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เมื่อไร่หมุนเวียน หมุนมาถึงตัวฉัน
ยุวดี ศรีห้วยยอด๑
จากการเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์งานประชุมสรุปถอดบทเรียนปฏิบัติการพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ ด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและไร่หมุนเวียนระดับนโยบายและสาธารณะตามมติ ครม. ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ในวันที่
๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กร
ภาคีที่ทางานด้านชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ทั้งภาครัฐและภาคสังคม๒ ทาให้ผู้เขียนพบว่า การ
กาหนดไร่หมุนเวียนให้เป็นพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษตามมติดังกล่าวนั้น ไม่สามารถดาเนินการได้ในระยะเวลา
อันสั้น สังเกตจากบทสรุปของการประชุมฯ ยังมีประเด็นที่ต้องดาเนินการต่อและต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ภาครัฐ เอกชนและชุมชนเอง อาทิ ประเด็นที่ชุมชนเสนอต่อที่ประชุมฯ ต้องการการต่อยอดจากภาครัฐ คือ
การกาหนดพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษทางกายภาพที่ชัดเจน ที่ชุมชนมีอานาจร่วมในการวางแผน รวมถึงรัฐควร
พิจารณากฎหมายการใช้ที่ดิน รวมทั้งสื่อสารสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานงานรัฐอื่นๆ ที่มีสวนเกี่ยวข้อง เพื่อ
เกิดการตอบสนองมติฯ อย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่วนประเด็นที่ชุมชนยื่นข้อเสนอให้ภายในชุมชนมีข้อ ตกลง
ร่วมกัน คือ การใช้ระบบจารีตวิถีวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติการ เป็นต้น
จากการร่วมรับฟังในครั้งนี้ทาให้ผู้เขียน ระลึกถึงวาทกรรม “ชาวเขาไม่ดีทาไร่เลื่อนลอย ตัดไม้ทาลาย
ป่า” ซึ่งเป็นผลของการรับรู้ฝังใจจากแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาตอนประถมศึกษาของผู้เขียน ทาให้เกิดภาพจา
กับตัวตน “ชาวเขา” ร่วม ๓๐ ปี วาทกรรมนี้ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ จนกระทั่งคาว่า “ไร่หมุนเวียน” ที่กาหนดให้
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมตาม มติครม. ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
ได้ถูกทยอยสื่อสารออกมายังสาธารณะ เพื่อหวังว่าจะปรับมุมมองสร้างทัศนคติใหม่แก่คนภายนอก “เขา” ให้
ไม่เหมารวมและมองการดาเนินชีวิตต่อการทาเกษตรบนที่สูงของคนต่างวิถีได้อย่างลึกซึ้ง
เล่าประสบการณ์ผ่านเลนส์กล้อง ถึงไร่หมุนเวียน
ประสบการณ์แรกของผู้เขียนในการรับรู้เรื่องราวของไร่หมุนเวียน จากนิทรรศการ ‘ปลอดภัยสถาน
(?)’ เมื่อปี ๒๕๕๕ จากการรับรู้ผ่านผลงานสารคดี ความยาว ๕๐ นาที ‘บ้านเราอยูห่ ้วยหินดา’๓ ของพิสุทธิ์ ศรี
หมอก หนึ่งในกลุ่มศิลปินที่แสดงในนิทรรศการฯ เคยได้รับรางวัลดุ๊กจากการประกวดหนังสั้นของมูลนิธิหนัง
ไทยในปี ๒๕๕๔ สารคดีเรื่องนี้บันทึกความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับชาวบ้านกะเหรี่ยงโปว์ บ้านห้วยหินดา
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เครือข่ายที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์กรมหาชน) เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สมาคมปกา

เกอะญอเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน มูลนิธภิ ูมิปัญญาชาติพันธุ์ สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย ศูนย์
ศึกษาชาติพันธุ์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเขตแม่สอด มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
Slow food youth Network Thailand มูลนิธิรักษ์ไทย และ RECOFCT
๓
พิสุท ธิ์ ศรีหมอก. “บ้านเราอยู่ห้วยหินดา.” [ออนไลน์ ]. เข้าถึง ได้ https://www.youtube.com/watch?v=0atkWBuKIZk&t=112s.
สืบค้น ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. สารคดีบ้านเราอยู่ห้วยหินดาที่ถูกถ่ายทาโดยไม่อิงมติ ครม. ใดๆ สนใจเพียงประเด็นคนอยู่กับป่า ป่าเป็น
แหล่งปัจจัย ชาวบ้านช่วยกันดูแลป่า โดยมีวิธีการจัดการร่วมกันระหว่างรัฐและชาวบ้าน เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๔ ในนิทรรศการบ้านเรา
อยู่ห้วยหินดา ยังมีป่า เราทอผ้า ปลูกข้าวไร่ ที่อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
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จังหวัดสุพรรณบุรี สารคดีเรื่องนี้นอกจากจะเป็นเครื่องมือให้ชุมชนต่อรองสิทธิทากินร่วมกับพื้นที่ป่าแล้ว ‘บ้าน
เราอยู่ห้วยหินดา’ ในฐานะสื่อภาพยนตร์ยังเปลี่ยนบทบาทของกล้องและเฟรมบนจอให้กลายเป็นพื้นที่การแชร์
ประสบการณ์ จากการร่วมเป็นคนใน คู่ขนานกับกระบวนการสัง เกตอย่างมีส่วนร่วมตลอดหนึ่งปีของศิลปิน๔
สารคดีเปิดฉากด้วยคาโปรยเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดการลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิของชุมชนเพื่อหาทางออกจากการ
ถูกปรับพื้นที่ทากินเป็นพื้นที่เขตป่าอุทยาน และสารคดียังบันทึกกิจวัตรวงจรการทาไร่หมุนเวียนในรอบหนึ่งปี
คาโปรยในฉากแรก “ปี ๒๕๔๐ เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐกับชุมชนห้วยหินดาเรื่องพื้นที่ไร่
หมุนเวียน ชาวบ้านขอให้ทางเจ้าหน้าที่กันแนวเขตออกให้ชัดเจนก่อนที่จะมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติพุ
เตย / ปี ๒๕๔๑ การเจรจาไม่เกิดผล เมื่อมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติพุเตยออกมา ที่ดินทากินของชุมชน
เนื้อที่ ๑,๓๐๐ ไร่ ถูกรวมเข้าไปด้วย ชาวบ้าน ๓๐ ครอบครัวเดือนร้อนไม่มีที่ดินทากิน / ปี ๒๕๔๔ ความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นมาต่อเนื่อง ชาวบ้านไปทาไร่ข้าวในที่เคยทากินมาก่อน บางรายก็ถูกจับดาเนินคดีข้อหาบุกรุกป่า
อุทยานแห่งชาติ / ปี ๒๕๔๗ จนในที่สุดสามารถหาทางออกร่วมกันได้สาเร็จโดยการสนับสนุนจากหลายๆ
หน่วยงานจนนาไปสู่การกาหนดแนวเขตพื้นที่ผ่อนปรน ชาวบ้านสามารถกลับไปทากินได้เหมือนเดิม ชุมชนมี
แผนการจัดการดูแลทรัพยากรของชุมชน”
วงจรของการทาไร่หมุนเวียน : เนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวไร่จะเป็นพื้นที่ ป่าอุทยาน ก่อนการทาไร่คนใน
หมู่บ้านจะมาลงทะเบียนเลือกพื้นที่ทาไร่ข้าวกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อกาหนดให้ชัดเจนโดยใช้แผนที่และเครื่องจี
พีเอส พอถึงเดือนกุมภาพันธ์ชาวบ้านเริ่มถางไร่เตรียมพื้นที่ปลูกข้าว โดยมีเทคนิคในการตัดต้นไม้ คือจะไม่ตัด
ลึกจนถึงโคนต้น แต่คงให้เหลือตอไว้ เพื่อให้ต้นไม้ฟื้นตัวเองได้ จากนั้นเดือนเมษายนหลังการถางไร่แล้ว จะมี
ประเพณีพิธีค้าต้นไทรคล้ายการต่ออายุ ของพิธีทาบุญวันสงกรานต์ ชาวบ้านเอาไผ่มาค้าต้นไทร มีการสรงน้า
สวดมนต์ มีผู้นาพิธี ทาในช่วงเย็นจึงมีการจุดเทียนเมื่อเริ่มมืด เข้าเดือนพฤษภาคมเริ่มรื้อไร่เตรียมหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าว เดือนมิถุนายนเตรียมเมล็ดข้าวแต่จะใส่งาหอมและผักอื่นๆ ผสมกันไป ปลูกทีเดียวได้หลายผลิตผล
เริ่มหยอดเมล็ดข้าวพอหยอดเสร็จฝนตกพอดีเข้าป่าหาหน่อไม้ เข้าเดือนกรกฎาคมพากันไปดายหญ้าในไร่ข้าว
ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน-ตุลาคม ดูแลข้าวในไร่ เก็บผักต่างๆ ที่โตก่อนข้าว สาหรับคนที่มีที่ดิน ของตัวเองก็
จะปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่จะปลูกด้านล่างแถวบริเวณบ้าน ปลูกมันสาปะหลัง ส่วนผู้หญิงจะทอผ้า
ย้อมสีธรรมชาติซง่ึ เป็นกิจกรรมทีฟ่ ื้นฟูกลับมาทาใหม่ ด้วยการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน

