
บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

2.1.1 ทฤษฎีการแพร่กระจาย  

   ทฤษฎีนีจ้ะเน้นถึงกระบวนการทางประวตัศิาสตร์ท่ีใช้อธิบายการเปล่ียนแปลงทาง

วฒันธรรม เรียกวา่ “ลกัษณะเฉพาะทางประวตัศิาสตร์” (Historical Particularism)                     

นกัมานษุยวิทยาในแนวความคดินีคื้อ ฟรานซ์ โบแอส (Franz Boas) เป็นนกัมานษุยวิทยาชาว

เยอรมนัท างานในต าแหนง่อาจารย์ในมหาวิทยาลยัโคลมัเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เน้นวา่   “การ

แพร่กระจายทางวฒันธรรมเป็นกระบวนการท่ีมีลกัษณะส าคญัของวฒันธรรมหนึง่แพร่กระจายไปสู่

อีกวฒันธรรมหนึง่ โดยปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมใหม่” นอกจากนัน้ยงัเป็นผู้สนบัสนนุ

ให้เกิดแนวคดิท่ีเช่ือวา่ “วฒันธรรมสามารถวดัได้ โดยน าวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนัมาเปรียบเทียบกนั

และพิจารณาคณุลกัษณะท่ีสงูกวา่หรือด้อยกวา่ของแตล่ะวฒันธรรม แตย่งัคงเช่ือวา่วฒันธรรมนัน้

ไมมี่วฒันธรรมใดท่ีดีกวา่หรือเลวกวา่กนั”  

2.1.2 ทฤษฎีประวตัศิาสตร์ 

  นิยพรรณ วรรณศริิ (2550 หน้า 82-83) กลา่วถึงทฤษฎีประวตัศิาสตร์ เป็น

การศกึษาวฒันธรรมหรือพฤตกิรรมของมนษุย์ การศกึษาถึงอดีตสามารถน ามาอธิบายพฤตกิรรม

ของมนษุย์ในปัจจบุนัได้เป็นอยา่งดี การศกึษาทางประวตัศิาสตร์เป็นวิธีการหลาย ๆ วิธีรวมกนั 

ได้แก่ 1) ศกึษาความเป็นมาในอดีตของวฒันธรรมในแตล่ะเนือ้หาจากอดีตถึงปัจจบุนั เป็น

การศกึษาถึงพฒันาการของวฒันธรรม 2) สงัเกตการณ์ ความเป็นตวัของตวัเองของวฒันธรรม เป็น

การศกึษาวฒันธรรมปัจจบุนัด้วยการเข้าไปสงัเกตหรือดดู้วยตวัของผู้ศกึษาเอง  3) ศกึษาวตัถแุละ

เหตกุารณ์ในแง่ของเวลาและสถานท่ี 4) การขดุค้น เป็นการสืบหาหลกัฐานของวฒันธรรมในอดีต

ไกลโพ้นด้วยการขดุค้น 5) การศกึษาแบบวิเคราะห์โครงสร้างรวม คือ การศกึษาวฒันธรรมของ
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สงัคมใด ๆ โดยน าโครงสร้างทกุสว่นมาวิเคราะห์ร่วมกนั ในขณะเดียวกนัเพ่ือความเข้าใจวฒันธรรม

ในภาพรวมของสงัคมหนึง่ ๆ  

2.1.3 ทฤษฎีวิวฒันาการ 

  Herbert Spencer (ค.ศ. 1820 – 1903) เสนอวา่ วิวฒันากรของสงัคมมนษุย์เป็น

แบบสายเดียว (Uni-linear) ท่ีทกุสิ่งทกุอยา่งในจกัรวาลมีจดุก าเนิดมาจากแหลง่เดียวกนัด้วยและ

มารวมกนัด้วยกระบวนการสงัเคราะห์ (Synthesis) ท าให้เกิดพฒันาการท่ีก้าวหน้าขึน้และซบัซ้อน

มากขึน้ การพฒันาของสงัคมจะมีวิวฒันาการเป็นไปตามกฎของธรรมชาต ิกลา่วคือ มนษุย์ท่ีมี

ความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากบัสภาวะแวดล้อมใหม่ๆ  ได้เป็นอยา่งดีจะมีชีวิตอยูร่อดตลอดไป 

และน าไปสูก่ารพฒันาท่ีดีขึน้ตอ่ไป  

  Ferdinand Tonnies (ค.ศ. 1855 – 1936) เสนอวา่ สงัคมจะมีการเปล่ียนแปลง

จากสงัคมแบบ Gemeinschaft (Community) ไปสูส่งัคมแบบ Gesellschaft (Society, Groups) 

   Robert Redfield (ค.ศ. 1857 – 1958) เสนอวา่ การเปล่ียนแปลงของสงัคมจะเร่ิม

จากสภาพของสงัคมชาวบ้าน (Folk) เปล่ียนแปลงไปสูส่งัคมแบบเมือง (Urban)  

  จากแนวคดิทฤษฎีทฤษฎีการแพร่กระจาย ทฤษฎีประวตัศิาสตร์ ทฤษฎี

วิวฒันาการในการ ศกึษาประวตัศิาสตร์ ผู้ศกึษาได้ทฤษฎีเหลา่นี ้น ามาใช้ในการศกึษาความเป็นมา

ของดนตรีในพิธีกรรมศพ ตลออดจนถึงประวตัศิาสตร์ความเป็นมาของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้งทัง้ใน

ภาพรวมและบ้านสบเป็ด  

2.1.4 ทฤษฎีท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพลง 

 ณชัชา   โสคตยิานรัุ กษ์ (2547 หน้า 1-6) แนวทางการวิเคราะห์ทฤษฎีดนตรี

ประกอบด้วย 

 1. การบรรยายภาพรวมโดยทัว่ไป 

2. การวิ เคราะห์สว่นประกอบหลกัของเพลง ท านอง จงัหวะ เสียงประสาน              

สีสนัเสียง 

3. การวิเคราะห์ประโยคเพลง 

4. การวิเคราะห์สงัคีตลกัษณ์  
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เฉลิมศกัดิ ์พิกลุศรี (2542 หน้า 20 -22) ในการศกึษาองค์ประกอบของดนตรีไทย 

มีรายละเอียดดงันี ้ 

1.เสียง  

  1.1 ระดบัเสียง  

  1.2  ความสัน้-ยาวของเสียง  

  1.3 ความเข้มของเสียง (Intensity)  

  1.4 คณุภาพของเสียง (Quality)  

2.พืน้ฐานจงัหวะ (Element of Time)  

   2.1 จงัหวะภายใน  

  2.2 จงัหวะภายนอก  

    3.ท านอง (Melody)  

  3.1 ท านองหลกั  

  3.2 ท านองตกแตง่  

 4.พืน้ผิวของเสียง (Texture)  

 5. สีสนัของเสียง (Tone Color)  

     5.1 วิธีการบรรเลง 

  5.2 วสัดท่ีุใช้ท าเคร่ืองดนตรี  

   5.3 ขนาดและรูปทรงลกัษณะของเคร่ืองดนตรี 

  6. คีตลกัษณ์ (Forms) 

  จากแนวคดิและทฤษฎีในการศกึษาและวิเคราะห์เพลงข้างต้น ผู้ศกึษาเลือกจะใช้

แนวทางการวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของดนตรีไทย เชน่ ท านอง จงัหวะ คีตลกัษณ์เป็นต้น  

2.1.5 แนวคดิมานษุยดนตรีวิทยา 

  ปัญญา  รุ่งเรือง (2546 หน้า 11) เสนอแนวคดิทางมานษุยดริุยางวิทยาวา่ เป็น

การศกึษาดนตรีท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั โดยศกึษาตวัดนตรี สงัคม และวฒันธรรมท่ีดนตรีด ารงอยู ่แนวคดิ

ในการสร้างดนตรี การใช้ดนตรี การด ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงของดนตรีในท้องถ่ินตา่งๆ โดย
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ดนตรีท่ีศกึษามกัเป็นแบบมขุปาฐะ มุง่ศกึษางานภาคสนามเป็นส าคญั โดยการหาข้อเท็จจริงจาก

แหลง่ข้อมลู รวมทัง้การศกึษาจากเอกสาร 

  จากแนวคดิมานษุยดนตรีวิทยา ผู้ศกึษาได้น าแนวคดินีม้าศกึษาบทบาทหน้าท่ีของ

ดนตรีในพิธีกรรมของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง  วา่ดนตรีมีบทบาทและหน้าท่ีตอ่สงัคม วฒันธรรมของกลุม่

ชาตพินัธุ์ม้ง อยา่งไร 

 

2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

2.2.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 2.2.1.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัพิธีกรรม 

   พิธีกรรม (Rituals) หมายถึง การปฏิบตัท่ีิเป็นมาตรฐานทางวฒันธรรมอนั

เก่ียวกบัสญัลกัษณ์ท่ีกระท าในโอกาสตา่ง ๆ หรือหมายถึงพฤตกิรรมทางสงัคมอนัละเอียดออ่นท่ีถกู

ก าหนดขึน้โดยขนบธรรมเนียม กฎหมาย หรือระเบียบของสงัคม ซึง่แสดงออกถึงสญัลกัษณ์ของคณุ

คา่นิยม หรือความเช่ือ พิธีกรรมเป็นรูปแบบหนึง่ของพิธีการ แตม่ิได้มีความหมายตรงกนันกั         

ข้อแตกตา่งท่ีส าคญัคือพิธีการเป็นการปฏิบตัใินสงัคมท่ีมีคนจ านวนมากกวา่หนึง่คน แตพ่ิธีกรรม

อาจจะปฏิบตัเิพียงคนเดียวก็ได้ นอกจากนี ้พิธีการมกัจะจดัให้มีขึน้ในเหตกุารณ์ส าคญั ๆ ลกัษณะ

ส าคญัของพิธีกรรมคือสว่นใหญ่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัศาสนา และมกัเก่ียวข้องกบัการใช้สญัลกัษณ์

ตา่ง ๆ ในการแสดงความหมาย และมีการแสดงให้เห็นความมหศัจรรย์ หรือความส าคญัของ        

สิ่งตา่ง ๆ เพ่ือให้บคุคลเกิดความเกรงขาม หรือเคารพนบัถือด้วย (สมิทธ์ สระอบุล. ๒๕๓๔         

หน้า ๖๒) 

    พิธีกรรม คือ วิธีการชนิดหนึง่ท่ีจะน าไปสูเ่ป้าหมายการท่ีเราจะได้มาซึง่สิ่ง

ท่ีต้องการ เราจาเป็นต้องมีการกระท าและในแตล่ะการกระท าต้องมีวิธี เชน่ ในการท่ีเราจะได้

ข้าวเปลือก เราก็จ าเป็นต้องมีวิธีเพาะปลกูเป็นขัน้ตอน เร่ิมตัง้แตก่ารถากถาง เตรียมพืน้ท่ี การไถ 

การหวา่น การดแูลรักษา การเก็บเก่ียว การนวด เป็นต้น และควบคูไ่ปกบัวิธีการเพาะปลกูในแตล่ะ

ขัน้ตอนดงักลา่วแล้ว ชาวนายงัประกอบพิธีกรรมอีกหลายอยา่ง เชน่ เม่ือจะดแูลรักษาข้าวท่ีก าลงั

เร่ิมออกรวง ชาวนาจะประกอบพิธีท าขวญัแมโ่พสพ โดยนาของสงัเวย มีข้าว กล้วย ขนม ตลอดจน
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เคร่ืองส าอางท่ีคดิวา่ผู้หญิงเวลาแพ้ท้องจะพอใจ นาไปตัง้ไว้ท่ีมมุท่ีก าหนดวา่แมโ่พสพสถิต (ก่ิงแก้ว 

อตัถกร 2525 หน้า5) 

    ในบรรดาประเพณี พิธีกรรม ซึง่มีอยูห่ลากหลายประเพณีพิธีกรรม ท่ีชาว

ไทยตามภมูิภาคตา่งๆได้ยดึถือปฏิบตัอิยูน่ัน้  อาจจะมีรายละเอียดของล าดบัวิธีการประกอบพิธีทัง้ท่ี

เหมือน หรือแตง่ตา่งกนัอยูบ้่างในรายละเอียดแตท่ัง้นีอ้งค์ประกอบหลกัทางด้านคตคิวามเช่ือล้วน

แตมี่ลกัษณะท่ีเหมือนกนัทัง้สิน้ คือเป็นการประกอบประเพณีพิธีกรรมภายใต้ความเช่ือในเร่ืองของ

ความศรัทธาในศาสนาโดยเฉพาะความศรัทธาในพทุธศาสนา  ความเช่ือในเร่ืองอ านาจสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ

ท่ีเช่ือวา่มีอ านาจเหนือธรรมชาตท่ีิสามารถบนัดาลเหตรุ้ายหรือเหตดีุให้กบัผู้คนในสงัคมใน

ครอบครัวได้ กบัยงัเช่ือวา่เป็นการสร้างความเป็นสิริมงคล  และความอดุมสมบรูณ์ให้เกิดขึน้ (ฉลาด

ชาย รมิตานนท์.2527 หน้า 32-34) 

     หากย้อนกลบัไปพิจารณาประวตัศิาสตร์ของมนษุยชาตแิล้วจะพบวา่ 

พิธีกรรมมีความเก่ียวพนักบัชีวิตของมนษุย์มาเนิ่นนานตัง้แตอ่ดีตจนกระทัง่ปัจจบุนั ซึง่พิธีกรรมตา่ง 

ๆ ได้มีพฒันาการไปตามล าดบัความเจริญก้าวหน้าของสงัคม และเป็นท่ีนา่สงัเกตวา่พิธีกรรมตา่ง ๆ 

นัน้ นบัเป็นองค์ประกอบส าคญัประการหนึง่ของทกุ ๆ ศาสนา ทัง้นีเ้พราะพิธีกรรมเป็นเสมือน

เคร่ืองมือหลอ่เลีย้งศาสนาท่ีคนทัว่ไปถือวา่ (ศาสนา) เป็นแหลง่ก าเนิดของประเพณีและวฒันธรรม

ตา่ง ๆ ของสงัคม แตก่ระนัน้ก็ตาม การท่ีพิธีกรรมจะด ารงอยูไ่ด้ ยอ่มต้องได้รับการเกือ้กลูจาก

ศาสนาเชน่เดียวกนั กลา่วคือ ก่อนท่ีพิธีกรรมใด ๆ จะปรากฏขึน้นัน้ยอ่มต้องมีรากฐานมาจากความ

เช่ือ และความศรัทธา รวมทัง้ประสบการณ์ทางศาสนา (Religion Experience) ท่ีแตล่ะปัจเจก

บคุคลได้รับจากศาสนานัน้ ๆ อนัน าไปสูก่ารประกอบพิธีกรรมตา่ง ๆ เพ่ือใช้เป็นส่ือ หรือหนทางท่ีจะ

น ามาซึง่ความส าเร็จในสิ่งท่ีคาดหวงัไว้ ท าให้เกิดความสบายใจ และมีก าลงัใจท่ีจะด าเนินชีวิต

ตอ่ไป (ประยรู ธมฺมจิตฺโต 2535 หน้า 15) 

    อีกประการหนึง่ ทา่นภิกขโุพธ์ิ แสนยานภุาพ กลา่ววา่ “ประเพณี พิธีกรรม

เปรียบเสมือนเร่ือท่ีมีไว้ให้คนนัง่พายเข้าหาฝ่ัง คือ ศาสนา” แตเ่ม่ือขึน้ฝ่ังได้แล้วจงสละเรือเสีย อยา่

มวัตดิอยูใ่นเรือนัน้ ถ้ายงัตดิอยูใ่นเรือก็ไมไ่ด้ขึน้ฝ่ังสกัที จากข้อคดินีแ้สดงให้เห็นวา่ ประเพณี 

พิธีกรรม กบัเรือนัน้เป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีจะน าคนเราไปสูจ่ดุหมายข้างหน้า ซึง่อยูน่อกประเพณี 

พิธีกรรม และนอกเรือ ถ้าคนเรามวัตดิอยูแ่ตใ่น ประเพณี พิธีกรรมก็จะไมไ่ด้บรรลจุดุมุง่หมายท่ี
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แท้จริงเลย ฉะนัน้ ทา่นจงึแนะน าให้ทิง้เรือเสียจงึจะถึงฝ่ัง คือ แก่นแท้ของศาสนา การปฏิบตัติาม

ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนาพทุธนัน้ นบัวา่เป็นการท าความดีเป็นบญุกศุล แตใ่นท่ีสดุก็ต้องละทิง้

บญุนีเ้สีย จงึจะถึงฝ่ัง คือพระนิพพาน นัน่คือผู้ ท่ีได้บรรลนุิพพานเป็นพระอรหนัต์ จงึเป็นผู้ละได้ทกุ

สิ่งทกุอยา่งทัง้บญุและบาป (ปญุญปาปปหิน ) น่ีคือจดุหมายสงูสดุของพทุธศาสนา ส าหรับผู้ ท่ี

เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาเหลา่นี ้แม้จะมีโอกาสเข้าร่วมท าพิธีกรรมอยูก็่ตาม ก็ท าไปตามสงัคมเพื่อ

อนเุคราะห์คนท่ียงัตดิอยูใ่นคอกแหง่ประเพณี พิธีกรรมเทา่นัน้ แตต่วัทา่นทัง้หลายเหลา่นัน้ข้องอยู่

ไม ่ดัง่ใจความในพทุธภาษิตท่ี วา่ “สเูจ้าทัง้หลาย จงมาดโูลกนีอ้นัตระการดจุราชรถท่ีพวกคนเขลา

หมกอยู ่แตผู่้ รู้หาข้องตดิอยูไ่ม่” (มหาวิทยาลยัรังสิต ๒๕๔๐) 

