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“ภูมิปญญาพื้นบาน คติโบราณ และความเชือ่
ที่สัมพันธกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ”
ภูมิปญญาพื้นบานหรือภูมิปญญาทองถิ่นเปนระบบความคิดและวิธีการ
แกปญหาตางๆ ของมนุษย ทั้งดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งเกิดจาก
การสังเกต การลองผิดลองถูก หรือใชวิธีการอยางอื่นจากประสบการหลายๆ ครั้ง
แลวสรุปเปนบทเรียนภายใตกรอบความคิด ความเชื่อของบุคคลในสังคม ระบบ
ความคิดเป น ภูมิปญญาพื้นบานในลักษณะนามธรรมแสดงออกในเรื่ องความเชื่อ
ความศรัทธา ความกลัว หรือแนวความคิดอื่นๆ ที่ยึดมั่นรวมกัน และเปนอุดมการณ
ในการดํารงชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งเปน ลัก ษณะของรู ปธรรมที่แ สดงออกมาเห็น ได
ชัดเจน เชน รูปแบบกรรมวิธีในการเพาะปลูก ลักษณะของภูมิปญญาพื้นบาน
ที่แสดงออกเปนรูปธรรมยอมมีสิ่งที่เปนนามธรรมสนับสนุนอยูเบื้องหลัง ดังนั้น
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมออกมาอยางไรในการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต หรือ
พิธีกรรมตางๆ ยอมมีแนวคิดและความเชื่อเปนผูบงการอยูเบื้องหลังพฤติกรรมนั้น ๆ

ภูมิปญญาพื้นบานซึ่งแสดงออกในลักษณะแนวความคิด คติโบราณ และ
ความเชื่อ เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตและแนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ตัวอยางเชน
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คติพื้นบานเรื่องแมโพสพกับระบบนิเวศน
ในเรื่องของคติชาวบานที่เกี่ยวของกับการปลูกขาวซึ่งมักจะกลาวถึงเรื่องตํานานพระแมโพสพ หรือโคสกที่เปน

ความเชื่อที่ยังนํามาปฏิบัติและถายทอดสูรุนลูกหลานสืบตอกันมาในยุคสมัยตาง ๆ ซึ่งในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของคติพื้นบาน
เกี่ยวกับขาวที่เกิดขึ้นเปนการเปลี่ยนแปลงไปตามแผนพัฒนา เชน องคความรูเรื่องขาว เปนตน ชาวบานไดรับแนวคิด ความรู
และวิทยาการใหมๆ เขามาใชในดานการดําเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น ประกอบกับชาวบานสามารถควบคุมปจจัยสําคัญในการทํานาได
เชน น้ํา การเพิ่มผลผลิต การเตรียมดิน และฤดูการทํานา ทําใหชาวบานละเลยวัฒนธรรมเกี่ยวกับขาวในสวนนี้ไปมาก
การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบดวยกันหลาย ๆ ดาน ทั้งทางดานสังคม ดานจริยธรรมและวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ
และที่สําคัญคือดานนิเวศวิทยา การสูญเสียคติพื้นบานเกี่ยวกับขาว และการทํานามีผลกระทบตอความสมดุลทางนิเวศวิทยา
กลาวคือ ไมเพียงแตทําใหมนุษยปฏิเสธเทพเจาแหงดิน น้ํา ลม ฟา อากาศ ขาว ปาไม ฯลฯ เทานั้น หากแตยังมีพฤติกรรม
ที่แสดงวาตัวเอง “เปนเจานาย” ของทรัพยากรสิ่งแวดลอม หรือ ดิน น้ํา ลม ฟา อากาศ ปาไมดวย มนุษยพยายามควบคุม
ใหสิ่งเหลานี้เปนไปตามความตองการ เชน บังคับน้ําใหไหลไปตามทอขึ้นเหนือลงใต บังคับใหขาวมีผลผลิตสูง บังคับดิน
ใหมีความอุดมสมบูรณตามตองการ การกระทําเหลานี้คือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพยายามเปนนายธรรมชาติ สงผลใหเกิด
การทําลายความสมดุลทางนิเวศวิทยาอยางกวางขวาง ตัวอยาง แตเดิมเมื่อขาวเปนโรคเพลี้ยลง วิธีปองกันคือการแผเมตตา
ภาวนาคาถาอาคม หรือจัดพิธีกรรมตาง ๆ ขึ้น เพื่อใหขาวหายจากโรคตาง ๆ แตในปจจุบันนิยมใชสารเคมีปราบเชื้อโรคหรือ
เพลี้ยเหลานั้น ซึ่งสารเคมีไมเพียงแตฆาทําลายเพลี้ยและตัวหนอนเทานั้น แตยังทําลายระบบนิเวศวิทยาในทุงนา และพื้นที่
ใกลเคียงใหสูญเสียความสมดุลไปดวย และแมแตมนุษยเองก็ถูกสารเคมีซึมซับเขารางกายอีกดวยเชนกัน