เลือกพื้นที่ทากิน
๔

พิธีค้าต้นไทร

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สนั . นิทรรศการ ‘ปลอดภัยสถาน(?)’. ๒๕๕๕ (สูจบิ ัตร).

ถางไร่
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เมล็ดข้าวคละงาและผักอื่น

หยอดเมล็ดพันธุ์

พิธีชุพี่บือโหย่หมี่

ภาพบางตอนจากสารคดี บ้านเราอยู่ห้วยหินดา
ที่มาภาพ : สารคดี บ้านเราอยู่ห้วยหินดา
พอเดือนพฤศจิกายนช่วงเก็บเกี่ยวข้าว ระหว่างการเกี่ยวข้าวมีการร้องเพลงมีเนื้อหาว่า “เรามีข้าวกิน
จากแม่โพสพ ได้พึ่งพาอาศัยกัน มนุษย์ในโลกนี้ให้ระลึกถึงบุญคุณ บุญคุณอันยิ่งใหญ่ ” คุณมะนิเม งามยิ่ง เล่า
ให้ฟังว่าทาไมถึงระลึกพระแม่โพสพ “เพราะข้าวหนีไป ยังก่อนมีข้าวเถียงกับเงิน ว่าใครดีกว่าใคร ข้าวบอกถ้า
เงินดีกว่าข้าวจะหนีไป แล้วข้าวก็หนีไป ปรากฏเงินอยู่ไม่ได้เพราะต้องกินข้าว จึงไปเรียกแม่ ให้ไปเอาข้าวลงมา
ให้ มาเขย่าตัวให้ข้าวลงมาที่ยุ้ งฉาง มนุษย์เลยนึกถึงบุญคุณของผู้หญิงคนนี้แหละ ที่เอาข้าวมาให้ เวลาเรากิน
ข้าวเราก็เรียกเขามากิน” สู่เดือนธันวาคมมีประเพณีอ่องหมี่บึงซ่องกู่ (กินข้าวใหม่) เพื่อขอบคุณเครื่องมือที่ใช้
เป็นอุปกรณ์ทามาหากิน วนครบมาถึงเดือนมกราคม ตัวแทนคนในชุมชน วันดี เมืองแก่น เดินทางจากหมู่บ้าน
ห้วยหินดา ระยะทาง ๖๐ กม. เพื่อไปร่วมพิธีชุพี่บือโหย่หมี่ (ทาบุญแม่โพสพ) ที่บ้านบึงชะโค ต.เขาโจด อ.ศรี
สวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
เบื้องหลังของสารคดีเรื่องนี้ เริ่มแรกศิลปินลงพื้นที่บันทึกการทางานประเด็น คนที่อาศัยป่า ของศูนย์
วนศาสตร์ ชุมชนเพื่อคนกับ ป่า ๕ แนะน าการส ารวจป่า เพื่อให้ ชุมชนสามารถให้ ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อ
ประโยชน์ในผืนดินทากิน อาทิ พื้นที่จังหวัดตากและชัยนาท จนเกิดความสนใจส่วนตัวเกี่ยวกับการปลูกข้าวไร่
การรู้จักไร่หมุนเวียนผ่านการบันทึกจากศิลปินผู้เป็นคนนอก ใช้ขบวนการเข้าถึงแบบการมีส่วนร่วมเข้าๆ ออกๆ
ชุมชนเป็นเวลาเกิน ๑ ปีเพื่อสังเกตและบันทึกวงจรการทาข้าวไร่ เฝ้าสังเกตการณ์ หมั่นสอบถาม ร่วมวางแผน
การถ่ายทากับคนในชุมชน ศิลปินเล่าให้ฟังว่า เมื่อคนในครอบครัวหนึ่งคนไว้ใจเรา สมาชิกในครอบครัวที่เหลือ
จะไว้ใจเราเช่นกัน จนเกิดความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน๖
และด้วยศิลปินเองทางานในบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม ในช่วงหนึ่งมีนักศึกษาฝึ กงานจากคณะ
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาฝึกงานจึงมีโอกาสลงพื้นที่ไปที่ห้วยหินดาได้อยู่
๕ www.recoftc.org/country/Thailand ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) The Center for People and Forests (RECOFTC)