2.2.1.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรี 

    กาญจนา อินทรสนุานนท์. (2545: 46) กลา่ววา่ ดนตรีเป็นส่ือให้จิตใจ

ของมนษุย์ได้ พกัพิงสามารถกลอ่มเกลาอารมณ์ของมนษุย์ได้ในทกุรูปแบบมนษุย์ทกุชาตทิกุภาษา

สามารถเข้าใจภาษาดนตรีได้เหมือนๆ กนั ดนตรีนัน้มีอยูท่กุอารมณ์ เชน่ อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ 

อารมณ์โศกเศร้า อารมณ์สนกุสนาน ฯลฯ 

    มานพ วิสทุธิแพทย์ (2533 หน้า26) ได้กลา่วถึงรูปแบบของบทเพลง 

(Pattern) ซึง่หมายถึงลกัษณะส าคญัหรือลกัษณะเดน่ท่ีปรากฏในท านองเพลง โดยท านองเพลงแต่

ละแตล่ะเพลงมกัมีรูปแบบท่ีเป็นคณุลกัษณะเฉพาะของเพลงนัน้ ๆ มี 2 อยา่งคือ  

        1. รูปแบบของจงัหวะ คือสดัสว่นในการใช้ตวัโน้ตในท านองเพลง

นัน้ ๆ มีการใช้โน้ตเสียงสัน้ยาวอยา่งไร 

     2. รูปแบบของท านอง คือทิศทางการเคล่ือนท่ีของทานองเพลง 

ซึง่มีทิศทางการเคล่ือนท่ีหลายอยา่ง 

    มนตรี ตราโมท (2518 หน้า 35-36) ได้อธิบายความหมายของค าวา่ เพลง 

และองค์ประกอบของเพลง สรุปได้ความวา่ ตามหลกัวิชาของคีตศลิป์ สิ่งท่ีส าคญัประกอบขึน้ด้วย

เสียงให้เกิดความไพเราะคือแสดงความรู้สกึตา่งๆ นัน้ ได้แก่ ล าน า ท านอง และจงัหวะ ล าน า

หมายถึง ความสัน้ยาว เบาแรงของเสียง RHYTHM ทานองหมายถึงเสียงสงูๆ ต ่าๆ สลบัสบัสนกนั

ไป และจงัหวะได้แก่ สว่นแบง่ยอ่ยท่ีเป็นระยะสม ่าเสมอ ได้แก่ มาตราค าวา่ “เพลง” ตาม
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พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานแปลไว้วา่ ล าน า ท านอง ค าขบัร้อง ท านองดนตรี กระบวนวิธี 

ร าดาบร าทวน ช่ือการร้องเพลงแก้กนัมีช่ือตา่งๆ เชน่เพลงปรบไก่ เพลงฉ่อย เป็นต้น ถ้าจะเลือก

อธิบายเฉพาะความหมายท่ีเก่ียวข้องกบัเพลง ก็จะมีแตค่ าวา่ ล านา ท านอง ค าขบัร้องและช่ือร้อง

แก้กนั มีช่ือตา่งๆ เทา่นัน้ ซึง่คาท่ีขบัร้องก็ดี การร้องแก้กนัก็ดี ยอ่มมีล าน าและท านองผสมอยูแ่ล้ว 

จงึจะนบัวา่เป็นเพลง ถ้ามีแตเ่พียงค าขบัร้องแก้กนัโดยไมมี่ล าน า และท านอง ก็จะเป็นเพลงไปไมไ่ด้ 

และยิ่งกวา่นัน้ ยงัจะต้องมีจงัหวะเป็นเคร่ืองควบคมุด้วยอีกอยา่งหนึง่  จงึจะครบองค์เพลง  

    ประสิทธ์ิ เลียวสิริพงศ์ (2533 หน้า4) ได้แบง่องค์ประกอบของดนตรีสา

หรับการวิเคราะห์ทางดนตรีชาตพินัธุ์วิทยา ไว้ดงันี ้

   1. ท านอง ท านองของบทเพลงเป็นตวัชีค้วามเป็นสญัชาตขิองดนตรี  ซึง่

รวมไปถึงบนัไดเสียงแนวการด าเนินท านองและพิสยัของท านองด้วย  

   2. ลีลาและจงัหวะ ซึง่เป็นตวัท าให้เกิดความรู้สกึและอารมณ์ควบคูแ่ละ

สอดคล้องไปกบัแนวท านองหลกั 

   3. เสียง ความแตกตา่งของเสียงดนตรีโดยมากขึน้อยูก่บัผู้บรรเลงหรือขบั

ร้องเป็นหลกั 

   4. พืน้ผิว ดนตรีบางชนิดเลน่เป็นเสียงเดียวกนัแตบ่างกลุม่อาจเลน่ให้มี

เสียงประสานด้วย 

 

2.2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  การปรับตวักบัวิถีชีวิตใหมใ่นชมุชนเมืองของชาวเขาเผา่ม้ง เขตอ าเภอเมือง

เชียงใหมข่องลีศกึ ฤทธ์ิเนตกิลุ (2540 หน้า 18-40) พบวา่ชาวเขาเผา่ม้งในชมุชนเมืองเชียงใหม ่

จะต้องมีการปรับตวัในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ด้านการดแูลสขุภาพ พบวา่ ยงัคงใช้วิธีการแบบพืน้บ้าน 

เชน่ การเรียกขวญั  การนวด การใช้ยาสมนุไพรร่วมกบัการแพทย์สมยัใหม ่- ด้านเนตธิรรม พบวา่ 

ถ้าเป็นคดีแพง่หรือเร่ืองเล็กน้อย จะใช้กฎจารีตประเพณี หากเป็นเร่ืองใหญ่จะใช้กฎหมาย - ด้าน

เศรษฐกิจ พบวา่ เปล่ียนจากการท าการเกษตรกรรมเพ่ือการยงัชีพมากเป็นการท าการค้า เป็นผู้ผลิต

พอ่ค้าคนกลาง พอ่ค้าปลีก  โดยมีเครือขา่ยทางธุรกิจกบัคนม้งด้วยกนัเอง คนพืน้ราบ และคน

ตา่งชาต ินอกจากนีบ้างสว่นยงัมาขายแรงงานในป๊ัมน า้มนั และร้านค้าตา่ง ๆ - ด้านคตธิรรม พบวา่ 
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ยงัคงมีความเช่ือเก่ียวกบัจกัรวาลวิทยา อ านาจเหนือธรรมชาต ิ- ด้านศลิปกรรม พบวา่ ยงัมีการ

ปฏิบตัแิละเข้าใจด้านศลิปะท่ีส าคญั ๆ และเก่ียวข้องกบัพิธีกรรมในชีวิตประจ าวนั และสืบทอด

ปฏิบตัติามกนัอยู ่- ด้านวตัถธุรรม พบวา่ ม้งรุ่นใหมใ่นชมุชนเมืองยงัคงให้ความเคารพในความ

ศกัดิส์ิทธ์ิของวตัถตุา่ง ๆ รวมทัง้วิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในการด ารงชีพในปัจจบุนั - ความสมัพนัธ์กบั

ชมุชนดัง้เดมิ พบวา่ ในตอนแรกถกูมองวา่เป็นคนแปลกแยกในสงัคมเมืองและได้รับความกดดนั

จากสงัคมรอบด้าน ด้วยความสมัพนัธ์ฉนัเพ่ือนบ้านอยา่งธรรมดาทัว่ไป  

  เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมของชาวเขาเผา่ม้ง

บ้านห้วยน า้ไซ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก  ของปรารถนา มงคลธวชั(2541หน้า 228-230) 

พบวา่ปัจจบุนั ม้งบ้านห้วยน า้ไซมีวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดมิ อนัเน่ืองมาจากการผสมผสาน

ทางวฒันธรรม ระหวา่งวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของคนไทยเชือ้สายม้ง มีการเปล่ียนสญัชาติ

เป็นคนไทย ได้รับการรับรองสิทธิทางกฎหมาย การคุ้มครองความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

ได้รับการบริการขัน้พืน้ฐานด้านการศกึษา สาธารณสขุ และสาธารณปูโภค จากรัฐบาลไทย พดู

ภาษาไทย รวมทัง้การนบัถือศาสนาพทุธ ท าให้เกิดการปรับตวัให้เข้ากบัสงัคมชมุชนของคนไทย 

การด ารงชีวิตตามแบบวฒันธรรมไทย มีคา่นิยมแบบไทย ส่ือสารมวลชน เชน่ หนงัสือพิมพ์ วิทย ุ

โทรทศัน์ ฯลฯ เป็นสิ่งท่ีท าให้ม้งหมูบ้่านห้วยน า้ไซเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมมากท่ีสดุ ส่ือท่ี

เผยแพร่เข้าไปในหมูบ้่าน ท าให้ได้รับวฒันธรรมใหมม่ากขึน้ การประพฤตปิฏิบตัตินใน

ชีวิตประจ าวนัเปล่ียนแปลงไป เชน่ การแตง่กายตามสมยันิยม การพดูภาษาไทย เข้าเรียนใน

โรงเรียนไทย เป็นต้น  

   ดนตรีในสงัคมวฒันธรรมของชาวชอง ต าบลตะเคียนทอง จ.จนัทบรีุ  ของสายพิรุณ 

สินฤกษ์(2546:71-76)พบวา่เพลงในพิธีศพ พิธีศพของชองมี 4 คืน คืนแรกจะมีเพลงไหว้ครูซึง่ใช้ใน

คืนแรกของงานศพเทา่นัน้ เนือ้หาเพลงเป็นการระลกึถึงคณุพระพทุธ พระธรรม คณุบดิา-มารดาให้

สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิปกป้องคุ้มครอง เพลงไหว้ครูนี ้ถือวา่เป็นแบบแผนท่ีปฏิบตัสืิบทอดกนัมาถึงปัจจบุนั 

สว่นคืนท่ี 2-4 จงึเป็นการละเลน่หรือร้องเพลงเลา่เร่ือง เชน่ ชาละวนั ขนุช้างขนุแผน เป็นต้น เพลง

เชิญผีบรรพบรุุษ เป็นเพลงท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมเชิญผีหิง้ผีโรง เป็นการขบัร้องเชิญดวง

วิญญาณลงมาให้ลกูหลานสอบถามทกุข์สขุ เป็นการแสดงความกตญัํตูอ่บรรพบรุุษจดัขึน้ปีละ

ครัง้ 
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  ลาวโซง่กบัความเช่ือในพิธีศพ ของโกศล แย้มกาญจนวฒัน์(2547 หน้า7) ลาวโซง่

มีการสืบทอดการเลีย้งผีบรรพบรุุษของตวัเองโดยลกูชาย คนลาวโซง่ผกูพนักบัเมืองแถนมาก ถือวา่

เป็นบ้านเกิด คล้ายดัง่เมืองสวรรค์ ตายแล้วต้องไปให้ถึง ในเร่ืองความเช่ือนัน้มกัยดึเอาจินตนาการ

เป็นหลกัและปฏิบตัแิบบง่ายๆ ท่ีถือปฏิบตักินัสิ่งหนึง่ คือ พิธีศพ เม่ือมีคนเสียชีวิต พิธีกรรมของคน

ลาวโซง่คล้ายกบั คนจีน จะตา่งกนัท่ีขัน้ตอนการปฏิบตั ิ  

  การศกึษาเปรียบเทียบประเพณีวฒันธรรมของชาวผู้ไทย - ชาวโซ ่ศกึษาเฉพาะ

กรณีอ าเภอพรรณานิคมและอ าเภอกสุมุาลย์ จงัหวดัสกลนคร ของ สรัุตน์ วรางค์รัตน์(2555 หน้า

105)ผู้ไทยและโซมี่ความเช่ือหลายอยา่งคล้ายกนัคือการนบัถือผีท่ีเช่ือวา่สิ่งนอกเหนือธรรมชาตมีิ

อ านาจให้คณุและโทษแก่มนษุย์ มนษุย์ไมส่ามารถเอาชนะธรรมชาตเิหลา่นีไ้ด้จงึต้องเซน่สรวงบชูา

เพ่ือให้ประโยชน์แก่ตน ความเช่ือตามหลกัพทุธศาสนาท่ีเช่ือวา่เป็นเคร่ืองมือท าให้เกิดความสขุทัง้

ในโลกนีแ้ละโลกหน้า ความเช่ือตามแบบคตพิราหมณ์เพ่ือความเป็นศริิมงคลในโอกาสตา่งๆ เชน่  

งานแตง่งาน งานบวช การสูข่วญัผู้ ท่ีจะจากบ้านหรือกลบับ้าน การรับขวญัผู้ เจ็บป่วย ผู้ ไทยและโซ่

เช่ือวา่การผิดจารีตประเพณีเป็นการผิดผี ท าให้ผีโกรธและลงโทษครอบครัว แตถ้่าบชูาอยา่งถกูต้อง 

ผีนัน้ก็จะให้ประโยชน์มากกวา่โทษ พิธีกรรมงานศพของผู้ไทยและโซป่ระกอบด้วยพิธีกรรมยอ่ย มี

ความหมายซอ่นอยูใ่นตวัของมนัเอง เชน่ การอาบน า้ศพสะอาดถือเป็นการช าระมลทินให้ผู้ตาย 

การจดัพิธีสวดพระอภิธรรมหรือสวดยอดมขุของผู้ไทยมีความหมายคล้ายพิธีซางกมทูของโซท่ี่

ต้องการให้วิญญาณอยูใ่นอาการสงบ สว่นความแตกตา่งในพิธีกรรมสะท้อนให้เห็นความเช่ือเร่ือง

วิญญาณท่ีแตกตา่งกนั 

2.3 สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มพันธ์ุม้ง 

2.3.1 ประวตัศิาสตร์ ความเป็นมา และการกระจายตวัของชาวม้ง  

  ม้ง(Hmoob/Moob) เป็นช่ือท่ีกลุม่คนท่ีอาศยัอยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน 

ภาคเหนือของพมา่ ลาว เวียดนาม ไทย และในประเทศตะวนัตกใช้เรียกตนเองอยา่งไรก็ตาม ใน

บริบทของประเทศจีนนัน้ช่ือของกลุม่ชาตพินัธุ์ “ม้ง” มกัจะถกูใช้อยา่งสบัสนกบั “แม้ว” หรือ 

“เหมียว” โดยรากศพัท์ของค าดงักลา่วนัน้แปลวา่ต้นข้าวออ่นหนอ่ และวชัพืชกบัท่ีนา ซึง่หมายถึงลกู

ของแผน่ดนิและชนพืน้เมืองท่ีแตเ่ดมิท านาเป็นหลกั แตใ่นระยะตอ่มาถกูน ามาใช้ในลกัษณะของ
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การดถูกูทางชาตพินัธุ์  โดยการผกูเข้ากบัเสียงร้องของแมว และแสดงนยัของความเป็นคนป่าเถ่ือน  

ค าดงักลา่วเร่ิมปรากฏ ในหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์จีนภายใต้ช่ือ “เหมียวหมิน” “หยเูมียว” หรือ 

“ซานเหมียว”  ซึง่เป็นกลา่วถึงกลุม่ชาตพินัธุ์หนึง่ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีราบลุม่แมน่ า้แยงซีเกียงและ

แมน่ า้ฮวงโห (แมน่ า้เหลือง) เม่ือประมาณสองพนัสองร้อยปีก่อนคริสตศกัราช ทัง้นีภ้ายใต้นโยบาย

การจดัแบง่กลุม่ชนชาตขิองรัฐบาลจีนภายหลงัจากท่ีพรรคคอมมิวนิสต์เข้าปกครองประเทศ  ในปี 

ค.ศ. 1949 นัน้ ม้งเป็นเพียงกลุม่ยอ่ยหนึง่ท่ีถกูรวมเข้าไว้ในกลุม่ชนชาตเิหมียว แม้วา่จะมีการ

แบง่กลุม่ยอ่ยของชนชาตเิหมียวออกเป็นหลายกลุม่ตามบริบททางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม แต่

นกัมานษุยวิทยาได้สรุปตามช่ือท่ีกลุม่ชาตพินัธุ์เรียกตวัเองและตามกลุม่ภาษาเอาไว้วา่ชนชาติ

เหมียวประกอบไปด้วยสามกลุม่หลกัๆ คือกลุม่ท่ีเรียกตวัเองวา่ “ขอซง่” (Qhov Xyooj) “ฮมู้ ”

(Humb) หรือ “ฮม้อ” (Hmob) และกลุม่ “ม้ง”(Hmoob) (Cheung 1996, Diamond 1995 Schein 

1986) โดยภาษาพดูของทัง้สามกลุม่ดงักลา่วไมส่ามารถใช้ส่ือสารข้ามกนัได้ สว่นเคร่ืองแตง่กาย

และประเพณีวฒันธรรมนัน้ก็ตา่งกนัออกไปอยา่งสิน้เชิง  เฉพาะในมณฑลยนูนานนัน้กลุม่ท่ีเรียก

ตวัเองวา่ม้งยงัแบง่ออกเป็น 7 กลุม่ยอ่ยด้วยกนั คือม้งเด๊อ (Hmoob Dawb) ม้งจัว๊ะ (Moob 

Ntsuab) ม้งชือ้ (Moob Swb) ม้งเป่ (Hmoob Peg) ม้งเซา (Hmoob Xaw) ม้งซวั (Hmoob Sua) 

ม้งปัว (Hmoob Pua) โดยแตล่ะช่ือดงักลา่วมีท่ีมาจากสถานท่ีอยูอ่าศยัและช่ือผู้น าของเขาในอดีต 

แตใ่นปัจจบุนันกัวิชาการและชาวบ้านเองมกัจะน าเอาความแตกตา่งของส าเนียงภาษาพดูและ

เคร่ืองแตง่กายมาเป็นเคร่ืองจ าแนก ส าหรับในประเทศไทยนัน้มีเพียงสองกลุม่ยอ่ย คือม้งขาว หรือท่ี

