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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการด�าเนินพิธีกรรม	ความส�าคัญของประเพณี 
การเซ่นไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะชาวจีนและชนเผ่าลั๊วะชาวไทยและเปรียบเทียบรูปแบบประเพณี 
การไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะชาวจีนและชนเผ่าลั๊วะชาวไทย	
	 การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	research)	โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม	
(Field	Survey)	และผสมผสานกบัการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องซึง่คณะผูว้จัิยสามารถอธบิายรายละเอียด
และขั้นตอนของการวิจัยได้	3	ขั้นตอน;	(1)	ศึกษาวรรณกรรมและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง	(Documentary	
research)	 (2)	 รวบรวมข้อมูลโดยเดินทางไป	อ�าเภอฮอด	จังหวัดเชียงใหม่	ประเทศไทย	และ	 
อ�าเภอชางหยวน	ประเทศจนี	(Field	Survey)	จากผูใ้ห้ข้อมลูชาวเผ่าลัว๊ะชาวจนีและชาวเผ่าลัว๊ะชาวไทย	 
กลุ่มละ	30	คน	 (3)	ท�าการเปรียบเทียบรูปแบบประเพณีการเซ่นไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะชาวจีนและ 
ชนเผ่าลั๊วะชาวไทย	มาวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่าง	ด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า	
(Methodological	Triangulation)
	 ผลการวิจัยพบว่า
	 1.	 รูปแบบของการด�าเนินพิธีการของชนเผ่าล๊วะ	อ�าเภอฮอด	จังหวัดเชียงใหม่	ประเทศไทย 
เป็นพิธีกรรมในท้องถิ่น	สามวัน	แต่ละวันทุกคนที่เป็นชนเผ่าล๊วะจะต้องเข้าร่วม	พิธี	ตั้งแต่เช้า	มีการ 
ต้มไก่ทีฆ่่าแล้ว	และ	น�าเกลือ	ขนมหวาน	เปลือกส้ม	พรกิ	น�า้ตาล	ข้าวสวย	ขนนุใส่ในตะกร้า	จงูววั	ถงัเหล้า	
และเสื่อ	เป็นต้น	รวมถึงเตรียมของให้หมอผีอีกหนึ่งชุด	คือ	บุหรี่	ขนมหวาน	ดอกไม้	เปลือกส้ม	ข้าวสาร
และ	ขิง	มีการเดินรอบพิธีสี่รอบสองครั้ง	ส่วนชนเผ่าลั๊วะ	อ�าเภอชางหยวน	มณฑลยูนนาน	ประเทศจีน
ด�าเนินการโดยรัฐบาลจีนได้จัดประเพณีเลี้ยงผีนี้เป็นงานเทศกาล	โดยมีการท�าพิธีแค่วันเดียว	
	 2.	 ผลการเปรียบเทียบวิเคราะห์หาสาเหตุถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างของชนเผ่าลั๊วะ 
ทั้งสองกลุ่ม	พบว่าถึงแม้ทั้งสองชนเผ่านี้มีพิธีกรรมและข้ันตอนการเซ่นไหว้ผีจะมีความคล้ายคลึงกัน	 
ได้แก่	 มีความเคารพต่อธรรมชาติ	 การบูชาบรรพบุรุษ	และพิธีกรรมที่แตกต่างคือประเทศไทย 
มีความเช่ือว่าการด�าเนินพิธีกรรมดังกล่าวจะท�าให้ชีวิตของคนชนเผ่าลั๊วะมีความสงบสุขและ 
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เจริญก้าวหน้า	แต่ประเทศจีนถือว่าพิธีกรรมนี้เป็นการรักษาวัฒนธรรม	ประเพณีซ่ึงจะต้องรักษาเอาไว้ 
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาแล้วน�าแนวทางนี้ไปใช้ในการด�าเนินชีวิต	อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมแหล่ง 
ท่องเที่ยว	ส่งผลท�าให้เศรษฐกิจของชนเผ่าลั๊วะดีขึ้น

ABSTRACT
	 This	study	was	aimed	to	study	the	religious	beliefs,	the	rituals,	the	 important	of	 the	 
tradition	of	paying	respect	to	the	ghosts	of	Lua	ethnics	living	in	the	north	of	Thailand	and	 
in	Yunnan	province	of	China,	And	comparing	the	 form	of	paying	respect	 to	 the	ghosts	 
of	 those	ethnic	groups.	The	 research	was	qualitative	 research,	collected	data	by	field	 
surveying	accompanied	with	relevant	study	documents.	The	researchers	described	the	 
details	and	the	procedures	in	3	steps:	(1)	Study	of	 literature	and	related	content	(2)	Data	
collection	by	 travel	 to	Hod	District,	Chiang	Mai,	Thailand	and	Changyuan,	China	Field	 
Survey	of	30	Chinese	and	30Thai	Lua.	 (3)	Comparison	of	 the	 traditions	of	Tribal	Lua	 
Traditionally	between	China	and	Thailand	by	Methodological	Triangulation.
	 The	research	found	that
	 1.	 The	 form	 of	 the	 procedure	 of	 the	 activities	 of	 Thai	 Lua	 at	Hod	District,	 
Chiangmai,	Thailand,	performed	the	rite	for	three	days.	Each	day,every	Lua	had	to	attend	 
the	ritual	which	began	in	the	morning.	There	was	a	boiled	chicken	that	killed	and	brought	 
with	salt,	candy,	orange	peels,	chili,	brown	 rice,	 jackfruit	 in	a	basket,	mats.	 Including	
preparations	for	another	shaman,	cigarettes,	candy,	flowers,	orange	peel,	rice	and	ginger.	The	
Chinese	Lua	in	Changyuan,	Yunnan,	China,	operated	by	the	Chinese	government,	organizes	
this	ghost	tradition	as	a	festival.	The	ceremony	has	just	one	day.
	 2.	 The	result	of	 the	comparison	analysis	 for	 the	similarities	and	difference	of	 the	 
beliefs	and	 the	 rituals	of	 the	 two	groups.	 It	was	 found	 that;The	similarity	were	 the	 
procedures	of	the	rituals,	respected	to	the	nature,	the	ancesters	respected	and	the	rituals	 
which	defined	the	same	Lua	ethnics.	For	 the	diffences,	Thai	Lua	beliefs	 that	 the	rituals	 
assisted	them	live	happily	and	progressively.	On	the	contraly,	the	Chinese	Lua	belief	that	 
these	handed	down	rituals	were	the	way	to	keep	and	prolong	their	culture,	tradition.	They	
thought	these	heritage	should	be	handed	down	further	so	that	the	youngsters	could	study	 
and	utilize	 in	 their	everyday	life.	Moreover,	 the	rituals	help	promote	the	tourism	and	help	 
with	the	better	economic	of	the	Lua	ethnic.