แผนงานประเทศไทย มีขอบเขตการดาเนินงานสอดคล้องกับการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรในระดับภูมิภาค ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๑
ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ เป็นแผนที่สานต่อความสาเร็จที่ได้รับจากการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่แล้ว โดยให้ชื่อแผนฉบับใหม่
นี้ว่า “คนและป่า เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น เน้นการให้อานาจแก่คนในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถเข้าร่วมในกระบวนการจัดการผืนป่าได้อย่างยั่งยืนอย่าง
เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ”
๖
พิสุทธิ์ ศรีหมอก. ผู้กากับภาพยนตร์สารคดี บ้านเราอยู่ห้วยหินดา. สัมภาษณ์, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐.

๓

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
เมื่อไร่หมุนเวียน หมุนมาถึงตัวฉัน

ในพื้นที่ทั้งหมดเกือบ ๒๐ วัน มีเพียงความรู้และประสบการณ์การออกแบบศูนย์ชุมชนและจัดการความรู้
เบื้องต้น จากการลงพื้นที่ นักศึกษาได้เรียนรู้หลายสิ่งรอบตัวอย่างลึกซึ้ง สามารถดึงข้อมูลมาใช้ในงานออกแบบ
ได้เห็นข้อเท็จจริงอะไรบางอย่าง ทั้งวิถีชีวิต ความรู้จากป่า การจัดการป่ากับชุมชน ป่ากับการเมือง ชาติพันธุ์
กับการปกครองท้องถิ่น ในมิติงานออกแบบทาให้มองในเชิงความเป็นจริงในการอยู่อาศัย ความเป็นไปได้ของ
งานออกแบบกับความเป็นท้องถิ่น๗