เรียกตวัเองกวา่ม้งเด๊อะ (Hmoob Dawb) และม้งด าหรือม้งเขียว หรือบางทีก็รู้จกักนัในช่ือวา่ม้งน า้

เงินกบัม้งลาย แตพ่วกเขาเรียกตวัเองวา่ม้งจัว๊ะ (Moob Ntsuab) 

   ข้อสนันิฐานเก่ียวกบัแหลง่ก าเนิดชาวม้งนัน้มีสามแนวคดิด้วยกนั โดย แนวคดิแรก

นัน้ถกูเผยแพร่โดยบาทหลวงชาวฝร่ังเศส นิกายโรมนัคาธอลิก ช่ือ ชาวินา่ ท่ีเข้าไปสอบถามจาก

ชาวม้งทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม ในยคุก่อนสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ซึง่ดนิแดนดงักลา่วยงั

เป็นอาณานิคมของฝร่ังเศสอยู ่โดยบาทหลวงซาวินา่สนันิฐานวา่บรรพบรุุษชาวม้งอพยพมาจาก

ดนิแดนขัว้โลกเหนือ เพราะต านานคนม้งเลา่วา่ท่ีนัน่เป็นดนิแดนท่ีหนาวจดัและปกคลมุไปด้วยหิมะ 

ในเวลากลางวนันัน้เห็นพระอาทิตย์เพียงหกเดือนและไมเ่ห็นอีกหกเดือน บาทหลวงซาวินา่จงึสนันิ

ฐานวา่หลงัจากนัน้ชาวม้งจงึอพยพเข้ามาทางตอนเหนือของประเทศจีน สูด่นิแดนมองโกเลีย ลงมา
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ทางใต้ของจีน เข้าสูด่นิแดนท่ีปัจจบุนัเป็นรอยตอ่ของประเทศจีน เวียดนาม ลาว ไทยและพมา่ 

(Savina 1924) แนวคดินีไ้ด้รับการสานตอ่โดยควินซ่ี ท่ียกตวัอยา่งกรณีเดก็ชาวม้งบางรายท่ีมีผิว

และผมสีขาวและนยัน์ตาสีฟ้าเหมือนชาวยโุรป (Quincy 1988) สว่นแนวคดิท่ีสองนัน้ เป็นของ

ชาวม้งส านกับ้านวินยั (ศนูย์อพยพบ้านวินยั อ าเภอปากชมุ จงัหวดัเลย) ท่ีคล้ายกบัของบาทหลวง

ซาวินา่ แตไ่ด้รับอิทธิพลจากต านานของลาวกบัจีน เน้นท่ีการกลา่วถึงความคล้องจองของช่ือ “สิน

ชยั” ของลาว กบั “Xeem Xais” ของม้ง และค าวา่ “ม้ง” (Hmoob/Moob) กบั “มองโกเลีย” (Muam 

Nkauj Liag) และความเช่ือมโยงทางวฒันธรรมของม้งกบัทัง้สองกลุม่ รวมถึงการเกิดระบบตวัเขียน

พา่เฮา่ (Phaj Hauj) ในประเทศลาวก่อนสิน้สดุยคุสงครามเวียดนาม (Bertrais 1985) แนวคดิท่ีสาม 

เป็นท่ีรู้จกักนัในหมูค่นม้งในมณฑลยนูนาน ประเทศจีน โดยอิงหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ของชาว

จีนและต านานท่ีสืบทอดจากบรรพบรุุษเป็นหลกั ซึง่เช่ือวา่บรรพบรุุษชาวม้งอพยพมาจากชายฝ่ัง

ทะเลทางด้านตะวนัออกของประเทศจีน หรือบริเวณทะเลเหลือง โดยคอ่ยๆเคล่ือนย้ายท ามาหากิน

ตามแมน่ า้ฮวงโห (แมน่ า้เหลือง หรือ Dej Dag) เข้ามาสูบ่ริเวณท่ีปัจจบุนัเป็นภาคกลางของประเทศ

จีน เม่ือต้องเผชิญหน้ากบัชนเผา่มองโกลท่ีอพยพลงมาจากต้นล าน า้เหลืองและล าน า้แยงซีเกียง 

(Dej Ntev) บรรพบรุุษชาวม้งได้อพยพมุง่หน้าลงทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ เข้าสูบ่ริเวณท่ีอยูอ่าศยัอยู่

ในปัจจบุนั ทัง้นี ้มีหลกัฐานทางวฒันธรรมของม้งบางอยา่งท่ีเก่ียวพนักบัทะเลและแมน่ า้เหลือง เชน่ 

ลายผ้ารูปก้นหอย เส้นตดัขวางสองเส้นบนลายกระโปรงของหญิงม้งจัว๊ะ ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของแม่

น า้เหลือง ฯลฯ (Vwj 1997) แนวคดิท่ีสามดงักลา่วอ้างตามหลกัฐานตามประวตัศิาสตร์จีน ระบวุา่

แหลง่ก าเนิดของชนชาตเิหมียวมีความสมัพนัธ์กบั “ซานเหมียว” และ “หนานหมาน” ในยคุดกึด า

บรรพ์ คือ ตัง้แตเ่ม่ือประมาณ 5,000 ปีก่อน นกัประวตัศิาสตร์จีนสนันิษฐานวา่บรรพบรุุษชาว

เหมียวหรือม้งนา่จะมาจากสมัพนัธมิตรชนเผา่ท่ีเรียกตวัเองวา่ “จิวล่ี” ซึง่ตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นพืน้ท่ีราบ

ภาคตะวนัออกของจีน บริเวณท่ีราบลุม่แมน่ า้เหลืองและแมน่ า้แยงซีเกียง โดยมีจีเยอ่ (Txiv Yawg) 

เป็นหวัหน้า แตจี่เยอ่ถกูห้วงตี่ (Faj Tim) ผู้น าสมัพนัธมิตรชนเผา่อีกฝ่ายหนึง่ ซึง่เข้าใจกนัในปัจจบุนั

วา่เป็นบรรพบรุุษของคนจีนน ากองก าลงัมาจากทางตอนบนของลุม่แมน่ า้เหลืองเข้าโจมตีและเข้า

ครอบครองพืน้ท่ีดงักลา่ว จากนัน้ชาวเหมียวหรือม้งจงึอพยพลงทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ เข้าสู่

บริเวณทะเลสาบต้งถิง (Dong Ting) ทะเลสาบโปยาง(Po Yang) แล้วคอ่ยๆ เคล่ือนเข้าสูม่ณฑล

เสฉวน กุ้ยโจวและยนูนานในท่ีสดุ ทัง้นี ้ผู้วิจยัเห็นวา่แนวคดิท่ีสามนีน้า่จะเช่ือถือได้มากกวา่ เพราะ
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มีหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ของจีนสนบัสนนุ กบัทัง้มีเอกลกัษณ์ในวิถีประจ าวนัของชาวม้งท่ี

สอดคล้องกบับริบทของสภาพแวดล้อมด้วย ในขณะท่ีแนวคดิท่ีหนึง่และสองนัน้อิงตามต านาน

มากกวา่ 

  ผลพวงจากการแยง่ชิงทรัพยากรธรรมชาต ิกบัการรุกรานของชาวมองโกล ชาว

แมนจ ูและชาวฮัน่ ท าให้เกิดสงครามระหวา่งม้งกบัผู้ รุกรานเหลา่นีค้รัง้แล้วครัง้เลา่ นอกจากนัน้แล้ว

นโยบายการสร้างรัฐชาตแิละการขดูรีดภาษีจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ิน ท าให้ชาวม้งทนไม่

ไหวและได้ลกุขึน้ก่อการกบฏหลายหลงัในประวตัศิาสตร์จีน แตล่ะครัง้ได้รับการปราบปรามอยา่ง

หนกั โดยเฉพาะกบฏไถ้ผิง กบฏธงแดง-ธงขาว (ค.ศ.1856-1872) และกบฏฮอ่ธงด านัน้สง่ผล

โดยตรงตอ่การอพยพของชาวม้งจากประเทศจีนเข้าสูบ่ริเวณภาคเหนือของประเทศเวียดนาม ลาว 

ไทย และพมา่ (ประสิทธ์ิ  ลีปรีชา, 2548 หน้า 4-7) 

 ในสว่นของดนิแดนล้านนาหรือภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจบุนันัน้ เข้าใจวา่

ชาวม้งเร่ิมอพยพเข้ามาตัง้หลกัแหลง่ระหวา่งชว่งตอ่คริตศกัราช 1800 และ 1900 โดยในบนัทกึของ

ชาวตะวนัตก พบวา่มีคนม้งตัง้หมูบ้่านในจงัหวดัตากก่อนหน้าปี ค.ศ.1929 แล้ว (Bernatzik 1970, 

Geddes 1976 และ Mottion 1980) และจากเอกสารของกระทรวงศกึษาธิการ โรงเรียนรัฐบาลท่ี

จดัตัง้ขึน้ในชมุชนม้งแหง่แรกคือท่ีบ้านนายเลาตา๋ หมูบ้่านแม้ว อ าเภออุ้มผาง จงัหวดัตาก เป็น

โรงเรียนประชาบาล สงักดั กรมสามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ โดยตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2478 หรือ

ปี ค.ศ.1935 (สภุางค์ และคณะ 2527 หน้า 12 ) 

2.3.2 กลุม่ชาตพินัธุ์ม้งในประเทศไทย 

  ประสิทธ์ิ  ลีปรีชา ( 2548 หน้า 9) ได้กลา่ววา่ จากการสอบถาบผู้สงูอายขุองแตล่ะ

ตระกลูในหมูบ้่านตา่งๆทัว่ประเทศสนันิฐานได้วา่กลุม่แรกของบรรพบรุุษชาวม้งจะอพยพข้ามแมน่ า้

โขงเข้าสูท่ี่ปัจจบุนัเป็นประเทศไทยในระหวา่งชว่งพทุธทศวรรษ 2390 ถึง 2420 ซึง่เป็นชว่งระยะ

เดียวกนักบัท่ีกองทพัของรัฐบาลจีนถึงสง่เข้าปราบปรามกองก าลงัชนกลุม่น้อยชาวมสุลิมและอ่ืนๆ 

ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีปัจจบุนัเป็นมณฑลกุ้ยโจวและมณฑลและยนูนานของประเทศจีน อนั

เน่ืองจากรัฐใช้มาตรการเรียกเก็บภาษีแพงท าให้ชนกลุม่น้อยในแถบลกุขึน้ตอ่ต้าน  
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    ในชว่งระยะเวลาดงักลา่วเป็นชว่งท่ีเจ้าอาณานิคมฝร่ังเศสและองักฤษเร่ิมเข้า

ครอบครองและก าหนดเส้นแบง่พรมแดนประเทศขึน้ในแถบนี ้ดงันัน้การอพยพหนีสงครามจากจีน

และเข้ามาหาพืน้ท่ีท ามาหากิน 

  ในบริเวณดงักลา่วจงึไมไ่ด้เป็นท่ีรู้จกักนัในหมบูรรพบรุุษม้งในสมยันัน้วา่ตวัเองได้

ข้างเส้นแบง่พรมแดนของรัฐชาตหิรือประเทศใดเข้าสูป่ระเทศแล้วแตใ่ช้ช่ือสถานท่ีทางภมูิศาสตร์

เป็นตวัก าหนด เชน่ แมน่ า้แดง แมน่ า้เขียว น า้ทา ภซูาง เมืองฮนุ เมืองหงสา แมน่ า้โขง ดอยผาหมน่ 

ภชีูฟ้้า ภแูว ภลูงักา ดอยช้าง ดอยอา่งขาง และอ่ืนๆ ภายหลงัจากท่ีชาวม้งได้เข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยู่

แล้ว เส้นแบง่พรมแดนประเทศจงึถกูก าหนดขึน้ โดยจะสงัเกตได้จากการท่ียอดดอยสงูตา่งๆ ใกล้

ชมุชนท่ีชาวม้งอยูน่ัน้จะมีช่ือวา่ ดอยฝร่ัง (เศส) ปักธงชาตหิรือดอยองักฤษ เป็นต้น  

  สามเส้นทางหลกัท่ีบรรพบรุุษชาวม้งอพยพเข้าสูด่นิแดนท่ีปัจจบุนัเป็นประเทศไทย 

เส้นทางแรก อยูบ่ริเวณชายแดนจงัหวดัและพะเยา ซึง่มีดอยภแูวและภลูงักาเป็นหลกั จากนัน้กลุม่ท่ี

เข้ามาทางนีจ้งึอพยพโยกย้ายตอ่ไปยงัดอยขนุสถาน(จงัหวดันา่นและแพร่) ดอยช้าง ดอยอา่งขาง ภู

หินร่องกล้า เขาค้อ และดอยลานสางหรือดอยระแหง เป็นต้น สว่นเส้นท่ีสองนัน้เข้ามาทางผาตัง้ ภู

ชีฟ้้า ดอยผาหมน่ และท่ีราบระหวา่งเมืองเชียงของกบัเชียงแสน จากนัน้จงึเข้ามาท่ีดอยยาว ดอย

ช้าง ดอยอา่งขาง ดอยผ้าหม่ปก และดอยจกัตอก  

  ในบริเวณประเทศพมา่ในปัจจบุนั กบัข้ามมาท่ีดอยเชียงดาว ดอยสเุทพ ดอยอิน

ทนนท์ ดอยปางอุง๋ ดอยหมากพริก เป็นต้น สว่นเส้นทางท่ีสามนัน้ ข้ามแมน่ า้โขงทางตอนบนบริเวณ

ประเทศลาวและพมา่ เหนือทา่ชีเ้หล็กแล้วจงึลงมาทางขนุหวัแมค่ า ซึง่อยูใ่กล้บ้านหินแตก อ าเภอ

แมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชียงราย โดยกลุม่ท่ีเข้ามาเส้นนีเ้ป็นกลุม่ท่ีเข้ามาทีหลงัสดุ คือประมาณชว่ง

ทศวรรษ 2480 

  การเข้ามาตัง้ชมุชนของชาวม้งในบริเวณท่ีเป็นประเทศไทยปัจจบุนัในชว่งบกุเบกิ

นัน้ ได้ท าการขออนญุาตจากผู้น าชมุชนใกล้เคียงท่ีตัง้หลกัแหลง่อยูก่่อนแล้ว พร้อมกบันัน้ การแจ้ง

ให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท้องถ่ินท่ีดแูลในพืน้ท่ีนัน้ๆรับทราบ เป็นต้นวา่ผู้ใหญ่บ้าน ก านนั เจ้าเมือง 

ข้าหลวง และอ่ืนๆทัง้นี ้มกัจะมีการน าเอาของป่าท่ีมีคา่ เชน่ ลกูสตัว์ ป่า งาช้าง หนงัสตัว์ น า้ผึง้ และ

อ่ืนๆ มาเป็นสญัลกัษณ์บรรณาการในการผกูสร้างความสมัพนัธ์กบัเจ้าหน้าท่ีปกครองระดบัท้องถ่ิน

ดงักลา่ว ทัง้นี ้ในระยะแรกนัน้ผู้น าชาวม้งในหลายพืน้ท่ีก็ได้รับการแตง่ตัง้จากเจ้าเมืองและข้าหลวง
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ให้เป็นพญาหรือผู้ใหญ่บ้านผู้ปกครองดแูลชาวบ้านบนภเูขาด้วย เชน่ พญาพิภกัดิ ์ (บ้านพญาพิภกัดิ ์

จงัหวดัเชียงราย) เป็นต้น 

   การท่ีเลือกตัง้ชมุชนอยูเ่ฉพาะบนพืน้ท่ีสงูตามภเูขาหลกัๆ ในภาคเหลือของ

ประเทศไทยนัน้เป็นเพราะเหตผุลอยา่งน้อยสองประการด้วยกนั คือ ประการแรก การเลือกสภาพ

พืน้ท่ีดนิ ธรรมชาตแิละอากาศท่ีเหมาะสมกบัการปลกูฝ่ิน เพราะฝ่ินเป็นผลผลิตทางการเกษตรหลกั

เพียงชนิดเดียวท่ีสามารถขายเป็นเงินสดได้ในชว่งท่ีชาวม้งอพยพเข้ามาสูด่นิแดนล้านนา แม้วา่

ภายหลงัจากท่ีรัฐบาลได้สง่เสริมให้ชาวม้งปลกูระยะหนึง่ และตอ่มาได้ออกรับกฎหมายห้ามการค้า

และและเสพฝ่ินทัว่ประเทศซึง่มีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2502 เป็นต้นมา แตค่วามต้องการ

ฝ่ินของประเทศและโลกยงัคงมีตอ่มา ประการท่ีสอง ในยคุทศวรรษ  2500 นัน้ มีโรคระบาดหลาย

อยา่งท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การตดิสมัพนัธ์ระหวา่งบนพืน้ท่ีสงูกบัพืน้ราบ เชน่ ไข้ทรพิษ โรคเรือ้น 

ไข้มาเลเรีย ท่ีท าคนเฒา่คนแก่ชาวม้งในยคุนัน้อธิบายสาเหตขุองการเจ็บป่วยจากโรคตา่งๆเหลา่นี ้

โดยเฉพาะไข้มาเลเรีย วา่เป็นเพราะถกูผีทุง่นาและแอง่น า้ในพืน้ท่ีราบกระท าฉะนัน้พืน้ท่ีราบลุม่จงึ

ไมอ่ยูใ่นความสนใจของชาวม้งในการตัง้ถิน้ท่ีอยูอ่าศยั  

  จนกระทัง่เหตกุารณ์ทัง้สองอยา่งข้างต้นเปล่ียนแปรงไป ประกอบกบัมีสถานการณ์

การแทรกซมึของคอมมิวนิส์ในพืน้ท่ีหมูบ้่านม้ง โดยเฉพาะในจงัหวดัเชียงราย นา่น เพชรบรูณ์และ

