสา หากจะมีเสาเพิ่มออกไปอีก 2 ขาง
และดานหลังก็เวียนไปทีละเสาเรียงวนเปนรูปเกลียวออกจากศูนยกลางคลายขดหอย
เชนเรือน
กรณีศึกษาที่บา นเซโดซามีเสาถึง 21 เสาเลยทีเดียว
การวิเคราะหการขยายเรือน

แผนภาพที่ 9 แสดงการวิเคราะหลําดับการขยายตัวของเรือนในรูปแบบตางๆ
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นอกจากการเพิ่มสัดสวนเรือนและจํานวนชวงเสาที่ขยายไดตามขนาดครอบครัวแลว
พบวาการขยายเรือนจากเรือนดั้งเดิมไปสูลักษณะเรือนแบบผสมผสานก็มีรูปแบบที่พอจะลําดับได
ดังแผนภาพที่ 10 มีรายละเอียดแยกได 6 ประเภทดังนี้
1.เรือนดั้งเดิม เปนเรือนเดีย่ วมักจะมีทวี่ างเปนลานทั้งดานหนาและดานหลัง
2.การปลูกเรือนใหมคูกับเรือนดั้งเดิม โดยปลูกแยกเปนอีกหลังหนึ่ง ตอในแนวแกน
เดียวกัน และเวนทีว่ างระหวางเรือนทั้งสองเปนลานเชื่อม ถือวาเรือนดัง้ เดิมเปนเรือนหลัก เรือนใหม
เปนเรือนรอง พบไดสองลักษณะคือ แบบหันหนาเขาหาลานเดียวกัน หรือเรือนใหมปลูกตอเรือน
ดั้งเดิมอยูด านหลังบาน เหตุที่แตกตางกันเนื่องจากสภาพที่ดินที่มีอยูแ ตละบานตางกันนั่นเอง
3.เรือนใหมคูกับเรือนดั้งเดิม แตปลูกต่ํากวาหรือสูงกวาเรือนดั้งเดิม เปนเหตุผลในดานพื้นที่
ซึ่งไมสามารถขยายทางยาวไปตามความลาดชันไดจึงตองปลูกคูแบบตางระดับกัน
4.เรือนใหมปลูกติดกับเรือนดัง้ เดิม โดยไมเวนทีว่ างตรงกลาง แตแยกบันไดทางเขาจากกัน
5.เรือนใหมปลูกซอนเรือนดั้งเดิมโดยซอนจั่ว 2-3 ชั้น ตอเนื่องเปนเรือนหลังเดียว วัสดุเรือน
มีความแตกตางกันชัดเจน มักจะปรับทางเขาออกและตําแหนงบันไดอยูตรงกลาง
6.เรือนเกาและเรือนใหมปลูกติดกันแบบไขวแกน แบบนีพ้ บนอยมาก เปนเหตุผลทางดาน
พื้นที่เฉพาะของเรือนนั้นและมีการปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่องมาจนแตกตางไปจากรูปแบบทั่วไป
การขยายเรือนในลักษณะดังกลาวเริ่มพบมากขึ้นเรื่อยๆ จากการสัมภาษณพบวาชาวปกาเกอะญอมีคานิยมที่ตองการเรือนใหมปลูกคูเรือนปกาเกอะญอดวย แตสวนใหญยงั ใหความสําคัญ
กับเรือนดั้งเดิม เนื่องจากยังมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมตางๆที่ยังดําเนินอยูตลอดมา มีเพียงบาง
หลังที่เปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตการอยูอาศัยไปโดยสิ้นเชิง ทําใหสงผลมายังเรือนที่อาศัยดวย