พิธีลงแขกดํานา
องคความรูพื้นบานที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของระบบจิตใจมาเปนองคความรูสมัยใหมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของระบบธุรกิจ
แตกตา งจากการเปลี่ย นแปลงที่เ คยเกิด ขึ้น มาในอดีต ซึ่งตั้งอยูบ นพื้น ฐานของระบบจิต ใจอยา งเดีย วกัน นั่น คือ แตเ ดิม
คติเ กี่ย วกับ ขา วและการทํานากอตัวขึ้นบนพื้นฐานของความเชื่อพื้นบาน เชน ความเชื่อเรื่องผีทุง ผีนา ผีบาน ผีเรือน ผีฟา
ผีประจําตนไม ฯลฯ ตอมาเมื่อศาสนาพราหมณไดเจริญรุงเรืองขึ้นจึงแพรหลายเขามามีอิทธิพลเหนือความเชื่อที่มีอยูเดิมจึงเกิด
เทวดาตาง ๆ ขึ้น มีพระฤๅษี พระพิรุณ แมพระคงคา แมพระธรณี แมโพสพ ฯลฯ มาทําหนาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหมนุษย
มีความรักและเคารพในธรรมชาติตาง ๆ
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ทรัพยากรปาไม ตนน้ํา ลําหวย และระบบนิเวศน กับความเชื่อและพิธีกรรม

ป จ จุ บั น ปรากฏการณ ที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ป ญ หาผลกระทบในทางสิ่ ง แวดล อ มและต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนโดยทั่วไปอันเนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรปาไม ซึ่งเปนหัวใจสําคัญ
ของการควบคุมระบบนิเวศนอื่นๆ ใหทํางานตอไปไดอยางมีเสถียรภาพไดปรากฏขึ้นในสังคมไทยอยางตอเนื่อง เชน ความ
แหงแลงและน้ําทวม ความแตกตางของอุณหภูมิทั้งในฤดูรอนและฤดูหนาว เปนตน ซึ่งปจจุบันในการรักษาปานอกจาก
หนวยงานคือ กรมปาไมแลว กลุมชาวบานยังไดรวมมือกันอนุรักษปาไมของชุมชนนั่นคือ “ปาชุมชน” คือสถานภาพของ
การเปนเจาของทรัพยากรที่มีในปาของชุมชนหนึ่ง ๆ ซึ่งชุมชนนั้น ๆ ไดรวมกันดูแลรักษาและใชประโยชนจากปารวมกัน
การอนุรักษปามีแนวความคิด ความเชื่อ พิธีกรรม กฎ ขอหาม อันเกิดจากภูมิปญญาพื้นบานหลายประการ
ซึ่งจะยกตัวอยางในเขตภาคเหนือตอนบน ประกอบไปดวยกลุมคนหลากหลายชนเผา ชุมชนเมือง โดยสวนใหญจะตั้งถิ่นฐาน
กระจัดกระจายอยูตามที่ราบริมลําน้ําตาง ๆ ที่ตั้งชุมชนจะเปนชัยภูมิที่น้ําทวมไมถึงตามเนินเขา ไหลที่ดอน สวนกลุมชาวไทย
ภูเขาเผาตาง ๆ จะตั้งถิ่นฐานบนภูเขาสูงขึ้นไป ตามแนวลําน้ําสาขาตาง ๆ อีกทอดหนึ่ง
\\

คนพื้นเมืองภาคเหนือ จะเบิกที่นาในบริเวณใกลที่ราบลุมขนาดใหญโดยพัฒนาระบบชลประทานของตนเอง
ขึ้นมาเรียกวา “ระบบเหมืองฝาย” ซึ่งจะผันน้ําจากลําน้ําตาง ๆ เขาสูแปลงนา มีระบบการจัดการ จัดสรรน้ํากันอยางยุติธรรม
ซึ่งจะมีการทําพิธีเซนไหว “ผีขุนน้ํา” เปนประจําทุกป โดยปาที่ชุมชนไดรักษาไวก็จะเปนปาขุนน้ํา ปาชา และปาหัวไร
ปลายนา ซึ่งเปนแหลงอาหารและแหลงไมใชสอยตางๆ ของชุมชน
สวนชาวไทยภูเขานั้นในกลุมที่มีทั้งไรและนา ไดแก ปกากะญอ ลัวะ ความสัมพันธกับปาที่ผานระบบเหมืองฝาย
จะคลายกับคนพื้นเมือง การทําไรหมุนเวียนนั้นคนพวกนี้จะรูวาพื้นที่ตรงไหนที่ลุมทํานาได เขาก็ทํานา ตรงไหนเปนที่ปา
ที่เกี่ยวของกับความเชื่อ วัฒนธรรม เขาก็จะรักษาปาธรรมชาติเอาไว เชน ปาสะดือ เปนตน ทั้งสองกรณีที่กลาวมานี้เปน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในอดีตที่ไดรับอิทธิพลโดยตรงมาจากวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อตาง ๆ ซึ่งบางอยางก็ตกทอด
มาถึงปจจุบัน


