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ชนเผ่าพ้ืนเมือง 
บีซู 

 
1. ประวัติศาสตร์ 
 ชนเผ่าพื้นเมืองบีซู เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมท่ีอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย โดยมีการเปิดเผยตัวตนให้
เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไปเมื่อปี พ.ศ.2548 ท่ีชนเผ่าพื้นเมืองบีซูได้เข้าร่วมกับเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่ง
ประเทศไทย ท่ีจัดงานเดินรณรงค์ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สังคมรับรู้ว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์บีซู เป็นชนเผ่า
พื้นเมืองอยู่ในจังหวัดเชียงรายของประเทศไทย  
 บีซู เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีวัฒนธรรมด้านภาษาพูด ท่ีนักภาษาศาสตร์จัดอยู่ในกลุ่มภาษาโลโลใต้ 
สาขาย่อยของตระกูลภาษาทิเบโต-เบอร์มัน (Tibeto-Burman) ซึ่งได้ค้นพบกลุ่มชนบีซูพูดภาษาของตนเอง
ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2509 ชนเผ่าพื้นเมืองบีซูจึงเป็นท่ีรู้จักในกลุ่มนักวิชาการด้านภาษา
มายาวนาน ซึ่งต่อมากระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนภาษาบีซูเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2557 
 
2. ถ่ินก าเนิด 
 ชนเผ่าพื้นเมืองบีซู ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย คาดว่าเป็นกลุ่มชนด้ังเดิมในพื้นท่ีจังหวัด
เชียงราย บรรพบุรุษของพวกเขาเข้ามาต้ังถิ่นฐานอยู่ต้ังแต่ยุคสมัยใดนั้นไม่สามารถระบุได้  นักวิจัยด้าน
ภาษาศาสตร์ได้สืบค้นเทียบเคียงภาษาบีซูกับภาษาชนเผ่าอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแล้วพบว่า ภาษาบีซูมีความ
ใกล้เคียงกับภาษาชนเผ่าแถบประเทศจีนตอนใต้ และจากหลักฐานพงศาวดารจีน ปี พ.ศ. 2344 พอจะบอก
ได้ว่าชาวบีซูกับชาวละหู่ในแถบนั้นได้ร่วมมือกันต่อต้านผู้ว่าราชการจังหวัดและจักรพรรดิเจียซิ่ง (Jia Qing)1 
ท่ีมีความโหดร้ายมาก แต่พ่ายแพ้จึงหนีเข้ามาในประเทศไทย และต้ังรกรากอยู่ในจังหวัดเชียงราย (พิบูลย์ชัย 
สวัสด์ิสกุลไพร และคณะ, 2553) 
 ชนเผ่าพื้นเมืองบีซู ท่ีต้ังรกรากอยู่ในจังหวัดเชียงราย แต่เดิมนั้นถูกเรียกรวมกับกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ 
หรือละว้า โดยกลุ่มคนเมือง (ไทยวน)2 ในพื้นท่ี ซึ่งชอบดูถูกกลุ่มชนชาติพันธุ์ลัวะและบีซูในเรื่องของความ
สกปรก ความซื่อท่ีรู้ไม่เท่าทันคนเมือง จึงเป็นท่ีมาของการกล่ันแกล้งชาวบีซูต้ังแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ โดยมี
                                                 
1 สมเด็จพระจักรพรรดิเจียชิ่ง (จักรพรรดิชิงเหรินจง) เป็นโอรสองค์ที่ 15 ของจักรพรรดิเฉียนหลง เดิมมีพระนามว่า หย่งเห
ยียน เสด็จข้ึนครองราชย์เมื่อปี พ.ศ. 2339 (ค.ศ. 1796) เมื่อพระชนมายุได้ 37 พรรษา ภายหลังการสละราชสมบัติของ
จักรพรรดิเฉียนหลง พระราชบิดา แต่อ านาจในการปกครองแผ่นดินแท้จริงยังอยู่กับจักรพรรดิเฉียนหลง จนถึงปีที่ 3 ที่ทรง
ครองราชย์ พ.ศ. 2342 (ค.ศ. 1799) จักรพรรดิเฉียนหลงได้สวรรคต และพระองค์จึงได้อ านาจในการปกครองอย่างแท้จริง  
ตลอดรัชสมัย ทรงพบกับการก่อกบฎและปัญหาทางความมั่นคงมากมาย เช่น กบฎพรรคบัวขาว กบฎโจรสลัดไต้หวัน กบฎ
พรรคเท่ียงธรรม เป็นต้น ซึ่งกบฎเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นกบฎชาวฮั่นที่รวบรวมคนไว้เพ่ือโค่นล้มราชวงศ์ชิงกอบกู้ราชวงศ์หมิง
น่ันเอง(https://th.wikipedia.org/wiki/จักรพรรดิเจียซิ่ง) 
2 ไทยวน (อ่านว่า ไท-ยวน) หรือ ไตยวน (อ่านว่า ไต-ยวน) หรือ คนเมือง เป็นกลุ่มประชากรที่พูดภาษาตระกูลภาษาไท-
กะไดกลุ่มหน่ึงที่ต้ังถ่ินฐานทางตอนเหนือของประเทศไทยที่เคยเป็นที่ต้ังของอาณาจักรล้านนา เป็นกลุ่มประชากรที่ใหญ่ที่สุด
ในอาณาจักรล้านนา ซึ่งมีค าเรียกตนเองหลายอย่าง เช่น "ยวน โยน หรือ ไต(ไท)" และถึงแม้ในปัจจุบัน ชาวล้านนาจะ
กลายเป็นพลเมืองของประเทศไทยแล้วก็ตาม แต่ก็มักเรียกตนเองว่า "คนเมือง" ซึ่งเป็นค าเรียกที่เกิดข้ึนในภายหลัง ในยุค
เก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง เพ่ือฟ้ืนฟูประชากรในล้านนาหลังสงคราม โดยการกวาดต้อนกลุ่มคนจากที่ต่างๆเข้ามายังเมือง
ของตน (https://th.wikipedia.org/wiki/ไทยวน) 
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ค าพูดท่ีคนเมืองชอบพูดเปรียบเปรยคนในลักษณะต่อว่า “ง่าว(โง่) อย่างลัวะ ง่าวอย่างคนดอย” และมี
เหตุการณ์ท่ีเด็กๆ บีซูไปเรียนหนังสือในโรงเรียนร่วมกับคนเมือง และถูกแกล้งเอาขนมใส่ยาเบื่อ (ยาพิษ) ให้
กิน หรือตามหมู่บ้านก็มักจะมีการมาขโมยสัตว์เล้ียง เป็นต้น (ค าบอกเล่าของชาวบีซูบ้านดอยชมภู , 2559)  
ชาวบีซูจึงถูกคนเมืองเหมารวมเป็นคนดอยเหมือนกับคนลัวะ คนมูเซอ จึงเป็นท่ีมาของประวัติชาวบีซูท่ีมี
บรรพบุรุษได้นามสกุล “วงศ์ลัวะ” และสืบมาจนถึงทุกวันนี้  แต่ชนชาติพันธุ์บีซูได้รับการจ าแนกจาก
นักภาษาศาสตร์ว่าเป็นคนละกลุ่มกับชาติพันธุ์ลัวะในเวลาต่อมา 
 จากผลการศึกษาของนักวิชาการในอดีตพบว่าชนชาติพันธุ์บีซู มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดเชียงราย
เกือบท้ังหมด และมีการอ้างอิงถึงการตั้งถิ่นฐานในจังหวัดล าปางด้วย แต่ไม่สามารถระบุพื้นท่ีการต้ังถิ่นฐาน
ได้ชัดเจนนัก (วัชรี น่วมแก้ว, 2530) โดยในจังหวัดเชียงรายนั้นมีกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีพูดภาษาบีซูต้ังถิ่นฐานอยู่  5 
หมู่บ้านประกอบด้วย 