ตาก ชาวม้งท่ีไมฝั่กใฝ่ระบอบอดุมการณ์ดงักลา่วจงึได้อพยพหลบหนีเข้าตัง้ชมุชนอยูบ่ริเวณพืน้ราบ 

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2511 เป็นต้นมา ตวัอยา่งเชน่ บ้านนาหนนุและร่องส้านในจงัหวดัพะเยา บ้านป่า

กลางในจงัหวดันา่นบ้านห้วยทรายในจงัหวดัพิษณโุลก บ้านเข็กน้อยและเลา่ลือในจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

และบ้านป่าคาเก่ากบัเจดีย์โค๊ในจงัหวดัตาก เป็นต้น  จากนัน้จงึเร่ิมมีคนรุ่นใหมท่ี่เรียนจบระดบั

การศกึษาขัน้ต้นในชมุชนเร่ิมเข้ามาเรียนหนงัสือและประกอบอาชีพในเมืองมากขึน้ ใน

ขณะเดียวกนั คนท่ีเร่ิมเห็นโอกาสในการขายของท่ีระลกึให้นกัทอ่งเท่ียวก็เร่ิมขยายตลาดเข้าสูใ่น

เมืองในระยะเวลาท่ีไลเ่ล่ียกนั คือชว่งต้นทศวรรษ 2510 ทางด้านของคนท่ีอยูใ่นชมุชนบนภเูขานัน้ 

เร่ิมได้การกดดนัจากนโยบายตา่งๆ ท่ีสง่กระทบตอ่วิถีชีวิตและความไมม่ัน่คงในท่ีอยูอ่าศยัและท่ีท า

กินของพวกเขา โดยเฉพาะภายหลงัชว่งกลางทศวรรษ 2520 เป็นต้นมาท่ีการสู้รบกบัคอมมิวนิสต์

ในป่าได้ยตุลิง  
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  จากประวตัศิาสตร์ของการอพยพดงักลา่ว จะเห็นวา่ม้งกลุม่ชาตพินัธ์ท่ีแตเ่ดมิ

อาศยัอยูใ่นบริเวณทุง่ราบแถบแมน่ า้เหลือง จากนัน้จงึต้องอพยพขึน้เขา ด้วยเพราะถกูแยง่ชิงท่ีท า

กินและเขน่ฆา่โดยชาวจีน ท าให้ต้องปรับวีถีชีวิตจากการท านาไปเป็นการท าไร่แทน ประจวบเหมาะ

กบัการน าฝ่ินเข้ามาเผยแพร่ในจีนของเจ้าอาณานิคมตะวนัตกท าให้ม้งและกลุม่ชาตพินัธ์บนท่ีสงู

อ่ืนๆรับฝ่ินมาปลกูเพ่ือขายให้กบัผู้ เสพฝ่ินในเมือง เม่ืออพยพถอยร่นมาทางใต้ของประเทศจีน เข้าสู่

บริเวณท่ีปัจจบุนัเป็นประเทศเวียดนาม ลาวและไทย จงึยดึเอาการตัง้ชมุชนอยูบ่นพืน้ท่ีสงูท่ีเหมาะ

กบัการปลกูฝ่ินเป็นหลกั ด้วยเพราะความต้องการของระบบตลาดและผลประโยชน์ของฝ่ินท่ี

ควบคมุโดยทัง้ปกครองของประเทศเจ้าอาณานิคมและประเทศในแถบนี ้แตภ่ายหลงัจากท่ีฝ่ินถกู

ประกาศให้กลายเป็นของผิดกฎหมาย มาตรการสง่เสริมพืชทดแทนฝ่ิน รวมทัง้การพฒันาด้านตา่งๆ

ท่ีเปิดประตสููส่งัคมภายนอกมากขึน้ ท าให้คนม้งตามชมุชนตา่งๆ บนดอยสงูตา่งมุง่หน้าเข้าสูเ่มือง

หรือพืน้ราบอีกครัง้หนึง่(ประสิทธ์ิ  ลีปรีชา, 2548 หน้า 9-12) 

2.3.3 ลกัษณะการตัง้ถ่ินฐานและปัจจยัในการย้ายถ่ิน  

  จากประวตัคิวามเป็นมาของชาวม้งท่ีเก่ียวพนักบัการท าสงครามมาโดยตลอด  อีก

ทัง้เป็นกลุม่ชนท่ีรักเสรีภาพ  และต้องการรักษาจารีตประเพณีของตนไว้ ชาวม้งจงึมกัตัง้บ้านเรือน

อยูห่า่งไกลจากคนกลุม่อ่ืน โดยมกัเลือกพืน้ท่ีบนภเูขาสงู อากาศเย็น  ใกล้กบัต้นน า้ล าธาร  และเป็น

พืน้ท่ีลาดจากยอดเขาเล็กน้อยเพ่ือให้มีท่ีก าบงัลมและพายฝุน นอกจากนีห้มูบ้่านต้องอยูห่า่งจากท่ี

เพาะปลกูพอสมควรเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้สตัว์เลีย้งเข้าไปท าความเสียหายแก่พืชท่ีเพาะปลกูไว้ และยงั

ต้องมีพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมในการฝังศพ เน่ืองจากอาชีพหลกัของชาวม้ง คือการเพาะปลกู การเลือก

ท าเลท่ีตัง้ถ่ินฐาน จงึเน้นท่ีความอดุมสมบรูณ์ของดนิ และขนาดของพืน้ท่ีท่ีเพียงพอตอ่จ านวน

ประชากรในชมุชน ในอดีตหมูบ้่านม้งทัว่ไปมกัมีประชากรประมาณ 20-35 ครอบครัวนิยมปลกูบ้าน

เป็นกลุม่ในหมูญ่าตพ่ีิน้องของตนเอง โดยมีเรือนหลงัใหญ่ของคนส าคญัในตระกลูอยูก่ลาง ทกุบ้าน

หนัหน้าออกไปตามความลาดของภเูขา และไมส่ร้างบ้านซ้อนตรงหน้าบ้านหลงัอ่ืนเพราะจะเป็นการ

ขวางทางเข้าของผีเรือนท่ีเข้าออกบ้านเป็นทางตรงจากประตบู้าน จงึต้องไมมี่อะไรอะไรมากีดขวาง  

  การปลกูบ้านของชาวม้งจะมีการชว่ยเหลือเอาแรงกนัในหมูญ่าตสินิท หลงัจาก

เลือกท าเลท่ีจะปลกูบ้านได้แล้ว จะท าพิธีขดุหลมุเสาบ้าน น าข้าวสารจ านวนเมล็ดเทา่กบัจ านวน
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สมาชิกในครอบครัวโรยลงในหลมุ และโรยข้าวสารอีก 3 เมล็ดเป็นสญัลกัษณ์แทนสตัว์เลีย้งตามลง

ไป จากนัน้จดุธูปบชูาผีเพ่ือขออนญุาตและเส่ียงทายวา่จะปลกูบ้านตรงนัน้ได้หรือไม ่เสร็จแล้วน า

ถ้วยมาครอบข้าวสารในหลมุเอาดนิหลบ วนัรุ่งขึน้จงึมาเปิดดหูากเมล็ดข้าวยงัอยูค่รบแสดงวา่

สามารถปลกูบ้านในบริเวณนัน้ได้ 

 ในอดีตชาวม้งมีการย้ายท่ีตัง้หมูบ้่านบอ่ยเน่ืองจากเหตผุลหลายประการ เชน่ ดนิ

จืดเพาะปลกูไมไ่ด้ผล คนทรงท านายวา่จะมีเหตเุภทภยัถ้าจะไมย้่าย หรือเกิดการขดัแย้งกบั

เจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองหรือชนกลุม่อ่ืนในท้องถ่ิน เกิดโรคระบาดอยา่งไรก็ตามในปัจจบุนั การเลือก

ท าเลท่ีตัง้หมูบ้่านเปล่ียนไปจากเดมิเน่ืองจากข้อจ ากดัด้านกฎหมายป่าไม้ และได้เปล่ียนไปปลกูพืช

เศรษฐกิจชนิดอ่ืนแทน จงึพบวา่มีหมูบ้่านของชาวม้ง อยูใ่นบริเวณพืน้ท่ีท่ีต ่า และตัง้อยูอ่ยา่งมัน่คง

กวา่เดมิมาก(บษุกร และคณะ, 2548 หน้า 2-3 ) 

2.4 ประวัตขิองหมู่บ้านสบเป็ด 

ช่ือหมูบ้่านสบเป็ดมาจากช่ือต้นน า้ของแมน่ า้สายหนึง่ ซึง่ชาวบ้านเรียกแมน่ า้สายนีว้า่  

น า้เป็ด ซึง่ต้นน า้เป็ดเป็นลกัษณะการไหลของน า้ท่ีออกจากรูดนิซึง่เป็นต้นก าเนิดของแมน่ า้เป็ด และ

แมน่ า้สายนีไ้ด้ไหลรวมกบัแมน่ า้ยาวซึง่เป็นแมน่ า้สายใหญ่ของหมูบ้่าน จงึเรียกหมูบ้่านวา่ สบเป็ด 

ค าวา่ “สบ” มาจากค าวา่“ประสบ”ในภาษาไทย ซึง่ในท่ีนีห้มายความถึงการประสบพบเจอของ

แมน่ า้ทัง้สองสายดงักลา่ว 

ประชากรหมูบ้่านสบเป็ดเป็นกลุม่ชาตพินัธุ์ม้งท่ีอพยพมาจากท่ีตา่งๆ เชน่ ประเทศจีน

ตอนลา่ง และประเทศลาว และเขตแดนของประเทศไทยกบัเขมร ชนเผา่ม้งตระกลูแรกๆท่ีย้ายมาตัง้

ถ่ินฐานในหมูบ้่านสบเป็ด คือ ม้งตระกลูม้งคาน เป็นสว่นมาก และยงัมีตระกลูม้งยา่ง ตระกลูม้งวา่ง 

ตะกลูม้งฒอ่ บางสว่นท่ีย้ายมาด้วยกนักบัชนเผาม้งคาน ชนเผา่ม้งคานเป็นชนเผาท่ีมาอยูใ่น

หมูบ้่านสบเป็ดเป็นชนเผา่แรกท่ีมีมากท่ีสดุ ได้ตัง้ช่ือหมูบ้่านวา่ น า้เป็ด เพราะมีจดุออกของน า้หรือ

แมน่ า้  ชนเผา่ม้งคานย้ายมาจาก บ้านขนุน า้พริก ต .นาไร่หลวง อ.เชียงกลาง จ.นา่น ผู้ ท่ีเป็นแกนน า

ในการอพยพมาตัง้ถ่ินฐานคือ ผู้ใหญ่บรรพต  ยืนยงกลุ โดยมีครอบครัวท่ีอพยพมาจ านวน  4-5 

ครอบครัว ท่ีอพยพมาในตอนนัน้ และก่อนท่ีจะมาตัง้ถ่ินฐานบ้านสบเป็ด  คนกลุม่นีเ้คยตัง้ถ่ินฐานท่ี

อ าเภอสองแควประมาณ 5-6 เดือน แตแ่ล้วถกูทางกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน
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ราชอาณาจกัร หรือ กอ.รมน. จงัหวดันา่น สง่มาตัง้ถ่ินฐานของพืน้ท่ีบ้านสบเป็ด หมูบ้่านสบเป็ด  

ในชว่งแรกไมมี่ผู้อพยพมาอยูเ่ลยและได้รับการชว่ยเหลือจากทางราชการได้สง่ข้าวสาร อาหาร 

เคร่ืองนุง่หม่ อปุกรณ์ทางการเกษตร เชน่ มีด เมล็ดข้าว เมล็ดพืชพนัธุ์ตา่งๆ เม่ือได้รับความ

ชว่ยเหลือจากรัฐบาล จนชาวบ้านด าเนินชีวิตอยูไ่ด้ด้วยตนเอง ม้งคานอาศยัอยูบ่ริเวณรอบๆ 

โรงเรียน สว่นชนเผา่ท่ีย้ายตามมาทีหลงั คือ ชนเผา่ม้งยา่ง และชนเผา่ม้งฒอ่หรือม้งท้าว และชน

เผา่ม้งวา่ง บางสว่นอพยพมาจากบ้านน า้พาน อ.แมจ่ริม จ.นา่น และยงัมีตระกลูม้งซ้ง ท่ีย้ายมา

จากศนูย์อพยพบ้านวินยั จงัหวดัเลย ชาวม้งสว่นใหญ่อาศยัอยูก่ระจดักระจายไปอยูท่ัว่ของประเทศ

ไทยรวมถึงหมูบ้่านสบเป็ด อ าเภอทา่วงัผา จงัหวดันา่น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 สภาพความเป็นอยู ่การตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนของชนเผา่ม้ง  บ้านสบเป็ด 

ท่ีมา : เจนยทุธ พฒุหม่ืน 
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แผนท่ีหมู่บ้านสบเป็ด 

 

แผนท่ีท่ี 1 แสดงท่ีตัง้ชมุชนบ้านสบเป็ด 

สัญลักษณ์ 

         โรงเรียน 

          ร้านค้า 

          บา้น 

          บา้นหมอผ ี

          สุสาน 

          ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ 

          โรงส ี

          โบสถ ์
พ้ืนที่ทางการเกษตร ภูเขา 

N 

แม่น้้ายาว 

แม่น้้าเป็ด 
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แผนท่ีการเดนิทางไปหมู่บ้านสบเป็ด 

 
แผนท่ีท่ี 2 เส้นทางหมูบ้่านสบเป็ด

ไปอ้าเภอสองแคว 

บ้านสบเป็ด 

บ้านสันเจริญ 
บ้านน้้าพุร้อน 

บ้านน้้าพุ บ้านแหน 

บ้านนาหนุน 

บ้านปูคา บ้านสบยาว 

ที่ว่าการอ้าเภอท่าวัง
ผา 

ตลาดสดท่าวังผา 

ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ไปอ้าเภอปัว 

โรงพยาบาลท่าวัง
ผา 

สถานีต้ารวจ 
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2.4.1 อาณาเขตบ้านสบเป็ด 

 ทิศเหนือ  มีอาณาเขตตดิตอ่กบั   อ าเภอสองแคว  

 ทิศตะวนัออก  มีอาณาเขตตดิตอ่กบั    หมูบ้่านน า้โมง 

 ทิศตะวนัตก  มีอาณาเขตตดิตอ่กบั    หมูบ้่านปางสา 

 ทิศใต้   มีอาณาเขตตดิตอ่กบั   หมูบ้่านปางสา  

 

2.4.2 ลกัษณะภมูิประเทศและภมูิอากาศ 

 สภาพพืน้ท่ีตัง้หมูบ้่านสบเป็ดมีลกัษณะภมูิประเทศและสภาพทัว่ไปเป็นภเูขาสงู

ล้อมรอบหมูบ้่าน มีธรรมชาตท่ีิคอ่นข้างอดุมสมบรูณ์ มีแมน่ า้ไหลผา่นหมูบ้่าน  2 สาย คือแมน่ า้เป็ด 

และแมน่ า้ยาว สภาพภมูิอากาศร้อนชืน้ ในชว่งฤดหูนาวอากาศหนาวเย็น การคมนาคมมีถนนสาย 

ทา่วงัผา-เชียงค า ผา่นหมูบ้่าน 

 

2.4.3 ลกัษณะบ้านเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ลกัษณะบ้านเรือนของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง บ้านสบเป็ด  

ท่ีมา : เจนยทุธ พฒุหม่ืน 
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 บ้านของม้งเป็นบ้านชัน้เดียว ปลกูคร่อมบนพืน้ดนิให้ราบเป็นพืน้ท่ี ใช้ไม้ไผส่บัฝาก

หรือไม้ไผท่ี่ใช้ขวานถากท าฝาบ้าน มงุหลงัคาด้วยหญ้าคาหรือไม้แป้นเกล็ด บ้านม้งแตล่ะหลงัมี

องค์ประกอบท่ีส าคญั ดงันี ้ประตหูน้าบ้าน เป็นประตท่ีูใช้ในการประกอบพิธีส าคญัตา่งๆ เชน่ การ

เรียกขวญั การสง่วิญญาณผู้ตายออกจากบ้าน หรือการแตง่งาน ส าหรับประตดู้านข้างถือเป็นประตู

ธรรมดา โดยทัว่ไปบ้านของม้งจัว๊มกัไมมี่ประตดู้านข้าง  

  เสากลางบ้าน นบัวา่เป็นเสาหลกัของบ้าน เม่ือเดนิเข้าบ้านจะอยูด้่านซ้ายมือ 

บริเวณหน้าห้องนอนของผู้อาวโุสในครอบครัว เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมของครอบครัว เชน่ การ

แจ้งให้ผีเรือนทราบเม่ือมีเดก็เกิดใหม ่เม่ือลกูสาวจะแตง่งานออกไป หรือเม่ือมีงานศพก็จะใช้เสานีท่ี้

ส าหรับผกูกลองท่ีใช้ตีในงาน 

  สกึัง๊ กระดาษสีขาวขนาด 9-12 นิว้ ตดิขนคอไก่สีแดง ขนอกไก่สีขาว เม่ือมีเซน่ไหว้

ด้วยไก่จะน าเลือดไก่ท่ีถกูเซน่มาทาเป็นตวัแทนของผี สกึัง๊ ซึง่เป็นผีท่ีคอยดแูลทกุข์สขุของคนในบ้าน 

ตดิไว้เพ่ือป้องกนัผี หรือสิ่งไมดี่ โดยตดิไว้ตรงข้างกบัประตหูน้าบ้าน ส าหรับบ้านท่ีหวัหน้าครอบครัว

เป็นหมอผีหรือผู้ประกอบพิธีกรรมจะมีหิง้ไม้ท่ีมีเคร่ืองบชูา (ทัง่เน้ง) อยูด้่านขวามือของ สกึัง๊ 