ภาพที่ 34 แสดงทัศนียภาพเรือนจากการขยายตัวแบบตางๆ
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2. การวิเคราะหวัสดุ เทคนิคการปลูกสราง และการหมุนเวียนวัสดุ
แยกพิจารณาองคประกอบของเรือนปกาเกอะญอตามรูปรางและความแตกตางของวัสดุได
3 สวน คือสวนหัว สวนตัว สวนฐาน (ดูชอื่ เรียกตามรายละเอียดหนา 125) มีดังตอไปนี้
1.องคประกอบเรือนและวัสดุชวงหัว หมายถึงองคประกอบเรือนที่อยูช วงบน เหนือหัวเสา
ทั้งหมด ประกอบดวย โครงสรางหลังคา ขื่อ แป อเส อกไก จันทัน จันทันถวงน้ําหนัก ชาวบานเรียก
หนองหนัก (ทะกวากวอ) และวัสดุมุงหลังคา ในองคประกอบสวนนีใ้ ชวัสดุจากธรรมชาติแบงได 2
ประเภท คือ สวนแรกในสวนของโครงสรางหลังคาทั้งหมด ใชไมไผขนาดเล็กเสนผาศูนยกลางนอย
กวา 5 ซม. ผูกยึดกันดวยตอกไมไผเปนโครง มีอายุวัสดุประมาณ 3-5 ป จึงจะทําการเปลีย่ น
ซอมแซมโครงหลังคา 1 ครั้ง ตามสภาพของเรือนแตละหลังซึ่งบางหลังก็มีอายุวัสดุยาวนานกวานัน้
มากประมาณ 10 ปก็ยังมีสภาพที่สมบูรณดี โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงโครงสรางหลังคาบริเวณหองแม
เตาไฟจะมีความแข็งแรงเปนพิเศษ สาเหตุที่เปนเชนนัน้ เพราะวาบริเวณแมเตาไฟจะมีควันไฟที่เกิด
จากการทําอาหารลอยมาจับเปนเขมาบริเวณโครงหลังคาและวัสดุมุงหลังคาบริเวณนัน้ เสมอ จนเปน
สีดําเขม ทําใหมีความคงทนสูงกวาไมใหมที่มดปลวกชอบกัดกิน ทําใหโครงหลังคาชวงหองแมเตา
ไฟมีรอบหมุนเวียนการเปลี่ยนวัสดุทยี่ าวนานกวา โครงหลังคาในชวงบริเวณสวนหนาบานที่มีอายุ
วัสดุ 3-5 ป สวนที่สอง คือ วัสดุมุงหลังคาใชวัสดุที่แตกตางกัน ตามประเภทของพันธุพืชที่อยูใกล
กับหมูบาน แบงตามหมูบานได 3 ประเภทคือ บานเซโดซามีหญาคาอยูเปนจํานวนมากบริเวณใกล
กับไรหมุนเวียน ชาวบานในหมูบานจึงมุงหลังคาบานดวยหญาคาที่เก็บจากทีใ่ กลกบั ไรหมุนเวียน
ในชวงเก็บเกี่ยวนั่นเอง (ชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคมของทุกป) บานแมลานคําพบวัสดุมุง
หลังคา 2 ประเภท คือหลังคาใบกอ เปนพืชที่ขึ้นตามเขาตามดอย และหลังคาใบหวาย ซึ่งเปนพืชที่
ขึ้นอยูตามลําน้ําแมลานคํานัน่ เอง ทั้งสองชนิดเปนพืชทีม่ ีอยูมากในพืน้ ที่ ชาวบานจึงนํามาพับเปน
ตับ เมื่อพับมัดกับแกนไมยาวเปนแถว 1 แถวมีหนวยเรียกวา “ไพ” 1 ไพ ยาวประมาณ 1 วา และที่
บานหวยหอยชาวบานใชใบจากตนตึง เรียกวาใบตึง หรือใบตองตึง ใชใบแหงที่รว งหลนมาเองตาม
ธรรมชาติ ใบตนตึงจะรวงในชวงเดือนมีนาคมของทุกป ซึ่งเปนชวงหลังการเก็บเกีย่ ว ชาวบานปกาเกอะญอจะเก็บใบตองตึงมาพับสานดวยตอกไมไผ (เปนการเหลาผิวเนื้อไมไผเปนเสนบางๆ บาง
นอยกวา 1 มิลลิเมตร กวางประมาณ 3-5 ซม. แชน้ําเพื่อใหเกิดความเหนียวไมขาดงาย ใชผูกมัด วัสดุ
ตางๆได ตอก1 เสนจะยาวประมาณ 1-2 ศอก แลวแตจดุ ประสงคการใชงาน) ที่บานหวยหอยก็ใชวธิ ี
มัดใบตองตึงติดกับไมขนาดเล็กยาวประมาณ 1 วา เรียกวา 1 ไพ เชนกัน ชาวบานทัง้ 3 หมูบานจะ
เตรียมไพหลังคาไวเปลี่ยนหลังคาในชวงเดือนพฤษภาคมของทุกป ซึ่งเปนชวงตนฤดูฝน จึงตอง
ซอมแซมหลังคาในสวนที่รวั่ ดวยการเปลี่ยนเฉพาะจุดที่เสียหายเทานั้น (ไมไดเปลี่ยนทั้งหลัง)
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สวนมากจะเปลี่ยนชวงหนาบาน ชวงกลางเรือนบริเวณหองเตาไฟจะมีอายุยาวนานกวามากประมาณ
5-10 ป เพราะเขมาควันในหองเตาไฟ ทําใหอายุวัสดุมงุ หลังคามีอายุยาวนานขึ้น คงทนตอสภาพ
-แวดลอม
2.องคประกอบเรือนและวัสดุชวงตัว หมายถึงองคประกอบชวงกลางเรือน อันประกอบไป
ดวย ฝาเรือนดานประตู ฝาเรือนดานหัวนอน ฝาผนังเรือนดานหลัง และฝาเรือนที่มีชั้นวางของดาน
ปลายเทา รวมไปถึงประตูและแมเตาไฟดวย วัสดุที่ใชเปนวัสดุจากไมไผทั้งหมดแตเปนไมไผที่มี
ขนาดใหญกวาโครงหลังคา มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 10 ซม. ขึ้นไป นํามาผาครึ่งแลวทุบใหเปน
แผน เรียกไมไผที่ถูกทุบเปนแผนติดกันวา “ฟาก” ฟากไมไผนี้ใชประโยชนได 2 สวนคือ ใชทําฝา
เรือน และใชทําพื้นเรือน ชาวบานจะผูกยึดดวยตอกไมไผตามรอยแตกของไมไผ กับวัสดุที่เปน
โครงสรางฝาผนังและโครงพื้น มีอายุการใชงาน 5 ปโดยประมาณ ขึ้นอยูกับอายุของไผที่นํามาใช
ถาไผอายุมากจะทนกวาไผอายุนอย การปูพื้นจะวางผิวดานนอกของไมไผขึ้น เพราะผิวไมดานนอก
จะมีความเรียบ ไมมีเสี้ยนไม เมื่อผานการใชงานนั่ง นอน รวมถึงการขัดถู ผิวไมไผจะมีความมัน
เรียบ แลดูสะอาดมาก สวนผิวดานในของไมไผ จะมีเสี้ยนและไมแข็งแรง ปลวกมอดจะกัดกินได ฝา
เรือนก็ใชผิวดานนอกของไมไผไวดานนอกเรือน เพราะตองสัมผัสกับอากาศที่แตกตางกัน ทั้ง ฝน
แดด และความชื้น ในสวนโครงเคราจะใชไมไผขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 ซม. ทําโครงเคราฝาเรือน
ประตูและแมเตาไฟ
3.องคประกอบเรือนและวัสดุชวงฐาน หมายถึงโครงสรางและองคประกอบเรือนในสวน
ชวงลางของเรือนอันประกอบดวย โครงสรางพื้นในสวนตางๆของเรือน พื้นหองแมเตาไฟ พืน้ เรือน
สวนโถงเอนกประสงค การเปลี่ยนระดับในชวงพืน้ เรือนชวงชานหนาบาน และโครงสรางพื้นแมเตาไฟ รวมไปถึงบันไดและเสาเรือนดวย วัสดุในสวนนี้แยกได 2 ประเภทคือ องคประกอบที่ใชวัสดุ
เปนไมไผขนาดเล็ก คือ ตงพื้นที่ผูกติดกับพืน้ ฟากไมไผ ในสวนของคานและเสานัน้ มักจะใชไมเนื้อแข็งที่มีความแข็งแรงกวา ขนาดไมที่นํามาทําคานใชไมขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 5-10 ซม.
ยาวประมาณ 6-7 ศอก และไมที่นํามาทําเสาเรือนนั้นเปนไมที่มีขนาดใหญเสนผาศูนยกลางระหวาง
15-20 ซม.ยาวประมาณ 8-12 ศอก ไมในสวนฐานนี้จะมีอายุยาวนานกวาสวนประกอบอื่นๆ เพราะมี
ความแข็งแรงคงทนกวาไมไผ เปนไมที่ตัดมาจากปาใชสอยของชุมชน การตัดไมจะตองผานการ
ประชุมและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมูบ านกอน เพือ่ บอกเหตุผล ระบุจํานวนและ
ความตองการกอนนําไปสรางบานเพื่ออยูอ าศัย ชาวบานจะใชไมในปาใชสอยอยางประหยัดและรู
คุณคา และไมใหญยังถือเปนมรดกตกทอดจากรุนสูรุนได ในสวนอื่นๆเชน บันไดขึน้ เรือนพบไดทั้ง
ไมไผและไมเนื้อแข็ง เรียกบันไดวา “ควอ” ตัวบันไดเรียก “ควอเตอ” ซี่บันไดเรียก “ควอซวา”
จํานวนขั้นบันไดหรือซี่บันไดตองเปนเลขคี่ 3-5-7-9 ขั้น ตามความสูงของพื้นเรือนกับระดับพื้นดิน
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ภาพที่ 35 แสดงการเปรียบเทียบโครงสรางเรือนปกาเกอะญอทั้ง 3 สวน
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ภาพที่ 36 แสดงกอไผบริเวณหมูบานปกาเกอะญอ
การวิเคราะหการเลือกไมสําหรับทําเสาเรือน การเลือกตนไมที่นํามาใชทําเสาเรือนมีขอหาม
อยู การเลือกเสาเรือน ชาวปกาเกอะญอใชไมในการปลูกสรางบานเรือนโดยใชไมจากปาใชสอย
โดยผูที่จะนําไมไปใชตองผานการประชุมจากคณะกรรมการหมูบานกอน วามีความจําเปนอยางไร
และจะนําไมไปใชในปริมาณเทาได จึงจะเหมาะสมพอดีตามความตองการ ซึ่งวิธีการจัดการดังกลาว
เปนขอตกลงทีป่ ฏิบัติสืบเนื่องมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษเปนวิธีที่ทําใหใชทรัพยากรปาอยางเหมาะสม
มีขอหามในการเลือกเสาเรือนดังนี้ หามเลือกไมที่แตกออกเปนสองตน หามเลือกไมที่มีกิ่งพาดกัน
หามเลือกไมทลี่ ําตนคดงอ และหามเลือกไมที่มีกิ่งแขนงมาก หามเลือกตนที่มีไมเถาววัลพันอยู ให
เลือกไมที่มีลําตนตั้งตรง เนือ่ งจากตองการไมที่มีความแข็งแรงตลอดทั้งตน

