คำนำ
โครงการจัดทำหลักสูต รมรดกวัฒ นธรรมงานหัตถกรรมพื้น ถิ่น น่าน เพื่ อ
ขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ของศูนย์น่าน
ศึกษา (หออัตลักษณ์นครน่าน) วิทยาลัยชุมชนน่าน ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่ อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
หรือ อพท. 6 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้จังหวัดน่าน มีงานศึกษาวิจัยเชิงวิชาการเพื่อใช้
อ้า งอิ ง เรื่ อ งมรดกวัฒ นธรรมงานหั ต ถกรรมพื้ น ที่ ถิ่ น น่ าน 2) เพื่ อ ให้ จั ง หวั ดน่ าน มี
หลั ก สู ต ร/ชุ ด วิ ช า การเรี ย นรู้ ด้ า นงานหั ต ถกรรมพื้ น ถิ่ น จั ง หวั ด น่ า นที่ ส นั บ สนุ น
วัฒ นธรรมและความสร้างสรรค์ ที่ ได้ จากการนำงานวิ จัย ศึก ษาวิ จัย เชิ ง วิช าการมา
ออกแบบ 3) เพื่ อ ให้ เยาวชนในสถานศึก ษาและประชาชนทั่ ว ไปที่ ส นใจ ได้ รับ การ
ถ่า ยทอดองค์ ค วามรู้ ด้ านงานหั ต ถกรรมพื้ น ถิ่ น จั ง หวั ด น่ า น ผ่ านกิ จ กรรมเผยแพร่
หลักสูตรท้องถิ่น และ 4) เพื่อให้จังหวัดน่าน สามารถยกระดับงานหัตถกรรมพื้นถิ่นสู่
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ จากการที่เยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ผ่าน
การกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น นำองค์ความรู้ไปต่อยอดงานหัตถกรรมพื้นถิ่น
น่านเชิงสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นให้ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดน่าน ได้รับการสร้าง
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การ
เป็ น สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยเมื อ งสร้ า งสรรค์ ข อง UNESCO ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เกิ ด การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดน่าน ได้รับการพัฒนาตามแนวทางความยั่งยืนในระดับ
สากล รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ สร้างความมั่งคง
มั่ง คั่ ง และยั่ง ยืน โดยใช้ค วามได้ เปรี ยบด้ านความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม เพื่ อ
บรรลุผลดัง กล่าว โครงการฯ เน้นเครื่องมือวิจัยทางสังคมศาสตร์ในการรวบรวมและ
เก็บ ข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์เชิง ลึกแบบกลุ่ม (Focus
Group Interview) การจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ (Field Note) และนำข้ อ มู ล ที่
รวบรวมและเก็บได้มาสู่การวิเคราะห์ผล ขั้นตอนการวิจัย โดยสัมภาษณ์ผู้รู้หรือปราชญ์
ท้องถิ่น กลุ่มจักสาน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ กลุ่มจักสานบ้านต้าม ตำบลสวก อำเภอเมือง

จังหวัดน่ าน ผู้รู้ บ้ านถืม ตอง ตำบลถืมตอง อำเภอเมือ ง จั งหวัดน่าน และกลุ่มชาติ
พันธุ์ลัวะ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ผลการศึกษาพบว่า งานจักสานในวิถีน่านนั้นเป็นวิถีชีวิตของผู้คนน่านบ่งบอก
ถึ ง ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น รากเหง้า ของวั ฒ นธรรม อั ต ลั ก ษณ์ วิ ถี ชี วิ ต ที่ เกี่ ย วข้ อ งและ
เชื่ อ มโยงกั บ ธรรมชาติ ผ่ า นการถ่ า ยทอดเอกลั ก ษณ์ ลวดลาย วิ ธี ก าร เครื่ อ งมื อ
ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีการใช้ไม้ไผ่จักสานกับพิธีกรรม เป็นภูมิ
ปัญญาที่แสดงเชิงสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมในการแสดงอาณาบริเวณ
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เรียกว่า “ตาแหลว” รวมไปถึงเครื่อง
จักสานที่ใช้ในบ้านโดยทั่วไปจะเป็นเครื่องจักสานที่เน้นการใช้งานเป็นภาชนะสำหรับใส่
สิ่งของ ตามรูปแบบการใช้งาน ทั้งของกินและของใช้ งานจักสานในการเกษตร นับว่า
งานจักสานเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่คนน่านมาช้านาน

คณะผู้วิจัย

จักสานวิถีชุมชนน่าน
งานจักสานไม้ไผ่ ถือวิถีชีวิตของผู้คนบ่งบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นรากเหง้าของ
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ผ่านการถ่ายทอด
เอกลักษณ์ ลวดลาย วิธีการ เครื่องมือ ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ผ่านความคิดสร้างสรรค์ของผู้จักสาน โดยจักสานไม้ไผ่อาศัยพึงพิงทรัพยาการธรรมชาติ
สู่ ก ารนำมาเป็ น เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆในการทำมาหากิ น ของผู้ ค น เกษตรกรรม ชุ ม ชน
พิธีกรรมต่างๆ ที่ต้องอาศัยประสบการณ์จนก่อเกิดความชำนาญ การจัดสรรวัสดุ และ
การคิดค้นดัดแปลงสู่การสร้างคุณค่า และรายได้ในระดับครัวเรือน
การสร้างสรรค์ไม้ไผ่สู่การจักสานต้องอาศัยความชำนาญ และองค์ความรู้ใน
การจัดการไม้ไผ่ ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการจัดการกับวัสดุก่อนที่จะนำมาจักสาน โดย
ขั้น ตอนในการเลื อกไม้ไผ่ น ำมาจัก สานขึ้ น อยู่ กั บชิ้ น งานที่ จะสร้ างสรรค์ โดยแต่ ล ะ
ประเภทของงานจักสานจะใช้ไผ่ที่แตกต่างกัน เช่น งานที่อาศัยการทำโครงสร้างเน้น
ความแข็งแรง ทนทาน จะใช้ไม่ไผ่รวก ที่มีคุณสมบัติเนื้อไม้ที่แข็งแรงทนทานสามารถ
ใช้ได้นาน งานที่อาศัยการเก็บรักษาที่นาน และสามารถจักสานได้โดยเน้นความเหนียว
ของเนื้อไม้ จะใช้ไผ่ไร่ ไผ่บ่ง โดยจะเป็นเครื่องมือจำพวกที่เกี่ยวกับการเกษตร ส่วนงาน
ที่ต้องการความละเอียด จะใช้ไผ่ข้าวหลาม ไผ่ สีสุก ไผ่เริม หรือไผปล้องยาว โดยจะมี
ลักษณะที่เป็นปล้องยาวจะได้เนื้อไม้ที่มีความอ่อน และจักเป็นเส้นได้ง่าย

งานจักสานไม้ไผ่ด้านประเพณีและพิธีกรรม
จักสานไม้ไผ่กับพิธีกรรม เป็นภูมิปัญ ญาที่แสดงเชิงสัญ ลักษณ์ที่ใช้เป็นเครื่อง
ประกอบพิธีกรรมในการแสดงอาณาบริเวณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ในการประกอบพิธีกรรม
ต่ างๆ โดยการจั ก สานด้ านพิ ธี ก รรมจะเป็ น การสรรสร้ า งผ่ า นครู ภู มิ ปั ญ ญาในการ
ประกอบพิธี ได้แก่ ตาแหลว การสานเป็นหอที่ตั้งหรือศาล หรือรูปสัตว์ต่างๆที่แสดงถึง
บริวาร

ตาแหลว ใช้เป็นเครื่องหมายทางพิธีกรรม มีลักษณะใช้เป็นเครื่องหมายบอก
อาณาเขตหวงห้าม เช่น ใช้ติดหน้าบ้านของคนที่ตายอย่างผิดปกติหลังทำพิธีศพเพื่อ
สร้างเป็นเชตหวงห้ามหรือใช้แขวนกับสายสิญ จน์และหญ้าคาฟั่นไว้กลางประตูเมือง
หลังพิธีสืบชาตาเมืองเพื่อป้องกันเสนียดจัญไร และใช้เสียบไม้ปักไว้ในบริเวณปลูกข้าว
แรกนา เป็นต้น เครื่องหมายสำคัญที่พบเห็นได้ในพิธีกรรมต่างๆของน่าน ทั้งงานมงคล
และงานอวมงคล (สารานุกรมวัฒนธรรมภาคเหนือ เล่มที่ 5 ,2563)

ก๋วยสลาก เป็นภาชนะที่ใช้ใส่เครื่องครัว ข้าวของที่จะนำไปทำบุญในประเพณี
ต๋านก๋วยสลาก หรือสลากภัต ตานก๋วยสลาก, ตานสลาก, กิ๋นข้าวสลาก, กิ๋นก๋วยสลาก
หรือกิ๋นสลาก ล้วนแล้วแต่เป็นภาษาของชาวถิ่นล้านนาที่มักมีการเรียกขานแตกต่างกัน
ไปในแต่ละท้องถิ่น ก่อนจะถึงวันตานก๋วยสลาก 1 วันเขาเรียก "วันดา" หรือ "วันสุก
ดิบ" วันนี้จะเป็นวันที่ชาวบ้านได้จัดเตรียมข้าวของไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้ต่างๆ
สำหรับที่จะ นำมาจัดดาใส่ก๋วยสลากและวันนี้มักจะมีญาติสนิทมิตรสหายที่อยู่ต่างบ้าน
มาร่วมจั ดดาสลากด้ว ย ซึ่ งถือ เป็ น ประเพณี ที่ จะได้ท ำบุ ญ ร่ วมกั น ผู้ ชายจะเป็ น คน
สานก๋วยสลาก (ตะกร้า) สำหรับที่จะบรรจุใส่ของกินของใช้ต่าง ๆ ก๋วยจะกรุด้วยใบตอง
หรือกระดาษก็ได้ เมื่อรวบปากก๋วยมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีไม้ไผ่เหลาเป็นเส้นเล็ก
สำหรับเสียบเงินที่เป็นธนบัตร เพื่อทำเป็นยอดก๋วยสลากจะมากน้อยบ้างตามแก่กำลัง
ศรัทธาและฐานะ
ประเพณีการถวายทานสลากภัต เป็นประเพณีทำบุ ญ ที่คนในปัจจุบันไม่ค่อย
รู้จักกันดีนัก เพราะมิใช่ประเพณี ใหญ่โตแบบตรุษหรือสารท มักจะทำตามบ้านที่นิยม
เลื่อมใสหรือมีสิ่งของพอที่จะรวบรวมมาถวายพระหรือเข้าสลากภัตได้ก็จะจัดพิธีนี้ขึ้น
ในทางภาคเหนือจะเรียกพิธีนี้ว่า “ทานก๋วยสลาก” คำว่า “ก๋วย” แปลว่า “ตะกร้า”
หรือ “ชะลอม” ประเพณีทานสลากคือ การทำบุญ สลากภัตในล้านนาไทย มีชื่อเรียก
แตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่นบางแห่งว่า “กิ๋นก๋วยสลาก” บางแห่งเรียก “กิ๋นสลาก”
บางแห่ง “ตานก๋วยสลาก” ในความหมายเป็นอย่างเดียวกัน
งานจักสานไม้ไผ่ที่ใช้ในบ้าน
เครื่องจักสานที่ใช้ในบ้านโดยทั่วไปจะเป็นเครื่องจักสานที่เน้นการใช้งานเป็น
ภาชนะสำหรับ ใส่สิ่งของตามรูปแบบการใช้งานทั้ง ของกิน และของใช้ ซึ่งจะมี ความ
คงทนสามารถใช้งานได้ ยาวนาน ได้แก่ กระบุ้ง ตะกร้าหรือซ้า เป็น ต้น หรือจะเป็ น
เครื่องจักสานที่ใช้เป็นเครื่องในครัวเรือน ได้แก่ กระด้ง ซาหวด วี เป็นต้น โดยรูปแบบ
และวิธีการจักสาน ลวดลายต่างๆ จะเป็นลายพื้นฐาน เช่น ลายขัด ลายสองลาย

รู ป แบบของจั ก สานในการขึ้ น โครงร่ า งให้ เป็ น รู ป ทรง และมี ล วดลายที่
เหมาะสมกับงานจักสานนั้น จะประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนก้น ซึ่งเป็นส่วน
สำคัญของเครื่องจักสาน โดยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสาน เพราะลักษณะก้นจะส่งผล

