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ชนเผ่าพ้ืนเมือง 
มละบร ิ

 
1. ประวัติศาสตร์ 
 มละบริ เป็นชนเผ่าพื้นเมืองของไทยทางภาคเหนือ เดิมมีช่ือท่ีคนพื้นราบในท้องถิ่นหรือคนเมือง
เรียกว่า “ผีตองเหลือง” พวกเขาถูกบันทึกว่าเป็นชนเผ่าเร่ร่อนล่าสัตว์และหาของป่าในพื้นท่ีจังหวัดน่านและ
จังหวัดแพร่ในเขตรอยต่อของ 3-4 อ าเภอคือ อ าเภอร้องกวาง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ และอ าเภอเวียงสา 
อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ความเข้าใจของคนท่ัวไปคือ คนกลุ่มนี้จะใช้ใบตองสร้างบ้าน เมื่อใบตองเหลืองแล้วก็
จะย้ายถ่ินไปเรื่อยๆ ผลุบๆ โผล่ๆ ตามป่าลึก จึงถูกเรียกช่ือว่า “ผีตองเหลือง” ภายหลังตัดค าว่า “ผี” ออก ใน
ปัจจุบัน คงเหลือแต่ “ตองเหลือง” ค าเรียกเหล่านี้เป็นค าเรียกจากคนภายนอกเรียกพวกเขา  แต่พวกเขาเรียก
ตัวเองว่า “มละบริ” และพวกเขาไม่ใช่ชนเผ่าเร่ร่อนท่ีไม่มีจุดหมายปลายทาง พวกเขาคือคนท่ีอยู่กับป่า อาศัย
ป่าเล้ียงตัวเอง ด้วยการหาของป่าและล่าสัตว์เพื่อเล้ียงชีพ ท าไร่เมื่อมีโอกาส พวกเขาก็มีท่ีอยู่อาศัย มีชุมชนเป็น
ของตนเอง เหตุการณ์ในอดีตท าให้พวกเขาต้องอพยพโยกย้ายไปตามแหล่งอาหารจากธรรมชาติท่ีมีตามฤดูกาล
ในป่าเขาด้วยความช านาญในพื้นท่ี กลุ่มหรือชุมชนของพวกเขาจึงมีลักษณะเป็นกลุ่มประชากรเคล่ือนย้ายอยู่ใน
ระบบทรัพยากรท่ีคุ้นเคย อย่างไรก็ตามคนภายนอกรู้จักพวกเขาน้อยมาก กระนั้น พวกเขายังมีความสัมพันธ์
กับคนกลุ่มอื่นๆ ในพื้นท่ีด้วยการแลกเปล่ียนของป่ากับของจ าเป็นท่ีใช้ด ารงชีวิต เช่น เส้ือผ้า เครื่องนุ่งห่ม เกลือ  
มละบริ จึงไม่ใช่ชนเผ่าเร่ร่อนตามความเข้าใจของผู้คนท่ัวไป แต่พวกเขาคือ       ผู้มีภูมิปัญญาเกี่ยวกับการยัง
ชีพในป่าท่ีมีความช านาญขั้นสูง 
 ตามประวัติศาสตร์ที่ถูกค้นคว้าและบันทึกเรื่องราวของชนเผ่าพื้นเมืองมละบริไว้นั้น ไม่มีการยืนยันเป็น
ท่ีแน่ชัดได้ว่า มละบริมีการเคล่ือนย้ายมาจากท่ีใดก่อนท่ีจะมาปรากฏตัวและถูกบันทึกไว้   ณ พื้นท่ีป่ารอยต่อ
ของจังหวัดแพร่และน่านในปัจจุบันท่ีรู้จักกันแพร่หลายมากขึ้น เท่าท่ีสามารถสืบค้นได้  มีการบันทึกเรื่องราว
การพบชาวมละบริในป่าแถบเทือกเขาท่ีทอดตัวจากภาคเหนือฝ่ังตะวันออกไปยังภาคอีสานและประเทศลาว จึง
มีความเป็นไปได้ว่าชนเผ่าพื้นเมืองมละบริไม่ใช่กลุ่มคนอพยพและถูกเกณฑ์จากการเป็นเชลยศึกเมื่อครั้งสมัย
โบราณนานมาแล้ว แต่พวกเขาคือกลุ่มคนท่ีอยู่กับป่า ท ามาหากินด้วยการใช้ชีวิตในป่าเพื่อหาอาหารในพื้นท่ีป่า
เขาแถบภาคเหนือจรดอีสาน เฉกเช่นเดียวกับกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองมานิในภาคใต้ 
 การพบชาวมละบริในพื้นท่ีภาคเหนือและอีสาน รวมถึงฝ่ังประเทศลาว ต้องท าความเข้าใจในเบื้องต้น
ก่อนว่าพื้นท่ีป่าและเทือกเขาทางภาคเหนือฝ่ังตะวันออก ไล่จากเทือกเขาหลวงพระบางท่ีปันเขตพรมแดนไทย
และลาวจากเชียงรายจรดจังหวัดเลย เทือกเขาผีปันน้ าท่ีพาดผ่านเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ภูมิประเทศท่ี
เป็นภูเขาและป่าดงดิบในอดีตเป็นเส้นทางการใช้ชีวิตในป่าท ามาหากินของชนเผ่าพื้นเมืองมละบริอย่าง
กว้างขวาง ดังท่ีมีการบันทึกว่าพบชาวมละบริต้ังแต่จังหวัดชัยภูมิ เลย  อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อยมา
ถึงจังหวัดเชียงราย แพร่ และน่าน และแขวงไชยะบุรี เหล่านี้เป็นการยืนยันถึงการเคล่ือนย้ายไปตามแหล่ง
อาหารของชนเผ่าพื้นเมืองมละบริในอดีตได้เป็นอย่างดี การสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ในการอยู่ร่วมกับ
ป่า และการเรียนรู้เพื่อการยังชีพในป่าจึงเป็นเรื่องราวท่ีน่าสืบค้น ดังผลงานของศักรินทร์ ณ น่าน ท่ีได้ศึกษาไว้
เมื่อปี พ.ศ. 2548 และผลงานของ อิสรา ซาร์วาร์, 2559 โดยสามารถแบ่งยุคของมละบริไว้ดังภาพ 
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ก่อน พ.ศ. 2500 

ยุคอาณานิคมอังกฤษ-ฝร่ังเศส 

ข่าตองเหลือง/ผีป่า 

อิสระชนนักท่องป่า 
แถบเหนือ-อีสาน-ลาว 

ข่า คือ คนปา่ (ขุนประชาฯ) 

ยุมบร-ีมราบร ี

จากชาวปา่เป็นชาวเขา 

ของรัฐไทย 

ที่พบในแถบปา่แพร-่น่าน 

และแขวงไชยะบุรี ลาว 

พ.ศ. 2500 - 2525 

ยุคคอมมิวนิสต ์

ต่อสู้กับรัฐไทย 

พ.ศ. 2525 - 2539 

ยุคเสือเศรษฐกิจตัวที่ 5 

สัมปทานป่า-พืชเศรษฐกิจ 

ตองเหลือง-มลาบร ี

จากชาวเขาเป็นแรงงาน
รับจ้างและตัวโชว์ท่องเที่ยว 

เกิดการแย่งชิงความเป็น 

เจ้าของโดย จ.แพร-่น่าน 

พ.ศ. 2540-2543 

ยุคโครงการพัฒนาและ
อนุรักษ์เผ่าตองเหลือง 

ชุมชนตองเหลือง-มลาบร ี

ผู้ท าลายปา่-แพร่เชื้อโรค 

จากความพยายามภาครัฐ
จัดตั้งเป็นชุมชนขึ้น แต่

ขัดแย้งกับชุมชนเดิมในพื้นที ่

สถานการณ์ความขัดแย้งพื้นที่ 
ต.ปี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน ที่มี
เบื้องหลังเรื่องผลประโยชน์
แรงงาน -พื้ นที่ ท ากิ น -การ
ท่องเที่ยว โดยมีฉากหลังคือ 
การอนุรักษ์ป่าไม้ 

การผลิตซ้้าชมุชนตองเหลือง 

ในบริบทถูกปดิล้อม 

ระบบอุปถัมภ์-แรงงานรับจ้าง 

คุณภาพชีวิตและการพัฒนาใช้บ้าน 

ห้วยหยวกเป็นศูนย์รวมมละบริ 

พ.ศ.2543 – 2549 

ยุคอนุรักษ์ป่าเข้มช้น-ส่งเสริม
ชุมชนตองเหลืองห้วยหยวก 

หลัง พ.ศ.2550 

ยุคศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า 

ตัวตน-อ้านาจ-พลังต่อรอง 

หลังจากการเสด็จเยี่ยมชุมชน
มละบริห้วยหยวกของ สมเด็จ
พระเทพฯ ทรงห่วงใยวิถีชีวิต 
มละบริจะเปลี่ยนแปลง 

จึงมีการสนองพระด าริ โดย
การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า 
ให้ เป็นชุมชนมละบริ  เพื่ อ
การศึกษาและการพัฒนา 

มละบร ิ

สรุปจากงานศึกษาของอิสมา ซาร์วาร์, 2559 
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2. ถ่ินก้าเนิด 
ตามข้อมูลการศึกษาของดาวรุ่ง กังวานพงศ์ และจตุพล ค าปวนสาย (2548) ท่ีได้วิเคราะห์ความผัน

