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 ชนเผ่าพ้ืนเมืองก่อ(อึมปี้) 

1. ประวัติศาสตร์ 

ตามประวัติบอกเล่าต่อๆ กันมาว่าชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมปี้) เคล่ือนย้ายมาจากแคว้นสิบสองปันนา
ในประเทศจีน เมื่อประมาณ 200-400 ปีมาแล้ว โดยสันนิษฐานว่าพวกเขาถูกกวาดต้อนจากการขยายอิทธิพล
และ/หรืออาณาเขตของอาณาจักรต่างๆ ในสมัยโบราณ และถูกเกณฑ์มาต้ังถิ่นฐานอยู่ตามเส้นทางเดินทัพ
ต้ังแต่ประเทศลาว และเคล่ือนย้ายมาตามพื้นท่ีแอ่งเชียงค า-ท่าวังผา และต้ังถิ่นฐานสุดท้ายท่ีหมู่บ้านเสือกืน 
ต าบลยอด อ าเภอปง จังหวัดเชียงราย และบางส่วนได้ถูกเกณฑ์มาอยู่ท่ีบ้านดง ต าบลสวนเขื่อน อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ แต่ท้ังนี้ยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดๆ บ่งช้ีถึงความเป็นมาของชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมป้ี)ได้ 

 การศึกษาและบันทึกเรื่องราวของชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมปี้) มีขึ้นครั้งแรกเป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาษา
ของก่อ(อึมป้ี)ท่ีได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบหลังปี พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา งานส าคัญคือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2517 ได้เริ่มมีการท า “พจนานุกรม มปี-ไทย-อังกฤษ” โดยศรีนวล  ดวงหอม เป็นการศึกษาภาษาของชน
เผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมปี้)เฉพาะในหมู่บ้านดง อ าเภอสวนเขื่อน จังหวัดแพร่ โดยบันทึกไว้ว่า Mr. Richard Davis 
อาสาสมัครชาวอเมริกันประจ าอ าเภอสา จังหวัดน่าน ได้ค้นพบหมู่บ้านก่อ(อึมปี้)โดยบังเอิญ เมื่อปี พ.ศ.2510 
คนในหมู่บ้านเรียกตนเองว่า “มป”ี ส่วนประวัติความเป็นมาของคนมปี ไม่มีใครบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ท่ีแน่นอน Mr. Richard Davis ซึ่งเป็นผู้ค้นพบหมู่บ้านมปี ได้รายงานเรื่องนี้แก่ Mr. Jimmy G. Harris ดังนั้น 
ในปี พ.ศ.2510 Mr. Jimmy G. Harris และ Mr. Richard Davis จึงได้เริ่มออกไปส ารวจและเก็บข้อมูลภาษาม
ปีในวันสุดสัปดาห์ โดยมีนายวิชัย เขื่อนสอง อายุ 61 ปี และภริยา นางบัวสี เขื่อนสอง อายุ 44 ปี เป็นผู้บอก
ภาษา ต่อมาประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พ.ศ.2515 นายบุญเรียง ดวงหอม เดินทางมาเป็นผู้บอก
ภาษาท่ีกรุงเทพฯ ส าหรับวิชาฝึกฟังให้ผู้เข้าอบรมสัทศาสตร์ภาคฤดูร้อน โดยมี Mr. Jimmy G. Harris เป็น
ผู้สอน ควบคุมและให้ค าแนะน า (Srinuan Duanghom 1976: ค าน า) นักภาษาศาสตร์ได้จัดให้ภาษาของก่อ
(อึมปี้) อยู่ในตระกูลภาษาทิเบโต-เบอร์มัน (Tibeto-Burman) สายโลโลใต้ (Southern Lolo) กลุ่มย่อยฮา
โนอิช (Hanoish) ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาของบีซู (Bisu) และภูน้อย (Phu Noi) เป็นต้น ภาษาท่ี
ใกล้เคียงกับก่อ(อึมปี)้นี้กระจายอยู่ในเขตประเทศจีนตอนใต้และในเขตประเทศลาว  

 การค้นคว้าประวัติศาสตร์ชนเผ่าก่อ(อึมปี้) จึงเริ่มต้นจากประวัติความเป็นมาผ่านการบอกเล่าของชน
ชาติพันธุ์ก่อ(อึมป้ี) รุ่นปัจจุบันที่ได้รับฟังเรื่องราวและถ่ายทอดสืบต่อกันมา และท าการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล
ประวัติศาสตร์ทางวิชาการท่ีมีการบันทึกไว้และสามารถสืบค้นได้ น ามาปะติดปะต่อเรื่องราวต่างๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อจัดท าเป็นประวัติศาสตร์ชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมป้ี) ในครั้งนี้ ดังนี้ 

 
2. ถ่ินก าเนิด 
 ชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมป้ี) มีถ่ินก าเนิดจากแคว้นสิบสองปันนา ประเทศจีน ท้ังจากการเทียบเคียงภาษา
และจากประวัติศาสตร์บอกเล่าสืบต่อกันมาของชนเผ่าก่อ(อึมปี้) ท้ังสองพื้นท่ีคือบ้านสะเกิน จังหวัดน่าน และ
บ้านดง จังหวัดแพร่ เช่ือว่าบรรพบุรุษก่อ(อึมปี้) มาจากเมืองเหนือ หรือแถบสิบสองปันนาท่ีอยู่ทางใต้ของ
ประเทศจีน ซึ่งอดีตเป็นดินแดนภายใต้การปกครองของไทล้ือ เดิมชาวไทล้ือมีถิ่นท่ีอยู่บริเวณหัวน้ าของ (น้ า
โขง) เมืองล้ือหลวง จีนเรียกว่า "ลือแจง" ต่อมาได้เคล่ือนย้ายลงมาอยู่บริเวณเมืองหนองแส หรือท่ีเรียกว่า 
คุนหมิงในปัจจุบัน แล้วย้ายลงมาสู่ลุ่มน้ าของ (น้ าโขง) สิบสองปันนา ประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12 หรือพุทธ
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ศตวรรษท่ี 17  เจ้าเจ๋ืองหาญ วีระบุรุษชาวไทล้ือได้รวบรวมหัวเมืองต่าง ๆ แถบนั้นต้ังเป็นอาณาจักรแจ่ล้ือ (จีน
เรียกเซอล่ี) โดยได้ต้ังศูนย์อ านาจการปกครองเอาไว้ท่ีหอค าเชียงรุ่งนานถึง 790 ปี ต่อมาถึงสมัยเจ้าอิ่นเมือง 
ครองราชย์ในปี ค.ศ. 1579-1583 (พ.ศ. 2122-2126) ได้แบ่งเขตการปกครองเป็นสิบสองหัวเมือง แต่ละหัว
เมืองให้มีท่ีท านา 1,200 หาบข้าว (เช้ือพันธุ์ข้าว) ต่อหนึ่งท่ี/หนึ่งหัวเมือง จึงเป็นท่ีมาของสิบสองปันนา โดยได้
แบ่งเขตการปกครองเอาไว้ในอดีต (ชัชวาล  ค างาม, [ระบบออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2560) ดังนี้ 

1. ปันนาเชียงรุ่ง มี ๒ เมือง คือเมืองเชียงรุ่ง เมืองฮ า 
2. ปันนาเมืองแจ่ มี ๓ เมือง คือเมืองอ๋อง เมืองงาด เมืองแจ่ 
3. ปันนาเมืองหน มี ๒ เมือง คือเมืองปาน เมืองหน 
4. ปันนาเมืองเจียงเจ่ือง มี ๒ เมือง คือเมืองฮาย เมืองเจ่ือง 
5. ปันนาเจียงลอ มี ๔ เมืองคือเมืองมาง เมืองงาม เมืองลางเหนือ เมืองเจียงลอ 
6. ปันนาเมืองลวง มี ๑ เมืองคือเมืองโลง 
7. ปันนาเมืองลา มี ๒ เมือง คือเมืองบาง เมืองลา 
8. ปันนาเมืองฮิง มี ๒ เมืองคือเมืองวัง เมืองฮิง 
9. ปันนาเมืองล้า มี ๒ เมืองคือเมืองบาน เมืองล้า 
10. ปันนาเมืองพง มี ๒ เมืองคือเมืองหย่วน เมืองพง อีกเมืองส่างกาง ส่างยอง 
11. ปันนาเมืองอู๋ มี ๒ เมืองคือเมืองอู๋ใต้ เมืองอู๋เหนือ (ปันนานี้ตกเป็นเขตแดนลาวล้านช้าง สมัย

ฝรั่งเศสปกครองประเทศลาวถึงปัจจุบัน) 
12. ปันนาเจียงตอง มี ๔ เมืองคือ เมืองบ่อล้า เมืองอีงู เมืองอีปัง เมืองเจียงตอง 

 
 สิบสองปันนาในสมัยอาณาจักรน่านเจ้าเป็นถิ่นท่ีอยู่ของชนเผ่าต่างๆ ท่ีมีความเป็นอยู่และ
ขนบธรรมเนียมท่ีคล้ายกัน จักรพรรดิจีนในยุคนั้นจึงให้รวมไว้เป็นอาณาจักรเดียวกัน และต่อมาในยุคสมัย
จักรพรรดิจีนช่ือเฉิงฮว่า (พ.ศ.2008-2030) ซึ่งตรงกับอาณาจักรอยุธยาสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.
1991 – 2031) และอาณาจักรล้านนาในยุคสมัยพระยาติโลกราช (พ.ศ. 1985 – 2030) ซึ่งในยุคนี้อาณาจักร
ล้านนาแยกตัวเป็นอิสระไม่ข้ึนกับอาณาจักรใด และเป็นยุคท่ีจักรพรรดิจีนอ่อนแอมีขันทีว่าราชการแทน จึงถูก
จักรวรรดิเวียดนาม (แกว/ญวน) โดยจักรพรรดิเล ท้ัญ ตง (ราชวงศ์เห่ิวเล) (พ.ศ. 2003 – 2040) แต่งต้ังแม่ทัพ
ช่ือเจ้าบัวสามเข้าท าศึก โดยพยายามรวบรวมชนเผ่าต่างๆ ในแถบนั้นให้เป็นปึกแผ่น โดยเข้ายึดเมืองหลวงพระ
บาง (เมืองชวาขณะนั้น) และเตรียมเข้ายึดเมืองน่าน พระเจ้าติโลกราชแห่งล้านนาจึงแต่งต้ังท้าวขาก่านเจ้า
เมืองฝางไปเป็นเจ้าเมืองน่านและท าศึกกับเจ้าบัวสามแม่ทัพแกว ท้าวขาก่านน าทัพเมืองน่านท่ีมีก าลังประมาณ 
40,000 คนเข้าสู้กับกองทัพเจ้าบัวสามท่ีมีก าลังกว่า 3 ล้านคน และรักษาเมืองน่านไว้ได้โดยได้สังหารเจ้าบัว
สามไปด้วย จึงท าให้ท้าวขาก่านมีช่ือเสียงเล่ืองลือ พระเจ้าติโลกราชจึงใช้โอกาสนี้เจริญสัมพันธไมตรีกับ
จักรวรรดิจีน โดยส่งทหารน าหัวแม่ทัพนายกองของแกวรวมถึงหัวเจ้าบัวสามและเชลยศึกไปบรรณาการแก่เจ้า
เมืองหนองแส (จักพรรดิฮ่อปกครองสิบสองปันนาสมัยนั้น) และเป็นแม่ทัพจีนท่ีพยายามบุกยึดจักรวรร ดิ
เวียดนามใช้เวลากว่า 20 ปีก็ไม่ส าเร็จ เมื่อเจ้าเมืองหนองแสได้รับรู้เรื่องราวจึงส่งสารตราต้ังให้พระเจ้าติโลก
ราชเป็นใหญ่ในดินแดนตะวันตก ส่วนดินแดนตะวันออกเป็นถิ่นของจักรพรรดิจีน พร้อมกับส่งช่างหลวงฝีมือดี
มาวาดภาพท้าวขาก่านไปเก็บไว้ในหอประวัติศาสตร์ของจีน (อ้างอิงจาก วิกิพีเดีย,  ท้าวขาก่าน) ตลอด
ระยะเวลา 20 ปี ของการปกครองเมืองน่าน ท้าวขาก่านได้บูรณะพระธาตุแช่แห้งเพื่อการสักการะบูชาของ
ชาวเมืองน่านมาตราบจนทุกวันนี้ รวมถึงการอ้างอิงถึงท้าวขาก่านของชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมป้ี) ว่าเป็นผู้ท่ีน าพา
บรรพบุรุษของพวกเขามาต้ังถิ่นฐานอยู่ในพื้นท่ีบ้านสะเกิน จากการออกส ารวจแหล่งผลิตดินปืนของเจ้าเมือง
น่านขณะนั้นและได้พบถ้ าสะเกินท่ีเป็นถ้ าขี้ค้างคาว มีดินจากขี้ค้างคาวท่ีเหมาะแก่การท าดินปืน และให้บรรพ
บุรุษก่อ(อึมป้ี) ท่ีมีความรู้ด้านดินปืนมาต้ังรกรากในพื้นท่ีนี้เพื่อผลิตดินปืนส่งเจ้าเมืองน่าน (อ้างอิงค าสัมภาษณ์ผู้
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เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านสะเกิน, 6 มีนาคม 2560) แต่ท้ังนี้ยังไม่มีความชัดเจนถึงช่วงเวลาการเคล่ือนย้ายและ
รูปแบบการเคล่ือนย้ายของชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมปี้) จากอาณาจักรน่านเจ้าเข้ามาต้ังหลักปักฐานอยู่ในพื้นท่ี
จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ จะมีความเช่ือมต่อของช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์เป็นเช่นไร แต่ก็คงเช่ือได้
ประการหนึ่งว่าบรรพบุรุษของชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมปี้) นั้นมีถิ่นก าเนิดอยู่ในแถบตอนใต้ของประเทศจีนและ
ปะปนอยู่กับชนเผ่าอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นไทล้ือ ไทเขิน ไทใหญ่ ฯลฯ ในกลุ่มชนชาติไท จากการอ้างอิงข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์เรื่องราวของเจ้าผู้ครองอาณาจักรหรือจักรวรรดิต่างๆ ท้ังท่ีบันทึกไว้ในประเทศจีนและประเทศ
ไทย จึงสามารถน ามาอ้างอิงถึงถิ่นก าเนิดของชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมป้ี)ได้ ดังภาพ  
  