ความเชื่อเกีย่ วกับตนน้ําลําหวย

ชาวไทยจัดประเภทน้ําเปน 4 ประเภท ตามความเชื่อดังนี้
1. น้ําซับ เปนน้ําที่ซึมซับอยูตลอดเวลา มีน้ําซึมอยูมักเปนปาดง มีตนไมขนาดใหญ ไมมีใครเขาไปรบกวน
ชาวบานเชื่อกันวามีผีเจาที่คอยรักษาอยู
2. น้ําโปง คือน้ําที่เกิดขึ้นบริเวณที่ลุมของลําหวย พื้นที่ดังกลาวเปนโคลนลึก มีน้ําขังตลอดป ชาวบานเชื่อวา
มีผีดุมาก ถาไมจําเปนชาวบานจะไมกลาเขาไปใกล เชื่อวาผีโปงจะออกมาใหเห็นในรูปของสัตว เชน ควาย เปนตน

-43. ลําหวย เชื่อวามีผูรักษาอาศัยอยูในลําหวย ชาวบานจะรักษาน้ําโดยไมทําลาย และนําสิ่งของสกปรกทิ้งลง
ลําหวย เพราะเชื่อวาหากใครทําใหลําหวยสกปรกอาจเกิดอาการเจ็บปวยไดงาย
4. น้ําผุด เปนน้ําที่ไหลผุดขึ้นมาจากดินอยูตลอดเวลา (น้ําออกรู) บริเวณดังกลาวจะอุดมสมบูรณ หามเขาไป
รบกวนหรือทําลายปาเชื่อวามีเจาของหรือผีดุรักษาอยู หากใครเขาไปรบกวนอาจทําใหมีอันเปนไป ขอหามและความเชื่อ
เกี่ยวกับแหลงน้ําที่เปนที่อาศัยของผีน้ํา การใชน้ําจึงตองมีพิธีกรรมขอโทษผีน้ํา น้ําไหลจากที่สูงไปสูที่ต่ํา หามกักเก็บน้ํา
ดังนั้นถาหากมีการสรางฝายจึงตองมีหอผีบริเวณหัวฝายทําใหคนใชน้ําอยางรูคุณคามากขึ้น

และไมทําลายระบบนิเวศ

ในบริเวณนั้น โดยการทิ้งสิ่งสกปรกลงสูสายน้ํานั้น ๆ บริเวณผีขุนน้ําของทุกหมูบานจะเปนปาอนุรักษ หรือปาพิธีกรรม
ดังนั้นชาวบานจะรักษาปาอยางดี บางหมูบานมีการปลูกปาเพิ่มเติมบริเวณตนน้ํา การรักษาผีขุนน้ําจึงเปนการรักษาปาควบคูไปดวย



ความเชื่อในการใชดิน
ขอหามเกี่ยวกับดินชาวไทยภูเขามีขอหามเกี่ยวกับดินหลายประการ เชน หามแตะตองดินที่เปนหลุมใหญ

ดินรองน้ํา ดินบริเวณรองน้ําพบกัน ดินจอมปลวก ดินปากถ้ํา ดินยอดดอย หรือยอดภูเขา และดินริมฝงแมน้ํา การหาม
ดังกลาว เปนการปองกันการรบกวนของมนุษยที่มีตอผีซึ่งอยูในบริเวณพื้นที่ดังกลาว และเปนการปองกันการพังทลายของดิน
ในเวลาตอมาดวย


ความเชื่อเกี่ยวกับการหามลาสัตว
ขอหามการลาสัตวมีมากมาย เชน หามยิงสัตวบนตนไทรเพราะมีสัตวหลายชนิด หรือหลังจากเสร็จพิธีแตงงาน