แปรของดีเอนเอไมโทคอนเดรียของชนเผ่าพื้นเมืองในภาคเหนือ ได้ระบุว่ามละบริเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
มองโกลอยด์ด้ังเดิม เป็นกลุ่มเร่ร่อนไม่ต้ังถิ่นฐานเป็นหลักแห่ง เดิมมีถ่ินฐานอยู่ในเขตจังหวัดสายยะบุรี ประเทศ
ลาว ต่อมาเริ่มอพยพไปอยู่ตามท่ีต่างๆ เช่น แถบภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ แถบภูกระดึง จังหวัดเลย และตามป่า
บนดอยสูงทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยการอพยพจากจังหวัดสายยะบุรีเข้าสู่ประเทศไทยมีขึ้นประมาณ
ราวหนึ่งศตวรรษท่ีผ่านมา นักภาษาศาสตร์ได้จัดชนชาวมละบริไว้ในกลุ่มท่ีพูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติค 
สาขามอญ-เขมร กลุ่มย่อยขมุอิค ภาษากลุ่มย่อยท่ีมีความใกล้เคียงกัน ได้แก่ ภาษาขมุ ภาษามัล/ปรัย(ลัวะ) ใน
จังหวัดน่าน เชียงราย ภาษามละบริมีลักษณะของภาษาตระกูลมอญ-เขมรท่ีชัดเจน โดยมีพยัญชนะต้น 31 ตัว 
เสียงสะกด 12 ตัว โดยเฉพาะเสียงสะกด ญ, จ, ฮ ส่วนเสียงสระของภาษามละบรินั้น ยังคงเป็นข้อถกเถียงกัน
ในวงวิชาการด้านภาษาศาสตร์ว่าเสียงสระในภาษามละบริเป็นเสียงสระยาวหรือเสียงส้ัน หรือเป็นหน่วยเสียง
ในภาษาหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันยังหาข้อยุติไม่ได้ ดังนั้น นักภาษาศาสตร์จึงมักเขียนค าเรียกช่ือคนกลุ่มนี้สองแบบคือ 
“มลาบรี” กับ “มละบริ” 

ผลจากการตรวจดีเอ็นเอจากกลุ่มตัวอย่างชาวมละบริ ดาวรุ่ง และจตุพล (2548) อธิบายว่า พบว่า
มละบริมีไมโทคอนเดรียแฮโปลไทป์ท่ีมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากแฮโปลไทป์ท่ีพบในประชากรอื่น และจาก
ตัวอย่างท้ังหมด 19 ตัวอย่าง มีแฮโปลไทป์เพียงแบบเดียว ซึ่งท าให้ค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นศูนย์ 
ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากค่านิยมในการแต่งงานภายในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน จากทฤษฎี Mitochondria Eve: 
Mother of all mankind ซึ่งเช่ือว่าแท้จริงแล้วประชากรมนุษย์ทุกคนสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมของไมโท
คอนเดรียมาจากผู้หญิงเพียงคนเดียว ซึ่งมีชีวิตอยู่ในทวีปแอฟริกาเมื่อประมาณ 100,000 -150,000 ปีก่อน 
และลักษณะความแตกต่างของไมโทคอน-   เดรียดีเอ็นเอในแต่ละประชากรนั้นเกิดจากความผันแปรไปจากไม
โทคอนเดรียดั้งเดิมนี้ ในกรณีแบบเดียวกันชาวมละบรินับได้ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีประวัติศาสตร์เก่าแก่กว่า
กลุ่มประชากรอื่น และยังคงรักษาโครงสร้างทางพันธุกรรมเฉพาะของกลุ่มตนเองไว้ได้ โดยไม่มีการปะปนกับ
กลุ่มชาติพันธุ์อื่นจากการแต่งงานข้ามเผ่า จึงท าให้คาดเดาได้ว่าแฮโปลไทป์ของไมโทคอนเดรียท่ีพบในมละบริ 
อาจเป็นลักษณะไมโทคอนเดรียดั้งเดิม และเป็นต้นแบบของไมโทคอนเดรียแฮโปลไทป์ท่ีพบในประชากรอื่นๆ 
ในภูมิภาคท่ีใกล้เคียงกัน ท้ังนี้ผลงานของดาวรุ่ง และจตุพล (2548) ก็ได้ระบุว่าการแบ่งกลุ่มประชากรโดย
อาศัยข้อมูลทางพันธุศาสตร์  จะไม่สอดคล้องกับข้อมูลการแบ่งกลุ่มด้วยภาษาศาสตร์ การกระจายทาง
ภูมิศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์การอพยพ และการศึกษานี้ของพวกเขาเป็นการศึกษาการสืบเช้ือสายฝ่ายหญิง
เท่านั้น ถ้าจะให้มีความชัดเจนต้องมีการติดตามหาบรรพชนฝ่ายชายมาศึกษาการสืบทอดด้วย 
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3. เส้นทางการเคลื่อนย้าย 
งานเขียนในช่วงก่อนทศวรรษ 2520 มักกล่าวถึงชาวมละบริในวิถีชีวิตแบบเคล่ือนย้าย (ดู Bernatzik 

1951; Kraisri Nimmanahaeminda and Hartland-Swan 1962; Seidenfaden 1919; Winit Wanadorn 
1926) แต่ภายหลังทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา งานศึกษาสังคมชาวมละบริหลายช้ินก็เริ่มช้ีถึงการเปล่ียนผ่าน
ของสังคมชาวมละบริ (ดู Trier 1992; วิสุทธิ์ ศรีวิศาล 2538; ศักรินทร์ ณ น่าน 2548; สุชาติ บูรมิตร 2546; 
สุรินทร์ ภู่ขจรและคณะ 2526) 

จากการส ารวจช้ีให้เห็นว่าชีวิตแบบลงหลักปักฐานของชาวมละบริไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
ยังมีทิศทางหลากหลายเกิดขึ้นในระหว่างช่วงการเปล่ียนผ่านไปสู่การลงหลักปักฐาน โดยอาศัยการด าเนิน
โครงการพัฒนาชาวมละบริเพื่อช่วยท าความเข้าใจประวัติศาสตร์ของการลงหลักปักฐาน แบ่งออกเป็น 4 
ช่วงเวลาตามการจัดต้ังโครงการพัฒนา 

ช่วงท่ี 1 โครงการพัฒนาชาวมละบริยุคแรกในช่วง 2520 
ช่วงท่ี 2 โครงการพัฒนาชาวมละบริยุคท่ีสองในช่วง 2530 
ช่วงท่ี 3 โครงการพัฒนาชาวมละบริยุคท่ีสาม 2540 
ช่วงท่ี 4 โครงการพัฒนาชาวมละบริท่ีเปิดเพิ่มล่าสุดในต้น 2550 
 

ช่วงที่ 1 โครงการพัฒนาชาวมละบริยุคแรกในช่วง 2520 
- ในปี 2527 จังหวัดน่านก าหนดพื้นท่ีป้องกันอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อรักษาชาวเขาชนกลุ่มน้อย

ผีตองเหลือง ส าหรับใช้เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ป่าและชาวมละบริส าหรับประโยชน์ทางโบราณคดีและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชนกลุ่มนี้  (ดู จรินทร์ นาคศิริและดิเรก อยู่สบาย 2527) แต่โครงการ
ดังกล่าวก็ไม่ได้ประสบผลส าเร็จท้ังการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาชาวมละบริ ท้ังนี้เพราะแม้จะ
พยายามกันพื้นท่ีป่าดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้ยกเลิกสัมปทานป่าไม้แต่อย่างใด 

- โครงการพัฒนาสังคมก่อนการเกษตรกรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่ามละบริ ท่ีใช้ระยะเวลา
ด าเนินการต้ังแต่ปี 2528-2535 ให้มีการพัฒนาและสงเคราะห์ชนกลุ่มน้อยเผ่า “ผีตองเหลือง” ท่ี
อาศัยอยู่ตามเขตบ้านขุนสถาน บ้านห้วยบ่อหอยและบ้านภูเค็ง (ดู สุชาติ บูรมิตร 2546) 

- โครงการพัฒนาชาวมละบริท่ีห้วยบ่อหอยท่ีเริ่มในปลายทศวรรษ 2520s ไม่ได้น าไปสู่การท่ี
ชาวมละบริจะปรับเปล่ียนวิถีชีวิตมาสู่การต้ังเป็นหมู่บ้านท่ีถาวรตามท่ีโครงการวางเป้าหมายเอาไว้ 
และในปลายทศวรรษ 2530s นั้นเอง ทางภาครัฐก็ได้เริ่มหันไปจัดต้ังพื้นท่ีโครงการพัฒนาชาวมละบริ
ในพื้นท่ีแห่งใหม่ในเขตอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

 
ช่วงที่ 2 โครงการพัฒนาชาวมละบริยุคที่สองในช่วง 2530 
- ในช่วงต้นทศวรรษ 2530s นี้ ได้มีการรวบรวมชาวมละบริโดยกลุ่มอ านาจท้องถิ่นท่ีจับมือ

กับกลุ่มธุรกิจท่องเท่ียวเอกชนฉวยประโยชน์จากชาวมละบริภายใต้การท่องเท่ียว โดยช่วงเวลา
ดังกล่าวนี้ยังได้เกิดความขัดแย้งในการดึงชาวมละบริให้เข้ามาอยู่ในพื้นท่ีระหว่างจังหวัดแพร่และ
จังหวัดน่านท่ีต้องการเป็นจังหวัดส าหรับมาเท่ียวชมชาวมละบริ (ศักรินทร์ ณ น่าน 2548) 