อาณาจักรล้านนาสมัยพระเจ้าติโลกราช 

ท่ีมา: http://www.asyagezisi.com/wp-content/uploads/ayutthaya-kralligi-haritasi.png 
ภาพ 1 แผนท่ีอาณาจักรต่างๆ ในยุคประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและล้านนาเป็นอิสระ 
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หลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า (วิกิพีเดีย) ดินแดนล้านนาหมายถึงดินแดนบางส่วนของอาณา
เขตบริเวณ ลุ่มน้ าแม่โขง ลุ่มน้ าสาละวิน แม่น้าเจ้าพระยา ตลอดจนเมืองท่ีต้ังตามลุ่มน้ าสาขา  เช่น แม่น้ ากก 
แม่น้ าปิง แม่น้ าวัง แม่น้ ายม แม่น้ าน่าน แม่น้ าปาย แม่น้ าแตง แม่น้ างัด ฯลฯ  (ดูแผนท่ีประกอบ) โดยมีอาณา
เขตทางทิศใต้จรดเมืองตาก (อ าเภอบ้านตากในปัจจุบัน) และจรดเขตดินแดนด้านเหนือของอาณาจักรสุโขทัย 
ทิศตะวันตกเลยลึกเข้าไปในฝ่ังตะวันตกของแม่น้ าสาละวิน ทิศตะวันออกจรดฝ่ังตะวันตกของแม่น้ าโขง ทิศ
เหนือจรดเมืองเชียงรุ่ง (หรือคนจีนเรียกในปัจจุบันว่า เมืองจ่ิงหง) ซึ่งบริเวณชายขอบของล้านนา อาทิ เมือง
เชียงตุง เชียงรุ่ง เมืองยอง เมืองปุ เมืองสาด เมืองนาย เป็นบริเวณท่ีรัฐล้านนาแผ่อิทธิพลไปถึงเมืองนั้นๆ  รัช
สมัยของพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. 1985-2030) พระมหากษัตริย์พระองค์ท่ี 9 ในราชวงศ์มังราย พระองค์ได้รับ
การยกย่องให้มีฐานะเป็น "ราชาธิราช" พระองค์ทรงแผ่ขยายขอบขัณฑสีมาของอาณาจักรล้านนาให้ยิ่งใหญ่
และกว้างขวางกว่าเดิม 

 ด้านทิศเหนือ เมืองเชียงรุ่ง  เมืองยอง 
 ด้านทิศตะวันออก เมืองนันทบุรี (น่าน) แพร่ ทุ่งยั้ง (ส่วนหนึ่งของอุตรดิตถ)์ จรดถึง หลวงพระบาง 
 ด้านทิศตะวันตก ขยายไปจนถึงรัฐฉาน (ตะวันตกเฉียงเหนือของพม่า) เช่น เมืองไลคา เมืองยองห้วย 

เมืองสีซอ 
ในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช อาณาจักรล้านนายังได้ท าสงครามกับอาณาจักรอยุธยา ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ ตรง
กับรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นานถึง 25 ปี โดยมีสาเหตุมาจากความต้องการแผ่อิทธิพลเข้าไปใน
สุโขทัยของท้ังสองอาณาจักร แต่ไม่มีฝ่ายไหนได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาด ท้ังสองอาณาจักรจึงผูกสัมพันธไมตรีต่อ
กัน จนกระท่ังอาณาจักรล้านนาตกเป็นประเทศราชของพม่าในปี พ.ศ. 2101 
 

3. การเคลื่อนย้าย 

 การเคล่ือนย้ายของชาวก่อ(อึมป้ี) จากประวัติศาสตร์และถิ่นก าเนิดของชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมปี้)  อาจ
ต้องเริ่มต้นด้วยการเคล่ือนย้ายของกลุ่มชนเผ่าในดินแดนทางตอนใต้ของจีน ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมกลุ่มคน
แล้วอพยพลงมาหรือเป็นการถูกกวาดต้อนจากสงครามเพื่อการสร้างบ้านแปงเมืองใหม่ ความเช่ือของชนเผ่า
พื้นเมืองก่อ(อึมป้ี) ท่ีบอกว่ามาจากสิบสองปันนานั้น การจัดท าข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์จึงต้องอ้างอิงถึงเส้นทาง
การเคล่ือนย้ายของกลุ่มคนตามประวัติศาสตร์ และน ามาอ้างอิงเป็นเรื่องราวการเคล่ือนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์
ก่อ(อึมป้ี) ได้ดังนี้ 

(1) ยุคเริ่มแรก การเคลื่อนย้ายจากการอพยพหนีการรุกรานของมองโกล  
ยุคเริ่มแรกของการเคล่ือนย้ายของกลุ่มชนชาติไทในประเทศจีนท่ีอพยพหลบหนีการรุกรานของ

มองโกล มาต้ังอาณาจักรหอค าเชียงรุ่งในยุคสมัยของพระเจ้าหอค าเชียงรุ่งประมาณพุทธศตวรรษท่ี 18 (วิกิพี
เดีย: อาณาจักรหอค าเชียงรุ่ง) มีความมั่นคงอยู่ได้ถึง 100 กว่าปี ก่อนท่ีจะถูกมองโกลและจีนรุกราน และ
สุดท้ายตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีนก่อนท่ีอาณาจักรตองอูของพม่าจะมีการก่อต้ังในพุทธศตวรรษท่ี 21 (วิ
กิพีเดีย: เขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา) ซึ่งในยุคนี้มีความเป็นไปได้ท่ีกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมปี้) 
จะถูกรวบรวมและอพยพมาต้ังรกรากอยู่ร่วมกับชนชาติไทสิบสองปันนา ท้ังนี้ยังคงต้องการแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อการอ้างอิงและพิสูจน์ความถูกต้องต่อไป 

 
(2) ยุคที่สอง การกวาดต้อนผู้คนและการขยายอิทธิพลของอาณาจักรล้านนา 

นับต้ังแต่อาณาจักรหอค าเชียงรุ่งได้จัดต้ังขึ้นบริเวณทางตอนใต้ของประเทศจีน และปัจจุบันคือ 
เขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา 
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ท่ีมา Wikipedia.org เข้าถึงเมือ 12 มิถุนายน 2560 

ภาพ 2 แผนท่ีเขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา 
 

 ตลอดระยะเวลาการด ารงอยู่ของอาณาจักรหอค าเชียงรุ่งท่ีเจริญรุ่งเรืองเป็นระยะเวลากว่า 
100 ปี ได้ถูกรุกรานจากการขยายอาณาเขตของมองโกลและตกอยู่ภายใต้การปกครองในยุคสมัยของพระเจ้า
หอค าเชียงรุ่งรัชกาลท่ี 33 จากนั้นจึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีนโดยในยุคสมัยจักรพรรดิเฉิงหว่า ซึ่งตรง
กับสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนาได้ขยายอิทธิพลและเจริญสัมพันธไมตรีกับเจ้าเมืองหนองแส ซึ่ง
เป็นผู้ปกครองสิบสองปันนาและเป็นแม่ทัพจีนในตอนใต้ จึงมีการกวาดต้อนผู้คนบางส่วนมายังอาณาจักร
ล้านนา บรรพบุรุษของชาวก่อ(อึมปี้) จึงน่าจะอยู่ในกลุ่มผู้คนท่ีถูกกวาดต้อนด้วย ดังการอ้างอิงถึงท้าวขาก่าน
เจ้าเมืองน่านในสมัยพระเจ้าติโลกราช จึงเป็นยุคท่ีสองของการเคล่ือนย้ายในกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมปี้) และ
เป็นยุคแรกของการเข้าสู่พื้นท่ีทางภาคเหนือของประเทศไทย ท้ังนี้ยังคงต้องการแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการ
อ้างอิงและพิสูจน์ความถูกต้องต่อไป 

 
(3) ยุคที่สาม การกวาดต้อนผู้คนและการขยายอิทธิพลของรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

ต่อเนื่องจากยุคท่ีสอง การกวาดต้อนผู้คนจากการขยายอิทธิพลของอาณาจักรต่างๆ มาจนถึงใน
ยุคท่ีอาณาจักรล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าและอยุธยายาวนานหลายร้อยปี จวบจนพระยากาวิละซึ่งได้
ร่วมกับพระเจ้าตากแห่งกรุงธนบุรีขับไล่พม่าออกจากเชียงใหม่ส าเร็จ จึงได้กวาดต้อนผู้คนจากหัวเมืองทาง
เหนือถึง 57 หัวเมือง ในยุคท่ีรู้จักกันดี คือ “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ซึ่งตรงกับยุคสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น จึงเป็นยุคท่ีสามของการเคล่ือนย้ายในกลุ่มชนเผ่าก่อ(อึมปี้)  และเป็นครั้งท่ีสองของการเข้าสู่พื้นท่ีทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ของเจ้าหลวงจองค า ท่ีชาวก่อ(อึมป้ี) บ้านสะเกินให้
ความเคารพนับถือ เป็นหลักฐานอ้างอิงว่าในพื้นท่ีบ้านสะเกินเคยเป็นทุ่งสงครามการสู้รบในสมัยโบราณ มีด่าน
ปางค่า (บริเวณบ้านปางค่า ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา) เป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของศัตรู เป็นต้น 
แต่ท้ังนี้ยังคงต้องการแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการอ้างอิงและพิสูจน์ความถูกต้องต่อไป 

