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คำำ�นำำ�
	 นัับตัั้�งแต่ั้เครืือข่่ายสืื่�อชนัเผ่่าพืื้�นัเมืืองได้้สื่ร้ืางตัั้วตั้นัข้่�นัมืาในัปีี	 2014	

เรืาก็็ได้้ทำำาหน้ัาท่ำ�เป็ีนัก็รืะบอก็เส่ื่ยงให้กั็บชนัเผ่่าพื้ื�นัเมืืองในัปีรืะเทำศไทำยอย่างต่ั้อ

เนืั�อง	 และพื้ยายามือย่างเต็ั้มืท่ำ�ตั้ามืศัก็ยภาพื้ท่ำ�ม่ืนัำาเรืื�องรืาวด่้	 ๆ	 จาก็ชุมืชนัออก็

เผ่ยแพื้ร่ืส่่ื่โลก็ก็ว้าง	แต่ั้ด่้เหมืือนัส่ื่�งท่ำ�เรืาทำำาได้้ยังเป็ีนัแค่ใบไม้ืก็ำามืือ	ยังม่ืเรืื�องรืาว

ด่้	ๆ	อ่ก็มืาก็มืายมืหาศาลรือก็ารืค้นัหาและเปิีด้เผ่ย	

	 ทุำก็ครัื�งท่ำ�เรืาได้้เข้่าไปีอย่่ในัชุมืชนัชนัเผ่่าพืื้�นัเมืือง	 ท่ำ�รืายล้อมืด้้วยป่ีา

ไม้ืเข่่ยวข่จ่	 ม่ืว่ถ่ีช่ว่ตั้ท่ำ�เร่ืยบง่าย	 สื่มืถีะ	 แต่ั้รุ่ืมืรืวยด้้วยอัตั้ลัก็ษณ์์ท่ำ�โด้ด้เด่้นั	 วัฒ

ธรืรืมืและองค์ความืร้่ืท่ำ�ทำรืงคุณ์ค่า	 เรืาอยาก็ให้สัื่งคมืได้้เห็นั	 ได้้สัื่มืผั่สื่เหมืือนั

กั็บเรืา	 เพื้รืาะหาก็มืองให้ล้ก็ลงไปีจะเห็นัได้้ว่าส่ื่�งเหล่าน่ั�ยังคงอย่่ได้้นัั�นั	 เก่็ด้ก็ารื

ถ่ีายทำอด้องค์ความืร้่ืจาก็รุ่ืนัส่่ื่รุ่ืนั	 ด้้วยว่ธ่ก็ารืท่ำ�แตั้ก็ต่ั้างกั็นัไปีตั้ามืความืเชื�อและ

ว่ถ่ีปีฏ่ิบัต่ั้ข่องแต่ั้ละก็ลุ่มืชาต่ั้พัื้นัธ์ุ	 ม่ืหลายเรืื�องท่ำ�เรืาตืั้�นัเต้ั้นัอยาก็ร่ืบบอก็เล่าต่ั้อ

ให้คนัภายนัอก็ได้้รัืบร้่ื	โด้ยเฉพื้าะ	“บทำบาทำสื่ตั้ร่ื”	ท่ำ�เป็ีนัก็ลไก็สื่ำาคัญในัก็ารืด้ำารืง

สืื่บทำอด้ส่ื่�งด่้	ๆ	เหล่าน่ั�		ม่ืหลายเรืื�องท่ำ�เรืากั็งวลใจว่าจะไม่ืสื่ามืารืถีจด้บันัท้ำก็และ

เผ่ยแพื้ร่ืได้้ทัำนั	เนืั�องจาก็ก็ำาลังส่ื่ญหายไปีตั้ามืก็าลเวลา	

	 ปีรืะจวบเหมืาะกั็บท่ำ�ม่ืลน่ัธ่เพืื้�อก็ารืปีรืะสื่านัความืร่ืวมืมืือข่องชนั

เผ่่าพืื้�นัเมืืองเอเช่ย	 (AIPP)	 ได้้ชัก็ชวนัเครืือข่่ายสืื่�อชนัเผ่่าพืื้�นัเมืืองว่า	 อยาก็เห็นั

บทำบาทำข่องสื่ตั้ร่ืชนัเผ่่าในัฐานัะผ้่่อย่่เบื�องหลังความือุด้มืสื่มืบ่รืณ์์และความื

หลาก็หลาก็ทำางช่วภาพื้ถ่ีก็บอก็เล่าส่่ื่สื่าธารืณ์ะให้มืาก็ข้่�นั	เรืาจ้งร่ืบตั้ก็ลงทัำนัท่ำจ้ง

ก็ลายเป็ีนัท่ำ�มืาข่องก็ารืเด่้นัทำางและบันัท้ำก็เรืื�องรืาวออก็มืาเป็ีนัหนัังสืื่อภาพื้เล่มืน่ั�	

	 สื่ำาหรัืบเอไอพ่ื้พ่ื้นัั�นั	ได้้ร่ืวมืกั็บองค์ก็รืสื่มืาช่ก็จัด้ตัั้�งเครืือข่่ายภ่ม่ืปัีญญา

รืะดั้บภ่ม่ืภาคทำ่�ร้่ืจัก็กั็นัในัชื�อภ่ม่ืปัีญญาชนัเผ่่าพื้ื�นัเมืืองและชนัเผ่่าพื้ื�นัเมืืองแห่ง

เอเช่ย	 (IKPA)	 ในัเดื้อนัม่ืถุีนัายนั	 2019	 เป้ีาปีรืะสื่งค์ข่อง	 IKPA	 คือก็ารืผ่ลัก็ดั้นั

ก็ารืยอมืรัืบ	 สื่ร้ืางความืเคารืพื้	 และให้เป็ีนัท่ำ�ปีรืะจัก็ษ์แก่็สื่าธารืณ์ะถ้ีงบทำบาทำ

ข่องชนัเผ่่าพืื้�นัเมืือง	 ในัฐานัะท่ำ�เป็ีนัส่ื่วนัหน้ั�งข่องผ้่่ร่ืเร่ื�มืด้ำาเน่ันัก็ารืปีก็ปัีก็รัืก็ษา

ทำรัืพื้ยาก็รืธรืรืมืชาต่ั้	 ท่ำ�ผ่่านัมืาเอไอพ่ื้พ่ื้ก็็ร่ืวมืงานักั็นัอย่างใก็ล้ช่ด้กั็บทัำ�งเครืือข่่าย

สืื่�อชนัเผ่่าพืื้�นัเมืืองและม่ืลน่ัธ่ชนัเผ่่าพืื้�นัเมืืองเพืื้�อก็ารืศ้ก็ษาและส่ื่�งแวด้ล้อมื	 เพืื้�อ

สื่ร้ืางพืื้�นัท่ำ�ก็ารืเร่ืยนัร้่ืและบอก็เล่าเรืื�องรืาวด่้	 ๆ	 จาก็ชุมืชนัส่่ื่สัื่งคมืท่ำ�ก็ว้างข้่�นั	 ทัำ�ง

ในัปีรืะเทำศและในัรืะดั้บสื่าก็ลด้้วย

	 หนัังสืื่อเล่มืน่ั�	 ได้้จัด้ทำำาข้่�นัในัช่วงว่ก็ฤตั้โคว่ด้	 –	 19	 ท่ำ�สื่ร้ืางผ่ลก็รืะทำบ

ไปีทุำก็หย่อมืหญ้า	ไม่ืเว้นัแม้ืแต่ั้ชุมืชนัชนัเผ่่าพืื้�นัเมืืองในัเข่ตั้ชนับทำและอย่่ในัพืื้�นัท่ำ�

ห่างไก็ล	 ก่็จก็รืรืมืหลายอย่างถ่ีก็จำากั็ด้เพืื้�อสื่กั็ด้กั็�นัก็ารืแพื้ร่ืรืะบาด้ข่องโรืคร้ืาย	

รืวมืถ้ีงก็ารืจำากั็ด้ก็ารืเด่้นัทำางออก็นัอก็พืื้�นัท่ำ�	โด้ยเฉพื้าะอย่างย่�งมืาตั้รืก็ารืสัื่�งห้ามื

คนันัอก็	(คนัในัเมืือง)	เด่้นัทำางเข้่าชุมืชนั	

	 แต่ั้นัับว่ายังโชคด่้	 	 ท่ำ�ช่วงเวลาสัื่�นั	 ๆ	 รืะหว่างก็ลางเดื้อนัเมืษายนัถ้ีง

ปีลายเดื้อนัพื้ฤษภาคมื	 ปีี	 2021	 ท่ำ�ปีรืะเทำศไทำยเร่ื�มืฟ้ื้�นัตัั้วจาก็ก็ารืแพื้ร่ืรืะบาด้

ข่องโรืคร้ืายรืะลอก็ท่ำ�สื่อง	 จ้งม่ืก็ารืผ่่อนัคลายมืาตั้รืก็ารืในัก็ารืเด่้นัทำางลงในับาง

พืื้�นัท่ำ�	เรืาไม่ืรือช้าท่ำ�จะร่ืบต่ั้ด้ต่ั้อหาชุมืชนัเพืื้�อข่อเข้่าไปีพ่ื้ด้คุยและสืื่�อสื่ารืเรืื�องรืาว

ท่ำ�ตัั้�งใจไว้ส่่ื่สื่ายตั้าผ้่่คนั	

	 ก็ารืเด่้นัทำางเพืื้�อบันัท้ำก็เรืื�องรืาวอันัทำรืงคุณ์ค่าและน่ัาปีรืะทัำบใจข่อง

เรืาครัื�งน่ั�	 เร่ื�มืจาก็ก็ารืตัั้�งเข็่มืท่ำศไปีท่ำ�ชุมืชนัไทำใหญ่บ้านัต่ั้อแพื้	 อำาเภอขุ่นัยวมื	

จังหวัด้แม่ืฮ่่องสื่อนั	 ภาคเหนืัอข่องปีรืะเทำศไทำย	 เป็ีนัชุมืชนัดั้�งเด่้มืและเป็ีนัเส้ื่นั

ทำางผ่่านัไปีส่่ื่ด่้านัข้่ามืแด้นัชั�วครืาวบ้านัห้วยต้ั้นันุ่ันัท่ำ�ต่ั้ด้กั็บชายแด้นัปีรืะเทำศเม่ืย

นัมืาเพืื้�อนับ้านั	 ดั้งนัั�นัก็ารืเด่้นัทำางค่อนัข้่างสื่ะด้วก็พื้ร้ือมืกั็บความืเจร่ืญท่ำ�เต่ั้บโตั้

ข้่�นัอย่างรืวด้เร็ืว	 ทำำาให้ด่้ผ่่วเผ่่นัแล้วบ้านัต่ั้อแพื้ไม่ืต่ั้างจาก็ชุมืชนัอื�นัในัเมืืองรือง

ท่ำ�ม่ืรืะบบสื่าธารืณ่์ปีโภคครืบครัืนั	 แต่ั้เมืื�อมืองให้ล้ก็ลงไปีอ่ก็จะพื้บว่าผ้่่คนัท่ำน่ั�แม้ื

จะโอบรัืบความืเจร่ืญแต่ั้ไม่ืเคยละท่ำ�งอัตั้ลัก็ษณ์์	 ตัั้วตั้นั	 และองค์ความืร้่ืดั้�งเด่้มื	

แต่ั้ได้้ผ่สื่มืผ่สื่านัมัืนัเข้่ากั็บว่ถ่ีช่ว่ตั้ใหม่ือย่างแนับเน่ัยนั	 โด้ยเฉพื้าะอย่างย่�ง

วัฒนัธรืรืมืทำางด้้านัอาหารืพืื้�นับ้านัและรืะบบก็ารืเก็็บรัืก็ษาเมืล็ด้พัื้นัธ์ุข่องชุมืชนั	

เรืาตัั้�งใจบันัท้ำก็ทุำก็เรืื�องรืาวจาก็คำาบอก็เล่าข่องสื่ตั้ร่ืแก็นันัำาชุมืชนั	 เพืื้�อให้มัื�นัใจ

ว่าไม่ืพื้ลาด้รืายละเอ่ยด้อะไรืไปี	 เพื้รืาะไม่ืร้่ืว่าจะม่ืโอก็าสื่ก็ลับมืาเย่�ยมืชุมืชนัอ่ก็

ครัื�งเมืื�อไหร่ื	ภายใต้ั้สื่ถีานัก็ารืณ์์เช่นัน่ั�		

	 หมุืด้หมืายท่ำ�สื่อง	เรืาได้้รัืบก็ารืต้ั้อนัรัืบจาก็ชุมืชนัลเวือะ	บ้านัละอ่บ

ตั้ำาบลห้วยห้อมื	 อำาเภอแม่ืลาน้ัอย	 ตัั้�งอย่่ในัจังหวัด้แม่ืฮ่่องสื่อนัเช่นัเด่้ยวกั็นั		

หม่่ืบ้านัน่ั�เป็ีนัท่ำ�ร้่ืจัก็อย่างอย่างก็ว้างข่วางในัฐานัะชุมืชนัทำ่องเท่ำ�ยวเช่งน่ัเวศ

วัฒนัธรืรืมื	และชุมืชนัท่ำ�ปีล่ก็ก็าแฟื้ชั�นัเล่ศ	แต่ั้ส่ื่�งท่ำ�เรืาสื่นัใจคือองค์ความืร้่ืในัก็ารื