- ในช่วงปี 2536 จังหวัดแพร่พยายามให้ชาวมละบริมีท่ีอยู่อาศัยถาวร ท่ีบ้านครกหนานทา
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวต่อไปในอนาคต (ดู กรุงเทพธุรกิจ 2536) 

- ในช่วงปี 2537-8 ท่ีอ าเภอบ้านหลวง จนกระท่ังปี 2540 โครงการพัฒนาชาวมละบริท่ี
อ าเภอบ้านหลวงได้ดึงหลายหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชนเข้ามาร่วมในโครงการมากยิ่งขึ้น และ
ครอบครัวมิชชันนารีอย่างครอบครัวบุญยืนยังได้ย้ายจากจังหวัดแพร่เพื่อเข้ามาร่วมในโครงการ
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ดังกล่าวโดยจัดต้ัง ศูนย์พัฒนาและอนุรักษ์ชนเผ่าตองเหลือง (Yellow Leave Development and 
Preservation Center) 

- อย่างไรก็ตาม หลังจากท่ีโครงการดังกล่าวได้รวบรวมชาวมละบริเข้ามาอยู่ในพื้นท่ีและเริ่ม
ด าเนินการต้ังแต่ปี 2537 แต่ก็มาส้ินสุดในปี 2541 โดยมีระยะเวลาด าเนินการเพียง 5 ปีเท่านั้น 
เพราะเกิดความขัดแย้งขึ้นในพื้นท่ีระหว่างหลายกลุ่มในประเด็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา
ชาวมละบริ ทางราชการพยายามคล่ีคลายสถานการณ์ แต่ไม่ส าเร็จจนในท่ีสุดต้องลงเอยด้วยการปิด
โครงการพัฒนาลง ครอบครัวบุญยืนย้ายกลับบ้านห้วยฮ่อม ส่วนชาวมละบริได้แยกกันออกเป็นหลาย
กลุ่มและออกไปอยู่ในหลายพื้นท่ี เช่น บ้านห้วยฮ่อม และบ้านห้วยหยวก เป็นต้น (ดู ศักรินทร์ ณ น่าน 
2548; สุชาติ บูรมิตร 2546) 

 
ช่วงที่ 3 โครงการพัฒนาชาวมละบริยุคที่สาม 2540 
ในต้นทศวรรษ 2540s ทางการพยายามเปิดพื้นท่ีใหม่เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาชาวมละบริ

อีกครั้ง บ้านห้วยหยวกได้รับเลือกให้เป็นพื้นท่ีจัดต้ังโครงการพัฒนาชาวมละบริตามท่ีมีการส ารวจ
พบว่า มีชาวมละบริหลายครอบครัวมาท างานรับจ้างชาวม้งท่ีนี่ รัฐจึงพยายามรวบรวมชาวมละบริมา
อยู่รวมกันเป็นหย่อมบ้านและโครงการนี้ก็ด าเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (ดู ศักรินทร์ ณ น่าน 
2548; สุชาติ บูรมิตร 2546) 

เมื่อชาวมละบริเริ่มรวมกันเข้ามาอยู่มากข้ึนแล้ว ก็พบว่า ชาวมละบริมีการออกไปอาศัยในเพิง
พักท่ีสร้างขึ้นตามไร่ชาวม้งในช่วงท่ีมารับจ้างและจะกลับมาพักในตัวชุมชนท่ีเป็นท่ีต้ังโครงการพัฒนา 
หากไปท าไร่ไม่ไกลจากตัวพื้นท่ีชุมชนมากนัก แต่ชาวมละบริบางครัวเรือนก็ยังมีการเคล่ือนย้ายอยู่บ้าง 
โดยจะออกไปอยู่กับญาติพี่น้องและหางานท าในหมู่บ้านแห่งอื่นๆ เช่น บ้านห้วยฮ่อมและบ้านท่าวะ 
บางรายท่ีอยู่ในชุมชนท่ีต้ังใหม่ก็มีการรื้อบ้านเดิมแล้วย้ายไปสร้างบ้านหลังใหม่ท่ียังคงอยู่ในบริเวณ
ท่ีต้ังชุมชนใหม่แห่งนี้ 

ในปี 2549 โครงการพัฒนาชาวมละบริมีความเข้มข้นขึ้นโดยได้มีการขยายพื้นท่ีชุมชนเพื่อ
รองรับโครงสร้างพื้นฐานท่ีรวมไปถึงการจัดต้ังสถานท่ีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเข้ามาส่งเสริม
ชุมชนในการยังชีพทั้งการเพาะปลูก-เล้ียงสัตว์และอาชีพเสริมอื่นๆ ตลอดจนการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน ในปี 2550 สมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จเยือนบ้านห้วยหยวกอย่างเป็นทางการ ท าให้
เกิดการวางแนวทางการพัฒนาชุมชนชาวมละบริจากหลายฝ่าย โดยมีหลายหน่วยงานได้เข้ามา
ปรับปรุงพื้นท่ีชุมชนครั้งใหญ่ ซึ่งนับเป็นจุดเปล่ียนผ่านท่ีส าคัญล่าสุดหลังการต้ังชุมชนชาวมละบริบ้าน
ห้วยหยวกแห่งนี้ 

 
ช่วงที่ 4 โครงการพัฒนาชาวมละบริที่เปิดเพิ่มล่าสุดในต้น 2550 
โครงการพัฒนาชาวมละบริท่ีเพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่หลังปี 2550 มี 2 พื้นท่ี ได้แก่ บ้านท่าวะและ 

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 
ชาวมละบริท่ีบ้านท่าวะ การลงหลักปักฐานโดยรัฐเพิ่งมาเริ่มเมื่อช่วงปี 2550 ตามโครงการ

พัฒนาท่ีเพิ่งเริ่มขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ โดยพื้นท่ีแห่งนี้มีชาวมละบริเข้ามาหาของป่าล่าสัตว์และแวะ
เวียนไปยังหมู่บ้านชาวไตยวนมานานแล้ว โดยชาวมละบริน าของป่ามาแลกของบ้านและยังพัฒนามาสู่
การเป็นแรงงานรับจ้างในการเพาะปลูก  

ชาวมละบริท่ีศูนย์ภูฟ้าพัฒนา การลงหลักปักฐานเพิ่งเริ่มในปี 2551-2 ตามการเริ่มรวบรวม
ชาวมละบริเข้าไปอยู่ในพื้นท่ีโครงการ ในขณะท่ีศูนย์ภูฟ้าฯมีการจัดต้ังในช่วงปี 2542 ในฐานะ
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โครงการพัฒนาในพื้นท่ีเพื่อความมั่นคงทางการทหาร และแม้ว่าจะมีชุมชนชาติพันธุ์อื่นๆ ท่ีอาศัยใน
หลายหมู่บ้านท่ีแวดล้อม แต่กลุ่มเหล่านี้ก็ไม่ได้พัฒนาปฏิสัมพันธ์กับชาวมละบริท่ีย้ายเข้ามาใหม่มา
ก่อน ดังนั้น กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้จึงเป็นคนแปลกหน้าระหว่างกันภายหลังโครงการลงหลักปักฐานโดย
รัฐ จะเห็นได้ว่า การลงหลักปักฐานของชาวมละบริสัมพันธ์ไปกับโครงการพัฒนาโดยรัฐอย่างมาก แต่
ท้ังนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า ชุมชนชาวมละบริทุกแห่งจะได้รับการจัดต้ังขึ้นโดยรัฐเท่านั้น เพราะเราก็
ยังคงเห็นถึงบทบาทการพัฒนาของมิชชันนารีอย่างครอบครัวบุญยืนในกรณีชาวมละบริบ้านห้วยฮ่อม 
และเราก็เห็นบทบาทของกลุ่มทุนท้องถิ่นท่ีพยายามรวบรวมชาวมละบริเข้ามาไว้ในพื้นท่ีป่าจ าเพาะ
เพื่อสามารถจัดการให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ แต่ท้ังหมดท่ีกล่าวถึงนี้ ก็ยังคงเป็นพื้นท่ีซึ่งมีโครงการ
พัฒนาชาวมละบริท่ีสัมพันธ์ไปกับภาครัฐท่ีต้องการให้ชาวมละบริลงหลักปักฐาน แต่ส าหรับกรณีของ
ชาวมละบริท่ีบ้านดอนไพรวัลย์มีความแตกต่างท่ีช่วยต่อภาพการลงหลักปักฐานของชาวมละบริใน
ประเทศไทยได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย 