ถึงรูปทรง ดังนั้นส่วนก้นจะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงเหมาะสมสัมพันธ์กับลวดลายและ
รูปทรงของเครื่องจักสานส่วนกลาง เป็นส่วนผนังของภาชนะ อาจมีลักษณะเป็นผนังที่
ทึบหรือโปร่ง เป็นตาก็แล้วแต่หน้าที่และประโยชน์ใช้สอยของภาชนะนั้ น ๆ ส่วนกลาง
ของเครื่องจักสานจะเป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นส่วน ที่จะรับนํ้าหนักจาการบรรจุ ซึ่งถ้า

หากได้รับการสานดีก็สามารถรับนํ้าหนักและทนทานจากแรงกดและแรงดึงจากภายใน
ได้ส่วนปาก จะเป็นส่วนสำเร็จของเครื่องจักสาน
นอกจากนั้นยังมีการจักสานที่เป็นเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก โดยจะนำไม้ไผ่ที่
มีปล้องยาว นำไปผ่านกระบวนการจัดการกับไม้ไผ่ ที่เรียกว่า “การจักตอก” ถือได้ว่า
เป็นขั้นตอนของการเตรียมวัสดุในการทำเครื่องจักสานขั้นแรกเป็นงานที่ยังทำด้วยฝีมือ
การจักตอกเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาบรรพบุรุษและเทคนิคที่ ช่างต้องเรียนรู้ การกดมีดให้
ผ่านเนื้อไม้และผิวไม้ไผ่ให้ได้เส้นตอกที่หนาหรือบางเท่ากันตลอดนั้น ช่างที่มีฝีมือดีจะ
จักตอกด้วยความชำนาญและได้เส้นตอกที่มีความหนา หรือบางที่ส ม่ำเสมอตลอดทั้ง
เส้น ช่างจักตอกจึงเป็นผู้หนึ่งที่มีความสำคัญ และส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีความ
ชำนาญในการจัดตอก (งานศิลปหัตถกรรมประเภทจักสานไม้ไผ่ ,น. 5)
โดยจะนำตอกที่ได้เป็นเส้นนำไปทักสลับซ้าย ขวา เพื่อให้เกิดลวดลาย โดยจะ
ทักไปเลื่อยๆจนได้ความยาวที่ต้องการแล้วจึงนำมาเย็บต่อ กัน และนำไปขึ้นรูปเป็ น
หมวก หรือสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานอื่น ๆ ได้

งานจักสานไม้ไผ่ในวิถีชีวิตการดำรงชีวิตด้านการเกษตร
การทำการเกษตรกับงานจักสาน จะแบ่งเป็นประเภทตามการใช้งานแล้วแต่
ประโยชน์การใช้สอย โดยจะเป็นการใช้สำหรับการดัก การจับ หรือขังสัตว์ ได้แก่ สุ่มไก่
ไซดักปลา ข้อง เป็นต้น หรือจะเป็นภาชนะที่ใช้สำหรั บการใส่ของหรือ ผลผลิตต่าง ๆ
เช่ น ตระกร้า แตะยาสูบ เป็ น ต้ น โดยจะมี รูป แบบลวดลายในการจัก สานเป็ น ลาย
พื้นฐานเน้นความแข็งแรง และระยะเวลาในการใช้ที่ยาวนาน โดยจะต้องจัดการกับไม้
ไผ่ก่อนทำการจักสานเพื่อไม้ให้เกิดเชื่อรา หรือมอดในเนื้อไม้

รูป สุ่มไก่

สุ่มไก่ สำหรับขังไก่ชนหรือไก่บ้าน เพราะไม่ต้องการให้ตนเองออกไปคุ้ยเขี่ยหา
อาหารรบกวนเพื่อนบ้าน หรือเขี่ยพืช ผัก ผลไม้ เพราะฉะนั้น สุ่มไก่จึงมีความสำคัญใน
การกักขังไว้ โดยเฉพาะเลี้ยงไก่ชนที่มีราคาแพง จึงขังไก่เอาไว้ในสุ่ม
วัสดุในการทำสุ่มไก่
1. ไม้ไผ่จักตอก
2. ใช้เลื่อยคันธนูเลื่อยตัดข้อปล้องแรกของไผ่
3. ค้อน ใช้ตอกตะขอข้อไผ่หลักหมุดยึดส่วนหัวสุ่มไก่เมื่อสานขึ้นรูป
วิธีการจักสาน
1. การจักตอกไผ่
2. ผ่าลำไผ่ออกมาเป็นเส้น ๆ
3. จักตอกเส้นไผ่เป็นตอกยืน ตอกยาว
4. ส่วนที่เป็นข้อไผ่นำมาเหลาเป็นตะขอข้อไผ่หลักหมุดยึดหัวสุ่ม เพื่อไม่ไห้สุ่ม
ขยับเขยื้อนในขณะสานขึ้นรูป
การสานสุ่มไก่
1. เริ่มจากสานตอกยาวและตอกยืนเป็นหัวสุ่มแบบลายขัด
2. ใช้ค้อนตอกตะขอข้อไผ่หลักหมุดยึดหัวสุ่มบนพื้นดิน
3. ใช้ตอกยาวสานรอบ ๆ สุ่มไก่เพื่อขึ้นรูปแบบลายหนึ่ง
4. สานตีนสุ่มไก่ โดยใช้ตอกไผ่ตีนประมาณ 5 เส้น
5. ใช้เลื่อยคันธนุู เลื่อยตัดส่วนตอกยืนที่ยื่นยาวตีนสุ่มไก่ทิ้งไป

ไซ เป็นเครื่องมือดักสัตว์น้ำ โดยมากดักปลาในกลุ่มปลาเล็กปลาน้อย ใช้งาน
ในแหล่งน้ำไม่ลึก มักเป็นแหล่งน้ำไหลและเป็นการเปิดช่องระบายน้ำเข้าออกตามบิ้งนา
คันนา ไซมีหลายรูปทรง ตั้งชื่อตามรูปทรงนั้น เช่น ไซปากแตร สานเป็นรูปกรวยปากไซ
บานออกเป็นรูปปากแตร ไซท่อ สานคล้ายท่อดักปลา หรืออาจตั้งชื่อตามวัตถุประสงค์
เช่น ไซสองหน้า มีช่อง 2 ด้าน ไซลอย ใช้วางลอยในช่วงน้ำตื้น ๆ แหวกกอข้าวหรือกอ
หญ้า วางแช่น้ำไว้ ไซปลากระดี่ ใช้ดักปลากระดี่ ไซกบ สานเป็นลายขั ดตาสี่เหลี่ยมรูป
ทรงกระบอก ใช้ดักกบ ไซโป้ง สานก้นโป่งเล็กน้อย แม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ที่ต่างกัน แต่มี
ลักษณะร่วมกันคือ สานเป็นทรงกระบอกและทำปากทางเข้าเป็นงาแซง (ซี่ไม้เสี้ยม
ปลายแปลม รูปทรงคล้ายกรวยที่บีบแบน ๆ ทำให้ปลาเข้าได้ แต่ว่ายสวนความคมของ
ปลายไม้ออกมาไม่ได้)
วัสดุที่ใช้คือต้นไผ่ ปัจจุบันนี้หาง่ายมาก มีปลูกกันเต็มไปหมดทุกหัวระแหงต้น
ไผ่ ที่ น ำมาทำไซ ต้ อ งไม่ แก่ ห รื อ อ่อ นจนเกิ น ไป ขนาดกลางๆ อายุ ป ระมาณ 2-3 ปี

เพราะถ้าแก่เกินไป มันก็จะหักง่าย ส่วนไผ่ที่เอามาทำส่วนใหญ่จะเป็นไผ่สีสุก เพราะ
ทนทานและมีความยืดหยุ่นสูง โดยไผ่ 1 ลำจะสามารถทำไซได้ 1ลูก ซึ่งแต่ละลู กจะใช้
เวลาทำประมาณ 3-5 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของไซด้วย”
วิธีการสานไซ ผู้ทำมักเหลาเส้นตอกให้เล็กเป็นเส้นกลมยาวอย่างน้อย 2 ปล้อง
ไผ่ เมื่อได้เส้นตอกตามจำนวนที่ต้องการแล้วนำมามัดปลายด้านหนึ่งรวมกัน ก่อนจะพับ
ให้กลับไปด้านหลัง แล้วใช้เส้นตอกอีกส่วนหนึ่งสานขวางสลับกันไปตั้งแต่ด้านบนถึง
ด้านล่ าง การสานนิ ย มสานเป็ น “ลายขวางไพห้ า ” ระหว่ างสานผู้ ท ำต้ องบั ง คั บ ให้
รูปทรงป่องแคบตามลักษณะของงาน ส่วนบริเวณตรงกลางหรือกลางค่อนไปทางปลาย
จะมีการเจาะใส่งาอีกด้านละช่อง เพื่อให้เป็นส่วนที่ปลาวิ่งเข้าและนำออก
ประโยชน์ของไซดักปลา มี คุณค่าต่อวิถีชีวิตของคนในอดีตทุกบ้านจะทำไซไว้
ใช้เองโดยจะนำไซไปดักไว้ตามคลองที่น้ำไหลผ่าน ซึ่งสถานที่ดักก็จะมีอยู่ทั่วไปตามไร่
ตามนา ในฤดูฝนมีน้ำหลาก ชาวบ้านออกไปทำไร่ ทำนา ก็จะนำไซไปดักทิ้งไว้ด้วย
ก็จะได้ปู ปลาต่าง ๆ มากมาย บางครั้งอาจยกไซไม่ได้เนื่องจากหนักเพราะดักปลาได้
เกือบเต็มไซ ปลาที่ได้ก็จะนำไปประกอบอาหารสำหรับทุกคนในครอบครัว แบ่งปันให้
เพื่อนบ้านบ้าง โดยไม่ต้องซื้อขายกัน ที่เหลือก็จะนำมาถนอมอาหารเช่น ทำปลาร้า
ปลาเค็ม ปลาย่าง เก็บไว้กินยามฤดูแล้ง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ที่สามารถ
หาปลากินได้อย่างเหลือเฟือ
ข้อง เป็นเครื่องจักสานชนิดหนึ่ง สานด้วยผิวไม้ไผ่ ปากแคบอย่างคอหม้อ มี
ฝาปิดเปิดได้ เรียกว่า ฝาข้อง ฝาข้องมีชนิดที่ทำด้วยกะลามะพร้าว และใช้ไม้ไผ่สาน
เป็นรูปกรวย ปลายกรวยแหลมปล่อยเป็นซี่ไม้ไว้เรียกว่ า งาแซง ข้องใช้สำหรับใส่ ปลา
ปู กุ้ง หอย กบ เขียด
การใช้งาน ใช้ใส่ปลา กุ้ง หอย ทุกชนิด ใช้ในเวลาที่ออกหาปลา โดยผูกข้องไว้
ที่เอว ถ้าจับปลาที่มีขนาดใหญ่นิยมใช้ข้องเป็ด เพราะปลาไม่ต้องงอตัวอยู่ในข้อง ปลา

จะนอนตามความยาวของตัวข้อง จะทำให้ปลามีชีวิตอยู่ได้นาน ถ้าขังปลาด้วยข้องเป็ด
แล้วนำไปแช่น้ำที่ไหล ยิ่งจะทำให้ปลามีชีวิตอยู่ได้หลายวัน
อุปกรณ์ในการสานข้อง
1.ไม้ไผ่ที่จักป็นเส้น เเละเหลาเป็นเส้นบางๆตามความยาวที่ต้องการ
2.มีดสำหรับเหลา 1 อัน ต้องเป็นมีดที่คม
3.เศษผ้าสำหรับพันที่นิ้วชี้ ใช้งานเมื่อเหลาไม้ไผ่ป้องกันการบาดมือ
4.ท่อนไม้ที่เหลาเป็นทรงกลม สำหรับทำเเบบขนาดของปากตะข้อง
วิธีการทำ
1.นำไม้ไ ผ่ที่เป็ นลำมามาผ่า เเล้วจักให้เป็ นเส้น ๆ เสร็จเเล้วเหลาให้เป็นเส้ น
บางๆ จะใช้เฉพาะที่ผิวเปลือกนอกในการสานตะข้อง เพราะจะมีความทนทาน กว่า
การใช้ใส้ข้างใน
2.ในการเหลาจะเหลาไว้ห ลายขนาด ถ้านำมาสานที่ตัวข้องจะใช้ เส้นที่ ยาว
เเละเเบน ถ้านำมาทำที่ปากข้องจะใช้เส้นเล็กเเละกลม เพื่อความเเน่นหนา เเละคงทน
3.ทำการสานโดยสานตั้งเเต่ฐานของตะข้องขึ้นมาก่อน โดยสานเป็น
การสลับ 1 เว้น 1

