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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” จากค าบอกเล่า เพ่ือถักทอสาย
สกุล (แซ่) ของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง จังหวัดตาก และ 2) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-
ชู้” จากค าบอกเล่า เพ่ือถักทอสายสกุล (แซ่) ของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้หลัก
สังคมวิทยาในการศึกษาประเด็นประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุม้งโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ (ความเชื่อ
แบบด้ังเดิม) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อาวุโสและปราชญ์ชุมชน จ านวน 8 คน เครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้านเน้ือหา ผ่านระบบสังคม และการท าหน้าท่ีพ้ืนฐาน 4 ประการ และผลการศึกษาพบว่า 
1) กลุ่มชาติพันธ์ุม้ง น าเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มาร้อยเรียงสร้าง เพ่ือสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจ ให้กับชาติ
พันธ์ุม้งที่มีสายสกุลมีแซ่สกุลเดียวกัน ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความผูกพัน พร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรค
ร่วมกัน และ 2) ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” จากค าบอกเล่า เพ่ือถักทอสายสกุล (แซ่) มีความเกี่ยวโยงถึงวิถี
ความเชื่อแบบด้ังเดิม มีการจัดเครือข่ายความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ มีการผลิตซ้ า และมีการสืบทอดไว้ซึ่งมรดกทาง
ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม พร้อมกับสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์เฉพาะข้ึนได้อย่างเป็นองค์รวม 
ค าส าคัญ: ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้”/ สายสกุลแซ่ / กลุ่มชาติพันธ์ุม้ง  
 

Abstract 
 This study aimed 1) to investigate the cultural history of “Tus Xub” from oral tradition to 
bond the Hmong’ clan (sæ)̀ in Tak Province, and 2) to analyze the association of the cultural history 
of “Tus Xub” from oral tradition to bond the Hmong’ clan (sæ̀) in Tak Province. It was a qualitative 
research which employed sociology on the cultural history of Hmong Ethnicity via historical 
methods (traditional beliefs). The subjects were eight local philosophers of Hmong people. The 
instruments were semi-structured interview. Data were analyzed by content analysis through the 
four elements of functional-prerequisites. The results were shown that; 1) The Hmong people have 
composed the story of the cultural history to create psychological stability in the same clan for 
adoration, unity, engagement, and ready to overcome obstacles together, and 2) the cultural 
history of “Tus Xub” from oral tradition to bond the Hmong’ clan (sæ̀) was related to traditional 
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beliefs. There were a systematic network of relationship management and reproduction. In 
addition, there was inherited the cultural history and generated a distinctive of uniqueness and 
identity in perspective.  
Keywords: The Cultural History of “Tus Xub”/ Hmong’ clan (sæ̀) / Hmong Ethnicity 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา  
 การศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจผ่านทางประวัติศาสตร์บนความหลากหลายทางกระบวนการคิดของกลุ่มชาติ
พันธ์ุต่าง ๆ ที่ใช้ชีวิตในลักษณะพ่ึงพาและผูกพันกับความเชื่อแบบด้ังเดิมมานานนับพันปี ท าให้เข้าใจวิถีความเชื่อ 
ผ่านเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ ตลอดรวมถึงวิธีการใช้เหตุผลในลักษณะที่แตกต่างไปจากวิธีคิดแบบที่เราคุ้นเคยและ
เข้าใจ การศึกษาด้านสังคมวิทยาชาติพันธ์ุของชนกลุ่มต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า กลุ่มชาติพันธ์ุแต่ละ
กลุ่มมีการตีความเข้าใจสภาพแวดล้อมธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ซึ่งความเข้าใจเหล่าน้ีจะสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนใน
องค์ความรู้เฉพาะในกลุ่มชาติพันธ์ุของตนเองในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัมพันธภาพอันลึกซึ้งระหว่างคนกับคน 
คนกับธรรมชาติ และคนกับอ านาจเหนือธรรม เพ่ือตอบสนองความเชื่อมั่นต่อการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธ์ุ ของ
ตนเอง 
 การตอบสนองความเชื่อมั่นต่อการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธ์ุ ไม่ว่ามนุษย์จะคิดอะไร เหตุปัจจัยที่มากระตุ้น
ความคิดก็มาจากความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ทั้งสิ้น ขณะเดียวกันสังคมวิทยาเป็นวิชาท่ีว่าด้วยการอยู่ร่วมกันของ
สังคมมนุษย์ และปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งน้ีรวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันเป็นพ้ืนฐาน
ความคิด ความเชื่อของกลุ่มชาติพันธ์ุ ข้อมูลทางวัฒนธรรมของสังคมยังคงต้องอาศัยของมูลคติชนวิทยา เน่ืองจากมี
เน้ือหาที่สัมพันธ์จนบางครั้งแยกจากกันไม่ออก กล่าวคือ “คติชนวิทยา” คือ กระจกส่องสังคม ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 
3 ประการ คือ ความคิด การกระท า และผลของการกระท า เป็นการสะท้อนสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
สังคมได้อย่างชัดเจนในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามบริบทเงือนไขสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มชาติพันธ์ุอาศัยอยู่ จะเป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ และเมื่อได้รับการยอมรับปฏิบัติตามกันเป็นรูปแบบเดียวกันจนเป็นพฤติกรรมที่
เรียกว่า “วิถีวัฒนธรรม” ภายใต้ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธ์ุ (ขนิษฐา จิตชินะกุล, 2545, หน้า  12; นิยพรรณ 
(พลวัฒนะ) วรรณศิริ, 2550, หน้า 16 และ ยศ สันตสมบัติ และคณะ, 2547, หน้า 1-28)  
 ดังน้ันประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธ์ุถูกสร้างข้ึนโดยกระบวนการทางสังคม ครั้งเมื่อตกผลึกแล้วอาจจะมี
