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จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ประการแรกเพ่ือศึกษาวัฒนธรรมชายขอบและอัตลักษณ์ทาง
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เป็นสื่อกลางเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับในสังคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค 

 

 Abstract  

 

Ethnic Group Studies Along the Mekong River: A Case Study of the Khmu Ethnic 

Group in Bo Keo, Lao PDR. and Khmu in Chiang Rai, Thailand, has as its first objective to 

study the marginalized culture and the cultural identity of the Khmu people along the 

Mekong in both Bo Keo, Lao PDR. and Chiang Rai Province, Thailand. Its second objective is 

to study the marginal cultural adaptations of the Khmu ethnic groups in Bo Keo, Lao PDR. 

and Chiang Rai, Thailand in the context of ASEAN regional development. 

The results found that the Khmu ethnic groups on both sides of the Mekong have 

their own cultural identity in daily life, including dress, housing, music, religious beliefs, 

traditions, rituals, and production systems. Their cultural adaptation has been a result of 

social, cultural, economic and political changes from both governmental and transnational 

corporations that affect the Khmu communities. The Khmu people have made cultural 

adjustments in their way of life, their production systems and their relationships with state 

power by using the traditional rituals as a means to establish their own ethnic identity to be 

recognized in society. 
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ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุสองฝั่งโขงในแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาวและจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย 

และประการที่สองเพ่ือศึกษาการปรับตัวทางวัฒนธรรมชายขอบของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุสองฝั่งโขงในแขวงบ่อแก้ว 

ประเทศลาวและจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยในบริบทการพัฒนาภูมิภาคอาเซียน  โดยใช้กรอบแนวคิด       
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ความเป็นอยู่ ภาษา ศาสนา ความเชื่อ ประเพณีพิธีกรรม ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
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การตีความความหมายใหม่ การผลิตซ้ําอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมผ่านการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมเพ่ือ

นําไปสู่การสร้างแนวทางกระบวนการพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย 

การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ทั้งการศึกษาเอกสาร และการศึกษาข้อมูลภาคสนาม ผล

การศึกษาพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ขมุทั้งสองฝั่งโขงมีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองในวิถีชีวิตประจําวันดังนี้

กลุ่มชาติพันธุ์ขมุแกวนในแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาวและขมุยวน ในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยมีอัตลักษณ์

ทางวัฒนธรรมทั้งการแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ดนตรี ความเชื่อทางศาสนา ประเพณี พิธีกรรม และระบบการผลิต 

ส่วนการปรับตัวทางวัฒนธรรมนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองจาก

กระบวนการพัฒนาของภาครัฐทั้งประเทศลาวและประเทศไทยและบรรษัทข้ามชาติที่ เข้ามาตักตวง

ผลประโยชน์จากการลงทุนทางการเกษตรขนาดใหญ่ในประเทศลาวส่งผลกระทบต่อชุมชนขมุ ทําให้ชาวขมุแก

วนมีการปรับตัวทางวัฒนธรรมทั้งในวิถีชีวิต ระบบการผลิตและการสร้างสัมพันธภาพกับอํานาจรัฐโดยการใช้

ประเพณีพิธีกรรมเลี้ยงอาฮักและบุนม่าเกรืฮเป็นสื่อกลางเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเองให้เป็นที่

ยอมรับในสังคมลาว ส่วนขมุยวนในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยก็มีการปรับตัวทางวัฒนธรรมโดยการรวมตัว

ชุมชนขมุในหมู่บ้านต่างๆเป็นเครือข่ายชนเผ่าขมุขึ้นและมีการนําผลิตซ้ําประเพณีปีใหม่ขมุขึ้นมาเพ่ือสร้าง     

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ตนเองให้เป็นที่ยอมรับในสังคมไทย 
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Executive summary 

 

This research project, Ethnic Group Studies Along the Mekong River: A Case Study of 

the Khmu Ethnic Group in Bo Keo, Lao PDR. and Khmu in Chiang Rai, Thailand, has as its first 

objective to study the marginalized culture and the cultural identity of Khmu people along 

the Mekong in Bo Keo, Lao PDR. and Chiang Rai Province, Thailand. Its second objective is to 

study the marginal cultural adaptations of the Khmu ethnic groups in Bo Keo, Lao PDR. and 

Chiang Rai, Thailand in the context of ASEAN regional development. The project uses the 

framework of cultural identity, ethnicity, and marginality to analyze the culture of life, 

language, religion, beliefs, customs, and rituals in the context of social, political and 

economic change. As for adaptability, the processes of cultural creation, acculturation, or 

cultural assimilation, cultural integration, and cultural conflict all lead to the creation of 

social spaces for ethnic communities within the dominant cultures. The production of new 

meanings and interpretations of ethnic and cultural identities as part of the creation of social 

spaces leads to the development of a variety of community-based approaches to cultural 

development. 

This study uses qualitative research, both documentary research and field research. 

The study found that Khmu people on both sides of the Mekong River, a Khmu Khveen 

ethnic group in Bo Keo, La PDR.s and Khmu Yuan in Chiang Rai province, Thailand have their 

own cultural identities in daily life as shown by matters such as clothing, housing, music, 

religious beliefs, ritual traditions and production systems. The Khmu cultural adaptation has 

been a result of social, cultural, economic and political changes in the development process 

of the Lao PDR. and of Thailand, and also a result of exploitation by multinational 

corporations of the benefits of large agricultural investment in Laos which in turn has  

impacted  the Khmu community. The Khmu Khveen have adapted their cultural lifestyle, 

their systems of production and their relationships with state power by using the traditional 

rituals of “Arakh” and “Bun Ma Kurah”  as the means to create their own ethnic identity in 
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Laos. The Khmu Yuan in Chiang Rai, Thailand have adapted their culture by incorporating 

their Khmu community in the Thai villages, As part of this adaptation process,  the Khmu 

tribal network has been replicated and their New Year's traditions have been replicated to 

create a self-reliant cultural identity in Thai society. 
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บทท่ี 1 

 

บทน า 

 

ความเป็นมาของการวิจัย 

 ในบริบทของการพัฒนารัฐชาติและภูมิภาคนิยมบนกระแสโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน เราจะเห็นการ

เปลี่ยนแปลงการพัฒนาทางโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกความร่วมมือเชิงสถาบันของรัฐชาติและระหว่างรัฐชาติ

ด้วยกันมากยิ่งขึ้นที่แพร่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคต่างๆของโลก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) 

เป็นภูมิภาคหนึ่งที่กําลังมีแนวคิดการพัฒนาแบบภูมิภาคนิยม (Regionalism) นั่นคือการรวมกลุ่มเพ่ือ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเป็นหลัก ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  จึงกลาย

มาเป็นวลียอดฮิตที่ถูกปลุกเร้าเพ่ือสร้างกระแสความตื่นตัวในหมู่ประชาชนเพ่ือเตรียมการรองรับเข้าสู่ความ

ร่วมมือระหว่างประเทศร่วมภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งเมื่อเราพิจารณาแนวคิดการพัฒนาแบบภูมิภาคนิยมดังกล่าวจะ

มีทั้งด้านบวกและด้านลบไปพร้อมๆกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองหรือวิเคราะห์ในเรื่องอะไร สิ่งสําคัญที่สุดในเวลา

นี้คือเรามีข้อมูลและชุดความรู้เกี่ยวกับชุมชนและผู้คนที่หลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศประชาคม

อาเซียนแล้วรึยัง? เรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับตัวเรา (ประเทศไทย) และเรารู้อะไรเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านใน

อาเซียนบ้าง? สิ่งเหล่านี้คือคําถามที่เราไม่คุ้นชินที่จะตั้งคําถามขึ้นมาและแสวงหาคําตอบที่ถูกต้องเพ่ือการ

วางแผนรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 

 เมื่อเราย้อนกลับมาดูประเด็นเรื่องสังคม วัฒนธรรมของผู้คนในประเทศเราเองและประเทศเพ่ือนบ้าน

ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม (Cultural diversity) ทําให้เราต้องฉุกคิดว่า

กระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นและกําลังจะเกิดขึ้นอีกในหลายๆด้านเราพร้อมรึยัง เรารู้รึยังว่าความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในสังคมไทยและพ้ืนที่ชายขอบ รวมทั้งในประเทศเพ่ือนบ้านเป็นอย่างไร ซึ่งหาก

เรามิได้ใส่ใจหรือสนใจวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้แล้วเราจะบอกกับสังคมทั้งในประเทศและระหว่าง

ประเทศได้อย่างไรว่าเราพัฒนามนุษย์และความมั่งคั่งของผู้คนในดินแดนภูมิภาคแห่งนี้สําเร็จ ซึ่งความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์เป็นสิ่งสําคัญของพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศ องค์การสหประชาชาติ

โดยหน่วยงาน UNESCO ได้เสนอปฏิญญาสากลว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ให้ทุกประเทศยอมรับ
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และดําเนินการในสองสิ่งคือ ประการแรกขอให้มีการประกันการเคารพในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้วยการมี

ส่วนร่วมของทุกคนในสังคมภายใต้กรอบแห่งประชาธิปไตย และประการที่สองให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้าง

บรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์และทําให้วัฒนธรรมเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาสังคมนั้นหรืออีกนัยหนึ่งคือ

การรณรงค์ให้ชาวโลกตระหนักและให้ความสําคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติด้วยการยอมรับและ

เรียนรู้ในความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของมนุษย์หรือการยอมรับสิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural 

Right) (กระทรวงวัฒนธรรม, 2550)  

 ภายใต้กรอบการพัฒนาของประชาคมอาเซียนประเด็นสังคมและวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในสามเสาหลัก

ของความร่วมมือ สิ่งสําคัญคือเราต้องเรียนรู้ว่าสังคมและวัฒนธรรมบนความเหมือนและความต่างของผู้คนใน

ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นอย่างไร ทั้งในวัฒนธรรมหลักของแต่ละชาติแต่ละประเทศและวัฒนธรรมรองหรือ

วัฒนธรรมย่อยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะวัฒนธรรมชายขอบของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่มี

อยู่ทั้งในประเทศไทยเองและประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพรมแดนติดกัน ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญในการสร้าง

ความเข้าใจทางวัฒนธรรม การปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ การดํารงอยู่และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เป็น

ต้น อันจะเป็นฐานข้อมูลที่สําคัญในการนําไปสู่การกําหนดนโยบายที่เหมาะสมของประเทศไทยต่อการเป็น

สมาชิกประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ 

 บนชายแดนไทย-ลาวทางภาคเหนือเป็นพ้ืนที่แห่งการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่หลากหลาย

กลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ขมุเป็นกลุ่มชนที่มีมากในลาวและรัฐบาลลาวเรียกว่า “ลาวเทิง” และใน

ประเทศไทยก็จะมีการตั้งถิ่นฐานกลุ่มชาติพันธุ์ขมุในพ้ืนที่ริมน้ําโขงชายแดนไทย -ลาวแถบเชียงราย และน่าน 

ซึ่งในไทยเองขมุจะกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรไม่มาก โดยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมีชุมชนขมุอยู่ 7 แห่ง 

ในอําเภอเวียงแก่นและอําเภอเชียงของ (เสถียร ฉันทะ , 2547) อย่างไรก็ตามในระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่

ผ่านมานับตั้งแต่ประเทศไทยมีแผนแม่บทการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจตั้งแต่ปี  พ.ศ.2504 เป็นต้นมาทําให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองในชุมชนชนบทรวมทั้งในชุมชนขมุ

เอง จึงทําให้เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าสังคม วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุดํารงอยู่หรือมีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไร และขณะเดียวกันเมื่อเราศึกษาชุมชนขมุในประเทศลาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ําโขงไปพร้อมๆกันด้วยจะ

ทําให้เราเห็นถึงพัฒนาการดํารงอยู่และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุได้เป็นอย่าง

ดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาวัฒนธรรมชายขอบของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุสองฝั่งโขงทั้งขมุในแขวงบ่อ

แก้ว ประเทศลาวและขมุในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยในบริบทการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนว่าวัฒนธรรม

เหล่านี้ดํารงอยู่ อย่างไร มีการปรับตัว การเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายสําหรับการพัฒนาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมชายขอบและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุสองฝั่งโขงในแขวง

บ่อแก้ว ประเทศลาวและจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย 

 2.เพ่ือศึกษาการปรับตัวทางวัฒนธรรมชายขอบของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุสองฝั่งโขงในแขวงบ่อแก้ว 

ประเทศลาวและจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยในบริบทการพัฒนาภูมิภาคอาเซียน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.ได้ทราบถึงวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุสองฝั่งโขงในแขวงบ่อแก้ว 

ประเทศลาวและจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย 

 2.ได้ฐานข้อมูลความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุสองฝั่งโขงในแขวงบ่อแก้ว 

ประเทศลาวและจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย 

 3.เป็นองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทําเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาต่อรัฐ 

  

ค าถามหลักในการวิจัย 

 1.วัฒนธรรมชายขอบของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุสองฝั่งโขงในแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาวและจังหวัดเชียงราย 

ประเทศไทยเป็นอย่างไร  

 2.กลุ่มชาติพันธุ์ขมุสองฝั่งโขงในแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาวและจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยมีการ

ปรับตัวทางวัฒนธรรมอย่างไรในบริบทการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของภูมิภาคอาเซียน 
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การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 1.แนวคิดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Identity) 

  อัตลักษณ์ (Identity) มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคือ Identitas ในภาษาอังกฤษอัตลักษณ์

มีความหมายคือความเหมือนและความเป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไปหรือการตีความเปรียบเทียบกัน

ระหว่างคนหรือสิ่งของในสองมุมมองคือความคล้ายคลึงกับความแตกต่าง อย่างไรก็ตามการให้ความหมายของ 

“อัตลักษณ์” นั้นมีการนักวิชาการหลายท่านให้ความหมาย อาทิ Richard Jenkins (1996) ว่าอัตลักษณ์มิใช่สิ่ง

ที่มีอยู่ในตัวของมันเองหรือกําเนิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของแต่หากเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและมีลักษณะของ

ความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกัน Stuart Hall (1997) มองว่าอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนคือ

ชิ้นส่วนหลายๆส่วนที่ถูกประกอบรวมกันขึ้นมาในบริบทสถานการณ์หนึ่งซึ่งอาจมีการเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆ 

และการแสดงออกของปัจเจกอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ เพราะมนุษย์เราสามารถที่จะผนวกรวมเอาทั้งความขัดแย้ง

และการส่งเสริมกันไว้ในตัวของแต่ละคนจนเกิดการผสมผสานกันจึงทําให้คนเราสามารถสร้างอัตลักษณ์ที่

หลากหลายได้ในสถานการณ์ที่ต่างกัน หรือกล่าวในอีกนัยยะหนึ่งคืออัตลักษณ์ถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการ

สังคม (Social Construction) ครั้นเมื่อตกผลึกแล้วอาจมีความคงที่ ปรับเปลี่ยน หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลง

รูปแบบใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหลัก ดังนั้นอัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องของความเข้าใจและ

การรับรู้ว่าเราเป็นใครและคนอื่นเป็นใคร หรือการกอรปขึ้นและดํารงอยู่ว่าเรารับรู้เกี่ยวกับตนเองอย่างไร และ

คนอ่ืนรับรู้เราอย่างไร โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับบริบท

ของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อคนหรือกลุ่มอ่ืนๆด้วย ดังนั้นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทั้งเรื่องภาษา ความ

เป็นอยู่ วิถีชีวิต ศาสนา และความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมต่างๆจึงเป็นเรื่องของการสร้างหรือประดิษฐ์กรรมทาง

สังคมของกลุ่มคนที่มีการสืบทอด มีการดํารงอยู่ การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองที่แวดล้อมกลุ่มชนนั้นๆ การทําความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ผู้วิจัยคิดว่าเป็นกรอบแนวคิดที่สําคัญที่จะช่วยทําให้การศึกษาวัฒนธรรมชายขอบของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้

เข้าใจอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้น 

 2.แนวคิดชาติพันธุ์ (Ethnicity)  

  แนวคิดชาติพันธุ์นั้นเริ่มปรากฏขึ้นในทศวรรษ 1950 เป็นต้นมา หลังจากมีข้อถกเถียงถึงการ

ใช้มโนทัศน์ “ชนชาติ” อคติทางชนชาติและการแก้ปัญหาชนชาติ ซึ่งในทางมานุษยวิทยาสังคมวิทยาได้มีการใช้

คําว่า “กลุ่มชาติพนัธุ์” เพ่ือระบุกลุ่มชนอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น (Zenner, 1996) และกลายมาเป็นศัพท์ที่ใช้

ในการเรียกและศึกษากลุ่มชนต่างๆอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน Ferderik Barth (1969) ได้
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อธิบายถึงความเป็นชาติพันธุ์ว่าการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในกลุ่มสามารถที่จะเลือกคุณสมบัติ

ทางวัฒนธรรมของตนเอง แต่ไม่ใช่วัฒนธรรมที่เป็นแบบแผนปฏิบัติที่สืบทอดกันมา โดยมองว่าการสร้าง

ความหมายของแต่ละชาติพันทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งเคลื่อนไหวไม่ตายตัว มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

และมักจะสัมพันธ์กับกลุ่มอ่ืนหรือสิ่งอื่นๆภายใต้บริบททางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ Charles F.Keyes (2002) ที่

เสนอว่าชาติพันธุ์เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีพบเห็นได้ทั่วไปทุกหนแห่งในโลก ชาติพันธุ์ไม่เกี่ยวกับพันธุกรรม

แต่อย่างใด ชาติพันธุ์จึงมีบทบาทสําคัญต่อการทําความเข้าใจประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองและ

วัฒนธรรม โดยกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้วางอยู่บนฐานของวัฒนธรรมและภาษาร่วมกันหากแต่เกิดขึ้นภายใต้

กระบวนการทางการเมืองของการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ที่มีการกําหนดรูปสัญลักษณ์ร่วมกัน ดังนั้นอัตลักษณ์

ทางชาติพันธุ์จึงเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวแต่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลา (Leach,1964) ดังนั้นการใช้

แนวคิดชาติพันธุ์ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมองว่ากระบวนการพัฒนาภูมิภาคนิยมของอาเซียนเป็นการเปิดให้

กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในภูมิภาคได้มีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการเข้ามาของกระแสสังคมโลกาภิวัตน์ 

คําถามคือสิ่งสําคัญที่จะเกิดขึ้นต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในปัจจุบันและอนาคตจะ

เป็นอย่างไรภายใต้เศรษฐกิจและการเมืองของโลก แนวคิดชาติพันธุ์จึงน่าจะเป็นกรอบคิดในการมองความเป็น

ชาติพันธุ์ของขมุรวมทั้งการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 3. แนวคิดความเป็นชายขอบ (Marginality) 

  ความเป็นชายขอบนั้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติไว้ว่ากลุ่มชายขอบ 

(Marginal group) หมายถึงกลุ่มที่ยังไม่ถูกกลืนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มใหญ่อย่างสมบูรณ์ อาจจะมีการละทิ้ง

วัฒนธรรมเดิมของตนไปบางส่วนและยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับอย่างสมบูรณ์ในวัฒนธรรมใหม่ที่กลายเป็นวิถีชีวิต

ของตน (สุริชัย หวันแก้ว, 2546) อย่างไรก็ตามแนวคิดความเป็นชายขอบนั้นเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับแนวคิดการ

สร้างรัฐชาติสมัยใหม่ โดยในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองความเป็นชายขอบจะหมายถึงผู้คนที่ด้อยอํานาจ (The 

Powerless) คนที่ตกเป็นเบี้ยล่างของคนกลุ่มใหญ่ (The Subordinate) หรือเป็นคนชั้นล่างในสังคม (The 

Subclass) และคนยากไร้ (The have not) จึงทําให้คนกลุ่มนี้เป็นชาติพันธุ์ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกกีดกัน

ออกจากสังคมของคนส่วนใหญ่ ความเป็นชายจึงเป็นกระบวนการสร้างความเป็นอ่ืนหรือมองคนอ่ืนที่แตกต่าง

จากตนเอง และมักจะให้ความรู้สึกที่ด้อยกว่าตนเองเสมอ ซึ่งในการศึกษาคนชายขอบในสังคมไทยอาจ

พิจารณาได้จากหลายมิติอาทิ มิติเวลาและพ้ืนที่ สามารถพิจารณาได้จากการกําหนดเขตครอบครอง พ้ืนที่ 

(Territoriality) หรือคืออํานาจในการควบคุมพ้ืนที่นั่นเอง (ชูศักดิ์ วิทยภัค, 2541) ผู้วิจัยเห็นว่าแนวคิดความ

เป็นชายขอบจะช่วยวิเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาแบบภูมิภาคนิยมอาเซียนที่กําลังดําเนินอยู่และจะ

กลายมาเป็นรูปธรรมอย่างเต็มตัวในอนาคตอันใกล้นี้ว่ากระบวนพัฒนาดังกล่าวจะสร้างหรือตอกย้ําความเป็น
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ชายขอบของกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่ากระบวนการพัฒนาดังกล่าวจะช่วยสร้างความสมบูรณ์ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของกลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มน้ําโขง 

  

กรอบแนวคิดการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Identity) หรือสังคมที่มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture diversity) ซึ่งความหลากหลายนี้ครอบคลุมถึงเรื่องชาติพันธุ์ หรือแนวคิด

ชาติพันธุ์ธํารง (Ethnicity) ทั้งเรื่องภาษา ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ศาสนา และความเชื่อ และแนวคิดความเป็น

ชายขอบ (Marginality) มาเป็นกรอบคิดในการศึกษาถึงการดํารงอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่เดียวกัน

ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของการปรับตัว 

(Adaptation) การรังสรรค์หรือผสมผสานทางวัฒนธรรม (Acculturation) การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม 

(Cultural assimilation) บูรณาการทางวัฒนธรรม (Cultural integration) และความขัดแย้งทางวัฒนธรรม 

(Cultural conflict) ที่นําไปสู่การสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของชุมชนชาติพันธุ์ การตีความความหมายใหม่ การ

ผลิตซ้ําอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมผ่านแนวคิดการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมเพ่ือนําไปสู่การสร้างแนวทาง

กระบวนการพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย 

 

นิยามศัพท์ 

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมหมายถึง การแสดงออกถึงวัฒนธรรมความเป็นตัวตน การมองและการนิยาม

ความหมายที่เหมือนหรือแตกต่างออกไปจากคนอ่ืนของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุสองฝั่งโขงในด้านต่างๆทั้งสิ่งที่

แสดงออกทางภาษา การแต่งกาย ระบบการผลิต วิถีชีวิต รวมทั้งจิตสํานึกการสร้างความเป็นตัวตนทางชาติ

พันธุ์ผ่านการตีความ เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ และการสร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจทางชาติพันธุ์ 

ความเป็นชายขอบหมายถึงกระบวนการสร้างความเป็นอ่ืนหรือมองคนอ่ืนที่แตกต่างจากตนเอง และ

มักจะให้ความรู้สึกท่ีด้อยกว่าตนเองเสมอ 

กลุ่มชาติพันธุ์ขมุหมายถึง กลุ่มชาวขมุที่อาศัยตั้งถิ่นฐานอยู่ในพ้ืนที่ชายแดนทางภาคเหนือไทย-ลาว

สองฝั่งแม่น้ําโขงบริเวณจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยและบริเวณแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาใช้วิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการดังนี้ 

 1.การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาข้อมูลชั้นสองเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 

ความเป็นมาและข้อมูลทางสังคม วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ศึกษาจากเอกสาร  

 2.การศึกษาข้อมูลภาคสนาม (Field Research)  

  1) การสํารวจพ้ืนที่การศึกษา (Survey) เพ่ือศึกษาสภาพหมู่บ้าน สํารวจดูลักษณะพ้ืนที่ 

สภาพแวดล้อมลักษณะธรรมชาติและฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ตลอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ระบบการผลิต และรูปแบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  

2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่ม เป็น

การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน ข้อมูลพ้ืนฐานทางสังคม ระบบการผลิตของชุมชน 

วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนทั้ง

ในระดับครัวเรือน เครือญาติ และชุมชนที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์เชิงอํานาจภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มชาติ

พันธุ์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การผลิตซ้ําและการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมและการเมืองเชิงวัฒนธรรมในการดํารง

อยู่ร่วมกัน เงื่อนไขหรือปัจจัยจากภายนอกและจากรัฐที่ส่งผลกระทบต่อการดํารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ และ

ยุทธวิธีที่ชุมชนชาติพันธุ์มีการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง   

  3) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์เจาะลึกถึงข้อมูลที่

ต้องการสําหรับตอบคําถามการศึกษาวิจัยทั้งในชุมชนพ้ืนที่ศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องและการเก็บข้อมูลเชิงลึก

เกี่ยวกับ เงื่อนไขในการสร้าง การดํารงอยู่และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในบริบท

ทางสังคม เศรษฐกิจของชุมชนที่เปลี่ยนแปลง  

  4) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ดําเนินการสนทนากลุ่มนั้นเป็นการศึกษา

และเก็บรวบรวมข้อมูลการจากชาวบ้านกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพ่อบ้าน และกลุ่ม

เยาวชน ผู้นําชุมชนถึงลักษณะอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การผลิตซ้ําและการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมและการเมือง

เชิงวัฒนธรรมในการดํารงอยู่ร่วมกัน เงื่อนไขหรือปัจจัยจากภายนอกและจากรัฐที่ส่งผลกระทบต่อการดํารงอยู่

ของกลุ่มชาติพันธุ์ และยุทธวิธีที่ชุมชนชาติพันธุ์มีการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง  
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  5) การสังเกต (Observation) ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 

และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนทั้งในด้านการผลิต ประเพณี พิธีกรรม

ต่างๆเพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนและประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การผลิตซ้ําและการสร้าง

พ้ืนที่ทางสังคมและการเมืองเชิงวัฒนธรรมในการดํารงอยู่ร่วมกัน เงื่อนไขหรือปัจจัยจากภายนอกและจากรัฐที่

ส่งผลกระทบต่อการดํารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์และยุทธวิธีที่ชุมชนชาติพันธุ์มีการปรับตัวท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลง  

3. เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3.1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

  1)  ตัวผู้ศึกษาวิจัย ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตัวเอง 

2) แบบโครงสร้างคําถามนํา (Guide Interview) ประกอบการสนทนา การสัมภาษณ์ และ

การสังเกต ซึ่งคําถามได้ครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหาที่ศึกษาที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การผลิต

ซ้ําและการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมและการเมืองเชิงวัฒนธรรมในการดํารงอยู่ร่วมกัน เงื่อนไขหรือปัจจัยจาก

ภายนอกและจากรัฐที่ส่งผลกระทบต่อการดํารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ และยุทธวิธีที่ชุมชนชาติพันธุ์มีการปรับตัว

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง   

  3.2 การตรวจสอบเครื่องมือ 

  เครื่องมือหรือแบบโครงสร้างคําถามนําในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และแบบประเมินชนบท

อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขตามความเหมาะสม     

  3.3 การตรวจสอบข้อมูล 

  ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม จะนํามาตรวจสอบก่อนการนําไปประมวลและการวิเคราะห์

ผลโดยข้อมูลที่มีโครงสร้างคําถามนําในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจะเน้นการสัมภาษณ์แบบ ตรวจสอบและเช็ค

ข้อมูล (Probe List) ส่วนข้อมูลในการเก็บรวบรวมระดับชุมชน จะนํามาตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 

(Triangulation) ตรวจสอบความถูกต้องโดยการเก็บข้อมูลซ้ําข้อมูลเดิมแต่ทําการเปลี่ยนจุดเก็บข้อมูลหรือ

เปลี่ยนแหล่งข้อมูลรวมทั้งการถามซ้ําจากผู้ให้ข้อมูลเดิมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเท่ียงตรง 
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4.การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis and Synthesis) 

   ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรม

ที่เก่ียวข้อง เพื่อตอบคําถามการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการตรวจสอบข้อมูล นําข้อมูลที่ได้มา

ตรวจสอบเช็คข้อมูล (Probe List) และตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) โดยการเก็บข้อมูลเดิมซ้ําแต่

เปลี่ยนจุดหรือผู้ให้ข้อมูล รวมถึงการถามซํ้าจากผู้ให้ข้อมูลเดิม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเท่ียงตรง 
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บทท่ี 2 

 

ขมุ: ชนดั้งเดิมในอาณาบริเวณลุ่มน้ าโขง 

 

 หากเรามองภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมลุ่มน้ําโขงแล้วจะพบว่าดินแดนแห่งนี้มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมากมายที่ตั้งถิ่นฐานและมีพัฒนาการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเราอาจ

เรียกว่าเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural landscape) หมายถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์เรากับระบบนิเวศที่

อยู่อาศัยและได้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการดํารงชีพของตนเองขึ้นมาบนฐานคิดของความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติและอํานาจหรือสิ่งเหนือธรรมชาติก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกใน

รูปแบบต่างๆทั้งประเพณี พิธีกรรมและวิถีชีวิต เป็นต้น ลุ่มน้ําโขงเป็นแม่น้ําที่มีความยาวกว่า 4,909 กิโลเมตร

ไล่ตั้งแต่แหล่งกําเนิดต้นน้ําในประเทศจีนจนถึงปากแม่น้ําที่ไหลออกสู่ทะเลในประเทศเวียดนาม (ชาญวิทย์ 

เกษตรศิริ , 2546) ทําให้มีพ้ืนที่ลุ่มน้ํากว่า 795,000 ตารางกิโลเมตร ชีวภูมิศาสตร์ลุ่มน้ําโขง (Bio-

geographical of Mekong) นั้นฟิลิป เฮิร์ซ และฮอง (Hirsch and Cheong,1996) ได้แบ่งออกเป็น 7 

ประเภท คือ แม่น้ําโขงตอนบน (Upper Mekong) อยู่ในประเทศจีนมีลักษณะแคบลึก อยู่ในหุบเขาสูงชัน เขต

ที่สูงทางเหนือ (Northern Highlands) อยู่ในพ้ืนที่พม่า ทางเหนือของไทยและลาว เขตที่สูงตะวันออก 

(Eastern Highlands) เป็นส่วนกลางแม่น้ําโขงอยู่ในลาว และเวียดนาม ที่ราบสูงโคราช (Korat Plateau) อยู่

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงในลาว เขตที่สูงตอนใต้ (Southern Uplands) อยู่

ทางตอนใต้กัมพูชา เขตที่ราบลุ่ม (Lowlands) อยู่แม่น้ําโขงตอนล่างในพ้ืนที่ตอนเหนือกัมพูชา ขยายลงมาทาง

ตอนใต้ของลาวและตะวันออกของไทย และสามเหลี่ยมปากแม่น้ําโขง (Delta) คือบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของ

กัมพูชาและทางใต้ของเวียดนาม ด้วยระบบนิเวศลุ่มน้ําโขงที่แผ่กว้างไพศาลไล่ตั้งแต่ยอดเขาสูงชันจนลงมาสู่ที่

ราบลุ่มน้ําทําให้มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 300 ล้านคน (ADB,2000) บนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และ

วัฒนธรรม โดยเฉพาะความหลากหลายของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enfield, 1966) ซึ่งขมุก็เป็นกลุ่ม

ชนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีของลุ่มน้ําโขงมาตั้งแต่บรรพกาล 
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ขมุศึกษาในลุ่มน้ าโขง 

กลุ่มชาติพันธุ์ขมุเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่มากทางภาคเหนือของประเทศลาว และในช่วงสอง

ศตวรรษท่ีผ่านมามีการเคลื่อนย้ายกระจายเข้ามาอยู่ในชายแดนทางภาคเหนือของไทย จีน และเวียดนาม และ

ใน ค.ศ.1975 มีบางส่วนอพยพไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และแคนาดา (Proschan,1996) มีการ

ประมาณการณ์จํานวนประชากรขมุในปี ค.ศ.1985 ว่าอาศัยอยู่ในประเทศลาวจํานวน 389,694 คน ใน

ประเทศไทยมีประมาณ 50,000 คน ในจีนมีประมาณ 2,000 คน และในเวียดนามมีประมาณ 32,000 คน และ

ที่อพยพไปอยู่ในอเมริกาเหนือประมาณ 3,000 คนและฝรั่งเศสประมาณ 750 คน ซึ่งปัจจุบันจํานวนประชากร

ขมุจากการคาดคะเนน่าจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้นอยู่ราวๆประมาณ 600,000 - 700,000 คน  สําหรับคําว่า “ขมุ” มี

คําท่ีใช้หรือถูกเรียกและเขียนถึง อาทิ “กํามุ” “ข่าหม”ุ1 อย่างไรก็ตามในงานศึกษาเหล่านี้ต่างก็มีจุดมุ่งหมายที่

แตกต่างกันออกไปโดยสรุปเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ งานศึกษาขมุเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา มุขปาฐะ วิถีชีวิต 

การดํารงชีพและการจัดการทรัพยากร (Daoyong,1984; Lindell, 1984; LaBar,1967; Tayanin, 1992; 

Mann and Luangkhot, 2008; เสถียร ฉันทะ,2547) และงานที่ศึกษามุ่งเน้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ 

(Proschan,1989; Premsrirat,1987,1998; Lindell,1979)  แต่ในมุมมองภาษาของชาวขมุเองนั้นคําว่า “ขมุ 

หมายถึงความเป็นคน” (Daoyong, 1984; Proschan,1997) และปฏิเสธการถูกดูถูกเหยียดหยามทางชาติ

พันธุ์จากคําว่า “ข่าหรือข้า” ที่ถูกคนอ่ืนเรียกซึ่งคําพูดดังกล่าวหมายถึงการเป็นข้าทาสหรือเชลยรับใช้ซึ่งเป็น

ลักษณะของความต่ําต้อยและการถูกกดข่ีทางชาติพันธุ์  

อย่างไรก็ตามคําว่าข่ายังถูกนํามาใช้ในงานเขียนถึงกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้ว่ามีกลุ่มย่อยที่แยกแตกแขนง

อยู่หลากหลายกลุ่ม เช่น ข่าขัด,ข่าฮอก,ข่าเม็ด,ข่าหมุ (ขมุ) ฯลฯ (สุจิตต์  วงษ์เทศ,2538) ซึ่งหนังสือชื่อ “ความ

เป็นมาของคําสยาม ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชนชาติ” (จิตร ภูมิศักดิ์,2519) ได้อธิบายว่าข่า

หมุ หรือขมุ เป็นชนพ้ืนเมืองที่มีมากในประเทศลาวทางตอนเหนือบริเวณเมืองภูคา แขวงหัวของ (แขวงน้ําทา

ในปัจจุบัน) เมืองไซ แขวงหลวงพระบาง เป็นข่าสาขาใหญ่สุดของลาว เป็นพวกหนึ่งที่แสดงวิญญาณความเป็น

มนุษย์ของเขา โดยยกระดับคุณค่า ศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ และการตอบโต้การดูถูกเหยียดหยามจากชนชั้น

ปกครองที่กวาดต้อนเชลยเพ่ือนําไปเป็นข่าหรือข้า และยังได้มีการจับอาวุธลุกขึ้นต่อสู้เพ่ือกอบกู้ฐานะความเป็น

                                                           
1 คําว่าขมุมีการเรียกและเขียนถึงหลากหลายคําทั้งในภาษาไทยและอังกฤษ เช่น คําว่า Kemu ในงานของ Thapin 

Phatcharanuruk (2007) ที่ศึกษาขมุในประเทศจีน; คําว่า Khmu ในงานของทีมวิจัย The Institute for Studies of 
Society, Economics and Environment (iSEE) (2009) ที่ศึกษาในเวียดนาม งานที่ศึกษาขมุในไทยของ Suwilai 
Premsrirat (1991,1986,1998,2002); Frank M. LeBar () คําว่า Kammu ในงานของ Li Daoyong (1984); Kristina 
Lindell (1984,) และ Damrong Tayanin (1992) เป็นต้น 
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คนของพวกเขาอีกด้วย  นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุ โดยได้อ้างในพงศาวดาร

ล้านช้างว่า เมื่อครั้งขุนลอ โอรสองค์โตของขุนบลูมราชาธิราช อพยพครัวลาวมาจากเมืองแถน (เดียนเบียนฟู) 

ในเวียดนาม ลงมาสู่ดินแดนล้านช้างในแถบหลวงพระบางปัจจุบันนั้น ดินแดนบริเวณดังกล่าวมีชื่อว่าเมืองชวา

หรือเมืองเซ่า ซึ่งเรียกชื่อเมืองตามชื่อของขุนชวาต้นราชวงศ์กษัตริย์ผู้สร้างอาณาจักรขึ้นที่นี่ และสืบทอด

ราชวงศ์มาจนถึงยุคของขุนฮาง  และในสมัยขุนฮางนี้เองที่ขุนลอยกกําลังชาวลาวลงมาจากเมืองแถนมาทางทิศ

ตะวันตกของลําน้ําอู แขวงพงสาลีเหนือสุดของลาว เข้ารบไล่พวกขุนฮางถอยเข้าปุาบริเวณภูเลา ภูคา ในแขวง

หัวของหรือคือแขวงหลวงน้ําทาในปัจจุบัน ชนพื้นเมืองถูกจับเป็นทาสเชลย ถูกปกครองบังคับให้เป็นไพร่เป็นข้า

แก่ชนชั้นปกครองลาว จึงได้ชื่อข้ากันฮาง และถือเป็นข้าเก่า (ข่าเก่า) ที่เป็นพวกดั้งเดิมที่สุดของลาว ขณะที่  ดี 

เจ ฮอลล์ (Hall:1970 อ้างใน  นิพันธเวช  สืบแสง, 2536)  ได้กล่าวถึงดินแดนที่เป็นอาณาจักรล้านช้างใน

พงศาวดารลาวว่าก่อนหน้าที่จะสถาปนาอาณาจักรล้านช้างของเจ้าฟูางุ้มในปี พ.ศ. 1896 นั้น บริเวณดังกล่าว

เป็นอาณาจักรที่ชื่อว่า เมืองชวาหรือเมืองเซ่าคือบริเวณเมืองหลวงพระบางในปัจจุบันมีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น 

35 องค์ และมีหลักฐานยืนยันว่ากษัตริย์ในลําดับที่ 9 ถึง 12 เป็นชาวข่า หรือชาวขมุคือขุนชวาหรือขุนเซ่า ขุนงี่

บา ขุนวิลังคะ ขุนกันฮาง ตามลําดับ แต่ฮอลล์ก็ไม่ได้ระบุว่าอาณาจักรของชาวขมุที่เมืองชวาหรือเมืองเซ่านั้น

สถาปนาและสิ้นสุดในปี พ.ศ. ใด จากข้อมูลดังกล่าวจึงอาจพอคาดคะเนได้ว่าขมุเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่

อาศัยอยู่ในเขตสุวรรณภูมิมาตั้งแต่อดีตกาล มีวิถีการต่อสู้ การตอบโต้การดูถูกเหยียดหยาม การเอารัดเอา

เปรียบของกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน โดยเฉพาะชนชั้นปกครองที่เรียกเก็บส่วยต่างๆ จวบจนกระทั่งถึงยุคปฏิวัติทาง

สังคมเพ่ือการรวมชาติลาว จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกข่ากลุ่มต่างๆมาเป็น “ลาวเทิง” ซ่ึงเทิงแปลว่าสูงปัจจุบันมี

ประชากรมากถึงหนึ่งในสามของประเทศลาว  

ขณะที่ Erik Seidenfaden (Seidenfaden,1958) ได้ศึกษาและกล่าวถึงเรื่องเล่าและตํานานของขมุ

ว่าอดีตขมุเป็นกลุ่มที่มีความยิ่งใหญ่และสร้างเมืองเป็นหลักแหล่งของตนเอง ซึ่งคนลาวทางตะวันออกถือว่าขมุ

เป็นต้นตระกูลของผู้คนในท้องถิ่นนั้นมาก่อนและเคยเป็นผู้ที่มีอํานาจอยู่เหนือภูตผีวิญญาณทั้งหลาย นอกจากนี้

ยังเป็นผู้ที่เคยมีบทบาทท่ีสําคัญในการประกอบพิธีกรรมบางอย่างในราชสํานักหลวงพระบางและนครน่าน และ

ตํานานหลักเมืองภายในกําแพงเมืองเชียงใหม่โบราณยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมขมุว่าเป็นกลุ่มที่มีความ

รุ่งเรืองเป็นอย่างมากมาก่อน ซึ่งหากย้อนสืบค้นเรื่องเล่าของชาวขมุแล้วผู้เขียนได้สัมภาษณ์พ่อเฒ่าชาวขมุและ

พ่อเฒ่าชาวม้งที่อาศัยอยู่ที่อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้ข้อมูลที่ตรงกันถึงเรื่องเล่าปรัมปราการกําเนิด

มนุษย์บนโลกผ่านจักรวาลวิทยา (Cosmology) ของชาวขมุถึงการกําเนิดว่ากลุ่มชาติพันธุ์ตนเองนั้นว่าเกิดมา

จากน้ําเต้าใหญ่เมื่อตอนกําเนิดมนุษย์บนโลกใบนี้ที่ครอบคลุมไปด้วยความร้อนโดยมีศักดิ์เป็นพ่ีเพราะออกมา

ก่อนกลุ่มชาติพันธุ์อื่นจึงทําให้มีผิวสีเข้มเนื่องจากถูกความร้อนแผดเผาผิวกาย กลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนออกมาทีหลังจึง
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มีผิวขาวกว่าซึ่งสอดคล้องกับคําบอกเล่าของพ่อเฒ่าม้ง2  ซึ่งขมุในลาวเองก็มีเรื่องเล่าทํานองเดียวกันว่ากลุ่มชาติ

พันธุ์ขมุเป็นพ่ีชายของกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนในพ้ืนที่ลุ่มน้ําโขง (Tayanin and Vang, 1992) ซึ่งนิทานกําเนิดมนุษย์

นี้เป็นเรื่องเล่าของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มในลุ่มน้ําโขง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์

ต่างๆในอาณาบริเวณลุ่มน้ําโขงที่อาศัยอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมร่วมกัน โดยเฉพาะ

นิทานการกําเนิดจากน้ําเต้าของชนชาติต่างๆที่มีการกล่าวถึงชาวขมุในการลําดับศักดิ์ออกมา (สํานักพิมพ์

ก้าวหน้า,2507; จิตร ภูมิศักดิ์, 2524)  

นอกจากนี้ชาวขมุยังได้มีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการปกครองกับเจ้าเจืองที่ชาวขมุให้การเคารพ  

ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถรบกับใครก็ชนะ ต่อมาเจ้าเจืองมีอายุมากขึ้นและถูกวางอุบายจึงทําให้แพ้และถูกฆ่า

ตายไพร่พลจึงนําศพมาฝังไว้และเชื่อว่าเจ้าเจืองจะฟ้ืนขึ้นมาอีก สําหรับเรื่องเล่าเจ้าเจืองเป็นเรื่องเล่าที่

สอดคล้องกับความเป็นมาของการปกครองในสมัยอดีตท่ีมีการกล่าวถึงในพงศาวดารโยนกบนความสัมพันธ์ของ

ชาวขมุกับการปกครองสมัยเมืองพะเยา (ชาติชาย มีเกิดมูล, 2529) โดย จิตร ภูมิศักดิ์ (2519) ได้กล่าวถึงขุน

เจืองท่ีปกครองเมืองพะเยาได้ยกทัพไปช่วยรบกับศึกแกวประกันและมีนโยบายผูกมิตรและสาบานเป็นพ่ีน้องกับ
                                                           

2 สําหรับกําเนิดมนุษย์นั้นมีเรื่องเล่าปรัมปราจากพ่อเฒ่าชาวม้งคนหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่อําเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย ได้เล่าว่าแต่ก่อนที่มนุษย์ชาวม้งจะถือกําเนิดมาในโลกนี้แต่ก่อนนั้นบนโลกยังไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่เทวดาจึงนําเอาหิน
ครกโม่ข้าว ข้าวโพดที่ติดกันมาแล้วจึงแยกออกจากกันและขว้างไปคนละทิศแต่หินครกโม่ก็กลิ้งมาบรรจบกันเป็นครกโม่ดังเดิม 
เทวดาชายและหญิง “nkau ntsuab txiv nraug nas” จึงคิดว่าขนาดขว้างไปคนละทิศทางยังมาพบและประกบติดกันได้จึง
คิดว่าน่าจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาโดยเพศชายเรียกว่าชิเด่อฮ์ย้ง “txiv nraug zoo” (ชายหน้าตาดี) เพศหญิงเรียกว่า เก้าเอี๋ยะ 
“nkau iab” (ผู้หญิงสวย) จึงสร้างมนุษย์โดยอาศัยน้ําเต้าด้วยเหตุผลเนื่องจากน้ําเต้ามีเมล็ดมากจะขยายแพร่พันธุ์ได้อย่าง
รวดเร็ว เมื่อสร้างมนุษย์เกิดขึ้นในน้ําเต้าเสร็จ มนุษย์ดังกล่าวจึงทุบแยกเปลือกน้ําเต้าเพื่อจะออกมาภายนอก แต่บริเวณเปลือก
ดังกล่าวร้อนเป็นไฟ จึงทําให้มนุษย์ที่ออกมาก่อนมีผิวดําเนื่องจากถูกความร้อน ซึ่งชาวม้งหมายถึงชาวขมุ โดยม้งถือว่าเป็นพี่
ใหญ่ที่ออกมาก่อนและจะอาศัยอยู่บนดอยสูงหรือเรียกลาวเทิง ขณะที่ชาวม้งนั้นเป็นกลุ่มที่ออกมาจากน้ําเต้ากลุ่มที่สองจึงเป็น
คนกลางและอาศัยอยู่ทํากินพื้นที่ตรงกลาง ขณะที่กลุ่มสุดท้ายที่ออกมาชาวม้งเรียกว่ารําแตนจะเป็นน้องสุดท้องและมักจะ
อาศัยอยู่ตามที่ราบริมห้วย พ่อเฒ่าเล่าว่าเมื่ออยู่ที่หมู่บ้านหากมองไปทางยอดดอยก็จะเห็นพวกขมุหากมองไปทางตีนดอยริม
ห้วยก็จะเห็นพวกรําแตนอาศัยอยู่ (เสถียร ฉันทะ, 2547)  

นอกจากนี้นิทานเรื่องการกําเนิดจากน้ําเต้าก็เป็นเรื่องที่อธิบายความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อาศัยอยู่
ใกล้เคียงกันในภูมินิเวศวัฒนธรรมร่วมกัน เช่นพงศาวดารเมืองแคงที่กล่าวว่ามนุษย์ 5 เผ่าคือข่าแจะที่ชาวลาวเรียกรวมพวก
กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ เช่น ข่าขัด ข่าฮอก ข่าเมด ข่าหมุ เป็นต้น (จิตร ภูมิศักดิ์, 2524) เช่นเดียวกับพงศาวดารล้านช้างที่มีเรื่อง
เล่าจากน้ําเต้าของปูุลางเซิงท่ีเล่าถึงการใช้เหล็กเผาไฟเจาะน้ําเต้าเป็นรูครั้งแรกแล้วมีคนออกมาก่อนจึงทําให้ผิวดําเพราะความ
ร้อนจากเหล็กเผาไฟ ต่อมาจึงใช้สิ่วเจาะรูแทนทําให้คนที่ออกมาทีหลังมีผิวขาวกว่าพวกแรก ซึ่งกลุ่มแรกที่ออกมากล่าวว่าเป็น
พวกข่าหมุ และพวกที่ออกมาทีหลังคือพวกกลุ่มอื่นๆ เรื่องเล่าดังกล่าวได้สะท้อนถึงวิธีคิดของกลุ่มชาติพันธุ์ในการลําดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบบนิเวศวัฒนธรรมใกล้เคียงกันและการใ ช้สีผิวในการจําแนกความ
แตกต่างทางชาติพันธ์ุเบื้องต้น 
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ชาวขมุเพ่ือรวบรวมไพร่พลในการปราบล้านช้างและแกวประกันจนได้รับชัยชนะและได้รับการยอมรับนับถือ

ของชาวขมุและเม่ือเจ้าเจืองตายลงชาวขมุจึงนับถือกราบเซ่นไหว้ สําหรับเรื่องเล่าเก่ียวกับเจ้าเจืองของชาวขมุที่

ผู้เขียนได้สัมภาษณ์และสังเกตจากการเข้าร่วมพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีประจําปีของชาวขมุที่ปุาตึงคือ การเลี้ยงปางสี่

และปางแปดนั้นก็มีการกล่าวเซ่นไหว้ถึงเจ้าต่างๆที่ชาวขมุนับถือมาตั้งแต่ในอดีตด้วยเช่นกัน 

 

การจ าแนกกลุ่มชาติพันธุ์ขมุและการตั้งถิ่นฐานในลุ่มน้ าโขง 

สําหรับกลุ่มชาติพันธุ์ขมุนั้นนักวิชาการด้านชาติพันธุ์วิทยาและภาษาศาสตร์ ได้จําแนกกลุ่มชาติพันธุ์

ขมุโดยใช้ภาษาเป็นเกณฑ์และจัดให้ขมุอยู่ในกลุ่มภาษาตระกูลมอญ-เขมร มีชื่อทางชาติพันธุ์วิทยาว่า “ออสโตร

เอเซียติก” (Austroasiatic) (สุวิไล เปรมศรีรัตน์, 2541) 

ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก 

 

 

     

 

 

           

  

การจําแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตระกูลออสโตรเอเชียติกโดยการแบ่งตามกลุ่มทางภาษานั้น  สุริยา รัตนกุล 

(2543) ได้อธิบายเรื่องภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในเอเชียอาคเนย์ว่าตระกูลภาษา (language family) มี

การแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือการแบ่งภาษาแบบ “genetic classification” หมายถึงภาษาต่างๆที่เชื่อกัน

ว่าครั้งหนึ่งเคยมีภาษาต้นกําเนิดเป็นภาษาเดียวกัน มีความสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะเป็นความสัมพันธ์ฉันท์พ่ี

น้องที่สามารถเขียนแผนผังตระกูลภาษาได้เช่นเดียวกับการเขียนแผนผังของสายตระกูลของคน และการจัด

กลุ่มภาษาแบบ “typological classification” ที่เป็นการจัดตามความคล้ายคลึงและแตกต่างกันในลักษณะ

โครงสร้างของภาษาโดยไม่คํานึงว่าจะต้องมีภาษาแม่เป็นต้นกําเนิดหรือไม่ ดังนั้นความเคลือบแคลงและการมี

ข้อถกเถียงเก่ียวกับการจัดแบ่งกลุ่มภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกจึงยังไม่ได้เป็นข้อสรุปร่วมกันอย่างเอกฉันท์ 

มุนดา มอญ-เขมร 

มอญ-เขมรเหนือ มอญ-เขมรตะวันออก มอญ-เขมรใต้ 

คาลี ปะหล่องวิค ขมุอิค เวียดติค 

ขมุ มัล-ปรัย มลาบรี 
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รูปภาพที่ 2-1 แผนที่แสดงการกระจายตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลออสโตรเอเชียติกในเอเชีย 

ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Austroasiatic-en.svg 
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รูปภาพที่ 2-2 แผนที่แสดงการกระจายตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆใน Indochina ตามภาษาพูด 

 ที่มา: www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and asia/indochina_eth_1970jpg 

http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and
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กลุ่มชาติพันธุ์ขมุยังมีการจําแนกออกเป็นกลุ่มย่อยๆ อีกหลายกลุ่มโดยมีคําต่อท้ายคําว่าขมุออกมางาน

ของบุญช่วย ศรีสวัสดิ์ (2506) ได้อธิบายถึงกลุ่มย่อยของขมุว่ามีหลากหลายกลุ่มโดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆได้อย่าง

น้อย 27 กลุ่ม อาทิ ข่ามุ ข่าละเมด ข่าฮอก ข่าขัด ข่าวะ ข่าผู้น้อย ข่ากระเวน ข่าจ่อน ข่าดง ข่ากะเซ็ง ข่าสะลัง 

ข่านา ข่าแพ ข่าสามภู ข่าเกี่ยว และข่าเพน เป็นต้น อย่างไรก็ตามงานดังกล่าวก็พยายามจําแนกขมุออกมาใน

รูปแบบการจัดลําดับในมุมมองของการเป็นชาวเขาและการเป็นคนไทยมากกว่าที่จะอธิบายถึงอัตลักษณ์ทาง

ชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน ขณะที่สุวิไล เปรมศรีรัตน์ (2541) ได้กล่าวถึงการแบ่งขมุเป็นกลุ่มย่อยหลายกลุ่มโดย

จัดแบ่งตามลักษณะของการใช้ภาษาและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ การปฏิบัติตน เช่นการแต่งกาย พิธีกรรม

ต่างๆที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งภาษาหรือคําที่ชาวขมุใช้เรียกกันเองคือคําว่า “ตะมอย” และใช้คําว่าตะมอย

นําหน้ากลุ่มขมุที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆกันตามชื่อของสถานที่อยู่อาศัยและกลุ่มชาติ พันธุ์ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น 

ตะมอยลื้อ เป็นกลุ่มขมุที่อยู่ใกล้เคียงและรับเอาวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไตลื้อบางส่วนมาเป็นของตนเอง 

ตะมอยดอยคือขมุที่อยู่บนภูเขา เป็นต้น ซึ่งคําว่าตะมอยนั้นยังปรากฏในงานของ Damrong Tayanin and 

Lue Vang (1992: 30-31) ซึ่งอธิบายคําว่าตะมอย (tmooy) แปลว่าผู้ที่เหมือนเรา “like us”ในความหมาย

ทํานองเดียวกัน การจําแนกลุ่มย่อยของขมุนั้นมีทั้งในงานศึกษาของนักวิชาการชาวไทยและนักวิชาการต่างชาติ 

โดยในนักวิชาการไทยนั้นมีงานของชอบ คชาอนันต์ (2523) จําแนกขมุออกเป็นกลุ่มย่อย 5 กลุ่มคือ ข่าฮอก ข่า

มุสัก ข่ามุเม ข่ามุลื้อและข่ามุเกวน  ขณะที่ชาติชาย เกิดมูลผล (2529) จําแนกกลุ่มขมุย่อยออกเป็นสามกลุ่ม

คือ ข่ามุฮอก ข่ามุลื้อและข่ามุเลาะ นอกจากนี้นิพัทธเวช สืบแสง (2526) ได้แบ่งขมุออกเป็นสองกลุ่มคือ ข่า

มุมกพลางหรือข่ามุฮอก และข่ามุลื้อ ซึ่งท้ังหมดล้วนแต่แบ่งขมุออกเป็นกลุ่มย่อยบนฐานของความแตกต่างของ

สําเนียงภาษา และลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม ขณะที่งานศึกษาขมุของนักวิชาการต่างประเทศ เช่น Kristina 

Lindell และคณะ (1979) ทําการศึกษาขมุในประเทศลาวได้แบ่งขมุเป็นกลุ่มย่อย  6 กลุ่ม คือ ตะมอยยวนอยู่

แถบตอนเหนือแม่น้ําทา ตะมอยเมอยู่แถบแขวงหลวงพระบาง ตะมอยอูอยู่แถบแขวงเชียงขวาง ตะมอยเจอยู่

แถบภาคตะวันตกเฉียงเหนือของลาว ตะมอยเกวนอยู่รอบๆเมืองน้ําทา ตะมอยกรอง อยู่ตามแนวชายแดนทาง

ภาคเหนือของประเทศไทย ขณะที่นักวิชาลาวแบ่งขมุออกเป็นสองกลุ่มคือ กํามุอู และกํามุรอก (สุกสะหว่าง   

สีมานะและคณะ, 1998) จากข้อมูลดังกล่าว ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะและคณะ (2555:122-123) ได้จําแนก

ขมุออกเป็นสองกลุ่มคือประการแรกกลุ่มขมุที่จําแนกโดยนักวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น และประการที่สองการ

จําแนกโดยขมุเอง ซึ่งแบ่งออกเป็นขมุในลาวที่มีการจําแนกอย่างน้อยออกเป็น 13 กลุ่มย่อยคือ ตะมอยหวาง 

ตะมอยเถิร ข่ามุอํา ข่ามุเลาะ ข่ามุฮอก ข่ามุกุย ข่ามุหลาย ข่ามุมีด ข่ามุยาแทน ข่ามุลื้อ ข่ามุโอย ข่ามุกะสวย 

และขมุในไทยที่จําแนกกลุ่มย่อยตามถิ่นที่อยู่อาศัยหรือเคยอยู่อาศัย เช่น ขมุมกพลางที่เรียกตามชื่อดอยที่เคย

อยู่อาศัย หรือตะมอยยาวก็คือขมุที่อาศัยอยู่ลุ่มน้ําแม่ยาว เป็นต้น ซึ่งโดยสรุปแล้วการแบ่งกลุ่มย่อยขมุนั้นใช้

เกณฑ์ของความแตกต่างของภาษาพูด ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม และถ่ินที่อยู่อาศัยมาเป็นตัวจําแนก 
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รูปภาพที่ 2-3 แผนที่การตั้งถ่ินฐานและการกระจายตัวทางประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ขมุในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

ที่มา: Proschan, F.(1989) 
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การกระจายตัวในการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุลุ่มน้ําโขงนั้นเริ่มตั้งแต่ทางตอนใต้ของประเทศจีน

ลงมาโดยชาวขมุจะอาศัยอยู่มากในทางตอนเหนือของประเทศลาว และกระจายตัวบางส่วนในภาคเหนือ

ประเทศไทย และเวียดนาม (Vladimir, 1991) สําหรับขมุในประเทศจีนนั้นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจํานวนน้อย

มากเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆของจีนที่มีอยู่ 56 กลุ่มชาติพันธุ์ จากข้อมูลการศึกษาของ ลี ตาว 

หยาง (Daoyong,1984) การกระจายตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุในประเทศจีนนั้นมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตพ้ืนที่

เชิงเขาและที่สูงทางตอนใต้ของเมืองลา เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน มี

ประมาณ 12 หมู่บ้านโดยอาศัยอยู่ในเมืองลา 10 หมู่บ้าน และเชียงรุ้ง 2 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 1,600 

คน ซึ่งในพ้ืนที่ดังกล่าวยังมีชาว “ขบิด” (Khbit) ที่เรียกตนเองว่า “Phsiin” อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ราบลงมามี

ลักษณะทางชาติพันธุ์ทั้งเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประเพณีและภาษาที่ใกล้เคียงกันมาก  มีจํานวนประชากร

ประมาณ 500 คน โดยความใกล้เคียงกันของชาติพันธุ์ขมุและขบิดมีเรื่องเล่าปรัมปราว่าทั้งสองเป็นพ่ีน้องกัน 

ขมุเกิดก่อนเป็นพี่ส่วนขบิดเกิดทีหลังจึงเป็นน้อง จึงทําให้มีลักษณะทางชาติพันธุ์ที่คล้ายคลึงกัน และตั้งถิ่นฐาน

ที่อยู่ใกล้เคียงกัน 

 ขณะที่ในประเทศเวียดนามนั้นมีการตั้งถ่ินฐานอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศมีรายงานที่ไม่เป็น

ทางการของจํานวนประชากรขมุท่ีสํามะโนในปี ค.ศ.1999 ว่ามีจํานวน 42,853 คนในเวียดนามจากเว็บไซด์การ

ท่องเที่ยวของเวียดนาม3 และข้อมูลจากการศึกษาของแฟรง โปรซาน (Proschan,1996) ซึ่งตัวเลขทาง

ประชากรจะน้อยกว่ารายงานของ ชินฮ์ (Chinh, 2008) ที่ศึกษาการทําไร่ย้ายที่และการตั้งถิ่นฐานของขมุใน

เวียดนามที่กล่าวถึงการสํามะโนประชากรขมุในปีเดียวกันพบว่ามีประชากรขมุจํานวน 55,542 คนที่อาศัยอยู่

ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม ส่วนงานศึกษาของทีมวิจัยจากสถาบันศึกษาสังคม เศรษฐกิจและ

สิ่งแวดล้อมในประเทศเวียดนาม (iSEE, 2009) ทําการศึกษาวัฒนธรรมชาวขมุในเมือง Huoi Cang ของจังหวัด

เหงียนอาน (Nghe An) มีชาวขมุอาศัยในพ้ืนที่ชายแดนประเทศเวียดนามและประเทศลาวแถบ Bac Ly 

จํานวน 11 หมู่บ้าน มีประชากรขมุจํานวน 3,320 คนหรือประมาณ 82 % ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใน

พ้ืนที่ดังกล่าว โดยในพื้นท่ีศึกษาเลือกหมู่บ้านสองแห่งของ Huoi Cang งานดังกล่าวมุ่งเน้นเก็บข้อมูลอัตลักษณ์

ทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ขมุเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ซึ่ง

พบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ขมุที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านทั้งสองแห่งมีวิถีชีวิตการดํารงชีพที่พ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ

โดยเฉพาะการทําไร่ปลูกข้าวและพืชอาหาร การล่าสัตว์ จับปลา กิจกรรมทางเศรษฐกิจครัวเรือนจึงเป็นการ

แสวงหาอาหารเพ่ือนํามาใช้ดํารงชีวิตประจําวันเป็นหลัก อย่างไรก็ตามก็มีการค้าขายกับกลุ่มชาติพันธุ์ไตใน

พ้ืนที่ใกล้เคียงบ้าง นอกจากนี้งานศึกษาดังกล่าวได้ทําให้เรามองเห็นภาพบ้านเรือนของชาวขมุที่อาศัยไม้ไผ่ใน

                                                           
3http://www.traveldudes.org/travel-tips/khmu-ethnic-group-vietnam/15797  
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การปลูกสร้างและมุงหลังคา ขณะที่ความสัมพันธ์ภายในชุมชนมีองค์กรทางสังคมที่เรียกว่า “Village-Cung” ที่

ทําหน้าที่ควบคุมกํากับพฤติกรรมทางสังคมในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน ขมุในหมู่บ้านทั้งสองแห่งยังนับถือ

ผีและมีประเพณีพิธีกรรมเซ่นไหว้ปฏิบัติเป็นประจําตามวัฏจักรของปฏิทินการผลิตในรอบปี และจากการศึกษา

ดังกล่าวอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของขมุเกี่ยวกับภาษา ประเพณี พิธีกรรม การแต่งกาย สถาปัตยกรรม

บ้านเรือน วิถีชีวิต และผลิตภัณฑ์ เครื่องมือต่างๆ ยังคงมีการปฏิบัติสืบต่อเฉกเช่นอดีตท่ีผ่านมา แม้ว่าบางอย่าง

อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน 

 สําหรับในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วกลุ่มชาติพันธุ์ขมุในประเทศลาวถือว่า

เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (Proschan, 1996; Tayanin and Vang,1992) ซึ่งชาวขมุจะตั้ง

บ้านเรือนอยู่แถบที่สูงเชิงเขาของลุ่มน้ําสาขาของแม่น้ําโขงทางตอนเหนือของลาว อาทิแม่น้ําอู แม่น้ําทา และ

แม่น้ําแบง ไล่ตั้งแต่ตอนบนสุดคือแขวงพงสาลีลงมาทางแขวงหลวงน้ําทา แขวงบ่อแก้ว แขวงอุดมไซ แขวง

หลวงพระบาง แขวงเซียงขวาง และแขวงไซยะบุรี ขมุในประเทศลาวได้อพยพไปอยู่ในพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น ขมุที่

อพยพไปอยู่ ฝรั่ ง เศส และสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในช่วง ภายหลังสงครามอินโดจีนสิ้นสุดลง 

(Proschan,1996) ขมุในประเทศลาวนั้นชาวลาวถือว่าเป็นชนดั้งเดิมในพ้ืนที่แถบนี้ “older brothers” 

(Tayanin and Vang, 1992) โดยสุกสะหว่าง สีมานะและคณะ (1998) แบ่งขมุเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มแรก กํามุ4

อู เป็นกลุ่มท่ีอาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ภาคเหนือของประเทศลาวแถบแขวงอุดมไซ พงสาลี หลวงพระ

บาง หัวพัน เซียงขวาง เวียงจัน และบอลิคําไซ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มตะมอยอู ตะมอยขัด ตะมอยเจือง ตะมอยอํา 

และตะมอยเบิง เป็นต้น และกลุ่มที่สองกํามุรอก เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่แถบภาคตะวันตกเฉียงเหนือภาคเหนือ

ของประเทศลาวแถบบางส่วนของแขวงหลวงพระบาง ไซยะบุรี อุดมไซ บ่อแก้ว และหลวงน้ําทา กลุ่มนี้เป็น

กลุ่มตะมอยรอก ตะมอยขรอง ตะมอยอัล ตะมอยลื้อ ตะมอยยวน และตะมอยแกวน โดยชาวขมุในประ เทศ

ลาวเป็นกลุ่มที่มีการยึดขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอย่างเคร่งครัด มีวัฒนธรรม 

ฮีตคองประเพณีที่อยู่กับวิถีชีวิตการผลิตและการนับถือผีและมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของตนเอง 

เช่น ภาษา การแต่งกาย ศิลปวัฒนธรรมและพิธีกรรม เป็นต้น จํานวนประชากรขมุหรือลาวเทิงในประเทศลาว

จากรายงานการสํารวจสถิติแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งที่ 3 ปี ค.ศ.2005 มี

จํานวน 613,893 คน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรเป็นอันดับสองของประเทศ 

 ขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ขมุในประเทศไทยนั้น Frank M Lebar (Lebar, 1965) ได้กล่าวถึงว่ามีการตั้งถิ่น

ฐานกระจายตัวอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน ลําปาง แพร่และแม่ฮ่องสอนอีกเล็กน้อย โดยเฉพาะ

                                                           
4 สุกสะหว่าง และคณะ ใช้คําว่า กํามุ ในภาษาเขียนของลาวแทนและออกเสียง กํามุ แทนขมุในภาษาไทย ซึ่งใน

เอกสารที่เขยีนเกี่ยวกับขมุที่ปรากฎในแวดวงวิชาการก็จะมีการใช้คําสลับกันไปมา 
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ในจังหวัดน่านจะมีประชากรขมุมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน (นิพัทธเวช สืบแสง, 2526) อย่างไรก็ตามมีงานศึกษาเกี่ยวกับ

ชาวขมุในพ้ืนที่ของจังหวัดกาญจนบุรี (อมลรัตน์  เลี่ยมตระกูลพานิช,2550; นฤมล  ศิริพันธุ์,2554) จังหวัด

อุทัยธานี (ปาลิตา คงสว่าง, 2545) การเข้ามาของชาวขมุในประเทศไทยนั้นมีหลายระลอก โดยในสมัยช่วงเวลา

ของการเข้ามาล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสที่ยึดและปกครองประเทศลาวก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการอพยพย้ายถิ่น

ฐานของชาวขมุเข้ามาอาศัยอยู่ในฝั่งไทยหรือสยามในอดีต เนื่องจากการหลบหนีจากการถูกเกณฑ์ไปเป็นไพร่

พลแรงงานของราชการฝรั่งเศสและเจ้านายชั้นสูงของลาว การถูกบังคับข่มเหง การแย่งที่ดินทํากิน และการ

เก็บส่วย (จิตร ภูมิศักดิ์, 2524; นิพัทธเวช สืบแสง, 2526) และการเข้ามาในช่วงของการกวาดต้อนผู้คนจาก

เวียงจัน ของลาวในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกเมื่อครั้งยกทัพ

ไปปราบกบฎเจ้าอนุวงศ์จึงทําให้มีชาวขมุอาศัยอยู่แถบอุทัยธานีและกาญจนบุรี และชาวขมุบางส่วนอพยพข้าม

แม่น้ําโขงสู่ประเทศไทยในยุคที่เป็นสยามเนื่องจากความต้องการแรงงาน โดยเฉพาะการเข้ามาเป็นแรงงานใน

การทําไม้ และบังคับช้างลากไม้ในยุคของการล่าอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส และการทําสนธิสัญญา   

บาวริ่ง พ.ศ.2398 ของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (นิพัทธเวช สืบแสง, 2536) อย่างไรก็

ตามได้มีขมุบางกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานทํามาหากินมาแต่ดั้งเดิมในแถบชายแดนไทย-ลาว ทางภาคเหนือมาหลายชั่ว

อายุคน (เสถียร  ฉันทะ, 2542) ซึ่งประชากรขมุนั้นมีข้อมูลของทางส่วนราชการที่สํารวจชาวขมุและรายงานว่า

อาศัยอยู่ใน 5 จังหวัด 14 อําเภอ 47 หมู่บ้าน จํานวน 2 ,516 หลังคาเรือน ประชากรรวม 13,674 คน 

(ทําเนียบชุมชนพ้ืนที่สูง, 2540) 

 สําหรับในจังหวัดเชียงราย มีชุมชนขมุที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ในพ้ืนที่อําเภอเชียงของจํานวน 2 

หมู่บ้านและอีก 1 กลุ่มบ้าน คือที่บ้านห้วยเย็น และบ้านห้วยกอก ตําบลริมโขง และอีกหนึ่งกลุ่มบ้านคือบ้าน

ห้วยข่อย ขึ้นกับหมู่บ้านปากอิง ตําบลศรีดอนชัย ซึ่งมีคนเชื้อสายลาวเป็นกลุ่มใหญ่ โดยบ้านห้วยข่อยแยก

ออกมาตั้งอยู่ติดริมทางสายหลักเข้าสู่อําเภอเวียงแก่น และในพ้ืนที่อําเภอเวียงแก่นมีจํานวน 2 หมู่บ้านและ 3 

กลุ่มบ้านคือ บ้านห้วยเอียน ตําบลหล่ายงาว และบ้านท่าวังผา ตําบลท่าข้าม ส่วนอีกสามกลุ่มบ้านได้แก่ บ้าน

ห้วยจ้อ ขึ้นกับบ้านหลู้ ตําบลม่วงยาย บ้านปุาตึงขึ้นกับบ้านขวากเหนือ ตําบลท่าข้าม และบ้านห้วยส้านขึ้นกับ

บ้านท่าข้าม ตําบลท่าข้าม จากการสํารวจประชากรและจํานวนหลังคาเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุในเชียงรายมี

ข้อมูลแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 2-1 จํานวนประชากรของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุในจังหวัดเชียงราย ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 

หมู่บ้าน จ านวนประชากร รวม จ านวนหลังคาเรือน 
ชาย หญิง 

1.บ้านห้วยกอก อําเภอเชียงของ 
2.บ้านห้วยเย็น อําเภอเชียงของ 
3.บ้านห้วยข่อย อําเภอเชียงของ 
4.บ้านห้วยเอียน อําเภอเวียงแก่น 
5.บ้านห้วยจ้อ อําเภอเวียงแก่น 
6.บ้านปุาตึง อําเภอเวียงแก่น 
7.บ้านท่าวังผา อําเภอเวียงแก่น 
8.บ้านห้วยส้าน อําเภอเวียงแก่น 

141 
556 
34 
323 
118 
158 
224 
33 

161 
559 
31 
225 
107 
148 
197 
42 

302 
1,115 

65 
548 
225 
306 
421 
75 

117 
121 
17 
112 
66 
98 
95 
15 

รวม 1,587 1,470 3,057 641 
หมายเหตุ: ข้อมูลจากการสํารวจของผู้เขียน ปี พ.ศ.2559 

 

สรุป 

 กลุ่มชาติพันธุ์ขมุเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมที่มีการตั้งถิ่นฐานในลุ่มน้ําโขง หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นชนพ้ืนเมือง

ลุ่มน้ําโขงที่มีวิถีชีวิต และลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ผ่านการสืบทอดมาช้านาน 

อย่างไรก็ตามในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา และสถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกและการ

พัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงได้นําการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ส่งกระทบต่อ

ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในลุ่มน้ําโขง ที่รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ขมุด้วย ประเด็นที่สําคัญคือชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ขมุ

มีการปรับตัวอย่างไรต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์  
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บทที่ 3 

 

ขมุพูหวานใต้: 

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ขมุแกวนบนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง 

 

 ดินแดนทางภาคเหนือของประเทศลาวไล่ตั้งแต่แขวงพงสาลี หลวงน้ําทา อุดมไซ บ่อแก้ว เซียงขวาง 

หลวงพระบาง ไซยะบุรี เป็นถิ่นที่มีการตั้งถิ่นฐานของชาวขมุที่หนาแน่นมากที่สุดของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุที่ปรากฏ

ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ข้อมูลจากเว็บไซด์โจชัวร์โปรเจ็ก5 รายงานจํานวนประชากรขมุในประเทศลาวว่ามี

ประมาณ 745,000 คน และทั่วโลกมีประมาณ 875,200 คน กระจายอยู่ในประเทศลาว ไทย จีน เวียดนาม 

รวมถึงกลุ่มที่อพยพไปอยู่สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ซึ่งจํานวนตัวเลขประชากรขมุอาจมีความคลาดเคลื่อนทั้ง

จากการสํามะโนประชากรของรัฐบาลลาวและข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เมื่อเทียบกับข้อมูลที่มีการรายงานในบทที่ 

2 แต่ก็พอประมาณการณ์ได้คร่าวๆว่าน่าจะมีประชากรขมุไม่เกินหนึ่งล้านคนทั่วโลก สําหรับประเทศลาวแล้ว

ถือว่าเป็นดินแดนของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุเพราะเป็นประเทศเดียวที่มีจํานวนประชากรขมุมากท่ีสุดและมีประชากร

มากเป็นอันดับสองประชากรของประเทศลาว คนลาวนับถือว่าขมุเป็นพ่ีชายและเป็นคนพ้ืนถิ่นดั้งเดิมที่อาศัย

อยู่ในบริเวณนี้และเชื่อว่าชาวขมุมีอํานาจเวทมนต์คาถา (Tayanin and Vang, 1992) 

 กลุ่มชาติพันธุ์ขมุในประเทศลาวจะอาศัยอยู่หนาแน่นในทางภาคเหนือไล่เรียงตั้งแต่แขวงพงสาลี หลวง

น้ําทา อุดมไซ บ่อแก้ว ไซยะบุรี เซียงขวาง หัวพัน หลวงพระบาง บอลิคําไซ ลงไปทางตอนกลางของประเทศ 

และมีอาศัยอยู่ในเขตพิเศษไซสมบูรณ์ และนครเวียงจันท์ (สุกสว่าง สีมานะ และเอลิซาเบด ไพรสิก, 2003) 

ขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนในประเทศลาวก็มีการอาศัยอยู่กระจายในพ้ืนที่ทั่วประเทศดังรูปภาพที่ 3-1 ซึ่งมีกว่า 

72 กลุ่มตามลักษณะของภาษาจากการแบ่งของนักภาษาศาสตร์ ขณะที่รายงานของทางการลาวในปี 1991 มี

การจําแนกกลุ่มชาติพันธุ์ของประเทศลาวออกเป็น 49 กลุ่มหลัก และกลุ่มย่อย 160 กลุ่ม (Lao Front for 

National construction)6 จะเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ขมุในประเทศลาวมีหลายกลุ่มย่อยที่มีความแตกต่างกันใน

แง่ของสําเนียงเสียงภาษาพูด ถิ่นที่อยู่อาศัยตามระบบนิเวศ และการอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน เช่น ไตยวน  

                                                           
5 https://joshuaproject.net/people_groups/18878/LA 
6 Government of Lao People’s Democratic Republic for the Asian Development Bank., 2006. 
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 รูปภาพที่ 3-1 แผนที่แสดงการกระจายตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศลาว 

 ที่มา: www.ethnologue.com/map/LA 
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ไตลื้อ เป็นต้น จึงมีการเรียกชื่อกลุ่มย่อย อาทิ ตะมอยอู ตะมอยแบง ตะมอยพวน ตะมอยกัด ตะมอยกร่อก 

ตะมอยรอก ตะมอยแกวน ตะมอยยวน และตะมอยลื้อ เป็นต้น โดยในประเทศลาวทางราชการได้จําแนก

ประชากรลาวแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่ม ตามรายงานของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย7 คือ กลุ่มแรกลาวลุ่ม

เป็นกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานในที่ราบลุ่มและหุบเขาส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชาติที่พูดภาษาไตเป็นหลัก หรือ Tai 

language family อาทิกลุ่มชาติพันธุ์ลาว กลุ่มวัฒนธรรมไตจัดกลุ่มตามภาษา Ethno-Linguistic อยู่กลุ่ม

ภาษา Tai Kadai ซึ่งมีประชากรประมาณ 66.2 % กลุ่มที่สองลาวสูง เป็นกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานบนพ้ืนที่สูงบนภูเขา

เป็นกลุ่มที่จัดอยู่ตามหลักภาษา Ethno-Linguistic อยู่กลุ่มภาษา Chine-Tibetan และ Hmong-Iu Mein มี

ประชากรอยู่ประมาณ 10 %  โดยกลุ่ม Chine-Tibetan มี 2 กลุ่มย่อยคือ Tibeto Burman และกลุ่ม Hor 

Han และกลุ่มที่สามลาวเทิงเป็นกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ เชิงเขาถูกจัดกลุ่มตามหลัก Ethno-Linguistic เป็นกลุ่ม

ภาษา Austroasiatic มีประชากรประมาณ 23 % (ADB,1999) 

 

ตารางที่ 3-1 ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศลาวจําแนกตามกลุ่มภาษา 

Ethno-Linguistic Topographical Language 
Family 

No. Of Ethnic 
Groups 

Proportion of 
Population 

Tai Kadai Lao Loum Lao Phoutai 8 66.2 % 
Austroasiatic Lao Theung Mon Khmer 32 23.0 % 
Hmong-Iu Mien Lao Sung Hmong Yao 2 7.4 % 
Chine-Tibetan Lao Sung Tibeto Burman 7 2.5 % 
Chine-Tibetan Lao Sung Hor Han 1 0.2 % 
ที่มา: ADB, 1999 Reference from Government of Lao People’s Democratic Republic for the 

Asian Development Bank.2006. 