ค�าส�าคัญ	:	วัฒนธรรมข้ามชาติประเพณีเลี้ยงผี/	ชนเผ่าลั๊วะ
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บทน�า

	 ชนกลุม่น้อยของมณฑลยูนนานประเทศจนี	 

มี	25	ชนชาติ	 เช่น	จ้วง	ฮุย	แม้ว	ทิเบต	เย้า	ไป๋	 

ว้า	น่าซี	ตูหลง	ลีซอ	 ปูลาง	 จัดว่าเป็นมณฑล 

ที่มีความหลากหลายมากที่สุดของประเทศจีน	 

(วารสารมณฑลยูนนาน,	 2009)	 ซึ่งมณฑล 

ชางหยวนน้ันเป็นมณฑลที่มีชนกลุ่มน้อยเผ่าลั๊วะ 

เป็นจ�านวนมาก	มณฑลหนึ่ง	คณะผู ้วิจัยจึงมี 

ความสนในเก่ียวกับวัฒนธรรมและประเพณี

ของชนเผ ่าลั๊วนี้ เป ็นอย ่างมาก	 โดยเฉพาะ 

อย ่างย่ิงประเพณีเลี้ยงผี 	 ส ่วนประเทศไทย 

ในจังหวัดเชียงใหม่	อ�าเภอฮอด	ก็มีชนกลุ่มน้อย

ชนเผ่าลั๊วะอาศัยอยู่	ซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน

ถึงพม่าตอนใต้เดินทางมาเรื่อยๆ	จนถึงทางเหนือ

ของประเทศไทย	ส่วนมากชนเผ่าลั๊วะจะตั้งราก

หญิงอยู่สองแห่งคือ	พม่าและจังหวัดเชียงใหม่

ของประเทศไทย	(เหอผิง,2006)	ชนเผ่าล๊ัวะของ

ประเทศไทยและชนเผ่าล๊ัวะของประเทศพม่าและ

ชนเผ่าลั๊วะของมณฑลยูนนานคือชนเผ่าเดียวกัน	

(เฉียว	ตันหยาง,	 1966)	ชนเผ่าลั๊วะจะอาศัย 

อยูท่ีจ่งัหวดัเชยีงใหม่	เชียงราย	ล�าพนูและล�าปาง

ทางเหนือของประเทศไทย	 (วารสารมณฑล 

ยูนนาน,	2009)	อีกทั้งชนเผ่าลั๊วะชาวจีนและ 

ชนเผ่าลั๊วะชาวไทยทั้งสองกลุ่มน่าจะต้องมีความ

เหมือนและแตกต่างกันอย่างแน่นอน	 ในด้าน

วัฒนธรรม	ประเพณี	และการด�าเนินชีวิต	 (หลง

เยียน,	2013)

	 ดัง น้ันคณะผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา

ประเพณีและการประกอบพิธีกรรมการเซ่นไหว้

ผีของชนเผ่าลั๊วะชาวจีนและชนเผ่าลั๊วะชาวไทย	

โดยคณะผู ้วิจัยจะท�าการศึกษาความเป็นมา	

ความคิด	การด�าเนินพิธีกรรม	และเข้าถึงความ

เกี่ยวข้องของชนเผ่าลั๊วะชาวไทยและชนเผ่าลั๊วะ

ชาวจีนได้ดียิ่งข้ึน	เข้าใจและรู้ถึงแนวคิดพื้นฐาน 

ของการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ผี	 จากการ 

ที่ได้เปรียบเทียบรูปแบบประเพณีการเซ่นไหว้ผี

ของชาวจีนแล้วนั้น	 โดยจะศึกษาถึงสาเหตุของ

ความเหมือน	และความแตกต่างของประเพณี

เซ่นไหว้ผี	ชนกลุ่มน้อยล้านนาที่ไม่มีศาสนามีแต่

ความเชื่อเรื่องดวงวิญญาณและภูติผี	 (สรัสวด	ี

อ๋องสกุล,	2001)

