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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่าสู่ต านาน ในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง  2) เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบสังคม บนฐานประวัติศาสตร์สู่ต านาน ในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง  เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ตามหลักสังคมวิทยา โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ (ความเช่ือแบบดั้งเดิม) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ และการสังเกต และเก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสาร และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
เนื้อหา ผ่านระบบสังคม และการท าหน้าที่พื้นฐาน 4 ประการ และผลการศึกษาพบว่า 1) ชุมชนม้งน าเรื่องเล่าทาง
ประวัติศาสตร์มาร้อยเรียง เพื่อการธ ารงรักษาไว้ซึ่งแบบแผนวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง (แบบดั้งเดิม) พร้อมกับสร้างอัต
ลักษณ์เฉพาะขึ้นในระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์อย่างเป็นองค์รวม และ 2) ประวัติศาสตร์จากค า
บอกเล่าสู่ต านาน ในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง มีความสัมพันธ์ของระบบสังคม และมีการผลิตซ้ าในวิถีวัฒนธรรมม้ง เพื่อ
รักษาไว้ซึ่งความสมดุลทางด้านจิตใจ  
ค าส าคัญ: อัตลักษณ์ / ประวัติศาสตร์ / ต านาน / วิถีวัฒนธรรม / ชุมชนม้ง  
 