 จากข้อมูลประชากรของประเทศลาวกลุ่มชาติพันธุ์ขมุจึงถูกจัดเป็นกลุ่มลาวเทิง และมีจํานวน

ประชากรมากเป็นอันดับสองของประชากรทั้งประเทศ ขมุมีการดําเนินชีวิตที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมขอ ง

ตนเอง ซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญว่าในสถานการณ์ปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์ขมุมีการปรับตัวหรือรักษาอัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของตนเองอย่างไรบ้างในบริบทของการพัฒนา ในบทนี้ผู้เขียนจึงใช้กรณีของชุมชนขมุแกวนบ้านพู

หวานใต้เป็นพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุใน

แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว 

                                                           
7 Government of Lao People’s Democratic Republic for the Asian Development Bank., 2006.  
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บ้านพูหวานใต้ 

 พูหวานใต้เป็นชื่อหมู่บ้านที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 15 กว่าปีที่ผ่านมา นายบ้าน8 ที่เป็นผู้ปกครอง

หมู่บ้านได้เล่าถึงความเป็นมาก่อนที่จะมาเป็นหมู่บ้านพูหวานใต้ว่าแต่เดิมนั้น ขมุกลุ่มตนเองอาศัยอยู่แถบน้ํายู้ 

ห้วยเป็ดบริเวณเชิงเขาทางตอนเหนือของแขวงบ่อแก้วในสมัยตั้งแต่ที่แขวงบ่อแก้วยังชื่อเดิมว่าแขวงหัวของและ

ยังไม่แบ่งเป็นแขวงหลวงน้ําทา9 ประมาณปี ค.ศ.1975-1976 ได้อพยพเคลื่อนย้ายลงมาอยู่ในแถบน้ําจ้วง

เนื่องจากประสบปัญหาความเจ็บปุวยและโรคระบาด ซึ่ งเป็นรอยต่อของแขวงหลวงน้ําทาและแขวงบ่อแก้ว 

หลังจากย้ายมาอยู่ได้ระยะเวลาหนึ่งก็ประสบปัญหาโรคระบาดอีกครั้งในปี ค.ศ.1986 จึงพากันอพยพย้ายจาก

น้ําจ้วงมาตั้งบ้านเรือนอยู่แถบน้ําง่าต่อมารัฐบาลลาวมีนโยบายอพยพเคลื่อนย้ายชุมชนในปุาให้ลงมาอยู่พ้ืนที่ริม

ทางจึงพากันอพยพมาตั้งบ้านเรือนที่พูหวานเหนือโดยตั้งบ้านเรือนอยู่ทางเชิงเขาใกล้กับแม่น้ําตินซึ่งเป็นแม่น้ํา

สายเล็กๆที่ไหลลงสู่น้ําโขง ต่อมาทางการรัฐบาลลาวได้มีโครงการสร้างเขื่อนดินขนาดใหญ่ขึ้นชื่ออ่างน้ําติน 

หลังจากที่มีการสร้างอ่างเก็บน้ําดังกล่าวเสร็จทําให้ระดับน้ําสูงขึ้นและได้ท่วมพ้ืนที่ทํากินของชาวบ้าน ในปี 

ค.ศ.2001 จึงทําให้ชาวบ้านตกลงพากันอพยพเคลื่อนย้ายจากที่เดิมลงมาอยู่ทางทิศใต้ของอ่างเก็บน้ําบริเวณที่

อยู่อาศัยปัจจุบันและเรียกชื่อว่า “บ้านพูหวานใต”้ เพราะมีพ้ืนที่กว้างขวาง และที่ดินเพียงพอต่อการเพาะปลูก 

มีที่ราบลุ่มเหมาะแก่การบุกเบิกทํานา พูหวานใต้ทั้งสี่ด้านมีพ้ืนที่ติดกับบ้านสะม๊อกเหนือเป็นหมู่บ้านของชาวม้ง 

ด้านที่ติดกับบ้านสะม๊อกใต้เป็นหมู่บ้านของชาวขมุ ด้านที่ติดกับบ้านแลงเป็นหมู่บ้านของชาวสามต้าว 10 เป็น

กลุ่มท่ีนับถือพุทธศาสนา ซึ่งทั้ง 4 หมู่บ้านจะรวมตัวเป็นกลุ่มหมู่บ้านเรียกว่า “กลุ่มอ่างน้ําติน” ปัจจุบันพูหวาน

ใต้มีจํานวน 148 หลังคาเรือน 150 กว่าครอบครัว มีประชากร 891 คน  

 สําหรับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศลาวได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่

โดยเฉพาะการอพยพเคลื่อนย้ายชุมชน (Relocated and resettlement) และผลกระทบต่อวัฒนธรรมของ

กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศลาวดังกรณีการสร้างเขื่อนพลังงานไฟฟูาในลาวมีผลกระทบต่อองค์ประกอบทาง

วัฒนธรรมจากการที่รัฐทําการอพยพและย้ายหมู่บ้านไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ทําให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ไปสร้าง

บ้านเรือนในพ้ืนที่ใหม่ที่รัฐกําหนดให้ได้ทําให้มีเปลี่ยนแปลงต่อวัฒนธรรมทั้งด้านเชิงสัญลักษณ์ (Symbols) 

                                                           
8 สัมภาษณ์นายบ้านพูหวานใต้ เมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 
9 แขวงหัวของเป็นแขวงเดิมของลาวทางตอนเหนือที่ติดริมน้ําโขงชายแดนไทยตรงข้ามกับเชียงของ ต่อมาปี พ.ศ.

2526 แขวงหัวของได้แบ่งออกเป็น 2 แขวงคือแขวงบ่อแก้วและแขวงหลวงน้ําทา จนกระทั่งปี พ.ศ.2534 มีการโอนเมืองปาก
ทาและเมืองผาอุดมจากแขวงอุดมไซมาขึ้นกับแขวงบ่อแก้วจนถึงปัจจุบัน 

10 สามต้าวเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตรัฐฉานบริเวณระหว่างเมืองลาและเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์ จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
ปลังหรือที่ไตใหญ่ไตเขินเรียกว่าไตหลอยหรือไตดอย ซึ่งผู้เขียนสันนิษฐานว่ากลุ่มบ้านสามต้าวน่าจะเป็นปลังที่อพยพมาจาก
สามต้าวเข้ามาตั้งบ้านเรือนในประเทศลาว 



27 
 

อาทิโครงสร้างของเรือนที่อยู่อาศัยและสถานที่ของการตั้งเรือน ด้านวีระบุรุษ (Heroes) อาทิผู้นําชุมชน คน

เฒ่าคนแก่ ผู้นําเครือญาติ และผู้นําทางพิธีกรรม ทางจิตวิญญาณ (Rituals) อาทิการสร้างหมู่บ้านใหม่และ

พิธีกรรมเฉลิมฉลอง และด้านความเชื่อ (Beliefs) เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับ “Harm Phi” และ “Meau Dee” 

เป็นต้น (Sinavong,2014)  

 

 

รูปภาพที่ 3-2 ลักษณะเรือนและสภาพแวดล้อมของชุมชนขมุแกวนบ้านพูหวานใต้ 

 

 สําหรับพ้ืนที่ทางตอนเหนือของประเทศลาวการเคลื่อนย้ายอพยพที่เกิดขึ้นของกลุ่มชาติ พันธุ์ต่างๆ

นอกจากสาเหตุเรื่องโรคระบาด ความเจ็บปุวยและการหาที่ดินทํากินใหม่แล้วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา

รัฐบาลลาวได้มีการพัฒนาประเทศและมีนโยบายการจัดสรรที่ดินทํากินใหม่และการอพยพโยกย้ายคนออกจาก

พ้ืนที่ปุา ทางการมีการอพยพประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลให้มาตั้งบ้ านเรือนอยู่ริมถนนที่สร้างขึ้นใหม่ 

โดยเฉพาะทางภาคเหนือท่ีมีเส้นทางหลัก R3A เชื่อมจากประเทศจีนเข้าสู่ลาวและผ่านลาวเข้าสู่ประเทศไทยจะ

มีชุมชนใหม่เกิดข้ึนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆตั้งเรียงรายเป็นระยะๆอยู่ตามริมทางไปตลอดแนวจากแขวงบ่อแก้ว

ไปจนถึงแขวงหลวงน้ําทา การเกิดขึ้นของชุมชนริมทางตลอดเส้นทาง R3A และถนนเส้นรองที่เชื่อมต่อกับ R3A 

นั้นมาจากนโยบายรัฐ 2 ประการคือ  
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ประการแรกการอพยพเคลื่อนย้ายชุมชนในพ้ืนที่สูงและในเขตปุาของรัฐบาลลาวนั้นมาจากนโยบาย

การควบคุมผู้คนและจัดการเกี่ยวกับประชากรให้อยู่ภายใต้อํานาจรัฐผ่านการจัดสรรที่ดินทํากินและการจัดการ

ปุาด้วยนโยบายมอบดินมอบปุาและนโยบายการพัฒนาชนบท โดยรัฐบาลลาวได้มีการดําเนินการนโยบายการ

กําหนดขอบเขตปุาสงวนแห่งชาติขึ้นในปี ค.ศ.1988 และนโยบายการจัดสรรที่ดินทํากินมอบดินมอบปุาเพ่ือยุติ

การถางปุาทําไร่ย้ายที่แบบดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์พ้ืนที่สูงตั้งแต่ปี ค.ศ.1993 เรื่อยมาจนถึงปี ค.ศ.1995 และ

กําหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้และสิทธิในที่ดินทํากินให้แก่พลเมืองและที่ดินสําหรับการ

พัฒนาเชิงเศรษฐกิจ การอพยพเคลื่อนย้ายชุมชนที่อยู่ห่างไกลในปุาเพ่ือให้มาตั้งบ้านเรือนที่สามารถเข้าถึงได้

ง่ายจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่รัฐได้นํามาใช้เพ่ือการจัดการควบคุมประชากร ซึ่งนโยบายการควบคุมและอพยพ

เคลื่อนย้ายคนของรัฐบาลลาวนั้นมีมาตั้งแต่ช่วงหลังปี ค.ศ.1975 ด้วยจุดประสงค์ของคนอพยพคนบนพ้ืนที่สูง

ลงสู่พ้ืนที่ราบด้วยเหตุผลความมั่นคงแห่งชาติเป็นหลักทั้งในแง่ของความมั่นคงบริเวณชายแดน การตัดกําลัง

และเสบียงของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาวที่หลงเหลืออยู่ในเขตรอยต่อและการแก้ไขปัญหาชาวบ้านตั้งถิ่นฐานใน

พ้ืนที่ที่มีกับดักระเบิด (Goudineau, 1997) และการแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทําลายปุาจากการทําไร่แบบย้ายที่

และปัญหาการปลูกฝิ่น (NAFRI, 2004) ดังนั้นการอพยพโยกย้ายกลุ่มชาติพันธุ์พ้ืนที่สูงลงมาอยู่ยังที่ราบและริม

ทางจึงเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลลาวที่ทําให้เกิดชุมชนริมทาง R3A ขึ้นทางภาคเหนือของประเทศลาว 

ประการที่สอง การเกิดขึ้นของชุมชนริมทาง R3A และการอพยพเคลื่อนย้ายชุมชนออกจากปุา มาจาก

แนวคิดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศลาวนับตั้งแต่สิ้นสุดยุคหลังสงครามเย็นที่ประเทศลาวได้เปิด

ประเทศเข้าสู่การสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆในลุ่มน้ําโขงตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ที่มีการประกาศนโยบาย

จินตนาการใหม่ (NEM: New Economic Machanism) โดยเน้นความสําคัญของระบบกลไกทางการตลาด

บริหารในเชิงธุรกิจมากขึ้น มีการกระจายอํานาจจากรัฐบาลกลางให้แก่แขวงต่างๆในการบริหารจัดการและเปิด

ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆทั่วโลก และในปี พ.ศ.2535 ประเทศลาวเข้าร่วมลงนามความร่วมมือภายใต้

กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงกับ 5 ประเทศคือ ไทย ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา และจีนตอนใต้ 

(GMS: Greater Mekong Sub-region Cooperation) มีการผลักดันโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจและการสร้าง

ระบบคมนาคมเชื่อมโยงประเทศต่างๆในลุ่มน้ําโขง ซึ่งภายหลังการประชุมในปี ค.ศ.1994 ระหว่างตัวแทน

ประเทศไทย ลาว และจีนที่มณฑลยูนนานเพ่ือพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อจากชายแดนจีนบริเวณบ่อหานเข้าสู่ลาว

ผ่านแขวงน้ําทาตรงบ่อเต็น ผ่านแขวงบ่อแก้วและเข้าสู่ประเทศไทยตรงอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายโดยมี

ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB: Asian Development Bank) สนับสนุนอนุมัติเงินกู้ให้กับลาวเพ่ือดําเนิน

โครงการผ่านแนวคิดการพัฒนาชนบท ซึ่งเส้นทาง R3A ได้เริ่มลงมือก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.2005 ระยะทาง

ทั้งหมด 226 กิโลเมตรและเปิดใช้เป็นทางการในปี ค.ศ.2008 การสร้างเส้นทางดังกล่าวมาพร้อมกับแนวคิด
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การพัฒนาชนบทของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียที่ทําให้รัฐบาลลาวกําหนดแผนการอพยพโยกย้าย 

(Resettlement Plan) กลุ่มคนในพ้ืนที่สูงลงมาอยู่ตามริมทาง มีการวางแผนปฏิบัติการทางสังคมผ่านการ

กําหนดพ้ืนที่ (Focal zone) เพ่ือรองรับการอพยพคนลงมาจากพ้ืนที่สูง มีการเตรียมการโดยสร้างระบบ

สาธารณูปโภคต่างๆทั้งโรงเรียน ถนน ไฟฟูา และสถานบริการด้านสุขภาพเพ่ือส่งเสริมโครงการที่ให้ประโยชน์

ต่อประชาชนที่ลงมาอยู่อาศัยตามถนนและพ้ืนที่ที่กําหนดไว้ 

ผลกระทบจากการอพยพโยกย้ายคนจากพ้ืนที่สูงลงมาสู่ที่ราบของนโยบายการพัฒนาชนบทและการ

สร้างเส้นทางถนนในภาคเหนือของลาวโดยเฉพาะเส้นทาง R3A นั้นนํามาสู่การอพยพของของชุมชนในพ้ืนที่

แขวงหลวงน้ําทาและแขวงบ่อแก้วมากถึง 90 หมู่บ้าน มีประชากรกว่า 37,000 คน และกว่า 90 % เป็นกลุ่ม

ชาติพันธุ์พ้ืนที่สูง โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ขมุที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดกว่า 37 หมู่บ้าน ซึ่งชุมชนเหล่านี้รัฐได้

กําหนดไว้ในแผนพัฒนาให้มีโอกาสในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ 

(Lyttleton, 2009) อย่างไรก็ตามแม้ว่ารัฐจะมีเหตุผลเกี่ยวกับการควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัย การเข้าถึง

ระบบบริการภาครัฐ การคมนาคมที่สะดวกจากระบบสาธารณูปโภคที่รัฐจัดทําขึ้นแต่ก็พบว่าการที่โยกย้ายจาก

ถิ่นที่ดินทํากินเดิมมีผลกระทบต่อวิถีการดํารงชีวิตและมีผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจหลาย

ประการตามมา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวของชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆที่อพยพลงมาอยู่ยังพ้ืนที่ราบที่รัฐ

จัดสรรกําหนดไว้ โดยเฉพาะปัญหาการจัดการทรัพยากรเพ่ือการดํารงชีพซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มคนเหล่านี้คุ้นชินกับ

ระบบการผลิตการทําไร่แบบย้ายที่ในเขตปุาทําให้มีความอุดมสมบูรณ์และได้รับผลผลิตที่ดีเพียงพอต่อการ

บริโภคในชีวิตประจําวันได้ตลอดปีแต่เมื่อย้ายมาที่ใหม่สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการทําระบบการผลิตทาง

การเกษตรแบบเดิมทําให้ชาวบ้านเกิดภาวะความขาดแคลนอาหารในบางช่วงเวลาของปีที่ไม่สามารถทําการ

เพาะปลูกได้ นําไปสู่การออกจากชุมชนไปเป็นแรงงานรับจ้างในพื้นท่ีอ่ืนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่พบว่าเป็นกลุ่ม

หลักท่ีออกไปทํางานนอกชุมชนกลายมาเป็นแรงงานราคาถูก ขณะที่หญิงสาวบางส่วนก็เข้าสู่การทํางานบริการ

และการค้าประเวณีที่ทํางานในร้านกินดื่มที่กําลังเฟ่ืองฟูในตัวเมืองของแขวงต่างๆและนํามาซึ่งปัญหาความ

เสี่ยงทางสุขภาพต่อการเพ่ิมขึ้นของการติดเชื้อเอชไอวี (Lyttleton and Sisouvanh, 2011; อรัญญา ศิริผล

และเสถียร ฉันทะ,2553) โดยเฉพาะการพัฒนาที่เปิดโอกาสให้กับการเข้ามาลงทุนของพ่อค้าชาวจีนทําให้พ้ืนที่

ทางภาคเหนือของประเทศลาวคับคั่งไปด้วยคนจีนและการที่ผู้เขียนเองก็พบถึงการบ่นของคนลาวต่อคนจีนที่

เข้ามาแย่งชิงทรัพยากรของคนลาวและความไร้มารยาทของคนจีนที่ขัดกับขนบธรรมเนียมของคนลาวซึ่งเป็น

เจ้าของประเทศที่เพ่ิมมากขึ้นเมื่อยามข้ามไปลงพ้ืนที่ในลาว ซึ่งการศึกษาการเกิดขึ้นของถนนในภาคเหนือของ

ประเทศลาวและผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น Evrard and Goudineau (2004) พบว่าถึงแม้การตัดถนนทาง

ภาคเหนือของลาวมีความเชื่อว่าจะนํามาซึ่งความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแต่ถนนก็กลายมาเป็นเครื่องมือ (means) 
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ของรัฐในการขยายอํานาจการควบคุมประชากรที่อยู่ห่างไกลให้อยู่ในสายตามากขึ้น ดังกรณีพ้ืนที่ศึกษาที่พบว่า

การอพยพโยกย้ายกลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูงที่เกิดขึ้นบนถนนสาย 17B ระหว่างเมืองสิงห์ เมืองลอง เชียงกก ที่

รัฐมีการดําเนินการจัดทําระบบสาธารณูปโภคต่างๆรองรับ รวมทั้งการจัดการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมที่

เข้มข้น ซึ่งกลวิธีเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่รัฐใช้เพ่ือเป็นการผนวกรวมของการสร้าง “วัฒนธรรมแห่งชาติลาว” 

(National culture) และผลกระทบจากการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากเส้นทาง 17B มีผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคม

ของคนลาวโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพ  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้ายาเสพติด การขยายความเสี่ยงเรื่องการ

ติดเชื้อเอชไอวีผ่านการค้าบริการทางเพศในรูปแบบใหม่ๆท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาเส้นทาง 17B (Cohen et.al., 

2004) ขณะที่ผลกระทบจากเส้นทาง R3A นั้นก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพวะทางสังคม (อรัญญา ศิริผล, 

2558) โดยพบว่าชาวขมุที่ย้ายมาอยู่ริมทางแม้ว่าจะได้รับความสะดวกจากเส้นทางที่สามารถเข้าถึงระบบริการ

ของรัฐทั้งด้านการศึกษาและบริการทางสุขภาพดีขึ้นกว่าแต่ก่อนที่อยู่ ในบ้านปุาที่สามารถไปรับการ

รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลได้สะดวกขึ้น ขณะที่ผลทางด้านลบทําให้ชาวบ้านต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ๆ

เกี่ยวกับเรื่องที่ดินทํากินและความยากจนจากระบบการผลิตที่เปลี่ยนแปลงที่นําไปสู่ความเสี่ยงทางสุขภาพจาก

การเข้าสู่ธุรกิจบริการทางเพศที่กําลังเกิดขึ้นตามรายทางของถนน R3A ของหญิงสาวที่เป็นบุตรหลานที่ต้อง

ออกไปทํางานเพ่ือหาเงินรายได้ส่งเสียจุนเจือครอบครัว ซึ่งจากข้อมูลการศึกษาในช่วงเดือนมกราคม ค.ศ.2009 

ของ Lyttleton and Sisouvanh (2011) พบว่าข้อมูลร้านกินดื่มริมทาง R3A และถนนที่อยู่ใกล้กับเส้นทาง

หลัก R3A ใกล้เมืองน้ําทากว่า 90 % มีหญิงบริการทางเพศเป็นชาวขมุ ส่วนในเขตเมืองและรอบๆเมืองน้ําทา

และบ่อแก้วเป็นหญิงบริการกลุ่มชาติพันธุ์ไตทั้งชาวลาวลุ่มและไตลื้อที่มาจากแขวงอุดมไซประมาณ 59 % และ

หลวงพระบาง 49 % ซึ่งข้อมูลดังกล่าวทําให้เราเห็นแนวโน้มของผลกระทบของภาวะสุขภาพและความเสี่ยง

ทางสังคมที่กําลังเกิดข้ึนและมีความรุนแรงของปัญหาต่างๆที่จะเกิดข้ึนตามมาในอนาคตโดยเฉพาะปัญหาความ

เสี่ยงจากการติดเชื้อเอชไอวีที่จะเกิดข้ึนกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหลังจากที่เส้นทาง R3A สร้างเสร็จ ซึ่งข้อมูลของ 

Siesak และคณะ (2012) ในช่วงปี ค.ศ.2004-2008 ที่มีการสร้างเส้นทางเชื่อมระหว่างประเทศอาเซียนเกิดขึ้น

มีการศึกษาถึงความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในพ้ืนที่ทางภาคเหนือของลาวตามถนนที่สร้างใหม่ที่เชื่อมต่อกับ

ชายแดนไทยและจีนของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์สี่แห่งในเมืองหลวงน้ําทาโดยการประเมินความเสี่ยงจากการ

สัมภาษณ์และการให้คําปรึกษาแก่หญิงในชุมชนดังกล่าวจํานวน  470 คนอายุระหว่าง 15-49 ปี พบว่าส่วน

ใหญ่ 47 % ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อของโรคเอชไอวี และ 82.1 % เคยมีเพศสัมพันธ์ โดยมี

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุ 17 ปี และมีเพศสัมพันธ์โดยยังไม่ได้แต่งงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นหากมีการแพร่ระบาดของเอชไอวีจากการที่มีร้านกินดื่มและการขายบริการตามร้านค้าที่เกิดขึ้นตามริม

ทางถนน R3A  
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รูปภาพที่ 3-3 แผนที่หมู่บ้านพูหวานใต้ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว 

 

 สําหรับเส้นทางการคมนาคมเข้าสู่พูหวานใต้ปัจจุบันมีเส้นทางหลักเส้นทางเดียวที่เป็นถนนดินลูกรัง

เชื่อมต่อเป็นครึ่งวงกลมจากถนนเส้นทางหลัก R3A จากบ่อแก้วไปหลวงน้ําทา โดยห่างจากตัวเมืองห้วยทราย 

แขวงบ่อแก้วประมาณ 30 กิโลเมตร มีทางแยกขวามือบริเวณบ้านตองมีเส้นทางหลักเข้าสู่พูหวานใต้จะเชื่อมไป

ยังบ้านด่าน บริเวณชายแดนริมน้ําโขงตรงข้ามกับฝั่งประเทศไทยบริเวณอําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ถนน

เส้นนี้จะตัดผ่านริมน้ําโขงวกเข้าสู่ตัวเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ที่เชื่อมกับถนนเส้นหลักที่มุ่งไปสู่สะพาน

มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ชาวบ้านหลายชุมชนในพ้ืนที่แถบนี้ใช้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรเข้าสู่ตัวเมือง

ห้วยทราย และเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อกับหมู่บ้านต่างๆในพ้ืนที่ใกล้เคียงในการไปมาหาสู่กันและเป็น

เส้นทางเศรษฐกิจของชุมชนและแขวงบ่อแก้วที่สําคัญเส้นทางหนึ่ง การเกิดขึ้นของเส้นทาง R3A ที่มีผลต่อ

ชุมชนชาวขมุพูหวานใต้แล้วอาจกล่าวได้ว่ามีทั้งผลดีและผลเสียบางประการโดยพบว่าข้อดีของการที่มีถนน 

R3A ทําให้เกิดการเชื่อมต่อระบบคมนาคมที่สะดวกสบายมากขึ้นในการเดินทางและการขนถ่ายสินค้าทางการ

เกษตร แต่ผลเสียที่พบก็คือการเข้ามาใช้ประโยชน์จากเส้นทางหลักที่ผ่านหมู่บ้านมีจํานวนผู้ใช้มากขึ้นและการ
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เข้ามาของธุรกิจสัมปทานของพ่อค้าชาวจีนที่มาพร้อมกับการพยายามตักตวงเอาผลประโยชน์จากทรัพยากร

ของคนลาวที่ไม่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น เช่นการเข้ามาสัมปทานเช่าที่ดินและปัญหาการจ่ายค่าเช่าที่ไม่เป็นไปตาม

ข้อทีต่กลงกันไว้ รวมถึงปัญหาผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีในการปลูกกล้วย และ

การปล่อยทิ้งพ้ืนที่ที่มีการเช่าใช้ประโยชน์แล้วโดยมิได้มีการปรับคืนสภาพที่ดินให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมทําให้

เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าของที่ดินและพ่อค้าจีนที่เช่าที่ดิน เป็นต้น 

 

รูปภาพที่ 3-4 นายบ้านพูหวานใต้ ผู้ช่วยนักวิจัยในพื้นท่ีและผู้เขียน 

 

ระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากร 

 ระบบการผลิตของขมุแกวนพูหวานใต้ มีการประกอบอาชีพหลักคือการทําการเพาะปลูกพืชผล

ทางการเกษตรและการรับจ้าง โดยระบบการผลิตทางการเกษตรได้แก่ การทํานาปลูกข้าว การปลูกข้าวไร่ การ

ทําสวนยางพารา เลี้ยงสัตว์ และการปล่อยเช่าที่ดินปลูกกล้วยของจีนซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในระบบ

เศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน นอกจากนี้มีหลายครัวเรือนมีรายได้ที่มาจากการหาปลาจากอ่างเก็บน้ําติน

ขายและกว่า 20 ครอบครัวที่เลื่อยไม้จากปุาขาย ขณะที่บางครอบครัวก็เก็บหาของปุาพวกพืชผัก หน่อไม้ 

ผลไม้ปุา และล่าสัตว์ปุาเพ่ือการบริโภคและบางส่วนก็จําหน่ายเป็นรายได้เสริม ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆใน

ประเทศลาวมีการตั้งบ้านเรือนอยู่ในพ้ืนที่ปุาและภูเขาทําให้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยสําคัญของการดํารง

ชีพ ซึ่งระบบการผลิตหลักในปัจจุบันของชาวขมุแกวนพูหวานใต้มีรายละเอียดดังนี้ 
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 การเก็บหาของป่า สําหรับประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตปุาโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทางตอน

เหนือประเทศลาวซึ่งมีระบบนิเวศพ้ืนที่ภูเขาสูงและมีการพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติจากปุาเพ่ือเป็น

ปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีพทั้งเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้สอยในชีวิตประจําวันและสมุนไพรเพ่ือ

รักษาพยาบาลความเจ็บปุวย กลุ่มชาติพันธุ์ขมุก็เช่นเดียวจากการศึกษาของ Yokoyama Satoshi (2004) 

พบว่าขมุเป็นกลุ่มชาติหนึ่งที่มีการพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติจากปุาเพ่ือการดํารงชีพโดยเฉพาะการเก็บหาของ

ปุา (NTFP: Non-Timber Forest Products) และส่วนใหญ่การเก็บของปุาพวกพืชผักมาจากการบุกเบิกแผ้ว

ถางและเผาไร่เรียบร้อยแล้ว พืชผักชนิดต่างๆก็จะแทงยอดหน่อใหม่ขึ้นมาและก็จะถูกเก็บไปเป็นอาหารใน

ชีวิตประจําวันซึ่งการหาอาหารจากไร่และนาเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงขณะที่การเข้าปุาล่าสัตว์เป็นบทบาท

หน้าที่ของผู้ชาย ซึ่งข้อมูลการศึกษาของนักวิชาการลาวและฝรั่งของสุกสว่าง สีมานะ และเอลิซาเบด ไพรสิก 

(2003) รวมถึงชาวขมุและเพ่ือนอย่าง Damrong Tayania and Lue Vang (1992) ก็รายงานถึงการพ่ึงพา

ทรัพยากรจากปุาของชาวขมุว่าปุาเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สําคัญจากการล่าสัตว์ปุาเพ่ือนํามาเป็นอาหารใน

ครัวเรือนโดยใช้อุปกรณ์พวกปืน หน้าไม้ สัตว์ที่ล่าได้มีตั้งแต่สัตว์ขนาดเล็กไปจนถึงสัตว์ใหญ่ เช่น กระรอก ไก่

ปุา เก้ง กวาง หมูปุา เป็นต้น นอกจากนี้เราก็จะพบว่าเด็กๆเองก็ช่วยหาอาหารโดยการหาปลาตามแม่น้ํา ลํา

ห้วยเมื่อยามโรงเรียนหยุดเราจะพบเห็นได้ตลอดเวลาที่เข้าหมู่บ้านหรือเดินทางผ่านหมู่บ้านชาวขมุ นอกจาก

การหาปลาแล้วการใช้อุปกรณ์ดักสัตว์ยังเป็นวิธีการที่สําคัญและเป็นภูมิปัญญาของชาวขมุซึ่งพบว่าขมุจะมีการ

ประดิษฐ์เครื่องมือจับสัตว์ทั้งแร้ว บ่วง (ฮ่าว) บทบาทตรงนี้เด็กชาวขมุก็ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนไปกับพ่อ 

พ่ีชายหรือปูุ/ตาที่พาไปและช่วยสอนวิธีการใช้เครื่องมือรวมถึงวิธีการสังเกตแหล่งที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่ของสัตว์ที่

จะวางเครื่องมือดักจับ โดยส่วนใหญ่การวางเครื่องมือดักสัตว์จะเป็นพวกสัตว์ขนาดเล็ก เช่น แร้วดักไก่ปุา แร้ว

ดักพวกกระรอก ส่วนสัตว์ใหญ่จะใช้บ่วง (ฮ่าว) ดักเม่น อีเห็น กวาง เก้ง กระจก เป็นต้น ที่เราพบเจอบ่อยๆใน

ชุมชนขมุคือการใช้แร้วดักจับหนูตามชายปุา ในไร่ข้าว และท้องนาของเด็กๆชาวขมุที่แบกแร้วที่ทําจากไม้ไผ่

เมื่อยามเวลาพลบค่ําเป็นกลุ่มๆไปตามพ้ืนที่ต่างๆ หลังจากวางกับดักสัตว์แล้วก็จะตื่นแต่เช้าเพ่ือไปดูว่า

เครื่องมือดักจับสัตว์นั้นได้ผลหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะประสบความสําเร็จได้สัตว์ที่นํามาเป็นอาหารในวัน

นั้นๆของครอบครัว ชาวขมุถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภูมิปัญญาเกี่ยวกับการล่าสัตว์และจับปลาเพ่ือการดํารง

ชีพที่หาตัวจับยากด้วยเงื่อนไขของการดํารงชีวิตเพ่ือความอยู่รอดการคิดค้นวิธีการและเครื่องมือจับสัตว์จึงมี

เทคนิควิธีการประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องมือดักสัตว์จากธรรมชาติที่หลากหลายประเภทซึ่ง Olivier Evrard 

(2012) พบว่าขมุในหมู่บ้านแถบหลวงน้ําทานั้นการล่าสัตว์ด้วยการวางกับดักเป็นวิธีการทางเทคนิคที่สําคัญใน

ระบบการเกษตร นิเวศวิทยาและความสัมพันธ์ทางสังคมเนื่องจากชาวขมุทําไร่ปลูกข้าวในพ้ืนที่ปุาจากการแผ้ว

ถางตัดเผาเป็นหลักทําให้ต้องเผชิญกับสัตว์ต่างๆที่จะเข้ามาทําลายหรือกัดกินพืชพรรณธัญญาหารต่างๆที่ปลูก

ในไร่ข้าว การวางกับดักล่าสัตว์จึงเป็นการปูองกันทางการเกษตรมิให้เสียหายเนื่องจากสัตว์ปุามีเป็นจํานวนมาก
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และหากพืชผลถูกทําลายย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนขณะเดียวกันการวางกับดัก

ล่าสัตว์ก็เป็นควบคุมเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมโดยชาวขมุจะให้การ

ยอมรับนับถือผู้ชายที่สามารถหาอาหารเข้าปุาล่าสัตว์เก่งว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถซึ่งนํามาสู่การยอมรับของ

ผู้หญิงชาวขมุว่าเป็นคนขยันทํามาหากินเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ โดยเฉพาะชายหนุ่มที่ยังโสดหากมี

ความสามารถก็จะเป็นที่พึงพอใจของหญิงสาวในหมู่บ้านที่อยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวด้วย ขณะเดียวกัน

ในแง่ของการกําหนดความสัมพันธ์ทางสังคมเครือญาติของชาวขมุก็มีการนําเอาสัตว์แต่ละชนิดมาเป็น

สัญลักษณ์เพ่ือแสดงความเป็นเครือญาติของกลุ่มพ่ีน้องตนเอง เป็นต้น Damrong Taynin and Kristina 

Lindell (2012) ได้อธิบายวิถีชีวิตกับการล่าสัตว์และจับปลาของชาวขมุว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญในวิถีชีวิตของ

ชาวขมุซึ่งการล่าสัตว์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้การเรียนรู้และฝึกฝนผ่านกิจกรรมร่วมของสมาชิกที่เป็นเพศชาย

ในครอบครัวที่พ่อจะพาลูกๆออกไปเรียนรู้การสร้างเครื่องมือกับดักและวิธีการต่างๆในการวางกับดักล่าสัตว์ 

เด็กๆที่มีอายุ 7-8 ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเรียนรู้กระบวนการต่างๆดังกล่าวผ่านการเป็นผู้ช่วยพ่อ พ่ีชายหรือปูุ ตา ซึ่ง

วิธีการเหล่านี้เป็นกระบวนสร้างทักษะเพ่ือการดํารงชีพที่สําคัญ ความสัมพันธ์ทางสังคมจากการเข้าปุาล่าสัตว์

ของชาวขมุยังเกิดขึ้นภายใต้การแบ่งปันโดยเฉพาะการได้สัตว์ขนาดใหญ่ เช่น กวาง หมูปุา หมี เป็นต้น ก็จะ

นํามาแบ่งสันปันส่วนที่เท่าเทียมกันสําหรับคนที่ออกไปล่าด้วยกัน ขณะที่ครัวเรือนเครือญาติและเพ่ือนบ้าน

ใกล้เคียงก็จะได้รับการแบ่งปันเนื้อสัตว์ดังกล่าวด้วย และครัวเรือนที่ได้รับหากตนเองสามารถออกไปปุาล่าสัตว์

ได้ในภายหน้าก็จะตอบแทนแบ่งปันเนื้อสัตว์ที่ล่าได้คืนให้ด้วยเช่นเดียวกัน จะเห็นว่าการล่าสัตว์เป็น

กระบวนการของการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมแห่งการเกื้อกูลต่อการดํารงชีพที่สําคัญของชาวขมุด้วย

เช่นเดียวกัน 

 นอกจากสัตว์ปุาและพืชอาหารที่ชาวขมุเก็บหาได้จากปุาเพ่ือนํามาเป็นอาหารในชีวิตประจําวันแล้ว 

ของปุาหรือผลิตผลจากปุาที่สําคัญคือ น้ําผึ้งและลูกชิดหรือลูกต๋าวจากปุาเป็นผลิตผลจากปุาที่สําคัญในการ

สร้างรายได้ให้กับชาวขมุ น้ําผึ้งปุาเป็นสิ่งที่ชาวขมุจะเข้าปุาเพ่ือหาตําแหน่งที่ผึ้งทํารังไว้ในช่วงหน้าหนาว 

หลังจากนั้นพอเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนที่มีการบุกเบิกเตรียมพ้ืนที่ไร่เสร็จแล้วในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนก็จะเข้า

ปุาเพ่ือไปเก็บน้ําผึ้งและรังผึ้งเพื่อนํามาเป็นอาหารและขายนํารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวส่วนลูกชิด 
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รูปภาพที่ 3-5 แร้วเครื่องมือกับดักจับสัตว์พวกขบแทะ หนู กระรอก 

 

หรือต๋าวนั้นเป็นพืชตระกูลปาล์มที่ขึ้นตามเชิงเขาพ้ืนที่สูงอากาศเย็น การเก็บลูกชิดหรือต๋าวจะเลือกเอาเฉพาะ

ต้นที่ออกลูกเป็นพวงที่แก่แล้วโดยการตัดต้นหรือปีนไปตัดระแนงของพวงลูกชิดลงมาจากนั้นก็จะทุบเปลือกเพ่ือ

เอาเนื้อข้างในของลูกชิดหรือต๋าวเพ่ือนําไปล้างน้ําแล้วนําไปขายให้กับพ่อค้าในตลาดซึ่งลูกชิดก็จะถูกนํามา

ทําอาหารและของหวานต่อ ทั้งน้ําผึ้งปุาและลูกชิดหรือต๋าวซึ่งถือว่าเป็นผลิตของปุาที่สําคัญในการสร้างรายได้

ให้กับชาวขมุ นอกจากนี้ผู้เขียนเองก็ยังพบว่าในช่วงเวลาที่ทํางานวิจัยเก็บข้อมูลในพ้ืนที่หลวงพระบางในช่วง

ระหว่างปี พ.ศ.2547-2548 เกี่ยวกับชาวขมุในลุ่มน้ําขานพบว่าชาวขมุมีการเก็บเอาสาหร่ายแม่น้ําหรือชาวบ้าน
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เรียกว่า “ไก” ในช่วงหน้าหนาวซึ่งสาหร่ายเจริญเติบโตได้ดีมีสีเขียวสวย และน้ําแม่น้ําไม่ขุ่น ชาวขมุจะใช้เรือ

ล่องไปตามแม่น้ําและเก็บเอาสาหร่ายใส่เรือบรรทุกมาจากนั้นก็จะนําไปขายทั้งแบบขายสดเพ่ือนําไปประกอบ

อาหารและการทําสาหร่ายแผ่นตากแห้งเพ่ือนําไปขายในตลาดและตัวเมือง ซึ่งเป็นแหล่งที่สร้างรายได้ที่สําคัญ

ของครัวเรือน จากที่กล่าวมาเราจะเห็นว่าระบบการผลิตจากการเก็บหาของปุาที่พ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติยัง

เป็นระบบที่สําคัญต่อการดํารงชีพของชาวขมุในประเทศลาว 

 การท านาปลูกข้าว โดยปกติแล้วชาวขมุมีระบบการผลิตที่พ่ึงพาการทําไร่ปลูกข้าวเพ่ือบริโภคเป็น

หลักไม่ได้มีการทํานาปลูกข้าว เนื่องจากการตั้งถิ่นฐานในภูมินิเวศเชิงเขาสูงจึงมีภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรในพ้ืนที่เชิงเขามากกว่าการทําการเกษตรในพ้ืนที่ราบที่แตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในที่ราบ

ลุ่มอย่างเช่นกลุ่มชาติพันธุวัฒนธรรมไต แต่ด้วยที่มีการอพยพเคลื่อนย้ายลงมาอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มและการได้อยู่

ใกล้ชิดกับกลุ่มชาติพันธุ์ไตทั้งไตลื้อ ไตยวน และกลุ่มชาติพันธุ์แลนแตนเองที่มีวัฒนธรรมการทํานาเป็นระบบ

การผลิตหลักจึงมีการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทํานามาจากกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าว นายบ้านเล่าว่าคนขมุไม่เคยทํา

นามาก่อนทําแต่ไร่มาตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ.1975  แต่หลังจากที่มีการอพยพเคลื่อนย้ายหมู่บ้านมา

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1986 แถบน้ําง่าก็มีแต่ปุาทึบภูดอยถางปุาทําไร่ปลูกข้าว รัฐบาลได้ให้อพยพลงมาอยู่แถบพูหวาน

เหนือก็มีการสร้างอ่างเก็บน้ําทําให้น้ําท่วมจึงพากันอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่แถบพูหวานใต้ปัจจุบัน โดยเข้ามา

จับจองพ้ืนที่บุกเบิกกันเอง ประกอบกับพ้ืนที่บ้านพูหวานใต้มีระบบนิเวศเป็นที่ราบลุ่มใต้อ่างเก็บน้ําที่เหมาะกับ

การทํานาสลับกับเนินเขาเตี้ยๆท่ีเหมาะกับการทําไร่และสวนทําให้ชาวขมุพูหวานใต้มีการบุกเบิกพ้ืนที่ปรับเป็น

ที่นาเพ่ือปลูกข้าว ทําให้มีที่นาของครัวเรือนในชุมชนในปัจจุบันมากกว่า 150 เฮกตาร์ซึ่งอาจจะถือว่าเป็นพ้ืนที่

ทํานาปลูกข้าวที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของแขวงบ่อแก้วเนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของแขวงบ่อแก้วและพ้ืนที่อ่ืนๆของ

ประเทศลาวมีระบบนิเวศที่เต็มไปด้วยภูเขา จึงทําให้ชาวขมุชุมชนแห่งนี้มีรายได้หลักของครัวเรือนมาจากการ

ทํานาขายข้าวและหลังจากท่ีเก็บเก่ียวข้าวออกแล้วทุ่งนาก็จะกลายมาเป็นที่เลี้ยงสัตว์ต่อไป 

 กระบวนการและข้ันตอนการทํานาของชาวขมุพูหวานใต้มิได้แตกต่างจากการทํานาของกลุ่มชาติพันธุ์

วัฒนธรรมไตและมีการทํานาเป็นระบบการผลิตหลักแต่อย่างใด โดยการเตรียมพ้ืนที่นาก่อนการเพาะปลูกมีทั้ง

ใช้ควายไถนาและการใช้รถไถนาเดินตามที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ขึ้นอยู่กับสถานะทางเศรษฐกิจของแต่ละ

ครัวเรือนหากครัวเรือนไหนที่มีรายได้ดีมีเงินพอก็จะซื้อรถไถนา แต่ก็จะมีเพียงไม่กี่ครอบครัวที่มีฐานะดีพอจะ

ซื้อหามาใช้ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ควายในการไถนาเพ่ือพลิกหน้าดินสําหรับตากแดดและกําจัดวัชพืช จากนั้นก็จะ

ทิ้งไว้สามสี่วันเพ่ือให้หญ้าตายก่อนจะปล่อยน้ําเข้าผืนนาเพ่ือหมักให้เศษหญ้าพวกวัชพืชได้เน่าเปื่อยกลายเป็ น

ปุยต่อไป ส่วนการเตรียมต้นกล้าข้าวก็จะนําเอาเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้มาทําการแช่น้ําสลับการเอามาวางทิ้งไว้ใน

ร่มสองสามวันเพื่อให้ข้าวงอก หลังจากนั้นก็จะเอาไปหว่านในแปลงนาที่เตรียมไว้เพ่ือให้ต้นข้าวเจริญเติบโต พอ
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อายุต้นข้าวได้ประมาณหนึ่งเดือนก็จะทําการถอนต้นข้าวเ พ่ือนําไปปลูกในนาที่ไถคราดเตรียมไว้ ซึ่งการปัก

ดํานาของชาวขมุพูหวานใต้ก็จะทําในลักษณะของการดํานาเช่นเดียวกับที่เราพบเห็นชาวนาดํานาทั่วไป โดยจะ

มีการใช้แรงงานคนเป็นคนปลูกข้าวซึ่งจะมีอยู่สองลักษณะคือ ลักษณะแรกแรงงานที่แลกเปลี่ยนช่วยเหลือซึ่ง

กันและกันจะเป็นเครือญาติและเพ่ือนที่ใกล้ชิดกันเป็น “การเอามื้อเอาแรง” แลกเปลี่ยนแรงงานโดยคนที่ปลูก

ก่อนหรือทําการเก็บเกี่ยวก่อนก็จะมีเพ่ือนบ้านหรือเครือญาติมาช่วยเป็นแรงงานและเมื่อถึงเวลาที่เพ่ือนบ้าน 

เครือญาติที่มาช่วยลงมือในไร่นาก็ต้องส่งแรงงานในครอบครัวไปช่วยตอบแทนแรงงาน และลักษณะที่สองคือมี

การจ้างแรงงานในชุมชนเพื่อนบ้านช่วยหากมีพ้ืนที่นามากกว่าแรงงานในครอบครัวจะทําให้เสร็จในระยะเวลาที่

ต้องการ ชาวขมุบริโภคข้าวเหนียวเป็นหลักดังนั้นข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่จึงเป็นพันธุ์ข้าวเหนียว และรวมถึงข้าวที่

ปลูกขายด้วยเนื่องจากวัฒนธรรมการกินของคนลาวก็กินข้าวเหนียวเป็นหลัก 

 หลังจากท่ีมีการดํานาปลูกข้าวเสร็จแล้วก็จะเป็นการคอยดูแลเรื่องปริมาณน้ําในนาข้าวให้อยู่ในระดับที่

พอดีไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป หากน้ําน้อยก็จะส่งผลกระทบโดยมีการขึ้นของหญ้า วัชพืชที่เบียดบังต้นข้าวและ

แย่งชิงธาตุอาหารทําให้ข้าวเจริญเติบโตไม่เต็มที่และผลผลิตก็จะไม่ดีตามมา หากปริมาณน้ํามากก็อาจจะมี

ผลกระทบเก่ียวกับสัตว์พวกปูซึ่งอาจจะมีจํานวนที่มากขึ้นและคอยกัดกินทําลายต้นข้าว การดูแลเรื่องน้ําในนา

ของชาวขมุนั้นมีการทําเหมืองฝายคล้ายๆกับการทํานาทางภาคเหนือของไทยโดยมีการสร้างฝายทดน้ําในลํา

ห้วยและขุดร่องนําน้ําเข้านาซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการทํานาทางภาคเหนือก็จะมีวิธีการจัดการน้ําแบบระบบ

เหมืองฝายที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สําคัญในระบบการผลิตของชุมชน (เสถียร ฉันทะ, 2549) หลังจากที่ต้น

ข้าวเจริญเติบโตเต็มที่และใกล้สุกพร้อมเก็บเกี่ยวก็จะระบายน้ําออกจากนาเพ่ือให้พ้ืนนาแห้งและสะดวกเวลา

เกี่ยวข้าว ก่อนที่จะทําการเก็บเกี่ยวก็จะมีการทําพิธีเรียกขวัญข้าวคล้ายกับพิธีกรรมของข้าวไร่เพ่ือเป็นการบูชา

และบอกกล่าวต่อผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนาที่ช่วยดูแลข้าวในเจริญเติบโตและได้ผลผลิตที่ดีก็จะเซ่นไหว้ด้วยไก่ต้ม

และเหล้า เมื่อเก็บเกี่ยวก็จะใช้เคียวเกี่ยวข้าวจากนั้นปล่อยผึ่งทิ้งไว้เพ่ือให้แห้งประมาณสามสี่วันจึงนําเอามา

กองรวมกันเป็นกองข้าวเพ่ือทําการนวดเอาเมล็ดข้าว โดยการนวดจะใช้ไม้หนีบฟุอนข้าวแล้วฟาดกับพ้ืนที่มี

หมอนไม้รองเป็นแท่นส่วนพ้ืนก็จะใช้ผ้าเต๊นพลาสติปูเพื่อไม่ให้ข้าวกระเด็นออกจากที่ฟาด จากนั้นก็จะพัดวีเพ่ือ

เอาข้าวลีบออก แล้วนําเอาข้าวบรรจุกระสอบแล้วขนย้ายไปเก็บในยุ้งฉางท่ีบ้านหรือเรือนต่อไป   

 การท าไร่ปลูกข้าว ขมุเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมการผลิตการทําไร่ปลูกข้าวเป็นหลักมาตั้งแต่

บรรพบุรุษ นายบ้านพูหวานใต้ที่ได้บอกเรื่องราวของการดํารงชีวิตในอดีตว่าการทําไร่ข้าวคือหัวใจสําคัญของ

ระบบการผลิตเพ่ือการดํารงชีพและการสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนชาวขมุ เนื่องจากวิถีชีวิตบน

ภูเขาไม่สามารถจะทํานาได้ประกอบกับชาวขมุในสมัยนั้นไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการทํานา การปลูกข้าวไร่จึง

เป็นระบบการผลิตเดียวที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาในการจัดการระบบการเกษตร อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าปัจจุบัน
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ชาวขมุแกวนที่พูหวานใต้จะมีการทํานาหลายครอบครัวแต่ส่วนใหญ่ก็ยังทําไร่ปลูกข้าวในพ้ืนที่เชิงเขาที่อยู่ห่าง

จากหมู่บ้านออกไปโดยเฉพาะครัวเรือนที่ไม่มีที่นาหรือมีที่นาไม่มาก ครัวเรือนเหล่านี้จะแบ่งพ้ืนที่ไร่เพ่ือปลูก

ข้าวไร่สําหรับการบริโภคท่ีต้องให้เพียงพอตลอดปีสําหรับครอบครัว การทําไร่ข้าวนั้นมีขั้นตอนต่างๆดังนี้ 

 ขั้นตอนแรกการเปิดพ้ืนที่โดยการแผ้วถางปุาสําหรับขมุแกวนพูหวานใต้แล้วพ้ืนที่ส่วนใหญ่ผ่านการ

บุกเบิกและใช้ทําการเพาะปลูกมาตั้งแต่เริ่มตั้งหมู่บ้านแล้วทําให้สภาพพ้ืนที่ไร่จึงไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่มากเหมือน

สมัยยุคบุกเบิกแรกเริ่ม ไร่ของชาวขมุพูหวานใต้จะอยู่ตามเชิงเขาและเนินเขาห่างออกไปจากตัวหมู่บ้านทางทิศ

เหนือและทิศตะวันออก ขณะที่ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่ม การแผ้วถางไร่จึงเป็นการลงแรงตัดฟันพวกไม้

พุ่มที่ข้ึนจากการปล่อยที่ดินทิ้งร้างไว้หลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว จากนั้นจะรอจนกว่าหญ้าและกิ่งไม้แห้งก็จะทํา

การเผาเพื่อเปิดพื้นท่ีให้โล่งและเตรียมดินเพื่อทําการเพาะปลูกต่อไป สําหรับการทําไร่ข้าวของชาวขมุตั้งแต่อดีต

มานั้นสุกสว่าง สีมานะ และเอลิซาเบด ไพรสิก (2003: 17-34) ได้กล่าวถึงการทําไร่ของชาวขมุว่าวิธีการเตรียม

พ้ืนที่ไร่นั้นจะมีการสังเกตลักษณะของดินก่อนจะทําการเลือกเป็นพ้ืนที่ทําไร่ ลักษณะดินแน่นและมีความชุ่มชื้น

หรือดินปนหินแร่เล็กๆหน้าดินต้องเรียบ พ้ืนที่ต้องไม่มีลําห้วยร่องน้ําหรือมีตลิ่งริมห้วยสไลด์ตัวของดิน  ไม่มีถ้ํา

หรือผาหินเพราะจะทําให้การแผ้วถางและการดายหญ้ายาก ส่วนใหญ่จะเว้นที่มีต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นหนาแน่น

เนื่องจากต้องใช้แรงงานมากปุาไม้ที่นิยมแผ้วถางบุกเบิกจะเป็นพวกปุาไผ่ที่ปลูกข้าวจะเจริญงอกงามและให้

ผลผลิตดีกว่าประเภทอ่ืนการเลือกพ้ืนที่ทําไร่ใหม่ๆยังมีการขออํานาจจากผีเรือนให้ช่วยประกอบการตัดสินใจ

เลือกพ้ืนที่และการกล่าวถึงบริเวณสถานที่ที่สัมพันธ์กับเจ้าของไร่ ระบบนิเวศที่เหมาะสมกับการทําไร่ไม่ให้มี

สัตว์มาทําลายและการทําไร่ที่ได้ผลผลิตดี และเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งขวัญข้าว ขวัญวัวควาย เป็นต้น ชาว

ขมุจะหาฤกษ์ยามวันดีตามความเชื่อและการนับวันปฏิทินของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง และจะทําการ “แฮกไฮ่” 

หรือการลงมือตัดฟันไร่วันแรก ซึ่งตัวอย่างคํากล่าวต่อผีเรือน อาทิ  

“เย้อ...มายพ่อแม่ ค้้าเรือน.....มีเหล้ายาปลาปิ้งสู่หมากสู่กิน... ..ฮอดมื้อฮอดยาม....ฤดูกาลถางไร่ถาง

สวน.......มื้ออ่ืนจะไปดูค้นไร่.....ไต่คันนา อย่าทักอย่าท้วง.....ฮ่ือฮุ้งอย่าได้ผ่าน....มารอย่าได้ต้อง....ให้นอนหลับ

ฝันดี....ฝันได้ลอยแม่น้้า (ขวัญข้าว).....ฝันได้ได้ค้าหีบใหญ่...หีบหลวง (ขวัญวัวควาย).....”  

“เออผู้ข้าจึงพาเสี่ยวแนวเรือนเจ้ากูด......ขอเริ่มต้นถากถางไร่นาริ้วสวน....ขอได้ฟันไม้ไง้หิน..เจ้าดินเจ้า

ดอย.....จึงได้ปกปักรักษาดูแลปกป้อง......อย่าให้มีความเศร้าหมอง ....อย่าให้มีอันตราย...มีดฟันขวานสับ..ไม้

ทับ.ขอนเด้ง...ฮอดมื้องามยามดี...ปีใหม่ไร่สุก...ขอตกแต่งเลี้ยงเกื่อ....สู่หมากสู่กิน...สาธุ...สาธุ ” (ถอดคําแปล

จากสุกสว่าง สีมานะ และเอลิซาเบด ไพรสิก (2003:26) 
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รูปภาพที่ 3-6 การตัดฟันแผ้วถางปุาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ไร่ข้าว 

 

หลังจากที่เลือกพ้ืนที่ก็จะทําการตัดโค่นแผ้วถาง การเตรียมพ้ืนที่ไร่แบบนี้เรียกว่า “หยืมเหรื่อมเร๊ะ” 

ซึ่งหน้าที่เหล่านี้จะเป็นของผู้ชายส่วนผู้หญิงก็จะพักผ่อนและออกไปหาอาหารตามธรรมชาติเพ่ือนํามาเลี้ยง

ครอบครัว การตัดฟันโค่นและเผาเป็นการใช้แรงงานและพละกําลังที่เข้มข้นมากที่สุดของกระบวนการทําไร่ 

แล้วทิ้งไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่งตากให้แห้งเรียกว่า “ปนฮง” หลังจากที่ตากทิ้งไว้ต้นไม้และหญ้าแห้งก็จะทําการ

จุดไฟเผาเพื่อเปิดพ้ืนที่ให้โล่งจากนั้นทิ้งไว้ให้ไฟมอดสองสามวันจึงทําการเก็บเศษกิ่งไม้ต่างๆ และตัดตอไม้ที่ยัง

เหลืออยู่ การเก็บกิ่งไม้และปรับพ้ืนที่ดังกล่าวเรียกว่า “ปูรเร๊ะ ฮ้าไฮ่”เพ่ือเตรียมพ้ืนที่สําหรับการเพาะปลูก

ต่อไป 

 ขั้นตอนที่สองการปลูกข้าวไร่หลังจากที่เตรียมพ้ืนที่ไร่เรียบร้อยแล้วจะเป็นขั้นตอนการลงมือทําการ

เพาะปลูกข้าวไร่จะเริ่มต้นประมาณเดือนหกแรมไปจนหมดเดือนเจ็ดเป็นระยะเวลาที่แต่ละครัวเรือนต้องทําการ

ปลูกข้าวไร่ให้เสร็จเนื่องจากพันธุ์ที่ปลูกเป็นสายพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองที่ไวแสงและอิทธิพลของสภาพแวดล้อมและ

ภูมิอากาศมีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตตามระยะเวลาการเจริญเติบโต ก่อนที่จะลงมือปลูกข้าวทั้ง

ไร่จะมีพิธีกรรมที่เรียกว่า “สักข้าวตาแฮก” การสักข้าวตาแฮกเป็นความเชื่อและการให้ความเคารพนับถือข้าว

ของชาวขมุ ข้าวจึงเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าสิ่งอื่นในการดํารงชีพ ขมุจึงให้ความสําคัญกับการมีข้าวกินเป็นอันดับแรก 
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ข้าวในวิธีคิดของชาวขมุเป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีเทพยดาดูแลรักษา ข้าวจึงมีชีวิตและจิตวิญญาณที่เรียกว่า 

“ขวัญข้าว” โดยภาษาขมุเรียกข้าวว่า “เงาะ” ข้าวของชาวขมุมีหลายสายพันธุ์ตามอายุการเจริญเติบโตและ

ระยะเวลาการเก็บเก่ียวแบ่งเป็นสามกลุ่มคือข้าวปีเป็นข้าวที่สุกช้ากว่าพันธุ์อ่ืน ข้าวต้ามเป็นข้าวกลาง และข้าว

ย่อยเป็นพันธุ์ข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยวระยะสั้น การทําไร่ปลูกข้าวตามความเชื่อเกี่ยวกับขวัญข้าวจึงขึ้นอยู่กับการ

ดูแลรักษาข้าวให้เจริญงอกงามดีไม่ให้มีสิ่งใดๆมาทําลายต้นข้าวขวัญข้าวจึงจะอยู่ และทําให้ได้ผลผลิตข้าวที่ดีมี

ปริมาณมากเพียงพอกับการบริโภคตลอดปี ดังนั้นชาวขมุจึงมีการประกอบพิธีกรรมสู่ขวัญข้าวในรอบการผลิต

หนึ่งปีอยู่สามครั้งคือครั้งแรกทําตอนปลูกข้าววันแรก ครั้งที่สองทําตอนกินข้าวใหม่ และครั้งที่สามทําตอนขน

ข้าวขึ้นยุ้งฉาง  

 การปลูกข้าวไร่จะเริ่มต้นจากการนําเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ต่างๆที่เตรียมไว้ออกมาและกําหนดวัน

ฤกษ์งามยามดีภาษาขมุเรียกว่า “มื้อเลิดเงาะมื้อเทาะโต มื้อกลอจมื้อมอง” และจะนําเอาข้าวไปปลูกในไร่โดย

การกระทุ้งหลุมหรือเรียกว่า “บากเงาะ” ซึ่งก่อนทําการปลูกทั้งไร่จะทําพิธี “ตาแฮก” ก่อนโดยเอาไม้ไผ่ยาว

สามเมตรมาฝังทําเป็นเสาหลัก สานตอกไม้ผ่าเป็นรูปปลาผูกห้อยกับเสาหลักเป็นสายลงมาถึงพ้ืนดิน ส่วนปลาย

แหลมแทนสัญลักษณ์ข้าวตรงกลางจะผ่าแล้วใส่ไม้ดันไว้เป็นสัญลักษณ์แทนข้าวตั้งท้อง ส่วนโค่นไม้จะเจาะรู

แล้วเอาไม้ทําเป็นอวัยวะผู้ชายสวมไว้ สานเฉลวไม้ไผ่มัดติด ทํารางรินน้ําจากไม้ไผ่ใส่ด้านละคู่ ทั้งหมดเป็นการ

ทําสัญลักษณ์แทนตาแฮกที่สื่อถึงความหมายของต้นข้าวของชาวขมุที่จะทําหน้าที่คอยปกปักรักษาข้าวให้

เจริญเติบโตตลอดช่วงอายุจนถึงเวลาการเก็บเกี่ยว ส่วนผู้หญิงก็จะเตรียมพันธุ์ข้าวใส่ในตะกร้าใบเล็กหยอด

หลุมเป็นแถว เตรียมปลอกต้นแขม ผักกูด งาช้างมาใส่ไว้แล้วเอาเลือดไก่หยดใส่ในเครื่องเซ่นไหว้และตามแนว

ข้าวที่ปลูกเป็นแถวแรกของพิธีกรรม พร้อมกับมีการบอกกล่าวทําพิธีเชิญขวัญข้าวและตาแฮกมารับเอา

เครื่องเซ่นไหว้ อาทิ 

 “เออ...มิ่งเบ้าข้าวขวัญ...ข้าวน้้าฮ้านปลา...มื้องามยามดี...ปีใหม่ไร่กว้าง....คนอยู่ไกลก็ว่ามื้อนี้ดี..ใครอยู่

เมืองก็ว่าดีมื้อนี้.....ขอเปิดเม็ดข้าวลงรูลงดิน...ขวัญข้าวเจ้าแนวอย่าตื่นเต้นแล่นหนี...ให้เจ้าขึ้นล้าขึ้นต้นกู่เม็ดกู่

หน่วย...ทางปลายให้เป็นต้นหมาก...ทางรากให้มั่นให้แน่น...ให้แทงหน่อกอแรง...ต้นก้วมหญ้าอย่าก้วมตอ..ล้า

ใหญ่ใบยาว...สาวข้าวเบ้าขวัญ...บ่มีลูกให้ถามหาเล้า...บ่มีเหง้าให้ถามหาแขม..ล้าใดให้จี่รากนั้น อย่าว่าบ่รู้บ่ยิน..

สาธุๆ” 

 จากนั้นผู้หญิงก็จะนําเอาสายเชือกที่ฟ่ันจากด้ายแพรเรียกว่า “หมุ” เพ่ือมาขึงในแนวข้าวที่ปลูกแถว

แรกเพ่ือเป็นการปูองกันผีแม่หม้าย ผีย่ากาบที่จะมาลักเอาเข้าที่ปลูกแล้วนําเอาข้าวที่ไปปลูกในพ้ืนที่วงของ

ตาแฮกท่ีทําไว้พร้อมกับกล่าวคําบอกกล่าว 
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 “เออ..มื้องามยามดี...แรกสักข้าวเม็ดเปิดตามแนว...ให้ออกล้าใหญ่ใบยาว...สาวข้าวเบ้าขวัญบ่อมีลูกให้

ถามหาเล้า...บ่มีเหง้าให้ถามหาแขม...ออกต้นให้ก้วมหญ้า....ออกหนาก้วมซอมก้วมตอ..มื้องามยามดี..ปีใหม่ไร่

กว้าง..ล้าใดให้มีรากม่ัน....สาธุๆ.. (ถอดคําแปลจากสุกสว่าง สีมานะ และเอลิซาเบด ไพรสิก (2003:27) 

 หลังจากที่ทําการปลูกข้าวไร่เสร็จก็จะทําพิธีกรรมเลี้ยงผีตาแฮกหรือผีไร่ “เลี้ยงมะโร้ยเร๊ะ” ในวันนั้น

เลยโดยการทําศาลผีเล็กๆขึ้นในไร่จากไม้ไผ่ทําเสาและจักสานทําเป็นตัวเรือน หลังคาและสัญลักษณ์ตัวปลา 

จักจั่นและสร้อยเรียกว่า “กาเลิ่นบ่มีตา ปลาบ่มีเกล็ด” ผูกห้อยไว้กับปลายไม้ไผ่ที่ตัดมาเตรียมไว้ มีเครื่อง

ประกอบต่างๆ เช่น ผ้าซิ่นสองผืน ผ้าแพรสองวา สร้อยคอ กําไล ขันหมากพู เงินสองคู่ ดอกไม้ธูปเทียน เหล้า

ไห ไก่คู่ จากนั้นก็จะทําพิธีเรียกให้ผีตาแฮกผีไร่มารับเครื่องเซ่นไหว้เป็นการอธิฐานขออํานาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน

ไร่ทั้งเจ้าที่ธรณีและผีไร่ให้มาดูแลรักษาข้าวไม่ให้สัตว์ต่างๆมาทําลายและให้ข้าวเจริญงอกงามพร้อมกับกล่าวคํา

เชิญ 

 “เออ...เจ้าดินเจ้าปลวก...เจ้าฮาวังขิงเขต...เจ้าประเทศดินดอน...เจ้าละงอมตอมดิน....ให้ปกปักรักษาไร่

นาริ้วสวน....จึงพาซาวเจ้าก้านกอง...แนวเรือนเจ้ากูด...บัดนี้หนูอย่าให้กัด....สัตว์อย่าให้เสย...ใบกกอย่าให้ตาย..

ใบปลายอย่าให้เหี่ยว.......” 

 ขั้นตอนที่สามการดูแลรักษาข้าวไร่ให้เจริญเติบโตเป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งหลังจากที่ลงมือ

หยอดข้าวลงดินแล้วข้าวก็จะงอกและเจริญเติบโตซึ่งต้องได้การดูแลเอาใจใส่ในการดูแลวัชพืชที่ขึ้นมาในแปลง

ข้าวและสัตว์ปุาไม่ให้มาทําลายต้นข้าว การดายหญ้าเรียกว่า “แหลเร๊ะ หรือแฮนจิต” การทําไร่แบบดั้งเดิมการ

ดายหญ้าจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า “แวก” ทําจากโลหะคล้ายจอบแต่เล็กกว่ารูปทรงของแวกก็จะมีทั้งแบบหน้า

จอบตรงและเอียงหักงอด้านข้าง ตามความชอบและความถนัดของผู้ใช้ ขณะที่พวกสัตว์ปุาที่มักเข้ามาทําลาย

ต้นข้าวก็จะมีพวกสัตว์ขบแทะจําพวกหนู กระรอก มีพวกนกเมื่อยามข้าวเริ่มออกรวงไปจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว สัตว์

ใหญ่หากเป็นไร่ที่กลางปุาก็จะสัตว์พวกหมูปุา กวาง เก้ง ลิง หมี อีเห็น เป็นต้นที่ลงมาหาอาหารในไร่ข้าว

เนื่องจากในไร่ข้าวนั้นชาวขมุจะปลูกพืชอาหารอีกหลากหลายชนิดทั้งฟักแฟง แตงต่างๆ ถั่ว งา ข้าวโพดสาลี 

เผือกและมันซึ่งเป็นอาหารที่สัตว์ปุาชอบ การวางกับดักจับสัตว์จึงเป็นภารกิจที่สําคัญในการดูแลข้าวไร่ตลอด

ระยะเวลาที่ข้าวเจริญเติบไปจนกว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จ ดังนั้นเราจะพบเห็นว่าชาวขมุพวกผู้ชายและ

เด็กชายจะพากันไปวางกับดักพวกแร้ว บ่วง และเครื่องมือดักจับสัตว์ประเภทต่างๆในชีวิตประจําซึ่งสัตว์ที่จับได้

ก็จะกลายมาเป็นอาหารโปรตีนที่สําคัญของครอบครัว 
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รูปภาพที่ 3-7 ข้าวไร่ของชาวขมุ 

 

 ขั้นตอนที่สี่การเก็บเกี่ยวข้าวจะดําเนินการเมื่อข้าวสุกแล้วประมาณช่วงเดือนสิบเอ็ดถึงเดือนสิบสอง 

ก่อนการลงมือทําการเก็บเกี่ยวข้าวจะมีการประกอบพิธีกรรมกินข้าวใหม่ “เร๊กม่าเงาะเหม๊ะ” (reek mah 

hngo hmme) เป็นการเซ่นไหว้ผีเรือน “โร๊ยก๊าง” (hrooy gaang) การสู่ขวัญข้าว “เฮมเมอะเงาะ” 

(hmmaal hngo) และเลี้ยงผีไร่ “เลี้ยงโร๊ยเร๊ะ” (liang hrooy hre) โดยเริ่มต้นจากการที่เลือกวันที่ดีตาม

ความเชื่อของชาวขมุแล้วผู้หญิงที่อาวุโสในครัวเรือนและสมาชิกหรือแม่เ รือนจะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในการทํา

พิธีกรรมเรียกว่า “ม่าเงาะ” โดยนําเอากระบุงมาแบกที่หลังเรียกว่า “เปอะกะยั้ง” และจับดุ้นฟืนที่ทําไว้เป็นคบ
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ไฟไปไร่ข้าวพอถึงทางแยกใกล้กับไร่ข้าวตัวเองก็จะตัดเอาต้นไม้เล็กๆมาสร้างประตูเรียกว่า “ประตูโขง” 

จากนั้นจุดคบไฟถูไปกับซุ้มประตูโขงพร้อมกับคํากล่าว 

 “เอ่อ...ผีอดข้าวผีอยากเกือ....อย่ามาสับมาน้า...ขอได้แฮกคนกินข้าวใหม่....แฮกฆ่าไก่ตัวผู้โฮก...ประตู

โขงท่ีมี....คนดีจึงได้เข้า....ผีเถ้าผีร้าย..ให้พ่ายไปทางอ่ืน....” 