การลงพื้นที่ของนักศึกษา
หลังจากที่ศิลปินได้จัดทาภาพยนตร์สารคดีเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ทางคณะทางานประกอบด้วยศิลปิน
สมาชิกสถาปนิกกลุ่ม openspace และนักศึกษาฝึกงานฯ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในชุมชนและ
เอกชน ร่วมด้วย กลุ่มสถาปนิก openspace คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ กรรมาธิการ
สถาปนิกเพื่อสังคมและเมือง (ASA-Community Act Network) และบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อป
เม้นต์ คอร์ปอเรชั่น ในการทานิทรรศการ “บ้านเราอยู่ห้วยหินดา ยังมีป่า เราทอผ้า ปลูกข้าวไร่ ” ในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ลานโพธิ์ ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในนิทรรศการมีทั้งกิจกรรมเสวนาและ
กิจกรรมประดิษฐ์ ได้แก่ นิทรรศการนาเสนอมูลพื้นฐานของพื้นที่ บ้านห้วยหินดา เปรียบดั่งเป็นการย่อวิถีชีวิต
กะเหรี่ยงโปว์ และสร้างประสบการณ์ให้คนต่างวัฒนธรรมได้เรียนและรับรู้ เกิดความเข้าใจและชัดเจนในสิ่งที่
สงสัยเกี่ยวกับการทาไร่หมุนเวียนในพื้นที่ป่า ผ่านชุด “นิทรรศการผ้าทอย้อมสีธรรมชาติวิถีชุมชนคนและผื น
ป่า” รวมทั้งฉาย “ภาพยนตร์สารคดี บ้านเราอยู่ห้วยหินดา”
นอกจากนี้ยังร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนกับกลุ่มชาวบ้านและเยาวชนในชุมชนประเด็น “ป่าให้ปัจจัยชีวิต”
และ “เยาวชนคืนสู่ชุมชนเพื่อตั้งต้นชีวิต” และยังสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็น
การเรียนรู้ทางอ้อมเรื่ องไร่ห มุน เวียน ได้เห็นวิธีการผลิตข้าวไร่และพืช อื่นๆ ได้ร่ วมสัมผัสประสบการณ์วิ ถี
กะเหรี่ยงผ่านการฟัง “เพลงนิทานพื้นบ้าน” “ประดิษฐ์ของเล่น” จากวัสดุที่หาได้ในป่าสะท้อนการเลือกสรร
วัส ดุร อบตัว เกิดการกระตุ้น ให้ มองวัส ดุรอบตัวเป็นสิ่งที่เล่นหรือนามาใช้งานได้ ไม่ต้องพึ่งพาหรือหาสิ่ งที่
นอกเหนือกาลังการผลิต เฉกเช่นการทาเสื้อผ้าใช้เอง ซึ่งเครื่องมือและสีย้อมก็มาจากในป่า จึงมีกิจกรรม “การ

๗

Hoong Asawametikapong. หนึ่งในคณะนักศึกษาฝึกงานที่ openspace ช่วงปี ๒๕๕๔. สัมภาษณ์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐.
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เมื่อไร่หมุนเวียน หมุนมาถึงตัวฉัน

ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ” ซึ่งเป็นเคมีที่เอื้อต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชิมอาหารที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นตาม
ฤดูกาล ได้พูดคุยสอบถามถึงสูตรอาหารต่างๆ

โปสเตอร์นิทรรศการ “บ้านเราอยู่ห้วยหินดา ยังมีป่า เราทอผ้า ปลูกข้าวไร่”

นิทรรศการ “บ้านเราอยู่ห้วยหินดา ยังมีป่า เราทอผ้า ปลูกข้าวไร่”
ที่มาภาพ : https://www.facebook.com/armtrainee/๘

๘ https://www.facebook.com/armtrainee/ ช่ องทางการสื่ อสารงานนั ก ศึ ก ษาที่ ร่ว มกั น ท านิ ท รรศการฯ ซึ่ ง หนึ่ ง ในสมาชิ ก กลุ่ ม เป็ น