          

 

 

 

 

 

 

 

                              ภาพท่ี 3 สกึัง๊ 

                                        ท่ีมา : เจนยทุธ พฒุหม่ืน 

  ห้องนอน อยูถ่ดัจากประตดู้านหน้าโดยห้องนอนของหวัหน้าครอบครัวมกัจะเป็น

ห้องท่ีอยูต่ดิประตหูน้าบ้าน ลกูท่ีโตแล้วจะแยกห้องนอนกนั  
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           เตาไฟ มี 2 แหง่ คือ เตาไฟใหญ่ ก่อด้วยดนิ ส าหรับวางกระทะใบบวัใช้ส าหรับหงุ

ข้าว ต้มอาหารสตัว์ ท าอาหารเลีย้งแขกในพิธี กลัน่เหล้าและต้มย้อมผ้า สว่นเตาไฟเล็ก เป็นท่ี

ประกอบอาหารประจ าวนัและต้มน า้ เหนือเตาไฟหิง้แขวนจากเพดานลงมาใช้ส าหรับเก็บสิ่งของ

ตา่งๆ เชน่ เมล็ดพนัธ์พืช ยาสมนุไพรและเคร่ืองจกัสานตา่งๆสมาชิกในบ้านมกันัง่พกัผอ่นกนัรอบ

เตาไฟเล็ก 

 ท่ีพกัแขก เม่ือมีแขกมาอาศยัพกันอน ม้งจัว๊จะมีแคร่ยกพืน้ส าหรับไว้คอยรับแขก 

โดยตัง้อยูก่บัประตสู าคญั สว่นกลุม่ม้งขาวจะปเูส่ือให้ตรงบริเวณพืน้ท่ีโลง่กลางบ้าน  

 บางบ้านมียุ้งข้าว และมีข้าวโพดอยูภ่ายในบ้าน โดยมกัตัง้อยูบ่ริเวณริมด้านหนึง่

ของบ้าน และมีครกกระเดื่องส าหรับต าข้าว ข้าวโพดอยูใ่กล้ๆ โดยทัว่ไปไมน่ิยมท าบานหน้าตา่ง

เน่ืองจากอยูใ่นท่ีอากาศหนาวเย็นและลมแรงภายในบ้านจงึคอ่นข้างมืด แตบ้่านเรือนปัจจบุนัเร่ิมมี

การเปล่ียนแปลง โดยใช้วสัดสุมยัใหมร่วมทัง้การสร้างบ้านท่ีมีรูปทรงเหมือนชาวพืน้ราบ  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 บริเวณพืน้ท่ีประกอบอาหารภายในบ้านของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง  

          ท่ีมา : เจนยทุธ พฒุหม่ืน 
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2.5 ระบบเครือญาติ 

การท่ีคนม้งแตล่ะคนเป็นสมาชิกขององค์กรทางสงัคมในระบบเครือญาตถิึงอยา่งน้อยหก

องค์กรด้วยกนั หรืออีกนยัคือมีระบบโครงสร้างทางเครือของสงัคมม้งมากถึงหกชัน้เป็นกรอบ

ล้อมรอบอยูใ่นตวัคนม้งแตล่ะคนนัน้ ท าให้ระบบเครือญาตมีิบทบาทอยา่งมากตอ่การพึง่พาอาศยั

กนัและกนัในการลงจากชมุชนบนภเูขามาอยูใ่นสงัคมเมือง นัน่คือม้งแตล่ะคน ไมว่า่หญิงหรือชายก็

ตาม เป็นสมาชิกตัง้แตใ่นระดบั 

ครอบครัว ครัวเรือน กลุม่พี่น้องร่วมบรรพบรุุษเดียวกนั กลุม่พี่น้องร่วมพิธีกรรมเดียวกนั 

และกลุม่พี่น้องร่วมแซต่ระกลูเดียวกนั โดยก าเนิด และท่ีมากไปกวา่นัน้คือความสมัพนัธ์กบัญาตใิน

แซต่ระกลูอ่ืน โดยผา่นระบบของการแตง่งานกนัฉะนัน้ ในกรณีของการอพยพเข้าสูเ่มืองนัน้ ระบบ

ความสมัพนัธ์ทางเครือญาตดิงักลา่วมีอิทธิพลตอ่แตล่ะปัจเจกบคุคลอยา่งน้อยสอประการด้วยกนั 

ในแง่หนึง่ก็คือ บนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์แตล่ะระดบัดงักลา่วท าให้เกิดความผกูพนัในหมู่

สมาชิกด้วยกนัเองในการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั โดยตวัอยา่งของกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัของ

ชมุชนก็คือนบัตัง้แตก่ารเลีย้งดแูลลกู การแบง่ปันอาหารกนั การชว่ยกนัการท าไร่ในสวน การท าพิธี 

รวมไปถึงการชว่ยแก้ไขปัญหาและคดีความขดัแย้ง ฯลฯ สว่นการชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัในการเข้า

มาในเมืองนัน้มีตัง้แตก่ารให้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัท่ีเรียน แนะน าแหลง่ทนุการศกึษา การเอือ้เฟือ้

เร่ืองท่ีพกัอาศยั การแนะน างาน และการยืมเงินเป็นคา่ใช้จา่ยและลงทนุท าการค้า เป็นต้น เพราะ

ความเป็นน้องและญาตใิกล้ชิดกนันัน้ท าให้เกิดความรู้สกึวา่เป็นภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ กบัทัง้

อยากให้พ่ีน้องของตนเองประสบความส าเสร็จในการเรียนและการท างานท่ีเขาตัง้ใจเอาไว้  

2.5.1 โครงสร้างทางสงัคมและครอบครัว  

  การปกครองของม้ง ยดึหลกัจารีตประเพณีมีหวัหน้าหมูบ้่านท าหน้าท่ีเป็น

ผู้ปกครองดแูลคนในหมูบ้่าน โดยหวัหน้าหมูบ้่านจะด ารงต าแหนง่ไปจนกระทัง่ ลาออก เสียชีวิต

หรือท่ีประชมุหมูเ่ห็นวา่ไมเ่หมาะสมและมีมตใิห้ออก แตห่ากมีกรณีพิพาทขึน้ในหมูบ้่านจะมี

คณะกรรมการหมูบ้่านร่วมกนัตดัสิน 

 หวัหน้าหมูบ้่าน ผู้อาวโุสของแซส่กลุท่ีมีคนจ านวนมากมกัได้รับการยอมรับถือจาก

ชมุชน  และเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทตอ่การตดัสินใจในกิจกรรมของชมุชนให้ด ารงต าแหนง่นี  ้
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 หมอผี เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทใรการรักษาโรคภยัไข้เจ็บรวมทัง้การประกอบพิธีกรรม

ตา่งๆ 

 หมอยา เป็นผู้ ท่ีมีความช านาญในการใช้ยากลางบ้านหรือสมนุไพร  

 กลุม่ผู้อาวโุส ผู้อาวโุสของแตล่ะแซส่กลุ ท าหน้าท่ีเสมือนคณะท่ีปรึกษาของหวัหน้า

หมูบ้่าน ในสว่นกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชน 

2.5.2 ลกัษณะครอบครัว 

 ครอบครัวของชาวม้ง เป็นครอบครัวแบบขยาย เพศชายเป็นเพศใหญ่กวา่หญิง มี

การตัง้ถ่ินฐานและสืบสกลุทางฝ่ายชาย ผู้ชายสามารถมีภรรยาได้หลายคนแตห้่ามแตง่งานภายใน

แซต่ระกลูเดียวกนั ชายผู้ มีอาวโุสสงูสดุคือผู้ ท่ีมีอ านาจเตม็ในครอบครัว ความผกูพนัระหวา่งพอ่กบั

ลกูชาย ถือเป็นเร่ืองส าคญัต้องอยูร่่วมบ้านจนเม่ือพอ่ตายจงึแยกครอบครัวออกไปได้ ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลในสงัคมม้ง สามารถจดัรูปแบบได้ดงัตอ่ไปนี  ้

2.5.3 ความสมัพนัธ์แบบครอบครัว  

  เป็นความสมัพนัธ์ตามความนบัถือเครือญาต ิม้งมีการสืบเชือ้สายทางฝ่ายชาย 

การสืบเชือ้สายท่ีแสดงความเป็นเครือญาตใินสายตระกลูเดียวกนันีมี้ขอบเขตไปถึงห้าชัว่รุ่นอายคุน 

คือนบัตัง้แต ่รุ่นลกู รุ่นพอ่-แม ่รุ่นปู่ -ยา่ รุ่นทวด และรุ่นพอ่แมข่องทวดดงันัน้ หากสามารถสืบได้วา่

สืบเชือ้สายโดยตรงมาจากทัง้ห้ารุ่นดงักลา่วถือวา่เป็นสายตระกลูเดียวกนัทัง้สิน้ โดยดจูากการนบั

ถือผีบรรพบรุุษเดียวกนั ได้แก่บรรพบรุุษท่ีลว่งท่ีนอกเหนือจากรุ่นพอ่แมข่องทวด เช่ือวา่บรรพบรุุษ

เหลา่นีจ้ะคอยปกป้องคุ้มครองภยัให้ลกูหลานท่ียงัมีชีวิตอยู ่สมาชิกในกลุม่นี ้จงึประด้วยครัวเรือน

ตา่งๆ หลายครัวเรือน บางครัง้มีครัวเรือนท่ีอยูต่า่งหมูบ้่านกนั ความผกูพนั ทางสงัคมของสมาชิกท่ี

อยูใ่นสายตระกลูเดียวกนันีแ้สดงออกโดยการเข้าร่วมในพิธีกรรมตา่งๆ ท่ีส าคญั  เชน่ พิธีแตง่งาน 

และพิธีศพ เป็นต้น โดยทัว่ไปครัวเรือนของพี่น้องท่ีอยูใ่นสายตระกลูเดียวกนัมกัตัง้อยูใ่กล้ชิดกนั 

และแม้วา่แตค่รัวเรือนจะประกอบการเกษตรแยกจากกนัแตก็่อาจมีการชว่ยเหลือกนัในกรณีท่ีมี

ความต้องการแรงงานมาก  หรือในกรณีท่ีเจ็บป่วยและอาจมีการชว่ยเหลือดแูลเลีย้งเดก็ด้วย การ

อพยพของครัวเรือนมกัจะนิยมอพยพไปยงัหมูบ้่านท่ีมีครัวเรือนท่ีเป็นสายตระกลูเดียวกนั  
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2.5.4 ความส าคญัแบบแซต่ระกลู 

  เป็นความส าคญัทางเครือญาตท่ีิกว้างขวางกวา่ความสมัพนัธ์ในแบบครัวเรือนและ

แบบสายตระกลู ความสมัพนัธ์ในแบบนีมี้แซต่ระกลูหรือท่ีเรียกวา่ “เสง่” เป็นตวัก าหนดความเป็น

เครือญาตใินระดบันี ้แม้วา่สมาชิกบางคนหรือหลายๆคนจะไมไ่ด้มีความสมัพนัธ์กนัทางสายเลือด

เลย แตว่ฒันธรรมของม้ง ก็ได้ก าหนดให้บคุคลใช้แซเ่ดียวกนั มีความเป็นพ่ีน้อง หรือเป็นเครือญาติ

กนั ดงันัน้ชายหญิงท่ีมีแซเ่ดียวกนัจงึไมส่ามารถท่ีจะแตง่งานหรือมีความสมัพนัธ์ทางเพศ ข้อห้าม

ดงักลา่วยงัได้ครอบคลมุไปถึงม้งทัง้สองกลุม่ คือม้งขาวและม้งจัว๊ท่ีใช้แซเ่ดียวกนัโดยแซต่ระกลู

ของม้งท่ีอยูใ่นประเทศไทยมี 14 แซคื่อ  

  1. แซฒ่อ่หรือท้าว    8. แซห่มัว่หรือม้า   

  2. แซว่า่หรือวา่ง     9. แซห่ล่ีหรือแซลี่   

  3. แซย่า่หรือแซย่า่ง    10. แซโ่ลว่   

  4. แซซ่ง่หรือแซโ่ซ้ง    11. แซจ๊่า   

 5. แซห่ะ      12. แซฟ่่า  

  6. แซว่ื่อ     13. แซค้่า  

  7. แซเ่ฮอ่     14. แซก่ื่อ 

  นอกจากนีว้ฒันธรรมของม้งยงัได้ก าหนดหน้าท่ีบคุคลพงึกระท าตอ่บคุคลอ่ืนๆท่ีมี

แซเ่ดียวกนั เชน่ การให้ท่ีพกัและอาหารแก่คนแซต่ระกลูเดียวกนัท่ีเข้ามาเย่ียมเยียนในหมูบ้่านแม้วา่

จะมิได้มีความสมัพนัธ์แบบสายตระกลูก็ตาม ความสมัพนัธ์แบบตา่งแซต่ระกลู เป็นความสมัพนัธ์ท่ี

เกิดขึน้จากการแตง่งานระหวา่งชายและหญิงสามารถจดัได้วา่เป็นความสมัพนัธ์ทางเครือญาต ิใน

อีกแบบหนึง่ระหวา่งบคุคลตา่งแซต่ระกลู แตเ่ป็นถือเครือญาตท่ีิไมก่ว้างขวางนกั โดยปกตมิกัจะ

เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งสองครัวเรือนท่ีชายและหญิงแตง่งานกนั ความส าคญัของการจดัเครือ

ญาตใินแบบนีถื้อเป็นการเช่ือมโยงระหวา่งแซต่ระกลูตา่งๆ กนั ก่อให้เกิดสงัคมม้งรวมทัง้หมด แม้วา่

จะไมเ่ป็นความสมัพนัธ์ท่ีกว้างขวางอยา่งในระดบัสายตระกลูก็ตาม ความสมัพนัธ์ของฝ่ายชายกบั

ครอบครัวของภรรยาอยูใ่นข้อก าหนดท่ีวา่พอ่ของภรรยาเสียชีวิตลง เป็นหน้าท่ีของสามีท่ีจะต้องฆา่

ววัให้กบัครอบครัวภรรยานอกจากนีฝ่้ายชายเม่ือแตง่านก็อาจไปอยูก่บัครอบครัวฝ่ายหญิงเพ่ือ

ท างานให้แก่พอ่ตา  เพ่ือทดแทนคา่สินสอดในกรณีท่ีมีเงินคา่สินสอด  
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  กลา่วโดยสรุป การจดัระเบียบทางสงัคมของม้ง เป็นการจดัระเบียบท่ีอยูภ่ายใต้

กฎเกณฑ์ของความเป็นเครือญาต ิทัง้นีโ้ดยเร่ิมตัง้แตค่รอบครัว สายตระกลูและแซต่ระกลู โดยมี

ความสมัพนัธ์ทางการแตง่งานเป็นเคร่ืองเช่ือมโยงแซต่ระกลูตา่งๆจงึท าให้ตดิตอ่สมัพนัธ์กนัอยา่ง

ใกล้ชิด (บษุกร และคณะ, 2548 หน้า 12-15) 

 

2.6 ระบบความเช่ือและค่านิยม 

โครงสร้างของระบบเครือญาตดิงักลา่วข้างต้นนัน้เน้นทัง้ระบบของความผกูพนัและความ

อาวโุส ซึง่ได้รับอิทธิพลจากระบบของสงัคมและวฒันธรรมจีน โดยสอนให้ลกูต้องเคารพนบัถือพอ่

แม ่ผู้ น้อยเช่ือฟังและคาราวะผู้ใหญ่ กบัการพึง่พาอาศยัญาตพ่ีิน้องท่ีมีความใกล้ชิดกนัเป็นล าดบั

แรก ตวัอยา่งของการปฏิบตัใินชีวิตประจ าวนั เชน่ การให้เกียรตพิอ่แมแ่ละผู้ใหญ่ในการนัง่หวัโต๊ะ 

(sab ped) ในงานเลีย้งท่ีเป็นพิธีการการท่ีผู้ใหญ่กวา่ไมค่าราวะ (pe) ผู้ น้อยกวา่ และการปรึกษาพ่ี

น้องของตวัเองก่อนคนอ่ืน ภายนอก เป็นต้น ฉะนัน้ เม่ือต้องเข้ามาอยูใ่นเมือง พวกเขาจงึถกูพอ่แม่

ย า้อยูต่ลอดเวลาวา่ให้ตดิตอ่กบัญาตพ่ีิน้องท่ีใกล้ชิดกนัและให้เช่ือฟังค าสัง่สอนกบัประสบการณ์

ของผู้ ท่ีเป็นผู้ใหญ่กวา่ นอกจากนัน้แล้วยงัต้องผกูพนักบัพอ่แมพ่ี่น้องท่ียงัอยูใ่นหมูบ้่านโดยเฉพาะ

การสง่ขา่วครามความเป็นอยูแ่ละการชว่ยแหลือด้านเงินทองแก่พอ่แมแ่ละพี่น้องท่ีอยูท่างหลงั  

ส าหรับในสว่นของระบบความเช่ือและคา่นิยมท่ีปฏิบตักิารผา่นพิธีกรรม อนัมีผลตอ่การ

ออกไปสูใ่นเมืองแล้วมุง่มัน่อดทนหรือท างานเพ่ือให้บรรลตุามเป้าหมายกบัทัง้ยงัมีความผกูพนัอยู่

กบัพอ่แมพ่ี่น้องท่ีอยูใ่นหมูบ้่านบนภเูขานัน้ ความเช่ือเก่ียวกบับรรพบรุุษและสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีอยู่

รอบตวัและชมุชนเป็นประเดน็ท่ีส าคญัมาก กลา่วคือ ในโอกาสส าคญัๆ เชน่ การกินข้าวใหม ่ปีใหม ่