ในท่ีนี้จึงสรุปได้ว่า ชาวก่อ(อึมป้ี) เป็นชนเผ่าพื้นเมืองท่ีมีการอพยพเคล่ือนย้ายจากดินแดนสิบสอง
ปันนาลงมาทางใต้ และมาส้ินสุดอยู่ในพื้นท่ีบ้านสะเกิน จังหวัดน่าน และบ้านดง จังหวัดแพร่ ด้วยเหตุปัจจัย
แห่งการขยายอาณาเขตของอาณาจักรต่างๆ ในสมัยโบราณ การกวาดต้อนผู้คนในยุคสมัยนั้นได้น าพาชนเผ่า
พื้นเมืองก่อ(อึมป้ี) มาต้ังถิ่นฐานอยู่ ณ ท่ีแห่งนี้จวบจนปัจจุบัน 
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4. การกระจายตัวของชุมชน 
 ก่อ (อึมปี)้ มีการต้ังถ่ินฐานเป็นชุมชนอยู่ใน 2 หมู่บ้าน 2 จังหวัด คือ หมู่บ้านสะเกิน จังหวัดน่าน 
และบ้านดง จังหวัดแพร่ โดยมีข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 
 

1. บ้านสะเกิน  
บ้านสะเกิน หมู่ท่ี 1 ต าบลยอด อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน ต้ังอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1148 

บริเวณเส้นแบ่งเขตจังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน มีการต้ังถิ่นฐานของประชากรเป็นชนเผ่าพื้นเมืองท่ีเรียก
ตัวเองว่า “ก่อ”  รวมท้ังส้ิน 112 ครัวเรือน 408 คน 

 
1.1 ประวัติความเป็นมา 

บ้านสะเกิน เดิมเรียกช่ือกันว่าบ้าน “เสือกืน” ซึ่งหมายถึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีเสือชุกชุมใครเข้าไป
แล้วอาจไม่รอดกลับมาเพราะถูกเสือกิน เนื่องจากสภาพพื้นท่ีเป็นเขตป่าดงดิบหนาทึบมีภูเขาสูงล้อมรอบแอ่ง
กระทะท่ีเป็นท่ีราบแม่น้ างิม ซึ่งเป็นท่ีต้ังชุมชนต่อมาจนถึงปัจจุบัน  จากประวัติศาสตร์บอกเล่าท่ีเช่ือว่าคนก่อ
บ้านสะเกิน ได้ถูกเกณฑ์จากเจ้าเมืองน่านให้มาต้ังถิ่นฐานอยู่ท่ีบ้านสะเกิน ซึ่งแต่เดิมอยู่บริเวณบ้านม่วงเน่า 
(บ้านเชียงแล) อ าเภอท่าวังผา และเคล่ือนย้ายมาอยู่บริเวณบ้านยอด อ าเภอสองแคว เจ้าเมืองน่านในสมัยนั้น 
(ไม่ทราบว่าอยู่ในยุคเจ้าเมืองคนใด) ได้มีการส ารวจแหล่งผลิตดินปืน และได้มาพบกับถ้ าขี้ค้างคาว (ถ้ าสะเกิน) 
ซึ่งอยู่เหนือหมู่บ้าน จึงได้เกณฑ์บรรพบุรุษชาวก่อ(อึมปี้) ให้มาต้ังถิ่นฐานผลิตดินปืนจากขี้ค้างคาวส่งเข้าเมือง
ต่อเนื่องมาหลายยุคสมัยเจ้าปกครองเมืองน่าน  

1.2 การปกครองและผู้น า 
ต้ังแต่มีการเปล่ียนแปลงการปกครองของไทย หมู่บ้านสะเกิน มีการปกครองด้วยการ

ปกครองส่วนท้องท่ี มีผู้ใหญ่บ้านและก านันปกครองอยู่ 6 คนต่อเนื่อง ดังนี ้
 ก านันศรีใจ ๒๔๙๙-๒๕๐๓ 

 ก านันอพิยะ คนตรง ๒๕๐๓-๒๕๒๐ 

 ผู้ใหญ่แก้ว จันทัง ๒๕๒๐-๒๕๒๑ 

 ผู้ใหญ่หมื่น ใจหมั้น หมดวาระ ๒๕๒๓ 

 ก านันเวช ภิรมย์ เริ่มเป็น ๒๕๒๓-๒๕๕๘ 

 ผู้ใหญ่สมบูรณ์ ๒๕๕๘-ปัจจุบัน 

1.3 การต้ังบ้านเรือนและครัวเรือน 
ชนชาวก่อ(อึมป้ี) บ้านสะเกิน ต้ังบ้านเรือนอยู่บริเวณท่ีราบแม่น้ างึมซึ่งเป็นท่ีราบเชิงเขาดอย

ผาปันและดอยผาหลวงซึ่งเป็นต้นน้ าแม่น้ างึม ปัจจุบันมีทางหลวงหมายเลข 1148 น่าน-พะเยา ตัดผ่านหมู่บ้าน
โดยท่ีต้ังบ้านเรือนส่วนใหญ่จะอยู่ฝ่ังขวา หากเดินทางจากน่านไปพะเยา หมู่บ้านสะเกินจะเป็นหมู่บ้านสุดเขต
แดนจังหวัดน่านบริเวณแม่น้ างึมฝ่ังซ้าย เมื่อข้ามแม่น้ างึมไปจะเป็นเขตจังหวัดพะเยาบริเวณบ้านห้วยเฟือง 
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ท่ีมา: ปรับปรุงจากแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 กรมแผนท่ีทหาร ระวางท่ี WGS84-5147IV 

ภาพที่ 3 แผนท่ีภูมิประเทศบริเวณบ้านสะเกิน หมู่ ๑ ต าบลยอด อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 
 

การตั้งชุมชนของชาวก่อ(อึมปี้) บ้านสะเกิน เป็นกลุ่มบ้านท่ีอยู่บนท่ีเนินท่ีเป็นท่ีลาดเชิงเขา
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นท่ีซึ่งทอดตัวลงมาสู่ท่ีราบแม่น้ างึม โดยท่ีราบริมฝ่ังแม่น้ างึมท่ีอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านจะเป็นพื้นท่ีนาข้าวของชาวบ้านสะเกิน 

 

 
ท่ีมา: พัฒนาจากแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม google earth บันทึกภาพเมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2559 

 
ภาพที่ 4 แผนท่ีภูมิประเทศบริเวณบ้านสะเกิน หมู่ ๑ ต าบลยอด อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 

 
ประชากรในหมู่บ้านสะเกิน จากการส ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2559/60 เป็นชนเผ่าพื้นเมืองก่อ

บ้านสะเกิน มีจ านวน 112 ครัวเรือน ประชากรรวม 408 คน  เป็นชายและหญิงเท่าๆ กันคือ  204 คน  

บ้านสะเกิน 
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ประชากรเฉล่ียต่อครัวเรือนอยู่ท่ี 3.64 คน โดยมีผู้ชายเป็นหัวหน้าครัวเรือนร้อยละ 81.25 ท่ีเหลือผู้หญิงเป็น
หัวหน้าครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือนร้อยละ 76.47 มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดคือเป็นบิดา-มารดา-บุตร   

 
1.4 การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ครัวเรือนชนเผ่าพื้นเมืองก่อ บ้านสะเกินมีการถือครองท่ีดินท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ถึงร้อยละ 
79.46 และมีครัวเรือนท่ีถือครองท่ีดินมีเอกสารสิทธิ์เพียงร้อยละ 20.54 แต่ทุกครัวเรือนมีท่ีดินท ากิน ซึ่งมีเฉล่ีย
ครัวเรือนละ 3 แปลง มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 15 ไร่ต่อครัวเรือน 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินของชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมปี้) นอกจากการใช้ท่ีดินเพื่อการต้ังบ้านเรือน
แล้ว มีการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตรมากท่ีสุด เป็นท่ีไร่ถาวรจ านวน 125 แปลง รองลงมาเป็นท่ีนา จ านวน 75 
แปลง และท่ีสวนไม้ผลจ านวน 74 แปลง และยังมีการท าไร่หมุนเวียนอยู่ จ านวน 57 แปลง 

ตาราง 1 แสดงประเภทท่ีดิน จ านวนแปลงท่ีดิน ขนาดท่ีดินและเนื้อทีเ่ฉล่ียต่อครัวเรือน 
ประเภทท่ีดิน จ านวนแปลง ขนาด (ไร่) เฉล่ีย (ไร่) 

ท่ีนา 75 347.7 3.10 
ท่ีไร่ถาวร 125 864.2 7.72 
ท่ีสวนไม้ผล 74 358.00 3.20 
ไร่หมุนเวียน 57 341 3.04 
ท่ีป่า/ไม้ยืนต้น 1 1 0.01 
ท่ีอยู่อาศัย 84 62.2 0.56 
ท่ีอื่นๆ 0 0 0.00 

 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 ตาราง 2 แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือความเป็นเจ้าของท่ีดิน 
ประเภทท่ีดิน กรรมสิทธิ์/เจ้าของท่ีดินท่ีครัวเรือนใช้ประโยชน์ 

ของตนเอง ท่ีดินตระกูล บุคคลอื่น ชุมชน อื่นๆ 
ท่ีนา 26 13 0 0 0 
ท่ีไร่ถาวร 25 17 0 0 0 
ท่ีสวนไม้ผล 16 12 0 0 0 
ไร่หมุนเวียน 14 9 0 0 0 
ท่ีป่า/ไม้ยืนต้น 0 0 0 0 0 
ท่ีอยู่อาศัย 19 10 0 0 0 
ท่ีอื่นๆ 0 0 0 0 0 

รวม 100 61 0 0 0 
 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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1.5 วิถีชีวิตและการสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
ชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมป้ี) บ้านสะเกินมีวิถีชีวิตในการท ามาหากินดังนี้ 
 การปลูกข้าวเพื่อบริโภค ร้อยละ 86.61 ของครัวเรือนท้ังหมดท่ีส ารวจ โดยผลผลิตข้าวที่

ได้มีเพียงพอต่อการบริโภคในรอบปี และมีถึงร้อยละ 14.29 ท่ีผลผลิตข้าวเกินกว่าการบริโภคในครัวเรือน และ
มีร้อยละ 8.93 ท่ีผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคในรอบปี  

 การประกอบอาชีพหารายได้ของครัวเรือนชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมป้ี) บ้านสะเกินนั้น ร้อย
ละ 75.0 มีการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อขายเป็นรายได้ ร้อยละ 73.21 มีการรับจ้างหารายได้เพิ่มเติม ร้อยละ 
36.61 มีการจับสัตว์น้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติขายสร้างรายได้ ร้อยละ 16.07 มีการเก็บหาของป่าขายสร้าง
รายได้ และร้อยละ 12.5 มีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าขายเป็นรายได้ด้วย 

 การท ากินเพื่อด ารงชีวิตประจ าวัน ชาวก่อ(อึมป้ี) บ้านสะเกินมีครัวเรือนกว่าร้อยละ 86.1 
ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการบริโภคในครัวเรือนตลอดท้ังปี มีครัวเรือนร้อยละ 33-35 ท่ีมีการเก็บพืชผัก
ธรรมชาติตามเรือกสวนไร่นาและป่าธรรมชาติมาเป็นอาหาร แต่อย่างไรก็ตามครัวเรือนร้อยละ 75.5 ยังคงมี
การใช้จ่ายเพื่อการหาอาหารเพิ่มเติมจากตลาด ท้ังนี้อาจเป็นวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนชนบทท่ีมีตลาด
เป็นศูนย์กลางแลกเปล่ียนสินค้าอาหารและเครื่องใช้อื่นๆ  