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาที่มา	 รูปแบบการด�าเนิน

พิธีการ	ความส�าคัญของประเพณีการเซ่นไหว้ผี

ของชนเผ่าลั๊วะ	อ�าเภอชางหยวน	มณฑลยูนนาน	

ประเทศจีน	และชนเผ่าลั๊วะ	อ�าเภอฮอด	จังหวัด

เชียงใหม่	ประเทศไทย

	 2.	 เพือ่เปรยีบเทยีบรปูแบบประเพณกีาร

ไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะ	อ�าเภอชางหยวน	มณฑล

ยูนนาน	ประเทศจีน	และชนเผ่าลั๊วะ	อ�าเภอฮอด	

จังหวัดเชียงใหม่	ประเทศไทย
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การด�าเนินการวิจัย
	 การวิ จั ยนี้ เป ็นการวิ จัย เชิ งคุณภาพ
(Qualitative	research)	คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมลูจากภาคสนามและผสมผสานกบัการศกึษา 
เอกสารท่ีเก่ียวข้องซึ่งผู ้วิจัยสามารถอธิบาย 
รายละเอียดและขั้นตอนของการวิจัย	 3	ด้าน	
ดังต่อไปน้ี	ด้านแรกการศึกษาวรรณกรรมและ
เนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง	 (Document	 research)	 
โดยผู ้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข ้อง 
เพื่อให้เข้าใจถึงประวัติที่มาของวัฒนธรรมได้ 
เป็นอย่างดี	น�าเนื้อหาข้อมูลที่ได้เป็นหลักพื้นฐาน
และหาจุดใหม่ๆ	น�ามาศึกษาเพิ่มเติม	พร้อมทั้ง
ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับประเพณีการไหว้ผี
อย่างละเอียด	หลังจากนั้นน�าเอาเนื้อหาที่ได้มา
อธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นด้านที่สอง 
ผู้วิจัยจะใช้วิธีการลงภาคสนามในสถานที่จริง 

เพื่อเก็บข ้องมูล	 โดยผู ้วิจัยจะเดินทางไปยัง	 
อ�าเภอฮอด	จังหวัดเชียงใหม่	ประเทศไทยและ
เดินทางไปยังอ�าเภอชางหยวน	 ประเทศจีน 
เพือ่เกบ็ข้อมลูและส�ารวจในสถานทีจ่รงิ	พร้อมทัง้ 
เข้าร่วมประเพณีการเซ่นไหว้ผีในทุกๆ	ขั้นตอน
ด้วยตนเอง	มีการถ่ายภาพ	และบันทึกวีดิโอ 
ไว้เพื่อให้ง่ายต่อวิเคราะห์และการเปรียบเทียบ	 
อีกทั้งผู ้วิจัยยังใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู ้ให้
ข้อมูลส�าคัญ	เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและวัฒนธรรม
ได้อย่างลึกซึ้งโดยผู ้วิจัยจะท�าการสัมภาษณ  ์
ชาวเผ่าลั๊วะชาวจีนและชาวเผ่าลั๊วะชาวไทย 
กลุ่มละ	30	คน	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นย�าและ 
ตรงตามความเป ็นจริงด ้านที่สามผู ้วิจัยจะ 
ด�าเนินการศึกษาเปรียบเทียบประเพณีการ 
เซ่นไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะชาวจีนและชนเผ่าลั๊วะ
ชาวไทย	 เปรียบเทียบความเหมือนและความ 

กรอบแนวคิดการวิจัย
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แตกต่างของชนเผ่าทั้งสองกลุ่มนี้	หลังจากนั้น
น�าเอาทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องมาพิสูจน์และวิเคราะห์
ถึงความเหมือนและความแตกต่างที่ เกิดขึ้น 
ของชนเผ่าท้ังสองกลุ่ม	 โดยใช้วิธีการตรวจสอบ
สามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล	(Methodological	
Triangulation)

ผลการวิจัย
	 จากการวิจัยพบว ่าผลการวิ เคราะห  ์
เปรียบเ ทียบพิธีกรรมความคล ้ายคลึ งกัน 
และความแตกต่างกันของชนเผ่าลั๊วะมีดังนี้
	 1)	 ความคล้ายคลึงกัน	ประกอบด้วย	 
(1 ) 	 ความคล ้ายคลึ งของพิธี กรรมเช ่น 	 มี
วัตถุประสงค์เดียวกัน	 วัตถุประสงค์หลักของ
พิธีการมี	 2	 ข้อ	คือความเคารพต่อธรรมชาต	ิ 
และความ เคา รพบู ช าบ ร รพบุ รุ ษ 	 โ ดยม ี
รายละเอียดดังนี้ 	 ความเคารพต่อธรรมชาต	ิ 
แต่ละครอบครัวมีความเช่ือในศาสนาดั้งเดิม	
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ	 ภูเขา	 แม่น�้า	 
สัตว์	 พืชและอื่นๆ	ตลอดจนปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ท่ีมีจิตวิญญาณ	มนุษย์ในช่วงต้น 
รวมถึงชนกลุ่มน้อยหลายคนมีประสบการณ  ์
ตามธรรมชาติในแบบการเคารพบูชาธรรมชาต	ิ
แต่มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าของสังคม	
บูรณาการของวัฒนธรรมข้ามชาติเพราะว่า	 
ชนเผ่าลั๊วะ	อาศัยอยู่ในเขตภูเขาทางตอนเหนือ
ของประเทศไทย	โดยมีความเชื่อว่าในธรรมชาติ
มีภูติผีวิญญาณสิงสถิตอยู่	และคิดว่าสิ่งเหล่านี ้
มีผลกระทบต่อการด�ารงชีวิต	 เทศกาลข้าวใหม่
ของชาวล๊ัวะเป็นพิธีการบูชาภูตผี	เป็นการเคารพ
ต่อวิญญาณ	และเป็นวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ในธรรมชาติ	นอกจากน้ี	ยังเชื่อในการด�ารงอยู่
ของธรรมชาติต่างๆ	และความเชื่อนี้ส่งผลต่อ
ธัญพืชพรรณให้มีความอุดมสมบูรณ์	หากไป
ลบหลู่ผลผลิตในปีนั้นจะไม่ดีนอกจากนี้	 ยังม ี

