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เรื่อง ชนเผาลีซู (LISU)

รายละเอียด

           ตาํนานของลีซู ลีซู มีตาํนานเลาคลายๆ  กบัชนเผาหลายๆ  เผาในเอเชยีอาคเนยถงึน้ําทวมโลกครัง้ใหญ ซึ่ง

มีผูรอดชีวิตอยูเพียงหญิงหน่ึงชายหน่ึงซึ่งเป็นพี่น องกัน เพราะไดอาศัยโดยสารอยูในน้ําเตาใบมหึมา พอน้ําแหง

ออกมาตามหาใครก็ไมพบ จึงประจักษใจวาตนเป็นหญิงชายคูสุดทายในโลก ซึ่งถาไมสืบเผามนุษยชาติก็ตองเป็น

อันสูญพันธุสิน้อนาคต แตก็ตะขิดตะขวางใจในการเป็นพี่น อง เป็นกําลังจึงตองเสี่ยงทายฟังความเห็นของสิ่ง

ศักดิส์ิทธิ ์ทัง้หลาย เห็นมีโมอยูบนยอดเขาจึงจับตัวครกกับลูกโมแยกกันเข็นใหกลิง้ลงจากเขาคนละฟาก โมเจา

กรรมพอจะถึงตีนก็ไมยอมหยุดน่ิง อุตสาหกลิง้ออมตีนเขาไปรวมกันเขารูปเดิมอยางดิบดี ไมวาจะลองเสี่ยงทาย

ดวยอะไรก็จะไดผลแบบน้ีทัง้นัน้ พี่ชายน องสาวเห็นวาพระเจายินยอมพรอมใจใหสืบพันธุแนๆ จึงตัง้หน าตัง้ตา

ผลิต ทัง้ลูกชายทัง้ลูกสาวซึ่งจับคูกันเป็นตนเผา ความหมายคําวาลีซู ลีซอ ไดชื่อวาเป็นเผาที่แตงกายมีสีสรรสดใส

และหลากสีมากที่สุดในบรรดาชาวเขาทัง้หมด ความกลาในการตัดสินใจ และความเป็นอิสระชนสะทอนออกมาให

เห็นจากการใชสีตัดกัน อยางรุนแรงในการเครื่องแตงกาย คนอื่นเรียกวาลีซอ แตเรียกตนเองวา “ลีซู” (คําวา “ลี

” มาจาก “อิห๊ลี่” แปลวา จารีต ประเพณีหรือวัฒนธรรม “ซู” แปลวา “คน”) มีความหมายวากลุมชนที่มีขนบ
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ธรรมเนียม จารีตประเพณี และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ของตนเอง หากมองในแงวัฒนธรรมและ

บุคลิกภาพแลว อาจกลาวไดวาชาวลีซูเป็นกลุมชนที่รักอิสระ มีระบบจัดการความสัมพันธทางสังคมที่ยืดหยุน เป็น

นักจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะไมยอมรับสิ่งใหมโดยไมผานการเลือกสรร และจะไมปฏิเสธวัฒนธรรมที่แตกตาง

โดยไมแยกแยะ ดวยเหตุน้ีเองทําใหชาวลีซูมีศักยภาพในการปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลงได เป็นอยางดี ควา

มเป็นมา ลีซู หมายถึง ผูใฝ รูแหงชีวิต มีภาษาพูดในกลุมหยี (โลโล) ตระกูลธิเบต-พมา ๓๐% เป็นภาษาจีนฮอ ตน

กําเนิดของลีซูอยูที่ตนน้ําสาละวิน และแมน้ําโขงทางตอนเหนือของธิเบต และทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของ

มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

          ชาวลีซูไดอพยพเขาสูเขตประเทศไทย เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๖๔ กลมุแรกมี ๔ ครอบครวั มาตัง้ถิน่ฐานเป็น

ชุมชนครัง้แรกอยูที่บานหวยสาน อ.เมือง จ.เชียงราย ตอมามีอีก ๑๕ ครอบครัวอพยพตามมาดวยในปีเดียวกัน ลี

ซูไมมีภาษาเขียนของตนเอง แตสําหรับลีซูที่นับถือเป็นคริสเตียน กลุมมิชชัน่นารีไดใชอักษรโรมันมาดัดแปลง

เป็นภาษาเขียนของชนเผาลีซู อยูไดโดยประมาณ ๕-๖ ปี ก็มีการแยกกลุมไปอยูหมูบานดอยชาง ทํามาหากินอยู

แถบ ต.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย ลีซูแบงออกเป็น ๒ กลุมยอย คือ ลีซูลาย กับลีซูดํา ชาวลีซูที่อยูใน

ประเทศไทยเกือบทัง้หมด เป็นลีซูลาย สวนลีซูดํา จะอยูในประเทศจีน พมา อินเดีย และไทย ในประเทศไทยมี

ชุมชนลีซูอาศัยอยู ๙ จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน พะเยา ตาก กําแพงเพชร เพชรบูรณ สุโขทัย

และลําปาง ตระกูลดัง้เดิมของชาวลีซูเดิมมี ๖ กลุม คือ น้ําผึ้ง (เบี่ยซือวี) ไม (ซือผา) ปลา (งัวะผา) หมี แมลงขาว

สาลี และกัญชง ตระกูลน้ําผึ้งใหญที่สุด แตกออกเป็นอีก ๓ กลุมยอย มีอยู ๙ สายตระกูลจากการแตงงานขามเผา

