
คำนำ 

 โครงการจัดทำหลักสูตรมรดกวัฒนธรรมงานหัตถกรรมพื้นถ่ินน่าน เพื่อ
ขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ของศูนย์น่าน
ศึกษา (หออัตลักษณ์นครน่าน) วิทยาลัยชุมชนน่าน ท่ีได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
หรือ อพท. 6 มวีัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้จังหวัดน่าน มีงานศึกษาวิจัยเชิงวิชาการเพื่อใช้
อ้างอิงเรื่องมรดกวัฒนธรรมงานหัตถกรรมพื้นท่ีถิ่นน่าน 2) เพื่อให้จังหวัดน่าน มี
หลักสูตร/ชุดวิชา การเรียนรู้ด้านงานหัตถกรรมพื้นถิ่นจังหวัดน่านท่ีสนับสนุน
วัฒนธรรมและความสร้างสรรค์ ท่ีได้จากการนำงานวิจัยศึกษาวิจัยเชิงวิชาการมา
ออกแบบ 3) เพื่อให้เยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมพื้นถิ่นจังหวัดน่าน ผ่านกิจกรรมเผยแพร่
หลักสูตรท้องถิ่น และ 4) เพื่อให้จังหวัดน่าน สามารถยกระดับงานหัตถกรรมพื้นถิ่นสู่
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ จากการท่ีเยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ีผ่าน
การกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น นำองค์ความรู้ไปต่อยอดงานหัตถกรรมพื้นถิ่น
น่านเชิงสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นให้ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดน่าน ได้รับการสร้าง
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนเมืองน่านสู่การ
เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านการท่องเท่ียว เกิดการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดน่าน ได้รับการพัฒนาตามแนวทางความยั่งยืนในระดับ
สากล รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ สร้างความมั่งคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยใช้ความได้เปรียบด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อ
บรรลุผลดังกล่าว โครงการฯ เน้นเครื่องมือวิจัยทางสังคมศาสตร์ในการรวบรวมและ
เก็บข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกลุ่ม (Focus 
Group Interview) การจดบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ (Field Note) และนำข้อมูลท่ี
รวบรวมและเก็บได้มาสู่การวิเคราะห์ผล ขั้นตอนการวิจัย โดยสัมภาษณ์ผู้รู้หรือปราชญ์
ท้องถิ่น กลุ่มจักสาน ในพื้นท่ีดังต่อไปนี้ กลุ่มจักสานบ้านต้าม ตำบลสวก อำเภอเมือง 

จังหวัดน่าน ผู้รู้ บ้านถืมตอง ตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน และกลุ่มชาติ   
พันธุ์ลัวะ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  

 ผลการศึกษาพบว่า งานจักสานในวิถีน่านนั้นเป็นวิถีชีวิตของผู้คนน่านบ่งบอก
ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นรากเหง้าของวัฒนธรรม อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ท่ีเกี่ยวข้องและ
เช่ือมโยงกับธรรมชาติ ผ่านการถ่ายทอดเอกลักษณ์  ลวดลาย วิธีการ เครื่องมือ  
ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีการใช้ไม้ไผ่จักสานกับพิธีกรรม เป็นภูมิ
ปัญญาท่ีแสดงเชิงสัญลักษณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมในการแสดงอาณาบริเวณ
พื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ  ท่ีเรียกว่า “ตาแหลว” รวมไปถึงเครื่อง
จักสานท่ีใช้ในบ้านโดยท่ัวไปจะเป็นเครื่องจักสานท่ีเน้นการใช้งานเป็นภาชนะสำหรับใส่
ส่ิงของ ตามรูปแบบการใช้งาน ท้ังของกินและของใช้ งานจักสานในการเกษตร นับว่า
งานจักสานเป็นภูมิปัญญาท่ีอยู่คู่คนน่านมาช้านาน  
 
 
        

คณะผู้วิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
จักสานวิถีชุมชนน่าน 

งานจักสานไม้ไผ่ ถือวิถีชีวิตของผู้คนบ่งบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นรากเหง้าของ
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ท่ีเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับธรรมชาติ ผ่านการถ่ายทอด
เอกลักษณ์ ลวดลาย วิธีการ เครื่องมือ ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
ผ่านความคิดสร้างสรรค์ของผู้จักสาน โดยจักสานไม้ไผ่อาศัยพึงพิงทรัพยาการธรรมชาติ 
สู่การนำมาเป็นเครื่องมือต่างๆในการทำมาหากินของผู้คน เกษตรกรรม ชุมชน 
พิธีกรรมต่างๆ ท่ีต้องอาศัยประสบการณ์จนก่อเกิดความชำนาญ การจัดสรรวัสดุ และ
การคิดค้นดัดแปลงสู่การสร้างคุณค่า และรายได้ในระดับครัวเรือน 
 การสร้างสรรค์ไม้ไผ่สู่การจักสานต้องอาศัยความชำนาญ และองค์ความรู้ใน
การจัดการไม้ไผ่ ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการจัดการกับวัสดุก่อนท่ีจะนำมาจักสาน โดย
ขั้นตอนในการเลือกไม้ไผ่นำมาจักสานขึ้นอยู่กับช้ินงานท่ีจะสร้างสรรค์ โดยแต่ละ
ประเภทของงานจักสานจะใช้ไผ่ท่ีแตกต่างกัน เช่น งานท่ีอาศัยการทำโครงสร้างเน้น
ความแข็งแรง ทนทาน จะใช้ไม่ไผ่รวก ท่ีมีคุณสมบัติเนื้อไม้ท่ีแข็งแรงทนทานสามารถ
ใช้ได้นาน  งานท่ีอาศัยการเก็บรักษาท่ีนาน และสามารถจักสานได้โดยเน้นความเหนียว
ของเนื้อไม้ จะใช้ไผ่ไร่ ไผ่บ่ง โดยจะเป็นเครื่องมือจำพวกท่ีเกี่ยวกับการเกษตร ส่วนงาน
ท่ีต้องการความละเอียด จะใช้ไผ่ข้าวหลาม ไผ่สีสุก ไผ่เริมหรือไผปล้องยาว โดยจะมี
ลักษณะท่ีเป็นปล้องยาวจะได้เนื้อไม้ท่ีมีความอ่อน และจักเป็นเส้นได้ง่าย  

 
 
 
 
 
 

 
งานจักสานไม้ไผ่ด้านประเพณีและพิธีกรรม  
 จักสานไม้ไผ่กับพิธีกรรม เป็นภูมิปัญญาท่ีแสดงเชิงสัญลักษณ์ท่ีใช้เป็นเครื่อง
ประกอบพิธีกรรมในการแสดงอาณาบริเวณพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ ในการประกอบพิธีกรรม
ต่างๆ โดยการจักสานด้านพิธีกรรมจะเป็นการสรรสร้างผ่านครูภูมิปัญญาในการ
ประกอบพิธี ได้แก่ ตาแหลว การสานเป็นหอท่ีต้ังหรือศาล หรือรูปสัตว์ต่างๆท่ีแสดงถึง
บริวาร  

ตาแหลว ใช้เป็นเครื่องหมายทางพิธีกรรม มีลักษณะใช้เป็นเครื่องหมายบอก
อาณาเขตหวงห้าม เช่น ใช้ติดหน้าบ้านของคนท่ีตายอย่างผิดปกติหลังทำพิธีศพเพื่อ
สร้างเป็นเชตหวงห้ามหรือใช้แขวนกับสายสิญจน์และหญ้าคาฟั่นไว้กลางประตูเมือง
หลังพิธีสืบชาตาเมืองเพื่อป้องกันเสนียดจัญไร และใช้เสียบไม้ปักไว้ในบริเวณปลูกข้าว
แรกนา เป็นต้น เครื่องหมายสำคัญท่ีพบเห็นได้ในพิธีกรรมต่างๆของน่าน ท้ังงานมงคล 
และงานอวมงคล (สารานุกรมวัฒนธรรมภาคเหนือ เล่มท่ี 5 ,2563) 



 
ก๋วยสลาก เป็นภาชนะท่ีใช้ใส่เครื่องครัว ข้าวของท่ีจะนำไปทำบุญในประเพณี

ต๋านก๋วยสลาก หรือสลากภัต ตานก๋วยสลาก, ตานสลาก, กิ๋นข้าวสลาก, กิ๋นก๋วยสลาก
หรือกิ๋นสลาก ล้วนแล้วแต่เป็นภาษาของชาวถิ่นล้านนาท่ีมักมีการเรียกขานแตกต่างกัน
ไปในแต่ละท้องถิ่น ก่อนจะถึงวันตานก๋วยสลาก 1 วันเขาเรียก "วันดา" หรือ "วันสุก
ดิบ" วันนี้จะเป็นวันท่ีชาวบ้านได้จัดเตรียมข้าวของไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้ต่างๆ 
สำหรับท่ีจะ นำมาจัดดาใส่ก๋วยสลากและวันนี้มักจะมีญาติสนิทมิตรสหายท่ีอยู่ต่างบ้าน
มาร่วมจัดดาสลากด้วย ซึ่งถือเป็นประเพณีท่ีจะได้ทำบุญร่วมกัน  ผู้ชายจะเป็นคน
สานก๋วยสลาก (ตะกร้า) สำหรับท่ีจะบรรจุใส่ของกินของใช้ต่าง ๆ ก๋วยจะกรุด้วยใบตอง
หรือกระดาษก็ได้ เมื่อรวบปากก๋วยมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีไม้ไผ่เหลาเป็นเส้นเล็ก  
สำหรับเสียบเงินท่ีเป็นธนบัตร เพื่อทำเป็นยอดก๋วยสลากจะมากน้อยบ้างตามแก่กำลัง
ศรัทธาและฐานะ 

ประเพณีการถวายทานสลากภัต เป็นประเพณีทำบุญท่ีคนในปัจจุบันไม่ค่อย
รู้จักกันดีนัก เพราะมิใช่ประเพณีใหญ่โตแบบตรุษหรือสารท มักจะทำตามบ้านท่ีนิยม
เล่ือมใสหรือมีส่ิงของพอท่ีจะรวบรวมมาถวายพระหรือเข้าสลากภัตได้ก็จะจัดพิธีนี้ขึ้น 
ในทางภาคเหนือจะเรียกพิธีนี้ว่า “ทานก๋วยสลาก” คำว่า “ก๋วย” แปลว่า “ตะกร้า” 
หรือ “ชะลอม” ประเพณีทานสลากคือ การทำบุญสลากภัตในล้านนาไทย มีช่ือเรียก
แตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่นบางแห่งว่า “กิ๋นก๋วยสลาก” บางแห่งเรียก “กิ๋นสลาก” 
บางแห่ง “ตานก๋วยสลาก” ในความหมายเป็นอย่างเดียวกัน   

งานจักสานไม้ไผ่ที่ใช้ในบ้าน 
 เครื่องจักสานท่ีใช้ในบ้านโดยท่ัวไปจะเป็นเครื่องจักสานท่ีเน้นการใช้งานเป็น
ภาชนะสำหรับใส่ส่ิงของตามรูปแบบการใช้งานท้ังของกินและของใช้ ซึ่งจะมีความ
คงทนสามารถใช้งานได้ยาวนาน ได้แก่ กระบุ้ง ตะกร้าหรือซ้า เป็นต้น หรือจะเป็น
เครื่องจักสานท่ีใช้เป็นเครื่องในครัวเรือน ได้แก่ กระด้ง ซาหวด วี เป็นต้น โดยรูปแบบ
และวิธีการจักสาน ลวดลายต่างๆ จะเป็นลายพื้นฐาน เช่น ลายขัด ลายสองลาย  

 
 
 
 

รูปแบบของจักสานในการขึ้นโครงร่างให้ เป็น รูปทรง และมีลวดลายท่ี
เหมาะสมกับงานจักสานนั้น จะประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนก้น ซึ่งเป็นส่วน
สำคัญของเครื่องจักสาน โดยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสาน เพราะลักษณะก้นจะส่งผล

ถึงรูปทรง ดังนั้นส่วนก้นจะต้องมีโครงสร้างท่ีแข็งแรงเหมาะสมสัมพันธ์กับลวดลายและ
รูปทรงของเครื่องจักสานส่วนกลาง เป็นส่วนผนังของภาชนะ อาจมีลักษณะเป็นผนังท่ี
ทึบหรือโปร่ง เป็นตาก็แล้วแต่หน้าท่ีและประโยชน์ใช้สอยของภาชนะนั้น ๆ ส่วนกลาง
ของเครื่องจักสานจะเป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นส่วน ท่ีจะรับนํ้าหนักจาการบรรจุ ซึ่งถ้า



 
หากได้รับการสานดีก็สามารถรับนํ้าหนักและทนทานจากแรงกดและแรงดึงจากภายใน
ได้ส่วนปาก จะเป็นส่วนสำเร็จของเครื่องจักสาน  