 หมู่บ้านท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   
 หมู่บ้านดอยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
 หมู่บ้านลัวะบีซู อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 
 หมู่บ้านดอยปุย ต าบลป่าอ้อดอนชัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 หมู่บ้านผาแดง ต าบลดอยงาม อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
ท้ัง 5 หมู่บ้าน วัชรี น่วมแก้ว (2530) ได้อ้างอิงไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “The Phonology of the 

Bisu Language as Spoken in Chiangrai Province” และจากการตรวจสอบหมู่บ้านท้ัง 5 แห่งใน
ปัจจุบัน พบว่า หมู่บ้านท่าก๊อ ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นหมู่บ้านใด จากการบอกเล่าของแม่อุ๊ยอิ่น และพ่อหนาน
มงคล ชาวบีซูบ้านผาแดง ระบุว่าเคยมีบีซูท่ีมีความช านาญด้านการตีเหล็กอยู่ในหมู่บ้านนี้มาก่อน โดยการตี
เหล็กเป็นตะปูเพื่อใช้ในงานก่อสร้างวิหารวัด หมู่บ้านดอยชมภู ปัจจุบันอยู่ในเขตต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่
ลาว จังหวัดเชียงราย หมู่บ้านดอยปุย ยังคงเป็นหมู่บ้านเดิม ส่วนหมู่บ้านผาแดง เป็นหมู่บ้านบริวารของ
หมู่บ้านผาจ้อ หมู่ 10 ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ส่วนหมู่บ้านลัวะบีซู อ าเภอเวียงชัยยังไม่
สามารถตรวจสอบได้ โดยทางพ่ออุ่นเรือน วงศ์ภักดี ชาวบีซูบ้านดอยชมภู ให้เหตุผลว่าน่าจะเป็นจากค าบอก
เล่าของคนท่ีไปพบคนพูดจาภาษาใกล้เคียงกับบีซูอยู่ แต่ปัจจุบันยังหาคนกลุ่มดังกล่าวไม่พบ  นอกจากนี้จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมพบว่ามีหมู่บ้านบีซูด้ังเดิมอยู่อีก  1 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านดงตะเคียน หมู่ 10 
ต าบลเจริญเมือง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย แต่ไม่มีใครพูดภาษาบีซูได้แล้วในปัจจุบัน ซึ่งแม่ของพ่ออุ่น
เรือน วงศ์ภักดีเองก็เป็นบีซูเช้ือสายบ้านดงตะเคียนเช่นกัน  บ้านดงตะเคียนนั้นเดิมเป็นหมู่บ้านชนเผ่า
พื้นเมืองบีซูท่ีอยู่ติดเชิงเขาของทิวเขาดอยปุยฝ่ังตะวันออก ซึ่งเป็นทิวเขาท่ีกั้นเขตปกครองระหว่างอ าเภอ
เมืองกับอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  ซึ่งอีกฝ่ังหนึ่งเยื้องไปทางทิศเหนือของทิวเขาดอยปุยเป็นท่ีต้ังหมู่บ้าน
บีซูปุยค าในปัจจุบัน 
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3. เส้นทางการเคลื่อนย้าย 
 ชนเผ่าพื้นเมืองบีซูท่ีต้ังถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดเชียงราย ตามประวัติบอกเล่าของคนบีซูรุ่นปัจจุบันได้
บอกเล่าถึงการเคล่ือนย้ายของชาวบีซูภายในพื้นท่ีและเป็นการเคล่ือนย้ายระหว่างหมู่บ้าน ไปมาหาสู่และ
แต่งงานกันในหมู่ของคนเผ่าบีซูระหว่างหมู่บ้าน ดังภาพ แผนท่ีแสดงเส้นทางการเคล่ือนย้ายระหว่างหมู่บ้าน
ของชาวบีซูในอดีตตามค าบอกเล่าของชาวบีซูรุ่นปัจจุบัน โดยรายละเอียดสามารถดูได้จากโครงสร้างสังคมใน
ส่วนข้อมูลผังเครือญาติของตระกูลต่างๆ ของชาวบีซู ท่ีระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองบีซูในแต่
ละหมู่บ้าน ท้ังท่ีเป็นการย้ายถ่ินฐานจากหมู่บ้านหนึ่งไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งท้ังครอบครัว และการย้ายถิ่นฐาน
โดยการแต่งงานแล้วฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงย้ายถ่ินฐานไปอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมืองบีซูในจังหวัดเชียงราย 
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4. การกระจายตัวของชุมชน 
 ชุมชนของชนเผ่าพื้นเมืองบีซู ในปัจจุบันจะพบการกระจายตัวอยู่  3 หมู่บ้าน ของ 3 อ าเภอใน
จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

1. หมู่บ้านดอยชมภู  
หมู่บ้านดอยชมภู หมู่ท่ี 7 ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  เดิมช่ือหมู่บ้านห้วย

ชมพู และชาวบีซูเรียกหมู่บ้านตนเองว่าบ้านห้วยจุ๋มปู่ค่อง มีประชากรชาวบีซู 48 ครัวเรือน จากประชากร
ท้ังหมด 53 ครัวเรือน 

 
1.1 ประวัติความเป็นมา 
จากประวัติบอกเล่าสืบต่อกันมาจนถึงยุคสมัยของพ่ออุ่นเรือน วงศ์ภักดี ได้ความว่าชาวบีซูบ้าน