ความหมายคงที่ ปรับเปลี่ยน หรือแม้กระทั้งเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไป ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหลัก 
กล่าวอีกในหน่ึง ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของการรับรู้ว่าเราเป็นใครและคนอื่นเป็นใคร น่ันคือ เป็นการกอรปข้ึน และ
ด ารงอยู่ว่าเรารับรู้เก่ียวกับตัวเองอย่างไร และคนอื่นรับรู้เราอย่างไร โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร้างและสืบ
ทอด ทั้งน้ีย่อมข้ึนอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีคนหรือกลุ่มคนอื่น ๆ  ด้วย และประวัติศาสตร์มีทั้งเป็น
ระดับปัจเจก (Individual) และร่วมของกลุ่ม (Collective) ในระดับปัจเจก ในขณะที่ประวัติศาสตร์ ร่วมของกลุ่มจะ
ถูกสร้างบนพ้ืนฐานของความเหมือนกันของกลุ่ม 
 บนพ้ืนฐานของความเหมือนกันของกลุ่มน้ัน ย่อมมีความแตกต่างกับกลุ่มอื่น มาเป็นตัวก าหนดความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มตนเองด้วย ฉะน้ัน เมื่อพูดถึงประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธ์ุ จะมีความเชื่อร่วมในเรื่ อง
เดียวกัน ซึ่งจะแตกต่างออกไปจากกลุ่มอื่น ๆ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547, หน้า 32-34) สอดคล้องกับวสันต์  
ปัญญาแก้ว, (2559, หน้า 50) กล่าวเสริมว่า ประวัติศาสตร์มีความเชื่อมใน “ความเป็นปัจเจก” ที่เชื่อมต่อกับสังคม 
สังคมก าหนดบทบาทหน้าท่ีและระบบคุณค่าท่ีติดมากับความเป็นพ่อ ความเป็นเพ่ือน ความเป็นมิตร ความเป็นครูกับ
ศิษย์ ในมิติน้ีประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ (Symbols) เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์เก่ียวกับ
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มิติ “ภายใน” ของความเป็นตัวเราอย่างมาก ท้ังในด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เพราะมนุษย์ให้ความหมายหรือ
เปลี่ยนแปลงความหมายเก่ียวกันตนเองในกระบวนการที่เขาสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอื่น ๆ ในแต่ละกลุ่มชน         
 นอกจากน้ีในแต่ละกลุ่มชนจะมีลักษณะและรูปแบบของวัฒนธรรมเฉพาะ (Cultural traits) ที่เป็นของ
ตนเอง การบ่งบอกความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ติดตัวมาต้ังแต่ก าเนิด เช่น ความผูกพันระบบเครือญาติ ศาสนา 
ภาษา และพฤติกรรมทางสังคม เป็นลักษณะร่วมและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนกลุ่มเดียวกัน ซึ่งยังคงเป็น
ภาพน่ิง และมีความเป็นพลวัตของกลุ่มชาติพันธ์ุและวัฒนธรรม ถึงแม้จะมีเส้นแบ่งความเป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละ
กลุ่ม แต่คนก็สามารถสื่อสารข้ามระหว่างวัฒนธรรมได้ และการที่สมาชิกในกลุ่มหน่ึงๆ จะบอกว่าตนเองเป็นใครน้ัน 
ต้องข้ึนอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่พวกเขามีกับกลุ่มอื่น  ๆ ด้วย และเป็นการหล่อหลอมความรู้สึก
ร่วมกันในสายเลือด (shared descent) ซึ่งปรากกฎออกมาในรูปของภาษา นิทานหรือนิยายที่สมาชิกในกลุ่มเชื่อว่า
มีจุดก าเนิดร่วมกัน และบริบททางประวัติศาสตร์ที่สมาชิกในกลุ่มประสบมาด้วยกัน และในประเด็นจิตส านึกร่วมทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical Consciousness) เป็นส่วนหน่ึงเพ่ือการก าหนด อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ (Ethnic 
Identity) โดยจะเลือกเอาบางสถานการณ์หรือบางเรื่องราวที่มีนัยส าคัญต่อตนเองมาท าให้เป็นความจริงทาง
ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธ์ุ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547, หน้า 32-34)  
 ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธ์ุ เป็นผลผลิตจากสังคมสามารถแบ่งได้ 3 ภาพ คือ ภาพแรกเกี่ยวกับตัวตน 
เป็นภาพตัวตนของตัวเราเองที่เกิดข้ึนในสายตาของผู้อื่นเป็นภาพลักษณ์หรือความคิดแรกที่คนอื่นคิดเมื่อมีคนพูดถึง
ตัวเรา ซึ่งภาพเกี่ยวกับตัวตนอาจจะไม่ใช่ตัวตนจริงของตัวเรา โดยทั่วไปย่อมไม่มีใครต้องการให้ผู้อื่นระลึกถึงเราใน
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ภาพที่สองเป็นตัวตนในอุดมคติ เป็นภาพตัวตนที่เกิดข้ึนในความคิดของตัวเราเองหรือตัวตนที่เรา
ต้องการจะเป็น ตัวตนในอุดมคติจึงเป็นกรอบในการก าหนดพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ให้เป็นไปตาม
คาดหวัง และภาพสุดท้าย คือ ตัวตนที่มนุษย์แสดงออก ซึ่งควรสอดคล้องกับตัวตนในอุดมคติ เพราะจะท าให้บุคคลมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเชื่อในแต่ละสังคมของกลุ่มชนต่าง ๆ ก็จะมีชุดของความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐานที่ผู้คนในแต่
ละกลุ่มแต่ ละสังคมถือปฏิบัติ เพราะเชื่อกันว่าจะเกิดมงคลและความดีงามแก่ผู้ปฏิบัติ อันเน่ืองมาจากบริบททาง
สถาบันครอบครัวมีการอบรมบ่มเพาะระเบียบสังคมจากคนรอบข้าง ผ่านการหล่อหลอมทางวัฒนธรรม อันหมายถึง
ค่านิยมและวิถีปฏิบัติ เพราะวัฒนธรรมเป็นเรื่องของความคิด ความเชื่อที่ก าหนดพฤติกรรมการกระท าของมนุษย์ 
เป็นปัจจัยหล่อหลอมให้เกิดการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม (คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม, 2559, หน้า 75; 
จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, 2551, หน้า 60; เมตตา (กฤตวิทย์) วิวัฒนานุกุล, 2559, หน้า 179; ศิราพร ณ ถลาง, 
2559, หน้า 34, 181 และ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547, หน้า 64-67) 
 การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ ถือเป็นความคิดสากลของมวลมนุษย์ โดยเฉพาะชาติ
พันธ์ุที่เป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ ต้องพยายามหากุศโลบายในการแสดงออก เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของตนเอง ด้วยวิธีการทางคติชนวิทยามาเป็นพ้ืนฐานในการออกกฎเกณฑ์ และ กฎจารีตเข้ามาควบคุมการเข้าใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ และสัตว์ เป็นความสัมพันธ์อย่างมีดุลยภาพระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ซึ่งมนุษย์มิใช่เจ้า ไม่สามารถจับจอง แต่มนุษย์เป็นเพียงผู้ใช้ ต้องใช้ด้วยความเคารพ ตอบ
แทนบุญคุณด้วยความพอดี และเพียงพอต่อการยังชีพ ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับวิถีการผลิตของชุมชน บนพ้ืนฐานของ
