โครงการ อาคารแสดงวัฒนธรรมชนเผ่ าลาหู่แชแล
เรื่อง
การสั งเคราะห์ ภูมปิ ัญญา ความรู้ ของชุมชนการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมและฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติของชนเผ่ าลาหู่แชแล
บ้ านห้ วยนํา้ ริน
ตําบลแม่ เจดีย์ใหม่ อําเภอเวียงป่ าเป้า จังหวัดเชียงราย

โดย
คุณสมชาย จะย่ อ(จะคะแต)

รายงานฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของทุนสนับสนุนการวิจัยสํ าหรับพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น
ในโครงการเทศกาลพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นครั้งที่ 1/2551
ศูนย์ มานุษยวิทยาสิ รินธร (องค์ การมหาชน)

ก
คํานํา
การทํางานศึกษาแบบมีส่วนร่ วมวิจยั เรื่ อง อาคารวัฒนธรรมลาหู่ แชแลและการสังเคราะห์
ภูมิปัญญาความรู ้ของชุ มชน การอนุ รักษ์ประเพณี วฒั นธรรมและฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมในชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ นในครั้งนี้มีการทํางานร่ วมกับคนในชุมชน สื บเนื่องมาจากผูเ้ ฒ่า
ในชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ นและกลุ่มเยาวชนแม่บา้ น ได้เห็นสภาพปั ญหาของชุมชนในด้านประเพณี
วัฒนธรรมและปั ญหาทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ของตัวเอง ดังนั้นจึ งได้เกิ ดมี
แนวคิดที่จะรวบรวมองค์ความรู ้ที่มี เพื่อให้ลูกกหลานได้มีแนวทางในการดําเนิ นงานเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและประเพณี วฒั นธรรมของชนเผ่าลาหู่แชแลและให้คงอยูด่ ี
ยิง่ ขึ้น การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ขอขอบคุณผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ าํ เกษตรกร แม่บา้ น เยาวชนและผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่
ในชุ มชนบ้านห้วยนํ้าริ นทุกท่าน ที่เห็นความสําคัญและมีส่วนร่ วมในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ใน
การจัดการทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชนเผ่าลาหู่แชแลในมิติต่างๆ ภายใต้บริ บทของ
ชุมชนที่ยงั เป็ นอยูจ่ นสามารถเรี ยบเรี ยงออกมาเป็ นองค์ความรู ้ที่สามารถนํากลับไปใช้ในชุมชนและ
ขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆได้
หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใดเกี่ยวกับการนําเสนอข้อมูลจากการศึกษา ทีมงานอาคารแสดง
วัฒนธรรมชนเผ่าลาหู่แชแล ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย

โดย สมชาย จะย่อ(จะคะแต)
ธันวาคม พ.ศ.2551
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ตอนที่ 1 : บริบทชุ มชน
1.1 ลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะภูมิประเทศ
บ้า นห้ ว ยนํ้าริ นเป็ นกลุ่ ม บ้า นหนึ่ งที่ อ ยู่ ใ นการปกครองของบ้า นเมื อ งน้ อ ย หมู่ ที่ 8
ตําบลแม่เจดียใ์ หม่ อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย เป็ นหมู่บา้ นที่ต้ งั อยูท่ ี่ราบระหว่างภูเขา พื้นที่
ส่ วนใหญ่ร้อยละ 95 เป็ นที่ลาดชันเชิงเขา
บ้านห้วยนํ้าริ นเป็ นกลุ่ มบ้านที่ ต้ งั อยู่ในพื้นที่ ป่าอุ ทยานแห่ งชาติ ขุนแจ ซึ่ งจัดเป็ นพื้น ที่
ป่ าลุ่มนํ้าชั้น 2 และ 3 ป่ าส่ วนใหญ่ในหมู่บา้ นเป็ นป่ าดิบเขา มีที่พิกดั E549111 N2107692 ซึ่ ง
ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่มีระดับความสู งจากนํ้าทะเลประมาณ 900 – 2,500 เมตร มีลกั ษณะเป็ นป่ าโปร่ ง
เขียวชอุ่มตลอดปี อากาศค่อนข้างเย็น มีความสําคัญต่อการรักษาสภาพต้นนํ้ามาก มีไม้สาํ คัญ คือ
ไม้ตระกูลก่อ จําปี ป่ า หว้า สน เป็ นต้น
แต่เนื่ องจากพื้นที่ในบริ เวณนี้ มีการเข้ามาตั้งเป็ นชุมชนและพื้นที่ทาํ กิ นของชุ มชนมาเป็ น
ระยะเวลานานแล้ว ดังนั้นอุทยานแห่ งชาติขนุ แจจึงกันพื้นที่ดงั กล่าวออกเป็ นพื้นที่อยูอ่ าศัยและทํา
กินของชุมชน โดยมีศูนย์พฒั นาโครงการหลวงเป็ นหน่วยงานทําหน้าที่รับผิดชอบหลัก
ลักษณะภูมิอากาศ
มีลกั ษณะภู มิอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อุ ณหภูมิเฉลี่ ยสู งสุ ด 27.6 องศาเซลเซี ยสและ
อุณหภูมิต่าํ สุ ด 19.7 องศาเซลเซียส
ประชากร
มีจาํ นวนประชากรทั้งหมด 86 หลังคาเรื อน ชาวบ้านห้วยนํ้าริ นทั้งหมดเป็ นชาวเขาเผ่าลาหู่
แซแล แต่ชาวบ้านห้วยนํ้าริ นจะเรี ยกตัวเองว่า “ลาหู่แซแล”
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ภาพที่ 1 แผนที่หมู่บา้ นห้วยนํ้าริ น
การคมนาคม
การคมนาคมของบ้านห้วยนํ้าริ นนั้นสามารถเดินทางได้โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 118 สาย
เชียงใหม่ – เชียงราย เมื่อเดินทางถึงประมาณกิโลเมตรที่ 63 – 64 ทางด้านขวามือเป็ นตลาดมูเซอที่
เป็ นแหล่งขายสิ นค้าของชนเผ่า ตรงกันข้ามกับตลาดมูเซอ หรื อทางซ้ายมือเป็ นทางเข้าหมู่บา้ น
ห้วยนํ้าริ น ซึ่ งจะต้องเดินทางจากถนนหลวงอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่ งลักษณะการคมนาคม
สามารถแบ่งได้ดงั นี้
1. ถนนตั้งแต่ถนนหลวงหมายเลข 118 – บ้านห้วยนํ้าริ น ระยะทางประมาณ 9 กิ โลเมตร
ผ่าน 2 หมู่บา้ น คือ บ้านห้วยม่วงและบ้านเมืองน้อย ลักษณะเป็ นถนนลาดยางแต่อยู่ในสภาพเป็ น
หลุมเป็ นบ่อ เนื่ องจากชาวบ้านใช้ถนนเส้นนี้ ในการขนส่ งผลผลิตทางการเกษตรออกนอกหมู่บา้ น
เช่น บ๊วย ท่อ เฟิ ร์น ลิอะทริ ส นอกจากนี้ จากสภาพพื้นที่เป็ นพื้นที่สูงมีพ้ืนที่ราบจํานวนจํากัด ดังนั้น
ลักษณะถนนเส้นนี้ จึงเป็ นถนนที่คดเคี้ยว สําหรับคนที่ไม่คุน้ เคยเส้นทางต้องใช้ความระมัดระวังใน
การขับขี่เป็ นพิเศษ
2. ถนนภายในหมู่บา้ น เป็ นลัก ษณะถนนภายในหมู่บา้ นแคบๆที่ มีบ ้า นเรื อ นในชุ ม ชน
ล้อมรอบ ลักษณะเป็ นถนนคอนกรี ตเป็ นระยะสลับกับถนนดิ นแดงอัดแน่ น ซึ่ งสภาพถนนภายใน
หมู่บา้ นนั้นมีความลาดชันมากเนื่อง ลักษณะการตั้งหมู่บา้ นนั้นตั้งก่อนการทําระบบคมนาคมดังนั้น
ถนนที่เข้ามาภายหลังจึ งต้องสร้ างไปตามลักษณะการตั้งบ้านเรื อน ชาวบ้านส่ วนใหญ่ไม่นิยมใช้
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พาหนะในการสัญจรภายในหมู่บา้ นจะนิ ยมการเดินเท้ามากกว่าส่ วน รถใช้เป็ นพาหนะที่ใช้ติดต่อ
กับชุมชนหมู่บา้ นภายนอกที่ไกลออกไป

ภาพที่ 2-4 ทางเข้าสู่หมู่บา้ นห้วยนํ้าริ น
การเดิ น ทางเข้ า บ้ า นห้ ว ยนํ้ าริ นนั้ น สํ า หรั บ คนที่ ไ ม่ คุ ้ น เคยกั บ เส้ น ทางต้ อ งใช้
ความระมัดระวังในการเดินทางแต่รถทุกชนิ ดสามารถเข้าถึงบ้านห้วยนํ้าริ นได้ สําหรับการเดินทาง
จากตัวเมื องเชี ยงใหม่ถึงบ้านห้วยนํ้าริ น ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง สําหรั บคนที่ ไม่คุน้ เคย
เส้นทาง ส่ วนคนในพื้นที่น้ นั ใช้เวลาเดินทางน้อยกว่า
การสาธารณสุ ข
บ้านห้วยนํ้าริ นตั้งอยูใ่ นพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตําบลแม่เจดียใ์ หม่ อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
อยูใ่ นพื้นที่การบริ การทางด้านสาธารณสุ ขของ อนามัยแม่เจดียใ์ หม่ ซึ่งตั้งอยูร่ ิ นถนนหลวงหมายเลข
118 (เชี ยงราย - เชี ยงใหม่) ห่ างจากหมู่บา้ นห้วยนํ้าริ นประมาณ 15 กิ โลเมตรซึ่ งไกลจากหมู่บา้ น
และเนื่องจากบ้านห้วยนํ้าริ นเป็ นชุมชนของชาวลาหู่แซแลที่มีความเชื่อเฉพาะของชนเผ่าที่เกี่ยวข้อง
กับการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มีความเชื่อว่าคนมีขวัญประจําตัวและการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเกิดมาจากสาเหตุ
ของขวัญประจําตัวหนี ไ ป หรื อการถู กลงโทษจากสิ่ งเหนื อธรรมชาติ และมี วิ ธีก ารรั กษาเฉพาะ
ความเชื่อของตนเองที่มี ปู่ จารย์ ทําหน้าที่แก้ไขปั ญหาการเจ็บป่ วยที่เกิดจากการละเมิดต่อสิ่ งเหนื อ
ธรรมชาติหรื อการหนี ไปของขวัญให้ผปู ้ ่ วยนั้นกลับมาหายได้ ดังนั้นพฤติกรรมทางด้านการรักษา
อาการเจ็บป่ วยของคนชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ นจึงมีท้ งั การรักษาโดยการใช้ฐานความเชื่อเดิมที่เกี่ยวข้อง
กับขวัญและการถูกลงโทษจากสิ่ งเหนื อธรรมชาติ ซึ่ งปู่ จารย์แต่ละกลุ่มบ้านจะทําหน้าที่เป็ นคน
แก้ไขอาการที่เกิดขึ้นให้หายได้และสําหรับการเจ็บป่ วยอื่นๆที่เป็ นอาการร้ายแรงที่ไม่ได้เกิดขึ้นจาก
สาเหตุขวัญหนี ไปหรื อการลงโทษจากสิ่ งเหนื อธรรมชาติก็จะเป็ นหน้าที่ของแพทย์ในการรั กษา
อาการดังกล่าว เช่น ความดันโลหิ ต เบาหวาน หัวใจ เป็ นต้น
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การเข้าถึงบริ การพื้นฐานทางด้านสุ ขภาพของรัฐบาลนั้นชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ นจํานวนมาก
ที่ยงั ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น การมีบตั รประกันสุ ขภาพ 30 บาทที่คนชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ นจํานวน
เกื อ บ ร้ อ ยละ 50 ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ไ ปรั บ บัต รบริ ก ารซึ่ ง จากสถานการณ์ ดัง กล่ าวนี้ ทําให้ อาสาสมัค ร
สาธารณสุ ขมูลฐานประจําหมู่บา้ น (อสม.) ซึ่ งเป็ นคนบ้านเมืองน้อย เป็ นกลุ่มบ้านเดี ยวกับบ้าน
ห้วยนํ้าริ น ต้องทํางานเชิ งรุ กเพื่อให้คนบ้านห้วยนํ้าริ นสามารถเข้าถึงบริ การทางด้านสาธารณสุ ข
พื้นที่ที่รัฐจัดให้อย่างทัว่ ถึงกัน เช่น การเปิ ดการประชุมกลุ่มย่อยในหมู่บา้ น หรื อการใช้เสี ยงตามสาย
ประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บา้ น เป็ นต้น
การสาธารณสุ ขมูลฐานของชุ มชนบ้านห้วยนํ้าริ น นั้นชุ มชนยังไม่สามารถเข้าถึ งได้ทุก
หลังคาเรื อน ดังนั้น ชุมชนร่ วมกับโครงการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมเพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพองค์รวมของ
ชนเผ่าลาหู่ แซแลภายใต้โครงการพัฒนากลไกและกระบวนสร้างเสริ มสุ ขภาพแบบองค์รวมของ
ชุมชนไทยภูเขา ในพื้นที่ดาํ เนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ได้ทาํ โครงการเพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชน
มีสุขภาวะที่ดีทุกหลังคาเรื อน เช่น การสร้างห้องนํ้า ห้องส้วมสาธารณะ การทําโครงการหมู่บา้ น
สะอาด การศึกษาดูงานเรื่ องการเลี้ยงหมูหลุม เป็ นต้น
การศึกษา
การศึกษาในบ้านห้วยนํ้าริ นสามารถแบ่งได้ 3 แบบคือ 1) การศึกษาในระบบ 2) การศึกษา
นอกระบบ
การศึ ก ษาในระบบ เด็ ก เยาวชนบ้า นห้ว ยนํ้า ริ น ส่ ว นใหญ่ ที่ เ ข้า รั บ การเรี ย นการสอน
ในระบบนั้นจะเดิ นทางออกไปเรี ยนโรงเรี ยนนอกชุ มชนในเขตอําเภอแม่ขะจานโดยมี รถรั บส่ ง
ซึ่ งจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ 1,500 บาทต่อคนต่อเดือน ที่เป็ นเช่นนี้ เนื่ องจาก
ในพื้นที่บา้ นห้วยนํ้าริ นไม่มีโรงเรี ยนเปิ ดทําการเรี ยนการสอนจะมีเพียง โรงเรี ยนในชุมชนใกล้เคียง
คือโรงเรี ยนบ้านเมืองน้อยและโรงเรี ยนบ้านห้วยม่วงที่เปิ ดทําการเรี ยนการสอนถึงขั้นประถมศึกษา
เท่านั้น
การศึกษานอกระบบ ในชุ มชนบ้านห้วยนํ้าริ นมีการสร้างศูนย์การเรี ยนรู ้ของชุ มชนขึ้น
โดยใช้เป็ นที่ทาํ การเรี ยนการสอนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนประจําหมู่บา้ น โดยมีการจัดครู
ประจําเข้ามาทําการสอนในหมู่บา้ นเป็ นประจําโดยมีเป้ าหมายเพื่อส่ งเสริ มให้คนบ้านห้วยนํ้าริ น
สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ทางชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ นที่ต้ งั หมู่บา้ นอยูใ่ นพื้นที่
สู งมีศูนย์พฒั นาโครงการหลวงห้วยนํ้าริ นเป็ นหน่วยงานหลักในการส่ งเสริ มการประกอบอาชีพและ
พัฒนาความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนให้ดีข้ ึน โดยศูนย์พฒั นาโครงการหลวงห้วยนํ้าริ นทําหน้าที่ให้
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ความรู ้ กับ คนในชุ ม ชนเพื่ อ เพิ่ ม ทัก ษะทางด้า นการประกอบอาชี พ ทางการเกษตร การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ดิน นํ้า ป่ า ของชุมชน

ภาพที่ 5 ศูนย์พฒั นาโครงการ
หลวงห้วยนํ้าริ น

ภาพที่ 6 ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน

ศาสนาและความเชื่อ
การนับถือศาสนาของคนบ้านห้วยนํ้าริ น สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ประเภท
แรกเป็ นกลุ่มคนที่นบั ถือความเชื่อแบบเดิมที่ให้ความเคารพต่อผูน้ าํ ทางจิตวิญญาณของตนเองหรื อ
ที่ เ รี ยกว่ า “ปู่ จารย์” และในกลุ่ ม แรกนี้ จะมี ค วามเลื่ อ มใสในพุ ท ธศาสนาด้ว ยแต่ ส่ ว นใหญ่
จะเป็ นพุทธผี โดยมีคาํ กล่าวของชาวบ้านห้วยนํ้าริ นในกลุ่มนี้ ว่า “ถ้าเราอยู่ในเมืองเราก็ไหว้พระ
แต่ถา้ เราอยูบ่ า้ นเรา เราก็ไหว้ปู่จารย์ ปู่ จารย์บา้ นเราก็เหมือนพระ”
ส่ วนประเภทที่ 2 นี้ ยงั มีความเลื่อมใสในระบบความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผูน้ าํ ทางจิตวิญญาณ
หรื อปู่ จารย์อยูแ่ ต่กลุ่มนี้จะเอาความเชื่อทางศาสนาคริ สต์เข้าด้วย กลุ่มนี้จะมีจาํ นวนน้อยกว่าประเภท
แรก โดยกลุ่มความเชื่อนี้จะมีการทํากิจกรรมเข้าโบสถ์กนั ทุกๆวันอาทิตย์
สรุ ปความเชื่อทางด้านศาสนาของบ้านห้วยนํ้าริ นที่ยงั เข้มข้นอยู่ คือ ความเชื่อในผูน้ าํ ทางจิต
วิญญาณของกลุ่มตน หรื อ ปู่ จารย์น้ นั เอง แต่ความเชื่อทางด้านศาสนาที่เข้ามาเสริ มคือ ศาสนาพุทธ
และคริ สต์ที่เข้ามาภายหลัง
สําหรับสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มีอยูใ่ นชุมชนคือบ้านปู่ จารย์ท้ งั กลุ่ม
บ้านใหม่และเก่า แต่สาํ หรับวัดนั้นจะมีอยูใ่ นหมู่บา้ นเมืองน้อยซึ่ งเป็ นวัดที่อยูใ่ นพื้นที่บา้ นคนเมือง
พื้นราบแต่ชาวบ้านห้วยนํ้าริ นไม่ได้ใช้วดั แห่ งนี้ ในการเข้าร่ วมพิธีกรรมทางศาสนาแต่จะประกอบ
พิธีกรรมตามความเชื่อของตนเองที่บา้ นของปู่ จารย์แทน ส่ วนโบสถ์ในศาสนาคริ สต์น้ นั ในปั จจุบนั
กลุ่มความเชื่อนี้กาํ ลังสร้างโบสถ์ข้ ึนภายในหมู่บา้ น
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ภาพที่ 7 ปู่ จารย์

ภาพที่ 8 ปู่ จารย์

ภาพที่ 9 ภาพการก่อสร้าง
โบสถ์คริ สต์

1.2 ประวัติศาสตร์ ชุมชน
ประวัติความเป็ นมาลาหู่แชแล
ลาหู่ มีความเชื่อเล่าต่อกันว่าเผ่าลาหู่ หรื อชนชาติลาหู่ ในอดีต นานมาแล้วหลายศตวรรษได้
อาศัยอยู่ ในประเทศจีน มลฑนยูนาน มาเป็ นเวลานานพอสมควร ต่อมาประเทศจีนเกิดสงครามขึ้น
ชีวิตความเป็ นอยูไ่ ม่สงบสุ ข สงครามในครั้งนี้เป็ นสงคราม ระหว่างเชื้อชาติจีนกับกุลา ระหว่างการ
ทําสงครามนั้นจีนได้ขอความช่วยเหลือ จากเผ่าลาหู่ แชแล แต่กลับได้รับการปฏิเสธ เป็ นเพราะลาหู่
ไม่อยากเกี่ ยวพันด้วย ดังนั้นกุลาจึ งได้ไปขอความช่ วยเหลื อจากเผ่าลี ซอ หรื อลี ซู แต่ ได้รับการ
ปฏิเสธเช่นกัน จีนกับกุลาจึงได้ทาํ สงครามกัน จีนได้รับชัยชนะจากกุลา จากนั้นประเทศจีนก็ได้
กลับสู่ ความสงบสุ ขอี กครั้ ง และต่อมาจีนก็ได้ไปรื้ อฟื้ นอดี ต ตอนไปขอความช่ วยเหลือจากลาหู่
จึ ง เกิ ด ความไม่ พ อใจเป็ นอย่า งมาก จนได้เ กิ ด สงครามกับ เผ่า ลาหู่ แต่ ก็ ไ ด้รับ ความพ่า ยแพ้ไ ป
สาเหตุที่ทาํ ให้ลาหู่ ได้รับชัยชนะครั้งนี้ เป็ นเพราะลาหู่ มีอาวุธที่ดีกว่าจีน คือมี มีดและหน้าไม้พิเศษ
ที่สามารถยิงเพียงครั้งเดียวได้สามดอก แต่จีนก็ยงั ไม่ละความพยายามที่จะเอาชนะลาหู่ให้ได้ จึงเกิด
ความคิดอย่างหนึ่ งคือผลิต เครื่ องดนตรี ชนิ ดหนึ่ งขึ้นมามีชื่อเรี ยกว่า “ อาถา ” เป็ นเครื่ องดนตรี ชิ้น
เล็ก ที่ผลิตจากไม้ไผ่ จีนจึงวางแผนนําเครื่ องดนตรี ชนิดนี้ไปแลกกับหน้าไม้ของลาหู่ โดยใช้ให้ชาย
หนุ่มรู ปงาม ไปเป่ าให้สาวๆลาหู่ฟัง จนสาวลาหู่ติดใจกับเครื่ องดนตรี ชนิดนี้เข้าเป้ าหมายของจีน
จีนจึงให้หนุ่มเอาอาถาไปแลกกับหน้าไม้มาให้หมด แล้วจีนก็เปิ ดสงครามกับลาหู่ จีนได้รับ
ชัยชนะเพราะลาหู่ ขาดอาวุธสําคัญดังกล่าว ดังนั้นลาหู่ จึงไม่สามารถอยู่ใน ประเทศจี นต่อไปได้
จึงอพยพมาอยู่ในประเทศพม่าหนึ่ งยุคสมัย ต่อมาได้อพยพมาอยู่ที่ “ ดอยสามจุก ” ซึ่ งเป็ นเขต
ชายแดนระหว่างพม่ากับไทย ต่อมาได้อพยพจากดอยสามจุก มาอยูท่ ี่ดอยลานนานพอสมควร ต่อมา
ก็ได้อพยพถิ่นฐานมาอยู่ที่อาํ เภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ได้ประมาณยี่สิบปี บางกลุ่มเกิ ดความคิด
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ขึ้นมาว่าสถานที่อื่นน่าจะมีอุมดสมบูรณ์กว่า จึงได้แยกย้ายไปตามพื้นที่ ที่คิดว่าอุดมสมบูรณ์กว่านั้น
เช่ น อํา เภออมก๋ อย อํา เภอฝาง จัง หวัด เชี ย งใหม่ อํา เภอปางมะผ้า จัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน
อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชี ยงราย และอี กส่ วนหนึ่ งยังคงอยู่ที่อาํ เภอแม่ สอด จังหวัดตากจนถึ ง
ปั จจุบนั นี้ ส่ วนชาวบ้านห้วยนํ้าริ น หมู่ 8 ตําบล แม่เจดี ยใ์ หม่ อําเภอ เวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชี ยงราย
ได้อ พยพมาจากอํา เภอแม่ ส อด จัง หวัด ตาก เดิ ม ที ม าอยู่ที่ บ ้า นแม่ โ ถ ซึ่ งเป็ นหมู่ บ ้า นเก่ า แก่
ในปั จจุบนั อยู่ได้ประมาณสิ บกว่าปี ชาวบ้านคิดว่าอยู่ห่างไกลความเจริ ญเกิ นไป จึงพากันไปอยู่ที่
บ้านดอยมด อยู่ได้ประมาณสิ บห้าปี เกิ ดความขัดแย้งกันในหมู่บา้ นจึ งแตกออกเป็ นห้าหมู่บา้ น
หนึ่งบ้านห้วยนํ้าริ น สองบ้านห้วยม่วง สามบ้านดอยมด สี่ บา้ นแสนเจริ ญ ห้าบ้านห้วยโป่ ง
การตั้งหมู่บ้าน
ในอดีตหมู่บา้ นมูเซอดํากับหมู่บา้ นมูเซอแดง ในประเทศไทยมักจะตั้งอยูใ่ นระดับสู งกว่า
4,000 ฟุตขึ้นไป ส่ วนหมู่บา้ นมูเซอเฌเลอยูใ่ นระดับ 3,500 ฟุต เป็ นส่ วนใหญ่ หมู่บา้ นมูเซอกุยอยู่
ในระดับตํ่าสุ ดในจํานวนพวกมูเซอด้วยกัน แต่ปัจจุบนั มีหมู่บา้ นมูเซอที่อยูต่ าํ กว่าระดับดังกล่าวเป็ น
จํานวนมาก เนื่องจากได้มีการอพยพเคลื่อนย้ายไปตั้งหมู่บา้ นแห่งใหม่ที่มีที่ดินดีกว่าเดิม พวกนี้จะ
เลือกตั้งหมู่บา้ นในบริ เวณที่มีดินอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งนํ้าอยูใ่ กล้ป่า ส่ วนบริ เวณที่ใช้เพาะปลูกทํากิน
พวกมูเซอเฌเลนั้นตั้งหมู่บา้ นอยูใ่ กล้แหล่งนํ้ามากที่สุด
นั้นมักจะถางป่ าให้ห่างหมู่บา้ นออกไป
ปัจจุบนั มีการอพยพมาตั้งหมู่บา้ นใกล้พ้นื ราบมากขึ้น
เนื่องจากมีปัญหาพื้นที่ทาํ กินและจํานวน
ประชากรเพิ่มขึ้นมาก
ระบบทางสั งคม
สถาบันครอบครัว โครงสร้างทางสังคมของมูเซอ ประกอบด้วยหน่วยเบื้องต้น 2 หน่วยคือ
ครอบครัวและหมู่บา้ น ครอบครัวนี้ยดึ ถือแบบผัวเดียวเมียเดียว แต่บางครั้งถ้าครอบครัวมีขนาดเล็ก
เพราะมีสมาชิ กน้อยเกิ นไปไม่อาจทรงตัวทางเศรษฐกิจหรื อประกอบพิธีทางศาสนาได้ตามลําพัง
ก็อาจจะไปอยู่ร่วมกับครอบครัวอื่นที่เกี่ยวดองเป็ นญาติกนั ได้ ส่ วนในระดับหมู่บา้ นนั้น หมู่บา้ น
มูเซอมีลกั ษณะทางสังคมที่ผกู พันกันอย่างหลวม ๆ แต่ละครัวเรื อนมีอิสระมาก สามารถแยกตัวออก
จากหมู่บา้ นได้ทุกเวลา ยกเว้นกรณี ที่ยงั ที่มีพนั ธะเรื่ องการแต่งงานหรื อเรื่ องหนี้สินที่มีต่อเพื่อนบ้าน
ระบบเครื อญาติ มูเซอมีการสื บตระกูลทางฝ่ ายแม่ ตัวอย่างที่สนับสนุนความคิดเช่นนี้ได้แก่
การที่เด็กๆ ตั้งแต่เกิดมาก็อาศัยอยูใ่ นครอบครัวของฝ่ ายแม่จนกระทัง่ แต่งงาน (ถ้าไม่ยอมลงไปสร้าง
บ้านเรื อนใหม่) ผูช้ ายแต่งงานแล้วก็ตอ้ งออกจากบ้านไปอยูบ่ า้ นภรรยา แต่เป็ นที่สงั เกตว่าผูช้ ายมูเซอ
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เฌเล เมื่อแต่งงานแล้วและอาศัยอยูก่ บั ครอบครัวของภรรยา ตามประเพณี แล้วมักจะหาเหตุขดั แย้ง
กับพ่อแม่ทางฝ่ ายหญิงหรื อฝ่ ายภรรยาอยูบ่ ่อย ๆ เพื่อยกตัวไปสร้างบ้านเรื อนใหม่ โดยเขาจะสร้าง
บ้านและจัดหาพื้นที่ในการสร้างบ้านเอง เมื่อมีการประกอบพิธีกรรมก็มกั จะเข้าร่ วมกับญาติทางฝ่ าย
สามี และไม่ค่อยยุง่ เกี่ยวกับญาติทางฝ่ ายภรรยาเท่าใดนัก ฝ่ ายสามีจะเป็ นผูส้ ื บสกุลแทนเมื่อบิดา
มารดาของตนเสี ยชีวิต
มูเซอมีชื่อที่ใช้เรี ยกกันเพียงชื่อแรกชื่อเดียว ไม่มีแซ่หรื อนามสกุล สําหรับผูท้ ี่มีนามสกุลนั้น
มีใช้อยูเ่ พราะว่ามีผเู ้ ข้าไปตั้งให้ มีคติของมูเซอกล่าวไว้วา่ "มูเซอทุกคนจะต้องช่วยเหลือผูอ้ ื่นที่
ต้องการความช่วยเหลือเพราะเป็ นญาติพนี่ อ้ งกัน ไม่วา่ จะเด็กหรื อผูใ้ หญ่" จึงทําให้ดูเหมือนว่าทั้ง
หมู่บา้ นเป็ นญาติพี่นอ้ งกันหมด แม้จะเป็ นญาติใกล้ชิดที่มิได้ร่วมบิดามารดาเดียวกัน ก็นบั ถือเป็ น
ญาติท้ งั สิ้ น ลักษณะความสัมพันธ์ทางเครื อญาติเช่นนี้ ก่อให้เกิดความร่ วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันอยูเ่ สมอ แนวความคิดเรื่ องการนับญาติเช่นนี้ยงิ่ ทําให้ระบบเครื อญาติขยายวงกว้างออกไปเรื่ อยๆ
จากการนับถือญาติภายในครอบครัวเรื่ อยไปจนถึงลูกพี่ลูกน้องทั้งจากฝ่ ายพ่อและฝ่ ายแม่ ลูกของลูก
ลูกของลูกพี่ลูกน้อง ตลอดขึ้นไปจนถึงนับญาติในช่วยอายุที่นบั ลงถึงลูกหลานในอนาคตอีกชัว่ อายุ
หนึ่งลงมา โดยนัยนี้ บางครั้งก็เป็ นปัญหาสําหรับบางครัวเรื อนต้องแยกย้ายตัวออกไปจากหมู่บา้ น
เพราะความที่มีญาติที่ตอ้ งคอยให้ความช่วยเหลืออยูม่ ากจนไม่อาจแบกภาระการช่วยเหลือญาติที่
ยากจนได้ตลอดไป
ลักษณะบ้ านเรือน
ลักษณะการตั้งบ้านเรื อน ชาวบ้านห้วยนํ้าริ นจะตั้งบ้านเรื อนเป็ นกลุ่มบ้านไปตามสองข้าง
ถนนภายในหมู่บา้ นและเนื่ องจากความจํากัดในเรื่ องพื้นที่ราบของหมู่บา้ นทําให้ลกั ษณะการตั้ง
บ้านเรื อนนั้นติดกันไม่มีพ้นื ที่การขยาย ส่ วนลักษณะบ้านเรื อนของชาวลาหู่แซแลบ้านห้วยนํ้าริ นนั้น
จะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใคร บ้านจะสร้างด้วยไม้ส่วนใหญ่จะเป็ นไม้ก่อ ซึ่ งเป็ นพันธุ์ไม้ที่
หาได้ง่ายในบริ เวณป่ าของบ้านห้วยนํ้าริ นลักษณะบ้านจะแยกได้เป็ น 3 ส่ วน คือ
1. ส่ วนที่ใช้นอนเก็บของอุปกรณ์ ต่างๆและที่ สําคัญ
คือเป็ นที่ต้ งั ของห้องบรรพบุรุษ บ้านส่ วนที่ 1 นี้ จะนิ ยมสร้าง
ให้มีความมัน่ คง ส่ วนใหญ่จะสร้างด้วยไม้เนื้ อแข็ง ส่ วนนี้ ชาว
ลาหู่ แซแลจะใช้เป็ นส่ ว นของการทําพิธีกรรมตามความเชื่ อ
ของตนเอง แขกภายนอกส่ วนใหญ่จึงจะไม่ค่อยได้รับอนุญาต
ให้เข้าไปในบริ เวณนี้
ภาพที่ 10 ภาพห้องนอน
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สําหรับความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ห้ องบรรพบุรุษนั้น จะเป็ นห้องที่มีความเชื่อ
เปรี ยบเสมือนห้องบรรพบุรุษ เป็ นห้องของผี ของเจ้าที่ที่บา้ น โดยจะใช้ประกอบพิธีกรรมทําบุญ
บ้านในวันขึ้นปี ใหม่ ทําบุญหมู่บา้ น และทําบุญพิธีกินข้าวใหม่ โดยเมื่อทําพิธีเสร็ จแล้ว ต้องเอา
ข้าวตอก ดอกไม้ ข้าวปุ๊ มาวางไว้ที่ดา้ นบนของห้องบรรพบุรุษ และหากเป็ นพิธีกรรมทําบุญบ้าน
ในวันปี ใหม่ ปู่ จารย์จะเป็ นผูม้ าทําพิธีให้ถึงบ้านของทุกๆ หลังคาเรื อนที่มีห้องบรรพบุรุษ ซึ่ งโดย
ส่ วนใหญ่ คนทัว่ ไปหรื อเจ้าของบ้านจะเปิ ดห้องบรรพบุรุษไม่ได้ นอกจากปู่ จารย์เท่านั้น
ที่ห้องบรรพบุรุษ จะมีแคน สําหรับเต้นจะคึ วางอยู่ดา้ นหน้าของห้อง สําหรับให้เจ้าของ
บ้านนําไปเป่ าในตอนเต้นจะคึ และด้านบนของห้องบรรพบุรุษ ก็จะใช้วางอุปกรณ์เครื่ องใช้ที่จะใช้
สําหรับประกอบพิธีกรรม เช่นตะกร้า เทียน ข้าวตอก เพื่อเตรี ยมสําหรับทําบุญตามเทศกาลต่างๆ
สําหรับชาวบ้านห้วยนํ้าริ น ไม่จาํ เป็ นว่าทุกหลังคาเรื อนจะมีหอ้ งบรรพบุรุษ มีสาํ หรับบ้าน
ที่พร้ อมเท่านั้น โดยที่ บา้ นห้วยนํ้าริ นมีบา้ นที่มีห้องบรรพบุรุษทั้งสิ้ น 30 กว่าหลังคาเรื อน (จาก
ครัวเรื อนทั้งหมด 86 ครัวเรื อน) หากบ้านไหนไม่มีหอ้ งบรรพบุรุษ ลักษณะบ้าน ก็จะมีแต่ส่วนที่ 2
กับ 3 คือลานบ้าน ตุ่มนํ้า และห้องครั ว และสามารถกินนอนอยู่ในห้องครัวได้ แต่บา้ นที่มีห้อง
บรรพบุรุษต้องแบ่งบ้านออกเป็ น 3 ส่ วน
2. ส่ วนของระเบียงที่ต่อเชื่อมกัน ส่ วนนี้จะเชื่อมกับบันไดชาวลาหู่แซแลจะมีตุม้ ใส่ น้ าํ ดื่มไว้
รับแขกเกือบทุกบ้าน
3. ส่ วนที่สาํ คัญมาก เป็ นห้องครัวของชาวลาหู่ แซแล
บริ เวณนี้ จะใช้ เ ป็ นที่ รั บ แขกและเป็ นสถานที่ ส นทนากัน
บริ เวณนี้ จะนิ ยมสร้างด้วยไม้ไผ่หรื อไม้ที่ไม่แข็งแรงมากนัก
ภายในห้อ งจะมี เ ตาไฟกลางห้ อ งใช้เ ป็ นที่ ป ระกอบอาหาร
รับประทานอาหาร ต้มนํ้าชาหรื อสมุนไพร ซึ่ งชาวลาหู่ แซแล
บ้านห้วยนํ้าริ นนิ ยมใช้เป็ นเครื่ องดื่ม ในการรับแขกที่มาเยือน
หรื อใช้ดื่มระหว่างการสนทนา ด้านบนของเตาไฟจะมีไม้ไผ่
สานใช้สาํ หรับตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทําอาหารและพวก
ผลิตผลทางการเกษตรต่างๆที่ตอ้ งการใช้เป็ นเมล็ดพันธุ์ในปี
ต่อไป
ภาพที่ 11 ภาพภายในห้องครัว
ส่ วนลักษณะบ้านเรื อนนั้นจะนิ ยมสร้างบ้านยกพื้นสู งจากพื้นดินพอประมาณ โดยบริ เวณ
ใต้ถุนบ้านสามารถเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ และเป็ นสถานที่เก็บอุปกรณ์ ยานพาหนะต่างๆ เช่น มอเตอร์
ไซด์ไ ด้ นอกจากนี้ บริ เ วณใกล้กับ ตัว บ้า นยัง มี ก ารสร้ า งที่ เ ก็ บ ไม้ฟื นไว้ใ ช้สํา หรั บ ครั ว เรื อ น
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ซึ่ งชาวบ้านห้วยนํ้าริ นจะมีการตัดฟื นปี ละ 1 ครั้งในเดือนมกราคม เพื่อเตรี ยมฟื นไว้ใช้ให้พอเพียง
ตลอดทั้งปี