งานแตง่งาน การจะออกเดนิทางไกลฯลฯ 

ชาวม้งต้องจดัเตรียมอาหารและเหล้าเป็นพิเศษ แล้วเรียกวิญญาณของบรรพบรุุษท่ี

ลว่งลบัไปแล้ว กบัผีเรือนและเจ้าท่ีเจ้าทางมารับรู้และร่วมกินด่ืม ก่อนท่ีสมาชิกครัวเรือนและคนท่ี

เข้าร่วมจะรับประทานหรือท ากิจกรรมตอ่ไป นอกจากนัน้แล้วยงัมีการเผากระดาษเงินกระดาษทอง

แก่สิ่งท่ีตนเองนบัถือนัน้ๆด้วย คนม้งเช่ือวา่พิธีกรรมดงักลา่วนอกจากสิ่งท่ีตนเองบชูานัน้จะคุ้มครอง

ป้องกนัเภทภยัแล้ว ยงัจะน าเอาความดีและมัง่มีศรีสขุมาสูข่องตนและครอบครัวด้วย ทัง้นี ้ในระบบ

ความเช่ือของคนม้งนัน้ การเผากระดาษเงินกระดาษทองดงักลา่วหมายถึงการเอาเงินทองให้บรรพ
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บรุุษผู้ลว่งลบัไป  แล้วได้น าไปใช้จา่ยซือ้ของสิ่งท่ีจ าเป็น รวมทัง้การจา่ยหนีส้ิน กบัการน าไปซือ้ท่ีดนิ

ส าหรับอยูอ่าศยัและท ามาหากินในโลกของคนตาย ในทางกลบักนับรรพบรุุษท่ีได้รับกระดาษเงิน

กระดาษทองดงักลา่วจะตอบแทนผู้ให้ท่ีเป็นลกูหลานในรูปของความมัง่คงทางด้านเงินทอง การท า

มาหากิน และดแูลคุ้มครองให้ปลอดภยัจากอนัตรายทัง้ปวง  นอกเหนือจากบรรพบรุุษแล้ว การบชูา

เทพเจ้าประจ าบ้านและประจ าท้องถ่ินยงัมีนยัของการขอให้มีเอาความร ่ารวยและการคุ้มครองภยั

อนัตรายแก่สมาชิกในครัวเรือนของผู้ประกอบพิธีกรรมด้วย เป็นต้นวา่ การสกัการะเทพเจ้า (xeeb 

ted xeeb chaws) ท่ีดแูลชมุชนท่ีอยูอ่าศยั ซึง่นิยมท ากนัในชว่งเทศกาลปีใหม่  

ในบริบทของความสมัพนัธ์กบักลุม่ชนชาตพินัธุ์อ่ืน แม้วา่คนม้งจะรู้สกึต ่าต้อย และมี

คา่นิยมท่ีเอาอยา่งแบบคนจีนและคนพืน้ราบ (mab sua) ในแง่ของความมัง่คัง่และความทนัสมยั 

แตพ่อ่แมก็่ไมไ่ด้สอนให้ลกูหลานยอมสยบด้วยการไปเป็นคนใช้ของคนอ่ืน  ตวัอยา่งท่ีเป็นรูปธรรม

คือ การท่ีพอ่แมช่าวม้งมกัจะสอนลกูเป็นประจ าวา่อยา่นัง่คกุเขา่เวลารับประทานอาหาร ไมเ่ชน่นัน้

แล้วอนาคตจะกลายเป็นขีข้้าของคนจีน (กลุม่ชนชาตอ่ืินๆ) ในทางกลบักนั พยายามสอนให้เอาคน

จีนและคนพืน้ราบเพ่ือท่ีจะสามารถก้าวขึน้ไปทบัเทียมกบัคนเหลา่นัน้ให้ได้ กบัทัง้สอนให้ลกูหลาน

รักศกัดิศ์รีในตวัเองและญาตพ่ีิน้อง คนม้งรุ่นใหม ่ระบบความเช่ือและคา่นิยมดงักลา่วลดลงไปมาก 

ประกอบกบัการท่ีถกูสัง่สอนโดยระบบของโรงเรียนมากกวา่ครอบครัว และด้วยข้อจ ากดัของ

ชอ่งทางในการประกอบอาชีพอ่ืนๆ ท าให้ความเข้มแข็งของระบบคดิและความเช่ือท่ีมีอยูเ่ดมิใน

สงัคมม้งนัน้ลดน้อยลงไปมากในหมูพ่วกเขา (ประสิทธ์ิ  ลีปรีชา, 2548 : 143-149) 

2.6.1 ศาสนาและความเช่ือ 

  กลุม่ชาตพินัธุ์ม้งมีการนบัถือวิญญาณ ( Animism ) วิญญาณท่ีกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง

นบัถือมีหลายชนิด มีทัง้ท่ีเป็นศกัดิส์ิทธ์ิเก่ียวกบัธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและท่ีเป็นวิญญาณของบรรพ

บรุุษ บอ่ยครัง้ทีเดียวท่ีมกัใช้ค าเรียกสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีนบัถือวา่ “ผี” ( กลัง๊ ในภาษาม้งเขียวหรือ ด๊า ใน

ภาษาม้งขาว ) ซึง่ท่ีจริงแล้วอาจจะแบง่ได้หลายระดบันัน่คือมีทัง้ท่ีเป็นเทพเจ้า ( โช้ว ) ทัง้ท่ีเป็นผีซึง่

คอยชว่ยเหลือผู้คนเม่ือเจ็บไข้ ( เน้ง ) ผีเรือน ( กลัง๊ เญ้ หรือ  กลัง๊ โฮว เจ ๋) ซึง่อยูป่ระตหูน้าบ้าน เสา

กลางบ้าน เตาไฟใหญ่ เตาไฟเล็ก ฯลฯ วิญญาณบรรพบรุุษ ( ปู้  เหยอ่ะ สือ ก๊ง ) ผีป่า ( กลัง๊ กู่ )  

และสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิเหนือธรรมชาต ิเชน่ ท่ีอยูบ่นฟ้า ในล าน า้ ประจ าต้นไม้ ภเูขา  ไร่นา ฯลฯ ในแตล่ะปี

ชาวม้งจะต้องเซน่สงัเวยสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิตา่งๆ เหลา่นีปี้ละครัง้ ชาวม้งจงึต้องมีหมอผีเป็นผู้ตดิตอ่กบัผี
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ตา่งๆ โดยการเข้าทรงตดิตอ่กบัผีนอกจากหมอผีท่ีเป็น  “คนทรง”  แล้ว ในหมูบ้่านยงัอาจจะมีหมอ

คาถาและหมอสมนุไพร อีกด้วย ทัง้สองคนหลงันีไ้มมี่อ านาจในการตดิตอ่กบัผี แตส่ามารถรักษาไข้

ได้ด้วยการสวดคาถาหรือยาสมนุไพร ตามท่ีกลา่วไว้ข้างต้น ม้งมีความเช่ือแบบนบัถือผีหรืออ า นาจ

เหนือธรรมชาต ิผสมกบัการบชูาบรรพบรุุษ โดยสิ่งเหนือธรรมชาตติามระบบความเช่ือของม้ง 

สามารถแบบออกได้ดงันี ้ 

  สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิระดบัเทพหรือเทวดา ท่ีส าคญัได้แก่ 

  เหยอ่โช้ว เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งตา่ง 

  หยง่เหลา่ เป็นผู้ดแูลให้มนษุย์ปฏิบตัติามกฎระเบียบ  

  ยุว้่าตวัะเตง่ เปรียบเหมือนพระยม ผู้ มีหน้าท่ีตดัสินให้วิญญาณผู้ตายมาเกิดใหม่  

  ถือเซ้งถือต่ี หรือ เซ้งเต๊เชง่เชอ เป็นผีเจ้าท่ีเจ้าทาง 

  โง้วก๊าเย้ง เป็นผีฟ้าผู้ให้ลกูแก่มนษุย์ท่ีต้องการและร้องขอ  

  เน้ง เป็นผีฝ่ายท่ีคอยตอ่สู้กบัผีร้าย เชน่ ผีครู ผียา นบัวา่มีบทบาทมากในการ

บ าบดัรักษาผู้ ป่วย ท่ีเช่ือกนัวา่เกิดจากการท่ีขวญัออกจากร่างไป ผีเน้งจะชว่ยรักษาผู้ ป่วยโดยผา่น

ร่างทรงของหมอผีทรง หรือในค าเชือ้เชิญของหมอผีคาถาให้มาชว่ย ผีท่ีส าคญัของ ”เน้ง” ได้แก่ “ฉี 

หย่ี” นอกจากนีย้งัมีผีกลอง ในหมูบ้่านหนึง่ๆ จะมีกลองอยูใ่บเดียวเพ่ือใช้ในพิธีศพ และกลองจะตก

ทอดสูล่กูหลานตอๆไป หมูบ้่านท่ีไมมี่กลองเม่ือมีการตายจะต้องท าขึน้ใช้ชัว่คราวเสร็จพิธีแล้วต้อง

ท าลายทิง้ ผีทัว่ๆไป(ด๊าหรอกลัง๊) มีทัง้ผีท่ีให้คณุและให้โทษแก่มนษุย์ ผีท่ีให้คณุเป็นผีท่ีอยูใ่นบ้าน 

ประกอบด้วย 

  ผีบรรพบรุุษ สกึัง๊ ผีประจ าเสากลางบ้าน ผีประต ูผีเตาไฟใหญ่ ผีเตาไฟเล็ก ท า

หน้าท่ีปกป้องคุ้มครองคนในครัวเรือน ให้ความร ่ารวยและปกป้องสตัว์เลีย้ง สว่นผีท่ีให้โทษแก่

มนษุย์ได้หากขาดการเซน่ไหว้หรือได้รับการบหลู่ 

  ขวญั มนษุย์ทกุคนมีขวญัอยูใ่นร่างกาย หากขวญับางสว่นออกจากร่างกายจะท า

ให้เกิดอาการเจ็บป่วย จงึต้องมีการมดัขวญัเพื่อให้ขวญัอยูก่บัตวั หากเข้าใจวา่ขวญัหนีออกไป

จะต้องท าพิธีเรียกขวญักลบั 

  หมอผี เป็นผู้ท าหน้าท่ีเช่ือมโยงมนษุย์และอ านาจเหนือธรรมชาต ิโดยเป็นผู้

ประกอบพิธีกรรมตา่งๆ ท านายฝัน รวมทัง้การรักษาผู้ ป่วยด้วยการตรวจสอบเจ็บป่วยเกิดจาก
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สาเหตใุดหรือเกิดจากการกระท าของผีชนิดใด และหาวิธีแก้ไข หมอผีอาจเป็นหญิงหรือชายก็ได้ 

บางคนอาจได้รับอ านาจเป็นหมอผีสืบตอ่จากพอ่ของตน ในแตล่ะหมูบ้่านอาจมีหมอผีหลายคน แต่

อาจมีความเช่ือถือ ขึน้อยูก่บัความเฉลียวฉลาดในการพดู และผลของการชีแ้นะแก้ไขของหมอ ใน

เวลาปกตหิมอผีจะประกอบอาชีพเหมือนคนทัว่ๆไป การเป็นหมอผีสามารถเป็นได้ 2 วิธีคือ  

  ผีดลบนัดาลให้เป็น เรียกวา่ แย้งเน้ง โดยบางคนอาจฝันวา่เป็นหมอผีอยากมาอยู่

กบัตนก็จะท าพิธีเพ่ือเข้าเป็นหมอผี หรือหากมีคนป่วยเป็นเวลานานและเม่ือหมอผีมาประกอบพิธี

รักษาแล้วพบวา่วิญญาณของหมอผีคนก่อนๆ ต้องมาเข้าสิงสถิตอยูด้่วย หากเจ้ายอมรับข้อ

เรียกร้องนัน้ อาการป่วยก็จะบรรเทาลง เม่ือหายดีก็จะเชิญวิญญาณดงักลา่วมาสิงสถิตอยูท่ี่หิง้บชูา

ท่ีจดัไว้ให้ โดยเฉพาะแล้วท าพิธีเข้ามาเป็นหมอผี โดยไปเชิญหมอผีคนใดคนหนึง่มาท าพิธีให้ และ

อาจไปเรียนวิชาเพิ่มเตมิในภายหลงั การเป็นหมอผีด้วยวิธีนี ้จะนัง่ท าพิธีและต้องมีผ้าคลมุหน้าใน

ขณะท่ีท าพิธี 

  จากการเรียนรู้  เรียกวา่  ยัง่เน้ง โดยไปขอศกึษาจากหมอผีคนเก่าหรือคนเฒา่ คน

ท่ีมีความรู้ เม่ือเรียนจบแล้วจะเชิญหมอผีท่ีเป็นครูมาท่ีบ้าน ท่ีมีการเตรียมไม้มาผา่ท าโต๊ะ ส าหรับ

ตัง้น า้และของใช้ในพิธี โดยครูอาจแบง่ของใช้บางอยา่ง เชน่ น า้มนต์ หรือเคร่ืองใช้ในการท าพิธีให้ 

น า้มนต์จะต้องเตมิให้มีน า้อยูใ่นถ้วยตลอดเวลา จากนัน้ ครูจะบอกกลา่ว สัง่สอนและให้พรศษิย์ 

หลงัจากนัน้จงึสามารถไปประกอบพิธีตา่งๆได้ การเป็นหมอผีด้วยวิธีนี ้เวลาประกอบพิธีกรรมหมอผี

จะยืนท าพิธี 

2.6.2 พิธีกรรมและความเช่ือ 

  ในแตล่ะหมูบ้่านจะมีผู้ รู้เก่ียวกบัพิธีตา่งๆ แยกกนัไปในแตล่ะพิธีเม่ือมีการจดังาน 

เชน่ งานแตง่งาน หรืองานศพ จะมีผู้ รู้ (ก๋าซ่ือว์) เป็นผู้ดแูลความเรียบร้อยของงานในขัน้ตอนตา่งๆ 

โดยมีผู้ รับผิดชอบสว่นตา่งๆ ของงาน เชน่ คนดแูลเร่ืองอาหารในงาน โดยทัว่ไปหวัหน้าครอบครัว

มกัจะมีความรู้ในเร่ืองการประกอบพิธีตา่งๆ ภายในบ้าน เชน่ การท าขวญั และสามารถประกอบพิธี

เองได้เม่ือจะจดังานตา่งๆจงึจะไปปรึกษาหรือเชิญผู้ รู้ในแตล่ะพิธีมาให้ค าแนะน า  ในปัจจบุนั

รายละเอียดในพิธีกรรมตา่งๆ เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปบ้างตามความเหมาะสม เชน่ การใช้
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น า้อดัลมแทนเหล้าในการประกอบพิธีกรรม ท่ีบ้านมณีพฤกษ์ โดยพิธีกรรมทัว่ไปสามารถแบง่ได้ 2 

ประเภท คือ พิธีกรรมท่ีมีหมอผีเป็นผู้ประกอบพิธีและพิธีกรรมท่ีไมใ่ชห่มอผีเป็นผู้ประกอบพิธี 

   การเรียกขวญัตอนเจ็บป่วยโดยหมอผีจะเป็นผู้ เส่ียงทายดวูา่การเจ็บป่วยนัน้เกิด

จากสาเหตใุดหรือหากคนป่วยจ าได้วา่ก่อนท่ีจะป่วยเกิดตกใจ หรือมีเหตกุารณ์อะไรเกิดขึน้ท่ีไหน 

เชน่ ถกูสนุขักดั ก็จะไปท าพิธีเรียกขวญัท่ีนัน่ โดยน ากระดาษไปเผา พร้อมกบัน า ไขด่บิไปท าพิธี

เรียกขวญักลบัมา  เม่ือกลบัมาถึงบ้านน าไขด่บินัน้มาต้มและให้คนป่วยกิน  

  พิธีสะเดาะเคราะห์ (ยซุุฮ์) เป็นพิธีท่ีท าแยกกนัในแตล่ะตระกลู มีก าหนดวนัไม่

ตรงกนั ในแตล่ะปีจะหมนุเวียนกนัพิธีตามบ้านของคนในตระกลู มีน ากระดงัใสข้่าวโพด ถัว่แดง 

หรือถัว่เหลือง และน าชิน้สว่นผ้าของทกุคนในตระกลูมามดั ขณะท าพิธีใช้เส้นด้ายวงล้อมรอบทกุคน

ท่ีมาเข้าพิธี มีหมอผีเป็นผู้ประกอบพิธี เพ่ือให้ทกุคนในตระกลูพนัจากทกุข์ภยัทัง้ปวง  

  การท าผี (เป๋ยเหยง่) เป็นการอญัเชิญผีมาปกป้องรักษาในเวลาท่ีมีผู้ เจ็บป่วย โดย

จะมีการบนบานวา่เม่ือหายป่วยแล้วจะเซน่ไหว้ด้วย สิ่งตา่งๆ เชน่ หม ูไก่ 

2.6.2.1 พิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิด 

     ธรรมเนียนการคลอดลกูในอดีตของชาวม้งจะคลอดโดยให้แมเ่ดก็

นัง่คกุเขา่ ใช้ผ้าผืนยาวพนับริเวณท้องด้านบน และจบัเชือกท่ีโยงมาจากด้านบนเม่ือคลอดลกูออก

มาแล้วใช้ไม้เฮีย้ตดัสายสะดือ หากเดก็ท่ีคลอดเป็นชายจะน ารกไปฝังไว้ท่ีเสากลางบ้าน แตห่ากเป็น

หญิงจะน าไปฝังไว้ท่ีใต้แคร่นอนของมารดาหลงัคลอดเช็ดตวัให้แมเ่ดก็ แล้วให้นอนบนคาท่ีปไูว้หน้า

เตาไฟ เป็นเวลา 7 วนั หลงัจากเดก็เกิดได้ 3 วนั จะต้องมีพิธีท าขวญัเดก็เกิดใหม ่โดยผู้อาวโุสใน