การพ่ึงตนเอง และสามารถผลิตปัจจัยสี่ที่หาได้เองที่หาได้จากผืนป่า เป็นรูปแบบทางเศรษฐกิจที่ฝังตัวอยู่ในวิถี
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กล่าวคือ การบริโภคด้วยความอ่อนน้อม รู้คุณค่า มีความเอื้อเฟือเผื่อแผ่ สอดคล้องกับแนวคิด
หลักของนักคิดส านักหน้าที่นิยม เชื่อว่าขนบธรรมเนียม หรือลักษณะทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนในสังคมล้วนมี
ความหมาย และหน้าท่ีทั้งสิ้น ไม่ว่าใครจะมองเป็นเรื่องแปลกก็ตาม พิธีกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากความคิดและจิตนา
การต่าง ๆ  ล้วนต้องมีเหตุผลที่สร้างสรรค์ท าให้สิ่งเหล่าน้ีเกิดข้ึน คนในสังคมน้ันย่อมเข้าใจและรับรู้ว่า สิ่งที่ตนเอง
และสมาชิกในสังคมกระท าหรือประพฤติปฏิบัติมีความหมายและมีบทบาทหน้าที่ อย่างไรก็ดีพิธีกรรมมักมี
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องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ “ต านาน” อาจกล่าวได้ว่า สมาชิกในสังคมใช้เรื่องเล่าประเภทต านานในการอธิบายเหตุผล 
และที่มาในการประกอบพิธีกรรม ต านานจึงเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมในขณะที่พิธีกรรมเป็นส่วนที่เป็นรูปธรรม ที่
สามารถน ามาสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้กับกลุ่มตนเอง ซึ่งเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติและหรือเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤติ 
อันเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เพ่ือขอร้องให้อ านาจที่มองไม่เห็น เข้ามาช่วยเหลือในสิ่งที่ตนเองไม่มั่นใจ แล้ว
น ามาเป็นกลยุทธ์การเชื่อมประสานถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในกลุ่มสังคม ตามสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเป็นพลวัต  

(เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551, หน้า 16; ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2546, หน้า 119; พระธรรมปิฎกและคณะ, 2552, 
หน้า 103; ภาณุเดช เกิดมะลิ, 2552, หน้า 29; ยศ สันตสมบัติ, 2551, หน้า 26-27 และ ศิราพร ณ ถลาง, 2557, หน้า 
364-365) 
 จากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ของระบบสังคมกับระบบวัฒนธรรมจะต้องท าหน้าที่
ประสานสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ระบบวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดค่านิยมของสังคม และระบบสังคมเป็นตัวก าหนด
วิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมายของค่านิยม มีการผลิตซ้ า ปรับเปลี่ยน หรือสร้างอุดมการณ์อ านาจข้ึนมาใหม่ในบริบทของ
กลุ่มชาติพันธ์ุ ที่ต้องเผชิญกับประสบการณ์ทางสังคมอย่างจ าเพาะเจาะจงท่ามกลางสภาวะขัดแย้ง ดังน้ัน วัฒนธรรม
เปรียบเสมือนรากเหง้าด้ังเดิมในวิถีด ารง และเป็นกลยุทธ์การควบคุมพฤติกรรมการปรับตัวของมนุษย์ให้ปฏิบัติตนอยู่
ในกรอบวิถีแห่งของชุดความรู้ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของความรัก ความห่วงหา และความผูกพัน 
ตลอดรวมถึงความเชื่อในเรื่องของผีบรรพบุรุษ (เชื่อแบบด้ังเดิม) ในการประกอบพิธี “ตู่-ชู้” โดยมุ่งอธิบายระบบ
สังคมและการท าหน้าที่พ้ืน ซึ่งจะท าให้เข้าใจกลไกต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหลัก
สังคมวิทยา ซึ่งน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติการ ในระดับพ้ืนที่ให้สอดรับกับความเป็นพหุ
วัฒนธรรม 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” จากค าบอกเล่า เพ่ือถักทอสายสกุล (แซ่) ของกลุ่มชาติ
พันธ์ม้ง จังหวัดตาก 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” จากค าบอกเล่า เพ่ือถักทอสายสกุล 
(แซ่) ของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง จังหวัดตาก 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 ประวัติศาสตร์ (history) หมายถึง เรื่องเล่าความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง เกี่ยวข้องกับอภินิหารและ
หรืออานุภาพของวิญญาณบรรพบุรุษ (เหย่อเซ้า) ที่แสดงความเป็นปัจเจกของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ที่คนรุ่นอดีตพยายาม 
“สื่อ” ความเชื่อแบบด้ังเดิม ด้วยวิธีมุขปาฐะ เพ่ือให้ชาติพันธ์ุม้งรุ่นปัจจุบันได้รับรู้และน ามาประกอบพิธีกรรม 
 ผู้น าสายตระกูลแซ่ หมายถึง ผู้อาวุโสของชาติพันธ์ุม้งที่คนในสกุลแซ่เดียวกันให้ความเคารพนับยกให้เป็น
ผู้น าทางจิตวิญญาณและปราชญ์ประจ าตระกูลแซ่ของตนเอง 
 วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” หมายถึง กระบวนจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน โดยใช้ความเชื่อในเรื่อง
ของวิญญาณบรรพบุรุษ (เหย่อเซ้า) เข้ามาเป็นกลไกในการเชื่อมกลุ่มชาติพันธ์ุม้งที่มีสายสกุลแซ่เดียวกัน ให้มี
ความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียว ที่จะต้องร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกัน (ปู่-ซุ) เป็นการสะท้อนให้เห็น ถึงความเป็นพ่ีน้องที่มี
สายสกุลแซ่เดียวกัน ตลอดรวมถึงการเผื่อแผ่และความเอื้ออาธรที่แสดงออกมาในรูปของการช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกัน
และกันในสังคม 
 ระบบสังคม (LIGA) และการท าหน้าที่พื้นฐาน 4 ประการ หมายถึง โครงสร้างการด าเนินกิจกรรมของวิถี
วัฒนธรรมม้ง ในการจัดความสัมพันธ์ในวิถีด ารงอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ด้านการปรับ ตัว การบรรลุ
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เป้าหมาย บูรณาการ และการรักษาแบบแผน และเชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ในลักษณะโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับความเชื่อแบบด้ังเดิมได้อย่างเป็นองค์รวม ประกอบด้วย  
  1. การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การจัดระบบความสัมพันธ์ของสายสกุลแซ่เดียวกันของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุม้ง บนพ้ืนฐานเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นที่มาของการประกอบพิธี “ตู่-ชู้” จากรุ่นสู่รุ่น พร้อม
เชื่อมโยงเข้ากับระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างเป็นพลวัต   