ภาพที่ 12-14 ลักษณะบ้านเรื อนของชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ น
การปกครอง
ผู้นําหมู่บ้าน หมู่บา้ นมูเซอ มีรูปแบบการปกครองเป็ นอิสระ หัวหน้าหมู่บา้ น(คะแซป่ า)
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจสิ ทธิขาดในการปกครอง บางหมู่บา้ น นอกจากปกครองเพียงหมู่บา้ นตนเองแล้ว
ยังปกครองหมู่บา้ นอื่นอีกด้วย ในหมู่บา้ นมูเซอมักจะมีผนู ้ าํ อยูด่ ว้ ยกัน 3 ฝ่ ายคือ หัวหน้าหมู่บา้ น
ผูน้ าํ ทางความเชื่อ และผูอ้ าวุโสที่มีอิทธิพลในหมู่บา้ น
หั วหน้ าหมู่ บ้า น
มี อาํ นาจหน้าที่ ในการปกครองดู แ ลลูก บ้า นในด้านความสงบสุ ข
ความปลอดภัย ชักจูงให้สมาชิกของหมู่บา้ นร่ วมปฏิบตั ิงานที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม ให้ปฏิบตั ิ
ตามหลักหรื อกฎระเบียบจารี ต ให้เป็ นไปตามประเพณี นิยมของหมู่บา้ น มีผชู ้ ่วยหัวหน้าหมู่บา้ นทํา
หน้าที่แทนหัวหน้าหมู่บา้ นในช่วงเวลาที่หวั หน้าหมู่บา้ นไม่อยู่ หรื ออยูแ่ ต่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานใน
หน้าที่ได้
ผู้นําทางความเชื่อ แบ่งออกได้เป็ น 2 ฝ่ าย คือ ผูน้ าํ ทางฝ่ ายพิธีกรรม (ปูจารย์หรื อแก่ลู) และ
ฝ่ ายหมอผี(นี่ ตีซอ) ปู่ จารย์เป็ นผูม้ ีความรู ้ในเรื่ องพิธีกรรมทางความเชื่อถือ การติดต่อกับเทพเจ้า
กื่อซา ดูแลสถานที่ประกอบพิธีกรรมเต้นรําบวงสรวงเทพเจ้า เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดีท้ งั กาย วาจา
ใจ เป็ นตัว อย่า งที่ ดี แ ก่ บุ คคลอื่ น ๆ บางหมู่บ ้า นหรื อ บางกลุ่ มมี ตาํ แหน่ งปู่ จองหรื อ ตูโ บ ซึ่ ง เป็ น
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ตําแหน่งสูงสุ ดของหมู่บา้ น ซึ่งอาจจะมีผทู ้ าํ หน้าที่เป็ นผูช้ ่วยอีก 3 คน คือ สล่า ละซอและอาจา (สล่า
เป็ นผูช้ ่วยตูโบ ละซอผูด้ ูแลวัด อาจาเป็ นผูด้ ูแลการทําพิธีให้ถูกต้อง)
หมอผี
เป็ นผูท้ าํ หน้าที่ติดต่อกับภูติผีวิญญาณต่างๆ ซึ่ งอาจมีความรู ้ความสามารถ
ด้านคาถาอาคมในการขับไล่ภูติผีปีศาจ ความรู ้เหล่านี้ ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ หรื อ
เรี ยนรู ้มาจากผูร้ ู ้จนได้รับการยอมรับจากสมาชิกในหมู่บา้ น
ผู้อาวุโสที่มีอทิ ธิพล เป็ นกลุ่มผูม้ ีฐานะทางเศรษฐกิจดีในหมู่บา้ น หรื อเป็ นญาติผใู ้ หญ่ของ
ทั้งหัวหน้าหมู่บา้ นและผูน้ าํ ด้านความเชื่อถือ เป็ นผูท้ ี่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในหมู่บา้ นและ
เป็ นผูท้ ี่ได้รับความเคารพยําเกรง เป็ นที่พ่ ึงทางเศรษฐกิจแก่สมาชิ กในหมู่บา้ น เป็ นที่พ่ ึงทาง
เศรษฐกิจแก่สมาชิกโดยทัว่ ไป อาจเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ในด้านการรักษาพยาบาล โดยทางไสยศาสตร์
หรื อยาแผนโบราณหรื อสมุนไพรก็ได้
นอกจากนี้ ยงั มีตาํ แหน่ งสําคัญอีกตําแหน่งหนึ่ งคือ ช่ างตีเหล็ก (จ่าลี) อาจมี 1 หรื อ 2 คน
ประจําอยูใ่ นหมู่บา้ น มีหน้าที่ตีมีดหรื ออุปกรณ์ที่ใช้ทางการเกษตร เช่น เสี ยม จอบ ให้กบั สมาชิกใน
หมู่บา้ น ถือเป็ นตําแหน่งสําคัญที่ทุกคนต้องให้ความเคารพนับถือเช่นกัน
ชาวมูเซอไม่มีภาษาเขียน จึงไม่มีกฎหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เมื่อมีขอ้ พิพาท ทุกกรณี จึง
ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของผูใ้ หญ่บา้ น ซึ่งจะยึดถือตามแนวทางจารี ตประเพณี ที่ปฏิบตั ิสืบทอดกันมา
เมื่อมีขอ้ ร้องเรี ยน ผูใ้ หญ่บา้ นจะเรี ยกประชุมหัวหน้าครอบครัวทุกคนเพื่อชี้แจงและตัดสิ นชี้ขาด
ถ้าหากผลการตัดสิ นเกิดความขัดแข้งขึ้นอีก ก็จะให้ผเู ้ ฒ่าผูแ้ ก่ของหมู่บา้ นแสดงความคิดเห็น หากยัง
ตกลงกันไม่ได้ตอ้ งไปปรึ กษาผูใ้ หญ่บา้ นพื้นราบมาช่วย อย่างไรก็ดีผใู ้ หญ่บา้ นมีอาํ นาจหน้าที่ที่จะ
ทําให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ ายอย่างอิสระ
ถ้ามีเรื่ องละเมิดเกิดขึ้นแล้ว ผูก้ ระทําผิดจะมีโทษเพียงถูกปรับเป็ นเงินตามอัตราที่ตกลงกัน
ไว้ แต่ถา้ เป็ นการกระทําผิดขึ้นรุ นแรงแล้ว ผูก้ ระทําผิดอาจได้รับโทษโดยการไล่ออกจากหมู่บา้ น
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของผูใ้ หญ่บา้ น บางทีกไ็ ปคาบเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของพ่อครู หรื อ
ปู่ จารย์ การตัดสิ นใจบางเรื่ องจําเป็ นต้องอาศัยการตีความทางเวทย์มนต์จากปู่ จารย์ และปู่ จารย์ก็มี
อํานาจในการคัดค้านการตัดสิ นใจจองผูใ้ หญ่บา้ นได้ในบางกรณี ปู่ จารย์ได้รับการยกย่องให้เป็ น
ผูแ้ ทนเทพเจ้าหรื อตูโบ ปู่ จารย์น้ ีก็ยอ่ มมีอาํ นาจาทางการเมืองเหนือผูใ้ หญ่บา้ นด้วย และเป็ นไปได้ที่
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บางหมู่บา้ นปู่ จารย์และผูใ้ หญ่บา้ นจะเป็ นคนๆ เดียวกัน อย่างไรก็ตาม ไม่เคยปรากฏว่ามีการแย่งชิง
อํานาจกันระหว่าง ปู่ จารย์กบั ผูใ้ หญ่บา้ น
พิธีกรรม ความเชื่อ
ความเชื่อถือของมูเซอ เป็ นทั้งแบบที่นบั ถือพระเจ้าองค์เดียว และในเวลาเดียวกันก็มีความ
เชื่อในเรื่ องผีสางเทวดาด้วย เขาเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์หนึ่ งผูท้ รงสร้างโลกและมนุษย์ข้ ึน ความเชื่อ
เช่นนี้ สอดคล้องกับแนวทางหรื อปรัชญาความคิดของคริ สต์ศาสนาเป็ นผลให้การเผยแพร่ ศาสนา
คริ สต์ในชนเผ่านี้เป็ นไปได้ง่าย
พระเจ้าผูส้ ร้างโลกของมูเซอที่นบั ถือเป็ นพระบิดามีพระนามว่า "กื่อซอ" มูเซอได้สร้างวัด
อุทิศให้พระองค์ในทุกหมู่บา้ น
เขามีความเชื่อว่าพระเจ้าของพวกเขาเป็ นผูส้ ร้างความดีท้ งั มวล
อย่างไรก็ดีนอกเหนือจากพระเจ้าแล้วยังเชื่อถือในภูตผีวญ
ิ ญาณอันได้แก่ ผีเรื อน ผีประจําหมู่บา้ น
ผีป่า ผีดอย ผีพายุ ผีฟ้า เป็ นต้น
พิธีกรรมสํ าคัญ
1. พิธีกรรมฉลองปี ใหม่ (เขาะจาเลอ) มีข้ ึนในเดือนมกราคมรวม 14 วัน โดยมูเซอจะพากัน
ตําข้าวปุกและเปลี่ยนกัน ผูห้ ญิงผูช้ ายจะแต่งกายด้วยเสื้ อผ้าประจําเผ่าชุดใหม่อย่างสวยงามไปเต้นรํา
ที่ลานเต้นรําอย่างสนุกสนาน ทุกคนกินอาหารร่ วมกัน รดนํ้าดําหัวผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ และในช่วงนี้ถือเป็ น
ช่วงแห่ งวันบุญวันแห่งความดี จึงห้ามสมาชิกในหมู่บา้ นทําสิ่ งที่ไม่ดีไม่งามโดยเด็ดขาด เพราะถือ
เป็ นการลบหลู่เทพเจ้าและสิ่ งศักดิ์
2. พิธีกนิ ข้ าวใหม่ (จาสื อ จ่าเลอ) เป็ นพิธีที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันกับวันขึ้นปี ใหม่ โดย
เป็ นเรื่ องซึ่ งเกี่ยวข้องกับการนําผลผลิตข้าวและผลผลิตอื่น ๆ ในไร่ ขา้ วมาบริ โภค มูเซอเชื่ อว่า
ผลผลิตข้าวได้มากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั เทพเจ้า ดังนั้นจึงต้องมีพิธีกินข้าวใหม่เพื่อบวงสรวงต่อเทพ
เจ้าโดยตรง เป็ นการขออนุ ญาตเกี่ยวข้าวมาบริ โภค พิธีน้ ี จะมีข้ ึนในราวเดือนกันยายน ช่วงเวลา
ประกอบพิธีมี 4 วันคือ ประกอบพิธี 1 วัน รดนํ้าดําหัวผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ 1 วัน พักผ่อน 2 วัน
3.พิธีทาํ บุญเรียกขวัญ (บูตีเว จู่จื่อเลอ) เป็ นพิธีทาํ บุญโดยการสร้างสะพานเล็กบริ เวณริ ม
ทางเดินเข้า-ออกหมู่บา้ น โดยมีหมอผีเป็ นผูท้ าํ พิธี ในงานนี้ตอ้ งฆ่าหมูเช่นต่อผีเรื อน ผูกข้อมือ
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สวดอวยพรและเต้นรําบวงสรวงเทพเจ้า เพื่อขอให้สมาชิกในหมู่บา้ นอยูด่ ีกินดีปราศจากโรคร้าย
พิธีดงั กล่าวนี้จะกําหนดวันดีเป็ นวันสําหรับการทําพิธี
ข้ อห้ ามบางประการทีค่ วรรู้ในเรื่องพิธีกรรม
ในขณะที่มีพิธีกรรมปี ใหม่ (เขาะเจาะเลอ) ห้ามนําสิ่ งเหล่านี้เข้ามาในหมู่บา้ น
1.
2.
3.
4.

ใบไม้สีเขียว เช่น ใบกล้วย ใบตองตึง ใบสัก
ทุกส่ วนของต้นไม้ไผ่ และทุกส่ วนของต้นกล้วย
ห้ามฟ้ องร้องหรื อทะเลาะเบาะแว้งและห้ามพูดจาในสิ่ งที่ไม่ดีไม่งาม
ห้ามประพฤติผดิ ตามประเพณี

และในขณะที่มีพิธีกรรมกินข้าวใหม่ ห้ามทะเลาะเบาะแว้งและห้ามฟ้ องร้องกันส่ วนขณะที่
การประกอบพิธีกรรมทําบุญเรี ยกขวัญ(ปู่ ตีเว จู่จือเลอ) ควรพูดแต่ในสิ่ งที่ดีงาม ห้ามแสดงกริ ยา
มารยาทลบหลู่ดูหมิ่นสิ่ งที่เคารพเชื่อถือ และผูค้ นที่อยูใ่ นพิธีกรรม ผูท้ ี่เกี่ยวข้องจึงควรระมัดระวังใน
สิ่ งเหล่านี้
ความเชื่อในเรื่องเกีย่ วกับเพศ
ชาวมูเซอยึดถือเรื่ องผัวเดียวเมียเดียวอย่างเคร่ งครัด และมีอิสระในการหาคู่ครองและเกี้ยว
พาราสี มีขอ้ ที่ควรระมัดระวัง ดังนี้
1. ไม่ควรอยูก่ นั สองต่อสองในที่ลบั กับผูห้ ญิงที่มีสามีแล้ว
2. การประพฤติผดิ ลูกเมียคนอื่น ถ้าถูกจับได้นอกจากถูกปรับตามประเพณี แล้ว ยัง
เป็ นที่ดูถูกดูแคลน ขาดความเชื่อถือในตัวบุคคลอีกด้วย
3. ควรละเว้น การพู ด จายุ แ หย่ ดู ถู ก ดู แ คลน หรื อพู ด เล่ น ในข้อ เท็ จ จริ งที่ ผิ ด ๆ
ที่เกี่ยวกับเรื่ องคู่ครอง
วัฒนธรรมประเพณี
ด้ านการแต่ งกาย
ชุดประจําเผ่าลาหู่แซแลของผูช้ ายเสื้ อแขนยาว ใช้ผา้ สี ดาํ กับนํ้าเงินมีเม็ดเงินเย็บติดด้านหลัง
ของเสื้ อด้านหน้าเปิ ดกว้าง กางเกงคล้ายสโลงและมีถุงน่องชุด ส่ วนของผูห้ ญิงเสื้ อสี ดาํ ยาวถึงหัวเข่า
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ท่อนแขน และด้านหลังของเสื้ อเย็บอย่างปราณี ตกางทําเป็ นลวดลายดูสวยงาม กระดุมเสื้ อเป็ นเงิน
การแต่งกายมีความสําคัญต่อวิถีชีวิตประจําวันของชนเผ่าลาหู่อย่างมาก เพราะแสดงออกถึงความ
เป็ นเอกลักษณ์ของชนเผ่าซึ่งไม่มีใครเหมือน และที่สาํ คัญในการประกอบพิธีกรรม
ในช่วงเทศกาลต่างๆ ชาวลาหู่ จะต้อง แต่งกายด้วยชุดประจําเผ่าเท่านั้น หากใครคนใดคน
หนึ่ งไม่ แต่งกายด้วยชุ ดประจําเผ่า จะถื อว่า ไม่ เคารพต่อบรรพบุรุษ และเทพเจ้า ซึ่ งชาวลาหู่ จะ
ลงโทษด้วย การไม่นบั ถือว่าเป็ นลูกหลานในชนเผ่า แต่ถึงอย่างไรก็ตามคนรุ่ นใหม่ ที่มิได้เคร่ งครัด
ในเรื่ องการแต่งกายเท่าที่ควรบางส่ วน แต่งทันสมัย เลียนแบบคนพื้นราบ หรื อในการทําพิธีกรรม
บางคนก็แต่งชุดไม่ครบเหมือนในอดีต สาเหตุกม็ าจากการเลียนแบบแฟชัน่ ในเมือง ที่นาํ เข้าโดยเด็ก
ที่ ไ ปเรี ย นในเมื อ ง หรื อ ผูใ้ หญ่ ที่ เ ข้า ไปทํา งานในเมื อ ง รวมทั้ง การรั บ วัฒ นธรรมการแต่ ง กาย
จากบุคคลภายนอกที่เข้ามาในชุมชน
ลานจะคึ
เนื่องจากชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ นเป็ นชุมชนลาหู่แซแล ที่มีความเชื่อวัฒนธรรมเป็ นเอกลักษณ์
อย่างหนึ่ งที่สามารถเห็นได้เมื่อเข้าไปในชุมชน คือ ลานจะคึ ซึ่ งมีความสําคัญมากสําหรับชาวบ้าน
ห้วยนํ้าริ น เป็ นสถานที่ใช้ทาํ พิธีกรรมที่เรี ยกว่า “เต้นจะคึ” ลักษณะของลานจะคึน้ นั เป็ นลานดิน
มีร้ ั วทําด้วยไม้ลอ้ มรอบ กลางลานมี กองดิ นอัดแน่ น ไว้สําหรับวางของที่ ใช้ในลานพิธีกรรม คือ
ตะกร้า ข้าวปุ๊ ข้าวตอกดอกไม้ในวันขึ้นปี ใหม่ เทียนขี้ผ้ งึ ซึ่งจุดไว้สาํ หรับการทําพิธีเป็ นต้น
รอบๆ ลานจะคึภายในจะมีที่นั่งพักสําหรับคนที่มาเต้นจะคึไว้นั่งพักระหว่างทําพิธีกรรม
สําหรับลานจะคึของบ้านห้วยนํ้าริ นนั้นสร้างไว้ใกล้กบั บ้านของปู่ จารย์ที่เป็ นผูน้ าํ ตามความเชื่อของ
หมู่บา้ น ปั จจุบนั นี้ บา้ นห้วยนํ้าริ นมีปู่จารย์ 2 คนคือปู่ จารย์กลุ่มบ้านใหม่และเก่า ดังนั้นลานจะคึจึง
มี 2 ลานชาวบ้านจะเข้าร่ วมพิธีกรรมการเต้นจะคึในลานของปู่ จารย์ที่ตนเองเชื่อถือเท่านั้น
การเต้นจะคึของชาวบ้านห้วยนํ้าริ นนั้น เป็ นพิธีกรรมที่แสดงออกถึงความสนุ กสนานของ
คนในชุมชน การเต้นจะคึน้ นั ในระยะเวลาหนึ่งปี สามารถทําได้หลายครั้งในโอกาสพิเศษของชุมชน
หรื อของปู่ จารย์กลุ่มบ้านที่ชาวบ้านให้ความนักถือ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ของสมาชิกที่อยูใ่ นกลุ่มปู่ จารย์
เดียวกัน งานทําบุญเลี้ยงผีก่อนฤดูการเก็บเกี่ยว แต่มีพิธีใหญ่ 2 ครั้งในระยะเวลา 1 ปี ที่มีการเต้นจะคึ
ครั้งใหญ่ในหมู่บา้ น คือ งานขึ้นปี ใหม่และงานกินข้าวใหม่ ซึ่ งจะมีการเต้นจะคึขา้ มคืนจนถึงรุ่ งเช้า
ของอีกวันหนึ่ง
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ภาพที่ 15-17 บริ เวณลานจะคึ
นอกจากนี้ ชาวบ้านยังมีความเชื่ อว่าลานจะคึน้ ันเป็ นพื้นที่ศกั ดิ์สิ ทธิ์ ที่จะต้องช่ วยกันดูแล
รักษา จะพบว่าในบริ เวณลานจะคึน้ นั จะได้รับการดูแลให้สะอาดอยูต่ ลอดเวลาและในระยะ 1 ปี นั้น
จะมีวนั ที่ชาวบ้านจะนัดมาซ่อมแซมลานจะคึของตนเอง 1 ครั้งเป็ นประจําทุกปี
ลานตีมีด (ซูตีแหย่ )
ตามประวัติความเชื่ อของชาวลาหู่ แซแลที่เล่าสื บทอดกันมา ว่าเดิ มนั้นชนเผ่าของตนเอง
ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริ เวณประเทศจีนและเป็ นชนเผ่าที่มีความสามารถในการรบ เนื่ องจากมีความรู ้
เรื่ องการสร้างอาวุธจึงทําให้จีนไม่สามารถเอาชนะลาหู่ ได้ แต่ครั้งสุ ดท้ายที่ตอ้ งพ่ายแพ้ให้กบั จีน
ด้ว ยอุ บ ายของจี น ที่ ใ ช้ผูช้ ายรู ป งามนํา เอาเครื่ อ งดนตรี ม าแลกกับ อาวุธ ของลาหู่ จ นหมด ทํา ให้
ชาวลาหู่ ไม่มีอาวุธที่จะใช้สู้รบกับจี นได้จึงทําให้ตอ้ งอพยพหนี เข้ามาในเมืองไทยจนถึงปั จจุบนั
ดังนั้นในหมู่บา้ นของลาหู่แซแลโดยทัว่ ไปจะมีการสร้างลานตีมีดไว้เพื่อใช้ภายในชุมชน
ในสมัย ก่ อ นอาจจะใช้ท ํา อาวุ ธ ไว้ป้ องกัน ตนเองจากข้า ศึ ก โจรผูร้ ้ า ยที่ เ ข้า มารุ ก ราน
แต่เมื่อถึงยุคปั จจุบนั ที่ความปลอดภัยใช้ชีวิตทรัพย์สินมีมากขึ้น ความสําคัญของอาวุธที่ใช้ป้องกัน
ตัวจึ งเปลี่ ยนไปเป็ นการผลิตมีดใช้ในครั วเรื อนและเครื่ องมื อทางการเกษตรแทน โดยปกติ น้ ัน
ภายในหมู่บา้ นของลาหู่จะมีลานตีมีด 1 ลาน ซึ่งถือเป็ นสถานที่คู่กบั ลานจะคึและบ้านปู่ จารย์ ดังนั้น
ในบ้านห้วยนํ้าริ นจึงมีการสร้างลานตีมีดไว้ 2 ที่อนั เนื่องมาจากมีการแบ่งปู่ จารย์เป็ น 2 กลุ่มบ้านคือ
กลุ่มบ้านใหม่และกลุ่มบ้านเก่า

ภาพที่ 18-19 การตีมีดของชาวบ้าน บ้านห้วยนํ้าริ น
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การทําเครื่องเงิน (ฟูตีแหย่ )
เครื่ อ งประดับ เงิ น เป็ นงานฝี มื อ ของชาวลาหู่ แ ซแล ซึ่ งมี ก ารสื บ ทอดองค์ค วามรู ้ เ รื่ อ ง
การทําเครื่ องประดับเงินมาช้านาน สามารถเห็นได้จากเมื่อมีงานเทศกาลสําคัญภายในหมู่บา้ น เช่น
งานปี ใหม่ หรื องานกินข้าวใหม่ ชาวบ้านจะนําเครื่ องประดับของตนเองมาประดับอย่างสวยงาม
ดังนั้นจึ งถือได้ว่าเครื่ องประดับที่ทาํ ด้วยเครื่ องเงินนั้นเป็ นเครื่ องประดับมี ค่าของชาวลาหู่ แซแล
สําหรับบ้านห้วยนํ้าริ นที่เป็ นหมู่บา้ นลาหู่ แซแลจึงยังคงมีการถ่ายทอดเอกลักษณ์การทําเครื่ องเงิน
ของชาวลาหู่อย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 20 อุปกรณ์ในการทําเครื่ องเงิน