 ด้านวิถีวัฒนธรรม ชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมปี้) หมู่บ้านสะเกินมีเพียง 38 ครัวเรือน 
หรือร้อยละ 34.0 เท่านั้นท่ีมีการพูดภาษาชนเผ่าได้ทุกคนในครัวเรือน อย่างไรก็ตามทุกครัวเรือนยังคงสืบทอด
วิถีวัฒนธรรมด้านอื่นๆ เช่น การเล้ียงผีเจ้าหลวงค า และการฟ้อนก่อปิดดาว รวมถึงการประยุกต์การฟ้อนร าให้
เหมาะสมกับยุคสมัยด้วย เช่น การฟ้อนก่อประยุกต์ เป็นต้น 

 
5. การสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

 การสืบทอดสายตระกูล 
ชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมป้ี) มีการจัดแบ่งกลุ่มคนในหมู่ชาวก่อ(อึมปี้) บ้านสะเกิน ด้วยการ

จัดแบ่งเป็นสายตระกูล ท่ีมาของสายตระกูลยังไม่มีความชัดเจนมากนักว่ามีความเป็นมาอย่างไร แต่สันนิษฐาน
เบ้ืองต้นว่าเกิดจากยุคสมัยท่ีมีการตั้งป้อมค่ายและเมืองหน้าด่านปางค่าท่ีมีเจ้าหลวงจองค าเป็นผู้น า ซึ่งมีการต้ัง
คุ้มปกครองกันขึ้น จากนั้นเมื่อเจ้าหลวงจองค าและผู้น าต่างๆ เสียชีวิตลงในพื้นท่ีจากการสู้รบ จึงยังคงสืบทอด
สายตระกูลด้วยการบูชาผีบรรพบุรุษในแต่ละสายตระกูลต่อมาจวบจนทุกวันนี้  (สายตระกูลอาจมีความ
ใกล้เคียงกับเครื่องหมายประจ าตระกูล) 

สายตระกูลของชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมปี้) บ้านสะเกิน มีท้ังหมด 4 สายตระกูลหลัก คือ 
สายตระกูลพญาปุก่ า  สายตระกูลพญาขวา สายตระกูลพญาพรม และสายตระกูลพวกไต แต่ละตระกูลจะมี
การตั้งศาล (เฮือนผี) ประจ าตระกูลในท่ีดินของผู้สืบทอดคนใดคนหนึ่ง  โดยชาวก่อ(อึมปี้) บ้านสะเกิน เรียกว่า 
“เน่ออิ” และมีผู้ท าหน้าท่ีส่ือสารกับผีบรรพบุรุษเรียกว่า “ข้าวจ้ า” และเป็นคนกลางเพื่อการตัดสินการผิด
จารีตประเพณีของคนก่อ(อึมปี้) ระหว่างสายตระกูล ปัจจุบันผู้ท าหน้าท่ี “ข้าวจ้ า” ยังเป็นผู้ท าหน้าท่ีรวบรวม
เงินทุนของสายตระกูลเพื่อท าพิธิกรรมไหว้ผีตระกูล ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือน 6 เหนือ (เมษายน) ถึงเดือน 8 เหนือ 
(มิถุนายน) ของทุกปี 

 การผิดจารีตของแต่ละสายตระกูลมีข้อแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย แต่หลักๆ ท่ี
ถือว่าเป็นการผิดจารีตของตระกูลเหมือนๆ กันคือ 

 การลักลอบเล่นชู้สู่ชาย 
 การยิงปืนหรือท าปืนล่ันในบริเวณบ้านเรือนและอาณาบริเวณ 
 การเข้าไปยังห้องนอนหรือห้องอื่นๆในบ้านเรือน โดยท่ีเจ้าบ้านไม่ได้อนุญาต 
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 การชกต่อยทะเลาะวิวาทกันในบ้านเรือน 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังกล่าว ข้าวจ้ าของแต่ละตระกูลจะท าหน้าท่ีตัดสิน

เรียกค่าสินไหม และต้องขอขมาท่ีเฮือนผี หรือ เน่ออิ โดยสายตระกูลพญาปุก่ า จะมีเครื่องเซ่นประกอบด้วย 
ไก่ 3 คู่ เหล้า 1 ขวด ผ้าขาว ผ้าแดงอย่างละนิด หมากพลู และอื่นๆ  ในสายตระกูลพญาพรมจะมีเครื่องเซ่น
เป็น หมู 1 ตัว เหล้า 1 ขวด และเครื่องประกอบอื่นๆ เป็นต้น 

การสืบทอดสายตระกูลของท้ังส่ีตระกูลนั้นมีความแตกต่างกัน คือ พญาปุก่ าและพญา
ขวาถือญาติฝ่ายผู้หญิง  ส่วนพญาพรมถือญาติฝ่ายผู้ชาย และพวกไตไม่ถือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นส าคัญ (ฝ่าย
ไหนก็ได้) แต่ท้ังนี้ต้องมีการศึกษาในรายละเอียดกันอีกครั้ง 

การสืบทอดสายตระกูลของชาวก่อ(อึมปี้) มีเฉพาะในหมู่บ้านสะเกินเท่านั้น ก่อ(อึมปี้) 
บ้านดง จะไม่มีการสืบทอดสายตระกูลแบบนี้ และการสืบทอดสายตระกูลนี้นับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาว
ก่อ(อึมป้ี) บ้านสะเกินท่ีท าให้เกิดการสืบหาพี่น้องและเครือญาติกันได้อย่างไม่ขาดสาย  โดยดูรายละเอียดได้
จากหัวข้อระบบความสัมพันธ์และเครือญาติ 

 
 พิธีไหว้ศาลเจ้าหลวงจองค า 

เจ้าหลวงจองค า เป็นผู้น าทัพของเจ้าเมืองน่าน ท่ีท าหน้าท่ีเฝ้าเมืองหน้าด่านบริเวณบ้าน
สะเกิน โดยมีป้อมค่ายอยู่บริเวณบ้านปางค่า อ าเภอปง จังหวัดพะเยา โดยเจ้าหลวงจองค ามีผู้ช่วยอีก 4 คน คือ 
เจ้าหลวงจมปู (ชมปู) ผู้ท าหน้าท่ีเฝ้าหน้าด่าน  พญาแช่หรือเจ้าปุ๊กแค่ อาญาหาญและอาญานาง (ท้ังสองเป็นผัว
เมียกัน โดยอาญาหาญเป็นคนเมือง อาญานางเป็นขมุ (ค าบอกเล่าจากนายสนิท  คนตรง, 5 กรกฎาคม 2560) 
ท้ังหมดเสียชีวิตจากการสู้รบ โดยเจ้าหลวงจองค าเสียชีวิตบริเวณเหนือหมู่บ้านใกล้เคียงกับท่ีต้ังศาล (เฮือนผี) 
ปัจจุบัน ส่วนเจ้าหลวงชมปูเสียชีวิตท่ีด่านปางค่า พญาแช่เสียชีวิตบริเวณตะวันตกของหมู่บ้าน อาญาหาญและ
อาญานางเสียชีวิตท้ายหมู่บ้าน  

 

 
ภาพ ศาลเจ้าหลวงจองค า บ้านสะเกิน ต าบลยอด อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 

 
 พิธีกรรมการไหว้ศาลเจ้าหลวงจองค า เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในช่วงเวลาหนึ่งท่ีหมู่บ้านสะ
เกิน ชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมป้ี) ในยุคสมัยนั้นมีการเล้ียงควายกันเป็นจ านวนมาก และเกิดมีโจรลักขโมยควายขึ้น
หลายครั้ง ประกอบกับมีควายตายจากโรคระบาด ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันบวงสรวงเจ้าหลวงจองค าเพื่อไม่ให้มี
ใครมาขโมยควายได้อีก  และครั้นเมื่อบวงสรวงแล้วเกิดมีโจรขโมยควายไป ยังไม่ทันข้ามแม่น้ างิม  โจรก็ถูก
ควายขวิดตาย และควายในหมู่บ้านก็ไม่เกิดโรคระบาดอีก ท าให้ชาวบ้านเช่ือว่าเป็นผลจากอิทธิฤทธิ์ของเจ้า
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หลวงจองค า จึงได้ต้ังศาลบูชาเจ้าหลวงจองค าขึ้น และมีการจัดพิธีกรรมไหว้ศาลเจ้าหลวงจองค าและผู้ช่วยท้ังส่ี
ตลอดมาทุกปีตราบจนปัจจุบัน 

พิธีกรรมการไหว้ศาลเจ้าหลวงจองค า จัดให้มีข้ึนปีละ 2 ครั้ง คือ  
ครั้งท่ี 1 เดือน 4 เหนือ (กุมภาพันธ์) ออก 3 ค่ า มีเครื่องเซ่นไหว้เป็นหมู 1 ตัว และไก่ 

3 คู่ เป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน จากนั้นขึ้นปีท่ี 6 จะเซ่นไหว้ด้วยควาย 1 ตัว และไก่ 3 คู่ โดยควายท่ีจะน ามา
เล้ียงต้องเป็นควายท่ีมีเขาเลยใบหูไปประมาณ 1 คืบ 

ครั้งท่ี 2 เดือน 8 (มิถุนายน) ออก 3 ค่ า มีเครื่องเซ่นไหว้เป็นหมู 1 ตัว และไก่ 3 คู่ 
 พิธีกรรมไหว้ศาลเจ้าหลวงจองค าและการไหว้เฮือนผีประจ าตระกูล ท้ังสองพิธีกรรมนี้จะ
มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกัน เนื่องด้วยเฮือนผีของตระกูลพวกไตและพญาพรมถือเจ้าหลวงจองค าเป็นเจ้าชีวิต
ของท้ังสองตระกูล  
  
 เร่ืองเล่าและต านาน 
 ต านานก่อปิดดาว 
 เป็นเรื่องเล่าเฉพาะในกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมปี้) บ้านสะเกิน โดยมีเนื้อหาดังนี้... ในยุคสมัย
หนึ่งมีหลายชนเผ่าหลายภาษาอยู่ด้วยกัน และต้องการหาพระเจ้าแผ่นดินปกครองเมือง จึงตกลงกันว่าถ้าชน
เผ่าใดสามารถปีนขึ้นไปเก็บดาวลงมาได้ก็จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ชนชาวก่อจึงอาสาเริ่มแรกหาไม้มาต่อๆ กัน
ไปจนหมดไม้ ก็มีแมวตัวหนึ่งไต่ไม้ข้ึนไปก็ยังไม่ถึง จึงตัดหางแมวต่อออกไปอีกเพื่อหวังเก็บดาวดวงนั้นเพื่อจะได้
เป็นเจ้าแผ่นดิน เดือดร้อนถึงพระอินทร์จึงท าให้เกิดฟ้าผ่าท าให้แต่ละคนตกลงมากระจายไปตามผืนแผ่นดิน
ต่างๆ เป็นชนกลุ่มน้อยไป และชนเผ่าก่อก็ได้ช่ือมาจากเหตุการณ์นั้น เพราะก่อตัว/ต่อตัวกันขึ้นไปเก็บดาว 
 
 เร่ืองเล่าเก่ียวกับชนเผ่าพื้นเมืองก่อ 
 ในอดีตเจ้าเมืองน่านและเมืองแพร่ได้ไปรบเมืองสิบสองปันนาเขตล้ือเมืองฮ่อแล้วชนะ ไม่ยึดเอา
เมืองแต่ต้องการกวาดต้อนคนมาเป็นเชลย แต่คนมีจ านวนมากจึง เกณฑ์คนมาอยู่รวมกันแล้วจึงใช้เชือกตรึง
กึ่งกลางผู้คนแนวเหนือ-ใต้แล้วดีดเชือก (ภาษาค าเมืองเรียก เชือกมะต๊ัด) ให้เกณฑ์ผู้คนกลุ่มทางใต้กลับเมือง
น่านและเมืองแพร่ เมื่อกลับมาถึงเขตเมืองคนท่ีไม่แข็งแรงให้หยุดต้ังรกรากอยู่ท่ีเมืองน่าน ส่วนคนท่ีแข็งแรงให้
เดินทางต่อไปยังเมืองแพร่ จึงเป็นท่ีมาของก่อท้ังเมืองน่านและเมืองแพร่ 
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ภาพ 5 การแต่งกายของชนพื้นเมืองก่อ(อึมป้ี) บ้านสะเกิน ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน  
ประยุกต์จากประวัติศาสตร์บอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน 