การเปล่ียนผ่านมาสู่ชีวิตการลงหลักปักฐานเป็นประวัติศาสตร์ท่ียังคงไม่เสร็จส้ินสมบรูณ์ด้วย
เช่นกัน ดังจะเห็นว่า รัฐได้ด าเนินโครงการพัฒนาในพื้นท่ีหลายแห่งในช่วงเวลาต่างๆ โดยมีบางแห่งท่ี
ไม่ประสบผลส าเร็จก็ต้องปิดตัวลงไป ในขณะท่ีบางแห่งสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีบาง
แห่งท่ีเพิ่งเปิดตัวขึ้นมาใหม่ มันจึงเป็นช่วงท่ีชาวมละบริเข้ามาอยู่รวมกันในพื้นท่ีการลงหลักปักฐานซึ่ง
มีภาครัฐพยายามส่งเสริมให้เป็นหย่อมบ้านอยู่หลายครั้ง โดยคนเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้การ
เพาะปลูก-เล้ียงสัตว์ด้วย แต่เมื่อโครงการพัฒนาจ าต้องปิดตัวไป ชาวมละบริก็เคล่ือนย้ายไปอาศัยอยู่
นอกพื้นท่ีโครงการพัฒนา โดยเป็นพื้นท่ีป่าไม้ท่ีชาวมละบริเข้าไปเก็บหาของป่าล่าสัตว์หรือพื้นท่ี
เพาะปลูกท่ีชาวมละบริเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ภายนอกอื่นๆ อันเป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ก่อนท่ีรัฐจะเข้ามาด าเนินโครงการพัฒนาชาวมละบริ แต่เมื่อทางการ
สามารถจัดต้ังและด าเนินโครงการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นหลังทศวรรษ 2540s  การลงหลักปัก
ฐานของชาวมละบริในพื้นท่ีจ าเพาะก็เริ่มปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น ถึงช่วงนี้ แม้การลงหลักปักฐาน
ส าหรับชาวมละบริจะยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเต็มท่ีในทุกพื้นท่ี แต่ก็เริ่มเห็นได้ว่า ชาวมละบริได้ใช้ระยะ
เวลานานมากขึ้นก่อนท่ีจะมีการเคล่ือนย้ายไปอยู่ในท่ีอื่นๆ ชีวิตท่ีเคล่ือนย้ายจึงยังอาจไม่ได้หมด
ความส าคัญต่อชาวมละบริลงท้ังหมด ดังท่ีชาวมละบริจากบ้านห้วยฮ่อมได้ย้ายไปอยู่ท่ีศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
และบางส่วนก็ย้ายมาอยู่ท่ีบ้านห้วยหยวกท่ีเพิ่งเกิดขึ้นมาในช่วงหลังปี 2550 ท่ีผ่านมา ท้ังนี้ยังไม่นับ
รวมกรณีย่อยๆ ในระดับครัวเรือนและระดับปัจเจกท่ียังคงมีการเคล่ือนย้ายไป-มาในระหว่างพื้นท่ี แต่
ท่ีสุดในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า การเคล่ือนย้ายเกิดขึ้นในทิศทางและพื้นท่ีเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น 
โดยไม่เพียงแต่จ ากัดในดินแดนรัฐชาติไทยเท่านั้น หากยังมีการจ ากัดเหลือพื้นท่ีไม่กี่แห่งอีกด้วย 
 

4. การกระจายตัวของชุมชน (Community Distribution) 
ในปัจจุบัน เมื่อสังคมชาวมละบริได้มีการเปล่ียนแปลงมาสู่การลงหลักปักฐานถาวรตามท่ีรัฐได้ให้การ

สนับสนุนมานานหลายทศวรรษ ก็ท าให้การอาศัยอยู่รวมกันในชุมชนหลายแห่งเหล่านั้นไม่ใช่รูปแบบตามการ
อยู่รวมกันของกลุ่มเครือญาติเดียวเท่านั้น เป็นการอาศัยอยู่รวมกันของมละบริจากหลายกลุ่มครอบครัวและ
เครือญาติอีกด้วย  

จากการส ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีชุมชนชาวมละบริกระจายตัวอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดน่านและ
จังหวัดแพร่ จ านวน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

1. ชุมชนภูฟ้า หย่อมบ้านผาสุก หมู่ 3 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
2. ชุมชนห้วยหยวก หย่อมบ้านห้วยหยวก หมู่ 6  ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน 
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3. ชุมชนห้วยลู่ หย่อมบ้านสองแคว หมู่ 5 ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 
4. ชุมชนห้วยฮ่อม  หย่อมบ้านห้วยฮ่อมพัฒนา หมู่ 13  ต.บ้านเวียง  อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
5. ชุมชนท่าวะ หย่อมบ้านท่าวะ หมู่ 8 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนท่ีการกระจายตัวของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองมละบริ 
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1. หมู่บ้านภูฟ้า  
หมู่บ้านภูฟ้า เป็นหย่อมบ้านของชาวมละบริ ท่ีเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านผาสุก หมู่ 3 

ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ชุมชนมละบริต้ังอยู่ในพื้นท่ีศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ภายใต้โครงการ
จัดต้ัง “ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า” ตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ 
ประกอบด้วย 18 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 73 คน (ธันวาคม 2558) ต้ังอยู่ระหว่างหมู่ท่ี 2 บ้าน
ห่างทางหลวงและหมู่ท่ี 3 บ้านผาสุก ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ห่างจากอ าเภอบ่อเกลือ
ประมาณ 22 กิโลเมตร 

 
1.1 ประวัติความเป็นมา 

 “ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา” จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นท่ีสูง
และใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเพื่อการส่งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรในพื้นท่ี  
เป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ตรงกับความต้องการของการตลาด  ท้ังยังจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้การพัฒนาและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืนสู่จุดมุ่งหมาย “คนอยู่ร่วมกับป่า” 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นท่ีต าบลภูฟ้า อ.บ่อเกลือ ทรง
เล็งเห็นความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นท่ีป่าอย่างเป็นระบบและเป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในสภาพท่ีเป็นจริงจึงทรงโปรด
เกล้าฯ ให้จัดต้ัง “ศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภู
ฟ้า” หรือ “ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา” ขึ้นเมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2542 โดยมีเนื้อท่ีจ านวน 1 ,812 ไร่ 3 
งาน 78 ตร.ว. แบ่งเป็นพื้นท่ีเกษตรของเกษตรกร 13 กลุ่ม 127 ครอบครัวประมาณ 1200 – 1300 ไร่ 
พื้นท่ีส าหรับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ประมาณ 500 ไร่ และพื้นท่ีส าหรับการทดลองงานวิจัยและ
ให้บริการจ านวน 200 ไร่ (ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชด าริ จังหวัดน่าน, 2553) 
 ในรายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชนเผ่ามละบริ ซึ่งจัดท าโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี ได้สรุปความเป็นมาส าหรับการต้ังรกรากเป็นชุมชนใหม่ของมละบริ ณ ศูนย์ภูฟ้า
พัฒนาว่า เกิดขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจในพื้นท่ีจังหวัดน่าน เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2550 และได้เสด็จฯเยี่ยมชาวมละบริ ท่ีบ้านห้วย
หยวก ต าบลแม่ขะนิง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ทรงมีความห่วงใยวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปเนื่องจาก 
ชาวมละบริอาศัยอยู่ร่วมกับชาติพันธุ์อื่นๆ และด ารงชีพด้วยการรับจ้าง จึงมีพระราชด าริให้อนุรักษ์วิถี
การด ารงชีวิตของชาวมละบริเอาไว้โดยการจัดต้ังโครงการ “ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า” 
 ภายใต้โครงการศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า ในเดือนตุลาคม 2551 ว่าท่ี ร.ต.กิตติ ขันธมิตร ได้
แนะน าให้กลุ่มเยาวชนมละบริ จากบ้านห้วยฮ่อม อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งอาศัยอยู่กับ
มิชชันนารีชาวเยอรมัน (Mr.Friedhard – Mrs.Inge  Lipsius) หรือนายค าและนางละเอียด ท่ีบ้าน
ปางค่า อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จ านวน 9 คน ให้เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นท่ีศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เพื่อ
ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของชาวมละบริ กระท่ังในวันท่ี 25 
กุมภาพันธ์ 2552 กลุ่มเยาวชนมละบริท้ัง 9 คนนี้ได้น าครอบครัวจากบ้านห้วยฮ่อม อ าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จและถวายรายงานซึ่งรวบรวมเรื่องราววิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรม
ของชาวมละบริ จากนั้นครอบครัวของกลุ่มเยาวชนมละบริได้เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นท่ีศูนย์ภูฟ้า
พัฒนา เพื่ออาศัยอยู่กับเด็กเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานและร่วมกันท างานเพื่ อด าเนินการตามโครงการ
ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า (นรชาติ วงศ์วันดี, 2557) 
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1.2 การปกครองและผู้น้า 
  ชุมชนชาวมละบริหมู่บ้านภูฟ้าท่ีนอกเหนือจากการอยู่ในการปกครองของผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ 3 บ้านผาสขแล้ว ภายในชุมชนมีการปกครองในรูปคณะกรรมการ ซึ่งปัจจุบันมีท้ังหมด 7 คน ท่ี
เลือกจากความสามารถหรือความเช่ียวชาญในการท างานด้านใดด้านหนึ่ง รายช่ือของ กรรมการ
ท้ังหมดมีดังต่อไปนี้ 

- นางสาวอรัญวา ชาวพนาไพร หัวหน้าคณะกรรมการ 
- นายประสิทธิ์ ธรรมคีรีไพร  รองคณะกรรมการ 
- นายสุนทร ศรีพนาสุข  รองคณะกรรมการ 
- นายตุ๊ ศรีชาวป่า   คณะกรรมการ 
- นายวีระ ศรีชาวป่า  คณะกรรมการ 
- นายชูวิทย์ ศรีชาวป่า  คณะกรรมการ 
- นายดอน ศรีชาวป่า  คณะกรรมการ 