ภาพที่ 21 เครื่ องเงินของบ้านห้วยนํ้าริ น

ระบบเศรษฐกิจ
เศรษฐกิ จมูเซอขึ้ นอยู่กับการเกษตรแบบทําไร่ เป็ นหลัก และมี การเลี้ ยงสัตว์ล่าสัตว์
หาของป่ า พืชหลักของชาวมูเซอได้แก่ ข้าวและข้าวโพด ในอดีตมูเซอปลูกฝิ่ นกันแทบทุกหมู่บา้ น
แต่ปัจจุบนั เลิกปลูกฝิ่ นกันหมดแล้ว และหันมาปลูกพืชทดแทนฝิ่ นตามโครงการต่างๆ ที่ทางราชการ
และองค์กรเอกชนเข้าไปส่ งเสริ ม มีการปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ สําหรับขาย เช่น มะเขือเทศ มันฝรั่ง
ถัว่ แดง ถัว่ ลันเตา ผักกาดหอม ผักสลัด ผลไม้ได้แก่ เสาวรส ท้อ เป็ นต้น
การเลี้ยงสัตว์และการล่าสัตว์ นอกจากปลูกพืชหลักแล้ว มูเซอยังเลี้ยงสัตว์ดว้ ย ที่นิยมเลี้ยง
ได้แ ก่ หมู แ ละไก่ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ลี้ ย งไว้เ พื่ อ ประกอบพิ ธี ก รรมเซ่ น ไหว้ผีแ ละเพื่ อ การบริ โ ภค
นอกจากนี้ ยงั นิ ยมเลี้ยงม้า วัว ควาย สําหรับใช้งานและขายเป็ นสิ นค้า มูเซอไม่นิยมทําคอกสัตว์
ใช้วิธีเลี้ยงปล่อยให้สตั ว์หากินเองตามชายป่ า จึงมักสูญหายอยูเ่ สมอ
การล่าสัตว์ เพื่อเป็ นอาหาร เนื้ อสัตว์ป่าที่ล่ามาได้บางครั้งก็เอาไปตากแห้งขายได้บา้ ง
วิธีการล่าสัตว์ใช้วิธีต่างคนต่างไป หรื อไล่เหล่าคือไปกันเป็ นหมู่ เป็ นที่ยอมรับกันว่ามูเซอเป็ น
นายพรานที่มีความชํานาญมาก อาวุธที่ใช้แต่เดิมใช้หน้าไม้ และปื นแก๊ป เดี๋ยวนี้ ใช้ปืนลูกซองเป็ น
ส่ วนใหญ่ อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั สัตว์ป่าหายากขึ้นทุกที และเขาก็ทราบดีว่า การล่าสัตว์ป่าเป็ น
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การกระทําผิดกฎหมาย จึงไม่ค่อยมีการล่าสัตว์ป่ากันอีกแล้ว ยกเว้นกรณี มีหมูป่ามากินข้าวโพด
หรื อมีนกมากินข้าวในไร่ ที่ขา้ วกําลังจะแก่ เจ้าของก็ตอ้ งไล่ล่าสัตว์ดงั กล่าวมิให้มาทําลายพืชผล
ของเขา
บ้านห้วยนํ้าริ นเป็ นชุ มชนที่มีการตั้งหมู่บา้ นในพื้นที่แล้วตั้งแต่อดี ต จากทําบอกเล่าของ
นายแหมะแก จะลอ ซึ่ งเป็ นปู่ จารย์ ผูน้ าํ ทางความเชื่อของกลุ่มบ้านเก่าของชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ น
พ่ อ เฒ่ า เล่ า ว่ า ลาหู่ แ ซแลนั้ นมี ค วามเป็ นมาช้า นานแล้ว โดยได้อ พยพมาจากอํา เภอแม่ ส อด
จังหวัดตากและม่อนจอง อําเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหลักฐานทางเครื อญาติที่คนบ้าน
ห้วยนํ้าริ นยังมีระบบเครื อญาติใน 2 พื้นที่น้ นั อยู่ แต่พ่อเฒ่าไม่สามารถระบุช่วงเวลาของการย้ายมา
ตั้งหมู่บา้ นได้ ต่อจากนั้นประมาณ ปี พ.ศ. 2498 เมื่อพ่อเฒ่าอายุประมาณ 7 ขวบจึงได้อพยพเข้ามา
อยู่ที่บริ เวณบ้านแม่โถ ซึ่ งอยู่เหนื อพื้นที่บา้ นห้วยนํ้าริ นในปั จจุบนั โดยมีแม่เฒ่าแสนเจริ ญเป็ น
ปู่ จารย์คนแรก ช่วงนั้นชาวบ้านลาหู่แซแลมีการทําการเกษตรที่สาํ คัญ คือ ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด และ
ฝิ่ น แต่ โดยสภาพอากาศของบ้านแม่โถ ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวไร่ ที่เป็ นผลผลิ ตหลักของ
ชาวบ้าน โดยชาวบ้านเชื่อว่าพื้นที่ทางการเกษตรของหมู่บา้ นนั้นมีอากาศหนาวเกินไปทําให้ขา้ วไร่ ที่
ปลูกมีใบมาก เมล็ดข้าวเล็กและออกร่ วงข้าวน้อย แต่พ้ืนที่ทางการเกษตรในบริ เวณเดิมนี้ เหมาะสม
กับการปลูกฝิ่ นมากกว่า ทําให้ชาวบ้านเริ่ มหาพื้นที่ในการเพาะปลูกใหม่ ในขณะนั้นชาวบ้านพบ
พื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกข้าวและข้าวโพดพื้นที่ใหม่อยู่ต่าํ จากหมู่บา้ นเดิมลงมา ซึ่ งเป็ นพื้นที่บา้ น
ดอยมดในปั จจุบนั นั้นเอง ทําให้ชาวบ้านเริ่ มย้ายพื้นที่การปลูกข้าวไร่ และข้าวโพดมาในพื้นที่ใหม่
ผลปรากฏว่าผลผลิตที่ได้มีเป็ นจํานวนมาก ด้วยระยะทางระหว่างพื้นที่การปลูกข้าวและข้าวโพด
พื้นที่ดอยมดนั้น ห่ างจากชุมชนบ้านแม่โถประมาณ 7 กิโลเมตร ทําให้ชาวบ้านประสบปั ญหาเรื่ อง
การขนส่ งผลผลิต ชาวบ้านบางส่ วนที่มีฐานะดีก็นาํ สัตว์พาหนะมาใช้ คือ ม้าและล่อ แต่ชาวบ้านที่
ฐานะไม่ดีพอจึงไม่สามารถหาพาหนะมาช่วยในการขนส่ งผลผลิตกลับหมู่บา้ นได้
ดังนั้นชาวบ้านกลุ่มหนึ่ งจึงตัดสิ นใจย้ายหมู่บา้ นจากบ้านแม่โถมาในพื้นที่ใหม่ คือ บริ เวณ
บ้านดอยมดซึ่งเป็ นพื้นที่ใกล้พ้นื ที่การปลูกข้าวและปลูกข้าวโพด ซึ่งการย้ายหมู่บา้ นจากบ้านแม่โถ
มาตั้งใหม่บริ เวณบ้านดอยมดมีท้ งั หมด 24 หลังคาเรื อน แต่ในพื้นที่ทาํ การเพาะปลูกของหมู่บา้ น
ดอยมดนี้ ชาวบ้า นประสบกับ ปั ญ หาเรื่ อ งหญ้า ในพื้ น ที่ เ พาะปลู ก มี ม ากเกิ น ไป ในระหว่า งนั้น
ชาวบ้า นส่ ว นหนึ่ ง ที่ อ อกล่ า สั ต ว์ไ ด้ไ ปพบพื้ น ที่ ใ หม่ ที่ เ หมาะสมกับ การตั้ง หมู่ บ ้า นและการทํา
การเกษตรเนื่ องจากมี พ้ืนที่ไฟป่ าไหม้อยู่แล้วไม่จาํ เป็ นต้องถางป่ าเพิ่มสามารถทําการเพาะปลูก
ได้เลย พื้นที่น้ นั คือ บ้านป่ าลาน อําเภอพร้าว โดยในพื้นที่ดงั กล่าวมีชาวเขาเผ่าม้งและกระเหรี่ ยง
อาศัยอยู่แล้ว ประมาณปี พ.ศ. 2510 ชาวบ้านลาหู่ แซแลบ้านดอยมดจึงมีการอพยพไปอยู่ร่วมกับ
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ชาวเขาเผ่าม้งและกระเหรี่ ยงในบริ เวณบ้านป่ าลาน อําเภอพร้าว จังหวัดเชี ยงใหม่ แต่อาศัยถึง
ประมาณปี พ.ศ. 2514 ได้มีการอพยพกลับไปยังบ้านดอยมด เนื่ องจากประสบปั ญหาเรื่ องพื้นที่ทาํ
กิ นกับชาวเขาเผ่าม้งและกระเหรี่ ยงที่อยู่เดิ มในพื้นที่ ชุ มชนลาหู่ แซแลที่อพยพไปรู ้ สึกถึ งความ
ไม่ปลอดภัยจากผลของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ต่อจากนั้นอีกประมาณ 2 ปี ที่เข้ามาอาศัยในบริ เวณ
ที่เดิมของบ้านดอยมดเมื่อจํานวนพื้นที่ในการเพาะปลูกมีจาํ นวนเท่าเดิมที่จาํ นวนคนเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
ทําให้การย้ายหมู่บา้ นครั้งใหญ่จึงเกิ ดขึ้นอีก โดยเหตุผลของการหาพื้นที่ในการทําการเกษตร คือ
การปลูกข้าว ข้าวโพดและฝิ่ นในการเลี้ยงชีพนั้นเอง การอพยพครั้งนี้แบ่งได้เป็ น 3 สายคือ
1. สายแรกอาศัยอยูท่ ี่เดิมบริ เวณบ้านดอยมด
2. อพยพไปยังบ้านห้วยโป่ ง
3. อพยพไปยังบ้านห้วยนํ้าริ น
ตั้งแต่น้ นั มาการตั้งถิ่นฐานของชาวลาหู่ แซแลบ้านห้วยนํ้าริ นก็เริ่ มขึ้น การทําการเกษตรก็มี
ผลผลิตที่เป็ นมาตั้งแต่สมัยที่ยงั อาศัยอยู่บริ เวณบ้านแม่โถ คือ ข้าวไร่ ข้าวโพด และระยะหลังนี้ มี
เพิ่มขึ้นคือฝิ่ น ซึ่ งในระยะนี้ ฝิ่นยังไม่เป็ นยาเสพติดผิดกฎหมาย หลังจากนั้นประมาณปี พ.ศ. 2517
กรมประชาสงเคราะห์ได้เข้ามาทําการรณรงค์ให้ความรู ้แก่ชาวบ้านให้รู้ถึงโทษของฝิ่ นและทําการ
ส่ งเสริ มให้มีการปลูก ถัว่ แดง ผลจากการเข้ามาของกรมประชาสงเคราะห์ครั้งนั้นยังไม่ดีเท่าที่ควร
เนื่องจากชาวบ้านยังขาดความรู ้และทักษะในการประกอบอาชีพอย่างอื่น
ปี พ.ศ. 2521 ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงห้วยนํ้าริ นได้เข้ามาในพื้นที่ห้วยนํ้าริ นเพื่อส่ งเสริ ม
ให้ชุมชนลดการปลูกฝิ่ นและมีทกั ษะความรู ้ในการทําการเกษตรอย่างอื่น ประมาณปี พ.ศ. 2528
มี ก ารปราบปรามยาเสพติ ด ครั้ งใหญ่ โ ดยมี ก ารตัด ไร่ ฝิ่ นที่ ป ลู ก ในพื้ น ที่ บ ้า นห้ว ยนํ้า ริ น ทํา ให้
ชาวบ้านต้องแสวงหาทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ ซึ่งช่วงระยะเวลานั้นศูนย์โครงการหลวง
ห้วยนํ้าริ น เริ่ มมีกิจกรรมส่ งเสริ มการเพาะปลูกทางการเกษตรใหม่ๆ เช่น พลับ ท้อ บ๊วย กาแฟ ทํา
ให้ชาวบ้านเริ่ มมีการเปลี่ยนท่าทีโดยเข้าร่ วมกับทางโครงการหลวงมากขึ้น และทางโครงการหลวง
ได้ส่งเสริ มการปลูกไม้ผล และไม้ดอกต่างๆทําให้เศรษฐกิจชาวบ้านดีข้ ึนและเริ่ มทํามาจนกระทัง่
ปั จจุบนั และล่าสุ ดที่ทาํ ให้ชาวบ้านสามารถหาเลี้ยงชี พได้คือการปลูกพลับ บ๊วย ไม้ดอกเฟิ ร์ นและ
แกนนําชุมชนบางคนยังสามารถหาตลาดจําหน่ายเองได้
บทสรุ ปของการย้ายถิ่นฐานของชาวลาหู่ แซแลบ้านห้วยนํ้าริ นตั้งแต่อดีตจนเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานประจําอยูบ่ ริ เวณห้วยนํ้าริ นนั้นเหตุผลสําคัญ คือ การค้นหาพื้นที่ ที่มีความเหมาะสมกับการทํา
การเกษตรของคนในชุมชน นอกจากนี้ความสะดวกในเรื่ องการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนส่ งเพื่อ
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เก็บเป็ นอาหารของคนในชุมชนก็เป็ นอีกเหตุผลหนึ่ งและเหตุผลสุ ดท้ายคือ ความรู ้สึกปลอดภัยใน
การชุมชนนั้นเอง
3. สั งคมและเศรษฐกิจ
สภาพทางสั งคม
ความเป็ นอยู่ ข องคนบ้ า นห้ ว ยนํ้ าริ นนั้ นปั จ จุ บ ั น ขึ้ นอยู่ ก ารปกครองของ หมู่ ที่ 8
บ้านเมื องน้อย ซึ่ งบ้า นห้ว ยนํ้าริ น เป็ นกลุ่ มบ้านหนึ่ งที่ อยู่ในห้าบ้านของบ้านเมื องน้อย ดังนั้น
บ้านห้วยนํ้าริ นจึ งต้องขึ้นกับผูใ้ หญ่บา้ นของบ้านเมืองน้อยด้วย สําหรับบ้านห้วยนํ้าริ นมีคนที่มี
บทบาทสําคัญเป็ นแกนนําตามระบบที่เป็ นทางการ คือ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น คือ นายจะงะ แสงฮอง
และสมาชิ ก องค์ก ารบริ ก ารส่ ว นตํา บล คื อ นายนคร วัน เสนา ทั้ง 2 คนเป็ นผูน้ ํา รุ่ น ใหม่ ที่ มี
วิสัยทัศน์ รู ้ความเคลื่อนไหวสถานการณ์ภายนอกมีทกั ษะในการประสานงาน เพื่อการพัฒนาที่ดี
ของหมู่บา้ น โดยกลุ่มผูน้ าํ รุ่ นใหม่ที่เกิ ดขึ้นในหมู่บา้ นห้วยนํ้าริ นนั้นส่ วนใหญ่จะมาจากฐานของ
การทํางานวิจยั ท้องถิ่นร่ วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั (สกว.) มาแล้ว แต่ฐานความเชื่อ
เดิ มที่มีอยู่ของชาวลาหู่ แซแลบ้านห้วยนํ้าริ นนั้นก็ยงั คงอยู่อย่างเหนี ยวแน่ น นั้นคือ ความเชื่ อเรื่ อง
ผูน้ าํ ทางจิตวิญญาณ
ชาวบ้านห้วยนํ้าริ นใช้วฒั นธรรมความเชื่อเฉพาะของตนเองที่มีการถ่ายทอดเรื่ องของการ
จัดบทบาทของการควบคุม ดูแลความสงบสุ ขของคนในชุมชนได้อย่างชัดเจนและปั จจุบนั นี้ ถึงแม้
ทางภาครั ฐ จะใช้ร ะบบการปกครองท้อ งที่ ท ้อ งถิ่ น เข้า มามี บ ทบาทหลัก ในการควบคุ ม ดู แ ล
ความสงบสุ ขของชุมชน เช่น สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตําบล กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น แต่ระบบสังคม
ของบ้านห้วยนํ้าริ นยังคงให้ความสําคัญกับกฎระเบียบการปฏิบตั ิตามความเชื่ อที่มีผคู ้ วบคุม ดูแลมี
บทบาทอย่างชัดเจน ดังนี้
1. แก่ลปู ้ ่ า ผูน้ าํ ทางศาสนาพิธีกรรม เป็ นผูม้ ีความรู ้ความเชี่ยวชาญในการประกอบพิธีกรรม
ตามความเชื่อของชุมชนลาหู่ แซแล แก่ลูป้ ่ าทําหน้าที่เป็ นผูส้ ื่ อสารระหว่างลาหู่ แซแลกับสิ่ งเหนื อ
ธรรมชาติที่ให้ความเคารพและที่เชื่ อว่าคอยปกปั กรักษาหมู่บา้ นให้เกิดความสงบอยู่ดีมีสุข ดังนั้น
ชาวบ้านลาหู่ แซแลจึงให้ความสําคัญกับ แก่ลูป้ ่ า เป็ นอย่างมากเนื่ องจากจะสามารถสื่ อสารกับสิ่ ง
เหนื อธรรมชาติ ให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุข เช่ น ช่ วยให้ได้ผลผลิ ตทางการเกษตรเพียงพอ ช่ วยให้ไม่
เจ็บป่ วย เป็ นต้น
2. คะแซ ผูไ้ กล่ เ กลี่ ย เป็ นผูท้ าํ หน้าที่ ไ กล่ เ กลี่ ย และตัด สิ น ข้อพิ พ าทต่ างๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
หมู่บา้ น คะแซเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎระเบียบต่างๆ ของลาหู แซแลเป็ นอย่างดี
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จึงสามารถใช้กฎระเบียบข้อปฏิบตั ิทางด้านวัฒนธรรมมาตัดสิ นข้อพิพาทได้ เปรี ยบเทียบคะแซทํา
หน้าที่เหมือนกับผูใ้ หญ่บา้ นนั้นเอง
3. หนี่ หงะป่ า หมอผีประจําหมู่บา้ น เป็ นผูม้ ีความรู ้เรื่ องพิธีกรรมที่สามารถปั ดเป่ าสิ่ งไม่ดี
ออกจากหมู่บา้ นได้ ในกรณี ที่หมู่บา้ นหรื อคนในหมู่บา้ นเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่ชาวลาหู่ แซแลเชื่อว่า
เกิ ด จากการกระทํา ของสิ่ งชั่ว ร้ ายผูท้ าํ พิธี สวดไล่ สิ่ง ไม่ ดี หนี่ ห งะป่ า มี บ ทบาททํา พิ ธี ก รรมให้
เหตุการณ์เหล่านั้นหายไปชาวบ้านกับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขเหมือนเดิม
4.จาลี้ ผูร้ ู ้ดา้ นการตีมีด ซ่ อมแซมอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรของชาวลาหู่ แซแล สําหรั บ
ชาวลาหู่แซแลแล้วนั้นอาชีพหลักที่ช่วยในการเลี้ยงชีพของชาวบ้านคือการทําการเกษตร ดังนั้นวัสดุ
ทางด้านการเกษตร เช่ น มีด จอบ เสี ยม จึงมีความสําคัญของหมู่บา้ นบทบาทของ จาลี้ จึงมีหน้าที่
ช่ วยผลิ ตวัสดุ น้ ี ให้กับชาวบ้านก่ อนฤดู กาลทําเกษตรและช่ วยซ่ อมแซมอุ ปกรณ์ ต่างให้สามารถ
กลับมาใช้การได้เหมือนเดิม
5. สล่านะเซ่ อะ หมอยาด้านสมุนไพร เนื่ องจากชาวลาหาแซแลอาศัยอยู่ร่วมกับป่ าอย่าง
พึ่ งพิง มาโดยช้า นานแล้ว จึ งมี การสะสมองค์ความรู ้ เ รื่ องสมุ น ไพรมากมาย สล่ า นะเซ่ อะ จึ ง มี
บทบาทในการเก็บรวบรวมองค์ความรู ้และใช้ความรู ้เรื่ องสมุนไพรในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของ
ชาวบ้านและช่วยบํารุ งรักษาร่ างกายของชาวลาหู่แซแลให้แข็งแรงได้
6. จ่อปี่ ผูร้ ู ้ดา้ นการดนตรี (ประกอบพิธีกรรม) เป่ าประกอบในการทําพิธีกรรมตามความ
เชื่อ เช่น การเต้นจะคึ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิ จของชุ มชนบ้านห้วยนํ้าริ นนั้นโดยส่ วนใหญ่ชุมชนทั้งหมดประกอบอาชี พ
การเกษตร นอกจากนั้นยังมีการประกอบอาชี พเสริ ม เช่ น รับจ้าง (ร้อยละ12.5) ค้าขาย (ร้ อยละ
6.25) และอาชีพอื่นๆ (ร้อยละ 2.28)
โดยด้า นการเกษตร หรื อ การเพาะปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ ของคนบ้า นห้ว ยนํ้าริ น โดยการ
ส่ งเสริ มของโครงการหลวง ทําให้ชุมชนมีความเป็ นอยู่และมีรายได้มากขึ้น โดยมีพืชชนิ ดต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1) พืชผักปลอดสารพิษ ได้แก่ ผักกาดขาวปลี กะหลํ่าปลี ซุกินี ฟักทองญี่ปุ่น ผักกาด
หวาน ผักกาดฮ่องเต้ ถัว่ แขก บล็อกโคลี่ คะน้ายอดดอยคํา คะน้าฮ่องกง ถัว่ ลันเตาหวาน และ
ผักกาดใบแดง ผักอินทรี ย ์
2) ไม้ผล ได้แก่ อะโวคาโด บ๊วย พลับ สาลี่ เสาวรส กาแฟ และสตรอเบอรี่

21

3) ไม้ดอก ได้แก่ แคลล่าลิลลี่ ตุ่มเงิน ตุ่มทอง เฟริ์ นเขากวาง เฟิ ร์นหนัง ดอยลิเอทริ ส
และส่ งเสริ มผลิตดอกไม้แห้งได้แก่ บานไม่รู้โรยกะเหรี่ ยง ยูคาถ้วยทอง ตุ่มเงิน ตุ่มทอง ม่อนดอย
ฐานบัวตองและไฮเดรนเยีย
4) พืชสมุนไพร ได้แก่ ทาย์ม เลมอนทาย์ม ออริ กาโน ซอเรล โรสแมรี่
5) ส่ งเสริ มปศุสตั ว์ ได้แก่ สุ กร ไก่ โคเนื้อ และปลา
6) พืชไร่ ได้แก่ ข้าวไร่ พืชตระกูลถัว่ และลินิน
ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ พืชเศรษฐกิจที่เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนมาก และได้รับความนิ ยมในการ
ปลูกมากที่สุดคือ บ๊วย สาลี่ เฟิ ร์ น และดอกลิเอทริ ส ซึ่ งมีตลาดทั้งของโครงการหลวง และตลาด
ทั้งในและต่างประเทศให้การตอบรับเป็ นอย่างดี

ภาพที่ 22-23 ใบพืชและดอกลิเอทริ ส พืชเศรษฐกิจของบ้านห้วยนํ้าริ น
ปฏิทนิ 12 เดือนบ้ านห้ วยนํา้ ริน
เนื่ องจากบ้านห้วยนํ้าริ นเป็ นชุมชนชนเผ่าลาหู่ แซแล มีความเชื่ อและวิถีการปฏิบตั ิที่เป็ น
เอกลักษณ์ของตนเอง ดังนั้นในการดําเนินชีวิตในระยะเวลา 12 เดือนของลาหู่แซแลบ้านห้วยนํ้าริ น
จึงมีความแตกต่างจากพื้นที่ชนเผ่าอื่นๆ ดังนี้
ตารางที่ 1 ปฏิทิน 12 เดือนบ้านห้วยนํ้าริ น
เดือน
สั งคม / เศรษฐกิจ
มกราคม

- ปลูกใบเฟิ ร์น
- เก็บดอกลิเอทริ ส

พิธีกรรม
- เตรี ยมตัวงานปี ใหม่ลาหู่ในเดือนต่อไปโดย
ชาวบ้านจะเตรี ยมเงินไว้ใช้จ่ายในงาน เตรี ยม
เครื่ องประกอบต่างๆที่ตอ้ งใช้ในงานปี ใหม่
เช่น ขี้ผ่ ึง หมู แต่ที่สาํ คัญที่สุดที่ชาวบ้านถือ
การปฏิบตั ิมาโดยตลอดคือ การเตรี ยมฟื นไว้
ใช้ช่วงงานปี ใหม่ ให้เพี ย งพอตลอดทั้งงาน
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เดือน

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม
มิถุนายน

สั งคม / เศรษฐกิจ

- เป็ นระยะที่ ช าวบ้า นพัก ผ่อ นจากการทํา
เกษตรเป็ นช่วงที่ชาวบ้านเข้าช่วงงานฉลอง
ประจํา ปี ของหมู่ คื อ การเตรี ย มตัว ปี ใหม่
และปี ใหม่ งานทุกอย่างที่เตรี ยมมาหาเงินมา
ตลอดทั้งปี จะนํามาใช้ช่วงปี ใหม่
- เตรี ยมดินเพื่อการเพาะปลูกทางการเกษตร
เช่น ข้าวโพด ข้าวไร่
- ทําแนวกันไฟ
- ปลูกดอกลิเอทริ ส
- เอาผึ้ง
- เข้าสู่ ฤดูการเพาะปลูก ชาวบ้านจะเตรี ยม
ความพร้ อ มของเมล็ด พัน ธุ์ ก่ อ นการปลู ก
ได้แ ก่ ข ้า วโพด ข้า วไร่ สํา หรั บ ในพื้ น ที่
บ้านห้วย นํ้าริ น ตอนนี้ ชาวบ้านไม่มีการ
ปลู ก ข้า วไร่ ไ ว้กิ น เองแล้ว แต่ จ ะปลู ก เป็ น
แปลงเล็กๆไว้เพื่อจะใช้ตน้ ข้าวและเมล็ดไว้
ทําพิธีกรรมตามความเชื่อ
- ในช่วงกลางเดือนจึงนําเมล็ดพันธุ์ที่เตรี ยม
ไว้ลงแปลงดินที่เตรี ยมไว้ เช่น ข้าวโพด ข้าว
ไร่ เฟริ นส์ ลิเอทริ ส เป็ นต้น
- เอาผึ้ง
- ทําการเกษตรของตนเอง ใส่ ปุ๋ย ถอนหญ้า
ดูแลแมลงศัตรู พืช หรื อ โรคพืชที่จะเกิดขึ้น
- ทําการเกษตรของตนเอง ใส่ ปุ๋ย ถอนหญ้า
ดูแลแมลงศัตรู พืช หรื อ โรคพืชที่จะเกิดขึ้น

พิธีกรรม
ซึ่ งชาวบ้านจะต้องตัดไม้ไว้ทาํ ฟื นให้มากพอ
ทุกหลังคาเรื อน ในอดีตชาวบ้านจะเข้าไปตัด
ไม้ในบริ เวณป่ าใกล้ ๆ หมู่บ ้านแต่ปัจ จุ บ ัน
แหล่งไม้ที่นาํ มาทําฟื นจะนิ ยมจาก 2 แหล่ง
คือ จากต้นบ๊วยที่ราคาผลผลิตไม่ดีชาวบ้าน
จะต้อ งตัด จึ ง เอามาทํา ฟื น และจากต้น จัน
ทองที่ เป็ นไม้โตเร็ วที่ โครงการหลวงนํามา
ส่ งเสริ ม
- ทําบุญบ้าน
- ทําบุญส่ วนรวมของหมู่บา้ น
- ทําบุญใกล้ปีใหม่
- ทําบุญปี ใหม่
- เลี้ยงผีน้ าํ
- เลี้ยงผีดอย

- เลี้ ยงเจ้าที่ เจ้าสวน ก่อนการทําการเกษตร
เพื่อขอให้เจ้าที่เจ้าสวนช่วยดูแลรักษาผลผลิต
ให้อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี
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เดือน

สั งคม / เศรษฐกิจ

พิธีกรรม

- ปลูกไม้เสริ มในพืชที่เขตอนุรักษ์และพื้นที่
ทํากินของชุมชน
- หาหน่อไม้ หาเห็ด
กรกฎาคม - ทําการเกษตรของตนเอง ใส่ ปุ๋ย ถอนหญ้า - พิธีกินข้าวใหม่
ดูแลแมลงศัตรู พืช หรื อ โรคพืชที่จะเกิดขึ้น
- เริ่ ม มี ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรออก ได้แ ก่
พลับ P2 อโวคาโด
- หาหนอนไม้ไผ่
สิ งหาคม
- ทําการเกษตรของตนเอง ใส่ ปุ๋ย ถอนหญ้า
ดูแลแมลงศัตรู พืช หรื อ โรคพืชที่จะเกิดขึ้น
- เก็ บ ผลผลิ ต ทางการเกษตรออก ได้แ ก่
พลับ P2 อโวคาโด
- ขุดหัวลิเอทริ ส
- หาหนอนไม้ไผ่
กันยายน
- เก็ บ ผลผลิ ต ทางการเกษตรออก ได้แ ก่
พลับ P2 อโวคาโด
- เก็บใบเฟริ นส์
- นําหัวลิเอทริ สแช่หอ้ งเย็น
ตุลาคม
- เก็บข้าวไร่
- แช่หวั ลิเอทริ ส
- ตัดไม้ไผ่ซ่อมแซมบ้าน
พฤศจิกายน - ปลูกลิเอทริ ส
- ตัดไม้ไผ่ซ่อมแซมบ้าน
ธันวาคม
- เก็บข้าวโพด
- ตัดไม้ไผ่ซ่อมแซมบ้าน
- ทอผ้าเตรี ยมปี ใหม่