นอกจากนั้นยังมีการจักสานท่ีเป็นเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก โดยจะนำไม้ไผ่ท่ี
มีปล้องยาว นำไปผ่านกระบวนการจัดการกับไม้ไผ่ ท่ีเรียกว่า “การจักตอก” ถือได้ว่า
เป็นขั้นตอนของการเตรียมวัสดุในการทำเครื่องจักสานขั้นแรกเป็นงานท่ียังทำด้วยฝีมือ 
การจักตอกเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาบรรพบุรุษและเทคนิคท่ีช่างต้องเรียนรู้ การกดมีดให้
ผ่านเนื้อไม้และผิวไม้ไผ่ให้ได้เส้นตอกท่ีหนาหรือบางเท่ากันตลอดนั้น ช่างท่ีมีฝีมือดีจะ
จักตอกด้วยความชำนาญและได้เส้นตอกท่ีมีความหนา หรือบางท่ีสม่ำเสมอตลอดท้ัง
เส้น ช่างจักตอกจึงเป็นผู้หนึ่งท่ีมีความสำคัญ และส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุท่ีมีความ
ชำนาญในการจัดตอก (งานศิลปหัตถกรรมประเภทจักสานไม้ไผ่ ,น. 5)  

โดยจะนำตอกท่ีได้เป็นเส้นนำไปทักสลับซ้าย ขวา เพื่อให้เกิดลวดลาย โดยจะ
ทักไปเล่ือยๆจนได้ความยาวท่ีต้องการแล้วจึงนำมาเย็บต่อกัน และนำไปขึ้นรูปเป็น
หมวก หรือสร้างสรรค์เป็นช้ินงานอื่น ๆ ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานจักสานไม้ไผ่ในวิถีชีวิตการดำรงชีวิตด้านการเกษตร 
 การทำการเกษตรกับงานจักสาน จะแบ่งเป็นประเภทตามการใช้งานแล้วแต่
ประโยชน์การใช้สอย โดยจะเป็นการใช้สำหรับการดัก การจับ หรือขังสัตว์ ได้แก่ สุ่มไก่ 
ไซดักปลา ข้อง เป็นต้น หรือจะเป็นภาชนะท่ีใช้สำหรับการใส่ของหรือ ผลผลิตต่าง ๆ 
เช่น ตระกร้า แตะยาสูบ เป็นต้น โดยจะมีรูปแบบลวดลายในการจักสานเป็นลาย
พื้นฐานเน้นความแข็งแรง และระยะเวลาในการใช้ท่ียาวนาน โดยจะต้องจัดการกับไม้
ไผ่ก่อนทำการจักสานเพื่อไม้ให้เกิดเช่ือรา หรือมอดในเนื้อไม้ 
 
 
  
 
 
 
 
              รูป สุ่มไก่ 



 
 
 สุ่มไก่ สำหรับขังไก่ชนหรือไก่บ้าน เพราะไม่ต้องการให้ตนเองออกไปคุ้ยเขี่ยหา
อาหารรบกวนเพื่อนบ้าน หรือเข่ียพืช ผัก ผลไม้ เพราะฉะนั้น สุ่มไก่จึงมีความสำคัญใน
การกักขังไว้ โดยเฉพาะเล้ียงไก่ชนท่ีมีราคาแพง จึงขังไก่เอาไว้ในสุ่ม  

วัสดุในการทำสุ่มไก่ 
1. ไม้ไผ่จักตอก 
2. ใช้เล่ือยคันธนูเล่ือยตัดข้อปล้องแรกของไผ่ 
3. ค้อน ใช้ตอกตะขอข้อไผ่หลักหมุดยึดส่วนหัวสุ่มไก่เมื่อสานขึ้นรูป 
วิธีการจักสาน 
1. การจักตอกไผ่ 
2. ผ่าลำไผ่ออกมาเป็นเส้น ๆ 
3. จักตอกเส้นไผ่เป็นตอกยืน ตอกยาว 
4. ส่วนท่ีเป็นข้อไผ่นำมาเหลาเป็นตะขอข้อไผ่หลักหมุดยึดหัวสุ่ม เพื่อไม่ไห้สุ่ม

ขยับเขย้ือนในขณะสานขึ้นรูป 
การสานสุ่มไก่ 
1. เริ่มจากสานตอกยาวและตอกยืนเป็นหัวสุ่มแบบลายขัด 
2. ใช้ค้อนตอกตะขอข้อไผ่หลักหมุดยึดหัวสุ่มบนพื้นดิน 
3. ใช้ตอกยาวสานรอบ ๆ สุ่มไก่เพื่อขึ้นรูปแบบลายหนึ่ง 
4. สานตีนสุ่มไก่ โดยใช้ตอกไผ่ตีนประมาณ 5 เส้น 
5. ใช้เล่ือยคันธนุู เล่ือยตัดส่วนตอกยืนท่ียื่นยาวตีนสุ่มไก่ท้ิงไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไซ เป็นเครื่องมือดักสัตว์น้ำ โดยมากดักปลาในกลุ่มปลาเล็กปลาน้อย ใช้งาน

ในแหล่งน้ำไม่ลึก มักเป็นแหล่งน้ำไหลและเป็นการเปิดช่องระบายน้ำเข้าออกตามบิ้งนา
คันนา ไซมีหลายรูปทรง ต้ังช่ือตามรูปทรงนั้น เช่น ไซปากแตร สานเป็นรูปกรวยปากไซ
บานออกเป็นรูปปากแตร ไซท่อ สานคล้ายท่อดักปลา หรืออาจต้ังช่ือตามวัตถุประสงค์ 
เช่น ไซสองหน้า มีช่อง 2 ด้าน ไซลอย ใช้วางลอยในช่วงน้ำต้ืน ๆ แหวกกอข้าวหรือกอ
หญ้า วางแช่น้ำไว้ ไซปลากระด่ี ใช้ดักปลากระด่ี ไซกบ สานเป็นลายขัดตาส่ีเหล่ียมรูป
ทรงกระบอก ใช้ดักกบ ไซโป้ง สานก้นโป่งเล็กน้อย แม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ท่ีต่างกัน แต่มี
ลักษณะร่วมกันคือ สานเป็นทรงกระบอกและทำปากทางเข้าเป็นงาแซง (ซี่ไม้เส้ียม
ปลายแปลม รูปทรงคล้ายกรวยท่ีบีบแบน ๆ ทำให้ปลาเข้าได้ แต่ว่ายสวนความคมของ
ปลายไม้ออกมาไม่ได้) 

วัสดุท่ีใช้คือต้นไผ่ ปัจจุบันนี้หาง่ายมาก มีปลูกกันเต็มไปหมดทุกหัวระแหงต้น
ไผ่ท่ีนำมาทำไซ ต้องไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป ขนาดกลางๆ อายุประมาณ 2 -3 ปี 



 
เพราะถ้าแก่เกินไป มันก็จะหักง่าย ส่วนไผ่ท่ีเอามาทำส่วนใหญ่จะเป็นไผ่สีสุก เพราะ
ทนทานและมีความยืดหยุ่นสูง โดยไผ่ 1 ลำจะสามารถทำไซได้ 1ลูก ซึ่งแต่ละลูกจะใช้
เวลาทำประมาณ 3-5 วัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของไซด้วย”  

วิธีการสานไซ ผู้ทำมักเหลาเส้นตอกให้เล็กเป็นเส้นกลมยาวอย่างน้อย 2 ปล้อง
ไผ่ เมื่อได้เส้นตอกตามจำนวนท่ีต้องการแล้วนำมามัดปลายด้านหนึ่งรวมกัน ก่อนจะพับ
ให้กลับไปด้านหลัง แล้วใช้เส้นตอกอีกส่วนหนึ่งสานขวางสลับกันไปต้ังแต่ด้านบนถึง
ด้านล่าง การสานนิยมสานเป็น “ลายขวางไพห้า” ระหว่างสานผู้ทำต้องบังคับให้
รูปทรงป่องแคบตามลักษณะของงาน ส่วนบริเวณตรงกลางหรือกลางค่อนไปทางปลาย
จะมีการเจาะใส่งาอีกด้านละช่อง เพื่อให้เป็นส่วนท่ีปลาวิ่งเข้าและนำออก 

ประโยชน์ของไซดักปลา มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตของคนในอดีตทุกบ้านจะทำไซไว้
ใช้เองโดยจะนำไซไปดักไว้ตามคลองท่ีน้ำไหลผ่าน  ซึ่งสถานท่ีดักก็จะมีอยู่ท่ัวไปตามไร่
ตามนา  ในฤดูฝนมีน้ำหลาก  ชาวบ้านออกไปทำไร่  ทำนา  ก็จะนำไซไปดักท้ิงไว้ด้วย  
ก็จะได้ปู  ปลาต่าง ๆ  มากมาย  บางครั้งอาจยกไซไม่ได้เนื่องจากหนักเพราะดักปลาได้
เกือบเต็มไซ  ปลาท่ีได้ก็จะนำไปประกอบอาหารสำหรับทุกคนในครอบครัว  แบ่งปันให้
เพื่อนบ้านบ้าง  โดยไม่ต้องซื้อขายกัน  ท่ีเหลือก็จะนำมาถนอมอาหารเช่น  ทำปลาร้า  
ปลาเค็ม  ปลาย่าง  เก็บไว้กินยามฤดูแล้ง  ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ท่ีสามารถ
หาปลากินได้อย่างเหลือเฟือ  

ข้อง  เป็นเครื่องจักสานชนิดหนึ่ง สานด้วยผิวไม้ไผ่ ปากแคบอย่างคอหม้อ มี
ฝาปิดเปิดได้ เรียกว่า ฝาข้อง ฝาข้องมีชนิดท่ีทำด้วยกะลามะพร้าว และใช้ไม้ไผ่สาน
เป็นรูปกรวย ปลายกรวยแหลมปล่อยเป็นซี่ไม้ไว้เรียกว่า งาแซง ข้องใช้สำหรับใส่ ปลา
ปู กุ้ง หอย กบ เขียด 

การใช้งาน ใช้ใส่ปลา กุ้ง หอย ทุกชนิด ใช้ในเวลาท่ีออกหาปลา โดยผูกข้องไว้
ท่ีเอว ถ้าจับปลาท่ีมีขนาดใหญ่นิยมใช้ข้องเป็ด เพราะปลาไม่ต้องงอตัวอยู่ในข้อง ปลา

จะนอนตามความยาวของตัวข้อง จะทำให้ปลามีชีวิตอยู่ได้นาน ถ้าขังปลาด้วยข้องเป็ด
แล้วนำไปแช่น้ำท่ีไหล ยิ่งจะทำให้ปลามีชีวิตอยู่ได้หลายวัน 

อุปกรณ์ในการสานข้อง 
1.ไม้ไผ่ท่ีจักป็นเส้น เเละเหลาเป็นเส้นบางๆตามความยาวที่ต้องการ 
2.มีดสำหรับเหลา 1 อัน ต้องเป็นมีดท่ีคม 
3.เศษผ้าสำหรับพันท่ีนิ้วชี้ ใช้งานเมื่อเหลาไม้ไผ่ป้องกันการบาดมือ 
4.ท่อนไม้ท่ีเหลาเป็นทรงกลม สำหรับทำเเบบขนาดของปากตะข้อง 
วิธีการทำ 
1.นำไม้ไผ่ท่ีเป็นลำมามาผ่า เเล้วจักให้เป็นเส้นๆ เสร็จเเล้วเหลาให้เป็นเส้น

บางๆ จะใช้เฉพาะท่ีผิวเปลือกนอกในการสานตะข้อง เพราะจะมีความทนทาน กว่า
การใช้ใส้ข้างใน 

2.ในการเหลาจะเหลาไว้หลายขนาด ถ้านำมาสานท่ีตัวข้องจะใช้เส้นท่ียาว
เเละเเบน ถ้านำมาทำท่ีปากข้องจะใช้เส้นเล็กเเละกลม เพื่อความเเน่นหนา เเละคงทน 

3.ทำการสานโดยสานต้ังเเต่ฐานของตะข้องขึ้นมาก่อน โดยสานเป็น 
การสลับ 1 เว้น 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
งานจักสานไม้ไผ่ด้านสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย 
 การจักสานสำหรับท่ีอยู่อาศัยหลักแล้วจะให้ไม้ไผ่ในงานโครงสร้าง และเป็น
ส่วนหนึ่งของบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย เช่น ฝาขัดแตะ รั่วไม้ไผ่ สานเสวียน เป็นต้น  

 

 
  
กลุ่มวิสาหกิจบ้านต้าม 

การจักสาน เป็นงานหัตถกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการนำเอาไม้ไผ่ขนาดเล็กและ
ยาวตามท่ีกำหนด มาขัด หรือสาน กันจนเป็นช้ินงาน เช่น เส่ือ หรือภาชนะอื่นๆ เช่น 
ตะกร้าเข่ง ชะลอม หรือของใช้อื่นๆ ท่ีปัจจุบันได้มีการออกแบบ ประยุกต์ตามความ
ต้องการการใช้งานทำให้เกิดรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายมากกว่าเมื่อในอดีตท่ีมักจะ
สานของท่ีต้องใช้จำเป็นในครัวเรือนกับการทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ วัสดุท่ีใช้นำมา
จักสานมาจากจากธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หวาย 