การบูชาวิญญาณเพื่อแสดงความเคารพต่อ
วิญญาณและเชื่อว ่า 	 ในพิธีทั้ งหมดควรจะ
เกีย่วข้องกับภตูผวีญิญาณ	และเกรงว่า	วญิญาณ
ที่ให ้ชีวิตจะน�าความโชคร้ายมาสู ่ครอบครัว	 
และความเคารพบูชาบรรพบุรุษ	 ชาวลั๊ วะ 
ทีอ่าศยัอยูใ่นอ�าเภอชางหยวนจะมเีทศกาลปีใหม่	
เทศกาลตรุษจีนและเทศกาลสงกรานต์	 เทศกาล 
ตรุษจีนของชาวฮั่น	 เทศกาลสงกรานต์ของ 
ชาวไต	แต่ทีม่คีวามแตกต่างกค็อื	ก่อนเริม่กนิข้าว
ในคืนปีใหม่	พวกเขาจะน�าอาหารมาเซ่นไหว้บูชา
บรรพบุรุษเทศกาลปีใหม่ของชาวลั๊วะจะเรียกว่า	
“woweiding”	ภายในบ้านของชาวลั๊วะจะมีแท่น
บูชาบรรพบุรุษ	ทุกเทศกาลชาวลั๊วะจะมาค�านับ 
หนึ่งครั้ง	 จุดธูปเทียน	 เซ ่นอาหารและผลไม	้ 
ก่อนจะดื่มเหล้าชาวลั๊วะจะเทลงพื้น	 เพื่อให้
บรรพบุรุษก่อน	แล้วค่อยให้แขกด่ืม	 เวลาแขก 
รับแก ้วจะรับด ้วยสองมือ 	 และจะต ้อง ด่ืม 
ให ้หมดแก ้ ว 	 ทุ ก เทศกาลส� าคัญชาวลั๊ วะ 
จะสวดมนต์บูชาเหล้า	เพื่อบอกกล่าวผีบรรพบุรุษ
ว ่าตนก�าลังท�าอะไรอยู ่ 	 และให้ผีบรรพบุรุษ
คุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข	จากการส�ารวจผู้วิจัย	
พบว่า	 การบูชาวิญญาณบรรพบุรุษก็คือการ
บูชาวิญญาณบรรพบุรุษที่เก่าแก่สมัยโบราณ	 
(2)	 ความหมายสัญลักษณ์ที่คล ้ายคลึงกัน	
พิธีกรรมทางศาสนาดั้งเดิมคือปรากฏการณ์ 
ทางวัฒนธรรมที่เป็นสัญลักษณ์ประจ�าชนเผ่า
ของพวกเขา	ขั้นตอนการเคารพบูชาจะมีของใช้ 
ที่คล ้ายคลึงกันและสิ่งที่ขาดไม ่ได ้ก็ คือ	 วัว 
และไก ่ 	 และในพิธีกรรมจะต ้องมีผู ้สูงอาย	ุ 
เข้าร่วมด้วย	วัวจะเป็นสัตว์มงคลและก็เป็นสัตว์
ที่มีคุณค่าทางทรัพย์สิน	 เมื่อมีพิธีกรรมใหญ่ๆ	 
จะต้องมีวัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทุกครั้ง	ส่วนไก่ 
จะเป็นอาหารที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับแขกที่มา
ร่วมพิธีกรรม	 เพราะไก่จะแสดงถึงความเคารพ
สูงสุด	ดังนั้นความหมายสัญลักษณ์ของพิธีกรรม
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ของชาวลั๊วะจีนและชาวล๊ัวะไทยจะมีความ 
คล ้ายคลึงกัน	 ล ้วนแต ่ เป ็นสัญญาลักษณ  ์
ทางวัฒนธรรมของชนเผ่า	 เพื่อเป็นการแสดง 
ถึงความเคารพผู้สูงอายุ	 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ของชนเผ ่าตนเอง	 และอนุ รักษ ์ธรรมชาติ	 
(3)	หน้าท่ีทางสังคมท่ีคล้ายคลึงกันพิธีกรรมนี ้
มีอยู ่ในสังคมที่มีความส�าคัญคล้ายคลึงกัน 
ไม่ว ่าจะเป็นในประเทศไทยหรือประเทศจีน 
เพื่อให้นักวิจัยสามารถตรวจสอบข้อมูลและ 
สถานท่ีได้	 พิธีกรรมนี้เป็นสีสันทางสังคมของ 
ชาวลัว๊ะจนีและชาวล๊ัวะไทย	เพ่ือดงึดดูผู้คนให้มา 
ความสนใจวัฒนธรรมนี้มากข้ึนอีกทั้งยังเป็น 
การรักษาวัฒนธรรมชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์นี้ไว	้
สามารถให้ผู ้เชี่ยวชาญทางวิชาการเข้าใจถึง
กระบวนการในการพฒันามรดกประเพณพีืน้บ้าน
ว่ารวมอยู่ในวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างไร	ปัจจุบันนี้ 
บางวัฒนธรรมมีการปรากฏอย ่างต ่อเนื่อง 
อย่าง	เช่น	หลักสูตรชาติพันธุ์วิทยา	สังคมวิทยา
และคติชนวิทยาเป็นต้น	 และยังมีอีกสังคม
การท�างานที่มี คุณค่าทางเศรษฐกิจซึ่งก็คือ 
การประกอบพิธีของศาสนาดั้งเดิม	 เป็นส่ิงที่ม ี
คุณค่าในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน	สามารถให้องค์กรมีส่วนร่วมในการ
พัฒนารักษาประเพณีนี้มากขึ้น	 จะน�ามาซึ่ง 
การพฒันาเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรมของท้องถ่ิน
	 2)	 ความแตกต ่างกันประกอบด ้วย	
(1)	ด้านสิ่งของที่ใช้ในพิธีกรรมในกระบวนการ
ประกอบพิธีกรรมของชาวล๊ัวะไทยค่อนข้างใส่ใจ
กับจ�านวนและการเลือกสิ่งของท่ีน�ามาประกอบ
พิธีกรรม	 เพราะจ�านวนที่แตกต่างกันแสดงถึง
ความหมายของวัฒนธรรมท่ีต่างกันด้วย	ดังนั้น	 
ผู้วิจัย	จึงบันทึกการบูชาผีต้นข้าวของขาวลั๊วะ 
ไว้ในวิธีกรรม	 ผู้ดูแลจะบอกผู้วิจัยในเรื่องของ
จ�านวนและล�าดับของสิ่ งของ	 และมุ ่ ง เน ้น 
ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีบูชาของชาวลั๊วะ