 จากนั้นแม่เรือนที่แบกกระบุงหรือเปอะกะยั้งไว้ข้างหลังก็จะรอดผ่านซุ้มประตูโขงเข้าไปในไร่พร้อมกับ

สมาชิกท่ีมาร่วมทําพิธีกรรมแม่เรือนหรือผู้หญิงที่อาวุโสเมื่อถึงกลางไร่ข้าวจะเป็นคนที่ตัดเก็บเกี่ยวรวงข้าวก่อน

เอาประมาณยี่สิบรวงมามัดรวมกันจะเป็นข้าวพันธุ์ที่หลุดร่วงยากพวกสายพันธุ์ข้าวต้าน และรูดเอาเมล็ดข้าวที่

หลุดร่วงง่ายเรียกว่า “เงาะเคี๊ยบ” ประมาณสิบกว่ารวง หรือก็มีบางครัวเรือนก็ใช้วิธีการรูดเอาเมล็ดข้าวจาก

รวงเลยใส่ในกระบุง เรียกว่า “ฮอดเงาะ” จากนั้นจะนําเอาที่เก็บมายังเรือนพักในหมู่บ้านนําเอาข้าวมานึ่งเพ่ือ

เตรียมข้าวใหม่ที่เรียกว่า “ม่าเพร๊บ” (mah prwp) จากนั้นในเวลาตอนเย็นจะทําการฆ่าไก่นําไปต้มแล้วนําเอา

ทั้งข้าวใหม่ ไก่ต้มและเหล้าไหไปเซ่นไหว้ผีเรือนเพ่ือบอกกล่าวให้ผีเรือนรับเอาเครื่องเซ่นและกินข้าวใหม่พร้อม

ทั้งขอให้ช่วยเหลือไม่ให้มีผีร้ายหรือสัตว์มาทําลายข้าวที่กําลังจะเก็บเก่ียวเป็นอันเสร็จพิธีกินข้าวใหม่ 

 หลังจากทําพิธีกรรมกินข้าวใหม่เสร็จแล้วก็จะเตรียมพิธีกรรมเลี้ยงผีไร่หรือเลี้ยงโร๊ยเร๊ะ ซึ่งพิธีกรรมก็

จะคล้ายกับการเลี้ยงผีตาแฮกเมื่อเริ่มแรกทําไร่ข้าวมีการสร้างศาลเพียงตาจากไม้ไผ่หรือห้างร้านผีหนึ่งแห่ง

สําหรับเซ่นไหว้ผีไร่หรือผีอาวังและสร้างห้างร้านเล็กอีกหนึ่งสําหรับเซ่นไหว้ผีที่เรียกว่า “ผีแร่ว” หรือผีคนตาย 

กลางไร่ข้าวเพื่อใช้ประกอบการทําพิธีกรรม เครื่องเซ่นจะประกอบไปด้วยผ้าซิ่นสี่ผืน ผ้าแพรสี่วา สร้อยคอสี่เส้น 

กําไลหรือสร้อยแขนสี่เส้น เงินหมันสี่คู่ หน่อแรด งาช้าง และขันหมากพลู เทียน ใช้หมูหนึ่งตัว เหล้าสองไห

สําหรับเลี้ยงผีอาวังหรือผีไร่ ไก่สองตัวไว้เลี้ยงผีแร่ว หมอข้าวจ้ําหรือผู้ประกอบพิธีกรรมจะเป็นผู้ทําพิธีเซ่นไหว้

เริ่มพิธีโดยกล่าวอัญเชิญผีให้มารับเครื่องเซ่น 

 “เอ่อ...ผีอาวังขังเขต....เจ้าประเทศดินดอน.....เอ่อเจื่อมื้อแล้ว...เข้าจึงสุกเหลืองเฟืองสุกงาม....ขอตัด

ขอต้านให้หมานข้าวหมานปลา....ผู้ข้าจึงมีหัวหมูห้ามีหน้าหมูหก....มายกมาถวาย....เจ้านายอาดองเจ้าอาวงขง

เขต....เจ้าประเทศดินดอน....เจ้านครตอนดิน...ผู้ปกปักรักษา...ดินนาฟ้าขาว..สามศอกมีปอม...ดินสามจอม....มี

เจ้ามีนาย..มีอาดมีองค์......” 

 เป็นการบอกกล่าวเชิญผีเจ้าปุา เจ้าที่เจ้าทางว่าถึงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วให้ได้ผลผลิตดี มีหัวหมูมาเซ่น

ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของแผ่นดินที่ปกปักรักษาข้าวให้เจริญงอกงาม จากนั้นเมื่อต้มเนื้อหมูสุกแล้วและนําเอาข้า

สุกมาทําพิธีเชิญผีไร่หรือผีอาวังมากินมาดื่มต่อจากนั้นก็จะไปทําพิธีกรรมเลี้ยงผีแร่วต่อโดยใช้ไก่ต้มเซ่นไหว้

พร้อมคํากล่าวเชิญผีแร่วมารับเครื่องเซ่นไหว้ต่างหากไม่ให้ผีแร่วไปแย่งกินกับผีไร่หรือผีอาวัง 
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 “เอ่อ...ผีทุ่งผีร่า...ผีป่าผีดิน...ผู้ปกปักรักษา...ดินหญ้าฟ้าซาว...ผู้ข้าจึงตกแต่งเป็นพูด...ให้ดูดดื่มกิน

ต่างหาก...อย่าไปยาดกินยาดดื่ม...กับเจ้าอาวังขังเขต...สูเจ้าหากลิ้ นหากตาย...ผีร้ายผีเข็ด...บัดนี้จึงได้ยกได้

ถวาย...ได้กินได้ดื่มต่างหาก....” (ถอดคําแปลจากสุกสว่าง สีมานะ และเอลิซาเบด ไพรสิก (2003:31)  

 การสู่ขวัญข้าวก็จะทําพิธีกรรมในวันเดียวกันที่เลี้ยงผีไร่โดยให้ผู้หญิงอาวุโสหรือแม่เรือนของครอบครัว

มาเป็นผู้ทําพิธีกรรมใส่ชุดขมุเต็มชุดทําหน้าที่เป็นแม่ข้าวหรือ “ม่าเงาะ” เพ่ือเรียกขวัญข้าวหรือลูกข้าว พิธีจะ

เริ่มโดยแม่ข้าวจะเด็ดเอารวงข้าวแถวละสองสามรวงมาใส่ในตะกร้าที่เรียกว่า “กะแบม” เรียกกระบวนดังกล่าว

ว่า “กอนเงาะ” พิธีสู่ขวัญลูกข้าวใช้ไก่หนึ่งตัว เหล้าหนึ่งไห ญาติพ่ีน้องที่มาช่วยเก็บเกี่ยวข้าวก็จะร่วมทําพิธีมี

การกินดื่มเหล้าและแม่ข้าวหรือม่าเงาะจะกล่าวคําเชิญเรียกขวัญข้าวให้ขวัญข้าวมาอยู่กับข้าวเพ่ือนําไปเก็บไว้

ยังยุ้งฉางหรือเรือนพักต่อไป 

 “เอ่อ...ลูกเต้าข้าวขวัญ.....กลับมาหาแม่ข้าวเจ้านาง....ใครอย่าทิ้งอย่าวาง.....ต้นกล้าหน้าล้าตั วเอง....

บัดนี้ฮอดนี้เดือนสิบสอง.....กองข้าวใหม่....ฟ้าใสดินซาว...จึงเรียกเอ้ินขวัญข้าว.....มาอาบน้้าริน....มากินไก่ผู้...มา

อยู่ที่เล้าแปสูง.....มาอยู่น้าแม่น้านาง.....” 

 จากนั้นเมื่อทําพิธีกรรมเสร็จก็จะเฉลิมฉลองหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะนําเอาเหล้าไห ไก่ต้มที่เซ่น

ไหว้ผี มาเลี้ยงญาติพี่น้องที่มาช่วยในการเก็บเกี่ยวข้าวไร่ มีการแห่แม่ข้าวและลูกข้าวมายังเรือนพักก็จะเสร็จพิธี

การเซ่นไหว้ผีตาแฮก การสู่ขวัญข้าวและเลี้ยงผีไร่ข้าว ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีกรรมกินข้าวใหม่และเลี้ยงผีไร่ก็จะทํา

การเก็บเกี่ยวข้าว โดยชาวขมุจะมีวิธีการเก็บเกี่ยวข้าวอยู่สองวิธีโดยสมัยก่อนจะนิยมการเก็บเกี่ยวโดยใช้มือรูด

จากรวงข้าว และวิธีที่สองคือการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเกี่ยวข้าว โดยสมัยก่อนนั้นจะใช้วิธีการรูดข้าวเรียกว่า 

“ฮอดเงาะ” เป็นวิธีการเก็บเกี่ยวข้าวที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่มีสภาพไร่ข้าวอยู่ เชิงเขาที่มีความชันการเก็บ

ก็จะมีอุปกรณ์เป็นตะกร้าหรือกระบุงใบเล็กที่สานจากตอกไม้ไผ่ผูกร้อยด้วยเชือกเพ่ือใช้คล้องกับคอหรือไหล่

และผูกมัดกับเอวจากนั้นก็จะใช้มือรูดเอาแต่เมล็ดข้าวใส่ลงในกระบุงใบเล็กทําในลักษณะเดินขึ้นไปตามตวาม

ชันของเชิงเขาเมื่อเต็มกระบุงก็จะนํามาเทใส่กระสอบหรือภาชนะที่เตรียมไว้ นอกจากใช้มือรูดแล้วยังมีการใช้

อุปกรณ์ท่ีเรียกว่า “แหบ” มีขนาดเล็กมีคมเพ่ือช่วยตัดรวงข้าววิธีนี้จะใช้เก็บเก่ียวข้าวทั้งรวงแล้วมัดรวงข้าวเป็น

มัดจากนั้นก็จะขนมาเก็บไว้ที่ยุ้งฉางเพ่ือตากแดดไล่ความชื้นอีกครั้งหนึ่ง ส่วนวิธีที่ สองจะใช้เคียวเกี่ยวข้าววิธีนี้

จะเกี่ยวข้าวจากลําต้นโดยเกี่ยวทั้งกอข้าวแล้วทิ้งไว้ตากแดดไล่ความชื้นสองสามวันจากนั้นขนไปกองรวมกัน

เพ่ือทําการนวดหรือฟาดข้าวด้วยอุปกรณ์ที่ทําจากไม้หนีบฟุอนข้าวแล้วฟาดให้เมล็ดข้าวหล่นในภาชนะที่เตรียม

ไว้จากนั้นก็จะบรรจุในภาชนะหรือกระสอบเพ่ือนํามาเก็บไว้ในยุ้งฉางต่อไป  
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ขั้นตอนสุดท้ายการขนข้าวขึ้นเล้าหรือยุ้งฉางจะมีการสู่ขวัญข้าวอีกครั้งหนึ่ง โดยจะมีการกําหนดวันดี

ตามปฏิทินของชาวขมุในการขนข้าวขึ้นยุ้งฉางหรือขนข้าวขึ้นเล้าเรียกว่า “พิธีเรียกขวัญข้าวขึ้นเยย” จากนั้นจะ

นําเอาตะกร้าที่ใส่ข้าวหรือกะแบมมาผูกห้อยไว้ตรงขื่อแปของยุ้งฉางข้าวและมีการกล่าวคําเชิญขวัญข้าวให้มา

อยู่ในยุ้งฉาง 

“เอ่อ...ขวัญข้าวขวัญนาง....มาเต้ามาโรม...มาอยู่กับเล้า...มาเข้ากับเยย....มาสร้างมาแปง....มาแหล่งมา

ค้้า....สร้างให้ลูกปลุกให้ขึ้น...ขวัญข้าวขวัญนาง....ขวัญข้าวแพร่เม็ดลาย....ก็ให้มามื้อนี้วันนี้....ขวัญข้าวหวายเม็ด

ใหญ่...ก็ให้มามื่อนี้วันนี้....ข้าวแพร่ขอถอกไว้เบื้องซ้าย....ข้าวหวายขอถอกไว้เบื้องขวา....หม่าข้าวเจือกเพ่ือคน

ทั้งหลาย....หม่าข้าวหวายเพื่อลูกเพ่ือหลาน....เอ่อ..ไทบ้านไทเมือง...จะได้อยู่เย็นเป็นสุข...มาเย้อ...ขวัญข้าวขวัญ

นาง...มาท้ังกลางวันกลางคืน....นั่งเทิงตอเทิงขอนมดขอกิน....นอนอยู่หญ้าอยู่ดินหนูขอกัด....มาเต้ามาโรม...มา

ขึ้นเล้ามาเข้าเยย....มาเย้อ...ขวัญข้าวขวัญนาง....” 

กระบวนการผลิตข้าวไร่ของชาวขมุถือว่าเป็นกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมทางการเกษตรที่พ่ึงพา

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานในการผลิตเพ่ือการดํารงชีพ ชาวขมุจึงให้ความเคารพต่ออํานาจเหนือธรรมชาติ

ตามความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษด้วยการประกอบพิธีกรรมและสร้างอํานาจการต่อรองผ่านการเซ่น

ไหว้ อํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ล้วนสิ่งสถิตอยู่ตามประเภทของธรรมชาติที่ได้ใช้ประโยชน์การที่ชาวขมุเลี้ยงผีไร่

หมายถึงการขอบคุณต่อแม่ธรณีที่ปกปักรักษาดูแลข้าวให้เจริญเติบโตได้ผลผลิตดี การสู่ขวัญข้าวก็คือการที่ให้

ความเคารพต่อพืชธัญญาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตซึ่งข้าวมีเทพยดาที่คล้ายคลึงกับความเชื่อของคนในสังคมไทย

เกี่ยวกับเรื่องแม่โพสพ นั่นคือข้าวเป็นสิ่งมีชีวิตและจิตวิญญาณที่เรียกว่าขวัญข้าวการที่จะทําพิธีเรียกขวัญข้าว

จึงต้องเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทหน้าที่ในฐานะที่ผู้หญิงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และการผลิต 

วัฒนธรรมข้าวจึงเป็นวัฒนธรรมหลักของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในอุษาคเนย์ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ ขมุเป็นกลุ่มหนึ่งที่

แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว 
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รูปภาพที่ 3-8 พ่ีน้องเครือญาติที่มาช่วยกันลงแรงปลูกข้าวไร่พักรับประทานอาหารในเรือนเจ้าของไร่ 

 

 อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและทางสังคมวัฒนธรรมในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทาง

ภาคเหนือของลาวได้เริ่มเกิดข้ึนเมื่อช่วงต้นทศวรรษที่ผ่านที่ประเทศลาวเริ่มเปิดพ้ืนที่และมีนโยบายให้ต่างชาติ

เข้ามาลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศจีนทําให้พ้ืนที่ไร่ข้าวตามเชิงเขาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆถูกแทนที่

ด้วยสวนยางพารา ขณะที่สถานการณ์ในปัจจุบันการเข้ามาของพืชเศรษฐกิจอย่างกล้วยหอมเขียว (Cavendish 

banana) และบรรษัทข้ามชาติอย่างจีนที่เข้ามาสัมปทานและเช่าที่ดินทั้งของรัฐและของประชาชนในประเทศ

ลาวได้ทําให้พ้ืนที่ไร่ข้าวที่เคยมีทุกครัวเรือนและเป็นแหล่งความหลากหลายของพืชพรรณธัญญาหารได้ลดลง

เหลือเพียงไม่ก่ีเฮกตาร์เนื่องจากชาวบ้านได้นําเอาท่ีดินดังกล่าวไปให้กับพ่อค้านักธุรกิจชาวจีนเช่าที่ดินเพ่ือปลูก

กล้วยแทน รวมถึงพ้ืนที่สวนยางพาราบางส่วนเนื่องจากราคายางตกต่ําลงในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมา การปล่อยให้
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พ่อค้าชาวจีนเช่าและล้มต้นยางพาราเพื่อปลูกกล้วยจึงเป็นทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าโดยการได้รับค่าเช่า

เป็นรายปี ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของชุมชนขมุท่ีได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

 ผลกระทบจากการพัฒนานําไปสู่การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตข้าวไร่ของชาวขมุมี

รายงานศึกษาของ Anjana Ramkumar (2015) พบว่าระบบการผลิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนที่สูงในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้นั้นสัมพันธ์กับความเชื่อทางศาสนาที่ผสมผสานกันของระบบเศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งกลุ่มชาติ

พันธุ์ขมุมีระบบการเกษตรดั้งเดิมแบบการทําไร่ย้ายที่ (Traditional shifting agriculture) เพ่ือการดํารงชีพ

เป็นหลัก หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศลาวทําให้ระบบการผลิต

แบบไร่ย้ายที่ถูกยกมาเป็นข้ออ้างในการดําเนินนโยบายของรัฐในการลดพ้ืนที่ทําไร่ระบบดังกล่าวและการอพยพ

โยกย้ายชุมชน (Resettlement) ลงมาจากพ้ืนที่สูงตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 ทําให้ระบบการทําไร่แบบย้ายที่ไม่

สามารถดําเนินการหมุนเวียนพ้ืนที่โดยทิ้งระยะเวลาการฟ้ืนตัวของที่ดินได้ดังเช่นอดีต การทําไร่ในสถานการณ์

ดังกล่าวทําให้ระยะเวลาในพักฟ้ืนที่ดินสั้นลงซึ่งมีผลต่อผลผลิตที่ได้รับ ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจและการเมืองผ่านนโยบายชนกลุ่มน้อยของรัฐมีการนําเข้าพืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบการ

ผลิตแบบใหม่ในไร่เดิมที่เปลี่ยนมาเป็นระบบการผลิตเพ่ือสนองความต้องการตลาดมากขึ้น ขณะเดียวกันการ

สร้างถนนที่คอยอํานวยความสะดวกเพ่ือการเข้ามาของระบบการผลิตตามกลไกตลาดสู่ชุมชนขมุยิ่งง่ายดาย

มากยิ่งขึ้น พืชเศรษฐกิจอย่างยางพาราและข้าวโพดเริ่มมีมากขึ้นในชุมชนขมุ (Thongmanivong and Fujita, 

2006) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้ชุมชนขมุอย่างกรณีที่ เวียงพูคาทางตอนเหนือของลาวเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของความเชื่อทางศาสนาและการปรับตัวอันเป็นผลมาจากนโยบายรัฐเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบ

เศรษฐกิจเกษตรแผนใหม่เนื่องจากความเชื่อทางศาสนาของชาวขมุนับถือผีที่มีความสัมพันธ์กับระบบการผลิตที่

ปลูกข้าวเพ่ือการยังชีพการที่พืชเศรษฐกิจเข้ามาแทนที่ทําให้ความความสัมพันธ์ทางสังคมและความเชื่อทาง

ศาสนาที่มีความศักดิ์สิทธิ์เริ่มถูกลดทอนลงอันเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงและจิตวิญญาณที่

อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางสังคมในชุมชนขมุในอนาคต ซึ่งในกรณีพ้ืนที่ศึกษาของเราก็เช่นเดียวกัน

ชุมชนขมุพูหวานใต้เป็นชุมชนที่อพยพและมาตั้งถิ่นฐานใหม่การที่พืชเศรษฐกิจและเส้นทางถนนทําให้ระบบการ

ผลิตแผนใหม่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจมีมากยิ่งขึ้นจากตัวอย่างจะเห็นได้จากพ้ืนที่ไร่ข้าวเดิมที่ตอนนี้ถูกเปลี่ยนเป็น

สวนยางพาราและสวนกล้วยของจีนที่เหลือพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่มี่ครอบครัวเท่านั้น 

 การท าสวนยางพารา การทําสวนยางพาราเริ่มเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่ลาวเปิดประเทศและ

เชื่อมสัมพันธ์ทางการเมือง และเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศจีน โดยมีการปลูกเริ่มแรก

ประมาณปี ค.ศ.1994 บริเวณชายแดนลาว-จีนและไทย-ลาว และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนับแต่ปี ค.ศ.

2004 เป็นต้นมาที่ราคายางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Cohen, 2009) การปลูกยางพาราได้รับการสนับสนุนจาก
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รัฐบาลลาวผ่านนโยบายสนับสนุนการปลูกสวนปุายางพาราของการให้สัมปทานเช่าที่ดินแก่บริษัทต่างชาติและ

รัฐบาลลาวมองว่ายางเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะช่วยให้กลุ่มชาติพันธุ์บนที่สูงละเลิกจากการปลูกฝิ่นและการทําไร่

ย้ายที่แบบเดิม (Vongkhamor et al., 2007; Shi, 2008) ทําให้การปลูกสวนยางพาราขยายไปตามแขวงต่างๆ

ทั่วประเทศ บริษัทต่างชาติทยอยกันขอสัมปทานเพ่ือปลูกสวนยางเป็นจํานวนมากจนพ้ืนที่ปลูกยางทั่วประเทศ

ประมาณ 1.5 ล้านไร่ในปี ค.ศ.2010 (Linkham et al.,2009) ซึ่งการศึกษาการขยายตัวของยางพาราในแขวง

หลวงน้ําทา ประเทศลาวของยศ สันตสมบัติและอรัญญา ศิริผล (2556) พบว่าพลังผลักดันที่อยู่เบื้องหลังของ

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของยางพาราในแขวงหลวงน้ําทามีปัจจัยผลักดัน 4 ประการคือ ประการแรกการ

ส่งเสริมทั้งทางตรงและทางอ้อมของรัฐบาลลาวที่กําหนดให้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในยุทธศาสตร์การ

แก้ปัญหาความยากจนในชนบทและเป็นกลไกสําคัญในการปรับเปลี่ยนและลดพ้ืนที่ทําไร่ย้ายที่ของกลุ่มชาติ

พันธุ์บนที่สูง โดยรัฐบาลแขวงได้ทําโครงการสนับสนุนการปลูกยางพาราและให้เงินสนับสนุนแก่หมู่บ้านที่มี

โครงการปลูกยางพารา และการสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติโดยการให้สิทธิพิเศษทางภาษีกับนักธุรกิจ

ต่างชาติที่มาลงทุน การลงทุนปลูกยางพาราจากนักลงทุนต่างชาติที่สัมปทานเช่าที่ดินจึงได้รับการยกเว้นภาษี

เป็นเวลาถึง 14 ปีนับตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจ ประการที่สองพลังผลักดันจากการขยายตัวของตลาดยางในลุ่ม

น้ําโขง ชายแดนประเทศลาวของแขวงหลวงน้ําทาที่ติดกับจีนแถบเขตสิบสองปันนาซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางพารา

ที่สําคัญของจีนจึงได้รับอิทธิพลจากความต้องการยางในตลาดของประเทศจีนเนื่องจากพ้ืนที่ในประเทศจีนเริ่ม

จํากัดไม่สามารถขยายตัวของพ้ืนที่ได้ จีนจึงส่งเสริมนักธุรกิจของตนเองเข้ามาลงทุนในประเทศลาวเพ่ือผลิตยาง

ปูอนตลาดในประเทศและราคายางที่สูงขึ้นจึงทําให้เกษตรกรในพ้ืนที่ประเทศลาวหันมาปลูกยางพารากันเพ่ิม

มากขึ้น ประการที่สาม การสนับสนุนอย่างแข็งขันและเข้มข้นของรัฐบาลจีนที่สนับทั้งเชิงนโยบายและเงินทุน

เพ่ือส่งเสริมการผลิตยางพาราให้แก่รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนของจีนเข้าไปลงทุนเพ่ือขยายผลผลิตยางใน

ต่างประเทศ โดยในลาวนั้นมีโครงการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเป็นไปเพ่ือสนับสนุนโครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่น

ของจีน ประการสุดท้าย พลังผลักดันจากตัวเกษตรลาวเองที่ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าวที่มองเห็นถึง

ผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นการปลูกยางพาราจากตัวอย่างของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในเขตสิบสองปันนา 

ประเทศจีนที่สามารถยกระดบัคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนจากรายได้ที่มาจากการปลูกยางพารา 
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รูปภาพที่ 3-9 สวนยางพาราของชาวขมุพูหวานใต้ 

 

สําหรับพูหวานใต้นั้นก็ได้รับอิทธิพลมาจากนโยบายของรัฐและความต้องการของเกษตรกรชาวขมุเอง

ที่อยากประสบความสําเร็จและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการลงทุนปลูกยางพารา ซึ่งนายบ้านพูหวานใต้

เล่าว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน ครัวเรือนชาวขมุลูกบ้านนั้นได้ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลลาวที่ส่งเสริม

การปลูกยางพาราในประเทศจึงเปลี่ยนพ้ืนที่ไร่ข้าวบางส่วนมาทําสวนยางพาราและปลูกมาได้ประมาณสิบปีที่

ผ่านมาและสามารถเริ่มกรีดยางนําน้ํายางมาขายได้แล้วแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราเหลือ

ประมาณ 20 เฮกตาร์เนื่องจากราคาน้ํายางพาราอยู่ที่ 20 กว่าบาทต่อกิโลกรัม ทําให้ชาวบ้านบางส่วนปล่อยทิ้ง

สวนยางพาราไปให้นักธุรกิจชาวจีนเช่าพ้ืนที่ปลูกกล้วยแทน เนื่องจากไม่ต้องลงทุนลงแรงก็มีรายได้จากค่าเ ช่า

ต่อปีที่พึงพอใจ การปลูกยางพาราของชาวขมุพูหวานใต้เป็นลักษณะของความสมัครใจและความต้องการของ

เกษตรเอง ซึ่งรูปแบบการลงทุนและการปลูกยางพาราในลาวนั้นจะมีอยู่ 4 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกเป็นระบบ

สัมปทานปลูกยางพารากับรัฐ รูปแบบที่สองเป็นการปลูกยางแบบเกษตรพันธะสัญญาแบบเป็นทางการกับผู้

ลงทุนรายใหญ่ รูปแบบที่สามการปลูกยางพาราระบบพันธะสัญญาแบบไม่เป็นทางการกับนักลงทุนรายย่อย 

และรูปแบบสุดท้ายการปลูกยางพาราที่ลงทุนด้วยตัวชาวบ้านเอง (ยศ สันตสมบัติ และอรัญญา ศิริผล, 
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2556:46-56) ดังนั้นเราจะเห็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทางภาคเหนือของลาวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงระบบการ

ผลิตที่เคยมุ่งเน้นการผลิตเพ่ือการยังชีพได้ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตมาเป็นการผลิตเพ่ือขายมากขึ้นจาก

นโยบายรัฐที่สนับสนุนภายใต้นโยบายการพัฒนาชนบทเพ่ือลดความยากจน แต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่

ผู้เขียนลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลก็พบว่าพ้ืนที่ทางการเกษตรของชาวขมุพูหวานใต้นั้นจะมีสวนยางพาราอยู่แถบเชิง

เขาและเนินเขาเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่พ้ืนที่ราบใกล้กับหมู่บ้านจะกลายมาเป็นสวนกล้วยของนักธุรกิจชาวจีนที่

เช่าที่ดินมาจากชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่ สิ่งที่สะท้อนให้เห็นจากระบบการผลิตคือการปรับตัวของเกษตรกรชาว

ขมุทั้งเรื่องการทําสวนยางพาราและการเปลี่ยนมาให้พ่อค้าชาวจีนเช่าที่ดินโดยมองที่ผลประโยชน์ที่ตนเองจะ

ได้รับที่คุ้มค่าเป็นหลัก ดังนั้นสวนยางพาราที่พูหวานใต้จึงเหลือเพียงประมาณ 20 เฮกตาร์และถูกแทนที่ด้วย

สวนกล้วยแทน 

การเข้ามาของพืชเศรษฐกิจจากการส่งเสริมผ่านนโยบายของรัฐบาลลาวทําให้ภาคเหนือของประเทศ

เต็มไปด้วยสวนยางพาราและสวนกล้วยของจีน แม้ว่ายางพาราจะเป็นความหวังของการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนและการทดแทนการทําไร่แบบย้ายไร่ที่รัฐมองว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาการตัดไม้ทําลายและผลกระทบ

ต่อสภาพแวดล้อม หลายชุมชนต่างก็ตอบสนองต่อนโยบายรัฐดังกล่าวที่หันมาปลูกยางพาราในที่ดินที่เคยทําไร่

ข้าวของตนเอง แต่ด้วยที่ผลตอบแทนของยางพารานั้นต้องใช้เวลานานกว่าจะกรีดยางเพ่ือขายน้ํายางได้ 

ประกอบกับในระยะเวลาที่ผ่านมาน้ํายางพาราราคาตกต่ําทําให้ชาวบ้านเหล่านี้ประสบชะตากรรมเดือดร้อน

และอยู่ในภาวะเสี่ยงทางความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้นโยบายรัฐที่ให้เช่าสัมปทานที่ดินเพ่ือปลูกยางพารา

แก่นักธุรกิจจีนในบางพ้ืนที่ยังไปทับที่ดินทํากินของชาวบ้านทําให้เกิดความขัดแย้งตามมา กรณีของชุมชนชาว

ขมุแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของลาวเป็นกรณีศึกษาของ Karen McAllister (2012) ที่เกิดความขัดแย้งระหว่าง

ชาวบ้าน รัฐ และบรรษัทข้ามชาติจีน ซึ่งชาวบ้านได้ระบุพื้นท่ีที่ตนเองใช้เป็นพื้นที่ทํากินตามระบบเกษตรดั้งเดิม

แบบทําไร่ย้ายที่ เมื่อรัฐได้เข้ามาขีดเส้นเอาพ้ืนที่ของชาวบ้านที่ทิ้งไว้เป็นไร่หมุนเวียนไปให้กับบรรษัทข้ามชาติ

จีนเช่าที่ดินปลูกยางพาราทําให้ชาวขมุชุมชนดังกล่าวได้รับผลกระทบต่อการดํารงชีวิตทําให้ชาวบ้านลุกขึ้นมา

เรียกร้องต่อต้านรัฐและอ้างสิทธิเหนือที่ดินในลักษณะของการตอบโต้ในชีวิตประจําวัน (Everyday practice 

resistance) (Scott, 1976) ดังนั้นเราจะเห็นว่าปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ

และการเมืองจากนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ร่วมมือกับบรรษัทข้ามชาติทําให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ

ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทางภาคเหนือของประเทศลาว ขมุก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากผล

พวงการพัฒนาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะนโยบายการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่อาศัยกลไกราคาตลาดเป็นตัวกําหนดทํา

ให้ไม่สามารถที่จะกําหนดราคาด้วยตนเองได้ชาวบ้านที่ทําตามนโยบายรัฐส่งเสริมจึงต้องรับสภาพราคาพืชผล
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ทางการเกษตรที่ไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับพ่อค้าและบรรษัทที่เข้ามาลงทุนเป็นผู้กําหนดซึ่งมักจะถูกเอารัดเอา

เปรียบและถูกกดให้ขายในราคาท่ีผู้ซื้อพึงพอใจเท่านั้น 

 การเลี้ยงสัตว์ เป็นกิจกรรมทางการเกษตรหลักที่สําคัญอีกประเภทหนึ่งของชาวขมุในอดีตที่ผ่านมา

การเลี้ยงสัตว์นั้นมุ่งเพ่ือใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นอาหาร การนํามาประกอบพิธีกรรมในการเซ่นไหว้ผี และการใช้

ประโยชน์จากวัวและม้าในการบรรทุกสิ่งของ ซึ่ง Damrong Tayanin and Lue Vang (1992) ชี้ให้เห็นว่าสัตว์

เลี้ยงของชาวขมุนั้นเป็นสิ่งสําคัญในวิถีชีวิต ขมุจะเลี้ยงสัตว์พวกควาย วัว หมู ไก่ และแพะ ซึ่งสัตว์เลี้ยงจะเป็น

สิ่งบ่งบอกสถานะของครอบครัวว่ามีความร่ํารวยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีสัตว์ใหญ่อย่างม้า วัว ควาย ซึ่งเป็น

สินทรัพย์ที่มีค่า ทุกครัวเรือนจะมีสัตว์เลี้ยงพวกหมูและไก่เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว

โดยเฉพาะเมื่อยามที่คนในครอบครัวล้มปุวยก็จะใช้สัตว์เลี้ยงเหล่านี้นํามาฆ่าเพ่ือใช้ประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์และผีบรรพบุรุษเพ่ือขอให้หายจากความเจ็บปุวย ขมุจะเลี้ยงควายไว้เพ่ือใช้ฆ่าประกอบพิธีกรรมเซ่น

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําปีของหมู่บ้านเพ่ือให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ฝนตกตามฤดูกาลและมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดี 

ขณะที่หมูและไก่นั้นทุกๆครัวเรือนจะเลี้ยงหมูไว้อย่างน้อย 2 ตัว และไก่จํานวนมากซึ่งไก่และหมูจะถูกนํามาใช้

ประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้เกี่ยวกับความเจ็บปุวยมากที่สุด ไข่ไก่จะถูกนํามาเป็นเครื่องมือทํานายเกี่ยวกับการ

ปูองกันความเจ็บปุวยและถูกใช้เกี่ยวกับพิธีเสี่ยงทายการเลือกคู่ครองของหนุ่มสาวผ่านพ่อของหญิงสาว เป็นต้น 

 การเลี้ยงสัตว์ของชาวขมุในประเทศลาวนั้นสุกสะว่าง สีมานะ และเอลิซาเบด ไพรสิก (2003: 59-70) 

ได้กล่าวถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเลี้ยงสัตว์ของชาวขมุว่าเป็นกิจกรรมทางการเกษตรและการผลิตที่สําคัญ

ของวิถีการดํารงชีพของชาวขมุโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ใหญ่พวกวัว ควาย ม้า และแพะนั้นเป็นสัตว์ที่มีราคา

แพงจึงเป็นสมบัติที่สําคัญของครอบครัวดังนั้นหากครอบครัวใดที่มีการครอบครองและเลี้ยงสัตว์ใหญ่พวกนี้

จํานวนมากคนในชุมชนก็จะให้ความนับถือและยกย่องว่าเป็นคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ร่ํารวยและยังมีความ

เชื่อว่าความร่ํารวยจากการมีสัตว์เลี้ยงมาจากการที่ผีเรือนได้รับการฆ่าควายเซ่นไหว้อย่างสม่ําเสมอ ส่วน

ครอบครวัที่ยากจนและมีสถานะด้อยทางเศรษฐกิจในชุมชนนั้นจะสามารถเลี้ยงได้เฉพาะหมู หมาและไก่เท่านั้น 

จุดมุ่งหมายการเลี้ยงสัตว์พวกวัว ควายของขมุนั้นมีเปูาหมายอยู่สี่ประการคือ ประการแรกเลี้ยงวัวควายเพ่ือ

เป็นเครื่องเซ่นไหว้ผีเรือน ประการที่สองเลี้ยงวัวควายเพื่อนํามาใช้ประกอบพิธีกรรมเมื่อยามเจ็บปุวย ประการที่

สามเลี้ยงวัวควายเพ่ือขายนํามาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายของครัวเรือน และประการสุดท้ายเลี้ยงวัวควายเพ่ือเป็น

ทรัพย์สินมรดกให้กับลูกหลาน ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์วัฒนธรรมไตที่เลี้ยง

วัวควายเพื่อใช้แรงงานเป็นหลักทั้งการไถนา เทียมเกวียน บรรทุกสิ่งของ เป็นต้น ขณะที่หมูและไก่เป็นการเลี้ยง

ไว้ด้วยจุดประสงค์หลายประการโดยหมูเลี้ยงไว้เพ่ือเลี้ยงเซ่นไหว้ผี เลี้ยงไว้เป็นอาหารในงานต่างๆ อาทิ การ

สร้างและขึ้นเรือนใหม่ งานเทศกาล ไว้เลี้ยงต้อนรับแขกและญาติพ่ีน้อง และเลี้ยงไว้ขาย รวมทั้งมอบให้
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ลูกหลานเมื่อยามออกเรือนสร้างครอบครัวใหม่ ส่วนไก่นั้นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญในสังคมวัฒนธรรมขมุ

เนื่องจากไก่จะเป็นสัตว์ที่นิยมนํามาประกอบพิธีกรรมต่างๆในวิถีชีวิตโดยทุกครัวเรือนนอกจากจะเลี้ยงไก่ไว้เป็น

อาหารโปรตีนที่สําคัญของครอบครัวแล้ว ไก่เป็นสัตว์ที่มีความสําคัญในแง่ของการประกอบพิธีกรรมต่างๆ 

โดยเฉพาะครอบครัวขมุที่ยากจนไม่สามารถมีสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่อย่างพวกวัวควายได้ ไก่จึงเป็นสัตว์ที่เลี้ยง

และสามารถนํามาประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีต่างๆในรอบปี ทั้งผีเรือน ผีปุา ผีไร่ ผีอาฮักหรืออารักษ์ รวมถึง

เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมสู่ขวัญเมื่อยามเจ็บปุวย เป็นต้น สัตว์เลี้ยงพวกนี้จะพบในทุกหมู่บ้านของชาวขมุ 

นอกจากนี้บางหมู่บ้านยังมีการเลี้ยงสัตว์พวกม้า และแพะโดยม้าเลี้ยงเพ่ือนํามาใช้บรรทุกสิ่งของส่วนแพะนั้น

เลี้ยงไว้เพ่ือเป็นอาหารและขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
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รูปภาพที่ 3-10 วัวและควายเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นสมบัติที่มีค่าของชาวขมุ 

 

สําหรับขมุแกวนที่พูหวานใต้แล้วนับได้ว่าเป็นกลุ่มขมุที่มีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลักอันดับสาม

รองลงมาจากการเกษตรปลูกพืชและอาชีพรับจ้างเป็นแรงงาน สัตว์เลี้ยงที่พบในพูหวานใต้ก็จะเป็นสัตว์ที่พบใน

ชุมชนขมุอ่ืนๆทั้งวัว ควาย หมู หมา ไก่ เป็ด และแพะ โดยสัตว์เลี้ยงประเภทหมูและไก่จะนิยมเลี้ยงไว้เพ่ือ

บริโภคเป็นอาหารและการนํามาประกอบพิธีกรรมต่างๆในชีวิตประจําวัน ขณะที่สัตว์ใหญ่พวกวัวควายนั้นจะ

เป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยงไว้เพ่ือขาย ผู้ช่วยนายบ้านท้าวบุญเงินเล่าว่าบ้านพูหวานใต้นั้นมีเนื้อที่เหมาะสําหรับการ

เลี้ยงสัตว์วัวควายเนื่องจากมีที่นาเยอะกว้างขวางหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะปล่อยวัวควายลงไปเลี้ยงในทุ่ง

นา ส่วนช่วงเวลาที่ปลูกข้าวในนา ชาวบ้านบางรายก็จะนําไปปล่อยเลี้ยงชายปุา บางรายก็ผูกมัดไว้ ตามชายทุ่ง

หรือริมไร่และสวน เป็นต้น วัวควายเป็นสัตว์ที่มีราคาแพงประกอบกับคนลาวส่วนใหญ่นิยมบริโภคเนื้อสัตว์จึง

ทําให้วัวควายเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีราคา ชาวขมุพูหวานใต้ส่วนใหญ่จึงนิยมเลี้ยงวัวควายเพ่ือขายเป็นหลัก ส่วนการ

นําเอาวัวควายมาประกอบพิธีกรรมนั้นไม่ค่อยนิยมทํากันแล้วเนื่องจากราคาแพงจะเอาหมูและไก่มากกว่า โดย

วัวควายนั้นจะนํามาฆ่าเซ่นไหว้ผีเมืองสามปีถึงจะทําหนึ่งครั้ง       
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 แรงงานรับจ้าง รายได้หลักที่สําคัญของชาวขมุพูหวานใต้มาจากการขายแรงงานโดยมีอยู่ 3 ลักษณะ

คือ ลักษณะแรกการเป็นแรงงานรับจ้างในหมู่บ้านด้วยกันเองแต่จะพบน้อยไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อย ซึ่งส่วนใหญ่จะ

เป็นการเอามือเอาแรงกันระหว่างเครือญาติและเพ่ือนบ้าน ลักษณะที่สองเป็นการออกไปเป็นแรงงานรับจ้าง

นอกหมู่บ้านต่างถิ่น ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นคนหนุ่มสาวทั้งที่มาทํางานรับจ้างอยู่ในเมืองห้วยทรายและบางส่วน

ข้ามมาเป็นลูกจ้างร้านซ่อมรถในฝั่งประเทศไทยแถวอําเภอเชียงของและตัวเมืองเชียงรายมีอยู่ประมาณ 5-6 

คน ส่วนวัยรุ่นสาวๆไม่มีใครออกไปทํางานนอกหมู่บ้าน ลักษณะที่สามการเป็นแรงงานรับจ้างในสวนกล้วยจีนมี

ประมาณวันละ 40-50 คน โดยการเป็นแรงงานในสวนกล้วยจีนที่ขมุพูหวานใต้ทํานั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 

รูปแบบคือ 1) รูปแบบแรกการเป็นแรงงานรับจ้างแบบชั่วคราวหรือรายวัน ซึ่งจะเป็นการรับจ้างทํางานในสวน

กล้วยของชาวจีนที่มาลงทุนเช่าที่ดินปลูกกล้วยจะมีอยู่ 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรกการเป็นแรงงานแบบรับจ้าง

รายวันจะมีค่าแรงอยู่ที่ 50,000 กีบหรือ 200 บาทต่อวัน ลักษณะที่สองเป็นการจ้างเหมาตัดและแบกขนย้าย

กล้วยโดยคิดจากผลงานที่ทําได้ต่อเครือต่อต้นการรับจ้างแบบนี้จะทําให้มีรายได้ประมาณคนละ 100,000 กว่า

กีบหรือ 400-500 บาทต่อวัน 2) รูปแบบที่สองเป็นการจ้างเหมาเฝูาสวนกล้วยแบบอยู่ประจํา ซึ่งจะมีลักษณะ

เป็นแบบครอบครัวที่ไปนอนเฝูาและกินอยู่ในสวนกล้วย จะมีรายได้ค่าจ้างประมาณเดือนละ 1 ล้านกว่ากีบต่อ

ครอบครัวหรือประมาณ 4,000-5,000 บาท ซึ่งพูหวานใต้มีชาวขมุในหมู่บ้านไปรับจ้างเฝูาสวนกล้วยจีน

ประมาณ 10-20 ครอบครัวแถบบ้านสะม๊อกใต้ และรับจ้างเฝูาสวนกล้วยในพ้ืนที่อ่ืนเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีที่ดิน

ทํากินไม่เพียงพอหรือมีที่ดินน้อยกว่าครอบครัวอ่ืนๆ ส่วนใหญ่แล้วคนงานที่รับจ้างเฝูาสวนกล้วยในพูหวานใต้

และพ้ืนที่อ่ืนในแขวงบ่อแก้วจะเป็นแรงงานจากกลุ่มชาติพันธุ์ลาวสูงหรือม้งเป็นหลักและจะมาจากต่างแขวง

ใกล้ๆทางอุดมไซ ไซยะบุรีและหลวงน้ําทา บางครอบครัวมาไกลจากแขวงคําม่วน บ้างก็มาจากซําเหนือ ส่วนที่

พูหวานใต้มีเพียงสองครอบครัวที่เป็นคนในชุมชนไปรับจ้างเฝูาสวนกล้วยในเขตหมู่บ้านพูหวานใต้  
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รูปภาพที่ 3-11 การเป็นแรงงานรับจ้างในสวนกล้วยจีนแบบรายวันของชาวขมุแกวนพูหวานใต้ 

 

สําหรับแรงงานในสวนกล้วยจีนนั้นนอกจากจะมีระบบการจัดการและการจ้างแรงงานในรูปแบบที่

กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีระบบการจ้างแรงงานดูแลแบบระบบพันธะสัญญา (Contact farming) ในรูปแบบ

ของการให้ดูแลต้นกล้วยตามจํานวนที่สามารถดูแลจัดการได้โดยจะเป็นกลุ่มคนที่เข้ามารับจ้างอยู่เป็นครอบครัว

และมีการตกลงค่าจ้างแรงงานโดยการดูแลกล้วยนับเป็นจํานวนต้นซึ่งส่วนใหญ่จะดูแลครอบครัวละประมาณ 

5,000-10,000 ต้น แล้วแต่ศักยภาพของแต่ละครอบครัวว่าจะทําได้มากน้อยขนาดไหน ขณะที่ค่าจ้างก็จะคิด

จากจํานวนต้นและราคากล้วยต่อเครือเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวและขาย สําหรับค่าแรงงานก็จะคิดและจ่ายให้เมื่อ

เก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว แต่ก็มีบางรายทยอยการจ่ายล่วงหน้าให้กับคนรับจ้างดูแลเบิกเป็นรายเดือนเพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตประจําวันแล้วไปหักลบกลบหนี้ตอนเก็บกล้วยเสร็จแล้ว ดังนั้นกลุ่มคนที่เข้ามาเป็น

แรงงานในลักษณะนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ยากจนมีรายได้ในบ้านเดิมไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพจึ งอพยพพา

ครอบครัวมาเป็นแรงงานรับจ้างอยู่สวนกล้วยของชาวจีนในปัจจุบัน 
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    รูปภาพที่ 3-12 สวนกล้วยที่ชาวขมุปล่อยให้นักธุรกิจจีนเช่าที่ดินตามเนินเขาและเชิงเขา 

 

 การปล่อยเช่าที่ดินเพื่อให้จีนปลูกกล้วย สําหรับการเช่าที่ดินและการสัมปทานการปลูกกล้วยใน

ประเทศลาวของชาวจีนนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 ในพ้ืนที่แถบชายแดนลาว-จีน บริเวณบ่อหาน-บ่อเต็น 

แขวงหลวงน้ําทาโดยที่เดิมลาวเองข้อมูลในปี พ.ศ.2545 มีพ้ืนที่ปลูกกล้วยประมาณ 4 หมื่นไร่ ผลผลิตประมาณ 

9 หมื่นตัน หลังจากที่ชาวจีนเข้ามาสัมปทานในปีพ.ศ.2548 มีการขยายพ้ืนที่ไปยังแขวงพงสาลี แขวงบ่อแก้ว 

แขวงอุดมไซทางภาคเหนือ แขวงคําม่วนทางภาคกลางและแขวงสาละวันทางภาคใต้ ทําให้มีพ้ืนที่ปลู กกล้วย

เพ่ิมขึ้นกว่า 2 แสนไร่ มีผลผลิตกว่า 5 แสนตันและผลผลิตทั้งหมดถูกส่งไปยังประเทศจีน11 สําหรับแขวงบ่อ

แก้วมีพ้ืนที่สัมปทานปลูกกล้วยในปี ค.ศ.2014 ประมาณ 1481.96 เฮกตาร์หรือ 9263 ไร่12 โดยพูหวานใต้

ชาวบ้านให้บริษัทจีนเช่าพ้ืนที่ปลูกกล้วยประมาณ 50-60 เฮกตาร์ ราคาค่าเช่าที่ดินขึ้นอยู่กับลักษณะของพ้ืนที่

โดยมีราคาท่ีแตกต่างกันดังนี้ ที่ดินที่เป็นที่ราบอยู่ใกล้ชุมชนและมีเส้นทางเข้าออกสะดวกมีแหล่งน้ําดีจะมีราคา

ค่าเช่าที่ไร่ละ 10,000 บาท หากเป็นที่ดินที่ขยับเข้าไปติดกับเชิงเขาราคาค่าเช่าจะอยู่ที่ประมาณ 5,000-8,000 

บาทต่อไร่ และต่ําสุดที่ดินที่เป็นเชิงเขาและเนินเขาผู้เช่าจะเป็นผู้บุกเบิกแผ้วถางเปิดพ้ืนที่เองจะมีราคาค่าเช่า

อยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทต่อไร่ อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันชาวบ้านในลาวและแขวงบ่อแก้วต่างก็

เผชิญกับปัญหาที่ตามมาจากเช่าที่ดินและการสัมปทานปลูกสวนกล้วยจากคนจีน โดยเฉพาะความวิตกกังวลต่อ
                                                           

11 ข้อมูลจากรายงาน คอลัมม์ ASEAN บทเรียนกล้วยในลาว.หนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ฉบับท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 
12 ข้อมูลจากรายงานการรวบรวมของหน่วยงานกสิกรรม แขวงบ่อแกว้ ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 
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ผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีที่ใช้ในสวนกล้วยและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อแหล่งน้ําและสัตว์น้ําที่

เป็นอาหารของชุมชนทําให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ต่างๆเริ่มส่งเสียงไปยังหน่วยงานรัฐและผู้ปกครองแขวงถึงอันตราย

ที่จะตามจนนําไปสู่การประกาศจากรัฐบาลกลางของลาวให้ยุติการขยายเวลาสัมปทานพ้ืนที่ปลูกกล้วยใน

ประเทศลาวกลางปี ค.ศ.2017 ลงและให้ทําได้ต่อเฉพาะในรายที่สัญญาเหลืออยู่ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้

เท่านั้น 

 สําหรับฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในชุมชนนั้นนายบ้านได้บอกว่าโดยสรุปแล้วหากมองย้อนไป

ในอดีตที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกือบสิบปีจนถึงปัจจุบันนั้นการอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่พู

หวานใต้ทําให้ตนเองและลูกบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดินขึ้นกว่าแต่ก่อน ฐานะทางเศรษฐกิจระดับชุมชนก็ดีขึ้น

โดยวัดจากการที่แต่ละครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น 

อุปกรณ์ไฟฟูาที่มีใช้ในแต่ละครัวเรือน หลายครอบครัวมีรถไถนาเดินตามมีรถมอเตอร์ไซด์เพ่ิมขึ้น มีรถยนต์ปิค

อัพในหมู่บ้าน 2-3 คัน จากแต่เดิมที่ไม่เคยมี มีพ้ืนที่ทํานาทําไร่ ทําสวน และสามารถแบ่งพ้ืนที่ให้จีนเช่าที่ดิน

และมีรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้นซึ่งอาจกล่าวได้ว่าชุมชนขมุพูหวานใต้โชคดีที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่ที่อุดม

สมบูรณ์ทําให้สามารถทําการผลิตและสร้างรายได้ของครอบครัวที่ดี แต่ขณะเดียวกันในพ้ืนที่อ่ืนเราก็จะเห็น

การเปลี่ยนแปลงที่ชุมชนได้รับผลกระทบต่อการถูกย้ายพ้ืนที่ ขาดแคลนที่ทํากินที่เคยอุดมสมบูรณ์ การถูกรุก

และแย่งชิงการทํามาหากินจากการเปิดประเทศที่มีชาวจีนเข้ามาอย่างมหาศาล การเคลื่อนย้ายแรงงานและ

ความเสี่ยงทางสุขภาพที่จะเกิดตามมาจากคําบอกเล่าของชาวบ้านที่เริ่มพูดถึงการเจ็บปุวยของคนในหมู่บ้านที่

ไปเฝูาสวนกล้วยของจีนและเสียชีวิตลง เราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ทาง

ภาคเหนือของประเทศลาวได้ส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง

ในแง่มุมต่างๆ ซึ่งชาวขมุแกวนที่พูหวานใต้เองก็ได้รับผลพวงของการพัฒนาของรัฐที่เกิดขึ้นมาตลอดในช่วงสอง

ทศวรรษที่ผ่านมา 

 

องค์กรทางสังคมและการเมืองของขมุแกวนพูหวานใต้ 

 ขมุมีโครงสร้างทางสังคมผ่านการให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโสและมีการคัดเลือกผู้นําขึ้นมาปกครอง

เรียกว่า “ลือกูนกุ๊ง” ประกอบกับสมัยก่อนการตั้งบ้านเรือนจะสร้างบ้านเรือนอยู่ตามเชิงเขาเป็นกลุ่มๆตาม

ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ การปกครองจึงเป็นลักษณะของการมีผู้นําที่สามารถปกปูอง ควบคุมดูแลความ

เป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน มีความรู้เรื่องจารีตประเพณีเป็นอย่างดีและมีความสามารถในการประกอบ

พิธีกรรมต่างๆได้ด้วย ผู้นําจึงมีอํานาจที่ได้รับมอบจากสมาชิกในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้อาวุโสหรือผู้ที่นําพา
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บุกเบิกพ้ืนที่ในการตั้งถิ่นฐาน ผู้นําชุมชนในสมัยก่อนจึงมีอํานาจในการตัดสินความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน

และระหว่างชุมชน อํานาจเหล่านี้จะส่งผ่านผู้อาวุโสของแต่ละสายตระกูลและมีผู้นําที่ถูกคัดเลือกมาเป็น

ผู้ปกครองชุมชน มีการร่างกฎเกณฑ์กติกาทางสังคมเพ่ือใช้ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนให้ปฏิบัติตาม 

โดยหากมีการฝุาฝืนข้อห้ามก็จะถูกสังคมลงโทษในรูปแบบต่างๆ ความสัมพันธ์ขององค์กรทางสังคมยังมี

รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นพ่ีน้องสายเครือญาติผ่านสายตระกูลของการนับถือผีเดียวกันเป็นตัวกําหนดการ

จัดกลุ่ม ซึ่งการจัดความสัมพันธ์ทางสังคมดังกล่าวจะมีผลต่อข้อห้ามบางประการที่กําหนดไว้ อาทิ การห้ามคน

ที่มีสายผีเดียวกันแต่งงานกัน การห้ามบริโภคอาหารบางประเภท การห้ามเข้าไปในพ้ืนที่ต้องห้ามของครัวเรือน

อ่ืนที่ไม่ใช่ถือผีเดียวกัน เป็นต้น   

 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในประเทศลาวทําให้องค์กรทางสังคมและการเมืองมี

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเมืองในชุมชนพูหวานใต้จากการที่ใช้ระบบอาวุโสมาเป็นการปกครอง

โดยมีนายบ้านขึ้นมาแทนที่นั้นเริ่มมาตั้งแต่ประทศลาวได้มีการปรับเปลี่ยนการปกครองภายหลังที่สงครามอิน

โดจีนสิ้นสุดลง มีการยกเลิกตาแสงหรือกํานันมาเป็นการแต่งตั้งนายบ้านขึ้นมาปกครองควบคุมดูแลหมู่บ้านแต่

ละแห่งแทนทําให้ระบบการปกครองแบบดั้งเดิมที่ยึดตามฮีตคองเดิมเปลี่ยนมาเป็นระบบการปกครองแบบใหม่

ทั้งหมด ชาวขมุเองก็เช่นเดียวกันที่ปัจจุบันผู้นําที่เคยเป็นทั้งผู้นําจิตวิญญาณและการประกอบพิธีกรรมจะมี

สถานะเป็นเพียงผู้นําทางวัฒนธรรมเท่านั้น ขณะที่การปกครองดูแลสมาชิกในชุมชนจะเป็นหน้าที่ของนายบ้าน

และผู้ช่วยนายบ้านซึ่งคล้ายกับระบบการปกครองในหมู่บ้านของประเทศไทยที่มีการคัดเลือกตัวแทนขึ้นมาเป็น

ผู้ใหญ่บ้านตามการปกครองของรัฐ ดังนั้นในปัจจุบันชุมชนต่างๆในประเทศลาวจะมีนายบ้านเป็นผู้ปกครองที่

ขึ้นตรงต่อรัฐระดับเมืองและแขวง มีการคัดเลือกผู้ช่วยขึ้นมาทําหน้าที่ช่วยการบริหารงานภายในชุมชนแทนที่

ระบบผู้นําแบบเดิมทั้งหมด นายบ้านจึงเป็นตัวแทนที่เชื่อมระหว่างชุมชนกับรัฐในการที่จะนําเอานโยบาย และ

แนวปฏิบัติจากรัฐบาลมาสู่หมู่บ้าน ขณะเดียวกันก็จัดทําข้อเสนอจากหมู่บ้านต่อรัฐเพ่ือนําไปสู่การสนับสนุน

งบประมาณในการพัฒนาในด้านต่างๆ 

 

การแต่งกายและอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมขมุแกวน 

การแต่งกายถือว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวขมุแกวนที่แตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆรวมทั้ง

กลุ่มชาติพันธุ์ขมุกลุ่มย่อยอ่ืนด้วยเช่นเดียวกัน โดยพบว่าขมุแกวนที่พูหวานใต้มีการแต่งกายของผู้หญิงที่ใช้ผ้า

ฝูายซึ่งส่วนใหญ่สมัยก่อนจะทอมือจากฝูายที่ปลูกเองในไร่ ปัจจุบันการปลูกฝูายมีน้อยลง ผ้าส่วนใหญ่จึงซื้อมา

จากตลาดในเมืองห้วยทรายเป็นหลัก เสื้อผ้าของขมุแกวนจะใช้ผ้าสีดําเป็นพ้ืนหลักทั้งชุดของผู้หญิงและผู้ชาย 
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เสื้อผู้หญิงเป็นเสื้อที่เรียกว่ามี “แขบ” หมายถึงแถบสี ตัวเสื้อจะถูกตัดออกแบบเป็นแบบผ่าหน้าอกเพ่ือใช้พับ

ปิดทับกันเวลาสวมใส่ บริเวณขอบเสื้อที่ผ่ากลางจะเย็บแถบผ้าสีที่สดใสติดจะนิยมสีแดง สีเขียว สีฟูา สีเหลือง 

เป็นต้น ด้านแถบสีด้านนอกจะติดลูกปัดโลหะหรือเงินเหรียญโบราณสมัยก่อนเรียกว่า “บี้” ตรงชายเสื้อด้าน

นอกจะเย็บแถบผ้าสีลวดลายเป็นชั้นๆสวยงาม ตรงต้นแขนเย็บแถบสีคั่นเป็นลวดลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของ

ขมุแกวน นุ่งผ้าถุงหรือผ้าซิ่นทีมีแถบสีทอเป็นลวดลายคั่นเป็นชั้นๆตรงปลายผ้าถุงหรือตรงกลางผ้าถุง การทอ

ผ้าและปักผ้าชาวขมุจะนิยมทําด้วยตนเอง มีการสวมเครื่องประดับกําไล สร้อยคอ เครื่องแต่งกายนี้จะนิยมสวม

ใส่เมื่อมีงานเทศกาลต่างๆประจําปีหรือมีงานตามฮีตคอง หมวกจะมีการเย็บแถบผ้าสีต่างๆเป็นขั้นๆ ส่วนผู้ชาย

ตัวเสื้อและกางเกงจะเป็นพ้ืนสีดําเช่นเดียวกัน กางเกงจะตัดรูปทรงทั่วไปไม่มีการตกแต่งลวดลายแต่อย่างใด 

ส่วนเสื้อจะมีการเย็บแถบสีติดขอบทั้งสองข้าง ด้านหน้าจะเย็บกระดูมหรือลูกปัดเป็นเครื่องประดับที่สวยงาม  

 

  

รูปภาพที่ 3-13 การแต่งกายของขมุแกวน (ด้านซ้ายผู้ชายเพื่อนผู้เขียนและผู้ช่วยนักวิจัยพื้นที่คนที่สอง) 

 

 เราจะเห็นว่าเครื่องแต่งกายของชาวขมุแกวนมีอัตลักษณ์ของตนเอง ชุดเหล่านี้ชาวขมุแกวนจะแต่งเต็ม

รูปแบบเมื่อมีงานประเพณีที่สําคัญในแต่ละช่วงเวลาของปี เครื่องแต่งกายเหล่านี้จะถูกใช้ในงานประกอบ

พิธีกรรมต่างๆทั้งพิธีกรรมที่ร่วมกันของชุมชน งานประเพณีประจําปี และพิธีกรรมในระบบการผลิตเช่นการสู่

ขวัญข้าว การเลี้ยงผี เป็นต้น แต่หากเป็นเวลาที่ดําเนินชีวิตตามกิจวัตรประจําวันก็จะแต่งกายเหมือนคนทั่วไปที่
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แต่งกายจากเสื้อผ้าที่ซื้อหาตามท้องตลาดจะมีเพียงผู้อาวุโสที่เรามักพบเห็นเวลาลงไปในชุมชนที่แต่งกายด้วย

เสื้อผ้าชุดประจํากลุ่มชาติพันธุ์ตนเองขณะที่เด็กๆและวัยรุ่นก็จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ซื้อมาจากตลาดเป็นส่วน

ใหญ่  

 

รูปภาพที่ 3-14 ชุดเครื่องแต่งกายของหญิงสาวชาวขมุแกวน 

 

ภาษาและอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมของขมุแกวนพูหวานใต้ 

 ภาษาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกประการหนึ่งของชาวขมุแกวน ภาษาจึงเป็นสิ่งที่ใช้

จําแนกแยกขมุออกเป็นกลุ่มย่อยต่างๆของนักภาษาศาสตร์ (Downer,1989-1990) สําหรับขมุแกวนที่พูหวาน

ใต้มีลักษณะของการใช้ภาษาพูดไม่มีภาษาเขียน และนักษาภาศาสตร์จัดให้อยู่ในกลุ่มภาษาออสโตรเอเชียติก 

(Austroasiatic) สาขามอญ-เขมร สาขาย่อยขมุอิค (Simana, 1997; Sidwell, 2014) โดยความเป็นจริงแล้ว

งานศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์ของชาวขมุมีอยู่มากมายที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับพยางค์และสําเนียงการออกเสียงที่ใช้

เป็นส่วนหนึ่งของการจําแนกขมุเป็นกลุ่มต่างๆ อาทิงานศึกษาของพยางค์ (Syllabus) ในสําเนียงของชาวขมุทั้ง

พยางค์หลัก (major) และพยางค์ย่อย (minor) นั้นมักจะได้รับความสนใจในการนําไปแยกแยะเกี่ยวกับการจัด

คุณสมบัติลักษณะของกลุ่มภาษามอญ-เขมร แต่ส่วนใหญ่ก็จะนํามาใช้ศึกษาเปรียบเทียบและอธิบายเฉพาะ

กลุ่มขมุที่อยู่ทางตอนเหนือของลาวรวมถึงการศึกษาเกี่ยวพยางค์ที่ใช้แบ่งขอบเขตของขมุ (Svantesson and 
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Karlsson, 2004; Svantesson,2004) การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาอาทิการสะกดตัวการันต์ 

(Orthography) จากภาษาที่ใช้ทําการสนทนา (Miller,2013) การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายฉันทลักษณ์

และสําเนียงเสียงของวลีในภาษาสนทนา (Prosodic variation and phrasing) (Premsrirat,2004; Karlsson 

et al., 2007) การศึกษาเกี่ยวกับสําเนียงการออกเสียงของภาษาขมุในที่ต่างๆ รวมถึงการผลิต การรับรู้

เกี่ยวกับการออกเสียงภาษาขมุ (Premsrirat, 2001; Svantesson and House, 2006; Uneson, 2013) และ

อิทธิพลของคําศัพท์ที่มีต่อการออกเสียงสูงต่ําในภาษาขมุ ( Intonation) (karlsson et al., 2010) การศึกษา

เกี่ยวกับวลีหรือสํานวน (Phrase) ในแง่มุมต่างๆ (House et al., 2009) การศึกษาเกี่ยวกับคําศัพท์ต่างๆ 

(Lexical tone) อาทิคําศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะทางร่างกาย (Ahlner,2008) การปรับตัวเกี่ยวกับการออกเสียง

และวลีของคําศัพท์ (Karlsson et al., 2012) เป็นต้น ดังนั้นเราจึงมีเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาขมุกลุ่ม

ต่างๆที่มากมายให้ศึกษาทําความเข้าใจ 

 ขมุแกวนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษาเป็นอัตลักษณ์ที่ใช้พูดสื่อสารในชีวิตประจําวันของกลุ่มตนเอง การ

สืบทอดภาษาเป็นการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลาน สําเนียงการออกเสียงจึงมีความแตกต่างจากขมุ

กลุ่มอ่ืน แต่อาจมีความหมายของภาษาบางคําที่คล้ายคลึงกันเนื่องจากการปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยน

ค้าขายกับกลุ่มอ่ืนการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภาษาจึงมาจากการที่ชาวขมุได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

วัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ โดยเฉพาะภาษาลาวภายใต้ระบบราชการที่ภาษาลาวถูกกําหนดให้เป็นภาษา

ประจําชาติและใช้ในการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ เราจึงพบคําที่เป็นภาษาลาวอยู่ในภาษาพูดของชาวขมุ

ไปด้วย นั่นหมายความว่าอัตลักษณ์ทางภาษาขมุในประเทศลาวมิได้ถูกจํากัดในพ้ืนที่ปริมณฑลของตนเองแต่

หากมีการเปลี่ยนแปลงผสมผสานเลื่อนไหลปรับใช้ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ

และการเมืองที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะการปรับตัวของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์รูปแบบหนึ่ง อย่างไรก็ตามภาษา

ของขมุแกวนในชุมชนก็ยังมีการใช้ในชีวิตประจําวันทําให้เกิดการเรียนรู้และสืบทอดของคนรุ่นหลังผ่านการ

พูดคุย สนทนา การเล่าเรื่องราวต่างๆ ทั้งนิทานพ้ืนบ้านจากผู้เฒ่าผู้แก่สู่ลูกหลาน ทําให้ภาษายังคงดํารงอยู่มา

จนถึงปัจจุบัน 
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บ้าน/เรือนและอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมของขมุแกวนพูหวานใต้ 

 การตั้งถ่ินฐานบ้านเรือนของชาวขมุแกวนพูหวานใต้นั้นผ่านการอพยพโยกย้ายมาหลายระลอกในสมัย

อดีต การเลือกทําเลที่ตั้งที่ชัยภูมิที่เหมาะกับการตั้งหมู่บ้านเป็นสิ่งสําคัญ ชัยภูมิที่ว่าหมายถึงสภาพระบบนิเวศ

แวดล้อมของพ้ืนที่จะต้องประกอบไปด้วยที่ดิน แหล่งน้ํา ปุาไม้และการเชื่อมต่อกับชุมชนอ่ืนจากถนนหนทางที่

ไปมาหาสู่ได้สะดวกเนื่องจากชุมชนขมุมิอาจตั้งอยู่ได้ตนเองเพียงลําพังแต่ต้องค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่ใช้

อุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน เช่นเกลือในสมัยก่อนเป็นสินค้าที่สําคัญเพราะทางภาคเหนือของลาวมีการผลิต

เกลือสินเธาว์ที่บ่อเต็น แขวงหลวงน้ําทาเพียงที่เดียว เกลือจึงเป็นสินค้าที่ถูกส่งมาจากบ่อเต็นและกระจายไปยัง

หมู่บ้านต่างๆผ่านการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าอ่ืนๆ เป็นต้น ขมุแกวนแห่งนี้เคยตั้งบ้านเรือนอยู่เชิงเขามา

ก่อนที่จะอพยพโยกย้ายมาตั้งบ้านเรือนในพ้ืนที่ปัจจุบัน โดยสาเหตุหลักคือการอพยพโยกย้ายเนื่องจากรัฐได้

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทําให้น้ําท่วมพ้ืนที่ไร่นาเดิม และพ้ืนที่อยู่อาศัยปัจจุบันมี

ทําเลที่เหมาะสมกับการทําการเกษตร ถึงแม้ว่าระบบการผลิตเดิมขมุจะทําไร่ปลูกข้าวและพืชอาหารต่างๆเป็น

หลัก แต่เมื่อมาตั้งถิ่นที่อยู่ใหม่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มประกอบกับอยู่ใต้อ่างเก็บน้ําทําให้ชาวขมุพากันบุกเบิกพ้ืนที่

ปรับเปลี่ยนเป็นที่นาเพ่ือปลูกข้าวแทน ซึ่งวัฒนธรรมการทํานาชาวขมุได้เรียนรู้มาจากกลุ่มชาติไตไม่ว่าจะเป็น

ไตลื้อ ไตยวน แลนแตนและลาวลุ่มที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกัน ทําให้ปัจจุบันส่วนใหญ่จะมีที่นาเพ่ือปลูกข้าวไว้กิน

และขายเป็นหลักซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุในการดํารงชีพ ขมุมีความเชื่อเกี่ยวกับ

การเลือกทําเลสําหรับการตั้งหมู่บ้านเนื่องจากความเชื่อเกี่ยวกับผีที่ตนเองนับถือดังนั้นการเลือกทําเลที่ตั้ง

หมู่บ้านจึงต้องมีความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ เช่น โรคระบาด ผีร้าย เภทภัยต่างๆ เป็นต้น 

 สําหรับตัวหมู่บ้านขมุแกวนเรียกว่า “กุ๊ง” เช่นเดียวกับขมุกลุ่มอ่ืนๆ กุ๊งของชาวขมุจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ดูแลรักษาให้คนในชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข จึงมีการสร้างศาลกลางบ้านขึ้นมาเรียกว่า “โร๊ยกุ๊งหอ” เป็นที่สิ่งสถิต

ของผีบ้าน และไว้สําหรับประกอบพิธีกรรมร่วมกันของคนในชุมชนซึ่งเป็นพ้ืนที่ทางสังคมที่สําคัญในการสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนจากครัวเรือนและเครือญาติกลุ่มต่างๆ สําหรับตัวเรือนของชาวขมุ แกวนแล้วก็จะ

เป็นพ้ืนที่เฉพาะของครอบครัวและเครือญาติที่นับถือผีเดียวกันที่สามารถจะเข้าไปในห้องบางห้องได้เท่านั้น 

โดยตัวเรือนของชาวขมุแกวนจะสร้างขึ้นในรูปทรงของสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีห้องต่างๆเพ่ือการใช้ประโยชน์

ประกอบไปด้วยห้องนอน ห้องเตาไฟ ห้องครัว ห้องโถง และตัวชานเรือน ขมุแกวนจะมีหิ้งผีเรือนหรือผีบรรพ

บุรุษที่เรียกว่า “โร๊ยก๊าง” ไว้ที่ห้องเตาไฟซึ่งจะใช้เป็นที่นึ่งข้าวอย่างเดียวห้ามบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่เครือญาติหรือ

สายผีเดียวกันเข้าอย่างเด็ดขาดเพราะจะทําให้ผีเรือนโกธรและลงโทษทําให้เกิดความเจ็บปุวยได้ หากมีการ

ละเมิดจะถูกเจ้าของเรือนปรับไหมและเซ่นไหว้ขอขมาต่อผีเรือน ส่วนห้องครัวจะแยกออกมาต่างหากใช้สําหรับ

หุงต้มอาหารในชีวิตประจําวัน  
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รูปภาพที่ 3-15 ห้องเตาไฟเป็นบริเวณห้องผีเรือนของชาวขมุแกวน 

 

 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเรือนของชาวขมุซึ่งมาจากการปรับเอา

วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ อ่ืนและวัฒนธรรมของคนลาวที่นิยมสร้างเรือนจากการก่ออิฐฉาบปูนในรูปแบบ

สมัยใหม่ ในพูหวานใต้เองก็มีหลายครอบครัวที่สร้างเรือนจากอิฐและปูนแทนบ้านไม้และไม้ไผ่ที่เคยเป็นรูปทรง

เรือนแบบดั้งเดิมที่ฝาเรือนจะสานจากแผ่นแตะไม้ไผ่ โครงสร้างที่ทําจากไม้ไผ่และหลังคาจากหญ้าคา ใบค้อ ใบ

หวาย เป็นต้น เนื่องจากมีความคงทนถาวรมากกว่าที่ไม่ต้องเปลี่ยนหลังคาจากหญ้าคาที่เก่าและผุพังบ่อย 

ปัจจุบันจะพบเห็นการสร้างเรือนแบบนี้มากขึ้น ส่วนครอบครัวที่สร้างจากไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งคงทนถาวรมุง

หลังคาด้วยกระเบื้องลอนหรือสังกะสี ทําให้ไม่ต้องกังวลมากเมื่อยามหน้าฝน การสร้างเรือนที่มีความมั่นคงมาก

ยิ่งขึ้นมาจากปัจจัยหลายประการที่สําคัญคือ ประการแรกการที่ไม่ต้องอพยพโยกย้ายชุมชนเหมือนสมัยก่อน

เพราะปัจจุบันต้องตั้งบ้านเรือนเป็นการถาวรในพ้ืนที่อยู่เดิมการสร้างบ้านเรือนจึงสร้างอย่างแข็งแรงและมั่นคง 
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ประการที่สองการที่มีรายได้จากผลการผลิตและรายได้จากแหล่งต่างๆที่เพียงพอจะสร้างเรือนที่มั่นคงได้จึงทํา

ให้หลายครัวเรือนมีการสร้างเรือนใหม่เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสวยงาม ประการที่สามการมีปฏิสัมพันธ์กับ

ชุมชนภายนอกทั้งกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนและสังคมในเมืองที่เดินทางติดต่อไปมาสะดวกมากขึ้นทําให้เรียนรู้และซึม

ซับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตน ประกอบกับการที่หมู่บ้านมีไฟฟูาใช้และการที่มีสื่อ

ต่างๆที่สามารถรับชมรับฟังได้อย่างกว้างขวาง อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ทั้งรายการที่มีในประเทศและจากประเทศ

เพ่ือนบ้าน ทําให้ชาวขมุมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้น 

 

 

รูปภาพที่ 3-16 รูปทรงเรือนของขมุแกวนที่พูหวานใต้ 
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การแต่งงาน ครอบครัวและระบบเครือญาติของขมุแกวนพูหวานใต้ 

 การแต่งงานเป็นการสร้างครอบครัวที่สําคัญของสังคมมนุษย์ทุกกลุ่มชาติพันธุ์  ขมุเป็นกลุ่มชาติพันธุ์

หนึ่งที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับการแต่งงานที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง การแต่งงานของชาวขมุจะ

เริ่มต้นมาจาการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวที่ถูกตาต้องใจและตกลงว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันซึ่งจะต้องผ่านความ

เห็นชอบของพ่อแม่และผู้เฒ่าผู้แก่ของครอบครัวทั้งสองฝุาย หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการสู่ขอและหมั้น

หมาย ซึ่งค่าสินสอดนั้นขึ้นอยู่กับการตกลงของทั้งสองฝุายโดยฝุายผู้หญิงจะฝุายผู้เรียกและฝุายชายก็จะต่อรอง

จนเป็นที่พอใจทั้งสองฝุายก็จะทําพิธีหมั้นกันไว้ โดยสินสอดส่วนใหญ่นั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปอาจจะ

เป็นเงินรางหรือเงินหมัน 6 หมัน หมู 1 ตัว เหล้า 2 ไห ไก่ 2 ตัว หรือบางทีก็อาจเรียกสินสอดเงิน 12 หมัน หมู 

1 ตัว เหล้า 2 ไห ไก่ 2 ตัว หรือเงินหมัน 24 หมัน หมู 1 ตัว เหล้า 2 ไห ไก่ 2 ตัว การเรียกสินสอดดังกล่าวจึง