แผนภาพที่ 10 แสดงการวิเคราะหการเลือกไมที่เอามาทําเสาเรือนปกาเกอะญอ
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แรงงานในการปลูกสรางและพิธีกรรม การปลูกสรางเรือนปกาเกอะญอ 1 หลังใชเวลาเพียง
1-2 วันเทานั้น เพราะใชการลงแรงชวยกันในเครือญาติและเพื่อนบานในหมูบานประมาณ 10-20 คน
เทานั้น กอนการปลูกสรางเรือนในชวงเชา เจาบานจะทําพิธี “ไหวเทาทั้งสี่” บอกเจาที่เจาดินวาจะ
สรางเรือนเพื่ออยูอาศัย ขอใหอยูแลวไมเจ็บปวยอยูดีมีสขุ โดยตั้งเสาสูงประมาณ1ม. ชวงบนมีไมรปู
กากบาตรผูกติดอยูแยกเปน 4 ทิศ และมีกระทงทําจากหยวกกลวยเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสวางอยูปลาย
ไมทั้ง 4 ทิศ และวางบนปลายเสาอีก 1 รวมเปน 5 กระทง ในกระทงใส ขาว บุหรี่ หมาก เมี่ยง เปน
การบูชากอนสรางเรือน เมื่อสรางเสร็จแลวชวงเย็นเจาบานจะฆาไกเพื่อทําอาหารเลี้ยงเพื่อนบานและ
ญาติที่มาชวยสรางเรือน อีก 1 อาทิตยจะทําพิธีกรรมขึ้นบานใหมจดั เฉพาะครอบครัว เรียกตาม
ภาษาปกาเกอะญอวา “ทอเกเดอ” ดวยการเอาน้ํามารดเทาผูอาศัยในเรือนทุกคนเพื่อใหอยูในบาน
รมเย็นเหมือนน้ํา ไมใหมีโรครายและมีพิธยี กดินมาไวในเรือน ใหหวั หนาครอบครัวขุดกอนแลวจึง
ใหคนในครอบครัวชวยกันขุดนอกจากดินแลวยังมีหิน 3 กอนและพริก 3 ลูก ในระหวางทําพิธีกรรม
ถากอนหินแตกถือวาไมดี ตองทําพิธีกรรมใหมอีกครั้ง เชือ่ วาผูอยูอาศัยโดนอาคมทําใหกอนหินแตก
จากการวิเคราะหในดานวัสดุ การปลูกสรางเรือนและการหมุนเวียนวัสดุเรือน พบวา
เรือนปกาเกอะญอแบบดั้งเดิม ใชวัสดุจากพืชพันธุที่มีอยูในธรรมชาติรอบๆพื้นที่หมูบานมาปลูก
สรางบานเรือน ปลูกสรางดวยแรงงานคนเพียง 10-20 คนเทานั้น โดยใชมีดคนละ1 ดามเสร็จภายใน
ระยะเวลาเพียง 1-2 วันเทานั้น กอนการปลูกสรางเจาของเรือนจะเตรียมวัสดุตางๆไวกอนแลว ใช
เวลาเตรียมประมาณ 1-2 อาทิตย และพบวามีการเปลีย่ นและหมุนเวียนซอมแซมวัสดุไดตามรอบป
ของวัสดุและตามชวงเวลาของฤดูกาลที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคาที่สุดและ
มีการหมุนเวียนวัสดุเมื่อมีการยายเรือนหรือการยกวัสดุใหเปนมรดกจากพอแมสูลูก ในการปลูก
เรือนใหมหลังแตงงานอีกดวย นอกจากนีส้ วนที่มีการผุพังเมื่อเปลี่ยนวัสดุใหมแลว ก็สามารถนําไป
เปนฝนใชเปนเชื้อเพลิงในการทําอาหารและใหความอบอุน ในเรือนปกาเกอะญอไดอกี ดวย

ภาพที่ 37 แสดงวัสดุมุงหลังคาเรือนปกาเกอะญอทั้ง 3 ประเภท
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ภาพที่ 38 แสดงใบหวาย ทีบ่ านแมลานคํา อําเภอสะเมิง