อ�าเภอชางหยวนและในพิธีกรรมควรมีการ 
เชื่ อมโยง 	 ในกิจกรรมมักจะมีการ เต ้นที่ ม ี
ความหมายต่างๆ	 งานรื่นเริงเฉลิมฉลองและ 
จัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม	การเรียกคืนสิ่งที่ควรม ี
ในป่า	แสดงให้เห็นถึงความงามของธรรมชาต ิ
ที่ผสมผสานกันกับธรรมชาติ	 (2)	 ด้านความ 
แตกต่างของกระบวนการในพิธีกรรมเนื่องจาก
สองประเทศมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน	โดยคนไทย
เกือบทุกคนนั่งบนพ้ืน	เข้าบ้านต้องถอดรองเท้า	
ที่อยู ่อาศัยจะเป็นบ้านไม้ยกสูงกระบวนการ
ประกอบพิธีกรรมจะนั่ งที่พื้ น 	 มีการค�านับ	 
ในการท�าพิธีของชาวลั๊วะจะประกอบพิธีที่บ้าน	
นอกจากลูกสาวเจ้าบ้านแล้วลูกสาวบ้านอื่น 
จะไม่สามารถข้ึนไปบนบ้านได้	เพราะจติวญิญาณ
ของพิธีอยู ่ชั้นบน	 ในระหว่างท่ีอยู่ในห้องเชิญ 
จิตวิญญาณออกมานั้น 	 นอกจากเจ ้าบ ้าน
แล้วคนอื่นจะไม่สามารถเข้าไปดูได้	แต่ผู ้วิจัย 
ได้รับอนุญาตจากเจ้าบ้านให้สามารถอยู่นอก
ประตูห้องเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลทุกอย่างที่เกิดข้ึน	 
กระบวนการพิธี กรรมทั้ งหมดเ ต็มไปด ้วย 
ความลึกลับ	 ผู ้วิจัยยังได ้เข ้าร ่วม	 "เทศกาล 
ข้าวใหม่"	 ของชาวลั๊วะอ�าเภอชางหยวน	 ซึ่ง 
ล้วนแต่เป็นภาพของงานรื่นเริง	 "วิญญาณจีกู"	
เป็นการเชื่อมโยงรูปแบบในการแสดง	ทุกคน
สามารถเข้าชมและถ่ายรูปได้ไม่มีข้อห้ามมาก
เกินไป	เทศกาลข้าวใหม่ของชาวลั๊วะผสมผสาน
องค์ประกอบที่ทันสมัยอย่างมาก	ดังนั้น	บอก
ได้ว่าชาวลั๊วะไทยกับลั๊วะจีนมีกระบวนการทาง
พิธีกรรมที่แตกต่างกัน	และ	 (3)	ด้านรูปแบบ 
การมส่ีวนร่วมของบคุลากรในชมุชนท่ีแตกต่างกนั 
ชาวล๊ัวะไทยมีกิจกรรมทางพิธีกรรมสองแบบ	 
แบบทีห่นึง่เป็นกิจกรรมทางพธิกีรรมของชาวบ้าน
แต่ละบ้าน	แบบที่สองเป็นกิจกรรมทางพิธีกรรม
ที่ทั้งหมู่บ้านท�าร่วมกัน	ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน
คนในหมู่บ้านทั้งหมดต้องมีส่วนร่วม	คนรุ่นก่อน
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สามารถให้คนในครอบครัวเป็นตัวแทนในการ
เข้าร่วมคนรุ่นหลังจะต้องเป็นผู้ออกไปทั้งหมู่บ้าน	
ส�าหรับวัวที่ใช้ในพิธีจะต้องเป็นหัวหน้าผู้ดูแล
พิธีกรรมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด	คนทั้งหมู่บ้าน
จะให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
แล้วกระจายไปทุกครัวเรือน	ชาวลั๊วะ	อ�าเภอ 
ชางหยวน	เน้นการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน 
ในพิธี กรรมเป ็นหลัก 	 รั ฐบาลและองค ์กร 
ที่สนับสนุนเป็นผู ้รับผิดชอบด้านวัสดุอุปกรณ	์
พิธีกรรมน้ีดึงดูดนักท ่องเที่ยวเพื่อมาสัมผัส
ประสบการณ์พื้นบ้านได้ไม่น้อย	 เป็นการรักษา 
รูปแบบวัฒนธรรมพ้ืนบ ้าน พ้ืนฐานในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจ
	 ผลการวิ เ ค ร าะห ์ ส า เหตุ ของความ
สอดคล้องและความแตกต่างระหว่างพิธีกรรม 
มีดังนี้
	 1)	 สา เหตุ ของ พิธี กรรมที่ ยั งมี อ ยู ่ ที ่
เหมอืนกนัประกอบด้วย	(1)	ภมูหิลงัทางวฒันธรรม
ดั้งเดิมที่เหมือนกัน	มีบรรพบุรุษเดียวกันน�ามา 
ซึ่งความคล้ายคลึงกันของสีผิว	ภาษา	วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตเดียวกัน	 เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของ
การย้ายถิ่นฐานของชาวลั๊วะไปยังประเทศพม่า
และภาคเหนือของประเทศไทยหลังจากที่อพยพ
ไปในพื้นท่ีน้ันๆ	แล้วได้เกิดการผสมผสานของ
วัฒนธรรมจนมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน	ชาวลั๊วะ
จีนและชาวลั๊วะไทยมีความเชื่อในศาสนาดั้งเดิม	
เช่น	การบูชาธรรมชาติ	มีความเชื่อว่ามีวิญญาณ
ในธรรมชาติและจักรวาล	 และในป ัจจุบัน 
คว ามหมายและ เ นื้ อ ห าค� า ส อนศาสนา
ดั้งเดิมไม ่มีแล ้วเพราะว ่าอยู ่ในสภาพพื้นที ่
ที่ ไ ม ่ เ ห มื อนกั นจึ ง เ กิ ดกา ร เป ล่ี ยนแปลง 
อย่างมาก	แต่ว ่าปรากฏการณ์ธรรมชาติบน 
โลกนี้ล ้วนมี เหมือนกัน	 เช ่น	 ฟ ้าผ ่าฟ ้าร ้อง	 
เป็นต้น	ดังน้ันรูปแบบและพิธีกรรมทางศาสนา
ดั้งเดิมของพวกเขาจึงมีความคล้ายคลึงกัน	 