ไม่แน่นอนตายตัวอยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝุายและอาจมีค่าสินสอดที่สูงถึง 48 หมัน หมู 1 ตัว เหล้า 2 ไห 

ไก่ 2 ตัว เป็นต้น และยังข้ึนอยู่กับฐานะความเป็นอยู่ของทั้งสองฝุายด้วยนั่นหมายความว่าการเรียกสินสอดเป็น

กระบวนการที่แสดงถึงฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของทั้งสองฝุายด้วย 

 หลังจากการทําพิธีสู่ขอและหมั้นหมายเรียบร้อยแล้วก็จะมีการกําหนดวันแต่งงานที่เป็นฤกษ์งามยามดี

เรียกว่า “ซอกมื้อเลอะมื้อกลอจ” หมอเซาะเมื่อจะเป็นผู้ที่ชาวขมุขอความช่วยเหลือในการกําหนดวันที่เป็น

มงคลเมื่อได้วันเรียบร้อยแล้วก็จะทําการเตรียมงานแต่งงาน ส่วนใหญ่จะจัดขึ้นที่บ้านเจ้าสาวญาติพ่ีน้องและ

เพ่ือนบ้านก็จะมาช่วยตระเตรียมสิ่งของต่างๆ เมื่อถึงเวลาทําพิธีแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะแต่งชุดประจําชาติ

พันธุ์ตนเองผู้ชายจะโพกศีรษะด้วยผ้าสีแดง นําสีแดงมาแต้มตรงแขนทั้งสองข้าง เอาอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยมีด

สะพายและถุงเงินมาสะพาย พร้อมด้วยกรวยดอกไม้ธูปเทียนอย่างละ 1 คู่ มีเพ่ือนเจ้าบ่าวอาจเป็นน้องชาย

หรือพ่ีชายร่วมเดินนําไปยังเรือนเจ้าสาวพร้อมญาติพ่ีน้องที่นําเอาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งไก่ต้ม 1 ตัว 

เหล้า 1 ไห เมื่อมาถึงเรือนเจ้าสาวทางฝุายเจ้าสาวก็จะคนมาต้อนรับและพาไปนั่งในสถานที่เตรียมการไว้ทําพิธี

มีเครื่องบายศรีสู่ขวัญ หลังจากที่ได้เวลาที่เป็นมงคลก็จะเริ่มทําพิธีโดยผู้เฒ่าผู้แก่จะนําเอาไก่ต้มและกรวย

ดอกไม้ธูปเทียนไปบอกกล่าวผีเรือนหรือผีบรรพบุรุษเพ่ือให้รับทราบว่าจะมีการทําพิธีแต่งงาน เมื่อบอกกล่าวแก่

ผีบรรพบุรุษแล้วแม่เจ้าสาวก็จะนําเอาเจ้าสาวออกมาจากห้องเพ่ือมาทําพิธีสู่ขวัญผูกข้อมือ เจ้าสาวก็จะแสดง

อาการเสียอกเสียใจที่จะต้องจากพ่อแม่และเรือนที่อยู่ไปเป็นสะใภ้ที่เรือนสามีซึ่งหญิงสาวขมุแกวนเมื่อแต่งงาน

ออกเรือนไปแล้วจะอยู่อาศัยกับสามีที่เรือนสามีและนับถือผีของครอบครัวเครือญาติฝุายสามีและเป็นสมบัติ

ของครอบครัวฝุายชาย อย่างไรก็ตามหลังพิธีการแต่งงานการที่ฝุายหญิงจะย้ายไปอยู่ที่เรือนฝุายชายนั้นขึ้นอยู่

กับการกําหนดเวลาของฝุายเจ้าสาวซึ่งฝุายเจ้าบ่าวจะต้องอยู่ที่เรือนเจ้าสาวอาจจะปี สองปี หรือสามปีก็แล้วแต่

หลังจากนั้นจึงจะขออนุญาตทางพ่อแม่ฝุายหญิงเพ่ือนําเอาภรรยาตนเองกลับไปอยู่ยังเรือนพ่อแม่ตนเอง การ
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แต่งงานของชาวขมุแกวนในปัจจุบันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างในรายละเอียดทั้งนี้เนื่องจากการที่รับเอา

วัฒนธรรมสมัยใหม่จากภายนอกชุมชนเข้ามาผสมผสานแต่อย่างไรก็ตามพ้ืนฐานหลักของการประกอบพิธี

แต่งงานคือการต้องบอกกล่าวแก่ผีบรรพบุรุษและการทําพิธีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งหากไม่ดําเนินการดังกล่ าวจะทํา

ให้ผิดผีและอาจจะเกิดการเจ็บปุวยจนถึงแก่ชีวิตได้ 

 หลังจากที่ทําพิธีแต่งงานเรียบร้อยแล้วความสัมพันธ์ของสองตระกูลก็จะกลายมาเป็นเครือญาติผ่าน

การเกี่ยวดองทางการแต่งงานซึ่งเป็นลักษณะรูปแบบหนึ่งของการสร้างความเป็นเครือญาติที่เกิดขึ้นในสังคม

ชุมชนขมุแกวน นอกจากความเป็นเครือญาติพ่ีน้องที่ผ่านการนับถือผีบรรพบุรุษสายเดียวกันซึ่งเป็นเครือญาติ

ที่มาจากการสืบสายโลหิต ดังนั้นเราจะเห็นว่าความเป็นเครือญาติของชาวขมุแกวนที่พูหวานใต้จะมีสอง

ลักษณะคือ ลักษณะแรกความเป็นเครือญาติที่มาจากการสืบสายโลหิตและการนับถือผีบรรพบุรุษสายเดียวกัน 

และลักษณะที่สองความเป็นเครือญาติที่มาจากการเกี่ยวดองผ่านการแต่งงาน ความเป็นเครือญาติเป็นสิ่งที่

สําคัญและมีความหมายต่อการดําเนินชีวิตและบทบาทสถานภาพทางสังคมในชุมชนเนื่องจากขมุมีระบบการ

ผลิตที่ใช้แรงงานเป็นหลักการที่มีเครือญาติมากแสดงถึงการมีกําลังแรงงานที่จะช่วยในการจัดการในระบบการ

ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการลงแรงเอามื้อเอาวันในการช่วยกันทํางานไร่ข้าวและการทํานา 

นอกจากนี้หากมีกรณีที่เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชนความเป็นเครือญาติก็สามารถที่จะช่วยลดทอน

ความรุนแรงลงผ่อนจากหนักเป็นเบาและคลี่คลายปัญหาด้วยการทําความเข้าใจกันผ่านความเป็นเครือญาติ 

ดังนั้นจะเห็นว่าความเป็นเครือญาติเป็นเสมือนสถาบันทางสังคมรูปแบบหนึ่งที่นํามาซึ่งการสร้างสัมพันธภาพที่

ดีของคนในชุมชนขมุด้วยกันและช่วยลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

 

บทบาทหญิงชายและอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมของขมุแกวนพูหวานใต้ 

 สําหรับสังคมขมุแกวนแล้วการกําหนดสถานะและบทบาทชายหญิงนั้นเราอาจทําความเข้าใจได้จาก

ปรากฏการณ์ทางวิธีคิดและพฤติกรรมที่เกิดจากกิจวัตรประจําวันโดยพบว่าการกําหนดบทบาทชายหญิงของ

ชาวขมุนั้นมาจากโลกทัศน์เกี่ยวกับผู้ชายและผู้หญิงที่เริ่มต้นมาตั้งการกํา เนิดมนุษย์อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ที่

สะท้อนจากการมีอํานาจของหัวหน้าครัวเรือนและการประกอบประเพณีพิธีกรรมต่างๆจะเป็นบทบาทของ

ผู้ชาย รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่สําคัญๆในครัวเรือน บทบาทของผู้ชายและผู้หญิงจึงถูกกําหนดมาตั้งแต่

เกิดที่ทราบว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ซึ่งบทบาทดังกล่าวจะถูกกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม 

(Socialization) ของพ่อแม่เลี้ยงดูแล อบรมบ่มนิสัย รวมถึงญาติพ่ีน้องและคนในชุมชนที่จะทําให้เด็กที่เติบโต

ขึ้นมาเรียนรู้ว่าตนเองเป็นเพศชายต้องทําอย่างไร เพศหญิงต้องทําอย่างไรในการดําเนินชีวิตและการประกอบ
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กิจวัตรในชีวิตประจําวันกระบวนการเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดและบ่มเพาะผ่านการปฏิบัติหรือลงมือทําไปพร้อม

กับการเรียนรู้จากชีวิตจริง เช่น การทํางานบ้านของผู้หญิงซึ่งเด็กหญิงจะเรียนรู้วิธีการทําความสะอาดบ้านเรือน 

การหุงหาอาหาร ทํากับข้าวจากแม่ ยาย ย่า หรือพ่ีสาว เรียนรู้การดูแลเด็กจากการเลี้ ยงน้อง เป็นต้น ขณะที่

เด็กผู้ชายก็จะเรียนรู้การหาอาหารจากพ่อ ปูุตาหรือพ่ีชายที่พาทํา เช่น การออกไปทําไร่ การทําเครื่องมือดักจับ

สัตว์และการออกไปวางกับดักสัตว์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการเรียนรู้การใช้ชีวิตประจําวันและเป็นการ

สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทชายหญิงไปพร้อมๆกัน 

 นอกจากนี้บทบาทชายหญิงของสังคมขมุยังสะท้อนผ่านการแต่งงานเมื่อฝุายผู้หญิงจะกลายเป็นสมบัติ

ของตระกูลฝุายชายหลังจากที่ทําพิธีแต่งงานและย้ายออกจากเรือนพ่อแม่ตัวเองไปอยู่ยังเรือนฝุายชาย และ

หากเมื่อฝุายชายเสียชีวิตลงก่อนและภรรยายังสาวผู้ที่จะเป็นคนตัดสินใจในการให้ลูกสะใภ้แต่งงานใหม่และ

เรียกสินสอดคือพ่อแม่ฝุายสามีเดิมเพราะถือว่าเป็นคนของครอบครัวฝุายสามีไปแล้ว (สถาบันค้นคว้ากฎหมาย

และร่วมมือกับต่างประเทศ, 2009-2010) จะเห็นว่าสถาบันทางสังคมครอบครัวของชาวขมุก็เป็นส่วนหนึ่งที่มี

บทบาทในการกํากับสถานภาพทางสังคมของบทบาทชายหญิงผ่านความเชื่อและประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกัน

มา อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันความเข้มข้นเรื่องนี้เริ่มคลี่คลายลงในชุมชนขมุพูหวานใต้เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมที่มีการรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เข้ามาใช้ในวิถีชีวิต

มากขึ้น อย่างไรก็ตามในแง่ของบทบาทหญิงชายในชีวิตประจําวันแล้วนั้นเราก็จะพบเห็นผู้หญิงที่มีบทบาทใน

ด้านการดูแลครอบครัว ดูแลลูก และการทํางานต่างๆในครัวเรือน แม่บ้านจะตื่นมาแต่เช้าเพ่ือนึ่ งข้าวและ

ทําอาหาร ส่วนลูกสาวก็จะช่วยเป็นลูกมือและเก็บกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ส่วนพ่อบ้านเมื่อตื่นขึ้นมาก็จะ

พักผ่อนเพ่ือรอรับประทานอาหารเพ่ือจะไปทํางานในไร่ต่อ หรือบางคนตื่นเช้ามาก็ไปดูกับดักสัตว์ที่วางไว้ สิ่ง

เหล่านี้เป็นกิจวัตรประจําวันที่เกิดขึ้นและสะท้อนให้เห็นถึงการแบ่งงานกันทําในวิถีชีวิตของชาวขมุซึ่งล้วนแต่

เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือการดํารงชีพ แต่ขณะที่กิจกรรมทางด้านประเพณีพิธีกรรมที่เป็นความเชื่อทาง

ศาสนาแล้วบทบาทของผู้ชายจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการจัดการเกือบทั้งหมด ผู้หญิงจะทําหน้าที่เป็นเพียงผู้ช่วย

ในการตระเตรียมสิ่งของและเครื่องเซ่นไหว้เท่านั้น  

 อย่างไรก็ตามบทบาทชายหญิงไม่ได้มีสถานะที่กําหนดไว้แบบตายตัวในกิจกรรมประจําวันแต่หากมี

การปรับเปลี่ยนไปตามสภาพความเหมาะสมและสถานการณ์นั้น เช่นการเลี้ยงดูบุตรหลานก็อาจเป็นหน้าที่ของ

ผู้ชายทั้งพ่อ ปูุตาหรือพ่ีชายหากแม่หรือพ่ีสาวพ่ีไม่อยู่ เป็นต้น ดังนั้นเราจึงมิอาจจะสรุปได้อย่างตายตัวถึง

บทบาทชายหญิงทีเ่ป็นรูปแบบเดียวแต่หากมิติและมุมมองของความสัมพันธ์ชายหญิงนั้นเกิดขึ้นได้หลากหลาย

และการวางตําแหน่งแห่งที่ของบทบาทและสถานะ ถึงแม้ว่าเพศชายจะมีบทบาทหลักในการประกอบพิธีกรรม

ที่สําคัญของครัวเรือนและชุมชน และขณะเดียวกันผู้หญิงก็มีบทบาทและสถานะทางสังคมที่สําคัญกว่าในแง่



68 
 

ของระบบการผลิต เราจะเห็นว่าชาวขมุให้ความสําคัญกับการผลิตที่เกี่ยวกับข้าวและพืชพรรณธัญญาหารซึ่ง

เป็นสิ่งสําคัญสูงสุดในการดํารงชีวิตบทบาทตรงนี้กลับเป็นหน้าที่หลักของผู้หญิงโดยผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านของ

ครอบครัวหรือผู้อาวุโสผู้หญิงในครอบครัวจะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับระบบการผลิต

เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวข้าว ผู้หญิงจะเป็นผู้นําและเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และเป็นสื่อที่เชื่อมโยงไป

ถึงอํานาจเหนือธรรมชาติที่ชาวขมุเคารพนับถือนั่นคือเทพยดาที่ดูแลรักษาข้าวและรักษาดินซึ่งก็คือแม่โพสพที่

เป็นขวัญข้าวและแม่ธรณีที่เป็นผู้ปกปักรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินในความหมายที่เรารับรู้ในวัฒนธรรม

ชาวนาไทยนั่นเอง ดังนั้นบทบาทชายหญิงจึงเป็นเรื่องของการปรับตัวและการปรับความสัมพันธ์ทางสังคมใน

ระดับต่างๆระหว่างเพศเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชาวขมุที่แตกต่างไปจาก

กลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆและบทบาทดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ของการทําหน้าที่ตามบทบาททาง

สังคมของคนในครอบครัวและในชุมชนของมนุษย์เรานั่นเอง 

 

ดนตรีและอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมของขมุแกวนพูหวานใต้ 

 ดนตรีเป็นการแสดงออกทางสังคมวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งของสังคมมนุษย์เรา กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจะมี

การสร้างสรรค์ดนตรีและการขับร้อง ร่ายรํา เป็นศิลปวัฒนธรรมของตนเองขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ในการ

แสดงออกถึงความสุข ความสนุกสนานของคนในชุมชน โดยเฉพาะเมื่อยามว่างเว้นจากการทํางานในฤดูกาล

เก็บเกี่ยวแล้วเราจะพบเห็นว่ามีประเพณีพิธีกรรมเฉลิมฉลองหลังการเก็บเกี่ยวและขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ

ธรรมชาติแวดล้อมที่ช่วยทําให้ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ กลุ่มชาติพันธุ์ขมุเองก็เช่นเดียวถึงแม้ว่าผู้เขียนเองที่

ทํางานคลุกคลีกับชาวขมุมานานจะไม่เห็นศิลปะการร่ายรําของชาวขมุแบบกลุ่มชาติพันธุ์อื่นอย่างเช่นชนกลุ่มไต

ที่จะมีศิลปะการฟูอนรําที่อ่อนช้อยสวยงาม แต่สําหรับชาวขมุแล้วจะมีศิลปะร่ายของผู้ชายเกี่ยวกับการรําดาบ 

ซึ่งอาจจะเป็นสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่อยู่ในปุามาก่อนการรําดาบ

ของเพศชายึงเป็นการแสดงออกถึงพลังอํานาจของนักต่อสู้ ที่เคยมีมาในอดีต เครื่องดนตรีของชาวขมุจึง

ประกอบไปด้วยกลอง ฉาบและฆ้องเป็นหลัก นอกจากจะใช้เพ่ือประกอบการแสดงและร่ายรําดาบแล้ว ฆ้อง

เป็นเครื่องดนตรีที่สําคัญในการประกอบพิธีกรรม ฆ้องใบใหญ่มีความจําเพาะและเป็นอัตลักษณ์พิเศษที่เราพบ

เห็นได้เฉพาะในชุมชนขมุที่มีการนับถือผีและการประกอบพิธีกรรมประจําปี ขมุจะใช้ฆ้องนี้ตีเพ่ือเป็นสัญญาณ

บอกกล่าวสื่อไปถึงผีหรือเทพยดาที่ตนเองนับถือให้รับรู้ถึงการเซ่นไหว้และการให้ความเคารพนับถือเพ่ือให้

ตนเองและสมาชิกในชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 
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รูปภาพที่ 3-17 กลองสีบรอนซ์และฆ้องของขมุแกวนใช้ในการประกอบพิธีกรรมประจําปี 

 

 กลองสีบรอนซ์ที่ทําจากโลหะ (รูปภาพที่ 3-16) เป็นสมบัติที่มีค่ามากที่สุดของชาวขมุ (Tayanin and 

Vang,1992) เนื่องจากกลองดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของความมีอํานาจและการสร้างความปลอดภัยและการทํา

ให้ตนเองมีคุณค่าของชาวขมุ ขมุกล่าวว่ามีสิ่งของสองสิ่งคือกลองสีบรอนซ์และไหสีดําคนที่ร่ํารวยเท่านั้นที่จะ
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สามารถครอบครองกลองสีบรอนซ์และไหสีดําที่นํามาตกแต่งไว้ในเรือนได้ กลองและไหสีดําดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่

บ่งบอกสถานะทางสังคมและเป็นสิ่งที่จะนํามาซึ่งสุขภาพที่ดีของเจ้าของที่ครอบครอง โดยกลองดังกล่าวจะเก็บ

ไว้นอกหมู่บ้านยกเว้นมีเทศกาลงานเฉลิมฉลอง เนื่องจากมีพลังอํานาจเวทย์มนต์ที่จะปกปูองคุ้มครองคนชุมชน

ให้อยู่ดีมีสุข อย่างไรก็ตามในพูหวานใต้แล้วกลองดังกล่าวมีเพียงอันเดียวที่เป็นของคนทั้งหมู่บ้านและจะ

นํามาใช้ในการประกอบพิธีเลี้ยงผีเมืองและการจัดงานเฉลิมฉลองประจําปีเท่านั้น 

 นอกจากกลองและฆ้องซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เพ่ือประกอบพิธีกรรมแล้ว ในวิถีชีวิตของชาวขมุมีการ

ประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่ทําจากไม้ไผ่ขึ้นอย่างเช่นขลุ่ย โดยขลุ่ยเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมนํามาใช้เปุาประกอบกับ

การขับร้องลํานําที่เรียกว่า “เติ่ม” ซึ่งเป็นบทเพลงและกลอนของชาวขมุ การขับลํานําบทเพลงของชาวขมุจะ

ถูกนํามาใช้ในชีวิตประจําวันหลายกรณีตามโอกาส เช่น การเปุาขลุ่ยและขับลํานําบทเพลงเพ่ือเกี้ยวพาราสีของ

หนุ่มสาวสมัยก่อนหนุ่มสาวที่จะตกลงปลงใจแต่งงานกันจะผ่านประสบการณ์ชีวิตผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับการ

เกี้ยวพาราสีและการขับลํานําบทเพลง ปัจจุบันการเกี้ยวพาราสีโดยการเปุาขลุ่ยและขับลํานํานั้นเริ่มหายไปแต่ 

การเปุาขลุ่ยและการขับกลอนลํานําจะถูกนํามาใช้ในงานรื่นเริง เช่น พิธีแต่งงาน พิธีขึ้นเรือนใหม่ พิธีเฉลิมฉลอง

ต่างๆ ขณะที่การเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวปัจจุบันก็เปลี่ยนรูปแบบไป 

 

 

รูปภาพที่ 3-18 เครื่องดนตรีจากไม้ไผ่ของชาวขมุ  

ที่มา: Smithsonian Folkways Recording (1999)  
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 ดนตรีขมุในปัจจุบันจะเป็นบทเพลงร่วมสมัยและเครื่องดนตรีสากลที่นํามาใช้ประกอบในการบรรเลง

ซึ่งเป็นดนตรีที่ไม่ใช่วิถีชีวิตดั้งเดิมแต่เป็นประยุกต์ของนักร้องชาวขมุ ซึ่งเพลงพวกนี้จะมีการอัดแผ่นซีดีขายและ

มีการเปิดในรายการวิทยุประจําวันที่เราสามารถได้ยินและรับฟังจากการที่ลงพ้ืนที่วิจัย ดังนั้นเราจะเห็นว่าการ

ปรับเปลี่ยนเรื่องวัฒนธรรมทางด้านดนตรีนั้น ชาวขมุเองก็มีพัฒนาการที่รับเอาดนตรีสมัยใหม่เข้ามาในวิถีชีวิต

มากขึ้น ถึงแม้ว่าในพ้ืนที่วิจัยอย่างพูหวานใต้จะไม่มีนักร้องนักดนตรีที่บรรเลงเพลงสมัยใหม่แต่เราก็รับรู้ได้จาก

การที่ชาวขมุในชุมชนเปิดวิทยุรับฟังเพลงในยามที่ทํางานในไร่และยามเมื่อพักผ่อนอยู่กับบ้านเรือน เป็นต้น 

 

 

รูปภาพที่ 3-19 กลองที่ใช้ในการตีเพื่อประกอบพิธีกรรมและการแสดงดนตรีของขมุแกวน 

 

ความเชื่อและพิธีกรรม: การสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมของขมุแกวนพูหวานใต้ 

 ขมุเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการมีเวทมนตร์คาถาอาคม ซึ่งอาจจะมาจากเหตุผล

หนึ่งที่กลุ่มชาติพันธุ์ได้พบเห็นจากการประกอบพิธีกรรมต่างๆในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ชาวขมุยังนิย มสัก

ยันต์ตามร่างกายทั้งผู้ชายและผู้หญิงโดยเฉพาะสมัยก่อนและเราจะพบเห็นในคนเฒ่าคนแก่ในปัจจุบัน ส่วนคน

รุ่นใหม่จะไม่ค่อยนิยมสักยันต์ในชุมชนเราจึงพบเห็นแต่ในเฉพาะคนเฒ่าคนแก่เท่านั้น ชาวขมุมีความเชื่อ
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เกี่ยวกับอํานาจเหนือธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องผี (Animism) หรือที่เรียกว่า “โร๊ย” ผี

จึงมีหลายประเภท และมีความแตกต่างของลําดับชั้นศักดินา ผีที่ขมุแกวนพูหวานใต้เคารพนับถือได้แก่ ผีเมือง

หรือผีอารักษ์ “อาฮัก” ผีบ้าน หรือ “โร๊ยกุ้ง” ผีเรือนเป็นผีบรรพบุรุษหรือ “โร๊ยก๊าง” ผีไร่ หรือ “โร๊ยเร๊ะ” ผีฟูา

ผีแถน หรือ “โร๊ยละวาง” และผีอ่ืนๆที่มักจะทําให้เกิดการเจ็บปุวยเป็นผีร้ายได้แก่ ผีน้ํา หรือ “โร๊ยอ้ม” ผีปุาช้า 

“โร๊ยก๊ด” ผีต้นไม้ใหญ่ หรือ “โร๊ยสอองนํา” ผีจอมปลวกหรือ “โร๊ยปึ๊นัม” เป็นต้น ผีเหล่านี้จะเห็นว่ามีทั้งผีดี

และผีร้ายในวิธีคิดของชาวขมุ การประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ทั้งก่อนและหลังกิจกรรมต่างๆหรือการเจ็บปุวยจึง

เป็นกระบวนการที่สร้างอํานาจการต่อรองกับผีหรืออํานาจเหนือธรรมชาติเพ่ือให้ตนเองอยู่ดีมีสุข นอกจาก

ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องผีแล้วขมุยังมีความเชื่อเรื่องวันเวลาฤกษ์งามยามดีและปฏิทินในการ

ประกอบกิจวัตรประจําวันต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.ความเชื่อเรื่องวันเวลาและการประกอบประเพณี 

 ความเชื่อเกี่ยวกับวันเวลาเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของชาวขมุแกวน เนื่องจากชาวขมุ

มีความเชื่อเกี่ยวกับอํานาจเหนือธรรมชาติโดยเฉพาะอํานาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพยดาและผีที่เป็นตัวควบคุม

กํากับการทํากิจกรรมต่างๆในวิถีชีวิตดังนั้นการออกจากเรือนหรือการออกไปทํากิจกรรมต่างๆจะต้องมีฤกษ์งาม

ยามดี ขมแุกวนที่พูหวานใต้มีการนับวันเวลาคล้ายคลึงกับขมุกลุ่มอ่ืนๆแต่อาจมีความแตกต่างของสําเนียงเสียง 

โดยมีการนับวันที่เรียกว่า “มื่อ” ที่นับในรอบ 10 วันคือ กาบ ลับ ละวาย เมิง เปริ๊ก กั๊ด ก๊ด ลวง เต่าและกา ซึ่ง

วันที่ชาวขมุถือว่าเป็นวันหยุดพักคือละวายที่หมายถึงวันเสือ และเป็นวันที่จะถูกกําหนดไว้สําหรับประกอบ

พิธีกรรมในเดือนต่างๆ ขณะที่การทําการผลิตเป็นการกําหนดรอบเดือนในหนึ่งปีที่ต้องทําการผลิตโดยมีสภาพ

ภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและกิจกรรมทางการเกษตร ส่วนกิจกรรมที่

สัมพันธ์กับการผลิตทางสังคมวันเวลาของเดือนจะเป็นตัวกําหนดการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะประเพณีพิธีกรรม

ต่างๆ ซึ่งขมุมีการลําดับเดือนดังนี้ 

 เดือนเจียง-เดือนยี่หรือม่งเจียง-ม่งยี่เป็นช่วงระยะเวลาหลังจากทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตและขนข้าวขึ้น

ยุ้งฉางแล้วแล้วราวๆเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ชาวขมุจะมีการประกอบพิธีกรรมเฉลิมฉลองผลผลิต

หรือ “บุนเกร่อ” หรือพิธีทําบุญปีใหม่ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีของการผลิตใหม่ที่กําลัง

จะมาถึงซึ่งจะมีสองลักษณะคือลักษณะแรกการเฉลิมฉลองในระดับครอบครัวของแต่ละครอบครัวจะมีการฆ่า

ไก่เพ่ือสู่ขวัญภายในครอบครัวตนเองและอาจจะมีการเชิญญาติพ่ีน้องมาร่วมดื่มเฉลิมฉลองเหล้าไหหรือ “ปูจอุ๊

หรือปูจกะต้อง” ลักษณะที่สองเป็นการเฉลิมฉลองในระดับของคนทั้งชุมชนซึ่งจะมีผู้อาวุโสในชุมชนและ “ลื่อ

กอนกุ๊ง” เป็นผู้นําทําพิธี ซึ่งการทําพิธีกรรมจะฆ่าควายหนึ่งตัวแต่ละครัวเรือนก็จะนําเอาเหล้าไหมาร่วมกันมี
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การขับร้องเต้นรําอย่างสนุกสนาน อย่างไรก็ตามพิธีกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ที่ฆ่าควายนั้นจะไม่ได้ทําทุกปีแต่จะ

ทําทุกๆสามปี พร้อมกับการทําพิธีเลี้ยงผีเมืองหรือผีอารักษ ์

 เดือนสามหรือม่งซามประมาณเดือนมกราคม เป็นเดือนที่ชาวขมุจะเริ่มต้นถางไร่เตรียมพ้ืนที่หรือ 

“เหรื่อมเร๊ะ” เพ่ือรอการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงหรือบางครอบครัวก็อาจะเริ่มลงมือถางตั้งแต่ปลาย

เดือนยี่ ตามความเชื่อของชาวขมุสมัยก่อนนั้นก่อนจะเริ่มต้นลงมือแผ้วถางไร่จะทําพิธีกรรมบอกกล่าวให้ผีเจ้าที่

เจ้าทางเจ้าปุาเจ้าเขาเจ้าแม่น้ําลําห้วยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับทราบและมารับเอา

เครื่องเซ่นไหว้โดยจะฆ่าแพะหนึ่งตัวเพ่ือประกอบการทําพิธีกรรม ซึ่งเป็นการบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวมา

เพ่ือให้ช่วยให้การทําการผลิตได้ผลและมีความโชคดีอยู่ดีมีสุข ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ หลังจากนั้นก็จะเริ่มลงมือแผ้ว

ถางปุาเพ่ือเตรียมพื้นท่ีทําไร่ปลูกข้าว นอกจานี้เดือนสามจะเป็นเดือนที่ชาวขมุจะทําพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีบ้านหรือ 

“โร๊ยกุ๊ง” ที่ชาวขมุในหมู่บ้านจะมาร่วมกันประกอบพิธีกรรม 

 เดือนสี่หรือม่งซี่ เป็นช่วงระยะเวลาที่เข้าสู่การเตรียมเผาไร่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากที่ตัดไม้

แผ้วถางปุาแล้วปล่อยทิ้งให้ตากแดดให้แห้งแล้ว จะลงมือทําการเผาไร่เพื่อเปิดพื้นท่ีให้โล่ง ชาวขมุจะทําเขตแนว

กันไฟเพ่ือไม่ให้ลุกลามไหม้ปุาหรือพ้ืนที่ของเพ่ือนบ้านใกล้เคียง การเริ่มต้นฤดูกาลทําไร่ของชาวขมุจะให้คน

หรือหัวหน้าครอบครัวที่มีการทําไร่ข้าวได้ผลผลิตดีมีปริมาณมากเป็นผู้เริ่มต้นจุดไฟเพ่ือเผาไร่ก่อนถือว่าเป็นการ

เอาเคล็ดในการที่จะทําให้ฤดูกาลปลูกใหม่ได้ผลผลิตที่ดีทุกครัวเรือน สมัยก่อนหากมีกรณีคนตายจากสาเหตุที่

จุดไฟเผาไร่และถูกไฟคลอกตายขมุถือว่าเป็นลางร้านจะต้องทําพิธีแก้ไขโดยครอบครัวคนที่เสียชีวิตจะต้องฆ่าวัว

หนึ่งตัวเพ่ือเลี้ยงเซ่นไหว้ผีสะเอ๊บ นอกจากนี้จะมีการฆ่าไก่หนึ่งตัว เป็ดหนึ่งตัว และสุนัขหนึ่งตัวประกอบด้วยใน

บริเวณพ้ืนที่ไร่ที่มีคนตาย หากเกิดกรณีไฟลามไหม้ไร่คนอ่ืนจะต้องเสียค่าปรับไหมเป็นสุนัขสองตัวและเงิน 70 

หมัน อย่างไรก็ตามปัจจุบันขมุแกวนพูหวานใต้มิได้ทําการถางไร่และบุกเบิกปุาใหม่เหมือนสมัยก่อนแล้ว

เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มจึงทํานาเป็นส่วนใหญ่ จะมีการทําไร่บริเวณเชิงเขาที่

อยู่ห่างออกไปจากไร่เดิมที่ปล่อยให้จีนเช่าปลูกกล้วยและบางส่วนที่ตนเองปลูกยางพารา พ้ืนที่ไร่ส่วนใหญ่จึง

เป็นที่ไร่ที่ไม่ได้ทิ้งไว้นานเกินสามปี ส่วนใหญ่ก็จะมีระยะเวลาเว้นช่วงทิ้งไว้สองสามปี ดังนั้นพิธีกรรมการเลี้ยง

เซ่นไหว้ที่กล่าวมาก็จะเหลือเพียงการทําพิธีบอกกล่าวแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพ้ืนที่ไร่เท่านั้นและจะเลี้ยงเซ่นไหว้เมื่อ

ตอนที่จะลงมือปลูกข้าวไร่  

 เดือนห้าหรือม่งฮาประมาณช่วงเดือนมีนาคม จะเป็นช่วงระยะเวลาพ้ืนที่ไร่ ทํารั้วรอบขอบชิด บาง

ครัวเรือนจะเริ่มลงมือปลูกพืชพรรณธัญญาหารต่างๆเอาฤกษ์เอายาม เช่น ปลูกข้าวโพดสาลีสามหลุม ปลูกข้าว
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สามต้น เป็นต้น จะมีการเก็บกวาดพ้ืนที่ไร่พวกเศษกิ่งไม้ ขอนไม้ต่างๆจะนํามากองรวมกันเพ่ือทําการเผาต่อ

เป็นการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมมากท่ีสุดเพ่ือรอการทําการปลูกข้าวในเวลาที่หน้าฝนจะมาถึง 

 เดือนหกหรือม่งฮกประมาณเมษายน เป็นช่วงระยะเวลาที่ชาวขมุจะทําพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีบ้านหรือ 

“โร๊ยกุ้ง” เป็นการทําพิธีกรรมเพ่ือบอกกล่าวผีบ้านเพ่ือที่จะเตรียมตัวลงมือทําไร่ปลูกข้าว และการบนบานบอก

กล่าวเพ่ือขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลและสามารถทําการผลิตที่ได้ผลดี สมัยก่อนชาวขมุก่อนที่จะทําการลงมือ

ปลูกข้าวไร่ในช่วงเวลานี้นั้นจะมีการคัดเลือกครอบครัวที่มีการปลูกข้าวไร่ได้ผลผลิตดีที่สุดมาเป็นผู้นําในการที่

จะปลูกข้าวเจ้าแรกของหมู่บ้านเพ่ือเป็นศิริมงคลเอาฤกษ์เอายามเพ่ือให้ข้าวในปีเพาะปลูกนี้ได้ผลผลิตที่ดี จะ

ห้ามครัวเรือนที่มีคนท้อง ครัวเรือนที่หย่าร้าง และเป็นหม้ายปลูกข้าวไร่ก่อนคนอ่ืนๆในชุมชน หลังจากที่

ครัวเรือนที่เป็นผู้บุกเบิกปลูกข้าวไร่เสร็จเว้นไว้หนึ่งวันจากนั้นครัวเรือนอ่ืนๆก็สามารถปลูกข้าวไร่ได้ ปัจจุบันพิธี

ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปสําหรับขมุที่พูหวานใต้การปลูกข้าวไร่จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละครัวเรือน และ

การวันเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความเชื่อเดิมที่เคยปฏิบัติมาเกี่ยวกับวันเดือนปีของชาวขมุ 

 เดือนเจ็ดถึงเดือนสิบหรือม่งเจ๊ด-ม่งซิบ ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมเป็นช่วงฤดูกาลทําไร่

ทํานา และสวน หลังจากที่มีการลงมือทําการเพาะปลูกข้าวเรียบร้อยแล้วชาวขมุจะสาละวนกับการดูแลไร่

เพ่ือให้ข้าวเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีมีข้าวพอกินตลอดปี โดยเฉพาะการดูแลไร่ข้าวนั้นจะต้องมีการดาย

หญ้ากําจัดวัชพืชหลายครั้งในหนึ่งฤดูกาลเพาะปลูก หากไม่ดูแลหญ้าขึ้นรกทึบก็จะทําให้ข้าวเจริญเติบโตไม่

เต็มที่หรือไม่เจริญเติบโตเพราะถูกแย่งธาตุอาหารปีนั้นก็อาจจะอดข้าวซึ่งเป็นภาวะของความยากลําบากและ

ทําให้ขาดแคลนอาหารเนื่องจากข้าวคืออาหารหลักที่สําคัญที่สุดในการดํารงชีวิต ขณะที่อาหารอ่ืนๆพวก

กับข้าวสามารถที่จะแสวงหามาได้จากปุา ลําห้วยหรือจากที่อ่ืนๆได้ ในระยะเวลาดังกล่าวที่ต้นข้าวเจริญเติบโต

สูงขึ้นมาประมาณ 30 เซนติเมตรบางครอบครัวอาจจะทําพิธีสู่ขวัญข้าวหรือ “ตุ๊กติ๊เงาะ” หรือ “เกียม่าเงาะ” 

โดยเอาไก่ต้มหนึ่งตัว ข้าวสุก เนื้อ เครื่องในไก่ทําพิธี เพ่ือให้ข้าวอยู่กับไร่ไม่ให้หลบหนีไปไหนข้าวจะได้

เจริญเติบโตอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตที่ดี ไม่ให้มีแมลงและสัตว์ต่างๆมาทําลาย ปัจจุบันมีการทําน้อยลงจะทํา

เฉพาะตอนลงมือปลูกข้าวไร่ที่ทําพิธีตาแฮก เลี้ยงผีไร่และสู่ขวัญ และตอนเก็บเก่ียวและขนข้าวขึ้นยุ้งฉางเท่นั้น 

 เดือนสิบเอ็ดถึงเดือนสิบสองหรือม่งซิบเอ๊ด-ม่งซิบซองประมาณกันยายนถึงตุลาคมเป็นช่วงระยะเวลาที่

สําคัญในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในไร่ในสวนที่ได้ดูแลมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนโดยเฉพาะข้าวไร่ หลังจาก

เก็บเกี่ยวข้าวและพืชพรรณธัญญาหารในไร่เสร็จก็จะทําพิธีเซ่นไหว้ขอบคุณผีไร่ และสู่ขวัญข้าว จากนั้นก็จะ

พักผ่อนและเตรียมเฉลิมฉลองในเดือนถัดไป 
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 อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนการทํางานและกิจกรรมทางการผลิตไปตาม

ความเหมาะสมเนื่องจากชาวขมุที่พูหวานใต้มิได้ทําไร่ข้าวอย่างเดียวเหมือนสมัยก่อน ระบบการผลิตทาง

การเกษตรมีหลายระบบทั้งการปลูกข้าวไร่ การทํานา การทําสวนยางพารา และการออกไปรับจ้างขายแรงงาน 

เป็นต้น ทําให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและแนวทางการทํากิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน พิธีกรรมจึง

จะมีเหลือเพียงกิจกรรมที่สําคัญๆเท่านั้น เช่นการสู่ขวัญข้าวก็จะทําตอนลงมือปลูกและตอนเก็บเกี่ยวข้าว

เท่านั้น เป็นต้น นอกจากนั้นก็จะมีพิธีกรรมในระดับชุมชนที่ร่วมกันจัดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเซ่นไหว้บวงสรวง

ผีต่างๆที่ชาวขมุเคารพนับถือ 

 

 2.ความเชื่อเรื่องผี อ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศาสนา 

 กลุ่มชาติพันธุ์ขมุเป็นกลุ่มชนที่นับถือผีเป็นหลักมาตั้งแต่อดีต เราจะเห็นว่าชาวขมุมีผีตามสถานที่ต่างๆ

ทั้งในตัวเรือนที่มีผีเรือนหรือผีบรรพบุรุษ หากเดินทางออกจากตัวเรือนก็จะมีผีบ้านเป็นผู้ที่มีอํานาจในการดูแล 

เหนือขึ้นกว่าผีบ้านคือผีเมืองหรือผีอาฮัก นอกจากนี้มีผีฟูาผีแถนที่เป็นผู้ที่ช่วยอํานวยเรื่องฝนฟูาให้ตกต้องตาม

ฤดูกาล ในไร่ก็จะมีผีไร่ ผีเหล่านี้เป็นผีดีที่คอยช่วยเหลือดูแลคนขมุแต่ผีเหล่านี้ก็อาจทําให้เกิดอันตรายหรือ

เจ็บปุวยก็ได้เมื่อมนุษย์นั้นไม่ให้ความเคารพนับถือ ลบหลู่หรือขาดการเซ่นไหว้ ส่วนผีร้ายนั้นก็มีหลายประเภท 

เช่น ผีปุาช้า ผีต้นไม้ใหญ่ ผีจอมปลวก ผีบวกน้ํา เป็นต้น สําหรับชาวขมุแกวนที่พูหวานใต้นั้นเป็นกลุ่มที่นับถือผี

เป็นหลักทั้งชุมชน ทําให้มีการประกอบประเพณีพิธีกรรมต่างๆเพ่ือเซ่นไหว้ผีที่พวกเขาเคารพนับถือเป็นประจํา

ในช่วงเวลาต่างๆในรอบปีดังนี้ 

 “โร๊ยก๊าง” คือผีเรือนหรือผีบรรพบุรุษ ชาวขมุแกวนเป็นกลุ่มที่นับถือผีตระกูลฝุายชายเนื่องจากเมื่อ

แต่งงานเรียบร้อยแล้วผู้หญิงเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งจะต้องไปอยู่กับครอบครัวฝุายชาย ซึ่งการบอกกล่าวผีบรรพ

บุรุษฝุายหญิงเมื่อตอนทําพิธีแต่งงานเป็นการบอกให้ทราบว่าผู้หญิงจะถูกตัดขาดจากความเป็นผีของครอบครัว

เดิมและไปเป็นคนของตระกูลผีฝุายสามีแทน ครัวเรือนขมุจะมีการนับถือผีเรือนตามสายตระกูลของใครของมัน 

ผีเรือนนี้ชาวขมุจะทําพิธีเลี้ยงเซ่นไหว้เมื่อกินข้าวใหม่และสู่ขวัญข้าว นั่นคือก่อนที่จะทําการเก็บเกี่ยวข้าวจะเอา

ข้าวที่เก็บเกี่ยวจากไร่บางส่วนก่อนมาทําพิธีกินข้าวใหม่โดยการเอาข้าวที่นึ่งสุกแล้วนั้นมาประกอบพิธีกรรม

ร่วมกับเครื่องเซ่นอ่ืนๆ เพ่ือเซ่นไหว้ให้กับผีเรือนเพ่ือเป็นการบอกกล่าวให้ผีเรือนได้รับทราบและมากิน

เครื่องเซ่นไหว้ที่มีข้าวใหม่และไก่ต้มและเหล้าไหมาเป็นเครื่องเซ่นและขอให้ผีเรือนช่วยเหลือดูแลปกปักรักษา

ทั้งสมาชิกในครัวเรือนให้อยู่ดีมีสุขและพืชผลการผลิตให้อุดมสมบูรณ์ ผู้ทําพิธีก็จะเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือ
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อาจจะเชิญข้าวจ้ําหรือลือกอนกุ๊งที่เป็นผู้นําทางพิธีกรรมมาเป็นผู้ทําก็ได้ จากนั้นก็จะเฉลิมฉลองเลี้ยงญาติพ่ี

น้องที่เชิญมาร่วมในพิธีดังกล่าว 

 

 

รูปภาพที่ 3-20 การดื่มเหล้าไหหรือปูจอุ๊หรือปูจกะต๋องของชาวขมุในพิธีกรรมต่างๆ 

 

 “โร๊ยอาฮักหรือโร๊ยเมือง” เป็นผีอีกตนหนึ่งที่ชาวขมุให้ความเคารพนับถือและมีความเชื่อว่าเป็นผีที่มี

อํานาจใหญ่กว่าผีอ่ืนๆเนื่องจากต้องดูแลรักษาบ้านเมือง จะทําพิธีกรรมเซ่นไหว้ที่ลานกลางหมู่บ้านคนในชุมชน

จะมาร่วมกันในพิธีกรรมดังกล่าว อุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมก็จะช่วยกันลงมือประดิษฐ์ขึ้นมา มี

สิ่งประกอบเครื่องเซ่น อาทิ ขันหมากพลู ดอกไม้ธูปเทียน เหล้าไห ข้าวปลาอาหาร ผลผลิตข้าว เผือก มัน จาก

ไร่ การเซน่ไหว้ผีเมืองโดยปกติทุกปีจะใช้หมู 2 ตัว ไก่ตัวผู้ 2 ตัว และเมื่อครบปีที่สามจะเลี้ยงด้วยการฆ่าควาย

หรือวัว 1 ตัวสลับกันไปตามรอบ ข้าวจ้ําหรือลือกอนกุ้งจะเป็นผู้นําทําพิธีซึ่งการเซ่นไหว้ดังกล่าวเป็นบนบานต่อ

ผีเมืองให้ช่วยดูแลปกปักรักษาไม่ให้มีอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บเกิดแก่คนในชุมชนรวมถึงการขอความ

ช่วยเหลือเกี่ยวกับการทํามาหากินให้สามารถทําการผลิตได้ผลดี มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดปี      



77 
 

“โร๊ยกุ้ง” เป็นผีบ้านหรือผีที่ดูแลทั้งชุมชน นายบ้านพูหวานใต้เล่าว่าขมุแกวนนั้นมีเทวดาบ้าน13 อยู่

สองแห่ง แห่งแรกอยู่กลางหมู่บ้านมีศาลกลางบ้านเป็นที่สิงสถิต และแห่งที่สองอยู่ชายปุาโดยในปีหนึ่งชาวขมุ

จะทําพิธีกรรมเซ่นไหว้ในเดือนสามและเดือนหก พิธีกรรมดังกล่าวจะทําการฆ่าหมู 2 ตัว ไก่ 2 ตัว พร้อมกับ

เครื่องเซ่นไหว้ กรวยดอกไม้ ธูปเทียน 5 อัน ขันหมากพลู บุหรี่มวน น้ําดื่ม เหล้าไห ข้าวสุก การเลี้ยงผีบ้านนั้น

เพ่ือเป็นการขอบคุณที่ช่วยดูแลรักษาทั้งคน สัตว์ สิ่งของในชุมชนให้อยู่ดีมีสุข ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ ไม่มี

โรคภัยไข้เจ็บระบาดล้มปุวย ส่วนการเลี้ยงเซ่นไหว้ในเดือนหกครั้งที่สองนอกจากด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วชาว

ขมุยังเซ่นไหว้เพ่ือขอให้เกี่ยวกับดินฟูาอากาศให้ฝนตกดีพืชพรรณอุดมสมบูรณ์ ชาวขมุจะทําพิธีทํานายเพ่ือ

พยากรณ์เกี่ยวกับธรรมชาติโดยเสี่ยงทายจากการดูกระดูกและคางไก่ต้มที่นํามาเซ่นไหว้ รวมทั้งเมล็ดธัญพืชที่

ใช้ในการเพาะปลูก เช่น ข้าวโพดสาลี ถั่ว เมล็ดแตง ฟักทอง เป็นต้น ซึ่งการเซ่นไหว้และเสี่ยงทางดังกล่าวเป็น

สิ่งที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและกําลังใจให้กับคนขมุในการที่จะทําไร่และเพาะปลูกในลําดับถัดไป 

 “โร๊ยล๊ะวาง” หรือผีแถนผีฟ้า เป็นผีที่ชาวขมุแกวนเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอํานาจในการดลบันดาลให้เกิดฝน

ฟูาตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งความเชื่อเรื่องผีแถนนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นความเชื่อร่วมของคนในอุษาคเนย์ที่มีเรื่อง

เล่ามากมายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง บุนมี เทบสีเมือง (2004) กล่าวว่านิทานพ้ืนบ้านพญา

แถนเป็นมรดกร่วมทางวัฒนธรรมและอารยธรรม (Culture and civilization) ของชนชาติลาว ซึ่งเขาได้

รวบรวมเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญาแถนว่าเป็นความเชื่อของคนในอุษาคเนย์โดยเฉพาะในประเทศลาว มีความเชื่อ

และประเพณีปฏิบัติเกี่ยวกับพญาแถนที่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีในหมู่บ้านต่างๆ เช่นเดียวกัน

ในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่ไทบ้านต่างๆได้จัดประเพณีพิธีกรรมการบวงสรวงผีแถนกันทุกปี

ในช่วงเดือนเมษายนโดยกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาวมีความเชื่อว่าพญาแถนมีบทบาทมากมายต่อมนุษย์ เช่นการ

สร้างโลกมนุษย์ การสร้างกฎเกณฑ์กติกาการอยู่ร่วมกัน และการลงโทษ เป็นต้น กลุ่มชาติพันธุ์ไทย -ลาวจึงให้

ความเคารพนับถือและทําพิธีเซ่นไหว้เพ่ือขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลสามารถทํานาทําไร่ได้ผลผลิตดี มิให้เกิด

ความเจ็บปุวย เป็นต้น (ประยงค์ แสนบุราน,2555) สําหรับชาวขมุเองที่อาศัยอยู่ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ลาวลุ่มที่

มีวัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวกับพญาแถนน่าจะได้รับเอาวัฒนธรรมความเชื่อดังกล่าวมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของวัฒนธรรมตนเองเนื่องจากมีเปูาหมายของการเซ่นไหว้เพ่ือสิ่งเดียวกันนั่นคือความอุดมสมบูรณ์และการที่มี

ฝนตกต้องตามฤดูกาล ดังนั้นในแต่ละปีก่อนฤดูกาลลงมือทําการผลิตก็จะทําพิธีเซ่นไหว้บวงสรวงดังกล่าว 

    

                                                           
13 นายบา้นพูหวานใต้เปรยีบเทียบวา่ในกลุ่มคนลาวและคนไตจะมีความเช่ือเรื่องเทวดาหรือเทพยดาซึ่งชาวขมุก็มี

ความเชื่อในลักษณะดังกล่าวแต่ในภาษาขมุเรียกว่าผหีรือโร๊ยกุ๊งตามวัฒนธรรมของคนขมุ (สัมภาษณ์, 2559) 
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รูปภาพที่ 3-21 สัญลักษณ์ของการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงผีแถนผีฟูา 

 

 “โร๊ยเร๊ะ” หรือผีไร่และผีตาแฮก เป็นผีที่มคีวามสําคัญในระบบการผลิตที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงในข้างต้น

เกี่ยวกับระบบการผลิตการทําไร่ทํานา ชาวขมุทุกกลุ่มที่นับถือผีอยู่และผู้เขียนได้ทํางานในพ้ืนที่ด้วยพบว่าจะมี

การทําพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีไร่ทั้งก่อนลงมือทําไร่และหลังจากการที่ทําการเก็บเกี่ยวข้าวไร่ ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าว

เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของการทําการผลิตซึ่งเป็นระบบที่มีความสําคัญยิ่งต่อการดํารงชีวิตในปีนั้นๆเนื่องจาก

ข้าวเป็นพืชอาหารหลักที่สําคัญดังที่ชาวขมุในพ้ืนที่ต่างๆกล่าวไว้ ขอเพียงมีข้าวกินกับข้าวนั้นสามารถหาจากที่

ต่างๆได้ ชาวขมุจึงให้ความสําคัญกับกระบวนการและขั้นตอนในการดูแลรักษาข้าว การทําพิธีเลี้ยงผีไร่และ
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ตาแฮกจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนวิธีคิดและความสําคัญที่ชาวขมุแสดงออกต่อข้าวและอํานาจเหนือธรรมชาติที่

ตนเองเคารพนับถือ   

 

ความเจ็บป่วย อ านาจเหนือธรรมชาติและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของขมุแกวนพูหวานใต้ 

 สังคมของมนุษย์เราการเจ็บปุวยเป็นเรื่องปกติของการดําเนินชีวิต ชาวขมุเองก็เช่นเดียวกันที่ต้อง

ประสบกับความเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นในแต่ช่วงเวลาของชีวิตที่แตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขและปัจจัยส่วนบุคคล

และสิ่งแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ การศึกษาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลความเจ็บปุวยของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุใน

ประเทศลาวนั้นยังมิค่อยมีปรากฏให้เห็นมากนัก ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของมิติทางสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตการ

ดํารงชีพเป็นหลัก ขณะที่งานศึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาความเจ็บปุวยของชาวขมุในพ้ืนที่อ่ืนๆที่มีรายงาน

อาทิ การศึกษาของสุวิไล เปรมศรีรัตน์ (2533) ศึกษาภาษาของการดูแลรักษาพยาบาลของชาวขมุทาง

ภาคเหนือของไทย และการศึกษาการดูแลรักษาพยาบาลในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของชาวขมุใน

ประเทศจีน (Phatcharanurak, 2007) นอกจากนี้งานศึกษาของผู้เขียนเอง (เสถียร ฉันทะ, 2547) ที่พบว่า

ชาวขมุในพ้ืนที่ศึกษาชุมชนหนึ่งในจังหวัดเชียงรายมีวิธีคิดเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพแบบพ้ืนบ้านของ

ตนเองอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกระบบการดูแลสุขภาพที่เน้นเรื่องจิตใจโดยการแสดงออกผ่านสัญลักษณ์

ทางการประกอบพิธีกรรม และลักษณะที่สองการดูแลสุขภาพที่ใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาความเจ็บปุวย 

สําหรับชาวขมุแกวนทีพู่หวานใต้นั้นได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพของตนเองและวิธีการดูแล

รักษาดังนี ้

 ประการแรกความเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมดิน

ฟูาอากาศ เช่น การปุวยเป็นไข้หวัด หรือไข้ทั่วไปจากการสัมผัสอากาศที่เปลี่ยนแปลง หรือความเจ็บปุวย

กล้ามเนื้อจากการตรากตรําทํางานในไร่นา ความเจ็บที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็จะทําการดูแลรักษาแบบทั่วไปทั้งการ

รักษากินยาสมุนไพรพื้นบ้านและการซื้อหายาแผนปัจจุบันตามร้านมากินด้วยตนเอง 

ประการที่สองความเจ็บปุวยที่เกิดจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุต่างๆ เป็นความเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นจาก

การทํางานหรือการเดินทาง ชาวขมุจะเชื่อมโยงกับความเชื่อว่าตนเองเคราะห์ร้ายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นจาก

การทําผิดต่อผีหรืออํานาจเหนือธรรมชาติทั้งท่ีตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ การรักษาพยาบาลก็จะทําทั้งในลักษณะของ

การเยียวยาอาการทางกายภาพ เช่นมีบาดแผลก็ล้างแผลใส่ยา แขนขาหักก็เข้าเผือกรักษาตามอาการ ซึ่งใน

อดีตการรักษาก็จะรักษาแบบพ้ืนบ้าน ปัจจุบันมีสุขศาลาในหมู่บ้านชาวขมุก็จะไปรับการรักษาที่สุขศาลา หากมี
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อาการรุนแรงก็จะเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วซึ่งเป็นการรักษาพยาบาลแบบสมัยใหม่ 

อย่างไรก็ตามชาวขมุกจ็ะกลับมาทําพิธีกรรมตามความเชื่อเกี่ยวกับขวัญ เช่น สู่ขวัญผูกข้อมือ เป็นต้น 

 ประการที่สอง ความเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นจากพยาธิสภาพภายในร่างกายที่มองไม่เห็น ความเจ็บปุวยแบบ

นี้เป็นสิ่งที่ชาวขมุเชื่อว่ามาจากอํานาจเหนือธรรมชาติเป็นต้นเหตุ การวินิจฉัยและการตรวจสอบหาสาเหตุของ

ความเจ็บปุวยเริ่มแรกจึงเป็นหน้าที่ของหมอพ้ืนบ้านและหมอเซาะเมื่อก่อนเมื่อทําพิธีแล้วหาสาเหตุว่ามาจาก

อะไรที่เป็นต้นเหตุของการเจ็บปุวยก็จะการรักษาตามที่หมอเซาะเมื่อบอก เช่น ผีตนไหนที่เป็นต้นเหตุความ

เจ็บปุวยก็จะทําพิธีเลี้ยงเซ่นไหว้ผีเพ่ือให้หายจากความเจ็บปุวย หากอาการยังไม่ดีขึ้นก็จะไปหาหมอที่

โรงพยาบาลในเมืองห้วยทราย และบางรายก็กลับมาทําพิธีเลี้ยงผีต่อ หากไม่สามารถรักษาได้ชาวขมุก็เชื่อว่า

เป็นเพราะหมดบุญสิ้นอายุขัยเพียงเท่านี้  

 อย่างไรก็ตามเราจะเห็นว่าความเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นนั้นมิได้มีการวินิจฉัยหรือแยกออกจากกันอย่าง

สิ้นเชิงแต่หากเป็นวิธีคิดเกี่ยวกับความเจ็บปุวยในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นองค์รวม (Holistic care) นั่นคือ

ไม่ได้แยกความเจ็บปุวยทางร่างกายออกจากความเจ็บปุวยทางด้านจิตใจและความเชื่อต่างๆที่มีต่ออํานาจเหนือ

ธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นวิธีการดูแลรักษาพยาบาลของชาวขมุแกวนจึงผสมผสานวิธีการต่างๆเข้า

ด้วยกันในการเยียวยารักษาความเจ็บปุวยที่เกิดขึ้น ซึ่งมีวิธีการต่างๆดังนี้ 

“ตุ๊กติ๊ซู้รมาล” หรือการสู่ขวัญ ชาวขมุมีความเชื่อว่ามนุษย์เรา และสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ต่างก็มี

ขวัญที่เป็นแก่นกลางของการมีชีวิตอยู่หากขวัญหนีหายไปจากร่างกายจะทําให้เกิดความเจ็บปุวยตามมา การ

ทําพิธีจะเริ่มด้วยการเตรียมเครื่องและสิ่งของที่เป็นประกอบการสู่ขวัญ มีการทําบายศรี  ขันหมากพลู ดอกไม้

ธูปเทียน ข้าวปลาอาหาร น้ําดื่ม เหล้าไห ผลไม้ ข้าวสารใส่ชามมีไข่ไก่วางตรงกลาง มีข้าวเหนียวและสัตว์ที่

นํามาทําพิธีซึ่งจะมีอยู่สองประเภทขึ้นอยู่กับว่าจะเซ่นไหว้ด้วยสัตว์อะไรคือสู่ขวัญด้วยไก่ “ตีกติ๊ซู้รมาลอีเฮ้ียร” 

และสู่ขวัญด้วยหมู “ตุ๊กติ๊ซู้รมาลเซื้อง” หมอพิธีกรรมจะเป็นผู้ทําการเรียกขวัญด้วยคํากล่าวต่างๆและญาติพ่ี

น้องก็จะร่วมกล่าวคําเรียกขวัญด้วย หลังจากทําพิธีเสร็จก็จะทําการตอกไข่ไก่เพ่ือทํานายเสี่ยงทายให้เป็นเสร็จ

พิธี การทําพิธีสู่ขวัญนี้นอกจากคนที่ปุวยแล้วชาวขมุยังนิยมทําให้กับคนที่ฟ้ืนไข้หรือหายปุวยใหม่เพ่ือเป็นการ

เลี้ยงขวัญให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวเจ้าของจะได้มีร่างกายท่ีแข็งแรงฟ้ืนฟูร่างกายได้เร็วขึ้น    

การเลี้ยงผีเซ่นไหว้ผีเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ชาวขมุปฏิบัติเมื่อเกิดความเจ็บปุวยนายบ้านเล่าว่าวขมุเมื่อล้ม

ปุวยก็จะให้หมอเซาะเมื่อเป็นผู้ทําพิธีเพ่ือช่วยวินิจฉัยว่าความเจ็บปุวยเกิดจากอะไรผีตนไหนทําให้เจ็บปุวย เช่น 

ผีเรือน ผีปุา ผีต้นไม้ใหญ่ ผีปุาช้า ผีน้ํา เป็นต้น เมื่อหมอเซาะเมื่อบอกสาเหตุได้แล้วก็จะไปบนบานยังจุดที่เป็นที่

สิงสถิตของผีตนนั้นเพื่อขอให้พ่ียกโทษและรับเอาเครื่องเซ่นไหว้ที่จะนํามาเลี้ยงแก้บนขึ้นอยู่ว่าบนเป็นสัตว์อะไร 
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ซึ่งส่วนใหญ่จะบนเป็นไก่หรือหมู เมื่อทําพิธีบนบานผีเสร็จแล้วและคนปุวยมีอาการดีขึ้นก็จะไปทําพิธีแก้บนฆ่า

ไก่หรือหมูนําไปเซ่นไหว้ ณ จุดที่บนบานดังกล่าว เช่นหากเป็นผีไร่ก็ต้องไปบนบานที่ในไร่ ผีปุาผีต้นไม้ใหญ่ก็

ต้องไปบนบานชายปุา เป็นต้น หลังจากนั้นก็จะเอาอาหารและเครื่องเซ่นกลับมายังเรือนผู้ปุวยและนํามา

ทําอาหารเลี้ยงญาติพ่ีน้องที่มาร่วมพิธี  

จากที่กล่าวมาเราจะเห็นว่าชาวขมุแกวนมีวิธีการในการรักษาพยาบาลความเจ็บปุวยของตนเองที่ใช้

วิธีการแบบพ้ืนบ้านในมิติทางสังคมวัฒนธรรมในการเยียวยาเมื่อเกิดความเจ็บปุวยอย่างไรก็ตามปัจจุบันนั้นมี

การนํารับเอาการรักษาพยาบาลแบบสมัยใหม่เข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการที่มีสุขศ าลา

เกิดขึ้นหมู่บ้านทําให้การดูแลสุขภาพได้รับความรู้และแนวทางในการดูแลสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ทางการ

สาธารณสุขที่อยู่ประจําสุขศาลาและการรักษาแบบแผนปัจจุบัน ซึ่งชาวขมุในชุมชนจะใช้วิธีการที่ผสมผสานทั้ง

แบบสมัยใหม่และแบบพ้ืนบ้านร่วมกันด้วยความต้องการเพ่ือที่จะให้หายจากความเจ็บปุวย ดังนั้นเราจึงพบ

วิธีการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลทั้งแบบพ้ืนบ้านดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่อยู่ในวิถีชีวิตของชาวขมุ    

แกวนที่พูหวานใต้  

 

รัฐและชุมชน: พิธีกรรมและความสัมพันธ์เชิงอ านาจการสร้างอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ขมุฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง 

สังคมการเมืองในประเทศลาวนั้นเป็นการปกครองในระบบสังคมนิยมที่อํานาจในการปกครองอยู่ที่รัฐ

ส่วนกลางและการมอบอํานาจให้กับรัฐท้องถิ่นที่เป็นระดับแขวงในการปกครองดูแลประชาชนและมีอํานาจใน

การบริหารจัดการในพ้ืนที่แขวงที่ตนเองปกครองอยู่ พูหวานใต้เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นตรงกับขั้นเมืองหรือเจ้าเมือง

ห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ดังนั้นอํานาจในการบริหารจัดการในชุมชนจึงมีการคัดเลือกแต่งตั้งตัวแทนเข้ามา

ปกครองลูกแลลูกบ้านในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งแต่เดิมนั้นการปกครองดูแลของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุจะคัดเลือกผู้นํามา

จากผู้ที่เป็นผู้นําทางพิธีกรรมและปกครองโดยผู้อาวุโส อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและ

การจัดการของรัฐส่วนกลางทําให้การคัดเลือกผู้นําในชุมชนนั้นขึ้นอยู่กับการเห็นชอบของภาครัฐเป็นสําคัญ 

สําหรับชาวขมุแกวนที่พูหวานใต้นั้นมีนายบ้านที่ได้รับการคัดเลือกและเห็นชอบจากรัฐเป็นผู้ปกครองหมู่บ้าน 

โดยมีการเลือกผู้ช่วยนายบ้านและคณะกรรมการมาเป็นคณะทํางานในการปกครองดูแลหมู่บ้าน ซึ่งทั้งหมดก็

คือคนขมุในหมู่บ้านนั่นเองเพียงแต่อํานาจในการบริหารจัดการหมู่บ้านจะอยู่ภายใต้การปกครองของนายบ้าน

และคณะกรรมการที่แต่งตั้งข้ึนมา ส่วนระบบอาวุโสเดิมนั้นหมอพิธีกรรมต่างๆก็จะมีบทบาทในการเป็นผู้นําทาง

จิตวิญญาณแทนและเป็นผู้นําในการประกอบประเพณีพิธีกรรมต่างๆในชุมชนที่ชาวบ้านเคารพนับถือไม่ได้มี

บทบาททางการปกครองดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา 
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อย่างไรก็ตามแม้ว่าสังคม การเมืองในชุมชนของชาวขมุจะเปลี่ยนแปลงไปในแง่ของรูปแบบการ

การเมืองปกครองการที่อยู่ภายใต้อํานาจรัฐส่วนกลางตามระบบการปกครองประเทศ นายบ้านจะเป็นผู้ที่ทํา

หน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือชุมชนกับนโยบายและการทํางานในเชิงพัฒนาของภาครัฐที่สั่งลงมา

ทั้งในฐานะของตัวแทนรัฐในพ้ืนที่แต่ขณะเดียวกันก็ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของคนทั้งหมู่บ้านในการส่งสารไปยัง

รัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐในระดับสูงขึ้นไปตามลําดับ ดังนั้นเราจะเห็นว่าการเดินทางของสมาชิกลูกบ้านเมื่อจะ

ออกไปนอกถิ่นฐานเพื่อเดินทางไปทํางานที่อ่ืนก็จะต้องมาทําใบขออนุญาตจากนายบ้านเพ่ือเซ็นเอกสารรับรอง 

เป็นต้น ดังนั้นนายบ้านจึงเป็นผู้ปกครองที่ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้านในเรื่ องต่างๆด้วยระบบการ

ปกครองดังกล่าวทําให้ชาวขมุพยายามสร้างสัมพันธภาพกับชนชั้นปกครองเพ่ือปรับความสัมพันธ์เชิงอํานาจ

ทางการเมืองวัฒนธรรมของขมุแกวนกับเจ้านายที่เป็นตัวแทนรัฐในระดับเมืองและแขวง และชุมชนชาติพันธุ์

อ่ืนผ่านประเพณีพิธีกรรมประจําปีที่ตนเองจัดขึ้นมาโดยการเชิญเจ้าแขวงมาร่วมในการเป็นประธานของงาน

ประเพณีพิธีกรรมประจําปีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงการเข้าถึงอํานาจรัฐเพ่ือสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง

สามารถเชื่อมต่อกับอํานาจรัฐและการมีคุณค่าในสายตาของคนอ่ืนหรือกลุ่มชาติพันธุ์อื่น  

“บุนม่าเกรืฮ” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ใช้เชื่อมต่อในการสร้างสัมพันธภาพกับอํานาจรัฐ โดยเป็นประเพณี

พิธีกรรมของชาวขมุแกวนที่พูหวานใต้ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจําช่วงเดือนเจียง-เดือนยี่หรือเรียกว่า “บุนปิดปี” 

(สุกสว่าง สีมานะ และเอลิซาเบด ไพรสิก,2003) คําว่า เกรืฮ แปลว่าสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ของชาวขมุที่เกี่ยวพัน

เชื่อมโยงกับระบบการผลิตและความเชื่อเกี่ยวกับการตายของขุนเจืองที่ชาวขมุเคารพนับถือว่าเป็นวีระบุรุษใน

สมัยก่อน รวมถึงเป็นการทําบุญให้กับวิญญาณพ่อแม่หรือบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไป ในสมัยก่อนภายหลังที่มีการ

เก็บเก่ียวผลผลิตจากไร่นาแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนทุกครัวเรือนจะเตรียมงานพิธีกรรมภายในครอบครัว

ของตนเองโดยการทําพิธีกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับแต่ละครัวเรือนว่าใครเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จก่อนก็สามารถทํา

พิธีกรรมบุนเกรืฮก่อนซึ่งบุนม่าเกรืฮเป็นงานพิธีกรรมที่จัดขึ้นเฉพาะครอบครัวและเครือญาติของใครของมัน 

สิ่งของที่ใช้ประกอบพิธีกรรมได้แก่ข้าวปลาอาหาร ของหวาน กล้วย อ้อย เหล้าไห ไก่คู่ตัวผู้และตัวเมีย 

ขันหมากพลู ตะกร้าใส่ขวัญข้าวที่บรรจุข้าวไว้ พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น มีด จอบ เสียม เคียว 

สิ่งของมีค่าและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น  

การทําพิธีบุนม่าเกรืฮจะเริ่มขึ้นในตอนเช้าโดยจะนําเอาเครื่องเซ่นไหว้ไปวางไว้ในมุมใดมุมหนึ่งของตัว

เรือนจากนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ และเครือญาติท่ีมาพร้อมกับสิ่งของมาร่วมอาทิ ข้าวสาร เผือก มัน เป็นต้น จากนั้นก็จะ

เริ่มทําพิธีหัวหน้าครอบครัวเจ้าของเรือนจะเป็นผู้นําโดยเอาไก่ท่ีเตรียมไว้มาทําการล้างปากและตีนไก่แล้วใช้มีด

ตัดปากไก่เพ่ือเอาเลือดไก่ทาหัวเข่าจากบนลงล่างทั้งสองข้างของทุกคนในครอบครอบเริ่มจากลูกสุดท้องก่อน

และไล่ไปจนถึงหัวหน้าครอบครัวเป็นคนสุดท้ายเป็นพิธีกรรมที่เรียกว่า “ปดปีเก่า” หรือสิ้นสุดปีเก่า หัวหน้า
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ครัวเรือนและผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะพากันกล่าวคําบอกกล่าวไปยังผีบรรพบุรุษให้มารับเครื่องเซ่นไหว้และขอพรให้พวก

เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขไม่เจ็บไข้ได้ปุวย ไม่มีเคราะห์ร้ายใดๆมาแผ้วพาน และให้การทําการผลิต

ปลูกข้าวปลูกผักต่างๆได้ผลผลิตดี ดังคําที่กล่าวพร้อมกันในพิธีกรรม  

“เออ....อย่าบ่รู้บ่ยิน ขวบปีฤดูกาล....เดือนสิบสองกองข้าวใหญ่..ฟ้าไขดินขาว..ได้เก็บเผือกขึ้นยุ้ง..ได้

เก็บข้าวขึ้นเยย...วันนี้มีเหล้าไหไก่แม่...มาสู่แก้เคราะห์แก้เหตุ...สูปดปีเก่า..ปีปวดเกล้าเมาหัว...ปีอดข้าวปีอยาก

ปลา...ให้ตกใส่ไฟไหลตามน้้า...ไม่ปล่อยจารีตมอง...ไม่ให้คองเศร้า...จารีตเก่าคองเดิม...กู้เผือกกู้มัน...เออ...มิ่ง

เบ้าข้าวขวัญ...ลูกหลานทุกๆคนผู้แล่นตามไปไร่...ก็ให้มามื้อนี้วันนี้...ผู้ไปอาบน้้าอยู่ท่าก็ให้กลับมาม้ือนี้วันนี้...” 

หลังจากนั้นก็จะนําเอาไก่ตัวผู้มาสู่ขึ้นปีใหม่ทําเช่นเดียวกับไก่ตัวเมียโดยทําความสะอาดปากและตีนไก่

แล้วตัดปาดไก่เพ่ือเอาเลือดมาทาตรงหัวเข่าให้กับทุกคนเริ่มจากลูกคนสุดท้องไปจนถึงหัวหน้าครอบครัวแต่จะ

ทาตรงข้ามกับไก่ตัวเมียโดยทาจากล่างขึ้นข้างบนเรียกว่า “สู่ขึ้นปีใหม่” จากนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะร่วมกันอวยพรปี

ใหม่ให้กับครอบครัวเจ้าของครัวเรือนและลูกหลานเป็นอันเสร็จพิธีกรรมเซ่นไหว้ ซึ่งมีตัวอย่างคํากล่าวอวยพร

ดังนี้ 

“เออ....ปดปีเก่าขึ้นปีใหม่...สร้างให้ลุกปลูกให้ขึ้น....ปีค้้าคูนหนุนเสริม...เจริญก้าวหน้า...ขี่ม้าให้แอ่น

หลัง....ชั่งเงินค้าให้หนักเดี่ยง....ปลูกข้าวให้ได้หลาย....เลี้ยงวัวควายให้เต็มคอกเต็มล่าง...เลี้ยงช้างเลี้ ยงม้า....ให้

เต็มบ้านทั่วเมือง....ปรารถนาอันใด...ให้ได้อันนั้น...นอนหลับให้ได้เงินหมื่น...นอนตื่นให้ได้เงินแสน....ให้ได้เงิน

สดน้าไทลาว....ให้ได้เงินเบี้ยเงินราวน้าหมั้นน้าแกว.....ให้เพ่ินซิรอดเมืองวะ....ให้เพ่ินข้ารอดเมืองแต....เลี้ยงเฒ่า

เลี้ยงแก่....ให้หมั่นยืนยาว...” 