สมาชิก iCARE Trainees เป็นองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE : Creative Social Agency http://icare-club.com/ ดาเนินงานโดยบริษัท แมกโน
เลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น
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ลิ้มลอง รับรส ดมกลิ่นจาลอง ของไร่หมุนเวียน
จากสารคดีบ้านเราอยู่ห้วยหินดาที่ถูกถ่ายทาโดยไม่อิงมติ ครม. ใดๆ สู่นิทรรศการบ้านเราอยู่ห้วยหิน
ดา ยังมีป่า เราทอผ้า ปลูกข้าวไร่ เผยแพร่เมื่อปี ๒๕๕๔ จนกระทั่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ได้รับมอบหมายงานจากกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งดาเนินงานร่วมกับ หน่วยงานราชการและองค์กรอิสระ อาทิ
เครือข่ายเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษชาวกะเหรี่ยง เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม(กวส.)
สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น ได้ทางานสนองนโยบาย มติ ครม. ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ใน
การปฏิบั ติการพื้น ที่เขตวัฒ นธรรมพิเศษด้า นการจั ดการสิ่ งแวดล้ อมและไร่ห มุน เวียนระดับนโยบายและ
สาธารณะ โดยมี ก รอบที่ ก าหนดไว้ ๕ ประเด็ น หลั ก ๆ ได้ แ ก่ อั ต ลั ก ษณ์ ช าติ พั น ธุ์ วั ฒ นธรรม การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิในสัญชาติ การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและการศึกษา๙
จากการร่วมมือ ของเครือข่ายดังกล่าวข้างต้น จึงทาให้เกิดนิทรรศการ “การอยู่ร่วมกันของผู้ คนกับ
ธรรมชาติ ป่า น้า แหล่งอาหาร : วิถีอยู่กินของ กลุ่มชาติพันธุ์ ชาวเล กะเหรี่ยง และดาราอั่ง ” ขึ้น พร้อมๆ กับ
งานประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา๑๐ ภายใต้นิทรรศการใหญ่มีมุมข้อมูลไร่หมุนเวียน ทาให้ผู้เขียนได้รู้จักกับ
ไร่หมุนเวียนชัดเจนขึ้นอีกครั้ง ซึ่งนิทรรศการถูกนาเสนอโดยวิธีการที่เชื้อเชิญให้ ผู้ชมใช้ผัสสะครบองค์จาก
กิจกรรมเสริมต่างๆ
ผัสสะการมองเห็นและสัมผัส มุมนิทรรศการในอาคารบนโต๊ะมีเมล็ดพืชพันธุ์หลากชนิดถูกเคลือบ
ด้วยเรซิน วางเรียงเป็นระเบียบ เพื่อให้เห็นรูปร่างลักษณะทางกายภาพชัดเจน ของพรรณไม้ที่ใช้หยอดในไร่
หมุนเวียน โหลใส่ตัวอย่างดินที่ตักมาจากไร่หมุนเวียน สีที่เข้มแสดงให้เห็นถึงความอุดมไปด้วยแร่ธาตุ จาลอง
เครื่องมือการเตรียมด้ายสาหรับทอผ้า สาธิตการทอ ย้อมผ้า ปักผ้าแบบชาวปกาเกอะญอ สาธิตปักลายพระ
อาทิตย์ส่องแสงสว่างเพื่อชีวิตก้าวเดินต่อไป นิทรรศการภายนอกอาคาร จาลองและดัดแปลงการปลูก ข้าวไร่
และพืชไร่ พร้อมทั้งจัดแสดงอุปกรณ์ของใช้ครัวเรือน ซึ่งสิ่งจัดแสดงทุกชิ้นสามารถจับต้องได้

๙ แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
๑๐

งานประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๐ ว่าด้วยเรื่อง อยู่ดี กินดี มีสุข ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)