การใช้ชีวิตในสังคมจากรุ ่นสู ่รุ ่นของพวกเขา 
จึงกลายมาเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นในสังคม 
นักเขียนชาวอเมริกานามว่า	Ruth	Benedict	 
เคยเขียนว่า	 “ประวัติชีวิตของบุคคล	ก่อนอื่น 
คือจะต้องปรับให้เข้ากับวิถีการด�ารงชีวิตของ
ชุมชนจากรุ่นสู่รุ ่นลงมา	 ต้ังแต่ครั้งแรกที่ลืมตา 
ดูโลก	 ประเพณีได ้สร ้างประสบการณ์และ
พฤติกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไปแล้ว	
แต่เมื่อเติบโตเป็นผู ้ใหญ่เวลามีกิจกรรมต่างๆ	
สามารถเข้าร่วมได้	ความเคยชินในวัฒนธรรม 
ก็คือความเคยชินของเขา	 วัฒนธรรมอื่นๆ	 
ความเชื่อวัฒนธรรมก็คือความเชื่อของบุคคล	
ความเป็นไปไม่ได้ก็คือความเป็นไปไม่ได้ของ
บุคคล	 ดังนั้น	 ชาวลั๊วะจีนและชาวลั๊วะไทย 
จึงมีบรรพบุรุษที่คลายคลึงกัน	 วัฒนธรรม 
เป็นมรดกตกทอดจากรุ ่นสู ่รุ ่นจนกลายมาเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน	(2)	การ
ใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมท่ีคล้ายคลึงกัน	การใช ้
ชีวิตของชาวลั๊วะจีนอาศัยอยู ่บนภูเขาละว้า	 
ชาวลั๊วะ	อ�าเภอชางหยวน	 เป็นส่วนหนึ่งของ 
ชนเผ่าละว้า	พวกเขาส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 
ที่อาศัยอยู ่ ในภู เขาลึก 	 มีความใกล ้ ชิดกับ 
ธรรมชาติ	มีพืชและสัตว์ที่หลากหลาย	การขึ้น
เขาล่าสัตว์เป็นเรื่องปกติ	 ชาวลั๊วะไทยอาศัย 
อยู ่ในภาคเหนือของประเทศไทย	มีประชากร 
น ้อย	 และการสัญจรไม ่สะดวก	 ชนเผ ่าใน 
ภาคเหนือของประเทศไทย	 ผู ้ วิจัยเรียกว ่า	 
ชาวเขา	พื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือเป็นตัวเลือก
แรกในการศึกษาชนเผ่า	 เพราะมีการด�ารงชีวิต
ในสภาพแวดล้อมที่คล ้ายคลึงกัน	 โดยรวม 
ค่อนข้างล้าหลัง
	 2)	 สาเหตุความแตกต่างของพิธีเซ่นไหว้
ผีของชนเผ่าลั๊วะจีนและชนเผ่าลั๊วะไทยประกอบ
ด้วย	 (1)	ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีท�าให้
วัฒนธรรมของชนเผ่าลั๊วะชาวจีนและชนเผ่าลั๊วะ
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ชาวไทยมีความแตกต่างกัน	ปัจจัยภายใน	ได้แก	่
(1.1)	ชนเผ่าลั๊วะมีความเลื่อมใสทั้งศาสนาพุทธ	 
และศาสนาคริสต ์ เนื่ องจากประเพณีของ 
ชนเผ่าล๊ัวะโบราณได้รับการถ่ายทอดมาจาก 
ชาวไทยใหญ่	เช่น	การจัดประเพณีการเซ่นไหว้ผ ี
ในแต่ละครั้งต้องฆ่าวัวเพื่อน�ามาเป็นเครื่อง 
เซ ่นไหว ้ครั้ งละหลายสิบตั ว 	 และยั งมีพืช
ธัญญาหารอีกมากมาย	จึงท�าให้ชนเผ่าลั๊วะ 
แต่โบราณเกิดภาวะเงินและอาหารไม่พอใช้สอย	 
จากน้ันมาศาสนาพุทธได ้มีการสั่ งสอนให ้
ประหยัด	 ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต	 จึงมีการฆ่าสัตว์ 
มาเซ ่นไหว ้น ้อยลง	 ไม ่นานชุมชนเผ ่าลั๊ วะ 
จึงได้หันมาเล่ือมใสนับถือในค�าสอนของศาสนา
พุทธมากขึ้น	 นอกจากนี้ 	 ยังได้รับผลกระทบ 
มาจากวัฒนธรรมทางตะวันตก	 ความเชื่อ 
ในเรื่องพระเยซู	ศาสนาคริสต์	จึงท�าให้ประเพณี
เซ่นไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะเลือนรางหายไป	และ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเพณีชนเผ่าลั๊วะ	
(1.2)	ชนเผ่าลั๊วะได้รับเอาวัฒนธรรมของชนเผ่า
ไตและชนเผ่าฮั่นเข้ามา	ชนเผ่าลั๊วะได้รับผลกระ
ทบมาจากวัฒนธรรมของชาวฮั่น	ที่พิเศษกว่านั้น 
กค็อื	ชาวอ�าเภอชางหยวนได้รบักระแสวฒันธรรม
มาจากชาวไต	ทุกๆ	ปีจะมีการจัดงานปีใหม  ่
แบบจีนและมีงานประเพณีงานสงกรานต ์ 
แบบชาวไตด้วย	ด้านวัฒนธรรมของชาวฮั่น 
เป็นวัฒนธรรมที่พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศจีน	 
มันท�าให้คุณภาพชีวิตของชาวเผ่าลั๊วะมีความ
ร�่ ารวยและพละก�าลัง 	 จากการที่ ได ้ศึกษา 
เกี่ยวกับการค้า	 ศึกษาเก่ียวกับเทคนิคต่างๆ	
ท�าให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากมาย	ท�าให้ชนเผ่าลั๊วะ 
ส่วนหน่ึงเดินทางเข้ามาหาความเจริญในเมือง	
วัฒนธรรมที่ดีชาวเผ่าลั๊วะได้ซึมซับเอาไว้	ส่วย 
ที่ไม่ดีนั้นก็น�าทิ้งไป	 ชาวเผ่าลั๊วะยังได้รับเอา
วัฒนธรรมของชาวไตและชาวฮั่นเข้ามา	จึงท�าให้
ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมได้ถูกเปล่ียนแปลง