 ชุมชนบ้านต้าม ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นชุมชน
เกษตรกรรม เป็นชุมชนท่ีมีอายุกว่า 150 ปี สภาพแวดล้อมมีภูเขาล้อมรอบและมีลำ
ห้วยต้ามไหลผ่านหมู่บ้าน มีพื้นท่ีป่าชุมชนท่ีสมบูรณ์ โดยเฉพาะพื้นท่ีป่าไผ่ท่ีมีเป็น
จำนวนมาก โดยทางชุมชนได้มีข้อตกลงในการใช้ไม้ไผ่ร่วมกัน ชุมชนบ้านต้ามใช้ไม้ไผ่ 
นอกจากนำไม้ไผ่มาจัก และนำมาถักเป็นเส้นขายให้กับพ่อค้าแล้ว ชาวบ้านท่ีนี่ยังมีการ
นำมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในครัวเรือน การทำเกษตรกรรม และประมง 
เช่น ไหนึ่งข้าว ซ้าหวดข้าว แอ๊บข้าว (กระต๊ิบข้าว) กระบุง ตระกร้า กระด้ง หมวก ฯลฯ  
นอกจากนั้นยังรวมไปถึงเครื่องจักสานท่ีใช้ในพิธีกรรมของชุมชน คือ "ตาแหลว" 
ประเภทต่าง ๆ ตามความเช่ือท่ียึดโยงใจของคนในชุมชนมาต้ังแต่บรรพบุรุษ รวมถึง
การสานไม้ไผ่ให้เป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น กบและม้า ในปัจจุบันกลุ่มจักสานบ้านต้าม 
ได้จดทะเบียนเป็น “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านต้าม” แล้ว และได้มีการปรับประยุกต์
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าท่ีเป็น
นักท่องเท่ียวต่างถิ่นมากยิ่งขึ้น 
ชนิดของไม้ไผ่ที่ใช้ในการจักสาน 
 ไม้ไผ่ท่ีทางกลุ่มจักสานบ้านต้าม นิยมนำเอามาใช้ในงานจักสาน มี 3 ชนิด 
ได้แก่ ไม้ไผ่ข้าวหลาม ไม้ไผ่เฮี้ย และไม้ไผ่บง ซึ่งแต่ละชนิดนำมาใช้ในงานท่ีแตกต่างกัน
ไปตามความเหมาะสมของเนื้อไผ่ 

1. ไม้ไผ่ข้าวหลาม  
เป็นไผ่ท่ีขึ้นตามป่า ผิวเป็นคายออกเขียวจัด ปล้องยาวประมาณ 2 ฟุต เนื้อไม้

หนากว่าไม้ไผ่เฮี้ย ผิวจะมีความชุ่มกว่าไม้ไผ่เฮี้ย ทำให้ได้เส้นตอกท่ีเหนียวและกว้าง ไม่
แข็ง นำมาสานได้ง่าย 

 
 
 



 
2. ไม้ไผ่เฮี้ย 

เป็นไผ่ท่ีขึ้นตามป่า ปล้องยาวมาก บางปล้องถึง 4 ฟุต ผิวจะออกคาย
เหลือง เนื้อไผ่เฮี้ยจะมีความบางไม่หนาเหมือนกับไม้ไผ่ข้าวหลาม เมื่อเนื้อไผ่
แห้งจะกรอบหักง่าย ดังนั้นจึงนำมาจักสานได้เป็นบางส่วน 

3. ไม้ไผ่บง 
มีท้ังไผ่บงท่ีขึ้นตามป่า และไผ่บงท่ีปลูกในบ้าน ลำไผ่โตปานกลาง 

นิยมนำมาจักสานได้หลากหลายชนิด เพราะเส้นตอกมีความเหนียว แต่จะ
นิยมทำให้มีเส้นแข็งกว่าตอกไม้ไผ่ข้าวหลาม 

 
การเตรียมตอกตามชนิดของไม้ไผ่ 

   
เส้นตอกมีขนาดเล็ก  
มีความแข็ง ใช้ไม้ไผ่บง 
และไม้ไผ่เฮี้ยในการทำ  

เส้นตอกมีขนาดปานกลาง
ไปถึงขนาดใหญ่แล้วแต่
การใช้งาน มีความแข็ง ใช้
ไม้ไผ่บงและไม้ไผ่เฮี้ย 
ในการทำ  

เส้นตอกมีขนาดใหญ่ มี
ความอ่อนของเส้นตอก ใช้
ไม้ไผ่ข้าวหลาม และไม้
ไผ่เฮี้ยในการทำ  

 
 

วิธีการเลือกไม้ไผ่มาใช้ในการจักสาน 
 ต้องคัดเลือกไม้ไผ่ท่ีมีลำต้นตรง ปล้องยาวสวย ไม่มีแมลงเจาะ อายุของไม้ไผ่
ประมาณ 2-3 ปี จึงจะเหมาะกับการนำมาจักสาน ถ้าหากอายุไม้ไผ่เกิน 3 ปีข้ึนไป เนื้อ
จะแข็งทำให้เวลานำมาจักสานจะมีความกรอบ หักง่าย 
วิธีการดูแลไม้ไผ่ก่อนนำมาจักสาน 
 เมื่อนำไม้ไผ่มาจักเป็นเส้นตอกแล้ว จะต้องมีการนำเอาไปแช่น้ำซาวข้าวพร้อม
กับยากันช้ืนก่อน 1 คืน หลังจากนั้นนำออกมาตากแดด 3 แดดจึงจะนำมาจักสานเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้  
 
อุปกรณ์/เคร่ืองมือที่ใช้ในการจักสานไม้ไผ่ 

 

1. มีด หรือพร้า 
2. เหล็กปลายแหลม มีหลายขนาด
ใช้สำหรับ การช่วยเวลาท่ีจะเก็บ
ปลายตอก 
3. ดินสอ  
4. กรรไกร 
5. คีม 
6. ค้อน 
7. ลวดอ่อน 
8. เล่ือย 

 
 
 



 
ลวดลายในการจักสาน 
 สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจักสานบ้านต้ามจะมีอยู่ 6 ลายด้วยกัน ดังนี้ 

   
ลายตาแหลว ลายตาน/ลายธรรมดา ลายสอง 

   

ลายสองขัดดีตาหล่ม ลายข้ามห้ายกสาม ลายดอกไม้ 
 
ผลิตภัณฑ์จักสานของกลุ่ม 
1. งานจักสานไม้ไผ่ด้านประเพณีและพิธีกรรม 

ส่วนมากท่ีนำมาจักสานในงานพิธีกรรมก็จะมี “ตาแหลว” ในรูปแบบต่างๆ 
อาทิเช่น ตาแหลวหมายนา ตาแหลวกันผี ตาแหลว 7 ช้ัน หรือตาแหลวคาเขียว ซึ่งก็มี
ความหมายแตกต่างกันออกไป กลุ่มจักสานบ้านต้ามได้ทำอยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือ  
ตาแหลวหมายนา และตาแหลวกันผี เนื่องจากสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันปกติเพื่อ

ลบล้างอัปมงคล เสริมบารมี ซึ่งท้ัง 2 ประเภทนี้สานง่าย ใช้ตอกไม่เยอะ และสามารถ
ถ่ายทอดให้กับผู้ท่ีสนใจได้ง่ายด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 

  ตาแหลวหมายนา  ตาแหลวกันผี  
 

2. งานจักสานไม้ไผ่ที่ใช้ในบ้าน 

 

ไหข้าว เป็นภาชนะใช้นึ่งข้าว
ของคนภาคเหนือและอีสาน 
นิยมใช้ไม้ไผ่บงและไม้ไผ่เฮี้ย
ในการสาน เวลาสานต้องทำ 
2 ช้ัน โดยช้ันนอกใช้ลายตาน 
ข้างในใช้ลายสอง 
 



 

 

ไหข้าวฟื้น หรือไหข้าวลาว
เป็นภาชนะใช้นึ่งข้าว นิยมใช้
ไม้ไผ่ข้าวหลามและไม้ไผ่เฮี้ย 
ในการสาน ตรงก้นจะสาน
เป็นลายตาน ส่วนตัวไหจะ
สานเป็นลายสามขัดดี 
 

 

ซ้าหวด ใช้รองข้าวตอนท่ีเรา
ซาวข้าวที่แช่ไว้ก่อนจะนำไป
นึ่ง นิยมใช้ไม้ไผ่บง และไม้ไผ่
เฮี้ย ส่วนลวดลาย ตรงก้นจะ
สานเป็นลายสอง ส่วนตัวซ้า
จะสานด้วยลายตาน 
 

 

ฝาผอง  ใช้เป็นฝาสำหรับปิด
ไหข้าวเวลานึ่งเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ไอน้ำออกนอกไหข้าว 
ทำให้ข้าวสุกเร็ว หรือบางคน
นำมาใส่ของกิน ของใช้
แล้วแต่ความชอบ ในการสาน
นิยมใช้ไม้ไผ่บงและไม้ไผ่เฮี้ย 
ส่วนลวดลายจะเป็นลายสอง
ขัดดีตาหล่ม 
 

 

แอ๊บข้าว/กระต๊ิบข้าว ใช้ใส่
ข้าวเวลาท่ีนึ่งสุกแล้ว 
ส่วนมากจะใช้ไม้ไผ่บงและไม้
ไผ่เฮี้ยในการสาน สานด้วย
ลายสองขัดดีตาหล่ม 
 
 
 
 
 

   
   

ก๋วย/ชะลอม  สามารถนำเอาไปใส่ของกิน ของใช้ ของฝากหรือใส่ขาไม้ไผ่ทำ
เป็นถังขยะ กระถางต้นไมก้็ได้ นิยมใช้ไม้ไผ่บง และไม้ไผ่เฮี้ย ในการสาน 
ขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการ สานด้วยลายตาแหลว 
 



 

 
ลายข้ามห้ายกสอง 

 
ลายสอง 

ด้ง/กระด้ง ใช้สำหรับทำความสะอาดข้าว หรือบางคนก็นิยมนำมาใส่ของ 
นิยมสานด้วยไม้ไผ่บง และไม้ไผ่เฮี้ย ขนาดแล้วแต่ความต้องการของคนใช้ 
ลวดลายแล้วแต่ความถนัดของคนสาน ส่วนมากจะนิยมสานด้วยลายข้ามห้า
ยกสอง และลายสอง 

 

ซ้าปู๋มเม่น/ตระกร้าใหญ่ 
(ขนาดใหญ่) ใช้ใส่ของต่างๆ
นิยมสานด้วยไม้ไผ่บง และไม้
ไผ่เฮี้ย สานด้วยลายสอง 
 
 
 

 

ซ้าปู๋มเม่น/ตระกร้าเล็ก  
(ขนาดเล็ก) ใช้ใส่ของต่างๆ
นิยมสานด้วยไม้ไผ่บง และไม้
ไผ่เฮี้ยตัวซ้าสานด้วยลายตาน
ปากซ้าสานด้วย 
 
 

 

 

ซ้าหวดประยุกต์/ตะกร้า
ประยุกต์ ประยุกต์มาจากซ้า
หวด แล้วนำหวายมาทำเป็น
คัน สำหรับห้ิวใส่ของต่างๆ
นิยมสานด้วยไม้ไผ่บง และไม้
ไผ่เฮี้ย ก้นสานด้วยลายสอง 
ตัวตะกร้าสานด้วยลายตาน 

นอกจากนั้นยังได้ปรับประยุกต์นำมาเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆ ที่ทำให้ลูกค้า 
มีทางเลือกในการซ้ือมากข้ึน  

  
 

ถาดใส่ขนมหรือ
อาหารว่าง 

กล่องใส่เครื่องประดับ 
ของใช้ 

ท่ีชงกาแฟ 



 

  

 

พานพุ่มทึบ พานพุ่มโปร่ง พานแบน 
 
 

  

   
งานจักสานไม้ไผ่ในวิถีชีวิตการดำรงชีวิต ได้แก่ ในการทำเกษตร การประมง  

  
ไซหาปลา ข้องพร้า 

 
 
 
 