จากข้อมูลแสดงการดําเนิ นชีวิตของชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ น แสดงให้เห็นว่า มีการใช้ชีวิตที่
พึงพิงอยูก่ บั ความเชื่อที่เกี่ยวข้องการกับการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนให้มี
ความปกติสุข ความสุ ขนั้นเอง
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พิธีทาํ บุญบ้ าน ทําบุญส่ วนรวม และทําบุญปี ใหม่ วันใกล้ปีใหม่ บ้ านปู่ จารย์
วันแรก เริ่ มตําข้าวปุ๊ ส่ งตามบ้านแลกเปลี่ยนกับบ้านที่มีห้องบรรพบุรุษ เหมือนเป็ นการ
ดําหัวกันและกัน และมีการทําพิธีที่บา้ นปู่ จารย์ โดยของที่ทาํ พิธีมี ข้าวปุ๊ 1 คู่ ยาสู บ ข้าวตอก
ใบยาสูบคู่หนึ่ง เทียนขี้ผ้ งึ 1 คู่ ชา 1 แก้ว
วันที่สอง กินข้าวปุ๊ ตอนเช้า ทุกคนช่วยกันฆ่าหมู และทําพิธีกินข้าวปุ๊ โดยฆ่าหมูที่บา้ น
ปู่ จารย์ แล้วแบ่งเอาไปทําบ้านใครบ้านมัน ถ้าปู่ จารย์ทาํ พิธีเสร็ จแล้ว หลังคาเรื อนอื่นก็กินหมูได้
วันที่สาม ชาวบ้านจะทําลานเต้นจะคึใหม่ โดยเปลี่ยนไม้ และล้อมวงลานจะคึใหม่ ทําที่
นัง่ ใหม่ และเต้นจะคึ จนข้ามคืนไปอีกวันหนึ่ง
วันที่สี่ หลังจากเต้นจะคึจนถึง ตีสี่ของวันที่สี่ ตอนรุ่ งสาง ปู่ จารย์เริ่ มทําพิธีไปทุกบ้าน
พอทําพิธีเสร็ จ ก็เอาข้าวตอก เทียนคู่หนึ่ งไปส่ งบ้านปู่ จารย์ ตี 5-6 โมงเช้า รวมตัวกันที่ บา้ น
ปู่ จารย์ ดําหัวปู่ จารย์ แล้วก็ดาํ หัวพ่อแม่พี่นอ้ ง และเวียนไปทุกบ้านที่มีหอ้ งบรรพบุรุษ เอาข้าวตอก
ดอกไม้ เทียน 1 คู่ เสร็ จแล้วก็กลับมารําวง เต้นจะคึอีกประมาณ 30 นาที -1 ชัว่ โมง เสร็ จแล้ว ให้เอา
ของใส่ ตระกร้า สร้างต้นจาน เสร็ จแล้วฆ่าหมูแม่ แล้วเรี ยกทุกหลังคาเรื อนไปที่บา้ นปู่ จารย์ ทําพิธี
หยุดเต้นจะคึและทําพิธีกินข้าว
วันที่หา้ วันที่หก เต้นจะคึอีก 2 คืน คืนสุ ดท้ายเต้นไปจนถึง 9 โมงเช้าของวันที่ 7
วันที่เจ็ด เลี้ยงผีเจ้านายที่บา้ นชาวบ้านมาช่วยกันฆ่าหมู ที่บา้ นปู่ จารย์อีก 1 ตัว ระหว่างนั้น
ก็เต้นจะคึไปเรื่ อยๆ ถ้าต้มหมูเสร็ จ ก็เลิกเต้นจะคึ หลังจากนั้นทําพิธีเลี้ยงผีเจ้านายที่บา้ น
วันที่ 12 ทําพิธีส่งเคราะห์บา้ นห้วยนํ้าริ น ทําบุญที่บา้ นปู่ จารย์ และทําบุญใหญ่ที่บา้ น
ปู่ จารย์พร้อมฆ่าหมูตวั ผู ้ 2 ตัว หมูตวั เมีย 2 ตัว ประมาณบ่าย 3 - 4 โมง ทําพิธีเลี้ยงที่บา้ นปู่ จารย์
พิธีซาบีคอื
เป็ นการเลี้ ย งผีเพื่ อขอขมาเจ้าที่ หรื อผีต่างๆที่ อยู่ในป่ าเพื่อให้ดูแลในการเพาะปลูกของ
ชาวบ้านให้ได้ผลผลิตที่ดี นํ้าดี ดินดี ไม่ให้นกมากิน และขอขมาในการล่วงเกินป่ า ซึ่งมักจะทําใน
เดือนเมษายน ในวันเสื อ (ตามปฎิทินของชาวมูเซอ 12 ราศี) โดยให้ปู่จารย์เป็ นคนทําพิธีให้ที่สวน
โดยมีอุปกรณ์ และเครื่ องเซ่นไหว้ ดังนี้
เครื่ องเซ่นไหว้และความหมาย
1.การนําตอก มาจักสานเป็ นรู ปงู และตะขาบเพื่อขอว่าในการเข้าป่ าอย่าให้งูหรื อตะขาบ
สัตว์ที่มีพิษมาทําร้ายหรื อเข้าใกล้
2. แหวนและสร้อย เป็ นการขอให้ได้ผลผลิตที่ดีเพื่อจะมีเงินไปซื้อแวนและสร้อยต่างๆ
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3. ธงสี ต่างๆ เป็ นการขอเพื่อให้ได้เครื่ องทองต่างๆ
4. ข้าวตอก เป็ นการขอเจ้าดินให้มีดินที่ดินเพาะปลูกได้ผลผลิตดี
5. ไก่ เพื่อเป็ นการแลกกับขวัญชาวบ้านที่เสี ยไปจากการเข้าป่ า
6. หมู เป็ นอาหารให้กบั เจ้าที่
7. บ้าน (ศาลไม้) เป็ นการขอให้เจ้าที่มาอยู่
8. ไส้ดิบ เป็ นการเอาให้ผตี ายโหงต่างๆ มากินเพื่อไม่ให้มาทําร้ายคนที่ใช้มีด และหากเกิด
เป็ นแผลจะได้รักษาได้
โดยคนในหมู่บา้ นจะมาช่ วยกันเตรี ยมการ เตรี ยมอุ ปกรณ์ โดยจะมี การฆ่าหมู หุ งข้าว
ในบริ เ วณพิ ธี น้ ัน ๆ เลย โดยจะมี ท้ งั ผูเ้ ฒ่ า ผูแ้ ก่ วัย กลางคนและเด็ ก ๆ มาช่ ว ยกัน ทํา ตุ ง สี ต่ า งๆ
มาช่วยกันปรับปรุ งศาลไม้ ช่วยกันจักตอก เป็ นรู ปตะขาบ รู ปงู รู ปวงแหวน รู ปสร้อยต่างๆ เด็กๆ
ช่วยกันหาฟื นมาประกอบอาหาร ซึ่ งจะเป็ นการถ่ายทอดและการสื่ อความหมายการประเพณี ต่างๆ
ให้ยงั่ ยืนถึงรุ่ นลูกและหลานได้ โดยมีปู่จารย์เป็ นผูท้ าํ พิธีในการเลี้ยง และมีการรับประทานอาหาร
ร่ วมกัน ก็เป็ นอันเสร็ จพิธี หลังจากนั้นก็สามารถเพาะปลูกพืชได้ตามฤดูกาล
พิธีกนิ ข้ าวใหม่
คนในหมู่บา้ นจะมีการเก็บเงินซื้ อหมู 3 ตัว (ซื้ อเพื่อทําพิธีกรรมในหมู่บา้ น ราคาหมูตวั ผู ้
ราคาตัวละ 4,000 บาท = 12,000 บาท
หมู 1 ตัวเอาไว้ทาํ บุญ หมูอีก 2 ตัวทําบุญส่ วนรวม อุปกรณ์เครื่ องใช้ในการทําพิธีได้แก่
แตงกวา ข้าวสาลี ใบยาสู บ ขิง อ้อย ฟักทอง
วันแรก เอาของที่ใช้ในพิธีกินข้าวใหม่ ข้างต้น ไปรวมอยู่ที่ห้องบรรพบุรุษ (ทําการดําหัว
แลกเปลี่ยนกันทุกหลังคาเรื อน) เอาต้นข้าวมาทําพิธี คืนนี้จะเต้นจะคึ รําวงจนถึงเช้าอีกวันหนึ่ง
วันที่สอง ชาวบ้านช่วยกันฆ่าหมู ที่บา้ นปู่ จารย์ และนํามาแบ่งกันไปตามครัวเรื อน และทํา
พิธีที่บา้ นปู่ จารย์ แล้วก็ตระเวนทําพิธีทุกหลังคาเรื อน พอปู่ จารย์ทาํ พิธีเสร็ จ ก็ทานข้าวใหม่ได้เลย
(จะตั้งของทําพิธีไว้หน้าห้องบรรพบุรุษ 4 คืน) ระหว่างนั้นก็จะมีการเต้นจะคึ ทุกคืนถ้าบ้านปู่ จารย์
ทําเสร็ จแล้ว ทุกหลังคาเรื อนก็สามารถทําบุญบรรพบุรุษของตัวเองได้ และจะมีการเต้นจะคึ อีก 5
วัน หลังจากนั้นก็สามารถทํางานได้ตามปกติ
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ตอนที่ 2 : พัฒนาการจัดการทรัพยากรป่ า
2.1 สภาพทัว่ ไปของทรัพยากรธรรมชาติ
บ้านห้วยนํ้าริ น ตั้งอยู่ในพื้น ที่ อุทยานแห่ งชาติ ขุนแจ จัดอยู่ในพื้นที่ ลุ่มนํ้าชั้น ที่ 2 และ3
ซึ่ งมีพ้ืนที่ประมาณ 1,305.02 ไร่ โดยพื้นที่ท้ งั หมดนี้ อยูใ่ นการดูแลของหน่วยงานหลัก 2 หน่ วยงาน
คือ ศูนย์โครงการหลวงห้วยนํ้าริ นและหน่วยจัดการต้นนํ้าขุนลาว โดยมีพ้ืนที่ครอบคลุม 5 กลุ่มบ้าน
หลักได้แก่ บ้านแสนเจริ ญ บ้านห้วยม่วง บ้านเมืองน้อย บ้านดอยมด บ้านแม่คะตานและบ้านห้วย
นํ้า ริ น และเนื่ อ งจากบ้า นห้ว ยนํ้า ริ น อยู่ที่ ร ะดับ ความสู ง จากนํ้า ทะเลประมาณ 900 กิ โ ลเมตร
จากระดับนํ้าทะเลซึ่ งความสู งในระดับนี้ เป็ นตัวบงชี้ ถึงประเภทของป่ า ซึ่ งเป็ นป่ าดิ บเขาลักษณะ
สภาพป่ าโดยทั่ว ไปป่ าจะเป็ นป่ าโปร่ ง มี พ นั ธุ์ ไ ม้ที่ เ ขี ย วชะอุ่ ม ตลอดทั้ง ปี อากาศค่ อ นข้า งเย็น
เนื่ องจากอยู่บ นภู เขาสู ง ต้นไม้สําคัญได้แ ก่ ไม้ประเภทก่ อ จําปี ป่ า สน ในบางบริ เ วณจะมี ไ ผ่
ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรนํ้านั้นเนื่ องจากบ้านห้วยนํ้าริ นตั้งอยู่ในบริ เวณที่ลาดไหล่เขาลักษณะ
ลํานํ้าจึงเป็ นลํานํ้าสายเล็กๆ หรื อที่เรี ยกว่าลําห้วย ลําห้วยสําคัญของบ้านห้วยนํ้าริ นคือลําห้วยสาขา
ของแม่น้ าํ แม่โถ ได้แก่ลาํ ห้วยแม่โถน้อยและลําห้วยนํ้าริ น

บ้านห้วยนํ้าริ น

ที่มา : ข้อมูลพื้นฐานศูนย์พฒั นาโครงการหลวง 36 ศูนย์ประจําปี พ.ศ. 2549

ภาพที่ 24 แผนที่สามมิติบา้ นห้วยนํ้าริ น
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ทรัพยากรในบ้ านห้ วยนํา้ ริน
1. ทรัพยากรป่ าไม้
บ้านห้วยนํ้าริ นมีการแบ่งการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าในบริ เวณหมู่บา้ นของตนเองโดย
แต่ละพื้นที่น้ ันจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน โดยวิธีการแบ่งนั้นใช้ฐานความเชื่ อ 2 ประเภท คือ
ฐานความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเฉพาะของชนเผ่าและประเภทที่ 2 นั้นแบ่งตามฐานความเชื่อ
ตามความรู ้จากภายนอกที่ได้รับมาเป็ นความรู ้ใหม่ของชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ป่ าตามความเชื่อ ตามความเชื่อของลาหู่แซแลบ้านห้วยนํ้าริ นที่ยงั มีความเชื่อที่เกี่ยวข้อง
กับป่ าและในปั จจุบนั นั้นก็ยงั มีการสื บทอดมาโดยตลอดซึ่งป่ าในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็ นพื้นที่ใช้
ทําพิธีกรรมของหมู่บา้ น คือ
1.1.1 ป๊ ะต๋ า เป็ นความเชื่ อ ของชาวลาหู่ แ ซแลบ้า นห้ ว ยนํ้า ริ น ที่ ปู่ จารย์แ ละ
ชาวบ้านจะต้องช่วยกันเลือกต้นไม้ที่มีลกั ษณะดี คือ ลําต้นตั้งตรง มีกิ่งก้านให้ร่มเงา และมี
แนวโน้มว่าต้นไม้ตน้ นี้ จะสามารถเจริ ญเติบโตต่อไปได้ เมื่อชาวบ้านสามารถเลือกต้นไม้
ลักษณะนี้ ได้แล้ว ปู่ จารย์จะทําพิธีเพื่อตั้งศาลที่ตน้ ไม้ตน้ นั้น เมื่อการทําพิธีต้ งั ศาลใน
บริ เ วณต้น นั้น เรี ย บร้ อ ยและป่ าบริ เ วณที่ ต ้น ไม้ที่ ท าํ พิ ธี โ ยมบื อ แล้ว นั้น ถื อ ว่า เป็ นพื้ น ที่
ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านจะไม่มีการเข้าไปทําประโยชน์ในพื้นที่บริ เวณนั้นเลย หลังจากนั้นทุกวัน
เสื อ หรื อวันพระของคนไทยพื้นราบชาวบ้านจะไปรวมตัวกันทําพิธีที่บริ เวณนั้นทุกครั้ง
และบริ เวณทําพิธีโยมบือมีตน้ ไม้ข้ ึนมากมายแล้วและชาวบ้านเห็นว่าต้นไม้ตน้ นั้นไม่ตาย
แล้วสามารถอยูต่ ่อไปได้ ชาวบ้านและปู่ จารย์ก็จะค้นหาต้นไม้ตน้ ใหม่เพื่อทําพิธีโยมบือนี้
อีก โดยอายุเฉลี่ยของพิธีโยมบือ 1 พื้นที่ประมาณ 3 – 9 ปี โดยประมาณขึ้นอยูก่ บั สภาพป่ า
รอบข้าง แต่สําหรับพื้นที่บริ เวณทําพิธีโยมบือเก่านั้นชาวบ้านก็ยงั คงจัดไว้เป็ นพื้นที่ศกั ดิ์
สิ ทธ์ต่อไป

ภาพที่ 25 บริ เวณปะต๋ า
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1.1.2 ซาบีคือ ชาวบ้านห้วยนํ้าริ นจะจัดพิธีเลี้ ยงผีดอยประมาณเดื อนเมษายน
ซึ่ งปู่ จารย์จะทําหน้าที่เป็ นผูน้ าํ ในการทําพิธีดงั กล่าวเป็ นพิธีกรรมที่ทาํ รวมกันทั้งหมู่บา้ น
โดยพื้นที่ประกอบพิธีกรรมจะเป็ นบริ เวณเดียวกันทุกปี การทําพิธีน้ ี เป็ นการแจ้งบอกให้กบั
ผีดอยทราบว่าชาวบ้านกําลังจะทําการเกษตร ฤดูการทําการเกษตรกําลังจะมาถึงแล้วและ
เป็ นการขอพรให้ผีดอยช่ วยดูแลรักษาให้ผลผลิตทางการเกษตรของหมู่บา้ นได้ผลดี ไม่มี
แมลง หรื อ โรคพืชมารบกวน ในพื้นที่ดงั กล่าวนี้ ชาวบ้านจะไม่เข้าไปตัดไม้ซ่ ึ งถือว่า
เป็ นการกระทําที่ไม่ให้เกียรติผดี อยและจะถูกลงโทษจากผีดอย สําหรับบ้านห้วยนํ้าริ นเดิม
มีระบบปู่ จารย์กลุ่มบ้านเดียวพื้นที่ในการทําพิธีเลี้ยง ผีดอยของหมู่บา้ นจะมีบริ เวณเดียว
แต่ในปั จจุบนั นี้ มีการแยกปู่ จารย์ออกเป็ น 2 กลุ่มบ้านคือกลุ่มบ้านใหม่และกลุ่มบ้านเก่ า
ดังนั้นบริ เวณป่ าที่ชาวบ้านห้วยนํ้าริ นมีขอ้ ห้ามไม่เข้าไปตัดไม้ในพื้นที่เลี้ยงผีดอย จึงเพิ่มขึ้น
เป็ น 2 พื้นที่ซ่ ึ งชาวบ้านของแต่ละกลุ่มบ้านจะต้องดูแลรักษาป่ าในพื้นที่บริ เวณที่ตนเองทํา
พิธีกบั ปู่ จารย์กลุ่มบ้านของตน
พิธีเลี้ยงเจ้ าที่ พิธีเลี้ยงเจ้ าสวน มี เป้ าหมายในการทําเหมื อนกับพิธีเลี้ ยงผีดอย
การเลี้ยงผีเจ้าที่ ผีเจ้าสวนนั้นชาวบ้านต่างคนต่างทําไม่ตอ้ งทํารวมกันทั้งหมู่บา้ นและทําใน
พื้นที่ทาํ การเกษตรของตนเอง และข้อห้ามในพื้นที่การทําพิธีกรรมเหมือนกับบริ เวณเลี้ยงผี
ดอย คือ ห้ามตัดไม้ในบริ เวณนั้นเหมือนกัน

ภาพที่ 26-27 การประกอบพิธีการเลี้ยงเจ้าที่
1.1.3 ป่ าช้ า เมื่อมี คนตายในหมู่บา้ นนั้นชาวบ้านลาหู่ แซแลบ้านห้วยนํ้าริ นจะมี
พิธีกรรมการทําศพตามความเชื่อของตนเอง ในวันสุ ดท้ายของการทําพิธีกรรมนั้นชาวบ้าน
จะช่ วยกันหามศพไปยังพื้นที่ป่าช้า เพื่อทําการเผ่าศพผูต้ าย ซึ่ งคติความเชื่ อที่เกี่ยวข้องกับ
การเผาศพของชาวลาหู่แซแลบ้านห้วยนํ้าริ นนั้นมีความเชื่อว่า
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- พื้น ที่ ที่ ชุม ชนกัน ไว้เ ป็ นพื้น ที่ ป่าช้านั้น จะไม่ มีก ารเข้า ไปใช้ป ระโยชน์อ ะไร
นอกจากการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผาศพเท่านั้น ในช่วงเวลา
ปกติคนบ้านห้วยนํ้าริ นจะไม่เข้าไปทําอะไรในป่ าช้าเลย มีกฎข้อห้ามไม่ให้เข้าไปตัดไม้ใน
พื้นที่ป่าช้าเนื่ องจากมีความเชื่ อว่าจะเป็ นการรบกวนบรรพบุรุษผูล้ ่วงลับไปแล้ว แต่มีขอ้
ปฏิบตั ิกนั ว่าจะต้องตัดไม้ในบริ เวณป่ าช้าเท่านั้นเพื่อทําเป็ นฟื นเผาศพผูต้ ายห้ามตัดไม้ใน
พื้นที่อื่นเพื่อนํามาทําฟื น และฟื นที่นาํ มาเผ่าศพให้ตดั โดยมีเงื่อนไข คือ ให้ตดั ไม้มารองศพ
โดยวางฟื นเป็ นชั้นๆให้ครบ 9 ชั้นเท่านั้นห้ามเกินกว่านี้
ดังนั้นในพื้นที่ป่าช้านี้จะไม่มี
ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์แต่อย่างไร ทําให้พ้ืนที่ในบริ เวณนี้ มีความอุดมสมบูรณ์เป็ น
พิเศษ
- ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการเผาศพของชาวบ้านลาหู่แซแลบ้านห้วยนํ้าริ นนั้นมีขอ้
ห้ามว่า “ห้ามเผาศพที่ซ้ าํ กัน” ดังนั้นการเผาศพของบ้านห้วยนํ้าริ นนั้นจะต้องย้ายเปลี่ยนที่
ไปเรื่ อยๆทําให้พ้นื ที่ป่าช้าของชุมชนนั้นต้องขยายออกไปเรื่ อยๆเพื่อให้สามารถจัดพิธีกรรม
เมื่ อมี ค นในหมู่ บา้ นตายลงได้ ดัง นั้น แนวโน้มเพิ่ม พื้น ที่ ป่าของหมู่บ ้า นห้ว ยนํ้าริ น จึ ง มี
โอกาสเพิ่มขึ้นจากความจําเป็ นเรื่ องการขยายพื้นที่ป่าช้า โดยแกนนําในหมู่บา้ น นายจะงะ
แสงฮอง ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 8 กล่าวว่า ในอนาคตเราจะต้องหาวิธีการขยายพื้นที่ป่าช้า
เพิ่มขึ้นเนื่ องจากในปั จจุบนั นี้ พ้ืนที่ป่าช้าที่สามารถเผาศพได้น้ นั มีเหลืออยูจ่ าํ นวนน้อยมาก
แต่วิธีการได้มาซึ่ งสถานที่ทาํ ป่ าช้านั้นต้องค้นหาต่อไป เช่น ขอความร่ วมมือจากชาวบ้าน
หรื อ อาจจะต้องซื้อจากชาวบ้านที่มีพ้นื ที่ทาํ กินใกล้กบั ป่ าช้าในปั จจุบนั

พืน้ ทีป่ ่ าช้ าบ้ านห้ วยนํา้ ริน

ภาพที่ 28 พื้นที่ป่าช้าบ้านห้วยนํ้าริ น
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1.2 ป่ าทีเ่ กิดจากความรู้ภายนอก วิถีชีวิตของลาหู่แซแลแต่เดิมนั้นไม่ชดั เจนในเรื่ องแนวคิด
ที่เกี่ ยวกับการอนุ รักษ์ป่า ดูแลป่ า แต่จะมีรูปแบบของข้อห้ามและข้อปฏิบตั ิที่เกี่ ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์ป่าไม้ แต่เป็ นการปฏิบตั ิที่ทาํ ตามความเชื่อที่สืบทอดมาเท่านั้น เมื่อปี พ.ศ. 2521 เป็ นต้น
มาเริ่ มมีหน่วยงานเข้ามาทํางานในพื้นที่ เริ่ มจากศูนย์โครงการหลวงห้วยนํ้าริ นเข้ามาตั้งอยูใ่ นพื้นที่
และอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความสําคัญ คือส่ วนจัดการต้นนํ้าสํานักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จังหวัดเชียงราย
(หน่ ว ยจัด การต้น นํ้าขุ น ลาว) ที่ มี ห น้า ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี แ นวคิ ด เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ รั ก ษา
สิ่ งแวดล้อมให้เห็นความสําคัญของป่ าและแม่น้ าํ ที่มีความเกี่ยวพันกัน และถ้าสิ่ งแวดล้อมถูกทําลาย
ไปชุ มชนจะได้รับผลกระทบอย่างไร กระบวนการทํางานของหน่ วยงานสําคัญ 2 หน่ วยงานนี้ มี
กิ จกรรมที่ เพิ่มเติ มความรู ้ โดยสร้ างแกนนําในพื้นที่ มีกิจกรรมศึ กษา ดู งาน อบรม ให้เห็ นพื้นที่
ประสบความสํา เร็ จ จริ ง จนแกนนํา ที่ นํา ความรู ้ เ หล่ านี้ มาปฏิ บตั ิ ก ารในหมู่บา้ นห้ว ยนํ้าริ น และ
หมู่บา้ นใกล้เคียง เกิดกลุ่มทํางานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผลจากการทํางานด้านสิ่ งแวดล้อมในหมู่บา้ นห้วยนํ้าริ นทําให้เกิดการแบ่งพื้นที่ป่าออกเป็ น
2 ประเภท คือ
1.2.1 ป่ าใช้ สอย คือบริ เวณที่เป็ นที่ทาํ กินของชาวบ้านอยูเ่ ดิมแล้ว สามารถเข้าไป
ใช้ประโยชน์ได้ แต่ยงั ไม่มีการสํารวจขอบเขตพื้นที่ชดั เจน สําหรับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่ าไม้น้ นั ชุ มชนบ้านห้วยนํ้าริ นนั้นเป็ นชุมชนที่อยู่กบั ป่ ามาโดยตลอดดังนั้นวิถี
ชีวิตจึงมีความเกี่ยวข้องและพึงพิงมามาโดยตลอด ลักษณะการใช้ประโยชน์
1.2.1.1 ใช้ สร้ างบ้ านเรือนทีอ่ ยู่อาศัย จากการที่พ้นื ที่บา้ นห้วยนํ้าริ นนี้ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่
ป่ าดิ บเขา ที่ มีตน้ ไม้โปร่ งสู งจึ งทําให้พนั ธุ์ไม้หลายชนิ ดที่ เหมาะแก่ การนํามาสร้ างเป็ น
บ้านเรื อน ที่ได้รับความนิยม ได้แก่
ตารางที่ 2 รายชื่อไม้ที่นาํ มาใช้ประโยชน์ภายในชุมชน
ชื่อ
ภาษาลาหู่แซแล
ประโยชน์
1. ไม้ก่อ
มะกะต่อย
สามารถนํามาทําทุกส่ วนของบ้านได้ เป็ นไม้ที่มี
ค่ามากในบ้านห้วยนํ้าริ น ปั จจุบนั นี้หายากแล้ว
2. ไม้จาํ ปี ป่ า
ปี่ สะมา
ใช้ทาํ ขื่อ แป แป้ น ทุกส่ วนของบ้าน
3.ไม้ทะโล่(มี
อายอ (รากนํามา มี ความเชื่ อของชาวลาหู่ ว่าห้ามนําไม้ชนิ ด นี้ ทาํ
จํานวนมากใน
แก้ทอ้ งร่ วงได้ / บ้านเป็ นเครื่ องประกอบด้านบนของตัวบ้านจะ
ปัจจุบนั )
ลําต้นนํามาใช้
ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันภายในบ้าน
ครกกระเดื่อง
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ชื่อ

4. ไม้ตุม้

5. ไผ่ป่า

ภาษาลาหู่แซแล
ประโยชน์
เนื้อไม้มี
สรรพคุณทางยา
เมื่อผสมกับข้าว)
หื่ อแก๊แจ่(ผลมี
ใช้ทาํ แป้ น
ลักษณะคล้าย
อวัยวะเพศชาย)
หว่าแจ่
ใช้ทาํ ฝาบ้าน พื้นขัดแตะ

1.2.1.2 ใช้ ในชี วิ ต ประจํ า วั น ได้แ ก่ ฟื น ตามความเชื่ อ ของชาวลาหู่ แ ซแลที่
ให้ความสําคัญกับประเพณี ปีใหม่มาก ในขั้นตอนของการจัดงานนั้นจะมีญาติมิตร เพื่อนฝูง
มากมายที่จะมาเยีย่ มเยือนชาวบ้านห้วยนํ้าริ นจึงจะต้องเตรี ยมอาหารไว้ตอ้ นรับ ประกอบกับ
ช่วงเวลานั้น เป็ นฤดูหนาวจึงจําเป็ นต้องมีการก่อกองไฟไว้เป็ นเครื่ องกันหนาว ดังนั้นช่วง
เดื อนมกราคมของทุกปี ชาวบ้านจะต้องเตรี ยมตัวเพื่อรั บปี ใหม่ ที่กาํ ลังจะมาถึงในเดื อน
กุมภาพันธุ์ กิจกรรมหนึ่ งที่สาํ คัญสําหรับการเตรี ยมตัวคือการหาฟื นมาเตรี ยมไว้ให้เพียงพอ
สําหรับปี ใหม่และสามารถใช้ต่อไปได้ ทั้งปี เดิมนั้นชาวบ้านจะไปตัดไม้ในป่ าเพื่อมาทํา
ฟื น แต่ปัจจุบนั เมื่อมีการกําหนดพื้นที่ป่าใช้สอย และมีกิจกรรมรณรงค์ต่างๆเกิ ดขึ้นใน
ชุมชนและมีการปลูกป่ าเสริ มในพื้นที่ป่าใช้สอยและพื้นที่ทาํ การเกษตรของชุมชน เช่น ไม้
จันทอง ทําให้แหล่งตัดไม้ทาํ ฟื นของบ้านห้วยนํ้าริ น ในปั จจุบนั ไม่จาํ เป็ นต้องไปตัดไม้
ในป่ า แต่สามารถตัดได้จากไม้จนั ทองที่เป็ นโตเร็ วที่ปลูกไว้และนอกจากนี้ ก่อนหน้านี้บ๊วย
ท้อ เป็ นพืชที่ได้รับการส่ งเสริ มให้ปลูกเป็ นพืชเศรษฐกิ จของชุ มชน แต่ในปั จจุบนั นี้ พืช
เศรษฐกิจเปลี่ยนไปเป็ นไม้ปลูกตัดดอกแทนทําให้ ต้นบ๊วย ท้อ ที่อยู่มากมายนั้นถูกปล่อย
ไม่ได้รับการดูแลรักษาเนื่องจากปัจจุบนั ราคาตกตํ่าชาวบ้านจึงนิยมตัดมาทําฟื นด้วย

ภาพที่ 29 สวนจันทอง

ภาพที่ 30 สวนบ๊วย

ภาพที่ 31 ฟื นที่ชุมชนเตรี ยมไว้
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1.2.1.3 ใช้ เป็ นสมุนไพร เนื่องจากบ้านห้วยนํ้าริ นอยูห่ ่างไกล การเดินทางไปยัง
สถานี อนามัยไม่สะดวก ประกอบกับชุ มชนบ้านห้วยนํ้าริ นที่เป็ นลาหู่ แซแลนั้นมีความรู ้
เรื่ องสมุนไพรที่ช่วยบํารุ งสุ ขภาพ หรื อสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่ วยเล็กๆน้อยๆได้ ดังนั้น
สมุนไพร จึงยังเป็ นที่นิยมใช้อยูใ่ นหมู่บา้ น ซึ่งสมุนไพรของหมู่บา้ นก็คือป่ าใช้สอยนั้นเอง

ภาพที่ 32-33 สมุนไพรในหมู่บา้ น
1.2.1.4 ใช้ เป็ นเครื่องประกอบในพิธีกรรมตามความเชื่อ การทําพิธีกรรมของ
ชาวลาหู่ แซแลบ้านห้วยนํ้าริ นนั้น ในขั้นตอนการปฏิบตั ิพิธีกรรมนั้นจะมีการใช้ทรัพยากร
ป่ า ไม้ เข้าไปเกี่ยวข้องอยูม่ ากมาย คือ
ตารางที่ 3 การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อในรอบปี
รู ป

ลักษณะการใช้

- ช่ ว งก่ อ นฤดู ก ารทํา เกษตรของชุ ม ชนที่ ช าวบ้า นจะต้อ ง
ทําพิธีกรรมเกี่ ยวกับการเลี้ ยงผี เช่ น ผีดอย ผีเจ้าที่ เจ้าสวน
ผีน้ าํ นั้น ชาวบ้านจะทําเครื่ องประกอบที่ใช้ไม้เป็ นอุปกรณ์
นอกจากนี้ ศาลเจ้าที่เสื่ อมโทรมไปแต่ละปี นั้นชาวบ้านจะ
ช่วยกันใช้ไม้มาปรับปรุ งให้อยูใ่ นสภาพที่ดี
- ช่ วงเดื อนปี ใหม่ ชาวบ้านจะช่ วยกันตัดไม้ในพื้นที่ ป่าใช้
สอยเพื่อนํามาซ่ อมแซมลานจะคึของปู่ จารย์กลุ่มบ้านของ
ตน
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รู ป

ลักษณะการใช้
- ชาวบ้านลาหู่ แซแลบ้านห้วยนํ้าริ นมี ความเชื่ อเรื่ องขวัญ
และการเจ็บป่ วยไม่สบายนั้นมาจากสาเหตุที่ฝันหนี เข้าป่ าไป
ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่รักษาให้ขวัญกลับมาได้น้ นั คือ ปู่ จารย์ เรี ยกว่า
พิธี “ไต่ขวั ” ซึ่ งจะต้องใช้ไม้สร้างเป็ นสะพานข้ามลําห้วย
ให้ขวัญไต่กลับมาหาเจ้าของ

1.2.1.5 ใช้ ไม้ เป็ นส่ วนประกอบของการทําเกษตร การเกษตรที่ชาวบ้านห้วยนํ้าริ น
ได้รับการส่ งเสริ มในปั จจุบนั นี้ มีพืชเศรษฐกิจสําคัญ 2 ชนิ ดคือ ลิเอทริ สและเฟิ ร์ น ที่กาํ ลัง
เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดและสามารถทํารายได้ให้กบั เกษตรกรตลอดทั้งปี ในการปลูกพืช
เพื่อเศรษฐกิจนี้ ในขั้นตอนของการผลิตนั้นจําเป็ นต้องใช้ไม้เข้าประกอบ คือ การปลูกเฟิ ร์ น
ที่จะต้องทําโรงเรื อนเพื่อกันแสงแดดนั้นเกษตรกรต้องใช้ไม้ทาํ เสาโรงเรื อนจํานวนมาก ซึ่ง
ในปั จจุบนั นี้ เกษตรกรกําลังประสบปั ญหาเสาคํ่าโรงเรื อนมีจาํ นวนไม่เพียงพอ ซึ่ งความ
ต้องการที่มีอย่างมากมายของเกษตรกรนั้นส่ งผลให้เกิดการบุกรุ กพื้นที่ป่าบางส่ วน ในขณะ
ที่ไม้ปลูกในพื้นที่ทาํ กิ นและป่ าใช้สอยนั้นไม่สามารถเจริ ญเติบโตทันความต้องการของ
เกษตรกรได้