ดอยชมภู เดิมต้ังรกรากอยู่ในเขตหมู่บ้านแสนตอ และได้อพยพโยกย้ายมาอยู่ท่ีบ้านเหล่ามะเขือแจ้ ปัจจุบัน
คือบ้านเหล่าชวนชม ซึ่งในช่วงเวลานั้นมีผู้น าหมู่บ้านช่ือ กะกุละ (กากุละ) และก านันช่ือ วงศ์ และมีเจ้า
อาวาสช่ือ พระค าปินะ โดยมีนายก่ าขาเป็นผู้ท่ีน่าเกรงขามในหมู่บ้าน  และคนเมืองไม่กล้ามายุ่งเกี่ยวด้วย 
เนื่องจากเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ มีก าลังมาก ไถนาแทนควายได้ และสามารถฆ่าวัว ฆ่าควายได้ด้วยมือเปล่า 
อีกท้ังยังกลืนมะม่วงพร้อมเมล็ดได้ ต่อมาเมื่อส้ินผู้น าแล้วชาวบีซูในหมู่บ้านถูกข่มเหงรังแกจากคนเมืองมาก
ขึ้น มีการมาขโมยสัตว์เล้ียง หมู วัว ควาย และข่มเหงผู้หญิง จึงได้ย้ายบ้านเรือนขึ้นไปอยู่บนเนินเขาบริเวณ
บ้านเหล่าหลวง ปัจจุบันคือบ้านใหม่สันอุดม มีผู้น าช่ือนายอินต๊ะ หนายจ๋ันต๊ะ และครูบาค ามา แต่เกิดโรค
ระบาด (ฝีดาษ) ชาวบีซูเช่ือว่าเป็นเพราะมีการต้ังถิ่นฐานอยู่ใกล้สบห้วย (บริเวณท่ีแม่น้ ามาบรรจบกัน) 
ระหว่างห้วยชมภูแง่งซ้ายและแง่งขวา ชาวบีซูในหมู่บ้านล้มตายเป็นจ านวนมากจึงมีเหลืออยู่ประมาณ 17 
ครัวเรือนท่ีอพยพโยกย้ายขยับขึ้นไปต้ังชุมชนอยู่บนเนินเขาสูงขึ้นไปทางทิศเหนือของท่ีต้ังเดิม ต้ังช่ือหมู่บ้าน
ใหม่ช่ือบ้านห้วยชมภู หรือห้วยจุ๋มปู๋ค่อง และเผอิญช่ือหมู่บ้านห้วยชมพูไปซ้ าซ้อนกับบ้านห้วยชมภู ต าบล
ห้วยชมพู อ าเภอเมือง พระณรงค์ฤทธิ์ อินต๊ะมา จึงได้ต้ังช่ือให้ใหม่ว่า บ้านดอยชมภู มาจนถึงปัจจุบัน 
 
 

ภาพ 2 แผนท่ีแสดงการเคล่ือนย้ายต้ังถิ่นฐานของชนเผ่าพื้นเมืองบีซูบ้านดอยชมพู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บ้านเหล่ามะเขือแจ ้
บ้านเหล่าหลวง 

บ้านดอยชมภู 

จากแผนท่ีกรมแผนท่ีทหาร ระบบพิกัดอ้างอิง WGS84 ระวางท่ี 4948IV 
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 1.2 การปกครองและผู้น า 
 หมู่บ้านดอยชมภูเป็นหมู่บ้านของชาวบีซูต้ังแต่ปี พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2472 เดิมเป็นหมู่บ้านบริวาร
ของบ้านห้วยส้านพลับพลา หมู่ 14 ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง มีนายหนึ่ง วงศ์ละ (สล่าเจ่อ) เป็นผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ต่อมาได้แยกหมู่บ้านออกจากบ้านห้วยส้านพลับพลา มีผู้ใหญ่บ้านช่ือนายตุ้ย  วง ศ์ลัวะ  และมี
ผู้ใหญ่บ้านท่ีด ารงต าแหน่งสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันอีก 7 คน  
 นอกเหนือจากผู้ใหญ่บ้านท่ีเป็นเสมือนผู้น าชุมชนและตัวแทนส่วนราชการฝ่ายปกครองในระดับ
ชุมชนเหมือนดังหมู่บ้านท่ัวไปในประเทศไทยแล้ว กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองบีซูยังมีผู้น าทางจิตวิญญาณท่ีสืบทอด
ทางเช้ือสายด้วยในต าแหน่ง “ปู่ต้ัง” หรือ “ปู่ต้าง” บ้านดอยชมพูมีปู่ต้ังท่ีสืบทอดกันตามเช้ือสายตระกูลวงศ์
ลัวะมาถึง 11 คน ดังนี้ 

คนท่ี 1 พ่ออุ้ยค าจาย   วงศ์ลัวะ   
คนท่ี 2 พ่ออุ้ยวัง    วงศ์ลัวะ    
คนท่ี 3 พ่ออุ้ยขัน    วงศ์ลัวะ   
คนท่ี 4 พ่ออุ้ยหล้า    วงศ์ลัวะ   
คนท่ี 6 พ่ออุ้ยใส    วงศ์ลัวะ   
คนท่ี 7 พ่ออุ้ยทา    ติค า  ต้ังแต่  
คนท่ี 8 พ่ออุ้ยอุ่นใจ   อิทธิอนันทวงศ์ลัวะ   
คนท่ี 9 พ่ออุ้ยหลวงเฮือน  วงศ์ลัวะ   
คนท่ี 10 นายประเดิม   เจษฎาไกรศรี   
คนท่ี 11 นายค ามา    วงค์ล้ัวะ   

 
1.3 การต้ังบ้านเรือนและครัวเรือน 

1.3.1 การต้ังบ้านเรือน 
หมู่บ้านบีซูดอยชมพู ปัจจุบันมีการตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มบ้านอยู่ทางทิศตะวันออกของ

ล าห้วยชมภู ใกล้ๆ กับบริเวณท่ีห้วยชมพูแง่งซ้ายและแง่งขวามาบรรจบกัน มีลักษณะท่ีเป็นท่ีราบเนินเขาของ
ดอยช้างท่ีทอดตัวลงมาจากฝ่ังตะวันตกไปสู่ฝ่ังตะวันออกท่ีเป็นท่ีราบลุ่มน้ าแม่ลาวฝ่ังซ้าย  บ้านเรือนมีการ
กระจายตัวเป็นหย่อมๆ รูปส่ีเหล่ียมท่ีมีการขยายตัวออกจากศูนย์กลางหมู่บ้านไปต้ังบ้านเรือนในท่ีดินท ากิน
ท้ัง 4 ทิศทาง ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าการกระจายตัวของบ้านเรือนในบ้านดอยชมพูถูกควบคุมโดยประเพณี
วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสะมาลาแกน หรือประตูหมู่บ้านท่ีก าหนดให้บ้านเรือนของชาวบีซูต้องสร้างอยู่ใน
ขอบเขตของประตูหมู่บ้านดังกล่าว 
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ภาพ การต้ังบ้านเรือนของชนเผ่าพื้นเมืองบีซูบ้านดอยชมภู จากภาพถ่ายดาวเทียมกูเกิล เมื่อปี พ.ศ. 2557 
 

1.3.2 ครัวเรือนปัจจุบัน 
      ปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) หมู่บ้านบีซูดอยชมภู มีบ้านเรือนอยู่จ านวน 53 ครัวเรือน เป็น

ครัวเรือนของบิฉ่ า (คนท่ีไม่ใช่บีซู) จ านวน 3 ครัวเรือน และครัวเรือนชนเผ่าพื้นเมืองบีซูจ านวน 48 ครัวเรือน  
เป็นประชากรบีซูรวมทั้งส้ิน 216 คน แยกเป็นประชากรชาย 106 คน และประชากรหญิง 110 คน 