งานจักสานไม้ไผ่การละเล่น ของเล่น 

   
ปลา กบ ม้า 

 
จักสานวิถีลัวะ อำเภอบ่อเกลือ  
 ชนเผ่าลัวะในพื้นท่ีจังหวัดน่าน ส่วนใหญ่มีถ่ินฐานบ้านเรือนกระจายอยู่ในพื้นท่ี
อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลางและอำเภอปัว 
แต่จะมีมากอยู่ในอำเภอบ่อเกลือ และพบมากท่ีสุดในตำบลดงพญาและตำบลบ่อเกลือ
ใต้ ชาวลัวะอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ไม่นิยมแต่งงานกับคนนอกกลุ่ม และห้าม
แต่งงานกับคนท่ีเป็นญาติพี่น้องหรือญาติสนิท ชาวลัวะใช้ชีวิตอยู่กับผืนป่า ด้วยการหา
ของป่าล่าสัตว์ไว้ดำรงชีวิต พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ มีวัฒนธรรม ภาษา พิธีกรรมตาม
ความเช่ือเป็นของตนเอง ชนเผ่าลัวะนับถือผีและมีความเช่ือว่า ผีป่า ผีน้ำ ผีบรรพบุรุษ 
คอยคุ้มครองปกปักรักษาป่าและหมู่บ้าน สะท้อนให้เห็นความสำนึกเคารพต่อธรรมชาติ 
พิธีกรรมส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและการรักษาโรคเพื่อให้หายจากการ
เจ็บป่วยตามความเช่ือ ชาวลัวะนิยมเล้ียงหมู ไก่ สุนัข ปลูกข้าวไร่ โดยใช้วิธีการเกษตร
แบบด้ังเดิมและยังจักสานกระบุงหรือตะกร้าและภาชนะอื่นๆ ไว้ใช้ในครัวเรือน รวมถึง
เครื่องจักสานทางการเกษตร การประมง และพิธีกรรมความเช่ือต่าง ๆ ซึ่งเครื่องจัก
สานต่างๆ บ่งบอกถึงการดำรงชีวิตท่ียังคงพึ่งพาฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะไม้
ไผ่ ท่ีถือเป็นไม้คู่กับวิถีชีวิตของชุมชนลัวะก็ว่าได้ 



 
ชุมชนลัวะบ้านห้วยหมี :  วิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับเคร่ืองจักสาน ต้ังแต่เกิดจนวัน
สุดท้ายของชวิีต 

บ้านห้วยหมี หมู่ท่ี 6 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป็นหมู่บ้าน
ของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะอยู่บนพื้นท่ีสูงตามแนวตะเข็บชายแดนไทย กับเมืองเพียง แขวง
ไชยะบุรี สปป.ลาว หากย้อนอดีตไปเมื่อครั้งยังไม่มีการแบ่งปันเขตแดน ไทย-ลาว ถือได้
ว่าบริเวณเทือกเขาหลวงพระบาง เป็นท่ีต้ังของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะท่ียิ่งใหญ่ การปักปัน
เขตแดนทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะในบริเวณนี้ถูกแบ่งแยกออกจากกัน  แต่ในเชิง
ความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะในพื้นท่ีนี้ยังคงความสัมพันธ์ในรูปแบบเครือญาติ
กันอยู่ เห็นได้จากปัจจุบันที่กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะยังคงไปมาหาสู่กันตลอดเวลา 

 
วิถีชีวิตชุมชนลัวะบ้านห้วยหมี 
          ลักษณะเรือนในอดีตของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะบ้านห้วยหมี ปัจจุบันพบไม่มากนัก
ในชุมชน ลักษณะเป็นเรือนยกพื้นสูง หลังคามุงหญ้าคา ตัวบ้าน ฝาบ้าน โครงบ้านและ
ฟากทำจากไม้ไผ่ ทำประตูช่องเล็ก ๆ ไว้คอยสังเกตการณ์ภายนอกบ้าน และไม่นิยมทำ
บานหน้าต่างขนาดใหญ่ เนื่องจากต้ังอยู่บนท่ีสูงมีลมแรงตลอดเวลา หากเป็นช่วง
กลางคืนหรือหน้าหนาวมีอากาศหนาวเย็น เสาบ้านทำจากไม้เนื้อแข็ง ภายในบ้านจะจัด
ไว้เป็นสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็นห้องผี ห้องนอน ในส่วนของบ้านแบบใหม่ท่ีสามารถพบเห็น
ได้โดยท่ัวไปเป็นบ้านช้ันเดียว ยกใต้ถุนสูง ใต้ถุนบ้านจะใช้เป็นท่ีเก็บไม้ฟืน หลังคามุง
ด้วยสังกะสีหรือกระเบื้อง ส่วนโครงสร้างต่าง ๆ ของบ้านทำจากไม้เนื้อแข็งท้ังหมด 
ภายในบ้านยังคงจัดไว้เป็นสัดส่วนตามแบบด้ังเดิมตามความเช่ือของชาวลัวะ ปัจจุบัน
ชาวบ้านนิยมใช้สังกะสีและกระเบื้องมุงหลังคาแทนหญ้าคา ด้วยเหตุผลท่ีว่าไม่ต้อง
เปล่ียนหลังคาบ่อย ส่วนอีกเหตุผลหนึ่ง คือ หญ้าคาภายในชุมชนลดจำนวนลงเนื่องจาก 
วัว ควาย ท่ีชาวบ้านเล้ียงไว้ไปกินจนหมด  

ปัจจุบันชาวบ้านนิยมนำหญ้าคามามุงหลังคาห้องครัว ซึ่งจะแยกต่างหากออก
จากตัวบ้าน ห้องครัวจะใช้เป็นท่ีสำหรับทำอาหารและกินข้าวร่วมกัน ภายในห้องครัว
ยังใช้เป็นท่ีเก็บผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว ฟักทอง เผือก มัน พริก ข้าวโพด 
รวมทั้งเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ โดยจะแขวนไว้บนท้ิงท่ีควันไฟสามารถลอยไปถึง เพราะถือ
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช ท้ังนี้เพื่อเป็นการป้องกันเช้ือรา
จากความช้ืนและแมลงต่าง ๆ เข้ากัดกิน 

ลักษณะการตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่ม และฝาบ้านท่ีสร้างด้วยไม้ไผ่สาน 
 
เรือนแม่เตาไฟฝาสานด้วยไม้ไผ่ 
        ในด้านของประโยชน์ใช้สอยนั้น ถือว่าเรือนลัวะมีความมั่นคงแข็งแรง แม้จะใช้
ไม้ฟากมาทำฝา และฟื้นเรือน แต่ใช้ไม้จริงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งมาทำเป็นโครงสร้างหลัก 
ทำให้มั่นคงแข็งแรง ขณะเดียวกันการสุมไฟตลอดท้ังคืน ก็สามารถป้องกันความช้ืน ซึ่ง
มีอยู่ค่อนข้างมากบนภูเขาสูง ฟากไม้ไผ่จะเป็นสีเหลืองเข้มและเงามันขึ้นตามอายุการ
ใช้งานไม่มีมอดกิน เนื่องจากการรมควันไฟช่วยรักษาเนื้อไม้ไว้ได้อย่างดี  



 
        นอกจากในเรือนไฟจะมีเตาไฟแล้ว ส่ิงท่ีสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ หิ้งผี โดยหิ้งผี
ในเรือนลัวะอยู่เบื้องหัวนอนในมุมบ้านเยื้องกับแม่เตาไฟ เป็นหิ้งท่ีทำจากไม้ไผ่ ซึ่ง
ประกอบข้ึนง่ายๆ แล้วแต่ละครัวเรือน เพื่อให้เป็นที่สถิตของวิญญาณบรรพบุรุษสายแม่ 
โดยจะมีการเซ่นไหว้ผีตามโอกาสสมควร หรือในช่วงเช้าเมื่อนึ่งข้าวทำแกงเสร็จ 
ชาวลัวะจะแบ่งก้อนข้าวเหนียวเล็กพร้อมอาหาร ไปวางไว้บนหิ้งและกล่าวเชิญชวนให้ผี
บรรพบุรุษได้มากิน หลังจากนั้นสมาชิกในครัวเรือนค่อยกินต่อ หรือหากกรณีท่ีสมาชิก
ในครัวเรือนเจ็บป่วย ก็จะไปตามหมอผีมาทำพิธี เช่นไหว้ด้วยไก่ เหล้า เทียน ดอกไม้ 
หรือแม้แต่การผิดผี ก็ต้องมาขอขมาและปรับไหม ก็คือ ต้องมาแก้บนขอขมาจากผี
บรรพบุรุษและผีเรือน จึงจะส้ินพิธี 
 

 
 
 
 
 
 

หิ้งแม่เตาไฟทำจากไม้ไผ่ 

 จากประวัติศาสตร์ของชุมชนและวิถีการดำเนินชีวิตของชาวลัวะบ้านห้วยหมี 
จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กับไม้ไผ่ เครื่องจักสานในมิติต่างๆ ท้ังทางด้านการดำเนิน
ชีวิต วิถีการผลิต การหาอยู่หากินรวมถึงพิธีกรรมความเช่ือจะมีเรื่องไม้ไผ่และงานจัก
สานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ  ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้นำเอารูปแบบเครื่องจักสานใน
รูปลักษณะต่างๆ ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะเมืองน่าน มาให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจและ
เห็นภาพท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น  
งานจักสานไม้ไผ่ด้านประเพณีและพิธีกรรม 
การเกิดการคลอดบุตร 

วิถีของพี่น้องลัวะอำเภอบ่อเกลือ ถือว่ามีความสัมพันธ์กับไม้ไผ่มาต้ังแต่เกิด
จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต กล่าวคือ ในอดีต การเกิดการคลอดบุตร ผู้หญิงลัวะบ้านห้วย
หมี แม้จะต้ังท้องจนท้องแก่ยังต้องทำงานตามปกติ ท้ังงานในครัวเรือน การหาอาหาร
พืชผักและงานในไร่ ไม่นิ่งอยู่กับท่ี มีความเช่ือว่าการทำงานเพื่อให้คลอดลูกง่าย เมื่อถึง
กำหนดคลอด หมอผีหรือหมอตำแยจะมาช่วยทำคลอด โดยมีญาติพี่น้องมาคอยเป็น
กำลังใจให้ ผู้ท่ียังทำหน้าท่ีหมอตำแยและยังคงทำคลอดอยู่ คือ แม่อุ้ยแก้ม และแม่อุ้ย
เผือ ซึ่งทำคลอดมาแล้วหลายสิบคน  
          หน้าท่ีแรกสุดของหมอตำแย คือ การร่ายคาถาปัดเป่าส่ิงช่ัวร้ายไม่ ให้มาข้อง
แวะหรือคำเป็นท่ีเป็นมงคลซึ่งเป็นภาษาลัวะ โดยมีข้อความท่ีไม่สลับซับซ้อนมากนัก 
คือ ขอให้ผีไม่มารบกวน ให้ช่วยปกปักให้คลอดง่าย ปลอดภัยท้ังแม่และลูก จากนั้นจึง
นำเอาผ้ามารองสำหรับทำคลอดและผูกผ้าขาวม้าไว้บนขื่อ ผู้ให้ผู้คลอดดึง ส่วนญาติพี่
น้องหรือสามีจะคอยต้มน้ำไว้บนแม่เตาไฟและจึงทำการนวดบีบท้องให้ผู้กำลังคลอด ซึ่ง
การบีบเค้นท้องก่อนคลอด จะทำให้หมอตำแยรู้ว่า เด็กในท้องกำลังนอนอยู่ในท่าไหน 
อีกนานเท่าไหร่ถึงจะคลอด และต้องพยายามให้หัวของเด็กให้มาอยู่ทางช่องคลอด 
เพราะจะทำให้คลอดง่าย 



 
        เมื่อเด็กคลอดจากท้องแม่แล้ว ผู้ท่ีทำหน้าท่ีตัดสายสะดือจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ท่ี
เป็นกลุ่มเครือญาติเดียวกัน หรือผู้เป็นพ่อ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ท่ีทำหน้าท่ีนี้มักเป็นผู้หญิงท่ีทำ
คลอดหรือหมอตำแย เพราะผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่รู้วิธี อุปกรณ์ท่ีจะมาตัดสายสะดือ ไม้
เฮี้ยะ (ไม้ไผ่ชนิดหนึ่งที่บางและมีความคม) เป็นไม้ไผ่ชนิดเนื้อแข็ง เม่ือนำมาเหลา
แล้วคมกริบเหมือนมีด และยังถือได้ว่าเป็นวัสดุที่มีความสะอาด ตัดแล้วสายสะดือ
ไม่ติดเชื้อและไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก  และถือเป็นประเพณีและความเช่ือร่วมของ
ชาวลัวะบ้านห้วยหมีว่า ผู้เป็นพ่อต้องเอารกเด็กใส่ไว้ในลูกน้ำเต้าแก่ ท่ีนำมาผ่าคร่ึง
และปิดด้วยตาแหลว จากนั้นจึงนำเอารกไปมัดผูกติดท่ีง่ามต้นไม้ใกล้บ้าน ซึ่งบริเวณท่ี
จะนำรกไปผูกติดจะต้องไม่สูงเกินไปและไม่ต่ำเกินไป ท้ังนี้ด้วยความเช่ือท่ีว่า หาก
ผูกมัดสูงเกินไป เด็กมักจะดิ้น สะดุ้งและร้องไห้งอแง และหากผูกมัดไว้ต่ำเกินไปสัตว์จะ
มากินและทำให้เด็กไม่สบาย ส่ิงช่ัวร้ายมารบกวนขวัญเด็ก รวมถึงความเช่ือท่ีว่า หากผู้
เป็นพ่อถือรกข้างไหน ทารกเมื่อเติบโตมาจะถนัดข้างนั้น เช่น ถือรกด้วยมือขวา เด็กก็
จะถนัดมือขวา หากถือด้านซ้ายเด็กก็จะถนัดด้านซ้าย ซึ่งส่วนใหญ่พ่อหรือคนท่ีนำรกไป
วางไว้คบไม้จะถือด้วยมือขวามากกว่ามือซ้าย 
 