ภาพที่ 34-35 พื้นที่ทางการเกษตรในชุมชน
จากการนํา ความรู ้ เ รื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ดู แ ลรั ก ษาป่ าเข้า มาเพิ่ ม เติ ม จนเกิ ด แกนนํา
คนทํางาน ที่เป็ นคนรุ่ นใหม่ในระดับพื้นที่ส่งผลให้เกิดการปฏิบตั ิเรื่ องการกําหนดพื้นที่
ป่ าใช้สอยขึ้นนั้น จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ป่าของชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ นนั้นปั จจุบนั ยัง
พบว่าพื้นที่ป่าใช้สอยที่กนั ไว้น้ นั ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้
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ทั้งหมด ดังนั้นแกนนําที่ดูแลเรื่ อง การอนุรักษ์ของชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ น ได้แก่ นายจะ
งะ แสงฮอง และ นายนคร วันเสนา จึงค้นหากิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่ องการ
อนุรักษ์ให้เกิดขึ้นในชุมชนและในขณะเดียวกัน
ก็พยายามค้นหาวิธีการที่จะสามารถ
ทําให้ตอบสนองความต้องการ การใช้ป่าไม้ของชุมชนให้คุม้ ค่ามากที่สุด
1.2.2 ป่ าอนุรักษ์ คือบริ เวณที่ชุมชนกันไว้เป็ นพื้นที่ห้ามเข้าไปใช้ประโยชน์ พื้นที่
ส่ วนใหญ่จะทับซ้อนกับบริ เวณป่ าทําพิธีกรรมของชุมชน แต่มีการกําหนดพื้นที่ให้ชดั เจน
จํานวน 300 ไร่ สําหรับการกําหนดพื้นที่ป่าที่อนุ รักษ์น้ นั มีการแบ่งพื้นที่ดูแลกันระหว่าง
บ้าน ห้วยนํ้าริ น บ้านเมืองน้อย และบ้านดอยมด ซึ่ งอยู่ในพื้นที่ป่าเดียวกัน โดยโครงการ
กําหนดพื้นที่อนุ รักษ์น้ ี ได้รับการสนับสนุ นงบประมาณทํากิ จกรรมเพื่อการอนุ รักษ์ผ่าน
เครื อข่าย ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อม (สสร.) จํานวนปี ละ 50,000 บาท
2. ทรัพยากรนํา้
แม่ นํา้ ลําห้ วย
แม่น้ าํ สําคัญของบ้านห้วยนํ้าริ นมีลกั ษณะเป็ นลําห้วยสาขาของแม่น้ าํ แม่โถ 2 สายไหลผ่าน
หมู่บา้ น คือ ห้วยนํ้าริ น และห้วยแม่โถน้อยหรื อที่ชาวบ้านเรี ยก “ห้วยเมืองน้อย” ลําห้วยทั้งสอง
สายนี้ ชาวบ้า นห้ ว ยนํ้าริ นใช้ ใ นการบริ โภคอุ ป โภคร่ วมกับ บ้า นดอยมดและบ้า นเมื อ งน้ อ ย
ซึ่งชาวบ้านห้วยนํ้าริ นมีการจัดการระบบนํ้าในหมู่บา้ น คือ
1. มีการแบ่ งนํ้าเพื่อใช้ ในการเกษตร โดยการดึ งนํ้าจากห้วยเมืองน้อยมาใช้ในพื้นที่ ทาง
การเกษตรของหมู่บา้ นทั้ง 3 หมู่บา้ น คือ บ้านเมืองน้อย บ้านห้วยนํ้าริ น และบ้านดอยมด มีการติดตั้ง
ระบบวาล์ว เปิ ดปิ ดควบคุ ม การใช้น้ ํา และมี ก ารวางท่ อ นํ้า จากลํา ห้ ว ยมาใช้บ ริ เ วณพื้ น ที่ ท าง
การเกษตรของตนเอง
2. มีการทําระบบเหมืองฝาย กั้นนํ้าแม่โถและห้วยนํ้าริ นบางส่ วนเพื่อมาใช้ในครัวเรื อนมี
การสร้างบ่อเก็บนํ้ารวมไว้ใช้ในหมู่บา้ น และการวางท่อส่ งนํ้าจัดทําระบบประปาหมู่บา้ นกระจายแต่
ละหลังคาเรื อน
ภาพที่ 36 ห้ วยนํ้าริ น เป็ นลําห้วยที่ชาวบ้านห้วย
นํ้าริ นมีความสําคัญกับชาวบ้านเนื่ องจากชุมชนบ้านห้วยนํ้า
ริ นนํานํ้าส่ วนหนึ่ งไปใช้ในการอุปโภคบริ โภคในครัวเรื อน
ควบคู่กบั นํ้าจากฝายแม่โถ
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ภาพที่ 37 เก็บนํ้าของชุ มชน ใช้เก็บนํ้าที่นาํ มาจากฝาย
แม่ โ ถและลํา ห้ ว ยนํ้าริ นใช้เ พื่ อ การอุ ป โภคและบริ โภคใน
ครัวเรื อนนอกจากนี้ บริ เวณนี้ ยงั ใช้เป็ นที่อาบนํ้าและซักเสื้ อผ้า
รวมของชุมชนอีกด้วย

ภาพที่ 38 ห้ วยแม่ โถน้ อย หรื อ ห้ วยเมืองน้ อย เป็ นลํา
ห้ ว ยที่ ช าวบ้า นใช้น้ ําในการเกษตร โดยมี ก ารจัด ทํา ระบบ
นํ้าประปาเข้าในแปลงการเกษตรของชุมชนบ้านเมืองน้อย บ้าน
ห้วยนํ้าริ น และบ้านดอยมด

ภาพที่ 39 การจั ด ระบบนํ้ า ในแปลงการเกษตร
ชาวบ้านห้วยนํ้าริ น บ้านเมืองน้อย และบ้านดอยมด จัดระบบ
ประปาโดยการวางท่อนํ้าจากลําเหมืองห้วยแม่โถน้อยหรื อห้วย
เมืองน้อยเข้าในพื้นที่การเกษตรของตนเอง

บ้านห้วยนํ้าริ นอยูส่ ู งจากระดับนํ้าทะเลในระดับปานกลาง 900 กิโลเมตร ตั้งหมู่บา้ นอยูใ่ น
พื้นที่ลานชันระหว่างหุ บเขา พื้นที่ ร้อยละ 90 เป็ นที่ลานชันมีแม่น้ าํ สายหลักในพื้นที่บริ เวณนี้ คือ
นํ้าแม่โถ และมีลาํ ห้วยสาขาของนํ้าแม่โถไหลผ่านหมู่บา้ น 2 สาย คือ ลําห้วยแม่โถน้อยหรื อลําห้วย
เมืองน้อยและลําห้วยนํ้าริ นมีลกั ษณะเป็ นลําห้วยสายไม่โตมากนักเนื่ องจากเป็ นพื้นที่ลานชัดนํ้าไหล
เร็ วแต่ชุมชนมีความจําเป็ นในการใช้น้ าํ เพื่อการอุปโภคบริ โภคและการเกษตรภายในหมู่บา้ น ดังนั้น
ระบบเหมืองฝายจึงได้นาํ มาใช้กบั บ้านห้วยนํ้าริ นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อชะลอการไหลของนํ้าและ
การเก็บกักนํ้าไว้ใช้ภายในชุมชนนัน่ เอง
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การสร้างฝายเก็บกักนํ้าของชุมชนนั้น มี 3 ฝายด้วยกัน คือ ฝายแม่โถ ฝายเมืองน้อย และฝาย
โครงการหลวง ซึ่ งชุ มชนบ้านห้วยนํ้าริ นใช้วิธีการเดิ นท่อนํ้าเข้าไปยังบ่อเก็บนํ้าที่เตรี ยมไว้และ
กระจายไปยังพื้นที่ใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ฝายแม่โถ ใช้น้ าํ เพื่อการใช้สอยในครัวเรื อน มีการสร้างบ่อเก็บนํ้าจํานวน 19 จุด
2. ฝายเมืองน้อย ใช้เพื่อการเกษตรของคนในชุมชนส่ วนหนึ่ ง โดยใช้ระบบการเปิ ดปิ ด
ด้วยวาล์ว และอีกส่ วนหนึ่งใช้กบั พื้นที่ศูนย์โครงการหลวงห้วยนํ้าริ น มีบ่อเก็บกักนํ้านํ้า
1 จุด
3. ฝายโครงการหลวง ใช้กบั พื้นที่การเกษตรแปลงสาธิ ตและศูนย์โครงการหลวงมีบ่อเก็บ
กักนํ้า 3 จุด
ความเชื่ อเกี่ยวกับนํ้า ชาวลาหู่ แซแลบ้านห้วยนํ้าริ นมีความเชื่ อว่าบริ เวณต้นนํ้าเป็ นพื้นที่
ศักดิ์สิทธ์มีผีคอยปกปั กรักษาอยู่ การเข้าไปใช้น้ าํ ของชาวบ้านห้วยนํ้าริ นนั้นต้องแสดงความเคารพ
ทําให้ผที ี่ดูแลอยูน่ ้ นั พอใจและจะส่ งผลให้ชุมชนมีน้ าํ ใช้ได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ น
จึงแสดงออกถึงความเคารพด้วยการทําพิธีเลี้ยงผีบริ เวณฝายนํ้าทั้ง 3 จุดนั้นทุกปี โดยทําในช่วงเดือน
มีนาคม เรี ยกว่า “นะกิตี”หรื อพิธีเลี้ยงผีน้ าํ
2.2 กิจกรรมด้ านการอนุรักษ์ บ้านห้ วยนํา้ ริน
นอกเหนื อจากการใช้พิธีกรรมตามความเชื่ อที่ เป็ นข้อห้ามในการตัดไม้ เช่ น ในบริ เวณ
ต้นนํ้า ป่ าช้า บริ เวณเลี้ยงผีต่างๆแล้วนั้นแกนนําชุ มชนยังมีกิจกรรมต่างๆเข้าเสริ มเพื่อช่วยให้เกิ ด
กระบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ น ดังนี้
1. การทําแนวกันไฟ ช่วงเดือนมีนาคมก่อนเข้าสู่ฤดูร้อนชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ นจะช่วยกันทํา
แนวกันไฟในพื้นที่ป่าใช้สอยและป่ าอนุรักษ์โดยส่ วนใหญ่จะใช้วนั เดียวกับการทําพิธีเลี้ยงผีดอย
2. การปลูกป่ าเสริ ม โดยส่ งเสริ มให้ชุมชนปลูกป่ าเสริ มทั้งในพื้นที่สาธารณะ คือ ป่ าใช้สอย
ป่ าอนุ รั ก ษ์ และพื้ น ที่ ท าํ การเกษตรของชาวบ้า นด้ว ย โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ข องการปลู ก ป่ าคื อ
1) ช่ ว ยเพิ่ ม จํา นวนต้น ไม้พ้ื น ที่ สี เ ขี ย วให้ กับ ชุ ม ชน เน้น ไม้โ ตเร็ ว ซึ่ งชุ ม ชนสามารถตัด ไปใช้
ประโยชน์ได้ในอนาคต เช่น ไม้จนั ทอง 2) ปลูกพืชที่สร้างความชุ่มชื่นให้กบั พื้นที่ได้ เช่น กล้วย
ไผ่ โดยมีการส่ งเสริ มให้ปลูกกล้วยและไผ่ ครอบครัวละ 5 ต้นเป็ นอย่างน้อย นอกจากนี้ ยงั สามารถ
สร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชนได้อีกด้วย
3. การรณรงค์ให้ความรู ้เรื่ องการอนุ รักษ์ โดยมีรูปแบบเป็ นการขอความร่ วมมือผ่านระบบ
ความสัมพันธ์เครื อญาติหรื อระบบปู่ จารย์ หรื อโดยใช้เวทีประชุมหมู่บา้ นเป็ นการพูดคุย เช่ น

37

การขอความร่ วมมือในการตัดฟื นเตรี ยมการวันปี ใหม่ ให้ใช้ฟืนจากต้นบ๊วยหรื อไม้จนั ทองแทนไม้
จากป่ า การขอความร่ ว มมื อ ในการตัด ไม้จ ากป่ ามาสร้ า งบ้า นนั้น ให้ตดั ไม้ที่ คุม้ ค่ า ที่ สุด คื อ ใช้
ประโยชน์ได้มากที่สุดมีส่วนเหลือใช้นอ้ ยที่สุดหรื อไม่มีเลย การขอความร่ วมมือเรื่ องการใช้เสาปูน
ในการทําโรงเรื อนเฟิ ร์ นแทนเสาไม้ การขอความร่ วมมือแต่ละครั้งนั้นจะต้องมีการให้เหตุผลให้
เห็นประโยชน์เห็นโทษทุกครั้ง
4. การเข้าร่ วมกิจกรรมให้ความรู ้เรื่ องการอนุรักษ์ที่หน่วยงานต่างๆจัดให้ เช่น ศูนย์โครงการ
หลวงห้วยนํ้าริ น หน่ วยจัดการต้นนํ้าขุนลาว และเครื อข่าย สสร. เป็ นต้น โดยเฉพาะศูนย์โครงการ
หลวงห้วยนํ้าริ นจะจัดกิจกรรมอบรมเรื่ องการอนุรักษ์ให้กบั ชุมชนนั้นทุกๆ 3 เดือน

ภาพที่ 40-41 บริ เวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์
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ตอนที่ 3 : กฎ กติกาในการจัดการทรัพยากรป่ า

3.1 พัฒนาการในการกําหนดกฎ กติกาของชุ มชนทีเ่ กีย่ วกับการจัดการทรัพยากร
ชาวบ้านห้วยนํ้าริ นเป็ นชุมชนที่มีอาชีพหลักในการทําการเกษตรมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษ
ตามความเชื่อของชาวเผ่าลาหู่ แซแลที่เกี่ยวกับสายของมนุษย์ 7 สายที่อาศัยอยูใ่ นนํ้าเต้าแล้วมีหนูมา
กัดทําให้ทาํ ให้มนุษย์ได้ออกมาแบ่งการเดินทางไปตั้งถิ่นฐานเป็ น 7 สาย โดยบรรพบุรุษชาวลาหู่แซ
แลเป็ น 1 ใน 7 ตรงทางออกที่ เป็ นรอยกัดของหนู น้ ันมี อุปกรณ์ ต้ งั อยู่ ชาวลาหู่ แซแลก่ อนออก
เดิ นทางได้หยิบ จอบ (เครื่ องมือทําเกษตร)มาด้วยทําให้ชาวลาหู่ แซแลยึดอาชี พการทําเกษตรตาม
บรรพบุรุษตั้งแต่น้ นั มา
บ้านห้วยนํ้าริ นก็เช่ นกันชาวบ้านยึดอาชี พทางการเกษตรมาตั้งแต่ก่อนเข้ามาตั้งหมู่บา้ น
ในบริ เวณนี้ ก่ อนหน้านี้ ชาวบ้านลาหู่ แซแลใช้พ้ืนที่บริ เวณในหมู่บา้ นเป็ นพื้นที่ทาํ เกษตรของ
ชาวบ้าน ซึ่ งพัฒนาการเรื่ องการทําเกษตรของชาวบ้านห้วยนํ้าริ น มี การพัฒนาดังนี้ เริ่ มต้นด้ว ย
การเกษตรเพื่ อ การยัง ชี พ ต่ อ จากนั้น มี พื ช เศรษฐกิ จ เข้า มา คื อ ฝิ่ น วิ ธี ก ารผลิ ต เพื่ อ การยัง ชี พ
เปลี่ยนไปกลายเป็ นเพื่อเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็ นพื้นที่การปลูกฝิ่ น ต่อจากนั้นเมื่อพื้นที่ป่า
ถู ก เปลี่ ย นเป็ นพื้ น ที่ ท างการเกษตรเพิ่ ม ขึ้ น ทํา ให้ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น นํ้า ป่ า ในบริ เ วณ
ห้วยนํ้าริ นลดลงกระทบกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน การเพาะปลูกพืชผลทางเศรษฐกิจได้ผลไม่เต็มที่
จึ งทําให้เกิ ดแนวคิ ดเรื่ องการอนุ รักษ์ ดิ น นํ้า ป่ า เข้ามาในพื้นที่ โดยการทํางานร่ วมกันระหว่าง
หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายในและคนในชุมชนที่มีโอกาสได้เรี ยนรู ้เรื่ องการอนุรักษ์
ดังนั้นจากการพัฒนาการของการทําเกษตรกรรมของชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ นที่ต้ งั หมู่บา้ นอยู่
ในพื้ น ที่ สู ง จากระดับ นํ้าทะเล 900 กิ โ ลเมตร เป็ นพื้ น ที่ ป่ าลุ่ ม นํ้าชั้น 2 และ 3 ผลของการ
มีพฒั นาการในการทําการเกษตรจึงส่ งผลกระทบสู่ พ้ืนที่ป่า ซึ่ งสามารถจัดเป็ นพัฒนาการในการ
จัดการป่ าของชุมชนได้ ดังนี้
1. ยุคการจัดการป่ าโดยใช้ ความเชื่อ พิธีกรรม
ชาวบ้านห้วยนํ้าริ นเริ่ มเข้ามาใช้ประโยชน์พ้ืนที่บริ เวณหมู่บา้ นในปั จจุบนั นี้ ต้ งั แต่ ก่อนปี
พ.ศ. 2498 แต่ในระยะนั้นจํานวนของประชากรยังมีไม่มากนักประมาณ 30 หลังคาเรื อนและวิธีการ
ผลิตก็ทาํ เพื่อการยังชีพ คือ การปลูกข้าวไร่ และข้าวโพด ใช้เพื่อการบริ โภคและการเลี้ยงสัตว์ ดิน
และนํ้ายังมี ความอุ ดมสมบูรณ์ อยู่มากผลผลิ ตที่ได้มีความเพียงพอต่อการดํารงชี วิตของชาวลาหู่
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แซแลบ้านห้วยนํ้าริ นตลอดทั้งปี แต่ถึงแม้ว่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน นํ้า ป่ า ในบริ เวณจะมีมาก
เพียงใดชาวลาหู่แซแลก็มีพิธีกรรมความเชื่อที่แสดงออกต่อการจัดการพื้นที่ ที่เป็ นข้อปฏิบตั ิที่ดี ดังนี้
1.1 ห้ า มตั ด ไม้ หรื อใช้ ป ระโยชน์ จากป่ า ในพื้น ที่พิธีกรรม ชาวลาหู่ แซแลมี ค วามเชื่ อ
เกี่ ย วกับ พื้น ที่ ศ ัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ เ ป็ นข้อห้า มชาวบ้า นจะไม่ เ ข้า ไปใช้ป ระโยชน์ใ นพื้ น ที่ น้ ี โดยเด็ด ขาด
ซึ่งประกอบด้วย
1.1.1 โยมบือ เป็ นพื้น ที่ ห วงห้ามของชาวลาหู่ แ ซแล ถื อว่า เป็ นพื้น ที่ ศกั ดิ์ สิ ทธิ์
ห้ามเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างเด็ดขาด ลักษณะของโยมบือ เป็ นต้นไม้ที่แกลุปา (ปู่ จารย์)
คัดเลือกเมื่อรับตําแหน่ งและต้นไม้ที่เป็ นโยมบือจะได้รับการดูแลอย่างดีจาก แกลุปาและ
ชาวบ้าน
โยมบื อ มี ความสัมพัน ธ์กับชาวบ้านลาหู่ แ ซแลบ้านห้วยนํ้าริ นในฐานะของสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกปั กรักษาชาวบ้านให้มีความสุ ข โดยขั้นตอนมีดงั นี้
1) เมื่อชาวบ้านห้วยนํ้าริ นมีความเดือดร้อนจะนําเรื่ องราวมาปรึ กษากับแกลุปาเพื่อ
หาทางออกและทางแก้ไขต่อไป
2) เมื่อแกลุปาได้รับเรื่ องราวเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วก็จะนําเรื่ องราวนั้นมาทํา
พิธีบอกกล่าวกับโยมบือให้ช่วยทําให้ความเดือดร้อนนั้นหายไป
3) เมื่อความเดื อดร้อนของชาวบ้านหายไป ชาวบ้านจะนําข้าวของตามพิธีการมา
ให้กบั แกลุปาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อแกลุปาและความเคารพต่อโยมบือ
4) สําหรับบทบาทระหว่างแกลุปากับโยมบือนั้น แกลุปาทําหน้าดูแลรักษาโยมบือ
ให้มีความเจริ ญเติบโต ไม่มีแมลงหรื อสัตว์มารบกวน ในทุกวันเสื อของชาวลาหู่ แซแล
หรื อวันพระนั้นแกลุปาจะต้องนําเครื่ องเซ่นไปทําพิธีกบั โยมบือ
เมื่ อโยมบื อมี บทบาทสําคัญกับชาวบ้ านลาหู่ แซแลในสมัยนั้น ทําให้ ชุมชนมี ข้อ
ปฏิบัติร่วมกันที่แสดงถึงความเคารพต่ อโยมบือ คือการห้ ามเข้ าไปรบกวนโยมบือ โดยมีการ
กําหนดพื้นที่ในบริ เวณป่ าทั้งหมดที่ต้นไม้ โยมบือขึ้นอยู่ชาวบ้ านจะไม่ เข้ าไปใช้ ประโยชน์
ถือว่ าเป็ นพืน้ ที่ ศักดิ์สิทธิ์ เช่ น ไม่ เข้ าไปตัดไม้ ไม่ เข้ าไปล่ าสั ตว์ เมื่อเข้ าไปในพื น้ ที่ โยมบื
อชาวบ้ านจะไม่ แสดงกริ ยาที่ ไม่ สุภาพ ไม่ พูดจาเสี ยงดัง ไม่ ทาํ การใดๆที่ จะทําให้ โยมบือ
ไม่ พอใจนั่นเอง
การลงโทษของโยมบือ ในกรณี ที่ชาวบ้านเข้าไปทําผิด คือ เสี ยสติ เป็ นอัมพฤกษ์ เป็ นต้น
1.1.2 ซาบีคือ เป็ นพิธีกรรมที่ชาวบ้านลาหู่แซแลแสดงถึงความขอบคุณ ดิน หรื อ
นางแก้ว ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์กบั การเพาะปลูกในฤดูกาลที่ผา่ นมาและนอกจากนี้ยงั เป็ น
การ อ้อนวอนให้สิ่งศัก ดิ์ สิ ทธิ์ คุ ม้ ครองให้ดิ นมี คุณภาพดี ให้ผลผลิ ตทางการเกษตรมี
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เพียงพอต่อการบริ โภคตลอดทั้งปี การทําพิธีซาบีคือจะทําก่อนการทําการเพาะปลูกของแต่
ละปี
ขั้นตอนการทําพิธีซาบีคือ แกลุปา จะทําการคัดเลือกพื้นที่ป่าที่อยูใ่ กล้บา้ น เมื่อได้
พื้นที่ตอ้ งการแล้วชาวบ้านจะช่วยกันทําศาลไว้เพื่อให้ชาวบ้านรู ้ว่าบริ เวณนี้ คือ จุดทําพิธีซา
บีคือ ในแต่ละปี ก่อนการเพาะปลูกประมาณเดือนมีนาคม ชาวบ้านจะมารวมกันทําพิธีใน
บริ เวณนี้ทุกปี
1) ก่อนวันทําพิธีที่ได้นัดหมายไว้ แกลุปา จะคัดเลือกหมูในหมู่บา้ นที่เหมาะสม
สําหรับ การทําพิธีในครั้งนี้ เมื่อทําการคัดเลือกได้แล้วหมูตวั นั้นจะได้รับการดูแลให้กิน
อาหารอย่างดี
2) เมื่อถึงวันนัดหมาย ตอนเช้าชาวบ้านจะนําของที่ตอ้ งใช้ในการทําพิธีมารวมกันที่
บ้านของแกลุปา ได้แก่ ข้าวตอก ขี้ผ้ งึ ฝ้ าย ข้าวสาร เพื่อให้แกลุปาทําพิธีกรรมตามความเชื่อ
ของตนเอง
3) ตอนสายชาวบ้านจะมาพร้อมกันที่บา้ นของแกลุปา ชาวบ้านจะช่วยกันเตรี ยม
ของ ได้แก่ ข้าวตอก ดอกไม้ ข้าวสวย ฝ้ าย ขี้ผ้ งึ หมูที่ได้รับการคัดเลือกโดยแกลุปา และไก่
1 คู่ เมื่อเตรี ยมอุปกรณ์ที่ตอ้ งการใช้พร้อมแล้วชาวบ้านเดินทางไปบริ เวณป่ าทําพิธีซาบีคือ
4) เมื่ อถึ ง บริ เ วณป่ าทําพิ ธีซาบี คือ ชาวบ้า นจะช่ ว ยกัน ทํา ความสะอาดในพื้น ที่
บริ เวณ ช่วยกันซ่อมแซมศาลาให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อมทําพิธี
5) ชาวบ้านช่วยกันจัดเตรี ยมเครื่ องเซ่น อุปกรณ์ต่างๆในการประกอบพิธี
6) จัดเตรี ยมอาหารที่ใช้เซ่ นไหว้ซาบีคือและที่รับประทานร่ วมกันของชาวบ้าน
โดยใช้ห มู ตวั ที่ เ ตรี ย มมา โดยชาวบ้า นจะฆ่า หมูแ ละทําการจัด แบ่ง ดังนี้ หัว หมูใ ช้เ ป็ น
เครื่ องเซ่นไหว้ซาบีคือ เครื่ องในใช้เซ่นไหว้ผอี ื่นที่อยูบ่ ริ เวณป่ าทําพิธีกรรม ส่ วนที่เหลือใช้
ประกอบอาหารเลี้ยงชาวบ้านที่มาเข้าร่ วมในพิธีกรรม
7) เมื่อชาวบ้านช่วยกันเตรี ยมอุปกรณ์ อาหาร เครื่ องเซ่นเรี ยบร้อยแล้วแกลุปาจะเข้า
มาทําพิธีกรรมตามความเชื่อและเลี้ยงอาหารกันเมื่อเสร็ จพิธี โดยชาวบ้านจะมีความเชื่ อว่า
อาหารที่มาช่ วยกันทําเลี้ยงนั้นจะไม่นาํ กลับเข้าไปในหมู่บา้ นจะช่วยกันกิ นให้หมดถึงจะ
สามารถกลับไปในหมู่บา้ นได้
บทบาทของ ซาบีคือ ที่ มีต่อชาวบ้ านลาหู่ แซแลคื อการให้ ความคุ้มครองเรื่ องความ
อุดมสมบูรณ์ ของดิ นที่ มีความสําคัญกับวิถีชีวิตของชาวบ้ านเพราะชาวบ้ านลาหู่ แซแลบ้ าน
ห้ วยนํา้ ริ น ทุกหลังคาเรื อนต้ องทําการเกษตรเพื่อการสํารองอาหารไว้ กินตลอดทั้งปี การ