 
2. บ้านดง 

บ้านดง หมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมป้ี) ต้ังอยู่ในเขตบริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสวนเขื่อน 
อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ อยู่ในเขตปกครองท้องท่ีต าบลสวนเขื่อน ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 ช่ือทางการคือบ้านดงใต้และ 
หมู่ท่ี 8 บ้านดงเหนือ มีการต้ังถิ่นฐานของประชากรในหมู่ 4 และหมู่ 8 จ านวน 207 ครัวเรือน และ 122 
ครัวเรือน ตามล าดับ  

2.1 ประวัติความเป็นมา 

บ้านดง เป็นหมู่บ้านของชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมป้ี) อีกหมู่บ้านหนึ่งท่ีเล่าต่อๆ กันมาว่า บรรพบุรุษ
ได้ย้ายมาอยู่ท่ีต าบลสวนเข่ือน อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ และเรียกช่ือหมู่บ้านของตนว่า “บ้านมปี” แต่คนอื่นๆ 
เรียกว่า “บ้านดง” มีสมาชิกเพียง 6 คู่ และบ้าน 6 หลัง จากการส ารวจเมื่อปี พ.ศ.2512 ของ Mr. Blobaum 
อาสาสมัครชาวอเมริกัน ซึ่งท างานท่ีจังหวัดแพร่ ปรากฏว่าจ านวนบ้านเรือนได้เพิ่มขึ้นเป็น 234 หลังคาเรือน 
และมีประชากรประมาณ 1,250 คน  ชาวก่อ(อึมป้ี) ท่ีบ้านดงนับถือพุทธศาสนาจึงได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่ง 
เรียกว่า “วัดดงใต้” และต่อมาเพื่อให้เหมาะสมกับจ านวนประชากรซึ่งเพิ่มมากขึ้น จึงได้สร้าง “วัดดงเหนือ” 
ขึ้นอีกวัดหนึ่ง ผู้บอกภาษาสูงอายุบางคนเล่าให้ฟังว่า ชาวมปีแต่เดิมนิยมฝังศพ มิได้เผาศพจนกระท่ังเมื่อ
ยอมรับนับถือพุทธศาสนา (Srinuan Duanghom 1976: ค าน า) ปัจจุบันแบ่งการปกครองท้องท่ีออกเป็น 2 
หมู่บ้านทางการคือ หมู่ 4 บ้านดงใต้ และ หมู่ 8 บ้านดงเหนือ  

ตามประวัติศาสตร์บอกเล่าของชาวก่อ(อึมปี้) บ้านดง ท่ีระบุว่าบรรพบุรุษก่อ(อึมปี้) ท่ีอยู่บ้านดง 
เป็นเชลยศึกท่ีถูกแบ่งมาจากบ้านสะเกิน มาท าหน้าท่ีเล้ียงม้าและช้างให้กับเจ้าหลวงเมืองแพร่ โดยกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลระบุว่าช่ือเจ้าหลวงขาเค จากประวัติการก่อต้ังวัดดงใต้เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งมีอายุรวมราว 346 ปี ตามท่ี
กรมการศาสนาค้นพบ ไม่มีหลักฐานใดอ้างอิงชัดเจน นอกจากหลักฐานท่ีปรากฏในคัมภีร์ใบลานจารึกเป็น
ภาษาล้านนา และสอบถามจากผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ซึ่งท่านก็จ าสืบกันมา พอสรุปได้คร่าวๆ ว่า วัดดงใต้สร้าง
เมื่อ พ.ศ.2189 ช่วงนั้นชาวบ้านดงอพยพมาจากสิบสองปันนา เขตล้ือแดนฮ่อเป็นค าท่ีผู้สูงอายุจ าสืบกันมา 
และมาอยู่ท่ีลาว ภายหลังเจ้าขาเคเจ้าเมืองแพร่ไปรบท่ีลาวและได้กวาดต้อนชาวก่อ(อึมปี้) มาด้วย และให้
ชาวบ้านดงเล้ียงช้างและม้า พร้อมกันนั้นได้มอบพระพุทธรูปหน้าตัก 9 นิ้วที่ได้จากหลวงพระบางมาให้สร้างวัด
ให้ชนชาวก่อ(อมึปี)้ ด้วย พระพุทธรูปองค์นั้นยังคงอยู่ แต่มีการเก็บซ่อนไว้เพราะกลัวถูกขโมย 

จากการค้นคว้าประวัติเจ้าขาเคนั้น ก็คือพระยาพิมพิสารเจ้าเมืองนครแพร่องค์ท่ี 21 ปกครอง
เมืองแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2390 – 2429 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 3 
พระองค์ทรงแต่งต้ังให้พระยาพิมพิสารราชาเป็นเจ้าครองนครแพร่แทนลุงคือ พระยาอินทวิไชย ท่ีได้ส้ินชีวิตลง
เมื่อ พ.ศ. 2390 เมื่อน ามาเทียบกับ พ.ศ. 2189 ท่ีมีการอ้างอิงการสร้างวัดดงใต้นั้น ชาวก่อ(อึมปี้) บ้านดงจึง
เคล่ือนย้ายมาต้ังถิ่นฐานก่อนสมัยของพระเจ้าขาเค ซึ่งจะตรงกับสมัยของพญาสามล้านและพญาเชียงลือ ซึ่ง
เป็นแม่ทัพล้านนาท่ียกทัพมาสู้รบและได้เป็นเจ้าผู้ครองนครแพร่ในยุคการเป็นเมืองขึ้นพม่า – อยุธยา – ล้านนา 
สลับกัน  และสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ก่อ(อึมปี้) บ้านสะเกินท่ีถูกเกณฑ์มาในยุคสมัยของท้าวขาก่าน และ
ชาวก่อ(อึมป้ี)บางส่วนถูกแบ่งมาท่ีเมืองแพร่ด้วย ท้ังนี้ต้องมีการศึกษาเปรียบเทียบโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  
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ดังนั้น ถึงแม้ว่าชาวก่อ(อึมปี้)ได้ถูกกวาดต้อนมาตามประวัติศาสตร์ และมาต้ังรกรากอยู่ในพื้นท่ี
ดังกล่าวเพื่อท าหน้าท่ีเล้ียงม้าและช้างให้กับเจ้าเมืองแพร่ การตั้งถิ่นฐานอยู่มาอย่างยาวนานถึงกว่า 400 ปีของ
ชาวก่อ(อึมป้ี) บ้านดง จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนพื้นเมืองของจังหวัดแพร่ในปัจจุบันที่ควรศึกษาต่อไป 

 

2.2 การปกครองและผู้น า 

ตามหลักฐานท่ีปรากฏนามเจ้าอาวาส มีล าดับดังนี้ ครูบาจัยยะเสน ไม่ปรากฏ พ.ศ. ครูบาบาระมี 
ไม่ปรากฏ พ.ศ. ครูบาอินต๊ะ ไม่ปรากฏ พ.ศ. ครูบามัลละ ไม่ปรากฏ พ.ศ. ครูบาเตจะ มรณะ พ.ศ.2466 ครูบา
หมื่น พ.ศ.2467-2490 ครูบาใจ ชยราโธ (พระอธิการใจ ชยราโธ) พ.ศ.2491-2510 ครูบาอินสม กตสาโร (พระ
ครูวิมลธรรมสาร) พ.ศ.2511-2543 พระกรุง สนติกโร (รักษาการแทน) พ.ศ.2547 (ท่ีมา: ป้ายประวัติหน้าวัดดง
ใต้) 

 

2.3 การต้ังบ้านเรือนและครัวเรือน 

 ชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมปี้) บ้านดง ต้ังบ้านเรือนอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอเมืองแพร่ ไป
ตามทางหลวงหมายเลข 101 ถึงแยกบ้านร่องฟองให้เข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1101 ไปประมาณ 10 
กิโลเมตร ให้เล้ียวขวาจะถึงหมู่บ้านดง โดยทิศเหนือติดกับบ้านโป่งศรี ต าบลบ้านถิ่น เป็นบ้านไทล้ือ ทิศใต้ติด
กับบ้านหนองแขม ต าบลป่าแดง เป็นบ้านคนเมือง ทิศตะวันออกติดกับบ้านสวนเขื่อน ต าบลสวนเขื่อน เป็ น
บ้านคนเมือง และทิศตะวันตกติดกับบ้านหัวฝาย ต าบลกาญจนา เป็นบ้านคนเมือง (สัมภาษณ์ นายธีรภพ 
เข่ือนส่ี, 2559)  ในหมู่บ้านดง ซึ่งแบ่งเป็นบ้านดงเหนือและบ้านดงใต้ในปัจจุบัน จากการเพิ่มขึ้นของประชากร 
บ้านดงใต้ถือว่าเป็นแกนหลักของหมู่บ้าน เพราะใช้วัดดงใต้เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมส าคัญของชุมชนท้ัง สอง
หมู่บ้าน  

 

 
ท่ีมา: ปรับปรุงจากแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 กรมแผนท่ีทหาร ระวางท่ี WGS84-5045III 

ภาพที่ 6 แผนท่ีภูมิประเทศบริเวณบ้านดง ต าบลสวนเข่ือน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 

บ้านดง 
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 ประชากรชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมป้ี) บ้านดงมีครัวเรือนต้ังถิ่นฐานอยู่ในช่วงเวลาส ารวจเมื่อปี 2559/60 
ถึง 329 ครัวเรือน โดยแยกเป็นบ้านดงใต้ หมู่ 4 จ านวน 207 ครัวเรือน และบ้านดงเหนือ หมู่ 8 จ านวน 122 
ครัวเรือน มีรายละเอียดดังตาราง 
 
 ตาราง 3 ข้อมูลครัวเรือน ประชากร หัวหน้าครัวเรือน ของชาวก่อ(อึมป้ี)บ้านดง 

รายการข้อมูล บ้านดงเหนือ บ้านดงใต้ รวม 
ครัวเรือน 122 207 329 
ประชากรชาย 252 203 455 
ประชากรหญิง 241 183 424 
ประชากรรวม 493 386 879 
หัวหน้าครัวเรือนเป็นชาย 72 136 208 
หัวหน้าครัวเรือนเป็นหญิง 50 71 121 
บุคคลในครัวเรือนท่ีไม่ใช่บุตรหัวหน้าครัวเรือน 104 112 216 

 ท่ีมา จากการส ารวจ 
 

2.4 การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  ช่วงแรกของการตั้งถิ่นฐาน เล่ากันว่าบรรพบุรุษชาวก่อ(อึมป้ี) นอกจากจะเล้ียงม้าและช้างศึก
ให้กับเจ้าเมืองแพร่แล้ว ชาวก่อ(อึมปี้) มีอาชีพท าไร่ท านาด้วย โดยพื้นท่ีท้ังหมดครอบคลุมพื้นท่ีกว้างขวางไป
จนถึงบริเวณเชิงเขาต้นน้ าแม่แคมซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน และตลอดล าน้ าแม่แคมมาจนถึงหมู่บ้าน
ปัจจุบัน เป็นท่ีดินท ากินของชาวก่อ(อึมปี้) ท้ังหมด แต่ภายหลังเมื่อมีการขยายตัวของเมืองและผู้คนเพิ่มขึ้น 
ท่ีดินส่วนหนึ่งจึงถูกเปล่ียนมือไปเป็นของคนกลุ่มอื่นๆ และเหลือท่ีดินท ากินของชนเผ่าก่อ(อึมปี้) เท่าท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน 
  ชาวก่อ(อึมป้ี) บ้านดงมีการถือครองท่ีดินประเภทท่ีนามากท่ีสุดท้ังสองหมู่บ้าน คือ บ้านดงใต้ 
159 แปลง 361.9 ไร่ และบ้านดงเหนือ 79 แปลง 212.8 ไร่ 
 
