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การนับถือผีและการอนุรักษ์ป่าไม้ในลุ่มนํ �าโขง 

 
 

การนับถือผีและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ในมณฑลยนูนาน ประเทศจีน  ลาว  ภาคอีสานของไทย และทางตะวนัตกเฉียงเหนือของลุม่นํ %าแม่

โขงในเวียดนาม คนไท ฮานี และกลุม่ชาตพินัธุ์อื.นๆ ยงัคงมีการนบัถือผีที.สิงสถิตอยูใ่นป่า รวมทั %งสิ.งต้องห้าม
ทั %งหลายที.คนยงัคงยึดถือมาจนถึงวนันี %เมื.อจะใช้ประโยชน์จากป่า พิธีการเซน่ไหว้ผีถือเป็นการเบกิทางเพื.อ
ขอใช้ประโยชน์จากป่า และการขออนญุาตตดัไม้ 

 

กลุ่มชาติพนัธ์ุ พื �นที& การละเอียดการนับถอืผี แหล่งที&มา     

ชนเผา่ฮานี  
(อาขา่ ใน
ภาคเหนือของ
พมา่ ลาว ไทย) 

ยนูนานใต้ ประเทศจีน 
และตามแนวชายแดนทาง
เหนือของพมา่ ลาว และ
เวียดนาม 

ชนเผา่ฮานีเชื.อวา่ผีมีที.อยูข่องตนเอง (ในบงึ หนองนํ %า 
โขดหิน และต้นไม้พิเศษบางชนิด) ผีสว่นมากจะสงิสถิต
อยูใ่นป่า  ถือเป็นข้อห้ามที.ชนเผา่ฮานีจะเก็บของป่า ลา่
สตัว์ หรือตดัต้นไม้ในผืนป่า 

Xu et al. (2005) 

ยนูนานใต้  ภาค
ตะวนัออกของพมา่ พื %นที.
ภเูขาของลาว ตอนเหนือ
ของไทย ภาคตะวนัตก
เฉียงเหนือของเวียดนาม 

ชนเผา่ไทมีความเชื.อตามจารีตวา่ ป่าไม้ สตัว์ และต้นไม้ 
มีพลงัเหนือธรรมชาติ ถ้ากระทําการใดๆ ที.ไมเ่หมาะสม
ที.เป็นการลบหลูใ่ห้สิ.งศกัดิ;สทิธิ;โกรธก็จะทําให้เกิดภยั
พิบตัิโชคร้ายกบัหมูบ้่าน  ชนเผา่ไทสนบัสนนุให้อยู่
อยา่งกลมกลนืกบัสิ.งแวดล้อม    

Xu et al. (2005) 

ชนเผา่ไท 

อําเภอเดยีนเบียนดอง 
จงัหวดัลายเชา เวยีดนาม  

ชาวไทมีผืนป่าศกัดิ;สทิธิ;ที.ผีบรรพบรุุษสงิสถิตอยูเ่พื.อ
ปกป้องหมูบ้่าน ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนละเมิดผืนป่าศกัดิ;สทิธิ;นี %
จิตวิญญาณของผู้นั %นจะถกูโขมยไป และเชื.อวา่คนผู้นั %น
จะเป็นบ้าหรือถึงตาย เพื.อเป็นการขอขมา ผู้บกุรุกป่า
จะต้องถกูลงโทษตามกฎของหมูบ้่าน และต้องมกีารฆา่
ควายหรือสตัว์เพื.อเป็นการสงัเวย ในทางกลบักนั ผืนป่า
ศกัดิ;สทิธิ;ก็เป็นพื %นที.สว่นกลางของหมูบ้่าน รายได้จาก
การขายของป่าก็จะนําเข้ากองทนุของหมูบ้่านเพื.อเป็น
เงินหมนุเวียนใช้จ่าย ตา่งๆ    

(Tran et al. 
(2007) 

ลาว ภาคอีสานของไทย ในชมุชนลาวทางภาคอีสานของไทยเรียกผืนป่าที.
ชาวบ้านเคารพนี %วา่ ป่าดอนปตูา เและเชื.อวา่ผีสงิสถิต
อยู ่ แม้วา่มีการตดัไม้อยา่งมากในภาคอีสานของไทย 
แตว่า่ป่าดอนปตูาก็ยงัอยูใ่นสภาพที.ดี บางพื %นที.ก็ได้รับ
การจดัให้เป็นผืนป่าอนรัุกษ์ หรือพื %นที.ป่าชมุชนและเป็น
เป้าหมายของความพยายามในการอนรัุกษ์สมยัใหม ่
   

สมัภาษณ์โดย
แมโ่ขงว้อช  
Mekong Watch 
(2012)  

ตาราง: ตัวอย่างของการนับถือผป่ีาศักดิ�สิทธิ�ในลุ่มนํ!าโขง 
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ป่าศักดิ*สิทธิ*ในแขวงสะหวันนะเขต ลาว 