หัวหน้าครัวเรือนก็จะนําเอาเหล้าไหไปถวายแก่ผีเรือน จากนั้นก็จะเฉลิมฉลองดื่มเหล้ากินอาหาร 

พูดคุยขับลํานํากันจนกระทั่งถึงตอนเย็นก็จะสู่ขวัญผูกข้อมือให้แก่ลูกหลานเพ่ือเป็นศิริมงคลให้สุขภาพแข็งแรง

ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและเคราะห์ร้ายต่างๆเป็นอันเสร็จพิธี 

เราจะเห็นว่าการประกอบประเพณีพิธีกรรมของชาวขมุในอดีตที่ผ่านมานั้นมุ่งเน้นเพ่ือสร้างขวัญ

กําลังใจให้กับตนเองและครอบครัวที่เชื่อมโยงกับระบบการผลิตที่เป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารและ

ความมั่นคงของชีวิตเป็นหลัก สําหรับในปัจจุบันนายบ้านเล่าว่าบุนม่าเกรืฮนั้นจัดเป็นประเพณีที่สําคัญของ

หมู่บ้านโดยจะมีการจัดงานใหญ่สองปีครั้ง หมายความว่ามีการกําหนดการจัดงานที่เป็นงานประจําปีของชุมชน

ขมุพูหวานใต้ทุกสองปีจะจัดใหญ่หนึ่งครั้ง ร่วมกับพิธีกรรมการเซ่นไหว้ผีอาฮัก โดยจะจัดงานในพ้ืนที่ลานกลาง

หมู่บ้านและทุกครัวเรือนจะมาร่วมกันในพิธีกรรมดังกล่าว รวมทั้งเชิญเจ้าเมืองเจ้าแขวง และภาครัฐส่วนต่างๆ

มาร่วมในงานประเพณพิีธีกรรมดังกล่าว  
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“เลี้ยงอาฮัก” หรือ ผีเมือง ซึ่งเป็นผีอารักษ์ เป็นประเพณีการเซ่นไหว้เลี้ยงผีเมืองของชาวขมุแกวนพู

หวานใต้จะจัดเป็นประจําทุกปีในช่วงปลายเดือนธันวาคม และการจัดร่วมกับพิธีงานบุนม่าเกรืฮเมื่อครบรอบทุก

สองป ีสมาชิกแต่ละครัวเรือนจะมาร่วมกันในบริเวณลานกลางหมู่บ้าน ในวันก่อนทําพิธีกรรมจะเป็นวันเตรียม

อุปกรณ์และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในพิธีกรรม นายบ้านจะประชุมก่อนที่จะกําหนดวันว่าจะทําพิธีกรรมวันไหน

จากนั้นก็จะแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละกลุ่มไปดําเนินการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อม การเลี้ยงผีเมือง

หรือผีอาฮักนั้นจะใช้หมู 2 ตัว และ ไก่ 2 ตัวมาฆ่าประกอบเพ่ือเป็นเครื่องเซ่นไหว้เป็นประจําโดยจะสลับกับ

การฆ่าวัวหรือควายหนึ่งตัวเลี้ยงทุก 3 ปี หมายความว่าสามปีถึงจะฆ่าวัวหรือควายเลี้ยงเซ่นไหว้ครั้งหนึ่ ง 

สําหรับเครื่องประกอบพิธีกรรมจะตกแต่งด้วยพืชผลทางการเกษตรในไร่ ฟัก แฟง แตง กล้วย อ้อย ข้าว 

ข้าวโพดสาลี เผือก มัน เป็นต้น  

ชาวขมุจะนําเอากลองสีบรอนซ์ซึ่งเป็นกลองโลหะประจําหมู่บ้านมาเป็นเครื่องประกอบหลักในการเป็น

เครื่องหมายเชิงสัญลักษณ์เพ่ือบ่งบอกถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และสมบัติที่ล้ําค่าของชาวขมุ กลองดังกล่าวยัง

เป็นสัญลักษณ์ของพลังอํานาจและการสร้างความปลอดภัยให้กับสมาชิกในชุมชน จะมีการนําเครื่องดนตรีทั้ง

กลอง ฉิ่ง ฉาบ มาบรรเลงประกอบให้เกิดความคึกครึนสร้างความรื่นเริงให้เกิดขึ้นภายในงานพิธีกรรมดังกล่าว 

การประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้นั้นหมอพิธีกรรมจะเป็นผู้ที่นําการเซ่นไหว้ ซึ่งจะมีการกล่าวคําบวงสรวงเซ่นไหว้

โดยมีสาระหลักคือการขอความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับการทําไร่ทํานา ทําการผลิตต่างๆให้สามารถเก็บเกี่ยว

ได้ผลผลิตที่ดี ส่วนชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนก็ขออํานาจของผีอาฮักให้ช่วยดูแลปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุข 

เกิดความสามัคคีภายในครอบครัวและชุมชน ไม่ให้มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นในชุมชน    

ภายหลังที่ทําพิธีกรรมตามความเชื่อเสร็จก็จะมีการประชุมชี้แจงสรุปผลงานและแนวทางการพัฒนา

หมู่บ้าน มีการสร้างกฎเกณฑ์กติการ่วมกันของชุมชนขึ้นมาบังคับในการปกครองและการอยู่ร่วมกัน เช่น หากมี

การพัฒนาหมู่บ้านหากครัวเรือนใดไม่ไปร่วมในการช่วยกันพัฒนาจะต้องเสียค่าปรับไหมเป็นเงิน 50 พันกีบต่อ

ครั้ง เพ่ือเอามาเป็นทุนในการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป เป็นต้น หลังจากที่มีการประชุมและสรุปผลงานก็จะเป็น

การละเล่น การแสดง การรื่นเริงสนุกสนานตามศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านต่างๆของชาวขมุ มีการขับร้องที่เรียกว่า 

“เติ่ม” การแข่งขันการตีลูกข่าง การดื่มเหล้าไหที่เตรียมไว้เฉลิมฉลองร่วมกันกับแขกเหรื่อและเจ้านายที่เชิญมา

ร่วมงานในพิธีประเพณีดังกล่าว 



85 
 

 

รูปภาพที่ 3-22 เครื่องประกอบการเซ่นไหว้ผีอาฮักหรือผีเมืองและบุนม่าเกรืฮของขมุแกวนพูหวานใต้ 

 

เราจะเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาประเพณีพิธีกรรมดังกล่าวของขมุพูหวานใต้นั้นจะจัดขึ้นเฉพาะสําหรับคน

ในชุมชนเท่านั้น อย่างไรก็ตามภายหลังที่มีความสัมพันธ์กับรัฐมากขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนั้นนายบ้านเล่าว่าการจัด

งานในแต่ละปีจะเชิญกลุ่มชาติพันธุ์ขมุด้วยกันและกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ใกล้เคียงมาร่วมด้วย รวมถึงการเชิญ

เจ้านายที่หมายถึงเจ้าเมืองและเจ้าแขวงมาร่วมพิธีกรรมดังเช่นปี ค.ศ.2014 ที่เจ้าเมืองห้วยทรายและจ้าแขวง

บ่อแก้วมาร่วมเป็นประธานในพิธีกรรมดังกล่าว ซึ่งในพิธีกรรมดังกล่าวจะมีการระดมทุนโดยการขอรับการ

สนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆทั้งรัฐและเอกชนทั้งตัวเงินและของขวัญ รวมถึงการเก็บรวบรวมจากครัวเรือนใน

ชุมชน โดยเฉพาะในปีที่มีการจัดใหญ่ฆ่าวัวหรือควายเซ่นไหว้ ในพิธีกรรมดังกล่าวยังถือว่าเป็นโอกาสในการ

สรุปผลงานของคณะกรรมการและผู้ปกครองหมู่บ้านให้คนในชุมชนและเจ้านายได้รับทราบ ซึ่งนายบ้านบอกว่า

ผลงานที่พัฒนาหมู่บ้านเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนายบ้านและคณะกรรมการรวมถึง

ความสามัคคีของชาวบ้าน เช่นของพูหวานใต้การระดมทุนหลายล้านกีบที่สร้างสุขศาลาล้วนมาจากการระดม

ทุนของนายบ้านและคณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินการร่วมกับชาวบ้าน ผลงานจากการติดตั้งหลอดไฟฟูาที่

ติดตามแยกหมู่บ้านส่องแสงสว่างยามค่ําคืนก็มาจากผลงานที่ระดมทุนของชาวบ้านด้วยกันเองทั้งสิ้น นายบ้าน

เล่าอย่างภูมิใจว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบ้านอ่ืนแล้วพูหวานใต้เป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านร่วมกันพัฒนาได้ดีกว่า

หมู่บ้านอ่ืนๆที่ตั้งมาก่อนเกือบร้อยปีแต่พูหวานใต้ลงมาตั้งบ้านเรือนที่นี่ได้เพียง 15-16 ปีที่ผ่านมานี่เอง 

หลังจากทําพิธีกรรมเซ่นไหว้เสร็จก็จะมีการแสดงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ประกอบเพ่ือสื่อให้เห็นถึง        
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อัตลักษณ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและแสดงออกถึงการเป็นผู้มีวัฒนธรรมอันดีงาม อาทิ การรําดาบ การตีเหล็ก 

ตีมีด การฟูอนรํา และการร้องเพลงเติ่มเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนาน 

การจัดงานพิธีเลี้ยงผีอาฮักหรือผีเจ้าเมืองนี้นั้น นายบ้านเล่าว่ายังมีการแลกเปลี่ยนและไปร่วมการจัด

งานกับขมุบ้านอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มชาติพันธุ์ขมุด้วยกัน ในปีที่ผ่านมาได้

ระดมทุนไปช่วยบ้านห้วยทรายน้อยที่อยู่ถัดออกไปเป็นเงินจํานวน 15 ล้านกีบและพาลูกบ้านไปร่วมกันจัดงาน

ประเพณีพิธีกรรมดังกล่าว จุดประสงค์หลักของการช่วยเหลือและสร้างเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ขมุด้วยกันคือ

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในกลุ่มชาติพันธุ์ขมุ และการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของขมุให้ดํารงอยู่

และให้ภาครัฐได้เห็นถึงความสําคัญของวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีคุณค่า อย่างไรก็ตามการเข้าร่วมกับหมู่บ้าน

อ่ืนนั้นจะไปร่วมเฉพาะกลุ่มขมุที่ยังนับถือผีและมีจารีตประเพณีแบบเดียวกัน ส่วนขมุที่ไม่ได้นับถือผีและจารีต

แบบเดิมก็ไม่ได้ไปร่วมงานแต่อย่างใด การนับถือศาสนาในประเทศลาวนั้นมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักที่รัฐให้

การสนับสนุนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลาวลุ่มและกลุ่มชาติพันธุ์ไตที่นับถือศาสนาพุทธ ขณะเดียวกันศาสนาพุทธใน

ประเทศลาวเองก็ไม่ได้มีการออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเหมือนในประเทศไทยที่มีโครงการพระธรรมทูต 

และโครงการธรรมจาริกที่รัฐสนับสนุนการเผยแพร่พุทธศาสนาไปในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารในชุมชนชาติพันธุ์

ต่างๆ สําหรับรัฐบาลลาวนั้นไม่ได้ห้ามการนับถือศาสนาตามความเชื่อเรื่องผีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแบบดั้งเดิม

ที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน แต่ห้ามไม่อนุญาตให้มีการเข้าไปเผยแพร่ศาสนาอ่ืนในประเทศใน

ระยะเวลาที่ผ่านมา เราจะพบว่าศาสนาอ่ืนเช่นศาสนาคริสต์นั้นมีประชากรส่วนน้อยที่นับถือในประเทศลาว 

สําหรับชาวขมุที่นับถือศาสนาคริสต์นั้นนายบ้านพูหวานใต้บอกว่ามีแถบบ้านสะม๊อกใต้และบ้านสม๊อกที่มีขมุ

บางกลุ่มนับถือศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นการเข้าร่วมศาสนาคริสต์ตั้งแต่สมัยที่สมัยสหรัฐอเมริกาเข้ามามีอิทธิพลและ

ทําสงครามในอินโดจีนจึงมีมิชชั่นนารี่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในช่วงนั้นและมีการนับถือศาสนาคริสต์ใน

หมู่บ้านดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน และปัจจุบันรัฐบาลก็ห้ามไม่ให้มีการเข้มาเผยแพร่หรือขยายออกไปอีก  
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รูปภาพที่ 3-23 บนเจ้าแขวงบ่อแก้วมาเป็นประธานในพิธี ล่างแขกเหรื่อทั้งในและนอกชุมชนที่มาร่วมพิธีกรรม 
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จากประเพณีพิธีกรรมงานบุนม่าเกรืฮและเลี้ยงอาฮักของขมุแกวนเราจะเห็นว่าจากเดิมที่ชาวขมุจํากัด

พ้ืนที่ทางสังคมของการทําพิธีกรรมที่มีเฉพาะชาวขมุในหมู่บ้านของตนเองเท่านั้น แต่ภายหลังมาได้มีการเปิด

พ้ืนที่ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ขมุและกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนเข้ามาร่วมในพิธีกรรมดังกล่าวได้ รวมถึงการเชิญเจ้านายขั้น

เมืองและแขวงมาเป็นประธานในพิธีกรรมได้แสดงให้เห็นถึงการเปิดพ้ืนที่ปริมณฑลทางการเมืองเชิงวัฒนธรรม

ชาติพันธุ์ขึ้นเพ่ือสร้างการยอมรับจากกลุ่มชาติพันธุ์ขมุด้วยกันและกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนที่อยู่ใกล้เคียง รวมถึงการ

สร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจกับรัฐผ่านเจ้าเมืองเจ้าแขวงที่เป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์นั่นหมายความพิธีกรรมได้

ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองและทางสังคมเพ่ือประกาศความมีตัวตนของคน

ขมุที่เป็นผู้ที่มีอารยธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศที่ยึดโยงกับรัฐด้วย 

 

สรุป 

 ขมุแกวนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ขมุย่อยกลุ่มหนึ่งในประเทศลาว ซึ่งมีวิถีชีวิตในการดํารงชีพที่พ่ึงพาระบบ

การผลิตทางการเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะการทําไร่ ทํานาและการเข้าปุาล่าสัตว์เพ่ือการดํารงชีพ การที่อพยพ

โยกย้ายถิ่นฐานจากที่สูงลงมาอยู่ในที่ราบทําให้มีการปรับตัวเกี่ยวกับการดําเนินวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้นและ

ส่งผลกระทบต่อชุมชน การเข้ามาของระบบทุนนิยมแบบใหม่ผ่านการลงทุนทางการเกษตรของบรรษัทข้ามชาติ

ในพ้ืนที่ของชุมชนและรอบๆ ทําให้ชุมชนมีการปรับตัวเพ่ือรองรับกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสวนยางพารา 

และกล้วยจีนที่เข้ามาทั่วภาคเหนือของประเทศลาว นอกจากนี้ในแง่ของมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่เป็นจารีต

ประเพณีของชาวขมุก็มีการรักษาสืบทอดไว้ผ่านการประกอบพิธีกรรมต่างๆตามปฏิทินและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ของครอบครัวและชุมชน ขณะเดียวกันก็มีการปรับสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและการเมืองกับอํานาจรัฐโดย

ใช้ประเพณีพิธีกรรมของตนเองมาเป็นสื่อในการสร้างสัมพันธภาพดังกล่าวขึ้น ซึ่งเป็นการปรับตัวในเชิง

การเมืองวัฒนธรรมทางชาติพันธุ์ในสังคมการเมืองประเทศลาวที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ขมุแกวนของบ้านพูหวานใต้ 
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บทที่ 4 

 

ขมุป่าตึง: 

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ขมุยวนบนฝั่งขวาแม่น้ าโขง 

 

 หากเราย้อนมองไปที่การทบทวนในบทที่สองที่ผ่านมาจะเห็นว่ากลุ่ มชาติพันธุ์ขมุมีกลุ่มย่อย

หลากหลายกลุ่มโดยมีการจําแนกความแตกต่างของกลุ่มตนเองผ่านทั้งภาษา การแต่งกาย การตั้งถิ่นฐานที่

สัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน เป็นต้น ในฝั่งขวาของลําน้ําโขงพ้ืนที่ของประเทศไทยก็เช่นเดียวกันชาวขมุก็

มีการจําแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตนเองบนความแตกต่างในลักษณะเดียวกับชาวขมุฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงในประเทศลาว 

กลุ่มชาติพันธุ์ขมุปุาตึงเรียกตัวเองว่า “ขมุยวน” เมื่อสอบถามถึงที่มาของคําว่าขมุยวนก็ไม่มีผู้ใดให้คําตอบที่

ชัดเจนแต่คนเฒ่าคนแก่บอกว่าเป็นคําที่ใช้เรียกกลุ่มตนเองมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ขณะที่คนรุ่นหลังก็มิได้ใส่ใจกับ

ที่มาของคําต่อท้ายดังกล่าว แต่เข้าใจว่ากลุ่มชาติพันธุ์ตนเองคือ “ขมุ” เท่านั้น อย่างไรก็ตามสันนิษฐานว่า

น่าจะเป็นการที่ชาวขมุกลุ่มนี้ได้อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับคนไตยวนในพ้ืนที่และมีการผสมผสานวัฒนธรรมร่วมของไต

ยวนเช่นเดียวกับท่ีขมุกลุ่มอ่ืนที่อาศัยอยู่ใกล้กับชาวไตลื้อก็เรียกตัวเองว่า “ขมุลื้อ” (สุวิไล เปรมศรีรัตน์, 2541) 

โดยมีการรับเอาวัฒนธรรมของไตลื้อมาเป็นวัฒนธรรมของตนเองหลายประการ เช่นการนับถือพุทธศาสนา

ควบคู่ไปกับผีและบางทีก็มีการเอาผีของชาวไตลื้อมานับถือด้วย มีการประกอบประเพณีสงกรานต์แบบไตลื้อ 

(ชาติชาย มีเกิดมูล, 2529: 84)  ซึ่งในประเด็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมน่าจะมีคําตอบที่จะช่วยคลี่คลาย

ประเด็นดังกล่าวในลําดับต่อไป 

  

บริบทบ้านป่าตึง 

 ปุาตึงเป็นพื้นที่ของชุมชนขมุฝั่งขวาของแม่น้ําโขงที่อยู่ริมทางของถนนเส้นหลักจากตัวอําเภอเวียงแก่น

ไปยังอําเภอเทิง ซึ่งชุมชนดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากตัวอําเภอเวียงแก่นประมาณ 5 กิโลเมตร มาทางทิศตะวันออก 

สําหรับชาวขมุกลุ่มนี้เดิมนั้นมีการตั้งบ้านเรือนอยู่บนเชิงเขาดอยยาว-ผาหม่นบริเวณชายแดนไทย-ลาว มีการ

ประกอบอาชีพหลักคือการทําไร่ปลูกข้าวและพืชพรรณอาหารเพ่ือการยังชีพเป็นหลัก และมีการเก็บหาของปุา 
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ล่าสัตว์เพ่ือนํามาแลกเปลี่ยนเครื่องอุปโภคบริโภคกับกลุ่มคนไตยวนและไตลื้อพ้ืนราบที่อยู่ใกล้เคียงกัน ปัจจุบัน

บ้านปุาตึงเป็นชุมชนบริวารของบ้านขวากเหนือซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไตยวน โดยปัจจุบันขมุบ้านปุาตึงมี

ประชากรจํานวนทั้งหมด 306 คน เป็นชาย 158 คน และหญิง 148 คน จํานวน 98 หลังคาเรือน ขณะเดียวกัน

ชุมชนก็มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และการผลิตที่พ่ึงพาตลาดมากข้ึน โดยเฉพาะระบบการผลิตทางการเกษตรที่

มีการปลูกพืชพาณิชย์แทนการปลูกข้าวไร่ที่เคยทํามาในอดีต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมที่มี

ความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมของไตยวนบ้านขวากเหนือและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกที่เข้ามาผ่านสื่อต่างๆ 

 ลักษณะภูมินิเวศบ้านปุาตึงมีทิศเหนือติดกับทุ่งนาผืนเล็กๆที่เชื่อมต่อมายังเขตบ้านม้งไทยสามัคคี ทิศ

ใต้ติดกับบ้านขวากเหนือของชาวไตยวน ทิศตะวันออกติดกับพ้ืนที่ไร่ที่เชื่อมต่อไปยังเทือกเขาผาหม่นที่เป็นแนว

กั้นเขตแดนไทย - ลาว ส่วนทิศตะวันตกติดกับบ้านขวากเหนือ ก่อนที่จะมาตั้งเป็นบ้านปุาตึงนั้นได้อพยพมา

จากสามกลุ่มบ้าน โดยเดิมนั้นได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ติดกับแนวชายแดนบริเวณห้วยสระ ตําบลม่วงยายชุมชนหนึ่ง 

อีกจํานวนหนึ่งได้ตั้งบ้านเรือนแถบหนองแล้งทางตะวันออกของที่ตั้งชุมชนปัจจุบันและอีกกลุ่มหนึ่งตั้งบ้านเรือน

อยู่เขตประเทศลาว ขมุยวนกลุ่มนี้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณชายแดนไทย-ลาวเป็นกลุ่มเล็กๆตามเครือญาติที่ต้อง

ใช้แรงงานร่วมกันในระบบการผลิตและทําไร่ย้ายที่ (Shifting cultivation) หมุนเวียนไปตามเชิงเขาตามรอบปี 

ซึ่งในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีการกําหนดเขตแดนรัฐที่ชัดเจนการข้ามไปมาในพ้ืนที่ตรงชายแดนจึงเป็นเรื่องปกติของ

กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆบนที่สูงในแถบนี้ ต่อมาแต่ละกลุ่มได้อพยพย้ายมารวมตัวกันที่บ้านปุาตึงโดยมีสาเหตุที่

แตกต่างกันออกไปหลายประการ อาทิ การแสวงหาพ้ืนที่ทํากินเนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ การหนี

ความรุนแรงจากการต่อสู้ระหว่างรัฐและผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่มีการเคลื่อนไหวในพ้ืนที่ชายแดนในช่วงปี 

พ.ศ.2510-2520 รัฐบาลได้ทําการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพ้ืนที่ดอยยาว-ผาหม่นและมีคําสั่งให้

ทําการอพยพผู้คนให้ลงมาตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่ราบเพ่ือจะได้ควบคุมประชากรได้โดยสะดวก รวมทั้งขมุบางส่วน

กลุ่มที่มีความเชื่อเรื่องการผิดผีทําให้เกิดอาเพศและความกลัวจึงต้องทิ้งพ้ืนที่เดิมเพ่ือหาที่อยู่ใหม่ เป็นต้น  การ

อพยพมารวมกลุ่มเป็นชุมชนครั้งแรกตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศตะวันออกของชุมชนในปัจจุบันเรียกว่าบ้านปุาดู่อยู่

มาได้หลายปีจนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2511 ทางการได้มีนโยบายเคลื่อนย้ายคนลงจากพ้ืนที่สูง ชุมชนปุาดู่จึงถูก

เคลื่อนย้ายมาตั้งอยู่บริเวณทางตะวันออกของบ้านขวากเหนือเรียกว่าบ้านน้ําเหมืองอยู่ได้ประมาณปีกว่าผู้คน

ในชุมชนได้เกิดการเจ็บปุวยและล้มตายกันมากประกอบกับที่อยู่อาศัยดังกล่าวเป็นที่ดินทํากินของกลุ่มชาวไต

ยวน จึงพากันอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ยังพ้ืนทีในปัจจุบันตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีต้นตึง 

(ไม้วงศ์ยาง) อุดมสมบูรณ์โดยมีหัวหน้าชุมชนคนแรกที่เป็นผู้นํามาตั้งชุมชนชื่อว่านายคําควี และได้ตั้งชื่อชุมชน

ว่า “บ้านปุาตึงงาม” หรือ “ปุาตึง” มาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเราจะเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรวมทั้งกลุ่มชาติ

พันธุ์ขมุในพ้ืนที่แถบชายแดนไทย-ลาวของจังหวัดเชียงรายจะไม่ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในพ้ืนที่สูงเหมือนเช่นในอดีต
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ที่ผ่านมาเนื่องจากการอพยพโยกย้ายตามเหตุผลที่กล่าวมาและรัฐมีนโยบายการโยกย้ายคนบนพ้ืนที่สูงให้ลงมา

อยู่ในพื้นท่ีราบทําให้ชุมชนขมุและกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ เช่น ม้ง เมี่ยน ในพ้ืนที่ศึกษานั้นมีการอพยพมาตั้งถิ่นฐาน

อาศัยในพ้ืนที่ราบและเชิงเขารวมกับกลุ่มชาติพันธุ์พ้ืนราบอ่ืน เช่น ไตลื้อ ไตยวน ดังเช่นกลุ่มชาติพันธุ์ขมุใน

พ้ืนที่ของอําเภอเวียงแก่นที่เป็นพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้ เป็นต้น 

 ปุาตึงในปัจจุบันมีระบบสาธารณูปโภคที่รัฐท้องถิ่นเข้าไปช่วยสนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

พวกถนนคอนกรีตในชุมชน มีศูนย์เด็กเล็กอยู่ทางทิศตะวันออกเหนือชุมชนเพ่ือช่วยดูแลเด็กเล็กเมื่อยามพ่อแม่

ต้องออกไปทําไร่ทําสวนมีเทศบาลตําบลท่าข้ามดูแลและสนับสนุนเรื่องบุคลากรและงบประมาณ มีระบบน้ํา

อุปโภคบริโภคจากระบบน้ําประปาภูเขาที่ต่อท่อประปามาจากแหล่งน้ําบนภูเขาทางทิศตะวันออกของชุมชนมา

เก็บกักน้ําไว้ในถังเก็บน้ําและแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนทุกครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ําตื้นอีก 1 แห่งที่คนใน

ชุมชนใช้สําหรับนํามาบริโภคซึ่งมีน้ําอุดมสมบูรณ์ตลอดปี มีน้ําบาดาลอีก 1 แห่งที่รัฐเข้ามาดําเนินการให้ซึ่ง

ส่วนมากจะใช้เพ่ือการอุปโภคเมื่อยามที่ขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ชุมชนมีพ้ืนที่ส่วนรวมซึ่งเป็น

พ้ืนที่ร่มรื่นของแมกไม้ที่อนุรักษ์ไว้สําหรับประกอบพิธีกรรมของชุมชนทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของหอผี

ประจําหมู่บ้านเรียกว่า “ก๊างหอ” ซึ่งจะใช้ทําพิธีกรรมเซ่นไหว้ในพิธีกรรมที่เรียกว่า “ปางแปด” และ “ปางสี่” 

ขณะที่ระบบสาธารณูปโภคอ่ืนอาทิไฟฟูาก็เข้ามาอํานวยความสะดวกให้กับคนในชุมชนและแต่ละครัวเรือนก็มี

สิ่งอํานวยความสะดวกใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องใช้ไฟฟูาต่างๆ เป็นต้น  

 ระบบเศรษฐกิจของชุมชนขมุบ้านปุาตึงปัจจุบันมีรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจพวกข้าวโพด และ

รับจ้างเป็นหลัก โดยการรับจ้างก็จะมีอยู่สามลักษณะคือ ประการแรกการเป็นแรงงานรับจ้างในโรงบ่มยาสูบที่

ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านเป็นหลักเป็นแหล่งทํางานของคนในปุาตึงซึ่งมีลักษณะของความผูกพันแบบผลประโยชน์ต่าง

ตอบแทนโดยทางเจ้าของโรงบ่มยาสูบก็จะคอยให้ความช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ การจ้างแรงงานจะมีมาก

ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวใบยาสูบ ประการที่สอง เป็นการรับจ้างทั่วไปในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงซึ่งจะเป็นการ

รับจ้างทํางานในไร่ นา สวน ของกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆที่ต้องการแรงงานไปช่วยในช่วงการเพาะปลูก เช่น ฤดูกาล

ทํานาก็จะมีการจ้างเหมาแรงงานจากปุาตึงไปช่วยทํานา ราคาขึ้นอยู่กับการต่อรองโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 

800-1,200 บาทต่อไร่ สําหรับการดํานาปลูกข้าวขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้ไกลและช่วงเวลาที่แรงงานขาดแคลน 

ส่วนค่าจ้างแรงงานในการทําอย่างอ่ืนในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียงก็จะมีราคาอยู่ที่ 250-300 บาทต่อวัน ขึ้นอยู่

กับลักษณะหรือประเภทของงานและการตกลงของทั้งฝุายผู้จ้างและผู้รับจ้าง ประการที่สาม การออกไปเป็น

แรงงานรับจ้างต่างอําเภอต่างจังหวัด ส่วนใหญ่จะเป็นคนหนุ่มสาวที่ออกไปทํางานแถบเมืองใหญ่ เช่น เชียงราย 

เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ก็จะเป็นแรงงานบริการ ส่วนกลุ่มที่ไปทํางานแถบจังหวัดระยอง จันทบุรี จะทํางาน

เกี่ยวกับการทําขนมปัง การคัดผลไม้ แรงงานในโรงงานและคอยส่งเงินมาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว  



92 
 

 ขณะที่การปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างข้าวโพดนั้นจะปลูกควบคู่กับการปลูกข้าวไร่ไว้บริโภคโดยจะแบ่ง

พ้ืนที่ที่เหลือจากการปลูกข้าวไร่เพ่ือเป็นแหล่งรายได้เงินสดสําหรับนํามาไว้ใช้จ่ายในครอบครัว อย่างไรก็ตาม

ปัจจุบันราคาข้าวโพดตกต่ําจากปีที่ผ่านมาราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 6-7 บาท ลดลงมาเหลือ 3-4 บาทต่อกิโลกรัม

ทําให้หลายครัวเรือนต้องชะลอและลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดลงเนื่องจากไม่คุ้มกับต้นทุนของค่าแรง ค่ารถไถ ค่าปุย

และสารเคมีกําจัดวัชพืชที่ลงทุนไป  ขณะที่การปลูกพืชอย่างยาสูบ ผักกาดเขียวปลี ถั่วแขก ในช่วงปลายฤดูฝน

ต้นหนาวหรือหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวไร่ซึ่งมีตลาดรองรับในลักษณะของเกษตรพันธะสัญญา (Contract 

farming) ซึ่งก็จะเป็นกลุ่มชาวขมุที่มีทุนและที่ดินที่พอสามารถจะดําเนินการได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มขมุที่มีที่ทํา

กินไม่เพียงพอก็จะแสวงหารายได้เพ่ือยังชีพจากการเป็นแรงงานรับจ้างเป็นหลัก โดยการสํารวจข้อมูลสถานะ

ทางเศรษฐกิจครัวเรือนโดยวัดจากรายได้ต่อปี14 พบว่ามีกลุ่มหรือชนชั้นยากจนจะมีมากที่สุดร้อยละ 56.0 (ต่ํา

กว่า 20,000 บาทต่อปี) ฐานะปานกลางร้อยละ 36.0 (20,001-30,000 บาทต่อปี) และฐานะดีร้อยละ 8.0 

(มากกว่า 30,000 ขึ้นไป) ซึ่งข้อมูลรายได้สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงทรัพยากรโดยเฉพาะที่ดินซึ่งเป็นปัจจัย

การผลิตที่สําคัญ รวมทั้งทุนที่เป็นตัวเงิน โดยพบว่าสถานะของที่ดินที่ถือครองส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินทํากินในเขต 

สปก. และเงินที่ใช้ลงทุนคือเงินกู้จาก ธกส. เป็นหลัก ดังนั้นเราจะเห็นว่าอาชีพและแหล่งรายได้หลักคือการทํา

การเกษตรและการรับจ้างทั่วไป มีสองสามครัวเรือนประกอบอาชีพค้าขายของชําและมีครัวเรือนบางส่วนที่

ประกอบชีพรับราชการและลูกจ้างของภาครัฐซึ่งพ่ึงเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่ลูกหลานได้เรียนหนังสือและ

จบออกมาได้สอบเข้าทํางาน เช่น เป็นครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานในโรงพยาบาล และการดํารงตําแหน่ง

ทางการเมืองในเทศบาลตําบล เป็นต้น     

 สําหรับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของชาวขมุนั้นมีความแตกต่างของค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้

ชัดเจนของโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรทั้งในเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและการเข้าถึงการศึกษา ส่วน

ค่าใช้จ่ายอื่นไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ซึ่งหากมองถึงภาระค่าใช้จ่ายและความเป็นหนี้สินของชาวขมุมีเพียง

ชนชั้นฐานะดีเท่านั้นที่มีหนี้สินไม่มากนักที่แตกต่างอย่างชัดเจนกับชั้นชนที่ยากจน และปานกลางที่มีหนี้สินใน

การกู้ยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการผลิตของ

                                                           
14 การแบ่งกลุ่มสถานะทางเศรษฐกิจผู้เขียนใช้หลักการเทียบเคียงจากการใช้เส้นวัดความยากจน (Poverty Line) ที่

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใช้วิเคราะห์สะท้อนมาตรฐานการครองชีพขั้นตํ่า (Minimum 
standard of living) ของสังคม โดยคํานวณจากต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตเฉลี่ยของปัจเจกบุคคลในระดับครัวเรือน 
ประกอบด้วยค่าอาหารและสินค้าบริการจําเป็นพ้ืนฐานขัน้ตํ่าที่ไม่ใช่อาหาร ท่ีทําให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งเส้นความยากจน
มีหน่วยเป็นบาท/คน/เดือน เปรียบเทียบบุคคลใดที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนตํ่ากว่าเส้นความ
ยากจนจะถือว่าบุคคลนั้นเป็นคนจน (สศช.,2557) ซึ่งสํารวจข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ํากว่า 20,000 
บาท และเมื่อคิดสัดส่วนเป็นต่อวันก็จะอยู่ต่ํากว่าเส้นความยากจน   
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ชนชั้นแต่ละชนชั้นของชาวขมุที่คนที่มีฐานะดีกว่าย่อมมีโอกาสมากกว่าคนยากจนที่ไม่แตกต่างจากคนในชนชั้น

ต่างๆของสังคมไทยในภาพรวม ซึ่งภาระหนี้สินของชนชั้นที่ยากจนและปานกลางมีมากกว่าคนฐานะดีมีสาเหตุ

หลักอยู่ 3 ประการคือ ประการแรก โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินที่มีอยู่อย่างจํากัดเพราะไม่สามารถที่จะ

ขยายพ้ืนที่หมุนเวียนได้ดังเช่นการทําการผลิตในอดีตได้ ประกอบกับการอพยพมาอยู่ในพ้ืนที่ที่คนพ้ืนราบถือ

ครองที่ดินอยู่ก่อนอํานาจในการต่อรองและเข้าถึงจึงมีน้อยกว่า และเข้าถึงทรัพยากรที่ดินต้องแสวงหามาด้วย

การซื้อขายหรือการเช่าพ้ืนที่ที่ต้องอาศัยทุนเป็นตัวแปรหลัก และทุนก็ต้องหามาด้วยการกู้หนี้ยืมสินมาลงทุน 

ประการที่สอง เมื่อพ้ืนที่หรือทรัพยากรที่มีจํากัดไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ได้อย่างเช่นในอดีตนั่นคือความอุดม

สมบูรณ์ของที่ดินที่ถูกผลิตซ้ําติดต่อกันหลายปีทําให้ได้ผลผลิตที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ การใช้ปุยและการ

ใช้สารเคมีเพ่ือช่วยในการเพ่ิมผลผลิตจึงเป็นต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น และประการที่สาม กระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมวัฒนธรรมและการบริโภคนิยมที่ชาวขมุเองก็มีความต้องการบริโภค ต้องการความสุขจากเทคโนโลยี เช่น 

การมีตู้เย็นไว้สําหรับครัวเรือน มีโทรทัศน์ไว้สําหรับดูข่าวดูละครผ่อนคลายหลังจากตรากตรําในไร่ในสวนยาม

ค่ําคืน เครื่องใช้ไฟฟูาประเภทต่างๆที่จะคอยอํานวยความสะดวก รวมทั้งยานพาหนะและเครื่องมือทางการ

เกษตร เป็นต้น การเข้าสู่ระบบผ่อนส่งจึงเป็นที่มาของหนี้สินของครัวเรือน 

 วิถีชีวิตการทํามาหากินของชาวขมุปุาตึงยังชีพด้วยการเกษตรและการรับจ้างเป็นหลัก อย่างไรก็ตามใน

แง่ของการดํารงชีพที่เกี่ยวกับการสร้างหลักประกันความมั่นคงทางอาหารแล้ว อาจกล่าวได้ว่าชาวขมุมียุทธวิธี

ของการพยายามปรับตัวของครัวเรือนแต่ละครัวเรือนในชุมชน การที่ทุกครัวเรือนที่มีที่ดินจะปลูกข้าวไร่เป็นพืช

หลักแล้ว ในพื้นที่ท้ังในไร่และสวนข้างเรือนก็จะถูกปลูกพืชผักสวนครัวที่สามารถนํามาประกอบอาหารได้ และ

หลายครัวเรือนก็มีการเลี้ยงสัตว์อาทิ เป็ด ไก่ หมู นอกจากจะเป็นทรัพย์สินและอาหารแล้วยังเป็นสัตว์ที่

นํามาใช้ประกอบพิธีกรรมที่สําคัญในวิถีชีวิตเมื่อยามเจ็บปุวย และมีพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชน บางครัวเรือนก็

เลี้ยงวัว ควายไว้เป็นทุนทรัพย์สํารองของครอบครัวซึ่งเมื่อยามจําเป็นต้องใช้เงินสดก็สามารถนําเอาสัตว์เลี้ยง

เหล่านี้ขายเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หลายครัวเรือนที่ยากจนก็จะพ่ึงพาการเก็บหาของปุาพวกพืชผัก หน่อไม้ เห็ด

ต่างๆที่อยู่ไปทางทิศตะวันออกไกลออกไปท้ายไร่ติดภูเขาสูงของชุมชน การล่าสัตว์ขนาดเล็กพวกหนู โดยการใช้

กับดักตามปุาข้างไร่ ในนาและปุาละเมาะจึงเป็นกิจวัตรประจําวันที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปเมื่อยามลงพ้ืนที่

เก็บข้อมูลในชุมชน รวมทั้งการหาปลาตามแหล่งน้ําลําห้วยและแม่น้ํางาวที่เป็นลําน้ําสายหลักของอําเภอเวียง

แก่นก็เป็นทางเลือกหนึ่งอันเป็นที่มาของอาหารโปรตีนที่สําคัญของครัวเรือนในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังพบว่ามี

บางครัวเรือนที่รับเลี้ยงวัวแบบแบ่งซึ่งเรียกว่า “เลี้ยงผ่า” คือการเลี้ยงวัวของคนอ่ืนที่นํามาให้เลี้ยงดูแลเมื่อมีลูก

หรือจํานวนสมาชิกวัวเพ่ิมข้ึนก็จะเป็นทรัพย์สินร่วมกันคนละครึ่ง เช่น เมื่อวัวมีลูกสองตัวคนเลี้ยงก็จะได้หนึ่งตัว

เจ้าของวัวที่นํามาให้เลี้ยงก็จะได้หนึ่งตัวโดยที่แม่วัวก็ยังเป็นของเจ้าของวัว เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่คนจนที่ไม่มีทุน
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ก็จะรับเลี้ยงวัวแบบนี้เนื่องจากตนเองสามารถที่จะมีวัวเป็นทรัพย์สินของตัวเองได้ การแลกเปลี่ยนทรัพยากร

พวกผลิตผลและอาหารจะพบได้ในน้อยลงในปัจจุบันจะจํากัดวงแคบๆเฉพาะในเครือญาติเท่านั้นที่แตกต่างไป

จากสมัยก่อนที่แต่ละครัวเรือนสามารถนําเอาผลผลิตของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับครัวเรือนอ่ืนเพ่ือนําไปใช้

ประโยชน์ในการดํารงชีพ เหตุที่ทําให้ระบบการแลกเปลี่ยนหายไปเนื่องจากการเข้ามาแทนที่ของระบบ

เศรษฐกิจที่ใช้เงินตราเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนทําให้วิธีคิดเกี่ยวกับการใช้เงินซื้อเป็นสิ่งที่ ช่วยอํานวย

ความสะดวกได้มากกว่า ดังนั้นความสัมพันธ์ในชุมชนจึงเปลี่ยนแปลงไปโดยใช้เงินตราเป็นตัวแลกเปลี่ยนใน

ระบบเศรษฐกิจของชุมชนเป็นหลัก 

 

 

รูปภาพที่ 4-1 การตั้งถ่ินฐานของชาวขมุบ้านปุาตึง อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
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รูปภาพที่ 4-2 แผนที่บ้านปุาตึงแสดงการตั้งบ้านเรือนของชาวขมุ (ตามเลขท่ีบ้าน) 
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ระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากร 

 การจัดการทรัพยากร ระบบการผลิตของชาวขมุจะอยู่บนพ้ืนฐานของทรัพยากรดิน น้ํา ปุา ซึ่งเป็น

ปัจจัยหลักของกระบวนการผลิตในรอบปี ดังนั้นวิธีคิดต่อทรัพยากรดิน น้ํา ปุาจึงมีความเชื่อมโยงโลกทัศน์และ

ความเชื่อของอํานาจเหนือธรรมชาติโดยเฉพาะระบบการผลิตแบบทําไร่หมุนเวียนในอดีตที่ผ่านมาชาวขมุมีวิธี

คิดเกี่ยวกับการจัดการที่ดินในลักษณะกรรมสิทธิ์ร่วม (Common property) หรือสิทธิการใช้ (Used right) 

นั่นคือพ้ืนที่ในการทําไร่เป็นของทุกคนในชุมชนที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวเมื่อถูกปล่อย

ทิ้งร้างไว้หรือที่ปล่อยให้พักตัวเพ่ือฟ้ืนคืนสภาพและผู้ที่จะใช้ได้บอกกล่าวแก่ผู้ที่ใช้มาก่อน ซึ่งปัจจุบันวิธีคิดและ

การจัดการที่ดินดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปกลายมาเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเนื่องจากการปรับตัวเข้ากับระบบ

การจัดการที่ดินของรัฐ และความจํากัดของที่ดินตามนโยบายที่ห้ามบุกเบิกพ้ืนที่ปุา ถึงแม้ว่าจะถูกจํากัดด้วย

สาเหตุดังกล่าวแต่ชาวขมุเองก็มีวิธีคิดเกี่ยวกับการแบ่งที่ดินเพ่ือการใช้ประโยชน์ดังนี้ พ้ืนที่สําหรับตั้งบ้านเรือน

เรียกว่า “ตี้ก๊างหรือก๊างยัด” ที่สวนสําหรับทําสวนปลูกไม้ผลเรียกว่า “ตี้สวน” ที่สาธารณะสําหรับประกอบ

กิจกรรมต่างๆของชุมชนหรือเป็นที่หน้าหมู่ เช่น ปุาช้า หอผี เป็นต้น เรียกว่า “ตี้กอนกุ้ง” ส่วนที่สําหรับทําไร่ใน

แต่ละปีเรียกว่า “เร๊ะ” (เสถียร ฉันทะ, 2542) ประกอบกับความคิดความเชื่อเกี่ยวกับอํานาจเหนือธรรมชาติใน

เรื่องผีที่ดินแต่ละแห่งจึงมีพลังอํานาจเหนือธรรมชาติเป็นผู้ดูแลการใช้ประโยชน์จึงต้องมีขออนุญาตและเซ่นไหว้

เป็นการแสดงความขอบคุณในแต่ละปีตามวัฎจักร เช่น ตี้ก๊างก็จะมีผีบ้านที่ต้องเซ่นไหว้ทุกปีในเดือนเมษายน  

ตี๊ก้อนกุ้งจะมีหอผีก็จะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปางสี่ปางแปด ส่วนเร๊ะหรือที่ไร่ก็จะมีผีไร่ที่จะช่วยดูแลพืช

พรรณธัญญาหารและต้องเซ่นไหว้เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว เป็นต้น อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันวิธีคิด

เกี่ยวกับการถือครองที่ดินได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเข้ามาของอํานาจรัฐที่มีสิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมและเข้ามีอิทธิพลในการจัดการที่ดินที่เคยถือครองอยู่ ชาวขมุจึงต้องปรับตัวและการถือครอง

ที่ดินในการทํากินจากไร่หมุนเวียนเดิมจึงเปลี่ยนมาเป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือการถือครองกรรมสิทธิ์ที่เป็นของ

ปัจเจกชน (Private property) เป็นหลักและสิทธิในการถือครองที่ดินก็เป็น สปก.เกือบทั้งหมด ที่ยังคง

หลงเหลือดํารงอยู่แบบดั้งเดิมคือพ้ืนที่ส่วนรวมของชุมชนที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมเท่านั้น 

 การจัดการน้ําของชุมชนขมุปุาตึงนั้นอาจกล่าวได้ว่าไม่ค่อยประสบปัญหาภาวะขาดแคลนน้ําเหมือน

เช่นที่เริ่มเข้ามาตั้งชุมชนใหม่ๆด้วยสภาพพ้ืนที่ที่ห่างไกลจากลําห้วยทําให้สมัยนั้นต้องพ่ึงพาน้ําจากบ่อน้ําตื้น

เป็นหลัก ปัจจุบันน้ําอุปโภคบริโภคมีความเพียงพอเนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในเวลา

ต่อมาท่ีเข้ามาช่วยจัดทําระบบประปาภูเขาและการจัดทําถังเก็บกักน้ําขึ้นที่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งขมุเรียก

น้ําว่า “อ๊ม” ดังนั้นในหลายชุมชนของขมุจึงมักตั้งบ้านเรือนติดกับลําน้ําเพื่อจะได้นําน้ํามาใช้อุปโภคบริโภคและ

เรียกชื่อหมู่บ้านตามชื่อลําห้วยดังกล่าว เช่นในพ้ืนที่เวียงแก่นก็จะมีขมุห้วย ขมุห้วยเอียน เป็นต้น ขณะที่การ
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จัดการปุานั้นในอดีตวิถีชีวิตขมุพ่ึงพาทรัพยากรจากปุาเป็นหลักในการดํารงชีพทั้งอาหาร สมุนไพร เครื่องใช้

สอยต่างๆ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าปุาเป็นอีกส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวขมุเพราะปุาเปรียบเสมือนคลังอาหาร 

วัสดุใช้สอย และสมุนไพรของชุมชน ขมุได้ใช้ประโยชน์มากมายจากความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืช และ

สัตว์จากปุาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ดังกล่าวมีความแตกต่างกันโดยผู้หญิงจะเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่อง

การเก็บหาของปุาเพ่ือนํามาเป็นอาหาร เช่น พืชผักปุา เห็ดชนิดต่างๆ หน่อไม้ เป็นต้น ซึ่งบางส่วนได้นํามาขาย

เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว ขณะที่ผู้ชายจะมีความรู้ความชํานาญเรื่องล่าสัตว์จับสัตว์ ขณะที่หมอยาจะ

เป็นผู้ที่รู้เรื่องพืชที่จะนํามาใช้เป็นยารักษาความเจ็บปุวย เป็นต้น ชาวขมุได้จําแนกปุาออกเป็น 4 ประเภท คือ 

ประเภทแรกเรียกว่า “ปริด๊ง” เป็นปุาดงหรือปุาที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นจํานวนมาก ประเภทที่สองเรียกว่า 

“ปริแพะ” เป็นปุาที่มีลักษณะทางกายภาพที่ขาดความอุดมสมบูรณ์มีหินเล็กหินน้อยจํานวนมาก ประเภทที่

สามเรียกว่า “ปริบ่าเปล้อะเร๊ะ” เป็นปุาที่สําหรับบุกเบิกเป็นผืนไร่ เพราะมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่

เพาะปลูก เช่น ปุาไผ่ เป็นต้น และประการสุดท้ายเป็นปุาที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของชุมชน เช่น ปุาช้าเรียกว่า 

“ซังเจื้อะ” ปุาที่ประกอบพิธีเซ่นไหว้ผีหมู่บ้านเรียกว่า “ปริก๊างหอ” ความรู้เรื่องปุาและการจําแนกแยกแยะ

ดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงการจัดการปุาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวขมุ ในอดีตที่ผ่านมา (เสถียร ฉันทะ, 

2549) 

 ระบบการผลิตของชาวขมุปุาตึงเดิมเมื่อตั้งถิ่นฐานอยู่เชิงเขาบริเวณชายแดนนั้นมีการทําไร่เพ่ือปลูก

ข้าวและพืชผักอาหารในไร่เป็นหลัก ซึ่งเป็นระบบการผลิตเพ่ือยังชีพ (Subsistence production) เนื่องจาก

ชาวขมุบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักจึงทําให้มีพันธุ์ข้าวที่หลากหลายกว่า 21 สายพันธุ์ สําหรับระบบการ

ผลิตในสถานการณป์ัจจุบันนั้นอาจจําแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ ประการแรกระบบการผลิตเพ่ือการยังชีพด้วย

การทําไร่ข้าวเป็นระบบการผลิตหลัก และประการที่สองระบบการผลิตที่ปลูกพืชเชิงพาณิชย์ตามความต้องการ

ของตลาดเพ่ือสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของครัวเรือนที่มีพืชหลายชนิดตามฤดูกาล อาทิ ข้าวโพด ยาสูบ ถั่ว

แขก สวนส้มโอ ยางพารา เป็นต้น ซึ่งระบบการผลิตข้าวไร่นั้น เสถียร ฉันทะ (2549: 21-47) พบว่าขมุที่ปุาตึง

ยังคงพยายามรักษากระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษแต่ก็มีบางกระบวนการที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม เช่น การใช้สารเคมีมากขึ้นในกระบวนการ

ผลิตทั้งการเตรียมพ้ืนที่ก่อนการเพาะปลูก การควบคุมวัชพืชและแมลงศัตรูพืชขณะเพาะปลูก เป็นต้น โดย

ระบบการปลูกข้าวไร่นั้นมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้  

ขั้นตอนแรกการเตรียมพ้ืนที่โดยสมัยก่อนการแผ้วถางปุาหรือที่ไร่เดิมเรียกว่า “ยอเหรื่อมเร๊ะ” 

หมายถึงการฟันไร่ จะเริ่มต้นประมาณปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ครอบครัวหนึ่งก็จะทําไร่ตาม

แรงงานในครอบครัวที่มี และทําเพ่ือให้พอเพียงกับการบริโภคในแต่ละปีเท่านั้นครอบครัวหนึ่งจะทําไร่ข้าวไม่
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เกิน 10 ไร่ต่อครอบครัว หลังจากโค่นล้มแผ้วถางเสร็จก็จะปล่อยทิ้งไว้ตากแดดประมาณ 1 เดือน เมื่อแห้งดี

แล้วก็จะทําการเผาไร่ การเผาไร่ขมุเรียกว่า “ยอกรู๊ดเร๊ะ” การเผาไร่เป็นหน้าที่ของผู้ชาย หลังจากเผาเสร็จเมื่อ

เผาไร่เสร็จแล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 4 - 5 วัน จากนั้นจึงทําการเก็บริบกิ่งก้านไม้ หรือต้นไม้ขนาดเล็กที่ยัง

ไหม้ไม่หมดมากองสุ่มไว้เป็นที่ๆ หลังจากนั้นจึงทําการเผาต่อจนหมด  ปัจจุบันไม่ได้มีการตัดฟันโค่นเหมือน

สมัยก่อนเพราะที่ดินต้องใช้ทําการเพาะปลูกแทบตลอดทั้งปีจึงไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น การเตรียมดินจึงใช้สารเคมี

กําจัดวัชพืชฉีดพ่นเพ่ือให้หญ้าตายหลังจากนั้นก็จะครูดมากองรวมกันเพ่ือเผาแล้วจึงจ้างรถไถแทรกเตอร์ไถ

พรวนดินซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินที่อยู่ตามพ้ืนราบไม่สูงชัน ส่วนครัวเรือนที่มีที่ดินทํากินอยู่เชิงเขาก็ยังใช้วิธีการ

ผสมผสานแบบดั้งเดิมคือหากเป็นพื้นท่ีที่ปล่อยทิ้งไว้ปีสองปีก็จะมีต้นไม้และพงหญ้าขึ้นหนาทึบก็ต้องทําการตัด

ฟันและทิ้งไว้ให้แห้งจึงทําการเผาเมื่อเสร็จแล้วจะใช้จอบในการขุดพลิกหน้าดินเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับ

การเพาะปลูก 

 

รูปภาพที่ 4-3 พ้ืนที่ไร่ของชาวขมุที่ทิ้งร้างไว้หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในปัจจุบัน 

 

ขั้นตอนที่สองการเพาะปลูกหลังจากที่เตรียมดินเสร็จ พันธุ์ข้าวที่ เตรียมไว้ก็จะถูกนํามาใช้เพาะปลูก

โดยการคัดสรรพันธุ์ข้าวจะเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้หญิง ซึ่งจะพบเห็นได้ทั่วไปในชุมชนขมุในช่วงเวลาดังกล่าว

ที่ผู้หญิงจะนํากระด้งมาผัดและคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งพันธุ์ข้าวของขมุมีแบ่งเป็น 3 ชนิดตามอายุเวลาการ

เก็บเก่ียวได้แก่ ข้าวดอหรือเงาะเปะ ข้าวกลาง และข้าวปีหรือเงาะปุูนตรี้ หลังจากที่นําเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้ใน

ภาชนะมาตากผึ่งแดดไว้ประมาณหนึ่งถึงสองแดด จากนั้นก็จะทําการผัดด้วยกระด้งเพ่ือคัดแยกเอาเมล็ดที่ลีบ

ไม่สมบูรณ์ออก คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี มีความอวบอ่ิมของเมล็ดที่เต็มเมื่อปลูกข้าวจะได้งอกทุกหลุมเพ่ือ
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ไม่ให้เสียเวลาในการปลูก เสร็จแล้วก็จะนํามาใส่ไว้ในกระบุงเพ่ือเตรียมไปปลูกต่อไป  โดยการปลูกจะเริ่มจาก

การหาฤกษ์ยามเวลาดีซึ่งชาวขมุจะมีความเชื่อเรื่องวันเวลาดังนั้นการหยอดข้าวไร่ของขมุจึงต้องมีการดูฤกษ์ ดู

ยาม และหาวันที่ดีก่อนจึงจะลงมือทําการหยอดข้าวไร่ การดูฤกษ์ดูวันเป็นหน้าที่ของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน วันที่

ขมุเชื่อว่าเป็นวันแรงห้ามทํากิจกรรมต่างๆ คือสีละวาย หลังจากที่ได้วันที่ดีแล้วก็จะทําการลงมือปลูกข้าวไร่ 

ก่อนที่จะลงมือกระทุ้งหลุมและหยอดข้าวไร่จะมีการทําพิธีบนบานผีไร่ก่อน โดยมีการสร้างศาลเพียงตาหลังเล็ก

ไว้กลางไร่ข้าว มีการนําสวยดอกไม้ ธูปเทียนมาอธิษฐานบนบานบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางและแม่ธรณี การบน

บานดังกล่าวเพ่ือขอให้ผีไร่ เจ้าที่เจ้าทางได้ช่วยปกปูองดูแลข้าวและพืชพรรณต่างๆที่ปลูกในไร่ให้มีการ

เจริญเติบโตที่สมบูรณ์มีผลผลิตที่ดี ปลอดภัยจากการทําลายของแมลงและศัตรูพืช หลังจากนั้นก็จะเริ่มลงมือ

ปลูกข้าวไร่เรียกการหยอดข้าวว่า “เก็ดเงาะ”  การหยอดข้าวไร่จะเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงที่ขมุเรียกว่า 

“กื้นซื้นเก็ดเงาะ” กื้นซื้นหมายถึงผู้หญิง เก็ดหมายถึงหยอด เงาะหมายถึงข้าว ผู้หญิงจะทําหน้าที่หยอดข้าว

ตามหลุม ในขณะที่ผู้ชายจะทําหน้าที่ในการใช้ไม้แหลมกระทุ้งหลุม ที่ขมุเรียกว่า “ สําเราะจะม่อน” สําเราะ

หมายถึงผู้ชาย จะม่อนหมายถึง กระทุ้งหลุม การกระทุ้งหลุมจะมีการเว้นระยะของหลุมที่พอดีเพ่ือไม่ให้ข้าวขึ้น

แน่นเกินไป และเป็นการสะดวกที่จะดายหญ้า การทําไม้กระทุ้งนั้นจะเหลาปลายไม้ให้แหลมมีลักษณะคล้ายกีบ

ของเท้ากวาง การกระทุ้งจะกระทุ้งหลุมในลักษณะถอยหลัง หากเป็นที่ดอยเชิงเขาก็จะกระทุ้งถอยหลังขึ้นดอย

เพ่ือให้ได้ระยะห่างที่เหมาะสม  1-2 คืบ หลังจากที่ได้ทําการหยอดข้าวเรียบร้อยแล้วก็จะทําพิธีกรรมที่เรียกว่า 

“ตรึดฮร้าน” โดยโรยดินหรือกลบดินหลุมข้าวพร้อมกับขอให้ผีไร่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปูองคุ้มครองให้ต้นข้าว

งอกเจริญเติบโตไม่ให้สัตว์ทําลาย 

 

รูปภาพที่ 4-4 การปลูกข้าวไร่ของชาวขมุตามเชิงเขา 
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ขั้นตอนที่สามการดูแลข้าวให้เจริญเติบโตหลังจากที่ได้ทําการหยอดข้าวเรียบร้อยแล้วก็จะเป็น

ช่วงเวลาที่จะต้องคอยดูแลรักษาช่วงข้าวเจริญเติบโตการควบคุมวัชพืชเป็นขั้นตอนที่สําคัญเมื่อต้นข้าวได้แทง

ยอดโผล่พ้นดินออกมาและสูงประมาณหัวเข่า ก็จะเป็นเวลาเดียวกันกับต้นวัชพืชอ่ืนที่เจริญเติบโตงอกแซม

ขึ้นมาตามกลางไร่ข้าว การขึ้นมาของวัชพืชเป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตของต้นข้าวและยั งคอยแย่งธาตุ

อาหารไปจากต้นข้าว ขมุมีวิธีการกําจัดวัชพืชอยู่ 2 วิธี คือวิธีแรกเป็นวิธีแบบพ้ืนบ้านโดยการใช้อุปกรณ์ที่

เรียกว่า “เหวิ้น” มีลักษณะเป็นตะขอคล้ายจอบขนาดเล็ก ไว้สําหรับคอยกําจัดวัชพืช การดายหญ้าขมุเรียกว่า 

“แฮนจิต” การดายหญ้าข้าวจึงเรียกว่าแฮนจิตเงาะ ส่วนวิธีที่ 2 ในปัจจุบันใช้กันมากคือการใช้ยาฆ่าวัชพืช ส่วน

การควบคุมศัตรูพืชนั้นเนื่องจากการทําไร่ของขมุจะแวดล้อมไปด้วยปุา จึงมีปัญหาเกี่ยวกับการรบกวนของ

แมลงและสัตว์ที่จะมากินผลิตผลดังกล่าว แต่การที่ปลูกข้าวในเวลาที่ใกล้ๆเคียงกันของแต่ละครอบครัว ก็จะ

เป็นการลดความสนใจของสัตว์ และแมลง ที่จะมารบกวนในที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีการปลูกสาย

พันธุ์ข้าวทั้งพันธุ์ข้าวที่มีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวสั้นได้แก่ ข้าวดอ และสายพันธุ์ที่มีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวนาน

ออกไปได้แก่ สายพันธุ์ข้าวกลางหรือข้าวปี เพ่ือเป็นการชดเชยและปูองกันความไม่เพียงพอของผลผลิตที่

จะต้องอาศัยไว้บริโภคตลอดปีนั้น ดังนั้นการเลือกสายพันธุ์ข้าวดอ ข้าวกลางหรือข้าวปี ย่อมขึ้นอยู่กับความ

พอเพียงของข้าวในการบริโภคและความต้องการของเจ้าของที่ต้องการจะปลูกข้าวดังกล่าว แต่ส่วนมากชาวขมุ

ปุาตึงจะปลูกข้าวทั้งข้าวดอ ข้าวกลาง และข้าวปีควบคู่กันไปขณะที่การควบคุมสัตว์ที่มักจะมาทําลายกัดกิน

ข้าวพวกสัตว์ขบแทะ วิธีที่ขมุนิยมทํากันคือการทํากับดักที่ทํามาจากไม้ไผ่ “ตร้อน” และ “โก่ง” เป็นกับดักที่ใช้

สําหรับในการดักหนู และสัตว์ขบแทะอ่ืนๆ ที่จะมาทําลายพืชไร่ สัตว์ที่จับได้ก็จะกลายมาเป็นอาหารโปรตีนที่

สําคัญของชาวขมุในชีวิตประจําวันต่อไป 

หลังจากท่ีดูแลจนต้นข้าวเจริญเติบใหญ่ในห้วงระยะเวลาเกือบสามเดือนต้นข้าวจะเริ่มตั้งท้องออกรวง

จนข้าวเริ่มแก่ ลําต้นจะเริ่มกลม รวงจะเริ่มโค้งใบแห้งเหลือง รอจนข้าวเริ่มสุกประมาณหนึ่งเดือนข้าวจะมี

ลักษณะเมล็ดหม่นแห้ง รวงเริ่มแห้งเรียกว่า “เงาะโห๊ตจะร่าย” หรือข้าวแห้งก็จะหาฤกษ์ยามวันที่จะทําการเก็บ

เกี่ยวหากเป็นช่วงเวลาที่ติดพันงานอื่นก็มักจะทําการทําพิธีที่เรียกว่าแฮกในวันดีไว้ก่อนแล้วค่อยไปเก็บเกี่ยววัน

ถัดไป พิธีแฮกเก็บเกี่ยวข้าวไร่จะนําตะแล้ หรือเฉลวที่สานจากไม้ไผ่ไปปักไว้ทั้งสี่ทิศคือ เหนือ ใต้ ตะวันออก

และตะวันตก เพ่ือบอกผีไร่และแม่ธรณีให้ช่วยดูแลโดยเฉพาะช่วงข้าวที่กําลังสุกส่วนทางเดินก็จะมีการทําแร้ว

ด้วยไม้ไผ่เรียกว่า “ฮ่าวกั้น” ทางเดินไว้เพ่ือปูองกันผีร้ายและศัตรูพืชที่อาจจะมาทําลายขวัญข้าวแล้วนําไปปักที่

เพิกพักหรือ “ฮ้างไร่” และบริเวณนอกเพิงพักในระดับตรงกับเสาขื่อทั้งสองข้างจากนั้นจึงนําข้าวเหนียวมาปั้น

วางบริเวณที่ปักตะแล้เพ่ือบอกให้ขวัญข้าวและผีมากินข้าวพร้อมทั้งบอกกล่าวขอให้ได้ข้าวเยอะๆกินไม่หมด

ตลอดป ี
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 ขั้นตอนที่สี่การเก็บเกี่ยวข้าวจะอยู่ในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์

ข้าวที่ปลูกว่าเป็นข้าวดอ ข้าวกลางหรือข้าวปี หากเป็นข้าวดอก็มีระยะเวลาที่เก็บเกี่ยวเร็ว ถ้าเป็นข้าวกลางและ

ข้าวปี ระยะเวลาเก็บเกี่ยวก็เลื่อนออกไปอีกหน่อยหนึ่ง ในอดีตก่อนจะทําการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวขมุจะมีพิธี

เรียกผูกขวัญข้าวเรียกว่า “เงาะฮ้อม” มีการเอามื้อเอาวันแลกเปลี่ยนแรงงานกันโดยคนที่มีไร่อยู่ใกล้ๆ และ

ญาติจะมาช่วยทําการฮอดเงาะจากนั้นคนอ่ืนๆทั้งหญิงและชายก็จะช่วยกันลงมือเก็บเกี่ยวข้าว ปัจจุบันการการ

ทําพิธีกรรมดังกล่าวที่ปุาตึงเปลี่ยนแปลงไปเป็นเพียงการบนบานบอกกล่าวให้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยใช้

ดอกไม้ธูปเทียนเท่านั้น และการฮอดเงาะไม่ค่อยทํากันแล้วจะพบเฉพาะในชุมชนขมุที่อยู่ตามเชิงเขาที่บาง

ครัวเรือนยังใช้วิธีการฮอดเงาะอยู่ ดังนั้นการเก็บเกี่ยวข้าวไร่ของชาวขมุพ้ืนที่ต่างๆในปัจจุบันมี 2 วิธีคือ 

ประการแรกเป็นเก็บเกี่ยวแบบดั้งเดิมโดยการใช้มือรูดที่เรียกว่า “ฮอดเงาะ” ซึ่งผู้เขียนยังพบวิธีการเก็บเกี่ยว

แบบนี้ของชาวขมุที่บ้านท่าวังผาหรือห้วยส้านเดิม การเก็บเกี่ยวข้าวดังกล่าวยังมีพิธีกรรมในการเรียกขวัญข้าว 

โดยการฮอดเงาะผู้หญิงจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการเก็บเกี่ยวหรือการฮอดเงาะจะทําหน้าที่เป็ นแม่ข้าวที่

เรียกว่า “ม่าเงาะ” เป็นผู้นําในการเก็บเกี่ยวและมีผู้หญิงในครอบครัวอีกคนทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่เรียกว่า “แม่

กอม” ทั้งม่าเงาะและแม่กอมจะแต่งตัวในชุดประจําเผ่าของตนเอง ขณะที่คนอ่ืนๆรวมทั้งผู้ชายที่ช่วยในการ

เก็บเกี่ยวก็จะแต่งกายปกติทั่วไป ม่าเงาะจะทําการขุดดินบริเวณกลางไร่ข้าวเพ่ือวางแหย่งไว้การขุดคุ้ยดินเพ่ือ

เป็นการบอกกล่าวต่อแม่ธรณีแผ่นดินพร้อมกล่าวคําสวดเพ่ือบอกเจ้าที่ เจ้าธรณีว่าถึงเวลาที่ต้องเก็บเกี่ยวข้าว

แล้วจึงต้องเปลี่ยนแผ่นดินใหม่เพื่อขอให้การปลูกข้าวในปีต่อไปนั้นให้ข้าวเจริญงอกงามได้ผลผลิตสูง จากนั้นม่า

เงาะจะเป็นผู้เก็บเกี่ยวข้าวคนแรกโดยการรูดข้าวใส่แหย่งใบเล็กที่สะพายไว้ข้างหน้าพร้อมกับกล่าวคําเรียกขวัญ

ข้าวไปด้วย และแม่กอมก็จะช่วยในการรูดข้าวพร้อมกับกล่าวคําเรียกขวัญข้าว โดยการฮอดเงาะจะใช้มือเปล่า

รูดเมล็ดข้าวลง “ยั่งฮอด” มีลักษณะคล้ายกระบุงเล็กๆคาดไว้ที่หน้าอกเพ่ือรูดเมล็ดข้าวใส่ลงไปเมื่อเต็มแล้วจึง

นําไปเทรวมกันที่กระบุงใหญ่ ผู้ชายจะเป็นคนคอยฟาดเพ่ือให้เมล็ดข้าวหลุดจากเศษก้านรวงที่ติดมากับเมล็ด

ข้าวออกจากนั้นพัดโดยใช้พัดวี “เปรี้ยเรอะ”  พัดจนละอองเศษต่างๆออกจากข้าวจนหมดจึงนําไปไว้ในสถานที่

เก็บบนบ้านหรือยุ้งฉาง จากนั้นจะทําพิธีซ้อนขวัญข้าวเรียก “เตืองม่าลเงาะ” ใช้สวิง ตะข้องและข้าวสุกเรียก

ขวัญข้าวมารวมอยู่ที่ยุ้งฉาง ประการที่สอง คือการเก็บเกี่ยวด้วยเคียวซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมกันโดยได้รับอิทธิพล

มาจากกลุ่มคนไตยวนใกล้เคียงที่ตนเองได้ไปรับจ้างมา ดังนั้นเราจะพบเห็นการเกี่ยวข้าวด้วยเคียวเป็นส่วนใหญ่

ในชุมชนขมุที่อพยพลงมาอยู่พ้ืนที่ราบและมีไร่ที่ไม่ได้อยู่เชิงเขาเหมือนในอดีต และใช้วิธีการนวดข้าวด้วยใช้ไม้

หีบ หรือไม้หนีบฟาดให้เมล็ดหลุด หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะทําพิธีเลี้ยงผีไร่หรือเลี้ยงโร๊ยเร๊ะหรือบางทีก็จะทํา

พิธีเลี้ยงไปพร้อมๆกับช่วงเวลาที่ทําการนวดเอาเมล็ดข้าว ขมุก็จะทําพิธีเลี้ยงผีไร่เพ่ือขอบคุณที่ได้ช่วยดูแล

ปกปูองข้าวและพืชไร่ จนกระทั่งการขนเก็บข้าวไปไว้ยังยุ้ง ขมุจะนําไก่ที่ต้มสุกแล้ว 2 ตัว เหล้าอุ๊ 1 ไห พร้อม

ด้วย ดอกไม้ เทียน หมาก พลู มาเซ่นไหว้แก่ผีไร่ยังบริ เวณศาลเพียงตาหรือแท่นที่สร้างไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มปลูก
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ข้าวไร่ ใต้ศาลเพียงตาจะใช้ฟางข้าวมาขดเป็นวงจากนั้นนําเมล็ดข้าวที่ลีบมาใส่ไว้เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แทนข้าว

ทั้งหมดที่มอบให้กับผีไร่และเจ้าที่เจ้าทาง พิธีกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิ ธีคิดที่ขมุนั้นมีต่ออํานาจ

เหนือธรรมชาติซ่ึงเป็นสิ่งพ่ึงพิงทางจิตใจ เพ่ือให้มีกําลังใจในการผลิตข้าวไร่ของตนเองในปีต่อไป 

 

 

     

 

รูปภาพที่ 4-5 บนการเก็บเก่ียวข้าวไร่ด้วยเคียวและล่างพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีไร่หรือโร๊ยเร๊ะ 



103 
 

 การแลกเปลี่ยนแรงงาน เราจะเห็นว่าระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากรของชาวขมุปุาตึงยัง

ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อและความสัมพันธ์กับทรัพยากรดิน น้ํา ปุา ที่เป็นทั้งทุนธรรมชาติ และทุนทาง

วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกัน ขณะเดียวกันในแง่ของความร่วมมือทางสังคมในระบบการผลิตก็ยังมีการยึดถือปฏิบัติ

อยู่ แม้ว่าระบบเศรษฐกิจที่ใช้เงินตรามาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนจะเข้ามามีอิทธิพลเหนือระบบความ

ร่วมมือเดิมที่เคยเคยปฏิบัติสืบต่อกันมา แต่เราก็ยังพบเห็นว่าการแลกเปลี่ยนแรงงานในลักษณะที่เรียกว่า “เอา

มื้อเอาวัน” ยังดํารงอยู่ในชุมชนปัจจุบันเนื่องจากชาวขมุในชุมชนล้วนมีฐานของความเป็นพ่ีน้องกันเกือบ 90% 

มีนามสกุล “แข่งขัน” การช่วยเหลือแลกเปลี่ยนแรงงานในชีวิตประจําวันจึงเป็นสิ่งที่ดํารงอยู่ ทั้งในการ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการซ่อมแซมหรือสร้างที่พักอาศัย การพัฒนาและปรับปรุงหมู่บ้าน หรือมีการงานทําพิธี

ขึ้นเรือนใหม่ การแต่งงานและงานศพตัวแทนของครัวเรือนแทบจะทุกครัวเรือนในหมู่บ้านจะไปช่วยงานเพ่ือ

แสดงความช่วยเหลือด้วยกําลังเงินและแรงงาน 

 รูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงานที่สําคัญของชาวขมุยวนบ้านปุาตึงคือการแลกเปลี่ยนแรงงานในฤดูการ

ทําไร่ข้าวในลักษณะการเอามื้อเอาวันแลกเปลี่ยนแรงงานเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนทาง

เศรษฐกิจขั้นพ้ืนฐานของชุมชน การทําไร่ต้องใช้แรงงานจํานวนมากโดยเฉพาะช่วงของการปลูกครั้งแรก การ

ดูแลดายหญ้า และช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยว ซึ่งเกินกําลังแรงงานภายในครัวเรือนจะทําได้ประกอบกับ

ครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ในสถานะที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ การอาศัยความร่วมมือแรงงานจากญาติพ่ีน้อง

และเพ่ือนบ้านจึงเป็นการช่วยเหลือตอบแทนซึ่งกันและกันโดยครัวเรือนใดที่ลงมือทําการก่อนก็จะไปขอหรือ

บอกให้ญาติพ่ีน้องและเพ่ือนทราบว่ากําหนดวันเวลาจะทําการปลูกข้าว หรือเก็บเกี่ยวก็จะมีแรงงานคนมา

ช่วยเหลือ และเมื่อถึงเวลาของคนที่มาช่วยทําการเพาะปลูกหรือเก็บเก็บเกี่ยวก็จะต้องส่งคนในครัวเรือนไป

ช่วยเหลือตอบแทนแรงงานให้เขาหมุนเวียนกันไป ซึ่งจะใช้หนึ่งแรงงานคนต่อการตอบแทนหนึ่งแรงงานคนซึ่ง

เป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมและเป็นธรรม การช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นในวิถีชีวิต

ของชุมชนชาวขมุยวนที่บ้านปุาตึงเป็นกิจวัตร 

 เราจะเห็นว่าการแลกเปลี่ยนแรงงานเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่เน้นการตอบแทนในลักษณะความ

เท่าเทียม การแลกเปลี่ยนแรงงานในระบบการผลิตและการจัดการต่างๆในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุจึงมี

ความสําคัญ และยังเป็นดัชนีชี้บ่งถึงสถานภาพทางสังคมในชุมชนที่ได้รับการยอมรับและการที่สมาชิกของ

ชุมชนได้เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันทําให้ภารกิจต่างๆบรรลุความสําเร็จได้ง่ายและรวดเร็ว กลุ่มองค์กร

แลกเปลี่ยนแรงงานภายในชุมชนจึงเป็นองค์กรทางสังคมรูปแบบหนึ่งของระบบการผลิตและการจัดการ

ทรัพยากรที่สําคัญและทําให้ครัวเรือนในชุมชนสามารถดํารงสถานภาพอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบัน  
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   ปฏิทินกิจกรรมหลักในรอบปีของชาวขมุยวนบ้านปุาตึง 

เดือน ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

กิจกรรมเศรษฐกิจ             

1. ไร่ข้าว             

2. ไร่ข้าวโพด             

3. เลี้ยงสัตว ์             

4. รับจ้าง             

5. ค้าขาย             

กิจกรรมทาง  
วัฒนธรรม 

            

1. เลี้ยงปางสี่             

2. เลี้ยงผีบ้าน             

3.เลี้ยงปางแปด             

4.ร่วมงานปีใหมข่มุ  

(31 ธันวาคม) 

            

 

 จากปฏิทินในรอบปีเราจะเห็นว่าชาวขมุยวนที่ปุาตึงมีกิจวัตรประจําวันส่วนใหญ่คือการทํางานเพ่ือการ

ดํารงชีพเป็นหลักนั่นคือการหาเพ่ือเลี้ยงปากท้องเป็นสําคัญ อย่างไรก็ตามปัจจุบันเราจะพบว่าเด็กรุ่นใหม่