Abstract 
 This study aimed 1) to investigate the oral history through the legend in the Hmong 
community’s culture and 2) to analyze the relationship of social system on the basis the oral 
history through the legend in the Hmong community’s culture. It was a qualitative research which 
based on sociology via historical methods (traditional beliefs). The instruments were interview, 
observation and secondary data from documents and other relevant researches. The data were 
analyzed by content analysis through social system. The results are shown that; 1) The Hmong 
community has composed the historical tales to maintain their cultural patterns (traditional) along 
with the generating of a specific identity and uniqueness in the production system, value system, 
and relationship system in holistically, and 2) the oral history of the Hmong community’s culture 
deal with the relationship of social system. In addition, there is a reproduce in Hmong’s culture in 
order to maintain an equilibrium of the mind 
Keywords: Identity / History / Legend / Culture / The Hmong’s community 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 การศึกษาเพื่อท าความเข้าใจสัมพันธภาพกระบวนการคิดของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ใช้ชีวิตในลักษณะพึ่งพา
และผูกพันกับความเชื่อแบบดั้งเดิมมานานนับพันปี จะต้องเริ่มต้นด้วยวิธีการศึกษาแบบองค์รวมและรอบด้าน เพื่อท า
ความเข้าใจกับประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ และพิธีกรรม ตลอดรวมถึงวิธีการใช้เหตุผลในลักษณะที่แตกต่างไปจากวิธี
คิดแบบที่เราคุ้นเคย และเข้าใจ การศึกษาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาทางชาติพันธุ์ของชนกลุ่มต่างๆ ในเขต
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ภาคเหนือตอนบน พบว่ากลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีการตีความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่มีอยู่รอบตัวอย่างลึกซึ้ง ความ
เข้าใจเหล่านี้สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในองค์ความรู้ของท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างคน 
ธรรมชาติ และอ านาจท่ีมองไม่เห็น เพื่อตอบสนองความมั่นคงทางด้านจิตใจให้กับกลุ่มของตนเอง  
 การตอบสนองความมั่นคงทางด้านจิตใจการของกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่ว่ามนุษย์จะคิดอะไร เหตุปัจจัยที่มา
กระตุ้นความคิดก็มาจากความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทั้งสิ้น ขณะเดียวกันสังคมวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยการอยู่
ร่วมกันของสังคมมนุษย์ และปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งนี้รวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันเป็น
พื้นฐานความคิดบนพ้ืนฐานของความเชื่อ ซึ่งข้อมูลทางวัฒนธรรมของสังคมยังคงต้องอาศัยการศึกษาตามแนวคิดทาง
คติชนวิทยา เนื่องจากมีเนื้อหาที่สัมพันธ์จนบางครั้งแยกจากกันไม่ออก กล่าวคือ คติชนวิทยา คือ กระจกส่องสังคม 
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 3 ประการ คือ ความคิด การกระท า และผลของการกระท า เป็นการสะท้อนสภาพวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในสังคมได้อย่างชัดเจนในรูปแบบท่ีแตกต่างกันไป ตามบริบทเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมท่ีกลุ่มชาติพันธุ์
อาศัยอยู่ จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ และเมื่อได้รับการยอมรับปฏิบัติตามกันเป็นรูปแบบเดียวกันจนเป็น
พฤติกรรมที่เรียกว่าวิถีวัฒนธรรม ภายใต้อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ (นิยพรรณ (พลวัฒนะ) วรรณศิริ, 2550, หน้า 
16; ยศ สันตสมบัติ และคณะ, 2547, หน้า 1-28)  
 อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ถูกสร้างขึ้น โดยผ่านกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม ครั้งเมื่อตกผลึกแล้ว
อาจจะมีความหมายคงที่ ปรับเปลี่ยน หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมเป็น
หลัก หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า อัตลักษณ์เป็นเรื่องของความเข้าใจ และ การรับรู้ว่าตัวตนท่ีแท้จริงของเราเป็น
ใครและคนอื่นเป็นใคร นั่นคือเป็นการกอปรขึ้นและด ารงอยู่  ว่าเรารับรู้เกี่ยวกับตัวเองอย่างไร และคนอื่นรับรู้เรา
อย่างไร มีกระบวนการทางสังคมในการสร้างและสืบทอด ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีคน
หรือกลุ่มคนอื่นๆ ด้วย และอัตลักษณ์มีทั้งเป็นระดับปัจเจก (Individual) และอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม (Collective) 
ในระดับปัจเจก บุคคลคนหนึ่งอาจจะมีหลายอัตลักษณ์อยู่ในตัวเอง เช่น เพศสภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ชาติ ช่วงช้ันทาง
สังคม อาชีพ และศาสนา เป็นต้น ในขณะที่อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มจะถูกสร้างบนพื้นฐานของความเหมือนกันของ
กลุ่มโดยรวม  
 ความเหมือนกันของกลุ่มนั้น ย่อมมีความแตกต่างกับกลุ่มอื่น มาเป็นตัวก าหนดความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ
ของกลุ่มตนเองด้วย ฉะนั้น เมื่อพูดถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ จึงเป็นลักษณะของอัตลักษณ์ร่วมสมาชิกของกลุ่ม
คนในสังคมเดียวกัน ซึ่งแตกต่างออกไปจากกลุ่มอื่นๆ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547, หน้า 32-34) สอดคล้องกับ 
วสันต์ ปัญญาแก้ว (2559, หน้า 50) กล่าวเสริมว่า อัตลักษณ์ มีความเช่ือมโดยเข้ากันในความเป็นปัจเจกที่เช่ือมต่อ
กับสังคม สังคมก าหนดบทบาทหน้าท่ีและระบบคุณค่า ที่ติดมากับสถานภาพทางสังคม เช่น ความเป็นพ่อ ความเป็น
เพื่อน ความเป็นมิตร ความเป็นครูกับศิษย์ ในมิตินี้อัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ ์(Symbols) เพราะการ
แสดงออกซึ่งความสัมพันธ์เกี่ยวกับมิติ “ภายใน” ของความเป็นตัวเราอย่างมาก ทั้งในด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด 
เพราะมนุษย์ให้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายเกี่ยวกันตนเองในกระบวนการที่เขาสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
อื่นๆ ในแต่ละกลุ่ม   
 และในแต่ละกลุ่มชนจะมีลักษณะและรูปแบบของวัฒนธรรมเฉพาะ (Cultural Traits) ที่เป็นของตนเอง 
การบ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ และมีสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด เป็นต้นว่า ความผูกพันระบบเครือญาติ ศาสนา ภาษา 
และพฤติกรรมทางสังคม เป็นลักษณะร่วมและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนกลุ่มเดียวกัน ซึ่งยังคงเป็นภาพนิ่ง 
และมีความเป็นพลวัตของกลุ่มคนและวัฒนธรรม ถึงแม้จะมีเส้นแบ่งความเป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม แต่
คนก็สามารถข้ามไปข้ามมาระหว่างวัฒนธรรมได้ และการที่สมาชิกในกลุ่มชาติพันธ์ุหนึ่งๆ จะบอกว่าตนเองเป็นใครได้
นั้น ต้องขึ้นอยู่กับบริบทความสัมพันธ์ เชิงอ านาจที่พวกเขามีกับกลุ่มอื่นๆ ด้วย และเป็นกระบวนการหล่อหลอม
ความรู้สึกร่วมกันในสายเลือด (Shared Descent) ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของภาษา นิทาน หรือนิยายที่สมาชิกใน
กลุ่มเชื่อว่ามีจุดก าเนิดร่วมกัน และบริบททางประวัติศาสตร์ที่สมาชิกในกลุ่มประสบมาด้วยกันนอกจากน้ียังรวมถึงใน
ประ เด็ นจิ ตส านึ ก ร่ วมทางประวั ติ ศาสตร์  ( Historical Consciousness) เ ป็ นส่ วนหนึ่ ง ในการก าหนด 
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อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnic Identity) โดยจะเลือกเอาบางสถานการณ์หรือบางเรื่องราวที่มีนัยส าคัญต่อตนเอง
มาท าให้เป็นความจริงทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธ์ุ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547, หน้า 32-34)  
 ดังนั้น ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ถือว่า เป็นผลผลิตจากสังคมสามารถแบ่งได้ 3 ภาพ คือ ภาพแรก
เกี่ยวกับตัวตน เป็นภาพตัวตนของตัวเราเองที่เกิดขึ้นในสายตาของผู้อื่นเป็นภาพลักษณ์หรือความคิดแรกที่คนอื่นคิด
เมื่อมีคนพูดถึงตัวเรา ซึ่งภาพเกี่ยวกับตัวตนอาจจะไม่ใช่ตัวตนจริงของตัวเรา โดยทั่วไป ย่อมไม่มีใครต้องการให้ผู้อื่น
ระลึกถึงเราในภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ภาพที่สองเป็นตัวตนในอุดมคติ เป็นภาพตัวตนที่เกิดขึ้นในความคิดของตัวเราเอง
หรือตัวตนที่เราต้องการจะเป็น ตัวตนในอุดมคติจึงเป็นกรอบในการก าหนดพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ให้
เป็นไปตามคาดหวัง และภาพสุดท้าย คือ ตัวตนที่มนุษย์แสดงออก ซึ่งควรสอดคล้องกับตัวตนในอุดมคติ เพราะจะท า
ให้บุคคลมีความเช่ือมั่นในตนเอง สิ่งเหล่านี้จะหลอมรวมกันจนกลายเป็นความเช่ือที่เหนียวแน่นอยู่ในตนเองจน
กลายเป็นระดับสังคม อย่างไรก็ตามความเช่ือในแต่ละสังคมของกลุ่มชนต่างๆ ก็จะมีชุดของความเช่ือเป็นพื้นฐานท่ี
ผู้คนมีในแต่ละกลุ่มแต่ละสังคมถือปฏิบัติ เพราะเช่ือกันว่าจะเกิดมงคลและความดีงาม อันเนื่องมาจากบริบททาง
สถาบันครอบครัวมีการอบรมบ่มเพาะระเบียบสังคมจากคนรอบข้าง ผ่านการหล่อหลอมทางวัฒนธรรม อันหมาย ถึง
ค่านิยมและวิถีปฏิบัติ เพราะวัฒนธรรมเป็นเรื่องของความคิด ความเช่ือที่ก าหนดพฤติกรรมการกระท าของมนุษย์ 
เป็นปัจจัยหล่อหลอมให้เกิดการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม (คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม, 2559, หน้า 75; 
จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, 2551, หน้า 60; เมตาตา (กฤตวิทย์) วิวัฒนานุกุล, 2559, หน้า 179; ศิริพร ณ ถลาง, 
2559, หน้า 181; สุขเกษม ขุนทอง, 2561, หน้า 2)  
 การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ถือเป็นความคิดสากลของมวลมนุษย์ โดยเฉพาะชาติ
พันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ ต้องพยายามหากุศโลบายในการแสดงออก เพื่อสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของตนเอง ให้เกิดการยอมรับอย่างเป็นสากล โดยใช้วิธีการทางคติชนวิทยามาเป็นแนวทางพื้นฐานในก ารออก
กฎเกณฑ์ และกฎจารีตเข้ามาควบคุมพฤติกรรมของคน และเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ ดิน 
น้ า ต้นไม้ และสัตว์ เป็นความสัมพันธ์อย่างมีดุลยภาพระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เพราะมนุษย์มิใช่
เจ้าของที่จะสามารถครอบครองได้แต่เพียงผู้เดียว มนุษย์เป็นเพียงผู้ร่วมใช้เท่านั้น จึงต้องรู้จักใช้ด้วยความเคารพ 
ตอบแทนบุญคุณด้วยการใช้อย่างเหมาะสม และเพียงพอต่อการยังชีพ รู้จักรักษาสมดุลและไม่ท าลาย เพื่อให้
ธรรมชาติคงอยู่กับตนเองตลอดไป และความเช่ือเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีการผลิตของชุมชน บน
พื้นฐานของการพึ่งตนเอง และสามารถผลิตปัจจัยสี่ที่หาได้เองจากผืนป่า เป็นรูปแบบทางเศรษฐกิจที่ฝังตัวอยู่ในวิถี
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กล่าวคือ การบริโภคด้วยความอ่อนน้อม รู้คุณค่า มีความเอื้อเฟือเผื่อแผ่ สอดคล้องกับแนวคิด
หลักของนักคิดส านักหน้าที่นิยม เช่ือว่าขนบธรรมเนียม หรือลักษณะทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนในสังคมล้วนมี
ความหมายและหน้าที่ทั้งสิ้น ไม่ว่าใครจะมองเป็นเรื่องแปลกก็ตาม พิธีกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากความคิดและจิตนาการ
ต่างๆ ล้วนต้องมีเหตุผลที่สร้างสรรค์ท าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น คนในสังคมนั้นย่อมเข้าใจและรับรู้ว่า สิ่งที่ ตนเองและ
สมาชิกในสังคมกระท าหรือประพฤติปฏิบัติมีความหมายและมีบทบาทหน้าท่ี อย่างไรก็ดีพิธีกรรมมักมีองค์ประกอบท่ี
ส าคัญ คือต านานอาจกล่าวได้ว่า สมาชิกในสังคมใช้เรื่องเล่าประเภทต านานในการอธิบายเหตุผล และที่มาในการ
ประกอบพิธีกรรม ต านานจึงเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมในขณะที่พิธีกรรมเป็นส่วนที่เป็นรูปธรรม ท่ีสามารถน ามา
สร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้กับกลุ่มตนเองซึ่งเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติ และ/หรือ เมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤติ อันเป็นระยะ 
หัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เพื่อขอร้องให้อ านาจที่มองไม่เห็น เข้ามาช่วยเหลือในสิ่งที่ตนเองไม่มั่นใจ แล้วน ามาเป็นกลยุทธ์
การเช่ือมประสานถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในกลุ่มสังคม ตามสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเป็นพลวัต (เกรียงไกร เกิดศิริ, 
2551, หน้า 16; ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2546, หน้า 119; ภาณุเดช เกิดมะลิ, 2552, หน้า 29; ยศ สันตสมบัติ, 
2551, หน้า 26-27; ศิริพร ณ ถลาง, 2557, หน้า 364-365) 
 จากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ของระบบสังคมกับประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมจะต้อง
ท าหน้าที่ประสานสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดค่านิยมของสังคม และระบบ
สังคมเป็นตัวก าหนดวิถีวัฒนธรรม มีการผลิตซ้ า ปรับเปลี่ยน หรือสร้างอุดมการณ์อ านาจขึ้นมาใหม่ในบริบทของกลุ่ม
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ชาติพันธุ์ ที่ต้องเผชิญกับประสบการณ์ทางสังคมอย่างจ าเพาะเจาะจงท่ามกลางสภาวะขัดแย้ง ดังนั้น วัฒนธรรม
เปรียบเสมือนรากเหง้าดั้งเดิม และเป็นกลยุทธ์การควบคุมพฤติกรรมการปรับตัวของมนุษย์ให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
บนชุดความรู้ที่เกิดจากต านาน ซึ่งปรากฏออกมาในรูปการเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นที่สื่อออกมาให้เห็นถึงความรัก ความ
ห่วงหา ความผูกพัน ความย าเกรง และความศรัทธา ตลอดรวมถึงความเช่ือในเรื่องของดวงวิญาณของบรรพบุรุษ 
(เช่ือแบบดั้งเดิม) โดยมุ่งอธิบายระบบสังคมและการท าหน้าที่พ้ืนฐาน ซึ่งจะท าให้เข้าใจกลไกต่างๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์
ม้ง อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหลักสังคมวิทยา ซึ่งน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติการในระดับ
พื้นที่ให้สอดรับกับความเป็นพหุวัฒนธรรมต่อไป  
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า สู่ต านานในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง  
2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบสังคม บนฐานประวัติศาสตร์ สู่ต านานในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง  

 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 ประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า สู่ต านานในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง คณะผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการวิจัย
ออกเป็น 2 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังน้ี  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า สู่ต านานในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง  
  เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community Education Participation: CEP) คณะผู้วิจัยได้ให้
สมาชิกของชุมชนม้งเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา และเก็บข้อมูลตามหลักสังคมวิทยา โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
(The Historical Method) จากค าบอกเล่า พ้ืนท่ีอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งมีแนวทางการเก็บข้อมูล ดังนี้  

1. บุคคลผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้น าด้านจิตวิญญาณ และปราชญ์ จ านวน 9 คน แบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ที่ยินดีและเต็มใจให้ข้อมูล  

2. เครื่องมือ 
1) แบบสัมภาษณ์ (ขั้นการสร้างเครื่องมือ)  