ภาพที่ 39 แสดงใบตองตึง ที่บานหวยหอย อําเภอแมวาง
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3. การวิเคราะหเปรียบเทียบเรือนปกาเกอะญอกับลักษณะเฉพาะของไรหมุนเวียน
แบงเปนหัวขอที่มีความคลายกันอยูด ังนี้
1.เปนระบบทีค่ ลอยตามธรรมชาติ เคารพธรรมชาติ
2.มีระยะเวลาในการหมุนเวียนใชทรัพยากรธรรมชาติ และมีการปลอยใหมีเวลาพักฟน ตัว
โดยธรรมชาติ สัมพันธกับอายุของพืชพันธุแ ละฤดูกาล มีการจัดการที่มดี ีเพื่อใหยั่งยืนมีใชตลอดไป
3.ใชเทคนิคและวิธีการที่เรียบงายเขาใจธรรมชาติ เปนภูมิปญญาความรูชาวบาน
4.ใชแรงงานจากมนุษยทั้งหมด ดวยการลงแขกชวยเหลือกันในหมูเครือญาติและเพื่อนบาน
5.ใชทรัพยากรอยางคุมคาที่สุด ประหยัดและไมมีวัสดุเหลือที่ไรประโยชนเลย
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบเรือนปกาเกอะญอกับลักษณะเฉพาะของไรหมุนเวียน
ไรหมุนเวียน
1.เปนระบบที่คลอยตาม
-เรียนรูดินที่เหมาะแกการเพาะปลูกวา
ธรรมชาติ เคารพธรรมชาติ ใชได 1 ป ไมใชซ้ําเพราะดินจะตาย
-ตัดไมในไรหมุนเวียนเหลือตอสูง 1 ม.
เพื่อใหแตกยอดเติบโตเปนปาไดอีก
2.มีระยะเวลาในการ
-ไรหมุนเวียน ทิ้งไรเปนไรเหลา พักฟน
หมุนเวียนใช
7-8 ป จึงกลับมาทําไรอีกครั้งในที่เดิม
ทรัพยากรธรรมชาติ

เรือนปกาเกอะญอแบบดั้งเดิม
-เรียนรูพืชพันธุเปลี่ยนมาเปนวัสดุปลูก
สราง โดยเฉพาะไผ ซึ่งมีมากในพื้นที่
สามารถหมุนเวียนเติบโตทดแทนกัน
ได นํามาใชกับทุกสวนของเรือน
-ปลอยใหไผเติบโตขึ้นแทนไผที่ตัดไป
-ปลอยใหหญาคา ตนตึง ใบหวาย
เติบโตตามธรรมชาติ เก็บใชปละครั้ง

3.ใชเทคนิคและวิธีการที่
เรียบงายเขาใจธรรมชาติ

-ใชมีดเหลาไมไผ เปนตอกใชผูกมัด
-ผาครึ่งไมไผแลวทุบเปนฟาก พื้น ฝา
-ตัดไมทําเรือนดวยมีดเพียง 1 ดาม
ดวยภูมิปญญา
-ลงแขกชวยกันสรางบานเรือนในเวลา
1-2 วัน ดวยแรงงานคน 10-20 คน
เทานั้น

4.ใชแรงงานจากมนุษย
ทั้งหมด

5.ใชทรัพยากรอยางคุมคา
ที่สุด

-เทคนิคการเผาไรเปนการปรับผิวดินให
มีธาตุอาหารเหมาะแกการเพาะปลูก
-ปลูกขาวไรดวยการหยอดขาวลงหลุม
ไมพลิกหนาดิน ไมผันน้ํา
-ลงแขกชวยเหลือกัน ตั้งแตถางไร ทํา
แนวกันไฟ เผาไร จนถึงเก็บเกี่ยว

-ถางไรใชพื้นที่ปาเทาที่จําเปนตอจํานวน -ตัดไมมาสรางเรือนเทาที่ตองใช ใชไม
คนในครอบครัว ใหไดขาวพอกินใน ใหญทําเสา 9-12 ตน ไผลําใหญ 20 ลํา
รอบ 1 ป
ไผลําเล็ก 40-50 ลํา เก็บหญาคามาทํา
หลังคาเทาที่จําเปน