หลังจากเรียนจบระดับประถมศึกษาและมัธยมได้ออกไปทํางานนอกหมู่บ้านเพ่ิมมากขึ้น มีไม่มีกี่ครอบครัวที่

สามารถส่งลูกหลานเรียนในระดับอุดมศึกษา การออกไปทํางานต่างถิ่นทําให้มีเงินบางส่วนส่งมาช่วยเหลือจุน

เจือครอบครัว แต่บางส่วนก็ไม่สามารถส่งเงินมาช่วยเหลือครอบครัวได้ดังกรณีแม่เฒ่าอูที่เล่าว่ามีลูกไปทํางาน

ต่างจังหวัดได้หลายปีแล้วแต่ก็ไม่เคยส่งเงินมาช่วยเหลือดูแล มีเพียงเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับมาใช้ประทังชีวิตซื้อหา

อาหารโดยมีลูกสาวและลูกเขยที่ลงตั้งเรือนไปอยู่ต่างหากเป็นคนที่คอยเอาข้าวมาส่งไว้ให้นึ่งกิน 
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องค์กรทางสังคมและการเมืองของชุมชน 

 โครงสร้างองค์กรทางสังคมและการเมืองในชุมชนขมุปุาตึงในปัจจุบันนั้นอาจแบ่งออกได้เป็นสอง

ลักษณะคือ ประการแรกองค์กรทางสังคมและการเมืองผ่านความเชื่อและการเคารพผู้อาวุโสในชุมชน และ

ประการที่สองคือองค์กรทางสังคมและการเมืองที่กําหนดขึ้นผ่านโครงสร้างของระบบราชการ โดยลักษณะแบบ

แรกนั้นเป็นการสืบทอดอํานาจความเชื่อของสังคมขมุตามแนวทางในอดีตที่เคยปฏิบัติกันมาโดยยึดระบบการ

เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามการตัดสินของกลุ่มผู้อาวุโสของชุมชน (นิพัทธเวช  สืบแสง, 2541) ระบบแบบนี้

แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่เรายังจะพบเห็นได้ในสองลักษณะคือ ลักษณะที่เกิดข้อพิพาท

ขัดแย้งในชุมชนซึ่งผู้อาวุโสก็จะเข้ามามีบทบาทในการไกล่ เกลี่ยเพ่ือยุติความบาดหมางลง ซึ่งหากไม่สามารถ

ดําเนินการได้ก็จะนําไปสู่กระบวนการตามอํานาจของระบบราชการคือผ่านการไกล่เกลี่ยและตกลงกันที่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งมีคณะกรรมการหมู่บ้านที่ทําหน้าที่ดังกล่าวหากไม่สามารถยุติได้ก็นําเข้าสู่

กระบวนการตามกฎหมายของส่วนราชการต่อไปตามลําดับ ลักษณะที่สองคืออํานาจในการประกอบพิธีกรรมที่

สําคัญของชุมชนผู้เขียนพบว่าในพิธีกรรมทั้งการเลี้ยงปางสี่และปางแปด หรือพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้

ปุวยของคนในครัวเรือนผู้อาวุโสที่เป็นตัวแทนของตระกูลแต่ละคนก็จะมาเป็นผู้ที่มีบทบาทร่วมนําในพิธีกรรม

ต่างๆดังกล่าวร่วมกับผู้นําทางพิธีกรรมของชุมชนที่เป็น “ข้าวจ้ํา” และ “ระกูน” (เสถียร ฉันทะ,2542) 

ดังนั้นเราจะเห็นว่าบทบาทสถานภาพทางสังคมของผู้อาวุโสยังดํารงอยู่ในสังคมขมุที่ปุาตึงแต่อํานาจใน

การนํานั้นอาจลดลงเนื่องจากบทบาททางสังคมในการบริหารจัดการชุมชนหรือหมู่บ้านได้ผ่องถ่ายไปอยู่ในมือ

ของตัวแทนภาครัฐผ่านการเลือกตั้งหรือเลือกสรรอย่างผู้นําชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งขมุที่ปุาตึงเป็นหมู่บ้าน

บริวารของบ้านขวากเหนือซึ่งมีชาวไตยวนเป็นชนกลุ่มใหญ่ และอีกกลุ่มบ้านหนึ่งที่เป็นหมู่บ้านบริวาร

เช่นเดียวกันคือชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ม้งบ้านห้วยติ้วที่อยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านขวากเหนือ การคัดเลือกผู้นําที่

เป็นตัวแทนทางราชการของกลุ่มชาติพันธุ์จึงมีตําแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ปกครองดูแลชุมชนของตนเอง 

และมีตัวแทนที่เป็นคณะกรรมการฝุายต่างๆ อาทิ คณะกรรมการฝุายศึกษาที่ร่วมเข้ าไปดูแลกิจการต่างๆของ

โรงเรียนประจําหมู่บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนปุาตึงเอง คณะกรรมฝุายสาธารณสุขอย่างอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมู่บ้านที่คอยดูแลสุขภาพอนามัยคนในชุมชนและคอยประสานกับบุคลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุข เป็นต้น นอกจากนี้ภายในชุมชนก็มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทและโครงสร้างทางสังคมของกลุ่ม

ผู้หญิงซึ่งเดิมในอดีตมิได้มีการจัดตั้งกลุ่มแต่อย่างใดหากมีงานต่างๆในชุมชนก็จะมาช่วยกันด้วยความสัมพันธ์

ผ่านเครือญาติและเพ่ือนบ้าน ปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านขึ้นมาและเลือกประธานแม่บ้านมาดํารง

ตําแหน่งเพ่ือบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนเช่นเดียวกับชุมชนชนบทของกลุ่มชาติพันธุ์ไตยวน 
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และไตลื้อพ้ืนราบอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนขมุที่

มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง     

 นอกจากนี้ในช่วงเวลาสิบห้าปีที่ผ่านมาเมื่อรัฐได้ดําเนินการกระจายอํานาจและปรับโครงสร้างส่วน

ราชการปกครองเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น15 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบลขึ้นนั้น

ทําให้แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของบ้านขวากเหนือท้ังขมุ ม้งและไตยวนต่างก็มีสมาชิกลงสนาม

เลือกตั้งท้องถิ่นและต่อมาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ามได้รับการยกฐานะเปลี่ยนเป็นเทศบาลตําบลท่าข้าม

ในปัจจุบัน การช่วงชิงมวลชนเพ่ือให้ได้รับการชนะเลือกตั้งจึงนํามาสู่การต่อรองการเข้าสู่อํานาจในสภาการ

บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้ึนทั่วไป ชาวขมุที่ปุาตึงเองก็เช่นเดียวกันที่มีการสนับสนุนให้ตัวแทน

ชุมชนขมุลงแข่งขันเพ่ือลงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าข้าม และมีตัวแทนชนะคือนายทอง แข่งขัน

ได้รับการเลือกเข้าไปเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าข้ามในเวลาต่อมาซึ่งก็เป็นตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ในสภา

ท้องถิ่นรว่มกับพี่น้องเครือข่ายชาติพันธุ์ขมุที่มาจากบ้านท่าวังผาในเขตตําบลท่าข้ามอีกสองคน ทําให้กิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ขมุในเวทีทางการเมืองท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนมากขึ้นโดยเฉพาะการ

เคลื่อนไหวของเครือข่ายชาติพันธุ์ขมุเพ่ือรื้อฟ้ืนและสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในสังคมขึ้นมา นั่นหมายความ

ว่าความเป็นคนขมุของกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวได้ปักหมุดหมายในการสร้างความเป็นชาติพันธุ์ของตนเองขึ้นใน

สังคมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในพ้ืนที่หรือสังคมพหุลักษณ์ (Plural societies) และมีการรื้อฟ้ืน      

อัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมชาติพันธุ์ตนเองขึ้นมาซ่ึงจะกล่าวถึงต่อไป 

 

การแต่งกายและการสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมของขมุยวนป่าตึง 

 การแต่งกายของชาวขมุนั้นบุญช่วย ศรีสวัสดิ์ (2547: 263) บรรยายลักษณะการแต่งกายว่าผู้ชายจะ

สวมใส่เสื้อผ้าสีน้ําฮ้อม แขนสั้นครึ่งบ่า ตัวยาวปิดกัน ผ่าปลายเสื้อเท่ามือมีกระเปาที่หน้าอกทั้งสอง นุ่งกางเกง

คล้ายจีนแต่เย็บที่ก้นหย่อนยานคล้ายถุง เกล้าผมไว้กลางศีรษะคล้ายแขกซิกข์ในกรุงเทพฯ มีกําไลเงินที่แขนทั้ง

สองข้าง ชอบสักตามเนื้อตัวแขนขาถึงศีรษะ เข่าและน่องถึงข้อเท้า ไม่มีหมวกใช้ผ้าแดงผ้าขาวพันรอบศีรษะ

                                                           
15 ในช่วงปลายปี พ.ศ.2546 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่นของไทย เมื่อรัฐสภาได้

พิจารณาผ่านกฎหมายท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม 3 ฉบับ อันได้แก่ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2546 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2546 โดยเนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมายทั้ง 3 ฉบับคือการกําหนดให้ฝุายบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่นมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่น จึงนําไปสู่การเกิดขึ้นของหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เทศบาลตําบลในปัจจุบันและการแข่งขันการลงสู่สนามทางการเมืองของคนในชุมชนพื้นที่ต่างๆ  
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คล้ายลื้อหรือเงี้ยวถ้าใครไม่สักไม่ใช่ผู้ชาย เจาะหูทั้งสองข้างเสียบดอกไม้แดงกลางหูที่เจาะนั้น ส่วนผู้หญิงขมุจะ

สวมเสื้อแขนยาวรัดข้อมือ เสื้อปล่อยชายแค่บั้นเอวผ่ากลางอก มีกระดุม บางคนทํากระเปาที่หน้าอกบางคนไม่

ทํา เสื้อน้ําฮ้อมไม่มีปักลวดลาย นุ่งซิ่นแบบหญิงชาวหลวงพระบางเป็นด้ายล้วนมีขีดสีแดงและขีดเขียวหรือน้ํา

ฮ้อม คนไหนมีฟันสีดําคนนั้นสวย สวมใส่กําไลข้อมือและข้อเท้า ใส่ห่วงคอ ต่างหูทําคล้ายรูปแหวนเจาะที่รูหู 

ถ้ายากจนจะไม่แต่งใช้ดอกไม้หรือใบลานม้วนกลมๆสอดใส่รูหูทั้งสองข้าง ถ้าเป็นสาวสวมเสื้อชั้นในผ้าฝูายสีน้ํา

ฮ้อมอย่างธรรมดา ถ้าแก่สวมเสื้อนอกหรือชั้นในอย่างเดียว เด็กชายสวมเสื้อคล้ายเด็กหญิงสาวแขนยาวผ่าอกมี

กระเปาทั้งสองข้าง นุ่งกางเกงก้นหย่อนสวมกําไลคอแขนและข้อเท้าเจาะหูทั้งสองข้าง เด็กหญิงสวมเสื้อผ้า

คล้ายหญิงสาวนุ่งผ้าซิ่นลาว ขณะที่สุวิไล เปรมศรีรัตน์ (2541) อธิบายการแต่งกายของชาวขมุในประเทศไทย

ว่านิยมเสื้อผ้าสีคล้ําเข้ม โดยผู้หญิงขมุท่ีบ้านห้วยเย็นและห้วยเอียน จังหวัดเชียงรายจะนุ่งซิ่นลายลงแบบลาวสี

คล้ําๆเสื้อสีดําและโพกผ้าสีแดงในเวลาทํางาน ส่วนขมุที่บ้านน้ําปาน ห้วยมอย น้ําหลู ห้วยสะแตง จังหวัดน่าน

จะนุ่งซิ่นลายขวางแบบไตลื้อ สวมเสื้อผ้าหนาสีน้ําเงินเข้มตัวสั้น ตกแต่งด้วยผ้าด้ายสีและเหรียญเงิน ใส่กําไล

เงินที่คอ กําไลข้อมือและโพกผ้าสีขาว แต่ในชีวิตประจําวันจะพบการแต่งกายเฉพาะกลุ่มหญิงมีอายุ เด็กรุ่นใหม่

จะนิยมแต่งกายแบบคนพ้ืนราบ ส่วนผู้ชายแต่งกายคล้ายคนเมืองพ้ืนราบทั่วไป การอธิบายการแต่งกาย

ดังกล่าวทําให้เราถึงเห็นถึงภาพลักษณ์การแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวขมุในสมัยอดีตเมื่อ

เกือบห้าสิบปีที่ผ่านมา ปัจจุบันการแต่งกายของชาวขมุเปลี่ยนไปโดยในชีวิตประจําวันแล้วไม่ว่าทั้งหญิงและ

ชายจะสวมใส่เสื้อผ้าทั่วไปเช่นเดียวกับคนทั่วไป จะพบบ้างในกลุ่มคนแก่ผู้หญิงที่ยังมีการสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็น

ของชาวขมุแบบเสื้อผ้าสีดําในชีวิตประจําวัน ส่วนการสักที่มีลวดลายตามผิวหนังส่วนต่างๆของร่างกายก็จะพบ

ในกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ท่ีเคยสักมาก่อนในอดีต คนรุ่นปัจจุบันจะไม่ค่อยมีการสักลายตามลําตัว 

 การเปลี่ยนผ่านทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทําให้

ชาวขมุที่อพยพลงมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนแถบพ้ืนราบหรือเชิงเขาที่อยู่ใกล้เคียงกับกลุ่มชาติพันธุ์คนพ้ืนราบ

อย่างไตยวนและไตลื้อทําให้มีการรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกเข้าสู่ชุมชน ประกอบสถานการณ์ปัจจุบันที่การ

ติดต่อสื่อสารและการคมนาคมสามารถทําได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็วทําให้มีการยอมรับและการ

เปลี่ยนแปลงโดยหันมาซื้อเสื้อผ้าสวมใส่เฉกเช่นเดียวกับคนทั่วไป เราจะพบเห็นการแต่งกายของชาวขมุแบบ

ดั้งเดิมอย่างระรานตาก็ต่อเมื่อมีมีงานเทศกาลสําคัญเท่านั้น ซึ่งพ่ึงจะเกิดขึ้นไม่นานประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมา

โดยมีการรื้อฟ้ืนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ตนเองผ่านประเพณีปีใหม่ขมุ ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดใน

ประเด็นการรื้อฟ้ืนและสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ต่อไป สําหรับการแต่งกายของชาวขมุที่พบในปัจจุบันของ

ขมุยวนบ้านปุาตึงผู้หญิงในวัยกลางคนขึ้นไปท่ียังมีการแต่งกายแบบดั้งเดิมโดยการสวมเสื้อแกนกุดสีขาวหรือดํา

บางรายก็สวมเสื้อปัดสีดําแขนยาวแถบตรงกลางตัวเสื้อติดแถบสีแดงทับ บางรายก็จะโพกผ้าสีดํา ส่วนผู้ชายก็
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จะแต่งกายแบบคนพ้ืนราบทั่วไป รวมทั้งคนหนุ่มสาวที่จะแต่งกายตามสากลนิยมทั่วไปในชีวิตประจําวัน ดังนั้น

เราจะไม่สามารถบอกว่าใครเป็นขมุได้จากการแต่งกายโดยทั่วไปแต่จะบ่งบอกได้ก็ต่อเมื่อเราได้เข้าไปในชุมชน

ขมุและได้พบเห็นการแต่งกายแบบดั้งเดิมหรือชุดประจําชาติพันธุ์ขมุ แต่อย่างไรก็ตามในจังหวัดเชียงรายการ

แต่งกายแบบดั้งเดิมของชาวขมุจะมีสองลักษณะหรืออาจจะกล่าวได้ว่า เครื่องแต่งกายสามารถใช้จําแนกกลุ่ม

ชาติพันธุ์ขมุในจังหวัดเชียงรายออกเป็นสองกลุ่มย่อยโดยชุดประจําของขมุยวนที่ปุาตึงจะมีลักษณะเดียวกับชุด

ของชาวขมุที่บ้านห้วยเอียน และขมุบ้านห้วยเย็น บ้านทุ่งทราย อําเภอเชียงของ อีกกลุ่มชุดแต่งกายจะแตกต่าง

ออกไปได้แก่ชุดแต่งกายของชาวขมุบ้านห้วยจ้อ และขมุบ้านท่าวังผา เป็นต้น 

 

 

รูปภาพที่ 4-6 การแต่งกายของขมุในการเข้าร่วมงานประจําปีประเพณีปีใหม่ขมุที่บ้านปุาตึง 
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 จากชุดแต่งกายที่กล่าวถึงมาเราจะเห็นว่าการที่เราจะกําหนดหรือบ่งบอกว่าว่าใครคือขมุ โดยดูจาก

เครื่องแต่งกายอย่างเดียวก็อาจจะยังไม่พอเพราะสถานการณ์ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม

และเศรษฐกิจได้ทําให้ชาวขมุในพ้ืนที่ต่างๆได้ปรับตัวและรับเอาวัฒนธรรมส่วนใหญ่จากภายนอกเข้ามาในวิถี

ชีวิตที่มากข้ึน โดยเฉพาะการแต่งกายนั้นหากไม่ใช่เทศกาลงานประเพณีประจําปีแล้วเราแทบจะไม่พบเห็นชาว

ขมุแต่งกายในชุดประจํากลุ่มชาติพันธุ์ตนเองในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่แต่งกายเช่นเดียวกับวัยรุ่น

ไทยทั่วไป อย่างไรก็ตามเราก็อาจจะนําเอาลักษณะของการแต่งกายมาช่วยจําแนกความแตกต่างของชาวขมุได้

เบื้องต้นเนื่องจากเมื่อใดที่ชาวขมุแต่งกายด้วยชุดประจําชาติพันธุ์ตนเองแล้วก็สามารถจะบอกความแตกต่าง

จากกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆได้ ขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ขมุเองก็ได้พยายามรื้อฟ้ืนเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่าน

เครื่องแต่งกายของตนเองด้วยเช่นเดียวกัน โดยการรณรงค์ให้คนขมุหันมาสวมใส่ชุดประจําชาติพันธุ์ของตนเอง

เพ่ือให้กลุ่มชาติพันธุ์อื่นได้รู้จักและเป็นการสร้างตัวตนในเวทีพ้ืนที่ทางสังคมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆที่อยู่ราย

ล้อมใกล้เคียงซึ่งจะเป็นการบ่งบอกอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ขมุไปด้วย 

 

ภาษาและการสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมขมุยวนป่าตึง 

 สําหรับภาษานั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่สําคัญของกลุ่มชาติที่นักวิชาการใช้ในการจําแนกกลุ่ม

ชาติพันธุ์ออกเป็นกลุ่มต่างๆ ขมุเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษาพูดแต่ไม่มีภาษาเขียน การศึกษาของนักวิชาการทั้ง

ไทยและเทศเกี่ยวกับภาษาขมุนั้นถูกจําแนกอยู่ในตระกูลออสโตรเอเซียติค สาขามอญ -เขมร สาขาย่อยขมุอิค

และเป็นภาษาดั้งเดิมของดินแดนสุวรรณภูมิ อย่างไรก็ตามภาษาขมุในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความแตกต่างกัน 

เช่น ความแตกต่างของระบบเสียง คําศัพท์ และความแตกต่างเก่ียวกับลักษณะบางประการของประโยคซึ่งชาว

ขมุอาจได้รับอิทธิพลมาจากภาษาอ่ืนๆที่อยู่ใกล้เคียงกัน (สุวิไล เปรมศรีรัตน์, 2541) ลักษณะของภาษาขมุที่

การศึกษาในประเทศไทยนั้นปาลิตา คงสว่าง (Kongsawang, 2002) ศึกษาระบบเสียงของชาวขมุที่จังหวัด

อุทัยธานีพบว่ามีการออกเสียงถึง 31 หน่วยเสียง หน่วยเสียงสระเดี่ยว 19 เสียง หน่วยเสียงสระผสม 3 หน่วย

เสียง พยางค์แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือพยางค์หลัก พยางค์รอง และพยางค์นํา คํามี 3 ประเภทคือ คําพยางค์

เดียว คําสองพยางค์ และคําสามพยางค์ ทํานองเสียงมี 2 ลักษณะคือทํานองเสียงตกและทํานองเสียงตกสูง 

ภาษาจะแยกความหมายของคําด้วยการเปรียบเทียบพยัญชนะโฆษะและพยัญชนะอโฆษะที่ตําแหน่งพยัญชนะ

ต้น อย่างไรก็ตามภาษาขมุในแต่ละพ้ืนที่ทางภาคเหนือของไทยทั้งในเชียงรายและน่านนั้นมีสําเนียงการพูดและ

การออกเสียงที่แตกต่างกัน (Premsrirat, 1999) ทั้งนี้เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากภาษาพูดของกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน

ที่อยู่ใกล้เคียงทําให้คําบางคําก็รับมาจากภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนหรือแม้กระทั่งคําภาษาไทยที่ได้รับอิทธิพล
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มาจากการติดต่อสื่อสารกับชุมชนภายนอกและสื่อต่างๆ เช่นเดียวกับขมุที่อาศัยอยู่ในลาว และเวียดนามคําบาง

คําก็หยิบยืมมาจากภาษาแม่ของประเทศนั้นๆหรือคําจากกลุ่มชาติพันธุ์ไตที่อยู่ใกล้เคียงโดยในลาวก็พบว่ามี

หลายคําที่ขมุพูดก็มาจากคําในภาษาลาว (Downer, 1989-1990) ภาษาขมุได้รับความสนใจจากนักวิชาการ

ด้านภาษาศาสตร์คับคั่งพอสมควรโดยส่วนใหญ่มุ่งไปที่ความแตกต่างของคํา พยางค์และสําเนียงหรือการออก

เสียงตามหลักวรรณยุกต์ซึ่งสุวิไล เปรมศรีรัตน์ (Premsrirat, 2004) ทําการศึกษาความซับซ้อนและลักษณะ

เสียงของการสนทนาภาษาขมุของกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ต่างๆทั้งในประเทศไทย ลาว เวียดนาม และเขตสิบสอง

ปันนา ประเทศจีนพบว่าแต่ละพ้ืนที่นั้นมีความแตกต่างกันในการพูดออกเสียงของคําที่แตกต่างกัน สําหรับ

การศึกษาพยางค์ย่อยและการออกเสียงที่พบว่าปกติแล้วพยางค์หลักและพยางค์รองมักจะถูกใช้เป็นคุณสมบัติ

ของการจําแนกกลุ่มของภาษามอญ-เขมรแต่ในกลุ่มชาวขมุทางภาคเหนือกลับพบว่าพยางค์รองและการออก

เสียงนั้นมีเฉพาะในกลุ่มชาวขมุและลักษณะดังกล่าวใช้เป็นสิ่งบ่งบอกถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชาว

ขมุ (Svantesson and Karlsson, 2004) การทําความเข้าใจต่อกลุ่มชาติพันธุ์ขมุผ่านงานศึกษาด้าน

ภาษาศาสตร์ทําให้นักภาษาศาสตร์อย่างสุวิไล เปรมศรีรัตน์ (Premsrirat, 1994) ที่ได้จัดทําพจนานุกรม

ภาษาไทย-ขมุ-อังกฤษขึ้นเพ่ือเป็นการรวบรวมคํากว่า 5,000 คําสําหรับให้คนไทยทําความเข้าใจและเพ่ือการ

สื่อสารเกี่ยวกับขมุ และเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการเก่ียวกับภาษารวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์ขมุ

ได้เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง  

 ขณะที่หากเรามองภาษาขมุในมิติอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมชาติพันธุ์นั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็น

สัญลักษณ์รูปแบบหนึ่งของการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนคนขมุที่อดีตเคยปิดบังอําพรางซ่อนเร้นตนเองมาสู่

การเปิดเผยฐานะตัวตนว่าเป็นคนขมุในปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนเองเคยคลุกคลีทํางานอยู่กับชาวขมุในพ้ืนที่อําเภอ

เวียงแก่นมากว่า 22 ปี สิ่งที่พบคือการพูดภาษาขมุจะมีขึ้นในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ขึ้นไปเมื่อเวลาพูดคุยกันในพ้ืนที่

สาธารณะอ่ืนที่ไม่ใช่ในชุมชนของขมุ โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่จะพูดภาษาไทยกลางเป็นส่วนใหญ่เมื่ออยู่นอกพ้ืนที่

ของตนเองและไม่อยากให้ใครทราบว่าตนเองคือคนขมุ อาจเป็นเพราะการได้รับวัฒนธรรมสมัยจากภายนอก

ชุมชนทั้งผ่านระบบโรงเรียนและสื่อต่างๆ ประกอบกับความรู้สึกที่ถูกเรียกว่าขมุเหมือนเป็นคนชั้นที่ต่ําต้อยกว่า

กลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ซึ่งการถูกเหยียดหยามว่าเป็นชนชั้นล่างของกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนได้ตอกย้ําอคติและการปิดกั้น

การเปิดเผยตัวของชาวขมุในรุ่นใหม่ๆ การมีอคติทางชาติพันธุ์และการดูถูกทางเชื้อชาตินั้นเป็นประเด็นที่สําคัญ

ที่ทําให้ขมุส่วนใหญ่ที่ผ่านมาปิดบังซ่อนเร้นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ตนเอง ซึ่งผู้เขียนก็พบว่ าในชุมชนบ้านเกิด

ของผู้เขียนเองที่อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย มีลุงคนหนึ่งในหมู่บ้านที่ถูกตั้งชื่อคําสร้อยห้อยท้ายชื่อว่า 

“ลุงน้องขมุ” คําว่าขมุเป็นคําสร้อยที่คนในชุมชนนํามาต่อเติมเพ่ือเรียกขานชื่อคนเพ่ือบ่งบอกว่าคนๆนั้นมี

ลักษณะอย่างไร เช่น คนที่ชื่อ “อ้าย” มีคําสร้อยต่อท้าย “ง้ม” ที่แปลว่างุ่มง่ามเงอะง่ะพอเรียกชื่อ “อ้ายง้ม” 
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ทุกคนที่ได้ฟังก็จะร้องอ๋อทันทีว่าคือใคร การที่ลุงน้องมีคําสร้อยว่าขมุต่อท้ายจึงหมายถึงว่าลุงน้องเป็นคนที่ไม่รู้

เรื่อง โง่เขลาหรือภาษาถ่ินเหนือเรียกว่า “สึ่งตึง” ดังเช่นคนขมุ ซึ่งเป็นการสร้างและตอกย้ําภาพลักษณ์แก่ชาว

ขมุว่าเป็นกลุ่มคนต่ําต้อยในสายตาของคนกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆที่อยู่ใกล้เคียง ภาษาขมุจึงเป็นเสมือนการเปิดเผย

ตัวตนว่าเป็นคนขมุในภาพลักษณ์ที่ทําให้คนอ่ืนรู้ว่าตัวเองเป็นใคร จึงทําให้คนรุ่นใหม่ไม่กล้าที่จะพูดภาษาขมุใน

พ้ืนที่สาธารณะทั่วไป ดังเช่นกรณีศึกษาของธนุพงษ์ ลมอ่อน (2554) ที่พบว่าชาวขมุรุ่นใหม่มักจะปกปิดหรือ

ซ่อนเร้นสถานภาพทางสังคมชาติพันธุ์ตนเองด้วยกลัวความอับอายที่คนอ่ืนจะรู้ว่าตนเองเป็นคนขมุและนํามา

ล้อเลียนในสังคมท่ีตนเองไปอยู่ เสียงสะท้อนจากเยาวชนขมุจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจถึงการเบียดขับกลุ่มชาติ

พันธุ์ที่ขาดอํานาจในการต่อรองไปอยู่ชายขอบของสังคม ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่สืบเนื่องมา

จนถึงปัจจุบันล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตมาจากประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นในอดีตและถูกผลิตซ้ําผ่านสื่อต่างๆ 

เช่นบทเพลงของศิลปินภาคเหนือจากบทเพลงชื่อ “ขมุขี่ควาย”16 ซึ่งเนื้อหาล้วนแต่เป็นการตอกย้ําภาพลักษณ์

ของขมุที่ เป็นตัวตลกและขบขันบนภาพของความโง่เขลาและการดูถูกว่าล้าหลัง ห่างไกลความเจริญ 

ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการผลิตซ้ําอคติทางชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้นต่อชาวขมุ 

 โดยความจริงแล้วการสร้างภาพลักษณ์ในลักษณะการดูถูกที่มีต่อชาวขมุมีความสืบเนื่องมาตั้งแต่ใน

อดีตเมื่อครั้งที่ต่อสู้แย่งชิงการสร้างรัฐแว่นแคว้นของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในดินแถบนี้และการถูกเกณฑ์มาเป็น

แรงงานในลักษณะข้าทาสจากสงครามและถูกมองว่าเป็นผู้ที่ถูกปกครองมาโดยตลอด (สํานักพิมพ์ก้าวหน้า, 

2506) จึงทําให้ชาวขมุถูกมองว่าเป็นเพียงชนชั้นที่ต่ํากว่าประกอบกับชาวขมุเองไม่มีภาษาเขียนที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษรมีเพียงภาษาพูดที่สืบทอดกันมาจึงมักถูกถูกมองว่าด้อยอารยะธรรมและล้าหลังอย่างไรก็ตามชาว

ขมุเองก็พยายามปกปูองโต้ตอบนัยยะของการดูถูกและอคติทางชาติพันธุ์ที่มีต่อตนเองเกี่ยวกับภาษาผ่านเรื่อง

เล่า (Narrative) ดังที่พ่อเฒ่าท่านหนึ่งเล่าถึงภาษาของตนเองว่า “แต่ก่อนชนเผ่าต่างๆนั้นจริงๆแล้วไม่ได้มี

ภาษาหรืออักษรของตนเองแต่มีผู้สร้างตัวอักษรให้เพ่ือน้าไปใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในกลุ่มชนเผ่าของ

ตนเอง โดยอักษรจะถูกจารึกไว้บนหนังควายและเมื่อสร้างอักษรเสร็จผู้สร้างอักษรก็มอบให้กับบรรดาตัวแทน

ของชนเผ่าต่างๆเพื่อรับเอาไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มของตนเอง ขมุก็เป็นชนเผ่าหนึ่งที่ได้รับอักษรภาษาของตนเอง

โดยมีตัวแทนสองคนพ่ีน้องไปรับและเมื่อน้าเอาแผ่นจารึกอักษรหนังควายกลับมายังหมู่บ้านระหว่างเดินทางที่

ยาวไกลจึงเกิดความหิวจึงตัดสินใจน้าเอาหนังควายที่จารึกอักษรภาษาขมุไปเผาไฟกินเพ่ือประทังความหิว จึง

ท้าให้อักษรภาษาขมุไม่มี เหลือเพียงภาษาพูดที่สืบทอดและใช้สื่อสารกันมาจนถึงปัจจุบัน” การสร้างเรื่องเล่า

เพ่ือตอบโต้ในเชิงสัญลักษณ์ต่อการดูถูกว่าล้าหลังและไร้อารยะธรรมดังกล่าวจึงเป็นการหยิบยืมและตีความเพ่ือ

                                                           
16 เพลงขมุขี่ควายเป็นบทเพลงที่จรัล มโนเพชร อดีตศิลปินล้านนาขับร้อง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชาวขมุในทํานองตลก

ขบขันและบ่งบอกถึงความไม่รู้ของชาวขมุ ซึ่งชาวขมุรุ่นใหม่มองว่าเป็นการดูถูก มีอคติและเหยียดยามทางชาติพันธ์ุตนเอง 
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ปกปูองกลุ่มชาติพันธุ์ตนเองว่ามีฐานะทัดเทียมกับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนด้วยเช่นเดียวกันบนพ้ืนฐานของที่มาของ

แหล่งกําเนิดภาษาและอักษรที่เกิดจากเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามเหตุการณ์แบบนี้เริ่มคลี่คลายลงในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการกําเนิดขึ้นของ

เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ขมุและการสร้างประเพณีปีใหม่ของชาวขมุขึ้นมาและเริ่มมีการฟ้ืนฟูและเรียกร้องให้คน

ขมุทุกกลุ่มวัยรักและเคารพในอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเองด้วยการแต่งกายแบบชาวขมุในเทศกาลงาน

สําคัญของชุมชน การใช้ภาษาขมุในการสื่อสารระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ตนเองทั้งในและนอกชุมชนโดยมิต้อง

ปิดบังตนเองว่าเป็นคนขมุทําให้คนรุ่นใหม่เริ่มหันมาพูดภาษาของตนเองกันมากขึ้นในพ้ืนที่สาธารณะ ภาษาขมุ

ที่บ้านปุาตึงและพ้ืนที่ชุมชนขมุต่างๆของอําเภอเวียงแก่นและเชียงของในจังหวัดเชียงรายจึงถูกนํามาใช้เป็น

เครื่องมือในการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของขมุขึ้นมาใหม่หรือเป็นการผลิตซ้ําความเป็นขมุในบริบทการ

พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบันซึ่งจะทําความเข้าใจ

เกี่ยวกับการปรับตัวและการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ขมุในหัวข้อถัดไป 

 

บ้าน/เรือนและอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมขมุยวนป่าตึง 

 บ้านและเรือนอาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกัน ในที่นี้ผู้เขียนใช้คําว่า “บ้าน” ที่หมายถึงพ้ืนที่

อาณาบริเวณของหมู่บ้านหรือชุมชนที่ตั้งเรือนอาศัยอยู่ ขณะที่ “เรือน” หมายถึงตัวอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นมา

เพ่ือยู่อาศัย ซึ่งในแง่ของคําและความหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตามปัจจุบันในชุมชนเองก็มีการใช้คําว่าบ้านที่

หมายถึงตัวเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งอาจได้รับอิทธิพลที่หยิบยืมมาจากกลุ่มอ่ืนๆจนชินและกลายมาเป็นภาษาใน

ความหมายของตนเอง ชาวขมุมีการจําแนกสถานที่ที่อาจแตกต่างจากคนกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนดังที่กล่าวมาข้างต้น 

โดยที่บ้านในภาษาขมุเรียกว่า “ตี๊ก๊างหรือก๊างยัด” เป็นพ้ืนที่ของการตั้งเรือนเพ่ืออยู่อาศัยและมีพ้ืนที่ส่วนต่างๆ

ของชุมชนที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆร่วมกันของคนในชุมชน บริเวณพ้ืนที่ทางพิธีกรรมของคนในชุมชน

จะมีการตั้งศาลากลางบ้านสมัยก่อนสร้างจากไม้และไม้ไผ่มุงหลังคาด้วยหญ้าคาปัจจุบันก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูน

แบบถาวรมุงหลังคาด้วยกระเบื้องบริเวณนี้เรียกว่า “ก๊างหอ” เป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อยามประกอบพิธีกรรมของ

ชุมชน ซึ่งลักษณะของพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นส่วนรวมของชุมชนนั้นในแถบอุษาคเนย์จะมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม

ที่มีจุดศูนย์รวมจิตใจและกุศโลบายในการสร้างสํานึกร่วมและนัยของความสัมพันธ์ทางสังคมภายในกลุ่มชาติ

พันธุ์ให้เกิดความสามัคคีเช่นกลุ่มชาติพันธุ์ไต อาทิไตลื้อ ไตเขิน ที่มีการสร้างเสาเสื้อบ้านของชุมชนขึ้นมาเพ่ือใช้

เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมและเซ่นไหว้ที่ถือว่าเป็นเสมือนอารักษ์ที่คอยปกปักรักษาของคนในชุมชนไม่ให้มี

เภทภัยต่างๆ (เสถียร ฉันทะ, 2558) พ้ืนที่ก๊างหอของชาวขมุก็เช่นเดียวกันที่เป็นเสมือนพ้ืนที่ทางสังคมร่วมกัน
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ของคนในชุมชนและจะมาประกอบพิธีกรรมร่วมกันในช่วงเวลาที่กําหนดไว้ในแต่ละรอบปี ส่วนพ้ืนที่ ที่ตั้งตัว

เรือนก็จะจัดสรรปันส่วนกันเพ่ือทําประโยชน์ใช้สอยที่ต่างกันออกไปตามความต้องการของแต่ละครัวเรือน เช่น 

ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  

 

 

รูปภาพที่ 4-7 บนเรือนแบบดั้งเดิมของชาวขมุยวนปุาตึงที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน 

    ล่างซ้าย เตาไฟห้องบูชาผีบรรพบุรุษ ล่างขวาเตาไฟที่ใช้ประกอบอาหารทั่วไป 
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 สําหรับตัวเรือนของชาวขมุยวนปุาตึงแล้วตลอดระยะเวลายี่สิบกว่าปีที่ผู้เขียนอยู่ในพ้ืนที่ทํางานด้าน

สุขภาพชุมชนและคลุกคลีกับชาวบ้านซึ่งปุาตึงเองเป็นพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบของผู้เขียนทําให้เห็นพัฒนาการ

ของชุมชนและวิถีชีวิตของชาวขมุยวนปุาตึงที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ สิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหรือเรือน

นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี โดยสมัยก่อนนั้นเรือนของชาวขมุเกือบทั้งหมดเป็น

เรือนพ้ืนถิ่นดั้งเดิมมีเสายกสูงจากพ้ืนดินมีลักษณะคล้ายคลึงกับที่ชาวขมุเคยปลูกสร้างอาศัยอยู่บนเชิงเขา วัสดุ

ส่วนใหญ่คือไม้ ไม้ไผ่ และหลังคาที่ถักทอมาจากหญ้าคาและต่อมามีการเปลี่ยนเป็นหลังคากระเบื้องลอนที่

ทนทานประกอบกับหญ้าคาเริ่มหายากขึ้นและต้องคอยเปลี่ยนปีเว้นปีดังรูปที่ 4-7 การสร้างเรือนอยู่อาศัยของ

ชาวขมุส่วนใหญ่จะมีลักษณะการวางผังตัวแบบเรือนออกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีการวางผังห้องต่างๆเพ่ือใช้

ประโยชน์ ซึ่งจะประกอบไปด้วยห้องหลักๆคือ ห้องนอนอาจจะมีสองถึงสามห้องแล้วแต่ลักษณะของครอบครัว

ว่าเป็นครอบครัวขยายหรือครอบครัวเดี่ยว มีห้องโถงตรงกลางเรือนไว้สําหรับพักผ่อนพูดคุยของสมาชิกใน

ครัวเรือน ระเบียงภายนอกก่อนเข้าสู่ตัวเรือนไว้สําหรับนั่งพูดคุยและรับรองแขก และชานเรือนจะเป็นส่วนที่

เชื่อมต่อกับห้องครัวภายนอกที่ใช้ประกอบอาหาร ซึ่งห้องครัวนั้นจะมีสองห้องคือห้องเตาไฟโดยชาวขมุยวนที่

ปุาตึงยังนับถือผีเป็นส่วนใหญ่ทําให้แต่ละครัวเรือนจะมีพ้ืนที่สําหรับบูชาผีที่แบ่งห้องไว้สําหรับคนในครัวเรือน

เฉพาะห้ามคนนอกเข้าไปเพราะจะทําให้ผิดผีและอาจจะเกิดความไม่สบายเจ็บปุวยเกิดขึ้นได้ ห้องนี้คือห้องเตา

ไฟที่ใช้สําหรับการนึ่งข้าวหรือหุงข้าวเท่านั้น เจ้าของเรือนจะนําเอาใบไม้และเฉลว (ตะแล้หรือตะแหลว) 17 

ผูกมัดเป็นห่อไว้ตรงขอบบนเหนือปากประตู ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นเสมือนห่อขวัญของคนในเรือนทั้งหมด หากมี

คนนอกเข้าไปและผิดผีจะต้องทําพิธีขอขมาและถูกปรับสินไหมทดแทน ส่วนห้องเตาไฟอีกห้องหนึ่งที่อยู่

ภายนอกจะติดกับชานเรือนเป็นห้องที่ใช้ประกอบอาหาร ซึ่งชาวขมุเชื่อว่าเตาไฟที่ใช้ประกอบอาหารนั้ นมีการ

ปรุงแต่งอาหารจากวัสดุและสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายโดยเฉพาะสัตว์ต่างๆที่นํามาประกอบอาหารจึงเป็นเตาไฟที่มี

มลทิน จะนํามาปะปนกับการหุงหรือนึ่งข้าวไม่ได้เพราะข้าวคือธัญพืชที่มีคุณค่าและมีอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่

ปกปูองคุ้มครองอยู่ (เสถียร  ฉันทะ, 2549) ส่วนตัวใต้ถุนของเรือนจะเป็นที่เก็บฟืนที่สะสมไว้เป็นแหล่งพลังงาน

เชื้อเพลิงที่สําคัญเพ่ือใช้หุงหาอาหารในชีวิตประจําวัน และให้ความอบอุ่นเม่ือยามหน้าหนาว บางครัวเรือนก็จะ

ใช้เป็นที่ผูกมัดสัตว์เลี้ยงวัวควาย แต่จะพบน้อยลงในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างคอกสัตว์ไว้ต่างหาก 

                                                           
17 ตะแล้หรือตะแหลวนั้นทรงวิทย์ เช่ือมสกุล และรัชนี สังขพร (2538) ได้ศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับตะแหลวหรือเฉลว

ของชาวเขาในประเทศไทยพบว่าแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่สูงทั้งกะเหรี่ยง ลีซอ ขมุ ถิ่น มูเซอ อาข่า ลัวะ ม้ง เมี่ยน นั้นพบว่า
กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มีการประดิษฐ์เฉลวขึ้นเป็นสัญลักษณ์ที่เช่ือมโยงกับอํานาจสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ จิตวิญญาณเหนือธรรมชาติที่
คล้ายคลึงกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิด ความเช่ือระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และอํานาจเหนือธรรมชาติและสิ่งเหล่านี้ถูก
ปรับเปลี่ยนมาเป็นกฎเกณฑ์กติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความสัมพันธ์ทางสังคม 
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 เรือนขมุส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นการปลูกสร้างที่มีความคงทนถาวรจากวัดสุปูน   

ซีเมนต์และโครงเหล็กมากขึ้นเนื่องจากเมื่อมีการตั้งบ้านเรือนที่ถาวรและไม่สามารถจะโยกย้ายได้เหมือนเช่น

สมัยในอดีตประกอบกับการได้รับวัฒนธรรมจากภายนอกชุมชนจากสื่อต่างๆและการพบเห็นรูป ลักษณ์

บ้านเรือนจากที่อ่ืนๆ รวมทั้งจากกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนที่อยู่ใกล้เคียง การสร้างเรือนแบบดั้งเดิมขึ้นใหม่จึงแทบจะไม่

มีในชุมชนขมุในปัจจุบัน คงเหลือแต่ที่เคยสร้างมานานแล้วและยังไม่มีการสร้างเรือนใหม่เท่านั้นประกอบกับ

ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและการหาวัสดุพวกไม้ทําได้ยาก ปัจจุบันเรือนของขมุจะไม่แตกต่างจากบ้านเรือน

ของกลุ่มคนทั่วไปในสังคมไทยที่มีความหลากหลายรูปทรงแล้วแต่ความชอบของเจ้าของที่จะสร้างขึ้นและใช้

ประโยชน์ ในชุมชนปุาตึงเองนั้นเกือบ 60% กลายมาเป็นเรือนที่ปลูกสร้างแบบสมัยใหม่จากคอนกรีตเป็นหลัก

แต่ตัวเรือนมักเป็นชั้นเดียวติดกับพ้ืนดิน และแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยตามความต้องการของเจ้าของเรือน สิ่งเหล่านี้

แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในวิถีของชาวขมุในปัจจุบัน 

 

การแต่งงาน ครอบครัว และระบบเครือญาติของขมุยวนป่าตึง 

 กลุ่มชาติพันธุ์ขมุมีโครงสร้างทางสังคมที่มีฐานมาจากระบบครอบครัวและเครือญาติผ่านการสืบทอด

และการแต่งงาน ลักษณะของครอบครัวของชาวขมุส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นครอบครัวเดี่ยว โดยเมื่อหนุ่มสาว

ที่แต่งงานแล้วก็จะลงหลักปักฐานสร้างเรือนของตัวเอง แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภายในบริเวณบ้านของพ่อแม่หรือ

ที่ดินที่พ่อแม่แบ่งให้ การสร้างครอบครัวจะเริ่มต้นเมื่อมีการแต่งงานเกิดขึ้น สําหรับชาวขมุแล้วการที่หนุ่มสาว

จะเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่กันจะผ่านการศึกษาดูใจหรือการเกี้ยวพาราสีโดยหนุ่มๆที่สนใจหมายปองสาวคนไหนใน

หมู่บ้านก็จะไปเที่ยวหาในยามพลบค่ําหลังเลิกงานจากไร่จากสวนอาบน้ํากินข้าวแล้ว ซึ่งการเกี้ยวพาราสีเป็นวิธี

การศึกษาดูใจเพ่ือเลือกคู่ครองที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต สาวๆในสมัยก่อนจะไม่ค่อยได้ออกไปไหนใน

เวลากลางคืน การเกี้ยวพาราสีจะเกิดขึ้นเฉพาะที่เรือนของหญิงสาวเท่านั้น อย่างไรก็ตามในสถานการณ์

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ทําให้วิธีการเกี้ยวพาราสีแบบเดิมหายไป เด็กๆได้

เข้าสู่ระบบโรงเรียนของรัฐเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์และมีหลายคนที่พ่อแม่ส่งเสียให้เรียนต่อระดับมัธยมประจํา

อําเภอ และระดับอุดมศึกษาในเมืองเชียงรายทําให้การพบปะเพศตรงข้ามและการคบหาของหญิงชายวัยรุ่น

ชาวขมุไม่แตกต่างกันกับเด็กวัยรุ่นไทยโดยทั่วไป ประกอบกับในยุคเทคโนโลยีการสื่อสารแบบสังคมออนไลน์ใน

ปัจจุบันที่สามารถอํานวยความสะดวกให้การติดต่อพูดคุยกันทําได้ง่ายและรวดเร็วทําให้ขอบเขตการเกี้ยวพา

ราสีของหนุ่มสาวชาวขมุแบบดั้งเดิมแทบจะหายไปจากชุมชนในปัจจุบัน  
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 นอกจากนี้ผู้เขียนยังพบว่ามีคนหนุ่มสาวชาวขมุออกไปทํางานภายนอกหมู่บ้านเพ่ิมมากขึ้นตลอด

ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เด็กสาวบางคนเมื่อจบประถมศึกษาและอยู่ช่วยพ่อแม่ได้สามสี่ปีเมื่อแตกสาวก็เริ่มที่

จะหาช่องทางออกไปทํางานนอกหมู่บ้าน อย่างกรณีของ น้องส้ม หญิงสาววัยรุ่นที่มีอายุประมาณ 16 ปี ส้มเป็น

เด็กสาวที่หน้าตาดีผิวสีเข้มตามฉบับของชาวขมุแต่คมขํา ตอนที่ส้มยังอยู่ในหมู่บ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมของ

เครือข่ายเยาวชนที่ทํางานด้านสุขภาพและให้ความรู้แก่เพ่ือนๆรุ่นราวคราวเดียวกัน เช่น การรณรงค์ให้ความ

เรื่องโรคเอดส์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลเวียงแก่นและเครือข่ายเคียงริมโขง ส้มร่วมกิจกรรมต่างๆ

ดังกล่าวได้ประมาณปีกว่าๆก็ออกจากอาสาสมัครดังกล่าวไปเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารกลางคืนด้วยความ

ต้องการที่จะมีรายได้เพ่ือนํามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันและช่วยเหลือพ่อแม่ ชีวิตของส้มเปลี่ยนไปแตกต่างจาก

เด็กสาวชาวขมุในชุมชน ส้มได้เจอพบปะพูดคุยกับผู้ชายมากหน้าหลายตาและแตกต่างจากความเป็นคนขมุของ

ตนเอง หลังจากที่ทํางานในอําเภอและพ้ืนที่ใกล้เคียงส้มก็ย้ายไปทํางานในต่างจังหวัด หลายปีต่อมาส้มก็

กลับมาพร้อมกับสามีซึ่งไม่ใช่ชาวขมุด้วยกันแต่หากเป็นชายไทยภาคกลางที่ได้เจอกันในสถานที่ทํางานและตก

ลงมาใช้ชีวิตคู่สามีภรรยาที่บ้านปุาตึง ตัวอย่างของส้มเป็นเพียงกรณีหนึ่งที่ช่วยทําให้เราเห็นภาพการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในชุมชนขมุในปัจจุบันว่าลักษณะของการแต่งงานและสร้างครอบครัวของชาว

ขมุนั้นได้เปลี่ยนไปจากเดิม นอกจากนี้เราพบว่าการแต่งงานกับคนภายนอกจากกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนก็เริ่มมีมากขึ้น

หลายครอบครัวที่ได้ลูกสะใภ้หรือลูกเขยมาจากคนไตลื้อและไตยวนที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งอาจจะแตกต่างจาก

สมัยก่อนที่การแต่งงานจะเกิดขึ้นภายในสังคมคนขมุกลุ่มชาติพันธุ์ เดียวกันเท่านั้น สิ่งเหล่านี้คือการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมที่เคยเป็นอัตลักษณ์ของชาวขมุลงในสถานการณ์ปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตามการแต่งงานและการสร้างครอบครัวของสังคมขมุที่ปุาตึงก็มิใช่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป

จากจารีตแบบเดิมอย่างสิ้นเชิงแต่หากสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีการดํารงอยู่และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกัน สําหรับหนุ่มสาวชาว

ขมุที่มิได้ออกไปทํางานนอกชุมชนแล้วการสร้างครอบครัวก็ยังมีการปฏิบัติผ่านการเกี้ยวพาราสีสาวๆในหมู่บ้าน

และหากตกลงปลงใจร่วมกันก็จะให้ผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ของฝุายชายไปสู่ขอกับฝุายหญิงสาวหลังจากที่ตกลงกันได้

เรียบร้อยก็นําไปสู่พิธีการแต่งงานซึ่งสมัยก่อนนั้นการสู่ขอหญิงแต่งงานก็จะมีค่าสินสอดโดยฝุายจะต้องเตรียม

เหล้าไห และของหมั้น เช่น ผ้าซิ่น เสื้อ ถุงย่ามและกําไลเงินคล้องแขนและคอ มีเงินเป็นค่าเสียผี เป็นต้น 

โดยพัฒน์ระพี ขันธกาญจน์ (2532) อธิบายการสู่ขอหญิงสาวของชาวขมุว่าเมื่อฝุายหญิงสาวตกลงรับฝุายชายก็

จะมีสินสอดได้แก่ ค่าน้ํานม 5 บาท ค่าผีบรรพบุรุษฝุายหญิงด้วยไก่แดงตัวผู้พร้อมพลู 1 ห่อ ค่าสินสอดเป็นเงิน

ตามจํานวนที่ฝุายเจ้าสาวจะเรียกร้องตามความเหมาะสม หลังจากตกลงกันได้แล้วก็จะนําไปสู่พิธีการแต่ งงาน

ต่อไป ซึ่งในชุมชนขมุปุาตึงเองปัจจุบันการสู่ขอหญิงสาวแต่งงานก็มีพิธีการสู่ขอคล้ายคลึงกับในอดีต โดยที่ใน
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อดีตพิธีการแต่งงาน จะมีการเรียกสินสอดเป็น หมู 2 ตัว ไก่ 12 ตัว เงินหมัน 2 หมัน ไข่ 4 ฟองเป็นสินสอดที่

ฝุายชายต้องเตรียมไว้มอบให้กับฝุายหญิงแต่ในปัจจุบันสินสอดได้เปลี่ยนไปเป็นรูปแบบของเงินตราแทนสิ่งของ

และสัตว์เลี้ยงเช่นในอดีตแทน เพียงแต่การเรียกร้องค่าสินสอดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์

ปัจจุบันการเรียกสินสอดจึงขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทั้งสองฝุายจะเจรจาตกลงกันนั่นคือเมื่อมีการทําพิธีสู่ขอกัน

เรียบร้อยแล้วก็จะมีสินสอดที่เป็นทั้งเงินสดและทองคํารูปพรรณเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกับกลุ่มคนไตยวน

และไตลื้อที่อยู่ใก้เคียงเพ่ือเป็นการเชิดชูและยกย่องสถานะของเจ้าสาวให้มีหน้าตาในสังคมของชุมชน 

การแต่งงานเป็นจุดเริ่มของการสร้างครอบครัวใหม่ พิธีแต่งงานของชาวขมุเดิมนั้นจะจัดขึ้นที่เรือนของ

ฝุายเจ้าสาวโดยฝุายอาวุโสของฝุายหญิงจะไปรับเจ้าบ่าวที่เรือนของฝุายชาย ซึ่งฝุายเจ้าบ่าวก็จะเตรียมตัวให้

พร้อมทั้งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในพิธี เมื่อไปถึงเรือนเจ้าสาวก็จะทําพิธีโดยมีค่าสินสอดมอบให้ฝุายเจ้าสาว

จากนั้นจะทําพิธีผูกข้อมือบ่าวสาว จะมีการทําพิธีไหว้ผีเรือนหรือโร๊ยก๊างที่เรือนฝุายเจ้าสาวหากฝุายชายมีผีฝุาย

ตนอยู่แล้วก็จะต้องทําพิธีไขว้ผีเพ่ือผีทั้งสองตระกูลเข้าด้วยกันใช้เครื่องเซ่นประกอบด้วยเหล้า 1 ไห พลู เหมี่ยง 

บุหรี่ และไก่ต้ม 1 คู่ โดยหัวหน้าครอบครัวฝุายหญิงจะเป็นผู้ประกอบพิธไขว้ผีในวันแต่งงานและเลี้ยงผีในวัน

เดียวกันเพ่ือบอกกล่าวการร่วมเป็นตระกูลเดียวกัน (พัฒน์ระพี ขันธกาญจน์, 2532:28) นัยยะของการไขว้ผี

ดังกล่าวเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการเริ่มต้นความเป็นเครือญาติของสองตระกูลที่

เกิดข้ึนในชุมชนซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันในมิติต่างๆทั้งทางสังคม และเศรษฐกิจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไป 

หลังจากทําพิธีแต่งงานแล้วฝุายชายก็จะย้ายเข้าไปอยู่ยังเรือนของฝุายหญิงหากครอบครอบนั้นมีหญิงสาวเป็น

ลูกสุดท้องก็อาจจะอยู่กับครอบครัวฝุายหญิงไปตลอดเนื่องจากลูกคนสุดท้องจะเป็นผู้รับมรดกสืบต่อจากพ่อแม่ 

แต่หากครอบครัวนั้นมีลูกหลายคนก็จะอาศัยอยู่ร่วมในครอบครัวระยะหนึ่งเพ่ือช่วยเป็นแรงงานในการทําไร่ทํา

สวนซึ่งแต่ละครัวเรือนต้องการแรงงานในระบบการผลิตเป็นกําลังสําคัญ ซึ่งระบบความสัมพันธ์ทางสังคม

วัฒนธรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับระบบการผลิตที่ต้องใช้แรงงานในการผลิตทางเกษตรกรรม

เป็นกลไกสําคัญ หลังจากนั้นประมาณปีสองปีก็จะลงไปสร้างเรือนสร้างครอบครัวของตนเองใหม่  

 ระบบเครือญาติของชาวขมุยวนที่ปุาตึงนั้นอาจจําแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ประการแรกระบบเครือ

ญาติบนความสัมพันธ์ทางสายโลหิต (Consanguinal relation) เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากการสืบทอดทาง

สายเลือดจากปูุย่าตายายไปสู่ลูกหลาน หรือเรียกว่าญาติสายตรงที่เกี่ยวพันกันทางทางสายเลือด (Agnatic 

kins) และประการที่สองระบบเครือญาติบนความสัมพันธ์ทางการแต่งงาน (Affinal relation) หรือเป็น

ความสัมพันธ์ของเครือญาติผ่านการเกี่ยวดองกัน (Affinal kins) ซึ่งในชุมชนขมุยวนปุาตึงมีระบบเครือญาติทั้ง

ในสองลักษณะผสมผสานกัน เป็นชุมชนขมุที่มีการสืบเชื้อสายทางบรรพบุรุษที่นับถือผีตระกูลเดียวกัน เมื่อมี

งานกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียกขวัญของคนในครอบครัว ก็จะมีการรวมตัวกันของญาติพ่ีน้องในสายตระกูลที่
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จะมาช่วยเหลือกันในการเตรียมพิธี มีการผูกข้อมือเรียกขวัญให้กับญาติที่ไม่สบาย นอกจากการรวมกันในงาน

พิธีกรรมต่างๆแล้ว เครือญาติยังรวมตัวกันในการช่วยเหลือด้านแรงงานในการทําไร่ ทําสวนเมื่อถึงฤดูกาล ใน

หมู่บ้านปุาตึงนั้นเดิมมีการใช้นามสกุล “แข่งขัน” เพียงนามสกุลเดียว การใช้นามสกุลเดียวกันเริ่มต้นจากการที่

รัฐได้ทําการสํามะโนประชากรและทําการออกบัตรสัญชาติไทยให้กับกลุ่มชนเผ่าต่างๆท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย

เช่นเดียวกับหมู่บ้านอ่ืนๆในละแวกเดียวกัน เมื่อมีการทําทะเบียนราษฎร์ของหมู่บ้านชาวบ้านจึงมีการจด

นามสกุลเป็นนามสกุล “แข่งขัน” ทั้งหมู่บ้าน ปัจจุบันมีนามสกุลอ่ืนเพ่ิมเข้ามาในหมู่บ้านเมื่อมีการแต่งงานกับ

คนต่างหมู่บ้านมากขึ้นนอกจากความสัมพันธ์ของเครือญาติในสายการนับถือผีหรือสายตระกูลแล้วความเป็น

เครือญาติยังมาจากการเกี่ยวดองแต่งงานกัน จึงทําให้เป็นความสัมพันธ์ของเครือญาติอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกับ

กลุ่มคนเมืองหรือกลุ่มคนไตในล้านนาทั่วๆไป การแต่งงานของชาวขมุมีกฎเกณฑ์ข้อห้ามก็เพียงแต่ห้ามพ่ีน้อง

ท้องเดียวกันแต่งงานกัน การแต่งงานกับคนบ้านเดียวกัน หรือกับคนต่างบ้านไม่มีข้อห้าม รวมทั้งลูกพ่ีลูกน้องก็

สามารถแต่งงานกันได้ ดังนั้นชุมชนดังกล่าวจึงมีความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะความเป็นพ่ีเป็นน้องและ

ความเป็นญาติกัน 

 

บทบาทหญงิชายและอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมขมุยวนป่าตึง 

 สถานภาพทางสังคมในชุมชนขมุในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทชายหญิงนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นสังคมที่ให้

บทบาทและสถานะทางสังคมของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ชาวขมุถือว่าผู้ชายเมื่อแต่งงานกับผู้หญิงแล้วจะเป็นผู้นํา

ครอบครัวที่จะต้องดูแลและทํามาหากินเลี้ยงคนในครอบครัว ซึ่งเดิมที่ผู้เขียนเคยศึกษาและสอบถามเกี่ยวกับ

การนับถือผีและการสืบทอดทางสายตระกูลนั้นจะพบว่ามีการอธิบายบอกเล่าว่าถือผีตระกูลสืบทอดผีฝุายชาย 

(เสถียร ฉันทะ,2549) อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้กลับพบว่าการอธิบายเกี่ยวกับการนับถือผีนั้นอาจมีการ

ไขว้ผีของสายตระกูลเมื่อเกี่ยวดองจากการแต่งงาน การนับถือผีจึงนับถือผีของทั้งสองฝุาย การที่เมื่อแต่งงาน

แล้วผู้หญิงที่เป็นสะใภ้จะต้องไปอยู่เรือนของฝุายชายแบบในอดีตนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว โดยพบว่าภายหลัง

การแต่งงานแล้วนั้นขึ้นอยู่ว่าลักษณะของครอบครัวของแต่ละฝุายเป็นอย่างไรเช่นมีลูกสาวหรือลูกชายคนเดียว 

หากมีลูกชายคนเดียวลูกสะใภ้ก็อาจย้ายไปอยู่กับฝุายชายที่เรือนของพ่อแม่ฝุายชายหรือหากมีลูกสาวคนเดียว

ลูกเขยอาจย้ายไปอยู่กับเรือนฝุายหญิง เป็นต้น จะเห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความยืดหยุ่นมากกว่าอดีต 

รวมทั้งการข้อห้ามเกี่ยวกับการถือผีในบางกรณีก็มีการปรับตัวและมีความยืดหยุ่นมากข้ึน  

 บทบาทชายหญิงในสังคมวัฒนธรรมขมุนั้นเราจะพบเห็นวิถีชีวิตประจําวันที่ชายหญิงมีบทบาทที่

แตกต่างกันเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจต่างๆในแต่ละวัน โดยบทบาทของผู้หญิงขมุคือผู้ที่ทําหน้าที่ดูแล
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ครอบครัวเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในครัวเรือนทั้งเรื่องการหุงหาอาหารทํากับข้าว กิจกรรมเหล่านี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่

เช้ามืดที่หญิงชาวขมุจะตื่นขึ้นเพ่ือนึ่งข้าวและประกอบอาหารเพ่ือเตรียมมื้อเช้าให้กับสมาชิกในครอบครัว การ

ซักเสื้อผ้า เย็บปักถักร้อย การเลี้ยงดูบุตรและอบรมสั่งสอนเป็นหน้าที่ของแม่ที่ต้องคอยดูแล และดูแลคนใน

ครัวเรือนเมื่อยามเจ็บปุวย และที่ผู้ชายจะมีหน้าที่ในการหารายได้เข้าครอบครัวและการหาอาหารทั้งการล่า

สัตว์ หาของปุา และการเป็นแรงงานรับจ้าง อย่างไรก็ตามบทบาทเหล่านี้ในปัจจุบันมีได้มีการจํากัดแบบตายตัว

แต่หากมีการสลับกันไปมาได้แล้วแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันซึ่งเป็นการปรับตัวให้เข้ากับ

เหตุการณ์ต่างๆ เช่นเดียวกันในระบบการผลิตบทบาทชายหญิงขมุนั้นการแผ้วถางตัดฟันไร่และเผาเป็นหน้าที่

ของผู้ชาย เมื่อเรียบร้อยแล้วการเตรียมพ้ืนที่หากเป็นที่ลาดชันการเตรียมดินโดยการขุดพลิกหน้าดินด้วยจอบ

ทั้งหญิงและชายต่างก็ช่วยกันทํา เมื่อลงมือปลูกพืชพรรณต่างๆผู้ชายจะมีหน้าที่ขุดหลุมหรือกระทุ้งหลุมดินส่วน

ผู้หญิงก็จะทําหน้าที่หยอดเมล็ดพันธุ์ การดูแลช่วงการเจริญเติบโตการดายหญ้าเป็นหน้าที่ของทั้งผู้หญิงและ

ผู้ชายเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต อย่างการเก็บเกี่ยวข้าวนั้นต่างก็ช่วยกันโดยผู้หญิงจะมีบทบาทหน้าที่ในการ

ดําเนินการทําพิธีบอกกล่าวแก่แม่ธรณีหรือทําพิธีหม่าเงาะก่อนเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จผู้หญิงจะทําหน้าที่เก็บขนย้าย

ฟุอนข้าวมารวมกันเป็นกอง ผู้ชายจะทําหน้าที่นวดข้าวด้วยวิธีการใช้ไม้หีบแล้วฟาดให้เมล็ดข้าวร่วงหล่น 

หลังจากนั้นก็จะช่วยกันเก็บใส่กระสอบขนไปยังยุ้งฉาง ส่วนการทําพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีไร่เป็นบทบาทหน้าที่ของ

ผู้ชาย ซึ่งอาจจะแตกต่างจากการเก็บเก่ียวข้าวแบบรูดหรือฮอดเงาะที่ผู้หญิงจะมีบทบาทนํา  

 สําหรับบทบาทชายหญิงขมุยวนในระดับชุมชนและการมีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรมนั้นสังคมขมุ

มีการแบ่งบทบาทกันที่ชัดเจน โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆและการประกอบพิธีกรรมโดยในบ้านปุาตึงพบว่าเมื่อ

เวลามีงานกิจกรรมเกิดขึ้น เช่น การขึ้นเรือนใหม่ การแต่งงาน หรืองานศพ การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือใช้

ในงานนั้นจะมีการจัดวางตําแหน่งและหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยผู้หญิงจะมีบทบาทในการเตรียม

อุปกรณ์เกี่ยวกับการประกอบอาหารเครื่องใช้ ถ้วยชาม หม้อ ไห เครื่องปรุงต่างๆและวัสดุประกอบอาหารที่

เกี่ยวข้อง ส่วนฝุายชายก็จะมีหน้าที่ในการเตรียมพวกเนื้อสัตว์หรือการฆ่าล้มวัว ควายหรือหมูเพ่ือเตรียมไว้ให้

ผู้หญิงนําไปปรุงอาหาร ยกเว้นประเภทอาหารที่ทําดิบพวกลาบเลือดพวกนี้ผู้ชายจะเป็นผู้ปรุงเอง ส่วนอาหาร

ประเภทอ่ืนผู้หญิงจะเป็นผู้ดําเนินการเกือบทั้งหมด หน้าที่ของผู้ชายในงานจะเตรียมพวกเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี และ

อุปกรณ์อ่ืนๆที่เกี่ยวกับการทําพิธีกรรม เป็นต้น ขณะที่การประกอบพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชน เช่นการเลี้ยง

ปางหรือเซ่นไหว้ผีนั้นพบว่าบทบาทการเตรียมและการประกอบพิธีกรรมเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ชายเกือบจะ

ทั้งหมด ผู้หญิงจะมีพ้ืนที่เฉพาะที่แยกไว้ต่างหากให้อยู่อาศัยระหว่างการประกอบพิธีกรรม โดยอาจจะมีส่วน

ร่วมเก่ียวกับการเตรียมและดูแลการต้มไก่หรือช่วยเหลือเกี่ยวกับการดูแลอุปกรณ์เครื่องครัวเท่านั้น การเตรียม
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สัตว์อย่างหมูหรือสุนัขเพ่ือเป็นเครื่องเซ่นไหว้เป็นหน้าที่ของผู้ชาย กระบวนของพิธีกรรมระหว่างการเซ่นไหว้ก็

ล้วนเป็นบทบาทของผู้ชายทั้งสิ้น ซึ่งแสดงให้เห็นการแบ่งบทบาทหน้าที่ของชายหญิงอย่างชัดเจน 

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของบทบาทชายหญิงของชาวขมุเรายังพบเห็นได้จากการจัดตั้ง

กลุ่มแม่บ้านของชุมชนขึ้นมาซึ่งได้รับอิทธิพลจากกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงโดยเฉพาะกลุ่มไตลื้อและไต

ยวน ซึ่งผู้เขียนก็ยังพบการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านแบบนี้ในเกือบทุกหมู่บ้านทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เมี่ยนในพ้ืนที่ที่เคย

ทํางาน ซึ่งส่วนใหญ่จะคัดเลือกตัวแทนมาจากภรรยาผู้นําชุมชนอย่างเช่นภรรยาผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งบทบาทตรงนี้จะ

เข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้จัดการหรือประสานงานกับสมาชิกแม่บ้านเพ่ือช่วยเหลือชุมชนคนในหมู่บ้านเมื่อมีงาน

หรือกิจกรรมต่างๆ เช่น งานทําบุญขึ้นเรือนใหม่ งานศพ งานแต่งงาน เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมที่รัฐร้องขอไป

ร่วมงานจัดกิจกรรมในวันสําคัญๆของเทศบาลและหน่วยงานระดับอําเภอ เป็นต้น ประธานกลุ่มแม่บ้านจะเป็น

ผู้ที่ทําหน้าที่ประสานงานและจัดเตรียมสมาชิกแม่บ้านในชุมชนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆดังกล่าว ซึ่งคนใน

ชุมชนก็จะให้ความเชื่อถือและความร่วมมือเป็นอย่างดี ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

วัฒนธรรมในชุมชนขมุปัจจุบันที่ผู้หญิงได้มีบทบาทสถานภาพทางสังคมในส่วนรวมมากยิ่งขึ้นหรือมีการออกมา

มีบทบาทหน้าที่นอกครัวเรือนในสังคมมากขึ้นกว่าสมัยก่อน 

 

ดนตรีและอัตลักษณ์ของชาวขมุยวนป่าตึง 

 ดนตรีของชาวขมุนั้นอาจจะแตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนเนื่องจากในวิถีชีวิตขมุในอดีตนั้นไม่ได้มี

การละเล่นดนตรีที่มีลักษณะเป็นวงดนตรีแต่หากมีเครื่องคนตรีที่มีไว้ใช้สําหรับการประกอบพิธีกรรมเป็นหลัก 

อย่างไรก็ตามดนตรีของชาวขมุที่พบในชีวิตประจําวันคือ “การเติ่ม”หรือการขับลํานําภาษาขมุซึ่งจะเป็นการใช้

สําหรับการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวสมัยก่อนจะมีเครื่องดนตรีประเภทปี่ประกอบโดยการเปุาปี่ (ปุูงปี่) ที่ทํา

จากไม้ไผ่เหี้ย ปัจจุบันการขับลํานํานี้เริ่มหาฟังได้ยากจากชุมชนเนื่องจากการเข้ามาของสื่อสมัยใหม่และ

วัฒนธรรมดนตรีกระแสหลักทําให้คนหนุ่มสาวขมุแทบจะไม่มีใครสืบสานต่อการขับลํานําดังกล่าว ในส่วนของ

เครื่องดนตรีนั้นขมุจะมีฆ้องและกลองสําหรับใช้ในการประกอบพิธีกรรมและงานสังสรรค์ในงานรื่ นเริง คือมี

การปุูงปี่ตีฆ้องและการเติ่ม อย่างไรก็ตามแม้ว่าเครื่องดนตรีจะเริ่มเลือนหายไปจากชุมชนเพราะคนรุ่นใหม่ไม่

นิยมที่จะสืบทอด แต่เราจะพบเครื่องดนตรีอย่างฆ้องและปี่ในพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีประจําปีของปางสี่และปาง

แปดซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ร่วมในการประกอบพิธีกรรมดังกล่าว นั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีและการขับขานบทเพลงของขมุนั้นเริ่มเลือนหายไปจากชุมชนและมีการ

เข้ามาแทนท่ีด้วยเสียงเพลงลูกทุ่งและเพลงสตริงจากวิทยุ เครื่องเล่นแผ่นเสียงและโทรทัศน์แทน 
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ความเชื่อและพิธีกรรม: การสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมขมุยวนป่าตึง 

 ความเชื่อและพิธีกรรมเป็นลักษณะที่สําคัญของการบ่งบอกอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมของชาวขมุ 

ซึ่งขมุมีการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นหลายกลุ่มโดยมีหลักเกณฑ์การแบ่งที่แตกต่างกันออกไป สําหรับขมุที่ปุาตึง

แล้วเป็นขมุท่ีมีการนับถือผีเป็นสารัตถะหลักของการดําเนินชีวิตและเป็นสิ่งที่สําคัญของการสร้างความสัมพันธ์

ทางสังคมของคนในชุมชน ความเชื่อและพิธีกรรมของขมุมีความเชื่อมโยงกันทั้งในแง่ของวันเวลาที่จะนําไปสู่

การกําหนดฤกษ์ยามในการปฏิบัติกิจกรรมต่างที่สําคัญทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัวและระดับชุมชน ซึ่งเป็น

ความเรื่องวันเวลาและการกําหนดหลักเกณฑ์การนับวันขึ้นมาใช้เป็นบรรทัดฐานร่วมกัน ขณะเดียวกันบนฐาน

ของความเชื่อต่ออํานาจเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องผีก็มีการกําหนดระดับของผีประเภทต่างๆขึ้นมาทั้งใน

ระดับครัวเรือน เครือญาติและระดับชุมชน และมีการประดิษฐ์สัญลักษณ์และการประกอบพิธีกรรมต่างๆขึ้นมา

เพ่ือเป็นทั้งการต่อรองและการยอมรับกับอํานาจเหนือธรรมชาติดังกล่าวผ่านพิธีกรรมและการเซ่นไหว้ที่จัดทํา

ขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆดังนี้ 

 1.ความเชื่อเรื่องวันและเวลา  

 ชาวขมุมีความเชื่อเรื่องวันเวลาหรือฤกษ์งามยามดีเช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ โดยวันเดือนปีของ

ชาวขมุนั้นมีความสําคัญต่อการดําเนินวิถีชีวิตประจําวันและการทํากิจกรรมต่างๆที่สําคัญทั้งในระบบการผลิต

และการประกอบเพณีพิธีกรรมต่างๆของครัวเรือนและชุมชน สําหรับวันเดือนปีของชาวขมุนั้นจันทบูรณ์ สุทธิ 

และคณะ (2532) ได้ศึกษาพบว่าขมุมีการนําเอาการลําดับวันมาจากชาวลาวที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนอีกทอด

หนึ่งแต่ขมุเองกลับให้ความสําคัญของลําดับรอบวันที่มีรอบ 10 วันมากกว่าการลําดับวันตามระบบจันทรคติที่มี

การนับข้างข้ึนข้างแรม อย่างไรก็ตามปัจจุบันชาวขมุได้อพยพลงมาตั้งบ้านเรือนใกล้ชิดกับกลุ่มคนวัฒนธรรมไต

พ้ืนราบจึงทําให้รับเอาระบบการลําดับวันในระบบจันทรคติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการลําดับวัน ซึ่งงานของ

จันทบูรณ์และขณะกล่าวว่าขมุเรียกวันว่า “มื้อ” แต่ในพ้ืนที่วิจัยผู้เขียนพบว่าชาวขมุเรียกวันว่า “สี”และมีการ