จัดพิธีซาบี คือจึ งเป็ นการแสดงออกถึงความขอบคุณที่ ชาวบ้ านมีต่อดิ นและเป็ นการขอให้
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ซาบี คือ หรื อ นางแก้ วให้ การคุ้มครองในปี การทําเกษตรในปี ต่ อไปด้ วย เมื่อ ซาบีคือ มี
ความสําคัญกับชาวลาหู่แซแลดังนั้นพืน้ ทีก่ ารทําพิธีกรรมนี้จึงเป็ นพืน้ ทีศ่ ักดิ์สิทธิ์ทสี่ งวนไว้
ห้ ามเข้ าไปตัดไม้ และใช้ ประโยชน์ ของคนในชุ มชน แต่ ขนาดของพื น้ ที่ ไม่ ครอบคลุมพืน้ ที่
ป่ าทั้ งหมดเหมื อนกับ โยมบื อ แต่ เป็ นเพี ยงบริ เวณไม่ กว้ างมากนั กใช้ ขอบเขตพื ้นที่ ตาม
ข้ อตกลงของแกลุปากับชาวบ้ านเท่ านั้น
1.1.3 นะคิตี มีความสําคัญเทียบเท่ากับ ซาบีคือ แต่นะคิตีเป็ นการทําพิธีเพื่อการ
แสดงความเคารพต่อนํ้า เป็ นการเลือกพื้นที่บริ เวณที่เป็ นต้นนํ้า ซึ่งบ้านห้วยนํ้าริ นมีลาํ ห้วยที่
สําคัญ 2 สาย คือ ห้วยเมืองน้อย(ห้วยแม่โถ)และห้วยนํ้าริ น ส่ วนกระบวนการพิธีกรรม
และการจัดการพื้นที่มีความคล้ายคลึงกับพิธีซาบีคือ
1.2 ห้ ามตัดไม้ ในพืน้ ที่ป่าช้ ายกเว้ นตัดเพื่อใช้ ในการเผาศพ ชาวบ้านลาหู่ แซแล ใช้วิธีเผา
ศพเมื่อมีคนตายในหมู่บา้ นโดยมีการจัดพื้นที่เฉพาะไว้เป็ นป่ าช้าของหมู่บา้ น โดยความเชื่อของลาหู่
แซแลบ้านห้วยนํ้าริ นนั้นจะไม่ทาํ การเผาศพซํ้าที่เดิมดังนั้นพื้นที่ป่าช้าของชาวบ้านห้วยนํ้าริ นจึงต้อง
ขยายออกเรื่ อยๆ โดยชาวบ้านห้วยนํ้าริ นมีขอ้ ปฏิบตั ิเกี่ยวกับพื้นที่ป่าช้า ห้ ามตัดไม้ ในพื้นที่ป่าช้ า
ยกเว้ นตั ดเพื่อใช้ ในการเผาศพของชาวบ้ านแต่ จะสามารถตั ดทําฟื นได้ เพียง 9 ชั้ นเรี ยงซ้ อนกัน
เท่ านั้น ซึ่งถ้าตัดไม้ฟืนมากกว่านั้นถือว่าผิดพิธีกรรมการเผาศพของลาหู่แซแลบ้านห้วยนํ้าริ น
1.3 ให้ ชาวบ้ านตัดไม้ ฟืนให้ เต็มที่เก็บก่ อนเทศกาลปี ใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะ
เป็ นช่วงเทศกาลปี ใหม่ของชาวลาหู่ แซแลบ้านห้วยนํ้าริ น ซึ่ งในระยะนั้นเป็ นฤดูหนาว ซึ่ งในบ้าน
ห้วยนํ้าริ นนั้นมีอากาศหนาวเย็นมากเนื่ องจากอยูใ่ นพื้นที่สูง พิธีกรรมของการฉลองเทศกาลปี ใหม่
ของชาวบ้านห้วยนํ้าริ นนั้นทํากันหลายวัน ดังนั้นเพื่อช่วยให้การฉลองการขึ้นปี ใหม่น้ นั ฟื นจึงมี
ความสําคัญช่วยให้ความอบอุ่นและการประกอบอาหารเลี้ยงชาวบ้านที่มาร่ วมงานของบ้านห้วยนํ้า
ริ น ชาวบ้านห้วยนํ้าริ นจะมีความเชื่ อว่าตลอดเวลาการฉลองการขึ้นปี ใหม่น้ นั แต่ละหลังคาเรื อน
จะต้องคอยเติมฟื นไม่ให้ไฟมอดดับไป ดังนั้นชาวบ้านห้วยนํ้าริ นจึงมีขอ้ ปฏิบตั ิร่วมกันในหมู่บา้ น
ก่อนถึงเทศกาลขึ้นปี ใหม่ คือ ให้ ชาวบ้ านห้ วยนํ้าริ นทุกหลังคาเรื อนหาฟื นให้ เต็มที่เก็บฟื นของแต่ ละ
บ้ าน ถ้าหลังคาเรื อนไหนที่ยงั ไม่สามารถหาฟื นมาเตรี ยมให้เต็มที่เก็บของตนเองได้งานขึ้นปี ใหม่
ของหมู่บา้ นก็ไม่สามารถเริ่ มขึ้นได้ ดังนั้นเมื่อเริ่ มต้นเดือนมกราคม ชาวบ้านห้วยนํ้าริ นจะเริ่ มเข้า
ป่ าตัดไม้มาเตรี ยมทําฟื นใช้ในงานปี ใหม่ที่กาํ ลังจะเกิดขึ้นในเดือนถัดไป
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1.4 ให้ ชาวบ้ านช่ วยกันตัดไม้ ทาํ สะพานได้ เมื่อมีคนเจ็บป่ วยในหมู่บ้าน ชาวบ้านห้วยนํ้าริ น
มีความเชื่ อว่าชาวลาหู่ จะมีขวัญประจําตัว การเจ็บป่ วยของชาวบ้านที่เกิ ดขึ้นมีสามารถเหตุมาจาก
ขวัญของผูป้ ่ วยหนี เข้าไปในป่ า ดังนั้นการรักษาจึงต้องทําพิธีตามความเชื่อ โดยการทําพิธีที่เรี ยกว่า
“ไต่ขวั ” โดยพิธีน้ ี มีความเกี่ ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ เนื่ องจากในวันทําพิธีชาวบ้าน
ห้วยนํ้าริ นจะเข้าป่ าเพื่อเลือกไม้ตน้ ที่มีขนาดเหมาะสมเพื่อมาทําสะพานข้ามลําห้วยในหมู่บา้ น
ในยุคนี้ ป่าไม้ยงั มีความอุดมสมบูรณ์มาก ลําห้วยทั้ง 2 สายในหมู่บา้ นยังมีปริ มาณนํ้ามาก
ทําให้ไม้ที่ตดั มาเพื่อทําพิธีไต่ขวั ต้องเป็ นไม้ขนาดใหญ่นอกจากใช้เป็ นสะพานเพื่อเรี ยกขวัญกลับ
มาแล้วหลังจากทําพิธีเสร็ จก็ใช้เป็ นสะพานให้ชาวบ้านห้วยนํ้าริ นใช้ขา้ มลําห้วยต่อไป ดังนั้นเมื่อมี
คนเจ็บป่ วยในหมู่บา้ นทุกครั้ง ชาวบ้านห้วยนํ้าริ นจึงมีขอ้ ปฎิบตั ิ คือ ชาวบ้ านจะช่ วยกันตัดต้ นไม้
เนื้อแข็งที่มีขนาดเพียงพอต่ อการทําสะพานเพื่อใช้ ในพิธีไต่ ขัวรั กษาผู้ป่วยและใช้ เป็ นสะพานให้
ชาวบ้ านข้ ามลําห้ วยในหมู่บ้านได้ ซึ่งในกรณี ของผูป้ ่ วยที่ทาํ พิธีแล้วไม่หายแกลุปากับชาวบ้านต้อง
ช่วยกันทําพิธีใหม่ตดั ต้นไม้ทาํ สะพานใหม่จนกว่าผูป้ ่ วยคนนั้นจะหายจากอาการป่ วย
1.5 ให้ ชาวบ้ านต้ องสร้ างบ้ านให้ เสร็จภายในวันเดียว การสร้างบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัยของ
ชาวบ้านห้วยนํ้าริ นในยุคนี้ น้ นั ยังใช้รูปแบบการสร้างบ้านเรื อนแบบเดิมอยู่ คือ สร้างด้วยไม้ที่เป็ น
วัสดุที่มีอยูม่ ากไม้ในหมู่บา้ น โดยชาวบ้านห้วยนํ้าริ นจะมีความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างบ้าน ดังนี้
1.5.1 วิธีการคัดเลือกต้ นไม้
1.5.1.1 การคัดเลือกต้นไม้ชาวบ้านจะนิยมใช้ไม้ประเภทไม้ก่อ ที่เป็ นไม้พ้ืนถิ่นใน
ป่ าบริ เวณนี้
1.5.1.2 การเลือกต้นไม้ที่จะนํามาสร้างบ้านต้องเลือกต้นที่ใหญ่เนื่ องจากชาวลาหู่
แซแลมีความเชื่ อว่าการตัดต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น จะสามารถทําให้ตน้ ไม้เล็กๆอีกหลายสิ บต้น
เจริ ญเติบโตได้
1.5.2 ขั้นตอนการสร้ าง
1.5.2.1 ก่อนถึงวันสร้างบ้าน เจ้าของบ้านจะเป็ นคนจัดเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆในการ
สร้างบ้านให้พร้อม เช่น ตัดไม้ไว้ทาํ ที่จาํ เป็ นต้องใช้ เตรี ยมขุดหลุมลงเสาบ้านเป็ นต้น
1.5.2.1 เมื่อถึงวันนัดหมาย แกลุปา จะมารวมกันเพื่อช่วยกันสร้างบ้านตามความ
เชื่ อของลาหู่ แ ซแล ซึ่ งจากการสร้ างบ้านของชาวลาหู่ แซแลมี ขอ้ ปฏิ บตั ิ ที่เ กี่ ย วกับการ
จัดการทรัพยากร คือ บ้ านของลาหู่แซแลบ้ านห้ วยนํ้าริ นจะต้ องสร้ างให้ เสร็ จภายในหนึ่งวัน
ดังนั้นไม้ที่ตดั ไว้จะต้องให้มีจาํ นวนเพียงพอในการสร้าง ไม่ให้ขาดหรื อเหลือในการสร้าง
บ้าน จากวิธีการควบคุมโดยความเชื่ อที่ปฏิบตั ิมานี้ ทาํ ให้ลกั ษณะบ้านเรื อนของชาวบ้าน
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ห้วยนํ้าริ นจึงมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันและมีขนาดเหมาะกับผูอ้ ยูอ่ าศัย เป็ นการควบคุมการใช้
ไม้ในการสร้างบ้านของชาวบ้านห้วยนํ้าริ น
2. ยุคการจัดการป่ าให้ เอือ้ ต่ อการเกษตร
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เป็ นต้นมาวิธีการทําเกษตรของชุมชนเริ่ มเปลี่ยนไปจาก การปลูกเพื่อ
ยังชี พ มี พื ช ชนิ ด ใหม่ เ ข้า มาในหมู่บ ้า นชาวบ้า นให้ความสนใจกับพื ช ชนิ ด นี้ มาก ฝิ่ น เข้า มาใน
บ้านห้วยนํ้าริ นโดยเป็ นพืชที่ชาวบ้านสามารถปลูกแล้วขายเกิดรายได้ให้กบั คนบ้านห้วยนํ้าริ น ในยุค
นี้ พ้ืนที่ทางการเกษตรเดิมเริ่ มมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน จึงทําให้พ้ืนที่ป่าที่มีอยูถ่ ูก
เปลี่ยนไปเป็ นพื้นที่ปลูกฝิ่ นเพื่อเพิ่มรายได้ ในขณะที่ความต้องการอาหารในการยังชีพยังมีเท่าเดิม
ดังนั้นในยุคนี้ผลผลิตทางการเกษตรของบ้านห้วยนํ้าริ น คือ ฝิ่ น ข้าวไร่ และข้าวโพด
ในช่วงนี้บา้ นห้วยนํ้าริ นมีการเปลี่ยน แกลุปา (ปู่ จารย์) คนใหม่ดงั นั้นเมื่อเปลี่ยนปู่ จารย์ใหม่
พิธีกรรมที่มีความสําคัญ คือ การทําพิธีโยมมือ ทําการคัดเลือกต้นไม้ใหม่ แต่ในระยะเวลานี้ มีการ
ปรับเปลี่ยนใหม่จากเดิมที่ แกลุปาเลือกใช้โยมบือและต้องดูแลป่ าทั้งป่ าในบริ เวณที่ตน้ ไม้โยมบือ
นั้นขึ้นอยู่ เปลี่ยนเป็ นการเลือก ปะต๋ า มาใช้แทนความแตกต่างระหว่าง โยมบือกับ ปะต๋ านั้น คือ
ปะต๋ าจะมีขอ้ ปฏิบตั ิหา้ มคนในชุมชนเข้าไปรบกวนและใช้ประโยชน์จากป่ าที่ปะต๋ าอยูน่ ้ นั เพียงรัศมี
ไม่ กี่ เ มตรตามความเหมาะสมของพื้ น ที่
ส่ ว นความเชื่ อ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การปฏิ บ ัติ ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่ผา่ นทางพิธีกรรมยังมีการปฏิบตั ิเหมือนเดิม แต่มีเพิ่มขึ้นในระยะช่วงหลัง
คือ จากวิธีคิดแบบเดิมของชาวบ้านลาหู่ที่นิยมแสดงความเคารพต่อสิ่ งต่างๆที่ให้คุณประโยชน์โดย
ผ่านพิธีกรรมที่ เ รี ยกว่าการไหว้ผีน้ ัน ในช่ ว งยุคนี้ ฝิ่ น เข้ามามี บทบาททางเศรษฐกิ จของชุ มชน
พิธีกรรมไหว้ ผีฝิ่น จึงเกิดขึ้น
ในช่ วงหลังของยุคนี้ ก่อนปี พ.ศ. 2521 รั ฐบาลเปลี่ ยนนโยบายเกี่ ยวกับฝิ่ นใหม่ โดยการ
กวาดล้างพื้นที่ปลูกฝิ่ นให้หมดไปจากประเทศ ทหารเริ่ มเข้าไปทําลายพื้นที่ปลูกฝิ่ นของชาวบ้าน
แต่ไม่มีการจับกุมของทหาร หลังจากทหารเข้าทําลายพื้นที่ ปลูกฝิ่ นแล้ว สํานักงานเร่ งรั ดพัฒนา
ชนบท (รพช.) เข้าไปส่ งเสริ มให้ชาวบ้านปลูกพืชทดแทนการปลูกฝิ่ นแล้วยังสามารถเพิ่มรายได้
ให้กบั คนในชุมชนได้ ซึ่ งพืชชนิดแรกที่ รพช. เข้ามาส่ งเสริ มคือ ถัว่ ต่อจากนั้นหน่วยงานต่างๆก็เข้า
มาในบ้านห้วยนํ้าริ นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักการส่ งเสริ มให้ชาวบ้านมีรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่ น
ซึ่งหน่วยงานหนึ่งคือ มูลนิธิโครงการหลวง ปี พ.ศ. 2521 ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงบ้านห้วยนํ้าริ น
เข้ามาส่ งเสริ มให้ชาวบ้านปลูก บ๊วย ท้อ ในชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ น
สรุ ปความสําคัญของยุคนีค้ ือการปรั บเปลี่ยนทางด้ านฐานความเชื่ อของชุมชนเพื่อให้ เอื อ้ ต่ อ
การปฏิบัติของชุมชนการลด โยมบือ ที่ต้องดูแลป่ าทั้งป่ า มาเป็ น ปะต๋ า ที่ อยู่แลป่ าเฉพาะบริ เวณรั ศมี
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ใกล้ เคียง ทําให้ ชุมชนมีพืน้ ที่ในการเพาะปลูกมากขึน้ ในขณะเดียวกันการเกษตรของชุมชนจากเดิม
เพื่อการยังชี พที่ มี ข้ าวไร่ และข้ าวโพด มีการเปลี่ยนเป็ นการเพาะปลูกเศรษฐกิจ คือ ฝิ่ น และเมื่อฝิ่ น
โดนทําลายไปมีพืชตัวใหม่ เข้ ามาเสริ มเพื่อการทดแทนรายได้ จากการปลูกฝิ่ น คือ ถั่ว ท้ อ และ บ๊ วย
โดยหน่ วยงานภายนอก คื อ สํานักงานเร่ งรั ดพัฒนาชนบทและมูลนิ ธิโครงการหลวง ศูนย์ พัฒนา
โครงการหลวงห้ วยนํา้ ริ น
3.ยุคการจัดการโดยใช้ ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ประสานกับความเชื่อและเศรษฐกิจ
หลังจากนั้น บ้านห้วยนํ้าริ น มี ความมัน่ คงทางด้านการตั้งหมู่บา้ น มี การประกอบอาชี พ
ทางการเกษตรที่มนั่ คงจากการทํางานส่ งเสริ มจากหน่ วยงานภายนอก ได้แก่ ศูนย์พฒั นาโครงการ
หลวงห้วยนํ้าริ น ในยุคนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ ยนพื้นที่ ป่าเป็ นพื้น ที่ การเกษตรในยุคที่ ผ่านมา
เกิดขึ้น ก่อนปี พ.ศ. 2546 สภาพทรัพยากร ดิน นํ้า ป่ า เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ชาวบ้านห้วยนํ้าริ น
พบว่า ในระยะนี้ ผลผลิตทางการเกษตร เช่ น ข้าวไร่ ข้าวโพด ท้อ บ๊วย พลับ มีปริ มาณน้อยลง
ประสบกับปั ญหาการขาดทุน เมื่ อสถานการณ์ ทางด้านทรั พยากร ดิ น นํ้า ป่ าของชุ มชนเกิ ดขึ้ น
กระทบกับชีวิตของคน ทําให้หลายหน่วยงานที่เข้าทํางานในพื้นที่ เช่น ศูนย์พฒั นาโครงการหลวง
ห้วยนํ้าริ น หน่วยจัดการต้นนํ้าขุนลาว ได้เริ่ มทํางานเพื่อการแก้ไขปั ญหาด้านทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้น โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. อบรมให้ความรู ้เรื่ องการอนุรักษ์ให้กบั แกนนําในชุมชน
2. แกนนํานําความรู ้ที่เรี ยนรู ้และเข้าใจแล้วนั้นไปขยายต่อกับคนในชุมชนให้เอื้อต่อวัฒนธรรม
ของชาวลาหู่ แซแลบ้านห้วยนํ้าริ น เช่น นําความรู ้ที่ได้รับมาไปปรึ กษากับแกลุปา (ปู่ จารย์)
เพื่อให้แกลุปาช่วยในการขยายผลความรู ้น้ ีต่อไปเนื่องแกลุปา เป็ นศูนย์รวมความเชื่อ ผูน้ าํ ทาง
ความเชื่ อของคนในหมู่บา้ น ต่อจากนั้นเมื่อแกลุปาเห็ นด้วยแล้วเรื่ องราวของการอนุ รักษ์
จะนําไปพูดคุ ยในการรวมตัวของชาวบ้าน เช่ น วงนํ้าชา ลานเต้น จะคึ หรื อวงประชาคม
หมู่บา้ นเป็ นต้น
3. เมื่อสามารถให้ความรู ้แล้วต่อจากนั้นก็มีการสร้างพื้นที่รูปธรรมที่เป็ นการปฏิบตั ิงานด้านการ
อนุ รักษ์จริ ง โดยมีกระบวนการที่ทาํ งานเสริ มกันระหว่างหน่ วยงานและพื้นที่ตามความเชื่ อ
ของชาวบ้านห้วยนํ้าริ น
ปลูกไม้ ใช้ สอยของชาวบ้ านแทนการตัดต้ นไม้ ในป่ า เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ระหว่างชุมชน
กับหน่ วยงานในพื้นที่เป็ นการทํางานร่ วมกัน หน่วยงานทําหน้าที่ในการสนับสนุ นพันธ์ไม้ที่โตเร็ ว
ใช้งานได้เร็ วสามารถตัดมาใช้ประโยชน์ได้เลย ได้แก่ ไม้จนั ทอง ซึ่ งมีการส่ งเสริ มให้ชาวบ้านปลูก
ในพื้นที่หัวไร่ ปลายนาของชาวบ้านและในพื้นที่สาธารณะของหมู่บา้ น ซึ่ งไม้จนั ทองสามารถใช้
ประโยชน์ได้ภายในระยะเวลาประมาณ 3 – 5 ปี ชาวบ้านก็สามารถตัดมาใช้เป็ นฟื นตามความเชื่อ
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ในวันขึ้นปี ใหม่ หรื อการใช้ในครัวเรื อนได้ นอกจากนี้ ยงั ส่ งเสริ มให้ชาวบ้านมีการปลูกเสริ มทุกปี
เพื่อทดแทนส่ วนที่ตดั ไปใช้ประโยชน์
ปลูกไม้ เพื่ อรั กษาความชุ่มชื่ นบริ เวณต้ นนํา้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างชุ มชน
หน่ วยงานในพื้นที่ โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่หน่ วยงานทําหน้าที่คน้ หาพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับ
การรักษาความชุ่มชื่นได้ ซึ่งได้แก่ ไผ่และกล้วย โดยส่ งเสริ มให้มีการปลูกกล้วย ไผ่ ในพื้นที่ใช้สอย
ของชาวบ้านที่อยูบ่ ริ เวณใกล้ป่าต้นนํ้า (นะคิตี) และมีการขยายผลปลูกเพิ่มตลอดทั้งปี
3.2 กฎ กติกา ในการจัดการป่ า
1. ห้ามตัดไม้บริ เวณหวงห้าม ต้นนํ้า ป่ าอนุรักษ์ ป่ าช้า (ยกเว้นมีการเผาศพคนตาย)
2. การตัดไม้ ไม่ให้ตดั ที่เดียวกันหลายต้น ให้ตดั ต้นใหญ่ๆ
3. การตัดไม้สร้างบ้านต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
4. การตัดไม้อนุญาตให้นาํ มาใช้สอยได้ และห้ามออกนอกพื้นที่
5. การตัดฟื น เพื่อใช้สอยในหมู่บา้ น ให้ตดั ได้ในเดือนมกราคมของทุกปี โดยให้ตดั ครั้ง
เดียวเพื่อให้ใช้ฟืนได้ตลอดปี
6. การเก็บหน่อไม้ จะให้เก็บ 1 ปี และเว้นไปอีก 2 ปี จึงจะเก็บได้ เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้มีกิน
มีใช้ตลอดไป โดยให้คนในหมู่บา้ นสามารถเก็บกินได้ แต่ห้ามขาย แต่ถา้ จะมีพ่อค้า
คนนอกมาซื้อ ต้องเสี ยค่าบํารุ ง 6,000 บาทต่อปี
7. ห้ามตัดหน่อ แล้วเอามาล้างลงแม่น้ าํ เพราะจะทําให้เกิดโรค และลํานํ้าสกปรก
8. จะมีการเลี้ยงผีตน้ นํ้า ผีดอย ในเดือนมีนาคมของทุกปี ในวันเสื อ
9. จะมีการเลี้ยงเจ้าที่สวนไร่ นา ในเดือนเมษายนของทุกปี ในวันเสื อ
10. สายต่อท่อนํ้า เมื่อมีการชํารุ ด กลุ่มผูใ้ ช้น้ าํ สายเดียวกันหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ก็จะ
ช่วยกันซ่อมแซม และมีการลงทั้งแรง และลงทั้งเงินในการซื้ออุปกรณ์มาซ่อมแซม
11. หากมีการฝ่ าฝื นกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ต้องมีการแจ้งให้ ปู่ จารย์ หรื อผูน้ าํ ทางจิต
วิญญาณทราบก่อน และค่อยแจ้งมาให้ผชู ้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นทราบเป็ นลําดับต่อมา
12.หากมีการฝ่ าฝื นขั้นรุ นแรง มีกฎทางสังคมในการลงโทษ คือ ไม่ให้เข้าร่ วมประเพณี และ
ไม่ให้เข้าร่ วมกลุ่มในชุมชนมูเซอเป็ นต้น
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3.3 เงื่อนไข ปัจจัย ความสํ าเร็จของการจัดการทรัพยากรสู่ ความสํ าเร็จ ของการมี
กฎระเบียบทีด่ ี
1. สภาพทรัพยากรธรรมชาติเป็ นระดับป่ าต้นนํ้าชั้น 2 และชั้น 3 ทําให้มีความอุดม
สมบูรณ์
2. สภาพป่ าค่อนข้างลาดชันทําให้ทาํ การเกษตรหรื อการเพาะปลูกทําได้ยาก ทําให้การ
บุกรุ กเป็ นไปค่อนข้างลําบาก ต้องอาศัยความพยายามเป็ นอย่างมาก
3. ประเพณี หรื อ ภูมิปัญญาของชนเผ่ามูเซอ หรื อ ลาหู่ แช่ แล ซึ่ งมี การเลี้ยงผีขุนห้วย
ขุนนํ้า ผีดอย และผีไร่ ผีนา ยังคงอยูท่ าํ ให้มีจิตสํานึกในบุญคุณของป่ าไม้และสายนํ้า ทําให้เกิดการ
ใช้สอยอย่างมีคุณค่า
4. การอนุ รักษ์มีการสอดคล้องกับวิถีชีวิต เช่นด้านการเกษตร การปลูกเฟิ ร์ น การปลูก
ดอกไม้ประดับต่างๆ จําเป็ นต้องอาศัยนํ้าที่ดี ป่ าที่อุดมสมบูรณ์ จึงทําให้ทุกคนตระหนักคุณค่าของ
ป่ าไม้และสายนํ้าไปในตัว
5. ผูน้ าํ ในชุมชน ผูน้ าํ รุ่ นใหม่ มีวิสัยทัศน์การอนุรักษ์และการพัฒนา พยายามเข้าร่ วมกลุ่ม
ต่างๆ ที่เชื่อมโยงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เครื อข่ายขุนนํ้าแม่ลาว ให้ชุมชนได้เรี ยนรู ้
กิจกรรมการอนุรักษ์ในพื้นที่อื่น อีกทั้งมีการรณรงค์ผา่ นเวทีชาวบ้าน ลานเต้นจะคึ เรื่ องการอนุรักษ์
ทําให้ชุมชนตระหนักมากขึ้น
6. หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะโครงการหลวง มีบทบาทสําคัญ ในการพาชุมชนออกไป
เรี ยนรู ้ 3 เดือน/ครั้ง ทําให้ชุมชนมีวิสยั ทัศน์ ปรับเปลี่ยนแนวคิดการอนุรักษ์ในทางที่ดีข้ ึน