บทที่ 6
บทสรุป
1. ตอบคําถามการวิจัยและขอคนพบที่สําคัญ
คําถามที่ 1 ภูมิปญญาในการปลูกสรางบานเรือนพื้นถิ่นของชาวเขากระเหรี่ยงปกาเกอะญอ
เปนอยางไร และมีความสัมพันธกับระบบนิเวศในบริบทที่ตั้งอยางไร
บานเรือนชาวเขากะเหรี่ยงปกาเกอะญอในปจจุบัน แบงออกได 3 ประเภทตามลักษณะ
กายภาพภายนอก แบบแรกคือเรือนปกาเกอะญอแบบดัง้ เดิม แบบทีส่ องคือเรือนปกาเกอะญอแบบ
ผสมผสาน และแบบที่สามคือเรือนแบบสมัยใหม
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้มุงศึกษาที่เรือนปกา
เกอะญอรูปแบบดั้งเดิม พบวาเรือนปกาเกอะญอแบบดั้งเดิมมีลักษณะเฉพาะที่ชัดเจน คือ มีแบบแผน
ในการสรางทัง้ ในดานรูปทรง สัดสวนและผังพื้น และมีความสอดคลองเหมาะสมกับวิถีชีวิตความ
เปนอยูของชาวบานปกาเกอะญอ และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในดานภูมิประเทศและภูมิอากาศ
รวมไปถึงวัสดุในการสรางบานเรือนที่อาศัยซึ่งคัดเลือกวัสดุจากปาจากธรรมชาติรอบตัว กลั่นกรอง
คัดเลือกมาใชอยางเหมาะสม สืบเนื่องมาจากความเขาใจในบริบทสภาพแวดลอมในปา ชาวบานรูจัก
พืชพันธุตางๆในระบบนิเวศคิดคนนํามาแปรเปลี่ยนสภาพจนมาเปนเรือน 1 หลัง ดวยวิธีการที่เรียบ
งายดวยอุปกรณคือ มีดเพียง 1 ดาม เปนภูมิปญญาที่ทรงคุณคาสืบทอดผานคนหลายรุนดวยวิธีการ
ทางวัฒนธรรม ผานขอปฏิบัติ ขอหามและความเชื่อ สิ่งเหลานี้คือ โลกทัศน (World View) หรือ
จักรวาลวิทยาในแบบของชาวบานปกาเกอะญอ
ในดานกายภาพบานเรือนปกาเกอะญอในดานความสัมพันธอยางเปนเหตุเปนผล สามารถ
แยกไดได 2 สวน คือ สวนแรก รูปทรงเรือนปกาเกอะญอเปนการพัฒนารูปทรงใหสอดคลอง
สัมพันธกับ ภูมินิเวศในวัฒนธรรม คือ สัมพันธกับภูมิประเทศที่มคี วามลาดชันของขุนเขาดวยการ
วางแนวเรือน ตามความลาดชัน สัมพันธกับภูมิอากาศในการปองกันลมหนาวดวยการคลุมชายคาต่ํา
และใชฝาสอบเอียง เพื่อไมใหลมพัดเขาเรือนได และสัมพันธกับพืชพันธุ มีความเขาใจตอการเลือก
พืชพันธุและการหมุนเวียนวัสดุปลูกสรางบานเรือนใหสัมพันธกับฤดูกาล ชวงเวลาและอายุของพืช
พันธุ สวนที่สองคือ ผังพื้นของเรือนปกาเกอะญอสะทอนใหเห็นความสัมพันธกับวิถ-ี ชีวิตภายใต
วัฒนธรรมไรหมุนเวียน ในดานการประกอบพิธีกรรม ความเชื่อและการใชชีวิตประจําวัน สรุปได
วา “ผังพื้น(ตาม)วิถีชีวติ และรูปทรง(ตาม)ระบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรม” (Planning Follow Ways
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of Life & Form Follow Cultural Ecology) เปนผลสะทอนระหวางกัน ซึ่งรวมแลวคือ
“บานเรือนปกาเกอะญอสัมพันธโดยตรงกับระบบภูมนิ เิ วศวัฒนธรรมไรหมุนเวียน” นั่นเอง
คําถามที่ 2 บานเรือนพื้นถิ่นของชาวเขากระเหรี่ยงปกาเกอะญอ มีแนวคิดที่สอดคลองกับ
การพยายามดูแลทรัพยากรและรักษาปา เชนเดียวกับการทําไรหมุนเวียนหรือไม
เรือนปกาเกอะญอแบบดั้งเดิมมีความสัมพันธกับปา มีลักษณะที่เอื้อเฟอเกื้อกูลกัน และมี
การใชทรัพยากรอยางคุมคามีประสิทธิภาพ สรุปไดจากเหตุผล 3 ประการ ดังนี้
1.มีปริมาณการใชทรัพยากรนอยมาก เมื่อเทียบพื้นทีใ่ ชสอยภายในเรือน เปนสัดสวนตอคน
พบวา 1 ครอบครัว ใชพื้นที่ประมาณ 20-30 ตร.ม.เทานั้น โดยเฉลี่ยตอคนใชพื้นทีอ่ ยูระหวาง 5-15
ตร.ม. ถือเปนสัดสวนการใชพื้นที่ที่นอยมาก และเมื่อเทียบออกมาเปนวัสดุ พบวาเรือน 1 หลังใชไม
อยู 3 ประเภท คือ ไมใหญ เปนไมเนื้อแข็งใชทําเสาเรือน ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 15-20 ซม.
ใชประมาณ 9-12 ตน เสาเล็กใชไมขนาดเล็กลงกวานั้น ประมาณ 6 ตน ไมไผใหญขนาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 10 ซม. ใชทําพื้นฟากและฝาผนัง ประมาณ 15-20 ลํา ไมไผขนาดเล็ก
เสนผาศูนยกลางประมาณ 5 ซม. ใชทําโครงเคราและโครงหลังคา ใชประมาณ 40-50 ลํา และวัสดุ
มุงหลังคาก็เก็บเอาจากพืชพันธุบริเวณทีใ่ กลกับที่ตั้ง
2.ความถี่ในการปลูกสรางต่ํา ชาวปกาเกอะญอจะสรางบานเรือนใหมใน 2 กรณีคือ กรณี
แรก จากการแตงงานและแยกครอบครัวออกมาจากเรือนพอแม อีกกรณีหนึ่งก็คือการยายที่ตั้งเรือน
ซึ่งปจจุบันมีแนวโนมในการยายนอยมาก และการยายเรือนก็ยังสามารถใชไมเสาเรือนเดิมมาใชใหม
ไดถาไมยังแข็งแรงอยู เพียงตัดเอาไมไผมาทําโครงหลังคา โครงพื้นและสวนอื่นๆ วัสดุที่เปลี่ยน
ใหมสวนใหญจะมาจากตนไผ ซึ่งมีมากในปาและเติบโตไดเร็ว
3.ใชทรัพยากรอยางรูคณ
ุ คา และรูจักธรรมชาติของพืชพันธุที่นํามาเปนวัสดุสรางเรือน เชน
การตัดไผมาสรางบานเรือนจะไมตดั ไผใหหมดกอ แตจะเหลือทิ้งไวใหแตกกอใหมได เลือกเฉพาะ
ลําไผที่ไดขนาดเหมาะกับการสรางบาน การเลือกไมใหญมาสรางเสาเรือนก็เลือกตนที่แข็งแรงจริงๆ
ใชไดนานและนํามาทําเสาเรือนเทานั้น และในสวนของหลังคาก็เก็บเอามาจากใบไมที่อยูใกลพนื้ ที่
หมูบานมีรอบการเก็บเปนรอบ 1 ป ในสวนของโครงสรางหลังคาซอมแซมรอบ 3 ป เปนตน
สรุปวามีลักษณะที่เหมือนกับไรหมุนเวียนคือ
1.ใชทรัพยากรเทาที่จําเปน และรูคุณคา
2.เขาใจธรรมชาติของพืชพันธุ แบงประเภทการใชสอย และปลอยใหพักฟนตามการเติบโต
ตามธรรมชาติ
3.เปนวิถีธรรมชาติ ใชธรรมชาติลวน ทั้งในดานภูมิปญญา วิธีการและแรงงาน
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4.มีลักษณะที่ยงั่ ยืน มีความคิดที่เปนผูดูแลรักษา ไมใชผูทําลาย อยูภ ายใตธรรมชาติอยาง
พึ่งพา สอดคลองสัมพันธทําใหยั่งยืนและมีทรัพยากรใชไดตลอดไป
2. แนวโนมการปรับตัวของเรือนปกาเกอะญอ