ผืนป่าที.เรียกวา่ ดอนนาธาต ุหนองลม ในหมู่บ้านที.ชื.อวา่ พระธาตอิุง-ฮงั เมืองไกรสร (เดมิเรียกว่า 
กนัตาบรีุ) แขวงสะหวนันะเขต ตอนกลางของลาว ถกูเก็บรักษาไว้อยา่งดี ตามบนัทึกของหมูบ้่านป่าผืนนี %มี
พื %นที.ประมาณ 26,875 ไร่ และเป็นพื %นที.แหลง่ต้นนํ %าที.สําคญั ปัจจบุนันี %เป็นพื %นที.ป่าอนรัุกษ์ (ป่าสงวน) 
อยา่งไรก็ดีป่าผืนนี %เดมิเป็นที.เคารพของชาวบ้านเพราะเชื.อวา่มีผีที.อํานาจสิงสถิตอยูแ่ละความเชื.อนี %ยงัคงอยู่
มาจนถึงปัจจบุนันี % ในแขวงสะหวนันะเขตเรียกผืนป่าเหลา่นี %วา่ ป่ามะเหสกั  

ในหมูบ้่านมีวดัซึ.งมีเจดีย์สงูเรียกวา่ พระ
ธาตอิุง-ฮงั ซึ.งเป็นที.เคารพอยา่งสงูของชาวบ้าน 
ข้อห้ามของป่าในขณะนี %ใช้คําสอนในแง่พทุธ
ศาสนาอธิบายวา่ พื %นที.หนองบงึตามชายป่าที.
เรียกวา่ หนองลม เป็นพื %นที.ที.ผีสิงสถิตอยูแ่ละห้าม
เข้าไปหาปลาหรือลา่สตัว์บางชนิดซึ.งตามศาสนา
พทุธเป็นสตัว์ที.ห้ามนํามากิน (เชน่ ง ูลิง เป็นต้น)  

ในเดือนมีนาคมของทกุปีตามปฏิทิน
จนัทรคตปิระเพณีการเซน่ไหว้ผีจะถกูจดัขึ %น โดย
การถวายข้าวปลาอาหาร ยกเว้นเนื %อหม ูเหล้า ทกุ

วนันี %ชาวบ้านยงัเชื.อวา่ถ้านําผลผลิตจากป่า ตดัต้นไม้โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากผี และละเลยพิธีการเซน่ไหว้ผี
ถือเป็นข้อห้าม และถ้ามีใครละเมิดข้อห้ามดงักลา่วก็จะทําให้เกิดการเจ็บป่วยหรือตายของคนในหมูบ้่าน มี
การเลา่ขานกนัมาว่า เมื.อหลายสิบปีก่อนในบางหมูบ้่านพิธีกรรมทางพทุธศาสนามีความสําคญักว่า คนเฒา่
คนแก่จงึเลิกพิธีการเซน่ไหว้ผี โดยในขณะที.กําลงัประกอบพิธีทางพทุธศานาได้เกิดพายพุดัเฉพาะหมูบ้่านนี %
เสียหาย ชาวบ้านจงึสํานกึได้วา่จะต้องทําพิธีเซน่ไหว้ผีตอ่ไป  ยิ.งไปกวา่นั %นยงัมีการเลา่ขานกนัอีกว่าถ้าผู้ใด
ในหมูบ้่านละเมิดข้อห้าม เหตกุารณ์ประหลาดก็จะเกิดขึ %น อย่างเชน่ ม้าลอ่งหนวิ.งรอบหมูบ้่านตลอดทั %งคืน 
เป็นการรู้กนัโดยทั.วไปวา่ถ้าใครละเมิดข้อห้าม ชาวบ้านจะปรึกษาหารือและจะมีพิธีการเซน่ไหว้ผีเพื.อขอขมา 
เพื.อป้องกนัหายนะที.จะเกิดขึ %นกบัหมู่บ้าน  
 

ความยั&งยืนของการใช้ป่าศักดิ*สิทธิ* 
ขณะที.ชาวบ้านยงัคงเคารพยําเกรงป่า แตพ่วกเขาก็ยงัคงใช้ป่าอยูท่กุวนั ยงัคงตดัต้นไม้ถ้าได้รับ

อนญุาต จากข้อมลูของเจ้าหน้าที.ของหมู่บ้าน ราว 100 ครอบครัวจากทั %งหมด 360 ครอบครัวในหมูบ้่านพระ
ธาตอิุน-ฮงัยงัคงใช้ประโยชน์จากป่า รวมทั %งอีกหลายครอบครัวจาก 13 หมูบ้่านรอบๆ พื %นที. โดยในฤดกูาร
เก็บเห็ดชาวบ้านจากพื %นที.ที.หา่งออกไปก็มา ในป่าผืนนี % ชาวบ้านจะเก็บเห็ด หญ้าธรรมชาต ินํ %าผึ %งและยาง