– ผู้วิจัยร่างแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นข้อค าถามในประเด็นศึกษาประวัติศาสตร์ที่ปรากฏ
ออกมาให้เห็นในรูปของต านานซึ่งเป็นเหตุผลของการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในวิถีวัฒนธรรมม้ง 
และเป็นภาพอดีตที่มีการสืบทอดมรดกทางสังคมจากรุ่นสู่รุ่น    

– น าแบบสัมภาษณ์ที่ร่างไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ตรวจสอบด้านเนื้อหาและ
ภาษา ได้แก่ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ ประภัสสร (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ขุนทอง และ (3) 
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว 

– ผลการตรวจสอบ พบว่า มีความสอดคล้องวัตถุประสงค์ ท่ีคณะผู้วิจัยได้ก าหนด  
2) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Observation) เป็นหลักในการเก็บข้อมูล โดย

คณะผู้วิจัยจะเข้าไปร่วมสังเกตและไม่มีส่วนในกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สังเกตกับผู้ถูกสังเกตให้เกิด
ความสนิทสนมคุ้นเคยกัน ผู้ถูกสังเกตจะรู้ตัวว่าก าลังถูกสังเกต 

3. วิธีการและหลักการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยจะใช้ล่ามที่มีความรู้ ความช านาญในภาษาม้งทุก
ขั้นตอน และเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลในระดับบุคคล (Individual Unit of Analysis)  ใช้เทคนิคแผนที่
ความคิด (Mind Map) ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจในความซับซ้อนต่างๆ ทางประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า สู่ต านานใน
วิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง ให้เห็นความส าคัญของการจ าที่มีลักษณะเช่ือมโยงกับกระบวนการท างานของสมองที่มี
ลักษณะเหมือนกิ่งก้านขยายเช่ือมโยงแตกต่างไปอย่างทั่วถึง  

4. ตรวจสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล (ปฐม
ภูมิ) พิจารณาในเรื่องของเวลา สถานที่และบุคคลที่ ให้ข้อมูลนั้นๆ ถ้าต่างเวลาต่างสถานที่ ต่างบุคคลแล้วได้ข้อมูล
เหมือนกันหรือไม่ หากได้ข้อมูลเหมือนกันแสดงว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ และน ามาเรียบเรียงล าดับเหตุการณ์  

Th
e 5

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



1111 

 
5. การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า สู่ต านานในวิถีวัฒนธรรม

ชุมชนม้ง โดยปราชญ์ชุมชนม้ง จ านวน 3 คน ดังนี้  
1) นายกั้ง แซ่ม้า ปราชญ์ชุมชนม้ง จังหวัดตาก 
2) นายเจ้อป๋อ แซ่จาง ปราชญ์ชุมชนม้ง จังหวัดตาก 
3) นายประดิษฐ์ แซ่หาง ปราชญ์ชุมชนม้ง จังหวัดตาก 

6. สรุปประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า สู่ต านานในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง  น าเสนอต่อผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญ (คติชนวิทยา) และทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา  
 
 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบสังคม บนฐานประวัติศาสตร์ สู่ต านานในวิถีวัฒนธรรม
ชุมชนม้ง  

1. อธิบายความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของระบบสังคม บนฐานประวัติศาสตร์ สู่ต านานในวิถี
วัฒนธรรมชุมชนม้ง โดยใช้เทคนิค ระบบสังคมและหน้าที่พ้ืนฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) การปรับตัว (Adaptation) 2) 
การบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment) 3) การบูรณาการ (Integration) และ 4) การรักษาแบบแผน (Latency 
หรือ Pattern Maintenance) (สุภางค์ จันทวานิช, 2552, หน้า 165-167) 

2. การตรวจสอบผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้านเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านหลักสังคม
วิทยา จ านวน 3 คน ตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ (ขั้นตอนท่ี 1) 

3. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
1) พื้นที่ชุมชนม้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กลุ่มเครือข่ายม้งจังหวัดตาก ส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดตาก และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก  

2) บทความทางวิชาการระดับพ้ืนท่ี และระดับประเทศ 
 
ผลการด าเนินการวิจัย 
 ประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า สู่ต านานในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า สู่ต านานในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง พบว่า  

ประวัติศาสตร์ก าเนิดและเส้นทางอพยพเข้าสู่ประเทศไทย ตามประวัติศาสตร์จีน ชนชาติเหมียว มี
ความสัมพันธ์กับ “ซานเหมียว” และ “หนานหมาน” ในยุคดึกด าบรรพ์ คือ ตั้งแต่ประมาณ 5,000 ปีก่อน นัก
ประวัติศาสตร์จีนสันนิษฐานว่า บรรพบุรุษชาวเหมียวหรือม้งน่าจะมาจากชนเผ่าที่เรียกตัวเองว่า “จิวลี่” ตั้งถิ่นฐาน
อยู่ในพื้นที่ราบภาคตะวันออกของจีน บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ า เหลือง และแม่น้ าแยงซี โดยมีจีหยู่ (Chi You/ Txiv 
Wawg) เป็นหัวหน้า แต่จีหยู่ถูกห้วงตี่ (Huang Di) ผู้น าสัมพันธมิตรชนเผ่าอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเข้าใจกันในปัจจุบันว่าเป็น
บรรพบุรุษของคนจีน น ากองก าลังมาจากตอนบนของลุ่มน้ าเหลือง  เข้าโจมตีและเข้าครอบครองพื้นที่ดังกล่าว 
จากนั้นชาวเมียวหรือม้งจึง อพยพลงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เข้าสู่บริเวณทะเลสาบต้งถิน (Dong Ting) ของรัฐ 
หยูนนานในท่ีสุด  

ผลกระทบจากการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ กับการรุกรานของชาวมองโกล ชาวแมนจู และชาวฮั่น 
ท าให้เกิดการท าสงครามระหว่างม้งกับผู้รุกรานเหล่านี้ครั้งแล้วครั้งเล่า นอกจากนั้นแล้ว นโยบายการสร้างรัฐชาติ
และการเก็บภาษีท่ีมากเกินจากรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่นในยุคนั้น เป็นสาเหตุให้ชาวม้งรับสภาพเช่นน้ีไม่ได้จึง
ลุกขึ้นมาต่อต้านและก่อการจลาจลหลายครั้งในประวัติศาสตร์จีน แต่ละครั้งได้รับการปราบปรามอย่างหนัก 
โดยเฉพาะกบฏไถ้ผิงกบฏธงแดง-ธงขาว (ค.ศ.1856-1872) และกบฏฮ่อธงด า ส่งผลโดยตรงต่อการอพยพของชาวม้งจาก
ประเทศจีนเข้าสู่บริเวณภาคเหนือของประเทศเวียดนาม ลาว ไทย และพม่า สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (2546, หน้า 26) กล่าวว่า “ม้ง” เป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์บนที่สูงที่เพิ่ง
อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณทางเหนือของประเทศไทยประมาณไม่เกิน 200 ปีที่ผ่านมา ส่วนในบริบทของ
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ประเทศจีนนั้น ม้งจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยหนึ่งของชนชาติ “เหมียว” ซึ่งมักจะมีการใช้ค าว่า “ม้ง” กับ “เหมียว” 
สลับกัน โดยเป็นที่เข้าใจกันว่าทั้งสองซื่อนี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน  

ค าว่า “เหมียว” เริ่มปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจีนเมื่อประมาณศตวรรษที่ 27  ก่อน
คริสต์ศักราช เมื่อชนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าเหลือง หลังจากนั้นจึงได้อพยพสู่ทางใต้ ซึ่งเป็นผลมาจาก
การถูกชาวจีน (ฮั่น) เข้าบุกรุกพื้นที่ท ากินและขับไล่ให้ออกจากบริเวณดังกล่าว ในยุคของการสร้างรัฐชาติในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น กลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศจีน เวียดนาม พม่า ลาว 
และไทย  

ในประเด็นนี้ ชาวเขาเผ่าม้งเดิมมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศจีนอพยพลงมาทางใต้เข้ามาอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย ลาว และพม่า ด้วยสาเหตุหลายประการ และที่ส าคัญที่สุด คือ การอพยพหลบหนีชนช้ันปกครองของ
จีน เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตรงกับปลายรัชกาลที่ 5 (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาจุฬาลงกรณ์ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 20 กันยายน 2411–23 ตุลาคม 2453) โดยอพยพผ่านประเทศลาว มี 3 ช่องทาง คือ 
ช่องทางอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ช่องทางอ าเภอปัว จังหวัดน่าน และช่องทางจังหวัดเลย แนวภูเขาคายเลย 
และแยกย้ายไปตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย และปัจจุบัน ชาวเขาเผ่าม้งในประเทศไทยจะกระจายอยู่บริเวณ
พื้นที่ 14 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก สุโขทัย ก าแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย และสระบุรี 

ประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า สู่ต านานในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับความเช่ือแบบ
ดั้งเดิม กล่าวคือ คนม้งมีความเช่ือในเรื่องของวิญญาณบรรพบุรุษ (ผี) ที่สิงสถิตอยู่ภายในบ้านเรือน เป็นผีประจ า
ตระกูล จ านวน 5 ตน ได้แก่ ผีสือกลั้ง ผีเสากลางบ้าน ผีประตูหน้าบ้าน ผีเตาไฟเล็ก และผีเตาไฟใหญ่ เพื่อปกปัก
รักษา คุ้มครอง ดูแลคนในชุมชน และคนในครอบครัวให้มีความสุข มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหาร และสัตว์เลี้ยง 
ตลอดรวมถึงความปลอดภัยจากภยันตราย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี    

1. ผีสือกลั้ง (xwm kab) จะอาศัยอยู่บริเวณฝาบ้านด้านที่อยู่ตรงข้ามกับประตูทางออก ลักษณะ
ทั่วไปจะเป็นกระดาษเงินกระดาษทองสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดไม่เกิน 12 นิ้ว จะมีขนไก่ติดอยู่บนกระดาษ เป็นตัวแทน
วิญญาณบรรพบุรุษที่ถูกเชิญมาประจ าบ้าน และมีหิ้งส าหรับวางเครื่องบูชา เป็นผีที่ช่วยปกปักรักษาสมาชิกใน
ครัวเรือนให้มีความสุข อยู่ดีกินดี ช่วยดลบันดาลให้ทรัพย์สินต่างๆ เข้ามาภายในบ้าน  

2. ผีเสากลางบ้าน (ncij daab) จะตั้งอยู่กลางบ้าน มีลักษณะเป็นเสาสี่เหลี่ยมหรอืกลมมคีวามคงทน 
คนม้งเช่ือกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของ “เสาเอกของบ้าน” ช่วงของการประกอบพิธีกรรมวันขึ้นปีใหม่ เจ้าของบ้านจะท า
การบูชาด้วยกระดาษขาวเจาะรู ซึ่งจะต้องเปลี่ยนทุกปี เปรียบเสมือนการให้เงินทอง เพื่อเป็นการตอบแทนท่ีวิญญาณ
ของพ่อมาปกป้องคุ้มครองลูกหลานทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน 

3. ผีประตูหน้าบ้าน (khov rooj tas) จะสิงสถิตอยู่ที่บานประตูหลักของบ้านเท่านั้น เพื่อคอย
คุ้มครองดูแลมิให้สิ่งไม่ดีเข้ามาภายในบ้านได้ และช่วยป้องกันเงินทองไหลออกจากบ้าน และนอกจากนี้แล้วการ
ประกอบพิธีกรรมใดๆ ต้องกราบไหว้ขออนุญาตผีประตูหน้าบ้านก่อน จึงจะเริ่มพิธีกรรมอื่นๆ ภายในบ้านได้ จากค า
บอกเล่าที่ว่า 

4. ผีเตาไฟเล็ก (dab ghov cub) จะอาศัยอยู่บริเวณพื้นดินท่ีตั้งเตาไฟส าหรับหุงหาอาหาร และจะ
อยู่บริเวณประตูหน้าบ้านเมื่อเดินเข้าไปแล้วจะอยู่ทางขวามือ เป็นเตาส าหรับเป็นที่ หุงหาอาหารเลี้ยงในครัวเรือน 
หรือกล่าวอีกในหนึ่ง คือ เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่จน มีกินตลอด 
จะต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ  

5. ผีเตาไฟใหญ่ (dab ghov txug) จะตั้งอยู่บริเวณพื้นดินเป็นที่ตั้งของเตาไฟขนาดใหญ่ ส าหรับ
ท าอาหารเลี้ยงสัตว์ เป็นสัญลักษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์ในสัตว์เลี้ยง ได้แก่ หมู และไก่ เพื่อจะได้มีสัตว์เหล่านี้ไว้
เพียงพอส าหรับการประกอบอาหาร และเพียงพอส าหรับใช้ประกอบพิธีกรรมมิให้ขาดแคลน  

และความเช่ือดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมที่แสดงความเป็นตัวตน และปรากฏออกมาในรูปของ
ระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ ดังนี้  
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1. ระบบผลิต เป็นกระบวนการเข้ามาใช้ประโยชน์จากดิน น้ า และป่า ตามความเช่ือในเรื่องของ

วิญญาณเจ้าที่ที่สิงสถิตอยู่ก่อนแล้ว มีการประกอบพิธีกรรม ตามความเชื่อแบบดั้งเดิม เพื่อให้วิญญาณบรรพบุรุษ (ผี) 
ดลบันดาลให้พืชพรรณธัญญาหาร และสัตว์เลี้ยง (วัวและหมู) อุดมสมบูรณ์ และมีการยอมรับในอิทธิฤทธิ์อ านาจจาก
สิ่งที่มิได้เกิดจากการกระท าของมนุษย์ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู เป็นความสัมพันธ์ระหว่า งคนกับ
วิญญาณบรรพบุรุษ ดังน้ี  

1) พิธีกินข้าวโพด คนม้งมีความเชื่อว่า ถ้าน าข้าวโพดในไร่มาเลี้ยงวิญญาณบรรพบุรุษของตนที่
บ้านก่อน (ผี 5 ตน) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คนในครอบครัว และเพื่อผลผลิตจะได้มีความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้น 
หัวหน้าครัวเรือน และหรือผู้น าสายตระกูลแซ่ จะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม กล่าวคือ จะน าข้าวโพดมาต้ม จ านวน 1 
หม้อ และเมื่อเสร็จพิธีกรรมแล้ว ก็จะแจกจ่ายและบริโภคกันในครัวเรือน  

2) พิธีกินข้าวใหม่ “น้อหมอเบ้ชะ” เป็นพิธีกรรมระดับครอบครัวและระดับชุมชน โดยคนม้งมี
ความเชื่อในเรื่องของความกตัญญู ถ้าได้น าข้าวมาประกอบพิธีเลี้ยงวิญญาณบรรพบุรุษที่บ้าน จะท าให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร กล่าวคือ มีความเพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู  

2. ระบบคุณค่า (Value System) เป็นกระบวนการให้ความหมาย และความส าคัญของพฤติกรรม
ที่ชุมชนได้สร้างขึ้น ผนวกเข้ากับความเช่ือในวิญญาณบรรพบุรุษ (ผี) อันมีผลต่อการจัดระเบียบของความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่ยึดโยงระหว่างคนกับคน ผ่านแบบแผนการประกอบพิธีกรรมต่างๆ จากรุ่นสู่รุ่น ที่เกิดจากความเช่ือดั้งเดิม
ผ่านต านานและ “ความทรงจ าร่วม” โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

1) การท าผี “อัวเน้ง” (ua neeb) กรณีที่มีคนไม่สบาย (ป่วย) เกิดขึ้นในครัวเรือน ผู้น า
ครัวเรือนจะเชิญผู้ประกอบพิธี (หมอผีประจ าหมู่บ้าน) มาท าพิธี ต่อหน้าผีสือก๊ าง ซึ่งเป็นตัวแทนในการสะเดาะ
เคราะห์ โดยวิธีเผากระดาษเงินกระดาษทองชดใช้ หรือชดเชยด้วยหมูและหรือไก่ โดยวิธีการฆ่า เพื่อให้เป็นสิ่งแทน
คนท่ีเจ็บไข้ หลังจากเสร็จพิธีก็จะร่วมกินอาหารด้วยกัน และการท าผี ยังมีสาเหตุอีกประการ คือ การสร้างขวัญ และ
ก าลังใจ เพื่อมิให้เจ็บป่วย และหรือให้ปลอดภัยจากภยันตรายที่อาจเกิดขึ้น  

2) พิธี “ตู่ ซู้” (tus xub) 
“ต านาน” เกี่ยวกับพิธี “ตู่ ชู้” (tus xub) มีความเกี่ยวข้องกับสายสกุลแซ่ และการ

ประกอบพิธีกรรม จะตรงกับข้างแรม 29 ค่ า เดือน 9 ของทุกปี เป็นระบบคุณค่าที่ให้ความส าคัญกับความมั่นคง
ทางด้านจิตใจ เป็นการร้อยรัดสายสกุลแซ่ของตนเองให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อฟันฝ่าอุปสรรค์ร่วมกัน เป็นการแสดงออก
ถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งสันปันส่วนซึ่งกันและกัน บนพ้ืนฐานของความรัก และความผูกพัน  