ทำำาไร่ืหมุืนัเว่ยนั	 ก็ารืด่้แลรัืก็ษาทำรัืพื้ยาก็รื	 และก็ารืถ่ีายทำอด้องค์ความืร้่ืจาก็รุ่ืนั

ส่่ื่รุ่ืนัมืาจนัถ้ีงยุคปัีจจุบันั	

	 หมุืด้หมืายสุื่ด้ท้ำาย	เรืาได้้เบนัเข็่มืท่ำศก็ลับข้่�นัมืาท่ำ�จังหวัด้เช่ยงรืาย	เพืื้�อ

มืารัืบฟัื้งเรืื�องเล่าจาก็สื่ตั้ร่ืชนัเผ่่าอ่าข่่า	กั็บก็ารือนุัรัืก็ษ์ภ่ม่ืปัีญญาดั้�งเด่้มืก็ารืสื่ร้ืาง

ศ่นัย์สื่าธ่ตั้ว่ถ่ีช่ว่ตั้ชนัเผ่่าอ่าข่่าท่ำ�เป็ีนัทัำ�งศ่นัย์ก็ารืเร่ืยนัร้่ืเรืื�องเมืล็ด้พัื้นัธ์ุและเปี็นั

พืื้�นัท่ำ�แลก็เปีล่�ยนัเร่ืยนัร้่ืทำางวัฒนัธรืรืมืด้้วยท่ำ�น่ั�ทำำาให้เรืาได้้เร่ืยนัร้่ืส่ื่�งใหมื่ท่ำ�ไม่ืเคยร้่ื

มืาก่็อนั	 เช่นั	 ทำฤษฎ่ีเก็ษตั้รืเก้็าชั�นั	 เครืื�องมืือท่ำ�เป็ีนัเครืื�องช่�วัด้ความืหลาก็หลาย

ข่องพัื้นัธ์ุพืื้ชในัไร่ืหมุืนัเว่ยนัข่องชนัเผ่่าอ่าข่่าในัอด่้ตั้	 และบทำบาทำข่องสื่ตั้ร่ืในั

ฐานัะตัั้วแทำนัข่องความือุด้มืสื่มืบ่รืณ์์ข่องพืื้ชพัื้นัธ์ุ	

	 ก็ารืเด่้นัทำางรือบน่ั�ข่องเรืาส่ื่�นัสุื่ด้ลงพื้ร้ือมืกั็บความืเส่ื่ยด้ายท่ำ�เรืาไม่ือาจ

บันัท้ำก็และบอก็เล่าเรืื�องรืาวได้้มืาก็ก็ว่าน่ั�	 แต่ั้ข่ณ์ะเด่้ยวกั็นัก็็ทำำาให้เรืาม่ืความื

หวังใหม่ืเก่็ด้ข้่�นั	 เรืื�องเล่าจาก็สื่ามืพืื้�นัท่ำ�น่ั�	 เป็ีนัเหมืือนัคบเพื้ล่งท่ำ�จุด้ปีรืะก็ายให้

เรืาอยาก็เด่้นัทำางต่ั้อ	 เพืื้�อค้นัหาและแบ่งปัีนัเรืื�องรืาวด่้	ๆ	 อ่ก็นัับร้ือยพัื้นัท่ำ�ไม่ืเคย

เผ่ยแพื้ร่ืส่่ื่สื่าธารืณ์ะ	 ทัำ�งจาก็แง่มุืมืท่ำ�เรืายังไม่ืได้้พื้ล่ก็ด่้จาก็สื่ามืชุมืชนัน่ั�	 และอ่ก็

หลาย	 ๆ	 ชุมืชนัท่ำ�ยังคงด้ำารืงว่ถ่ีช่ว่ตั้อย่างสื่งบ	 เร่ืยบง่ายบนัฐานัองค์ความืร้่ืและ

ภ่ม่ืปัีญญาข่องตั้นัเอง	

	 ก็ารืเด่้นัทำางข่องเรืาในัรือบน่ั�ได้้ส่ื่�นัสุื่ด้ลงแล้ว	 ก้็าวต่ั้อไปีจะเป็ีนัก็ารืเร่ื�มื

ออก็เด่้นัทำางข่องเรืื�องรืาวจาก็ทัำ�งสื่ามืชุมืชนัส่่ื่โลก็ก็ว้าง	 เรืาหวังว่าคนัท่ำ�เปิีด้อ่านั

หนัังสืื่อเล่มืน่ั�	จะพื้าเรืื�องรืาวน่ัาปีรืะทัำบใจเด่้นัทำางไปีไก็ลแสื่นัไก็ลให้โลก็ได้้จด้จำา	

และจะเปี็นัแรืงบันัด้าลใจให้ชุมืชนัรัืก็ษาองค์ความืร้่ืดั้�งเด่้มืไว้ให้นัานัแสื่นันัานั

เหมืือนัเช่นัท่ำ�ทำำามืารุ่ืนัแล้วรุ่ืนัเล่า	

	 เรืาข่อข่อบคุณ์ชุมืชนับ้านัต่ั้อแพื้	 บ้านัละอ่บ	 จังหวัด้แม่ืฮ่่องสื่อนั	และ

ศ่นัย์วัฒนัธรืรืมือ่าข่่า	 จังหวัด้เช่ยงรืายท่ำ�เปิีด้โอก็าสื่และต้ั้อนัรัืบพื้วก็เรืาอย่าง

อบอุ่นั	 พื้ร้ือมืทัำ�งแบ่งปัีนัเรืื�องรืาวท่ำ�น่ัาปีรืะทัำบใจ	 อน้ั�ง	 เด่้นัทำางครัื�งคงเก่็ด้ข้่�นัไม่ื

ได้้หาก็ไม่ืได้้รัืบก็ารืเอื�ออำานัวยจาก็ม่ืลน่ัธ่ชนัเผ่่าพืื้�นัเมืืองเพืื้�อก็ารืศ้ก็ษาและส่ื่�ง

แวด้ล้อมื	 ท่ำ�เป็ีนัเสื่มืือนับ้านัข่องเครืือข่่ายสืื่�อชนัเผ่่าพืื้�นัเมืือง	 และท่ำ�สื่ำาคัญอย่าง

ย่�งข่อข่อบคุณ์สื่ำานััก็งานัความืร่ืวมืมืือเพืื้�อก็ารืพัื้ฒนัาแห่งนัอร์ืเวย์ท่ำ�สื่นัับสื่นุันัก็ารื

บันัท้ำก็เรืื�องรืาวในัครัื�งน่ั�	



Introduction
From the time when the Indigenous Media Network [IMN] was 
established in 2014 it has served as a continuing voice of the 
IndigenousPeoples in Thailand. It has attempted, to the best of 
its ability, to educate a wider audience about their community 
strengths and contributions. However, it seems that what it has 
achieved is but a handful of leaves, leaving an immense 
collection of stories to be studied and broadcasted. 

AIPP and its member organizations established the regional 
network of IndigenousKnowledge known as Indigenous 
Knowledge and Peoplesof Asia (IKPA) in June 2019. The goal 
of the IKPA is to advance the recognition, respect and visibility
of Indigenous Knowledge and Community lead initiatives at 
all levels.IMN, IKPA, and Indigenous Peoples Foundation for 
Education and Environment (IPF) have been jointly  undertaking
field visits, documenting action and initiatives of Thailand
Indigenous Peoples, and making them more visible among 
Indigenous Peoples’ Organizations, NGOs, UN agencies, and 
donor communities.IPF priority areas include Indigenous 
Peoples’ education, self-determined development, customary
land use and natural resource management.

Each time that we have visited these communities, we encounter
a vast array of greenery and forests, simple lifestyles, and 
serenity. But these are rich in remarkable identities, cultures, 
and valuable bodies of knowledge, things that the general Thai 
society should also enjoy. If you look deeper you’ll see that this 
richness remains and is transferredfrom generation to generation,
in ways that differ by beliefs and practices of the various ethnic 
groups. This motivates us to tell the many stories to those 
outside the communities, especially the “roles and knowledge 
of the Indigenous Women” – the key mechanisms of transfer. 
We are quite concerned that these stories are not recorded or 
disseminated in a timely manner and will be lost over time.

Fortunately, the IKPA, IPF and IMN got another interesting 
opportunityto continue working together to raise consciousness 
about Indigenous Women’s roles as a driving force of 
Indigenous potential and biodiversity through this pictorial
record. This documentation was prepared during the 
COVID-19pandemic which impacted heavily on all grass-roots 
communities, including those in remote locations. 

Many traditional activities were limited due to the measures 
required to eradicate the corona virus, including cessation 
of travel outside the localities, and especially persons outside 
entering the communities.  

However, the middle of April through May of 2021 saw a 
favorable period of reduced Covid threat and relaxation of 
travel restrictions, providing an opportunity to visit indigenous 
communities and record what actions the residents had taken.

During this period, we were able to record these impressive and 
valuable measures, with our compass first directed at the Shan 
village of Taw-pae, Khun Yuam District, Maehongson Province 
in northern Thailand – a traditional village leading to Huay 
Ton Noon Village on the border with Myanmar. Our travel was 
relatively easy and led to the superficial realization that the 
infrastructure in Taw-pae Village did not differ much from other 
villages with good infrastructure. But a deeper look showed that 
the growth and progress we saw did not cause a loss of identity 
and Indigenous Knowledge, but rather resulted in a merging 
of two lifestyles, particularly cultures of Indigenous food and 
agricultural seed preservation. We recorded as many stories as 
possible from the Indigenous Women’s leaders to ensure our 
confidence in the details, because we didn’t know when we 
could return again during the given the situation of covid.
 
The second trip was to the La’wer village of La-oob, Mae La Noi 
District, in Maehongson Province – a village well known for its 
eco-cultural tourism and premier coffee production. But we were 
more interested in  their lndigenous Knowledge on rotational
 agriculture, care & conservation of natural resources, and the 
transfer of such knowledge to future generations.

Lastly, our compass led us to Chiangrai Province to listen to the 
Akha women and their stories on the perpetuation of traditional
wisdom and the establishment of the Center for the 
Demonstration of Akha Lifestyles – a center for learning about 
seeds and the exchange of culture. There we learned about things 
we knew nothing of. For example, the 9 levels of agricultural
theory, tools for measuring crop diversity in the rotational 
farmlands, and the role of Indigenous Women as 
representatives of the richness of plant diversity.

This final trip concluded our documentation along with a 
sadness that we couldn’t collect more stories and benefit from 
the intelligence and commitment of the women. At the same 
time, we noted that this “adventure” gave us new hope from 
3 communities, and provided the fuel of new knowledge and 
lit the flame of inspiration. IMN, IPF and IKPA will organize 
more such trips to locate and research these stories which need 
to be shared with the public, and uncover more Indigenous 
Knowledge – from communities quietly continuing their 
“simple” lifestyles firmly grounded in their own wisdom and 
commitment.

These 3 trips are over now and our next task is to expand our 
understanding and public awakening based on sharing and 
accepting what we’ve learned. We want a wider public to read 
these stories and participate in a more inclusive expansion and 
use of “herstories”.  An appreciation of what’s been happening
among Indigenous Peoples for hundreds of years is a fine 
foundation for combining the old and the new in a diversity of 
knowledge and practices in a mutually respectful and firmer 
world.

We sincerely thank the villages of Taw-pae, and La-oob, and 
the Akha Cultural Center for allowing us to learn from them 
and their ancestors. This experience would not have been 
possible without the generous financial support of the Norwegian 
Agency for Development Cooperation (Norad).
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	 หมืุด้หมืายแรืก็ได้้พื้าเรืาเด้่นัทำางไก็ลถี้ง	 239	 ก็่โลเมืตั้รื	 จาก็จังหวัด้

เช่ยงใหมื่ผ่่านัเสื่้นัทำางลาด้ชันัและคด้เค่�ยวโค้งแล้วโค้งเล่า	 ใช่เวลาก็ว่าห้าชั�วโมืง	

จ้งเด้่นัทำางมืาถี้งบ้านัตั้่อแพื้และบ้านัหลวง	 ตั้ำาบลแมื่เงา	 อำาเภอขุ่นัยวมื	 จังหวัด้

แมื่ฮ่่องสื่อนั	 ซ้�งเปี็นัชุมืชนัไทำใหญ่ด้ั�งเด้่มืแห่งหนั้�งข่องจังหวัด้	 เปี็นัหมื่่บ้านัใหญ่

รืวมืแล้วก็ว่าสื่ามืรื้อยครืัวเรืือนั	 มืองผ่่วเผ่่นัทำ่�นั่�ด้่เหมืือนัชุมืชนัอื�นัทำั�วไปี	 ด้้วย

รืะยะห่างเพื้่ยง	 5	 ก็่โลเมืตั้รืจาก็ตั้ัวอำาเภอขุ่นัยวมื	 ชุมืชนัจ้งมื่ความืเจรื่ญค่อนั

ข่้างมืาก็	 ทำั�งสื่่�งก็่อสื่รื้าง	 โรืงเรื่ยนั	 และโรืงพื้ยาบาลสื่่งเสื่รื่มืสืุ่ข่ภาพื้ตั้ำาบล	 ผ่่้คนั

ในัหมื่่บ้านัก็็แตั้่งก็ายด้้วยชุด้ทำั�วไปีในัช่ว่ตั้ปีรืะจำาวันั	 ด้่ไมื่ตั้่างจาก็ชุมืชนัเจรื่ญในั

เมืืองรืองอื�นั	ๆ	ข่องปีรืะเทำศไทำย	

	 แตั้่ทำันัทำ่ทำ่�ได้้ย่นัคำาก็ล่าวทำัก็ทำายว่า	 “ใหมื่	 สื่่ง	 ค่า”	 หรืือแปีลว่า	