ตาราง 4 การถือครองท่ีดินของครัวเรือนบ้านดงใต้ หมู่ 4 

ประเภทท่ีดิน จ านวนแปลง ขนาด (ไร่) เฉล่ีย (ไร่) 
ท่ีนา 159 361.9 1.75 
ท่ีไร่ถาวร 0 0 0.00 
ท่ีสวนไม้ผล 3 6.00 0.03 
ไร่หมุนเวียน 0 0 0.00 
ท่ีป่า/ไม้ยืนต้น 0 0 0.00 
ท่ีอยู่อาศัย 82 21.91 0.11 
ท่ีอื่นๆ 1 0.2 0.00 
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ตาราง 5 การถือครองท่ีดินบ้านดงเหนือ หมู่ 8 
ประเภทท่ีดิน จ านวนแปลง ขนาด (ไร่) เฉล่ีย (ไร่) 

ท่ีนา 79 212.8 1.74 
ท่ีไร่ถาวร 0 0 0.00 
ท่ีสวนไม้ผล 2 2.00 0.02 
ไร่หมุนเวียน 0 0 0.00 
ท่ีป่า/ไม้ยืนต้น 3 0 0.00 
ท่ีอยู่อาศัย 82 6.4 0.05 
ท่ีอื่นๆ 0 0 0.00 

 
 โดยท่ีนาของชาวก่อ(อึมปี้) บ้านดงใต้อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านและบ้านดงเหนืออยู่ทางทิศเหนือของ
หมู่บ้าน โดยท่ีนาของชาวก่อ(อึมป้ี)บ้านดงใต้มีขอบเขตพื้นท่ีมากกว่าบ้านดงเหนือ แต่ท้ังนี้ในอดีตท่ีนาของชาว
ก่อ(อึมปี้) บ้านดงมีขอบเขตพื้นท่ีกว้างขวาง แต่ด้วยจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น และมีกลุ่มคนเผ่าอื่นมาต้ังถิ่น
ฐานเพิ่มจากการขยายตัวของเมือง รวมถึงการขายท่ีนา จึงท าให้ท่ีนาของชาวก่อ(อึมปี้)ลดลง รายละเอียดดัง
ภาพ  
 

 
 
ท่ีมา: พัฒนาจากแผนท่ีภาพดาวเทียม google earth บันทึกภาพเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2560 

 
ภาพที่ 7 แผนท่ีการใช้ท่ีดินบ้านดง หมู่ 4 และหมู่ 8 ต าบลสวนเข่ือน อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
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2.5 วิถีชีวิตและการสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

ชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมป้ี) บ้านดงมีวิถีชีวิตในการท ามาหากินดังนี้ 
 การปลูกข้าวเพื่อบริโภค ร้อยละ 42 ของครัวเรือนท้ังสองหมู่บ้านท่ีส ารวจ โดยผลผลิต

ข้าวที่ได้มีเพียงพอต่อการบริโภคในรอบปี และมีถึงร้อยละ 35.75 ส าหรับบ้านดงใต้ และร้อยละ 41.8 ของบ้าน
ดงเหนือท่ีผลผลิตข้าวเกินกว่าการบริโภคในครัวเรือน  

 การประกอบอาชีพหารายได้ของครัวเรือนชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมปี้) บ้านดง ร้อยละ 
79.71 ส าหรับบ้านดงใต้ และร้อยละ 97.54 ส าหรับบ้านดงเหนือ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อขายเป็นรายได้ 
ร้อยละ 90.0 และร้อยละ 91.0  มีการรับจ้างหารายได้เพิ่มเติม ร้อยละ 70.5 ส าหรับบ้านดงใต้ และ 31.9 
ส าหรับบ้านดงเหนือ มีการเก็บหาของป่าขายสร้างรายได้ด้วย นอกจากนั้นมีเพียงไม่ถึง 10 ครัวเรือนท่ีมีการ
เล้ียงวัว-ควายเพื่อขาย 

 การท ากินเพื่อด ารงชีวิตประจ าวัน ชาวก่อ(อึมปี้) บ้านดงใต้มีครัวเรือนร้อยละ 70.0 ท า
การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการบริโภคในครัวเรือนตลอดท้ังปี  ในขณะท่ีบ้านดงเหนือมีเพียงร้อยละ 47.54 
เท่านั้น ส่วนการเก็บพืชผักธรรมชาติตามเรือกสวนไร่นาและป่าธรรมชาติมาเป็นอาหารมีไม่ถึงครึ่งของครัวเรือน
ท้ังสองหมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม ครัวเรือนร้อยละ 50-70 ของท้ังสองหมู่บ้าน ยังคงมีการใช้จ่ายเพื่อการหาอาหาร
เพิ่มเติมจากตลาด ท้ังนี้อาจเป็นวิถีชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนชนบทท่ีมีตลาดเป็นศูนย์กลางแลกเปล่ียน
สินค้าอาหารและเครื่องใช้อื่นๆ  

 การสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
ชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมปี)้ ปัจจุบันนับถือศาสนาพุทธผสมผสานกับความเช่ือด้ังเดิมของชาวก่อ

(อึมปี)้ ท่ีนับถือเทวดา (เรียกในภาษาก่อ(อึมปี)้ว่า อะลา) พวกเขาเริ่มมีการนับถือพุทธศาสนาเมื่อมีการต้ังวัดดง
ใต้ พิธีการทางศาสนาของชาวก่อ(อึมปี้) บ้านดงให้ความส าคัญกับ “ท้าวท้ังส่ี” หรือเทพประจ าทิศ โดยเทพ
ประจ าทิศเหนือคือท้าวเวสสุวรรณ ท าหน้าท่ีดูแลปกป้องบ้านไม่ให้ศัตรูและส่ิงช่ัวร้า ยเข้ามารังควาญ เทพ
ประจ าทิศใต้คือท้าววิรุหะ (ท้าววิรุฬหก) ท าหน้าท่ีดูแลไม่ให้มีอุปสรรคและให้มีความส าเร็จในเรื่องต่างๆ เทพ
ประจ าทิศตะวันตกคือท้าววิรูปักษ์ ท าหน้าท่ีไม่ให้สัตว์ร้าย สัตว์เล้ือยคลาน เช่น ง ูเข้ามาในบ้าน เทพประจ าทิศ
ตะวันออกคือคนธรรพ์ (ท้าวธตรฐ) ท าหน้าท่ีดูแลความสงบให้ราบรื่น การบูชาท้าวท้ังส่ีนี้จะท าในพิธีกรรมท่ี
เรียกว่า “ขึ้นท้าวท้ังส่ี” หรือท่ีในภาษาก่อ(อึมปี้)เรียกว่า “ต้าต้ังส่ีต้า” ซึ่งความเช่ือพวกนี้เป็นการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติสืบต่อกันมา ส่วนความเช่ือเรื่องเทวดานั้น เป็นความเช่ือด้ังเดิมก่อนท่ีชาวก่อ(อึมปี้)จะรับ
พระพุทธศาสนาเข้ามา ถ้าคุยกับคนท่ัวไปหรือคนภายนอกแล้ว ชาวอึมปี้เรียกส่ิงศักด์ิสิทธิ์ว่า “เทวดา” แต่ถ้า
คุยกันในภาษาอึมปี้เรียกว่า “อะลา” อะลาไม่ใช่ผี  ถ้าเรียกแบบนั้นจะถือว่าเป็นการดูถูก มีต านานเล่าว่า 
“เทวดาขี่ม้าขาวมาหาน้องของพ่อของลุงแก้ว ช่ือว่าลุงกล้า เทวดาได้ขี่ม้าขาวมาในเวลากลางคืนมาท่ีบ้านของ
ผู้น า ก่อนวันท่ีชาวบ้านจะท าพิธี ชาวบ้านจะได้ยินเสียงกระด่ิงม้ามาท่ีบ้านลุงแก้ว” (สัมภาษณ์ นายธีรภพ 
เข่ือนส่ี, 2558) ถือกันว่าคนนามสกุล “สีต้ือ” เป็นตระกูลของเทวดา ซึ่งเทวดาคนปัจจุบันคือนายแก้ว สีต้ือ อะ
ลาปูคนแรกของหมู่บ้านนั้นไม่มีใครทราบว่าคือใคร  ลุงแก้วเล่าว่า ‘‘เท่าท่ีจ าได้ อ่าลาบูคือปู่ของลุงแก้ว (นาย 
ต๊ะ สีต้ือ) ซึ่งได้ถ่ายทอดให้กับพ่อของลุงแก้ว ( นายตา  สีต้ือ ) จากนั้นพ่อของลุงแก้วก็ได้ถ่ายทอดให้กับลุงของ
ลุงแก้ว (นายแจ้  สีต้ือ)  และลุงของลุงแก้วก็ได้ถ่ายทอดให้กับลุงแก้ว ชาวบ้านถือกันว่าเทวดาเป็นผู้คุ้มครอง
ทางจิตวิญญาณ และเป็นผู้น าในการประกอบพิธีต่างๆ และมีศาลของเทวดา เรียกว่า “อะลาเกอ” ต้ังอยู่นอก
หมู่บ้านใกล้กับวัดดงใต้ ถือเป็นพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์ และทุกปีจะมีการประกอบพิธีกรรมท่ีอะลาเกอ 
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ภาพ 7 การท าไม้กวาดจากหญ้าก๋ง เป็นหนึ่งอาชีพสร้างรายได้ของผู้สูงอายุชาวก่อ(อึมป้ี)บ้านดงในปัจจุบัน 
 
6. วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
 ชนเผ่าพื้นเมืองก่อ(อึมป้ี)ในสองพื้นท่ี คือ บ้านสะเกิน จ.น่าน และบ้านดง จ.แพร่ มีวิถีชีวิตท่ีใกล้เคียง
กัน แต่มีความแตกต่างกันในด้านความเช่ือ โดยทางบ้านสะเกินมีความเช่ือและพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการไหว้บูชา
เจ้าหลวงจองค าและเฮือนผีประจ าตระกูล ส่วนทางบ้านดงมีความเช่ือและพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการไหว้บูชา
เทวดา ท่ีภาษาก่อ(อึมปี้) เรียกว่า “อะลา”  หมู่บ้านสะเกินก็ยังคงมีพิธีกรรมไหว้บูชาเทวดาด้วยเช่นกันแต่ไม่
เด่นชัดเท่าบ้านดง และบ้านดงมีการค้นคว้าและบันทึกไว้ จึงใช้ข้อมูลบ้านดงในการเดินเรื่องด้านวิถีวัฒนธรรม
ชาวก่อ(อึมป้ี) ดังนี้ 
 

 วิถีวัฒนธรรมชาวก่อ(อึมปี้) 

ชาวก่อ(อึมปี)้ บ้านดง เรียกตัวเองว่า “อึมปี”้ และนับถือเทวดา (มิใช่นับถือผี) ท่ีเรียกว่า “ออลอ” ซึ่ง
ไม่มีตัวตนปรากฏให้เห็น แต่เช่ือกันว่าเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู่บนสรวงสวรรค์ บริเวณนอกหมู่บ้านมีศาลเป็นท่ี
พ านักของเทวดาออลอ เมื่อได้รับการอัญเชิญมาโดยมี อ๊ะลาวู้ หรือ ปู่แจ้ เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมอัญเชิญและ
คารวะเทวดาออลอมาพ านักท่ีศาลนี้ ผู้ประกอบพิธีกรรมเป็นผู้ชายและสืบทอดทางสายเลือดหรือสายสกุล
เท่านั้น ชาวอึมปี้บูชาเทวดาในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม และวันสงกรานต์ ประมาณวันท่ี 13-14 เมษายน
ของทุกปี ในโอกาสนี้ชาวบ้านพร้อมใจกันน าดอกไม้ ธูป เทียน น้ าส้มป่อยและข้าวเจ้าท่ีนึ่งด้วยน้ าตาลอ้อยไป
เป็นเครื่องบูชา มีการบริจาคเงินเพื่อเป็นการตอบแทนให้อ๊ะลาวู้ซึ่งนอกจากเป็นผู้ท าพิธีคารวะเทวดาออลอแล้ว 
ยังสามารถรักษาโรคได้ด้วย คือหากมีการเจ็บป่วยขึ้นผู้ป่วยจะขอให้อ๊ะลาวู้ท าพิธีคารวะเทวดาออลอเป็นพิเศษ 
เพื่อให้คนหายป่วย ในสมัยก่อนอ๊ะลาวู้จะได้ค่ารักษาเป็นเมี่ยงและยาสูบ ปัจจุบันรับเป็นเงินแทน เมื่ออ๊ะลาวู้ท า
พิธีท่ีศาลออลอแล้ว จึงมอบผู้ป่วยให้แก่หมอยาหรือ มอขู่ เพื่อให้การรักษาทางยาต่อไป 