ลําดับวันเรียกตามชื่อดังนี้ 

 1.สีก้าบ  2.สีลับ  3.สีละวาย 4.สีเมิง  5.สีเกริ่ก 

 6.สีกั๊ด  7.สีโก๊ด  8.สีล้วง  9.สีเต้า  10.สีก้า 

 จันทบูรณ์ สุทธิและคณะ (2532: 68-69) วิเคราะห์ว่าการนับวันเดือนปีของชาวขมุนั้นเป็นการรับเอา

วัฒนธรรมจีนผ่านชาวลาวมาเป็นระบบแบบการลําดับ “ฟูากิ่งก๊านดิน” มีการนับวันทั้งวันเดินหน้าและวันถอย

หลัง การนับปีก็จะมีรอบอยู่ท่ี 60 ปี (ดูรายละเอียดในจันทบูรณ์และคณะ) แต่ก็จะมีความแตกต่างไปจากกกลุ่ม
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ชาติพันธุ์อ่ืนๆที่ได้รับอิทธิพลจากจีนเช่นเดียวกัน ส่วนการลําดับเดือน 12 เดือนที่เรียกว่า “ม่ง” โดยลําดับ

เดือนนั้นมีดังนี้ 

เดือน ช่วงคาบเดือน เดือน ช่วงคาบเดือน 
1.ม่งโมยหรือม่งเจียง 
2.ม่งบาล์หรือม่งยี 
3.ม่งเปฺะหรือม่งซาม 
4.ม่งซ ี
5.ม่งฮา 
6.ม่งฮก 

พฤศจิกายน-ธันวาคม 
ธันวาคม-มกราคม 

มกราคม-กุมภาพันธ์ 
กุมภาพันธ์-มีนาคม 
มีนาคม-เมษายน 

เมษายน-พฤษภาคม 

7.ม่งเจ๊ด 
8.ม่งแปฺด 
9.ม่งกาว 
10.ม่งซิบ 
11.ม่งซิบเอ๊ด 
12.ม่งซิบซอง 

พฤษภาคม-มิถุนายน 
มิถุนายน-กรกฎาคม 
กรกฎาคม-สิงหาคม 
สิงหาคม-กันยายน 
กันยายน-ตุลาคม 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 
 

 ความเชื่อและระบบการนับวันของชาวขมุนั้นมีความสําคัญในแง่ของการลําดับวันเวลาเพ่ือใช้ประกอบ

กิจกรรมในชีวิตประจําวันและการวางแผนปฏิทินการทํางานในระบบการผลิตข้าวไร่และการประกอบพิธีกรรม

ต่างๆ เช่นการเลี้ยงผีบ้าน จะใช้วันที่เรียกว่า “สีละวาย” เพราะเชื่อว่าเป็นวันแรงหรือวันเสือที่เมื่อทํากิจกรรม

ใดแล้วจะประสบความสําเร็จ สําหรับชาวขมุยวนที่ปุาตึงในปัจจุบันการนับวันเดือนปียังมีการนับแบบเดิมที่สืบ

ทอดกันมาแต่ก็มีการผสมผสานกับวันเดือนปีตามปีปฏิทินของชาวไตยวนที่อยู่ใกล้ชิดกัน และใช้วันข้างขึ้นและ

ข้างแรม 15 ค่ํามาเป็นวันหยุดและพักผ่อนจากการทํางานหรือกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นเราจะเห็นว่าแม้ขมุจะมี  

อัตลักษณ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาของตนเองที่สืบทอดการนับวันเดือนปีมาจากบรรพบุรุษแต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน

วันเดือนปีเหล่านี้มีการผสมผสานกับของวัฒนธรรมไตยวนมากขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าระบบความเชื่อดังกล่าวมี

การลื่นไหลและปรับใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ประกอบกับชาวขมุมีอาชีพรับจ้างขายแรงงานเป็นหลักโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไร้ที่ดินทํากินหรือที่ดินไม่เพียงพอที่

มักออกไปรับจ้างชุมชนชาติพันธุ์อ่ืนที่อยู่ใกล้เคียง การใช้วันเดือนปีของกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนจึงเป็นเรื่องที่กลุ่มชาติ

พันธุ์ตนเองยอมรับและหยิบยืมมาใช้ผสมผสานกัน 

 2.ตะแล้ขม:ุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสัญญะของความสัมพันธ์ทางสังคม   

ในวิถีชีวิตของชาวขมุที่ยังนับถือผีนั้นในชุมชนเหล่านี้จะมีการประดิษฐ์ตะแล้หรือตะแหลวหรือเฉลวใน

ภาษาไทยเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออํานาจเหนือธรรมชาติที่

สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตะแล้ของชาวขมุถูกนํามาใช้เพ่ือประกอบพิธีกรรมทั้งในระดับชุมชนและระดับ

ครัวเรือน รวมถึงในระบบการผลิตข้าวไร่ ตะแล้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทําขึ้นจากการสานตอกไม้ไผ่  ซึ่งจะมีอยู่ 2 

ลักษณะคือลักษณะแรกแบบเป็นชั้นและลักษณะที่สองแบบเป็นตา โดยแบบเป็นชั้นนั้นจะมีอยู่ 2 แบบคือ ตะ
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แล้ชั้นเดียวและตะแล้ 7 ชั้น และตะแล้แบบเป็นตาก็จะมีอยู่ 4 แบบคือ ตะแล้ 5 ตา ตะแล้ 7 ตา ตะแล้ 9 ตา 

และตะแล้หลายตา  

  

รูปภาพที่ 4-8 การสานตอกไม้ไผ่ประดิษฐ์ตะแล้ของชาวขมุยวนปุาตึง 

 

 ลักษณะของตะแล้แบบแบ่งชั้น 

 1.ตะแล้ชั้นเดียวตาเดียวหรือตะแล้ย่ําข้าวหรือตะแล้ตามเงาะนั้นทรงวิทย์ เชื่อมสกุล และรัชนี สังขพร 

(2538: 206) กล่าวว่าเป็นตะแล้ที่มีเพียงชาวขมุเท่านั้นที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ในระบบการผลิตเป็นการบนบาน

และเซ่นไหว้ผีไร่และบูชาขวัญข้าว โดยจะนําเอาตอกไม้ไผ่มาสานเกี่ยวกันเป็นวงกลมล้อมรอบอยู่ด้านนอกของ

ตาตะแล้ จากนั้นจะเอาไปใช้ประกอบพิธีกรรมในระบบการผลิตไร่ข้าวที่เริ่มตั้งแต่การปลูกข้าว การดูแลรักษา

ข้าวและเมื่อสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวข้าว ขมุจะนําเอาตะแล้ไปปักไว้ในทิศต่างๆของไร่ข้าวและบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์

และผีไร่ให้ช่วยดูแลรักษาต้นข้าวให้เจริญเติบโต อุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตดี ไม่มีโรค แมลงและสัตว์มาทําลายข้าว

และพืชพรรณธัญญาหาร หลังจากที่ได้เวลาเก็บเกี่ยวข้าวก็จะเอาตะแล้อันใหม่อีกสี่อันมาประกอบพิธีกรรม

เรียกขวัญข้าวเพื่อให้ข้าวได้กลับมาอยู่ยังยุ้งฉางและให้ผลผลิตที่ดีในปีต่อไป ซึ่งพิธีกรรมแบบนี้ชาวขมุยวนที่ปุา

ตึงก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันที่เราสามารถพบเห็นได้ในไร่ข้าวของชาวขมุที่นับถือผีอยู่ทั่วไป 
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รูปภาพที่ 4-9  ตะแล้ชั้นเดียวที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมในไร่ข้าวของขมุปุาตึง 

 

 2.ตะแล้ 7 ชั้น ของชาวขมุนั้นเป็นการสานตอกไม้ไผ่ซ้อนทับกันขึ้นมาเพ่ือนํามาใช้เป็นส่วนประกอบ

พิธีกรรมในวันเลี้ยงปางของชุมชนและเลี้ยงผีบ้าน “โร๊ยก๊าง” เป็นสิ่งที่ชาวขมุเชื่อว่าตะแล้ที่นํามาใช้ประกอบ

พิธีกรรมและนํามาผูกมัดไว้ยังทางผ่านเข้าหมู่บ้านนั้นจะช่วยปกกันภูตผี อํานาจชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในชุมชนและ

ปูองกันการเจ็บปุวยที่จะเกิดขึ้นกับคนในชุมชน การสร้างตะแล้เจ็ดชั้นก็เปรียบเสมือนกําแพงเจ็ดชั้นที่ คอย

ปกปูองไว้อย่างหนาแน่นโดยแต่ละชั้นก็จะคาถาอาคมที่ผู้นําทางพิธีกรรมเสกกํากับไว้ทําให้อํานาจสิ่งชั่วร้ายไม่

สามารถเล็ดลอดเข้ามาได้อย่างไรก็ตามตะแล้เจ็ดชั้นนั้นชาวขมุมีการใช้ประกอบพิธีกรรมหลายกรณีซึ่งทรงวิทย์ 

เชื่อมสกุล และรัชนี สังขพร (2538: 191-193) ได้ศึกษาขมไุว้ดังนี้ 
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 ประการแรกพิธีกรรมเกี่ยวกับการรักษาความเจ็บปุวย ซึ่งจะใช้ตะแล้เจ็ดชั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ

ประกอบพิธีกรรมการรักษาพยาบาลดังกล่าวโดยมีหมอพิธีกรรมของชุมชนที่ถูกเชิญมาทําพิธีรักษาคนเจ็บปุวย 

มาทําพิธีกรรมที่เรียกว่า “กระแน” เป็นพิธีกรรมที่สืบหาสาเหตุของความเจ็บปุวยว่ามาจากสาเหตุของผีตนใด 

บนความเชื่อว่ามีสิ่งชั่วร้ายอยู่ 3 ตนที่ทําอันตรายให้แก่มนุษย์คือ ผีปุา ผีตายโหง และผีฟูาผ่า และเมื่อทราบ

สาเหตุว่าผีตนใดที่ทําให้เจ็บปุวยแล้ว ก็จะทําการรักษาโดยการกําหนดวัน เวลา และสถานที่เพ่ือทําการเซ่นไหว้

บูชาผี และเม่ือถึงเวลาก็จะทําพิธีเซ่นไหว้บริเวณปุารอบหมู่บ้านมีการทําซุ้มครึ่งวงกลมมีตะแล้ 7 ชั้นจํานวน 8 

ชุดมัดติดไว้กับซุ้มโดยรอบและให้ผู้ปุวยลอดซุ้มดังกล่าว ในพิธีกรรมจะมีการฆ่าหมูหรือไก่หนึ่งตัวเซ่นไหว้ 

 ประการที่สองพิธีกรรมรักษาผู้ปุวยอาการหนัก จะเป็นใช้ตะแล้ 7 ชั้น 8 ชุดทําซุ้มครึ่งวงกลมคล้ายกับ

พิธีกรรมรักษาความเจ็บปุวยที่กล่าวมาข้างต้นแต่ต่างกันตรงที่ใช้ควายที่เป็นสัตว์ใหญ่ในการเซ่นไหว้โดยฆ่า

ควายแล้วเอาเลือดทาตะแล้ทุกชุดพร้อมกับการประกอบพิธีกรรมจากนั้นก็เอาตะแล้วดังกล่าวไปทิ้งในปุารอบ

หมู่บ้าน 

 ประการที่สามพิธีกรรมเลี้ยงผีเรือนเป็นการนําเอาตะแล้ 7 ชั้น มาประกอบพิธีกรรมเลี้ยงเซ่นไหว้ผี

เรือนและนําเอาตะแล้ไปผูกไว้กับบันไดเรือนห้ามคนภายนอกข้ึนบนเรือนและอยู่กรรมเป็นเวลา 3 วัน 

 ประการที่สี่พิธีกรรมเลี้ยงผีหมู่บ้าน ชาวขมุจะทําพิธีเลี้ยงผีเจ้าหอ โดยทํากันปีละ 2 ครั้งบริเวณศาลา

กลางหมู่บ้าน มีการเตรียมอาหารและเครื่องเซ่นไหว้จากครัวเรือนของชาวขมุทุกครัวเรือนเพ่ือนํามาร่วมกัน

ประกอบพิธี มีการใช้ตะแล้ 7 ชั้นผูกติดไว้กับมุมห้องครัวทั้งสี่มุมๆละหนึ่งชุด และประตูเข้าสู่หมู่บ้านก็จะผูกตะ

แล้ 7 ชัดไว้ 2 ชุด มีเปูาหมายเพ่ือปูองกันสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในหมู่บ้านและไม่ให้เกิดอันตรายและความเจ็บไข้ได้

ปุวยของคนในชุมชน 

 ประการที่ห้าพิธีกรรมฝังศพ ชาวขมุส่วนใหญ่จะประกอบพิธีศพโดยการฝังในปุาช้า ก็จะมีการนําเอา

ตะแล้ 7 ชั้น มาเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมโดยมีความเชื่อว่าจะไม่ทําให้วิญญาณของคนตาย

กลับมารบกวนคนในครอบครัวอีกโดยเฉพาะคนที่ตายโหงหรือตายโดนฟูาผ่า 

 ประการที่หกพิธีกรรมทําบุญให้กับคนที่ตายไปแล้ว จะนําเอาตะแล้ 7 ชั้นมาประกอบพิธีกรรมและฆ่า

สุนัขเพ่ือเอาเลือดมาทาตะแล้แล้วนําไปปักไว้ที่บันไดเรือนเพ่ือให้วิญญาณได้รับส่วนบุญกุศลจากญาติพ่ีน้อง 

 ลักษณะของตะแล้แบบแบ่งตา 

1.ตะแล้ 5 ตา ตะแล้คึ่นฉาง เป็นตะแล้ที่สานจากตอกไม้ไผ่เพ่ือนํามาใช้ประกอบพิธีทําบุญเลี้ยงผี

หมู่บ้าน ปีละ 1-2 ครั้ง มีการฆ่าสุนัข 1 ตัวเพ่ือประกอบเป็นเครื่องเซ่นไหว้ ห้ามใช้สุนัขสีขาว มีฆ่าไก่ร่วม โดย
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พิธีกรรมจะเอาตะแล้ 5 ตา ไปปักไว้ที่ถนนในหมู่บ้านทุกสายที่มีทางเข้าออกในเวลาเที่ยงคืนและเอาออกเวลาตี 

5 ของวันรุ่งขึ้น โดยหมอผีหรือผู้นําทางพิธีกรรมของชุมชนซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวห้ามคนเข้าออกหมู่บ้าน 

 

รูปภาพที่ 4-10 การนําตะแล้หรือเฉลวมาปิดก้ันประตูทางเข้าออกหมู่บ้านในช่วงเลี้ยงผีและอยู่กรรม 

 

2.ตะแล้ 7 ตา ชาวขมุเรียกว่า “ตะแล้ปักข่าง” หรือตะแล้ปักเรือนจะมีการใช้อยู่ 4 กรณี (ทรงวิทย์ 

เชื่อมสกุล และรัชนี สังขพร, 2538: 198-199) คือ กรณีแรกการทําบุญวันขึ้นปีใหม่ เป็นการนําตะแล้ 7 ตาที่

สานจากตอกไม้ไผ่เป็นรูปทรงกลมแล้วนําไปปักไว้ที่บันไดเรือนเป็นเวลา 1 วัน เพ่ืออัญเชิญวิญญาณบรรพบุรุษ

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มารับอาหารโดยการทําพิธีการฆ่าหมู ไก่เพ่ือเลี้ยงฉลองและเซ่นไหว้ กรณีที่สองการทําบุญเรือน 

จะนําเอาตะแล้ 7 ตา มาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมโดยปักไว้ที่บันไดเรือนเพ่ืออัญเชิญวิญญาณบรรพบุรุษและ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์มารับอาหาร โดยการฆ่าหมู ไก่ และมีการเชิญเพ่ือนบ้านมาร่วมรับประทานอาหารและการ

ประกอบพิธีกรรม ซึ่งการทําบุญแบบนี้จะไม่จํากัดจํานวนครั้งขึ้นอยู่กับความสมัครใจและฐานะของเจ้าของ

เรือนเป็นสําคัญ กรณีที่สามพิธีกรรมเมื่อมีการเกิดหรือคลอดบุตร มีการนําเอาตะแล้ 7 ตามาผูกกับใบมะเขือ

แล้วนําไปปักไว้ที่บันไดเรือนเป็นเวลา 3 วัน เพ่ือปูองกันภูตผีวิญญาณชั่วร้ายต่างๆไม่ให้เข้ามาในเรือนและ

รบกวนแม่และลูกหลังคลอด มีการฆ่าไก่เพ่ือเซ่นไหว้ประกอบพิธีกรรม 1 ตัว หลังจากตั้งชื่อเด็กเรียบร้อยและ

ผ่านพ้น 3 วันแล้วก็จะนําเอาตะแล้ออก และ กรณีที่สี่การปูองกันภูตผีนางเงือก มีการใช้ตะแล้ 7 ตาโดย
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เรียกว่า “ตะแล้แม่หม้ายหรือตะแล้เมอะพอย” เป็นตะแล้ที่ทําขึ้นโดยการสานตอกไม้ไผ่เกี่ยวกันมีช่องว่างหรือ

ตาจํานวน 7 ช่อง ซึ่งใช้ในการประกอบพิธีกรรมเพ่ือปูองกันน้ําท่วมและกันภูตผีนางเงือก ซึ่งปัจจุบันปุาตึงไม่ได้

มีพิธีกรรมแบบนี้แล้วเพราะการตั้งบ้านเรือนไม่ได้อยู่ติดกับแหล่งน้ําและขมุที่ปุาตึงก็ลืมเลือนเรื่องนี้ไปแล้ว 

อย่างไรก็ตามตะแล้แม่หม้ายนั้นทรงวิทย์ เชื่อมสกุลและรัชนี สังขพร (2538: 206-207) ศึกษาขมุที่จังหวัดน่าน

ได้กล่าวถึงความเป็นมาของตะแล้จากเรื่องเล่าปรัมปราว่าชาวขมุสร้างข้ึนเพื่อปูองกันภัยจากผีนางเงือกซึ่งแปลง

ร่างเป็นงูเข้ามาในหมู่บ้านที่เกิดขึ้นในสมัยอดีตเนื่องจากมีชายชาวขมุใช้หมิ่นหม้อทาตัวให้ดําแล้วไปลอบฆ่าผี

นางเงือกตายทําให้พรรคพวกของผีนางเงือกตามมาแก้แค้นโดยแปลงกายเป็นงูเข้ามาในหมู่บ้านขมุเจอกับแม่

หม้ายคนหนึ่งซึ่งแม่หม้ายจึงได้ถามหญิงหม้ายเกี่ยวกับชายตัวดําที่อยู่ในหมู่บ้านหญิงหม้ายเห็นงูถามจึงตกใจ

และบอกไปว่าในหมู่บ้านนี้ไม่มีชายคนตัวดําแต่อยู่ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งถัดไปคือหมู่บ้านชาวถิ่น ผีนางเงือกที่แปลง

กายเป็นงูจึงไปที่หมู่บ้านชาวถิ่นและได้ฆ่าชาวถิ่นตายเกือบหมดหมู่บ้านและนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ชาวถิ่ น

ทะเลาะกับชาวขมุในพ้ืนที่ตลอดมา ขณะที่แม่หม้ายเมื่องูไปแล้วด้วยความกลัวจึงสร้างตะแล้ไม้ไผ่ขึ้นมาอันหนึ่ง

ด้วยความรีบร้อนแล้วนําไปปักไว้ริมลําห้วยที่มีน้ําเพราะเชื่อว่าเป็นแหล่งที่อยู่ของผีนางเงือก ชาวขมุจึงเรียกตะ

แล้ชนิดนี้ว่าตะแล้แม่หม้ายหรือเมอะพอยเป็นต้นมา 

3.ตะแล้ 9 ตา เป็นสานตอกไม้ไผ่ออกมาเป็นรูปทรง 5 เหลี่ยม ใช้ตอกจํานวน 19 เส้น  ขมุจะใช้ตะแล้ 

9 ตาในพิธีกรรมต่างๆ 2 ประการ (ทรงวิทย์ เชื่อมสกุลและรัชนี สังขพร,2538: 202) ดังนี้ คือ ประการแรกพิธี

เลี้ยงผีประจําหมู่บ้าน ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน 4 และเดือน 8 จะใช้ตะแล้ 9 ตามาประกอบพิธีกรรมคู่กับตะแล้ 7 

ชั้นโดยใช้ตะแล้ 9 ตา ผูกติดไว้กับขื่อของหอผีที่เรียกว่าเจ้าหมอและเจ้าหลวง และตะแล้อีกส่วนหนึ่งจะนําไป

ติดไว้กลางปากทางเข้าหมู่บ้านเพ่ือปูองกันภูตผีอํานาจชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในหมู่บ้าน และห้ามคนภายนอกเข้า

หมู่บ้านในช่วงประกอบพิธีกรรมดังกล่าว และประการที่สองพิธีเลี้ยงผีโสลก ทําขึ้นในช่วงเดือน 6 พิธีกรรมนี้จะ

นําเอาตะแล้ 9 ชั้นมาร่วมโดยจะทําพิธีบริเวณหอกลางหมู่บ้าน จะมีการอยู่กรรมเป็นเวลา 3 วัน ห้ามคนใน

ชุมชนออกและคนนอกเข้าไปในชุมชน 

4.ตะแล้หลายตา ขมุจะเรียกว่า “ตะแล้ขมุฮ่ัน” หรือตะแล้ขมุตาย (ทรงวิทย์ เชื่อมสกุล และรัชนี สังข

พร,2538: 205) เป็นการใช้ตอกไม้ไผ่สานตะแล้เพ่ือนํามาใช้กับพิธีกรรมกับคนตายเท่านั้น จะนําตะแล้ไปปักไว้

บนเหนือพ้ืนดินห่างจากหลุมฝังศพประมาณ 10 เมตร โดยปักให้หันหลังปักเพราะเชื่อว่าวิญญาณผู้ตายจะได้ไม่

ตามมาและห้ามหันกลับไปมองยังหลุมศพอีก ตะแล้แบบนี้ทําขึ้นเพ่ือปูองกันไม่ให้วิญญาณผู้ตายกลับมารบกวน

คนที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งการฝังศพของขมุนั้นจะขุดหลุมฝังศพให้ศีรษะหรือส่วนหัวมายังหมู่บ้านปลายเท้าให้ชี้ไป

ทางปุาเพราะเชื่อว่าวิญญาณจะเดินเข้าปุาไปเรื่อยๆไม่กลับมายังบ้านเรือนอีกตะแล้แบบนี้จะทําขึ้นในปุาหรือ

นอกหมู่บ้านเท่านั้น  
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3.ความเชื่อเรื่องผี อ านาจศักดิ์สิทธิ์ และศาสนา  

ชาวขมุยวนปุาตึงมีความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษคือการนับถือผีบรรพบุรุษและผีที่

มีอํานาจเหนือขึ้นไปคือผีเจ้านาย18 โดยผีเจ้านายนั้นมาจากความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อเจ้าของชาวขมุใน

อดีตที่สืบทอดกันมาเมื่อตายลงไปชาวขมุก็ยังให้ความเคารพและนําชื่อมาบวงสรวงเซ่นไหว้ด้วยความเชื่อและ

ความหวังว่าวิญญาณหรือผีเจ้านายเหล่านี้จะทําหน้าที่เป็นผู้ที่คอยปกปักรักษาชุมชนให้คนภายในชุมชนอยู่ดีมี

สุข นอกจากนี้ชาวขมุยังมีความเชื่อหลายประการที่มีความเกี่ยวเนื่องในวิถีชีวิต เช่น เรื่องขวัญ ที่เชื่อว่า

สิ่งมีชีวิตมีขวัญเป็นสารัตถะของชีวิต ร่างกายของคนเราเองก็ประกอบไปด้วยขวัญ หากขวัญหายก็จะทําให้เกิด

ความเจ็บปุวยต้องมีพิธีกรรมเรียกขวัญและผูกข้อมือ ส่วนพืชเองก็มีขวัญ เช่น ข้าวก็มีขวัญข้าว ขณะเดียวกันก็มี

ความเชื่อในเรื่องของผี หรือขมุเรียกว่า “โร๊ย” ที่เป็นจารีตปฏิบัติหรือเป็นกฎเกณฑ์ควบคุมความสัมพันธ์ทาง

สังคมของครอบครัว และชุมชน ผีที่ชาวขมุปุาตึงยังถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันมีดังนี้  

ผีปางก๊างหอและผีเจ้าหลวง “โร๊ยก๊างหอ” เป็นผีที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือสูงสุดเพราะเชื่อว่า

เป็นผู้ที่มีอํานาจสูงสุดกว่าบรรดาผีทั้งหลาย มีการปลูกศาลาเป็นศาลผีเจ้าหลวงไว้ทางทิศตะวันออกเหนือ

หมู่บ้าน บริเวณดังกล่าวเป็นผืนปุาเล็กเล็กๆห้ามเข้าไปใช้ประโยชน์เพราะเชื่อว่าจะไปรบกวนผีเจ้าหลวงซึ่งเป็น

ผู้คุ้มครองหมู่บ้าน สําหรับผีในความคิดความเชื่อของชาวขมุปุาตึงนั้นไม่ได้แตกต่างจากหมู่บ้านอ่ืนมากนัก โดย

ผีเจ้าหลวงในโลกทัศน์ขมุจะมีชนชั้นของการลําดับศักดินาของผีอยู่ ซึ่งมีลําดับชั้นที่สูงไปต่ําตามลําดับดังนี้คือ ผี

เจ้าหลวงผาแดง ผีเจ้าหมอหลวง ผีเจ้าต๋าว ผีเจ้าอัยนอย ผีเจ้าอัยนอยคําตั๋น ผี เจ้าอัยนอยคําเครือ ในขณะที่ผี

เจ้าหลวงเวียงแก่นจะเป็นผีอีกตนหนึ่งที่ขมุก็ถือว่ามีลําดับชั้นที่สูงเท่าผีเจ้าหลวงผาแดง แต่มีเพียงผีสามตน

เท่านั้นที่ชาวขมุอัญเชิญมารับเครื่องเซ่นได้แก่ เจ้าหลวงเวียงแก่น เจ้าหลวงผาแดง และเจ้าหมอหลวง ขมุจะมี

การเลี้ยงผีเจ้าหลวงปีละ 2 ครั้ง คือเดือน 4 จะเลี้ยงด้วยหมู และไก่เรียกว่าเลี้ยงปางสี่ ส่วนเดือน 8 จะเลี้ยง

ด้วยไก่อย่างเดียวหลังคาเรือนละ 2 ตัวเรียกว่าเลี้ยงปางแปด ซึ่งเป็นโลกทัศน์ของชาวขมุของการสร้างสํานึก

ร่วมของผู้คนในชุมชนให้มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจและช่วยเหลือเกื้อกูลในการอยู่ร่วมกัน ขณะเดียวกัน

พิธีกรรมดังกล่าวก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในชุมชนไปพร้อมๆกัน 

                                                           
18 ผีเจ้านาย จากงานศึกษาของฉลาดชาย รมิตานนท์ (2527) นั้นมองว่าผีเจ้านายนั้นเป็นผีสูงศักดิ์ที่ชาวไตยวนให้

ความเคารพนับถือทําหน้าที่ปกปูองคุ้มครองรักษาหมู่บ้านซึ่งมีการลําดับศักดิ์ของช้ันผี อาทิ ผีเจ้าบ้าน ผีเจ้านายและผีเมือง ผี
เหล่านี้จะมีอํานาจในขอบเขตของพื้นที่ท่ีแตกต่างกัน ผีเมืองก็จะมีอํานาจมากกว่าผีเจ้าบ้านซึ่งทําหน้าที่คุ้มครองทั้งเมืองขณะที่
ผีเจ้าบ้านจะมีอํานาจคุ้มครองเฉพาะในบ้าน เป็นต้น ลําดับช้ันศักดินาของผีแบบน้ีก็มีลักษณะเดียวกันในสังคมชาวขมุ และการ
ประกอบพิธีกรรมเซ่นก็จะแตกต่างกัน  
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พิธีกรรมการเลี้ยงผีเจ้าหลวง “โร๊ยก๊างหอ” ครั้งแรกของปีจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าของวันสีละวายซึ่ง

กําหนดไว้จากการดูฤกษ์ยามตามการลําดับวันเดือนปีของขมุอันเป็นบทบาทของผู้ นําทางพิธีกรรมและการ

เห็นชอบร่วมกันของสมาชิกในชุมชน การเลี้ยงเซ่นไหว้ผีปางก๊างหอช่วงเดือน 4 หรือปางสี่ หัวหน้าครัวเรือน

และผู้อาวุโสชายในแต่ละครัวเรือนจะมาชุมนุมร่วมกันที่หอศาลกลางบ้านบริเวณทําพิธี มีการนําเอาหมูหนึ่งตัว

ที่เป็นการระดมทุนจากทุกครัวเรือนช่วยกันออกเงินแล้วนําไปซื้อหมูและเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆและเครื่องเซ่น

ไหว้ที่ใช้ประกอบพิธีกรรม มีการนําเอาเครื่องเซ่นไหว้ที่บ่งบอกลําดับศักดินาของผีและแบ่งศาลหรือศาลา

ประกอบพิธีกรรมแยกกันในบริเวณดังกล่าว โดยผีเจ้าหลวงผาแดง ผีเจ้าหลวงเวียงแก่นจะมีการตั้งเครื่องเซ่น

ไหว้ชุดใหญ่ในศาลาหลังใหญ่ ส่วนผีเจ้าหมอจะตั้งแยกไว้ในศาลาหลังเล็กถัดไป นอกจากนี้ยังมีเจ้าจ๊างเจ้าม้า 

จะสร้างเป็นเพิงมีแผ่นไม้ไผ่สานเป็นแท่นสําหรับวางเครื่องเซ่นไหว้ เริ่มตั้งแต่เช้าตรูพวกผู้ชายที่อยู่ในวัยแข็งแรง

ก็จะไปช่วยกันตระเตรียมอุปกรณ์และการจัดการเรื่องหมูในบริเวณเพิงที่สร้างไว้ใกล้ศาลาจากนั้นก็จะนําเอา

เนื้อหมูมาปรุงอาหารประเภทต่างๆเพ่ือเตรียมเป็นเครื่องเซ่นไหว้ซึ่งจะมีกฎห้ามทุกคนกินเนื้อหมูก่อนอย่าง

เด็ดขาดต้องผ่านทําพิธีเซ่นไหว้หรือให้ผีกินก่อนแล้วทุกคนจึงจะสามารถกินอาหารดังกล่าวร่วมกันได้ สําหรับ

การเตรียมสิ่งของเซ่นไหว้จะประกอบไปด้วยเหล้า บุหรี่ หมากพลูที่ห่อไว้ในกระทงใบตองประดับตกแต่งในถาด

และพานไม้ มีอุปกรณ์เครื่องเรือนที่นอนสําหรับผีเจ้าหลวง ดาบ ปืนอุปกรณ์สําหรับสู้รบ ขณะที่ผู้หญิงก็จะทํา

หน้าที่จัดการเรื่องไก่แล้วนํามาต้มเพ่ือนํามาเป็นเครื่องเซ่นไหว้ร่วมกับหมู บทบาทของผู้หญิงจะมีน้อยและจะ

ถูกจัดพื้นที่เฉพาะให้อยู่ต่างหาก พิธีกรรมต่างๆเป็นหน้าที่ของผู้ชาย มีข้อห้ามผู้หญิงไม่ให้เข้าใกล้หรือขึ้นไปบน

ศาลาขณะที่ทําพิธีกรรม แต่ก็จะทําหน้าที่ช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์เครื่องครัว และช่วยทําความสะอาดพ้ืนที่

หลังจากพิธีกรรมต่างๆเสร็จสิ้นแล้ว   

 

รูปภาพที่ 4-11 เครื่องเซ่นไหว้และหมู ไก่ที่นํามาประกอบพิธีกรรมในการเลี้ยงปางสี่ของขมุยวนปุาตึง 
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หลังจากที่เตรียมเครื่องเซ่นไหว้และอุปกรณ์ต่างๆพร้อมแล้วก็จะเริ่มทําพิธีกรรมโดยผู้นําทางพิธีกรรม

เรียกว่า “ข้าวจ้ํา” และ “ระกูน” จะเป็นผู้ที่มีบทบาทกํากับให้กิจกรรมต่างๆดําเนินการไปตามเวลาที่กําหนด 

ซึ่งสมาชิกในชุมชนที่มาร่วมพิธีกรรมจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําเพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีอํานาจสูงสุดในการที่จะ

สื่อสารกับอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมจะเริ่มต้นด้วยการที่ข้าวจ้ํา กล่าวนําบวงสรวงเพ่ือบอกกล่าวแก่ผีเจ้านาย

ทั้งหลายและระกูนก็จะนําเอาไก่เป็นๆที่เชือดแล้วเอาไปยังแคร่ที่เป็นผีเจ้าลําดับรองลงไปเพ่ือบอกกล่าวให้มา

รับเครื่องเซ่นไหว้ สมาชิกของแต่ละครัวเรือนที่เป็นผู้ชายก็จะเข้ามานั่งอยู่รอบๆพร้อมกับกล่าวคําขอพรต่างๆ

เพ่ือให้ตนเองและครอบครัวอยู่ดีมีสุข ทํามาหากินสะดวก ได้ผลผลิตดี เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยให้ผีเจ้า

หลวงปกปูองคุ้มครอง ส่วนผู้หญิงและเด็กๆก็จะเข้ามารายล้อมอยู่รอบๆศาลาพิธีกรรมและยกมือไหว้พร้อมกับ

ขอพรต่างๆไปพร้อมๆกัน ซึ่งคํากล่าวขอพรก็สุดแล้วแต่ละคนว่าจะขออะไร หลังจากประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้

ต่างๆเสร็จ ข้าวจ้ําและระกูนก็จะได้ส่วนแบ่งของเครื่องเซ่นไหว้ก่อน ส่วนที่เหลือจะนําเอาหมูและไก่มาปรุง

อาหารเลี้ยงสมาชิกทุกคนในชุมชนที่มาร่วมงานพิธีกรรมดังกล่าว ส่วนที่เหลือก็จะนํามาแบ่งปันให้สมาชิกแต่ละ

ครัวเรือนในสัดส่วนที่เท่าๆกัน 

 

รูปภาพที่ 4-12 ซ้ายระกูนเอาไก่ท่ีเชือดไปเซ่นไหว้ที่แคร่ผี ขวาข้าวจ้ํากําลังทําพิธีกรรมบวงสรวงผีเจ้าหลวง 

 

หลังจากที่ประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีในปางสี่ผ่านพ้นไป จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวขมุในชุมชนเริ่มเข้าไร่

เพ่ือตระเตรียมพ้ืนที่สําหรับความพร้อมกับฤดูกาลผลิตที่กําลังจะเริ่มต้นของปีใหม่ หากเป็นสมัยก่อนก็จะทํา

การเตรียมพ้ืนที่ไร่ด้วยการตัด โค่น เผา สําหรับการปลูกข้าวและพืชพรรณธัญญาหาร ปัจจุบันสถานการณ์ได้

เปลี่ยนแปลงไประบบการผลิตแบบดั้งเดิมไม่สามารถทําได้แล้วเพราะพ้ืนที่ปุาไม่สามารถจะบุกเบิกแผ้วถางได้

เนื่องจากผิดกฎหมาย การทําไร่จึงจํากัดเฉพาะพ้ืนที่เดิม อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่ปล่อยให้ที่ดินพักตัวระยะสั้นๆ

ทําให้หญ้าชนิดต่างๆขึ้นหนาแน่น การฟันแผ้วถางไร่ก็เป็นกิจกรรมหลักของการเตรียมพ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่ของ
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ครัวเรือนที่มีที่ดินอยู่เชิงเขาซึ่งไม่สามารถใช้บริการเครื่องทุ่นแรงพวกรถไถแทรกเตอร์ได้ แรงงานคนจึงเป็นสิ่ง

สําคัญในการเตรียมพ้ืนที่ดังกล่าว ทุกวันในช่วงเวลานี้เราจะเห็นสมาชิกขมุแต่ละครัวเรือนเข้าไร่เพ่ือเตรียมพ้ืนที่

เคลียร์พวกวัชพืช เผาเพ่ือเปิดพื้นท่ีให้โล่ง จากนั้นก็จะใช้จอบขุดพลิกหน้าดินทิ้งไว้ เพื่อรอการลงมือปลูกพืชเมื่อ

ฤดูฝนมาถึง จากนั้นก็จะหยุดพักในช่วงเดือนหก หรือช่วงเดือนเมษายนซึ่งจะมีการประกอบพิธีกรรมที่สําคัญคือ

การเลี้ยงผีโสลกหรือ “โร๊ยกุ๊ง” 

ผีโสลก “โร๊ยกุ๊ง” เป็นผีอีกตนหนึ่งที่ชาวขมุเชื่อว่าช่วยดูแลชุมชนและคนในหมู่บ้าน มีอํานาจในพ้ืนที่

บริเวณของหมู่บ้านทั้งหมด ปูองกันไม่อํานาจสิ่งชั่วร้ายและภูตผีปีศาจเข้ามาทําร้ายคนในหมู่บ้าน จึงมีการสร้าง

ศาลากลางบ้านขึ้นมาเพ่ือเป็นที่สิงสถิตของผีโสลก ความเชื่อเกี่ยวกับผีโสลกนี้มีความคล้ายคลึงกับความเชื่อ

ของกลุ่มคนในเครือวัฒนธรรมไตท่ีผู้เขียนพบว่าในพื้นที่แถบลุ่มน้ําโขงนั้นกลุ่มชาติไตทั้งไตเขิน ไตลื้อและไตยวน

จะมีหอผีประจําหมู่บ้านหรือเสาสะดือบ้านหรือเสื้อบ้านเสื้อเมืองเป็นสัญลักษณ์ของอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือที่

คนทั่วไปอาจรู้จักในนามของผีอารักษ์ (ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2527) ชาวขมุเองก็จะมีผีประจําหมู่บ้านใน

ลักษณะเดียวกัน ดังนั้นเมื่อถึงเวลาครบรอบปีที่ต้องเลี้ยงเซ่นไหว้เพ่ือขอบคุณผีโสลก โดยผี โสลกในบ้านปุาตึง

จะมีการเลี้ยงปีละหนึ่งครั้งประมาณเดือน 6 หรือช่วงเมษายนทุกปี ชาวบ้านที่นับถือผีจะต้องอยู่กรรมใน

หมู่บ้านไม่ให้ออกจากหมู่บ้านเป็นเวลา 3 วัน จะมีการเลี้ยงผีโสลกด้วยสุนัขและไก่อย่างละ 1 ตัว ไข่ 1 ฟอง 

เป็นเครื่องเซ่นไหว้  มีการจัดทําซุ้มประตูเข้าหมู่บ้านด้วยไม้ไผ่ และสานตะแล้ (เฉลว) ปิดไว้เพ่ือปูองกันภูติผี

ปีศาจและเป็นสัญลักษณ์ให้คนในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านได้ทราบถึงการเข้าออกหมู่บ้านในช่วงเวลาดังกล่าว 

 หลังจากประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีโสลกหรือโร๊ยกุ๊งในเดือนหกแล้วต่อมาอีกสองเดือนถัดมาก็จะมีการ

ประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีเจ้าหลวงเรียกว่าปางแปดหรือโร๊ยก๊างอีกรอบหนึ่งในเดือน 8 ซึ่งลักษณะของการ

ประกอบพิธีกรรมก็จะทําแบบเดียวกับการเลี้ยงปางสี่ในเดือน 4 เพียงแต่จะแตกต่างกันตรงเครื่องเซ่นไหว้จะใช้

ไก่ต้มที่ทุกครัวเรือนในชุมชนจะเอามารวมกันในบริเวณทําพิธีกรรม เลี้ยงปางแปดเป็นการเซ่นไหว้ผีก่ อนที่จะ

เริ่มลงมือทําการปลูกพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะการทําข้าวไร่ชาวขมุจะขอพรจากผีเจ้าหลวงเพ่ือให้

ฤดูกาลใหม่เป็นฤดูกาลที่ได้ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ ข้าวจึงเป็นพืชที่ชาวขมุให้ความสําคัญมากที่สุด

เนื่องจากการมีข้าวกินเป็นหลักประกันของความมั่นคงทางอาหาร ขณะที่รายได้จากพืชเศรษฐกิจอ่ืนอย่าง

ข้าวโพดที่นิยมปลูกกันมากก็จะเป็นพืชปลูกเพ่ือขายและนํารายได้มาใช้จ่ายในครัวเรือน ส่วนครัวเรือนที่มีที่ดิน

จํากัดก็จะไปเป็นแรงงานรับจ้างหารายได้แทน การเซ่นไหว้ผีในปางแปดก็จะกําหนดวันสีละวายของเดือนเป็น

หลักจากนั้นก็จะแจ้งสมาชิกในชุมชนเพ่ือจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องเซ่นไหว้ หลังจากนั้นก็จะทําพิธี

เช่นเดียวกับการเลี้ยงปางสี่ แต่จะมีการแจกไก่ต้มแบ่งปันคืนให้กับสมาชิกแต่ละครัวเรือนหลังเสร็จพิธีกรรมเซ่น

ไหว้แล้ว 
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รูปภาพที่ 4-13  ซ้ายเครื่องเซ่นไหว้ด้วยไก่ต้มปางแปด ขวาศาลเซ่นไหว้ของผีอันดับรองจากเจ้าหลวง 

 

 ผีพ่อผีแม่ “โร๊ยม่าโร๊ยย้ง” เป็นผีบรรพบุรุษหรือผีพ่อผีแม่ ปูุย่าตายายที่ตายจากไป ชาวขมุมีความเชื่อ

ว่าวิญญาณของพ่อแม่ท่ีตายจากไปนั้นจะคงวนเวียนอยู่และคอยมาปกปูองดูแลลูกหลานในตระกูล ผีพ่อผีแม่นั้น

จะมีเฉพาะครัวเรือนที่มีพ่อแม่ตายเท่านั้นจะมีการทําหิ้งไว้บนเรือนหรือบางครัวเรือนก็จะรวมไว้ในห้องเตาไฟที่

ใช้เฉพาะการนึ่งข้าวที่เรียกว่าเป็นห้องผี หากเป็นครัวเรือนที่ตั้งใหม่ก็ยังไม่มีหิ้งผีเรือน การเลี้ยงผีพ่อผีแม่จะมี

การกล่าวเชิญมาร่วมกินข้าวใหม่เมื่อมีการเก็บเก่ียวข้าวเสร็จและมีการหุงข้าวครั้งแรกซึ่งเป็นบูชาข้าวใหม่ให้กับ

ผู้มีพระคุณ ส่วนการเลี้ยงอีกรูปแบบหนึ่งเป็นการเลี้ยงเซ่นไหว้เมื่อเจ็บปุวยการเลี้ยงจะไม่มีเวลาที่แน่นอน 

ขึ้นอยู่ว่ามีการเจ็บปุวยที่เกิดจากผีพ่อผีแม่เมื่อไหร่ หากมีการเจ็บปุวยเมื่อสอบถามจากหมอเซาะเมื่อแล้วพบว่า

สาเหตุเกิดจากผีพ่อผีแม่ก็จะทําการเลี้ยงเพ่ือให้หายจากความเจ็บปุวยเครื่องเซ่นเลี้ยงแล้วแต่ว่าผีพ่อผีแม่

ต้องการกินอะไร เช่น ควาย หมู ไก่ เป็นต้น การที่เจ็บปุวยแล้วมีสาเหตุมาจากผีพ่อผีแม่เนื่องจากลูกหลานไม่ได้

ใส่ใจดูแลเซ่นไหว้ จึงทําให้เกิดความเจ็บปุวย หากมีการเคารพบูชาผีพ่อผีแม่ก็จะช่วยดูแลสมาชิกในครอบครัว

ให้อยู่เย็นเป็นสุข          

ผีไร่ “โร๊ยเร๊ะ” เป็นผีอีกตนหนึ่งที่ชาวขมุให้ความเคารพซึ่งเชื่อว่ามีอํานาจในการช่วยเหลือให้ได้รับ

ผลผลิตที่ดีจากการทําไร่ การประกอบพิธีกรรมจะเริ่มเมื่อถึงเวลาทําไร่จะมีการทําพิธีการบอกกล่าวบนบานแก่

ผีเจ้าที่เจ้าทางท่ีในพ้ืนที่จะทําไร่ทําสวนโดยมีกรวยดอกไม้ เทียน เพ่ือนําไปบอกกล่าวให้ผีไร่ช่วยดูแลพวกพืชไร่

พืชสวนที่ปลูกให้เจริญเติบโตงอกงามดีไม่มีโรคและแมลงรบกวน หลังจากนั้นก็จะทําการเพาะปลูกจนถึงเวลา

เก็บเกี่ยวก็จะทําพิธีกรรมเลี้ยงเซ่นไหว้ผีไร่เพ่ือขอบคุณที่ช่วยดูแลรักษาจนสามารถได้เก็บผลผลิตและได้รับ

ผลผลิตที่ดีมีความพึงพอใจ จึงทําการเลี้ยงผีไร่โดยการนําเอาไก่มาเป็นเครื่องเซ่นไหว้และบอกกล่าวให้ผีมารับ

เอาเครื่องเซ่นเป็นการขอบคุณ ซึ่งจะทําพิธีในไร่โดยมีการสร้างแคร่หรือศาลเพียงตาขึ้นเพ่ือเป็นที่เซ่นไหว้ 
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 ผีอีกตนหนึ่งที่ชาวขมุมีความเชื่อว่าเป็นผู้มีอํานาจและมักจะทําให้เกิดการเจ็บปุวยได้คือผีปุา “โร๊ยปริ

โร๊ยด้ง” เป็นผีที่อยู่ตามปุาเขา ลําห้วย แล้วแต่สถานที่ที่คนได้เข้าไปยังถิ่นที่ผีอาศัยอยู่และได้ทําให้ผีโกธรหรือไม่

พอใจผีก็จะทักและทําให้เจ็บปุวย หากมีการเจ็บปุวยแล้วรักษาไม่หายก็จะมีการถามหมอเซาะเพ่ือหาสาเหตุ

เมื่อรู้ว่าเกิดจากผีปุาก็จะทําการเลี้ยงด้วยเครื่องเซ่นเพ่ือให้หายจากความเจ็บปุวย โดยเครื่องเซ่นไหว้ก็แล้วแต่ว่า

ผีต้องการสัตว์อะไรเป็นเครื่องเซ่นไหว้ เช่น ไก่ หมู เป็นต้น 

จะเห็นว่าความเชื่อเรื่องผีของชาวขมุนําไปสู่การประกอบพิธีกรรมที่สร้างสํานึกความเป็นชุมชนร่วมกัน 

นัยยะของการประกอบพิธีกรรมดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ 3 ประการคือประการ

แรกพิธีกรรมการเลี้ยงผีในระดับครอบครัวเป็นการสร้างสํานึกร่วมและผลิตซ้ําความสัมพันธ์ของครอบครัว เครือ

ญาติที่ถือผีเดียวกันให้มีความกลมเกลียวของครอบครัวและเครือญาติทั้งที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันที่จะช่วยเป็น

แรงงานในระบบการผลิตและความสัมพันธ์ของครอบครัวที่มีต่อบรรพชนพ่อ แม่ ปูุย่า ตายาย ที่เสียชีวิตไปแล้ว

ให้มาร่วมกันในพิธีกรรมดังกล่าว ประการที่สองพิธีกรรมเลี้ยงผีในระดับชุมชนที่แสดงให้เห็นสํานึกร่วมของ

ความเปน็คนขมุเหมือนกันที่เริ่มตั้งแต่การนําหัวไก่ต้มสัญลักษณ์ของความเผือแผ่ที่แต่ละครัวเรือนนํามารวมกัน

ในการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปางมาแจกแบ่งปันให้กับเด็กทุกครัวเรือนเสมอกันและการประกอบพิธีกรรม

ร่วมกันทุกครัวเรือนในบริเวณก๊างหอ และประการที่สามคือการแสดงถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวขมุที่บ่ง

บอกถึงความมีตัวตนผ่านสัญลักษณ์ของพิธีกรรมและการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ทางสังคมร่วมกันในช่วงเวลาแห่ง

การประกอบพิธีกรรมและการอยู่กรรม (ห้ามเข้าออกหมู่บ้าน 3 วัน) ที่มีเฉพาะคนขมุในชุมชนเท่านั้น 

สถานการณ์ปัจจุบันชาวขมุที่ปุาตึงนอกจากจะนับถือผีเป็นหลักแล้วพบว่ามีหลายครัวเรือนโดยเฉพาะ

คนเฒ่าคนแก่ได้เข้าร่วมทําบุญวันพระกับวัดทางศาสนาพุทธที่บ้านขวากเหนือซึ่งเป็นวัดของชาวไตยวนนั่น

หมายความว่าชาวขมุเองเริ่มมีการรับเอาพุทธศาสนาเข้ามาในชีวิตประจําวัน ซึ่งการเข้าวัดและนับถือพุทธ

ควบคู่กับการนับถือผีนั้นมิได้เป็นคู่ความขัดแย้งกันแต่หากในสังคมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ไตที่นับถือพุทธ

ศาสนาต่างก็ผสมผสานความชื่อเรื่องพุทธ พราหมณ์ ผี ในพิธีกรรมความเชื่อของตนเองด้วยทั้งสิ้น ชาวขมุเองที่

นับถือผีอยู่แล้วจึงไม่ได้ตะขิดตะขวงใจที่จะรับเอาพุทธศาสนาเข้ามาเป็นศาสนาของตนเองแทนผีแต่หากรวมกัน

ทั้งผีและพุทธเป็นความเชื่อในการดําเนินของวิถีชีวิตตนเอง อย่างไรก็ตามผู้เขียนมองว่าการที่ชาวขมุบางส่วน

เริ่มรับเอาพุทธศาสนาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนเองนั้นเป็นการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมและประกาศความเป็น

ชนที่มีความศิวิไลซ์หรือการมีอารยธรรม (Civilization) เหมือนเช่นเดียวกับคนพ้ืนราบที่มีพุทธศาสนาเป็น

แกนกลางของการปั้นเสกคนให้เป็นคนดีและเป็นที่ยอมรับในสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ไตและสังคมไทยใน

ภาพรวมที่เป็นคนส่วนใหญ่ นั่นคือการได้รับการมองจากคนอื่นที่อยู่รายรอบว่าเป็นคนไทยเช่นเดียวกับกลุ่มชาติ

พันธุ์อ่ืนๆด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากศาสนาพุทธคือศาสนาประจําชาติที่คนส่วนใหญ่นับถือ 
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นอกจากนี้ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมามีคนในชุมชนนําเอาคริสต์ศาสนาเข้ามาในชุมชนขมุปุาตึงมีตัวแทน

ชาวขมุที่เป็นคนรุ่นใหม่ทําหน้าที่ผู้เผยแพร่ศาสนาและใช้เรือนตัวเองเป็นโบสถ์เพ่ือทําพิธีในเสาร์อาทิตย์  แต่ก็

พบว่ายังไม่มีครัวเรือนไหนที่เข้ามาร่วมเป็นสมาชิก มีเพียงแต่เด็กวัยรุ่นบางกลุ่มที่เข้ามาร่วมพิธีกรรมในวัน

อาทิตย์โดยจะเป็นเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องการศึกษา และมีการสอนภาษาอังกฤษให้วันเสาร์อาทิตย์วัน

ละหนึ่งถึงสองชั่วโมง ขณะที่วัยผู้ใหญ่หรือสูงอายุนั้นยังคงปฏิเสธและนับถือผีตามความเชื่อดั้งเดิมที่ตนเองสืบ

ทอดมาจากบรรพบุรุษ แต่ก็ไม่ได้ห้ามลูกหลานแต่อย่างใดและก็เห็นว่าดีมีประโยชน์ที่เด็กๆลูกหลานได้เรียน

หนังสือและได้รับความช่วยเหลือ แม่เฒ่าอูวัย 67 ปี เล่าว่าตนเองนั้นยังนับถือผี มีการสร้างหิ้งผีไว้เคารพบูชา

และแยกห้องครัวสําหรับหุงหรือนึ่งข้าวไว้เป็นเอกเทศต่างหากจากห้องครัวที่ใช้ประกอบหุงหาอาหารดั่งที่บรรพ

บุรุษปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งครัวเรือนที่นับถือผีบรรพบุรุษอยู่ก็จะปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่แม่เฒ่าก็สะท้อนให้เห็น

ถึงความรู้สึกว่าอนาคตเม่ือแกตายไปลูกหลานที่จากไปทํางานต่างจังหวัดกลับมาอยู่บ้านอยู่เรือนก็คงจะไม่เหลือ

หิ้งและห้องบูชาผีบรรพบุรุษอีก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติ

พันธุ์ในพ้ืนที่ต่างๆ ย่อมมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม เศรษฐกิจของโลกที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ 

ชาวขมุเองก็พยายามมีการปรับตัวโดยเฉพาะการที่ผู้เขียนพบว่าในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาชาวขมุพยายามรื้อ

ฟ้ืนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองขึ้นมาผ่านการสร้างประเพณีประดิษฐ์ที่เรียกว่า “ปีใหม่ขมุ” ซึ่งจะ

กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป 

 

“ตุ๊กติ๊ ซู้รมาล” โลกทัศนท์างสุขภาพและการดูแลบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมความเชื่อของขมุ 

 สุขภาพและความเจ็บปุวยเป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์เราที่ต้องเผชิญ ซึ่งมนุษย์เราก็จะมีวิธีคิดและ

วิธีการในการเยียวยารักษาความเจ็บปุวยให้ร่างกายกลับมาอยู่ในสภาพปกติ กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆล้วนแต่มี

วิธีการที่จะรักษาพยาบาลความเจ็บปุวยที่มีท้ังความแตกต่างและคล้ายคลึงกันตามประสบการณ์และภูมิปัญญา

ที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ อย่างไรก็ตามหากเรามองความเจ็บปุวยในปัจจุบันจะมีการแยกระบบการดูแล

รักษาพยาบาลออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือระบบการแพทย์สมัยใหม่ (Modern medicine) ซึ่งเป็นระบบ

การแพทย์และระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน (Traditional medicine) ซึ่งเริ่มมีการฟ้ืนตัวและมีการศึกษาวิจัย

ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาและรัฐได้ให้ความสําคัญดําเนินการจัดตั้งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกขึ้นมาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันชุมชนทุกหนแห่งต่างก็พ่ึงพา

ระบบการแพทย์สมัยใหม่เป็นหลักในการรักษาความเจ็บปุวยเนื่องจากการเข้ามาของระบบการแพทย์และ

สาธารณสุขสมัยใหม่นั้นเป็นการแพทย์ของรัฐและถือว่าเป็นการแพทย์ที่มีอํานาจในการกําหนดชะตาชีวิตความ
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อยู่รอดของผู้คนได้อย่างชะงัดและรัฐเองก็สร้างระบบตัวแทนผ่านการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน

ขึ้นมาเป็นผู้ดําเนินงานเชื่อมต่อระหว่างรัฐและชุมชน การถ่ายทอดความรู้และแนวทางการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ

การดูแลสุขภาพจึงถูกถ่ายทอดลงสู่คนในชุมชนอย่างเข้มแข็ง ประกอบกับผลสัมฤทธิ์ของการดูแลรักษาสามารถ

ตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามในแง่ของคนในชุมชนท้องถิ่นต่างๆแล้วการดูแลสุขภาพ

กลับมิได้ถูกผูกขาดอยู่ในอุ้งมือของภาครัฐผ่านหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น กลุ่มชนในพ้ืนที่ต่างๆ

ของประเทศไทยกลับมีความเชื่อเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่มิได้กําหนดเป็นแบบเดียวตายตัวไปเสียทั้ งหมด แต่

หากมีการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานทั้งแบบพ้ืนบ้านดั้งเดิมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น บนฐานความเชื่อ และการ

รักษาพยาบาลแบบการแพทย์สมัยใหม่ไปด้วยกันซึ่งเป็นลักษณะของการแพทย์พหุลักษณ์ (โกมาตร จึงเสถียร

ทรัพย์, 2536) 

 สําหรับแนวคิดระบบการดูแลสุขภาพนั้นไคลน์แมน  (Kleinman, 1980) มองระบบการดูแลสุขภาพ

ในสังคมว่าเปรียบเทียบเสมือนระบบวัฒนธรรมของสังคมหรือชุมชนนั้นๆ ระบบการดูแลสุขภาพจึงเป็นระบบ

ความหมายทางสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นซึ่งหมายถึงการเจ็บปุวย การตอบสนองต่อความเจ็บปุวย 

แบบแผนความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของโรคบรรทัดฐานที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกแหล่งหรือวิธีการรักษา การ

ประเมินผลการรักษา แบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ สถาบันทางสังคมที่

ทําหน้าที่เกี่ยวกับการรักษา ดูแลเยียวยาสุขภาพ รวมทั้งสถานภาพซึ่งทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าระบบการดูแล

สุขภาพประกอบด้วยระบบย่อย 3 ระบบคือ  

1.ระบบการแพทย์สมัยใหม่เป็นการปฏิบัติทางการแพทย์ในรูปแบบวิชาชีพ ในลักษณะที่มีวิทยาการ

ชั้นสูง มีการจัดองค์กรเป็นทางการ เช่น ระบบแพทย์ของจีน และระบบแพทย์แผนตะวันตก  

2.ระบบการแพทย์พ้ืนบ้านได้แก่การปฏิบัติทางการแพทย์ที่ไม่ใช่รูปธรรมชาติของวิชาชีพประกอบด้วย

การใช้อํานาจเหนือธรรมชาติ ไสยศาสตร์ เช่น การทรงเจ้า เปุาน้ํามนต์ ลงคาถา เป็นต้น และประเภทที่ไม่ใช้

อํานาจเหนือธรรมชาติ เช่น การใช้สมุนไพร หมอนวด เป็นต้น  

3.ระบบการดูแลสุขภาพสามัญชนเป็นการตีความและวินิจฉัยอาการของผู้ปุวยและสังคม เพ่ือตัดสินใจ

ถึงวิธีการรักษา โดยทั้ง 3 ระบบนี้มีวิธีการอธิบายและจัดการกับความเจ็บปุวยตามวิธีที่เป็นเอกลักษณ์ของตน 

ความแตกต่างในลักษณะความเชื่อ การยึดมั่นและวิธีการปฏิบัติตามความเชื่อดังกล่าวนี้เป็นความแตกต่างของ

ความเป็นจริงทางสังคม (Social reality) 

 กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีวิธีคิดเก่ียวกับระบบการดูแลสุขภาพของตนเองและมีการผสมผสานการแพทย์ใน

รูปแบบต่างๆในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในชุมชน ภาวะโรคภัยไข้เจ็บไม่เพียงแต่คุกคามความอยู่ดีมี
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สุขของผู้ปุวย และญาติมิตรแต่ยังทําลายความมั่นคงของชุมชนอีกด้วย ดังนั้นความพยายามในการรักษา

สุขภาพของตนเองและผู้ปุวยจึงมีความสําคัญเป็นอันดับแรกของการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน ทุกชุมชนได้พยายาม

เอาชนะความเจ็บปุวยด้วยการพัฒนาระบบการแพทย์เป็นแบบแผนของสถาบันทางสังคมและประเพณี 

วัฒนธรรมที่มีวิวัฒนาการมาจากพฤติกรรมที่มีเจตนาส่งเสริมสุขภาพเกี่ยวกับระบบแพทย์ของชุมชนที่เป็นแบบ

แผนของสถาบันสังคมวัฒนธรรม ซึ่งจอร์จ เอ็ม ฟอสเตอร์ (Foster, 2540) ได้เสนอทฤษฎีการแพทย์พ้ืนบ้าน

แบบเวชกรรมชาติพันธุ์ (Ethnomedicine) ไว้ว่าการแพทย์พ้ืนบ้านแบบเวชกรรมชาติพันธุ์หมายถึงความเชื่อ

และวิธีปฏิบัติที่สัมพันธ์กับโรคภัยไข้เจ็บ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาวัฒนธรรมดั้งเดิมโดยมิได้มีเค้าโครง

ความคิดมาจากระบบการแพทย์สมัยใหม่ โดยเวชกรรมชาติพันธุ์สามารถจําแนกหลักการใหญ่ได้ 3 กลุ่มคือ 

สาเหตุการเกิดของความเจ็บปุวย ธรรมชาติหรือบทบาทของผู้บําบัดรักษา และรูปแบบของการบําบัด 

 สาเหตุการเกิดของความเจ็บปุวย  ในทฤษฏีแบบเวชกรรมชาติพันธุ์ได้เสนอสาเหตุการเกิดของความ

เจ็บปุวยต่างๆว่าเกิดจากสิ่งเหล่านี้ 

 1.พระผู้เป็นเจ้าโกรธ ไม่พอใจ จึงลงโทษผู้ประพฤติผิด เช่นผู้ละเมิดข้อห้ามเป็นต้น 

 2.วิญญาณบรรพบุรุษและภูตผีปีศาจที่รู้สึกว่าตนถูกลืมเร็วเกินไปจึงลงโทษให้เกิดอาการเจ็บปุวยขึ้น 

 3.พ่อมด แม่มด หมอผี รับจ้างมากระทําให้เกิดอาการเจ็บปุวยหรือทําเองด้วยเหตุผล ส่วนตัวที่

ต้องการทําร้ายให้เกิดความเจ็บปุวย 

 4.การสูญเสียวิญญาณ อาจเกิดจากความตกใจจนขวัญหนีดีฝุอ ทําให้วิญญาณออกจากร่างหรือเกิด

การกระทําของพ่อมด หรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ 

 5.ผีเข้าหรือถูกของเข้าสู่ร่างกาย 

          6.การสูญเสียสมดุลพ้ืนฐานของร่างกาย มักเป็นเพราะร่างกายกระทบความร้อน หรือเย็นจัด 

         ธรรมชาติหรือบทบาทของผู้บําบัดรักษา สังคมพ้ืนบ้านมีผู้รักษาอาการเจ็บปุวยมากมายหลายแบบแต่

ละคนมีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านหรือหลายรูปแบบ ผู้ให้การบําบัดรักษาที่พบมากที่สุดคือหมอผี และ

หมอพระ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ นอกจากนี้มีหมอเวทมนต์ หมอสมุนไพร หมอ

กระดูก หมอตําแย ผู้รักษาเหล่านี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยสาเหตุจากสิ่งเหนือ

ธรรมชาติ หมอผีจะมีข้อแตกต่างออกไปตรงที่ได้รับอํานาจจากสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ โดยทั่วไปหมอผีมักถูก

วิญญาณผู้ที่ให้การช่วยเหลือหรือคุ้มครองแล้วเข้าสิงทําให้ปุวยหนัก จากนั้นจะค่อยๆหายจากโรค พลังอํานาจ
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จากวิญญาณที่ส่งผ่านทางความเจ็บปุวยมายังหมอผี อาจเพ่ิมพูนขึ้นได้ด้วยการร่ําเรียน บทบาทหมอผี หรือ

หมอพระ คือชี้สาเหตุของโรคว่าเกิดจากพระผู้เป็นเจ้า ภูติผีปีศาจ หรือสิ่งอ่ืนใด จากนั้นก็จะกําหนดวิธี รักษา

เหตุแห่งโรคนั้น ส่วนรูปแบบของการบําบัดที่พบส่วนใหญ่จะมีความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคอันเป็น

เหตุผลไปสู่การบําบัดรักษาโรคนั้นๆ  

 สําหรับกลุ่มชาติพันธุ์ขมุแล้วมีวิธีคิดเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อที่

สัมพันธ์กับอํานาจเหนือธรรมชาติและอํานาจของธรรมชาติแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ ซึ่งสุวิไล เปรมศรีรัตน์ 

(2541) พบว่าการดูแลสุขภาพของชาวขมุมีการนําเอาพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านมาใช้ในพิธีกรรมเลี้ยงผี และกินเพ่ือ

เป็นยารักษาความเจ็บปุวย การรักษาความเจ็บปุวยชาวขมุมีการบําบัดทั้งทางจิตและทางกาย เมื่อเกิดโรคโดย

ไม่ทราบสาเหตุ ชาวบ้านมักเชื่อว่าเกิดจากการกระทําของผี ต้องมีการจัดพิธีกรรมเพ่ือรักษาโรคที่เกิดจากผีที่

เกี่ยวข้องกับความเจ็บปุวย เช่น ผีเรือน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลคนในบ้านถ้าคนทําผิดผีบ้านเพียงเล็กน้อยจะแก้ไขโดย

พิธีเล็กๆ เช่น ฆ่าไก่ หรือหมู ถ้าผิดผีรุนแรงจะต้องแก้ไขด้วยพิธีใหญ่โต เช่น ฆ่าควาย อํานาจการดูแลของผี

เรือนนั้นจะดูแลคนที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกันและคนที่เข้าร่วมพิธีที่เป็นเครือญาติสนิทเท่านั้น สําหรับการปูองกัน

การเจ็บปุวยมักใช้พิธีผูกข้อมือเพ่ือให้เกิดความเป็นศิริมงคลปราศจากเหตุร้ายความเจ็บปุวยทั้งปวง หรือเป็น

กําลังใจสําหรับผู้ที่เดินทางไกลให้มีความปลอดภัย โดยวิธีคิดเกี่ยวกับระบบความเจ็บปุวยของชาวขมุยวนปุาตึง

จากการศึกษานั้นสามารถแบ่งความเจ็บปุวยออกเป็น 2 สาเหตุใหญ่ๆคือ  

ประการแรกความเจ็บปุวยจากสาเหตุธรรมชาติ เป็นความเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นมาจากความอ่อนแอของ

สภาพร่างกายของคนท่ีสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การเจ็บปุวยที่มีสาเหตุมาจากการทํางานใน

ชีวิตประจําวัน รวมถึงอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมีผลต่อการเจ็บปุวยของมนุษย์ เช่นเกิดความผิดปกติ

ของอวัยวะในร่างกายซึ่งมาจากการเกิดอุบัติเหตุ การรับประทานอาหารผิดหรือาหารแสลง การเสียสมดุลใน

ร่างกายจากธาตุต่างๆ ซึ่งการอธิบายเกี่ยวกับวิธีคิดความเชื่อของการเจ็บปุวยที่เกิดจากธรรมชาติของชาวขมุใน

ปุาตึง อาทิ “เราไปพ่นยาสวนส้ม กลับมาปวดหัว คลื่นไส้อาเจียน สงสัยได้รับสารเคมีที่พ่นมากเกินไป (นาย

เขียน, สัมภาษณ์, 2559)” และ “ลูกชายเจ้าตกต้นไม้ เอาแขนดันพื้นไว้แขนจึงหักไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ใส่

เผือก แต่ก็มาให้หมอพ้ืนบ้านเป่าด้วย กว่าจะหายเป็นเดือน (นางสี, สัมภาษณ์,2559)” ทั้งสองกรณีเป็น

ตัวอย่างของความเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นมาจากการทํางานกรณีของนายเขียน จะเห็นว่าความเจ็บปุวยมาจากการ

พ่นสารเคมีในสวนที่ทําให้เกิดอาการไม่สบาย ขณะที่ลูกของนางสีประสบอุบัติเหตุตกต้นไม้และไปรับการรักษา

แบบสมัยใหม่ที่โรงพยาบาลประจําอําเภอก่อนจากนั้นก็มารับการรักษาแบบพ้ืนบ้านควบคู่กัน เราจะเห็นว่าการ

รักษาพยาบาลของชาวขมุปุาตึงนั้นมิได้แบ่งแยกวิธีการดูแลรักษาความเจ็บปุวยออกจากกันอย่างเบ็ดเสร็จ

เด็ดขาดแต่หากมีการผสมผสานการดูแลรักษาพยาบาลควบคู่กันทั้งการรักษาพยาบาลแบบพ้ืนบ้านและแบบ
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การแพทย์สมัยใหม่ โดยมีเปูาหมายหมายคือการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายที่บาดเจ็บหรือปุวยให้กลับมาสู่สภาพที่ปกติ

เป็นหลัก 

ประการที่สองความเจ็บปุวยจากอํานาจเหนือธรรมชาติ เป็นการวินิจฉัยความเจ็บปุวยที่มีสาเหตุมา

จากอํานาจเหนือธรรมชาติที่มองไม่เห็นแต่เป็นต้นเหตุของความเจ็บปุวย อํานาจเหนือธรรมชาติของชาวขมุที่

เป็นสาเหตุของความเจ็บปุวยมักอธิบายว่าเกิดจากผีทํา ความเจ็บปุวยจากเคราะห์กรรม และความเจ็บปุวยจาก

การสูญเสียขวัญซึ่งเป็นจุดสมดุลของร่างกายและจิตวิญญาณ โดยความเชื่อเรื่องผีนั้นชาวขมุถือว่าผีเป็นตัวตน

อย่างหนึ่งที่มีชีวิตและจิตใจไม่ใช่เพียงความคิดหรือจินตนาการของมนุษย์ แต่เป็นสิ่งที่อยู่เหนือพ้นประสบการณ์

ของมนุษย์ทําให้มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงและอธิบายเกี่ยวกับผีได้ชัดเจน ผีในระบบความเชื่อของชาวขมุปุาตึงมี

หลายประเภททีส่ําคัญได้แก่ ผีเจ้าหลวง ผีบ้าน ผีเรือน ผีปุา ผีไร่ และผีน้ํา เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นผีชนิดใดก็ตาม 

สามารถให้ทั้งคุณและโทษได้ ขึ้นกับการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ที่มีต่อผี การลบหลู่ และการล่วงละเมิดต่อผี

ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามจะทําให้ผีโกรธและลงโทษต่อมนุษย์ การลงโทษมีตั้งแต่ทําให้ตกใจ 

เจ็บปุวย  เดือดร้อน ประสบความล้มเหลว จนกระทั้งการลงโทษที่รุนแรงที่สุดคือเสียชีวิต  ส่วนการทําให้ผีพึง

พอใจนั้น ได้แก่การเคารพยําเกรงและการเซ่นไหว้เลี้ยงผีเพ่ือเป็นการปูองกันอันตรายไม่ให้ผีทําร้ายมนุษย์ และ

ในบางครั้งอาจทําคุณประโยชน์ให้แก่มนุษย์ได้ เช่น ทําให้พ้นจากอุปสรรคต่างๆในการดําเนินชีวิต การให้ผล

ผลิตทางการเกษตรเจริญงอกงาม เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับผีนั้นมีลักษณะไม่เท่า

เทียมกัน ผีมีอํานาจเหนือกว่ามนุษย์ สามารถที่จะบันดาลให้มนุษย์เป็นอย่างไรก็ได้ทั้งทางเสื่อมและทางเจริญ 

วิถีทางที่มนุษย์ต้องปฏิบัติต่อผีนั้นมีอยู่หนทางเดียวคือ ต้องปฏิบัติต่อผีด้วยความเคารพยําเกรง (นิพัทธเวช  สืบ

แสง, 2536) และการที่มนุษย์จะสร้างอํานาจการต่อรองกับผีได้ก็ด้วยการเลี้ยงและเซ่นไหว้ผี จะเห็นว่าวิธีคิด

และความเชื่อของสาเหตุความเจ็บปุวยจากอํานาจเหนือธรรมชาตินั้นเป็นการให้ความนอบน้อมถ่อมตนและ

การเคารพต่อธรรมชาติและอํานาจเหนือธรรมชาติซึ่งนํามาสู่การสร้างกฎเกณฑ์กติกาทางสังคมหลายประการ 

เช่น กฎเกณฑ์กติกาการใช้ประโยชน์จากปุาและทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันในชุมชนซึ่ง

เป็นการสร้างปทัสถานหรือกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ทางสังคมในการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนสิ่งเหล่านี้

คืออัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งของชุมชนขมุ ซึ่งในวิธีคิดของชาวบ้านความเจ็บปุวยเกิดจาก 

“อํานาจ” ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งที่เข้ามากระทําต่อตัวมนุษย์ ดังนั้นในการบําบัดรักษาจึงจําต้องหาทาง

ทําให้อํานาจที่เข้ามากระทํานั้นหยุดการกระทําให้เกิดความเจ็บปุวยเสีย โดยทําการบวงสรวง ขอขมา เซ่นไหว้ 

เพ่ือให้อํานาจนั้นถึงพอใจ หายโกรธ หรือในบ้างครั้งก็อาจใช้อํานาจอ่ืนที่สูงกว่าอํานาจนั้นมาข่มให้อํานาจที่มา

กระทําอ่อนพลังลงไป อํานาจที่เป็นสาเหตุของการเจ็บปุวยจึงมิใช่เป็นเรื่องนามธรรมหากแต่เป็นอํานาจที่คนใน

สังคมเชื่อว่ามีอยู่จริงและสามารถปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น อํานาจที่เกิดจากกฎแห่งกรรม ดัง
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ปรากฏให้เป็นอยู่บ่อยครั้งว่า ชาวบ้านที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือประพฤติตนเกะกะเกเรต้องจบชีวิตลงด้วย

ความรุนแรงก่อนวัยอันควรหรืออํานาจของผี เทวดา พระสงฆ์ เครื่องรางของขลังและเวทย์มนต์คาถา เป็นต้น  

วิธีคิดเรื่องอํานาจเป็นตัวกํากับความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมนุษย์กับพลังเหนือธรรมชาติ 

และระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน อํานาจเป็นพ้ืนฐานของความคิดเกี่ยวกับระบบการผลิต การยังชีพ ความ

อุดมสมบูรณ์ การเจ็บไข้ได้ปุวยและประเพณีความเชื่อท่ีสอดคล้องกับจักรวาลวิทยา และทําให้ชาวบ้านสามารถ

แปลความหมาย ทําความเข้าใจและอธิบาย ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและดําเนินไปในชีวิต  (ยศ สันตสมบัติ, 

2542:102) 