“สื่วัสื่ด้่”	 ก็็เรื่�มืสื่ัมืผ่ัสื่ได้้ถี้งอัตั้ลัก็ษณ์์	 ภาษา	 และวัฒนัธรืรืมืข่องชาวไทำใหญ่ทำ่�

ซุก็ซ่อนัไว้ภายในั	 เรืาในัฐานัะคนันัอก็	 แค่ตั้้องใช้เวลาให้เพื้่ยงพื้อเพื้ื�อเรื่ยนัรื่้สื่่�ง

ตั้่าง	ๆ	เหล่านั่�	รืาวก็ับว่าเปี็นับทำทำด้สื่อบความืไว้วางใจจาก็ชุมืชนัตั้่อผ่่้มืาเยือนั	ทำ่�

ค่อย	ๆ 	บอก็เล่าเรืื�องรืาวออก็มืาทำ่ละข่ั�นั	เปีิด้เผ่ยคุณ์ค่าข่องวัฒนัธรืรืมืตั้ามืลำาด้ับ

แห่งความืไว้วางใจ	 เรืาจำาเปี็นัตั้้องแสื่ด้งความืจรื่งใจให้เพื้่ยงพื้อจนัชุมืชนัวางใจ

และแบ่งปีันัสื่่�งทำ่�เรืาอยาก็รื่้	ซ้�งแนั่นัอนัว่าเรืาตั้ั�งธงไว้นัานัหลายสื่ัปีด้าห์ว่าจะมืาทำ่�

นั่�เพื้ื�อค้นัหาบทำบาทำสื่ตั้รื่ในัก็ารืด้่แลจัด้ก็ารืทำรืัพื้ยาก็รืธรืรืมืชาตั้่	 และบทำบาทำในั

ก็ารืสื่่งเสื่รื่มืความืหลาก็หลายทำางช่วภาพื้ในัชุมืชนั	 แตั้่เรืาเองก็็เตั้รื่ยมืใจก็ับเรืื�อง

รืาวมื่ตั้่ใหมื่ทำ่�อาจไมื่ตั้รืงก็ับทำ่�ตั้ั�งใจไว้	

	 เจ้าข่องเสื่่ยง	 “ใหมื่	 สื่่ง	 ค่า”	 คนัเปีิด้ปีรืะตั้่ตั้้อนัรืับเรืาเข่้ามืาพื้่ด้คุย

คือคุณ์วนั่จชญา	 ก็ันัทำะยวง	 ผ่่้คนัในัสื่ังคมือาจรื่้จัก็เธอในัหลายหลาก็บทำบาทำ

หนั้าทำ่�แตั้ก็ตั้่างก็ันั	 แตั้่เหตัุ้ผ่ลทำ่�เรืาตั้ัด้สื่่นัใจมืาเคาะปีรืะตั้่สื่อบถีามืเรืื�องรืาวในั

ครืั�งนั่�	ก็็เนัื�องในัฐานัะทำ่�เธอเปี็นัผ่่้รื่้คนัหนั้�งข่องชาตั้่พื้ันัธุ์ไทำใหญ่	ไมื่ว่าจะเปี็นัด้้านั

อาหารื	สื่มืุนัไพื้รื	และก็ารืเก็็บรืัก็ษาเมืล็ด้พื้ันัธุ์พื้ืชทำ้องถี่�นั	และทำ่�สื่ำาคัญวนั่จชญา

มื่บทำบาทำเปี็นัหนั้�งในัแก็นันัำาสื่ตั้รื่ชนัเผ่่าพื้ื�นัเมืืองในัปีรืะเทำศไทำยด้้วย	

	 หาก็ก็ารืพื้บกั็นัครืั�งแรืก็ทำำาให้เก่็ด้ความืปีรืะทัำบใจผ่่านัก็ารืสื่บตั้า	

เพื้รืาะด้วงตั้าเปีรื่ยบเสื่มืือนัหนั้าตั้่างข่องหัวใจ	 ความืปีรืะทำับใจข่องเรืาในัครืั�ง

นั่�	 ก็็คงไมื่ตั้่างก็ันั	 หาก็แตั้่เปีล่�ยนัจาก็ด้วงตั้ามืาเปี็นัเมืนั่อาหารืพื้ื�นับ้านัทำ่�หลาก็

หลาย	 หนั้าตั้านั่าทำานั	 อันัจะเปี็นัปีรืะตั้่บานัก็ว้างเปีิด้ให้เรืาได้้เข่้าชมื	 และเรื่ยนั

รื่้องค์ความืรื่้ด้ั�งเด้่มืข่องไทำใหญ่	 ว่าก็ว่าจะมืาเปี็นัอาหารืจานัหนั้�งบนัโตั้๊ะนัั�นั	 มื่

ทำ่�มืาอย่างไรืบ้าง	 และแนั่นัอนัว่าคงไมื่มื่ใครืบอก็เล่าเรืื�องรืาวได้้ด้่ไปีก็ว่าเจ้าข่อง

วัฒนัธรืรืมืผ่่้ปีรืุงอาหารืในัมืื�อนั่�		

“บ้านต่อแพ เป็นชุมชนไทใหญ่ดั้งเดิม
วันเวลาผ่านไป ท�าให้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป

ตามกระแสของสังคม แต่ก็ยังมีความโชคดีที่ ชุมชนเรายังได้
รักษาวัฒนธรรมการแต่งกาย  ภาษา

 และที่ส�าคัญคือเรื่องอาหารการกินไว้ได้อยู	่”

Our first destination took us 5 hours and 239 kilometers from 
Chiangmai to Maehongson Province, following numerous
uphill and winding roads, to the traditional Shan communities
of Taw-pae and Bahn Luang in Mae-ngao Sub- district,  Khun 
Yuam District.  On first sight, the 300 households seemed like 
most other rural communities, but these were only 5 kilometers
distant from the district and showed signs of prosperity, 
e.g. construction, schools, rural hospital. The residents wore 
everyday clothing, not unlike other well-off communities 
throughout Thailand.   

But when we heard the words ‘new’, ‘high’, ‘value’ – meaning 
‘welcome’  – we began to feel the identity and language/culture 
of the Shan hidden inside. As outsiders, we gradually learned 
about their valued culture step-by-step, story-by story; a kind 
of a test of our sincerity before they trusted us and shared the 
things we wanted to know.  We expected this and had raised 
our flag several weeks ago in our commitment to understanding 
the role of women in caring for the local natural resources and 
promoting biodiversity. Yes, we had already prepared ourselves 
for their stories in a new dimension that might not equate with 
our own expectations.  

The owner of the terms ‘new’, ‘high’, ‘value’ who opened her 
door and invited us in was Ms. Wanitchaya Kantayuang, known 
to the villagers in different roles and duties. Our rationale in 
deciding to knock on the door of Khun Wanitchaya was her 
knowledge of ethnic Shan and their wisdom about food, herbs, 
and the conservation of local agricultural seeds. Moreover, she is 
a respected Indigenous Women’s leader in the country.

Our first impression

If initial eye contact leads to first impressions, based on the
concept that the eye is the window to the heart, we accept this. 
If we change from the ‘eye’ to the local menu of delicious food 
varieties, we now have an open door to learning about the
traditional Shan through a ‘teacher of food’. Thus, there was 
confidence in knowing that no one can better instruct us than 
the owner of the culture relating herstories through food 
preparation. 

“Taw-pae is a traditional Shan community.
As time passes many things are changed

by the social currents, but we are fortunate that our community
 preserves its culture. Our dress, our language and, importantly, 

our food is still with us”
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	 วน่ัจชญา	ยืนัยันัว่าแม้ืชุมืชนัจะเปีล่�ยนัแปีลงไปีตั้ามืยุคสื่มัืยและโอบรัืบ

ความืเจร่ืญเข้่ามืา	แต่ั้อัตั้ลัก็ษณ์์ตัั้วตั้นัคนัไทำใหญ่ยังคงอย่่อย่างมัื�นัคง	ไม่ืว่าจะเป็ีนั

เรืื�องภาษา	 เครืื�องแต่ั้งก็าย	 ความืเชื�อดั้�งเด่้มื	 และท่ำ�สื่ำาคัญท่ำ�สุื่ด้คือวัฒนัธรืรืมืด้้านั

อาหารืก็ารืก่็นั	 เช่นัท่ำ�จัด้เร่ืยงไว้ในัสื่ำารัืบตั้รืงหน้ัาเรืา	 แต่ั้ท่ำ�สื่ะดุ้ด้ตั้าก็็ถืีออาหารืท่ำ�

ม่ืลัก็ษณ์ะเป็ีนัแผ่่นัก็ลมื	 แห้งบางส่ื่นัำ�าตั้าล	 ท่ำ�เร่ืยก็ว่า	 “ถัี�วเน่ัาแข่่บ”	 ซ้�งเจ้าข่อง

วัฒนัธรืรืมืภ่ม่ืใจนัำาเสื่นัอว่า	 เป็ีนัอาหารืท่ำ�เอ่ยชื�อแล้วคนัจะร้่ืทัำนัท่ำว่าเป็ีนัอาหารื

ไทำใหญ่	

ในัอด่้ตั้ท่ำ�ยังไม่ืม่ืเครืื�องปีรุืงรืสื่มืาก็มืายนััก็	ชาวไทำใหญ่จะใช้	“ถัี�วเน่ัาแข่่บ”

เป็ีนัเครืื�องปีรุืงในัอาหารืหลัก็เกื็อบทุำก็เมืน่ั	 เพื้รืาะเข้่าได้้กั็บทัำ�งอาหารืปีรืะเภทำ

แก็ง	 เมืน่ันัำ�าพื้ร่ืก็	 หรืือจะย่างไฟื้ทำานัแบบแผ่่นัเลยก็็ได้้	 เป็ีนัภ่ม่ืปัีญญาก็ารืถีนัอมื

อาหารืในัอด่้ตั้สื่ามืารืถีเก็็บไว้นัานัข้่ามืปีีได้้	 ส่ื่วนัวัตั้ถุีด่้บในัก็ารืผ่ล่ตั้“ถัี�วเน่ัาแข่่บ”	

ก็็มืาจาก็ถัี�วเหลืองนัั�นัเอง		

	 นัอก็จาก็นัำามืาแปีรืร่ืปีเป็ีนัถัี�วเน่ัาแข่่บแล้ว	 คนัไทำใหญ่ยังนัำาถัี�วเหลือง

ไปีแปีรืร่ืปีเป็ีนัเมืน่ัอาหารือื�นั	ๆ	ไม่ืว่าจะเป็ีนัถัี�วเน่ัาซา	เต้ั้าห้่ก้็อนั	หรืือแม้ืก็รืะทัำ�ง

นัำ�ามัืนัถัี�วเหลือง		 ส่ื่วนัเมืน่ัอาหารืจานัรือง	ข่นัมืคบเค่�ยว	หรืือแม้ืก็รืะทัำ�งอาหารืท่ำ�

เป็ีนัส่ื่วนัปีรืะก็อบในัพ่ื้ธ่ก็รืรืมืความืเชื�อ	ก็็หน่ัไม่ืพ้ื้นัเมืล็ด้พัื้นัธ์ุชน่ัด้ต่ั้าง	ๆ	เช่นั	ถัี�ว

ลายเสืื่อ	ถัี�วเหลืองด้ำา	งาข่าว	งาด้ำา	งามืนั	เป็ีนัเหมืือนัวัตั้ถุีด่้บต่ั้ด้ครัืวท่ำ�จะข่าด้ไม่ื

ได้้	เพื้รืาะไม่ืใช่แค่เรืื�องก็ารืก่็นั	แต่ั้บ่งบอก็ถ้ีงว่ถ่ีช่ว่ตั้ท่ำ�ยังคงอย่่ด้้วย		

“ความสัมพันธ์ระหว่างเมล็ดพันธ์ุ กับวิถีีชีวิตคนไทใหญ่ 

คิดว่าเป็นส่ิงท่ีส�าคัญท่ีสุด เพราะว่าถ้ีาเราไม่มีเมล็ดพันธ์ุ 

เราก็ไม่มีความม่ันคงทางอาหาร เน่ืองจากเมล็ดพันธ์ุท่ีเราท�าเอง

 เราม่ันใจว่ามีความสมบูรณ์์  เป็นเมล็ดพันธ์ุท่ีไม่ได้ผ่านสารเคมีต่าง ๆ 

เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนไทใหญ่ กับวิถีีชีวิตของเรา 

มันมีความสัมพันธ์เร่ืองของการแบ่งปัน การให้ 

การช่วยเหลือเก้ือกูลกันอยู่”

Wanitchaya affirms that although her community has changed 
in these new times with external influences, the Shan identity 
has not, whether it be language, dress, traditional beliefs, and, 
most importantly, the culture of food. For example, the food
 before us. But what catches the eye is that in the form of a flat 
circle, brown and dry, which is called ‘fermented soybeans’, 
she is proud to announce that this is a dish which everyone 
recognizes as Shan upon hearing the name.

In the past there were very few seasonings and the Shan used 
fermented soybeans to enhance nearly all major dishes, because 
it goes well with curries, chili sauce, and roasted meals. This 
was the wisdom of Shan food preservation in the past. Foods 
could be kept for a year, just using soybeans.