  2. การบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment) หมายถึง กระบวนการรักษาและสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรม มาเป็นยุทธวิธีการถักทอจิตวิญญาณของคนที่มีสายสกุลแซ่เดียวกันให้เกิดความผูกพัน และเพ่ือลด
ช่องว่างในกลุ่มชาติพันธ์ุม้งที่มีสายสกุลแซ่เดียวกัน บนความเชื่อในวิญญาณบรรพบุรุษร่วมกัน น่ันคือ“เหย่อเซ้า”  
   3. บูรณาการ (Integration) หมายถึง การเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ตามความเชื่อแบบด้ังเดิมมา
ล าดับเหตุการณ์ มีการก าหนดผู้ประกอบพิธี ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพ่ือที่จะขับไล่สิ่งไม่ดีไม่งามให้ออกไป 
พร้อมกับสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจให้กับกลุ่มชาติพันธ์ุม้งที่มีสายกุลแซ่เดียวกัน และหรือเป็นการที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน หมายถึง กลุ่มคนที่มีสายสกุลแซ่เดียวกันต้องเข้าร่วมทุกคน คนกับธรรมชาติ
เก่ียวเน่ืองด้วยกับการเข้าใช้ประโยชน์จากผืนไร่ ผืนนา ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธ์ุตลอดจนสัตว์เลี้ยง และคนกับ
วิญญาณบรรพบุรุษ ในเรื่องของความกตัญญูกตเวที   
  4. การรักษาแบบแผน (Latency) หมายถึง ข้อตกลงร่วมกันของชุมชนที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วย
ความเป็นหน่ึงเดียว อันได้แก่อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ผ่าน “ต านาน” ในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง ที่จะเข้ามาธ ารง 
รักษา ฟ้ืนฟู และร้อยรัดกลุ่มให้เข้าร่วมในกิจกรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้ก าหนด ตัวแปรต้น ได้แก่ ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” และตัวแปรตาม ได้แก่ ระบบ
สังคม (LIGA) และการท าหน้าท่ีพ้ืนฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) การปรับตัว 2) การบรรลุเป้าหมาย 3) บูรณาการ และ 
4) การรักษาแบบแผน รายละเอียดดังภาพที่ 1 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยเชิงคุณภาพประเด็นประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลตามหลักสังคม
วิทยา (ความเชื่อแบบด้ังเดิม) โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ (The Historical Method) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” ระบบสังคม 

การรักษาแบบแผน 

การบรรลุเป้าหมาย 

การบูรณาการ
เป้าหมาย 

การปรับตัว 
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 ขั้นตอนที่ 1 เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” จากค าบอกเล่า เพ่ือถักทอสายสกุลแซ่ของกลุ่ม
ชาติพันธ์ม้ง จังหวัดตาก จากค าบอกเล่า ดังน้ี   
  1. ผู้วิจัยได้ร่างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ในลักษณะแบบเจาะจง ( focused interview) เป็นข้อ
ค าถามปลายเปิด (Open–ended Questions) แบบตอบโต้กันทั้งสองฝ่าย (Two–way Communication) เก่ียวกับ
ศึกษา ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” และน าร่างแบบสัมภาษณ์ ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเน้ือหา (Content Validity) และตรงกับวัตถุประสงค์ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา 
วงษ์นายะ 2) ดร.อดิเรก ฟ่ันเขียว และ 3) ดร.สุรศักด์ิ บุญเทียน และกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อาวุโสและปราชญ์ชุมชน 
จ านวน 8 คน คณะผู้วิจัยได้ใช้ “ล่าม” (เนติกานต์ แซ่ม้า) ท าหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัย พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การคืนข้อมูลที่เก็บได้กับปราชญ์ชุมชนตรวจสอบความถูกต้อง   
  2. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” 
จากค าบอกเล่า เพ่ือถักทอสายสกุลแซ่ของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง จังหวัดตาก และท าการตรวจสอบความถูกต้องด้าน
เน้ือหา โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านหลักสังคมวิทยา (คติชนวิทยา) จ านวน 3 ท่าน (ตามท่ีระบุข้างต้น)  
 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” จากค าบอกเล่า เพ่ือถักทอสาย
สกุลแซ่ของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง จังหวัดตาก ดังน้ี 
  1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” จากค าบอกเล่า เพ่ือถักทอสายสกุลแซ่ของ
กลุ่มชาติพันธ์ม้ง จังหวัดตาก เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเน้ือหา โดยใช้กลวิธีการอธิบายผ่านระบบสังคมและการท า
หน้าที่พ้ืนฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) การปรับตัว 2) การบรรลุเป้าหมาย 3) การบูรณาการ และ 4) การรักษาแบบ
แผน 
 2. ตรวจสอบผลวิเคราะห์ข้อมูลด้าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านหลักสังคมวิทยา จ านวน 3 ท่าน 
(ข้ันตอนที่ 1) เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ  
 3. สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” จากค าบอกเล่า เพ่ือถักทอสาย
สกุลแซ่ของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง จังหวัดตาก 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” พิธี “ตู่ ชู้” จัดว่าเป็นกระบวนการสร้างสายใยและ
ความสัมพันธ์ภายในสายสกุลแซ่เดียวกัน โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อแบบด้ังเดิม น่ันคือชาติพันธ์ุม้งมีความ
เชื่อในเรื่องของวิญญาณบรรพบุรุษและสิ่งศักด์ิที่สิงสถิตอยู่ภายในบ้านเรือนของตนเอง  ซึ่งเป็นเจ้าที่ผู้ท าหน้าที่
ปกป้องคุ้มครองทุกคนภายในบ้านแต่ละมุม มีอยู่ด้วยกันจ านวน 6 ตน ได้แก่ ผีด้าสือกลั้ง (ผีประจ าบ้าน) ผีด้าเจ่ตา 
(ผีเสากลางบ้าน) ผีด้าเจี่ยเม่ง (ผีประจ าหน้าบ้าน) ผีด้าขอจู้ (ผีเตาไฟเล็ก) ด้าขอซอ (ผีเตาไฟใหญ่) และอีกหน่ึงตนที่ 
ที่สถิตบริเวณท้ายหมู่บ้านคือผีชะเช่ง (ผีเจ้าที)่ เพ่ือปกปักรักษา คุ้มครอง ดูแลคนในครอบครัวให้มีความสุข มีความ
อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหาร และสัตว์เลี้ยง ตลอดรวมถึงความปลอดภัยจากภยันตราย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
  1. ผีด้าสือกลั้ง (dab xwm kab) หมายถึงผีประจ าบ้าน จะสถิตอยู่บริเวณบนผนังบ้านด้านที่อยู่ตรงข้าม
กับประตูทางเข้าออกของบ้าน โดยท าเป็นหิ้งส าหรับวางเครื่องบูชา คือ กระถางธูป ถ้วยน้ าสะอาด และธูป 3 ดอก 