หอปู่ตา หรือศาลผี จงัหวดัศรีสะเกษ ประเทศไทย 
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ไม้เพื.อใช้เป็นเชื %อเพลิง ปัจจบุนันี %ผืนป่าแหง่นี %ได้เป็นป่าอนรัุกษ์จงึห้ามเก็บฟืน เพราะว่าจํานวนชาวบ้านที.
เก็บฟืนเพื.อนําไปขายมากขึ %นกวา่นําไปใช้เอง ดงันั %น จงึมีความจําเป็นที.จะต้องมีมาตรการปกป้องผืนป่านี % 

ยิ.งกวา่นั %น ผลิตผลจากป่าหมายถึงรายได้ ในหน้าแล้งชาวบ้านจะเก็บยางไม้ที.เรียกวา่ นํ�ามนัยาง ใช้
เป็นเชื %อเพลิงสําหรับคบไฟที.เรียกวา่ กระบอง เนื.องจากในลาวมีการไฟฟ้าใช้อย่างทั.วถึง ดงันั %นคบไฟจงึไมไ่ด้
ใช้เพื.อให้แสงสวา่งแตนํ่าไปขายเพื.อใช้เป็นเชื %อไฟในการจดุเตาถ่าน บางสว่นยงัสง่มาขายในไทย วิธีการเก็บ
ยางไม้ ชาวบ้านจะเจาะรูที.ลําต้นไม้ จดุไฟในรอยที.เจาะไว้เพื.อนํายางไม้ออกมา ทกุๆ สองสามปี ชาวบ้านจะ
เจาะรูใหม ่จะไมใ่ช้รอยเก่าอีกมนัจงึฟื%นคืนมา วิธีการนี %จงึไมไ่ด้ทําให้ต้นไม้ตาย 

ตามประเพณีดั %งเดมิ ป่าเตง็รังจะเป็นของครอบครัวใดครอบครัวหนึ.ง และมีสิทธิในการเก็บยางไม้
จากมนั ครอบครัวหนึ.งอาจเป็นเจ้าของต้นไม้ 7 หรือ 8 ต้น มากสดุคือ 10 ต้น ชาวบ้านมีสิทธิเก็บยางไม้แต่
ห้ามตดั สิทธินี %จะสง่ตอ่ให้คนรุ่นตอ่ไป 

 

วิกฤตของป่าศักดิ*สิทธิ* 
ในภาคกลางของลาว ผืนป่าศกัดิ;สิทธิ;บางแหง่กลายเป็นป่าอนรัุกษ์ ตวัอย่างของความสมัพนัธ์ที.

หยั.งลกึระหวา่งชีวิตผู้คนและป่าไม้เห็นได้จากกรณีที.หมู่บ้าน ดอนนาธาต ุหนองลม ซึ.งชาวบ้านได้จํากดัการ
เก็บฟืนซึ.งชาวบ้านเป็นผู้ ริเริ.มกนัเอง จงึเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการจดัการทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพโดยชาวบ้านเอง 

อยา่งไรก็ตาม ป่าซึ.งครั %งหนึ.งถกูปกป้องโดยความเคารพยําเกรงผีของชาวบ้าน ในปัจจบุนักําลงัถกู
คกุคามจากการขยายตวัการทําสวนป่า เชน่ การปลกูยางพารา ไม้เนื %ออ่อน รวมทั %งการทําไร่อ้อย เพราะ
ธุรกิจเหลา่นี %สว่นมากมกัจะเกี.ยวข้องกบัการตดัไม้ธรรมชาต ิยิ.งไปกวา่นั %น ลาวพฒันาประเทศให้ทนัสมยั
อยา่งรวดเร็ว ดงันั %นความต้องการผลิตภณัฑ์จากป่าที.ไมใ่ชเ่นื %อไม้จงึมีสงู และมีความสนใจที.จะตดัไม้ในป่า
เตง็รังเป็นอยา่งยิ.ง ลาวมีนโยบายที.จะเพิ.มพื %นที.ป่าด้วยการทําป่าไม้เชิงพาณิชย์ แตเ่ทา่ที.ผา่นมา มีรายงาน
เกี.ยวกบัการใช้โครงการวนเกษตรหรือเกษตรป่าไม้บงัหน้าเพื.อตดัไม้ธรรมชาติ 

การอนรัุกษ์ป่าไม้ที.มีประสิทธิภาพในพื %นที.ลุม่นํ %าโขงไมไ่ด้ต้องการแคก่ารมีจํานวนสตัว์และพืช
หลากหลายและความมั.นคงทางอาหารเทา่นั %น แตห่มายถึงการเรียกร้องให้เคารพคณุคา่ของป่าซึ.งถกู
ปกป้องโดยชาวบ้านและผี เป็นเรื.องสําคญัมากที.จะริ.เริ.มการจดัการป่าอยา่งเหมาะสมในภมูิภาคและต้องไม่
หมกมุน่จนเกินไปกบัเป้าหมายที.เป็นตวัเลขเท่านั %น 
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