งานจักสานไม้ไผ่ด้านสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย
การจักสานสำหรั บที่อยู่อาศัยหลักแล้วจะให้ไม้ไผ่ในงานโครงสร้าง และเป็น
ส่วนหนึ่งของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เช่น ฝาขัดแตะ รั่วไม้ไผ่ สานเสวียน เป็นต้น

กลุ่มวิสาหกิจบ้านต้าม
การจักสาน เป็นงานหัตถกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการนำเอาไม้ไผ่ขนาดเล็กและ
ยาวตามที่กำหนด มาขัด หรือสาน กันจนเป็นชิ้นงาน เช่น เสื่อ หรือภาชนะอื่นๆ เช่น
ตะกร้าเข่ง ชะลอม หรือของใช้อื่นๆ ที่ปัจจุบันได้มีการออกแบบ ประยุกต์ตามความ
ต้องการการใช้งานทำให้เกิดรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากกว่าเมื่อในอดีตที่มักจะ
สานของที่ต้องใช้จำเป็นในครัวเรือนกับการทำการเกษตรเป็นส่ วนใหญ่ วัสดุที่ใช้นำมา
จักสานมาจากจากธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หวาย

ชุ ม ชนบ้ า นต้ าม ตำบลบ่ อ สวก อำเภอเมื อ งน่ า น จั ง หวั ด น่ า น เป็ น ชุ ม ชน
เกษตรกรรม เป็นชุมชนที่มีอายุกว่า 150 ปี สภาพแวดล้อมมีภูเขาล้อมรอบและมีลำ
ห้วยต้ามไหลผ่ านหมู่บ้ าน มี พื้ นที่ ป่ าชุมชนที่ ส มบู รณ์ โดยเฉพาะพื้น ที่ ป่าไผ่ที่ มี เป็ น
จำนวนมาก โดยทางชุมชนได้ มีข้อตกลงในการใช้ไม้ไผ่ร่วมกัน ชุมชนบ้านต้ามใช้ไม้ไผ่
นอกจากนำไม้ไผ่มาจัก และนำมาถักเป็นเส้นขายให้กับพ่อค้าแล้ว ชาวบ้านที่นี่ยังมีการ
นำมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในครัวเรือน การทำเกษตรกรรม และประมง
เช่น ไหนึ่งข้าว ซ้าหวดข้าว แอ๊บข้าว (กระติ๊บข้าว) กระบุง ตระกร้า กระด้ง หมวก ฯลฯ
นอกจากนั้ น ยัง รวมไปถึ ง เครื่อ งจั กสานที่ ใช้ ในพิ ธีก รรมของชุ มชน คือ "ตาแหลว"
ประเภทต่าง ๆ ตามความเชื่อที่ยึดโยงใจของคนในชุมชนมาตั้ง แต่บรรพบุรุษ รวมถึง
การสานไม้ไผ่ให้เป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น กบและม้า ในปัจจุบันกลุ่มจักสานบ้านต้าม
ได้จดทะเบียนเป็น “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านต้าม” แล้ว และได้มีการปรับประยุกต์
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าที่เป็น
นักท่องเที่ยวต่างถิ่นมากยิ่งขึ้น
ชนิดของไม้ไผ่ที่ใช้ในการจักสาน
ไม้ไ ผ่ที่ ทางกลุ่ มจักสานบ้ านต้าม นิ ยมนำเอามาใช้ในงานจัก สาน มี 3 ชนิ ด
ได้แก่ ไม้ไผ่ข้าวหลาม ไม้ไผ่เฮี้ย และไม้ไผ่บง ซึ่งแต่ละชนิดนำมาใช้ในงานที่แตกต่างกัน
ไปตามความเหมาะสมของเนื้อไผ่
1. ไม้ไผ่ข้าวหลาม
เป็นไผ่ที่ขึ้นตามป่า ผิวเป็นคายออกเขียวจัด ปล้องยาวประมาณ 2 ฟุต เนื้อไม้
หนากว่าไม้ไผ่เฮี้ย ผิวจะมีความชุ่มกว่าไม้ไผ่เฮี้ย ทำให้ได้เส้นตอกที่เหนียวและกว้าง ไม่
แข็ง นำมาสานได้ง่าย

2. ไม้ไผ่เฮี้ย
เป็นไผ่ที่ขึ้นตามป่า ปล้องยาวมาก บางปล้องถึง 4 ฟุต ผิวจะออกคาย
เหลือง เนื้อไผ่เฮี้ยจะมีความบางไม่หนาเหมือนกับไม้ไผ่ข้าวหลาม เมื่ อเนื้อไผ่
แห้งจะกรอบหักง่าย ดังนั้นจึงนำมาจักสานได้เป็นบางส่วน
3. ไม้ไผ่บง
มีทั้ งไผ่ บ งที่ขึ้ นตามป่า และไผ่บ งที่ ปลู กในบ้าน ลำไผ่โตปานกลาง
นิยมนำมาจักสานได้ห ลากหลายชนิด เพราะเส้นตอกมีความเหนียว แต่ จะ
นิยมทำให้มีเส้นแข็งกว่าตอกไม้ไผ่ข้าวหลาม
การเตรียมตอกตามชนิดของไม้ไผ่

เส้นตอกมีขนาดเล็ก
มีความแข็ง ใช้ไม้ไผ่บง
และไม้ไผ่เฮี้ยในการทำ

เส้นตอกมีขนาดปานกลาง
ไปถึงขนาดใหญ่แล้วแต่
การใช้งาน มีความแข็ง ใช้
ไม้ไผ่บงและไม้ไผ่เฮี้ย
ในการทำ

วิธีการเลือกไม้ไผ่มาใช้ในการจักสาน
ต้องคัดเลือกไม้ไผ่ที่มีลำต้นตรง ปล้องยาวสวย ไม่มีแมลงเจาะ อายุของไม้ไผ่
ประมาณ 2-3 ปี จึงจะเหมาะกับการนำมาจักสาน ถ้าหากอายุไม้ไผ่เกิน 3 ปีขึ้นไป เนื้อ
จะแข็งทำให้เวลานำมาจักสานจะมีความกรอบ หักง่าย
วิธีการดูแลไม้ไผ่ก่อนนำมาจักสาน
เมื่อนำไม้ไผ่มาจักเป็นเส้นตอกแล้ว จะต้องมีการนำเอาไปแช่น้ำซาวข้าวพร้อม
กับยากันชื้นก่อน 1 คืน หลังจากนั้นนำออกมาตากแดด 3 แดดจึงจะนำมาจักสานเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้
อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการจักสานไม้ไผ่

เส้นตอกมีขนาดใหญ่ มี
ความอ่อนของเส้นตอก ใช้
ไม้ไผ่ข้าวหลาม และไม้
ไผ่เฮี้ยในการทำ

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

ลวดลายในการจักสาน
สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจักสานบ้านต้ามจะมีอยู่ 6 ลายด้วยกัน ดังนี้

ลายตาแหลว

ลายตาน/ลายธรรมดา

ลบล้างอัปมงคล เสริมบารมี ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้สานง่าย ใช้ตอกไม่เยอะ และสามารถ
ถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจได้ง่ายด้วย

ลายสอง
ตาแหลวหมายนา

ตาแหลวกันผี

2. งานจักสานไม้ไผ่ที่ใช้ในบ้าน

ลายสองขัดดีตาหล่ม

ลายข้ามห้ายกสาม

ลายดอกไม้

ผลิตภัณฑ์จักสานของกลุ่ม
1. งานจักสานไม้ไผ่ด้านประเพณีและพิธีกรรม
ส่วนมากที่นำมาจักสานในงานพิ ธีกรรมก็จะมี “ตาแหลว” ในรูปแบบต่างๆ
อาทิเช่น ตาแหลวหมายนา ตาแหลวกันผี ตาแหลว 7 ชั้น หรือตาแหลวคาเขียว ซึ่งก็มี
ความหมายแตกต่างกันออกไป กลุ่ มจักสานบ้านต้ามได้ทำอยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือ
ตาแหลวหมายนา และตาแหลวกันผี เนื่องจากสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันปกติเพื่อ

ไหข้าว เป็นภาชนะใช้นึ่งข้าว
ของคนภาคเหนือและอีสาน
นิยมใช้ไม้ไผ่บงและไม้ไผ่เฮี้ย
ในการสาน เวลาสานต้องทำ
2 ชั้น โดยชั้นนอกใช้ลายตาน
ข้างในใช้ลายสอง

ไหข้าวฟื้น หรือไหข้าวลาว
เป็นภาชนะใช้นึ่งข้าว นิยมใช้
ไม้ไผ่ข้าวหลามและไม้ไผ่เฮี้ย
ในการสาน ตรงก้นจะสาน
เป็นลายตาน ส่วนตัวไหจะ
สานเป็นลายสามขัดดี

แอ๊บข้าว/กระติ๊บข้าว ใช้ใส่
ข้าวเวลาที่นึ่งสุกแล้ว
ส่วนมากจะใช้ไม้ไผ่บงและไม้
ไผ่เฮี้ยในการสาน สานด้วย
ลายสองขัดดีตาหล่ม

ซ้าหวด ใช้รองข้าวตอนที่เรา
ซาวข้าวที่แช่ไว้ก่อนจะนำไป
นึ่ง นิยมใช้ไม้ไผ่บง และไม้ไผ่
เฮี้ย ส่วนลวดลาย ตรงก้นจะ
สานเป็นลายสอง ส่วนตัวซ้า
จะสานด้วยลายตาน
ฝาผอง ใช้เป็นฝาสำหรับปิด
ไหข้าวเวลานึ่งเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ไอน้ำออกนอกไหข้าว
ทำให้ข้าวสุกเร็ว หรือบางคน
นำมาใส่ของกิน ของใช้
แล้วแต่ความชอบ ในการสาน
นิยมใช้ไม้ไผ่บงและไม้ไผ่เฮี้ย
ส่วนลวดลายจะเป็นลายสอง
ขัดดีตาหล่ม

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

ลายสอง
ลายข้ามห้ายกสอง
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 สำหรับหิ้วใส่ของต่างๆ
นิยมสานด้วยไม้ไผ่บง และไม้
ไผ่เฮี้ย ก้นสานด้วยลายสอง
ตัวตะกร้าสานด้วยลายตาน
นอกจากนั้ น ยั งได้ ป รับ ประยุ ก ต์น ำมาเป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ ข องใช้ ต่า งๆ ที่ ท ำให้ ลู ก ค้ า
มีทางเลือกในการซื้อมากขึ้น

ถาดใส่ขนมหรือ
อาหารว่าง

กล่องใส่เครื่องประดับ
ของใช้

ที่ชงกาแฟ

งานจักสานไม้ไผ่การละเล่น ของเล่น

พานพุ่มทึบ

พานพุ่มโปร่ง

พานแบน

งานจักสานไม้ไผ่ในวิถีชีวิตการดำรงชีวิต ได้แก่ ในการทำเกษตร การประมง

ไซหาปลา

ข้องพร้า

ปลา

กบ

ม้า

จักสานวิถีลัวะ อำเภอบ่อเกลือ
ชนเผ่าลัวะในพื้นที่จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานบ้านเรือนกระจายอยู่ในพื้นที่
อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลางและอำเภอปัว
แต่จะมีมากอยู่ในอำเภอบ่อเกลือ และพบมากที่สุดในตำบลดงพญาและตำบลบ่อเกลือ
ใต้ ชาวลัวะอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ไม่นิยมแต่งงานกับคนนอกกลุ่ม และห้าม
แต่งงานกับคนที่เป็นญาติพี่น้องหรือญาติสนิท ชาวลัวะใช้ชีวิตอยู่กับผืน ป่า ด้วยการหา
ของป่าล่าสัตว์ไว้ดำรงชีวิต พึ่ง พาอาศัยธรรมชาติ มีวัฒ นธรรม ภาษา พิธีกรรมตาม
ความเชื่อเป็นของตนเอง ชนเผ่าลัวะนับถือผีและมีความเชื่อว่า ผีป่า ผีน้ำ ผีบรรพบุรุษ
คอยคุ้มครองปกปักรักษาป่าและหมู่บ้าน สะท้อนให้เห็นความสำนึกเคารพต่อธรรมชาติ
พิธีกรรมส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและการรักษาโรคเพื่อให้หายจากการ
เจ็บป่วยตามความเชื่อ ชาวลัวะนิยมเลี้ยงหมู ไก่ สุนัข ปลูกข้าวไร่ โดยใช้วิธีการเกษตร
แบบดั้งเดิมและยังจักสานกระบุงหรือตะกร้าและภาชนะอื่นๆ ไว้ใช้ในครัวเรือน รวมถึง
เครื่องจักสานทางการเกษตร การประมง และพิธีกรรมความเชื่อต่าง ๆ ซึ่งเครื่องจัก
สานต่างๆ บ่งบอกถึงการดำรงชีวิตที่ยังคงพึ่งพาฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะไม้
ไผ่ ที่ถือเป็นไม้คู่กับวิถีชีวิตของชุมชนลัวะก็ว่าได้