 
       
           
 
 
 
 
 

  ตาแหลวห้าแฉก 

การตายและการทำศพ 
ในอดีตการมีคนตายในบ้านจะกินเวลาอย่างมากท่ีสุดก็ช่ัวข้ามวันข้ามคืน คือ 

ตายเช้าฝังเย็น ตายบ่ายฝังเช้า เป็นต้น การทำศพมีขั้นตอน ดังนี้ ลูกหลานจะถูกเรียก
มาช่วยอาบน้ำศพ จากนั้นจึงนำศพคนตายมาห่อด้วยสาดหรือเสื่อไม้ไผ่ผืนใหญ่    
ใช้เปลือกเถาวัลย์หรือเปลือกไม้เหนียว มัดหัวท้ายให้แน่น จากนั้นจะนำไม้ไผ่มาสาน
เป็นหับ (คล้าย ๆ กับภาชนะท่ีขังหมูของทางภาคเหนือ) หรือชลอมขนาดใหญ่กว่า
คนตาย แล้วเอาสาดมารอง และตามด้วยศพผู้ตายที่ห่อด้วยสาด พอถึงวันท่ีต้องนำ
ศพไปฝังท่ีบริเวณป่าช้า ชาวบ้านจะช่วยกันหามศพ โดยใช้ไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็งเป็นคาน
สอด แล้วหามไปหลุมฝังศพ  จากนั้นหมอผีจะทำพิธีเป็นภาษาลัวะ ใจความว่า ขอให้
คนตายไปอยู่ชอบ อยู่ดีมีสุข ไม่ต้องห่วงเป็นกังวลใดๆ ท้ังคนข้างหลังและภาระหน้าท่ี 
ลูกเมีย ญาติพี่น้อง และก็ขออวยพรให้คนท่ีอยู่ข้างหลังอยู่ดีมีสุข เมื่อกล่าวเสร็จ ก็จะให้
ลูกหลานได้ดูหน้าคนตายเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนท่ีจะนำศพหย่อนลงหลุม จากนั้นจะมี
การโกยดินและเอาหินกลบตามลงไปจนมิดปากหลุม ข้างศพท้ังส่ีมุมจะเอาไม้ขนาด
ท่อนแขนปักลึกลงไป แล้วเอาไม้ไผ่ลำยาวกว่าหลุมเล็กน้อยวางพาดลงระหว่างหลักไม้ท่ี
ปักไว้จนเต็มพื้นท่ี ใช้ไม้พาดขวาแพไม้ไผ่แล้วมัดติดกับหลัก เพื่อปิดปากหลุมให้มั่นคง
แน่นหนา จากนั้นโกยดินและหินก้อนใหญ่ไปกลบทับบนไม้ไผ่อีกช้ันหนึ่งเพื่อให้พอ
มั่นใจว่าสัตว์จะไม่มาคุ้ยเข่ียศพได้และบนหลุมฝังศพ หมอผีจะนำเอาเศษดินมากองทับ
ช้ันบนอีกรอบหนึ่ง เกล่ียให้เรียบและวาดเป็นรูปคนนอนพร้อมกับนำเอาตามแหลวมา
ปักไว้บริเวณหลุมฝังศพแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้เป็นหลุมฝังศพของคนตาย  
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าไม้ไผ่และเครื่องจักสานมีความสัมพันธ์กับวิถีชุมชนลัวะ
ต้ังแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต และในขณะท่ียังมีชีวิตอยู่ ไม้ไผ่ งานจักสานก็ยังคง
รับใช้ผู้คนในพื้นท่ี ท้ังในด้านงานจักสานท่ีใช้ในบ้าน งานจักสานไม้ไผ่ในวิถีชีวิตการ
ดำรงชีวิต ได้แก่ ในการทำเกษตร การประมง งานจักสานไม้ไผ่การละเล่น ของเล่น 



 
และงานจักสานไม้ไผ่ด้านสถาปัตยกรรมท่ีอยู่อาศัย มาต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
นอกจากนั้นส่ิงท่ีมีอยู่ทุกครัวเรือนของชุมชนลัวะ คือ ต๋าแหลว 
 ก่อนท่ีเราจะขึ้นบ้านของพี่น้องชาวลัวะ เราจะพบเห็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งท่ี
ผูกติดไว้กับประตูหน้าบ้าน ซึ่งสานด้วยไม้ไผ่เป็นเหล่ียมต่าง ๆ พี่น้องลัวะหรือคน
พื้นเมืองเหนือ เรียกว่า ตาแหลว ในภาษาเหนือ หมายถึง ตาเหยี่ยว เป็นเครื่องหมาย
ทางพิธีกรรมตามความเช่ือของคนล้านนาเพื่อแสดงอาณาเขตท่ีมีเจ้าของ เขตหวงห้าม 
และยังเช่ือว่าจะสามารถปกป้องพื้นท่ีนั้นให้คลาดแคล้วจากภัยพิบัติท้ังปวง และจะ
นำมาใช้ในพิธีแฮกนา แฮกไร่ข้าวด้วย   

 
 
    
 
 
 
 
 
ตาแหลวหลวง                 
 
 
 
 
 
 
ตาแหลวง 7 ช้ัน 

งานจักสานไม้ไผ่ที่ใช้ในบ้าน 
1.  กระด้ง เป็นอุปกรณ์ ท่ีชาวลัวะใช้ในการล่อนข้าวหรือตากเมล็ดพันธุ์ ต่างๆ 
นอกจากนี้ ยังใช้รองในการทำขนม ตัวกระด้งทำมาจากไม้ไผ่ และในการสานกระด้งนั้น
จะสานจากส่วนกลางให้เรียบร้อยก่อน แล้วจากนั้นจะทำการตัดขอบและดัดให้โค้งเป็น
วงกลมเพื่อท่ีจะทำสันกระดังหรือขอบกระด้ง ซึ่งการทำขอบกระด้งนั้นเพื่อให้กระด้ง
แข็งแรงทนทานกับการใช้งาน ส่วนมากชาวลัวะจะนำไปผิงไฟไว้ เพื่อให้เนื้อไม้ไผ่แห้ง
สนิท สีสวยและใช้ประโยชน์ได้นาน 

กระด้งของชาวลัวะบ้านห้วยหม ี
2. ก่องข้าว/กระต๊ิบข้าว 
  ภาชนะสำหรับใส่ข้าวเหนียวนึ่ง สานด้วยไม้ไผ่ มีขนาดและรูปทรง
ต่างๆ กัน ก่องข้าวของชาวลัวะ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนฐาน มักจะทำด้วยไม้
เป็นรูปกากบาทติดอยู่กับส่วนก้น เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับต้ัง ตัวก่อง มักสานก้นเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมหรือกลม ต่อขึ้นมาเป็นทรงกระบอกคอคอดเข้าเล็กน้อย ส่วนท่ีสามคือ ฝา มี
ลักษณะเป็นฝาครอบ มักจะมีหูสำหรับร้อยเชือก ท่ีใช้เป็นท่ีหิ้วหรือแขวนมาจากตัวก่อง 
รูปแบบของก่องข้าวในปัจจุบัน ได้วิวัฒนาการเปล่ียนไปจากก่องข้าวด้ังเดิมบ้าง เช่น 

http://www.archives.mju.ac.th/web/?p=1099


 
สานด้วยพลาสติกแทนตอก และมีรูปทรงแปลกๆ แต่ไม่สวยงามไม่สมบูรณ์ลงตัวเหมือน
ก่องข้าวที่สานด้วยไม้ไผ่ 
3. แอ๊บข้าว/กระต๊ิบข้าวเล็ก 
 ภาชนนะใส่ข้าวเหนียวเช่นเดียวกับกล่องข้าว แต่มีขนาดเล็กกว่า สำหรับ
พกพาติดตัวเวลาไปทำงานนอกบ้านหรือไปไร่ข้าวหรือเข้าไปป่า แอ๊บข้าว มี
ส่วนประกอบสำคัญคือ ตัวแอ๊บ รูปร่างคล้ายกล่องส่ีเหล่ียมผืนผ้า ฝาแอบรูปร่างเหมือน
ตัวแอ๊บแต่ขนาดใหญ่กว่า เพราะใช้ครอบแอ๊บข้าว แอ๊บข้าวเหมาะสำหรับพกใส่ถุงย่าม 
ห่อผ้าคาดแอวออกไปทำนาทำไร่ เช่นเดียวกับกล่องใส่อาหารในปัจจุบัน  ก่องข้าว
และแอ๊บข้าวของชาวลัวะ เป็นเครื่องจักสานท่ีมีความสมบูรณ์ ท้ังในด้านรูปแบบและ
ประโยชน์ใช้สอย สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตและสภาพภูมิประเทศท่ีชาวลัวะจะ
อาศัยอยู่บนภูเขาสูงและประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การทำไร่ข้าว หาของป่า 
ฉะนั้น การมีแอ๊บข้าวหรือก่องข้าว ถ้าเป็นแอ๊บข้าวขนาดใหญ่จะเอาไว้ใส่ข้าวภายใน
ครัวเรือน สำหรับสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องกินกันหลายคน ส่วนแอ๊บข้าวขนาดเล็ก จะ
มีไว้สำหรับเอาไปในไร่ข้าวหรือหาของป่าสำหรับคนๆเดียว 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.  บุง/กระบุง) (วิน (ภาษาลัวะ)) 
 บุงเป็นภาชนะสานสำหรับใส่ของ เช่น ใส่ข้าวหรือของใ ช้ต่าง ๆ บุงของ
ชาวลัวะเมืองบ่อเกลือจะมีขนาดค่อนข้างเล็กกว่ากระบุงของคนพื้นราบ ท้ังนี้เป็นเพราะ
ต้องการลดน้ำหนักของบุงให้น้อย เพราะบุงของชาวลัวะใช้หาบของในภูมิประเทศท่ี
เป็นเนินหรือภูเขา ไม่สามารถหาบของท่ีมีน้ำหนักมากเหมือนกับบุงของคนพื้นเมือง  
ซึ่งเป็นพื้นราบ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้บุงของชาวลัวะ มีลักษณะป้อมกลม ไม่เป็นเหล่ียม
เหมือนกระบุงพื้นราบนั้น ซึ่งช่วยให้บุงมีความคงทนไม่แตกหักเสียหายง่าย เมื่อกระทบ
กระแทกกับส่ิงอื่น ๆ เช่น ไม้ พงหญ้า เพราะเส้นทางจากบ้านไปไร่จะมีทางค่อนข้าง
แคบ รวมถึงก่อนท่ีจะนำบุงไปใช้งานชาวลัวะบ้านห้วยหมีจะนิยมนำไปย่างไฟบนหิ้งแม่
เตาไฟ เป็นเวลาหลายวันหรือเป็นเดือน ทำให้บุงมีความคงทนและใช้งานได้นาน 
  
 
  
 
 
 
 
 
 5. ชะลอม/ก๋วยเปอะ, ส้า) (โยง) ภาษาลัวะ 
 ก๋วยหรือเปอะ (โยง) ภาษาท่ีชาวลัวะเรียกกัน ซึ่งใช้เรียกเครื่องจักสานทำจาก
ไม้ไผ่มีลักษณะล้ายกับแข่งตะกร้า หรือชะลอมท่ีใช้บรรจุส่ิงของต่าง ๆ  โดยสมัยก่อน
นั้นยังไม่มีภาชนะสำหรับใส่ของท่ีหลากหลาย จึงมักใช้ก๋วยหรือเปอะไว้ใส่ผลผลิตเก็บไว้
หรือใช้ขนย้ายส่ิงของและสัตว์เล้ียง ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องจักสานท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของพี่น้องลัวะมาช้านาน ก๋วยจึงมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความรู้การสืบ



 
ทอดหรือประเภทของสินค้าท่ีต้องการจะใส่ ความรู้เดิมท่ีถ่ายทอดมาของท้องถิ่นนั้นๆ 
ก๋วยหรือเปอะ ทำมาจากไม้ไผ่ ซึ่งถือว่าเป็นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มพี่น้องลัวะ ท่ีต้องเดินทางไปไร่สวนเกือบทุก
วัน การมีก๋วยหรือเปอะ จึงมีความสะดวกและบรรจุส่ิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น ข้าว 
เครื่องมือการเกษตร ซึ่งสามารถพบเห็นได้โดยท่ัวไปในหมู่บ้านของชาวลัวะ 
ก๋วยเปอะ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากไม้ไผ่ล้วน ๆ ทรงสูง มีความแข็งแรงทนทานสามารถ
ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 
 