๖
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นิทรรศการ“การอยู่ร่วมกันของผู้คนกับธรรมชาติ ป่า น้า แหล่งอาหาร : วิถีอยู่กินของ กลุ่มชาติพันธุ์ ชาวเล
กะเหรี่ยง และดาราอั่ง”
ผัสสะการฟัง ดมกลิ่นและลิมลอง นาเสนอในรูปแบบกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจให้ กับ
ผู้ชมในสิ่งจัดแสดง(ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน) โดยออกแบบให้ผู้ชมได้ซึมซาบความรู้จากการสัมผัสรสชาติของ
อาหาร พร้อมทั้งฟังคาบอกเล่าจากชาวปกาเกอะญอแห่งแม่ฮ่องสอนและเชียงราย ผู้เขียนมองว่าเพราะอาหาร
เป็นสิ่งบริโภคพื้นฐานที่ทาให้ชีวิตดารงอยู่ หากแม้นสื่อสารคนละภาษา คนละวัฒนธรรม พื้นที่ถิ่นที่อยู่คนละซีก
โลกก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ด้วยอาหาร ผ่านกิจกรรมสาธิตเรื่องกาแฟและน้าผึ้ง
การสาธิตเรื่องกาแฟ เหตุผลที่กาแฟกลายมาเป็นผลิตชุมชน เนื่องมาจากต้นกาแฟต้องการร่มเงาจึงทา
ให้สามารถปลูกต้นกาแฟใต้ต้นไม้ใหญ่โดยไม่ต้องบุกรุกและทาลายป่า กระบวนการของการสาธิต คือ การนั่ง
ล้อมวง อธิบายการปลูก การเลือกพันธุ์ การเก็บ การคั่ว การบดและสรรพคุณทางยาของกาแฟ และชงให้ชิม
อย่างทั่วถึงกันทุกคนไป กลิ่นกาแฟที่ชงแต่ละครั้งก็ต่างกันไป การสาธิตเรื่องน้าผึ้ง ใช้กระบวนการไม่ต่างกันนัก
นั่งล้อมวงเล่าเรื่ องการได้มาของน้ าผึ้ ง ลักษณะของน้าผึ้ งไม่ว่าจะเป็นสี ความใส ความหนืด รสชาติ กลิ่น
สรรพคุณทางยา ขึ้นอยู่กับการบิน ออกไปเก็บสะสมเกสรดอกไม้และพืชของผึ้งแต่ละชนิด เรียกได้ว่าวิถีการบิน
ของผึ้งในระยะทางใกล้ ไกล สูง ต่า จะส่งผลต่อเกสรที่ผึ้งหาได้ เช่น ผึ้งที่บินไปเก็บเกสรจากดอกกาแฟ รสชาติ
ของน้าผึ้งก็จะมีรส สีและกลิ่น เข้มคล้ายกาแฟ ทั้งกาแฟและน้าผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงราย ที่สร้าง
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รายได้ ใ ห้ กั บ คนในพื้ น ที่ โดยใช้ ชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ว่ า กาแฟ Akha Ama ชุ ม ชนอาข่ า บ้ า นแม่ จั น ใต้ และน้ าผึ้ ง
HOSTBEEHIVE ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านหินลาดนอก