47

ตอนที่ 4 : บทสรุปและการวิเคราะห์
4.1 บทสรุป
บ้า นห้ ว ยนํ้า ริ น เป็ นกลุ่ ม บ้า นหนึ่ งของบ้า นเมื อ งน้อ ย ตั้ง อยู่ห มู่ ที่ 8 ต.แม่ เ จดี ย ์ใ หม่
อ.เวียงป่ าเป้ า จ.เชียงราย ชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ นทั้งหมดเป็ นชาวเขาเผ่าลาหู่ แซแล บ้านห้วยนํ้าริ น
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่อุทยานแห่งชาติขนุ แจ จัดอยูใ่ นพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้น 2 และ 3 ซึ่งมีพ้นื ที่ประมาณ 1,305.02
ไร่ บ้า นห้ว ยนํ้า ริ น อยู่ที่ ร ะดับ ความสู ง จากนํ้า ทะเลประมาณ 900 กิ โ ลเมตร ทํา ให้ส ภาพป่ า
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นป่ าดิ บ เขา ลัก ษณะสภาพทั่ว ไปเป็ นป่ าโปร่ ง มี พ นั ธุ์ ไ ม้ที่ เ ขี ย วชะอุ่ ม ตลอดทั้ง ปี
ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก ซึ่งชาวลาหูแซแล ซึ่งมีลกั ษณะนิสยั ที่ขยันทํางาน ทําการเกษตร จึงอพยพ
มาอาศัยอยูบ่ ริ เวณนี้จาํ นวนมาก
ตามประวัติศาสตร์การอพยพของชุมชนห้วยนํ้าริ นนั้น จะพบว่าสาเหตุหนึ่งของการอพยพ
คือ การค้นหาพื้นที่ทาํ กินและการทํากินของชุมชนชาวลาหู่แซแล เพื่อทําการเกษตรตามความถนัด
นัน่ เอง ในเรื่ องเล่าเกี่ยวกับตํานานชนเผ่านั้นมีบอกไว้ว่า สมัยก่อนมนุษย์น้ นั อาศัยอยูใ่ นนํ้าเต้าอยูม่ า
วันหนึ่ ง มีหนูมากัดจนนํ้าเต้าแตกออกมนุษย์ที่อยูภ่ ายในก็ออกมาโดยแบ่งเป็ น 7 สายลาหู่ แซแลเป็ น
สายหนึ่ งในนั้น โดยก่อนออกมาจากนํ้าเต้านั้นบรรพบุรุษของชาวลาหู่ แซแลได้หยิบเอาจอบมาด้วย
ทําให้ลูกหลานของชาวลาหู่แซแลต้องทําอาชีพทางการเกษตรมาถึงปัจจุบนั
ลักษณะสภาพป่ าส่ วนใหญ่เป็ นป่ าดิบเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็ นแหล่งทั้งที่ดินทํากิน
และป่ าใช้ส อย โดยมี ด อยแม่ โ ถ เป็ นแหล่ ง กํา เนิ ด ของลํา ห้ ว ย 2 สาขาที่ ไ หลผ่ า นในชุ ม ชน
โดยลําห้วยนํ้าริ นเพื่อใช้ในการอุปโภคบริ โภคในชุ มชน และลําห้วยแม่โถน้อย หรื อที่ ชาวบ้าน
เรี ยกว่า ห้วยเมืองน้อย ใช้ในการทําการเกษตรของชุมชน
บ้านห้วยนํ้าริ นมีการแบ่งการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าในบริ เวณหมู่บา้ นของตนเอง โดยแต่
ละพื้นที่น้ นั จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน วิธีการแบ่งนั้นใช้ฐานความเชื่อ 2 ประเภท คือ ฐานความ
เชื่อที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเฉพาะของชนเผ่าและประเภทที่ 2 นั้น แบ่งตามฐานความเชื่อตามความรู ้
จากภายนอกที่ได้รับมาเป็ นความรู ้ใหม่ของชุมชน โดยแบ่งออกเป็ น
ป่ าตามความเชื่ อ ซึ่ งจะมีท้ งั ป่ าขุนนํ้าที่เลี้ยงผีดอย หรื อเลี้ยงผีตน้ นํ้า ป่ าช้า ซึ่ งป่ าเหล่านี้จะ
ไม่มีการเข้าไปใช้ประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้ น จะมีการหวงห้ามไว้สาํ หรับทําพิธีกรรมต่างๆ และมีความ
เชื่อเรื่ องผีวา่ ห้ามไปลบหลู่ ซึ่ งเป็ นที่อยูข่ องผีป่า ผีดอย และผีน้ าํ ที่ดูแล ดินนํ้าป่ า ให้คนในชุมชนได้
ใช้อยูต่ ้ งั แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั หากใครเข้าไปตัดไม้ ทําลายป่ า ก็จะเกิดผลกระทบทางจิตวิญญาณแก่
ผูก้ ระทําการนั้นๆ
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ป่ าที่เกิดจากความรู้ ภายนอก ซึ่ งเกิดการแนวคิดการอนุ รักษ์ป่าไม้ ที่หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งศูนย์โครงการหลวง และ หน่ วยจัดการต้นนํ้าขุนลาว ได้สอดแทรกแนวคิดใหม่ในการอนุ รักษ์
และการแบ่ งพื้ น ที่ ป ระโยชน์ใ ช้ส อยจากป่ า ตลอดจนการทํากิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ท าํ ให้ชุม ชนเห็ น
ความสําคัญในการแบ่งพื้นที่ป่า จึงเกิดการแบ่งพื้นที่ป่าออกเป็ น ป่ าใช้ สอย และป่ าอนุรักษ์ โดยป่ าใช้
สอย คือบริ เวณที่ทาํ กิ นของชาวบ้านอยู่เดิ มแล้วสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ ทั้งการบริ โภคเป็ น
อาหาร ใช้เ ป็ นสมุ น ไพร ใช้เ ป็ นเครื่ อ งประกอบพิธี ก รรม หรื อ ใช้สร้ า งบ้า นเรื อ นที่ อยู่อ าศัย ได้
ส่ วนป่ าอนุรักษ์ คือบริ เวณที่ชุมชนกันไว้เป็ นพื้นที่หา้ มเข้าไปใช้ประโยชน์ ส่ วนใหญ่จะทับซ้อนกับ
บริ เวณป่ าทําพิธีกรรมของชุมชน แต่มีการกําหนดพื้นที่ชดั เจนจํานวน 300 ไร่
วิถีการผลิตของชุ มชนบ้ านห้ วยนํา้ ริน
ก่อนการตั้งหมู่บา้ นในพื้นที่บา้ นห้วยนํ้าริ น ชาวบ้านได้อาศัยอยูท่ ี่บา้ นแม่โถ แล้วอพยพมาที่
บ้านดอยมด ปี พ.ศ. 2514 การอพยพของชุมชนหยุดลง มีการตั้งถิ่นฐานที่แน่ นอนในพื้นที่บา้ นห้วย
นํ้าริ น มีการจับจองพื้นที่ทาํ กินแต่ละครัวเรื อน ชาวบ้านทําการเกษตรเพื่อการยังชีพเท่านั้น ได้แก่
การปลู ก ข้า วไร่ ข้า วโพด ต่ อ มาไม่ น าน ฝิ่ น พื ช เศรษฐกิ จ ตัว ใหม่ ก็ เ ข้า แพร่ ข ยายมาในชุ ม ชน
อย่างรวดเร็ ว มีการขยายพื้นที่ทาํ การเกษตรเพิ่มเพื่อปลูกฝิ่ น ซึ่ งถือเป็ นอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนในสมัยนั้น วิถีการผลิตเปลี่ยนไปจากเดิมที่ปลูกพืชไว้กิน ก็เป็ นปลูกไว้เพื่อขาย
ต่อมาเมื่อทางการได้กวาดล้างฝิ่ น ไร่ ฝิ่นของชาวบ้านถูกทหารเข้าไปทําลาย สํานักงาน
เร่ งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ได้เข้าไปส่ งเสริ มอาชีพอย่างอื่นทดแทนการปลูกฝิ่ น พืชชนิดแรกคือ ถัว่
ต่ อ มาเมื่ อ ปี พ.ศ. 2521 ก็ มี ศู น ย์โ ครงการหลวงห้ว ยนํ้า ริ น เข้า มาส่ ง เสริ ม เรื่ อ งการเพาะปลู ก
นับ ตั้ง แต่ น้ ัน มาระบบการผลิ ต ของชุ ม ชนก็ เ ปลี่ ย นไปเป็ นการเพาะปลู ก ทํา การเกษตรที่ อ าศัย
เทคโนโลยีและมีการส่ งเสริ มให้ปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด เช่น ท้อ พลับ
บ๊วย อะโวคาโด เฟิ ร์น ไม้ประดับต่างๆ เช่น ลิเอทริ ส ซึ่งปั จจุบนั ลิเอทริ สและเฟริ์ น กําลังเป็ นที่นิยม
ของตลาดและได้ราคาดี ส่ งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนอย่างรวดเร็ ว
จากการที่ชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ น ยึดโยงการทําอาชีพการเกษตรมาช้านาน จากผลการสํารวจ
เมื่อปี พ.ศ. 2548 พบว่าชุ มชนบ้านห้วยนํ้าริ นมีอาชี พทําการเกษตร ร้ อยเปอร์ เซ็นต์ คือทํากันทุก
ครัวเรื อน สิ่ งเหล่านี้ได้ปลูกฝั่งมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และอาชีพการเกษตรต้องอาศัยปัจจัยทั้งดิน นํ้า ป่ า
ที่อุดมสมบูรณ์ ชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ น จึงมีจิตสํานึ กด้านการอนุ รักษ์ หรื อการรักษา ดินนํ้าป่ า ให้มี
กิ นมีใช้อยู่ตลอดไป ความหวงแหนเหล่านี้ เอง จึ งสะท้อนออกมาในรู ปแบบพิธีกรรม ที่ ยึดถื อ
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ปฏิบตั ิมาช้านาน และยังเกี่ยวโยงกับความเชื่ อและศรัทธา เรื่ องพุทธผี ที่ทาํ ให้ชุมชนยิ่งต้องยึดถือ
ปฏิบตั ิกนั สื บไป โดยมีพิธีกรรมต่างๆ ดังนี้
การเลีย้ งผีดอย (ซาบีคือ) เป็ นการขอขมาเจ้าที่หรื อผีป่าผีดอยเพื่อให้ดูแลการเพาะปลูกของ
ชาวบ้านให้ได้ผลผลิตที่ดี นํ้าดี ดินดี และขอขมาที่ล่วงเกินป่ า มักจะทําในเดือนมีนาคม ก่อนทําการ
เพาะปลูก
การเลี้ย งผีนํ้ า (นะกิตี) หรื อเลี้ ย งผีด อยนางแก้ว ซึ่ ง เป็ นแหล่ ง กํา เนิ น ของต้น นํ้า ลํา ธาร
นํามาใช้ในชีวิตประจําวันและพื้นที่การเกษตรมักจะทําในเดือนมีนาคมก่อนทําการเพาะปลูก
การเลีย้ งผีไร่ ผีนา ผีสวน ซึ่งจะทําการบอกเจ้าที่ที่สวนว่าจะลงมือเพาะปลูกแล้ว และขอให้
ผลผลิตดี ซึ่งจะทําในเดือน เมษายน ที่สวนของแต่ละคน
การเลีย้ งผีเจ้ าที่ (ปะต๋ า) ที่จะปกปั กษ์ รักษาคนในหมู่บา้ นให้อยูด่ ีมีสุข รักษาคนที่เข้าไปหา
ของป่ าให้รอดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ จะทําทุกๆ วันศีล หรื อวันเสื อของชาวลาหู่แซแล
การฮ้ องขวัญข้ าว (จ่ ากูเลอ) เป็ นการขอให้เจ้าที่ ณ ตรงนั้นดูแลต้นข้าวให้ดี อย่าให้มีโรค
และแมลงเข้ามาทําลาย ซึ่ งต้นข้าวนอกจากจะมีความสําคัญในการใช้บริ โภคแล้ว ยังเชื่ อมโยงใน
พิธีกรรมหลายอย่างทั้งพิธีทาํ บุญขึ้นปี ใหม่ พิธีกินข้าวใหม่ และพิธีเลี้ยงผีต่างๆ
พิธีกรรมเหล่านี้ จะสําเร็ จลุล่วงไปไม่ได้ หากไม่มี “ปู่ จารย์ ” หรื อ ผูน้ าํ ทางจิตวิญญาณ ที่คน
ในชุ ม ชนให้ ค วามเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธา ว่ า เป็ นผู ท้ ี่ ส ามารถติ ด ต่ อ กับ ผี ซึ่ งปกปั ก ษ์รั ก ษาพวกเขาได้
ซึ่งปู่ จารย์ทาํ หน้าที่เป็ นสื่ อกลางในการทําพิธีกรรมต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น และจะมี “หมอผี” อีก
คนหนึ่งทําหน้าที่รักษาอาการเจ็บป่ วย เมื่อมีการลบหลู่ผเี จ้าที่ ผีป่า ผีดอยหรื อผีตน้ นํ้า หรื อปฏิบตั ิผดิ
กฎข้อห้ามของชุมชน หมอผีก็จะเป็ นผูข้ อขมาลาโทษ และขจัดปั ดเป่ าความเจ็บป่ วยออกไป คนใน
ชุมชนจึงเกิดความเชื่อถือศรัทธาเรื่ องผี และเชื่อถือศรัทธา ปู่ จารย์ เป็ นอย่างมาก เคยมีคนในชุมชน
เปรี ยบให้ฟังว่า “ถ้ าเราอยู่ในเมืองเราไหว้ พระ แต่ ถ้าเราอยู่บ้าน เราก็ไหว้ ปู่จารย์ ปู่ จารย์ บ้านเราก็
เหมือนพระ”
อาจกล่าวได้ว่า สิ่ งเหล่ านี้ เป็ นวิธีปฏิ บตั ิ ที่ดี ที่ จะยึดโยงคนห้วยนํ้าริ นกับ ดิ น นํ้า ป่ า ให้
ยึดถือปฏิบตั ิ มีความโยงใยสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นอยูข่ องคนกับธรรมชาติ และผี ที่คอยปกป้ อง
คุม้ ครองป่ าไม้ สายนํ้าให้คงอยูต่ ลอดไป ถ่ายทอดออกมาเป็ นพิธีกรรมและความเชื่อที่เห็นได้จริ งใน
วิถีการดํารงชีวิตปั จจุบนั ซึ่ งในกิจกรรมต่างๆ ได้มีการนําเด็กและเยาวชน เข้ามาช่วยงาน เป็ นการ
ปลูกฝังสิ่ งดีๆ เหล่านี้ให้คนรุ่ นหลังต่อไป
นอกจากวิธีปฏิบตั ิที่ดีเหล่านี้ แล้วชุมชนยังตั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเอาไว้ โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน เช่นหากมีใคร
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ต้องการจะตัดไม้เอาไว้สร้ างบ้าน ก็จะมี คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาว่า สมควรอนุ ญาตให้ตดั
หรื อไม่ และจะตัดไม้ได้บริ เวณไหนบ้าง หรื อการให้ทุกครั วเรื อน สามารถเข้าไปตัดไม้ในเดื อน
มกราคม ของทุกปี เพื่อมาทําฟื นให้สาํ หรับพอไว้ใช้ตลอดทั้งปี เป็ นการไม่เข้าไปรบกวนป่ ามากนัก
คือให้เข้าไปตัดได้ในเดือนมกราคม เดือนเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ เพราะเป็ นช่วงที่ไม้เนื้ อแห้งที่สุด และ
หากตัดช่วงอื่น ก็จะทําให้ไม้ที่ตดั แล้วเจริ ญเติบโตช้ากว่าตัดในช่วงเดือนมกราคม และห้ามตัดไม้
บริ เวณป่ าพิธีกรรมต่างๆ ทั้งป่ าต้นนํ้า ป่ าอนุรักษ์ ป่ าช้า การอนุญาตให้คนในชุมชนเก็บหน่อไม้เพื่อ
นํา ไปขายได้ 1 ปี เว้น 2 ปี เพื่อ อนุ รัก ษ์ไ ว้ใ ห้มี กิ น ตลอดไป นอกจากนี้ ยัง มี ข อ้ ตกลง เรื่ อ งการ
ซ่ อ มแซมท่ อ นํ้า ที่ ต่ อ มาจากฝายหรื อ ลํา นํ้า หลัก ทั้ง ลํา ห้ว ยนํ้า ริ น และห้ ว ยแม่ โ ถ นํา มาใช้ท าํ
การเกษตร ถ้าหากเกิ ดการชํารุ ด กลุ่ มผูใ้ ช้น้ าํ สายเดี ยวกัน หรื อผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ก็จะช่ วยกัน
ซ่อมแซม และมีการลงทั้งแรง และลงทั้งเงินในการซื้ออุปกรณ์มาซ่อมแซม
ข้อตกลงหรื อกฎระเบียบเหล่านี้เกิดการจากพูดคุย และการตั้งกฎกติกาอย่างมีส่วนร่ วมของ
คนทั้งหมู่บา้ น ซึ่งพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามกฎ ซึ่งตั้งแต่ต้ งั กฎกติกากันมา ยังไม่มีผใู ้ ดฝ่ าฝื นอย่างรุ นแรง
มีเพียงทําไปโดยรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่ก็ได้รับผลตอบแทนจากอาการเจ็บป่ วยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ งชาว
ห้วยนํ้าริ นต่างทราบกันดี ว่าเกิดการการลบหลู่ผปี ่ าผีดอย ผีตน้ นํ้า ซึ่ งก็ได้ให้หมอผีแก้ไขตามวิธีการ
ของชาวลาหู่แซแล ทําให้กฎกติกาและวิธีปฏิบตั ิที่ดีต่างๆ เหล่านี้ ยงั คงศักดิ์สิทธิ์อยูใ่ นใจ และแทรก
ซึมอยูใ่ นจิตสํานึกของชาวห้วยนํ้าริ นทุกคน
แกนนําชุมชนของบ้านห้วยนํ้าริ น มีบทบาทสําคัญยิ่งในการมีส่วนร่ วมในการรักษาดิน
นํ้าป่ า อันเป็ นปัจจัยสําคัญที่จะหล่อเลี้ยงทุกชีวิตของคนบ้านห้วยนํ้าริ น แกนนําในชุมชนห้วยนํ้าริ น
นอกจากจะมี ปู่ จารย์ หรื อผูน้ าํ ทางจิตวิญญาณ 2 ท่านแล้ว ยังมี
นายจะงะ แสงฮอง ผูช้ ่ ว ยผูใ้ หญ่ บ ้า น (ผูใ้ หญ่ บ ้า นอยู่ที่ บ ้า นเมื อ งน้อ ย) ที่ เ คยผ่า น
กระบวนการทํางานกับหน่วยงานภายนอก และโครงการวิจยั เพื่อท้องถิ่น ทําให้มีแนวคิดเชิงอนุรักษ์
และเน้นเรื่ องการสร้างจิตสํานึ กให้คนเห็นความสําคัญของป่ าไม้ และลํานํ้า โดยมักจะพูดคุยเรื่ องนี้
ในที่ประชุมหมู่บา้ นทุกครั้งเป็ นการสอดแทรกแนวคิดการอนุรักษ์ไปในตัว
นายนคร วันเสนา สมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่เจดี ยใ์ หม่ เป็ นแกนนําชุ มชน
เชื่ อมประสานงบการพัฒนาต่างๆ จากองค์การบริ หารส่ วนตําบลลงมาสู่ หมู่บา้ น ทําให้เกิดการเอื้อ
ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบา้ นห้วยนํ้าริ น
นายสมชาย จะแก แกนนําเยาวชนในหมู่บา้ น เป็ นกลุ่มที่ มีประสบการณ์ การทํางาน
ร่ วมกับองค์กรหน่ วยงานภายนอก รวมถึงงานวิจยั ท้องถิ่น เป็ นแกนนําในการอนุรักษ์ และมักจะจัด
ค่ายเยาวชน ชนเผ่าลาหู่ ให้เข้ามาเรี ยนรู ้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของตน ซึ่ งก็มีเรื่ องวิธีปฏิบตั ิที่ดีที่เป็ น
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เกี่ยวข้องกับดินนํ้าป่ า เช่น การเลี้ยงผีดอย การเลี้ยงผีตน้ นํ้า และผีเจ้าที่หมู่บา้ นเป็ นต้น และดึงปู่ จารย์
และผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่มาเป็ นวิทยากรถ่ายทอดความรู ้ ทําให้เกิดการสื บทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นได้เป็ นอย่างดี
นอกจากแกนนํา สํา คัญ ในหมู่ บ ้า นแล้ว หน่ ว ยงานที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในกิ จ กรรมการ
อนุรักษ์ยงั ได้แก่ ศูนย์โครงการหลวง หน่วยจัดการต้นนํ้าขุนลาว โครงการสร้างเสริ มการมีส่วนร่ วม
ในการจัดการสิ่ งแวดล้อม (สสร.) และเครื อข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มนํ้าลาว เป็ นต้น
โดยศูนย์โครงการหลวง ได้จดั กิจกรรมให้ความรู ้เรื่ องการอนุรักษ์ดินนํ้าป่ าแก่ชุมชนทุกๆ
3 เดือน ทั้งให้ความรู ้ภายในหมู่บา้ น และพาชุมชนออกไปเรี ยนรู ้ชุมชนข้างนอก ที่มีวิธีการอนุรักษ์
ทรัพยากรที่ดี ทําให้ชาวบ้านเกิดวิสัยทัศน์และกระตุน้ จิตสํานึ กในการอนุ รักษ์ ดิน นํ้า ป่ าได้ดีข้ ึน
นอกจากนี้ การที่ได้ไปเรี ยนรู ้ขา้ งนอกทําให้ได้เข้าร่ วมกับเครื อข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มนํ้าลาว ซึ่งจัดตั้ง
ภายใต้การสนับสนุนของโครงการสร้างเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อม ทําให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กับหลายชุ มชนในลุ่มนํ้าลาว เกิ ดเครื อข่ายและกิ จกรรมการอนุ รักษ์ต่างๆ ขึ้น
อีกทั้งหน่ วยจัดการต้นนํ้าขุนลาวก็ได้ส่งเสริ มกิจกรรมต่างๆ เช่นส่ งเสริ มการปลูกป่ าเสริ ม โดยให้
กล้าไม้จนั ทอง เพื่อปลูกเสริ มและสามารถตัดนําไปใช้เป็ นฟื นได้ ส่ งเสริ มงบประมาณการทําแนว
กันไฟในหมู่บา้ นเป็ นต้น
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4.2 การวิเคราะห์
การวิเคราะห์ กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติทดี่ ีในการจัดการทรัพยากรป่ าบ้ านห้ วยนํา้ ริน
จากการที่ ชุ ม ชนบ้า นห้ ว ยนํ้าริ น ได้มี วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ที่ ดี และเกิ ด การตั้ง กฎระเบี ย บใน
การจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มเพื่อ ให้เ กิ ด การใช้ป ระโยชน์ อ ย่า งยัง่ ยืน ได้น้ ัน
มี องค์ประกอบสําคัญ ที่ เอื้อหนุ นให้ชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ นสามารถรั กษาทรั พยากรธรรมชาติ ได้
ดังต่อไปนี้
1. ความเชื่อและศรัทธา
- วิถีการเกษตรที่มีมาอยูช่ า้ นาน
- พิธีกรรมที่สืบทอดกันมา
- พิธีปะต๋ า เพิ่มจํานวนป่ า
2. เศรษฐกิจและสังคม
- การแยกปู่ จารย์ 2 บ้าน
- เศรษฐกิจวิถีการผลิต เชื่อมการเกษตรกับดินนํ้าป่ าที่ทาํ ให้ตอ้ งรักษาทรัพยากรนํ้า
3. แกนนําชุมชน
- ผูน้ าํ รุ่ นใหม่ มีวิสยั ทัศน์ ทํางานวิจยั ท้องถิ่นมาก่อน
- ปู่ จารย์
4. กิจกรรม กฎระเบียบที่ดี วิธีปฏิบตั ิที่ดี
- การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการวางกฎระเบียบ
- กฎระเบียบที่มี
- วิธีปฏิบตั ิที่ดี
- ใช้ความเชื่อ ควบคุมกฎระเบียบ ทําให้ไม่คอ่ ยมีใครฝ่ าฝื น
5. การมีส่วนร่ วมของหน่วยงาน
- ศูนย์โครงการหลวง
- หน่วยจัดการต้นนํ้าขุนลาว
- โครงการสร้ างเสริ มการมี ส่วนร่ วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อม (สสร.) และเครื อข่าย
ชุมชนรักษ์ป่าลุ่มนํ้าลาว
ชุมชนลาหู แซแล เป็ นชุมชนที่นิยมทําการเกษตรเป็ นอย่างมาก ทุกครัวเรื อนจะต้องมีแปลง
ที่ ท าํ การเกษตร จะสัง เกตว่า เป็ นชุ ม ชนเกษตรร้ อ ยเปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ่ ง ได้รั บ การสนับ สนุ น ที่ ดี จ าก
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หน่ ว ยงานโครงการหลวงบ้า นห้ ว ยนํ้า ริ น ซึ่ งนอกจากจะส่ ง เสริ ม ด้า นการเพาะปลู ก เข้า มา
สนับสนุ นให้ชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 แล้ว ได้ส่งเสริ มด้านการอนุ รักษ์โดยการพาชุมชนเข้าไป
เรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารอนุ รั ก ษ์ สภาพแวดล้อ มที่ แ ตกต่ า งจากที่ น้ ี วิ ธี ก ารดู แ ล การจัด การป่ า และให้
งบประมาณในการจัดกิจกรรมการอนุ รักษ์ต่างๆ โดยพื้นที่ท้ งั หมดนี้ อยู่ในการดูแลของหน่ วยงาน
หลัก 2 หน่วยงานคือ ศูนย์โครงการหลวงห้วยนํ้าริ น และหน่วยจัดการต้นนํ้าขุนลาว
ซึ่ งออกมาเป็ นกิจกรรมมากมาย ทั้งการทําแนวกันไฟ การปลูกป่ าเสริ ม การรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ป่า และการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ป่า
จะเห็นได้ว่า การที่ชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ นสามารถรักษาทรัพยากรฝื นป่ านี้ ไว้ได้เป็ นอย่างดี
เพราะยึดถือวัฒนธรรมประเพณี ซ่ ึ งสื บทอดมาแต่ชา้ นาน ชุมชนลาหู่ เป็ นชุมชนที่ทาํ การเกษตรมา
ช้านาน พิธีกรรมต่ างๆ จึ งเกี่ ยวข้องกับทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ทั้งการเลี้ ยงผีดอย
การเลี้ ย งผีน้ าํ การเลี้ ยงผีเรื อกสวนไร่ น า การป้ องกัน และการกําหนดเขตอนุ รักษ์มาแต่ด้ งั เดิ ม
ด้วยพิธีเลี้ยงผีเจ้าที่หรื อที่เรี ยกว่า ปะต๋ า
นอกจากนั้นแล้ว สิ่ งที่ยดึ โยงพิธีกรรมต่างๆ ก็คือ ผูน้ าํ ชุมชน อันได้แก่ผนู ้ าํ ทางจิตวิญญาณ
คือ “ปู่ จารย์” ก็จะเป็ นตัวเชื่ อมในเกิ ดพิธีกรรมดังกล่าว หากใครมี ปัญหา เจ็บป่ วย ก็ตอ้ งมีการ
ขอขมา จะไปทําพิธีต่างๆ ในป่ า ทําให้เกิดความเชื่อถือ ความศักดิ์สิทธิ์ที่มีต่อกันมาชัว่ โลกชัว่ หลาน
และได้มีการเชื่ อมประสานงานแก่ กลุ่มผูน้ ําในชุ มชน ทั้งรุ่ นเก่ าและรุ่ นใหม่ที่มีประสบการณ์ มี
โอกาสเรี ยนรู ้เครื่ องมือที่เรี ยกว่า “งานวิจยั ท้องถิ่น” ทําให้ชวนคิด ชวนคุย ชวนมอง มีการใช้เหตุผล
ในการตัดสิ นใจ และยึดโยงชุมชนให้เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ป่าไปในตัว อีกทั้ง สภาพป่ า
ของห้วยนํ้าริ น ตลอดจนการมีส่วนร่ วมหรื อความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กร โครงการหลวง
และที่สาํ คัญมีกฎกติกา และวิธีปฏิบตั ิที่ดี ซึ่ งบางครั้งไม่จาํ เป็ นต้องกําหนดเป็ นบทลงโทษ
ทางกฎหมาย แต่ทางความเชื่อ ความศรัทธา การกลัวผี ที่นบั ถือกันในหมู่บา้ น ก็เป็ นเสมือนเครื่ อง
กําหนดพฤติกรรมการใช้ทรั พยากรธรรมชาติของชุ มชนได้อย่างลงตัว เช่ นการห้ามตัดไม้ในเขต
อนุรักษ์ ซึ่ งก็คือ ในหัวนํ้า ต้นนํ้า ป่ าพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งผูท้ ี่ฝ่าฝื น หรื อบางทีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็อาจ
โดนผีลงโทษได้ แต่กฎระเบียบได้ถูกกําหนดไว้เป็ นเครื่ องมืออีกชั้นหนึ่ ง เพื่อให้บุคคลภายนอก
ที่ไม่รู้จารี ตประเพณี และความเชื่อศรัทธาของชาวลาหู่แซแลได้รับรู ้
ในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ต่างๆ มีการดึงเยาวชนมาเรี ยนรู ้ในวัฒนธรรมของชาวลาหู่ ซึ่งก็
เท่ากับได้เรี ยนรู ้วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของป่ าห้วยนํ้าริ น
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ตอนที่ 5 : โครงการอาคารแสดงวัฒนธรรมชนเผ่ าลาหู่แชแลบ้ านห้ วยนํา้ ริน
บทนํา
ผูเ้ ฒ่าในหมู่บา้ นกล่าวว่า ชาวเขาเผ่าลาหู่แชแลบ้านห้วยนํ้าริ น มีการอพยพมาจากหลายๆที่
หลายดอย เริ่ มต้นอพยพมาจากจังหวัดตาก เข้ามาอยู่บา้ นแม่สอยลาเขตจังหวัดลําปาง ประมาณปี
พ.ศ. 2495 แล้วย้ายมาอยูบ่ า้ นแม่โถในปี พ.ศ. 2505 ต่อมาย้ายมายังบ้านดอยมดในปี พ.ศ. 2513 แล้ว
จึงย้ายมาตั้งรกรากที่บา้ นห้วยนํ้าริ นเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2519 จึงได้มีการปั กแหล่งทํามาหากิน
และตั้งบ้านเรื อนอยูอ่ าศัย นับเนื่องได้แน่นอนเมื่อประมาณ 32 ปี ก่อน หมู่บา้ นห้วยนํ้าริ นตั้งอยูห่ มู่ 8
ตําบลแม่เจดียใ์ หม่ อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย เป็ นชุมชนชาวเขาเผ่าลาหู่แชแล มีท้ งั หมด 81
หลังคาเรื อน ประชากรมีประมาณ 450 คน ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็ นหลักเช่น การปลูก
ดอกไม้ เฟริ น ฟรุ ซซี่ พืชผักสมุนไพรและไม้ผลเมืองหนาวเป็ นต้น ปั จจุบนั ทางชุมชนได้เปิ ดเป็ น
แหล่งท่องเที่ยว แต่ในชุมชนยังขาดจุดศูนย์รวมในการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า ซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์
ของชนเผ่าลาหู่แชแล
หลักการและเหตุผล
แนวทางการพัฒนาชุมชนส่ วนใหญ่แล้วมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่ วมรับผิดชอบมากขึ้น เพื่อ
กระตุน้ ให้ชุมชนมีการตื่นตัว และรับผิดชอบในท้องถิ่นของตน ทั้งนี้ บา้ นห้วยนํ้าริ นหมู่ 8 ตําบลแม่
เจดียใ์ หม่ อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย เป็ นชุมชนชาวเขาเผ่าลาหู่แชแล อาศัยอยูร่ วมกันเป็ นหย่อมบ้าน
หรื อกลุ่ม บ้าน เมื่ อ เกิ ดการขยายตัวของชุ ม ชนและการเจริ ญ ด้านเทคโนโลยีเข้าถึ ง จึ งทําให้เกิ ดปั ญหาต่า งๆ
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมมากมาย ตามการขยายตัวของชุมชนนั้นๆ ไม่วา่ จะเป็ นการรับเอาวัฒนธรรมใหม่ๆ การดําเนิน
ชีวิตแบบสังคมเมืองมากขึ้น ล้วนมีสาเหตุมาจากชุมชนนัน่ เอง การพัฒนาจึงจําเป็ นที่จะต้องให้บุคคลในชุมชนมี
ส่ วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ทื่เกิดขึ้นร่ วมกันรวมถึงการรักษาไว้ซ่ ึ งขนบธรรมเนี ยมประเพณี วฒั นธรรมชน
เผ่าแบบดั้งเดิมให้สืบทอดต่อไป ทางชุมชนห้วยนํ้าริ นจึงมีแนวคิดจัดทําอาคารแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าลาหู่ แชแล
บ้านห้วยนํ้าริ นขึ้น เพื่อแสดงถึงชีวติ ความเป็ นอยู่ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในชีวิตประจําวัน ขนบธรรมเมนียมประเพณี
วัฒนธรรมชนเผ่าแบบดั้งเดิมของบ้านห้วยนํ้าริ นแก่คนภายนอกและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชน
วัตถุประสงค์
- เพื่อชุมชนเข้มแข็งและสามัคคีปรองดองในชุมชน
- เพื่อให้สมาชิกในชุมชนเห็นถึงความสําคัญของชนเผ่า
- เพื่อเป็ นศูนย์สาธิ ตชีวิตความเป็ นอยู่ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในชีวิตประจําวันขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมชนเผ่าแบบดั้งเดิมของบ้านห้วยนํ้าริ นแก่คนภายนอกและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชน
- เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของเยาวชนและผูส้ นใจ
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กลุ่มเป้าหมาย
ชาวบ้านในชุ มชนบ้านห้วยนํ้าริ น คนภายนอกและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุ มชน ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
วิธีการดําเนินงาน
- จัดทําโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ
- ประสานงานร่ วมมือกับชุมชนในการดําเนิ นงาน
- ดําเนิ นการโดยแรงงานของชาวบ้านห้วยนํ้าริ น
- รณรงค์ให้ชาวบ้านร่ วมมือกันในการรักษาสาธารณะสมบัติของชุมชน
ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน พ.ศ. 2551- ธันวาคม พ.ศ. 2551
งบประมาณ
40,000 บาท (สี่ หมื่นบาทถ้วน)
สถานทีด่ ําเนินการ
บ้านห้วยนํ้าริ นหมู่ 8 ตําบลแม่เจดียใ์ หม่ อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
- ชุมชนเข้มแข็งและสามัคคีปรองดองในชุมชน
- สมาชิกในชุมชนเห็นถึงความสําคัญของชนเผ่า
- มีศูนย์สาธิ ตชี วิตความเป็ นอยู่ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในชี วิตประจําวันขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี วัฒนธรรมชนเผ่าแบบดั้งเดิมของบ้านห้วยนํ้าริ นแก่คนภายนอกและนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ในชุมชน
- มีแหล่งเรี ยนรู ้ของเยาวชนและผูส้ นใจ
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ประวัติความเปนมาของชนเผ่าลาหู่แซแล
ลาหู่แซแลมีความเชื่อเล่าต่อๆกันว่าชนเผ่าลาหูแ่ ซแลในอดีตนั้นได้อาศัยอยู่ ในประเทศจีน
เขตมลฑนยูนาน เปนเวลาหลายศตวรรษ ต่อมาได้เกิดสงครามขึ้นในประเทศจีนครามระหว่างเชื้อ
ชาติจีนกับกุลา ทําให้ชีวิตความเปนอยู่ไม่สงบสุข และระหว่างที่ทําการสงครามนั้น จีนได้มาขอ
ความช่วยเหลือ จากชนเผ่าลาหู่แชแล แต่กลับได้รับการปฏิเสธจากลาหู่แซแล เพราะลาหู่ไม่
อยากจะเกี่ยวพันธุ์ด้วย ดั้งนั้นจีนจึงไปขอความช่วยเหลือจากชนเผ่าลีซู แต่ก็ได้รบั การปฏิเสธ
ด้วยเช่นกัน สงครามยังคงดําเนินไปเรื่อยๆ โดยที่จีนไม่ได้รับความช่วยเหลือจากชนเผ่าลาหู่แซแล
และลีซู แต่สุดท้ายจีนก็ได้รับชัยชนะจากกุลาในการทําสงครามครั้งนี้
จากนั้นประเทศจีนก็ได้เกิดความสงบสุขอีกครั้ง และต่อมาจีนก็ได้ไปรื้อฟนอดีต ตอนไปขอ
ความ ช่วยเหลือจากลาหูแ่ ซแล จึงเกิดความไม่พอใจขึ้น จนได้เกิดการทําสงครามกับชนเผ่าลาหู่
แซแล แต่จีนก็ได้รับความพ่ายแพ้ไป สาเหตุที่ทําให้ลาหูแ่ ซแลได้รบั ชัยชนะในครั้งนี้ เนื่องจากลาหู่
แซแลมีอาวุธที่ดีกว่าจีน คือมี มีดและหน้าไม้พิเศษ ที่สามารถยิงนัดเดียวได้สามดอก แต่จีนก็ยัง
ไม่ละความพยายามที่จะเอาชนะลาหูแ่ ซแลให้ได้ จึงได้วางอุบายเพื่อหลอกล่อชนเผ่าลาหู่แซแล
โดยการผลิต เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งขึ้นมาคือ จิ๊งหน่อง “ อาถ่า ” เปนเครื่องดนตรีประเภทดีด
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โดยการผลิต เครื่ องดนตรี ชนิดหนึ่งขึ้นมาคือ จิ๊งหน่อง “ อาถ่า ” เป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทดีด
มีขนาดเล็ก ผลิตมาจากไม้ไผ่ มีเสี ยงไพเราะน่าฟัง จีนจึงวางแผนนําเครื่ องดนตรี ชนิดนี้ไป
แลกกับหน้าไม้ของลาหู่ แซแลโดยใช้ให้ชายหนุ่มจีนรู ปงาม ไปดีดให้สาวๆลาหู่ฟัง จนสาวลาหู่แซ
แลติดใจและหลงไหลกับเครื่ องดนตรี ชนิดนี้ ชายหนุ่มจีนรู ปงามจึงให้จิ๊งหน่องกับสาวลาหู่แซแล
โดยมีขอ้ แม้วา่ ต้องเอาหน้าไม้และอุปกรณ์การรู ้รบของลาหู่แซแลมาแลกด้วย ภายหลังได้อาวุธจาก
ลาหู่แล้ว จีนก็ได้เปิ ดทําสงครามกับลาหู่แซแล อีกครั้ง ครั้งนี้ลาหู่แซแลจึงต้องพ่ายให้กบั จีน เพราะ
ไม่มีอาวุธ เมื่อแพ้สงครามก็ไม่สามารถอาศัยอยูใ่ นประเทศจีนได้ จึงต้องอพยพมาอยูท่ ี่ประเทศพม่า
หนึ่งยุคสมัย
ต่อมาได้อพยพจากพม่ามาอยูท่ ี่ “ ดอยสามจุก ” ซึ่งเป็ นเขตชายแดนระหว่างไทยพม่า และ
ต่อมาได้อพยพจากดอยสามจุก มาอยูท่ ี่ดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย อยูท่ ี่ดอยช้างนาน
พอสมควร ก็ได้อพยพถิ่นฐานมาอยูท่ ี่อาํ เภอแม่สอด จังหวัดตาก อยูไ่ ด้ประมาณ20ปี บางกลุ่มเกิด
ความคิดขึ้นมาว่าสถานที่อื่นน่าจะมีที่ทาํ กินที่อุมดสมบูรณ์กว่า จึงได้แยกย้ายกันไปตามพื้นที่ที่คิดว่า
อุดมสมบูรณ์กว่านั้น เช่น อําเภออมก๋ อย , อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อําเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย และอีกส่วนหนึ่งยังคงอยูท่ ี่อาํ เภอแม่สอด จังหวัด
ตากจนถึงปัจจุบนั นี้ บัจจุบนั ลาหู่แซแลที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย ได้แก่ 1. จ. เชียงใหม่ อ.อมก๋ อย อ.
ฝาง อ.เชียงดาว 2. จ. แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า 3. จ.ตาก อ.แม่สอด 4. จ.เชียงราย อ.เวียงป่ าเป้ า
ทีม่ าของคําว่าลาหู่แซแล
คําว่าลาหู่แซแล แต่เดิมไม่มีใครรู ้วา่ เป็ นแขนงแซแล ภายหลังเมื่อเริ่ มรู ้จกั ผูค้ นมากขึ้น เช่น
ลีซู และลาหู่ญ้ ี จนได้เกิดการร้องเพลงโต้ตอบกัน และลาหู่แซแลก็เริ่ มต้นร้องเพลงด้วยคําว่า แซแล
และต่อท้ายด้วยคําร้องอื่นๆ จึงทําให้คนอื่นเข้าใจว่ากลุ่มนี้คือ ลาหู่แซแล คําว่าแซแล จึงได้มานับ
แต่น้ นั จนถึงปัจจุบนั
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ศาสนาและพิธีกรรม
ศาสนาและพิธีกรรม มีความสําคัญ กับวิถีชีวิตของชนเผ่าลาหู่แซแล โดยจะขาดไม่ได้
เพราะในอดีต เทพเจ้าของลาหูแ่ ซแล กล่าวไว้ว่าถึงแม้ เราไม่มีประเทศ เปนของเรา แต่เราจะขาด
ศาสนาไม่ได้ เพราะศาสนาเปน ตัวยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนชนเผ่าลาหู่แซแล ให้มีความ
เข้มแข็ง สามัคคีและให้อยู่ในหลักคุณธรรม เคารพกฎเกณฑ์ ในแต่ละชุมชน ที่ตั้งขึ้นไว้โดย มีกฎ
ศาสนาเปน ตัวชี้ขาด อีกทั้งยังคงความเปนลาหู่ไว้ด้วย ชาวลาหู่มีความเชื่อกับการนับถือผี
บรรพบุรุษ จากความเชื่อและการนับถือผีต่างๆ ทําให้ลาหู่แซแลมีพิธีกรรมทางศาสนามากกว่าลา
หู่กลุ่มอื่นๆ พิธีกรรมสําคัญในรอบป ที่ชาวบ้านทุกครอบครัว มีส่วนร่วม เช่น พิธีปใหม่ (กินวอ)
พิธีกินข้าวใหม่ พิธีสงเคราะห์หมู่บ้าน พิธีบวงสรวงเจ้าปาเจ้าน้ํา และพิธีกรรมย่อยของแต่ละ
ครอบครัว เช่น ทําบุญ เลี้ยงผีเรือน “เรียกขวัญบ้าน” แต่ละพิธีกรรมที่ทําล้วนถวายให้แด่เทพ
เจ้าของชาวลาหู่ มีความเชื่อว่าสิ่งเลวร้ายที่จะมาถึงตัวเรานั้นจะไม่เกิดขึ้น เหตุผลนี้เอง ชาวลาหู่
แซแลจึง นับถือศาสนาของตัวเองและยึดถือปฏิบัติสืบทอด กันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปจจุบัน
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ลานจะคึ “จะคึกอื่ ”