    ประชากรในครัวเรือนบีซู มีสมาชิกท่ีเป็นบิฉ่ า (บุคคลอื่นท่ีไม่ใช่บีซู) รวม 24 คน  เป็น
ชาย 8 คน และหญิง 16 คน ซึ่งบิฉ่ าท่ีปรากฎอยู่ในครัวเรือนบีซูเข้ามาอยู่โดยการแต่งงานกับชายหรือหญิง
เช้ือสายบีซูในหมู่บ้านนี้  ดังแสดงไว้ในภาพด้านล่าง มีครัวเรือนบีซู 18 หลังท่ีมีบิฉ่ าเป็นสมาชิกครัวเรือนบีซู 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 1.4 การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภาพ 3 แสดงครัวเรือนบีซูในหมู่บ้านดอยชมพู จ าแนกเป็นรายครัวเรือนและสายตระกูล 
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    มีการถือครองท่ีดิน  จ านวน  165  แปลง  604.75 ไร่  เป็นการถือครองท่ีดินเฉล่ียครัวเรือนละ 
3.44 แปลง 12.60 ไร่ 

 
ประเภทท่ีดิน จ านวนแปลง ขนาด (ไร่) เฉล่ีย (ไร่) 

ท่ีนา 38 148 3.08 
ท่ีไร่ถาวร 52 336.25 7.01 
ท่ีสวนไม้ผล 23 67.25 1.40 
ไร่หมุนเวียน 18 18 0.38 
ท่ีป่า/ไม้ยืนต้น 5 17 0.35 
ท่ีอยู่อาศัย 29 18.25 0.38 
ท่ีอื่นๆ 0 0 0.00 
 
 1.5 วิถีชีวิตและการสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

หมู่บ้านดอยชมพู เป็นหมู่บ้านท่ียังคงมีการรักษาวิถีวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองบีซูไว้อย่าง
หลากหลาย ท้ังทางด้านภาษาพูด ประเพณีและพิธีกรรม และการละเล่นต่างๆ  

หมู่บ้านบีซูดอยชมพู ยังคงมีความเช่ือตามแบบฉบับโบราณของชาวบีซูท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ
ท่ีส าคัญคือ พิธีกรรมบูชาอั่งจาว และการนับถือปู่ต้ัง 
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หย่อมบ้านผาแดง 

บ้านผาแดง แต่เดิมเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ของชนเผ่าพื้นเมืองบีซู แต่ปัจจุบันมีชนเผ่าบีซู
หลงเหลืออยู่ในหย่อมบ้านเพียง 10 ครัวเรือน เนื่องจากบางส่วนได้มีการย้ายถ่ินฐานไปอยู่ท่ีอื่นอย่างต่อเนื่อง 
ต้ังแต่ครั้งมีการสัมปทานป่าไม้ในช่วงปี พ.ศ. 2500  

บ้านผาแดง ต้ังตามช่ือหน้าผาท่ีมีสภาพเป็นดินแดงโดดเด่นซึ่งเป็นเนินเขาจากยอดดอยหลวงใน
เขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงปัจจุบัน ผาแดงนี้จะอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านและห้วยผาแดงท่ีไหลผ่าน 

 
ภาพ 4 แผนท่ีลักษณะภูมิประเทศบริเวณท่ีต้ังถิ่นฐานของชนเผ่าพื้นเมืองบีซูบ้านผาแดง จากแผนท่ีกรมแผน
ท่ีทหาร ระบบพิกัดอ้างอิง WGS84 ระวางท่ี 4948III  
 
 บ้านผาแดงเดิมเป็นหมู่บ้านใหญ่มีผู้ใหญ่บ้านปกครองถึง 4 คนต่อเนื่องกัน เริ่มจากแก่ (ผู้ใหญ่บ้าน) 
ค ามอญ แก่หนานจ๋ัน แก่ศรีทับ  พ่อลุงน้อยรูญ และสุดท้ายคือแก่หนานนวล (นนท์) จากนั้นประชากรเริ่ม
ลดลงเพราะย้ายถ่ินฐานกันออกไปจากหมู่บ้านไปรวมกันอยู่ ท่ีหมู่บ้านดอยชมภูสมัยแก่อุ่นเฮือน จึงเหลือบีซู
ในหมู่บ้านผาแดงน้อยลงและได้ถูกทางการยุบรวมกับหมู่บ้านถ้ าซึ่งเป็นบิฉ่ า (คนเมือง) จึงอยู่ภายใต้การ
ปกครองของผู้ใหญ่บ้านคนเมืองนับต้ังแต่นั้นมา   
 ก่อนหน้าท่ีจะมาต้ังถิ่นฐานอยู่ท่ีบ้านผาแดงปัจจุบัน ชาวบีซูต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือวัด
ผาแดง เรียกว่า “ท่าสะบันงา” มีภูมิประเทศป็นเนินเขาหลังวัดผาแดง และอยู่บริเวณริมห้วยสะบันงาซึ่งมี
หนองถ้ าท่ีเป็นหนองน้ าขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออก คาดว่าอยู่ในช่วงสมัยของรัชกาลท่ี 3 สมัยนั้นมี ผู้น า
ช่ือหนานเต๋จ๊ะ เป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ มีฐานะร่ ารวย บ้านปลูกสร้างด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่หลายคนโอบ มี
คาถาอาคมคุ้มครองชาวบีซูจากการถูกรังแกจากบิฉ่ าได้  แต่ด้วยโรคระบาด (ฝีดาษ) และคาดว่าโดนของจาก
บิฉ่ าท าให้หนานเต๋จะตายและส้ินบารมี จึงท าให้บีซูอพยพมาต้ังถิ่นฐานอยู่ท่ีปัจจุบัน  
 ชาวพื้นเมืองบีซูบ้านผาแดงมีตระกูลท่ีใหญ่ๆ ในหมู่บ้านได้แก่ ตระกูล(เจ่อ)ก่องกุ๊บ ตองจิริดเจ่อ สล่า
เจ่อ และหล่างฉ่ามเจ่อ ปัจจุบันบ้านผาแดงมีครัวเรือนอยู่ประมาณ 9 ครัวเรือน สืบทอดตระกูลก่องกุ๊บเจ่อ 
และสล่าเจ่อตระกูลละ 4 ครัวเรือน ส่วนอีก 1 ครัวเรือนคือตระกูลแสนกันทะ เป็นตระกูลท่ีมาทีหลังและ
เปล่ียนนามสกุล (สัมภาษณ์แม่อุ้ยหอม(แม่อุ๊ยต๊ิบ), 26 ต.ค. 2559)  
 

หย่อมบ้านผาแดง 

ท่าสะบันงา 

ผาแดง 

ห้วยผาแดง 
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ภาพ 5 แสดงท่ีต้ังบ้านเรือนของตระกูลบีซูในบ้านผาแดงปัจจุบัน 

 
2. หมู่บ้านปุยค า 

บ้านปุยค า เป็นหมู่บ้านด้ังเดิมของชนเผ่าพื้นเมืองบีซูอีกหมู่บ้านหนึ่ง ท่ีมีการพูดถึงใน
ประวัติศาสตร์บอกเล่าของชาวบีซู  ปัจจุบันอยู่ในเขตปกครองของต าบลป่าอ้อดอนชัย อยู่หมู่ท่ี 14 ช่ือบ้าน
ทางการว่าบ้านปุยค า มีจ านวนประชากรต้ังถิ่นฐานอยู่ประมาณ 133 ครัวเรือน 541 คน โดยในจ านวนนี้ยัง
ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีประชากรชนเผ่าบีซูในหมู่บ้านเท่าไหร่ เนื่องจากยังไม่ได้มีการส ารวจครัวเรือน 