การสาธิตเพื่อรู้จักกาแฟและน้าผึ้ง โดยเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
อีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงานคือ กิจกรรม “จากป่าสู่เมือง” การสาธิตปรุงอาหาร โดยใช้ผลผลิตจาก
ไร่หมุนเวียนปรุงโดยกลุ่มพ่อครัวที่เรียกตัวเองว่า The Fcuk’n Chef ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่หลงรักในการทาอาหาร
จากวัตถุดิบท้องถิ่น นามาปรุงใหม่เพื่อให้ได้หน้าตาและรสชาติที่ฉีกไปจากเดิม แต่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการ
เป็นการรวมพื้นวัฒ นธรรมเดิมของพ่อครัว เข้ากับวัฒ นธรรมใหม่ ที่แฝงอยู่ในแหล่งวัตถุดิบนั้นๆ โดยใช้แรง
บันดาลใจเป็นหัวใจหลักในการปรุง
คื อ การน าวั ต ถุ ดิ บ ที่ ห าได้ ใ นไร่ ห มุ น เวี ย นมาปรุ ง อาหาร ห้ อ งครั ว คื อ ลานกว้ า ง หน้ า อาคารศู น ย์
มานุษยวิทยาสิรินธร ทุกขั้นตอนพ่อครัวทาให้เห็นและได้กลิ่น สามารถสอบถามพูดคุยกับพ่อครัวได้ตลอด
หลังจากปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อย พ่อครัวเตรียมจานและจัดตกแต่งโต๊ะอาหาร ด้วยวัต ถุดิบและอุปกรณ์ทา
ครัว จัดที่นั่งให้หันหน้าเข้าหาพ่อครัวและเสริฟอาหารเป็นจานที่ละคน คนกินมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อครัวโดยตรง
หรือที่เรียกว่า Chef's Table
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สาธิตการปรุงอาหารจากผลผลิตของไร่หมุนเวียน
โดยเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และพ่อครัวกลุ่ม The Fcuk’n Chef
ที่มาภาพ : https://www.facebook.com/Sac Anthropology
คาตอบของไร่หมุนเวียน
นอกจากข้อมูลเรื่อง “ไร่หมุนเวียน” ที่ผู้เขียนรับรู้ผ่านภาพยนตร์สารคดี เรียนรู้ผ่านนิทรรศการและ
กิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นยังไม่สามารถให้คาตอบกับข้อสงสัยเดิมที่ว่า “ชาวเขาเป็นคนทาลายป่า
ด้วยการทาไร่เลื่อนลอยจริงหรือไม่?” เพราะทั้งภาพยนตร์สารคดีและนิทรรศการต่างพูดถึงไร่หมุนเวียน ผู้เขียน
จึงค้นหาคาตอบจากข้อมูลบนโลกเสมือนสื่อออนไลน์ พบข้อมูลเกี่ยวกับไร่เลื่อนลอยมากมาย และภาพภูเขาไม่
มีต้นไม้ปรากฏให้เห็น จนกระทั่งผู้เขียนได้พบกับ คาบอกเล่าของพะตี(ลุง)ตาแยะ แห่งศูนย์การศึกษาโจ๊ะมาโล
ลือหล่า บ้านสบลาน ตาบลสะเมิงใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการทาไร่เลื่อนลอย คือ “ไร่ที่ทาพืชเชิงเดี่ยวอยู่กับที่
ซ้าๆ กัน นั่นก็เป็นไร่เลื่อนลอยไม่ใช่ว่าทาแล้วเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆ เวลาทาจนดินเสื่อมก็จะทิ้งแล้วย้ายไปทาที่ใหม่
เหมือนกัน พื้นที่เดิมก็จะเสื่อมไปเลย มีแต่หญ้าคาขึ้น เพราะต้นไม้ใหญ่ถูกตัดไปแล้ว ”๑๑ ชาวเขามีหลายกลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุ่มที่ทาไร่เลื่อนลอยก็ยังคงทาต่อไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หาพื้นที่ราบโดยการถางป่าเปิดหน้าดิน
ใหม่ แล้วเผาเพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดินและกาจัดวัชพืชจากนั้นทาการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวซ้าๆ บนพื้นที่เดิมๆ เมื่อ
ดินไม่สมบูรณ์อีกต่อไปก็โยกย้ายหาพื้นที่ใหม่ ต้นไม้จึงหายไปจากภูเขาเป็นพื้นที่วงกว้าง เป็นการทาเกษตร
ภายใต้เงื่อนไขการเกษตรอุตสาหกรรม ปลูกเพื่อตอบสนองค่าตอบแทนที่งดงาม
จากข้อมูลข้างต้นผู้เขียนเห็นว่าเรื่องราวของไร่เลื่อนลอยนั้นต่างจากไร่หมุนเวียนอย่างสิ้นเชิง ผลจากที่
รับรู้ในวัยเด็กจากแบบเรียนเพียงช่องทางเดียว แต่ปัจจุบันสามารถหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางที่
๑๑ Dindam Humus. “ไร่หมุนเวียนต่างจากไร่เลื่อนลอย.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้

https://www.youtube.com/watch?v=Kd3DgACmPd0. สืบค้น ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. Dindam Humus นามแฝงของผู้ถ่ายทา
วิดีทัศน์ ผู้อานวยการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริฯ จังหวัดพะเยา
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เปิดกว้าง สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายและมากขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นความรู้ระดับทุติยภูมิที่ผ่านการเรียบเรียง
สังเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น โดยผู้จัดทาเพื่อเสนอข้อคิดหรือแนวโน้มบางประการเท่านั้น ผู้รับข้อมูลยังคงต้องหา
คาตอบต่อไป และการหาคาตอบของผู้เขียนในครั้งนี้ กลับเป็นการตั้งคาถามใหม่ที่ว่า
“การตังค้าถามที่ว่าชาวเขาท้าลายป่าอาจไม่ใช่ความจริง เพียงหนึ่งเดียวอีกต่อไป แล้วใครกันเป็น
เบืองหลังของการท้าเกษตรอุตสาหกรรม ใครกันที่ตัดต้นไม้ ใครกันที่ท้าลายป่า”

๑๐