3) งานประจ าปี (ปีใหม่ม้ง หรือ น่อเป๊เจ๋า Noa peb caug) ตามค าบอกเล่าของบรรพบุรุษ นั้น
จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีหนึ่ง เป็นส่วนของพิธีกรรมความเช่ือ คือ การระลึกถึง “ฉียี” ที่ต่อสู้กับปีศาจ หลังจาก
ที่ชนะแล้วจึงได้ท าการหยุดพัก 3 วัน กินกับข้าว 10 ถ้วย ใน 1 วัน 30 ถ้วย ใน 3 วัน นั่นคือการขึ้นปีใหม่ จะมีแค่ 3 
วันเท่านั้น คือ วันขึ้น 1-3 ค่ า เดือน 1 ซึ่งจะมีพิธีอัวด้าคัว (dab quas) ฆ่าไก่เซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ ผีสาง 
เทวดา จุดตะเกียงไว้ 3 วัน (ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน) พิธีกรรมนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับคนในบ้านตลอดปี
ใหม่ (วันข้ึน 1 ค่ า เดือน 1 จะตรงกับปฏิทินไทย ขึ้น 1 ค่ า เดือน 2) และส่วนท่ีสอง เป็นส่วนของการจัดกิจกรรมการ
เล่นและการเฉลิมฉลอง คือ การระลึกถึงเหล่าทหารกลา้ที่เสยีชีวิตระหว่างการท าสงคราม เป็นกิจกรรมภาคสนาม จะ
มีการร้องร าท าเพลง การเล่นลูกช่วง การเล่นลูกข่าง และการยิงหน้าไม้ เป็นกลยุทธ์ส าหรับคนม้ง เพื่อสร้างสายใย
ความสัมพันธ์ระหว่างสายตระกูลแซ่ ดังนี้  

– การเล่นลูกช่วง “จุเป๊าะ มีลักษณะกลมเหมือนลูกฟุตบอลท าด้วยเศษผ้ามีขนาดเล็ก
พอที่จะถอืด้วยมือข้างเดียว กติกาจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ก่อนเล่นฝ่ายหญิงจะเป็นผู้
ที่น าลูกช่วงไปให้ฝ่ายชาย เมื่อตกลงกันได้ก็จะท าการโยนลูกช่วง โดยฝ่ายหญิง และ ฝ่ายชายจะยืนเป็นแถวหน้า
กระดานหันหน้าเข้าหากันมีระยะห่างกันพอสมควร แล้วโยนลูกช่วงให้กันไปมาและสามารถท าการสนทนากับคู่ท่ีโยน
ได้ เป็นการฝึกในเรื่องของความเป็นเจ้าของ การให้ การรับ และความรัก เป็นระบบความสัมพันธ์ที่ชายและหญิง
จะต้องอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานของความเป็นชาติพันธ์ุม้ง  
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– การเล่นลูกข่าง “เดาต้อลุ๊” เป็นการเล่นส าหรับผู้ชาย และมีการแบ่งการเล่นระหว่าง

เด็กกับผู้ใหญ่ และจะแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายตีลูกข่างที่ก าลังหมุนอยู่ของอีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่ตี
ลูกข่างนั้นจะต้องพยายามตีลูกข่างให้ถูกมากท่ีสุด ถ้าหากสามารถตีลูกท่ีก าลังหมุนของอีกฝ่ายหนึ่งให้มากที่สุด แต่ถ้า
ตีลูกข่างไม่ถูกก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายหมุนให้อีกฝ่ายหนึ่งตี เป็นการฝึกในเรื่องของการรู้แพ้รู้ชนะ การให้อภัยซึ่ง
กันและกัน เป็นรูปแบบแนวทางของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานของกฎกติกาทางสังคม  

– การยิงหน้าไม้ เป็นกีฬาส าหรับผู้ชาย แบ่งเป็นทีมๆ ละ 3-5 คน เป้าที่ใช้จะเป็นพวก
ผลไม้ เช่น มะละกอ ระยะห่างระหว่างผู้ยิงถึงเป้าประมาณ 5-10 เมตรโดยประมาณ การแพ้การชนะมิได้อยู่ที่รางวัล 
แต่อยู่ที่ความสนุกของการแข่งขัน กล่าวคือ ผู้แพ้ร้องเพลง และ/หรือกินเหล้า เป็นการสื่อถึงวิถีแบบดั้งเดิมของ 
บรรพบุรุษที่ใช้ส าหรับการต่อสู้และการล่าสัตว์น ามาเป็นอาหาร  

4) พิธีเซี่ยเม่ง (Txhiaj Meej) เป็นผีบรรพบุรุษของสายตระกูลแซ่ การประกอบพิธีกรรมคนม้ง
จะใช้เครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ ข้าว ผลไม้ ไก่ต้ม 1 ตัว กระดาษเงิน กระดาษทอง ธูปเทียน และผลไม้ต่างๆ ก่อนท่ีจะไหว้
บรรพบุรุษ ต้องแบ่งอาหาร ผลไม้ และกระดาษเงินกระดาษทองส่วนหนึ่งเผาให้กับเจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าน้ า และ
เจ้าเขา ตลอดรวมถึงผีไร้ญาติที่อาศัยอยู่ตรงบริเวณนั้นก่อน และจึงท าพิธีบูชาวิญญาณบรรพบุรุษด้วยเครื่องเซ่นไว้ท่ี 
เตรียมมา “เป” (เป คือ ลักษณะเฉพาะของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ส าหรับการเคารพวิญญาณบรรพบุรุษ)  

3. ระบบความสัมพันธ์ (Relations System) หมายถึง กระบวนจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับคน โดยใช้ความเชื่อในเรื่องของวิญญาณบรรพบุรุษเข้ามาเป็นกลไกในการเชื่อมคนม้งให้มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว 
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพี่เป็นน้อง เป็นเพื่อนบ้าน และเป็นเครือญาติ ตลอดรวมถึงการแบ่งสันปันส่วนเกิน 
ความเอื้ออาทร ความเผื่อแผ่ ที่แสดงออกมาในรูปของการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในสังคม  

1) พิธีแต่งงาน คนม้งมีกฎเกณฑ์ส าคัญ คือ ห้ามแต่งงานในสายสกุลแซ่เดียวกันอย่างเด็ดขาด 
จะท าให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุข อยู่อย่างล าบาก ถึงแม้นว่าจะอยู่ต่างที่ ต่างถิ่นกันก็ตาม ให้ถือเสมือนเป็นพ่ีน้องกัน และ
ในประเด็นนี้ ยิ่งยง เทาประเสริฐ, (2549, หน้า 7-8) กล่าวว่า ชาวม้งเชื่อว่ามีสิ่งไม่ดีงามเกิดขึ้นบนโลกมากมาย ท าให้ 
“เหย่อเซ้า” เป็นเทพเจ้าดลบันให้น้ าท่วมโลก ขณะที่น้ าก าลังท่วมโลกอยู่นั้น ได้มีพี่น้องคู่หนึ่งได้ไปหลบอยู่ภายใน
หม้อนึ่งข้าวไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถลอยอยู่เหนือน้ า และเมื่อน้ าได้ลดลง ทั้งคู่จึงรอดชีวิต จึงได้ออกจากหม้อน่ึงข้าว 
และได้ตามหาผู้ที่รอดชีวิตบริเวณใกล้เคียง แต่ไม่พบผู้รอดชีวิต ดังนั้น ทั้งคู่จึงปรึกษากันว่า เมื่อเป็นพี่น้ องกันจะ 
ไม่สามารถแต่งงานกันได้ และทั้งสองได้แต่งตัวด้วยชุดม้งท่ีสวยงาม แล้วให้น้องสาวออกตามหาผู้ที่รอดชีวิตเพื่อจะได้
แต่งงานด้วย แต่เมื่อหาจนท่ัวแล้วไม่พบผู้ใด จึงได้กลับมา และให้พ่ีชายออกตามหา ซึ่งก็ไม่พบผู้ใดเช่นกัน  

เมื่อเป็นเช่นนี้ทั้งคู่จึงพากันไปปรึกษา “เหย่อเซ้า” ที่ได้แนะน าให้ทั้งคู่น าหินท่ีใช้บดอาหาร
สัตว์ไปกลิ้งบนภูเขาลงมา 3 ครั้ง หากฝาทั้งสองของหินบดกลิ้งมาประกอบกันครบ 3 ครั้ง ก็สามารถแต่งงานกันได้ 
ดังนั้น ท้ังคู่จึงปฏิบัติตามที่ “เหย่อเซ้า” บอก ซึ่งผลปรากฏว่า ฝาทั้งสองด้านมาประกบกันครบ 3 ครั้ง ท้ังสองจึงได้
แต่งงานกัน ต่อมาฝ่ายหญิงได้ตั้งครรภ์ และเมื่อคลอดลูกออกมากลับมีลักษณะเหมือนลูกฟักเขียว ด้วยความโกรธ
ของผู้เป็นพ่อ จึงใช้มีดผ่าลูกของตนเอง ปรากฏว่าภายในมีลักษณะเหมือนเครื่องในของมนุษย์ เมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งสอง
จึงสับเป็นช้ินๆ โดยโยนส่วนหนึ่งลงล าห้วยแล้วเสกให้เป็นชาวพื้นราบ อีกส่วนหนึ่งโยนขึ้นบนภูเขาแล้วเสกให้
กลายเป็นชนเผ่าต่างๆ  