ในปัจจุบันนี้ แม้ว่าการคารวะเทวดาออลอยังกระท ากันอยู่ และอ๊ะลาวู้คงยังมีความส าคัญอยู่ แต่ทว่า
ความเช่ือทางศาสนาของชาวอึมปี้บ้านดงก็ได้เปล่ียนแปลงไปมากพอสมควร มีการประกอบพิธีกรรมเพียงเพื่อ
รักษาขนบประเพณีไว้มากกว่าท่ีจะเช่ือมั่นในความศักด์ิสิทธิ์ของพิธีกรรมเช่นแต่ก่อน ในขณะท่ีประเพณีเก่า ๆ 
เริ่มเส่ือมความส าคัญลง ชาวอึมปี้ส่วนใหญ่ได้หันมานับถือพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมากขึ้น 
และมีความเล่ือมใสศรัทธาช่วยกันสร้างโบสถ์ มีความผูกพันกับพุทธศาสนา เมื่อถึงวันพระ  ชาวอึมปี้จะไป
ท าบุญท่ีวัด ในขณะท่ีพระสวด ทุกคนจะต้ังใจฟัง ไม่พูดคุยตอนใส่บาตรจะถอดรองเท้าเป็นการแสดงความ
เคารพ เยาวชนอึมปี้บ้านดงจะได้รับการอบรมให้เป็นผู้ท่ีมีมารยาทอ่อนโยน เคารพเช่ือฟังผู้ใหญ่ มีการปฏิบัติ
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ตนตามหลักพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด และมีประเพณี 12 เดือนตามหลักพุทธศาสนา เช่น วันสงกรานต์ วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็นต้น การถือปฏิบัติในเรื่องเก่า ๆ ก็เริ่มเลือนรางลง จนแทบจะไม่เหลือความเป็น
สังคมอึมปี้ให้เห็นในท่ีสุด 

ชาวอึมปี้บ้านดงถือว่าเดือนตุลาคมเป็นเดือนท่ี 1 และเรียกเดือนนี้ว่า “เดือนเกี๋ยง” เดือนท่ี 2 คือ
เดือนพฤศจิกายน หรือเรียกว่า”เดือนยี่” วันลอยกระทงจึงเรียกว่า “วันยี่เป็ง” แล้วจึงนับไล่เดือนต่อไปเรื่อย ๆ 
ว่าเดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 จนครบเดือน 12 คือเดือนกันยายน การนับเดือนในลักษณะนี้เป็นการนับกันมา
ต้ังแต่บรรพบุรุษ 

         เดือน 
 
กิจกรรม 

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

พิธีกินข้าวใหม่             
วันมาฆบูชา             
วันสงกรานต์             
พิธีสืบชะตา             
วันวิสาขบูชา             
วันอาสาฬหบูชา             
วันเข้าพรรษา             
การท าบุญให้ผู้
ล่วงลับไปแล้ว 

            

ออกพรรษา             
วันยี่เป็ง 
(ลอยกระทง) 

            

 

พิธีกินข้าวใหม่ หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้ว ชาวบ้านจะน าข้าวสารหรือ
ข้าวเปลือกท่ีได้จากการเก็บเกี่ยวไปท าบุญถวายท่ีวัด ซึ่งเป็นการท าบุญข้าวใหม่ เพื่อขอพรให้การท านาครั้ง
ต่อไปได้ผลผลิตข้าวดีและงอกงาม 

วันสงกรานต์ มีงานท้ังหมด 3 วัน โดยเริ่มวันท่ี 13 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันล่อง” ในวันนี้ 
ชาวบ้านจะพากันท าความสะอาดบ้านและวัดเพื่อเตรียมงานและถือเป็นมงคลต้อนรับวันปีใหม่ไทย วันท่ี 14 
หรือ “วันเน่า” ในวันนี้ชาวบ้านพากันท าอาหารและท าขนมเพื่อน าไปไหว้ “บ้านเทวดา” ในหมู่บ้าน และ
ส าหรับน าไปท าบุญท่ีวัดในวันรุ่งขึ้น วันท่ี 15 หรือ “วันพญาวัน” ในวันนี้มีพิธีสรงน้ าพระและการท าบุญใส่
บาตร อีกท้ังยังมีพิธีสืบชะตาซึ่งเป็นพิธีท่ีจัดขึ้นในวันพญาวัน โดยชาวบ้านช่วยกันน าไม้ท่อนยาว ๆ มาค้ าต้น
โพธิ์ที่อยู่ในวัด และมีการสวดมนต์ ถือเป็นการสืบชะตาและสะเดาะเคราะห์ให้แก่ตนเอง 

การท าบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว มีการท าให้แก่ผู้ท่ีล่วงลับไปแล้วในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี  
โดยถือเอาวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 เพราะชาวบ้านเช่ือว่าในวันนี้เป็นวัน “เปิดโลก” หรือ “เปิดนรก” คือเป็น
วันท่ีผู้ท่ีล่วงลับไปแล้วได้ขึ้นมาบนโลกเพื่อรับส่วนบุญส่วนกุศลท่ีญาติพี่น้องได้ท าบุญให้ 
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ส าหรับวันพระอื่น ๆ ท่ีเหลือก็จะมีการท าบุญใส่บาตรและประกอบพิธีเหมือนเช่นท่ีอื่นท่ัวไป 

พิธีแต่งงาน ในเรื่องการแต่งงานนั้น เนื่องจากในระยะแรกๆ ท่ีชาวอึมปี้มาต้ังรกรากท่ีบ้านดงยังเป็น
หมู่บ้านเด่ียว มีหมู่บ้านคนเมืองในละแวกใกล้เคียง ฉะนั้นเมื่อถึงคราวแต่งงาน หนุ่มชาวอึมปี้จากบ้านดงก็จะ
เดินทางไปหาสาวท่ีบ้านสะกืนในจังหวัดพะเยา ปัจจุบันชุมชนบ้านดงมีพลเมืองเพิ่ มมากขึ้น มีสมาชิกมากพอ
ส าหรับการเลือกแต่งงานได้ นอกจากนี้  การผสมผสานทางวัฒนธรรมกับคนเมืองใกล้เคียงมีผลให้เกิดการ
ยอมรับและมีการแต่งงานระหว่างชาวอึมปี้กับคนเมืองมากขึ้น แล้วพามาอยู่ในหมู่บ้าน 

ในสมัยก่อนจะจัดพิธีแต่งงานเฉพาะเดือนคู่ เพราะถือว่าจะได้อยู่เป็นคู่กันไปยาวนาน แต่ปัจจุบันจัด
ตามฤกษ์ โดยไม่ได้ถือว่าเป็นเดือนคู่หรือเดือนค่ี 

วันท่ีถือว่าเป็นวันเสียในแต่ละเดือน จะห้ามประกอบพิธีทุกอย่างท้ังท่ีเป็นมงคลและไม่เป็นมงคล ได้แก่ 

เดือน 1 (เกี๋ยง), เดือน 5, เดือน 9   วันเสียคือ  วันอาทิตย์และวันจันทร์ 

เดือน 4, เดือน 8, เดือน 12  วันเสียคือ วันพุธและวันศุกร์ 

เดือน 2 (ยี่), เดือน 6, เดือน 10  วันเสียคือ วันอังคาร 

เดือน 3, เดือน 7, เดือน 11  วันเสียคือ วันพฤหัสบดีและวันเสาร์ 

วันท่ีถือว่าเป็นวันดีเรียกว่า “วันโจ๋ง” หรือ “วันฟู” ส่วนวันท่ีถือว่าเป็นวันไม่ดี เรียกว่า “วันลอย” 
และ “วันโล่ง” วันต่าง ๆ เหล่านี้ มีแต่คนเฒ่าคนแก่และพระครูเท่านั้นท่ีนับเป็นว่าวันไหนคือวันอะไร ทุกครั้งท่ี
ชาวบ้านจะประกอบพิธีก็จะมาให้พระครูหรือคนเฒ่าคนแก่ดูวันให้ว่าวันไหนเป็นวันดีท่ีเหมาะแก่การประกอบ
พิธีนั้น 

นอกจากชาวอึมปี้มีธรรมเนียมปฏิบัติตามประเพณี 12 เดือนแล้ว ยังมีประเพณีอื่น ๆ ท่ียึดถือและ
ปฏิบัติสืบต่อกันมา ดังนี้ 

ประเพณีส่งเคราะห์ 

บรรพบุรุษแต่ก่อนของชุมชนอึมปี้ ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งความพอใจในการด าเนินชีวิต
ต้องการความปราศจากโรคภัยไข้เจ็บท่ีเกี่ยวกับภูตผีปีศาจ ทุกชีวิตต้องพึ่งพาอาศัยพ่ออาจารย์ประจ าหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นผู้ท่ีต้องได้รับการแต่งต้ังจากคนในชุมชนเป็นท่ียอมรับนับถือ และพ่ออาจารย์นั้นต้องเป็นผู้ท่ีมีภูมิปัญญา
ทางด้านพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้ร่ าเรียนศึกษามาจากผู้รู้จากบรรพบุรุษในการท าพิธี พ่ออาจารย์คนปัจจุบันคือ 
นายปั๋น สีต้ือ ซึ่งเป็นผู้ท่ีผ่านกระบวนการบวชเรียนมาก่อนจะเป็นผู้สวดโองการเพื่อขอความคุ้มครอง ป้องกัน
ภยันตรายต่าง ๆ เป็นการบอกกล่าวและขอดลบันดาลให้เกิดส่ิงท่ีเป็นสิริมงคลกับเจ้าบ้าน 

  

ขนบธรรมเนียมประเพณีไหว้เทวดา 

ประมาณวันท่ี 16 เมษายนของทุกปี ผู้ซึ่งเป็นเทวดาหรือผู้ท่ีประกอบพิธีจะถวายเครื่องสักการะเพื่อ
บอกกล่าวต่อเทวดา จากนั้นรุ่งเช้าอีกวันหนึ่ง ผู้ประกอบพิธีจะน าเอาเครื่องสักการะท่ีจัดเตรียมไว้น้อมน าไป
บูชาท่ีศาลเทวดาซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน เพื่อบอกกล่าวเทวดาให้ได้รับรู้ เพื่อน้อมน าให้คนในหมู่บ้าน
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กระท าดี ควรท าในส่ิงท่ีถูกท าให้สังคมในหมู่บ้านมีความสุขซึ่งเป็นการรักษา คุ้มครองเพื่อให้เกิดความเป็นสิริ
มงคลในหมู่บ้านตลอดไป 

จัดเตรียมภาชนะรองรับ (ถาด จ านวน 4 ใบ ซึ่งมีหมากแล่ม พลูแล่ม ดอกไม้ ดอกฝ้าย ธูป ขันน้ า
ส้มป่อยหรือขันน้ าอบ น้ าหอม เพื่อให้ชาวบ้านท่ีมาร่วมพิธี จะได้มีความสะดวกและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ก่อนท่ีจะเริ่มพิธีบอกกล่าวเทวดา 