ไปมาก	ปัจจัยภายนอก	นโยบายของประเทศ 
ส่งผลกระทบต่อเขตชางหยวนในเขตชางหยวน
เป ็น เขตที่มีความหลากหลายทางชนชาติ 
เป็นอย่างมาก	วัยรุ ่นส่วนใหญ่จะออกไปจาก
ชุมชนของตนเองเพ่ือไปท�างานที่อื่น	 ได ้รับ 
การศึกษา	 และได ้รับการเปลี่ยนแปลงทาง 
ความคิดที่ล้าสมัยไม่เชื่อเรื่องวิญญาณ	ภูตผี 
ปีศาจอีกต่อไป	 เริ่มมีความเชื่อเรื่องศาสนา	 
ละท้ิงสิ่งก่อสร้างสมัยเก่าหันมาอยู่อาศัยในท่ีอยู ่
สมัยใหม่	ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้การใช้ชีวิตของ 
คนชนเผ่าลั๊วะเปลี่ยนไป	ราวกับเป็นคนชนชาติ
ฮัน่	นานวนัเข้าประเพณกีารเซ่นไหว้ผแีบบโบราณ 
ก็เปลี่ยนแปลงไป

สรุป
	 1.	 รูปแบบของการด�าเนินพธิีการของชน
เผ่าลัว๊ะ	อ�าเภอฮอด	จงัหวดัเชยีงใหม่	ประเทศไทย	
มกีารประกอบพธิกีรรมในท้องถ่ินเป็นเวลาสามวนั
แต่ละวันทุกคนที่เป็นชนเผ่าลั๊วะจะต้องเข้าร่วม	 
โดยในพิธีดังกล่าว	พิธีจะเริ่มขึ้นต้ังแต่ช่วงเช้า	 
จะมีการฆ่าไก่แล้วน�าไปต้มเพื่อเตรียมไปใช้ 
ในพิธี	และยังมีเกลือ	ขนมหวาน	เปลือกส้ม	พริก	
น�้าตาล	ข้าวสวย	ขนุนเป็นต้น	น�าสิ่งของเหล่านี ้
ไปใส่ในตะกร้า	และยังมีจูงวัว	ถังเหล้า	และ 
เสื่อ	 เป็นต้น	รวมถึงยังต้องเตรียมของให้หมอผ ี
อีกคนละหนึ่งชุด	คือ	บุหรี่	 ขนมหวาน	ดอกไม้	
เปลอืกส้ม	ข้าวสาร	ขงิเป็นต้น	เมือ่เตรยีมเรยีบร้อย
แล ้วจึงเ ดินทางไปยังสถานที่ที่ จัดพิธีกรรม 
ในหมู ่บ ้าน	 เมื่อถึงสถานที่นั้นแล้วก็ผูกวัวไว้ 
ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่	แล้วปูเสื่อ	หลังจากนั้นหมอผ ี
เริ่มท�าพิธี	 โดยการเดินรอบพิธีสี่รอบสองครั้ง	 
รอบสุดท้ายเข้าไปนั่งในเสื่อ	ส่วนชนเผ่าลั๊วะ	
อ�าเภอชางหยวน	มณฑลยูนนาน	ประเทศจีน	
ด�าเนินการโดยรัฐบาลจีนได้จัดประเพณีเลี้ยงผีนี้ 
เป็นงานเทศกาล	 โดยจัดที่หูหลู ่เสี่ยวเจิง	 เป็น
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ระยะเวลาสามวัน	แต่จะมีการท�าพิธีแค่วันเดียว	
ซึ่งภายในงานน้ันชาวลั๊วะไม่จ�าเป็นต้องเข้าร่วม
ทุกคนก็ได้	ซึ่งในพิธีนั้นมีหมอผีเป็นผู้ท�าพิธีกรรม	
โดยมีการเชิญผีข ้าว	 มาในบ้าน	 และมีการ 
ร ้องเพลงในนา	 รวมถึงการเกี่ยวข้าวหนึ่งก�า	 
หลังจากนั้นน�ามาประกอบในพิธีกรรมและใน
พิธีกรรมน้ันหมอผีจะเป็นผู้อุ้มไก่ไว	้ส่วนชาวลั๊วะ 
ก็จะเต้นร�ากัน	นอกจากนี้ในเทศกาลยังมีการ
แข่งขันต�าข้าวอีกด้วย
	 2.	 ผลการเปรียบเทียบวิ เคราะห ์หา
สาเหตถึุงความคล้ายคลงึและความแตกต่างของ 
ชนเผ่าลั๊วะทั้งสองกลุ ่ม	พบว่าถึงแม้ทั้งสอง 
ชนเผ่าน้ีมีพิธีกรรมและขั้นตอนการเซ่นไหว้ผี 
จะมีความคล้ายคลึงกันและมีส่วนที่แตกต่างกัน
อยู่	เช่น	ส่วนที่คล้ายคลึงกันได้แก่	มีความเคารพ
ต่อธรรมชาติ	การบูชาบรรพบุรุษ	และพิธีกรรม
ที่บ่งบอกถึงความเป็นชนเผ่าลั๊วะที่เหมือนกัน	
และส่วนความแตกต่าง	ประเทศไทยมีความเชื่อ 
ว่าการด�าเนินพิธีกรรมดังกล่าวจะท�าให้ชีวิต 
ของคนชนเผ่าลั๊วะมีความสงบสุขและเจริญ
ก้าวหน้า	แต่ประเทศจีนถือว่าพิธีกรรมที่สืบทอด
กันมาน้ีเป ็นการรักษาวัฒนธรรม	 ประเพณี	 
ซึ่งจะต้องรักษาเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
แล้วน�าแนวทางน้ีไปใช้ในการด�าเนินชีวิต	อีกทั้ง
ยังเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว	ส่งผลท�าให้
เศรษฐกิจของชนเผ่าลั๊วดีขึ้น	