1.3 การต้ังบ้านเรือนและครัวเรือน 
 ลักษณะการตั้งบ้านเรือนมีการต้ังเป็นกลุ่ม ในปัจจุบันสร้างเป็นบ้านสองช้ันคือมีใต้
ถุนบ้านส าหรับก่อไฟ และข้างบนบ้านเป็นท่ีนอนพักอาศัย ตัวโครงสร้างบ้านท าด้วยไม้แก่นซึ่งมีความ
ทนทานและปูพื้นบ้านด้วยไม้อัด ผนังรอบบ้านใช้ไม้ไผ่แผ่นสาน ส่วนหลังคามุงด้วยสังกะสี มีห้องน้ าต้ัง
แยกออกจากบ้าน ส่วนท่ีท าครัวบางบ้านอยู่ใกล้ใต้ถุน บางบ้านท าแยกออกเป็นห้องครัวติดดิน 

 

ภาพท่ี 2  แสดงลักษณะการตั้งบ้านเรือน 

 หมู่บ้านภูฟ้ามีการตั้งหลักปักฐานของชนพื้นเมืองชาวมละบริ จ านวน 18 ครัวเรือน ประชากร 
78 คน เป็นชาย 35 คน หญิง 43 คน ประชากรเฉล่ียต่อครัวเรือน 4.33 คน สมาชิกในครัวเรือนส่วน
ใหญ่มีความสัมพันธ์เป็นบุตรหัวหน้าครัวเรือน 
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1.4 การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ชุมชนชาวมละบริ เป็นชุมชนท่ีจัดต้ังขึ้นโดยศูนย์ภูฟ้าพัฒนา และอยู่ภายใต้การดูแล

ของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา สมาชิกชุมชนทุกครัวเรือนจึงมีการใช้ท่ีดินอยู่ภายในพื้นท่ีศูนย์ภูฟ้าพัฒนาเพื่อ
เรียนรู้การท าการเกษตร โดยมีมหาวิทยาลัยท่ีสนองงานในพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
มาท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงให้  ดังนั้นแต่ละครัวเรือนจึงไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน และไม่มีขนาดท่ีดินถือครอง 
 

ท่ีมา: พัฒนาจากแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม Google earth วันท่ีถ่ายภาพ 22 ธันวาคม 2554 
ภาพท่ี 3 แสดงท่ีต้ังชุมชนชาวมละบริ หมู่บ้านภูฟ้า 

 
1.5 วิถีชีวิตและการสืบทอดทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
ชนเผ่าพื้นเมืองมละบริของหมู่บ้านภูฟ้ามีวิถีชีวิตการท ามาหากินดังนี้ 
 การปลูกข้าวเพื่อบริโภค ร้อยละ 100 ของครัวเรือนท้ังหมดท่ีส ารวจ  โดย

ผลผลิตข้าวท่ีได้มีเพียงพอต่อการบริโภคในรอบประมาณ 8 เดือน และต้องมีการซื้อข้าวบริโภค
หลังจากผลผลิตข้าวที่ผลิตได้หมดลง  

 การประกอบอาชีพหารายได้ของครัวเรือนชนเผ่าพื้นเมืองมละบริหมู่บ้านภูฟ้า 
ร้อยละ 100 มีการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อขายเป็นรายได้ การรับจ้างหารายได้เพิ่มเติม  และมีการเก็บ
หาของป่าขายสร้างรายได้ด้วย 

 การท ากินเพื่อด ารงชีวิตประจ าวัน ครัวเรือนชาวมละบริหมู่บ้านภูฟ้าทุก
ครัวเรือนไม่ได้ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการบริโภคในครัวเรือน แต่มีการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อจากตลาด
เป็นหลัก ท้ังนี้อาจเนื่องจากทุกครัวเรือนต้องออกมารับจ้างและไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง 

 ด้านวิถีวัฒนธรรม ชนเผ่าพื้นเมืองมละบริ หมู่บ้านภูฟ้าทุกครัวเรือน มีการพูด
ภาษาชนเผ่าได้ทุกคน และยังคงสืบทอดวิถีวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ด้วย 

 
2. หมู่บ้านห้วยหยวก  

หย่อมบ้านของชาวมละบริ เป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านม้งห้วยหยวก หมู่ 6  ต าบลแม่ขะ
นิง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
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 2.1 ประวัติความเป็นมา 
หมู่บ้านชนเผ่ามละบริเป็นบ้านสาขาของบ้านห้วยหยวกหมูท่ี 6 อยู่ในพื้น ท่ี

รับผิดชอบของ อบต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน  เป็นชุมชนมละบริกลุ่มใหญ่ท่ีสุดใน 5 หมู่บ้าน 
เนื่องจากตามประวัติศาสตร์ชาวมละบริถูกรวบรวมมาไว้ ณ จุดนี้ เพื่อด าเนินงานตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพฯ ครั้งเสด็จบ้านห้วยหยวก เมื่อปี พ.ศ. 2549 ท่ีทรงพระกรุณาด าริให้ส่วนราชการ
ต่างๆ ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวมละบริ  มีภาพและข้อมูลปรากฏหลักฐานว่าพระองค์ทรง
เสด็จและติดตามผลการด าเนินงานตลอดมา โดยมีน้องอาสามละบริได้ถวายรายงานกับพระองค์ (น้อง
บอกว่าส่วนพระองค์) และพระองค์รับส่ังว่า “พัฒนาใดๆ ต้องดูท่ีคน” เป็นค าท่ีน้องอาสาฯ จ าได้เสมอ
มา  

 

 
ภาพที่ 4 แสดงภูมิประเทศของชุมชนมละบริและบริเวณบ้านห้วยหยวกหมู่ 6 

 
3. หมู่บ้านห้วยลู่ 
ชุมชนมละบริห้วยลู่ เกิดจากชาวมละบริท่ีเคล่ือนย้ายไปจากบ้านมละบริห้วยหยวก และไปต้ัง

บ้านเรือนตามโครงการพัฒนาของกรมป่าไม้ และเป็นส่วนหนึ่งของพื้นท่ีหมู่ 5 บ้านสองแคว อ.สะ
เนียน จ.น่าน 

4. หมู่บ้านห้วยฮ่อม  
ชุมชนมละบริบ้านห้วยฮ่อม เป็นหย่อมบ้านของชาวมละบริ ท่ีเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านห้วย

ฮ่อมพัฒนา หมู่ 13 ต าบลบ้านเวียง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
 
5. หมู่บ้านท่าวะ  

ชุมชนมละบริในหมู่บ้านท่าวะ ไม่มีลักษณะเป็นหย่อมบ้านของชาวมละบริ แต่บ้านจะถูก
สร้างขึ้นเป็นหลังๆ ในบริเวณพื้นท่ีสวนหรือไร่ของนายจ้างท่ีครอบครัวมละบริไปท างานรับจ้างและอยู่
อาศัยกับนายจ้าง 
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6. ประชากรชนเผ่าพื้นเมืองมละบริ 
จากการส ารวจข้อมูลระดับครัวเรือนของชนเผ่าพื้นเมืองมละบริในช่วงปีพ.ศ. 2559 ถึง 

2560 สามารถระบุจ านวนประชากรมละบริท้ัง 5 ชุมชนได้ 87 ครัวเรือน 396 คน โดยกระจายตัวเป็น
ประชากรร่วมกับหมู่บ้านหลักต่างๆ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1 ประชากรชนเผ่าพื้นเมืองมละบริใน 5 หมู่บ้าน ส ารวจเมื่อ พ.ศ. 2559/60 

ช่ือหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
ประชากรท้ังหมด ชุมชน

มละบร ิ
ประชากรชุมชนมละบริ 

ครัวเรือน ประชากร ครัวเรือน ประชากร 
ท่าวะ 8 139 359 ท่าวะ 12 34 
ผาสุก 3 175 624 ภูฟ้าพัฒนา 18 78 
สองแคว 5 403 1891 ห้วยลู่ 13 45 
ห้วยหยวก 6 173 866 ห้วยหยวก 24 147 
ห้วยห้อมพัฒนา 13 174 1133 ห้วยฮ่อม 20 92 

ผลรวม 5 1064 4873 
 

87 396 
 

5. วิถีชีวิต/วัฒนธรรม (Livelihood/culture) 

สังคมชาวมละบริมีการให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติและการรวมกลุ่มกัน
ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนต่างๆ ในกลุ่มหนึ่งๆ นั้น นอกจากความสัมพันธ์ในทางญาติพี่
น้องแล้ว ยังมีความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจอย่างแนบแน่นด้วย  โดยแต่ละหลังคาเรือนเมื่อหาอาหาร
ในป่าหรือได้รับอาหารเป็นค่าแรงในการรับจ้างก็จะมีการน ามาแบ่งปันกัน โดยไม่ค านึงว่าผู้ใดเป็นคน
หาได้ รวมท้ังการพึ่งพากันในด้านอื่นๆ เช่น การป้องกันระวังภัย การประกอบพิธีกรรม กิจกรรม
บันเทิง เป็นต้น โดยกลุ่มครอบครัวนี้จะมีขนาดโครงสร้างใหญ่กว่าครอบครัว แต่เล็กกว่าหมู่บ้าน 
(นิพัทธ์เวช สืบแสง, 2531) 