Although soybeans can be altered in form and texture, the Shan 
used fermented soybeans for new menus, such as fermented 
sa soybeans, tofu, or even soybean oil. Lesser menus included 
the use of various seeds in making snacks and even foods used 
in spiritual ceremoniesdemanded by beliefs. For example, 
tiger-striped beans, black soybeans, and black sesame.  Beans 
and seeds are essential raw materials in every kitchen, not only 
for eating but in following Shan ways.   

“The relation between seeds and Shan lifestyle is most important
because without seeds there would be no food security.

When we produce the seeds ourselves, 
we are confident they are perfect.

Seeds that are not produced with various chemicals
show the relation between the Shan and our lifestyle,

which correlates with sharing, giving, and supporting.”
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เมล็็ดพัันธ์ุ์� การรักษา แล็ะแบ่่งปััน 

	 วน่ัจชญาชวนัให้เรืาเห็นัว่า	 ก็ว่าจะเป็ีนัอาหารืแต่ั้ละเมืน่ั	 ต้ั้องอาศัย

ทัำ�งวัตั้ถุีด่้บชั�นัด่้ท่ำ�ชุมืชนัผ่ล่ตั้เอง	 แปีรืร่ืปีอย่างปีรืาณ่์ตั้ด้้วยองค์ความืร้่ืดั้�งเด่้มืท่ำ�

สืื่บทำอด้กั็นัมืาจาก็รุ่ืนัส่่ื่รุ่ืนั	 และด้้วยความืผ่่ก็พัื้นัรืะหว่างคนักั็บวัฒนัธรืรืมือาหารื

ก็ารืก่็นัท่ำ�ไม่ืสื่ามืารืถีแยก็ข่าด้จาก็กั็นัได้้	 ชุมืชนัไทำใหญ่จ้งต้ั้องม่ืว่ธ่ก็ารืหมุืนัเว่ยนั

แบ่งปัีนัเมืล็ด้พัื้นัธ์ุกั็นัภายในัชุมืชนั	 เพืื้�อไม่ืให้ส่ื่ญหายไปี	 เป็ีนัก็ารืสื่ร้ืางรืะบบ

ความืมัื�นัคงทำางอาหารืโด้ยไม่ืต้ั้องพ้ื้�งพื้าก็ารืซื�อจาก็ภายนัอก็	 และเนืั�องจาก็ม่ื

พัื้นัธ์ุพืื้ชท่ำ�หลาก็หลาย	ครือบครัืวหน้ั�งไม่ืสื่ามืารืถีปีล่ก็ให้ครืบได้้ทุำก็ชน่ัด้	ในัแต่ั้ละ

ปีีจ้งม่ืก็ารืตั้ก็ลงให้แต่ั้ละครือบครัืวในัชุมืชนัปีล่ก็พืื้ชต่ั้างชน่ัด้กั็นั	 แล้วค่อยนัำา

ผ่ลผ่ล่ตั้มืาแลก็เปีล่�ยนัหลังฤด่้เก็็บเก่็�ยว	

 “ด้วยว่า...ครอบครัวหน่่งไม่สามารถีจะเก็บเมล็ดพันธ์ุได้ท้ังหมด

 เพราะคนไทใหญ่มีเมล็ดพันธ์ุท่ีเยอะมาก บางคนก็จะปลูกหน่่งชนิด สองชนิด

 แล้วน�ามาแลกเปล่ียนกัน เช่น บางคนก็จะมีงา ถ่ัีวเหลือง ถ่ัีวลิสง 

และบางคนก็จะมีถ่ัีวเขียว ก็น�ามาแลกเปล่ียนกันในชุมชน 

เป็นการรักษาเมล็ดพันธ์ุ ให้มีปลูกได้ในทุก ๆ ปี

 ถ่ีงแม้ว่าจะไม่มีเมล็ดพันธ์ุจากข้างนอก 

แต่ว่าชุมชนท่ีน่ีมีความม่ันคงทางเมล็ดพันธ์ุ 

เพราะว่าเรามีการอนุรักษ์ สืบทอด

 และการแบ่งปันอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด”

Seeds: caring and sharing 

Wanitchaya let us know that every food and menu requires 
first class ingredients produced by the community, and careful
preparation with their Indigenous Knowledge passed on 
through generations, and a firm connection between the people 
and the culture of food. Therefore, the Shan must use rotational
methodsof sharing seeds within the community to limit any 
possible extinction. This  forms their system of food security, 
which requires no dependence on the outside. Since no one 
family can plant the whole variety of seeds every year, each 
family must produce different crops and the seeds to be shared 
after the harvest. 

“Because no single family can produce everything, and the Shan use 
numerous varieties, the families produce one or two types of seed and 

then share with others. For example, one family may have sesame, 
soybeans and peanuts, while another has green beans. They exchange 

their products within the community and preserve the seeds 
throughout the year. The community uses no seeds from outside, 
maintaining seed security because we conserve, transfer to new 

generations, and share without end.”
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Photo captions

คำำ�บรรย�ยภ�พ

01	 แปีลงเก็ษตั้รื	บ้านัต่ั้อแพื้	จังหวัด้แม่ืฮ่่องสื่อนั	/	Agricultural	field,	Taw-pae	Village,	Maehongson	Province.	

02	 วน่ัจชญา	ก็ำาลังต้ั้มืถัี�วเหลืองเพืื้�อนัำาไปีแปีรืร่ืปีเป็ีนัถัี�วเน่ัาแข่่บ	/	Wanichaya	boils	soybeans	to	process	into	“fermented	soybean	dish	”

03	 ถัี�วเนัาแข่่บ	/	fermented	soybeans

04	 เต้ั้าห้่	/	tofu

05	 ถัี�วเหลืองท่ำ�ฝ่่อ	จะถ่ีก็คัด้ท่ำ�งออก็ไปี	/	Wilted	soybeans	to	be	discarded	

06	 นัำ�าพื้ร่ืก็ถัี�วเน่ัาแข่่บ	/		Fermented	soybean	chili	sauce

07	 งาด้ำา	-	งามืนั	-	งาข่าว	/		Black,	mon,	and	white	sesame

08	 งาสื่ามืชน่ัด้ท่ำ�ข่าด้ไม่ืได้้	/		The	3	types	of	sesame	always	needed

09	 เผ่าหอมืแด้ง	ก็รืะเท่ำยมื	มืะเขื่อเทำศ	ก่็อนันัำามืาโข่ลก็เข้่าด้้วยกั็นั	/	Roasted	red	onions,	garlic,	and	tomatoes	before	mixing	

10	 นัำ�าพื้ร่ืก็ถัี�วเน่ัา	ในัสื่ำารัืบ	/Fermented	soy	beans	in	the	pack

11	 ข้่าวโพื้ด้พืื้�นับ้านั	/	Local	corn

12	 ถัี�วเหลืองด้ำา	/	Black	soybeans

13	 ถัี�วลายเสืื่อ	/	Tiger-stripe	beans

14	 ถัี�วเข่่ยว	/	Green	beans
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	 หลังจาก็ท่ำ�เร่ืยงร้ือยถ้ีอยคำาบอก็เล่าจาก็บ้านัต่ั้อแพื้	อำาเภอขุ่นัยวมื

จังหวัด้แม่ืฮ่่องสื่อนัเสื่ร็ืจแล้วก็็ได้้เวลาออก็เด่้นัทำางเสื่าะแสื่วงหาเรืื�องรืาวในั

ชุมืชนัต่ั้อไปี	 ครัื�งน่ั�เข็่มืท่ำศเรืาเบนัไปีท่ำ�ชุมืชนัลเวือะท่ำ�บ้านัละอ่บ	 ตั้ำาบลห้วยห้อมื	

อำาเภอแม่ืลาน้ัอย	 ในัจังหวัด้แม่ืฮ่่องสื่อนัอ่ก็เช่นัเด่้ยวกั็นั	 ม่ืหลายเหตุั้ผ่ลมืาก็ท่ำ�

เรืาตัั้ด้ส่ื่นัใจเด่้นัทำางมืาท่ำ�น่ั�	 ไม่ืว่าจะเป็ีนัตั้ำานัานัจาร้ืก็ถ้ีงคนัลเวือะ	 ว่าเป็ีนัคนัพืื้�นั

ถ่ี�นัดั้�งเด่้มืในัเข่ตั้ภาคเหนืัอตั้อนับนัข่องปีรืะเทำศไทำย	 ม่ือาณ์าจัก็รืรุ่ืงเรืืองก่็อนัจะ

ล่มืสื่ลายไปีเมืื�อปีรืะมืาณ์	1200	ก็ว่าปีีก่็อนั	ชาวเมืืองจ้งแยก็ย้ายกั็นัไปีตัั้�งถ่ี�นัฐานั

ตั้ามืภ่เข่าส่ื่งในัพืื้�นัท่ำ�ต่ั้าง	 ๆ	 หรืือด้้วยเหตุั้ผ่ลท่ำ�เป็ีนัชุมืชนัท่ำองเท่ำ�ยวเช่งวัฒนัธรืรืมื	

ม่ืชื�อเส่ื่ยงโด่้งดั้งทัำ�งเรืื�องผ้่าทำอและเปี็นัชุมืชนัผ่ล่ตั้ก็าแฟื้ทำ่�เป็ีนัพืื้ชเศรืษฐก่็จข่อง

ชุมืชนั	 ควบค่่ไปีกั็บก็ารืทำำาไร่ืหมุืนัเว่ยนั	 แต่ั้นัั�นัยังไม่ืเพ่ื้ยงพื้อ	 เหตุั้ผ่ลเด็้ด้ท่ำ�ช่�ข่าด้

ว่าเรืาควรืมืาท่ำ�น่ั�	 ไม่ืใช่เพื้รืาะเรืื�องรืาวท่ำ�ถ่ีก็บอก็เล่าไปีแล้วในัหลายพืื้�นัท่ำ�สืื่�อ	 หาก็

แต่ั้เป็ีนัก็ารืค้นัหาคำาตั้อบหรืือกุ็ญแจสื่ำาคัญท่ำ�ทำำาให้ชุมืชนัแห่งน่ั�ยังคงรัืก็ษาอัตั้

ลัก็ษณ์์วัฒนัธรืรืมืไว้ได้้อย่างเข้่มืแข็่ง	 ไม่ืว่าเวลาจะผ่่านัไปีแล้วก่็�ร้ือยก่็�พัื้นัปีีแล้ว

ก็็ตั้ามื

	 เรืาคงไม่ือาจพื้บคำาตั้อบท่ำ�ตั้ามืหา	 หาก็ไม่ืได้้รัืบความืช่วยเหลือจาก็

คุณ์ฉัตั้รืชัย	ชมืพื้นัา	ท่ำ�นััด้หมืายผ้่่ร้่ืข่องชุมืชนัไว้ให้	และคงหาตัั้วกั็นัไม่ืพื้บภายในั

ชุมืชนัใหญ่นัับร้ือยหลังคาเรืือนั	หาก็คุณ์ปีณ์ชัย	 จันัตั้า	ไม่ืมืา	ไม่ืได้้รัืบความืช่วย

เหลือแล้วเช่ญเรืาข้่�นัไปีจ่บนัำ�าชาบนับ้านั	พื้ร้ือมืวานัให้	“ด้.ช.	โฟื้ล์ค”	ล่ก็ชายวัย

ส่ื่บสื่ามืข่วบ	ว่�งไปีแจ้งกั็บผ้่่ร้่ืว่าคนัท่ำ�นััด้หมืายกั็นัไว้เด่้นัทำางมืาถ้ีงแล้ว		

ไม่ืเพ่ื้ยงเท่ำาน่ั�คุณ์ปีณ์ชัย	ยังอาสื่าขั่บรืถีพื้าเรืาไปียังป่ีาชุมืชนั		ไร่ืหมุืนัเว่ยนั

และสื่ถีานัท่ำ�ต่ั้าง	 ๆ	 	 ตั้ลอด้ทัำ�งวันัด้้วย	 เรืานัั�งไปีพื้ลางพ่ื้ด้คุยไปีพื้ลาง	 ผ่่านัไปีไม่ื

นัานันััก็เด็้ก็ชายก็็เด่้นัก็ลับมืา	 พื้ร้ือมืทัำ�งม่ืหญ่งวัยก็ลางคนัสื่วมืชุด้ส่ื่ข่าวดั้�งเด่้มื

ข่องชนัเผ่่าลเวือะเด่้นัตั้ามืมืาด้้วย	 เด้าไม่ืยาก็ว่าต้ั้องเป็ีนัผ้่่ร้่ืท่ำ�เรืานััด้หมืายไว้

แน่ันัอนั	 และอ่ก็สัื่ก็พัื้ก็ก็็ม่ืเพืื้�อนัข่องน้ัองโฟื้ล์คพื้ร้ือมืด้้วยคุณ์แม่ืเด่้นัข้่�นัมืาร่ืวมื

วงนัำ�าชาสื่มุืนัไพื้รืพืื้�นับ้านั	 หลังจาก็ทุำก็คนัร้่ืจัก็กั็นัแล้วเรืาก็็เร่ื�มืพ่ื้ด้คุยไถ่ีถีามืถ้ีง

วัฒนัธรืรืมื	และว่ถ่ีช่ว่ตั้ข่องชุมืชนั	 โด้ยม่ืคุณ์ปีณ์ชัยคอยช่วยแปีลในับางช่วงและ

อธ่บายเสื่ร่ืมืในัส่ื่วนัท่ำ�เป็ีนัคำายาก็	ๆ	

	 ด้้วยความืเป็ีนัชาต่ั้พัื้นัธ์ุดั้�งเด่้มืและม่ืปีรืะวัต่ั้ศาสื่ตั้ร์ืยาวอันัยาวนัานั	