ชุม ชนลัว ะบ้ านห้ วยหมี : วิถี ชี วิต ที่ เชื่ อมโยงกั บ เครื่อ งจัก สาน ตั้ งแต่ เกิ ด จนวั น
สุดท้ายของชีวิต
บ้านห้วยหมี หมู่ที่ 6 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัด น่าน เป็นหมู่บ้าน
ของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะอยู่บนพื้นที่สูงตามแนวตะเข็บชายแดนไทย กับเมืองเพียง แขวง
ไชยะบุรี สปป.ลาว หากย้อนอดีตไปเมื่อครั้งยังไม่มีการแบ่งปันเขตแดน ไทย-ลาว ถือได้
ว่าบริเวณเทือกเขาหลวงพระบาง เป็นที่ตั้งของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะที่ยิ่งใหญ่ การปักปัน
เขตแดนทำให้ ก ลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ลั ว ะในบริ เวณนี้ ถู ก แบ่ ง แยกออกจากกั น แต่ ใ นเชิ ง
ความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะในพื้นที่นี้ยังคงความสัมพันธ์ในรูปแบบเครือญาติ
กันอยู่ เห็นได้จากปัจจุบันที่กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะยังคงไปมาหาสู่กันตลอดเวลา
วิถีชีวิตชุมชนลัวะบ้านห้วยหมี
ลักษณะเรือนในอดีตของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะบ้านห้วยหมี ปัจจุบันพบไม่มากนัก
ในชุมชน ลักษณะเป็นเรือนยกพื้นสูง หลังคามุงหญ้าคา ตัวบ้าน ฝาบ้าน โครงบ้านและ
ฟากทำจากไม้ไผ่ ทำประตูช่องเล็ก ๆ ไว้คอยสังเกตการณ์ภายนอกบ้าน และไม่นิยมทำ
บานหน้ าต่ างขนาดใหญ่ เนื่ อ งจากตั้ งอยู่ บ นที่ สู ง มี ลมแรงตลอดเวลา หากเป็ น ช่ ว ง
กลางคืนหรือหน้าหนาวมีอากาศหนาวเย็น เสาบ้านทำจากไม้เนื้อแข็ง ภายในบ้านจะจัด
ไว้เป็นสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็นห้องผี ห้องนอน ในส่วนของบ้านแบบใหม่ที่สามารถพบเห็น
ได้โดยทั่วไปเป็นบ้านชั้นเดียว ยกใต้ถุนสูง ใต้ถุนบ้านจะใช้เป็นที่เก็บไม้ฟืน หลังคามุง
ด้วยสัง กะสีหรือกระเบื้อง ส่วนโครงสร้างต่าง ๆ ของบ้านทำจากไม้เนื้อแข็ง ทั้งหมด
ภายในบ้านยังคงจัดไว้เป็นสัดส่วนตามแบบดั้งเดิมตามความเชื่อของชาวลัวะ ปัจจุบัน
ชาวบ้านนิยมใช้สังกะสี และกระเบื้องมุงหลังคาแทนหญ้ าคา ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ต้อง
เปลี่ยนหลังคาบ่อย ส่วนอีกเหตุผลหนึ่ง คือ หญ้าคาภายในชุมชนลดจำนวนลงเนื่องจาก
วัว ควาย ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ไปกินจนหมด

ปัจจุบันชาวบ้านนิยมนำหญ้าคามามุงหลังคาห้องครัว ซึ่งจะแยกต่างหากออก
จากตัวบ้าน ห้องครัวจะใช้เป็นที่สำหรับทำอาหารและกินข้าวร่วมกัน ภายในห้องครัว
ยัง ใช้ เป็ น ที่ เก็บ ผลผลิ ต ทางการเกษตร เช่น ข้ าว ฟั ก ทอง เผื อ ก มั น พริก ข้ าวโพด
รวมทั้งเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ โดยจะแขวนไว้บนทิ้งที่ควันไฟสามารถลอยไปถึง เพราะถือ
เป็นภูมิปัญ ญาท้องถิ่นในการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อรา
จากความชื้นและแมลงต่าง ๆ เข้ากัดกิน

ลักษณะการตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่ม และฝาบ้านที่สร้างด้วยไม้ไผ่สาน
เรือนแม่เตาไฟฝาสานด้วยไม้ไผ่
ในด้านของประโยชน์ใช้สอยนั้น ถือว่าเรือนลัวะมีความมั่นคงแข็งแรง แม้จะใช้
ไม้ฟากมาทำฝา และฟื้นเรือน แต่ใช้ไม้จริงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งมาทำเป็นโครงสร้างหลัก
ทำให้มั่นคงแข็งแรง ขณะเดียวกันการสุมไฟตลอดทั้งคืน ก็สามารถป้องกันความชื้น ซึ่ง
มีอยู่ค่อนข้างมากบนภูเขาสูง ฟากไม้ไผ่จะเป็นสีเหลืองเข้มและเงามันขึ้นตามอายุการ
ใช้งานไม่มีมอดกิน เนื่องจากการรมควันไฟช่วยรักษาเนื้อไม้ไว้ได้อย่างดี

นอกจากในเรือนไฟจะมีเตาไฟแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ หิ้งผี โดยหิ้งผี
ในเรือนลัวะอยู่ เบื้อ งหั วนอนในมุ มบ้ านเยื้ องกับ แม่เตาไฟ เป็ น หิ้ง ที่ท ำจากไม้ไ ผ่ ซึ่ ง
ประกอบขึ้นง่ายๆ แล้วแต่ละครัวเรือน เพื่อให้เป็นที่สถิตของวิญญาณบรรพบุรุษสายแม่
โดยจะมี ก ารเซ่ น ไหว้ ผี ต ามโอกาสสมควร หรื อ ในช่ ว งเช้ า เมื่ อ นึ่ ง ข้ าวทำแกงเสร็ จ
ชาวลัวะจะแบ่งก้อนข้าวเหนียวเล็กพร้อมอาหาร ไปวางไว้บนหิ้งและกล่าวเชิญชวนให้ผี
บรรพบุรุษได้มากิน หลังจากนั้นสมาชิกในครัวเรือนค่อยกินต่อ หรือหากกรณีที่สมาชิก
ในครัวเรือนเจ็บป่วย ก็จะไปตามหมอผีมาทำพิธี เช่นไหว้ด้วยไก่ เหล้า เทียน ดอกไม้
หรือแม้แต่การผิดผี ก็ต้ องมาขอขมาและปรับไหม ก็คือ ต้องมาแก้บนขอขมาจากผี
บรรพบุรุษและผีเรือน จึงจะสิ้นพิธี

หิ้งแม่เตาไฟทำจากไม้ไผ่

จากประวัติศาสตร์ของชุมชนและวิถีการดำเนินชีวิตของชาวลัวะบ้านห้วยหมี
จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กับไม้ไผ่ เครื่องจักสานในมิติต่างๆ ทั้งทางด้านการดำเนิน
ชีวิต วิถีการผลิต การหาอยู่หากินรวมถึงพิธีกรรมความเชื่อจะมีเรื่องไม้ไผ่และงานจัก
สานเข้ ามาเกี่ยวข้อ งด้วยเสมอ ดั ง นั้ น ผู้เขีย นจึ ง ได้ น ำเอารู ปแบบเครื่อ งจัก สานใน
รูปลักษณะต่างๆ ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะเมืองน่าน มาให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจและ
เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
งานจักสานไม้ไผ่ด้านประเพณีและพิธีกรรม
การเกิดการคลอดบุตร
วิถีของพี่น้องลัวะอำเภอบ่อเกลือ ถือว่ามีความสัมพัน ธ์กับไม้ไผ่มาตั้งแต่เกิด
จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต กล่าวคือ ในอดีต การเกิดการคลอดบุตร ผู้หญิงลัวะบ้านห้วย
หมี แม้จะตั้งท้องจนท้องแก่ยังต้องทำงานตามปกติ ทั้งงานในครัวเรือน การหาอาหาร
พืชผักและงานในไร่ ไม่นิ่งอยู่กับที่ มีความเชื่อว่าการทำงานเพื่อให้คลอดลูกง่าย เมื่อถึง
กำหนดคลอด หมอผีหรือหมอตำแยจะมาช่วยทำคลอด โดยมีญ าติพี่น้องมาคอยเป็น
กำลังใจให้ ผู้ที่ยังทำหน้าที่หมอตำแยและยังคงทำคลอดอยู่ คือ แม่อุ้ยแก้ม และแม่อุ้ย
เผือ ซึ่งทำคลอดมาแล้วหลายสิบคน
หน้าที่แรกสุดของหมอตำแย คือ การร่ายคาถาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ ให้มาข้อง
แวะหรือคำเป็นที่เป็นมงคลซึ่งเป็นภาษาลัวะ โดยมีข้อความที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก
คือ ขอให้ผีไม่มารบกวน ให้ช่วยปกปักให้คลอดง่าย ปลอดภัยทั้งแม่และลูก จากนั้นจึง
นำเอาผ้ามารองสำหรับทำคลอดและผูกผ้าขาวม้าไว้บนขื่อ ผู้ให้ผู้คลอดดึง ส่วนญาติพี่
น้องหรือสามีจะคอยต้มน้ำไว้บนแม่เตาไฟและจึงทำการนวดบีบท้องให้ผู้กำลังคลอด ซึ่ง
การบีบเค้นท้องก่อนคลอด จะทำให้หมอตำแยรู้ว่า เด็กในท้องกำลังนอนอยู่ในท่าไหน
อีกนานเท่าไหร่ถึง จะคลอด และต้ องพยายามให้หั วของเด็กให้ม าอยู่ทางช่องคลอด
เพราะจะทำให้คลอดง่าย

เมื่อเด็กคลอดจากท้องแม่แล้ว ผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสายสะดือจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่
เป็นกลุ่มเครือญาติเดียวกัน หรือผู้เป็นพ่อ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ทำหน้าที่นี้มักเป็นผู้หญิงที่ทำ
คลอดหรือหมอตำแย เพราะผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่รู้วิธี อุปกรณ์ที่จะมาตัดสายสะดือ ไม้
เฮี้ยะ (ไม้ไผ่ชนิดหนึ่งที่บางและมีความคม) เป็นไม้ไผ่ชนิดเนื้อแข็ง เมื่อนำมาเหลา
แล้วคมกริบเหมือนมีด และยังถือได้ว่าเป็นวัสดุที่มีความสะอาด ตัดแล้วสายสะดือ
ไม่ติดเชื้ อ และไม่เป็ นอันตรายต่อเด็ก และถือเป็นประเพณีและความเชื่อร่วมของ
ชาวลัวะบ้านห้วยหมีว่า ผู้เป็ นพ่อต้องเอารกเด็กใส่ไว้ในลูกน้ำเต้าแก่ ที่ นำมาผ่าครึ่ง
และปิดด้วยตาแหลว จากนั้นจึงนำเอารกไปมัดผูกติดที่ง่ามต้นไม้ใกล้บ้าน ซึ่งบริเวณที่
จะนำรกไปผูกติด จะต้อ งไม่สู งเกินไปและไม่ต่ำเกิ นไป ทั้ง นี้ด้ วยความเชื่อที่ ว่า หาก
ผูกมัดสูงเกินไป เด็กมักจะดิ้น สะดุ้งและร้องไห้งอแง และหากผูกมัดไว้ต่ำเกินไปสัตว์จะ
มากินและทำให้เด็กไม่สบาย สิ่งชั่วร้ายมารบกวนขวัญเด็ก รวมถึงความเชื่อที่ว่า หากผู้
เป็นพ่อถือรกข้างไหน ทารกเมื่อเติบโตมาจะถนัดข้างนั้น เช่น ถือรกด้วยมือขวา เด็กก็
จะถนัดมือขวา หากถือด้านซ้ายเด็กก็จะถนัดด้านซ้าย ซึ่งส่วนใหญ่พ่อหรือคนที่นำรกไป
วางไว้คบไม้จะถือด้วยมือขวามากกว่ามือซ้าย