ผู้ส่งทรงเทวดาถวายเครื่องสักการะ บอกกล่าวต่อเทวดา จากนั้นรุ่งเช้าอีกวันหนึ่ง ผู้ส่งทรงเทวดาน า
เครื่องสักการะท่ีจัดเตรียมไว้น้อมน าบูชาท่ีศาลเทวดาเพื่อบอกกล่าวให้เทวดาได้รับรู้ส่ิง ท่ีน้อมน าให้คนใน
หมู่บ้านประพฤติดี ควรท าในส่ิงท่ีถูกท่ีควร ท าให้สังคมในหมู่บ้านมีความสุข ซึ่งเป็นการรักษาคุ้มครองเพื่อให้
เกิดความเป็นสิริมงคลในหมู่บ้านตลอดไป 

ขนบธรรมเนียมประเพณีการนับถือเทวดาของชาวบ้านดง ถือว่าเป็นประเพณีท่ีชาวบ้านดงทุกหลังคา
เรือนจะรู้เองถึงก าหนดวันเวลาแล้วน้อมน าเอาธูป เทียน ดอกฝ้าย ดอกไม้ ไปท่ีบ้านเทวดาของทุกปี โดยมี
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 4 เป็ง ทุกปีเวลาประมาณ 16.00 น. ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนจะไปท่ี
บ้านเทวดา เจ้าของบ้านจัดเตรียมถาด 2 ใบ เพื่อน้อมน าเอาส่ิงของท่ีชาวบ้านได้จัดเตรียมไปใส่ในถาดนั้น  

พิธีกรรมท าสังคหะ 

พิธีกรรมท าสังคหะประจ าหมู่บ้านซึ่งเป็นพิธีกรรมท่ีเกิดจากความเช่ือของชาวอึมปี้บ้านดงท่ีว่าคนเรา
อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวนพเคราะห์ เมื่อมีเคราะห์ต้องท าพิธีส่งเคราะห์เป็นรายบุคคลจึงมีการท าพิธีกรรม
สังคหะหรือการส่งเคราะห์ด้วยความเช่ือท่ีว่าถ้าท าพิธีกรรมสังคหะจะช่วยให้พ้นจากเคราะห์ พ้นจากความ
เดือดร้อนวิบัติต่าง ๆ เกิดความสุข ความปิติยินดี เกิดความสบายกายสบายใจ ประเพณีพิธีกรรมสังคหะหรือ
การส่งเคราะห์ประจ าปีหมู่บ้านดง ตรงกับวันแรม 7 ค่ า เดือน 8 ของทุกปี หลังจากท าพิธีเสริมเสร็จแล้ว จึงส่ง
ตามทิศท้ังแปด โดยให้เด็กท่ีมาร่วมช่วยไปส่งตามทิศวันแรม 8 ค่ า เดือนเหนือ และมีพิธีส่งกระทงเล็ก คือ 
ชาวบ้านต้องช่วยกันท ากระทงเล็ก จ านวน 300 กว่าอัน เท่ากับจ านวนหลังคาเรือนในหมู่บ้าน จากนั้นจึงไปส่ง
ตามสถานท่ีท่ีเตรียมไว้ 

ตามประเพณีโบราณ หากจะท าการมงคลและพิธีกรรมต่าง ๆ ต้องขึ้นท้าวท้ังส่ีเสียก่อน เพื่อให้เป็นสิริ
มงคลแก่ตนเองและครอบครัว 

 
 วัฒนธรรมด้านภาษา 
 ก่อ(อึมปี้) มีภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นและยังคงใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันอยู่ และทุกคนใน
ครัวเรือนกว่าร้อยละ 75 สามารถพูดภาษาก่อ(อึมปี้) ได้เป็นอย่างดี และชาวก่อ(อึมปี้) บ้านดงได้มีความ
พยายามจะอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษานี้ไว้ ด้วยการพัฒนาระบบตัวเขียนภาษาก่อ(อึมปี้) โดยใช้อักษรไทย 
โดยคุณศรีนวล ดวงหอม เจ้าของภาษาได้ร่วมมือกับโครงการวิจัยภาษาไทยและภาษาพื้นเมืองถิ่นต่าง ๆ 
ด าเนินการโดยทบวงมหาวิทยาลัย มีนักภาษาศาสตร์เป็นบรรณาธิการให้ในปี พ.ศ. 2519 ต่อมามีนักวิจัยเข้ามา
ในพื้นท่ีและชักชวนให้ชาวก่อ(อีมปี้) บ้านดงอนุรักษ์ภาษาต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อปี พ.ศ. 2553  
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ภาษาอึมปี้เป็นภาษาท่ีไม่มีตัวสะกด มีระบบเสียงซับซ้อน มีท้ังเสียงสระธรรมดา สระลงคอ สระขึ้น
จมูก นอกจากนี้ยังมีวรรณยุกต์ สนธิ และการเติมหน่วยเติมท้ายค า 

ลักษณะการเรียงประโยค ประธาน-กรรม-กริยา 

โง่   คุ่มโม่  จ๊ามา 
ฉัน  ภรรยา  มีแล้ว 
ส่วนประโยคค าถามมีค าลงท้ายท่ีเป็นสัญลักษณ์ของการถามคล้ายคลึงกัน เช่น ลา โห่ลา โล่ เช่น 

นอ คุ่มโม่  จ๊า โล่ 
คุณ (ภรรยา)  ม ี หรือยัง 

ประโยคปฏิเสธจะปรากฏค าว่า “ม่า” น าหน้าค ากริยา เช่นเดียวกับภาษาส่วนใหญ่ในตระกูลจีน-ทิเบต 

โง่ คุ่มโม่  ม่า จ๊า 
ฉัน  ภรรยา  ไม่ ม ี

 หมายเหตุ: รายละเอียดของระบบตัวเขียนภาษาก่อ(อึมป้ี) ดูได้จากรายงานผลการวิจัยสร้างระบบ
ตัวเขียน “สืบชะตาภาษาอึมปี้บ้านดง ต าบลสวนเขื่อน อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่” โดยธีระภพ  เข่ือนส่ี และ
คณะ, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2553)  

การวิจัยครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นในชุมชนชาวก่อ(อึมปี้)บ้านดง ต าบลสวนเขื่อน อ าเภอ
เมือง จังหวัดแพร่  โดยการน าของนายธีระภพ  เขื่อนส่ี และคณะ  รวมถึงเด็กและเยาวชนก่อ(อึมปี้) สามารถ
มาเข้าร่วมท างานได้ทุกกิจกรรม ท าให้ได้เห็นพลังและศักยภาพของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ จึงเป็นส่ิงท่ีน่าจะ
ต้องพัฒนาและเสริมศักยภาพของเยาวชนต่อเนื่องไป 
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7. สถานการณ์ปัจจุบัน 

 ยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป การศึกษามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตและก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงมากขึ้น 
เทคโนโลยีท่ีเข้ามาอย่างรวดเร็ว ท าให้ลูกหลานชาวก่อ(อึมป้ี) ละท้ิงถิ่นฐานออกจากหมู่บ้านไปเรียนต่อ และหา
งานท านอกหมู่บ้านเพิ่มจ านวนขึ้น จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ พบว่ามีเด็กและเยาวชนชาวก่อ(อึมปี้)ของท้ังสอง
หมู่บ้านเกือบ 200 คนออกไปเรียนหนังสือนอกหมู่บ้าน มีเพียงเด็กเล็กๆ เท่านั้นท่ีเรียนหนังสือในหมู่บ้านและ
หมู่บ้านใกล้เคียง วัยแรงงานของแต่ละครัวเรือนกว่าร้อยละ 88.62 ท่ีออกไปท างานรับจ้าง และครึ่งหนึ่งของ
จ านวนนี้ไปท างานรับจ้างนอกหมู่บ้านเป็นเวลานานกว่า 6 เดือนขึ้นไป 

 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจึงเป็นข้อวิตกกังวลของชาวก่อ(อึมป้ี) ท่ีเป็นผู้เฒ่าผู้แก่และแกนน าชุมชน ใน
การการเสวนาระดับชนเผ่าพื้นเมืองเมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมหมู่บ้านสะเกิน สรุปได้ดังนี้ 

1. การสืบทอดวัฒนธรรมด้านภาษา ก าลังจะสูญหายไป เด็กๆ รุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสนใจต่อการ
ส่ือสารด้วยภาษาก่อ(อึมปี้) มีการใช้ภาษาไทยกลางเพิ่มมากขึ้น บางครั้งส่ือสารกับผู้เฒ่ าผู้แก่ไม่
ค่อยรู้เรื่อง 

2. การสืบทอดประเพณีและพิธีกรรม รวมถึงภูมิปัญญาของชาวก่อ(อึมปี้) ก าลังจะไม่มีผู้ปฎิบัติตาม 
พิธีกรรมต่างๆ น าวัตถุสมัยใหม่มาใช้แทนเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ พิธีกรรมขวัญข้าวก็เริ่มจะไม่มี
ผู้ท าให้ถูกต้อง 

3. ปัญหายาเสพติดเข้ามาในหมู่บ้านเพิ่มข้ึนและรุนแรงกว่าในอดีต 
4. ปัญหาท่ีดินท ากิน บ้านสะเกินไม่มีเอกสารสิทธิท่ีดิน ถึงแม้จะมีท่ีดินท ากินเฉล่ียครัวเรือนละ 15 ไร่

แต่ไม่มีความมั่นคงในการถือครอง ส่วนบ้านดงมีท่ีดินท ากินท่ีมีเอกสารสิทธิแต่ขนาดถือครองท่ีดิน
ลดลงเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 2 ไร่ 

5. การผสมกลมกลืนระหว่างชนเผ่าก่อ(อึมป้ี) กับคนกลุ่มอื่นๆ เริ่มมีให้เห็นมากขึ้นในหมู่บ้านสะเกิน 
และมีความหลากหลายข้ึน มีท้ังชนเผ่าพื้นเมือง และคนไทยในภาคอื่นๆ จารีตท่ีเป็นข้อห้ามต่างๆ 
อาจถูกละเลยไปในอนาคต 

การก าหนดช่ือเรียกของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองจากค าว่า “อึมปี้” เป็น “ก่อ(อึมปี้)” เกิดขึ้นจากการ
ประชุมร่วมกันระหว่างแกนน าสองพื้นท่ี ซึ่งแต่เดิมในพื้นท่ีบ้านดง จังหวัดแพร่ ได้ใช้ค าว่า “อึมปี้” เป็นท่ีรู้จัก
กันในกลุ่มนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง โดยไม่มีค าว่า “ก่อ” แต่ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ร่วมกัน
ระหว่างชาวก่อบ้านสะเกิน จังหวัดน่าน กับชาวอึมปี้บ้านดง จังหวัดแพร่ ในวันท่ี 7 มีนาคม 2560 ได้ข้อสรุปว่า
ชนเผ่าพื้นเมืองท้ังสองพื้นท่ีเป็นพี่น้องกัน มีการไปมาหาสู่กันและพูดภาษาเดียวกัน แต่ทางบ้านสะเกินไม่เคย
รู้จักค าว่า “อึมปี้” ท่ีชาวบ้านดงเรียกตัวเอง และยืนยันให้ใช้ช่ือ “ก่อ” และทางบ้านดงก็ได้เห็นพ้องด้วย แต่
ขอให้มีค าว่า “อึมปี”้ วงเล็บไว้ท้ายเป็น “ก่อ(อึมป้ี) ด้วย เพราะมีงานทางด้านวิชาการของหลายหน่วยงานก่อน
หน้านี้ใช้ค าว่า “อึมปี”้ มาก่อนแล้ว ท้ังนี้หากมีการรณรงค์ส่ือสารความรู้ใหม่และได้ความชัดเจนแล้วจะใช้ค าว่า 
“ก่อ” เพียงค าเดียวก็ได้ภายหลัง 
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