 

ท่ีมา: พัฒนาจากแผนท่ีภาพดาวเทียม google earth บันทึกภาพเมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2559 
 

ภาพที่ 6 แผนท่ีภูมิประเทศบริเวณบ้านปุยค า หมู่ ๑๔ ต าบลป่าอ้อดอนชัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
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5. วิถีชีวิต/วัฒนธรรม (Livelihood/culture) 

 ชนเผ่าพื้นเมืองบีซูในอดีตนับถือผีบรรพบุรุษ โดยมีความเช่ือเกี่ยวกับพิธีไหว้ผีบรรพบุรุษสืบทอดมา 
ถึงแม้ปัจจุบันชาวบีซูเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งท่ีนับถือพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด แต่ก็ยังมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการ
ไหว้ผีบรรพบุรุษอยู่เช่นเดิม  

 วิถีชีวิต 
 ชนเผ่าพื้นเมืองบีซู ในอดีตมีความสัมพันธ์กันเองภายในกลุ่มอย่างเหนียวแน่น ไม่นิยมให้บุตรหลาน
แต่งงานกับบุคคลนอกชนเผ่าหรือบิฉ่ า (คนเมือง) แต่ถ้ามีการแต่งงานกับบิฉ่ าก็ต้องออกไปต้ังถิ่นฐานนอก
หมู่บ้าน ไม่สามารถเข้ามาอยู่ในเขตหมู่บ้านได้ ซึ่งเขตหมู่บ้านของชาวบีซูถูกก าหนดไว้ด้วยประตูหมู่บ้านท้ัง 4 
ทิศ เรียกว่า “สะมาลาแกน” เฉพาะชาวบีซูเท่านั้นท่ีอยู่ภายในเขตประตูหมู่บ้าน 
 การปกครองในอดีตก่อนท่ีจะเข้าสู่ระบบการปกครองท้องท่ีท่ีมีผู้ใหญ่บ้านท่ีได้รับการแต่งต้ังจากทาง
ราชการ ชาวบีซูมีผู้น าหมู่บ้านตามประเพณีอย่างน้อย 3 ฝ่าย คือ 

1. ปู่ต้ัง  เป็นผู้ท าหน้าท่ีส่ือสารกับเทพเทวดาท่ีเคารพนับถือผ่านพิธีกรรมต่างๆ  
2. มอ   เป็นผู้ท าหน้าท่ีท านายทายทักเป็นเหมือนหมอผีประจ าหมู่บ้าน  
3. อาจารย์วัด เป็นผู้ท าหน้าท่ีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเหมือนมัคคทายก 
ผู้น าท้ัง 3 ฝ่ายนี้ปัจจุบันยังคงมีการสืบทอดกันอยู่ในหมู่บ้านดอยชมภูปัจจุบัน 

 
โครงสร้างทางสังคม 
 ชนเผ่าพื้นเมืองบีซู เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันภายในกลุ่มชนเผ่าและให้

ความส าคัญกับการสืบทอดสายโลหิตผ่านสายตระกูลฝ่ายผู้ชาย ดังตัวอย่าง 

 

ภาพที่ 7 ผังตระกูลชาวบีซู 
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 จากภาพ การแต่งงานของชนเผ่าพื้นเมืองบีซูในสองตระกูล คือ ฝ่ายชายในตระกูลฉ่าหล่า (พ่ออุ๊ย
ปัญญา) แต่งกับฝ่ายหญิงในตระกูลก่องกุ๊บ (แม่อุ๊ยเท่ียง) มีลูกด้วยกัน 3 คน จะสืบทอดสายโลหิตฝ่ายพ่ออุ๊ย
ปัญญาในตระกูลฉ่าหล่า ลูกท้ังสามคนเป็นผู้หญิง 2 คน คือ แม่อุ๊ยอิ่นกับแม่อุ๊ยนวล ท้ังสองคนแต่งงานมีลูกๆ 
ก็ไปสืบสายตระกูลอื่น ส่วนผู้ชาย 1 คน คือ พ่ออุ๊ยทอนแต่งงานกับแม่อุ๊ยตองมีลูกด้วยกัน 3 คน เป็นผู้หญิง
ท้ังสามคนสืบทอดสายตระกูลฉ่าหล่าต่อจากพ่ออุ๊ยทอน แต่เมื่อแต่งงานมีลูกๆ พวกเขาท้ังสามคนจะไปสืบ
ทอดสายตระกูลอื่นๆ ต่อไป ดังนั้นสายตระกูลฉ่าหล่าจึงส้ินสุดท่ีรุ่นลูกของพ่ออุ๊ยทอน  

 

 

ภาพที่ 8 ผังตระกูลของการแต่งงานระหว่างตระกลูฉ่าหล่ากับตระกูลลางฉาม 
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ภาพที่ 9 ผังตระกูลของพ่ออุ๊ยค า 

 

 

ภาพ 10 แผนท่ีต้ังครัวเรือนชนเผ่าพื้นเมืองบีซูบ้านดอยชมพู จ าแนกตามสายตระกูล 
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ภาพ 11 แผนท่ีต้ังครัวเรือนชนเผ่าพื้นเมืองบีซูบ้านผาแดง จ าแนกตามสายตระกูล 

 
สภาพทางเศรษฐกิจ 

ชนเผ่าพื้นเมืองบีซู เป็นกลุ่มท่ีมีความผูกพันกับการบุกเบิกพื้นท่ีป่าไม้เพื่อการท าไร่ข้าวมาต้ังแต่
อดีตกาล มารู้จักการท านาได้ในยุคของชาวบีซูปัจจุบันที่อายุ 60-70 ปีเป็นต้นมา นอกจากนั้นชาวบีซูเองยังมี
ความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากป่าในการล่าสัตว์และหาของป่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 12 ปฏิทินเศรษฐกิจในรอบปีของชนเผ่าพื้นเมืองบีซู 
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 เมื่อมีการเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีมุ่ง เน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้เป็น
เงินตราเพิ่มขึ้น มีผลให้วิถีเศรษฐกิจของชนเผ่าพื้นเมืองบีซูเปล่ียนแปลงไปด้วย  โดยชาวบีซูในกลุ่มบ้านผา
แดงและบ้านดอยชมภู ได้เริ่มท านาข้าวเพิ่มขึ้นจากข้าวไร่ และมีการปรับ เปล่ียนจากไร่ข้าวเป็นไร่พืช
เศรษฐกิจตามกระแสการเปล่ียนแปลงโดยรอบพื้นท่ี  กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชนเผ่าพื้นเมืองบีซูจะเป็นไป
ดังภาพปฎิทินในรอบปี ดังนี้ 

1. กิจกรรมผลิตข้าวนาปรัง 

เดือนมกราคม เริ่มไถ หว่านกล้า เมื่อหว่านกล้าได้ประมาณ 25 วัน จึงไถคราด จากนั้นก็
ถอนกล้า ด านาแล้วเริ่มปลูก ช่วงเก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 

2. กิจกรรมผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

เริ่มปลูกข้าวโพด ในช่วงเดือนพฤษภาคม เตรียมพื้นท่ีถางหญ้า พ่นยาฆ่าหญ้า เตรียมเมล็ด
พันธุ์ข้าวโพด แล้วแต่ว่าใครจะเตรียมพื้นท่ีเสร็จก่อน ส าหรับครอบครัวท่ีปลูกข้าวโพด ชาวบีซูจะมี
การเอามื้อลงแขกกัน และเวียนกันปลูก หลังปลูกข้าวโพดประมาณ 15 วัน เริ่มใส่ปุ๋ยครั้งแรก รอ
ประมาณ 1 เดือนจึงเริ่มดายหญ้า จากนั้นเริ่มใส่ปุ๋ยรอบสอง แล้วรอเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไป 

3. กิจกรรมผลิตข้าวไร่ 

เตรียมพื้นท่ีปลูก โดยเริ่มจากการถางหญ้า เตรียมเมล็ดพันธุ์ หลังจากนั้นจึงหาฤกษ์หาวันดี
ไปเพาะปลูก เตรียมอุปกรณ์เพาะปลูก เช่น ไม้กระทุ้ง ถังใส่ เมล็ดพันธุ์ วิธีการปลูก ใช้ไม้กระทุ้งแทง
เป็นหลุมหยอดเมล็ดพันธุ์ลงหลุม แล้วกลบหน้าดินให้เรียบร้อย ในช่วงท่ีต้นข้าวเติบโต อาจก าจัด
วัชพืชในไร่ข้าว 1 – 2 ครั้ง อีกประมาณ 3-4 เดือน จึงรอเก็บเกี่ยว 

4. กิจกรรมผลิตข้าวนาปี 

ปลูกข้าวนาปีมี 3 ข้ันตอน 1) ทุ้งกล้าก่อน 2) ซิมกล้า 3) ปลูกนาข้าวสุดท้าย ขั้นตอนแรก 
การทุ้งกล้าข้าว ใช้ไม้เหลาให้แหลม ๆ พอท่ีจะเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวหยอดใส่ในหลุมแล้วกลบ เมื่อข้าว
งอกได้ประมาณ 1 เดือน เตรียมท่ีจะซิมกล้าก่อนลงปลูกขั้นตอนต่อไป เมื่อต้นกล้าข้าวอายุครบ 1 
เดือน เตรียมไถนา และหาวันดีเพื่อไปปลูกข้าว ก่อนท่ีจะปลูกข้าว  มีพิธีแหกข้าวของคนบีซู เป็น
ความเช่ือว่าเป็นการบูชาพระแม่โพสพให้ปลูกข้าวได้อุดมสมบูรณ์ ได้ผลผลิตท่ีดี ได้ข้าวปริมาณมาก 

5. กิจกรรมการผลิตถ่ัวเหลือง  
การปลูกถั่วเหลือง เริ่มปลูกปลายเดือนธันวาคมต่อต้นเดือนมกราคม ก่อนปลูก ต้องเตรียม

ถางหญ้าในนาหลังจากท่ีเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ตัดตอซังข้าวให้เรียบร้อย ตากฟางให้แห้งแล้วเผาหรือไถ
กลบก็ได้ เตรียมเมล็ดถั่วเหลือง วิธีการปลูก ใช้ไม้ทุ้งแทงหลุมปลูก กลบหน้าหลุมให้เรียบร้อย รดน้ า
ท้ิงไว้ประมาณ 1 คืน เมื่อปลูกครบ 1 เดือนจึงใส่ปุ๋ย ดายหญ้ารอเก็บเกี่ยว ช่วงเก็บเกี่ยวประมาณ
เดือนมีนาคม-เมษายน 
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ประเพณีในรอบปเีก่ียวกับชีวิต 
 
 

 
ภาพ 13 ปฏิทินวัฒนธรรมประเพณีชาวบีซ ู

1. ประเพณีเซ่นไหว้บรรพชน: 
ในบ้านมีหิ้งผี และแต่ละบ้านไหว้เฉพาะผีสายตระกูลท่ีตนเองนับถือ เรียกว่า “อังบาอังตาอังแด” ใน

อดีตการไหว้ผีในบ้านหรือผีเรือน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
1.1 ผีบรรพบุรุษหรือผีพ่อแม่ปู่ย่า จะต้ังหิ้งบริเวณเขตของท่ีนอน หิ้งผีประจ าบ้านถือเป็นท่ีศักด์ิสิทธิ์ 

ในอดีตใช้การแบ่งพื้นท่ีนอนและพื้นท่ีบ้านด้วยการใช้ไม้กั้น ห้ามคนภายนอกท่ีไม่ใช่คนในบ้านข้ามเขตเข้าไป
ในบริเวณท่ีนอน หากข้ามไปจะถือว่าผิดผี แม้จะนับถือผีข้างพ่อ แต่เมื่อญาติฝ่ายผีแม่ตายและมีลูกสาวท่ี
เปล่ียนไปถือผีฝ่ายชายแล้วก็ต้องตามให้มาร่วมงานไหว้ผีด้วยเช่นกัน 

1.2 การไหว้ผียุมแปง (เตาไฟ) ในสมัยก่อน ลักษณะบ้านบีซูเป็นบ้านหลังใหญ่ มีเตาไฟอยู่ในเรือน 
บริเวณนี้มีการตั้งหิ้งยุมแปงเป็นท่ีศักสิทธิ์ของแต่ละครัวเรือน เป็นของท่ีปกปักรักษาคนในเรือนหลังนั้นๆ แต่
หากมีผู้ท าผิดไม่ถูกใจผีท่ีรักษาบ้านหลังนั้นๆ ผีอาจลงโทษคนในบ้านได้ จึงมีการไหว้หิ้งยุมแปงในเดือน 8 
ของทุกปี และไหว้ยุมแปงทุกครั้งท่ีมีคนในบ้านเจ็บป่วย ปัจจุบันเมื่อมีการใช้แก็สหุงต้มเข้ามาแทนท่ี  ท าให้
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เตาไฟกลางบ้านหายไป แต่บีซูส่วนหนึ่งยังคงนับถือยุมแปงดังเดิม แม้จะไม่ต้ังหิ้งก็มีการไหว้บอกกล่าวต่อยุม
แปงในส่วนพื้นท่ีเตาไฟหรือท่ีประกอบอาหาร 

2. ประเพณีไหว้ ‘อังจาวไว’ 
อังจาว หรือผีเส้ือบ้าน มีบุคคลส าคัญท่ีเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมในหมู่บ้าน เรียกว่า ปู่ต้ัง ซึ่งมีผู้ช่วย

เรียกว่า ‘ม้า’ (ma) ชนเผ่าพื้นเมืองบีซูเช่ือว่า อังจาว เป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุ้มครองหมู่บ้านของตนให้ปลอด
จากอันตรายได้ ดังนั้นคนบีซูจึงถือเป็นประเพณีท่ีส าคัญ 

พิธีอังจาวไวถือเป็นพิธีกรรมส าคัญท่ีบีซูท้ังบ้านดอยชมภู บ้านผาแดง และบ้านปุยค ายังถือปฏิบัติอยู่ 
โดยปกติท าพิธีปีละสามครั้ง  คือ เดือน 4  เดือน 8 และเดือน 12 ของบีซู โดยมีการถวายไก่ สุราขาว ข้าวต้ม
มัด ผลไม้ และของหวาน 