จ้งม่ืเรืื�องรืาวน่ัาสื่นัใจเยอะมืาก็	 ทัำ�งในัม่ืต่ั้ความืเชื�อดั้�งเด่้มื	 เช่นั	 ก็ารืบ่ชาเสื่าอ่นั

ทำข่่ลหรืือเสื่าหลัก็เมืืองข่องชุมืชนั	 เป็ีนัศ่นัย์รืวมืจ่ตั้ใจและแสื่ด้งความืเคารืพื้บ่ชา

ด้วงว่ญญาณ์บรืรืพื้บุรุืษผ้่่ก่็อตัั้�งเมืืองหรืือชุมืชนั	 ความืเชื�อเก่็�ยวกั็บป่ีาศัก็ด่้�ส่ื่ทำธ่�

และก็ารืจัด้ก็ารืทำรัืพื้ยาก็รืธรืรืมืชาต่ั้	 รืวมืถ้ีงรืะบบก็ารืเก็ษตั้รืแบบไร่ืหมุืนัเว่ยนั

เป็ีนัต้ั้นั	 จนัก็รืะทัำ�งในัท่ำ�สุื่ด้	 เรืาก็็เหมืือนักั็บเจอคำาตั้อบลาง	 ๆ	 เมืื�อผ้่่ร้่ืได้้เปิีด้เผ่ย

ให้เรืาเห็นัถ้ีงวัฒนัธรืรืมื	 ความืเชื�อ	 และค่าน่ัยมืท่ำ�เป็ีนักุ็ญแจหลัก็ในัก็ารืรัืก็ษาอัตั้

ลัก็ษณ์์ว่ถ่ีช่ว่ตั้ดั้�งเด่้มืให้ตั้ก็ทำอด้มืาจนัถ้ีงทุำก็วันัน่ั�

Now that the stories from Taw-pae Village, Khun Yuam District, 
Mae Hong Son Province were told, it is time for us to embark 
on a new search for stories in the next village. This time we are 
headed to the La’wer Community in La-oob Village, Huai Hom 
Subdistrict, Mae La Noi District of Mae Hong Son Province.

We were attracted to this place for many reasons.  One of those 
is the legend on an inscription that claimed the La’wer peo-
ple were the natives of the upper northern region of Thailand 
who lived in a prosperous empire before it collapsed about 
1,200 years ago. The townspeople then dispersed and ended up 
settling down in the highlands. Another reason is that the village
 is thriving on cultural tourism. They are known for their woven 
fabrics and economic crop like coffee beans. But that is not all.  
The deciding factor that finally sent us here is not stories that 
have already been told in various media outlets, but a hope to 
find the community’s key to maintaining such a strong cultural 
identity that stands the test of time.

We would not have found the answers we were looking for 
without Khun Chatchai Chompana who arranged for us to 
meet with the community’s knowledge keeper. Also, we would 
have been lost in the village of hundreds of households in an 
attempt to find the person were it not for Khun Panachai Chanta’s 
help. He invited us into his house for a cup of tea while “Folk”, 
his thirteen-year-old son, was asked to inform the knowledge 
keeper of our arrival. What’s more, Khun Panachai volunteered 
to drive us to the community forest, the rotational farms, and 
other places around the village throughout the day.

We sat and chatted for a while until the boy returned along with 
a middle-aged woman who wore the traditional white dress of 
the La’wer. It is out of the question that she was the one we have 
made an appointment with. Soon after, Folk’s friends and mother
joined us for a traditional herbal tea party. 

After everyone was introduced to one another, we began
discussing the community’s culture and way of life. Khun  Panachai
offered himself as translator where difficult words or concepts 
came up.

As a native ethnic group member with a long history, the lady 
had so many interesting stories to tell, including the traditional 
practice like shifting cultivation, and beliefs such as their respect 
for Inthakhin Pillars – pillars that were erected to serve as a home 
to the community’s guardian spirits – as a spiritual anchor. 
The Pillars is where the community members would pay 
homage to the spirits of the ancestors of the community’s 
founders. The answers to the question that brought us here  gently
unfolded as the knowledge keeper shared with us the key 
traditions, beliefs and values essential to preserving the
traditional way of life.

หม์ดท่ี่�ส่อง “ส่่งไม้ต่่อ” The second destination:
 Passing the baton 



-23- -24-

“ชนเผ่าล็เวือะมีส์ภาษิตแบ่บ่นี้นะ 

ข้าวหนึ่งต้น เล็ี้ยงคนได้หนึ่งคน 

ข้าวหนึ่งต้น เล็ี้ยงคนทั้งครอบ่ครัวได้ 

แล็ะข้าวหนึ่งต้น ก็สามารถเล็ี้ยงคนได้ทั้งโล็ก”

คุณ์ป้ีาจันัทำร์ืคำา	 บงก็ชว่จ่ตั้รืรุ่ืง	 หน้ั�งในัผ้่่ร้่ืยก็สุื่ภาษ่ตั้ข้่�นัมืา	 พื้ร้ือมืทัำ�งอธ่บาย

ความืหมืายอันัล้ก็ซ้�งท่ำ�ซ่อนัอย่่ภายในัถ้ีอยคำาเหล่านัั�นัว่า	 “ข้่าวหน้ั�งต้ั้นั	 เล่�ยงคนั

ได้้หน้ั�งคนั”	 เพื้รืาะข้่าวนัั�นัออก็รืวงแตั้ก็ก็อได้้	 เมืล็ด้พัื้นัธ์ุข่องข้่าวหน้ั�งก่็อเมืื�อนัำา

ไปีปีล่ก็ในัปีีหน้ัาก็็สื่ามืารืถีเล่�ยงคนัหน้ั�งคนัให้อ่�มืได้้เป็ีนัมืื�อหรืืออาจเป็ีนัวันั	 และ

หาก็นัำาบางส่ื่วนัไปีเก็็บรัืก็ษาปีล่ก็ต่ั้อในัปีีหน้ัาก็็จะได้้ผ่ลผ่ล่ตั้เพ่ื้�มืข้่�นัเพ่ื้ยงพื้อ

ให้เล่�ยงคนัได้้ทัำ�งครือบครัืว	ทำำาเช่นัน่ั�ไปีเรืื�อย	 ๆ	 จาก็ข้่าวหน้ั�งต้ั้นั	 ข่ยายเป็ีนัหน้ั�ง

ก็อ	 และเพ่ื้�มืข้่�นัทำว่ค่ณ์จนัสื่ามืารืถีเล่�ยงคนัได้้ทัำ�งโลก็	 หาก็ด่้แลรัืก็ษาทัำ�งพัื้นัธ์ุข้่าว	

พัื้นัธ์ุพืื้ช	 และทำรัืพื้ยาก็รืธรืรืมืชาต่ั้ให้ด่้	 ท่ำ�สื่ำาคัญคือก็ารืแบ่งปัีนัเกื็�อก่็ลรืะหว่าง

เพืื้�อนัมืนุัษย์ด้้วยกั็นั	

“A La’wer saying goes:
One rice plant can feed one person.

One rice plant can feed the whole family.
And one rice plant can feed the whole world.”

Auntie Chankham Bongkotvijitrung, the knowledge keeper 
recited the saying before explaining the profound meaning 
behind those words: One rice plant can feed one person because 
they produce grains which drop off and grow into another plant. 
When the grains from that new plant are sowed the next season,
they will grow and feed a person for a meal or even a day. 
If some of the grains are saved for the next season, they will 
produce enough rice to feed the whole family. When this 
practice  is continued, the rice will multiply until there is enough to 
feed the whole world. The key is to take care of the seeds and natural
resources, as well as to share what we have with our fellow
humans. 

16
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คนล็เวือะไม่วัดความร�่ารวยกันท่ีเงินทอง

	 หาก็เป็ีนัสัื่งคมืทุำนัน่ัยมืทัำ�วไปี	 เง่นัทำองหรืือบ้านัหลังโตั้	อาจเป็ีนัเครืื�อง

บ่งบอก็ฐานัะรืวยจนัข่องแต่ั้ละคนั	 แต่ั้ละครือบครัืว	 สื่ำาหรัืบคนัลเวือะไม่ืได้้วัด้

กั็นัท่ำ�เรืื�องนัั�นั

“คนลเวือะเราน่ี ไม่ได้วัดความรวยท่ีเงินทอง

ถ้ีาเรามีต้นฝ้้าย มีฝ้้าย มีด้ายถืีอว่าคนน้ันร�่ารวย”

	 ป้ีาจันัทำร์ืคำาอธ่บายเสื่ร่ืมืว่า	 เหตุั้ผ่ลหน้ั�งท่ำ�คนัลเวือะม่ืค่าน่ัยมืในัก็ารื

ชื�นัชมืกั็นัโด้ยด่้จาก็ก็ารืม่ืเส้ื่นัด้้าย	 เสืื่�อผ้่าหรืือเครืื�องแต่ั้งก็ายท่ำ�ครืบครัืนั	 เพื้รืาะ

แสื่ด้งถ้ีงความืเพ่ื้ยบพื้ร้ือมืข่องบุคคล	 ท่ำ�ไม่ืใช่แค่ฐานัะทำางเศรืฐก่็จเท่ำานัั�นั	 แต่ั้

เป็ีนัองค์ความืร้่ืและทำัก็ษะความืสื่ามืารืถีในัก็ารืสื่ืบทำอด้องค์ความืร้่ืข่องเผ่่าพื้ันัธ์ุ

ตั้นัเอง	โด้ยเฉพื้าะผ้่่หญ่งเรืื�องน่ั�ถืีอเป็ีนัศัก็ด่้�ศร่ืและความืภาคภ่ม่ืใจอย่างย่�ง	

	 ไม่ืว่าจะเป็ีนัต้ั้นัฝ้่ายหน้ั�งต้ั้นั	 ด้้ายสัื่ก็เส้ื่นั	 หรืือผ้่าหน้ั�งผื่นั	 สื่ำาหรัืบ

คนัลเวือะแล้วทุำก็อย่างล้วนัเชื�อมืโยงและผ่่ก็พัื้นักั็นัผ่่านัความืเชื�อและคำาสื่อนัท่ำ�

ปีล่ก็ฝั่งกั็นัจาก็รุ่ืนัส่่ื่รุ่ืนัอย่างแน่ันัแฟ้ื้นั	เพื้รืาะว่าจะได้้ผ้่าหน้ั�งผื่นั	ต้ั้องม่ืด่้นัท่ำ�อุด้มื

สื่มืบ่รืณ์์ให้เพื้าะปีล่ก็ฝ้่าย	 ต้ั้องม่ืป่ีาไม้ืท่ำ�หลาก็หลายเพืื้�อให้เก็็บหาส่ื่ย้อมืผ้่าชน่ัด้

ต่ั้าง	 ๆ	 ต้ั้องม่ืต้ั้นัไม้ื	 ต้ั้นัไผ่่นัานัาพัื้นัธ์ุ	 มืาปีรืะก็อบต่ั้อเต่ั้มืเป็ีนัก่็�ทำอผ้่าให้ทุำก็คนั

ได้้สื่วมืใส่ื่	 นัั�นัหมืายความืว่าชุมืชนัก็็ต้ั้องช่วยกั็นัด่้แลรัืก็ษาป่ีาอย่างด่้ด้้วย	 ดั้งนัั�นั

ผ้่าสื่วย	ๆ	สัื่ก็ผื่นัไม่ืได้้บ่งบอก็ถ้ีงความืรืำ�ารืวยข่องใครืคนัใด้คนัหน้ั�งเท่ำานัั�นั	แต่ั้บ่ง

บอก็ถ้ีงความืรืำ�ารืวย	 ความือุด้มืสื่มืบ่รืณ์์	 และความืหลาก็หลายทำางช่วภาพื้ข่อง

คนัทัำ�งชุมืชนั	 ไม่ืเพ่ื้ยงเท่ำาน่ั�คนัลเวือะพ้ื้�งพื้าสื่มุืนัไพื้รื	 หรืือไม่ืใช้สื่อยจาก็ป่ีาไม้ืทัำ�ง

ส่ื่�นั	 จ้งเป็ีนัเหตุั้ผ่ลให้ต้ั้องด่้แลรัืก็ษาป่ีาให้ด่้ด้้วย	 เมืื�อมืองเช่นัน่ั�ก็็จะเห็นัว่าทุำก็

สื่รืรืพื้ส่ื่�งต่ั้างถ่ีก็เชื�อมืโยงเข้่าเป็ีนัส่ื่วนัเด่้ยวกั็นั	 เช่นั	 ด้้ายหลาก็ส่ื่ท่ำ�ถัีก็ทำอเข้่าเป็ีนั

เสืื่�อผ้่าอาภรืณ์์ท่ำ�สื่วยงามื

Money is not a measure of wealth for the 
La’wer

In the capitalist society, how much money or property an 
individual owns may conveniently be a measure of wealth. For 
La’wer people, this is not how it works.

“We don’t measure wealth by how much money one has.
A person is wealthy if they have cotton trees, cotton fibers,

 and cotton threads.” 

Auntie Chankham added that La’wer look up to those who 
own cotton threads and a decent traditional attire, because that 
represents the person’s richness. It is one that is not based on 
economic status, but on their rich knowledge and skills passed 
on by their ancestors. Particularly for women, possessing the 
knowledge and skills brings them dignity and pride. 