บ้านเป็นผู้ท าพิธี ในตอนเช้าจะฆา่ไก่ 1 ตวั แล้วน าไปต้มเพ่ือท่ีจะน ามาไหว้ผีประจ าบ้าน จากนัน้ตัง้

โต๊ะบชูาท่ีด้านหน้าประตบู้าน  โดยเคร่ืองบชูาบนโต๊ะประกอบด้วย ธูป 7 ดอก เทียน กระดาษ เหล้า 

3 จอก (ปัจจบุนับางบ้านใช้น า้อดัลมแทน) เพ่ือเป็นการขอบคณุแก่วิญญาณท่ีสง่เดก็มาเกิด (โง้วก๊า

เย้ง) โดยอุ้มไก่พร้อมกบับอกกลา่วไปด้วย  เสร็จแล้วจงึเชือดไก่ท่ีด้านหน้าโต๊ะบชูาภายหลงัจาก

ขอบคณุโง้วก๊าเย้งแล้ว จงึบอกกลา่วแก่เจ้าท่ีในบ้าน โดยจดุธูปบอกกลา่วแก่เจ้าเจ้าท่ี 5 จดุได้แก่ 

ท่ีสกึัง๊, เตาไฟใหญ่,เสาบ้าน,เตาไฟเล็ก และท่ีประต ูท่ีละ 1 ดอก โดยแตล่ะจดุจะต้องน ากระดาษท่ี

ใช้แทนเงินมาวางไว้ด้วยจากนัน้จงึน าไก่อีก 2 ตวั (ตวัผู้  1 ตวั,ตวัเมีย  1 ตวั) มาบอกกลา่วแก่เจ้าท่ี
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โดยผู้ท าพิธีจะอุ้มไก่ข้างละตวัยืนอยูท่ี่ประตดู้านในบ้าน หนัหน้าออกไปนอกบ้าน จดุธูป 3 ดอก 

หลงัจากบอกกลา่วแล้วน าธูปไปปักไว้ท่ีเสาประต ูแล้วฆา่ไก่ทัง้ 2 ตวั หลงัจากฆา่ไก่แล้ว น าไก่ทกุตวั

ไปต้ม เพื่อดท่ีูเท้าและลิน้ไก่เป็นการเส่ียงทาย หากลิน้ไก่งอกลบัเข้าด้านใน และเท้าไก่งอเสมอกนั

ทัง้หมดจงึถือวา่ดีหลงัจากท าพิธีเสร็จแล้วจงึตัง้ช่ือให้เดก็ทารก  โดยมากมกัตัง้ช่ือท่ีมีความหมาย

คล้ายกบัช่ือพอ่  แตห่ากในภายหลงัเกิดไมส่บายและหมอผีท านายวา่เป็นช่ือท่ีไมเ่หมาะก็จะมีการ

เปล่ียนช่ือในภายหลงั ส าหรับผู้ชาย หลงัจากแตง่งานมีลกูแล้วจะเพิ่มอีกหนึง่ค า สว่นแมเ่ดก็จะต้อง

อยูเ่ดือนเป็นเวลา 3๐ วนั โดยชว่งท่ีอยูเ่ดือนนี ้เตาไฟเล็กจะต้องตดิไฟไว้ตลอด  และจะรับประทาน

แตข้่าวกบัไก่หรือไขไ่ก่  นอกจากนีต้้องน าตาแหลวหรือก่ิงไม้สดปักไว้หน้าประตบู้านเป็นสญัลกัษณ์  

  2.6.2.2 พิธีกรรมศพ 

    เม่ือมีคนตายในหมูบ้่านจะต้องมีการยิงปืน 3 นดั เป็นการแจ้งให้คนอ่ืน

ทราบวา่มีคนตาย  จากนัน้เจ้าภาพจะต้องหาผู้ รู้มาเป็นผู้คอยบอกทางแก่ผู้ตายประกอบกบัการเป่า

แคน  โดยจะมีเพลงท่ีใช้เป่าในงานศพโดยเฉพาะ  ระหวา่งนัน้จะต้องน า  หน้าไม้ มีด ไม้ไผผ่า่ซีก 

และต้องฆา่ไก่ตวัผู้แล้วน ามาใสใ่นน า้เต้าท่ีผา่คร่ึงซกึ มาวางไว้ใกล้ๆ  ศพ  หากผู้ตายเคยใช้ชีวิตอยูท่ี่

อ่ืนมาก่อนจะต้องไปไหว้ขอบคณุเจ้าท่ีท่ีผู้ตายเคยอาศยัอยูด้่วย  ระหวา่งท่ีบอกทางแก่ผู้ตายจะต้อง

มีการเส่ียงทายวา่วิญญาณรับรู้หรือยงั 

   การวางศพในบ้าน แตล่ะแชจ่ะมีทิศทางการวางท่ีไมเ่หมือนกนั  โดยจะน า

ศพวางบนแคร่ เรียกวา่ ขึน้ม้า (เหนง่) ลกัษณะเป็นแคร่ส่ีเหล่ียม มีคานย่ืนออกมาทางหวัและท้าย

ส าหรับยกหามไปได้  ความกว้างของแคร่จะพอดีความกว้างของชว่งไหลข่องผู้ ท่ีจะแบกศพไปฝัง 

เน่ืองจากเวลาหามศพจะใช้คานวางบนบา่แล้วแบกหามไป แคร่นีจ้ะตัง้อยูบ่นขาตัง้สงูประมาณ 1 

เมตร เดมิจะน าศพวางบนแคร่นีเ้ลย แตใ่นปัจจบุนัจะน าศพใสโ่ลงแล้ววางบนแคร่อีกที  
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ภาพท่ี 5 ลกัษณะการวางโรงศพในบ้าน 

                                  ท่ีมา : เจนยทุธ พฒุหม่ืน 

   ก่อนวนัท่ีจะฝัง จะมีขบวนแหข่องญาตพ่ีิน้องมาท่ีบ้าน เพ่ือมาแสดงความ

เสียใจ และน าของท่ีจะอทุิศมาให้ผู้ตาย ขบวนแหนี่มี้คนเป่าแคนน ามาสว่นท่ีบ้านของผู้ตายจะต้อง

จดัขบวนรับเชน่กนั  ขบวนจะมีลกัษณะเชน่เดียวกบัขบวนท่ีแหม่า บางครัง้จะมีการยิงปืนรับกนั 

และในวนัก่อนท่ีจะน าศพไปฝังนีจ้ะมีผู้ รู้มากลา่วค ากลอนสัง่สอนลกูหลานให้ประพฤตปิฏิบตัติวัให้

ดี โดยลกูหลานจะมารวมตวักนั มีผู้ รู้ยืนอยูด้่านหน้า และกลา่วค ากลอนประกอบกบัการเป่าแคน 

พิธีนีจ้ะท าตัง้แตป่ระมาณ 2 ทุม่ จนถึงดี 5 ของวยัรุ่งขึน้ ซึง่เป็นวนัท่ีจะน าศพไปฝัง  

   หากผู้ตายเป็นผู้สงูอายจุะต้องน าผ้าส่ีเหล่ียมสีแดงวางรองไว้ใต้ศีรษะ ผ้า

ส่ีเหล่ียมนีเ้ปรียบเหมือนการอทุิศท่ีดนิให้ผู้ตาย โดยลกูหลานหรือน้องท าให้พอ่แมญ่าตผิู้ใหญ่ การ

วางจะวางซ้อนสลบัมมุกบักบัไป บางครัง้ลกูหลานอาจน าผ้ามาให้ญาตผิู้ใหญ่ตอนมีชีวิตอยู ่ซึง่การ

มอบจะต้องมีพิธีโดยฆา่ไก่ 1 ตวั และน าเหล้า 1 ไหมาไหว้ หากน ามามอบตอนท่ีเสียชีวิตแล้วจะ

น ามาพร้อมขบวนแห่ 

   การเคล่ือนศพไปฝังจะเคล่ือนโดยเอาเท้าออกหน้า บางครัง้ผู้ตายจะเลือก

สถานท่ีฝังเอาไว้ท่ีไหน  ก่อนท าการขดุหลดุฝังศพต้องน ากระดาษไปเผาเป็นการขอซือ้ท่ีให้ผู้ตาย

ก่อน  ในกรณีท่ีผู้ตายมีลกูชายจะเคล่ือนศพออกจากบ้านในตอนเช้า เม่ือเคล่ือนศพออกจากบ้าน

แล้วจะต้องน าศพไปพกัระหวา่งทาง  ตรงจดุท่ีพกันีจ้ะมีการฆา่ววัเทา่กบัจ านวนลกูชายของผู้ตาย
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แตห่ากผู้ตายไมมี่ลกูชายหรือผู้ตายยงัอายนุ้อยจะไมมี่การน าศพไปพกัระหวา่งทาง เน่ืองจากจะไม่

มีการฆา่ววั สามารถเคล่ือนศพจากบ้านไปยงัท่ีฝังได้เลย จงึมกัเคล่ือนศพออกจากบ้านในตอนหลงั

เท่ียง 

   เม่ือฝังศพแล้วห้ามเดนิแบกจอก เสียมท่ีใช้ขดุหลดุศพ กลบัมาบ้าน และ

หากเป๊อะของไปท่ีหลดุ เวลาเดนิกลบับ้านจะต้องคว ่าทกุอยา่งลง เน่ืองจากถือวา่หากแบกของ

กลบัมาจะมีศพให้กลบัไปฝังอีก หลงัจากฝังศพเรียบร้อยและจะต้องท าพิธีสง่วิญญาณ  และใช้

กระด้งเส่ียงทาย โดยน ากระด้งมากลิง้หากกระด้งหงายขึง้แสดงวา่วิญญาณยงัไมไ่ปต้องท าพิธีตอ่

และเส่ียงทายอีกเป็นระยะ หากกระด้งคว ่าลงแสดงวา่วิญญาณผู้ตายนัน้เดนิทางไปแล้ว  

   เสือ้ผ้าส าหรับแตง่ให้คนตายชาวม้งให้ความส าคญักบัพิธีกรรมเก่ียวกบั

การตายมาก แตล่ะคนจะเตรียมเสือ้ผ้าส าหรับสวมตอนท่ีเสียชีวิตแล้ว เน่ืองจากเช่ือวา่เม่ือเสียชีวิต

แล้ว วิญญาณจะเดนิทางไปพบบรรพบรุุษท่ีอยูใ่นประเทศ จงึแตง่ตวัให้สวยงาม และเตรียมเสือ้ผ้า

ส าหรับการเดนิทาง 

   เสือ้ผ้าท่ีใช้สวมหลงัจากเสียชีวิตแล้วนัน้ หากเป็นไป ได้จะใช้ผ้ายากญัชง

ทัง้หมด ภรรยาจะเป็นคนเตรียมเสือ้ผ้าให้สามี ประกอบด้วยเสือ้ผ้าท่ีสวมใสป่กต ิเสือ้คลมุ รองเท้า 

และเตรียมเสือ้ส าหรับตวัเองประกอบด้วย ชดุกระโปรง เสือ้คลมุและรองเท้า นอกจากนี ้แมส่ามี

จะต้องเตรียมเย็บกระโปรงให้ลกูสะใภ้ และลกูสะใภ้ทกุคนจะต้องเย็บกระโปรงเตรียมส าหรับให้แม่

สามีเชน่กนั จงึท าให้ผู้หญิงแตล่ะคนมีกระโปรงลายตวั โดยจะน ากระโปรงทกุตวัมาสวมซ้อนทบักนั 

กระโปรงท่ีผู้หญิงใช้สวมใสต่อนตายจะตา่งจากตอนท่ีใสใ่นชีวิตประจ าวนั คือ กระโปรงท่ีใสใ่น

ชีวิตประจ าวนั ใช้แถบลายลา่งสดุท่ีชายกระโปรงเป็นแถบสีขาวแคก่ระโปรงท่ีใช้ สวมตอนตายเป็น

แถบสีแดง 

   ส าหรับผู้หญิงนอกจากกระโปรงแล้วในบางครัง้อาจเตรียมผ้าพืน้สีขาว

หรือด าปักลายสีแดง คาดทบัลงบนผ้าโพกผมปกตอีิกชัน้หนึง่ และจะหมนุผ้าพนัเอวซึง่ปกตจิะพนั

โดยทิง้ชายลงด้านหลงัมาไว้ข้างหน้าแทน ผ้าพนัแข้งท่ีใช้พนัให้คนตายจะใช้ผ้าสีขาวพนัตัง้แตห่น้า

แข้งลงไปถึงเท้าในลกัษณะเหมือนถงุเท้า 

   หลงัจากสวมเสือ้ผ้าทัง้หมดแล้ว ทัง้ชายและหญิงจะมีเสือ้คลมุตวัยาว 

สวมทบัไว้ด้านนอก เสือ้คลมุผู้หญิงจะมีปกท่ีด้านหลงั แตส่ว่นอ่ืนๆของเสือ้มีลกัษณะไมต่า่งจากเสือ้
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คลมุของผู้ชาย นอกจากนีท้กุคนยงัต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นท าจากผ้า แล้วสวมรองเท้าท่ีสานจากใย

กญัชงทบัไว้ด้านนอก ก่อนท าการฝังลกูหลานจะถอดรองเท้า แล้วน ามีดมาปาดท่ีเท้าเพ่ือให้

วิญญาณผู้ตายจ ารองเท้าได้ และไมถ่กูวิญญาณคนอ่ืนมาแยง่รองเท้าไป  

   นอกจากเสือ้ผ้าแล้วยงัมีผ้ามีแดงส าหรับคลมุหน้าศพเช่ือวา่ใช้ส าหรับ

คลมุศีรษะ เวลาวิญญาณเดนิทางจะได้ไมร้่อน ผ้านีล้กูหลานหรือน้องของผู้ตายจะเป็นผู้น ามามอบ

ให้ โดยวางซ้อนสลบัมมุกนั แตจ่ะไมมี่การมอบผ้าให้ผู้ตายท่ีมีอาวโุสน้อยกวา่  

2.7 ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาตพิันธ์ุม้ง 

กลุม่ชาตพินัธุ์ม้งหรือม้งมีประเพณีและวฒันธรรมตลอดทัง้ความเช่ือ เป็นของตนเองสืบ

มาแตบ่รรพบรุุษ ซึง่ในปัจจบุนัพวกเค้าก็ยงัรักษา และยดึถืออยูอ่ยา่งไมเ่ปล่ียนแปลง  

2.7.1 ประเพณีการเกิด  

  หลงัจากชว่ยกนัท าคลอดออกมาแล้ว หากเป็นชายจะน ารกไปฝังบริเวณเสาผีบ้าน 

ซึง่เป็นผีบรรพบรุุษ หรือท่ีเรียกวา่เสายดึเหน่ียววิญญาณบรรพบรุุษ หากเป็นหญิงก็จะน ารกไปฝังไว้

ใต้เตียงห้องนอนของพอ่แมเ่ดก็ สามวนัจะท าพิธีเรียกขวญัและตัง้ช่ือให้เดก็ แตท่ าอยา่งง่าย ๆ  

เพราะถือวา่ยงัไมเ่ป็นคนโดยสมบรูณ์ โดยปรกตหิญิงท่ีคลอดลกู จะต้องอยูไ่ฟท่ีเตาไฟเล็กภายใน

บ้าน หลงัคลอดแล้วจะต้องกินข้าวกบัไก่หรือไขเ่ป็นเวลา  30 วนั บ้านไหนท่ีมีการคลอดลกูจะมีเฉลว 

หรือก่ิงไม้สดปักไว้ท่ีประตบู้าน ซึง่เป็นการบอกให้รู้วา่บคุคลภายนอกห้ามเข้า  หรือหากมีเร่ืองจะเป็น

ต้องปฏิบตัใิห้ถกูต้อง เชน่ ถอดรองเท้า ถอดหมวก  ปลดถงุยา่มออกเสียก่อน เป็นต้น 

2.7.2 ประเพณีปีใหม่ 

  วนัขึน้ปีใหมข่องชาวม้งตรงกบัวนัขึน้ 1 ค ่า เดือน 1 ในรอบ 12 เดือน ตามระบบ

จนัทรคต ิการนบัระบบจนัทรคตขิองชาวม้ง เป็นการนบัตอ่เน่ืองถึง 30 ค ่า จงึเรียกพิธีปีใหมว่า่ นอ่

เป๊โจว่ หรืออาจแปลวา่ กินสามสิบ ซึง่ถือวา่เม่ือครบ 30 ค ่าของเดือนสดุท้ายของปี ก็เป็นอนัสิน้สดุปี

เก่ายา่งเข้าสูปี่ใหม ่แตก่ารฉลองปีใหมจ่ะไมต่รงกนั  โดยมากจะตรงกบัเดือนธนัวาคม  บางแห้งจะดู

ชว่งท่ีดอกสาบเสือบาน พิธีขึน้ปีใหมจ่ะเร่ิมตัง้แตเ่ย็นของวนั 30 ค ่า เดือน 12 ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของ

ปี เจ้าบ้านจะน าธูปเทียนและกระดาษ (เงิน) ไปบอกกลา่วเชิญผีท่ีไร่ให้มาร่วมงานท าขวญัท่ีบ้าน 
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จากนัน้น ากระดาษมาพบัไว้ท่ีทัง่เน้ง ในเช้าวนัรุ่งขึน้ประมาณตี 5 ก็เปิดประตบู้าน แล้วเจ้าบ้านจะ

อุ้มไก่ตวัผู้และตวัเมีย 1 คู ่มายืนเรียกขวญัท่ีหน้าประต ูหลงัจากเรียกขวญัเสร็จก็จะฆา่ไก่แล้วน าไก่

ไปตุ้ม ในขณะเดียวกนัจะน าไขใ่นกระด้งไปต้ม จากนัน้จะต้มไก่ น าใสถ่าดแล้วน ามายืนเรียกขวญัท่ี