การไหว้อังจาวแต่ละครั้ง ปู่ต้ังเป็นผู้ด าเนินการจัดเรียงล าดับว่าใครจะเป็นผู้น าไก่ไปรวมกันหรือเป็น
เจ้าภาพ เพื่อจะน าไปไหว้อังจาว จากนั้น ปู่ต้ังก็จะไปบอกให้ผู้หญิงบ้านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับรู้ว่าใคร
เป็นเจ้าภาพน าไก่ไปถวาย จากนั้นปู่ต้ังจะเป็นคนก าหนดวัน เวลา และประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับรู้ท่ัวถึง
กัน ในวันไหว้อังจาวชาวบ้านจะหยุดท างานกันทุกครัวเรือน ในช่วงเช้าชาวบ้านจะน ากรวยดอกไม้ (ส่วนใหญ่
เป็นดอกไม้ขาว) ธูปเทียน พริกหนุ่ม พริกแห้ง กระเทียม หอมแดง ขิงข่า ตะไคร้ เกลือ และผลไม้ต่างๆ ไป
ถวายหอเส้ือบ้าน การประกอบพิธีในแต่ละเดือน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

2.1 พิธีอังจาวไวเดือน 4 จะมีผู้น าไก่ไปถวาย ๕ คน คนละ 1 ตัว และอีกคนหนึ่งจะน าสุราขาว 1 
ขวดไปถวาย เมื่อไปถึงบริเวณหอเส้ือบ้าน ปู่ต้ังก็จะบอกกล่าวก่อน หลังจากนั้น จึงฆ่าไก่เพื่อน าไปต้ม ไก่ท่ี
ถวายจะต้องท าเครื่องหมายโดยการเอาตอกมัดไก่ไว้ให้มีความสมบูรณ์ท้ังตัว แม้แต่หนังไก่ก็ไม่ให้หลุดออกมา 
เครื่องปรุงทุกอย่างจะไม่ต าท่ีครก พริก ตะไคร้ข่า ต้องหั่น ขิง กระเทียม หอมแดง ต้องทุบใส่ ก่อนท่ีจะถวาย
ไก่ต้มต้องน าผลไม้ ข้าวต้มมัด ของหวาน ถวายก่อน เมื่อไก่ต้มสุกแล้ว ก็จะยกผลไม้ ข้าวต้มมัด แล ะของ
หวานออกมาแจกจ่ายให้ชาวบ้านรับประทาน 

2.2 พิธีอังจาวเดือน 8 (ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน) มีขั้นตอนเหมือนกับการไหว้อัง
จาวในเดือน 4 แต่ต่างกันตรงท่ีในเดือน 8 จะมีการไหว้อังจาวอยู่ 2แห่ง แห่งแรกคือท่ีหอเส้ือบ้าน จะมีผู้ไป
ไหว้ 10 คน เก้าคนน าไก่คนละ 1 ตัว และอีกคนน าสุราขาวไปถวาย 1 ขวด และแห่งท่ี 2 คือ “อุ่ม” หรือท่ี
ประตูบ้านทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ปู่ต้ังอุ่มจะขอแบ่งไก่จากปู่ต้ังจ านวน 4 ตัว และให้ชาวบ้านประมาณ 3-4 
คน มาช่วยกันท าอาหารหรือต้มไก่ 4 ตัว เมื่อท าอาหารหรือต้มไก่สุกแล้วก็จะยกไก่ต้มถวายพร้อมกับจุดธูป
เทียน ปู่ต้ังอุ่มจะเป็นคนบอกกล่าวให้มารับของเซ่นไหว้ หลังจากท่ีธูปเทียนไหม้หมดแล้ว ปู่ต้ังก็จะบอกกล่าว
ขออาหารเซ่นไหว้ เพื่อเอากลับไปท่ีบ้านปู่ต้ังอุ่ม เพื่อแบ่งกันทาน  ถือเป็นเสร็จพิธีกรรม 

การสร้างประตูไม้ไว้ท้ัง 4 ทิศของหมู่บ้านเพื่อกันภูตผีปีศาจรบกวน เรียกในภาษาบีซูว่า “สะมาลา
แกน” สมัยก่อนชุมชุนของชาวบีซูยังไม่หนาแน่น ผู้ท่ีปลูกบ้านก็มักจะปลูกในประตูไม้ท้ัง 4 ทิศของหมู่บ้าน 
ปัจจุบันผู้คนเพิ่มจ านวนมากขึ้น แต่พื้นท่ีมีจ ากัด บ้านหลายหลังจึงต้องมาปลูกนอกเขตประตู แต่ยังคงรักษา
พื้นท่ีบริเวณประตูเอาไว้ และมีพิธีท าความสะอาดและปรับปรุงประตูทุกเดือน ๘ ของป ี

2.3 พิธีอังจาวเดือน 12 (ระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน) มีขั้นตอนเหมือนการไหว้ในเดือน 4 
มีผู้น าไก่ไปถวาย 5ตัว และสุราขาว 1 ขวด พิธีส าคัญนี้ทุกครอบครัวจะมีส่วนร่วมโดยมีการก าหนดให้ตัวแทน
ชาวบ้านท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละครั้งน าไก่มาร่วมในพิธี ต าแหน่งหน้าท่ีนี้จะหมุนเวียนกันไปตามหมวดจน
ครบทุกคนในหมู่บ้าน พิธีนี้ในสมัยก่อน มีท้ังผู้ใหญ่และเด็กๆ เข้าร่วมพิธี ปัจจุบันมีแต่ผู้ใหญ่บางคนเท่านั้นท่ี
เข้าร่วม เพราะผู้ใหญ่หลายคนไปท างานในเมือง และเด็กๆ ต้องไปโรงเรียน 
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นอกจากการไหว้อังจาวปีละ ๓ ครั้งแล้ว เมื่อผู้หญิงบีซูต้ังท้องลูกคนแรก จะต้องถวายหอเส้ือบ้าน 
ก่อนวันถวายหอเส้ือบ้าน 1 วัน คนในบ้านต้องไปตัดไม้อ้อ น ามาตัดเป็นท่อนๆ ตามปล้อง ตามจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีอยู่ในหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนละ 2 ปล้อง ปล้องแรกบรรจุทรายจนเต็ม และปล้องท่ี 2 ใส่น้ า
ให้เต็ม พอถึงตอนกลางคืนเวลาประมาณ 20.00-21.00 น. ก็จะน าปล้องท่ีใส่ทรายออกมาโปรยลงท่ีหน้าบ้าน 
และน าปล้องท่ีใส่น้ าไปเทท่ีหน้าบ้านทุกครัวเรือน เมื่อโปรยทรายและเทน้ าเสร็จก็จะบีบปล้องไม้อ้อจนแตก
แล้วท้ิงไว้หน้าบ้านของทุกครัวเรือน 