For La’wer people, a cotton tree, a thread, and a woven cloth are 
intimately connected through traditional beliefs and teachings 
that are passed down from generation to generation. Producing
a woven cloth requires fertile soil to grow cotton, different 
natural fabric dyes from a biologically diverse forest to give the 
cotton threads colors, and various types of wood to construct a 
loom for weaving. Thus, one intricate piece of cloth is not simply
an indicator of any individual’s wealth, but the richness, 
abundance, and biodiversity of the whole community. 

Not only that, the La’wer rely heavily on herbs and wood from 
the forest. These provide a firm basis for the people to take good 
care of their resources. Now, we can see that everything forms a 
part of a bigger whole, just like threads of different colors woven 
into one fine fabric.
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เด็กฝึกงาน 

	 เมืื�อเรืาถีามืผ้่่ร้่ืว่า	 คนัลเวือะม่ืปีรัืชญาท่ำ�งด้งามื	 ล้ก็ซ้�งมืาก็มืายข่นัาด้น่ั�	

ม่ืว่ธ่ก็ารืถ่ีายทำอด้สืื่บทำอด้อย่างไรื	 ถ้ีงยังคงรัืก็ษามืาได้้จนัถ้ีงทุำก็วันัน่ั�	 	 ก็็ได้้รัืบคำา

ตั้อบท่ำ�น่ัาท้ำ�งมืาก็ว่า	 ในัอด่้ตั้เมืื�อถ้ีงฤด่้ลงมืือทำำาไร่ื	 เด็้ก็ท่ำ�ย่างเข้่าส่่ื่วัยรุ่ืนัหรืือเมืื�อ

อายุครืบส่ื่บห้าปีีบร่ืบ่รืณ์์แล้ว	 จะต้ั้องไปีอาศัยอย่่บ้านัญาต่ั้	 เพืื้�อเร่ืยนัร้่ืและช่วย

งานัต่ั้าง	 ๆ	 เร่ื�มืตัั้�งแต่ั้ก็ารืลงมืือเตั้ร่ืยมืพืื้�นัท่ำ�ไร่ืหมุืนัเว่ยนั	 ก็ารืปีล่ก็ข้่าว	 ด่้แลต้ั้นั

ข้่าว	ด้ายหญ้า	จนัถ้ีงขั่�นัตั้อนัก็ารืเก็็บเก่็�ยว	หาก็เด็้ก็คนัใด้ข่ยันัทำำามืาหาก่็นั	หรืือ

ทำำางานัเก่็งเมืื�อครืบก็ำาหนัด้หรืือเสื่ร็ืจส่ื่�นัฤด่้ก็าลเก็็บเก่็�ยวแล้ว	 ก็็จะได้้รัืบรืางวัล

เป็ีนัเสืื่�อผ้่า	 ข้่าวสื่ารืจาก็เจ้าข่องบ้านัมืาก็น้ัอยตั้ามืความืเอ็นัด่้	 ว่ธ่ก็ารืน่ั�ทำำาให้เด็้ก็

ได้้เร่ืยนัร้่ืทัำก็ษะก็ารืด้ำารืงช่ว่ตั้อย่างเต็ั้มืท่ำ�และเร่ืยนัร้่ืก็ารืเข้่าสัื่งคมื	ก็ารืใช้ช่ว่ตั้ร่ืวมื

กั็บผ้่่อื�นัด้้วย	อ่ก็ด้้านัหน้ั�ง	ก็็เป็ีนักุ็ศโลบายให้ครือบครัืวท่ำ�พื้อม่ืพื้อก่็นัได้้ช่วยเหลือ

ญาต่ั้พ่ื้�น้ัองท่ำ�ม่ืฐานัะยาก็จนัด้้วย	

	 แตั้่ทำุก็วันันั่�	ยุคสื่มืัยเปีล่�ยนัแปีลงไปี	เด้็ก็	ๆ 	ตั้้องไปีโรืงเรื่ยนัก็รืะบวนัก็ารื

ถี่ายทำอด้องค์ความืรื่้แบบด้ั�งเด้่มืแบบนั่�ก็็ข่าด้หายไปี	 สื่่�งทำ่�ปี้าจันัทำรื์คำาและผ่่้รื่้คนั

อื�นั	 ๆ	 ในัชุมืชนัยังพื้อทำำาได้้คือ	 อาศัยช่วงเวลาทำ่�เด้็ก็ว่างจาก็ก็ารืเรื่ยนั	 หรืือช่วง

ปีิด้เทำอมืพื้าไปีเรื่ยนัรื่้ทำัก็ษะช่ว่ตั้ในัไรื่หมืุนัเว่ยนัแทำนั	

“สมัยก่อนที่เรายังเด็ก พ่อแม่จะส่งไปอยู่กับญาติ เพื่อเรียนรู้วิถีีชีวิต การท�าไร่

แต่ตอนนี้เด็ก ๆ ต้องไปโรงเรียนข้างนอก เราจ่งต้องอาศัยช่วงวันหยุดเรียน

ให้เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร เกี่ยวกับการดายหญ้าที่สวนที่ไร่

รวมทั้งให้เรียนรู้วิธีปลูกข้าวด้วย”

An Apprentice 

After hearing such a beautiful and profound philosophy, we 
asked the knowledge keeper how they  pass it on in order to 
keep it alive and we were amazed by the answer. In the past, 
children that have entered their teens or turned fifteen would 
have to live in their relative’s house to learn and assist the family 
with various tasks, ranging from preparing the land for shifting 
cultivation, planting and taking care of rice, weeding and 
harvesting. By the end of harvest season, those that worked hard 
and well would be rewarded with clothes and rice from the 
family although the amount might vary depending on their 
favor. On the one hand, this practice allows children to acquire 
essential livelihood skills as well as social skills. On the other 
hand, this subtly provides an opportunity for more well-off 
families to support their less fortunate relatives.

However, those days are gone. These days, as children are 
required to attend formal school, the traditional learning process 
is diminishing. What Auntie Chankham and other knowledge 
keepers in the community can do is to fit the traditional learning 
process into the youth’s free time after school or during school 
break by taking them to the rotational farms. 

“In the old days when we were young,
 parents would send us to live with our relatives

to learn how to earn a livelihood, including farming.
Now that the kids have to go to school outside of our village,

we have to make use of school holidays to teach them about herbs, 
weeding, and rice planting.”

20
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Photo captions

คำำ�บรรย�ยภ�พ

15	 ไร่ืหมุืนัเว่ยนั		/	Rotational	field

16	 จันัทำร์ืคำา	บงก็ชว่จ่ตั้รืรุ่ืง	ผ้่่ร้่ืชนัเผ่่าลเวือะ	/	Chankham,	La-wer’s		Indigenous	Knowledge	holder

17	 ถัีก็ทำอเสืื่�อผ้่าด้้วยก่็�เอว	/	Weaving	with	a	backstrap	loom

18	 ต้ั้นัข้่าวก็ำาลังงอก็ในัไร่ืหมุืนัเว่ยนั	/	Maturing	rice	stalks	in	a	rotational	field

19	 จาก็รุ่ืนัส่่ื่รุ่ืนั	/	From	one	generation	to	the	next	generation

20	 ด้ายหญ้า	/	Weeding

21	 อย่่กั็บป่ีา	ต้ั้องด่้แลป่ีา	/	Living	with	the	forest	requires	care	of	the	forest
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	 นัับเป็ีนัก็ารืเด่้นัทำางทำ่� ลุ้นัรืะท้ำก็มืาก็ทำ่�สุื่ด้ข่องก็ารืเร่ืยนัร้่ืในัครัื�งน่ั�	

เนืั�องจาก็พืื้�นัท่ำ�เด่้มืท่ำ�นััด้หมืายกั็นัไว้ม่ืเหตุั้ให้ต้ั้องยก็เล่ก็ไปีเพื้รืาะม่ืคำาสัื่�งปิีด้ชุมืชนั

ป้ีองกั็นัก็ารืแพื้ร่ืรืะบาด้ข่องโรืคโคว่ด้-19	 รืวมืทัำ�งห้ามืบุคคลภายนัอก็เข้่าชุมืชนั

โด้ยเด็้ด้ข่าด้	 ท่ำมืงานัจ้งต้ั้องร่ืบมืองหาพืื้�นัท่ำ�เร่ืยนัร้่ืแห่งใหม่ือย่างเร่ืงด่้วนั	 เพื้รืาะ

ม่ืแนัวโน้ัมืว่าจะเก่็ด้ก็ารืแพื้ร่ืรืะบาด้รืะลอก็ท่ำ�สื่ามื	 แล้วทำางก็ารืต้ั้องจำากั็ด้ก็ารื

เด่้นัทำางออก็นัอก็พืื้�นัท่ำ�เหมืือนัท่ำ�ผ่่านัมืา	 เรืาไม่ืรือช้าท่ำ�จะข่อคำาปีร้ืก็ษาจาก็เครืือ

ข่่ายชนัเผ่่าพืื้�นัเมืืองแห่งปีรืะเทำศไทำย	 เล่าให้ฟัื้งถ้ีงความืตัั้�งใจบอก็เล่าเรืื�องรืาว

บทำบาทำสื่ตั้ร่ืชนัเผ่่าพืื้�นัเมืืองกั็บก็ารือนุัรัืก็ษ์ทำรัืพื้ยาก็รืธรืรืมืชาต่ั้	 ให้สื่าธารืณ์ะ

ได้้รัืบร้่ื	 ปีรืาก็ฎีว่าได้้รืายชื�อมืาเยอะมืาก็	 แต่ั้ละพืื้�นัท่ำ�ล้วนัม่ืเรืื�องรืาวด่้	 ๆ	 และน่ัา

สื่นัใจไม่ืแพ้ื้กั็นั	 ไม่ืว่าจะเป็ีนัด้้านัองค์ความืร้่ืภ่ม่ืปัีญญาและความืหลาก็หลาย

ด้้านัชาต่ั้พัื้นัธ์ุ	 	ตั้อนันัั�นัทุำก็คนัตืั้�นัเต้ั้นักั็นัมืาก็	 เพื้รืาะเลือก็ไม่ืถ่ีก็ว่าจะเร่ื�มืต้ั้นัโทำรื

หาชุมืชนัไหนัก่็อนัด่้	 จ้งเร่ื�มืด้้วยก็ารืคัด้แยก็ชุมืชนัท่ำ�เป็ีนัก็ลุ่มืชาต่ั้พัื้นัธ์ุซำ�ากั็นัออก็

ก่็อนั	และก็ด้เบอร์ืโทำรืออก็ตั้ามืลำาดั้บรืายชื�อ

 

	 จาก็ท่ำ�หัวใจเร่ื�มืพื้องโตั้ด้้วยความืตืั้�นัเต้ั้นั	 ก็็เร่ื�มืก็ลับมืาเผ่ช่ญกั็บความื

ร้่ืส้ื่ก็ก็ด้ดั้นัอ่ก็ครัื�ง	 เมืื�อทุำก็ชุมืชนัท่ำ�เรืาโทำรืไปีซ้�งตัั้�งอย่่ในัเข่ตั้ชนับทำ	 ล้วนัแต่ั้

ปีรืะก็าศปิีด้หม่่ืบ้านัและยังไม่ืเปิีด้รัืบบุคคลภายนัอก็เลย	 ซ้�งนัับว่าเป็ีนัความืเข้่มื

แข็่งข่องชนัเผ่่าพืื้�นัเมืืองท่ำ�ไม่ืต้ั้องรือปีรืะก็าศจาก็ทำางก็ารือย่างเด่้ยวเท่ำานัั�นั	 แต่ั้

ข่ณ์ะเด่้ยวกั็นัก็ารืเฝ้่ารือข่องเรืาก็็ล่วงเลยมืาถ้ีงปีลายเดื้อนัพื้ฤษภาคมืแล้ว	 ท่ำมื

งานัเร่ื�มืถีอด้ใจและไปีปีร้ืก็ษากั็บเอไอพ่ื้พ่ื้	 ว่าอาจหยุด้ก็ารืเล่าเรืื�องครัื�งน่ั�ไว้เพ่ื้ยง

แค่สื่องชุมืชนัก่็อนั	เพื้รืาะเรืาไม่ืสื่ามืารืถีเข้่าพืื้�นัท่ำ�ได้้	ซ้�งเข่าก็็เข้่าใจเรืาอย่างด่้

 

	 ท่ำามืก็ลางความืหวังอันัร่ืบหร่ื�และความืร้่ืส้ื่ก็เส่ื่ยด้ายท่ำ�อาจต้ั้องพัื้ก็

ก็ารืเล่าเรืื�องไว้แค่สื่องชุมืชนั	 	 ก็็ม่ืแสื่งสื่ว่างปีลายอุโมืงค์ลอยเข้่ามืา	 เมืื�อคุณ์ก่็ตั้ต่ั้

ศัก็ด่้�	 รัืตั้นัก็รืะจ่างศร่ื	 หรืือท่ำ�น้ัอง	 ๆ	 เร่ืยก็กั็นัว่า	 “พ่ื้�เจ่ยมื”	 ผ้่่อำานัวยก็ารืม่ืลน่ัธ่

ชนัเผ่่าพืื้�นัเมืืองเพืื้�อก็ารืศ้ก็ษาและส่ื่�งแวด้ล้อมื	แนัะนัำาว่า	“เอาแบบน่ั�ไหมื	ถ้ีาเข้่า

ชุมืชนัไม่ืได้้	 ทำำาไมืไม่ืลองต่ั้ด้ต่ั้อบรืรืด้าศ่นัย์ก็ารืเร่ืยนัร้่ืข่องชนัเผ่่าล่ะ?”	พื้ร้ือมืทัำ�ง