 
 
 
 
          

 
ก๋วย(เปอะ) โยง(ภาษาลัวะ) 

6.  ซ้าหวด  
 ซ้าหวด หมายถึง เครื่องจักสานพื้นบ้านล้านนาและของชนเผ่าลัวะ ใช้ใส่ข้าว
หม่า หรือข้าวเหนียวที่แช่น้ำไว้เพื่อล้างให้หมดกล่ินก่อนจะนำไปนึ่ง ท่ีก้นของซ้าหวดจะ
มีไม้กลม 2 อันวางขัดเป็นกากบาทท่ีมุมท้ังส่ีเพื่อช่วยรับน้ำหนัก และเสริมความ
แข็งแรงอีกขั้นหนึ่ง รูปทรงของซ้าหวดนี้อาจจะต่างกันไปบ้าง คือบางคนอาจสานเป็น
ทรงป้อม หรือบางคนอาจสานเป็นทรงกระบอกปากผายต่ีเหมือนกัน 
           
 

 
 
 
 

 
  
 

ก๋วยตาห่าง(โยงห่าง (ภาษาลัวะ) 
 
7.  หวดนึ่งข้าว  
 เป็นเครื่องใช้ อย่างหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของชาวบ้านทุกวันจะต้อง
ใช้หวดนึ่งข้าวเป็นประจำ การนึ่งข้าวเหนียวด้วยหวดนั้นนับว่าเป็นวิธีง่ายและสะดวก
ท่ีสุด ดังนั้น   หวดนึ่งข้าวจึงเป็นเครื่องใช้ท่ีมีความจำเป็นและคงอยู่กับวิถีชีวิตของกลุ่ม
พี่น้องลัวะเมืองน่านและบ่อเกลือ ท่ีนิยมบริโภคข้าวเหนียวเป็นหลัก การนึ่งข้าว
ชาวบ้านนิยมนึ่งกันต้ังแต่ตอนเช้าตรู่และให้เพียงพอต่อสมาชิกในครอบครัว ถ้าสังเกต
ว่าสมาชิกในแต่ละครอบครัวมีมากน้อยขนาดไหน ให้สังเกตท่ีแอ๊บข้าว ถ้ามีแอ๊บข้าว
เยอะ แสดงว่าครัวเรือนนั้นมีสมาชิกมาก เมื่อนึ่งข้าวเสร็จและทานข้าวพร้อมกันตอน
เช้า สมาชิกในครัวเรือนก็ต่างแยกย้ายกันไปทำงาน และจะมารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อ
ทานอาหารเย็นร่วมกัน ซึ่งถือเป็นกิจวัตรประจำวันท่ีคุ้นชินตาสำหรับพี่น้องลัวะ ซึ่ง
หวดนึ่งข้าวจะมีหลายขนาด ถ้ามีสมาชิกในครัวเรือนมาก ก็จะใช้หวดนึ่งข้าวท่ีมีขนาด
ใหญ่ หากมีสมาชิกน้อยก็จะใช้หวดขนาดเล็ก หรือหวดขนาดเล็กจะใช้อุ่นข้าวในตอน
เย็น (เรียกว่าอุ่นข้าว) เพื่อจะได้ทานข้าวร้อนๆ และอีกอย่างข้าวเหนียวของพี่น้องลัวะ
ค่อนข้างจะแข็ง หากจะทานข้าวในตอนเย็นจำเป็นต้องอุ่นข้าว เพื่อให้ได้ข้าวที่ไม่แข็ง
จนเกินไป   



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หวดนึ่งข้าวของพี่น้องลัวะบ้านห้วยหม ี
8.  เสื่อไม้ไผ่ 
 เส่ือไม้ไผ่ ถือเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องลัวะในพื้นท่ีน่าน ท่ีได้
นำเอาไม้ไผ่มาจักสานเป็นเส่ือไม้ไผ่ สำหรับไว้ปูรองพื้นหรือไว้สำหรับปูนอนภายใน
ครัวเรือน หรือนำไปใช้ในการตากข้าวเพื่อให้ข้าวแห้งไม่มีความช้ืน ซึ่งในอดีตการ     
ทอเส่ือไม้ไผ่ถือมีความจำเป็นอย่างมาก และแต่ละครอบครัวจะต้องมี เนื่องจากเวลา  
ตีข้าวหรือนวดข้าว ชาวบ้านจะต้องนำเส่ือไปวางบนพื้นไร่และนำข้าวมานวดให้เมล็ด
แยกออกจากฟางข้าว ซึ่งเส่ือไม้ไผ่จะมีความกว้างหรือยาวขึ้นอยู่กับชนิดของการใช้
ประโยชน์ เช่น ถ้าใช้ในไร่ข้าวก็จะมีขนาดใหญ่ แต่หากใช้สำหรับปูนอนหรือภายใน
ครัวเรือนก็จะมีขนาดเล็ก และขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัว โดยไม้ไผ่ท่ีชาวบ้านนิยมมาทอ
เส่ือ คือ ไม้ไผ่ซาง ไผ่บงหรือไผ่เหี้ย เนื่องจากมีความทนแข็งแรงและใช้ได้นาน ยิ่งถ้ามี
การนำเอาเส่ือไปย่างไฟท่ีแม่เตาไฟ ก็จะมีอายุการใช้งานท่ียาวนานขึ้น 

 ถึงแม้ปัจจุบันเส่ือพื้นราบหรือเส่ือท่ีชาวบ้านท่ัวไปนิยมใช้ จะเป็นเส่ือท่ีมีพ่อค้า
นำมาขายหรือชาวบ้านไปซื้อท่ีตลาดจะหาซื้อได้สะดวกและรวดเร็วกว่า แต่ภายใน
ครัวเรือนก็สามารถพบเส่ือไม้ไผ่ได้ทุกครัวเรือน  

 
 
 
 

 
 
 

เส่ือไม้ไผ่ 
9.  กระต๊ิบใส่ของ (แอ๊บ) 
 กระต๊ิบ หรือ แอ๊บ เป็นภาชนะท่ีพี่น้องลัวะมีไว้สำหรับใส่ของต่างๆ ท่ีเป็นช้ิน
เล็กๆ เช่น ด้าย เข็ม กรรไก โดยการนำเอาไม้ไผ่มาจักสานเป็นตอกขนาดเล็ก ไผ่ท่ีใช้จะ
เป็นไผ่ไร่หรือไผ่บง ซึ่งมีความเหนียว จากนั้นนำมาถักเป็นลายสองหรือลายสาม ขึ้นรูป
คล้ายกระเป๋าขนาดเล็กและสานตามแบบ ซึ่งปัจจุบันเริ่มไม่มีใครทำแล้ว เนื่องจากขาด
การสืบสานด้านช่างฝีมือ คงเหลือกระต๊ิบท่ีเป็นของด้ังเดิมอยู่จำนวนไม่มาก 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กล่องใส่ของไม้ไผ่ 
 

งานจักสานไม้ไผ่ในวิถีชีวิตการดำรงชีวิต 
1. ด้านการทำเกษตรและสัตว์เลี้ยง 
 ชาวบ้านห้วยหมีทุกครัวเรือน มีการเพาะปลูกท่ีสำคัญท่ีสุด คือ การปลูกข้าวไร่ 
ซึ่งเป็นการเพาะปลูกแบบไร่หมุนเวียน การปลูกข้าวไร่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวลัวะ
บ้านห้วยหมีมาช้านาน แม้จะเป็นการผลิตแบบยังชีพเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก  
แต่ชาวบ้านได้ทุ่มเทท้ังแรงกาย แรงใจ และกำลังทรัพย์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้าว อันเป็น
หลักประกันในอนาคตว่าในปีนั้น ๆ จะมีข้าวไว้บริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี ชาวบ้าน
จึงให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของข้าวในฐานะเป็นส่ิงท่ีมีคุณประโยชน์หล่อเล้ียงชีวิต
คนในชุมชนด้วยการแสดงออกผ่านพิธีกรรมและความเช่ือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ผลิตข้าวไรในรอบปี เช่น การเซ่นผีไหว้ผี ผีแม่ธรณี ผีน้ำ ให้ปกป้องคุ้มครองข้าว และ
การบนบานสานกล่าวเพื่อให้การทำข้าวไร่ในปีนั้น ๆ ได้ผลผลิตดี  เป็นต้น 
 การทำไร่ข้าว ถือเป็นอาชีพท่ีผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวบ้านห้วยหมีมาช้านาน  
ทุกครัวเรือนประกอบอาชีพทำไร่  โดยในรอบ 1 ปี นั้นชาวบ้านจะใช้เวลาอยู่ในไร่เป็น
ส่วนใหญ่ กล่าวคือ เมื่อถึงฤดูกาลทำไร่ชาวบ้านจะต่ืนนอนแต่เช้าตรู่ หุงหาอาหารกิน
ข้าวให้เรียบร้อย แล้วออกเดินทางไปทำไร่ต้ังแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น นอกจากการปลูก
ข้าวไร่แล้ว ภายในพื้นท่ีไร่ยังมีการปลูกพืชผักหลากหลายชนิดรวมอยู่ด้วย เช่น ฟักทอง 
ฟักเขียว มันสำปะหลัง มะนอย (บวบ) มันอ่อน มันพร้าว แตง ถั่ว พริก ข้าวโพด 
ผักกาด ผักอีหลึน ฯลฯ ซึ่งถือเป็นการทำไร่แบบผสมผสานและเป็นการใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียงตามวิถีชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงการใช้ฐานทรัพยากรในพื้นท่ีนำมาใช้
ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ไม้ไผ่ ท่ีชาวลัวะมักนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือภายใต้วิถีการผลิตและวิถีการดำเนินชีวิต ดังนี้ 
 1.1 ตูบไร่ (ตูบไฮ่ข้าว)/เพิง 
 ในช่วงฤดูกาลผลิตข้าวไร่ ชาวลัวะจะนิยมสร้างเพิงพักไว้ในไร่ข้าว หรือเรียก 
ตูบไร่ เพื่อไว้คอยกันแดดกันฝนหรือไว้สำหรับพักผ่อนในยามท่ีเหน็ดเหนื่อยจากการ
ทำงานไร่ข้าว ซึ่งตูบหรือเพิงพัก มักจะทำกันแบบง่ายๆไม่ถาวร เนื่องจากหากทำไร่ข้าว
เสร็จในแต่ละปี ก็จะมีการรื้อถอน เพื่อให้พื้นท่ีไร่ข้าวกลับไปเป็นไร่เหล่าเพื่อให้ต้นไม้ข้ึน
เหมือนเดิมและอีก 2 – 3 ปี ก็ค่อยกลับมาทำไร่ข้าวใหม่ ดังนั้นการทำตูบไร่ข้าว จึงมัก
สร้างด้วยไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็งท่ีหาได้ตามชายป่าหรือภายในไร่ข้าว ซึ่งการใช้ไม้ไผ่จะ
นำมาใช้ใส่วนของฝาตูบหรือโครงสร้างหลังคา และนำไม้ไผ่มาจักเป็นตอกสำหรับมัด
โครงสร้างต่างๆในบริเวณตูบ ส่วนเสาตูบจะนิยมใช้ไม้เนื้อแข็งเพื่อให้เกิดความทนทาน 
ส่วนหลังคาจะใช้หญ้าคาสานเป็นไพ นอกจากนั้นภายในตูบก็จะสร้างแม่เตาไฟขึ้น เพื่อ
ใช้ประกอบในการหุงหาอาหารและเก็บของใช้ต่างๆ ท่ีต้องการย่างไฟเพื่อให้มีความ
แข็งแรง โดยแม่เตาไฟจะสร้างด้วยไม้ไผ่และนำดินเหนียวมาก่อให้เป็นที่สำหรับก่อไฟ  



 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม้ไผ่ เครื่องจักสานท่ีทำจากไม้ไผ่ มีส่วนสำคัญในการดำเนิน
ชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะมาอย่างยาวนาน 
 
 
 
 
 
 
                   
  