และจะเสียบกระดาษบูชาไว้เหนือหิ้ง เป็นกระดาษเงินกระดาษทองสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดไม่เกิน 12 น้ิวเป็นกระดาษ
บูชาโดยจะเสียบรวมกับขนไก่ โดยเชื่อกันว่าขนไก่เป็นตัวแทนของวิญญาณบรรพบุรุษตนที่อัญเชิญมาประจ าบ้าน 
ผีด้าสือกลั้งเป็นผีที่ส าคัญที่สุด เพราะจะช่วยปกปักรักษาสมาชิกในครัวเรือนให้อยู่ดีมีสุขและดลบันดาลให้ทรัพย์สิน 
เข้ามาภายในบ้าน ในช่วงวันข้ึนปีใหม่ของชาติพันธ์ุม้งทุกปี เจ้าของบ้านจะเซ่นไหว้ด้วยไก่ตัวผู้ 1 ตัว โดยจะฆ่าต่อ
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หน้าผีสือกลั้ง และน าขนอ่อนบริเวณคอชุบเลือดไก่เล็กน้อยแล้วน ามาทาบนกระดาษเงินกระดาษทองที่เตรียมไว้แล้ว
น าไปเสียบไว้เหนือหิ้ง โดยจะประกอบพิธีน้ีเมื่อครบรอบหน่ึงปีและเป็นการเปลี่ยนเครื่องบูชาด้วย 
  2. ผีด้าเจ่ตา (dab ncej tas) หมายถึงผีประจ าเสากลางบ้าน จะสถิตอยู่เสาเอกของบ้าน โดยทั่วไปจะ
อยู่ใจกลางของบ้าน เสาเอกที่ใช้จะนิยมท าจากไม้ที่ใหญ่และมีความคงทนเป็นพิเศษ โดยเชื่อกันว่าการบูชาผีประจ า
เสากลางบ้านจะท าให้คนในครอบครัวอยู่กันอย่างรมเย็นเป็นสุข เงินทองหลั่งไหล เกิดความปรองดองและท าให้บ้าน
ที่อยู่อาศัยมีความปลอดภัยแข็งแรงอีกด้วย หากใครจะประกอบพิธีกรรมใด ๆ  จะต้องกราบไหว้ผีเสากลางบ้านด้วย
เช่นกัน การบูชาผีเสากลางบ้านจะกระท าในช่วงปีใหม่ของทุกปีเช่นกันโดยน ากระดาษเงินกระดาษทองไปติดไว้ที่เสา 
และจะมีข้อห้ามไม่ให้ใครน าสิ่งของเครื่องใช้อื่น ๆ ไปแขวนไว้ และห้ามตอกตะปูใส่โดยเด็ดขาด เพราะจะท าให้บ้าน
น้ันอยู่กันอย่างไม่มีความสุข  
  3. ผีด้าเจ่ียเม่ง (dab txhiaj meej) หมายถึงผีประจ าข่ือประตูหน้าบ้าน จะสถิตอยู่ที่ข่ือของประตูหลัก
ที่เป็นทางเข้าภายในบ้าน โดยเชื่อกันว่าผีตนน้ีจะคอยคุ้มครองดูแลมิให้สิ่งไม่ดี เช่น ภูตผี วิญญาณเร่ร่อน เข้ามา
ภายในบ้านได้ และช่วยป้องกันเงินทองไหลออกจากบ้าน จะบูชาด้วยกระดาษเงินกระดาษทองโดยติดไว้บริเวณข่ือ
ดังกล่าว นอกจากน้ีหากจะประกอบพิธีกรรมใด ๆ ต้องกราบไหว้ขออนุญาตผีประตูหน้าบ้านก่อนจึงจะเริ่มพิธีกรรม
น้ันได้ 
  4. ผีด้าขอจู้ (dab qhov cub) หมายถึงผีประจ าเตาไฟหลักหรือเตาไฟเล็ก (เตาท่ีใช้ท าครัวเป็นประจ า) 
จะสถิตอยู่ที่เตาไฟครัวที่ใช้ประกอบอาหารภายในบ้านน่ันเอง ซึ่งจุดในการต้ังครัวของชาติพันธ์ุม้งจะถือหลักฮวงจุ้ย
คือจะอยู่ทางด้านขวามือภายในบ้านเมื่อเดินเข้าไปจากประตูหลักของบ้าน โดยเชื่อก้นว่าการบูชาผีเตาไฟเล็กจะท าให้
มีความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย มีกินตลอด ทุกคนต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดเตาไฟ
เล็กอยู่เสมอ  
  5. ผด้ีาขอซอ (dab qhov txos) หมายถึงผีเตาไฟใหญ่ จะสถิตอยู่ใกล้ ๆ กับเตาไฟเล็ก ซึ่งเป็นเตาไฟมี
ขนาดใหญ่กว่างปกติ บางครอบครัวอาจใช้กระทะใบบัว ซึ่งจะใช้ในช่วงที่มีพิธีกรรมที่ต้องท าเลี้ยงคนเป็นจ านวนมาก 
หรืออาจใช้ท าสัตว์เลี้ยง เช่น ต้มร าให้หมู โดยเชื่อกันว่าการบูชาผีเตาไฟใหญ่จะท าให้สมบูรณ์ไปด้วยสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ 
และสัตว์เสี้ยงจะเจริญเติบโต สมบูรณ์ ออกลูกหลานเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ 
  6. ผีชะเช่ง เป็นผีเจ้าที่หรือสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่สถิตอยู่ในธรรมชาติจะสถิตอยู่ท้ายหมู่บ้าน มีลักษณะเป็นศาล
เพียงตา มีเสา 4 ต้น ขนาด 2X4 เมตร ท าจากไม้ไผ่ หลังคามุ่งด้วยหญ้าคา เป็นศาลที่ชาติพันธ์ุม้งสร้างข้ึนมาพร้อม ๆ 
กับการเข้ามาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวต้ังแต่แรก ชาติพันธ์ุม้งมีความเชื่อในเรื่องของวิญญาณท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ (เจ้า
ที่) ว่ามีอยู่ทุกแห่งหน ดังน้ันจึงเป็นการขออนุญาตใช้พ้ืนที่เหล่าน้ันเป็นที่อยู่อาศัยและอัญเชิญให้วิญญาณในพ้ืนที่
ดังกล่าวได้มาสถิตอยู่ในศาลเพียงตาบริเวณท้ายหมู่บ้าน ชาติพันธ์ุม้งในแต่ละหมู่บ้านจะท าการเซ่นไหว้กันเป็นประจ า
ทุกปีในช่วงหลังจากเสร็จสิ้นงานปีใหม่ของชาติพันธ์ุม้ง โดยผู้อาวุโสและผู้น าสายตระกูลแซ่จะแจ้งวัน เวลา การเซ่น
สรวงบูชา ให้ทุกคนทราบ และจะมีตัวแทนที่เป็นผู้ชายแต่ละครัวเรือนเข้าร่วมพิธี ส าหรับเครื่องเซ่นไหว้ประกอบด้วย 
ได้แก่ ธูป เทียน กระดาษเงิน กระดาษทอง และไก่ 1 ตัว พร้อมกับเหล้า 1 ขวด เริ่มท าพิธีในตอนเช้า เป็นการบอก
กล่าวให้ “ชะเช่ง” ปกป้องคุ้มครองคนในชุมชนอยู่รอดปลอดภัยจากภยันตราย ไม่เจ็บป่วย และหลังจากเสร็จพิธีก็จะ
ร่วมกันรับประทานอาหารเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนและคนกับธรรมชาติ 
 ส าหรับต านานเก่ียวกับพิธี “ตู่-ชู้” (tus xub) กล่าวกันว่า ในช่วงยุคแรกเริ่มบรรพบุรุษของชาติพันธ์ุม้งน้ัน 
มีอยู่ยุคหน่ึงที่เทพผู้สร้างโลก ชื่อว่า “เหย่อเซ้า” (nyawy saub) ได้สร้างพระอาทิตย์ข้ึนมาทั้งหมด 7 ดวง (บาง
ต านานกล่าวว่า 9 ดวง) จึงท าให้โลกเกิดภัยพิบัติด้านอุณหภูมิที่ค่อย ๆ สูงข้ึน จนแผดเผาสรรพสิ่งบนโลกให้ค่อย ๆ 
ตายไป อย่างไรก็ตาม มีต้นไม้ต้นหน่ึงที่เรียกว่า “ต้นหย่าง” (ncaag) ที่ทนความร้อนน้ีได้ นอกจากน้ียังมีบรรดาภูตผี
ที่เรียกว่า “ชู้” (xub) คอยบันดาลให้เกิดอาเพศแก่ชาติพันธ์ุม้งเช่นกัน ท าให้ชาติพันธ์ุม้งที่ยังเหลือต่างพากันไปพัก
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หลบภัยอยู่ใต้ต้นหย่างและรอดพ้นจากเหตุการณ์อันเลวร้ายในครั้งน้ีไปได้ เพ่ือไม่ให้เกิดอาเพศเช่นน้ีอีกจึงได้ร่วมกัน
ประกอบพิธีบูชาต้นหย่างเพ่ือขจัดปัดเปล่าสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งหลาย ต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมาภัยพิบัติเช่นน้ีก็ไม่เกิด
ข้ึนกับพวกเขาอีกเลย ต่อมาจึงท าให้ชาติพันธ์ุม้งนิยมน าต้นหย่างมาใช้ในการประกอบพิธีกรรมอื่น ๆ เช่นกัน  
 ค าว่า “ตู่” หมายถึง “พิธีกรรม” หรือ “การบูชา” ค าว่า “ชู้” หมายถึง ภูตผี ดังน้ันค าว่า “ตู่-ชู้” จึง
หมายถึง “การบูชาภูตผีใต้ต้นหย่าง” (สัมภาษณ์ชุมชนม้ง จังหวัดตาก เพศชาย อายุ 69 ปี เมื่อ 9 กันยายน 2561) 
 ทุกสายสกุลแซ่จะประกอบพิธี “ตู่-ชู้” ในช่วงข้างแรม 29 ค่ า เดือน 9 ของทุกปี และผู้อาวุโสของแต่ละสกุล
แซ่จะเป็นผู้ก าหนดวันในการประกอบพิธี โดยแต่ละสายสกุลจะแยกกันไปประกอบพิธีเฉพาะแซ่ของตนเอง เป็น
ระบบคุณค่าท่ีให้ความส าคัญกับความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุม้งที่มีสายสกุลแซ่เดียวกันได้มารวมกลุ่มกัน พบปะพูดคุยซึ่ง