ตาแหลวห้าแฉก

การตายและการทำศพ
ในอดีตการมีคนตายในบ้านจะกินเวลาอย่างมากที่สุดก็ชั่วข้ามวันข้ามคืน คือ
ตายเช้าฝังเย็น ตายบ่ายฝังเช้า เป็นต้น การทำศพมีขั้นตอน ดังนี้ ลูกหลานจะถูกเรียก
มาช่ ว ยอาบน้ ำ ศพ จากนั้ น จึ ง นำศพคนตายมาห่ อ ด้ ว ยสาดหรื อ เสื่ อ ไม้ ไผ่ ผื น ใหญ่
ใช้เปลือกเถาวัลย์หรือเปลือกไม้เหนียว มัดหัวท้ายให้แน่น จากนั้นจะนำไม้ไผ่มาสาน
เป็นหับ (คล้าย ๆ กับภาชนะที่ขังหมูของทางภาคเหนือ) หรือชลอมขนาดใหญ่กว่า
คนตาย แล้วเอาสาดมารอง และตามด้วยศพผู้ตายที่ห่อด้วยสาด พอถึงวันที่ต้องนำ
ศพไปฝังที่บริเวณป่าช้า ชาวบ้านจะช่วยกันหามศพ โดยใช้ไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็งเป็นคาน
สอด แล้วหามไปหลุมฝังศพ จากนั้นหมอผีจะทำพิธีเป็นภาษาลัวะ ใจความว่า ขอให้
คนตายไปอยู่ชอบ อยู่ดีมีสุข ไม่ต้องห่วงเป็นกังวลใดๆ ทั้งคนข้า งหลังและภาระหน้าที่
ลูกเมีย ญาติพี่น้อง และก็ขออวยพรให้คนที่อยู่ข้างหลังอยู่ดีมีสุข เมื่อกล่าวเสร็จ ก็จะให้
ลูกหลานได้ดูหน้าคนตายเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะนำศพหย่อนลงหลุม จากนั้นจะมี
การโกยดินและเอาหินกลบตามลงไปจนมิดปากหลุม ข้างศพทั้งสี่มุมจะเอาไม้ขนาด
ท่อนแขนปักลึกลงไป แล้วเอาไม้ไผ่ลำยาวกว่าหลุมเล็กน้อยวางพาดลงระหว่างหลักไม้ที่
ปักไว้จนเต็มพื้นที่ ใช้ไม้พาดขวาแพไม้ไผ่แล้วมัดติดกับหลัก เพื่อปิดปากหลุมให้มั่นคง
แน่นหนา จากนั้น โกยดินและหิ นก้อนใหญ่ ไปกลบทับบนไม้ไผ่อี กชั้นหนึ่ง เพื่อ ให้พ อ
มั่นใจว่าสัตว์จะไม่มาคุ้ยเขี่ยศพได้และบนหลุมฝังศพ หมอผีจะนำเอาเศษดินมากองทับ
ชั้นบนอีกรอบหนึ่ง เกลี่ยให้เรียบและวาดเป็นรูปคนนอนพร้อมกับนำเอาตามแหลวมา
ปักไว้บริเวณหลุมฝังศพแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้เป็นหลุมฝังศพของคนตาย
ดัง นั้ นจะเห็ น ได้ ว่าไม้ ไผ่ และเครื่องจัก สานมีค วามสัม พัน ธ์กั บวิ ถีชุม ชนลัว ะ
ตั้งแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต และในขณะที่ยัง มีชีวิตอยู่ ไม้ไผ่ งานจักสานก็ยังคง
รับใช้ผู้คนในพื้นที่ ทั้ งในด้านงานจักสานที่ใช้ในบ้าน งานจักสานไม้ไผ่ในวิถีชีวิตการ
ดำรงชีวิต ได้แก่ ในการทำเกษตร การประมง งานจักสานไม้ไผ่การละเล่น ของเล่น

และงานจั ก สานไม้ ไผ่ ด้ านสถาปั ต ยกรรมที่ อ ยู่อ าศั ย มาตั้ ง แต่ ในอดี ต จนถึ ง ปั จจุ บั น
นอกจากนั้นสิ่งที่มีอยู่ทุกครัวเรือนของชุมชนลัวะ คือ ต๋าแหลว
ก่อนที่เราจะขึ้นบ้านของพี่น้องชาวลัวะ เราจะพบเห็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่
ผูก ติ ดไว้กั บ ประตู ห น้ าบ้ าน ซึ่ งสานด้ วยไม้ไผ่ เป็ น เหลี่ ย มต่าง ๆ พี่ น้ อ งลั วะหรือ คน
พื้นเมืองเหนือ เรียกว่า ตาแหลว ในภาษาเหนือ หมายถึง ตาเหยี่ยว เป็นเครื่องหมาย
ทางพิธีกรรมตามความเชื่อของคนล้านนาเพื่อแสดงอาณาเขตที่มีเจ้าของ เขตหวงห้าม
และยังเชื่อว่าจะสามารถปกป้องพื้นที่ นั้นให้คลาดแคล้วจากภัยพิบัติทั้ง ปวง และจะ
นำมาใช้ในพิธีแฮกนา แฮกไร่ข้าวด้วย

ตาแหลวหลวง

ตาแหลวง 7 ชั้น

งานจักสานไม้ไผ่ที่ใช้ในบ้าน
1. กระด้ ง เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ช าวลั ว ะใช้ ใ นการล่ อ นข้ า วหรื อ ตากเมล็ ด พั น ธุ์ ต่ า งๆ
นอกจากนี้ ยังใช้รองในการทำขนม ตัวกระด้งทำมาจากไม้ไผ่ และในการสานกระด้งนั้น
จะสานจากส่วนกลางให้เรียบร้อยก่อน แล้วจากนั้นจะทำการตัดขอบและดัดให้โค้งเป็น
วงกลมเพื่อที่จะทำสันกระดังหรือขอบกระด้ง ซึ่งการทำขอบกระด้งนั้นเพื่อให้กระด้ง
แข็งแรงทนทานกับการใช้งาน ส่วนมากชาวลัวะจะนำไปผิงไฟไว้ เพื่อให้เนื้อไม้ไผ่แห้ง
สนิท สีสวยและใช้ประโยชน์ได้นาน

กระด้งของชาวลัวะบ้านห้วยหมี
2. ก่องข้าว/กระติ๊บข้าว
ภาชนะสำหรับใส่ข้าวเหนียวนึ่ง สานด้วยไม้ไผ่ มีขนาดและรูปทรง
ต่างๆ กัน ก่องข้าวของชาวลัวะ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนฐาน มักจะทำด้วยไม้
เป็นรูปกากบาทติดอยู่กับส่วนก้น เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับตั้ง ตัวก่อง มักสานก้นเป็นรูป
สี่เหลี่ยมหรือกลม ต่อขึ้นมาเป็นทรงกระบอกคอคอดเข้าเล็กน้อย ส่วนที่สามคือ ฝา มี
ลักษณะเป็นฝาครอบ มักจะมีหูสำหรับร้อยเชือก ที่ใช้เป็นที่หิ้วหรือแขวนมาจากตัวก่อง
รูปแบบของก่องข้าวในปัจจุบัน ได้วิวัฒนาการเปลี่ยนไปจากก่องข้าวดั้งเดิ มบ้าง เช่น

สานด้วยพลาสติกแทนตอก และมีรูปทรงแปลกๆ แต่ไม่สวยงามไม่สมบูรณ์ลงตัวเหมือน
ก่องข้าวที่สานด้วยไม้ไผ่
3. แอ๊บข้าว/กระติ๊บข้าวเล็ก
ภาชนนะใส่ ข้ าวเหนี ย วเช่น เดี ย วกั บ กล่อ งข้ าว แต่ มี ข นาดเล็ ก กว่า สำหรั บ
พกพาติ ด ตั ว เวลาไปทำงานนอกบ้ า นหรื อ ไปไร่ ข้ า ว หรื อ เข้ า ไปป่ า แอ๊ บ ข้ า ว มี
ส่วนประกอบสำคัญคือ ตัวแอ๊บ รูปร่างคล้ายกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฝาแอบรูปร่างเหมือน
ตัวแอ๊บแต่ขนาดใหญ่กว่า เพราะใช้ครอบแอ๊บข้าว แอ๊บข้าวเหมาะสำหรับพกใส่ถุงย่าม
ห่อ ผ้ าคาดแอวออกไปทำนาทำไร่ เช่น เดี ยวกับ กล่อ งใส่อ าหารในปัจ จุบั น ก่อ งข้า ว
และแอ๊บข้าวของชาวลัวะ เป็นเครื่องจักสานที่มีความสมบูรณ์ ทั้งในด้านรูปแบบและ
ประโยชน์ใช้สอย สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตและสภาพภูมิประเทศที่ชาวลัวะจะ
อาศัยอยู่บนภูเขาสูงและประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การทำไร่ข้าว หาของป่า
ฉะนั้น การมีแอ๊บข้าวหรือก่องข้าว ถ้าเป็นแอ๊บข้าวขนาดใหญ่จะเอาไว้ใส่ข้ าวภายใน
ครัวเรือน สำหรับสมาชิกในครอบครัวที่ต้องกินกันหลายคน ส่วนแอ๊บข้าวขนาดเล็ก จะ
มีไว้สำหรับเอาไปในไร่ข้าวหรือหาของป่าสำหรับคนๆเดียว

4. บุง/กระบุง) (วิน (ภาษาลัวะ))
บุ ง เป็ น ภาชนะสานสำหรั บ ใส่ ข อง เช่ น ใส่ ข้ า วหรื อ ของใช้ ต่ า ง ๆ บุ ง ของ
ชาวลัวะเมืองบ่อเกลือจะมีขนาดค่อนข้างเล็กกว่ากระบุงของคนพื้นราบ ทั้งนี้เป็นเพราะ
ต้องการลดน้ำหนักของบุง ให้น้อย เพราะบุงของชาวลัวะใช้หาบของในภูมิประเทศที่
เป็นเนินหรือภูเขา ไม่สามารถหาบของที่มีน้ำหนักมากเหมือนกับบุงของคนพื้นเมือง
ซึ่งเป็นพื้นราบ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้บุง ของชาวลัวะ มี ลักษณะป้อมกลม ไม่เป็นเหลี่ยม
เหมือนกระบุงพื้นราบนั้น ซึ่งช่วยให้บุงมีความคงทนไม่แตกหักเสียหายง่าย เมื่อกระทบ
กระแทกกับสิ่งอื่น ๆ เช่น ไม้ พงหญ้า เพราะเส้นทางจากบ้านไปไร่จะมีทางค่อนข้าง
แคบ รวมถึงก่อนที่จะนำบุงไปใช้งานชาวลัวะบ้านห้วยหมีจะนิยมนำไปย่างไฟบนหิ้งแม่
เตาไฟ เป็นเวลาหลายวันหรือเป็นเดือน ทำให้บุงมีความคงทนและใช้งานได้นาน

5. ชะลอม/ก๋วยเปอะ, ส้า) (โยง) ภาษาลัวะ
ก๋วยหรือเปอะ (โยง) ภาษาที่ชาวลัวะเรียกกัน ซึ่งใช้เรียกเครื่องจักสานทำจาก
ไม้ไผ่มีลักษณะล้ายกับแข่งตะกร้า หรือชะลอมที่ใช้บรรจุสิ่งของต่าง ๆ โดยสมัยก่อน
นั้นยังไม่มีภาชนะสำหรับใส่ของที่หลากหลาย จึงมักใช้ก๋วยหรือเปอะไว้ใส่ผลผลิตเก็บไว้
หรือใช้ขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยง ซึ่งนั บว่าเป็นเครื่องจักสานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของพี่น้องลัวะมาช้านาน ก๋วยจึงมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความรู้การสืบ