ชาวมละบริมีการจ าแนกสัตว์ตามขนาดของสัตว์และยังสัมพันธ์กับการแบ่งปันเนื้อสัตว์ให้คน
อื่นๆ รวมไปถึงการประกอบพิธีกรรมต่อส่ิงเหนือธรรมชาติด้วย โดย “จะเด้อตรือหนาบ” หรือสัตว์
ใหญ่ได้แก่ แบ้ก(หมี) ง้าย(หมูป่า) ด้ิง(กระทิง) สัตว์จ าพวกกวาง เช่น โป้นล(เก้ง) คเจ้ียก(กวาง) แก้ ? 
(เลียงผา) และงูเหลือม โดยเมื่อล่าสัตว์ใหญ่มาได้ ก็แบ่งให้กับทุกคนเพราะถือว่าเป็นของส่วนรวม และ
เมื่อล่าได้ก็ต้องประกอบพิธีขอขมากับส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีดูแลสัตว์ใหญ่เหล่านั้นด้วย ส่วนสัตว์อื่นๆ ก็
จะถือเป็นสัตว์ขนาดเล็กหรือ “จะเด้อไอตาก” ไปล่าได้มาก็แบ่งกันกินในครัวเรือนเป็นหลักและไม่ต้อง
ประกอบพิธีกรรมอะไร 

ชายชาวมละบริบางคนยังรู้วิธีตีเหล็กด้วย โดยมีเครื่องมือโลหะต่างๆ ท่ีชาวมละบริจะน าไปใช้ใน
การด ารงชีวิต เช่น เสียม มีดพร้า และ “ค้อด” หรือหอก ส าหรับการได้เหล็กมานั้น ชาวมละบริจะน า
ของป่าไปติดต่อขอแลกเปล่ียนส่ิงของจากกลุ่มชาติพันธุ์ภายนอก เช่น ชาวไตยวนหรือท่ีชาวมละบริ
เรียกว่า “ท้อด” แต่จะมีเพียงชายมละบริเท่านั้นท่ีจะน าของป่าไปแลกกับคนในหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันนี้ 
การหาของป่าไปแลกกับเหล็กเพื่อเอามาตีเป็นหอกคงไม่มีอีกแล้วเพราะปัจจุบันนี้หอกเป็นเครื่องมือท่ี
ไม่มีการน ามาล่าสัตว์อีกต่อไป ท้ังนี้จากการท่ีชาวมละบริหันมาใช้ปืนกันมากขึ้น โดยเป็นปืนท่ีได้จาก
การติดต่อกับคนม้งในฐานะแรงงานรับจ้างในไร่ในช่วงสิบกว่าปีท่ีผ่านมานี้ 
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การติดต่อแลกเปล่ียนส่ิงของกับสังคมภายนอกยังจ าเป็นต่อการท่ีชาวมละบริจะสามารถมี
เครื่องมือส าหรับจุดไฟด้วย โดยท่ีไฟเป็นส่ิงท่ีชาวมละบริต้องใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันท้ังเพื่อการ
ประกอบอาหารและการสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย ท่ีบ้านห้วยหยวก ชายมละบริอย่างลุงปา ยัง
ได้ใช้การจุดไฟในโอกาสท่ีมีการแสดงให้กับนักท่องเท่ียวได้ดูอีกด้วย โดยจะใช้การตีเหล็กลงไปท่ีหินจน
ได้ประกายไฟไปติดท่ีเยื่อท่ีขูดมาจากก้านใบของต้น “เขียง” อันเป็นพืชตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งท่ีขึ้น
ตามป่า โดยเยื่อเขียงนี้จะน ามาแช่น้ าท่ีผสมกับดินประสิวที่ใช้ของป่าไปแลกมาจากชาวบ้าน 

5.1 ครอบครัวและระบบเครือญาติ: 
การท่ีชาวมละบริไม่นิยมแต่งงานข้ามชาติพันธุ์ ยังท าให้การแต่งงานจ ากัดอยู่แต่ในกลุ่มชาติ

พันธุ์เดียวกัน จึงมีชายบางคนท่ีได้แต่งงานกับหญิงท่ีมีอายุมากกว่าตน ส่วนการแต่งงานข้ามกลุ่มชาติ
พันธุ์นั้น เคยเกิดข้ึนอยู่บ้าง แต่หาได้ยากมากในกลุ่มชาวมละบริ โดยในการส ารวจครั้งนี้ ผู้เขียนพบแต่
เพียงกรณีชาวมละบริท่ีบ้านดอนไพรวัลย์ท่ีหญิงชาวมละบริ 2 คนไปแต่งงานกับชายชาวถิ่น (ดู Trier 
2008) 

ในสังคมมละบริ ผู้ชายมีหน้าท่ีล่าสัตว์ โดยจะรวมกันเป็นกลุ่มอาศัยความสัมพันธ์ทางสังคม
เข้ามาช่วย เป็นความสัมพันธ์ท่ีกว้างมากขึ้นกว่าความสัมพันธ์ในระดับครัวเรือน หรือเครือญาติ การ
ออกไปล่าสัตว์มีความส าคัญท่ีท าให้ผู้ชายสามารถแสดงบทบาทตามท่ีถูกสังคมคาดหวังไว้ กลายเป็น 
“ผู้แบ่งปัน” ในส่ิงท่ีมีค่าต่อผู้คน นั่นคือแบ่งปันเนื้อสัตว์ท่ีล่ามาได้ให้กับสมาชิกอื่นๆ ในสังคม ด้วย 
ความส าเร็จในการล่าจึงสามารถสร้างสถานภาพที่น่ายกย่องท่ีมีผลต่อชีวิตทางสังคมของนายพรานและ
กลุ่มนายพราน ท้ังนี้เพราะมีส่วนช่วยในการหาคู่ครองด้วย 

 ส่วนผู้หญิง มีหน้าท่ีท่ีต้องท ามากกว่าผู้ชาย ท้ังหาอาหาร ท าอาหาร สร้างซ่อมบ้าน ไปตักน้ า 
เล้ียงลูก ในบางครั้งผู้หญิงก็ยังช่วยผู้ชายล่าสัตว์และผู้ชายก็สามารถท างานของผู้หญิงได้บ้างเหมือนกัน 
แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ีในระดับท่ีเป็นหลักการกับบทบาทหน้าท่ีในระดับปฏิบัติท่ีไม่ได้ตายตัวนัก 
การแต่งงาน: 

นิพัทธ์เวช สืบแสง (2531) ได้กล่าวถึงระบบครอบครัวและเครือญาติของชาวมละบริไว้ว่า แม้
จะมีขนาดประชากรน้อย แต่สังคมชาวมละบริก็มีข้อห้ามการแต่งงานระหว่างพี่น้องท้ังแนวขวาง 
(Cross cousin) และญาติพี่น้องแนวขนาน (Parallel cousin) การแต่งงานในสังคมชาวมละบริจึง
เป็นรูปแบบการแต่งงานนอกกลุ่ม (Exogamy) นอกจากนี้ ก็ยังยึดถือการแต่งงานแบบสามีภรรยา
เดียว (Monogamy) 

ในปี 2553 หลังการพิจารณาให้สัญชาติไทย ชาวมละบริได้รับการต้ังนามสกุลให้จาก
เจ้าหน้าท่ีรัฐและมิชชันนารี ในชุมชนชาวมละบริแต่ละแห่งจะมีคนท่ีมีนามสกุลแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

- บ้านห้วยหยวก มีประชากรชาวมละบริ 172 คน มี 6 นามสกุล คือ 1) หิรัญคีรี 2) เมลือง
ไพร 3) อนันตพฤกษ์ 4) ไพรนิวาส 5) สุชนคีรี 6) คนธพฤกษ์ 

- บ้านห้วยฮ่อม มีประชากรชาวมละบริ 82 คน มี 7 นามสกุล คือ 1) ศรีชาวป่า 2) ดอยศักด์ิ 
3) ศรีร้องกวาง 4) เจริญคีรีพนา5) ศรีพนาสุข 6) ไพรพฤกษ์ 7) น้ าใจคีรี 

- บ้านท่าวะ มีประชากรชาวมละบริ 36 คน มี 6 นามสกุล คือ 1) ศรีพนาสุข 2) เจริญคีรีพนา
3) เมลืองไพร4) ศรีชาวป่า 5) ไพรศักดิ์ 6) สุชนคีรี 7) 

- ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา มีประชากรชาวมละบริ 61 คน มี 8 นามสกุล คือ 1) ศรีชาวป่า 2) ดอย
ศักดิ์ 3) ศรีร้องกวาง 4) เจริญคีรีพนา5) ศรีพนาสุข 6) ชาวพนาไพร 7) เจริญคีรีพนา 8) สุชนคีรี 
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5.2 การแต่งกาย: 
เครื่องนุ่งห่มของชาวมละบริอาจท าขึ้นมาจากเส้นใยและบางครั้งก็เป็นใบไม้ตามป่า นั่นคือ 

“อะกูกู้ลาม” หรือเปลือกต้นไม้ แต่อาจจะใช้ “อะกูกู้โยน-ร” หรือกาบกล้วยก็ได้แต่ใช้ได้ไม่นานเท่า
เปลือกไม้ บางครั้งก็ใช้เปลือกของต้นปอสาหรือกาบกล้วยท่ีรัดติดกันด้วยเชือกท่ีท าจากเถาวัลย์ แต่
การใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น เปลือกไม้หรือใบไม้ก็ไม่มีการใช้อีกแล้ว เพราะปัจจุบันนี้ชาวมละบริหันมาใช้
เส้ือผ้าท่ีได้รับแจกจากคนภายนอกและบางครั้งก็ซื้อจากตลาดในตัวเมืองด้วย 

 
 เครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ เช่น “ยอก” หรือ ย่ามใส่ของใช้สอยท่ีหญิงมละบริจะน าเปลือก 