ส าหรับในส่วนของม้งได้สับย่อยเป็น 12 ช้ิน แล้วเสกให้เป็นแซ่ต่างๆ 12 แซ่ เพื่อให้ลูกหลาน 
มีแซ่ที่ต่างกัน ท าให้สามารถแต่งงานกันได้ และก าเนิดลูกหลานที่สมบูรณ์เหมือนมนุษย์ทั่วไป ซึ่ง 12 แซ่ ได้แก่ 1) แซ่
ว่าง 2) แซ่จาง 3) แซ่ม้าหรือแซ่มัว 4) แซ่ย่าง 5) แซ่โซ้งหรือม้งเมาะ 6) แซ่ท่อหรือแซ่ท้าว 7) แซ่เล้าหรือม้งกือ 8) 
แซ่ค้างหรือแซ่จ๋าวหรือม้งปลัว 9) แซ่กือ 10) แซ่หาญ 11) แซ่ลีหรือม้งจาย และ 12) แซ่เฮ้อ ในประเด็นนี้ เมื่อพ่ีน้อง
แต่งงานกันแล้วลูกที่เกิดมาจะไม่มีความสมบูรณ์ กล่าวคือ จะไม่มีใบหน้า แขน และขา แต่เป็นรูปทรงกลมเหมือน
ลูกโป่ง อ่อนปวกเปียก และกลิ้งไปมาเท่านั้น ความเชื่อดังกล่าว ท าให้คนม้งสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมา คือ “ห้ามมิให้หญิง
กับชายในแซ่สกุลแซ่เดียวกันแต่งงานกันเป็นอันขาด”  
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ส าหรับประเพณีการแต่งงานนั้น ฝ่ายชายที่พึงพอใจในตัวของผู้หญิง ก็จะส่งผู้ใหญ่สกุลแซ่

ของตนเอง มาสู่ขอกับพ่อแม่ของผู้หญิง มีการเจรจาในเรื่องของ วัน เวลา และค่าสินสอด ส าหรับเรื่องของค่าสินสอด 
โดยปกติคนม้งจะเรียกสินสอดเป็นเงินลัง จ านวน 5 แท่ง (ณ ปัจจุบัน 1 ลัง = เงินบาท ประมาณ 8,000 บาท) เป็น
ค่าน้ านมให้กับพ่อแม่ของผู้หญิง ส าหรับพิธีกรรม คือ ฝ่ายชายต้องเดินทางมาถึงบ้านของฝ่ายหญิงเพื่อท าพิธีแต่งงาน
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน 1 คืน และการท าพิธีต่อหน้าหิ้งผีสือกลั้ง ซึ่งเป็นผีประจ าสกุลสายแซ่ของผู้หญิง  

เมื่อเสร็จพิธีที่บ้านของฝ่ายหญิงแล้ว จะต้องไปท าพิธีต่อที่บ้านของฝ่ายชาย คือ การเรียก
ขวัญอีก 3 วัน เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปก่อน เครื่องเซ่นไหว้มีไก่ 1 ตัว และหมู 1 ตัว มีการกล่าวอวยพรต่อหน้าหิง้ผสีื
อกลั้งของฝ่ายชาย อันเนื่องจากฝ่ายหญิงเมื่อออกจากเรือนจะต้องไปถือผีบรรพบุรุษของฝ่ายชาย (แซ่ใหม่ผู้ชาย) และ
ถูกตัดออกจากสกุลแซ่ของตนเอง  

กรณีเกิดการหย่าและหรือฝ่ายสามีได้เสียชีวิตลง ท าให้ฝ่ายหญิงต้องได้รับความล าบากมาก 
อันเนื่องจากเครือญาติของฝ่ายชายไม่ต้องการ และไม่สามารถอยู่ร่วมในสกุลแซ่ของผู้ชายได้ คือ ห้ามใช้แซ่สกุลของ
สามี ฝ่ายหญิงจึงเป็นคนไร้แซ่ จึงเกิดพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่ง คือ พิธีรับลูกสาวกลับมาอยู่กับพ่อแม่  

พิธีรับลูกสาวกลับมาอยู่กับพ่อแม่ มีการพูดคุยกันของผู้อาวุโสสายตระกูลแซ่ทั้งสองฝ่าย  
มีการว่าความ (เจรจาไกล่เกลี่ย) จะกระท าในช่วงเย็นและหรือในตอนกลางคืน ซึ่งเป็นเหตุผลเนื่องจากกลางวันคนม้ง 
ต้องออกไปท าไร่ กลุ่มเครือญาติจะได้สะดวก และมาพร้อมหน้าพร้อมตากันได้ เพื่อตกลงในเรื่องของการแบ่งทรัพย์ 
ที่ได้ร่วมกันสร้างฐานะ และในประเด็นท่ีมีลูกด้วยกัน เด็กผู้ชายจะต้องไปอยู่กับฝ่ายพ่อ เพื่อสืบสายตระกูลแซ่ต่อไป 
ส่วนลูกสาวจะอยู่กับแม่  

2) พิธีเกิด คือ จุดเริ่มต้นของครอบครัวที่สมบูรณ์ที่สุดมิได้อยู่ตรงท่ีสามีและภรรยาตกลงปลงใจ
แต่งงานกันตามประเพณีเท่านั้น คนม้งก็เช่นเดียวกัน การให้ความส าคัญกับสมาชิกใหม่ของครอบครัวที่ก าลังจะ
เกิดขึ้นในลักษณะของพยานแห่งรัก และสายใยแห่งความผูกพันประดุจดั่งโซ่ทองคล้องใจนั่น  คือ “ลูก” ผู้สืบทอด
สายสกุลแซ่ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

เมื่อภรรยาได้ให้ก าเนิดเด็กขึ้นมา มีกฎที่ต้องปฏิบัติ คือ การเรียกขวัญ พร้อมกับตั้งช่ือให้  
จะกระท าต่อเมื่อเด็กเกิดไดแ้ล้ว 3 วัน (เช่ือว่าถ้ายังไม่ถึง 3 วัน ก็ถือว่ายังถือว่าเป็นลูกผีอยู่) และขั้นตอนของพิธีกรรม 
คือ เตรียม ไก่ 1 คู่ ไข่ 1 ฟอง และธูป 3 ดอก (ธูป คือ สื่อที่ส่งสารไปยังผีบรรพบุรุษ) เรียกผี 5 ตน (ผีสือกลั้ง ผีเสา
กลางบ้าน ผีประตูหน้าบ้าน ผีเตาไฟเล็ก และผีเตาไฟใหญ่) ซึ่งเป็นผีประจ าบ้านของสายสกุลแซ่ (สามี) ให้มาปกป้อง 
คุ้มครองเด็ก เป็นการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น ณ บ้านหลังนี้ พร้อมกับตั้งช่ือให้กับเด็ก เป็นการ
เสร็จพิธี และกรณีที่เด็กเกิดมาแล้วตายก่อนอายุครบ 3 วัน ญาติต้องฝังศพ (ห่อผ้าขาว) ที่สุสานทันทีโดยมิต้องท า
พิธีกรรมใดๆ ท้ังสิ้น  

ในประเด็นนี้ “รก” ของเด็กผู้ชายจะน าไปฝังไว้ตรง “ผีเสากลางบ้าน” เป็นการบอกถึง
สถานภาพของเด็กท่ีเกิดมาจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้สืบสายสกุลแซ่ของบิดาต่อไป ส าหรับ “รก” เด็กผู้หญิงจะน าไปฝัง
ใต้ “เตียงนอน” ของพ่อและแม่ ซึ่งไม่แตกต่างจากเด็กผู้ชาย คือ เป็นการบอกถึงต าแหน่งของเด็กผู้หญิง คือ ต้องเป็น
แม่บ้าน และท าหน้าที่ช่วยฝ่ายชายในการสืบสายสกุลแซ่ของฝ่ายชายด้วย (คนม้งจะปลูกบ้านอยู่กับพื้นดิน อันเนื่อง
ด้วยวิถีดั้งเดิมของคนม้ง คือ การอพยพ ดังนั้น บ้านที่สร้างจะต้องเรียบง่าย)  

3) พิธีตาย จุดสิ้นสุดของชีวิตมิใช่ความส าเร็จของความร่ ารวย แต่เป็นจุดที่คนในครอบครัว
จะต้องท าหน้าทีข่องลูกท่ีพึงกระท าต่อบุพการี ด้วยความกตัญญู และต้องมีความสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ของตนเอง อันเป็นสายใยแห่งความรักและความผูกพันต่อการจากไปของคนในสายสกุลแซ่ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