ลานจะคึหรื อจะคึกื่อชื่อที่ลาหู่แซแลเรี ยกสถานที่แห่งนี้ ซึ่งจะตั้งอยูใ่ จกลางของหมู่บา้ น
ห้วยนํ้าริ น ติดกับบ้านของ “แก่ลปู ้ ่ า” (ผูน้ าํ ทางวัฒนธรรม ศาสนา และพิธีกรรมของชนเผ่าลาหู่แซ
แล) เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งของชนเผ่าลาหู่แซแล บ้านห้วยนํ้าริ น เพราะลานจะคึน้ นั
เปรี ยบเสมือนหัวใจของทุกคนในหมู่บา้ น เวลาในหมู่บา้ นมีพิธีกรรมหรื อเทศกาลอะไรก็ตาม ทั้ง
ระดับครัวเรื อน จนถึงระดับหมู่บา้ น ทุกคนก็จะมาร่ วมเต้นจะคึในลานแห่งนี้ ถือเป็ นการขอพรจาก
เทพเจ้า โดยมีแคนใหญ่หรื อ “หน่อโก่มา” เป็ นเครื่ องดนตรี ที่บรรเลงและให้จงั หวะในการเต้นจะคึ
แคนใหญ่หรื อ “หน่อโก่มา” นอกจากเป็ นเครื่ องดนตรี ที่กาํ หนดจังหวะในการเต้นจะคึแล้วยังเป็ น
เครื่ องดนตรี ที่สื่อสารและบอกกล่าวให้เทพเจ้าได้รับรู ้วา่ หมู่บา้ นนี้มีการประกอบพิธีกรรม จากที่
ลานจะคึแห่ งนี้เป็ นสถานที่ที่ ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในชุมชนลาหู่แซแล
จึงไม่ ควรปฏิบัติดงั นี้
1. ห้ามนําเหล้าหรื อเครื่ องดื่มประเภทแอลกอฮอล เข้าไปดื่มในลานจะคึ
2. ห้ามทะเลาะวิวาท หรื อชกต่อยกันในลานจะคึ
3. ห้ามจุดบุหรี่ กบั เทียนที่เขาตั้งไว้ในลานจะคึ
4. ห้ามจีบสาวหรื อกระทําการใดมิชอบในลานจะคึ
5. ห้ามพูดจาลบหลู่ ดูหมิ่น หรื อกระทําการใดๆ จะนํามาซึ่งความเสี ยหายในลานจะคึ
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หมายเหตุ: หากใครล่วงละเมิดหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฏที่มีไว้ ก็จะไม่มีการปรับไหมหรื อเสี ยอะไร
ใดๆทั้งสิ้ น เพียงแต่บุคคลนั้นจะประสบเหตุหรื อเคราะห์ร้ายต่างๆมากมาย ไม่วา่ เจ็บไข้ได้ป่วย โดย
ไม่รู้สาเหตุ สัตว์เลี้ยงตาย หรื อหากรุ นแรง ก็อาจถึงขั้นเสี ยชีวิตได้ จึงต้องทําพิธีสงเคราะห์หมู่บา้ น
บริ เวณลานจะคึ ซึ่งค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการทําพิธีกรรมครั้งนี้ ไม่วา่ หมู , ข้าวสาร
รวมถึงอุปกรณ์ทุกอย่าง ผูท้ าํ การละเมิดจะต้องเสี ยเองทั้งหมด
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ศาลหมู่บ้าน “แฉ่ หมื่อ/จ่ อหมื่อ
ศาลหมู่บา้ นหรื อ แฉ่หมื่อ/จ่อหมื่อ ซึ่งเป็ นศาสนสถานที่สาํ คัญอีกที่หนึ่งของชนเผ่าลาหู่แซ
แล จะสร้างอยู่ บริ เวณเหนือหมู่บา้ น ซึ่งศาลนี้ตอ้ งสร้างตอนเริ่ มก่อตั้งหมู่บา้ น โดยจะมีการเลือก
ต้นไม้ขนาดเล็ก จนมีการเซ่นไหว้และบูชา ไปตลอด เว้นแต่ตน้ ไม้ที่ถูกเลือกนั้นจะตาย จึงจะหา
ต้นไม้ใหม่ เพือ่ สร้างศาลหรื อ แฉ่หมื่อ/จ่อหมื่อใหม่แทน ชาวลาหู่แซแลเชื่อว่าศาลหมู่บา้ นนี้จะช่วย
ปกปั กดูแลคนในหมู่บา้ นให้ให้อยูเ่ ย็นสบาย ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ดูแลสัตว์เลี้ยง ดูแลพืชผลให้อุดม
สมบูรณ์ ส่ วนการบูชาและเซ่นไหว้น้ นั จะทําการทุกๆวันศิล 2 รอบ โดย “แก่ลปู ้ ่ า” เท่านั้นที่
สามารถทําพิธีน้ ีได้ ศาลหมู่บา้ นนี้ถือเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ จึงห้ามทําการล่วงละเมิด ห้ามตัดไม้
บริ เวณศาล ห้ามจับหรื อแตะต้องศาลเป็ นอันขาด หากมีการล่วงละเมิดโดยไม่รู้หรื อว่าล่วงรู ้มาก่อน
ก็จะมีการเป็ นไป หากไม่ได้ทาํ พิธีแก้โดย “แก่ลปู ้ ่ า” ของหมู่บา้ น
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สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ในบ้ านเรือน
หิ้ งบูชาในบ้านเรื อน “โบบา” ซึ่งจะเป็ นลักษณะห้อง มีประตู สามารถเปิ ดปิ ดได้ จะตั้งอยู่
บริ เวณมุมของบ้าน เหนือหัวนอนของเจ้าของบ้าน หากเราเข้าบ้าน จะอยูท่ างขวามืองของประตู
ทางเข้า หิ้ งบูชานี้ใช้ในการทําพิธีกรรมระดับบ้าน โดยประตูจะไม่ถูกเปิ ดหากไม่ได้มีการทํา
พิธีกรรมใดๆ โดยตอนแรกของการตั้งโบบาคือ หากเจ้าของบ้านคิดว่ามีความพร้อมแล้ว ความ
พร้อมในที่น้ ีหมายถึง เจ้าของบ้านสามารถที่จะทําเครื่ องเซ่นไหว้ในแต่ละพิธีกรรมได้ ต้องรู ้วา่ ใน
การทําพิธีแต่ละครั้งจะใช้
เครื่ องเซ่นไหว้อะไรบ้าง แต่
ละขั้นตอน ซึ่งจะผิดพลาด
ไม่ได้เด็ดขาด จึงต้องมี
ความรู ้ระดับหนึ่งก่อนที่จะ
ตั้งโบบาในบ้านได้ ในการ
จะสร้างโบบา ในบ้านของ
ตน ชาวบ้านก็จะมาช่วยกัน
สร้างให้ หลังจากสร้างเสร็ จ
แล้ว แก่ลปู ้ ่ า ก็จะเป็ นผูก้ ล่าว
บทสวด เพื่อให้โบบา
คุม้ ครองคนในบ้าน ให้อยู่
อย่างมีความสุข มีความ
ปลอดภัย ส่ วนเจ้าของบ้าน
เอง เมื่อสร้างโบบาเสร็ จแล้ว
ก็ตอ้ งทําพิธีเลี้ยงผีบา้ นผี
เรื อน ถือเป็ นทําพิธีเลี้ยงโบ
บาครั้งแรก
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บริเวณเตาไฟ “คาจื่อ”
หากเราเข้าบ้านลาหู่แซแล จะเห็นเตาไฟตั้งอยูใ่ นห้องครัว เตาไฟนี้ชาวลาหู่แซแลจะให้
ความสําคัญและให้การเคาอย่างมาก เปรี ยบ “คาจื่อ” เหมือนแม่คนหนึ่งในบ้าน เพราะชาวลาหู่เชื่อ
ว่าเตาไฟหรื อคาจื่อคือจุดเริ่ มต้นของทุกสิ่ งทุกอย่าง ตั้งแต่การหุ งหาอาหาร การต้มชารับแขก และ
อื่นๆอีกมากมาย จึงไม่ควรทําการใดๆ เพื่อดูหมิ่นหรื อลบหลู่ในเตาไฟหรื อ คาจื่อ เป็ นอันขาด หา
กลบหลู่กจ็ ะมีอนั เป็ นไป หากไม่ได้ทาํ พิธีแก้ โดยผูน้ าํ ทางวัฒนธรรม หรื อ แก่ลปู ้ ่ า
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หิง้ บนเตา “โขะปา”
ชนเผ่าลาหู่แซแล เปรี ยบโขะปา เหมือนดัง่ พ่อคนหนึ่ง ชาวลาหู่แซแลทุกคนจะให้การ
เคารพและนับถือ เพราะโขะปาคือที่ที่สาํ หรับตากข้าวเปลือก ตากอาหาร ตากพริ ก และเมล็ดพันธ์
ต่างๆ เพื่อเป็ นพันธ์สาํ หรับปลูกในปี ต่อไป จึงห้ามทําการล่วงเกิน หรื อทุบตี ที่แห่ งนี้ หากทําเช่นนี้
คนในครอบครัวจะไม่สบาย หรื อสัตว์เลี้ยงตาย โดยไม่ทราบสาเหตุ ชนเผ่าลาหู่แซแลเชื่อว่าหากไม่
มีสิ่งเหล่านี้จะดํารงชีพไม่ได้ จึงถือเป็ นถสานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ในบ้านอีกแห่งหนึ่งของชนเผ่าลาหู่แซแล
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เครื่องดนตรีของชนเผ่ าลาหู่แซแล
เครื่ องดนตรี มีความสําคัญ ต่อพิธีกรรมและวิถีชีวติ ของ ชนเผ่าลาหู่แชแล เนื่องจากเครื่ อง
ดนตรี เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งใช้เป่ าประกอบควบคูก่ บั พิธีกรรมต่างๆ เพราะลาหู่แซแลเชื่อว่าเสี ยงดนตรี นั้น
จะสามารถสื่ อถึง “หงื่อซา”หรื อเทพเจ้าของลาหู่ หากไม่มีเครื่ องดนตรี คือแคนใหญ่หรื อ “หน่อโก่
มา” ก็ไม่สามารถจะประกอบพิธีกรรมนั้นๆ ได้และนอกจากนั้นเครื่ องดนตรี ยงั ให้ความสนุกสนาน
เป็ นตัวดึงดูดให้ผคู ้ นเข้ามามีส่วนร่ วมในการเต้นจะคึ เครื่ องดนตรี ของชนเผ่าลาหู่แซแล ในปัจจุบนั
ที่ยงั ใช้เป่ าในการเต้นจะคึมีดงั ต่อไปนี้
1.แคนใหญ่หรื อหน่อโกมา ใช้เป่ าควบคู่กบั พิธีกรรมต่างๆ
2.แคนกลางหรื อหน่อซึ เป็ นดนตรี ที่คนวัยกลางชอบเป่ าและเต้นจะคึ 3.แคนเล็กหรื อหน่อแกะแหละ
เป็ นดนตรี จงั หวะเร็วสนุกสนานวัยรุ่ นชอบเต้น 4.ซึงหรื อตื่อ เป็ นดนตรี ที่มีเสี ยงไพเราะ ดึงดูดใจคน
5.ขลุ่ยหรื อแซ เป็ นดนตรี สาํ หรับคนแก่ 6.จิ๊งหน่องหรื ออ๊าถ่า เป็ นดนตรี ที่ใช้ลิ้นเล่นและใช้ความ
สมารถเฉพาะตัว

66

การเต้ นจะคึของชนเผ่ าลาหู่แซแล
การเต้นจะคึจะเกิดขึ้น พร้อมกับ
พิธีกรรมต่างๆ เช่น ปี ใหม่ กินข้าวใหม่ ทําบุญ
ขึ้นบ้านใหม่ ของชนเผ่าลาหู่แซแลที่ทาํ ขึ้น
เพราะคนในชนเผ่า มีความเชื่อว่า เป็ นการเต้น
บวงสรวงเทพเจ้า นอกจากนั้น ลานเต้นจะคึยงั
ทําให้ชาวบ้านหรื อคนหนุ่มสาวชาวลาหู่แซแล
ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันถึงปั ญหา
ต่างๆในชุมชนอีกทั้งยังสร้างความสนุกสนาน
เกิดความสมัครสมานสามัคคีกนั อีกด้วย
สําหรับผูท้ ี่จะเข้าไปใน ลานจะคึควรแต่งชุดลา
หู่เพื่อเป็ นการให้เกียรติแก่คนชนเผ่าเอง
และห้ามนําของมึนเมาเข้าไปดื่มในลาน
จะคึ การเต้นจะคึ ต้องอาศัยนักดนตรี หลาย
คนเพื่อสับเปลี่ยนในการเป่ าเพราะการเป่ า
เครื่ องดนตรี ตอ้ งใช้พลังลมปอด และการ
เต้นจะคึในแต่ละท่านักดนตรี จะเป็ นผู ้
กําหนด การเต้นจะคึฝ่ายผูห้ ญิงจับมือเป็ นคู่
เต้นอยูว่ งใน ฝ่ ายชายจับมือเป็ นวงกลมเต้น
อยูว่ งนอกล้อมฝ่ ายหญิงส่ วนนักดนตรี เต้น
ระหว่างกลาง
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การแต่ งกายของชนเผ่ าลาหู่แซแล
ชุดประจําเผ่าของชนเผ่าลาหู่แซแลจะมี
เครื่ องแต่งกายที่มีเอกลักษณ์และถือเป็ นชุดชนเผ่าที่
มีความสวยงามและใช้เวลาในการตัดเย็บนานเป็ น
เดือน เนื่องจากต้องอาศัยความประณี ตและความ
ละเอียดในการตัดเย็บ ที่สาํ คัญแต่ละคนต้องมี 1 ชุด
ไว้สวมใส่ เวลาร่ วมประกอบพีธีกรรมต่างๆ เช่น ปี
ใหม่ กินข้าวใหม่ เป็ นต้น ชุดของผูช้ ายจะเป็ นเสื้ อ
แขนยาว ใช้ผา้ สี ดาํ กับสี น้ าํ เงินมีเม็ดเงินเย็บติด
ด้านหลังของเสื้ อ เป็ นเสื้ อ 2 ด้าน ด้านหน้าของเสื้ อ
เปิ ดกว้าง ส่ วนกางเกงคล้ายสะโหล่งและมีถุงน่อง
ชุดของผูห้ ญิงเสื้ อใช้ผา้ สี ดาํ หรื อสี น้ าํ เงินยาวถึงหัว
เข่าท่อนแขนของเสื้ อใช้ผา้ หลากสี และด้านหลัง
ของ เสื้ อเย็บอย่างละเอียดปราณี ต กางเกงขากว้างทําเป็ นลวดลายดูสวยงาม ด้านหน้าของเสื้ อเปิ ด
กว้างมีกระดุมเสื้ อทําจากเงิน การแต่งกายมีความสําคัญ ต่อวิถีชีวิตประจําวัน ของชนเผ่าลาหู่แซแล
อย่างมาก เพราะแสดงออกถึงความ เป็ นเอกลักษณ์ ของชนเผ่าซึ่งไม่มีใครเหมือน และที่สาํ คัญใน
การประกอบพิธีกรรม ในช่วงเทศกาลต่างๆ ชาวลา
หู่แซแลจะต้อง แต่งกายด้วยชุดประจําเผ่าเท่านั้น
หากใครไม่แต่งกายด้วยชุดประจําเผ่า จะถือว่า ไม่
เคารพต่อบรรพบุรุษและเพทเจ้า “หงื่อซา” ปั จจุบนั
ชนเผ่าลาหู่แซแลส่ วนใหญ่ยงั คงแต่งกายด้วยชุด
ประจําเผ่า แต่ถึงอย่างไรก็ตามคนรุ่ นใหม่บางส่ วน
มิได้เคร่ งครัดในเรื่ องการแต่งกายเท่าที่ควร
บางส่ วน แต่งตัวทันสมัย เลียนแบบคนพื้นราบ หรื อ
ในการทําพิธีกรรม บางคนก็แต่งชุดไม่ครบเหมือน
ในอดีต สาเหตุกม็ าจากการเลียนแบบแฟชัน่ ในเมือง
ที่นาํ เข้าโดยเด็กที่ไปเรี ยนในเมือง หรื อผูใ้ หญ่ท่ีเข้า
ไปทํางานในเมือง รวมทั้งการรับวัฒนธรรมการแต่ง
กาย จากบุคคลภายนอกที่เข้ามาในชุมชนด้วย
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สมุนไพรของชนเผ่ าลาหู่แซแล
ยาสมุนไพร เป็ นยาแผน
โบราณที่ เป็ นความรู ้ทอ้ งถิ่น ของ
ชาวลาหู่แซแล ที่ใช้รักษาโรคหลาย
อย่างได้โดยไม่มีผลกระทบต่อ
ร่ างกายใดๆ ใช้สืบทอดกันมาช้า
นานตั้งแต่บรรพบุรุษ เนื่องจาก ใน
อดีตชาวลาหู่แซแลนั้นอาศัยอยูใ่ น
ป่ า หากมีการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา
ชาวลาหู่แซแลจะใช้ยาสมุนไพร ที่
หาได้ตามป่ ามาใช้รักษาเยียวยา จาก
การสํารวจยาสมุนไพร ที่มีอยูใ่ กล้บริ เวณชุม แต่ละชนิดมีสรรพคุณ ในการรักษาที่
แตกต่างกันไป แต่ในปัจจุบนั เมื่อสังคมหรื อชุมชนได้รับการพัฒนามากขึ้น ไม่วา่ ด้าน
การศึกษาหรื อสาธารณสุ ข การติดต่อสื่ อสารกับสังคมภายนอกสะดวกสบายขึ้น ด้วยเหตุ
นี้เองชาวลาหู่แซแลจึงนิยมไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล หรื อบ้างก็ซ้ื อยาแผนปัจจุบนั
มารักษาแทนสมุนไพร
ในการไปเก็บยาแต่ละครั้งก็จะมีวธิ ี ในการเก็บด้วยเช่นกัน เช่นก่อนเอายาต้อง
บอกให้เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่ าเจ้าเขารู ้ โดยการร่ ายบทสวด ว่าเรานํายาเพื่อไปรักษาคน โดย
มีอุปกรณ์คือเทียน 7 คู่ ข้าวสารนิดหน่อย โดยเอาใบไม้มาทําเป็ นกรวย แล้วเอาข้าวสาร
ใส่ เอาเทียนใส่ แล้วปักลงดิน แล้วก็ร่ายบทสวด การทําแบบนี้ลาหู่แซแลเรี ยกว่า “แป่
ห่อก่อ” และในการถอนต้นยา ต้องถอนทีเดียวให้ออก อย่างดึงหลายครั้ง เพราะเชื่อว่า
จะไม่ดี ในการรักษาของหมอยา “ปู่ หมอ” จะไม่มีการขอค่ารักษาใดๆ นอกจากเมื่อ
คนไข้หายแล้ว จะต้องมาทําพิธีขอบคุณกับ ปู่ หมอให้ โดยของตอบแทนนั้นจะเป็ น
สิ่ งของหรื อเงินทองซึ่ ง จํานวนเท่าไหร่ กแ็ ล้วแต่ความสมัครใจของผูใ้ ห้
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ส่ วนเรื่ องการเรี ยนรู ้และการสื บทอดเรื่ องสมุนไพรนั้น ผูร้ ู ้จะสอนให้ผทู ้ ี่สนใจ
ทัว่ ไป ไม่กาํ หนดว่าตระกูลไหนหรื อ สกุลใด สําหรับคนที่จะเรี ยนต้องเสี ยค่าครู จะเป็ น
เทียน 7 คู่ ข้าวสาร “ไม่กาํ หนดจํานวน” หรื อบางคนเอาเงินให้ ก็แล้วแต่ฐานะทาง
ครอบครัวของแต่ละครั้ง ซึ่งเป็ นตามธรรมเนียมของลาหู่แซแล และเพื่อความศักดิ์สิทธิ์
ของตัวยา สามารถใช้ยาได้โดยยาไม่เสื่ อม
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ตําแหน่ งทีส่ ํ าคัญในชุ มชน ชนเผ่ าลาหู่แซแล
ช่ างตีเหล็ก “จาลี”้
จาลี้ เป็ นตําแหน่งที่สาํ คัญ
อีกตําแหน่งหนึ่งในชุมชน ชนเผ่า
ลาหู่แซแล เพราะมีหน้าที่ในการตี
เหล็ก และอุปกรณ์การเกษตรทุก
ชนิด ในการตีเหล็กจาลี้ จะไม่ได้
ค่าตอบแทนเป็ นตัวเงิน แต่
ชาวบ้านจะมาช่วยลงแรงให้ปีละ 23 ครั้ง จากที่จาลี้มีความสําคัญใน
การผลิตอุปกรณ์การเกษตร
ชาวบ้านจึงให้การเคารพและนับถือ เมื่อ
ชาวบ้านไปล่าสัตว์ และได้สตั ว์มา ก็ตอ้ ง
แบ่งส่ วนคอของสัตว์ให้กบั จาลี้ การสื บ
ทอดตําแหน่งจาลี้เป็ นลักษณะการเรี ยนรู ้
กันระหว่างที่ตีเหล็ก โดยหากคนใดที่
สนใจก็ให้จาลี้ตีเหล็ก แล้วเรี ยนรู ้ไปตอน
นั้น จาลี้ นอกจากรู ้เรื่ องการตีเหล็กแล้ว ยัง
ต้องรู ้เรื่ องพิธีกรรมอีกด้วย เพราะมีความ
จําเป็ นต้องใช้ อาทิ เวลาในหมู่บา้ นมี
เทศกาลปี ใหม่หรื องานบุญต่างๆ จาลี้
จะต้องเอาเครื่ องไปเซ่นไหว้ที่โรงตีเหล็ก
ทุกครั้ง จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับคน
ที่จะเป็ นจาลี้ ต้องเรี ยนรู ้เรื่ องเหล่านี้ดว้ ย
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ผู้นําหมู่บ้าน “คะแซ”
คะแซมีหน้าที่ดูแล ความสงบสุ ข
ของชาวบ้านในหมู่บา้ น บ้านคะแซ
เปรี ยบเสมือนศาลที่ใช้ในการตัดสิ นปั ญหา
และไกล่เกลี่ยกรณี พิพาททุกกรณี เป็ นที่
ปรึ กษาให้กบั ชาวบ้าน ไม่วา่ เรื่ องการทําพิธี
หรื อเรื่ องทัว่ ไป ในการดํารงตําแหน่งคะแซ
นั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็ นตัวเงิน แต่
ชาวบ้านจะต้องไปช่วยลงแรงให้ ปี ละ 3 ครั้ง
และเมื่อชาวบ้านไปล่าสัตว์และได้สตั ว์มา ก็
ต้องแบ่งส่ วนสันหลังให้กบั คะแซ เพื่อแสดง
ถึง ความเคารพและนับถือ ตําแหน่งคะแซนั้น
มาจาก การเลือกตั้งจากผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่และทุกคน
ในชุมชน ตําแหน่งคะแซนั้นใครก็สามารถ
ดํารงตําแหน่งนี้ได้ ไม่จาํ กัดเพศ หากเป็ น
แล้วมีความประพฤติดี ก็จะอยูไ่ ด้หลายปี แต่
หากประพฤติมิชอบ ไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ ก็จะร่ วมพิจารณา พร้อมหาคนใหม่ที่เหมาะสม
กว่ามาดํารงตําแหน่งนี้แทน ซึ่งหากคะแซกระทําผิด จะโดนปรับไหมเป็ น สองเท่าของประชาชน
ทัว่ ไป
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ผู้นําทางวัฒนธรรม ศาสนา และพิธีกรรม “ปู่ จารย์ (แก่ ล้ปู ่ า)”
แก่ลปู ้ ่ า คือ ผูท้ ี่มีความรู ้
ความสามารถในด้านพิธีกรรมหรื อ
บทสวด และสามารถสื่ อสารให้พระ
เจ้ารับรู ้ได้ มีหน้าที่ในการริ เริ่ มทํา
พิธีกรรม ไม่วา่ พิธีปีใหม่ หรื อ
เลี้ยงผีบา้ นผีเรื อน และอื่นๆ โดย
เมื่อชาวบ้านหลังคาใด ต้องการทํา
พิธี ต้องไปบอกกล่าว ให้แก่ลปู ้ ่ า
รับทราบ เพื่อที่แก่ลปู ้ ่ าจะได้รู้ และ
มาประกอบพิธีกรรมได้ ต้องบอก
ก่อนล่วงหน้า 1 วัน ผลตอบแทนที่
แก่ลปู ้ ่ าได้ คือ ชาวบ้านจะไปช่วย
ลงแรงให้ ปี ละ 3 ครั้ง ต่อหลังคา
เรื อน และเวลาชาวบ้านไปล่าสัตว์
และได้สตั ว์มา ต้องเอาขาหน้า ข้าง
ใด ข้างหนึ่งให้กบั แก่ลปู ้ ่ า

การสื บทอดตําแหน่งนี้ เป็ นลักษณะการสื บทอดตามเชื้อตระกูลที่เคยมีประวัติเป็ นแก่ลปู ้ ่ า
มาก่อน หากคนที่ได้รับเลือกให้เป็ น แก่ล่ปู ่ า ไม่สามารถร่ ายบทสวดได้ ก็จะให้ ผูอ้ ื่นที่รู้มาสวดแทน
หากว่าลูกหลานของตระกูล แก่ลปู ้ ่ า ไม่อยากเป็ น ชาวบ้านต้องประชุมกัน และเลือกคนใดคนหนี่ง
จากหมู่บา้ นมาดํารงตําแหน่งนี้ โดยเลือกคนที่มีความซื่อสัตย์ ไม่เล่นการพนัน ไม่ประพฤติผดิ ใน
กรรม ซึ่งได้ท้ งั ผูช้ ายและผูห้ ญิง แก่ลปู ้ ่ าจะมีผชู ้ ่วย ซึ่งผูช้ ่วยมีหน้าที่ในการเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆ
เวลาที่แก่ลปู ้ ่ าทําพิธีกรรม ซึ่งจะมาจากการคัดเลือกของแก่ลปู ้ ่ าเอง ผูช้ ่วยจะเรี ยนรู ้เรื่ อง งาน
พิธีกรรมและบทสวดจากแก่ลปู ้ ่ า เพราะผูช้ ่วยต้องมาทําหน้าที่แทนแก่ลปู ้ ่ า ยามที่แก่ลปู ้ ่ าไม่อยู่
หรื อไม่สามารถประกอบพิธีกรรมได้
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หมอผี “หนี่หงะแซผ่ า ”
หมอผี หรื อชนเผ่าลาหู่แซแลเรี ยกว่า หนี่หงะแซผ่า มีหน้าที่ในการปัดเป่ าผีสางให้ แก่คนที่
ถูกผีรังครวญ หรื อผีเข้าสิ ง หมอผีจะทําพิธีบวงสรวง แก้บนและจะมีการสวดขอขมา ผีที่มารัง
ครวญ ส่ วนใหญ่จะเป็ น ผีดอย ผีน้ าํ ผีตน้ ไม้ ผีป่า ผีตายโหง แต่ละคนที่ถูกผีเข้าสิ งจะมีอาการที่
แตกต่างกันไป อาการที่เห็นได้ชดั ของคนที่ถูกผีเข้าคือ จะมีความรู ้สึกทางร่ างกายผิดปกติ ไปรักษา
กับหมอในเมืองก็ไม่หาย ดังนั้นต้องมาให้หมอผีทาํ พิธีแก้ให้ โดยจะใช้เครื่ องเซ่นไหว้ เช่น ไข่ 1 คู่
ไก่ 1 ตัว เทียนไข ยาสูบ เหล้า เป็ นต้น ดังนั้นในการดําเนินชีวิตของชนเผ่าลาหู่แซแล จะขาดซึ่ง
หมอผี ไม่ได้
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ผู้รู้เรื่องยาสมุนไพรของหมู่บ้านห้ วยนํา้ ริน

ยาสมุนไพร เป็ นยาแผนโบราณที่ เป็ นความรู้ทอ้ งถิ่น ของชาวลาหู่แซแล ที่ใช้
รักษาโรคหลายอย่างได้โดยไม่มีผลกระทบต่อร่ างกายใดๆ ใช้สืบทอดกันมาช้า นาน
ตั้งแต่บรรพบุรุษ เนื่องจาก ในอดีตชาวลาหู่แซแลนั้นอาศัยอยูใ่ นป่ า หากมีการเจ็บไข้ได้
ป่ วยขึ้นมา ชาวลาหู่แซแลจะใช้ยาสมุนไพร ที่หาได้ตามป่ ามาใช้รักษาเยียวยา จากการ
สํารวจยาสมุนไพร ที่มีอยูใ่ กล้บริ เวณชุม แต่ละชนิดมีสรรพคุณ ในการรักษาที่แตกต่าง
กันไป แต่ในปัจจุบนั เมื่อสังคมหรื อชุมชนได้รับการพัฒนามากขึ้น ไม่วา่ ด้านการศึกษา
หรื อสาธารณสุ ข การติดต่อสื่ อสารกับสังคมภายนอกสะดวกสบายขึ้น ด้วยเหตุน้ ีเองชาว
ลาหู่แซแลจึงนิยมไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล หรื อบ้างก็ซ้ือยาแผนปั จจุบนั มารักษา
แทนสมุนไพร
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ในการไปเก็บยาแต่ละครั้งก็จะมีวธิ ีในการเก็บด้วยเช่นกัน เช่นก่อนเอายาต้อง
บอกให้เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่ าเจ้าเขารู ้ โดยการร่ ายบทสวด ว่าเรานํายาเพื่อไปรักษาคน โดย
มีอุปกรณ์คือเทียน 7 คู่ ข้าวสารนิดหน่อย โดยเอาใบไม้มาทําเป็ นกรวย แล้วเอาข้าวสาร
ใส่ เอาเทียนใส่ แล้วปักลงดิน แล้วก็ร่ายบทสวด การทําแบบนี้ลาหู่แซแลเรี ยกว่า “แป่
ห่อก่อ” และในการถอนต้นยา ต้องถอนทีเดียวให้ออก อย่างดึงหลายครั้ง เพราะเชื่อว่า
จะไม่ดี ในการรักษาของหมอยา “ปู่ หมอ” จะไม่มีการขอค่ารักษาใดๆ นอกจากเมื่อ
คนไข้หายแล้ว จะต้องมาทําพิธีขอบคุณกับ ปู่ หมอให้ โดยของตอบแทนนั้นจะเป็ น
สิ่ งของหรื อเงินทองซึ่ ง จํานวนเท่าไหร่ กแ็ ล้วแต่ความสมัครใจของผูใ้ ห้
ส่ วนเรื่ องการเรี ยนรู้และการสื บทอดเรื่ องสมุนไพรนั้น ผูร้ ู ้จะสอนให้ผทู้ ี่สนใจ
ทัว่ ไป ไม่กาํ หนดว่าตระกูลไหนหรื อ สกุลใด สําหรับคนที่จะเรี ยนต้องเสี ยค่าครู จะเป็ น
เทียน 7 คู่ ข้าวสาร “ไม่กาํ หนดจํานวน” หรื อบางคนเอาเงินให้ ก็แล้วแต่ฐานะทาง
ครอบครัวของแต่ละครั้ง ซึ่ งเป็ นตามธรรมเนียมของลาหู่แซแล และเพื่อความศักดิ์สิทธิ์
ของตัวยา สามารถใช้ยาได้โดยยาไม่เสื่ อม
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