“ทะแป้ด” เป็นเถาวัลย์ชนิดหนึ่งมาท าเป็นเชือก ย้อมเชือกด้วยพืชท่ีให้สี เช่น “ทรอม” ให้สีเขียว ราก
ของต้น“ยักสะแว้” ให้สีเหลืองแกมส้ม เป็นต้น การสานย่ามต้องอาศัยเครื่องมืออื่นประกอบด้วย คือ 
“จ้วก” ท ามาจากไม้ไผ่ 

“ก้วย” เป็นกระบุงขนาดใหญ่ท ามาจากไม้ไผ่ ไม่มีฝาปิด เป็นส่ิงท่ีชาวมละบริเรียนรู้จาก
ชาวม้งมานานแล้ว “ปูม” เป็นกระบุงแบบมีฝาปิด สานมาจากหวายท่ีเหนียวกว่าไม้ไผ่มากท าให้
ลวดลายการสานปูมมีความละเอียดมาก ช่วยป้องกันส่ิงของภายในจากน้ าฝนได้ดีกว่า 

 
5.3 อาหาร: 
ชาวมละบริรู้จักพืชป่าท่ีน ามาเป็นอาหารหลายชนิดตามฤดูกาล 

ฤดูกาล พืชท่ีใช้ประโยชน์ 

ยัมทุอูล  
(ฤดูร้อน)  

มันป่า ได้แก่ “ทรูด” “เกล้ว” หรือ “เด้อว” “กว้าย” “แว้-ช” “จะแหรก” 
“ม่า” “กะทาด” กล้วยป่าท่ีกินท้ังส่วนของหยวก “เดาะ” (ปลี) และ “เพละ” 
(ผลกล้วย) ผักกูด (เฉพาะริมห้วย) เดอะราว “เลอมเทิก” หรือมะไฟป่า 

 ยัมแมะ  
(ฤดูฝน) 

มันป่า ได้แก่ “ทรูด” “เกล้ว” หรือ “เด้อว” “กว้าย” “แว้-ช” “จะแหรก” 
“ม่า” “กะทาด” กล้วยป่าท่ีกินท้ังส่วนของหยวก “เดาะ” (ปลี) และ “เพละ” 
(ผล)หน่อไม้ ผักกูด ผักกุมโระ ผักค๊าก เท้ิด “เฮด” หรือเห็ดต่างๆ โดยเป็นเห็ด
ท่ีขึ้นตามขอนไม้ ได้แก่ “ก่า” “ด้ัก” “ตรึเจ้ล” “โต้ล” “ซานรา” เห็ดขึ้นตาม
พื้นดิน ได้แก่ “แนน-ล” “ยอร” “โป้ยส” ยอดฟักทอง ผล “ลมโบะ” พืช
ตระกูลขิงท่ีชาวมละบริกินผลท่ีงอกจากโคนต้นท่ีเรียกว่า “เออะเกละ” ผลของ
ต้นป้าบ และผล “ระเวก” มะม่วง หน่อหวาย 

ยัมตะกาด  
(ฤดูหนาว) 

มันป่า ได้แก่ “ทรูด” “เกล้ว” หรือ “เด้อว” “กว้าย” “แว้-ช” “จะแหรก” 
“ม่า” “กะทาด” กล้วยป่าท่ีกินท้ังส่วนของหยวก “เดาะ” (ปลี) และ “เพละ” 
(ผล) ผักกูด (เฉพาะริมห้วย) ดอกและลูกต๋าว หน่อหวาย ผลฟักทอง 
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 ส าหรับการล่าสัตว์ ขนาดของกลุ่มท่ีร่วมกันล่าสัตว์อาจมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับความ
ช านาญ หากล่าได้สัตว์ใหญ่ เช่น กวาง ก็จะช าแหละในป่าเลย เนื้อกวางท่ีล่านี้ทุกคนเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน ความเป็นเจ้าของ คือ ความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรจึงไม่จ ากัดแต่ในคนท่ีไปล่าด้วยกัน
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแบ่งเนื้อสัตว์ที่ล่ามามีการกีดกันอยู่บ้าง เช่น กรณีท่ีล่าได้สัตว์ใหญ่ เช่น หมี 
หมูป่า ก็จะถูกกันส่วนหัวและส่วนหางไว้ให้กับคนท่ีใช้หอกแทงสัตว์เป็นคนแรก 
  ชนเผ่าพื้นเมือง “มละบริ” พลิกผันตนเองมาพบเจอผู้คนภายนอกมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน 
เนื่องด้วยปัจจัยหลายประการ ประการหนึ่ง คือ นโยบายรัฐในอดีตจากการสัมปทานป่าไม้  ท าให้ป่า
เปิดและสัตว์ป่าสูญหาย พืชป่าสาบสูญ  อีกประการหนึ่ง คือ นโยบายรัฐส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ระยะส้ันประเภทพืชไร่  การท าไร่แบบถางป่าเปิดโล่ง จึงขยายวงกว้างท าให้ป่าไม้หมดส้ิน  ใน
ขณะเดียวกันนโยบายการอนุรักษ์ หรือการพิทักษ์พื้นท่ีป่าเด็ดขาด ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ หรือ
อุทยานแห่งชาติ มีข้อกฎหมายท่ีเคร่งครัด โดย “ผู้พิทักษ์ป่าไม้”  เป็นผู้ดูแลและบังคับใช้กฎหมาย แต่
ผลจากการด าเนินการก็ปรากฏเห็นชัดเจนแล้วว่า “ไม่เป็นผล” ป่าไม้จากร้อยละ 50 – 60 ของพื้นท่ี
ประเทศ ลดลงเหลือไม่ถึงร้อยละ 35 ในปีปัจจุบัน  

มีค าถามและค าบอกเล่ามากมายถึง “มละบริ” ว่าเป็นกลุ่มคนด้ือรั้น ไม่สนใจการพัฒนา 
ส่งเสริมสนับสนุนอะไรให้ก็ไม่ท าตาม  หาควาย หมู เป็ด ไก่ให้เล้ียงก็ดูแลไม่ได้ ปล่อยให้ตาย และฆ่า
กินกัน ไม่มีความรับผิดชอบ พัฒนายาก มุ่งแต่จะเข้าป่าอย่างเดียว นั่นคือเสียงบ่นของคนอาสาท่ีจะ
พัฒนา “มละบริ” หลายคนท่ีเป็นตัวแทนองค์กรรัฐต่อชุมชนมละบริ  แต่ไม่ได้ยินเสียงบ่นจาก
มิชชันนารีชาวอเมริกันท่ีอยู่กับชุมชนมละบริในอ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่เลย และยังคงมีครอบครัว
มละบริอยู่ร่วมกับมิชชันนารีได้ ถึงแม้จะมีชาวมละบริบางคน บางครอบครัวแยกตัวเองออกมาก็ตาม  
จึงเป็นค าถามย้อนกลับมาท่ีกลุ่มงานของรัฐหรือฝ่าย “ราชการ” ท้ังหลายว่า ท าไมบูรณาการกันหลาย
หน่วยงานแล้วจึงพัฒนาชาวมละบริให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นไม่ได้ดังใจ   

ชาวมละบริ ในพื้นท่ีสองจังหวัดทางเหนือของไทย คือ แพร่และน่าน จากการส ารวจและ
ติดตามของอาสาเยาวชนมละบริท่ีมีโอกาสได้เรียนจบ ม.ปลาย จ านวนหนึ่งและได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาให้เข้าไปท างานในโครงการภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน พร้อมครอบครัวจ านวนหนึ่ง ได้ติดตามประชากรมละบริ พบจ านวนประมาณ 200 กว่าครัวเรือน
ใน 5 หมู่บ้าน  โดยท่ีบ้านห้วยฮ่อม และบ้านผาสุก สองหมู่บ้านนี้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีกว่า
อีก 3 หมู่บ้าน เพราะบ้านห้วยฮ่อมดูแลโดยมิชชันนารี และบ้านผาสุกอยู่ดูแลโดยโครงการภูฟ้า  ส่วน
บ้านห้วยลู่ ยังไม่ทราบผลจากการพัฒนาโดยหน่วยงานรัฐหนึ่งท่ีน ากลุ่มครอบครัวมละบริไปดูแล และ
บ้านท่าวะก าลังติดตามวิถีชีวิตและส ารวจข้อมูลเพิ่มเติมในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิและความมั่นคง   

 
5.4 ศาสนา/ความเชื่อ 
พิธีกรรมส้าคัญ : 
“พิธีเมาะโล่นเปียะเด้อ” (สู่ขวัญสัตว์) เป็นพิธีกรรมเพื่อขอขมาต่อส่ิงเหนือธรรมชาติโดยผ่าน

ผู้อาวุโสท่ีเป็นผู้ชายเป็นผู้ประกอบพิธี ส่ิงเหนือธรรมชาติในฐานะผู้ดูแลส่ิงต่างๆ ในป่าอยู่ในฐานะท่ีเป็น
เจ้าของทรัพยากร ชาวมละบริจึงเป็นเพียงผู้ขอใช้ในส่ิงท่ีมีเจ้าของดูแลอยู่ การน าส่ิงของผู้อื่นมาใช้
โดยเฉพาะกับส่ิงเหนือธรรมชาติจึงต้องมีการขอขมา 
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การบ้าบัดรักษา : 
สาเหตุการเจ็บไข้ได้ป่วยในความคิดของชาวมละบริ สามารถเกิดได้หลายสาเหตุด้วยกัน ท้ัง