ทอดหรือประเภทของสินค้าที่ต้องการจะใส่ ความรู้เดิมที่ถ่ายทอดมาของท้องถิ่นนั้นๆ
ก๋วยหรือเปอะ ทำมาจากไม้ไผ่ ซึ่งถือว่าเป็นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มพี่น้องลัวะ ที่ต้องเดินทางไปไร่สวนเกือบทุก
วัน การมี ก๋วยหรือเปอะ จึงมีความสะดวกและบรรจุสิ่ง ของเครืองใช้ต่างๆ เช่น ข้าว
เครื่องมือการเกษตร ซึ่งสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปในหมู่บ้านของชาวลัวะ
ก๋วยเปอะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ไผ่ล้วน ๆ ทรงสูง มีความแข็งแรงทนทานสามารถ
ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ก๋วยตาห่าง(โยงห่าง (ภาษาลัวะ)

ก๋วย(เปอะ) โยง(ภาษาลัวะ)
6. ซ้าหวด
ซ้าหวด หมายถึง เครื่องจักสานพื้นบ้านล้านนาและของชนเผ่าลัวะ ใช้ใส่ข้าว
หม่า หรือข้าวเหนียวที่แช่น้ำไว้เพื่อล้างให้หมดกลิ่นก่อนจะนำไปนึ่ง ที่ก้นของซ้าหวดจะ
มี ไ ม้ ก ลม 2 อั น วางขั ด เป็ น กากบาทที่ มุ ม ทั้ งสี่ เพื่ อ ช่ ว ยรั บ น้ ำหนั ก และเสริ ม ความ
แข็งแรงอีกขั้นหนึ่ง รูปทรงของซ้าหวดนี้อาจจะต่างกันไปบ้าง คือบางคนอาจสานเป็น
ทรงป้อม หรือบางคนอาจสานเป็นทรงกระบอกปากผายตี่เหมือนกัน

7. หวดนึ่งข้าว
เป็นเครื่องใช้ อย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของชาวบ้านทุกวันจะต้อง
ใช้หวดนึ่งข้าวเป็นประจำ การนึ่งข้าวเหนียวด้วยหวดนั้นนับว่าเป็นวิธีง่ายและสะดวก
ที่สุด ดังนั้น หวดนึ่งข้าวจึงเป็นเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นและคงอยู่กับวิถีชีวิตของกลุ่ม
พี่ น้ อ งลั ว ะเมื อ งน่ า นและบ่ อ เกลื อ ที่ นิ ย มบริ โภคข้ า วเหนี ย วเป็ น หลั ก การนึ่ ง ข้ า ว
ชาวบ้านนิยมนึ่งกันตั้งแต่ตอนเช้าตรู่และให้เพียงพอต่อสมาชิกในครอบครัว ถ้าสังเกต
ว่าสมาชิกในแต่ละครอบครัวมีมากน้อยขนาดไหน ให้สังเกตที่แอ๊บข้าว ถ้ามีแอ๊บข้าว
เยอะ แสดงว่าครัวเรือนนั้นมีสมาชิกมาก เมื่อนึ่งข้าวเสร็จและทานข้าวพร้อมกันตอน
เช้า สมาชิกในครัวเรือนก็ต่างแยกย้ายกันไปทำงาน และจะมารวมตัวกันอีกครั้ง เมื่อ
ทานอาหารเย็นร่วมกัน ซึ่งถือเป็นกิจวัตรประจำวันที่คุ้นชินตาสำหรับพี่น้องลัวะ ซึ่ง
หวดนึ่งข้าวจะมีหลายขนาด ถ้ามีสมาชิกในครัวเรือนมาก ก็จะใช้หวดนึ่งข้าวที่มีขนาด
ใหญ่ หากมีสมาชิกน้อยก็จะใช้หวดขนาดเล็ก หรื อหวดขนาดเล็กจะใช้อุ่นข้าวในตอน
เย็น (เรียกว่าอุ่นข้าว) เพื่อจะได้ทานข้าวร้อนๆ และอีกอย่างข้าวเหนียวของพี่น้องลัวะ
ค่อนข้างจะแข็ง หากจะทานข้าวในตอนเย็นจำเป็นต้องอุ่นข้าว เพื่อให้ได้ข้าวที่ไม่แข็ง
จนเกินไป

ถึงแม้ปัจจุบันเสื่อพื้นราบหรือเสื่อที่ชาวบ้านทั่วไปนิยมใช้ จะเป็นเสื่อที่มีพ่อค้า
นำมาขายหรือชาวบ้านไปซื้อที่ ตลาดจะหาซื้อ ได้สะดวกและรวดเร็วกว่า แต่ภายใน
ครัวเรือนก็สามารถพบเสื่อไม้ไผ่ได้ทุกครัวเรือน

เสื่อไม้ไผ่
หวดนึ่งข้าวของพี่น้องลัวะบ้านห้วยหมี
8. เสื่อไม้ไผ่
เสื่อไม้ไผ่ ถือเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องลัวะในพื้นที่น่าน ที่ได้
นำเอาไม้ไผ่มาจักสานเป็น เสื่อไม้ไผ่ สำหรับ ไว้ปูรองพื้ นหรือไว้สำหรับปู นอนภายใน
ครัว เรือ น หรือ นำไปใช้ ในการตากข้าวเพื่ อ ให้ ข้ าวแห้ ง ไม่ มี ค วามชื้น ซึ่ง ในอดี ต การ
ทอเสื่อไม้ไผ่ถือมีความจำเป็นอย่างมาก และแต่ละครอบครัวจะต้องมี เนื่องจากเวลา
ตีข้าวหรือนวดข้าว ชาวบ้านจะต้องนำเสื่อไปวางบนพื้นไร่และนำข้าวมานวดให้เมล็ด
แยกออกจากฟางข้าว ซึ่งเสื่อไม้ไผ่จะมีความกว้างหรือยาวขึ้นอยู่กับชนิดของการใช้
ประโยชน์ เช่น ถ้าใช้ในไร่ข้าวก็จะมีขนาดใหญ่ แต่หากใช้สำหรับปูนอนหรือภายใน
ครัวเรือนก็จะมีขนาดเล็ก และขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัว โดยไม้ไผ่ที่ชาวบ้านนิยมมาทอ
เสื่อ คือ ไม้ไผ่ซาง ไผ่บงหรือไผ่เหี้ย เนื่องจากมีความทนแข็งแรงและใช้ได้นาน ยิ่งถ้ามี
การนำเอาเสื่อไปย่างไฟที่แม่เตาไฟ ก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

9. กระติ๊บใส่ของ (แอ๊บ)
กระติ๊บ หรือ แอ๊บ เป็นภาชนะที่พี่น้องลัวะมีไว้สำหรับใส่ของต่างๆ ที่เป็นชิ้น
เล็กๆ เช่น ด้าย เข็ม กรรไก โดยการนำเอาไม้ไผ่มาจักสานเป็นตอกขนาดเล็ก ไผ่ที่ใช้จะ
เป็นไผ่ไร่หรือไผ่บง ซึ่งมีความเหนียว จากนั้นนำมาถักเป็นลายสองหรือลายสาม ขึ้นรูป
คล้ายกระเป๋าขนาดเล็กและสานตามแบบ ซึ่งปัจจุบันเริ่มไม่มีใครทำแล้ว เนื่องจากขาด
การสืบสานด้านช่างฝีมือ คงเหลือกระติ๊บที่เป็นของดั้งเดิมอยู่จำนวนไม่มาก

กล่องใส่ของไม้ไผ่
งานจักสานไม้ไผ่ในวิถีชีวิตการดำรงชีวิต
1. ด้านการทำเกษตรและสัตว์เลี้ยง
ชาวบ้านห้วยหมีทุกครัวเรือน มีการเพาะปลูกที่สำคัญที่สุด คือ การปลูกข้าวไร่
ซึ่งเป็นการเพาะปลูกแบบไร่หมุนเวียน การปลูกข้าวไร่ผูกพันกับวิถีชีวิ ตของชาวลัวะ
บ้านห้วยหมีมาช้านาน แม้จะเป็นการผลิตแบบยังชีพเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก
แต่ชาวบ้านได้ ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และกำลังทรัพ ย์เพื่ อให้ได้ม าซึ่ง ข้าว อันเป็ น
หลักประกันในอนาคตว่าในปีนั้น ๆ จะมีข้ าวไว้บริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี ชาวบ้าน
จึงให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของข้าวในฐานะเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์หล่อเลี้ยงชีวิต
คนในชุมชนด้วยการแสดงออกผ่านพิธีกรรมและความเชื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลิตข้าวไรในรอบปี เช่น การเซ่นผีไหว้ผี ผีแม่ธรณี ผีน้ำ ให้ปกป้องคุ้มครองข้าว และ
การบนบานสานกล่าวเพื่อให้การทำข้าวไร่ในปีนั้น ๆ ได้ผลผลิตดี เป็นต้น
การทำไร่ข้าว ถือเป็นอาชีพที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวบ้านห้วยหมีมาช้านาน
ทุกครัวเรือนประกอบอาชีพทำไร่ โดยในรอบ 1 ปี นั้นชาวบ้านจะใช้เวลาอยู่ในไร่เป็น
ส่วนใหญ่ กล่าวคือ เมื่อถึงฤดูกาลทำไร่ชาวบ้านจะตื่นนอนแต่เช้าตรู่ หุงหาอาหารกิน
ข้าวให้เรียบร้อย แล้วออกเดินทางไปทำไร่ตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น นอกจากการปลูก
ข้าวไร่แล้ว ภายในพื้นที่ไร่ยังมีการปลูกพืชผักหลากหลายชนิดรวมอยู่ด้วย เช่น ฟักทอง
ฟั ก เขี ย ว มั น สำปะหลั ง มะนอย (บวบ) มั น อ่ อ น มั น พร้าว แตง ถั่ ว พริก ข้า วโพด
ผักกาด ผักอีหลึน ฯลฯ ซึ่งถือเป็นการทำไร่แบบผสมผสานและเป็นการใช้ชีวิตอย่าง
พอเพี ย งตามวิถีชี วิตของคนในชุม ชน รวมถึง การใช้ ฐานทรั พ ยากรในพื้ นที่ น ำมาใช้
ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ไม้ไผ่ ที่ชาวลัวะมักนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อภายใต้วิถีการผลิตและวิถีการดำเนินชีวิต ดังนี้
1.1 ตูบไร่ (ตูบไฮ่ข้าว)/เพิง
ในช่วงฤดูกาลผลิตข้าวไร่ ชาวลัวะจะนิยมสร้างเพิงพักไว้ ในไร่ข้าว หรือเรียก
ตูบไร่ เพื่อไว้คอยกั นแดดกันฝนหรือไว้สำหรับพักผ่อนในยามที่เหน็ดเหนื่อยจากการ
ทำงานไร่ข้าว ซึ่งตูบหรือเพิงพัก มักจะทำกันแบบง่ายๆไม่ถาวร เนื่องจากหากทำไร่ข้าว
เสร็จในแต่ละปี ก็จะมีการรื้อถอน เพื่อให้พื้นที่ไร่ข้าวกลับไปเป็นไร่เหล่าเพื่อให้ต้นไม้ขึ้น
เหมือนเดิมและอีก 2 – 3 ปี ก็ค่อยกลับมาทำไร่ข้าวใหม่ ดังนั้นการทำตูบไร่ข้าว จึงมัก
สร้างด้วยไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็งที่หาได้ตามชายป่าหรือภายในไร่ข้าว ซึ่งการใช้ไม้ไผ่จะ
นำมาใช้ใส่วนของฝาตูบหรือโครงสร้างหลังคา และนำไม้ไผ่มาจักเป็นตอกสำหรับมัด
โครงสร้างต่างๆในบริเวณตูบ ส่วนเสาตูบจะนิยมใช้ไม้เนื้อแข็งเพื่อให้เกิดความทนทาน
ส่วนหลังคาจะใช้หญ้าคาสานเป็นไพ นอกจากนั้นภายในตูบก็จะสร้างแม่เตาไฟขึ้น เพื่อ
ใช้ประกอบในการหุงหาอาหารและเก็บของใช้ต่างๆ ที่ต้องการย่างไฟเพื่อให้มีความ
แข็งแรง โดยแม่เตาไฟจะสร้างด้วยไม้ไผ่และนำดินเหนียวมาก่อให้เป็นที่สำหรับก่อไฟ

ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม้ไผ่ เครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่ มีส่วนสำคัญ ในการดำเนิน
ชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะมาอย่างยาวนาน

ตูบไร่ข้าวชาวลัวะบ้านห้วยหมี
1.2 ตาแหลว (แฉลว)
ตาแหลวหรือ ต๋ า แหลว ทำจากไม้ ไผ่ ส านมี ลั ก ษณะการขัด สานจนเกิ ด เป็ น
รูปทรงเฉพาะ เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกเขตหวงห้ ามในพิธีความเชื่อ เป็นเครื่องรางที่ปก
ปักรักษา เช่น การสู่ขวัญข้าว การสืบชะตา การทำบุญ บ้าน การทำบุญ เมือง ปักบน
หม้อยา ปักไว้ในที่ไม่ให้ผีผ่าน เป็นต้น วิถีการผลิตของชาวลัวะบ้านห้วยหมี ถือ ว่าตา
แหลว เข้าไปมีส่วนสำคัญในการเป็นเครื่องมือในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อใน
ช่วงเวลาต่างๆของวิถีการผลิต โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกพื้นที่ไร่ข้าว การถางไร่ การเผาไร่
การหยอดข้าวไร่ การดูแลผลผลิต จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตขึ้นอยู่ยุ้งฉาง ทั้ง นี้เพื่ อ
ไม่ให้สิ่งชั่วร้าย นก หนู แมลงต่างๆ มารบกวนข้าว และขอให้ได้ผลผลิตข้าวดีและได้
ข้าวมาก ดังนั้นในแต่ช่วงปี ชาวลัวะจะมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิต ซึ่งตาแหลวส่วนใหญ่จะนิยมสานเป็นตามแหลว 7 ชั้น และตาแหลวหลวง ซึ่งถือ
เป็นตาแหลวที่ใช้ในการประกอบพิธีเพื่อความเป็นมงคลและป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆ

ตาแหลวสำหรับปักไว้ในฉางข้าว
1.3 พัดหรือวีฝัดข้าว
วี หรือกาวี เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ของชาวนา ชาวไร่ข้าว สำหรับใช้พัดโบก
เพื่อให้เมล็ดข้าวเปลือกลีบไม่มีเมล็ด น้ำหนักเบา ซึ่งเรียกว่า ขี้ลีบ รวมทั้งเศษผงเศษ
ฟางต่างๆ ให้แยกออกจากเมล็ดข้าวเปลือกที่ดี โดยใช้แรงคนพัดโบกขณะสาดข้าวหรือ
ซัดข้าวขึ้นไปในอากาศก่อนที่จะมีการใช้วี วีมีรูปร่างคล้ายพัด แต่มีขนาดใหญ่กว่า
วิธีใช้ เมื่อชาวนา ชาวไร่นวดข้าวเสร็จแล้ว เมล็ดข้าวเปลือกจะร่วงจากรวง
ข้าวกองอยู่ที่ลาน ใช้ไม้คัน ฉายส่ง ฟางออกให้ หมดแล้วใช้ไ ม้กะโห้ห รือ สัดทาชักลาก
เมล็ดข้าวเปลือกให้มากองรวมกั น ใช้กระบุงตักเมล็ดข้าวเปลือกสาดขึ้นไปในอากาศ
ชาวนาที่ ยื น รายรอบถื อ วีอยู่ นั้ น จะโบกวีไ ปมาทำให้ เกิ ด ลม เรียกว่า การรำวี เมล็ ด
ข้าวเปลื อ กหรื อเศษผงเศษฟางต่ างๆ จะลอยไปตามแรงลม เมล็ด ข้ าวเปลื อ กที่ ดี มี
น้ำ หนัก จะร่ว งตกลงมากองที่ ล าน ซึ่ ง ปั จ จุบั น ชาวลั วะก็ ยั ง คงใช้ วีในการฝัด ข้ าวอยู่

เพราะไม่สามารถที่จะขนข้าวลงมาจากดอยสูงได้ จำเป็นที่จะต้องนวดข้าวและฝัดข้าว
ให้เสร็จเรียบร้อย และนำใส่กระสอบ ก่อนที่จะขนข้าวลงจากเขาเพื่อนำกลับไปไว้ที่ยุ้ง
ฉางภายในบริเวณบ้าน ซึ่งเรียกว่า “เล้าข้าว”

วีฝัดข้าวและไม้ตีข้าวของชาวลัวะบ้านห้วยหมี
1.4 เสวียนใส่ข้าว/ลอมข้าวขนาดเล็ก
เสวียน มักใช้ในกลุ่มของชาวไร่ ที่มีพื้นที่ปลูกข้าวไม่มาก หรือชาวไร่ชาวนาที่
ยังไม่สามารถทำยุ้งข้าวด้วยไม้จริงได้ ก็จะใช้เสวียนเก็บ ข้าวเปลือกไปก่อ นเป็ นการ
ชั่วคราว เมื่ อสามารถสร้างยุ้งข้าวได้แล้วก็เลิก ใช้เสวียนไป เสวีย นมีห ลายขนาด ทั้ ง
ความสูงและความกว้างของเสวียนไม่แน่นอน แล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก

เสวียนใส่ข้าวของชาวลัวะ

งานจักสานเกี่ยวกับสัตว์ ตามวิถีชนเผ่าลัวะ
กลุ่มชาวลัวะอำเภอบ่อเกลือและบ้านห้วยหมี มีเศรษฐกิจแบบยังชีพ ส่วนสัตว์
เลี้ยงได้แก่ วัว ควาย หมู ไก่ สุนัข เป็นต้น ซึ่งสัตว์เลี้ยงเหล่านี้บางชนิดก็ฆ่าสำหรับใช้
เลี้ยงผี ซึ่งในแต่ละช่วงปี โดยเฉพาะฤดูกาลผลผิตจะมีการเลี้ยงผีอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นการ
มีสัตว์เลี้ยงภายในครัวเรือน จึงมีความจำเป็น นอกจากนั้ นยัง เป็นการเลี้ยงเพื่ อขาย
ให้กับญาติพี่น้องหรือคนบ้านเดี ยวกัน ส่วน วัว ควาย จะเลี้ยงไว้สำหรับขายเป็นหลัก
แต่หากเป็นช่วงการประกอบพิธีกรรมใหญ่หรือพิธีกรรมในระดับหมู่บ้าน ก็จะใช้ หมู วัว
ควาย เป็นเครื่องเซ่นสังเวย
หากเราเข้าไปในหมู่บ้านลัวะ ก็จะเจอสัตว์เลี้ยงมากมาย เช่น ไก่หมู ซึ่งในอดีต
การเลี้ยงหมูจะนิยมเลี้ยงแบบปล่อย แต่ในปัจจุบันการสาธารณสุขได้เข้าถึง หมู่บ้าน
ทำให้การเลี้ยงหมูแบบปล่อยเริ่มลดลงและจะนิยมเลี้ยงแบบคอกแทน ส่วนไก่จะเลี้ยง
แบบปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ และจะต้อนไก่เข้าเล้าในช่วงตอนเย็น
ดังนั้น คอกเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะ เป็ด ไก่ ชาวบ้านจะนิยมนำไม้ไผ่มาสานเป็น
เล้าไก่ ซึ่ง มีหลายรูปแบบ เช่น สุ่มไก่แบบเคลื่อนที่ได้ หรือเล้าไก่แบบห้อยใต้ถุนบ้าน
หรือเล้าไก่สำหรับขังไก่จำนวนหลายตัว โดยมีวิธีการสานสุ่มไก่และเล้าไก่ ดังนี้
1. สุ่มไก่/คอกไก่ คอกเป็ด
สุ่มไก่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับครอบไก่ ขังไก่ จำกัดบริเวณของไก่ นิ ยมใช้ใน
การเลี้ยงไก่ พื้ นบ้ าน ซึ่ ง การทำสุ่ มไก่ ของชาวลั วะบ้ านห้ วยหมี จะทำแบบง่ายๆ ไม่
ซับซ้อนและส่วนใหญ่จะเป็นลายพื้น ๆ วัสดุที่นิยมนำมาทำสุ่ม ได้แก่ ไผ่ป่า ไผ่บง ไผ่หก
เนื่องจากเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายตามป่าหรือเทือกเขา และบางครัวเรือนก็ปลูกไว้ตามสวน
ข้างบ้ านของตนเอง หรื อในพื้ น ที่ ป่ าชุม ชน ขนาดของสุ่ มไก่ มี ห ลายขนาดแยกตาม
ประโยชน์ใช้สอย โดยแต่ละครัวเรือนจะมีสุ่มไก่ไว้ใต้ถุนบ้านของตัวเอง โดยจะให้ข้าวไก่
ในตอนเช้าและก็จะปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ พอตกช่วงเย็นก็จะให้อาหารไก่อีก

ครั้งและต้อนให้เข้าเล้า เพื่อป้องกันการขโมยหรื องูมากินไก่ โดยรูปแบบของสุ่มไก่มี
หลายแบบ ดังนี้

สุ่มไก่
2. สุ่มไก่แบบชาวลัวะบ้านห้วยหมี (ไก่คอนโด)
สุ่มไก่แบบชาวลัวะบ้านห้วยหมี จะมีความแตกต่างจากสุ่มไก่ แบบพื้นราบอยู่
อย่างหนึ่ง คือ จะเป็นสุ่มไก่แบบพกพา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตุ้มไก่ สามารถที่จะ
หิ้วไปเลี้ยงในไร่ข้าวได้ และมีขนาดเล็กพกพาสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ

ของชาวลัวะที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บนดอยสูงและมีวิถีการผลิตแบบไร่ข้าว ซึ่งช่วงที่ชาวบ้าน
ทำไร่ข้าว ก็มักจะนำเอาสัตว์เลี้ยง เช่น ไก่ นำไปเลี้ยงในไร่ข้าวด้วย พอเสร็จสิ้นฤดูกาล
ผลผลิต ไก่ที่นำไปเลี้ยงก็จะแพร่ลูกแพร่หลานหลายตัว โดยสุ่มไก่จะมีลักษณะแบบนี้
ดังรูป

ตุ้มไก่/สุ่มไก่ของชาวลัวะ
โดยตุ้มไก่แบบนี้ ด้านล่างชาวบ้านจะสานไม้ไผ่แบบทึ บ เพื่อไม่ให้ข้าวที่เอาให้
ไก่หล่นลงพื้น และสามารถที่เคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้ และพอถึงช่วงกลางคืน ชาวบ้านจะ
นิ ย มแขวนตุ้ ม ไก่ ไ ว้ บ ริ เวณใต้ ถุ น บ้ า น เพื่ อ ป้ อ งกั น สั ต ว์ อื่ น ๆมากิ น เช่ น สุ นั ข หรื อ
สัตว์เลื้อยคลาน

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

สุ่มไก่แบบครอบ
4. เล้าไก่ไม้ไผ่แบบกรง
เล้าไก่ไม้ไผ่แบบกรง ชาวบ้านนิยมนำไม้ไผ่มาสานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด
ขึ้ น อยู่ กั บ ความต้ อ งการของแต่ ล ะครั ว เรื อ น แต่ ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ค วามสู ง ไม่ ม ากนั ก
เนื่องจากบ้านเรือนของชาวลัวะส่วนใหญ่ จะมีใต้ถุนเตี้ย ทำให้การมุดใต้ถุนค่อนข้าง
ลำบาก ดั ง นั้ น เล้า ไก่ จึงมี ลั กษณะเตี้ย แต่ มี ความยาว ซึ่ง เล้าไก่ แบบนี้ จะพบเห็ น ได้
โดยทั่วไปตามหมู่บ้านลัวะห้วยหมี