จากการศึกษาเรือนปกาเกอะญอในพื้นที่ 3 หมูบานพบวาหมูบานปกาเกอะญอมีแนวโนม
การตั้งถิ่นฐานที่ถาวร ไมมีการยายตําแหนงอีก ทั้งนี้เปนผลมาจากการถูกรัฐเขามาควบคุมดูแลทั้งใน
ดานขอบเขตทีต่ ั้ง ดานการใหทะเบียนบานและการจัดการดานสาธารณูปการตางๆ และพบวาเรือน
ปกาเกอะญอแบบดั้งเดิมยังคงมีอยู ชาวบานมีภูมิปญญาการสรางบานเรือนแทบทุกคน แมแตเด็ก
วัยรุนก็สามารถทําได ทั้งนี้เนื่องมาจากวัฒนธรรมการลงแขกชวยเหลือกันสรางบานเรือนยังมีอยู ทํา
ใหมีการสืบทอดความรูจากรุนสูรุนอยางตอเนื่อง
นอกจากเรือนปกาเกอะญอแบบดั้งเดิมแลว
ชาวบานปกาเกอะญอก็ยังนิยมปลูกสรางบานเรือนในรูปแบบใหมและรูปแบบผสมผสาน และมี
แนวโนมที่จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ
โดยเฉพาะในหมูบานบางหมูบานที่มีวิถีดําเนินชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหการอยูอาศัยมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตดวย อิทธิพลที่มีผลตอการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเรือนปกาเกอะญอ แบงออกได 2 สวน คือ
สวนแรกคือ อิทธิพลจากปจจัยภายใน ปจจัยภายในจากชาวบานปกาเกอะญอเอง ทีม่ ีผลตอ
การตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัย คือ
1.ไมอยากหมุนเวียนซอมแซมวัสดุในเรือนแบบดัง้ เดิม ที่ตองซอมแซมทุกปกอนฤดูฝน
ประกอบกับมีวัสดุใหมเขามาที่มีความคงทนถาวรแลดูทนั สมัย มีสีสันสวยงาม
2.คานิยม ชาวบานมีความตองการบานเรือนในรูปแบบใหม แมทราบวาอยูใ นเรือนแบบ
ใหมแลวรอนกวาเรือนแบบดั้งเดิม แตก็ยงั ยินดีทจี่ ะสรางเรือนแบบใหมเพราะ ถือวามีหนามีตา มี
ฐานะดี มีความคงทนถาวรและทันสมัย
3.วิถีชีวิต การเปลี่ยนอาชีพใหมทําใหวิถีในการดํารงชีวติ เปลี่ยนแปลง เปนผลโดยตรงตอ
การปรับเปลี่ยนผังพื้นของการอยูอาศัย ดังเชนบานหวยหอยทีเ่ ปลี่ยนอาชีพมาทําคาขาย และทํา
โฮมสเตย ผังพื้นของเรือนก็เปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจน
ในเรื่องของความเชื่อที่เปลี่ยนแปลง เชนการเปลี่ยนการนับถือศาสนา มีผลในการใหอิสระ
ตอการตัดสินใจที่จะเปลีย่ นแปลงในเบื้องตนเทานั้น เพราะเรือนที่บานเซโดซาแมวาจะเปลี่ยนมานับ
ถือศาสนาคริสตแลว แตรูปแบบเรือนยังคงเปนแบบดั้งเดิมอยู มีเพียงบานหวยหอยที่เปลี่ยนแปลงไป
มาก โดยนิยมยายตําแหนงแมเตาไฟมาอยูบริเวณหนาบานเพื่อใหทําอาหารที่หนาบานได หรือแยก
เปนเรือนครัวตางหาก
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สวนที่สองคือ อิทธิพลจากปจจัยภายนอก ที่มีผลตอการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่อยู
อาศัย คือ
1.การคมนาคมเขาถึงสะดวก มีถนนหนทางเขาถึงหมูบานอยางสะดวก สามารถเดินทาง
ติดตอกับตัวเมืองหรืออําเภอไดงาย และงายตอการขนยายวัสดุสมัยใหมในการสรางเรือน
2.การเลียนแบบ เปนคานิยมที่ตองการการยอมรับและการปฏิบัติที่เทาเทียม จึงสรางบาน
เลียนแบบบานคนในที่ราบและในตัวเมือง
สรุปไดวาแนวโนมในการสรางบานเรือนของชาวปกาเกอะญอ แมวา จะมีคานิยมใหมใน
การสรางเรือนแตก็มักจะปลูกสรางบานเรือนแบบใหมนนั้ คูกับเรือนแบบดั้งเดิม และยังถือวาเปน
เรือนหลักเปนเรือนแม ใชทาํ พิธีกรรมตางๆ แตในสวนของครอบครัวปกาเกอะญอที่นับถือคริสต ก็
จะมีอิสระในการปรับเปลี่ยนรูปแบบเรือนมากขึ้น เพราะไมถือผีและไมทําพิธีกรรมใดๆอีกแลว ทํา
ใหพบเรือนทีม่ ีรูปแบบประยุกตไปหลายแบบ ทั้งนี้ผวู ิจัยมีความเห็นวาการสรางเรือนในรูปแบบ
ใหมนนั้ มีลักษณะที่ไมเกือ้ กูลกับธรรมชาติ ไมสอดคลองกับการดูแลรักษาปา มีแนวโนมการใช
ทรัพยากรในปริมาณที่มากขึน้
เนนการกักตุนไวเปนปริมาณมาก ไมสอดคลองกับวิถีแบบไร
หมุนเวียน
3. ขอเสนอแนะในการศึกษาตอเนื่อง
การศึกษาเรือนพื้นถิ่นปกาเกอะญอในครัง้ นี้
ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบจากขอมูล
ภาคสนามจาก 3 หมูบานในเขตจังหวัดเชียงใหม ในบริเวณที่อยูใกลกับจังหวัดแมฮองสอนเทานั้น
ขอสรุปที่ได จึงไมสามารถครอบคลุมภูมิปญญาของกลุมชาติพันธุปกาเกอะญอในประเทศไทยที่มี
การตั้งถิ่นฐานและอาศัยอยูเปนจํานวนมากกระจายอยูในแถบภาคตะวันตก จนถึงภาคเหนือในเขตที่
ใกลกับประเทศพมาไดทั้งหมด
ผลสรุปที่ไดเปนผลสรุปจากกลุมตัวอยางกลุมยอยในพื้นทีห่ นึ่ง
เทานั้น หากมีการศึกษาในภูมภิ าคอื่นๆที่มีสภาพแวดลอมที่ตั้งแตกตางกันอาจพบขอมูลที่แตกตาง
กันสามารถนํามาเปรียบเทียบขอมูลทางภูมิปญญาสถาปตยกรรมพื้นถิน่ อยางนาสนใจและการศึกษา
ครั้งนี้ เนนศึกษาเรือนดั้งเดิมเปนหลัก ทัง้ นี้ยังมีเรือนในรูปแบบอื่นทีม่ ีความนาสนใจไมแพกันคือ
เรือนในแบบผสมผสาน ซึ่งมีแนวโนมวาจะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคตก็เปนอีกประเด็นหนึ่งทีน่ า
ศึกษาตอเนื่องเกี่ยวกับการปรับตัวและอิทธิพลที่เกี่ยวของกับหมูบานปกาเกอะญอ และในการศึกษา
ครั้งนี้ ยังมีสวนที่ควรศึกษาเพิ่มเติมใหละเอียดเพิ่มมากขึ้น เชน เรื่องของแหลงที่ตั้งของวัสดุที่
นํามาใช และขบวนการแปรเปลี่ยนจากวัสดุธรรมชาติมาเปนวัสดุในการปลูกสรางบานเรือน ในทีน่ ี้
ไดศึกษาไวอยางกวางๆโดยไมไดเฉพาะเจาะจงลงไปใหละเอียด ซึ่งเปนเรื่องที่มีความนาสนใจเปน
อยางยิ่ง ก็จะเปนขอมูลที่สามารถศึกษาตอเนื่องตอไปไดอีกเชนกัน
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ภาคผนวก
ตารางปฏิทินกิจกรรมตาง ๆ รอบปการผลิต
เดือน
กุมภาพันธ (ทีแพะ)