กับชาวจีนฮอ เชน ลี ยาง วาง เหยา วู เขา โฮ จู และจาง ในกลุมน้ี ยาง และลีเป็นกลุมใหญที่สุด

         ชาวลีซูนับถอืบรรพบรุษุและบชูาเทพเจาโดยมีผนํูาสองคน คอื ผนํูาทางดานวฒันธรรม (มอืหมอืผะ) และ ผู

ประกอบพิธีกรรม (หน่ีผะ) ประชากร ในกลางปี พ.ศ. ๒๕๒๖ มีลีซูประมาณ ๑๘,๐๐๐ คน กระจายกันตัง้หมูบาน

ราว ๑๑๐ หมู อยูในเมืองไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ สํารวจประชากรลีซูไดประมาณ ๗,๕๐๐ คน คิดเป็นอัตราเพิ่ม ๓.

๖% ตอปี ตลอดระยะ ๒๕ ปี ที่ผานมาซึ่งสวนใหญเป็นการเพิ่มโดยธรรมชาติ เพราะมีการอพยพเขามาขึ้นเรื่อยๆ

ในปี ๒๕๒๖ น้ีมีประชากรลีซูอยูในพมา ๒๕๐,๐๐๐ และในจีนราว ๕๐๐,๐๐๐ คน มีหลายรอยครอบครัวที่เขามาอยู

ในทางชายแดนของตะวันออกฉียงเหนือ แตไมมีอยูในลาว และเวียดนามเลย ลีซูในไทยนัน้อยูในเขตจังหวัด

เชียงใหมราว ๔๗% เชียงราย ๒๓ % แมฮองสอน ๑๙% อีก ๑๑% กระจัดกระจายกันอยูใน พะเยา ตาก กําแพง

เพชร เพชรบูรณ และสุโขทัย ลีซูในเมืองไทยปัจจุบันแตกตางไปจากชนเผาในตอนเหนือของพมามากมาย อาจ

เป็นเพราะไดแยกแตกตัวมาจากจีนสวนใหญหลายชัว่คนแลว แถมยังมีการสมรสกับจีนฮอ จนผสมผสานกันถึง

ขัน้เรียกตนเองวา ลีซูจีน ไปเลย

         ประชากรลีซูจากการสํารวจในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ของสถาบันวิจัยชาวเขามี ๓๐,๙๔๐ คน ๑๕๑ หมูบาน ๕,๑๑๔

ครัวเรือน คิดเป็น ๔.๑๑% ของประชากรชาวเชาทัง้หมด อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม ๒๓% จังหวัดเชียงราย
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๑๙% จังหจัดแมฮองสอน ๑๑% และกระจายทัว่ไปในจังหจัด พะเยา ตาก กําแพงเพชร เพชรบูรณ สุโขทัย

         องคกรชาวบานของลีซูในอดีต และในปัจจุบัน

         ๑. ฆวาทูว (ผูนําชุมชน) ตําแหนงน้ีจะถูกคัดเลือกและแตงตัง้โดยชาวบาน

         ๒. มือหมือผะ (ผูนําดานพิธีกรรม) ตําแหนงน้ีจะถูกกําหนดหรือแตงตัง้โดย อาปาโหม ตองผานตามพิธี

เสี่ยงทายกอนและแตละชุมชนมี มือหมือ ไดเพียงคนเดียว ทําหน าที่ดานพิธีกรรม และเป็นตัวกลางระหวางเทพ

พิทักษในหมูบาน และทําหน าที่ประกาศในวันสําคัญ ๆ

         ๓. หน่ีผะ (หมอผี) เป็นบุคคลที่คัดเลือก และกําหนดโดยวิญญาณบรรพบุรุษของตระกูล ทําหน าทีเชื่อมโยง

ระหวางโลกมนุษยกับโลกของผี

         ๔. โชโหมวโชตี (ผูอาวุโส) บุคคลที่มีอายุ และเป็นที่เคารพนับถือของลูกบาน

         ในปัจจบุนั ๑. ฆวาทูว (ผนํุาชมุชน) เป็นผใูหญบานทางการ ๒. มอืหมอืผะ (ผนํูาดานพธิกีรรม) ตาํแหนงการ

ถูกแตงตัง้ยังเหมือนเดิม ๓. ผูชวยผูใหญบาน ๑-๒ คน โดย ฆวาทูว เป็นผูแตงตัง้ ๔. อบต ทางการชุมชนเป็นผู

แตงตัง้ ทําหน าที่บริหารหมูบาน และดึงงบประมาณ ๕. คณะกรรมการในหมูบาน ๖. ที่ปรึกษา โชโหมวโชตี (ผู

อาวุโส) ๗. หน่ีผะ (หมอผี) ทําหน าที่พิธีกรรมตางๆ สําหรับองคกรชาวบานลีซู (องคกรชนเผา) ในอดีตนัน้ไมคอย

ชัด แตจะเดนในการรวมกลุมเครือญาติในตระกูลเดียวกัน ซึ่งถือวาเป็นองคระหวางชุมชนลีซู มีบทบาทมากใน

สังคมลีซูในอดีต ในปัจจุบันกลุมเครือญาติยังคงมีการรวมกลุมที่ทําพิธีกรรมที่เกี่ยวของทัง้เครือญาติ

คําสําคัญ : ชนเผาลีซู (LISU)

ที่มา : สภาวัฒนธรรมอําเภอคลองลาน. (2549). วัฒนธรรมทองถิ่นและภูมินามหมูบานตําบลคลองลาน
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