อภิปรายผล
	 การวิจัยนี้ท�าให ้ทราบว ่าไทยและจีน 
มีความเชื่อที่เกี่ยวกับประเพณีเลี้ยงผีของชนเผ่า 
ลั๊วะมาแต่โบราณท่ีเหมือนกัน	 แต่มีรูปแบบ 
ทางพิธีกรรมที่ แตกต ่างกัน 	 โดยในส ่วนที ่
คล้ายคลึงกัน	ได้แก่	มีความเคารพต่อธรรมชาติ	
การบูชาบรรพบุรุษ	และพิธีกรรมที่บ่งบอกถึง 

ความเป็นชนเผ่าลัว๊ะทีเ่หมอืนกนั	และประเทศไทย
มีความเชื่อว ่าการด�าเนินพิ ธีกรรมดังกล ่าว 
จะท�าให้ชีวิตมีความสงบสุขและเจริญก้าวหน้า	
ส่วนประเทศจีนถือว่าพิธีกรรมที่สืบทอดกันมานี้
เพือ่เป็นการรกัษาวฒันธรรมและส่งเสรมิทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ
	 	ทัง้นีร้ปูแบบของการด�าเนนิพธิกีารของไทย 
และจีนมีความแตกต่างกัน	 โดยที่ประเทศไทย 
มีการประกอบพิธีกรรมในท้องถิ่นเป ็นเวลา 
สามวันแต่ละวันทุกคนที่เป็นชนเผ่าลั๊วะจะต้อง 
เข้าร่วม	โดยในพิธีดังกล่าว	พิธีจะเริ่มขึ้นตั้งแต่
ช่วงเช้า	จะมีการฆ่าไก่แล้วน�าไปต้มเพื่อเตรียม
ไปใช้ในพิธี	และยังมีเกลือ	ขนมหวาน	เปลือกส้ม	 
พริก	น�้าตาล	ข้าวสวย	ขนุนเป็นต้น	น�าสิ่งของ 
เหล่าน้ีไปใส่ในตระกร้า	และยังมีจูงวัว	ถังเหล้า	
และเสื่อ	 เป็นต้น	 รวมถึงยังต้องเตรียมของให ้
หมอผีอีกคนละหนึ่งชุด	 คือ	บุหรี่ 	 ขนมหวาน	
ดอกไม้	 เปลือกส้ม	 ข้าวสาร	 ขิงเป็นต้น	 เมื่อ
เตรียมเรียบร้อยแล้วจึงเดินทางไปยังสถานที่ 
ที่ จัดพิธีกรรมในหมู ่บ ้าน	 เมื่อถึงสถานที่นั้น 
แล ้วก็ผูกวัวไว ้ที่ ใต ้ต ้นไม ้ใหญ่ 	 แล ้วปู เสื่อ	 
หลังจากน้ันหมอผีเริ่มท�าพิธี	 โดยการเดินรอบพิธี 
สี่รอบสองครั้ง	 รอบสุดท้ายเข ้าไปนั่งในเสื่อ	 
ส่วนชนเผ่าลั๊วะชาวจีน	รัฐบาลจีนได้จัดประเพณี
เลี้ยงผีนี้เป็นงานเทศกาลโดยจัดที่หูหลู่เสี่ยวเจิง	 
เป็นระยะเวลาสามวัน	แต่จะมีการท�าพิธีแค่ 
วันเดียว	ซึ่งภายในงานน้ันชาวลั๊วะไม่จ�าเป็น
ต้องเข้าร่วมทุกคนก็ได้	ซึ่งในพิธีนั้นมีหมอผีเป็น 
ผู ้ท�าพิธีกรรม	 โดยมีการเชิญผีข้าวมาในบ้าน	 
และมีการร้องเพลงในนา	รวมถึงการเก่ียวข้าว 
หนึ่งก�า	หลังจากนั้นน�ามาประกอบในพิธีกรรม
และในพิธีกรรมนั้นหมอผีจะเป ็นผู ้อุ ้มไก ่ไว	้ 
ส่วนชาวลัว๊ะกจ็ะเต้นร�ากนั	นอกจากนีใ้นเทศกาล
ยังมีการแข่งขันต�าข้าวอีกด้วย	
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ค ว ร มี ก า ร ท� า วิ จั ย ใ น เ ชิ ง ก า ร 
เปรียบเทียบพิธีกรรมท่ีมีความคล้ายคลึงกัน 
ของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น
	 2.	 อื่นๆ	 ควรน�าวิธีการในวัฒนธรรม 
ท้องถ่ินไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของชุมชน
ตนเอง
	 3.	 รัฐบาลไทยควรให้การสนับสนุนด้าน
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมโดยการจัดเป็น
เทศกาลเพื่อส่งเสริมทางเศรษฐกิจของประเทศ
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