หามลาสัตว 3 วัน ผูหญิงทองหามสามีลาสัตว เปนตน กฎขอหามตาง ๆ มีเหตุผลในเชิงระบบนิเวศเกี่ยวกับการอยูรวมกัน
การตอสูแขงขัน และการพึ่งพิงซึ่งกันและกัน แมลงเปนสัตวที่มีมากที่สุดในโลก แมลงบางชนิดกัดกินพืชผล ดังนั้นการหาม
ฆานกหลายชนิด

รวมทั้งจิ้งจก ตุกแก ซึ่งเปนสัตวกินแมลงก็เทากับการปรับระบบนิเวศใหสมดุล

สัตวใกลตัวเชน แมว

สุนัข หรือสัตวคลายคน เชน ชะนี ไมควรฆาเพราะสอนใหมีเมตตา โอบออมอารี ในปจจุบันปญหาการสูญพันธุของสัตวปา
นอกจากสาเหตุที่มาจากการลาและคาสัตวปาแลว สาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การลดลงของพื้นที่ปา การสูญเสียพันธุพืช
ซึ่งเปนอาหารของสัตวปา สัตวปาหลายชนิดสูญพันธุไปในที่สุด
นอกจากนี้คนโบราณยังมีความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติตอเนื่องมาถึงปจจุบัน ซึ่งมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและ
สิ่งแวดลอม เชน

-5

ความเชื่อเรื่องการขอฝน

เนื่องดวยชาวไทยที่อาศัยอยูตามลุมแมน้ํามีอาชีพเกษตรกรรม จึงตองอาศัยน้ําฝนตามธรรมชาติ เพื่อใหพืชผล
ทางการเกษตรเจริญงอกงามจึงมีวิธีการขอฝน ตัวอยางวิธีขอฝน คือ
การแหนางแมวขอฝน มักทําในเดือน 9 เดือน 10 หลังจากดํานาหรือหวานขาวแลว ชาวบานจะนําแมวใสกรงขังไว
แลวเดินแหแมวไปยังหมูบาน ขณะแหจะรองเพลงแหนางแมว เนื้อรองจะมีคํารองเปนการขอเรียกฝน การทําใหฝนตก
โดยวิธีการทองคาถาขอฝน มี 2 คาถา คือ สวดหรือทองคาถาหัวใจรอยแปด จะแกเหตุรายภัยพิบัติ รวมทั้งฝนแลงไดดวย
คาถาที่ 2 สวดคาถาปลาชอน กอนสวดปลาชอนตองทําบุญตักบาตร 3 วัน
ความเชื่อเกี่ยวกับสวัสดิมงคลในการดําเนินชีวิต
มักเปนความเชื่อเกี่ยวเนื่องกับอาชีพเกษตรกรรม
เปนสําคัญ เชน หามสวมรองเทาเดินลุยผานลานขาว จะทําใหพระแมโพสพโกรธ หรือการเลี้ยงสัตวไมวาจะเปนสัตวเลี้ยง
หรือสัตวใชงาน ไมนิยมเลี้ยงวัว 5 มา 6 ตัว ตามลําดับ ถือวาเปนอัปมงคล ใหนําไปปลอยอยาเลี้ยงลูกของมันเด็ดขาด เปนตน


คุณคาของภูมิปญญาชาวบาน

ความเชื่อในกฎเกณฑประเพณีเปนระเบียบทางสังคมของชุมชนดั้งเดิม ความเชื่อนี้เปนรากฐานระบบคุณคาตาง ๆ
ความกตัญูรูคุณตอพอแม ปูยา ตายาย ความเมตตา เอื้ออาทรตอผูอื่น ความเคารพตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติรอบตัว
และในสากลจักรวาล
ความเชื่อและพิธีกรรมตาง ๆ ที่ไดกลาวมา นับวาเปนสิ่งที่มีคุณคาตอระบบนิเวศวิทยา กลาวคือ
เปนการสอนใหมนุษยไดอยูรวมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมถึงธรรมชาติในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สอนใหมนุษย
รูจักเคารพในการใชประโยชนจากสิ่งเหลานี้ในการดํารงชีวิตเฉพาะเทาที่จําเปนตอการบริโภคและอุปโภคเทานั้น ไมละเมิด
ไมโลภ และนอกจากนี้ยังเปนการสอนใหมนุษยรูจักปองกัน แกปญหาอันตรายตาง ๆ ดวยวิธีการที่เหมาะสม ไมมุงทําลายลาง
โดยสมมุติสรรพสิ่งวามีเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุมครองอยู ทําใหลดการทําลายธรรมชาติ จึงทําใหเกิดความสมดุลทาง
ระบบนิเวศวิทยา

แหลงที่มาขอมูล
http://www.mcc.cmu.ac.th/mcceng/graduate/Agro723/Exam/Answer%203.html
http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK23/chapter1/t23-1-s.htm
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