ยก็ห่โทำรืหา	“พ่ื้�อาท่่ำ”	แห่งศ่นัย์ก็ารืเร่ืยนัร้่ืวัฒนัธรืรืมือ่าข่่า	หรืือ	“อ่าข่่าแด้ข่่อง”		

จังหวัด้เช่ยงรืาย	

	 และแล้วข่่าวด่้ก็็มืาถ้ีง	 เมืื�อพ่ื้�อาท่่ำบอก็ว่าย่นัด่้ต้ั้อนัรัืบพื้วก็เรืา	 และท่ำ�

สื่ำาคัญก็ว่าคือ	 “อ่าข่่าแด้ข่่อง”	 ม่ืป้ีาวันัเพ็ื้ญ	 ศัก็ด่้�สุื่ทำธ่เสื่นั	 พ่ื้�สื่าวข่องพ่ื้�อาท่่ำเป็ีนั

ว่ทำยาก็รืคอยถ่ีายทำอด้องค์ความืร้่ืให้ผ้่่มืาเยือนัอย่่แล้ว	 ท่ำมืงานัจ้งร่ืบตั้รืวจสื่อบ

ก็ารืเด่้นัทำางและมืาตั้รืก็ารืด้้านัสื่าธารืณ์สุื่ข่ข่องจังหวัด้เช่ยงรืาย	 พื้บว่ายังไม่ืห้ามื

คนัเด่้นัทำางเข้่ามืาจาก็จังหวัด้เช่ยงใหม่ื	 รืวมืทัำ�งยังไม่ืต้ั้องกั็ก็ตัั้วด้้วย	 เพ่ื้ยงแต่ั้ต้ั้อง

ปีฏ่ิบัต่ั้ตั้ามืมืาตั้รืก็ารืท่ำ�ทำางก็ารืก็ำาหนัด้ไว้อย่างเคร่ืงครัืด้	 เรืาจ้งไม่ืรือช้าร่ืบเก็็บ

ข้่าวข่อง	 เตั้ร่ืยมือุปีก็รืณ์์ให้พื้ร้ือมืออก็เด่้นัทำางในัตั้อนัเช้าทัำนัท่ำ	 ใช้เวลาปีรืะมืาณ์

ส่ื่�ชั�วโมืงก็็เด่้นัทำางจาก็เช่ยงใหม่ืถ้ีง	“อ่าข่่าแด้ข่่อง”	ท่ำ�จังหวัด้เช่ยงรืาย

	 ทัำนัท่ำท่ำ�ลงจาก็รืถีก็็ม่ืพ่ื้�อาท่่ำกั็บป้ีาวันัเพ็ื้ญ	 รือต้ั้อนัรัืบพื้วก็เรืาในัศาลาท่ำ�

มุืงด้้วยหญ้าคาพื้ร้ือมืด้้วยชุด้นัำ�าชาสื่มุืนัไพื้รือ่าข่่าและผ่ลไม้ืป่ีานัานัาชน่ัด้	 ท่ำ�บาง

ส่ื่วนัก็็ปีล่ก็ในัศ่นัย์ก็ารืเร่ืยนัร้่ืแห่งน่ั�	 และบางชน่ัด้ก็็เป็ีนัผ่ลไม้ืป่ีาท่ำ�ชาวบ้านัฝ่าก็

ลงมืาจาก็ชุมืชนับนัด้อยส่ื่ง

	 เรืาใช้เวลาสื่นัทำนัาทำำาความืร้่ืจัก็กั็นั	 และอธ่บายถ้ีงเป้ีาหมืายข่องก็ารื

เด่้นัทำางปีรืะมืาณ์สัื่ก็สื่ามืส่ื่บนัาท่ำ	 ป้ีาวันัเพ็ื้ญก็็ส่ื่งสัื่ญญาณ์ว่าพื้ร้ือมืจะเล่าเรืื�อง

รืาวให้เรืาฟัื้งแล้ว	 พื้ลางหย่บหมืวก็ปีรืะจำาตัั้วข้่�นัสื่วมืไว้อย่างสื่ง่างามื	 เป็ีนัเวลา

เร่ื�มืต้ั้นัข่องก็ารืสื่นัทำนัาท่ำ�ทำรืงคุณ์ค่าอ่ก็ครัื�ง	

This was the most exciting trip of the learning journey. 
A previous appointment in the former area had been cancelled 
unexpectedly because of the order to close the community to 
prevent Covid-19 epidemic. And they also strictly prohibited 
outsiders from entering the community. Therefore, our team 
had tourgently look for a new learning area. Because there was 
likely to be a third wave of outbreaks and the travel outside the 
area would be limited again. We tried to seek advice from the 
Network of indigenous Peoples in Thailand and told them about 
our intention to tell the story of the role of Indigenous Women 
and natural resources conservation to the public. Finally, we got 
a long list of recommended communities. Each area had its own 
good and interesting story, in terms of knowledge, wisdom and 
ethnic diversity. At that time, we were very excited because we 
could not choose which community we should call first. 
Therefore, we started by categorizing the communities with the 
same ethnic group first, and then dialing the numbers in the list 
respectively.

After our hearts were pounding strongly with excitement, we 
began to be under pressure again. Because all communities we 
had called were located in rural areas and announced the closure 
of the village. They did not open for outsiders at all. This was 
the strength of Indigenous Peoples who did not have to wait for 
official announcements. But at the same time, our waiting had 
passed by the end of May. Our team began to give up and went 
to consult with AIPP about the story telling  program probably 
being stopped for only two communities, because we could not 
enter the area anymore.  AIPP also understood us very well.

Amid the glimmer of hope and a regret to stop this work, a 
light at the end of the tunnel was shining again. Khun Kittisak 
Rattanakrajangsri, or “Pee Jeam”, the director of the Indigenous  
Peoples’ Foundation for Education and Environment, 
suggested “For the time being, if you can’t enter the community, 
why don’t you try contacting the tribal learning centers?”. And 
then he called “Pee Athoo” of the Akha Cultural Learning 
Center or “Akha Dae Khong” in Chiang Rai Province.

After that, the good news arrived when Pee Athoo said that he 
welcomed us. Furthermore, at “Akha Dae Khong”, Auntie 
Wanphen Sasuthisen, sister of Pee Athoo, who was a facilitator
at the learning center was waiting for us as well. Our team 
hurriedly checked the travel and public health measures of 
Chiang Rai province. We found that people from Chiang Mai 
were not prohibited from entering and no need to be under 
quarantine.  But we had to follow the measures strictly. So, we 
didn’t wait and hurriedly packed our belongingsfor starting the 
trip right away in the morning. It took about four hours to travel 
from Chiang Mai to “Akha Dae Khong” in Chiang Rai Province.

As soon as we got out of the car, Pee Athoo and Auntie Wanphen
were waiting for us in the grass-roofed pavilion with 
Akha herbal tea and various wild fruits. Some of them 
were grown in the learning center, while some wild 
fruits were from the villagers on the high mountain.

We spent a short time, about thirty minutes, to introduce 
ourselves and describe the purpose of the journey. Auntie 
Wanphen also signaled that she was ready to tell us her story. 
She was picking up her personal hat and wearing it gracefully 
which meant that it was the time to start the valuable 
conversation. 

The Third pin 
“Akha Dae Khong”หม์ดท่ี่�ส่าม “อ่าข่่าแดข่่อง” 
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สตรี ตัวแทนความอ์ดมสมบู่รณ์�ของธุ์รรมชาติ 

“หม่ีหย่าหม่าแชะ คะหม่าแชะ 

ยามสตรีไม่ร่าเริง พืชผลก็เห่ียวเฉา”

	 ป้ีาวันัเพ็ื้ญ	 วัย	 60	 ปีี	 ยก็สุื่ภาษ่ตั้ข่องชาวอ่าข่่าเป็ีนัจุด้เร่ื�มืต้ั้นัในัก็ารื

บอก็เล่าเรืื�องรืาวองค์ความืร้่ื	พื้ร้ือมืข่ยายความืต่ั้อว่า	คนัอ่าข่่านัั�นัยก็ย่องให้สื่ตั้ร่ื

เป็ีนัตัั้วแทำนัข่องความือุด้มืสื่มืบ่รืณ์์และความืหลาก็หลายข่องพืื้ชพัื้นัธ์ุในัไร่ืสื่วนั	

ถ้ีงขั่�นัเปีร่ืยบเปีรืยว่า	 หาก็ไร่ืสื่วนัแปีลงใด้ท่ำ�แม่ืบ้านัแม่ืเรืือนัไม่ืม่ืความืสุื่ข่	 พืื้ชผั่ก็

ท่ำ�ปีล่ก็ไว้ก็็จะเห่�ยวเฉาและส่ื่ญเส่ื่ยความืสื่มืบ่รืณ์์ตั้ามืไปีด้้วย	 เหตุั้เพื้รืาะสื่ตั้ร่ืเป็ีนั

ทัำ�งผ้่่ปีล่ก็	ด่้แล	และเก็็บเก่็�ยวเมืล็ด้พัื้นัธ์ุไว้ใช้ปีล่ก็ในัปีีต่ั้อ	ๆ	ไปี	หรืืออาจพ่ื้ด้ได้้ว่า

สื่ตั้ร่ืเป็ีนัผ้่่ลงมืือทำำาเองตัั้�งแต่ั้ต้ั้นัจนัจบก็รืะบวนัก็ารื	 ตัั้�งแต่ั้เพื้าะปีล่ก็ในัไร่ืในัสื่วนั	

จนัถ้ีงก็ารืเก็็บเมืล็ด้พัื้นัธ์ุในัห้องครัืว	

ขอให้้เล่่�คำว�มเป็็นำม�ของก�รสร้�งศููนำย์ก�รเรียนำรู้แห่้งนีำ� 

	 ป้ีาวันัเพ็ื้ญเล่าว่า	ในัอด่้ตั้ชุมืชนัอ่าข่่าจะม่ืลานัก็ว้างก็ลางหม่่ืบ้านั	เร่ืยก็

ว่า	 “แด้ข่่อง”	 หรืือลานัวัฒนัธรืรืมื	 เป็ีนัพืื้�นัท่ำ�เร่ืยนัร้่ืข่องเยาวชนั	 ทัำ�งก็ารืเต้ั้นัรืำา	

บทำลำานัำาท่ำ�ขั่บร้ือง	 และรัืบก็ารืถ่ีายทำอด้องค์ความืร้่ืจาก็ผ้่่ใหญ่	 แต่ั้เด่้�ยวน่ั�สัื่งคมื

เปีล่�ยนัแปีลงไปี	 ลานัแด้ข่่องก็็หายไปีเป็ีนัส่ื่วนัใหญ่	 เด็้ก็ท่ำ�โตั้มืารุ่ืนัหลังก็็ต้ั้องเข้่า

มืาเร่ืยนัในัเมืือง	 จ้งส่ื่งผ่ลก็รืะบวนัก็ารืถ่ีายทำอด้องค์ความืร้่ืแบบดั้�งเด่้มืหายไปี	

ทัำก็ษะสื่ำาคัญในัก็ารืด้ำารืงว่ถ่ีช่ว่ตั้ข่องชนัเผ่่าอ่าข่่าก็็ไม่ืได้้รัืบก็ารืสื่านัต่ั้อ	 พ่ื้�อาท่่ำจ้ง

ใช้ผื่นัด่้นัแปีลงน่ั�พื้ล่ก็ฟ้ื้�นัเป็ีนัศ่นัย์ก็ารืเร่ืยนัร้่ืและตัั้�งชื�อว่า	 “อ่าข่่าแด้ข่่อง”	 หรืือ	

ลานัวัฒนัธรืรืมือ่าข่่า	 สื่ำาหรัืบสื่าธ่ตั้ว่ถ่ีดั้�งเด่้มืและเป็ีนัพืื้�นัท่ำ�เร่ืยนัร้่ืให้กั็บทัำ�งคนัอ่า

ข่่าและผ้่่ท่ำ�สื่นัใจทัำ�วไปี	

Women, represent the fertility of nature.

“Mee Ya Ma Chae, Kam Ma Chae.
When women are not cheerful, the crops will wilt.”

Auntie Wanphen, a 60-year old woman, raised this proverb of the 
Akha people as a starting point for telling stories of local wisdom. 
She explained further that Akha people respected women as 
representatives of the abundance and diversity of crops in the fields. 

They implied that if any plot of land where housewives were not 
happy, all crops planted would wither and lose their fertility. 
Because women were both planting, caring and harvesting seeds 
for planting in the coming years. It could be said that women 
were planting by themselves since the beginning until the end of 
process. They were planting, cultivating and then collecting seeds 
in the kitchen.

The history of the establishment of this learning center.