ตูบไร่ข้าวชาวลัวะบ้านห้วยหมี 
 
1.2 ตาแหลว (แฉลว)  
 ตาแหลวหรือต๋าแหลว ทำจากไม้ไผ่สานมีลักษณะการขัดสานจนเกิดเป็น
รูปทรงเฉพาะ เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกเขตหวงห้ามในพิธีความเช่ือ เป็นเครื่องรางท่ีปก
ปักรักษา เช่น การสู่ขวัญข้าว การสืบชะตา การทำบุญบ้าน การทำบุญเมือง ปักบน
หม้อยา ปักไว้ในท่ีไม่ให้ผีผ่าน เป็นต้น วิถีการผลิตของชาวลัวะบ้านห้วยหมี ถือว่าตา
แหลว เข้าไปมีส่วนสำคัญในการเป็นเครื่องมือในการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือใน
ช่วงเวลาต่างๆของวิถีการผลิต โดยเริ่มต้ังแต่การเลือกพื้นท่ีไร่ข้าว การถางไร่ การเผาไร่ 
การหยอดข้าวไร่ การดูแลผลผลิต จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตขึ้นอยู่ยุ้งฉาง ท้ังนี้เพื่อ
ไม่ให้ส่ิงช่ัวร้าย นก หนู แมลงต่างๆ มารบกวนข้าว และขอให้ได้ผลผลิตข้าวดีและได้
ข้าวมาก ดังนั้นในแต่ช่วงปี ชาวลัวะจะมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ผลิต ซึ่งตาแหลวส่วนใหญ่จะนิยมสานเป็นตามแหลว 7 ช้ัน และตาแหลวหลวง ซึ่งถือ
เป็นตาแหลวที่ใช้ในการประกอบพิธีเพื่อความเป็นมงคลและป้องกันส่ิงช่ัวร้ายต่างๆ  

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตาแหลวสำหรับปักไว้ในฉางข้าว 
1.3 พัดหรือวีฝัดข้าว 

 วี หรือกาวี เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของชาวนา ชาวไร่ข้าว สำหรับใช้พัดโบก 
เพื่อให้เมล็ดข้าวเปลือกลีบไม่มีเมล็ด น้ำหนักเบา ซึ่งเรียกว่า ขี้ลีบ รวมท้ังเศษผงเศษ
ฟางต่างๆ ให้แยกออกจากเมล็ดข้าวเปลือกท่ีดี โดยใช้แรงคนพัดโบกขณะสาดข้าวหรือ
ซัดข้าวขึ้นไปในอากาศก่อนท่ีจะมีการใช้วี วีมีรูปร่างคล้ายพัด แต่มีขนาดใหญ่กว่า  
 วิธีใช้ เมื่อชาวนา ชาวไร่นวดข้าวเสร็จแล้ว  เมล็ดข้าวเปลือกจะร่วงจากรวง
ข้าวกองอยู่ท่ีลาน ใช้ไม้คันฉายส่งฟางออกให้หมดแล้วใช้ไม้กะโห้หรือสัดทาชักลาก
เมล็ดข้าวเปลือกให้มากองรวมกัน ใช้กระบุงตักเมล็ดข้าวเปลือกสาดขึ้นไปในอากาศ 
ชาวนาท่ียืนรายรอบถือวีอยู่นั้นจะโบกวีไปมาทำให้เกิดลม เรียกว่า การรำวี เมล็ด
ข้าวเปลือกหรือเศษผงเศษฟางต่างๆ จะลอยไปตามแรงลม เมล็ดข้าวเปลือกท่ีดีมี
น้ำหนักจะร่วงตกลงมากองท่ีลาน  ซึ่งปัจจุบันชาวลัวะก็ยังคงใช้วีในการฝัดข้าวอยู่ 



 
เพราะไม่สามารถท่ีจะขนข้าวลงมาจากดอยสูงได้ จำเป็นท่ีจะต้องนวดข้าวและฝัดข้าว
ให้เสร็จเรียบร้อย และนำใส่กระสอบ ก่อนท่ีจะขนข้าวลงจากเขาเพื่อนำกลับไปไว้ท่ียุ้ง
ฉางภายในบริเวณบ้าน ซึ่งเรียกว่า “เล้าข้าว” 

  
 
 
 
 
 
 

วีฝัดข้าวและไม้ตีข้าวของชาวลัวะบ้านห้วยหม ี
 1.4 เสวียนใส่ข้าว/ลอมข้าวขนาดเล็ก 
  เสวียน มักใช้ในกลุ่มของชาวไร่ ท่ีมีพื้นท่ีปลูกข้าวไม่มาก หรือชาวไร่ชาวนาท่ี
ยังไม่สามารถทำยุ้งข้าวด้วยไม้จริงได้ ก็จะใช้เสวียนเก็บข้าวเปลือกไปก่อนเป็นการ
ช่ัวคราว เมื่อสามารถสร้างยุ้งข้าวได้แล้วก็เลิกใช้เสวียนไป เสวียนมีหลายขนาด ท้ัง
ความสูงและความกว้างของเสวียนไม่แน่นอน แล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก  

 
 
 
 
 

 
 

เสวียนใส่ข้าวของชาวลัวะ 

งานจักสานเก่ียวกับสัตว์ ตามวิถีชนเผ่าลัวะ 
 กลุ่มชาวลัวะอำเภอบ่อเกลือและบ้านห้วยหมี มีเศรษฐกิจแบบยังชีพ ส่วนสัตว์
เล้ียงได้แก่ วัว ควาย หมู ไก่ สุนัข เป็นต้น ซึ่งสัตว์เล้ียงเหล่านี้บางชนิดก็ฆ่าสำหรับใช้
เล้ียงผี ซึ่งในแต่ละช่วงปี โดยเฉพาะฤดูกาลผลผิตจะมีการเล้ียงผีอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นการ
มีสัตว์เล้ียงภายในครัวเรือน จึงมีความจำเป็น นอกจากนั้นยังเป็นการเล้ียงเพื่อขาย
ให้กับญาติพี่น้องหรือคนบ้านเดียวกัน ส่วน วัว ควาย จะเล้ียงไว้สำหรับขายเป็นหลัก 
แต่หากเป็นช่วงการประกอบพิธีกรรมใหญ่หรือพิธีกรรมในระดับหมู่บ้าน ก็จะใช้ หมู วัว 
ควาย เป็นเครื่องเซ่นสังเวย 
 หากเราเข้าไปในหมู่บ้านลัวะ ก็จะเจอสัตว์เล้ียงมากมาย เช่น ไก่หมู ซึ่งในอดีต 
การเล้ียงหมูจะนิยมเล้ียงแบบปล่อย แต่ในปัจจุบันการสาธารณสุขได้เข้าถึงหมู่บ้าน  
ทำให้การเล้ียงหมูแบบปล่อยเริ่มลดลงและจะนิยมเล้ียงแบบคอกแทน ส่วนไก่จะเล้ียง
แบบปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ และจะต้อนไก่เข้าเล้าในช่วงตอนเย็น 
 ดังนั้น คอกเล้ียงสัตว์ โดยเฉพาะ เป็ด ไก่ ชาวบ้านจะนิยมนำไม้ไผ่มาสานเป็น
เล้าไก่ ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น สุ่มไก่แบบเคล่ือนท่ีได้ หรือเล้าไก่แบบห้อยใต้ถุนบ้าน 
หรือเล้าไก่สำหรับขังไก่จำนวนหลายตัว โดยมีวิธีการสานสุ่มไก่และเล้าไก่ ดังนี้ 
 
1. สุ่มไก่/คอกไก่ คอกเป็ด 
 สุ่มไก่เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับครอบไก่ ขังไก่ จำกัดบริเวณของไก่ นิยมใช้ใน
การเล้ียงไก่พื้นบ้าน ซึ่งการทำสุ่มไก่ของชาวลัวะบ้านห้วยหมี จะทำแบบง่ายๆ ไม่
ซับซ้อนและส่วนใหญ่จะเป็นลายพื้น ๆ วัสดุท่ีนิยมนำมาทำสุ่ม ได้แก่ ไผ่ป่า ไผ่บง ไผ่หก 
เนื่องจากเป็นวัสดุท่ีหาได้ง่ายตามป่าหรือเทือกเขา และบางครัวเรือนก็ปลูกไว้ตามสวน 
ข้างบ้านของตนเอง หรือในพื้นท่ีป่าชุมชน ขนาดของสุ่มไก่มีหลายขนาดแยกตาม
ประโยชน์ใช้สอย โดยแต่ละครัวเรือนจะมีสุ่มไก่ไว้ใต้ถุนบ้านของตัวเอง โดยจะให้ข้าวไก่
ในตอนเช้าและก็จะปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ พอตกช่วงเย็นก็จะให้อาหารไก่อีก



 
ครั้งและต้อนให้เข้าเล้า เพื่อป้องกันการขโมยหรืองูมากินไก่ โดยรูปแบบของสุ่มไก่มี
หลายแบบ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สุ่มไก่ 
  
2.  สุ่มไก่แบบชาวลัวะบ้านห้วยหมี (ไก่คอนโด) 
 สุ่มไก่แบบชาวลัวะบ้านห้วยหมี จะมีความแตกต่างจากสุ่มไก่แบบพื้นราบอยู่
อย่างหนึ่ง คือ จะเป็นสุ่มไก่แบบพกพา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตุ้มไก่ สามารถท่ีจะ
หิ้วไปเล้ียงในไร่ข้าวได้ และมีขนาดเล็กพกพาสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ

ของชาวลัวะท่ีต้ังบ้านเรือนอยู่บนดอยสูงและมีวิถีการผลิตแบบไร่ข้าว ซึ่งช่วงท่ีชาวบ้าน
ทำไร่ข้าว ก็มักจะนำเอาสัตว์เล้ียง เช่น ไก่ นำไปเล้ียงในไร่ข้าวด้วย พอเสร็จส้ินฤดูกาล
ผลผลิต ไก่ท่ีนำไปเล้ียงก็จะแพร่ลูกแพร่หลานหลายตัว โดยสุ่มไก่จะมีลักษณะแบบนี้ 
ดังรูป 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตุ้มไก่/สุ่มไก่ของชาวลัวะ 
 โดยตุ้มไก่แบบนี้ ด้านล่างชาวบ้านจะสานไม้ไผ่แบบทึบ เพื่อไม่ให้ข้าวท่ีเอาให้
ไก่หล่นลงพื้น และสามารถท่ีเคล่ือนย้ายไปไหนก็ได้ และพอถึงช่วงกลางคืน ชาวบ้านจะ
นิยมแขวนตุ้มไก่ไว้บริเวณใต้ถุนบ้าน เพื่อป้องกันสัตว์อื่นๆมากิน เช่น สุนัขหรือ
สัตว์เล้ือยคลาน 
 
 
 



 
3.  สุ่มไก่แบบครอบ 
 สุ่มไก่ในลักษณะนี้จะคล้ายกับตะกร้าหรือชะลอม หรือซ้าห่าง แต่มีลักษณะท่ี
ใหญ่กว่า สุ่มไก่แบบนี้จะเอาไว้ขังไก่ใต้ถุนบ้าน โดยเฉพาะไก่ท่ีเกิดใหม่ โดยจะนำไม้ไผ่
มาสานเป็นซ้าตาห่าง โดยจะใช้ผิวของไม้ไผ่มาสานแบบตาราง ลาย 1 ลาย 2 โดยมี
รูปแบบ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
สุ่มไก่แบบครอบ 

4.  เล้าไก่ไม้ไผ่แบบกรง 
 เล้าไก่ไม้ไผ่แบบกรง ชาวบ้านนิยมนำไม้ไผ่มาสานเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด
ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละครัวเรือน แต่ส่วนใหญ่จะมีความสูงไม่มากนัก 
เนื่องจากบ้านเรือนของชาวลัวะส่วนใหญ่ จะมีใต้ถุนเต้ีย ทำให้การมุดใต้ถุนค่อนข้าง
ลำบาก ดังนั้นเล้าไก่จึงมีลักษณะเต้ียแต่มีความยาว ซึ่งเล้าไก่แบบนี้ จะพบเห็นได้
โดยท่ัวไปตามหมู่บ้านลัวะห้วยหมี  

อุปกรณ์ประมงพื้นบ้าน 
 เครื่องมือหาปลาพื้นบ้านของชาวลัวะ อาจมิได้หมายถึงส่ิงของท่ีทำไว้เพื่อใช้ใน
การจับปลาเท่านั้น แต่เครื่องมือหาปลา  ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน
ท้ังในชุมชน และนอกชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตผูกพันกับแม่น้ำ การหาปลาได้ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในชุมชนและต่างชุมชน หากจะกล่าวว่าการใช้เครื่องมือหา
ปลาเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานทางวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นก็คงไม่ผิดแปลกเท่าใดนัก  
โดยท่ัวไปแล้ว ในอดีตเครื่องมือหาปลาพื้นบ้านจะทำมาจากวัสดุท่ีหาได้จากท้องถิ่น 
การทำเครื่องมือหาปลาจึงถือเป็นการนำความรู้ของถิ่นท่ีมีอยู่มาปรับใช้ เพื่อให้
สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต 
1.  ข้อง 
 ข้อง เป็นเครื่องจักสานชนิดหนึ่ง สานด้วยผิวไม้ไผ่ ปากแคบอย่างคอหม้อ มีฝา
ปิดเปิดได้ เรียกว่า ฝาข้อง ฝาข้องมีชนิดท่ีทำด้วยกะลามะพร้าว และใช้ไม้ไผ่สานเป็น
รูปกรวย ปลายกรวยแหลมปล่อยเป็นซี่ไม้ไว้เรียกว่า งาแซง ข้องใช้สำหรับใส่ ปลาปู กุ้ง 
หอย กบ เขียด เป็นต้น ข้องมีหลายลักษณะเช่น 