กันและกัน ผู้ที่อยู่ต่างถ่ินหรือต่างแดนก็จะต้องกลับมารวมตัวกันในวันน้ี เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และร้อยรัด
สายสกุลแซ่ของตนเองให้เป็นหน่ึงเดียว พร้อมทั้งส่งมอบมรดกทางวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นอนาคต ด้วยวิธีการท าให้
เห็น แสดงให้ดู 
 จากการสัมภาษณ์ผู้อาวุโสในชุมชนชาติพันธ์ุม้งในเขตจังหวัดตาก สามารถสรุปประเด็นส าคัญและล าดับ
ของพิธี “ตู่ ชู้” ได้ดังน้ี 
 ช่วงเวลาในการประกอบพิธี “ตู่-ชู้” จะนิยมปฏิบัติกันในช่วงข้างแรม 29 ค่ า เดือน 9 (ช่วงเดือนกันยายน) 
ซึ่งถือว่าเป็นช่วงของเวลาที่ส่วนใหญ่เสร็จสิ้นจากการเพาะปลูกและรอเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต ท าให้ส่วนใหญ่มีเวลา
ว่างในการที่จะมาพบปะกันเพ่ือประกอบพิธีภายในครัวเรือนและภายในสายตระกูล (แซ่) ของตนเองได้ ส าหรับวัน
เวลาในการประกอบพิธี “ตู่ ชู้” น้ัน จะเป็นหน้าที่ของผู้อาวุโสประจ าสกุลแซ่น้ัน ๆ  เป็นผู้ก าหนด โดยท่านจะดูจาก
ทุกครอบครัวส่วนใหญ่เริ่มว่างลงกันแล้ว ปัจจุบันอาจใช้วิธีการสื่อสารผ่านผู้น าหมู่บ้านหรือผู้น าแต่ละครอบครัวเมื่อ
เห็นว่าส่วนใหญ่ว่างกันแล้วและใกล้เวลาเข้ามาแล้วก็อาจนัดหมายกันไปพบผู้น าสายตระกูลแซ่เพ่ือก าหนดวันเวลาที่
แน่นอนต่อไป 
 ผู้ร่วมพิธี “ตู่ ชู้” พิธีน้ีจะร่วมกันปฏิบัติเฉพาะครอบครัวที่มีแซ่เหมือนกันเท่าน้ัน ซึ่งอาจมาจากต่างถ่ิน ต่าง
สายเลือด หรือไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หากมีแซ่เดียวกันแล้วก็สามารถเข้าร่วมได้ ทั้งน้ีคนในครอบครัวที่ออกไปท างาน
ต่างถ่ินอันห่างไกล หากไม่สามารถกลับมาร่วมพิธีได้ญาติจะน าเศษผ้าท่ีฉีกหรือตัดมาท่ีผู้น้ันเคยใส่มาเข้าร่วมพิธีแทน 
  ส าหรับผู้ที่มีแซ่ไม่เหมือนกันหรือบุคคลที่ไม่ใช่ชาติพันธ์ุม้ง ก็สามารถเข้าไปในสถานที่ที่มีการประกอบพิธีน้ี
ได้ แต่จะเข้าไปได้แค่เป็นผู้สังเกตการณ์เท่าน้ันจะไม่สามารถร่วมสวดหรือประกอบพิธีในแต่ละข้ันได้ อย่างไรก็ตาม
เมื่อเสร็จสิ้นพิธีผู้ที่ไปร่วมสังเกตการณ์ในงานก็สามารถร่วมรับประทานอาหารกับทุกคนในงานได้ แต่โดยธรรมเนียม
ปฏิบัติแล้วเมื่อตระกูลแซ่ใดประกอบพิธีน้ี ส าหรับชาติพันธ์ุม้งที่มีแซ่อื่น ๆ ก็จะไม่นิยมเข้าไปในงานแต่อย่างใด  
 ขั้นตอนการประกอบพิธี “ตู่-ชู้”  
  ประกอบพิธีในระดับครอบครัว พิธี “ตู่-ชู้” จะเริ่มต้นที่บ้านของแต่ละครอบครัวก่อน โดยหัวหน้า
ครอบครัวและหรือผู้อาวุโสของบ้านจะเป็นผู้ประกอบพิธี ต่อหน้าหิ้งผีสื่อกลั้ง มีการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้การท าไร่ 
เช่น ขวาน มีด จอบ เสียม และอาวุธ เช่น หน้าไม้ (ธนู) และต้นเต้า 3 ต้น (ใช้แทนต้นหย่าง) มัดรวมกันด้วยด้ายขาว
และแดง และรวมถึงเศษผ้าของสมาชิกในครอบครัวทุกคนรวมทั้งคนที่ไม่สามารถกลับมาร่วมพิธีได้ หัวหน้าครอบครัว
จะท าการปัดเป่าสิ่งไม่ดีงามภายในบ้านออกไปให้หมด โดยเชื่อกันว่าตลอดปีที่ผ่านมาอาจมีสิ่งไม่ดีไม่งามหรือภูติผี
แอบเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน ซึ่งอาจท าให้คนในครอบครัวไม่มีความสงบสุข เกิดการเจ็บป่วยได้ อาจกล่าวได้ว่าเป็น
การสะเดาะเคราะห์ภายในครอบครัวก็ได้  
 ผู้อาวุโสจะประกอบพิธีหน้าผีสือกลั้ง พร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัว และก่อกองไฟเล็ก ๆ ใส่ถาดรองไว้
บริเวณประตูเข้าภายในบ้าน (ผีด้าเจี่ยเม่ง) เมื่อท าการสวดเสร็จก็จะท าการเอาน ามาดับไฟที่ก่อไว้ เป็นอันเสร็จพิธีใน
ข้ันแรกที่ต้องกระท าภายในครอบครัวตนเอง  
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  ประกอบพิธีในระดับตระกูลแซ่ หลักจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมในระดับครัวเรือนแล้วหัวหน้าครอบครัวจะ
น ามัดต้นเต้าท่ีใช้ในการปัดเป่าสิ่งไม่ดีไม่งามออกจากบ้านของตนเอง น ามารวมกันที่บ้านของผู้น าสายสกุลแซ่ภายใน
หมู่บ้าน และทุกคนจะต้องเดินทางไปร่วมพิธีที่บ้านของผู้น าสายสกุลแซ่ด้วยเช่นกัน จากน้ันจะมีการก าหนดบทบาท 
และแบ่งหน้าที่ กล่าวคือ กลุ่มของผู้ชายจะเตรียมในเรื่องของเครื่องประกอบพิธี ได้แก่ การรวบรวมต้นเต้าที่แต่ละ
ครอบครัวน ามา และกับน าเส้นด้ายและเศษผ้าของแต่ละครัวเรือนน ามามัดรวมให้เป็นเส้นเดียวกัน ส าหรับผู้หญิง
ส่วนใหญ่มีหน้าท่ีในการจัดเตรียมอาหารเครื่องด่ืมให้กับทุกคนที่มาร่วมพิธี 

การประกอบพิธี “ตู่-ชู้” ณ บ้านของผู้น าสายสกุลแซ่ จะกระท าต่อหน้าหิ้งผีสือกลั้ง น าโดยเจ้าพิธี “ฉี-ยี” 
ที่คนในชุมชนให้ความเคารพ และเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านพิธีกรรม ส าหรับเครื่องเซ่นไหว้ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ได้แก่ 
ข้าวโพด ซึ่งจะใส่ตะกร้าวางอยู่ทางด้านซ้ายและขวาของหิ้งผีสือกลั้ง มีอุปกรณ์ส าหรับท าการเกษตร ได้แก่ มีด ขวาน 
และอาวุธ (หน้าไม้) ตลอดรวมถึงปืน (ลูกซอง) เป็นต้น นอกจากน้ีจะมีไก่ 1 ตัวมัดติดอยู่ทางด้านขวาของเครื่องเซ่น
ไหว้ (เป็นตัวแทน ฉี-ยี เพ่ือป้องกันมิให้มาร “ปู่-ซุ” มองเห็น) และสิ่งส าคัญของพิธี คือ ต้นเต้าที่มัดรวมกันเป็นก า
ใหญ่ จะต้องผูกติดกับต้นไม้ซึ่งมีขนานของล าต้นประมาณ 3-5 น้ิว วางอยู่ระหว่าง กระบุงที่ใส่พืชผลต่าง ๆ  

ส าหรับผู้ประกอบพิธี “ตู่ ชู้” จะต้องแต่งกายชุดม้ง และสวมหมวกที่ปิดทับด้วยผ้าสีแดง และน าเมล็ด
ข้าวโพด ถ่ัวเหลืองใส่ลงไปในกระจาด เมื่อได้เวลาผู้ที่จะประกอบพิธี เรียกว่า “ฉี-ยี” จะสวดมนต์เพ่ือขับไล่สิ่งไม่ดีที่
เกิดจากมาร เรียกว่า “ปู-่ชุ” มิให้เข้ามาท าร้ายคนในสายสกุลแซ่ของตนเอง นอกจากน้ีจะมีผู้ช่วย “ฉี-ยี”สองคน ยืน
อยู่ทางซ้ายและขวา ในมือจะถือธนู (หน้าไม)้ และดาบ เพ่ือป้องกันมาร “ปู่-ชุ” เข้ามาท าร้าย “ฉี-ยี” ขณะประกอบ
พิธี”  
 เมื่อประกอบพิธี “ตู่-ชู้” ต่อหน้าผีสือกลั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว “ฉี-ยี” จะน าไมต้้นเต้าไปปักไว้บริเวณลานพิธี
นอกบ้าน และเรียกทุกคนที่มีแซ่สกุลเดียวกันเข้ามาน่ังล้อมวงอยู่ในพิธี จากน้ัน “ฉี-ยี” จะน าด้ายที่มัดไว้ที่ต้นเต้ามา
ล้อมรอบทุกคน และจะเริ่มสวดอีกครั้งหน่ึงพร้อมกับเดินเวียนไปรอบ ๆ โดยทวนเข็มนาฬิกา นอกวงล้อมด้ายที่
ล้อมรอบทุกคนจ านวน 9 รอบ หลังจากน้ัน “ฉี-ยี” ก็จะเก็บด้ายที่ล้อมรอบทุกคนไปพร้อมกับน ามาวางไว้ที่ต้นเต้า 
จากน้ันเขาจะเดินสวดกลับไปกลับมาประมาณ 9 รอบ บริเวณโคนต้นเต้า แล้วใช้ดาบที่เตรียมไว้ตัดต้นเต้าให้ขาดใน