มีนาคม ( ที คุ )
เมษายน (ลา เซอ )

พฤษภาคม (เดะ ญา)
มิถุนา (ลา นวี)

กรกฎาคม (ลา เฆาะ)
สิงหาคม ( ลา คุ )

กันยายน ( ชิ หมื่อ)
ตุลาคม (ชิ ฉา)
พฤศจิกายน (ลา นอ)

ธันวาคม – มกราคม ( ลา ปลือ – เตอะ เล)

กิจกรรม
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปใหม (หนี่ ซอ โข)
เลือกที่ถางไร
ถางไร
ตากไร (โล เกาะ คา)
จัดแนวทันไฟ
เผาไร
เก็บกวาดไร
ลอมรั้ว
สรางกระตอบ
เก็บอาหารปาไวกินชวงปกไร
ปกไร
ดายหญารอบแรก (กลอ หนอ เหม โข)
ดายหญา
ตรวจตราไร
ทําพิธีรักษาไร (นึ่งไรและสะเดาะเคราะหไร)หากขาวเปนโรค
ดายหญา
ตรวจตราไร
ทําพิธีสิงหาคม (ลา คุ ปู )
ทําพิธีเลี้ยงไร
ดายหญา ตรวจตราไร
ดายหญา
ตรวจตราไร
ตรวจตราไร
กินขาวเมา
ทําพีกนิ หัวขาว
เกี่ยวขาว
ตีขาว
แบกขาว
ทําพิธีเรียกนกขวัญขาว
ทําพิธีรินเหลากันลานตีขาว
เปนชวงเวลาหมดหนาไรดอกไมบาน
เก็บผลิตผลในไร ไวกนิ หรือทําพันธุ
เก็บฟน จากรั้ว ทอนไม เศษไมในไร
หาของปา
สรางหรือซอมแซม บาน เก็บใบคา ใบกก ใบตึก ทําหลังคา
ทอผา ยอมฝาย ปนดาย ขดดาย
จักสาน ฟนเชือก
พักผอน
เยี่ยมญาติตางหมูบาน
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ตารางพิธีกิจกรรมหรือกิจกรรมตางๆ ในรอบปการผลิตที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางคน-สิ่งสูงสุด
พิธีกรรม/กิจกรรม

ปใหม(หนี่ซอโข)
• พิธีรินหัวเหลา
• พิธิรินกนเหลา
พิธีเสี่ยงทายเลือกที่ถางไร
(กาเดาะ ดุหละ)

ชวงเวลาและโอกาส

ตนเดือนกุมภาพันธ

ขออนุญาตสิ่งสูงสุดเพื่อการใชดิน น้ํา ปา
ในรอบการผลิตที่จะมาถึงพรอมทั้งขอความ
คุมครองและความอุดมสมบูรณ

หลังปใหม

• ขออนุญาตจากสิ่งสูงสุดในการใช
ผืนดิน
• ไลสิ่งชั่วรายจากไรเหลา
ขอสิ่งสูงสุดบันดาลใหลมมาสุมไฟ เผาไร
ใหไรไหมดี ซึ่งจะมีผลใหขาวและพืชผักดี
ไปดวย
เปนการหมายขวัญขาวใหอยูกับไรตลอด
ชวงฤดูกาลผลิต
เปนการปองกันโรค แมลงและวัชพืชตาม
วิธีทางธรรมชาติ โดยการอาศัยความเชื่อ
เปนการหาฤกษงามยามดีสําหรับวันปกไร
โดยมอบความไววางใจและพึ่งพาตอขาว
ขอพรสิ่งสูงสุดบันดาลใหขาวที่หวานลงไป
ไดเจริญงอกงามอยางอุดมสมบูรณ
ถวายการงาน ขอบคุณ และขอความ
คุมครองดูแลจากสิ่งสูงสุด
• ขอพรสิ่งสูงสุดปกปองในไรให
พนจากโรคและแมลง
• เปนการเรียกน้ําฝนลงมาจากฟา
ขอพรจากสิ่งสูงสุดบันดาลใหขาวและ
พืชผักเจริญงอกงาม บันดาลใหมีน้ําฝนที่ดี
ชวยคุมครองเจาของไร
เปนการปองกันโรค แมลงตางๆ
การรักษาขาวและผักที่ถูกแมลงทําลาย

พิธีเรียกลม(เกาะ เกอะ ลี)

ตนเดือนเมษายนกอนเผาไร

พิธีหมายไร(มา หนอ ฆึ)

หลังการเผาไรเสร็จใหมๆ

พิธีปลูกตามไฟ(สู แชวเหมคี)

หลังการเผาไรเสร็จใหมๆ

พิธีเรียงเมล็ดขาว (แฆ บือ คลี)

ราวตนพฤษภาคมกอนวันปก
ไร 1 วัน
ชวงเชาวันปกไรกอนที่จะปก
ไรพรอมกัน
กอนกินขาวมื้อเที่ยงวันปกไร

พิธีลงปกขาว(โถ ลอ ฆึ)
พิธีไหวหัวขาว (ปะ ถอ เม โข)