นอกจากความเจ็บปุวยนอกจากความเชื่อว่ามาจากอํานาจเหนือธรรมชาติที่เรียกว่าผีแล้วยังมีความ

เจ็บปุวยที่เกิดขึ้นมาจากเคราะห์กรรมของบุคคลดังกล่าวที่เกิดความเจ็บปุวย ซึ่งลักษณะของคนปุวยประเภทนี้

มักจะถูกอธิบายว่าเป็นผลมาจากการกระทําที่ผิดพลาดหรือสิ่งไม่ดีในโลกจินตนาการเก่าก่อนที่จะเกิดมาเป็น

มนุษย์ ลักษณะความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตายและการที่วิญญาณกลับมาเกิดใหม่นี้พบได้ทั่วไปในกลุ่มชาติ

พันธุ์ต่างๆในภาคเหนือ ซึ่งยศ สันตสมบัติ (2542: 107) พบว่าสาเหตุของการเจ็บปุวยจากกฎแห่งกรรมของวิธี

คิดการดุแลสุขภาพพ้ืนบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือนั้นหรือความเจ็บปุวยที่เกิดจากกรรมเก่าที่ก่อไว้ใน

ชาติปางก่อน สาเหตุของความเจ็บปุวยในลักษณะนี้มีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อทางพุทธศาสนาที่เชื่อว่า ภัยพิบัติ

ต่างๆ  อาจเกิดจากผลของกรรมชั่วที่ได้สั่งสมมาแต่ก่อนการที่ระบบความเชื่อทางศาสนาของชาวบ้านที่ลักษณะ

ผสมผสานกันระหว่างความเชื่อทางด้านพุทธศาสนา เข้ากับความเชื่อในเรื่องของผี เทวดาฟูาดิน  โหราศาสตร์ 

อีกทั้งไสยศาสตร์ และเวทย์มนต์คาถาต่างๆ ทําให้การวิเคราะห์อธิบายสาเหตุของความเจ็บปุวย  และวิธีการ

รักษาพยาบาลมีลักษณะผสมผสานและมีรูปแบบที่หลากหลายคือมีทั้งการทรงเจ้าเข้าผี การตรวจดูชะตาราศี 

การใช้เวทย์มนต์คาถา การสะเดาะเคราะห์ด้วยการทําบุญทําทาน เป็นต้น แม้กระนั้นก็ดีเมื่อได้พยายามขจัดปัด

เปุาโรคภัยไข้เจ็บตามวิถีปฏิบัติและคําชี้แนะของหมอและผู้รู้จนหมดสิ้นแล้ว บ่อยครั้งที่ผู้ปุวยมีอาการหนักและ

เสียชีวิตไป ในกลุ่มคนเมืองการพลัดพรากจากไปอาจได้รับการอธิบายว่าเป็นเพราะสภาวะสิ้นบุญตามหลักกฎ

แห่งกรรม ความเชื่อเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าในการจัดแบ่งประเภทและประสิทธิภาพของอํานาจนั้นท้ายที่สุด

แล้ว พุทธศาสนาถูกจัดให้มีน้ําหนักและมีศักยภาพสูงสุดในการอธิบายความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิต  ซึ่งใน

ชุมชนขมุยวนปุาตึงแม้ว่ามิได้รับเอาพุทธศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินวิถีชีวิตทั้งหมดแต่ก็พบว่ามี

การอธิบายสาเหตุความเจ็บปุวยในลักษณะแบบนี้ขึ้นเมื่อยามที่ผู้ปุวยไม่สามารถรักษาพยาบาลได้หรือมีการ

สูญเสียชีวิตในท้ายที่สุด ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการซึมซับและรับเอาวัฒนธรรมของกลุ่มไตยวนที่ตนเองมาตั้ง

บ้านเรือนอยู่ข้างๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดํารงชีวิตที่มีการผสมผสานกันมากขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์ที่



140 
 

คนเฒ่าคนแก่ชาวขมุบางส่วนได้เข้าวัดฟังธรรมร่วมกับชาวพุทธไตยวนของบ้านขวากเหนือในช่วงทศวรรษที่

ผ่านมา 

การตีความและวินิจฉัยความเจ็บปุวยที่สําคัญที่สุดอีกประการหนึ่งของชาวขมุคือการเจ็บปุวยที่เกิดมา

จากสาเหตุการเสียขวัญ “ขวัญ” จึงเป็นอีกแนวคิดหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในภาคเหนือที่นํามาอธิบาย   

วัฏจักรและองค์ประกอบของการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ประสบการณ์ของผู้เขียนเองที่ทํางานด้านสุขภาพ

ชุมชนและคลุกคลีอยู่กับชาวบ้านหลายกลุ่มชาติพันธุ์มักจะพบเสมอเมื่อเวลาลงชุมชนเข้าไปทํางานร่วมกับ

ชาวบ้านที่มักจะพบเห็นการทําพิธีกรรมเรียกขวัญและผูกข้อมือให้กับสมาชิกในครัวเรือนที่เจ็บปุวยหรือฟ้ืนไข้ 

รวมถึงการเรียกขวัญผูกข้อมือให้กับสมาชิกในครัวเรือนที่จะจากไปทํางานหรืออาศัยอยู่ต่างถิ่นไกลออกไปหรือ

คนที่กลับจากต่างถ่ินแดนไกลมาอยู่ท่ีบ้านเรือน แม้กระทั่งตัวผู้เขียนเองที่ชาวบ้านได้ทําพิธีบายศรีเรียกขวัญผูก

ข้อมือให้หลายครั้งหลายหมู่ที่บ้านทํางานในอดีตที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้ปรากฏให้เห็นเป็นประจําของวิถีชีวิตของ

ผู้คนในชุมชนชนบททางภาคเหนือ สําหรับชาวขมุยวนปุาตึงแล้วมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องขวัญที่อธิบายว่า ขวัญ

คือแก่นหรือสารัตถะที่สําคัญของชีวิตมนุษย์ กลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มเช่นในสังคมไตยวนในล้านนาอธิบายว่า

ขวัญของคนเราจะมีอยู่ 32 ขวัญ อยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกาย ขวัญของมนุษย์อ่อนไหวง่ายมากและชอบออก

จากร่างกายเพ่ือเที่ยวไปในที่ต่างๆ การที่คนเรานอนหลับฝันเห็นสิ่งต่างๆก็เพราะขวัญออกจากร่างและไปพบ

เห็นสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่เราฝันเห็นเมื่อขวัญกลับเข้าร่างเราก็จะตื่นบางครั้งขณะที่ขวัญออกจาก

ร่างกายอาจถูกผีจับไว้และทําให้เจ้าของขวัญเกิดการเจ็บปุวย การเจ็บปุวยเกิดจาการกระทําของผีซึ่งจับขวัญ

ของคนไว้ขณะที่ออกไปเที่ยวจึงมีพิธีเรียกขวัญเพ่ือรักษาความเจ็บปุวยและผูกข้อมูลผู้ปุว ยเพ่ือผูกมัดขวัญไว้

ไม่ให้ออกจากร่างกาย หากขวัญออกจากร่างกายเพียงหนึ่งขวัญผู้ปุวยก็จะเกิดอาการผิดปกติของร่างกาย

เล็กน้อยและอาจรักษาด้วยวิธีการเรียกขวัญผูกข้อมือก็หาย แต่หากขวัญออกจากร่างกายหลายๆขวัญก็อาจทํา

ให้ผู้ปุวยอาการหนักการรักษาจึงต้องมีการทําพิธีเลี้ยงผี หากขวัญออกจากร่างกายทั้งหมดผู้ปุวยก็จะตายหากมี

การหล่นหายไปเนื่องจากสาเหตุใดก็ตามเช่นตกอกตกใจ การประสบอุบัติเหตุ การเจ็บปุวย การถูกผีทําร้ายให้

ปุวย เป็นต้น จะทําให้ขวัญของคนเรานั้นหนีหายไปอยู่ที่อ่ืนจึงต้องทําพิธีเรียกขวัญให้กับมาอยู่กับเจ้าของจึงจะ

หายจากความเจ็บปุวย (ยศ สันตสมบัติ, 2542: 107) ชาวขมุเองก็เช่นเดียวกันที่มีความเชื่อว่าคนเรามีขวัญ

ประจําตัวหากขวัญเกิดการสูญหายหรืออกไปจากร่างกายก็จะทําให้เกิดความเจ็บปุวยและอาจรุนแรงถึงตายได้

หากไม่ทําการเยียวยารักษา ชาวขมุมีพิธีกรรมเพ่ือเรียกขวัญเรียกว่า “ตุ๊กติ๊ก ซู้รมาล”  

ตุ้กติ้ ซู้รมาล เป็นพิธีกรรมการผูกข้อมือและเรียกขวัญของชาวขมุจะทําพิธีเมื่อมีความเจ็บปุวยไม่สบาย 

เนื่องจากขวัญออกจากร่างกาย อันมีสาเหตุมาจากการสะดุ้งตกใจหรือประสบอุบัติเหตุต่างๆทําให้ขวัญหนี

ออกไปจากร่างกาย รวมถึงการถูกกระทําของอํานาจเหนือธรรมชาติได้แก่ ผี จับเอาขวัญของมนุษย์ไว้ เมื่อ
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มนุษย์ทําให้ผีโกรธ เช่น การลบหลู่ การเข้าไปในบริเวณท่ีสิงสถิตย์ของผี หรือการกระทําใดๆที่เป็นการรบกวนผี 

เมื่อขวัญถูกจับไว้จะทําให้เกิดความเจ็บปุวย ดังนั้นจึงต้องมีการผูกข้อมือเรียกขวัญเพ่ือให้ขวัญกลับมาสู่เจ้าของ

และมีการเซ่นไหว้ขอขมาลาโทษผี หากสาเหตุการเจ็บปุวยเกิดจากการตกใจก็จะทําพิธีเช่นเดียวกันแต่เป็นการ

เรียกขวัญ บํารุงขวัญให้มากินเครื่องเซ่นอาหารเพ่ือให้ขวัญมีความแข็งแรงและกลับมาอยู่กับเจ้าของ  สําหรับ

การวินิจฉัยสาเหตุความเจ็บปุวยเพ่ือกําหนดวิธีการรักษาเมื่อเกิดความเจ็บปุวยขึ้น หมอเมื่อจะทําพิธีเสี่ยงทาย

หรือที่เรียกว่า “เซาะเมื่อ” เพ่ือค้นหาว่าเป็นการกระทําของผีตัวใด หมอจะวินิจฉัยโดยนําไข่ไก่ดิบถูไปทั่ว

ร่างกายของผู้ปุวยพร้อมร่ายคาถา หลังจากนั้นก็ตอกไข่ใส่ถ้วยและทํานายลักษณะไข่เพ่ือจะบอกว่าต้องทํา

พิธีกรรมอะไรบ้าง โดยดูว่าถ้ามีจุดแดงตรงกลางไข่แดง เรียกว่า “ตาไก่” แสดงว่าผู้ปุวยถูกผีเรือนทําให้เกิด

ความเจ็บปุวย ถ้ามีจุดแดงในไข่ขาวติดขอบไข่แดง แสดงว่า “ขวัญหาย” ถ้าพบว่ามีทั้งสองอย่างแสดงว่าถูกผี

เรือนจับขวัญไว้และขวัญหาย การทํานายโดยการดูลักษณะของไข่แล้วบอกกการเตรียมตัวและของใช้ในการ

ประกอบพิธีเป็นความสามารถเฉพาะตัว โดยอาศัยประสบการณ์ในการรักษาของหมอ ถ้าอาการปุวยเกิดจากผี

บ้านหรือผีเรือนกระทําและเสียขวัญก็จะทําการเลี้ยงผีเรือนก่อน เรียกว่า “โร๊ยก้าง” แล้วจึงผูกข้อมือเรียกขวัญ 

หรือทําพิธี “ตุ้กติ้  ซู้รมาล”   

ตัวอย่างของการเจ็บปุวยกรณีนางเพ็ญ (สัมภาษณ์, 2559) เล่าถึงความเจ็บปุวยของตนเองที่ผ่านมาว่า 

“เจ้าไปป่าเก็บเห็ด มาถึงบ้านรู้สึกไม่สบายอ่อนเพลีย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ซื้อยามากินก็ไม่หายไปหาเมื่อดู

หมอบอกว่าเป็นเพราะผีป่าท้าให้ หมอเรียกขวัญให้ถึงดีมา” ขณะที่นายดวง (สัมภาษณ์, 2559) ก็บอกเล่าความ

เจ็บปุวยของตนเองว่า “ผมเป็นไข้อยู่หลายวันไปรักษาโรงพยาบาลไม่หาย ไปหาหมอเซาะเมื่อดูปรากฏว่าเป็นผี

เรือนเล่นงาน จนเลี้ยงผีแล้วจึงหาย” ส่วนนางสี (สัมภาษณ์, 2559) ก็เล่าว่า “ลูกเจ้าตกต้นไม้แขนหัก หมอ

พ้ืนบ้านบอกว่าขวัญหนี ก่อนจะไปเป่าแขน พ่อหมอเขาได้เรียกขวัญให้ก่อน” ทั้งสามกรณีเป็นความเจ็บปุวยที่มี

ประสบการณ์ท้ังการใช้การแพทย์ใหม่ การใช้ยาแผนปัจจุบันและการรักษาพยาบาลในหน่วยงานสุขภาคภาครัฐ 

และการหวนกลับมาทําพิธีกรรมการดูแลรักษาแบบพ้ืนบ้านด้วยการทําพิธีเรียกขวัญหรือตุ๊กติ๊ ซู้รมาล และ

ผลการรักษาที่มีความพึงพอใจและหายจากความเจ็บปุวย ซึ่งเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงการดํารงอยู่ของระบบ

การแพทย์พ้ืนบ้านในสังคมขมุ  

พิธีกรรมตุ้กติ้ ซู้รมาล จะใช้สัตว์ในการเลี้ยงเซ่นไหว้ผี 3 ชนิด ได้แก่ ไก่ หมู และควายตามคําทํานาย

ของหมอเซาะเมื่อที่ทําการรักษาจากอาการของผู้ปุวยและทํานายด้วยไข่ไก่ดิบ และมีการเรียกชื่อพิธีกรรมตาม

ชนิดของสัตว์ ถ้าใช้ไก่เซ่นไหว้ เรียกว่า “ตุ้กติ้ ซู้รมาล ซู้รฮเอ้ียร” มักใช้กับผู้ปุวยเด็กและผู้ใหญ่ที่มีการเจ็บปุวย

เล็กน้อยซึ่งจะเป็นที่นิยมใช้กันมากกว่าหมูและควาย การใช้หมูเซ่นไหว้ เรียกว่า “ตุ้กติ้ ซู้รมาล ซู้รเซื้อง” เป็น

พิธีกรรมเพ่ือการบําบัดความเจ็บปุวยที่มีอาการค่อนข้างมากและใช้กับผู้ใหญ่ และการเซ่นไหว้ใช้ควายเรียกว่า 
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“ตุ้กติ้ ซู้รมาล ซังพร้าน ตร๊าก” เป็นพิธีกรรมที่ใหญ่ที่สุดในการรักษาความเจ็บปุวยของชาวขมุหลังจากใช้ไก่

และหมูไม่ได้ผล และผู้ปุวยมีอาการหนักมาก การประกอบพิธีกรรมตุ้กติ้ ซู้รมาล มีอุปกรณ์ในการประกอบ

พิธีกรรมเรียกขวัญผูกข้อมือคือ กระด้งหรือกระบุงสําหรับใส่ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ปุวย 1 ใบ  เสื้อผ้า

ของผู้ปุวย 1 ชุด กระจกเงา 1 บาน หวี 1 เล่ม ดอกไม้ (ถ้าเป็นการเรียกขวัญด้วยไก่ใช้จํานวนเท่าไหร่ก็ได้ แต่

ถ้าเป็นการเรียกขวัญด้วยหมูอาจไม่ใช้หรือถ้าใช้ไม่เกิน 2 ดอก) ข้าวเปลือก 1 ถ้วย ข้าวสาร 1 ถ้วย ข้าวเหนียว

นึ่ง 1 ปั้น เมี่ยง ยาสูบ หมากพลู กล้วย 1 ผล อ้อย 1 ลํา ไข่ไก่ดิบ 1 ฟอง เทียน 1 คู่ เหล้าอุ๊ 1 ไห ควายสานไม้

ไผ่ 1 ตัว ด้ายสําหรับผูกข้อมือ สําหรับการเซ่นไหว้อาจจะมีข้อแตกต่างกรณีท่ีเรียกขวัญด้วยไก่ ใช้ไก่ 2 ตัว และ

ถ้าเรียกขวัญด้วยหมูมีไก่ 1 ตัว และหมู 1 ตัว โดยจะใช้สัตว์ที่ใช้จะมีเพศตรงข้ามกับผู้ปุวย จากการสอบถามไม่

มีใครทราบว่าเพราะอะไรจึงใช้สัตว์เพศตรงข้ามกันแต่เป็นการกระทําสืบต่อๆกันมา โดยพิธีกรรมการเรียกขวัญ

ผูกข้อมือ หรือตุ้กติ้ ซู้รมาลของชาวขมุจะเริ่มในตอนเย็นหลังจากเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะ

เรียกญาติพ่ีน้องมาพร้อมกัน เริ่มต้นพิธีกรรมด้วยการนําควายที่สานด้วยไม้ไผ่ตัวเล็กๆ 1 ตัว เอาไปแลกกับขวัญ

ของผู้ปุวยในบริเวณที่สะดุ้งตกใจ หรือบริเวณที่ผีเอาขวัญของผู้ปุวยไว้ตามคําทํานายของหมอเซาะเมื่อ ขณะ

เดินไปตามทางหมอจะโปรยข้าวสารพร้อมกับร่ายคาถาเรียกขวัญจนกว่าจะจบ และหักต้นหญ้าคาที่ใช้มุง

หลังคาบ้านประมาณข้อมือหนึ่ง ตัดเศษเสื้อผ้าเก่าๆ ของผู้ปุวยเล็กน้อย แล้วจุดไฟเผาพร้อมกับกล่าวคําเชิญ

ขวัญของผู้ปุวยกลับคืนสู่เจ้าของ 

 

รูปภาพที่ 4-14 พิธีกรรมเรียกขวัญและเซ่นไหว้ผีด้วยไก่หรือตุ๊กติ๊ ซู้รมาล ซู้รฮเอ้ียร” ของขมุยวนปุาตึง 
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การเรียกขวัญด้วยไก่หรือ “ตุ้กติ้ ซู้รมาล ซู้รฮเอ้ียร” เป็นการเรียกขวัญที่มีพิธีกรรมเฉพาะกลุ่มรอบ

ครัวหรือเครือญาติเท่านั้น พิธีเริ่มต้นด้วยการเรียกขวัญผู้ปุวยและผูกข้อมือผู้ปุวยด้วยด้ายสายสิญจน์โดยหมอ

ผู้ทําพิธีจะผูกข้อมือก่อน จากนั้นญาติพ่ีน้องผูกข้อมือโดยเรียงลําดับญาติแล้วฆ่าไก่โดยหมอใช้มีดปาดปากไก่ 

แล้วนําปากไก่มาจิกที่บริเวณหัวเข่าของผู้ปุวยทั้งสองข้าง ดูว่าเลือดไก่จะหยดไหลไปทางด้านไหน ถ้าขวัญกิน

เครื่องเซ่นเลือดจะไหลเข้าทางด้านในของหน้าแข้งผู้ปุวย หากไม่รับเครื่องเซ่นเลือดจะหยดไหลออกทางด้าน

นอกหน้าแข้งของผู้ปุวย หลังจากนั้นจะนําไก่ไปต้มจนสุกแล้วนําเนื้อไก่มาจ้ําบริเวณหัวไหล่ของผู้ปุวยก่อนแล้ว

ย้ายมาจ้ําที่หัวเข่า จากนั้นนําไปเก็บไว้ตรงบริเวณหัวนอนของผู้ปุวย เพ่ือให้ขวัญสิงสถิตอยู่ 

 

 

รูปภาพที่ 4-15  พิธีกรรมเรียกขวัญผูกข้อมือด้วยหมูหรือตุ้กติ้ ซู้รมาล ซู้รเซื้องของชาวขมุยวนปุาตึง 

 

การเรียกขวัญด้วยหมูหรือ “ตุ้กติ้ ซู้รมาล ซู้รเซื้อง” มักทําพิธีตอนกลางวันการเริ่มต้นพิธีกรรมต่างๆจะ

เหมือนการเรียกขวัญด้วยไก่หรือตุ้กติ้ ซู้รมาล ซู้รฮเอ้ียร แต่จะเชิญแขกผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านและญาติพ่ีน้องเข้า

ร่วมพิธีด้วย การเรียกขวัญด้วยหมูจะเริ่มต้นฆ่าไก่ก่อนเหมือนการเรียกขวัญด้วยไก่ จากนั้นฆ่าหมูต่อระหว่างที่

รอพิธีกรรมจะนําเหล้าอุ๊มาดื่มกันไปเรื่อยๆ หมอทําพิธีกรรมจะเชือดคอหมูเอาเลือดหมูมาทาที่เข่าทั้งสองข้าง

ของผู้ปุวย โดยให้ญาติช่วยกันยกหมูท้ังตัวขึ้น แล้วถ่องคาถา “อ๊วยเลอะ มาเลอะ เปฺอเซี้ยง” (ขวัญมากินหมู ให้

ผู้ปุวยหายจากอาการเจ็บปุวย) หลังจากนั้นนําหมูไปชําแหละ โดยเอาเนื้อออกให้หมดเพ่ือนําไปประกอบอาหาร 

จากนั้นกผ็ูกข้อมือโดยหมอทําพิธีกรรม ต่อด้วยญาติพ่ีน้องและผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน หมูที่นําไปประกอบอาหาร

คนในครอบครัวจะรับประทานก่อนจนอ่ิมเรียบร้อยจึงจะเชิญแขกที่เข้าร่วมในพิธีรับประทานต่อ พร้อมกับนํา

เหล้าอุ๊มาต้อนรับให้ด่ืมกินไปด้วยจนเหล้าหมดจึงแยกย้ายกันกลับบ้าน ส่วนหัวหมูจะแยกออกเป็นสองทางถลก
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หนังออกเอาสมองออกให้หมดนําไปเผาไฟให้แห้งแล้วนํามาประกบกันเป็นรูปเดิม นําส่วนหัวกะโหลก หนัง

บางส่วนและหางหมู ไปแขวนไว้ตรงเหนือหัวนอนของผู้ปุวยเพื่อให้ขวัญอยู่กับเจ้าของต่อไป 

 

 

รูปภาพที่ 4-16 พิธีกรรมเซ่นไหว้ผีด้วยควายหรือตุ้กติ้ ซู้รมาล ซังพร้าน ตร๊ากของชาวขมุที่ห้วยเอียน 

 

 การเรียกขวัญและผูกข้อมือด้วยการเซ่นไหว้ด้วยควาย หรือ“ตุ้กติ้ ซู้รมาล ซังพร้าน ตร๊าก” ชาวขมุเชื่อ

ว่าการเซ่นไหว้ด้วยควายนั้นเป็นเซ่นไหว้ที่สูงสุดเนื่องจากเป็นสัตว์ใหญ่และเป็นสมบัติล้ําค่า การเซ่นไหว้ด้วย

ควายจะพบได้น้อยในชุมชนขมุหากไม่ใช่ความเจ็บปุวยหนักหรือปุวยเรื้อรังและมี โอกาสเสียชีวิตก็จะเซ่นไหว้

ด้วยไก่หรือหมูเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นพิธีกรรมเซ่นไหว้ด้วยควายจึงจะจัดให้มีขึ้นอยู่ใน 2 ลักษณะ (สุวิไล เปรมศรี

รัตน์, 2541: 26-27) คือ ลักษณะแรกเป็นการเซ่นไหว้ผีเพ่ือรักษาพยาบาลคนเจ็บปุวยหนักที่มีโอกาสเสียชีวิต 

และลักษณะที่สองเป็นการจัดพิธีกรรมข้ึนเพื่อแก้ผิดผีที่กระทําขึ้นเพ่ือเป็นการปูองกันโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้ลุกลาม

เพ่ือให้คนในบ้านเรือนอยู่เย็นเป็นสุข เมื่อมีคนเจ็บปุวยเกิดขึ้นหมอเซาะเมื่อจะทําพิธีกรรมหาสาเหตุว่ามาจาก

อะไร พิธีกรรมเซ่นไหว้ด้วยควายดังกล่าวเป็นพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีที่ใหญ่สุดของชาวขมุ เป็นพิธีที่ซับซ้อนและ

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากที่สุด สําหรับชาวขมุบ้านปุาตึงพบว่าปัจจุบันไม่มีการเรียกขวัญด้วยควาย เนื่องจากการ

เลี้ยงผีด้วยควายต้องใช้เงินมากในขณะที่ฐานะชาวบ้านยังยากจน รวมถึงการเข้าถึงการบริการของรัฐมีมากขึ้น 

จึงทําให้พิธีกรรมการเรียกขวัญด้วยควายหายไปจากชุมชนขมุยวนที่ปุาตึง สําหรับการเซ่นไหว้ผีด้วยควายนั้น
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ผู้เขียนพบว่ามีการทําพิธีกรรมดังกล่าวของชาวขมุที่บ้านห้วยเอียนซึ่งอยู่ริมน้ําโขงเส้นทางหลักเข้าสู่ตัวอําเภอ

เวียงแก่น และขมุที่บ้านท่าวังผา ซึ่งอยู่ริมทางเชิงเขาของเส้นทางหลักอําเภอเวียงแก่นไปทางอําเภอเทิง ซึ่ง

ผู้เขียนได้สังเกตการณ์และถ่ายรูปการประกอบพิธีกรรมดังกล่าวของชาวขมุที่ห้วยเอียนมาประกอบการอธิบาย  

 

 

รูปภาพที่ 4-17 เรือนที่สร้างขึ้นเพ่ือประกอบพิธีกรรมรักษาคนปุวยด้วยควาย “ตุ้กติ้ ซู้รมาลซังพร้านตรา๊ก” 
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รูปภาพที่ 4-18 บนการโพกผ้าสีแดงบนศีรษะ ล่างญาติและการร่วมพิธีกรรม“ตุ้กติ้ ซู้รมาลซังพร้านตรา๊ก” 
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 กรณีการเซ่นไหว้ด้วยควายของชาวขมุที่ห้วยเอียนนั้นมาจากครอบครัวหนึ่งซึ่งผู้ปุวยเป็นชายหัวหน้า

ครอบครัว อายุ 60 กว่าปี ล้มปุวยลงมานานหลายเดือนก็เข้ารับการรักษาที่สถานีอนามัยและถูกส่งตัวมา

โรงพยาบาลอําเภอ อาการปุวยไม่ทุเลาและเป็นแบบเรื้อรังรักษาไม่หายขาด เมื่อกลับมาฟ้ืนฟูรักษาที่บ้าน

ลูกหลานญาติพี่น้องก็ทําพิธีกรรมเรียกขวัญเซ่นไหว้ด้วยไก่และหมูแต่อาการก็ทรงตัวไม่หาย หลังจากนั้นก็ได้ไป

รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลประจําจังหวัด แต่อาการก็ทรงตัวจึงกลับมานอนพักรักษาตัวที่บ้าน ญาติพ่ีน้องจึง

ไปขอให้หมอเซาะเมื่อทําพิธีเซ่นไหว้ด้วยควายเพราะเชื่อว่าจะเป็นพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่และจะช่วยให้คนปุวยหาย

จากความเจ็บปุวย เมื่อหมอพิธีกรรมเริ่มจะเริ่มทําพิธีญาติคนปุวยจะสร้างเรือนชั่วคราวหลังเล็กๆในชายปุาท้าย

หมู่บ้านขึ้นและนําผู้ปุวยไปพักอาศัยอยู่ในนั้นชั่วคราว (ดูรูปภาพที่ 4-17) จากนั้นหมอพิธีกรรมจะทําพิธีเรียก

ขวัญด้วยไก่ก่อนแล้วจึงให้ญาติของคนปุวยอาจเป็นสามีหรือภรรยาของผู้ปุวยสะพายขวัญคนปุวยโดยการใช้ผ้า

แดงพาดบ่า (ดูรูปภาพที่ 4-18) แม่บ้านโพกศีรษะด้วยผ้าดํา หากเป็นพ่อบ้านจะโพกศีรษะด้วยผ้าแดงห่อขวัญ 

จะเข้าไปทําพิธีกรรมในเรือนที่สร้างชั่วคราวเพ่ือรักษาคนปุวย จากนั้นก็จะมีการนําเอาควายมามัดที่หลักตรง

บริเวณด้านหน้าเรือนทําเครื่องหมายกากบาทไว้ มีการสร้างเสาไม้ไผ่และสานตอกไม้ไผ่เป็นเครื่องประดับ      

(ดูรูปภาพที่ 4-16) เรียกว่า “โตร้” ปักไว้ตรงบริเวณหลังเรือน มีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือใช้ประกอบ

พิธีกรรมเซ่นไหว้ และเครื่องคนตรีพวกฆ้อง เพ่ือใช้ประกอบในการตีบอกจังหวะเสียง พิธีกรรมจะเริ่มขึ้นโดย

การเอาควายไปมัดไว้ตรงจุดกากบาทเอาหัวพาดตรงจุดกากบาทแล้วมีดฟันคอควายและแทงตรงใต้ทรวงอก

เพ่ือเอาเลือดมาทําพิธีรักษาคนปุวยอีกส่วนก็จะแบ่งเอาไว้ทําอาหาร หลังจากนั้นจะทําพิธีเรียกขวัญผูกข้อมือ

คนปุวยก่อนโดยนําเอาส่วนของหัวควาย หนัง และเนื้อบางส่วนไปวางไว้บนหัวนอนของคนปุวยโดยตั้งให้จมูก

ควายไปทางทิศหัวนอนคนปุวยนําเอากระดูกควายและข้าวนึ่งสุกใส่ตะกร้าไม้ไผ่ที่เรียกว่า “จ็อฮ” จํานวน 5 ใบ 

วางไว้ตามท่ีต่างๆในเรือนที่รักษาคนปุวย ส่วนเนื้อควายก็จะแบ่งไปทําอาหารเมื่อเสร็จก็จะนําไปเซ่นไหว้ผีและ

แบ่งให้คนเฒ่าคนแก่เป็นผู้ที่กินก่อน จากนั้นจึงจะเป็นคิวของคนรุ่นอายุรองลงมา  อาหารนอกจากจะใช้เลี้ยง

สําหรับคนในครอบครัวและเครือญาติแล้ว ก็ใช้เลี้ยงคนที่มาช่วยงานในพิธีกรรมนั้นด้วย ส่วนเนื้อควายที่เหลือก็

จะเก็บไว้สําหรับทําอาหารและแจกจ่ายแบ่งปันญาติพ่ีน้องไป ตลอดระยะเวลาที่ทําพิธีกรรมหนุ่มสาวลูกหลานก็

จะดื่มเหล้าไห ร้องเพลง ตีฆ้องตีเกราะกันตลอดสามวันสามคืนจึงจะเสร็จพิธีกรรม เพ่ือให้ผู้ปุวยหายจากความ

เจ็บปุวยแต่หากทําพิธีกรรมแล้วอาการปุวยยังไม่หายก็จะแสวงหาการรักษาด้วยวิธีอ่ืนต่อไป 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจทําให้การดูแลรักษาความ

เจ็บปุวยของชาวขมุมีการปรับตัวมากขึ้น แม้ว่าชาวขมุที่ปุาตึงและขมุในพ้ืนที่ใกล้เคียงจะยังนับถือผีและเซ่นไหว้

เมื่อยามเจ็บปุวยแต่การจะประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้จะมิได้ทําทันที ชาวขมุจะสังเกตลักษณะอาการของความ

เจ็บปุวยก่อนว่ามีการเจ็บปุวยแบบไหน อาการเป็นอย่างไร หากเป็นความเจ็บปุวยที่มีประสบการณ์มาจาก
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สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของอากาศ เช่น อาการหวัดก็จะทําการรักษาแบบการแพทย์สมัยใหม่มี

การซื้อยาแผนปัจจุบันตามร้านขายยาในตัวอําเภอหรือไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลชุมชนที่ไม่ไกล

จากหมู่บ้าน แต่หากเป็นความเจ็บปุวยที่ไม่ทราบสาเหตุและทําการรักษาพยาบาลแบบแผนปัจจุบันแล้วอาการ

ยังไม่ดีขึ้นหรือมีอาการทรงตัวของความเจ็บปุวยก็จะหันมาทําพิธีกรรมเสาะหาสาเหตุผ่านระบบการดูแล

สุขภาพแบบพ้ืนบ้านการประกอบพิธีกรรมต่างๆเพ่ือให้หายจากความเจ็บปุวยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของชาว

ขมุ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกระบวนการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดความเจ็บปุวยของชาวขมุนั้นมิได้มีเฉพาะในขมุที่

อาศัยอยู่ในประเทศไทยและลาวแต่ขมุที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนเองก็มีการปรับตัวและการรักษาพยาบาลความ

เจ็บปุวยในลักษณะเดียวกัน (Phatcharanuruk, 2007)  

 

ปีใหม่ขมุ: อัตลักษณ์และการเมืองเชิงวัฒนธรรมทางชาติพันธุ์ของขมุในฝั่งขวาแม่น้ าโขง 

 ปีใหม่ขมุเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของขมุในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายจากหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งหาก

เราย้อนกลับไปดูสถานการณ์ทางชาติพันธุ์ก่อนที่มีการเปิดตัวและจัดประเพณีปีใหม่ขมุขึ้นนั้น ชาวขมุมักจะเก็บ

ตัวและไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวเองในพ้ืนที่สาธารณะสักเท่าไหร่ ผู้เขียนทํางานกับชุมชนขมุมากว่ายี่สิบปีทําให้

เห็นภาพลักษณ์ของชาวขมุที่อาศัยอยู่ในอําเภอเวียงแก่นหลายหมู่บ้านใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและมีวิถีชีวิตที่พ่ึงพา

การทําไร่ข้าว ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ หาของปุาและการออกมารับจ้างเป็นแรงงานในพ้ืนที่ใกล้เคียงเท่านั้น การ

เปลี่ยนแปลงที่ทําให้ชาวขมุลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองและรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเกิดขึ้นจากการที่มีองค์กรพัฒนา

เอกชนเล็กๆชื่อเคียงริมโขงที่ก่อตั้งขึ้นจากการทํางานเพ่ือช่วยเหลือเกี่ยวกับสุขภาพในพ้ืนที่ชายแดนเชียงของ 

และเวียงแก่นในช่วงระยะเวลาที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งผู้เขียนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐใน

ฐานะที่ต้องดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่อําเภอเวียงแก่นได้ดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทาง

สุขภาพที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพ้ืนที่รับผิดชอบที่ประสานงานทํางานร่วมกัน ซึ่งต่อมา

ทางชุมชนขมุได้มีการประชุมหาแนวทางในการที่จะรวมตัวกันเพ่ือสร้างเครือข่ายทางชาติพันธุ์ขมุขึ้นซึ่งมีเหตุมา

จาก ประการแรกการที่ชาวขมุมีการจัดงานประเพณีพิธีกรรมในชุมชนของตนเองก็จะมีคนภายนอกเข้ามาดู

และให้ความสนใจวัฒนธรรมซึ่งพวกเขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนประกอบกับมีนักวิจัยต่างชาติเข้ามาศึกษา

ประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ขมุที่ห้วยกอก อําเภอเชียงของ จึงเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งที่ชาวขมุเริ่มหันมาให้ความ

สนใจที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองไว้ ประการที่สองในระยะเวลานั้นมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในเวียงแก่นและ

เชียงของเองมีการรวมตัวทางชาติพันธุ์ของตนเองขึ้นมาและมีการจัดกิจกรรมประเพณีพิธีกรรมประจําปีใหม่

ร่วมกัน เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง กลุ่มชาติพันธุ์ไตลื้อ เป็นต้น ซึ่งการรวมตัวเป็นเครือข่ายชาติพันธุ์ดังกล่าวสร้าง
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ความเข้มแข็งและเชิดชูวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ขึ้นรวมทั้งสร้างสัมพันธภาพ

ของความเป็นชาติพันธุ์กลุ่มตนเองที่อยู่ในพื้นท่ีต่างๆได้มาพบปะพูดคุยและมีกิจกรรมต่างๆร่วมกันในแต่ละปีทํา

ให้ชาวขมุเริ่มหันมาให้ความสนใจแนวคิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายชนเผ่าขมุมากขึ้น และประการที่สามการ

สนับสนุนของภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะองค์กรเคียงริมโขงที่ช่วยร่วมผลักดันโดยการขอทุนอุดหนุนการวิจัย

เกี่ยวกับชาวขมุเชียงของ เวียงแก่นจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จนนําไปสู่

ข้อตกลงร่วมกันของผู้นําขมุในหมู่บ้านต่างๆทั้งในอําเภอเชียงของและเวียงแก่นที่จะสร้างเครือข่ายชนเผ่าขมุ

ขึ้นมาและกําหนดวันเพ่ือจัดงานประเพณีปีขมุขึ้นเป็นวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งการกําหนดวันดังกล่าวมา

จากวันปีใหม่ขมุในอดีตที่เรียกว่า “บุนม่าเกรืฮ” หรืองานบุญปิดปี เป็นวันสิ้นปีเก่าเริ่มปีใหม่ของชาวขมุซึ่งจัด

ขึ้นในชุมชนขมุตามแต่ละหมู่บ้าน การนําเอางานปีใหม่เดิมของชาวขมุมาสร้างขึ้นใหม่ในลักษณะของการ

รวมตัวเป็นเครือข่ายชนเผ่าขมุจึงเป็นการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมที่สําคัญและสร้างใหม่ในรูปแบบทางวัฒนธรรม

เครือข่ายชาติพันธุ์ตนเองขึ้นมา 

 ปีใหม่ขมุในรูปแบบใหม่จึงเริ่มเกิดข้ึนเป็นครั้งแรกในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.254319 บริเวณสนามหญ้า

โรงเรียนบ้านห้วยเอียน อําเภอเวียงแก่น เป็นพ้ืนที่ประตูเข้าสู่อําเภอเวียงแก่นและเป็นเส้นทางท่องเที่ยว

เส้นทางเดียวที่นักท่องเที่ยวต้องใช้เดินทางขึ้นลงจากดอยผาตั้งสู่เชียงของลัดเลาะไปตามริมน้ําโขง การจัดงาน

ในช่วงวันสิ้นปีใหม่ที่ตรงกับปีใหม่สากลทําให้ประเพณีปีใหม่ขมุได้รับการเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวที่เดิน

ทางผ่านไปมา หลังจากนั้นประเพณีปีใหม่ขมุก็ได้รับการกล่าวขานถึงวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวไม่เคยพบเห็นมา

ก่อนจึงถูกถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆและปากต่อปากทําให้คนทั่วไปเริ่มรู้จักชาวขมุเพ่ิมมากขึ้น จริงๆแล้ว

วัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีปีใหม่ขมุขึ้นนั้นเพ่ือต้องการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองไม่ได้มี

เปูาหมายเพ่ือการแสวงหาประโยชน์จากการท่องเที่ยวแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องการให้ชาวขมุด้วยกันในแต่ละ

หมู่บ้านได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมในวันปีใหม่พ่ีน้องต่างหมู่บ้านได้มาพบมาเจอกันเนื่องจากวิถีชีวิตประจําวันส่วน

ใหญ่ต้องทํามาหากิน ทําไร่ทําสวน โอกาสที่จะมาพบเจอกันจึงมีน้อยการจัดประเพณีใหม่ร่วมกันขึ้นจึงเป็นการ

ที่พ่ีน้องชาวขมุทุกหมู่บ้านได้มาพบกัน และยังทําให้คนภายนอกได้รู้ว่าคนขมุก็มีวัฒนธรรมอันดีงามของตนเอง 

การจัดงานประเพณีปีใหม่ขมุจึงเริ่มต้นตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 16 (ณ 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งมีการ

หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพในแต่ละปีจากจํานวนหมู่บ้านชาวขมุ 6 หมู่บ้านได้แก่ ห้วยกอก ห้วยเย็น อําเภอ

เชียงของ ห้วยจ้อ ห้วยเอียน ปุาตึง และท่าวังผา อําเภอเวียงแก่น ขณะอีกสองกลุ่มบ้านคือห้วยข่อย ที่ขึ้นกับ

                                                           
19 การจัดงานประเพณีปีใหม่ขมุจัดขึ้นครั้งแรกที่บ้านห้วยเอียน ตําบลหล่ายงาว อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่ง

ผู้เขียนได้เข้าร่วมงานและสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากหน่วยงานที่ทํางานด้วยในขณะนั้นเพื่อเป็นทุนในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ หลังจากนั้นมาผู้เขียนเองได้เข้าร่วมชมประเพณีปีใหม่ขมุอีกประมาณ 5-6 ครั้ง  
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บ้านปากอิง อําเภอเชียงของ และห้วยส้าน บ้านท่าข้าม อําเภอเวียงแก่น ก็จะไปร่วมกับหมู่บ้านที่เป็นเจ้าภาพที่

อยู่ใกล้เคียงเนื่องจากเป็นกลุ่มบ้านของขมุเล็กๆที่อาศัยอยู่ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น 

 

 

รูปภาพที่ 4-19 การเชิญนักการเมือง (อดีตนายก อบจ.เชียงราย) เป็นประธานเปิดงาน ปี พ.ศ.2558 ที่บ้านปุาตึง 

 

 บรรยากาศการจัดงานจะเริ่มคึกคักตั้งแต่วันที่ เริ่มจัดเตรียมงานโดยเฉพาะหมู่บ้านที่เป็นเจ้าภาพ การ

สร้างเครื่องประกอบพิธีกรรมและสิ่งของที่ใช้ในการแสดงทางวัฒนธรรมจะถูกจัดเตรียมให้พร้อมก่อนวันงานจะ

เริ่มขึ้นหนึ่งวัน เหล้าไหที่บ่มหมักไว้จะถูกนํามาเตรียมไว้สําหรับเลี้ยงพ่ีน้องต่างหมู่บ้านและแขกเหรื่อที่เชิญมา

รว่มงาน เช้าตรู่วันที่ 31 ธันวาคม เจ้าภาพจะพากันตื่นแต่เช้าท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บเพ่ือเตรียมการเป็น

เจ้าบ้านที่ดีไม่ให้มีการขาดตกบกพร่อง คณะกรรมการฝุายต่างๆที่ได้รับการมอบหมายงานจากประธานจะต้อง

ตรวจสอบความเรียบร้อยในแต่ละจุดแต่ละขั้นตอนตามที่ซักซ้อมกันไว้ ทั้งหญิงชายหนุ่มสาวไปจนกระทั่งคน

เฒ่าคนแก่จะพากันใส่เสื้อผ้าชุดประจํากลุ่มชาติพันธุ์ขมุเพ่ือไปยังจุดนัดหมายในเวลา 7 โมงเช้าเพ่ือจัดขบวน

แถวในการเดินไปยังบริเวณท่ีทําพิธีที่เตรียมไว้ ขมุจากหมู่บ้านอ่ืนที่ไกลออกไปก็จะทยอยพากันมาหลังจากที่มา

พร้อมกันทุกหมู่บ้านแล้วก็จะเดินขบวนเป็นแถวไปในบริเวณพ้ืนที่จัดงาน โฆษกบนเวทีก็จะทําหน้าที่พูดให้
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ความรู้เกี่ยวกับชาติพันธุ์ทั้งภาษาขมุและแปลเป็นภาษาไทยเพ่ือให้คนที่ไปร่วมที่ไม่ใช่ชาวขมุได้เข้าใจถึงความ

เป็นมาและจุดประสงค์ของการจัดงานประเพณีปีใหม่ขมุข้ึน และขณะเดียวกันก็จะรณรงค์ให้ชาวขมุด้วยกันเอง

รักและใช้ภาษาขมุไม่ต้องอายและปิดบังว่าตนเองเป็นขมุ การแต่งกายแบบชาวขมุ การอนุรักษ์วัฒนธรรมด้าน

ต่างๆของชาวขมุให้ดํารงอยู่ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลาน หลังจากที่แต่ละขบวนเข้ามาพร้อมและตั้งแถวตามหมู่บ้าน

ต่างๆหน้าเวทีก็จะเชิญแขกที่มีทั้งนักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองระดับท้องถิ่น ข้าราชการผู้ใหญ่ในอําเภอ

จากหน่วยงานต่างๆขึ้นบนเวทีเพ่ือรับฟังคํากล่าวรายงานจากประธานเครือข่ายชาติพันธุ์ขมุหรือเจ้าภาพที่จัด

งาน จากนั้นก็ทําพิธีเปิดงานและมีการแสดงทางวัฒนธรรมของขมุทั้งบนเวทีและตามซุ้มที่เตรียมไว้ของหมู่บ้าน

ต่างๆ มีการเฉลิมฉลอง ร้องเพลง การเติ่ม ร้องเพลง การแสดง เต้นรํา และสาธิตวิถีชีวิตที่เป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในด้านต่างๆให้กับคนที่เข้ามาร่วมชมในงานได้รับชม งานจะเสร็จสิ้นลงในช่วงตอนพลบค่ํา หลังจากนั้น

พ่ีน้องต่างหมู่บ้านที่มาร่วมงานก็จะทยอยกันกลับบ้านของตนเอง 

 

 

รูปภาพที 4-20 การเข้าร่วมประเพณีปีใหม่ของชาวขมุจากหมู่บ้านต่างๆในอําเภอเชียงของและเวียงแก่น  
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การเกิดขึ้นของประเพณีปีใหม่ขมุได้ทําให้หน่วยงานรัฐให้ความสนใจและได้เข้ามาเกี่ยวข้องเพ่ืออยาก

ผลักดันให้เกิดการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในพ้ืนที่ และการขอความร่ วมมือในการนําเอา

วัฒนธรรมไปร่วมแสดงในงานเทศกาลต่างๆของอําเภอที่จัดขึ้นในช่วงต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐมีการแนะนําให้

นําเอางานประเพณีดังกล่าวไปจัดในสนามหน้าที่ว่าการอําเภอหรือสนามกีฬาเพ่ือที่จะได้มีคนมาดูมากขึ้นแทน

การจัดในหมู่บ้าน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการเครือข่ายก็ได้ปฏิเสธไปเพราะเห็นว่าประเพณีปีใหม่ขมุเป็นวิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ในหมู่บ้านของชาวขมุการที่ไปจัดที่อ่ืนนั้นจึงไม่ใช่จารีตของชาวขมุ ใครอยากดู

วัฒนธรรมของชาวขมุก็ให้มาดูชมในชุมชนของขมุเอง ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่ชาวขมุร่วมกันจัดงานประเพณีปีใหม่

ขมุขึ้นคือการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมขมุที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าชนกลุ่มอ่ืนที่มีศิลปวัฒนธรรมในการแสดงต่างๆ 

ดังนั้นเราจะเห็นว่าการท่ีชาวขมุรื้อฟ้ืนประเพณีปีใหม่ของตนเองขึ้นมาเป็นปีใหม่ของเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ขมุ

เวียงแก่นและเชียงของจึงเป็นการสร้างวัฒนธรรมร่วมทางชาติพันธุ์ขมุและผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมเดิมขึ้นมาใหม่ 

(Re-construction) หรือเป็นประเพณีประดิษฐ์ตามความหมายของ (Hobsbawm and Ranger, 2000) ซึ่ง

เป็นกระบวนการและยุทธศาสตร์การปรับตัว (Adaptive strategies) ของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุในสังคมไทยเพ่ือ

แสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnic identity) และการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม (Social space) ในการ

ประกาศความมีตัวตนคนขมุขึ้นผ่านประเพณีทางวัฒนธรรม 

 

รูปภาพที่ 4-21 การเดินขบวนและการประดับธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนของชาวขมุในงานประเพณีปีใหม่ 
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สรุป 

 กลุ่มชาติพันธุ์ขมุในประเทศไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่มากในจังหวัดน่านและ

เชียงราย และบางส่วนที่กระจัดกระจายเป็นกลุ่มเล็กอยู่อาศัยในจังหวัดอ่ืนอาทิลําปาง กาญจนบุรี อุทัยธานี 

เป็นต้น ขมุมีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองทั้งภาษา การแต่งกาย ดนตรี วิถีการดํารงชีวิต ระบบการ

ผลิต และความเชื่อทางศาสนาที่มีการประกอบประเพณีพิธีกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตามในระยะเวลาที่ผ่านมา

นับตั้งแต่มีการเคลื่อนย้ายชุมชนลงมาอยู่ยังพ้ืนที่ราบทําให้ชาวขมุมีการปรับตัวทางวัฒนธรรมของตนเองให้เข้า

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีเปลี่ยนไป กรณีของขมุยวนบ้านปุาตึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของการปรับตัวและการ

สร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทางชาติพันธุ์ของตนเองซึ่งมีทั้งวัฒนธรรมดั้งเดิมที่พยายามรักษาและสืบทอด

ให้กับคนรุ่นหลัง ขณะเดียวกันก็มีการยอมรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกเข้าผสมผสานกับวัฒนธรรมของ

ตนเอง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทําให้เราเรียนรู้ว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุยวนที่บ้านปุา

ตึงนั้นมีการปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบทอด การละทิ้งและการยอมรับเอาวัฒนธรรมอ่ืนมา

ผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ตนเองเพ่ือสร้างความยั่งยืนทางวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ นอกจากนี้เราจะเห็นว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการฟ้ืนฟูและร่วมกันเป็นเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ขมุ

และจัดงานประเพณีปีใหม่ขมุขึ้นเป็นการเปิดพ้ืนที่ทางสังคมการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง

ของกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติ

พันธุ์และการยอมรับในสังคมไทย 
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บทท่ี 5 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 กลุ่มชาติพันธุ์ขมุเป็นกลุ่มชนที่มีมากในลาวและในประเทศไทยก็จะมีการตั้งถิ่นฐานกลุ่มชาติพันธุ์ขมุใน

พ้ืนที่ริมน้ําโขงชายแดนไทย-ลาวแถบเชียงราย และน่าน การศึกษาครั้งนี้ทําให้ทราบถึงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติ

พันธุ์สองฝั่งโขงทั้งขมุในแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาวและขมุในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยในบริบทการพัฒนา

ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงเกี่ยวกับอัตลักษณ์และการดํารงอยู่ของวัฒนธรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว

ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุ ซึ่งสามารถนําไปเป็นฐานข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการ

พัฒนาของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

1.อัตลักษณ์ทางทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ขมุ 

 กลุ่มชาติพันธุ์ขมุถูกจัดอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก กระจายตัวอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ําโขง

ตั้งแต่จีนตอนใต้แถบสิบสองปันนาลงมาทางภาคเหนือของประเทศลาว เวียดนาม และไทย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่

มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ แต่ภายในกลุ่มชาติพันธุ์ขมุด้วยกันเองนั้นมีทั้งความ

คล้ายคลึงและความแตกต่างกันในประเด็นรายละเอียดเนื่องจากขมุถูกแบ่งกลุ่มย่อยออกมาตามทัศนะทาง

ภาษาศาสตร์ของนักวิชาการและการที่ชาวขมุในพ้ืนที่ศึกษาเรียกตนเองว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ขมุกลุ่มย่อยต่างๆ 

อาทิขมุกรอก ขมุแกวน ขมุลื้อ ขมุยวน ขมุอู เป็นต้น  โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ดําเนินการศึกษาในกลุ่ มขมุแกวน 

ประเทศลาว และขมุยวนในประเทศไทยสรุปได้ดังนี้  

 1.1 กลุ่มชาติพันธุ์ขมุแกวน ในแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว 

 กลุ่มชาติพันธุ์ขมุเป็นชนกลุ่มใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศลาวและถูกเรียกว่าลาวเทิง โดยขมุแกวน

เป็นขมุย่อยกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศลาว สําหรับพ้ืนที่ศึกษาขมุแกวนที่บ้านพูหวานใต้ ทํา

ให้เราทราบถึงลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่พบว่าชาวขมุแกวนเป็นกลุ่มที่มีการอนุรักษ์และสืบ

สานวัฒนธรรมของตนเองมาจากบรรพบุรุษ พัฒนาการของชาวขมุแกวนกลุ่มนี้มาจากการที่อพยพเคลื่อนย้าย
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มาจากพ้ืนที่สูงและลงมาอยู่ในพ้ืนที่ราบปัจจุบันทําให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัวในการดําเนินวิถีชีวิต ซึ่งการ

ปรับตัวที่สําคัญคือการปรับตัวเกี่ยวกับระบบการผลิตโดยอดีตที่ผ่านมาชาวขมุมีระบบการผลิตทางการเกษตร

หลักคือการทําไร่ปลูกข้าวเป็นหลักเช่นเดียวกับขมุกลุ่มอื่นๆที่อยู่ตามเชิงเขาในปัจจุบัน เมื่อมาตั้งบ้านเรือนในที่

ปัจจุบันจึงมีการปรับตัวโดยการบุกเบิกพ้ืนที่ทํานาปลูกข้าวที่มีพ้ืนที่มากที่สุดพ้ืนที่หนึ่งของแขวงบ่อแก้ว ทําให้

สามารถปลูกข้าวไว้กินและเหลือขายให้กับคนในเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้วได้ การปรับตัวในระบบการผลิต

ในสถานการณ์ปัจจุบันยังพบได้จากการเปลี่ยนพ้ืนที่ไร่เดิมไปปลูกยางพาราตามการส่งเสริมของภาครัฐ และ

การปล่อยที่ดินให้นักธุรกิจจีนเช่าที่ดินเพ่ือปลูกกล้วยทําให้มีรายได้ทางเศรษฐกิจของครัวเรือนที่ดีขึ้น  รวมถึง

การเป็นแรงงานที่เป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่งที่ปฏิบัติเป็นกิจวัตรมาตั้งแต่อดีต  

 สําหรับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของขมุแกวนพูหวานใต้นั้นเป็นกลุ่มที่นับถือผีเป็นศาสนาหลักของ

ครัวเรือนทั้งหมด ความเชื่อเรื่องผีเป็นสถาบันทางศาสนาที่ขมุแกวนให้ความเคารพนับถือและนําไปสู่การ

แสดงออกผ่านการประกอบประเพณีพิธีกรรมที่สําคัญต่ออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวในแต่ละช่วงเวลาของปี 

โดยพบว่าขมุแกวนมีความเชื่อเรื่องผีในระดับต่างๆทั้งผีดีและผีร้ายได้แก่ ผีเมืองหรือผีอาฮักเป็นผู้ดูแลผู้คน

ทั้งหมด ผีบรรพบุรุษหรือผีเรือนซึ่งทุกหลังคาเรือนจะมีห้องเตาไฟที่เป็นหิ้งผีเรือนนี้อยู่ทุกหลัง ผีบ้านเป็นผีที่

คอยดูแลผู้คนในระดับหมู่บ้าน ผีไร่และตาแฮกคือผีที่คอยช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับระบบการผลิตและผลผลิต

ในช่วงฤดูการเพาะปลูก ผีแถนผีฟูาเป็นผีที่คอยช่วยเหลือเรื่องสภาพดินฟูาอากาศและฝน ซึ่งผีที่กล่าวมาคือผีดี

ที่ชาวขมุมักจะบนบานศาลกล่าวเพ่ือขอความช่วยเหลือดูแลในเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวัน ส่วนผีร้ายเป็นผีพวก

ที่มักจะทําให้เกิดความเจ็บปุวยและมาแก่งแย่งเพ่ือขอส่วนบุญอาหารการกินที่ต้องเซ่นไหว้ เช่น ผีปุา ผีต้นไม้

ใหญ่ ผีปุาช้า ผีน้ํา เป็นต้น ความเชื่อเรื่องผีและอํานาจเหนือธรรมชาติดังกล่าวนําไปสู่การสร้างและประกอบ

ประเพณีพิธีกรรมต่างๆข้ึนมาเพ่ือบูชาเซ่นไหว้ทําให้เกิดวัฒนธรรมปฏิบัติในวิถีชีวิตเป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างกลุ่ม

ชาติพันธุ์อ่ืนๆ เช่น การประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ ผีเมือง ผีไร่ เป็นต้น  

 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนอกจากการแสดงออกผ่านประเพณีพิธีกรรมต่างๆแล้วยังพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์

ขมุแกวนมีภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆ เช่น ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดนตรี ที่มีความแตกต่างออกไป

โยเฉพาะการที่มีกลองโลหะสีบรอนซ์ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะทั้งรูปลักษณ์และความเชื่อเพ่ือใช้ในการประกอบ

พิธีกรรม มีกลอง ฆ้อง ฉาบ และขลุ่ยที่ทําจากวัสดุธรรมชาติที่เป็นของตนเอง มีบทกวีขับลํานําที่เรียกว่าเติ่มไว้

ขับร้องในงานประเพณีต่างๆซึ่งสะท้อนให้เห็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่มีการสืบสานกันมาอย่างยาวนาน 

วัฒนธรรมการแต่งกายก็เป็นอัตลักษณ์ที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ชาวขมุแกวนจะมีความแตกต่างจากกลุ่มชาติ

พันธุ์อ่ืนหรือแม้กระกระทั่งกลุ่มชาติพันธุ์ขมุด้วยกันเอง เสื้อผ้าและหมวกที่สวมใส่จะมีลวดลายสีสันมีความ

แตกต่างและมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของตนเอง ภาษาขมุแกวนก็เป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ที่สําคัญที่คนในชุมชนขมุ
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จะใช้เพ่ือการสื่อสารติดต่อซึ่งกันและกันแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและรับเอาภาษาลาวซึ่งเป็นภาษาประจํา

ชาติที่ทางการใช้เพ่ือการติดต่อสื่อสารทางราชการแต่ก็เป็นไปในลักษณะของการผสมผสานเพ่ือใช้ใน

ชีวิตประจําวัน ดังนั้นเราจะเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ขมุแกวนที่พูหวานใต้มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง

และอัตลักษณ์เหล่านี้ล้วนอยู่ในวิถีชีวิตประจําวัน 

 1.2 กลุ่มชาติพันธุ์ขมุยวนในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย 

กลุ่มชาติพันธุ์ขมุในประเทศไทยนั้นแม้จะมีรายงานที่พบการตั้งถิ่นฐานและการกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่

ต่างๆทางภาคเหนือของประเทศไทยแต่ก็ยังมีการศึกษาและทําความเข้าใจค่อนข้างจํากัดและขาดข้อมูลที่

ชัดเจน อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทางประชากรชาวขมุในพ้ืนที่ศึกษาครั้งนี้ทําให้เราทราบว่าจังหวัดเชียงรายมี

กลุ่มชาติพันธุ์ขมุตั้งถิ่นฐานและข้อมูลประชากรที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะช่วยให้เราทํา

ความเข้าใจในประเด็นต่างๆต่อไปในอนาคต สําหรับพ้ืนที่ศึกษาขมุยวนบ้านปุาตึง อําเภอเวียงแก่น จังหวัด

เชียงรายนั้นทําให้เราทราบว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่รอยต่อตามแนวชายแดนไทย-ลาวมา

ตั้งแต่อดีตที่รัฐชาติยังมิได้มีการแบ่งเส้นเขตแดน การอพยพลงจากดอยมาอยู่ในพ้ืนที่ปัจจุบันมาจากการที่รัฐได้

มีนโยบายเคลื่อนย้ายคนลงมาให้อยู่ในพ้ืนที่ที่สามารถควบคุมได้ในสมัยนโยบายการปราบปรามคอมมิ วนิสต์ 

การอพยพลงมาตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่ปัจจุบันทําให้ต้องเผชิญกับปัญหาภาวะที่ดินทํากินเนื่องจากเป็นที่เดิมของ

กลุ่มชาติพันธุ์อื่น การประกอบอาชีพรับจ้างจึงเป็นอาชีพท่ีสําคัญของกลุ่มครัวเรือนที่มีที่ดินทํากินน้อยเนื่องจาก

ระบบการผลิตทําไร่ปลูกข้าวนั้นไม่สามารถจะหมุนเวียนพ้ืนที่ได้อย่างเช่นในอดีตส่วนกลุ่มครัวเรือนที่มีที่ดินทํา

กินมากก็จะแบ่งพ้ืนที่ไปทําการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชสวน เป็นต้น ซึ่งเป็นรูปแบบการปรับตัวรูปแบบ

หนึ่ง อย่างไรก็ตามในแง่ของระบบการผลิตแล้วชาวขมุยวนบ้านปุาตึงก็มีประเพณีพิธีกรรมที่ยังคงสืบทอดมา

จากบรรพบุรุษ เช่น พิธีกรรมการเลี้ยงผีไร่ การสู่ขวัญข้าวและการกินข้าวใหม่ เป็นต้น  

พัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในชุมชนขมุยวนบ้านปุาตึงในแง่ของความเจริญทางวัตถุแล้วอาจมิได้

แตกต่างจากหมู่บ้านชนบทอ่ืนในประเทศไทย ระบบสาธารณูปโภคต่างๆนั้นได้เข้าสู่ชุมชนและทําให้ชาวขมุมี

การปรับตัวในวิถีชีวิตประจําวัน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองใน

ภาพรวมที่มีอิทธิพลต่อชุมชนต่างก็เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ชุมชนมีการปรับตัว การเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ภายในชุมชนขมุที่เดิมคัดเลือกจากผู้นําทางจิตวิญญาณและผู้นําการประกอบพิธีกรรม มาเป็นการคัดเลือกตาม

ระบบราชการไทยแทนและผู้นําชุมชนกลายมาเป็นตัวแทนของภาครัฐที่ปกครองในระดับชุมชน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามผู้นําทางพิธีกรรมก็จะมีบทบาทในแง่ของการนําทางจิตวิญญาณผ่านการเป็นผู้นําการประกอบ

ประเพณีพิธีกรรมต่างๆในชุมชนแทน 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นการปรับตัวทางสังคม วัฒนธรรมของขมุยวนรูปแบบหนึ่ง สําหรับ   

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของขมุยวนที่ดํารงอยู่ในปัจจุบันของบ้านปุาตึงนั้นจะพบว่ายังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ทั้งในระดับปัจเจก ระดับครัวเรือนและระดับชุมชนโดยในระดับปัจเจกก็จะเป็นลักษณะส่วนบุคคลที่มีการ

อนุรักษ์ เช่นการแต่งกายเสื้อผ้าที่สวมใส่จะเห็นว่าในงานเทศกาลต่างๆจะมีการแต่งกายที่เป็นชุดประจําดั้งเดิม

ของตนเอง ระดับครัวเรือนก็จะพบในประเพณีพิธีกรรม เช่นการเซ่นไหว้ผีเรือน การสู่ขวัญผูกข้อมือของคนใน

ครอบครัว เป็นต้น ส่วนในระดับชุมชน เช่น การประกอบประเพณีพิธีกรรมต่างๆ อาทิ พิธีกรรมเซ่นไหว้ปางสี่ 

ปางแปด เป็นต้น ส่วนภาษานั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคนรุ่นใหม่เนื่องจากการเรียนการสอนในระบบ

ราชการไทยและการใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ภาษาขมุจะใช้เฉพาะในการสื่อสารในชุมชนเท่านั้น รูปแบบ

ภาษาก็มีการใช้คําศัพท์ที่ผสมผสานทั้งคําภาษาไทย ภาษาถิ่นภาคเหนือและภาษาขมุ เป็นต้น การแต่งงานก็มี

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้จํากัดเฉพาะคนขมุด้วยกันแต่หากมีการแต่งงานกับคนภายนอกเพ่ิมมากขึ้น รวมถึง

ดนตรีที่ เคยเป็นอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่ เคยมีมาปัจจุบันมีการรับเอาดนตรีสมัยใหม่เข้ามาใน

ชีวิตประจําวันมากขึ้นโดยเฉพาะในคนรุ่นใหม่ หรือความเจ็บไข้ได้ปุวยที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์ที่มี

การปรับตัวทั้งการใช้วิธีการดูแลรักษาแบบพ้ืนบ้านและการรักษาแบบสมัยใหม่ควบคู่กัน ดังนั้นเราจะเห็นว่า

ชุมชนขมุยวนบ้านปุาตึงนั้นมีทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองไว้และการรับเอาวัฒนธรรมสมัยจากภายนอก

เข้าไปผสมผสานในชีวิตประจําวัน 

 

2.การปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุในบริบทการพัฒนา 

2.1 การปรับความสัมพันธ์เชิงอ านาจทางการเมืองวัฒนธรรมของขมุแกวนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง 

การปรับตัวของชาวขมุแกวนในบริบทการพัฒนานั้นจริงๆแล้วเกิดขึ้นมาตลอดเวลาในลักษณะที่เป็น

พลวัตหมายความว่าในการดํารงชีพไม่ว่าจะอยู่เชิงเขาบนดอยเดิมหรือการอพยพโยกย้ายลงมาตั้งถิ่นฐานตาม

พ้ืนที่ราบนั้นต่างก็มีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ ชาวขมุแกวนที่พูหวานใต้ก็เช่นเดียวกันที่อพยพ

โยกย้ายมาหลายระลอกจนกระทั่งมาตั้งบ้านเรือนในพ้ืนที่ปัจจุบันเป็นการถาวรก็มีการปรับตัวมาตลอดเวลา 

สถานการณ์ปัจจุบันก็ยิ่งทําให้มีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองที่

เพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากชุมชนที่เคยอยู่นั้นมิได้แวดล้อมไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่เคยอยู่ด้วยมาแต่ก่อนอย่างเดิม

แต่หากมีการเข้ามาของคนแปลกหน้าและพ่อค้าที่มุ่งหวังมาแสวงผลประโยชน์ในพ้ืนที่ของตนเอง การเจรจา

ต่อรองและการปรับตัวกับอํานาจจากภายนอกจึงเป็นการปรับตัวที่สําคัญต่อการดําเนินชีวิต ในด้านเศรษฐกิจ

และการจัดการทรัพยากรแล้วเราจะพบว่าขมุแกวนที่พูหวานใต้นั้นมีการปรับตัวโดยการจัดการทรัพยากรที่ดีใน
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ระดับหนึ่งคือมีการจัดสรรที่ดินเพื่อการทําการผลิตของตนเองเพ่ือการยังชีพ ได้แก่การทํานา การทําไร่ปลูกข้าว

และพืชอาหารต่างๆ และแบ่งพ้ืนที่ไปปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา และการให้พ่อค้านักธุรกิจเช่าที่ดินเพ่ือ

ปลูกกล้วยซึ่งมีรายได้ทีดี่ เป็นต้น 

สําหรับการปรับตัวที่สําคัญในแง่ของวัฒนธรรมนั้นพบว่าชาวขมุแกวนที่พูหวานใต้มีการปรับตัวเพ่ือ

เชื่อมโยงกับอํานาจรัฐโดยการนําเอาประเพณีพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชนตนเองมาประดิษฐ์ใหม่เพ่ือใช้เป็น

สื่อกลางในสร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจกับรัฐและกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนผ่านประเพณีพิธีกรรมที่เรียกว่าเลี้ยงอาฮัก

และบุนม่าเกรืฮที่ปกติจะจัดเป็นประจําทุกปีภายในหมู่บ้านมาเป็นเวทีและพ้ืนที่ทางสังคมของชาติพันธุ์ขึ้น 

พ้ืนที่ทางสังคมดังกล่าวได้สร้างสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ขมุด้วยกันเองที่อยู่หมู่บ้านถัดออกไป กลุ่ม

ชาติพันธุ์อ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงที่ได้เชิญมาร่วมงานและภาครัฐที่เป็นตัวแทนอํานาจรัฐผ่านการเชิญเจ้าเมืองและเจ้า

แขวงมาร่วมเป็นประธานพิธี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่ชาวขมุแกวนนํามาใช้เพ่ือ

เปิดพ้ืนที่ทางสังคมชาติพันธุ์ของตนเองขึ้น ดังนั้นเราจะเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ขมุแกวนได้ใช้วัฒนธรรมมาเป็น

เครื่องมือเพ่ือสร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจซึ่งเป็นปฏิบัติการของการเมืองเชิงวัฒนธรรมที่บ่งบอกอัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของตนเองที่มีคุณค่าและความหมาย  

2.2 ปีใหม่ขมุ: ขบวนการเคลื่อนไหวและปรับตัวทางการเมืองทางชาติพันธุ์ในฝั่งขวาแม่น้ าโขง 

 การปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวขมุยวนบ้านปุาตึงนั้นเราพบเห็นได้เป็นปกติในชีวิตประจําวันที่

เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมาชาวขมุเป็นกลุ่มที่มักเก็บตัวและไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองในสังคมวงกว้าง 

และมักจะถูกล้อเลียนและมีอคติทางชาติพันธุ์ว่าล้าหลัง การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุคือการ

รวมตัวกันจัดงานประเพณีปีใหม่ขมุข้ึน ซึ่งเป็นประเพณีท่ีเดิมจัดเฉพาะครัวเรือนในชุมชนของใครของมันเท่านั้น 

การนําเอาประเพณีปีใหม่ขมุมาจัดเป็นประเพณีปีใหม่ของชาวขมุทั้งหมดจากหลายๆหมู่บ้านมาร่วมกันนั้นเป็น

ปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมที่เป็นการเปิดพ้ืนที่ทางสังคมชาติพันธุ์ที่เคยปกปิดตัวเองไว้ การเกิดขึ้นของ

ประเพณีปีใหม่ขมุกลายมาเป็นเวทีทางสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคมวัฒนธรรมของเครือข่ายชาติ

พันธุ์ขมุที่อยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ ขณะเดียวกันก็กลายมาเป็นพ้ืนที่ทางสังคมในการเชื่อมต่อกับอํานาจรัฐซึ่งเป็น

ลักษณะของการเมืองเชิงวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในการเปิดพ้ืนที่ทางสังคมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของ

เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ 

โดยสรุปแล้วเราจะเห็นว่าการปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายแม่น้ําโขง

แม้จะมีความแตกต่างกันทางการเมืองการปกครองจากอํานาจรัฐแต่กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสองฝั่งก็มีปฏิบัติการเพ่ือ

สร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ของตนเองขึ้นมาซึ่ง Eric Hobsbawm and Terence Ranger ได้
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อธิบายถึงประเพณีประดิษฐ์ (Invented tradition) ว่าเป็นชุดปฏิบัติการ (a set of practices) ที่กําหนดขึ้น

จากการยอมรับกฎเกณฑ์และลักษณะเชิงพิธีกรรมหรือสัญลักษณ์ที่มีการสืบทอดค่านิยม พฤติกรรมหรือแบบ

แผนการปฏิบัติที่แน่นอนโดยมีการกระทําซ้ําแบบเดิมที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกับความเป็นมาในอดีต รูปแบบของ

ประเพณีประดิษฐ์จึงมีทั้งการประยุกต์ใช้ของเก่าในเงื่อนไขใหม่หรือบริบทใหม่หรือการใช้รูปแบบเก่าเพ่ือ

จุดประสงค์ใหม่ และประเพณีบางอย่างเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เพ่ือใช้โอบอุ้ม ความเป็นชุมชนเทียมๆ โดย

มีนัยของการสร้างอารมณ์และสัญลักษณ์หรือสัญญะของความเป็นสมาชิกกลุ่ม (Hobsbawm and Ranger, 

2000) ประเพณีปีใหม่ขมุและการเลี้ยงอาฮักของขมุแกวนในแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว และประเพณีปีใหม่ขมุ

ของการสร้างเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ขมุขึ้นในประเทศไทยและนําเอาประเพณีปีใหม่ที่เคยเป็นของดั้งเดิมที่มีอยู่

เฉพาะในชุมชนของใครของมันและแทบจะถูกลืมเลือนไปกลับมาผลิตซ้ําใหม่และนําออกมาเสนอความเป็น

ตัวตนของคนขมุในปริมณฑลทางสังคมใหญ่ ทําให้คนทั่วไปรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ

ได้เห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ขมุนั้นมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ไม่ด้อยไปกว่าใคร  และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

เหล่านี้สามารถนํามาสร้างอํานาจในการสร้างสัมพันธภาพกับรัฐที่มักจะถูกเอ่ยปากขอความช่วยเหลือให้นําเอา

วัฒนธรรมเหล่านี้ไปร่วมแสดงในงานเทศกาลต่างๆที่รัฐจัดขึ้นเป็นประจํา นั่นหมายความวัฒนธรรมได้กลายมา

เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการสร้างความชอบธรรมของการเปิดพ้ืนที่ทางสังคมที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางชาติ

พันธุ์ของชาวขมุในปัจจุบัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1.รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดพ้ืนที่ทางสังคมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในสังคมไทยที่มีความ

แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเองได้อย่างหลากหลาย 

ทั้งด้านภาษา การสื่อสาร พ้ืนที่ความรู้ในด้านต่างๆ พ้ืนที่ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา พ้ืนที่ในการมีส่วน

ร่วมในการจัดการทรัพยากร และพ้ืนที่ในการสร้างความมั่นคงของชีวิต เป็นต้น  

2.รัฐควรส่งเสริมและวางมาตรการเชิงยุทธศาสตร์และเชิงนโยบายด้านวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในบริบท

การพัฒนาทั้งในระดับประเทศและในเวทีประชาคมอาเซียนเพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทําการฟ้ืนฟู 

อนุรักษ์ สืบสานและใช้ประโยชน์ทางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์โดยใช้วัฒนธรรมเป็น

เครื่องมือ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชาติพันธุ์ เป็นต้น 
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 3.รัฐควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําระบบฐานข้อมูลทางชาติพันธุ์ที่ เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่

หน่วยงานต่างๆสามารถนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมถึงส่งเสริมหน่วยงานทางการศึกษา

ให้มีการนําเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งในระบบการเรียนการเสนอในพ้ืนที่ของสถานศึกษาทุกระดับ 
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