ดาบเดียว “ฉี-ยี” และผู้ช่วยซึ่งยืนอยู่ตรงหน้าต้นเต้าที่ขาด จะชูดาบและธนู (หน้าไม้) ข้ึนฟ้าโดยหันปลายเข้าหากัน
เป็นซุ้มลอด จากน้ันทุกคนที่มาร่วมงานก็จะเดินข้ามต้นเต้า และลอดซุ่มดาบและธนู ออกจากพิธีกรรม (วงล้อม) เมื่อ
ลอดหมดทุกคนก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี “ตู-ชู่” จากน้ันก็จะแยกย้ายกันไปรับประทานอาหารที่จัดเตรียมไว้ โดยแยกโต๊ะ
อาหารชายและหญิง  
 สรุปได้ว่า ระบบสังคมและการท าหน้าที่พ้ืนฐานบนความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” 
จากค าบอกเล่า ที่เกิดจากความเชื่อแบบด้ังเดิม มาเป็นกลไกการก าหนดพฤติกรรมให้ชาติพันธ์ุม้งต้องประกอบ
พิธีกรรมน้ี น้ีเรียกว่า “หน้าที่” และเมื่อพิจารณาหน้าที่พ้ืนฐาน จะมีการอธิบายถึงสายสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง 
ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเก่ียวข้องและเชื่อมโยงถึงวิถีชีวิตในเรื่องของ ระบบผลิต คือ รูปแบบการประกอบพิธี “ตู่-ชู้” ที่
ให้ความส าคัญกับความวิญญาณบรรพบุรุษ ระบบความสัมพันธ์ คือ กลุ่มเครือญาติที่มีสายสกุลแซ่เดียวกันทุกคน
ต้องเข้ามาร่วมพิธีกรรม ที่แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน และความห่วงหา และ ระบบคุณค่า คือ การส่ งมอบ
มรดกทางวิถีวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นอนาคต ผ่านการปฏิบัติจริงซึ่งปรากฏออกมาในรูปของการมีส่วนร่วม เป็นการ
ตอกย้ าถึงพลังของกลุ่มชาติพันธ์ุม้งที่มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ 
 2. สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” จากค าบอกเล่า เพ่ือการ
ถักทอสายสกุลแซ่ของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง จังหวัดตาก โดยใช้เทคนิคการอธิบาย “ระบบสังคม” และหน้าที่พ้ืนฐาน 4 
ประการ มีรายละเอียด ดังน้ี  
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  2.1 การปรับตัว พบว่า ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม (ภาพอดีต) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดระเบียบ
สังคม โดยระบบอาวุโสของสายสกุลแซ่ในแต่ละรุ่น ต้องเข้ามาท าหน้าที่เชื่อมประสานความคงอยู่ของพิธีกรรม บน
พ้ืนฐานของความเชื่อในเรื่องชาติก าเนิด (วิญญาณบรรพบุรุษ) ผ่านเรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลต่อการจัดความสัมพันธ์
ทางสังคม และมีวิถีอันดีงามที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ ที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างเป็นพลวัต   
    2.2 การบรรลุเป้าหมาย พบว่า ในระดับสายตระกูลแซ่ มีการประกอบพิธีกรรมทุกปี ถือเป็นยุทธวิธีการ
สร้างส านึกร่วมของความเป็นกลุ่มเครือญาติ ที่มีผีบรรพบุรุษร่วมกันของสายสกุลเดียวกัน เพ่ือสร้างส านึกร่วมของ
ความเป็นพ่ี เป็นน้อง เป็นกลุ่มเครือญาติ ที่ทุกคนจะต้องท าหน้าที่ช่วยเหลือ ปกป้อง และดูแล ซึ่งกันและกัน และ
ชาติพันธ์ุม้งได้น าพิธี “ตู่ ซู้” มาเป็นกุศโลบาย เพ่ือลดช่องว่างของความห่าง (ขัดแย้ง) ในสายสกุลแซ่ และระหว่าง
สายสกุลแซ่ เพ่ือให้เกิดความเป็นหน่ึงเดียวของความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุม้งที่มีผีบรรพบุรุษร่วมกัน “เหย่อเซ้า”   
  2.3 บูรณาการ พบว่า พิธีกรรมจะเริ่มเม่ือถึงข้างแรม 29 ค่ า (แรม 14 ค่ า) เดือน 9 ของทุกปี เพ่ือสร้าง
ส านึกร่วมของความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง บนสายสกุลแซ่เดียวกัน และอาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน มาฟันฝ่า
อุปสรรคร่วมกัน โดยบูรณาการ เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึง “โลกประสบภัยธรรมชาติ อากาศร้อนจัดมาก 
แสงแดดแผดเผาสรรพสิ่งต่าง ๆ ในโลกวินาศหมด ต้นไม้และสัตว์ต่าง ๆ ทยอยพากันตาย ภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนครั้งน้ี 
เป็นการกระท าที่โหดร้ายของเทพเจ้าแห่งผู้สร้างโลก “เหย่อเซ้า” มาเป็นตัวก าหนดการประกอบพิธีกรรม พร้อมกับ
สร้างตัวแทน “ฉี-ยี” เข้ามาท าหน้าที่แทนเทพเจ้า เพ่ือลงต่อสู้กับมาร “ปู่ซุ” ให้ออกจากชุมชน ตลอดรวมถึงอาณา
บริเวณพ้ืนที่ท าไร่ ท านาด้วย เปรียบเสมือนเป็นการสะเดาะเคราะห์ ขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่มาจากที่อื่นให้ออกจากหมู่บ้าน  
 2.4 การรักษาแบบแผน พบว่า ประติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” คือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดความสัมพันธ์
ทางสังคมของสายสกุลแซ่เดียวกัน บนพ้ืนฐานของความเชื่อผ่านเรื่องเล่าที่ส่งผลต่อการประกอบพิธีกรรมอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม และสิ่งส าคัญการส่งสารต่อให้คนรุ่นอนาคต ด้วยวิธีการท าให้เห็น
และแสดงให้ดูได้อย่างเป็นองค์รวม    
 สรุปได้ว่า ระบบสังคมและการท าหน้าที่พ้ืนฐานบนความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” 
จากค าบอกเล่า เพ่ือถักทอสายสกุลแซ่ของกลุ่มชาติพันธ์ม้งที่เกิดจากความเชื่อแบบด้ังเดิม มาเป็นกลไกการก าหนด
พฤติกรรมให้ชาติพันธ์ุม้งต้องประกอบพิธีกรรม และเราเรียกสิ่งน้ีว่า “หน้าท่ี” และเมื่อพิจารณาหน้าที่พ้ืนฐาน จะมี
การอธิบายถึงสายสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุม้งได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงถึงวิถีชีวิตในเรื่องของ 
ระบบผลิต คือ รูปแบบการประกอบพิธี “ตู่-ชู้” ที่ให้ความส าคัญกับความวิญญาณบรรพบุรุษ ระบบความสัมพันธ์ คือ 
กลุ่มเครือญาติที่มีสายสกุลแซ่เดียวกันทุกคนต้องเข้ามาร่วมพิธีกรรม ที่แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน และความ
ห่วงหา และ ระบบคุณค่า คือ การส่งมอบมรดกทางวิถีวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นอนาคต ผ่านการปฏิบัติจริงซึ่งปรากฏ
ออกมาในรูปของการมีส่วนร่วม เป็นการตอกย้ าถึงพลังของกลุ่มชาติพันธ์ุม้งที่มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ 
 
อภิปรายผล    

 1. ถ่ินก าเนิดของชนชาติเหมียวมีความสัมพันธ์กับ “ซานเหมียว” และ “หนานหมาน” ในยุคดึกด าบรรพ์ 
คือ ต้ังแต่ประมาณ 5,000 ปีก่อน บรรพบุรุษชาวเหมียวหรือม้งน่าจะมาจากชนเผ่าที่เรียกตัวเองว่า “จิวลี่” ต้ังถ่ิน
ฐานอยู่ในพ้ืนที่ราบภาคตะวันออกของจีน บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ า เหลือง และแม่น้ าแยงซี โดยมีจีหยู่ (Chi You/Txiv 