 

 
ข้องใส่ปลาของชาวลัวะบ้านห้วยหมี 

 ข้องยืน มีลักษณะคล้ายรูปทรงของโอ่งน้ำ หรือรูปทรงกระบอก มีปลายปาก
ข้องบานออก ขนาดสูงต้ังแต่ 10 – 15 เซนติเมตร การสานท่ีก้นข้องมักจะสานเป็นก้น



 
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ตัวข้องกลมป้อม ป่องตรงกลางค่อย ๆ สอบเข้าตรงคอข้าง แล้วบาน
ออกท่ีปลายปากข้องคล้ายปากแตร ท่ีก้นข้องและตัวข้องจะสานด้วยลายขัดตาหล่ิว 
ตรงคอข้องถึงปากข้องสานด้วยลายขัดตาทแยง ปลายปากข้องจะทำฝาปิดเปิดโดยสาน
ผิวไม้ไผ่เป็นฝาปิด เวลาจับปลาใส่ข้อง ไม่ต้องเปิดฝาข้องก็ได้ เพราะฝาข้องนี้สามารถใส่
ปลาได้สะดวก ปลาจะกระโดดออกมาไม่ได้เพราะติดท่ีฝาปิดนั้น  
 การใช้งาน ใช้ใส่ปลา กุ้ง หอย ทุกชนิด ใช้ในเวลาท่ีออกหาปลา โดยผูกข้องไว้
ท่ีเอว ถ้าจับปลาท่ีมีขนาดใหญ่นิยมใช้ข้องเป็ด เพราะปลาไม่ต้องงอตัวอยู่ในข้อง ปลา
จะนอนตามความยาวของตัวข้อง จะทำให้ปลามีชีวิตอยู่ได้นาน ถ้าขังปลาด้วยข้องเป็ด
แล้วนำไปแช่น้ำท่ีไหล ยิ่งจะทำให้ปลามีชีวิตอยู่ได้หลายวัน  
 
2.  ไซดักปลา 
 ไซ เป็นเครื่องมือดักสัตว์น้ำ โดยมากดักปลาในกลุ่มปลาเล็กปลาน้อย ใช้งาน
ในแหล่งน้ำไม่ลึก มักเป็นแหล่งน้ำไหลและเป็นการเปิดช่องระบายน้ำเข้าออกตามบิ้งนา
คันนา ไซมีหลายรูปทรง ต้ังช่ือตามรูปทรงนั้น เช่น ไซปากแตร สานเป็นรูปกรวยปากไซ
บานออกเป็นรูปปากแตร ไซหัวหมู สานตาห่าง แม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ท่ีต่างกัน แต่มี
ลักษณะร่วมกันคือ สานเป็นทรงกระบอกและทำปากทางเข้าเป็นงาแซง (ซี่ไม้เส้ียม
ปลายแปลม รูปทรงคล้ายกรวยท่ีบีบแบน ๆ ทำให้ปลาเข้าได้ แต่ว่ายสวนความคมของ
ปลายไม้ออกมาไม่ได้) เมื่อสานไซเสร็จ ชาวบ้านจะนิยมนำไปย่างไฟก่อน เพื่อให้มีความ
แข็งแรง ทนทานและใช้ได้นาน โดยนำไปย่างไฟท่ีแม่เตาไฟ 

 
 
 

การย่างไซ และไซตาห่าง
ของชาวลัวะบ้านห้วยหมี 

3.  สวิง/หิง 
 สวิง (หิง) เป็นเครื่องมือจับสัตว์น้ำของชาวลัวะบ้านห้วยหมี ลักษณะเป็นถุงตา
ข่ายสามเหล่ียมมีด้ามจับ ขอบสวิงทำด้วยไม้ไผ่ ใช้จับสัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา แมลงน้ำ 
ตามลำห้วยหรืออาศัยอยู่ในลำน้ำต้ืนๆ สำหรับการสานสวิงหรือหิง ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะ
เป็นคนสาน โดยสามารถสานได้ทุกท่ี เวลาไปไหนก็จะนำเอาด้ายไปด้วยเพื่อสานสวิง 
ถือเป็นงานอดิเรกของผู้หญิง และการหาปลาหรือจับสัตว์น้ำด้วยสวิง ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
ผู้หญิง ท่ีนิยมชวนกันไปหาปลา ยามเม่ือว่างจากการทำงานในไร่ 

 
 
 
 
 
 

สวิง (หิง) ของชาวลัวะบ้านห้วยหมี 
  

งานจักสานไม้ไผ่การละเล่น/ของเล่น 
 ในวิถีชีวิตของชาวลัวะในกลุ่มของเด็ก ๆ การละเล่นพื้นบ้านถือเป็นเรื่องท่ีปกติ
และมีหลากหลายท่ีเด็กๆ นำมาเล่นกัน หากกล่าวถึงของเล่นท่ีทำมาจากงานจักสานไม้
ไผ่ ค่อนข้างจะมีน้อย ส่ิงท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป ได้แก่  
 1.  พัดลมไม้ไผ่ โดยผู้ใหญ่หรือพ่อแม่จะสานให้ลูกเล่น โดยการนำเอาไม้ไผ่มา
จักเป็นตอกแล้วนำมาสานเป็นรูปใบพัด รูปร่างเหมือนใบพัดลมในปัจจุบัน ส่วนตรง
กลางจะเจาะรูแล้วนำไม้มาสอด เพื่อให้ใบพัดหมุน ส่วนการเล่น เด็กๆ จะใช้วิธีการวิ่ง
เพื่อให้ใบพัดหมุน หรือนำมาปักไว้ พอเวลาลมพัดมา ใบพัดไม้ไผ่ก็จะหมุนตามแรงลม 
 



 
 
  
 
 
 
 

 
 2.  โก๋งเก๋ง (ขาหยั่ง) เป็นของเล่นพื้นบ้าน
ของชาวลัวะ โดยเฉพาะเด็กๆ นิยมเล่นกัน โดยการ
ใช้ไม้ไผ่ทำเป็นขาเดิน 2 ข้าง เพื่อใช้ก้าวเดินจะทำ
ให้สูงขึ้น โดยวิธีการทำคือ การเลือกตัดไม้ไผ่ท่ีมี
ความทนแข็งแรงมา 2 ลำ วัดความสูงตามความ
ต้องการ แล้วนำมาเจาะรู แล้วนำไม้เนื้อแข็งมาใส่
ตอกด้วยตะปูหรือล่ิม ก็ถือเป็นอันเสร็จส้ิน  
งานจักสานไม้ไผ่ด้านสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย  
 สถาปัตยกรรมของลัวะบ้านห้วยหมี โดย
บ้านเรือนของลัวะแบ่งได้เป็น 3 แบบคือ บ้านแบบโบราณลักษณะประจำเผ่า บ้านแบบ
โบราณลักษณะประจำเผ่าผสมลักษณะคนพื้นราบและบ้านแบบคนพื้นราบ สำหรับ
บ้านแบบโบราณลักษณะประจำเผ่า  เป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงมีบันไดขึ้นบ้าน ซึ่งขั้นบนสุด
ของบันไดจะเป็นประตูเข้าสู่ชานเรือน  ท่ีเหนือขอบบนของประตูจะมีตาแหลวติดอยู่  
เพื่อเป็นเครื่องรางช่วยคุ้มครองป้องกันให้สมาชิกในบ้านพ้นอันตรายต่างๆ ในส่วนของ
ห้องครัวหรือห้องไฟท่ีมุมใดมุมหนึ่งของห้องจะสร้างกระบะดินไว้และนำดินมาอัดลงให้
แน่นเพื่อวางหิน 3 ก้อนท่ีเรียกว่า "งุย" สำหรับเป็นเตาหุงต้มเหนือกระบะดินสร้างเป็น
ช้ันวางของลักษณะเหมือนหิ้งแขวนจากเพดานลงมาเรียกว่า "กา" เพื่อใช้วางของต่าง ๆ 

ท่ีต้องการให้แห้ง เช่น ตอก กระบุง ตะกร้า เมล็ดพันธุ์พืชท่ีต้องการไว้ปลูกต่อไป 
รวมทั้งเครื่องปรุงอาหารบางชนิด 
 สถาปัตยกรรมท่ีอยู่อาศัยของชาวลัวะบ้านห้วยหมี ในอดีตจะเป็นบ้านท่ีใช้ไม้
เนื้อแข็งมาทำเป็นเสาเรือน ส่วนฝาเรือนจะทำจากไม้ไผ่ (ไม้เฮี้ยะ) สานด้วยลายขัดแตะ 
ลายสอง ลายสาม ขึ้นอยู่กับความชำนาญของเจ้าของเรือน โดยภายในครัวเรือนจะเป็น
ท้ังท่ีนอน ท่ีรับแขกและท่ีหุงอาหาร รวมถึงท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ์ ส่วนใต้ถุนบ้านจะใช้เป็น
ท่ีเก็บไม้ฟืนและคอกเล้ียงสัตว์ เช่น หมู ไก่ เป็นต้น ส่วนในปัจจุบัน จะพบเห็นบ้านแบบ
ด้ังเดิมน้อยมาก เนื่องจากวัฒนธรรมการสร้างบ้านแบบคนพื้นราบเข้าไปมีอิทธิพล ทำ
ให้ รูปแบบการสร้างบ้ าน เป ล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ในขณะเดียวกัน
สถาปัตยกรรมบ้านท่ีสร้างด้วยไม้ไผ่ ยังปรากฏในรูปของห้องครัว หรือ ครั วไฟ (ท่ี
ทำกับข้าวของชาวลัวะ) ซึ่งครัวไฟจะแยกออกจากตัวบ้านต่างหาก เพื่อป้องกันไม่ให้
ควันไฟลอยเข้าไปในตัวบ้าน โดยมีชานและบันไดอยู่ตรงกลางบ้าน โดยภายในครัวไฟ
จะประกอบด้วย แม่เตาไฟ ด้านบนเตาไฟจะเป็นหิ้งสำหรับวางอาหารหรือเมล็ดพันธุ์
ต่างๆ รวมถึงส่ิงของอุปกรณ์ท่ีต้องการรมควันไฟ เพื่อให้มีความแข็งแรงทนทาน ส่วน
ด้านข้างเตาไฟจะเป็นท่ีเก็บอาหาร ถ้วยชาม อุปกรณ์ทำครัว หิ้งน้ำ รวมถึงท่ีนอน
สำหรับสมาชิกท่ีต้องการนอนในครัวไฟ ส่วนหลังคาจะมุงด้วยหญ้าคาหรือสังกะสี 
 สถาปัตยกรรมท่ีอยู่อาศัยของชุมชนลัวะ ใช้การปลูกสร้างแบบง่ายๆ แต่มี
ความคงทนถาวร โดยเฉพาะการนำไม้ไผ่มาทำฝาบ้าน ทำหิ้งครัวไฟและอุปกรณ์อื่นๆ
ภายในครัวเรือน และในส่วนของใต้ถุนครัวไฟก็จะเป็นท่ีเก็บไม้ฟืนและคอกเล้ียงสัตว์ 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานจักสานไม้ไผ่ด้านสถาปัตยกรรมท่ีอยู่อาศัยชุมชนลัวะบ้านห้วยหมี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้ให้ข้อมูล 

 
บ้านถืมตอง ตำบลถมืตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  

1. นายปั่น นันทะสว่าง 
บ้านต้าม ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

1. นางศรีพรรณ กันตา 
2. นางสาคร จันผะกา 

บ้านห้วยหมี ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลอื จังหวัดน่าน 
1. นายอุดมชัย  วัฒน์ธนกุล   
2. นางเขียว  อักขระ   
3. นายเนีย    ใจปิง   
4. นางบุญ     ใจปิง   
5. นางเผือ     ไทยใหม่  
6. นายสาย   ใจปิง   
7. นายประเสริฐ  ใจปิง  
8. นายปั่น นันสว่าง  

 

ทีมสำรวจ/รวบรวมข้อมูล 
1. นายวรพล ยังสูงเนิน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิฮักเมืองน่าน 
2. นายอภิสิทธิ์ ลัมยศ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัย 

 เพื่อท้องถิ่น จ.น่าน 
3. นางบัวตอง ธรรมมะ  ตำแหน่ง นักวิชาการอิสระ  



 
คณะผู้วิจยั 

 
1. ดร.พิมลพรรณ  สกิดรัมย์  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
2. นายยุทธภูมิ สุประการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์น่านศึกษา 
3. นางราชาวดี  สุขภิรมย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 
4. นางสาวณัฐกา กุลรินทร์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษา   
5. นางสาวอรุณรัศมี  สอนนนฐี  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
6. นางสาวกรรณิกา ไชยสมทิพย์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา 
7. นางสาวจริยา อารินทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 
 
 
ที่ปรึกษา  นายสุเมษ สายสูง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