อุปกรณ์ประมงพื้นบ้าน
เครื่องมือหาปลาพื้นบ้านของชาวลัวะ อาจมิได้หมายถึงสิ่งของที่ทำไว้เพื่อใช้ใน
การจับปลาเท่านั้น แต่เครื่องมือหาปลา ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน
ทั้ ง ในชุ ม ชน และนอกชุ ม ชนที่ มี วิ ถี ชี วิ ต ผู ก พั น กั บ แม่ น้ ำ การหาปลาได้ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในชุมชนและต่างชุมชน หากจะกล่าวว่าการใช้เครื่องมือหา
ปลาเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานทางวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นก็คงไม่ผิดแปลกเท่าใดนัก
โดยทั่วไปแล้ว ในอดีตเครื่องมือหาปลาพื้ นบ้านจะทำมาจากวัสดุที่หาได้จากท้องถิ่น
การทำเครื่ อ งมื อ หาปลาจึ ง ถื อ เป็ น การนำความรู้ ข องถิ่ น ที่ มี อ ยู่ ม าปรั บ ใช้ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต
1. ข้อง
ข้อง เป็นเครื่องจักสานชนิดหนึ่ง สานด้วยผิวไม้ไผ่ ปากแคบอย่างคอหม้อ มีฝา
ปิดเปิดได้ เรียกว่า ฝาข้อง ฝาข้องมีชนิดที่ทำด้วยกะลามะพร้าว และใช้ไม้ไผ่สานเป็น
รูปกรวย ปลายกรวยแหลมปล่อยเป็นซี่ไม้ไว้เรียกว่า งาแซง ข้องใช้สำหรับใส่ ปลาปู กุ้ง
หอย กบ เขียด เป็นต้น ข้องมีหลายลักษณะเช่น

ข้องใส่ปลาของชาวลัวะบ้านห้วยหมี
ข้องยืน มีลักษณะคล้ายรูปทรงของโอ่งน้ำ หรือรูปทรงกระบอก มีปลายปาก
ข้องบานออก ขนาดสูงตั้งแต่ 10 – 15 เซนติเมตร การสานที่ก้นข้องมักจะสานเป็ นก้น

สี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัวข้องกลมป้อม ป่องตรงกลางค่อย ๆ สอบเข้าตรงคอข้าง แล้วบาน
ออกที่ปลายปากข้องคล้ายปากแตร ที่ก้นข้องและตัวข้องจะสานด้วยลายขัดตาหลิ่ว
ตรงคอข้องถึงปากข้องสานด้วยลายขัดตาทแยง ปลายปากข้องจะทำฝาปิดเปิดโดยสาน
ผิวไม้ไผ่เป็นฝาปิด เวลาจับปลาใส่ข้อง ไม่ต้องเปิดฝาข้องก็ได้ เพราะฝาข้องนี้สามารถใส่
ปลาได้สะดวก ปลาจะกระโดดออกมาไม่ได้เพราะติดที่ฝาปิดนั้น
การใช้งาน ใช้ใส่ปลา กุ้ง หอย ทุกชนิด ใช้ในเวลาที่ออกหาปลา โดยผูกข้อ งไว้
ที่เอว ถ้าจับปลาที่มีขนาดใหญ่นิยมใช้ข้องเป็ด เพราะปลาไม่ต้องงอตัวอยู่ในข้อง ปลา
จะนอนตามความยาวของตัวข้อง จะทำให้ปลามีชีวิตอยู่ได้นาน ถ้าขังปลาด้วยข้องเป็ด
แล้วนำไปแช่น้ำที่ไหล ยิ่งจะทำให้ปลามีชีวิตอยู่ได้หลายวัน
2. ไซดักปลา
ไซ เป็นเครื่องมือดักสัตว์น้ำ โดยมากดักปลาในกลุ่มปลาเล็กปลาน้อย ใช้งาน
ในแหล่งน้ำไม่ลึก มักเป็นแหล่งน้ำไหลและเป็นการเปิดช่องระบายน้ำเข้าออกตามบิ้งนา
คันนา ไซมีหลายรูปทรง ตัง้ ชื่อตามรูปทรงนั้น เช่น ไซปากแตร สานเป็นรูปกรวยปากไซ
บานออกเป็นรูปปากแตร ไซหั วหมู สานตาห่าง แม้ว่าจะมี รูป ลักษณ์ ที่ ต่างกั น แต่มี
ลักษณะร่วมกันคือ สานเป็นทรงกระบอกและทำปากทางเข้าเป็นงาแซง (ซี่ไม้เสี้ย ม
ปลายแปลม รูปทรงคล้ายกรวยที่บีบแบน ๆ ทำให้ปลาเข้าได้ แต่ว่ายสวนความคมของ
ปลายไม้ออกมาไม่ได้) เมื่อสานไซเสร็จ ชาวบ้านจะนิยมนำไปย่างไฟก่อน เพื่อให้มีความ
แข็งแรง ทนทานและใช้ได้นาน โดยนำไปย่างไฟที่แม่เตาไฟ

การย่างไซ และไซตาห่าง
ของชาวลัวะบ้านห้วยหมี

3. สวิง/หิง
สวิง (หิง) เป็นเครื่องมือจับสัตว์น้ำของชาวลัวะบ้านห้วยหมี ลักษณะเป็นถุงตา
ข่ายสามเหลี่ยมมีด้ามจับ ขอบสวิงทำด้วยไม้ไผ่ ใช้จับสัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา แมลงน้ำ
ตามลำห้วยหรืออาศัยอยู่ในลำน้ำตื้นๆ สำหรับการสานสวิงหรือหิง ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะ
เป็นคนสาน โดยสามารถสานได้ทุกที่ เวลาไปไหนก็จะนำเอาด้ายไปด้วยเพื่อสานสวิง
ถือเป็นงานอดิเรกของผู้หญิง และการหาปลาหรือจับสัตว์น้ำด้วยสวิง ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
ผู้หญิง ที่นิยมชวนกันไปหาปลา ยามเมื่อว่างจากการทำงานในไร่

สวิง (หิง) ของชาวลัวะบ้านห้วยหมี
งานจักสานไม้ไผ่การละเล่น/ของเล่น
ในวิถีชีวิตของชาวลัวะในกลุ่มของเด็ก ๆ การละเล่นพื้นบ้านถือเป็นเรื่องที่ปกติ
และมีหลากหลายที่เด็กๆ นำมาเล่นกัน หากกล่าวถึงของเล่นที่ทำมาจากงานจักสานไม้
ไผ่ ค่อนข้างจะมีน้อย สิ่งที่พบเห็นโดยทั่วไป 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
ใช้ไ ม้ไผ่ทำเป็นขาเดิน 2 ข้าง เพื่อใช้ก้าวเดินจะทำ
ให้ สู ง ขึ้ น โดยวิธี ก ารทำคื อ การเลื อ กตั ด ไม้ ไผ่ ที่ มี
ความทนแข็ ง แรงมา 2 ลำ วั ด ความสู ง ตามความ
ต้องการ แล้วนำมาเจาะรู แล้วนำไม้เนื้อแข็งมาใส่
ตอกด้วยตะปูหรือลิ่ม ก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้น
งานจักสานไม้ไผ่ด้านสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย
สถาปั ตยกรรมของลัวะบ้ านห้ว ยหมี โดย
บ้านเรือนของลัวะแบ่งได้เป็น 3 แบบคือ บ้านแบบโบราณลักษณะประจำเผ่า บ้านแบบ
โบราณลักษณะประจำเผ่าผสมลัก ษณะคนพื้ นราบและบ้านแบบคนพื้นราบ สำหรับ
บ้านแบบโบราณลักษณะประจำเผ่า เป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงมีบันไดขึ้นบ้าน ซึ่งขั้นบนสุด
ของบันไดจะเป็นประตูเข้าสู่ชานเรือน ที่เหนือขอบบนของประตูจะมีต าแหลวติดอยู่
เพื่อเป็นเครื่องรางช่วยคุ้มครองป้องกันให้สมาชิกในบ้านพ้นอันตรายต่างๆ ในส่วนของ
ห้องครัวหรือห้องไฟที่มุมใดมุมหนึ่งของห้องจะสร้างกระบะดินไว้และนำดินมาอัดลงให้
แน่นเพื่อวางหิน 3 ก้อนที่เรียกว่า "งุย" สำหรับเป็นเตาหุงต้มเหนือกระบะดินสร้างเป็น
ชั้นวางของลักษณะเหมือนหิ้งแขวนจากเพดานลงมาเรียกว่า "กา" เพื่อใช้วางของต่าง ๆ

ที่ ต้ อ งการให้ แ ห้ ง เช่น ตอก กระบุ ง ตะกร้ า เมล็ ด พั น ธุ์พื ช ที่ ต้ อ งการไว้ ป ลู ก ต่ อ ไป
รวมทั้งเครื่องปรุงอาหารบางชนิด
สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยของชาวลัวะบ้านห้วยหมี ในอดีตจะเป็นบ้านที่ใช้ไม้
เนื้อแข็งมาทำเป็นเสาเรือน ส่วนฝาเรือนจะทำจากไม้ไผ่ (ไม้เฮี้ยะ) สานด้วยลายขัดแตะ
ลายสอง ลายสาม ขึ้นอยู่กับความชำนาญของเจ้าของเรือน โดยภายในครัวเรือนจะเป็น
ทั้งที่นอน ที่รับแขกและที่หุงอาหาร รวมถึงที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ ส่วนใต้ถุนบ้านจะใช้เป็น
ที่เก็บไม้ฟืนและคอกเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู ไก่ เป็นต้น ส่วนในปัจจุบัน จะพบเห็นบ้านแบบ
ดั้งเดิมน้อยมาก เนื่องจากวัฒนธรรมการสร้างบ้านแบบคนพื้นราบเข้าไปมีอิทธิพล ทำ
ให้ รู ป แบบการสร้ า งบ้ า นเปลี่ ย นแปลงไปตามกาลเวลา แต่ ใ นขณ ะเดี ย วกั น
สถาปั ตยกรรมบ้ านที่ ส ร้างด้วยไม้ ไผ่ ยั งปรากฏในรูปของห้ องครัว หรือ ครั วไฟ (ที่
ทำกับข้าวของชาวลัวะ) ซึ่งครัวไฟจะแยกออกจากตัวบ้านต่างหาก เพื่อป้องกันไม่ให้
ควันไฟลอยเข้าไปในตัวบ้าน โดยมีชานและบันไดอยู่ตรงกลางบ้าน โดยภายในครัวไฟ
จะประกอบด้วย แม่เตาไฟ ด้านบนเตาไฟจะเป็นหิ้งสำหรับวางอาหารหรือเมล็ดพันธุ์
ต่างๆ รวมถึงสิ่งของอุปกรณ์ที่ต้องการรมควันไฟ เพื่อให้มีความแข็งแรงทนทาน ส่วน
ด้านข้ างเตาไฟจะเป็ น ที่ เก็ บ อาหาร ถ้ วยชาม อุป กรณ์ ท ำครัว หิ้ ง น้ ำ รวมถึ ง ที่ น อน
สำหรับสมาชิกที่ต้องการนอนในครัวไฟ ส่วนหลังคาจะมุงด้วยหญ้าคาหรือสังกะสี
สถาปั ต ยกรรมที่อ ยู่อ าศัย ของชุม ชนลั วะ ใช้ก ารปลูก สร้า งแบบง่ายๆ แต่ มี
ความคงทนถาวร โดยเฉพาะการนำไม้ไผ่มาทำฝาบ้าน ทำหิ้งครัวไฟและอุปกรณ์อื่นๆ
ภายในครัวเรือน และในส่วนของใต้ถุนครัวไฟก็จะเป็นที่เก็บไม้ฟืนและคอกเลี้ยงสัตว์

ผู้ให้ข้อมูล

งานจักสานไม้ไผ่ด้านสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยชุมชนลัวะบ้านห้วยหมี

บ้านถืมตอง ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
1. นายปั่น นันทะสว่าง
บ้านต้าม ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
1. นางศรีพรรณ กันตา
2. นางสาคร จันผะกา
บ้านห้วยหมี ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ 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 เจ้าหน้าที่มูลนิธิฮักเมืองน่าน
2. นายอภิสิทธิ์ ลัมยศ
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น จ.น่าน
3. นางบัวตอง ธรรมมะ
ตำแหน่ง นักวิชาการอิสระ

คณะผู้วิจยั
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
นายยุทธภูมิ สุประการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์น่านศึกษา
นางราชาวดี สุขภิรมย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
นางสาวณัฐกา กุลรินทร์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษา
นางสาวอรุณรัศมี สอนนนฐี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
นางสาวกรรณิกา ไชยสมทิพย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา
นางสาวจริยา อารินทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

ที่ปรึกษา นายสุเมษ สายสูง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