ท่ีมาจากสัตว์ป่า จากพืชและส่ิงเหนือธรรมชาติ อาศัยสมุนไพรใช้รักษาอาการต่างๆ เช่น 
 

ช่ือพืชสมุนไพร ลักษณะ/ใช้รักษา 

“สะอาล” 
เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กพบได้ท่ัวไปตามป่า เอาใบมาต้มแล้วน าน้ ามาลูบตาม
แขน หน้าและล าตัวเพื่อเอาเหล็กในผ้ึงออก 

“เบอะเวรง” ท่ีน ายางจากรากมาท าเป็นยาทาแผลสด แผลจากฝีอักเสบ 

“แย-้ช” 
เป็นเถาวัลย์ท่ีน ามาค้ันเอาน้ าจากเถามาเพื่อรักษาอาการปวดท้องและฝี
หนอง 

“ป้าบ” 
พืชตระกุลข่า น าหัวใต้ดินมาต้มกับน้ าแล้วน ามาด่ืมและลูบตามหน้ากับ
ล าตัวเพื่อรักษาอาการเป็นไข้ไม่สบาย 

“ตะรอน” น าหัวใต้ดินมาต้มใช้น้ าด่ืมแก้อาการไข้และปวดหัว 

 
ในกรณีท่ีถูกเสือท าร้าย การรักษาพยาบาลเป็นส่ิงท่ีท าได้ยาก หากโดนเสือกัดตายทันที พี่น้อง

ก็จะท้ิงศพไว้ท่ีนั่น แล้วก็รีบย้ายหนีไปอยู่ ท่ีอื่นไกลๆ แต่กรณี “รว้ายกรึบมลา มลากะบ่บื้น-ล” 
หมายถึง เสือกัดแล้วคนไม่ตาย กรณีแบบนี้คนท่ีถูกเสือกัดต้องเสียสละตนเอง เพราะเสือจะตามกล่ิน
เลือดของคนบาดเจ็บ โดยคนท่ีถูกเสือท าร้ายนั้นจะปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้รอให้เสือมากิน หากมี
เวลานานพอพี่น้องจะช่วยกันท า “ลวย” หรือไม้ปลายแหลมเอามาปักรอบโคนต้นไม้ เมื่อเสือมาถึงก็
จะกระโจนข้ามลวยไปเพื่อปีนต้นไม้ข้ึนไปกินคนเจ็บ แต่ยามลงเมื่อคาบคนเจ็บลงมาท้ังเสือและคนเจ็บ
ก็จะตกลงมาถูกลวยแทงตายท้ังคู่ และท้ังคู่ก็จะมีเสือตัวอื่นมากินต่อไป 
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6. ปัญหาหลักที่ชนเผ่าพื้นเมืองมละบริเผชิญ  
ความเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรงในปัจจุบัน การท่ีสัตว์ป่าขนาดใหญ่ได้ลด

จ านวนลงอย่างมากและบางชนิดในพื้นท่ีก็ไม่มีแล้วนั้น ท าให้บริบทการประกอบพิธีอันเป็นความรู้หนึ่ง
ท่ีชาวมละบริใช้จัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติและส่ิงเหนือธรรมชาติได้ขาดหายไปจาก
บริบททางสังคมพร้อมๆ กับการสูญเสียความรู้ในการจัดการสังคมของผู้คนด้วย 

กระแสการท่องเท่ียวที่เข้ามาสู่สังคมชาวมละบรินั้น เริ่มข้ึนในช่วงต้นทศวรรษ 2530s โดยรับ
ผลจากการเปิดตัวภาพยนตร์ 2 เรื่อง คือ 1) The God Must Be Crazy อันเป็นภาพยนตร์จาก
ต่างประเทศท่ีสร้างขึ้นในต้นทศวรรษ 2520s และ 2) ตะวันยิ้มแฉ่ง อันเป็นภาพยนตร์ไทยท่ีสร้าง
ในช่วงปี 2527-2528 โดยเลียนแบบภาพยนตร์เรื่องแรกท่ีน าชาวคุงท่ีเป็นกลุ่มเก็บของป่าล่าสัตว์ใน
ทวีปแอฟริกามาร่วมแสดงด้วย แต่ส าหรับตะวันยิ้มแฉ่งได้น าเอาชาวมละบริมาแสดงแทน (ดู ศักรินทร์ 
ณ น่าน 2548) จึงอาจกล่าวได้ว่า ภาพยนตร์เรื่อง ตะวันยิ้มแฉ่ง ท าให้ภาพลักษณ์ของกลุ่มคนท่ีลึกลับ
ก็ค่อยๆ เปล่ียนมาสู่การเป็น “กลุ่มชนดึกด าบรรพ์ท่ีแปลกประหลาด หาดูยาก ไร้เดียงสา ขี้อาย” 
ฉะนั้น การพัฒนาและอนุรักษ์ชาวมละบริของรัฐในช่วงหลังนี้ จึงหมายถึงการน าชาวมละบริเข้าสู่
ระบบตลาดทุนนิยมด้วย 

อย่างไรก็ตาม การท่องเท่ียวชาวมละบริท่ียังคงมีอยู่ในปัจจุบัน มีเพียงชาวมละบริบ้านห้วย
หยวก ต าบลแม่ขะนิง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เท่านั้นท่ีถือได้ว่าเป็นพื้นท่ีซึ่งยังคงมีการท่องเท่ียว
อยู่มาจนถึงปัจจุบัน (Cohen 2004) 

จากการส ารวจท่ีบ้านห้วยหยวกของผู้เขียนเมื่อปี 2546-2547 (ศักรินทร์ ณ น่าน 2548) 
พบว่า การน านักท่องเท่ียวมาดูชาวมละบริในพื้นท่ีบ้านห้วยหยวกมีอยู่ 2 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่ การ
แสดงภายในชุมชนกับการแสดงภายนอกชุมชน ส าหรับบริษัททัวร์ท่ีจัดเส้นทางท่องเท่ียวจะมีท้ังท่ีอยู่
ในจังหวัดน่านและต่างจังหวัด โดยหากเป็นการแสดงภายในชุมชน บริษัทจะพานักท่องเท่ียวเข้ามาชม
พื้นท่ีต่างๆ ในชุมชนซึ่งหมายถึง การพานักท่องเท่ียวเดินชมตัวชุมชน และมักมีบ้านของชายมละบริสูง
วัยเป็นจุดหมายหลัก การแสดงภาพการด ารงชีวิตของชาวมละบริจะไม่มีความแตกต่างกันในเชิง
รูปแบบระหว่างการแสดงภายในกับภายนอกชุมชน แต่การท่องเท่ีย วภายนอกชุมชนนั้นก็มีส่ิงท่ี
แตกต่างออกไป คือ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับชาวมละบริ ท้ังนี้เพราะบริษัทท่องเท่ียวมักจะให้ข้อมูลท่ีไม่
ตรงกับความเป็นจริง โดยท่ีมัคคุเทศก์มักบอกกับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติว่า ชาวมละบริยังคงใช้ชีวิต
ในป่า อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง ไม่มีการตั้งชุมชนเป็นหมู่บ้านเหมือนชาวเขาท่ัวไป ต่อมาภายหลังผู้เขียนได้
ทราบจากชาวม้งบ้านห้วยหยวกว่า บริษัทท่องเท่ียวจะโทรศัพท์ติดต่อมายังผู้ใหญ่บ้านชาวม้งบ้านห้วย
หยวกให้จัดคณะนักแสดงมละบริรอไว้ยังจุดท่ีบริษัทจะพานักท่องเท่ียวเดินเข้ามา 

กล่าวโดยสรุปส าหรับสถานภาพด้านการรับบริการด้านการศึกษา จะเห็นว่า เมื่อผ่านต้น
ทศวรรษ 2540s เป็นต้นมา ชาวมละบริมีการลงหลักปักฐานมากขึ้นแล้ว การศึกษาท่ีจัดให้ชาวมละบริ
ก็เริ่มมีหลายรูปแบบของการให้บริการมากขึ้น ดังท่ีมีจ านวนผู้เรียนและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเข้า
กับกลุ่มผู้เรียนแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นท่ี โดยมีท้ังการศึกษาในโรงเรียน ท่ีในปัจจุบันมีเด็กชาวมละบ
ริจ านวนมากได้เข้าเรียนในโรงเรียนท้ังระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียนในสาย
อาชีวศึกษา ท้ังยังมีการจัดการศึกษานอกระบบให้กับชาวมละบริในชุมชนจัดต้ังใหม่โดยผ่านศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนท่ีใช้หลักสูตรส าหรับผู้ใหญ่ท่ีมีอยู่แล้วในระบบของการศึกษานอกโรงเรียน แต่ก็ได้เริ่ม
ปรับมาสู่การสร้างบทเรียนท่ีผู้เรียนจะสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพเล้ียง
ตนเองได้ พร้อมกันนี้ยังมีชาวมละบริบางส่วนท่ีได้รับพัฒนาฝีมือแรงงานในหน่วยงานของรัฐ เช่น ศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดน่าน ได้จัดสอนชาวมละบริในวิชาช่างไม้ ช่างยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
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องค์กรศาสนาและองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีพยายามเข้ามาด าเนินงานด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชน
ชาวมละบริด้วยเช่นกัน 

 
 
  

ภาพท่ี 5 เยาวชนของชมุชนมละบริท าแผนท่ีชมุชน 

 

ภาพท่ี 6 เก็บข้อมลูเพ่ือจดัท าฐานข้อมลูมละบริ 
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