Wawg) จากน้ันชาวเมียวหรือม้งจึง อพยพลงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และเข้าสู่บริเวณทะเลสาบต้งถิน (Dong Ting) 
รัฐหยูนาน สอดคล้องกับ จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, (2551, หน้า 60) กล่าวถึงหน้าท่ีของประวัติศาสตร์สามารถ
น ามาอธิบายว่า “เราคือใครและบรรพบุรุษของเราเป็นใคร” มีการอธิบายถึงสถานการณ์ และสถานภาพของคนกลุ่ม
ต่าง ๆ  ในสังคมที่สูงต่ า ไม่เท่ากันเพราะเหตุใด รวมไปถึงบทบาทในฐานะที่เป็น “บทบัญญัติ” แนวทางในการ
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ประกอบอาชีพต่าง ๆ  ของแต่ละกลุ่มชนที่แตกต่างกัน มนุษย์จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ผ่านการรับรู้  จึงมีรูปแบบการ
รับรู้ และวัฒนธรรมเป็นตัวท าให้เกิดความหมาย โดยส่งผ่านทางประสบการณ์ของมนุษย์ ข้ึนอยู่กับภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์ 
 ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู”้ จากค าบอกเล่า คือ กระบวนการสร้างและสืบทอดความมีตัวตน มีการ
ผลิตซ้ า (Reproduction) ทางวัฒนธรรม ที่แสองออกถึงความมีตัวตน ส่งผลต่อการซึมซับความรู้สึกนึกคิด และการ
สร้างอุดมการณ์ของความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ โดยถ่ายทอดเรื่องเล่าจากภาพอดีต ผ่านสมาชิกใหม่ของตนเองในแต่
ละรุ่น สอดคล้องกับ วสันต์  ปัญญาแก้ว, (2559, หน้า 50) กล่าวว่า อัตลักษณ์ มีความเชื่อมถึง “ความเป็นปัจเจก” 
ที่เชื่อมต่อกับระบบสังคม เป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ (Symbols) เพราะการแสดงออกถึงซึ่งความสัมพันธ์
เกี่ยวกับมิติ “ภายใน” ของความเป็นตัวเราอย่างมาก ท้ังในด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และสอดคล้องกับ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร, (2547, หน้า 64-67) กล่าวว่า กระบวนการและเน้ือหาในการสร้าง และสืบทอดอัตลักษณ์ทาง
ชาติพันธ์ุม้ง ในพิธี “ตู่-ชู้” จากค าบอกเล่า คือ กระบวนการสร้าง และสืบทอดวิถีวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อ
ความเป็นตัวตน และเป็นกลไกในการซึมซับ และสามารถสร้างความตระหนักในอุดมการณ์ของความเป็นชา ติพันธ์ุ
ของตนเองต่อสมาชิก และต้องการแยกความเป็น “เขา เป็น เรา” ให้ชัดเจน 
 2. ระบบสังคมและการท าหน้าที่พ้ืนฐานที่ให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” จากค า
บอกเล่า คือ กระบวนการสืบทอดและการผลิตซ้ า สอดคล้องกับ ศิราพร ณ ถลาง, (2557, หน้า 366, 377-378) 
กล่าวว่า ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม จะเกี่ยวข้องกับผู้มีอ านาจเหนือธรรมชาติ ที่ท าให้ “มนุษย์” ต้อง
ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ เพ่ือใช้ในการสร้างความเป็นปึกแผ่น ความเป็นหน่ึงเดียวส าหรับการอยู่ร่วมกัน 
พร้อมกับการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม คือ กระบวนการเปิดพ้ืนที่ทาง
สังคมให้กับกลุ่มชาติพันธ์ุของตนได้มีที่ยืน  
 นอกจากน้ียังเป็นส านึกร่วมทางประวัติศาสตร์ ผ่าน “ต านาน” คือ การแสดงถึงลักษณะทางชาติพันธ์ุม้ง 
อันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ท าให้สมาชิกที่มีสายแซ่สกุลเดียวกัน ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับกับความ
ต้องการและความคาดหวังของสังคม ก่อให้เกิดเป็นกฎเกณฑ์ที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นวิถีวัฒนธรรมได้
อย่างเป็นระบบ พร้องทั้งส่งมอบมรดกอันล่ าค่าให้กับคนรุ่นอนาคตได้อย่างลงตัว สอดคล้องกับ ศิร าพร ณ ถลาง, 
(2557, หน้า 366, 377-378) กล่าวว่า “ต านาน” คือ กระบวนการอธิบายก าเนิด และอัตลักษณ์ของกลุ่มชน และ
บทบาทก าหนดสถานภาพ และสถานภาพก าหนดหน้าท่ีของคนในสังคมที่มีความเชื่อในเรื่องเดียวกัน โดยใช้เรื่องเล่า
ทางประวัติศาสตร์มาอธิบายที่มาของกลุ่มชาติพันธ์ุตนเอง พร้อมกับก าหนดรูปแบบการจัดความสัมพันธ์ของสาย
ตระกูล (แซ่) ที่สมาชิกในกลุ่มจะต้องประพฤติปฏิบัติ ซึ่งเปรียบเสมือน “จารีต” ของกลุ่มตนเอง   
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ประโยชน์ 
   องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาครั้งน้ี มีการเผยแพร่ทางวิชาการ ให้กับส านักงานวัฒนธรรม จังหวัด
ตาก หน่วยงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก  
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
   2.1 ผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญในประเด็นความผูกพันทางสังคมที่มีลักษณะพ้ืนฐานด้ังเดิมทาง
สายเลือด (The Tie of Blood) สอดคล้องกับการท าวิจัย เรื่อง ศึกษาระบบคุณค่าทางวัฒนธรรมต่อการจัด
ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ในวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุลีซอ กะเหรี่ยง ฯลฯ พ้ืนที่ชายแดนจังหวัดตาก  
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   2.2 และจากการจัดกิจกรรมของคนม้งในพ้ืนที่จังหวัดตาก จะพบว่า กลุ่มชาติพันธ์ุมีประเพณีที่ดีงาม
และมีชุดความรู้แบบด้ังเดิม สอดคล้องกับการท าวิจัย เรื่อง การอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุผ่าน “ประเพณี
การแต่งกาย” : กรณีศึกษาผ้าทอจากใยกันชง   
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาอย่างย่ิงอย่าง ในการตรวจสอบโครงสร้างด้านเน้ือหา ภาษา 
พร้อมกับให้ค าแนะน า ปรึกษา ตลอดจนการตรวจสอบปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง 
ดังน้ี  
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2) ดร.อดิเรก ฟ่ันเขียว ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
จังหวัดตาก 
 3) ดร.สุรศักด์ิ บุญเทียน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 ขอขอบคุณ ครูเนติกานต์ (หมี่) แซ่ม้า (ตัวแทนกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง) ผู้ช่วยนักวิจัยท าหน้าท่ี “ล่าม” ตรวจสอบ
ความถูกต้องทางประวัติศาสตร์ ผ่าน “ต านาน”  
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบ
เป็นเครื่องบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย บิดา มารดา ครู อาจารย์ และ ผู้มีพระคุณ  

สุขเกษม ขุนทอง ถิรวิท ไพรมหานิยม และคมสันต์ นาควังไทร 
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