วันรุ่งขึ้นที่ถวายหอเส้ือบ้าน เตรียมหมู 1 ตัว พร้อมเครื่องปรุงและผลไม้ ขนมของหวาน ข้าวต้มมัด 
น าไปท่ีหอเส้ือบ้านใหญ่ ปู่ต้ังก็จะบอกกล่าวกับอังจาวว่า วันนี้เป็นวันดีมีหมูมาถวายให้คนท่ีต้ังท้องมีความสุข
มีลูก ก็ขอให้ลูกคลอดออกมาครบ 32 ประการ ขอให้ได้เล้ียงเด็กง่ายๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตอนคลอด
ก็ขอให้คลอดลูกออกมาปลอดภัย จากนั้นก็ฆ่าหมู ช่วยกันช าแหละ แล้วน าเนื้อหมูไปลาบและแกง ก่อนท่ีจะ
ถวายแกงหมูและลาบหมูจะต้องน าผลไม้ ข้าวต้มมัด ของหวานถวายก่อน แกงหมูสุกและลาบหมูเสร็จแล้วจึง
น าไปถวาย และยกผลไม้ ข้าวต้มมัด และของหวานออกน ามาให้ชาวบ้านรับประทาน 

3. ประเพณี “วาซาออง” 
ประเพณี “วาซาออง” คือกิจกรรมในช่วงของการเข้าพรรษาของชาวบีซู มีการพัฒนาวัดก่อน

เข้าพรรษา เตรียมอาหารไปท าบุญช่วงเช้า กับข้าวท่ีไปท าบุญมี ข้าว อาหาร ผลไม้ น้ า ขนม ท าเป็นสองชุด 
แบ่งเป็นชุดแรก ใส่บาตร ชุดท่ีสองท าบุญให้คนท่ีเสียชีวิตหรือบรรพบุรุษ ช่วงบ่าย สรงน้ าพระด้วยน้ าขมิ้น 
ส้มป่อย ฟังเทศน์ฟังธรรม กลางคืน นอนวัด สวดมนต์ ท าสมาธิกรรมฐาน ระหว่างช่วงเข้าพรรษา ชาวบีซู
ต้องไปท าบุญทุกวันพระ ช่วงเช้าใส่บาตร ช่วงบ่ายฟังธรรม จนกว่าจะออกพรรษา 

4. ประเพณี “วาซาออก”  
เป็นประเพณีของชาวบีซู ก่อนถึงวันออกพรรษา ชาวบ้านร่วมพัฒนาวัดให้สะอาดเรียบร้อยก่อนถึง

วันพระ มีการเตรียมอาหาร ขนม ผลไม้ น้ า ข้าว ใส่บาตร ท าสองชุด ชุดแรกใส่บาตร ชุดท่ีสองท าบุญให้แก่
บรรพบุรุษท่ีเสียชีวิตไปแล้ว ช่วงบ่าย สรงน้ าพระด้วยขมิ้น ส้มป่อย ฟังเทศน์ ถวายผ้าออกพรรษา เช่น ผ้า
สบง จีวร กลางคืน นอนวัด สวดมนต์ นั่งสมาธิ 

5. ประเพณีลอยกระทง  
วันลอยกระทงแต่ละปีไม่ตรงกนัตามปฏิทิน ก่อนจะถึงวันลอยกระทง ชาวบีซูจะห่อขนม ท ากับข้าว

ไปท าบุญที่วัด ช่วงบ่ายจะมารวมกันท่ีศาลากลางหมู่บ้าน พากันแห่ครัวตานเข้าวัดอย่างสนุกสนาน ตอน
กลางคืนก็ไปฟังธรรม จุดประทีป ปล่อยโคมลอย จากนั้นจึงไปลอยกระทงท่ีล าห้วย 
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6. สถานการณ์ปัจจุบัน 
 ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนภายนอกกลุ่มของชาวบีซู และความทันสมัยตามกาลเวลาได้ก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีค่อนข้างชัดเจนในหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมืองบีซูท้ัง 3 หมู่บ้าน  การเปล่ียนแปลงท่ีค่อนเห็นได้
ชัดเจนได้แก่  

1. โครงสร้างบ้านเรือน 
 ได้มีการสร้างบ้านท่ีมีรูปแบบท่ัวไปตามสมัยนิยม ไม่มีบ้านเรือนท่ีเป็นรูปทรงลักษณะเฉพาะ

ของชาวบีซูหลงเหลืออยู่แล้ว 
2. วัฒนธรรมการแต่งกาย 
 ชาวบีซูท้ังหญิงและชายมีการแต่งกายตามสมัยนิยม ไม่มีการแต่งกายในชุดประจ าเผ่าให้เห็น

โดยท่ัวไปแล้ว  แต่จะมีให้เห็นเฉพาะในช่วงงานเทศกาลส าคัญๆ เท่านั้น แต่ชุดแต่งกายในปัจจุบัน เป็นการ
ประยุกต์จากความทรงจ าของชาวบีซูรุ่นปัจจุบัน 

3. วัฒนธรรมด้านภาษา  
    ภาษาพูดท่ีเป็นเอกลักษณ์ของบีซู พูดกันได้น้อยลง เด็กส่วนมากเรียนหนังสือในระบบโรงเรียน

อย่างน้อย 6 ปี และได้รับอิทธิพลจากวิทยุและโทรทัศน์ บีซูรุ่นนี้จะมั่นใจในการใช้ภาษาไทยมาตรฐานมาก
ขึ้น และกลมกลืนกับคนพื้นเมือง รวมท้ังอายไม่กล้าใช้หรือพูดภาษาบีซูกับคนภายนอกมากนัก  แต่บีซูรุ่น
ปัจจุบันให้ความส าคัญกับการสอนให้ลูกหลานพูดภาษาบีซู ในหมู่บ้านดอยชมพูได้ใช้ตัวอักษรไทยในการใช้
ภาษาเขียน โดยได้รับการสนับสนุนการฟื้นฟูภาษาบีซูจากหน่วยงานหลายแห่ง เช่น ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟู
ภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เข้ามาช่วยให้ทุนสนับสนุนผู้น าชุมชนบีซูในการฟื้นฟูภาษาบีซู 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เปิดศูนย์บ่มเพาะภาษาบีซูหรือศูนย์เด็กเล็ก ท่ีครูผู้สอนและพี่เล้ียงต่างก็ใช้ภาษาบีซู
ในการเรียนการสอน โดยไม่มีภาษาค าเมืองหรือภาษาไทยกลางเข้ามาปน นอกจากนั้นยังมีกลุ่มเยาวชนบีซู
กลุ่มเล็กๆ ท่ีคอยเผยแพร่และสอนภาษาบีซูให้กับเด็กบีซู ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในชุมชนเป็น
อย่างดี  ภาษาบีซูนั้นเป็นเอกลักษณ์ของชาวบีซู เพราะว่าภาษาบีซูเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้คนภายนอกรู้
ว่าพวกเขาคือชนเผ่าพื้นเมืองบีซู นอกจากนั้น ชาวบีซูยังมองว่าภาษาบีซูเป็นภาษาท่ีปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ เคย
พูดกันมาและส่ังสอนให้พูดกัน ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีควรจะอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต่อมากระทรวง
วัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนภาษาบีซูเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 
๒๕๕๗ 
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พิบูลย์ชัย  สวัสด์ิสกุลไพร และคณะ.  2556.  “บีซู อางเกิ่งอางกอ เฮล่นยา” (แหล่งเรียนรู้ของเก่าชาวบีซู) 
บ้านดอยชมภู ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย.  งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
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