ในกรณีที่มีการตายเกิดขึ้นในกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ผู้อาวุโสประจ าสายสกุลแซ่ จะยิงปืนข้ึนฟ้า 3 
นัด เพื่อสื่อให้คนในชุมชนได้รู้ว่ามีคนตายเกิดขึ้น และจะประกอบพิธีกรรมที่บ้านผู้ตาย ญาติผู้ตายจะท าการล้างหน้า
และอาบน้ าให้กับผู้ตาย พร้อมกับแต่งตัวให้กับผู้ตายตามประเพณี คือ แต่งกายชุดยาว หรือชุดคนแก่ “เค้าลัวเล่า” 
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(ครั้งหนึ่ง คือ ชุดเจ้าสาวใส่ชุดนี้แล้วเดินออกจากตระกูลแซ่ของตนเองไปใช้แซ่ของสามี) จากนั้นก็น าศพไปวางไว้ที่
แคร่ไม้หรือ “ม้าผี” ซึ่งมีความสูงจากพ้ืนประมาณ 1 เมตร เมื่อเตรียมโลงศพเสร็จก็จะน ามาใส่ในโลง วางใกล้หน้าหิ้ง
ผีสือกลั้ง เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้ว ผู้อาวุโสประจ าสายสกุลแซ่ จะยิงปืนข้ึนฟ้าอีก 3 นัด เพื่อสื่อให้คนในหมู่บ้านได้รับรู้
ถึงขั้นตอนดังกล่าว ญาติจะเอาสิ่งที่มีค่า และหรือสิ่งแปลกปลอมที่มีอยู่ในผู้ตายออกให้หมดด้วย มีการน าผ้าแดงมา
ปิดหน้า (บริเวณหน้าผาก) ของผู้ตาย พร้อมกับถักรองเท้าใหม่ซึ่งท าจากใยกันชง (htaub maj) ให้อีก 1 คู่ ส าหรับ
เดินทางไปหาบรรพบุรุษ  

บทสวดช้ีทางให้กับผู้ตาย เพื่อท่ีจะได้กลับไปหาบรรพบุรุษของตนเอง มีการกล่าวเป็นภาษา
พูด บอกถึงบ้านเกิดของผู้ตายว่ามาจากที่ไหน จะได้เดินทางกลับได้ถูก ต่อจากนั้นก็จะมีหมอแคนมาท าพิธีต่อ คือ 
การร้องประกอบเสียงแคนในลักษณะของการบอกกล่าวว่า “ผู้ตายขณะนี้ได้ตายแล้วนะ คุณไม่ใช่คน คุณต้องกลับไป
หาบรรพบุรุษ” แคน คือ สื่อส่งสารระหว่างหมอแคนกับผีไม่ดีที่ท าให้คนต้องตาย ถ้าเจ้าภาพ (ญาติ) ของผู้ตายยัง 
ไม่พร้อม ก็จะน าศพไว้บนแคร่ไม้ก่อน และเมื่อพร้อมแล้วจึงน าใส่ในโลงศพ (โลงศพต้องวางอยู่บนม้าผี) ศพที่สวดไว้
ประมาณ 3-5 วัน เพราะบางครั้งญาติพี่น้องอยู่ไกล และการฝังศพผู้อาวุโสประจ าสายสกุลแซ่ต้องดูรายละเอียดใน
เรื่องของเวลาด้วยว่าผู้ตายเป็นชายหรือหญิง 

ณ สุสาน จะมีพิธีฆ่าวัวถ้าผู้ตายมีลูกชาย 1 คน ก็จะฆ่าวัว 1 ตัว ถ้ามีลูกชาย 2 คน ก็ฆ่า 2 
ตัว ในกรณีที่ลูกชายมีเมีย 2 คน ต้องฆ่าเพิ่มอีก 2 ตัว เช่นกัน แต่ในกรณีที่ผู้ตายเป็นคนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ก็จะ
ฆ่าวัวเพิ่มอีกหนึ่งตัว ส าหรับผู้ตาย วัว คือ พาหนะส าหรับให้ผู้ตายไว้เดินทางกลับไปหาบรรพบุรุษ (ตามความเช่ือ
แบบดั้งเดิม) ต่อจากนั้นจึงน าศพไปฝั่งตามประเพณีต่อไป 

สรุปประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า สู่ต านานในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง  เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวข้องกับ
อภินิหารและหรืออานุภาพของวิญญาณบรรพบุรุษ (เหย่อเซ้า) ที่แสดงความเป็นปัจเจกของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ที่คนรุ่น
อดีตพยายามสื่อความเช่ือแบบดั้งเดิม ด้วยวิธีมุขปาฐะ ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับความเช่ือแบบดั้งเดิม และความเช่ือ
ดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมที่แสดงความเป็นตัวตน (อัตลักษณ์) ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของระบบผลิต 
ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ มีความเกี่ยวโยงกับความเช่ือแบบดั้งเดิม กล่าวคือ คนม้งมีความเช่ือในเรื่อง
ของวิญญาณบรรพบุรุษ (ผี) ที่สิงสถิตอยู่ภายในบ้านเรือน จ านวน 5 ตน ได้แก่ ผีสือกลั้ง ผีเสากลางบ้าน ผีประตูหน้า
บ้าน ผีเตาไฟเล็ก และผีเตาไฟใหญ่ เพื่อปกปักรักษา คุ้มครอง ดูแลคนในครอบครัวให้มีความสุข มีความอุดมสมบูรณ์
ด้วยอาหาร และสัตว์เลี้ยง ตลอดรวมถึงความปลอดภัยจากภยันตราย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ระบบผลิต พบว่า คนม้งจะมีการเฉลิมฉลองผลผลิตที่เกิดขึ้นในรอบปี ซึ่งได้แก่ การปลูกข้าวไร่ 
และการปลูกข้าวโพด ก่อนจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิต คนม้งจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวิญญาณบรรพบุรุษ คือ 
จะเก็บเกี่ยวข้าวไร่ และข้าวโพด น ามาประกอบพิธีเซ่นไหว้ผีสือกลั้ง ซึ่งเป็นผีประจ าสายตระกูลแซ่ของตนที่บ้าน 
เพื่อให้วิญญาณบรรพบุรุษดลบันดาลให้พืชพรรณธัญญาหาร ตลอดถึงสัตว์เลี้ยง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการ
แสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับความเชื่อ  

ระบบคุณค่า คือ กระบวนการให้ความหมาย และความส าคัญของพฤติกรรมทางสังคม ผ่าน การ
ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือแบบดั้งเดิม ส่งผลต่อการจัดระเบียบของสายสัมพันธ์ทางสังคมที่ยึดโยงระหว่างคนใน
สายตระกูลแซ่ ให้เป็นหนึ่งเดียวของค าว่า “ฅนม้ง” โดยใช้ “ตู่ ซู้” และในเรื่องของ ความกตัญญู จะประกอบพิธี 
“เซี่ยเม่ง” การเซ้นไหว้วิญาญบรรพบุรุษ และปีใหม่ม้ง คือ จุดเริ่มต้นแห่งชีวิตใหม่ สุดท้ายในเรื่องของความมั่นคง 
ทางด้านจิตใจ และความปลอดภัยจากภยันตรายแก่คนในชุมชน  

และระบบความสัมพันธ ์คือ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของคนม้งเริ่มตั้งแต่ พิธีแต่งงาน พิธีเกิด พิธีตาย 
และการท าผี (การเจ็บป่วย/ห่วงใย) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับอ านาจเหนือ
ธรรมชาติ (ผี) ผ่านกระบวนการทางพิธีกรรม/ความเช่ือ เช่ือมโยงทางจิตวิญญาณให้คนม้งมีความผูกพัน มีความรู้สึก
เป็นหนึ่งเดียว เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพี่เป็นน้อง เป็นมิตรเป็นเครือญาติ และเป็นเพื่อนบ้าน ส่งผลต่อการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการแบ่งสันปันส่วน ตลอดรวมถึงการดูแลทุกข์สุขซึ่งกันและกัน   
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ในการนี้เป็นการยากที่จะแยกระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ออกจากกันได้ 

เนื่องจากทั้งสามระบบมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน และเป็นการอธิบายถึงความมีตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์
ม้งท่ีมีจารีตบนพ้ืนฐานของความเชื่อแบบดั้งเดิม 
 
 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบสังคม บนฐานประวัติศาสตร์ สู่ต านานในวิถีวัฒนธรรม
ชุมชนม้ง มีรายละเอียด ดังน้ี  

1. การปรับตัว พบว่า ความเชื่อแบบดั้งเดิมในเรื่องของอ านาจเหนือธรรมชาติ วิญญาณ (ภาพอดีต) 
คือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดความสัมพันธ์ โดยระบบอาวุโสของสายตระกูลแซ่ (ชายเป็นใหญ่) บนพื้นฐานของความ
เช่ือในเรื่องของวิญญาณบรรพบุรุษ ผ่านเรื่องการน าเสนอแบบท าให้เห็นและแสดงให้ดู จากรุ่นหนึ่งสู่ รุ่นหนึ่ง ส่งผล
ต่อการประกอบพิธีกรรม เช่ือมโยงเข้ากับระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ ที่สอดคล้องกับ
ประวัติศาสตร์ สู่ต านานในวิถีวัฒนธรรมได้อย่างเป็นองค์รวม 