Aunt Wanphen said that in the past, the Akha community had a 
wide courtyard in the middle of the village called “Dae Khong”, 
or the cultural courtyard. It was a learning area for young people,
either dancing,  singing rhythm or receiving knowledge from 
adults. But since the society had changed. The courtyard had 
mostly disappeared. Children who were growing up in the 
next generation had to go to school in the city. As a result, the 
Indigenous Knowledge transfer process had also disappeared. 
The essential living skills as the way of Akha life had not been 
transferred. Pee Athoo decided to turn this plot of land into a 
learning center called “Akha Dae Khong”, or Akha Cultural 
Center for demonstrating traditional ways and serving as a 
learning area for both Akha people and people who were
interested.
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เกษตรเก้าช้ันท่ีสูญหาย

ไม่ืเพ่ื้ยงแค่ลานัวัฒนัธรืรืมืเท่ำานัั�นัท่ำ�ก็ลายเป็ีนัแค่ความืทำรืงจำา	แต่ั้รืะบบ

ก็ารืเก็ษตั้รืแบบดั้�งเด่้มืก็็เหลือเพ่ื้ยงตั้ำานัานัให้พ่ื้ด้ถ้ีงเท่ำานัั�นั	 ป้ีาเพ็ื้ญเล่าว่า	 เด่้มื

นัั�นัชาวอ่าข่่าก็็ทำำาไร่ืหมุืนัเว่ยนัเช่นัเด่้ยวกั็นั	 และในัไร่ืข้่าวนัั�นัม่ืก็ารืปีล่ก็พืื้ชผั่ก็

นัานัาพัื้นัธ์ุ	ม่ืทัำ�งพืื้ชล้มืลุก็	พืื้ชปีรืะเภทำเถีา	และพืื้ชยืนัต้ั้นั	ครืบครัืนัทัำ�งพืื้ชอาหารื

และพืื้ชสื่มุืนัไพื้รื	หลาก็หลายถ้ีงขั่�นัท่ำ�สื่ามืารืถีไล่เร่ืยงความืส่ื่งตั้ำ�าข่องพืื้ชต่ั้างชน่ัด้

ได้้ถ้ีงเก้็าชั�นั	

“ชนเผ่าอ่าข่า ปลูกพืชท่ีมีความหลากหลายมาก ๆ

มีทุกอย่างอยู่ในไร่ ต้ังแต่ต้นเล็กติดดิน สูงข้่น สูงข้่นตามล�าดับ

อันหน่่งก็เต้ีย อันหน่่งก็สูงไปเร่ือย ๆ จ่งเรียกว่า “เกษตรเก้าช้ัน”

	 ป้ีาเพ็ื้ญเล่าต่ั้อว่าน่ัาเส่ื่ยด้ายท่ำ�เก็ษตั้รืเก้็าชั�นัเหลือเพ่ื้ยงตั้ำานัานั	 เพื้รืาะ

ม่ืก็ารืพัื้ฒนัา	 ม่ืความืเจร่ืญและก็ารืส่ื่งเสื่ร่ืมืพืื้ชเช่งเด่้�ยว	 รืวมืทัำ�งนัโยบายข่อง

รัืฐบาลท่ำ�เข้่ามืาจำากั็ด้พืื้�นัท่ำ�ทำำาก่็นั	 ทำำาให้ไม่ืสื่ามืารืถีหมุืนัเว่ยนัแปีลงเก็ษตั้รืได้้

เหมืือนัในัอด่้ตั้	ป้ีาเพ็ื้ญกั็บพ่ื้�ชาย	ใช้เวลานัานัหลายส่ื่บปีี	เก็็บรืวบรืวมืเมืล็ด้พัื้นัธ์ุ

ดั้�งเด่้มืมืาเพื้าะปีล่ก็ไว้ท่ำ�ศ่นัย์ก็ารืเร่ืยนัร้่ืแห่งน่ั�	 ก่็อนัท่ำ�จะส่ื่ญหายไปีตั้ลอด้ก็าล	

พื้ร้ือมืทัำ�งจำาลองรืะบบน่ัเวศน์ัให้ใก็ล้เค่ยงกั็บอด่้ตั้มืาก็ท่ำ�สุื่ด้	แม้ือาจไม่ืเหมืือนัเด่้มื

ทัำ�งหมืด้	แต่ั้ได้้บางส่ื่วนัก็็ยังด่้	

The disappearance of 
Nine-layer Agriculture. 

Not only had the cultural courtyard become a memory, but the 
traditional farming system also became a legend. 

Auntie Wanphen told us that in the past, the Akha people did 
rotation farming system like other indigenous groups. In the rice 
fields, we planted various vegetables, both biennial plants, vines 
and perennial plants. We had both food and medicinal plants 
until we could arrange it up to nine layers of different plant 
heights.

“The Akha indigenous groups grow a variety of plants.
Everything is in the farm, from small plants on the ground,

 rising and rising in sequence.
One is short, while others are higher and higher.

 So, it is called “nine-layer agriculture”.

Auntie Wanphen continued saying that it was a pity that at present the 
nine-layeragriculture was only a legend. Because of the development,
the prosperity,the promotion of monocultures, as well as the 
government’s policy limiting the cultivation area, the rotation 
farming could not be done as in the past. Auntie Wanphen and 
her brother took many decades to collect the original seeds and 
plant them at this learning center before they were lost forever. 
They also tried to simulate the original ecosystem as much as 
possible. Although it probably was not exactly the same, but 
partial was still good.
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“พืชพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกไว้ เมื่อกลับมาบ้าน

ก็จะรมควันไว้ เพื่อไม่ให้แมลงกิน เพื่อเก็บไว้ปลูกในปีหน้าต่อ

ไม่ว่าจะเป็นตะกร้า เครื่องจักสาน ถี้ารมควันไว้ มอดก็จะไม่กิน”

	 ปี้าเพื้็ญก็ล่าว	 พื้รื้อมืพื้าเรืาเด้่นัเข่้ามืาในัห้องครืัวทำ่�จำาลองแบบด้ั�งเด้่มื

ไว้	 มื่ฟื้้นัคอยสืุ่มืไฟื้ไว้ให้ควันัลอยข่้�นัไปีรืมืเมืล็ด้พื้ันัธุ์พื้ืช	 เครืื�องจัก็สื่านั	 หรืือแมื้

ก็รืะทำั�งเนัื�อสื่ัตั้ว์	 ทำ่�แข่วนัเรื่ยงรืายอย่่บนัห่�งทำ่�แข่วนัลงมืาจาก็เพื้ด้านั	 นั่�คือองค์

ความืรื่้ในัก็ารืเก็็บรืัก็ษาเมืล็ด้พื้ันัธุ์และก็ารืถีนัอมือาหารืในัอด้่ตั้	

	 ในัห้องครืัวเล็ก็	 ๆ	 นั่�	 มื่เรืื�องเล่าซุก็ซ่อนัอ่ก็มืาก็มืายทำ่�ผ่่้มืาเยือนัอย่าง

เรืาอาจไมื่รื่้ความืหมืาย	 หาก็ไมื่ได้้รืับฟื้ังคำาอธ่บายเพื้่�มืเตั้่มืว่า	 “ถี้าเข่้ามืาในัครืัว	

ก็็เปี็นัเรืื�องข่องผ่่้หญ่งอย่่แล้ว	 ถี้าผ่่้หญ่งเก็่ง	 ผ่่้หญ่งทำ่�มื่ใจรืัก็ทำำามืาหาก็่นั	 แข่ก็จะ

แหงนัด้่ตั้รืงห่�งข่้างบนันั่�	 ถี้าเห็นัเมืล็ด้พื้ันัธุ์เตั้็มืเลย	 แสื่ด้งว่าโอ้...ผ่่้หญ่งคนันั่�ใช่

เลย”	ปี้าเพื้็ญคงหมืายถี้งสื่ตั้รื่ทำ่�มื่ความืเพื้่ยบพื้รื้อมื	นัอก็จาก็บ่งบอก็ถี้งความื

ข่ยันัทำำามืาหาก็่นั	และความืรืุ่มืรืวยในัองค์ความืรื่้ข่องสื่ตั้รื่แล้วแตั้่ละบ้านัแล้ว	ยัง

เปี็นัช่องทำางในัก็ารืแบ่งปีันัรืะหว่างครืัวเรืือนัด้้วย	

“คนอื่นเขามาดูบ้านเราเหมือนกัน  เราก็ไปดูของบ้านคนอื่น 

ว่าเขาพร้อมแค่ไหน เราพร้อมแค่ไหน แล้วก็มาแบ่งปันกัน เห็นไหมคะ 

แต่ละอย่าง จะห้อยให้เห็นเลย ไม่มีความลับ”

	 เปี็นัช่วงเวลาสื่ั�นั	ๆ	ในัครื้�งบ่ายทำ่�เรืาได้้เรื่ยนัรื่้จาก็คุณ์ลุงอาทำ่่และปี้าวันั

เพื้็ญ	แมื้จะเปี็นัพื้ื�นัทำ่�เล็ก็	ๆ	แตั้่เรืาก็ลับรื่้สื่้ก็ว่าเรืื�องรืาวอันัทำรืงคุณ์ค่านัั�นัเพื้่�งเรื่�มื

ตั้้นัข่้�นั	และแนั่นัอนัว่าเรืาคงเก็็บเก็่�ยวได้้เพื้่ยงเศษเสื่่�ยวหนั้�งเทำ่านัั�นั	เมืื�อเทำ่ยบก็ับ

รืะยะเวลาหลายสื่่บปีีทำ่�ทำั�งสื่องทำุ่มืเทำสื่รื้างพื้ื�นัทำ่�เรื่ยนัรื่้แห่งนั่�ข่้�นัมืา	 ก็่อนัจะก็ล่าว

ข่อบคุณ์ผ่่้รื่้ทำั�งสื่องและก็ล่าวลาก็ันั	 ปี้าวันัเพื้็ญฝ่าก็คำาพื้่ด้ทำ่�เรืาสื่ัมืผ่ัสื่ได้้ถี้งความื

สืุ่ข่ทำ่�ได้้เห็นัความืทำุ่มืเทำเก็่ด้ด้อก็ออก็ผ่ลในัวันันั่�	

“ก็รู้ส่กภูมิใจค่ะ อย่างน้อยก็ให้ลูกหลานเรียนรู้ไว้ ถี่งแม้ป้าเพ็ญจะไม่มีชีวิตแล้ว

ลูกหลานก็คงจะได้เรียนรู้ต่อไป เท่าที่ป้าสอนได้ เท่าที่ป้ามี ป้าเพ็ญก็ไม่หวง 

บางทีคนที่มาเรียนรู้ มาถีาม เราก็แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ให้เขาไปปลูกด้วยค่ะ”

“Any crops we plant in the field, when we take them home,
they will be smoked to prevent insects 
and keep them for planting next year.
Even basket or wickerwork, if smoked, 

will not be eaten by weevils.”

Auntie Wanphen said that, and led us into the model of the 
original kitchen. There was firewood waiting to be ignited and 
smoke the seeds, basketworks or even meat hanging lined up on 
a shelf hanging from the ceiling. This was the knowledge of seed 
preservation in the past.

In this tiny kitchen, there were many hidden stories that visitors
like us probably didn’t even know the meaning, so she explained 
further, “In the kitchen, of course, it is only a matter for women. 
If the woman is good and loves to make a living, the guests will 
look up at the shelf above here. If you see all the seeds, it means 
– Wow!...this woman is right.” Auntie Wanphen probably 
referred to a perfect woman.

In addition to indicating the diligence and wealth of knowledge 
of women in each house, it was also a channel for sharing among 
households when others visited as well. “We go to see other 
houses checking how many they have and how many we have, 
then we share. You see, all of them will be hanging seeds. There 
is no secret.”

It was a short time in the afternoon that we learned from Uncle 
Athoo and Auntie Wanphen. Even though it was a small space, 
we felt that the precious story had just begun. Of course, we 
could record only a few parts of all the valuable stories,when 
compared to the decades that the two of them had devoted to 
building this learning space. Before we thanked them and said 
goodbye, Auntie Wanphen left a message that we could feel the 
happiness of their fruitful dedications.

“I feel proud. At least, it can be a learning space for our children. 
Even if I’m not here, the children will continue to learn. 

As much as I can teach, as much as I have, I am not possessive.
 Sometimes, they just come to learn and ask,

 but we will share the seeds for them as well.”
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คำำ�บรรย�ยภ�พ

22	 ไร่ืหมุืนัเว่ยนัข่องชนัเผ่่าอ่าข่่าในัอด่้ตั้		-	ภาพื้ถ่ีาย:	ด้รื.	ล่โอ	อัลธ่ง	ผ้่่เช่�ยวชาญด้้านัชนัเผ่่าพืื้�นัเมืือง

	 Indigenous	Akha	rotational	field	in	the	past	-	photo	by	Dr.	Leo	Alting	von	Geusau,	expert	on	Indigenous	people

23	 วันัเพ็ื้ญ	ศัก็ด่้�สุื่ทำธ่เสื่นั		ผ้่่ร้่ืชนัเผ่่าอ่าข่่า		/	Wanpen,	Akha	knowledge	holder

24	 ก็ารืปีล่ก็ข้่าวไร่ืข่องชนัเผ่่าอ่าข่่าในัอด่้ตั้	/ภาพื้ถ่ีาย:	ด้รื.	ล่โอ	ผ้่่เช่�ยวชาญด้้านัชนัเผ่่าพืื้�นัเมืือง	/	Akha	rice	planting	in	the	past,	

	 photo	by	Dr.	Leo	Alting	von	Geusau,	expert	on	Indigenous	people

25	 เมืล็ด้พัื้นัธ์ุ	/	Seed	varieties	

26	 เมืล็ด้พัื้นัธ์ุท่ำ�แข่วนัไว้เหนืัอเตั้าไฟื้	/	Seeds	hung	above	the	fireplace

27	 ป้ีาวันัเพ็ื้ญก็ำาลังเล่นัเครืื�องด้นัตั้ร่ืท่ำ�ทำำาจาก็ไม้ืไผ่่	/	Auntie	Wanpen	plays	a	bamboo	musical	instrument
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