ความหมาย/คุณคา

พิธีแชขาเสียม(จึ มกา ขอ)

หลังจากปกไรเสร็จกอนกลับ
บาน

พิธีรินเหลาเชื้อขาว
(บือ แชะ คลี )
พิธีตัดคอหญา (เจาะ แตะ หนอ
อะ เขาะ)
• พิธีนึ่งไร (เฮอเกฆึ)
• พิธีสะเดาะเคราะหไร
พิธีเลี้ยงไร (บกอ ฆึ)
• พิธีขอพร
• พิธีปดรังควาญ
• พิธีปองกัน

ราว 4-5 วันหลังวันปกไร
รายปลายเดือนพฤษภาคม
หลังดายหญาหัวไฟเสร็จ
ราวกลางมิถุนายนชวงที่ขาว
กําลังออกงาม
ตนเดือนสิงหาคม

ขอความอุดมสมบูรณไลความชั้วรายออก
จากไรปองกันสิ่งชั้วรายเขามาในไร
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การจัดการทรัพยากรปาไมบา นแมลานคํา
การจัดการทรัพยากรปาไมของชาวบานแมลานจึงมีการกอรูปการดูแลรักษาขึ้นมาใหม
โดยอาศัยหลักความเชื่อดั้งเดิมและความเชือ่ สมัยใหมมาประยุกตขนึ้ เปนระเบียบของชุมชนโดย
ชุมชนเพื่อชุมชนและคนทั้งโลก
มีกฎระเบียบการดูแลและปองกัน
1. หามตัดไมในปาอนุรักษโดยเด็ดขาด
2. หามจุดไฟเผาปาโดยเด็ดขาด
3. หามลาสัตวในเขตปาอนุรักษโดยเด็ดขาด
4. หามลักลอบตัดไมในเขตปาชุมชนทุกชนิด
5. กอนตัดไมตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการปาชุมชน
6. หามตัดไมเกินกวาที่คณะกรรมการอนุญาต
7. หามขายที่ทํากินใหบุคคลภายนอก
8. หามขายบาน ฝาฝนยึดเปนของชุมชนและหามเคลื่อนยายออกจากพื้นที่
บทลงโทษ
1. การตัดไม ไมใหญปรับ 1,000 บาท ไมเล็ก 500 บาท สวนไมยึดเปนของหมูบ าน
2. ปรับ 2,000 บาท
3. สัตวใหญ 3,000 บาท สัตวเล็ก ไกปา 500 บาทกระรอก 300 บาท
4. ตนละ 5,000 บาท
5. ตนละ 500 บาทไมเล็ก 250 บาท
6. ตนละ 500 บาทไมเล็ก250 บาท
7. ยึดเปนของชุมชนตอไป
บทเฉพาะกาลลักษณะการลงโทษ
ขึ้นอยูกับดุลพินิจคณะกรรมการวาหากเปนการทําความผิดครั้งที่ 1 ที่ไมรายแรงจะเรียก
ตักเตือน ครั้งที่ 2 ปรับ ครั้งที่ 3 สงดําเนินการตามกฎหมายและหากเปนความผิดรายแรง
คณะกรรมการจะตองดําเนินการสงเรื่องใหผูรับผิดชอบตามกฎหมาย
นอกจากนี้โดยคณะกรรมการปาชุมชนบานแมลาน จะมีการรวมทํางานกับหมูบานอื่นใน
กลุมน้ําขาน สภาตําบลแกว และสภาตําบลสะเมิงใต เพือ่ รวมกันกําหนดแนวเขตรับผิดชอบของแต
ละหมูบานรวมดําเนินการวางแผน การบริหารการจัดการ การรางกฎระเบียบรวมระหวางลุมน้าํ
การระดมทุน การทําแนวปองกันไฟปา การประสานกับหนวยงานราชการและองคกรพัฒนา
เอกชนที่เกี่ยวของ
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แผนผังวงจรการทําไรหมุนเวียน
แมจะเปนไรเหลาเกา ไดอายุถางไรแลวก็ตามแตหากมีขอหามบางอยางเกิดขึ้นเราก็ไมเลือกถางไรนั่น
ขอหามของเราที่สืบทอดจากบรรพชนมีหลายอยางดังตัวอยางตอไปนี้
หุบเขาแหงหนึ่ง ปที่แลวเราถางไรดานหนึ่ง ปนี้อีกดานหนึ่ง ฝงตรงขาม เราจะไมถางรีอีก เราถือเปน
ขอหามเราเรียกวา “นกเขาขันตรงขาม” (โถ หลุย เปย เตาะ กะ)

ขอหามลักษณะ “นกเขาขันตรงขาม”

ขอหามลักษณะ“นกปลาพลวงขึ้น”

ลักษณะขอหาม“รูหนีหนูหวาย”

ลักษณะขอหาม“ถานไหลลง”

ขอหามลักษณะ “เขียดแลวกกไข”

ขอหามลักษณะ “น้ําออกรู”

ขอหามลักษณะ “แองน้าํ กรจก”

ขอหามลักษณะ “ไรหนีบหมูบาน”

บริเวณตาน้ําพุด เราจะไมถางไร เราถือเปนขอหามเราเชื่อวามีเจาน้ํา(นาที)อาศัยอยู หากถางไรเจาน้ํา
จะลงโทษเรา เราเรียกบริเวณตาน้ําผุดวา “น้ําออกรู”
แองน้ําแหงใดๆที่หัวไมไหลทายไมไหลเปนแองน้ํา
ลักษณะเชนนี้วา “แองน้ํากระจก” (ที แหมะ เกอะลา) ปที่แลวหากเราถางไรเหนือหมูบาน ปนี้ใตหมูบานเราจะ
ไมถางหรือปที่แลวหากเราถางไรทางตะวันออกของหมูบาน ปนี้ทางตะวันตกของหมูบานเราจะไมถาง เราถือ
เปนขอหาม เราเรียกขอหามนี้วา“ไรหนีบหมูบาน” (แพะ ฆึ ถิ ฮี่)
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2550

นาย อัครพงศ อนุพันธพงศ
119 หมูบานหนองสี่แจง หมู 1 ซอย 3 ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม 50140
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตรสถาปตยกรรม
สาขาสถาปตยกรรม
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จากโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม
แผนกวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม
สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม
แผนกวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม
สําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (คอบ.)
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตรสถาปตยกรรม
สาขาสถาปตยกรรม
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
คณะสถาปตยกรรมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
คณะสถาปตยกรรมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