หน้าบ้านอีกครัง้จากนัน้ทกุคนในบ้านก็จะกินไข่  

  หลงัจากเรียกขวญัแล้วต้องเปล่ียนกระดาษสกึัง๊ ในการเปล่ียนจะต้องฆา่ไก่ตวัผู้  1 

ตวั น าไปต้มแล้วแขวนไว้ท่ีสกึัง๊ 1-2 วนั จงึจะน ามากิน หลงัจากเปล่ียนสกึัง๊แล้วจงึเลีย้งผีบ้าน โดย

ฆา่ไก่ 1 ตวั จากนัน้เจ้าบ้านจะเตรียม หม ูข้าวแกง น ามาตัง้ท่ีโต๊ะอาหาร แล้วกลา่วเชิญบรรพบรุุษ

มาร่วมรับประทานอาหาร โดยเจ้าบ้านจะต้องรับประทานอาหารร่วมกบับรรพบรุุษ หลงัจากเลีย้งผี

แล้วลกูหลานจงึจะสามารถรับประทานอาหารได้ 

 ส าหรับการฉลองปีใหมน่ัน้ ทกุคนจะแตง่ตวัด้วยชดุใหม ่หนุม่สาวจะเลน่โยนบอล

ผ้ากนั ในขณะท่ีผู้ชายนิยมเลน่ลกูขา่ง มีการท าขนมแป้งข้าวเหนียวแจกจา่ยกนั มีการเชิญเพื่อน

บ้านญาตพ่ีิน้องมารับประทานอาหารด้วยกนั โดยทัว่ไปวนัฉลองปีใหมจ่ะเป็นชว่งเวลาเก็บเก่ียวข้าว

และพืชผลในไร่นาเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นงานร่ืนเริงประจ าปีเหน็ดเหน่ือยมาจากการท างานหนกั

ตลอดปี 

2.7.3 วฒันธรรมการแตง่งาน 

  กลุม่ชาตพินัธุ์ม้งมีข้อห้ามท่ียดึถือกนัมากข้อหนึง่ คือ  จะไมเ่กีย้วพาราสี หรือ

แตง่งานกบัคนแซห่รือตระกลูเดียวกนัเพราะเป็นพ่ีน้องกนั  แตจ่ะนิยมแตง่งานกนัระหวา่งญาติ

ลกูพ่ีลกูน้องซึง่มีแซต่า่งกนั เชน่ ลกูของพี่หรือน้องชายของมาเรา หรือลกูของน้องสาวของบดิา  

ชาวม้งนิยมแตง่งานกนัในระหวา่งอาย ุ15 – 18 ปี พอ่แมข่องฝ่ายชายจะเป็นออกคา่สินสอดให้แก่

ลกูชายของตนในการแตง่งาน สว่นใหญ่สินสอดจะเป็นเงิน ถ้าเป็นเงินแทง่ ก็จะใช้เงินท่ีหนึง่แทง่มี

น า้หนกั 25 บาท บางทีก็ใช้เรียกเงินฟรังค์ ซึง่หนึง่ฟรังค์จะหนกั 7 สลงึ สว่นจะใช้เงินแบง่จ านวนใด 

หรือเงินรูปี หรือเงินบาท จริงๆ เม่ือแตง่งานกนัแล้วฝ่ายหญิงจะย้ายเข้ามาอยูใ่นบ้านของฝ่ายชาย  

ซึง่นบัเป็นการเพิ่มสมาชิกในครอบครัวชายชาวม้งอาจมีภรรยาได้มากกวา่หนึง่คน  และทกุคนจะเข้า

มารวมกนัในบ้านของฝ่ายสามี  
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  ในสมยัก่อนหากฝ่ายชายต้องการแตง่งานกบัฝ่ายหญิงคนไหนก็จะให้คนกลางไป

เจรจากบัผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิง หรืออาจพาฝ่ายหญิงออกจากบ้านไปก่อนแล้วจงึกลบัมาเจราจาที

หลงั  แตใ่นปัจจบุนัจะมีการพดูคยุกนัระหวา่งทัง้สองฝ่ายก่อนแล้วจงึให้คนกลางท่ีมีความรู้เก่ียวกบั

พิธีการไปเจรจา  ซึง่ในการไปเจรจานีผู้้ เจรจาจะต้องน าร่มตดิตวัไปด้วยรอบ เม่ือคนกลางไปถึงบ้าน

จะน าร่มไปแขวนไว้ท่ีข้างฝาบ้าน(ด้านข้างหิง้)แล้วจงึนัง่เจรจา หลงัจากพดูคยุกนัแล้วจงึนดัวนัท่ีจะ

กินเลีย้งกนั  โดยการจดังานจะจดัท่ีบ้านของฝ่ายหญิง  

  ส าหรับท่ีบ้านของฝ่ายชายนัน้  ในตอนเช้าของวนัท่ีฝ่ายชายจะไปสูข่อผู้หญิงนัน้

จะต้องท าพิธีบอกกลา่วผีท่ีบ้านวา่จะไปสูข่อลกูสะใภ้มาเพิ่ม  การบอกกลา่วนีจ้ะเซน่ไหว้ด้วยการ

ฆา่หม ู1 ตวั  จากนัน้จงึไปท าพิธีท่ีบ้านฝ่ายหญิง เม่ือเสร็จจากพิธีท่ีบ้านฝ่ายหญิงแล้วจะต้อง

กลบัมาท าพิธีท่ีบ้านฝ่ายชายอีกครัง้เพ่ือบอกผีวา่ได้น าลกูสะใภ้เข้ามาในบ้านแล้ว  ในชว่งท่ีย้าย

สิ่งของของฝ่ายหญิงมาท่ีบ้านของฝ่ายชายนี ้พอ่แมข่องฝ่ายหญิงจะน าสิ่งของตา่งๆมามอบให้บา่ว

สาว โดยก่อนย้ายของออกจากบ้านจะต้องมีการบอกกลา่วแก่ผีบรรพบรุุษของฝ่ายหญิงวา่ก าลงัจะ

ออกไปอยูท่ี่บ้านของฝ่ายชาย 

  ส าหรับการแตง่งานครัง้ท่ีสอง  จะมีลกัษณะพิธีการไมต่า่งกนั  ในบางครัง้อาจ

ได้รับความยินยอมจากภรรยาแรก ซึง่อาจจะไมมี่ลกูด้วยกนั ในกรณีนีภ้รรยาแรกอาจร่วมงานกิน

เลีย้งท่ีบ้านของฝ่ายหญิงด้วย การแตง่งานนีจ้ะไมน่ิยมแตง่ในชว่งปลายปี  

2.7.4 วฒันธรรมการกิน 

  ชาวม้งนิยมกินข้าวเจ้า อาหารจ าพวกแป้ง เชน่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ซึง่ปลกูได้เอง 

รวมทัง้ผกัตา่งๆ ทัง้ท่ีปลกูเองและขึน้ตามธรรมชาต ิชาวม้งกินสตัว์ทกุชนิด แตม่กัจะกินในโอกาส

พิเศษหรือเวลาในพิธีกรรม ในชว่งปีใหมช่าวม้งจะมีการท าขนมหยวั  (แป้งข้าวเจ้า)  กินกนัทกุบ้าน 

2.7.5 วฒันธรรมภาษา  

  ภาษาม้งจดัอยูใ่นสาขาเมีย้ว-เย้าจองตระกลูจีน-ธิเบต และพบวา่มีค าท่ีมาจาก

ภาษาของชนกลุม่อ่ืนปะปนอยู ่เชน่ ภาษายนูนาน ลาวไทยเหนือ  กะเหร่ียง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวา่จะไป

ตัง้ถ่ินฐานอยูใ่กล้กบัชนกลุม่ใด ภาษาของม้งขาวกบัม้งเขียวมีความ แตกตา่งกนัมากจนพดูกนัไม่

คอ่ยจะรู้เร่ือง 
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2.7.6 วฒันธรรมการแตง่กายของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง 

  การแตง่กายของม้งน า้เงินหรือม้งเขียว 

  ผู้ชาย จะใช้ผ้าสีด าหรือน า้เงินเข้ม เสือ้แขนยาวจรดข้อมือ ขลิบขอบแขนเสือ้รอบ

ข้อมือด้วยสีฟ้า ชายเสือ้สัน้ระดบัเอว ป้ายด้านขวาทบั  ด้านว้ายของของตวัเสือ้ หน้าอกเสือ้จะปัก

ลวดลายด้วยผ้าสี เป็นเสือ้ไมมี่คอปก สว่นกางเกงจะใช้สีเดียวกนั ชว่งขาและเป้ากางเกงจะกว้าง

และหยอ่นต ่าลงมาถึงหวัเขา่ แตป่ลายขาจะเล็กและแคบลง เวลาสวมใสจ่ะมีผ้าสีแดงคาดเอวเอาไว้  

ชายผ้าคาดเอวทัง้สองข้างและปักลวดลายสวยงาม ห้อยลงมา  บางคนก็คาดเข็มขดัเงินทบัผ้าแดง

อีกชัน้หนึง่ 

  ผู้หญิง ก็ใช้ผ้าสีด า หรือสีน า้เงินเข้ม แขนยาวขลิบท่ีปลายแขนด้วยสีฟ้า ปัก

ลวดลายหรือขลิบด้วยผ้าสีท่ีหน้าอก คอปกเสือ้มีลกัษณะเป็นทรงกลม  ห้อยพบัไปด้านหลงั มีการ

ประดษิฐ์ลวดลายสวยงาม สวมกระโปรงจีบรอบตวั ท าลวดลาย  โดยวิธีเขียนด้วยขีผ้ึง้แล้วน าย้อมสี

น า้เงิน เกิดเป็นลายสวยงามด้านหน้า จะมีผ้าผืนยาวปักเป็นลวดลายสวยงาม คาดปิดกระโปรงลง

มาอีกชัน้หนึง่  

  ผู้หญิงท่ีแตง่งานแล้ว จะใช้ผ้าพืน้เรียบ ๆ ขลิบชายด้วยผ้าสี มีผ้าแดงปักลวดลายท่ี

ชายทัง้สองข้าง แลละปลอ่ยเป็นพูห้่อยลงมา เป็นสีแดงหลายเส้น  บางครัง้ก็จะคาดด้วยเข็มขดัเงิน

ทบัอีกด้วย ผู้หญิงม้งน า้เงิน มกัจะสวมใสก่ระโปรงเชน่นีใ้นทกุโอกาส ชว่งขาทอ่นลา่งของหญิงสาว  

ก็จะมีผ้าพนัแข้งสีน า้เงินหรือด าโดยรอบ โดยทัว่ไปผู้หญิงม้งมกันิยมมวยผมไว้ท่ีกลางกระหมอ่มมี

ช้องผมมวย ท าจากหางม้า พนัเสริมให้ใหญ่ขึน้ แล้วใช้ผ้าแถบเป็นตา ๆ ประดบัด้วยลกูปักสีสวย

โพกมวยผมอีกด้วย นอกจากนีย้งัมีเคร่ืองประดบัเพิ่มเตมิ เชน่ เคร่ืองเงิน ก าไลคอ ก าไลข้อมือ ตุ้มหู  

รวมทัง้เหรียญเงินตา่งๆ ประดบัตามเสือ้ผ้าและมีผ้าสะพายเฉียงไหลท่ัง้ 2 ข้าง สว่นมาเราจะเห็น

ชาวม้ง แตง่ตวักนัเตม็ท่ีในวนัส าคญัของเผา่ เชน่  วนัฉลองปีใหม ่วนัแตง่งาน เป็นต้น 
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  การแตง่กายของม้งขาว 

  ผู้ชาย จะใสเ่สือ้สีด าหรือน า้เงินเข้ม ลกัษณะเสือ้คล้ายกนักบัม้งน า้เงิน  แตมี่การ

ประดบัลวดลายน้อยกวา่ กางเกงใช้สีเดียวกนั ท่ีเอวจะมีผ้าแดงผกูคาดทบักางเกง  และมีเข็มขดั

คาดทบัอีกชัน้หนึง่เชน่กนัท่ีคอมกัจะสวมหว่งเงินรอบคอหลายหว่ง  

  ผู้หญิง สว่นใหญ่จะแตง่ตวัคล้ายกนักบัม้งน า้เงิน ในสมยัก่อนผู้หญิงม้งขาว  จะ

นิยมสวมกระโปรงสีขาวล้วนไมมี่ลวดลายใดๆ ทัง้สิน้แตผ้่าผืนยาวท่ีปิดทบัด้านหน้ากระโปรงจะเย็บ

ปักเป็นลวดลายสวยงาม พร้อมทัง้มีผ้าแถบสีแดงคาดเอว ปลอ่ยชายเป็นหางไว้ด้านหลงั  ในระยะ

กระโปรงสีขาวเปราะเปือ้นได้ง่าย หญิงม้งขาวจงึหนัมานิยมสวมกางเกงทรงจีนสีน า้เงินเข้มแทน

กระโปรง และมีผ้าปักเป็นลวดลายห้อยลงมาปิดกางเกงทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั  

  ผู้หญิงม้งขาวนิยมพนัมวยผมให้ล ่าย้อยออกมาด้านหน้า  และกนัเชิงผมด้านหน้า

ให้ดมีูหน้าผากกว้างขึน้ แตไ่มน่ิยมเตมิช้องผมมวยเหมือนอยา่งผู้หญิงม้งน า้เงิน 

อยา่งไรก็ตามเราจะเห็นชาวเขา่เผา่ม้งทัง้ 2 กลุม่ แตง่ตวักนัเตม็ท่ีในโอกาสงานส าคญั ๆ  ของ

หมูบ้่านแตกตา่งกนัไปในแตล่ะท้องถ่ิน ซึง่ในบางหมูบ้่านผู้ชายม้งจะนิยมสวมหมวกด าทรงกลม

แบบจีน ปีกไหมพรมสีแดงตรงกลาง และประดบัเหรียญสวยงามมาก 

 

ภาพท่ี 6 การแตง่กายของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง บ้านสบเป็ดในงานประเพณีปีใหมม้่ง 

       ท่ีมา : เจนยทุธ พฒุหม่ืน 



44 

  การตกแตง่ผ้าลายชาวม้งมีการผลิตผ้าใช้เอง คือผ้าใยกญัชง และมีการตกแตง่

เสือ้ผ้าด้วยการปัก การเขียนลาย และการน าแถบผ้าสีตา่งๆ มาเย็บตอ่กนัเป็นลาย สว่นมากนิยมใช้

ตกแตง่บริเวณสาบเสือ้ การเขียนลาย เร่ิมจากการน าขีผ้ึง้ใช้ภาชนะตัง้ไฟให้เหลวพอดี จากนัน้น า

อปุกรณ์ส าหรับเขียนลายผ้า (หลาอัว่ต๊ะ) จุม่ขีผ้ึง้แล้วลากเส้นตามแนวยาวของผืน จากนัน้ลง

รายละเอียดระหวา่งชอ่งด้านข้างและตรงกลาง เม่ือเขียนลายเสร็จน าไปย้อมสีด าหรือสีน า้เงิน ซึง่ได้

จากการน าใบครามหรือใบห้อมมาหมกัไว้ 2-3 วนั จงึน าน า้มาใช้ย้อมผ้า เม่ือย้อมจนได้สีท่ีต้องการ

แล้วคอ่ยลอกขีผ้ึง้ออกมา หากเขียนลายไว้นานเกินไปจะท าให้ขีผ้ึง้แห้งแตก เม่ือน ามาย้อมสีจะได้

ลายไมค่มชดัชาวม้งมีความเป็นตวัของตวัเอง มีเอกลกัษณ์ท่ีชดุผ้าปัก แตเ่ดมิใช้ปอกญัชงตากให้

แห้งแล้วทอ มีแคช่ดุขาวกบัด า ตอ่มาได้พฒันาให้มีการปัก(ธญัลกัษณ์ กรมสริุยศกัดิ,์ 2555 หน้า 9) 

  ลายท่ีน ามาใช้ลงบนผ้า ประกอบด้วยลายพืน้ฐานคือ ลายจดุ (ลูเ่ลา่) ลายขดั 

(เจย์่) และกากบาท (ซะ่ห์) ผู้ เขียนลายเหลา่นีจ้ะน าลายมาประกอบกนัให้เกิดลายตา่งๆ โดยการ

เขียนบนผ้า กบัการปัก และลวดลายท่ีเกิดการน าแถบผ้ามาตอ่กนัเป็นลายนัน้ จะเป็นลายใน

ลกัษณะเดียวกนั ขึน้อยูก่บัการผสมผสานและคดิประดษิฐ์ลวดลายของผู้วาดและผู้ ปัก  

  กระโปรง 1 ตวัใช้ผ้ายาวประมาณ 4 วา หลงัจากได้ผ้าเขียนลายและผ้าปักแล้ว น า

ผ้าทัง้สองมาเย็บตอ่กนั อาจมีการตกแตง่ลวดลายเพิ่มเตมิทีหลงัก็ได้ ด้วยการเย็บแถบผ้าสีตา่งๆ 

จากนัน้น าผ้าสีขาวท่ีจะใช้เป็นสว่นหวัของกระโปรงมาเย็บตอ่ แล้วน ามาเย็บจบัจีบโดยใช้เส้นด้าย

เส้นยาวร้อยเพ่ือยดึจีบผ้าเอาไว้ตลอดความยาวของกระโปรง เสร็จแล้วน าไปม้วยเก็บไว้ เม่ือจะใช้

งานดงึด้ายท่ีตดิร้อยเพ่ือยดึจีบผ้านัน้ออกจะได้กระโปรงท่ีมีรอบตวัสม ่าเสมอ หลงัจากใช้งานเสร็จ 

เม่ือจะน ากระโปรงมาเก็บใช้ด้ายร้อยตรึงจีบผ้าเอาไว้ดงัเดมิ แล้วจงึน าไปม้วนเก็บไว้  

 

 

 