2. การบรรลุเป้าหมาย พบว่า ระบบผลิตที่เป็นพิธีกรรมระดับครอบครัว ได้แก่ พิธีกินข้าวใหม่ มี
ความเกี่ยวข้องกับความกตัญญูกตเวที คือ จะมีการเซ่นไหว้ วิญญาณบรรพบุรุษ (ผีสือกลั้ง) ให้มากินข้าวก่อน 
ต่อจากนั้นสมาชิกของครอบครัวก็จะมากินข้าวร่วมกัน เป็นความผูกพันของกลุ่มเครือญาติ ส่งผลต่อถึงระบบคุณค่า 
ในการประกอบพิธี “ตู่ ซู้” (tus xub) เป็นพิธีกรรมในระดับสายสกุลแซ่ คือ ยุทธวิธีการสร้างส านึกร่วมของความเปน็
สายสกุลแซ่เดียวกัน มีผีบรรพบุรุษร่วมกัน เป็นพลังแห่งสายใยของความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุ ที่ทุกคนจะต้องช่วยกันฟัน
ฝ่าอุปสรรค์ร่วมกัน ในความเป็นพี่เป็นน้อง เป็นกลุ่มเครือญาติ ที่คนม้งทุกคนจะต้องช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน 
สุดท้าย คือ ระบบความสัมพันธ์ พิธีบ าเพ็ญกุศลศพ มีการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือแบบดั้งเดิม ท่ีสอดแทรกไป
ด้วยความกตัญญูต่อวิญญาณบรรพบุรุษ และรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์  

3. บูรณาการ พบว่า ชุมชนได้ร้อยเรียงเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ สู่ต านานที่ให้คนม้ง ทุกสายสกุล
แซ่ ต้องประกอบพิธีกรรมซึ่ง เกี่ยวข้องกับระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ มาก าหนดเป็นอัตลักษณ์ 
ในสายสัมพันธ์ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของ การจัดงานปีใหม่ม้ง มีการเล่นท่ีแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ความ
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์ มีวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม พร้อมกับเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับตนเองได้มีที่ยืน ณ 
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้อย่างสง่างาม 

4. การรักษาแบบแผน ชุมชนได้น าเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ สู่ต านานเรื่อง เก้าหมิกับเจ่าหนู่ 
(Nhauj Mim, Nraug Nus) สองพี่น้องแต่งงานกัน เมื่อลูกที่เกิดออกมาจะไม่มีความเป็นมนุษย์ คือ ไม่มีใบหน้า ไม่มี
แขน และไม่มีขา แต่เป็นรูปทรงกลมเหมือนลูกโป่งที่อ่อนปวกเปียก กลิ้งไป กลิ้งมาเท่านั้น ขึ้นมาเป็นกฎเกณฑ์ทาง
สังคมที่ส าคัญ คือ ห้ามแต่งงานในตระกูลแซ่เดียวกันอย่างเด็ดขาด จะท าให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุข อยู่อย่างล าบาก ถึงจะ
อยู่ต่างที่ ต่างถิ่นกันก็ตาม ให้ถือเสมือนเป็นพี่เป็นน้องร่วมสายเลือดพ่อแม่เดียวกัน และพิธีบ าเพ็ญกุศลศพ ที่
แสดงออกถึงอัตลักษณ์ ในเรื่องของการแต่งกายให้กับผู้ที่เสียชีวิต เพื่อที่จะได้เดินทางไปหาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไป
ก่อนหน้าแล้ว และพิธีการฆ่าวัว เพื่อให้เป็นต้นทุนส าหรับผู้ที่เสียชีวิตน าไปใช้ในภพภูมิหน้า ที่แสดงออกถึงความรัก 
และความกตัญญูกตเวที  
 สรุป ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบสังคม บนฐานประวัติศาสตร์ สู่ต านานในวิถีวัฒนธรรมพบว่า 
ระบบสังคมที่ให้ความส าคัญกับวิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ที่เกิดจากส านึกร่วมทางประวัติศาสตร์ที่มีผีบรรพบุรุษ
ร่วมกัน มาเป็นกลไกการก าหนดอัตลักษณ์ของคนม้ง และเราเรียกสิ่งนี้ว่า “หน้าที่” และเมื่อพิจารณาหน้าที่พ้ืนฐาน 
จะมีการอธิบายถึงสายใยแห่งความสัมพันธ์ของคนม้ง ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ พร้อมกับการส่งทอดมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมให้กับคนม้งรุ่น
อนาคต ที่เกิดจากการกระท า (ปฏิบัติให้เห็น) ได้อย่างลงตัวบนพื้นที่อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งปรากฏออกมาใน
รูปของอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม  
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อภิปรายผล  

1. ประวัติศาสตร์วิถีจารีตม้ง จะวางอยู่บนพ้ืนฐานความเช่ือแบบดั้งเดิม มีการจัดความสัมพันธ์โดยระบบ
อาวุโส มีประเพณีอันดีงามที่เช่ือมโยงเข้ากับระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ อย่างเป็นองค์รวม ท่ี
สามารถน ามาถักทอสายสัมพันธ์ของสายสกุลแซ่ บนพื้นฐานของความรัก และความผูกพันของความเป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์ม้ง อันมีขอบเขตที่ครอบคลุมต่อปรากฏการณ์ด้านอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ให้อยู่ในกรอบแห่ง “จารีตม้ง” 
และ “จารีตม้ง” คือ กฎหมายศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งจะปรากฏออกมาในรูปของความเชื่อแบบดั้งเดิมผ่านต านานสอดคล้องกับ 
ศิริพร ณ ถลาง (2559, ค าน า) กล่าวว่า การสืบทอดวัฒนธรรม และสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ถือเป็น
ความคิดสากลของมวลมนุษย์ชาติ โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศต้องพยายามหาวิธี  หรือ 
กุศโลบายในเรื่องการแสดงออก เพื่อประกาศและสืบทอดอัตลักษณ์ของชาติพันธ์ุของตนเองให้คงอยู ่

2. คนม้งได้น าอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ มาก าหนดเป็นวิถีปฏิบัติ พร้อมกับการปรับตัวให้สอดคล้อง
กับพ้ืนท่ีใหม่เพื่อให้สอดรับกับระบบสังคม ที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ พร้อมกับ
การส่งทอดมรดกวิถีวัฒนธรรมให้กับคนม้งรุ่นอนาคต ได้ด้วยวิธีการท าให้ดูและแสดงให้เห็น ซึ่งปรากฏออกมาในรูป
ของอัตลักษณ์ สอดคล้องกับศิริพร ณ ถลาง (2557, หน้า 366, 377-378) กล่าวว่า เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์วิถี
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม จะเกี่ยวข้องกับผู้มีอ านาจเหนือธรรมชาติ ที่ท าให้มนุษย์ต้องประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ 
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีด ารงอยู่ เพื่อใช้ในการสร้างขวัญ ก าลังใจ พร้อมกับรักษาสมดุลทางด้านจิตใจ และ
ประวัติศาสตร์วิถีชุมชน คือ กระบวนการเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ของตนได้มีที่ยืน สอดคล้องกับ  
จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต (2551, หน้า 60) กล่าวถึงหนา้ที่ของประวัติศาสตร์สามารถน ามาอธิบายว่า “เราคือใคร 
บรรพบุรุษของเราเป็นใคร” มีการอธิบายถึงสถานการณ์ และสถานภาพของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมที่สูงต่ า  
ไม่เท่ากันเพราะเหตุใด รวมไปถึงบทบาทในฐานะที่เป็น “บทบัญญัติ” แนวทางในการประกอบอาชีพต่างๆ ของแต่ละ
กลุ่มชนที่แตกต่างกัน มนุษย์จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ผ่านการรับรู้ จึงมีรูปแบบการรับรู้ และวัฒนธรรมเป็นตัวท าให้
เกิดความหมาย โดยส่งผ่านประสบการณ์ของบรรพบุรุษ ข้ึนอยู่กับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากการจัดกิจกรรมของคนม้งในพ้ืนที่จังหวัดตาก จะพบว่า กลุ่มชาติพันธ์ุมีประเพณีที่ดีงาม และมีชุด
ความรู้แบบดั้งเดิม สอดคล้องกับการท าวิจัย เรื่อง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผ่านประเพณี ตามปีปฏิทินกลุ่มชาติ
พันธุ์ม้งแบบมีส่วนร่วม  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  

จากผลการวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญในประเด็นทางประวัติศาสตร์ในวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติ
พันธุ์ ส่งผลการพัฒนา และต่อยอดในประเด็นของภูมิปัญญา สอดคล้องกับการท าวิจัย เรื่อง ศึกษาภูมิปัญญาการทอผา้
แบบดั้งเดิม ในวิถีวัฒนธรรมการแต่งกายจากใยกันชง (htaub maj) เพื่อการอนุรักษ์ วิถีแบบดั้งเดิมให้คงอยู่  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาอย่างยิ่งอย่าง ในการตรวจสอบโครงสร้างด้านเนื้อหา ภาษา 
พร้อมกับให้ค าแนะน า ปรึกษา ตลอดจนการตรวจสอบปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ดังนี้  

1) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ ประภัสสร ผู้อ านวยการส านักศิ ลปะ และวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ขุนทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
แม่สอด จังหวัดตาก  

3) ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนและวิจัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก  
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 ขอขอบคุณ ครูเนติกานต์ (หมี่) แซ่ม้า (ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง) ผู้ช่วยนักวิจัยท าหน้าที่ล่าม เก็บข้อมูล 
และตรวจสอบความถูกต้องทางประวัติศาสตร์ ผ่านต านาน 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่อง
บูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ  
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