
      วารสาร มจร การพัฒนาสังคม - 1 - ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายนม 2564 

การพัฒนาคนบนฐานอตัลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง : กรณศีึกษา บ้านเจดีย์โคะ ต าบลมหาวัน 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

People development through Hmong identity and culture: Case Study of  
Ban Chedi Ko, Mahawan Subdistrict, Mae Sot District, Tak Province 

 
สุรศักด์ิ บุญเทียน 

Surasak Buntian 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
Program in Social Development, Faculty of Humanities and Social Science  

Kamphaeng Phet Rajabhat University 
E-mail: Lung2555@gmail.com 

 
บทคัดยอ่ 

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาคน ความสัมพันธ์และการท าหน้าที่พื้นฐาน
ทางสังคมบนพื้นฐานอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง โดยมีระเบียบวิธีวิจัย คือ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ได้แก่ ผู้น าสายตระกูลแซ่ ปราชญ์หรือผู้แทนที่ชุมชนเคารพนับถือ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 วิเคราะห์ด้วยเทคนิควิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. อัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้งมีลักษณะเฉพาะ เสมือนจารีตหรือกฎหมาย
เช่ือมโยงกับระบบผลติ ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์อย่างเปน็องค์รวม 2. ความสัมพันธ์กับระบบสงัคม
พบการน าวัฒนธรรมแบบดั่งเดิมมาก าหนดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและท าหน้าที่พื้นฐาน 4 ประการ 
ได้แก่ (1) การปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมอย่างเป็นพลวัต (2) การบรรลุ
เป้าหมายทิศทางการพัฒนาคนด้วยระบบคุณค่าน ามาสร้างส านึกร่วมชาติพันธ์เดียวกัน (3) บูรณาการผ่านการ
สร้างความสัมพันธ์ของสายสกุลแซ่ตนเองและการรวมตัวของกลุ่มต่างสายตระกูลแซ่ แสดงถึงความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน (4) การรักษาแบบแผน ฟื้นฟู สืบทอดอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้งไว้ 3. อัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง คือ 
ฐานรากของการพัฒนาคนให้มีคณุภาพและคุณธรรม  
ค าส าคัญ : การพัฒนาคน, อัตลักษณ์, วิถีวัฒนธรรมม้ง  
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Abstract 
This research article aimed to analyze human development, social relation and 

fundamental functions through Hmong identity and culture. The research methodology was a 
qualitative research. The key-informants were an ancient lineage leaders, local intellectuals, 
and community respected people. The data was collected by interviewing and non-participant 
observation during 1st October 2018 to 30th September 2020 and was analyzed by content 
analysis technique. The finding showed that; 1) Hmong identity and culture were unique as 
tradition or law. Holistically linked to the production system, value system and relationship 
system. 2) Relationship with the social system, found that the traditional culture was used to 
define the behavior related to the way of life and perform the four basic functions as follows: 
(1) adaptation to dynamic social and culture change, ( 2) Goal attainment and direction of 
human development Through the value system to create a common sense of the same 
ethnicity, (3) Integration through the formation of self-surname relationships and reunification 
of inter-lineage groups, representing unity, (4) Pattern Maintenance and revitalization of Hmong 
identity and culture. 3) Hmong identity and culture, was the foundation of morality and quality 
human development. 
Keywords: Human development, Identity, Hmong culture 
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บทน า 
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย มีการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560-2579) ให้

สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุผล
ประโยชน์แห่งชาติ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุข
ของคนไทย สังคมไทยมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
(ส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร, 2560: 8) และเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยการวางเป้าหมายการ
พัฒนาให้คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ คน
ไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และคนไทยมีจิตส านึกพลเมืองมีทัศนคติและพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสงัคมไทย (ส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร
, 2560, หน้า 14) และยังสอดรับกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวนโยบายการพัฒนาของ
สหประชาชาติที่ประเทศไทยรับมาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา(Sustainable development goals : 
SDGs) ที่หลอมรวมนโยบายและประเด็นการพัฒนาประเทศ และยังช่วยฉายภาพการพัฒนาที่จะต้องเริ่มต้น
จาก “คน” ซึ่งเป็นศูนย์การของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์, 2561: 1)  
ในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบัน การพัฒนาชนบทถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาประเทศ ทิศทางการเร่งรัด
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมไทยที่ผ่านมาเป็นการพัฒนากระแสหลักตามแนวทางของระบบทุนนิยม (อุทัย ปริญญา
สุทธินันท์, 2561: 145) เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ โดยเร่งรัดการใช้ทรัพยากรจากพื้นที่  ป่าไม้ 
ทั้งบนดินและใต้ดิน มีการปรับปรุงที่ดิน การพัฒนาปรับปรุงสายพันธ์พืชและสัตว์ในภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม ท าให้มนุษย์กลายเป็นผู้บริโภคที่ส าคัญในวิถีวัฒนธรรมใหม่ ที่อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มผลผลิตมีการเคลื่อนย้ายทุน ทรัพยากรและแรงงานอย่างชัดเจน เกิดการยอมรับและ
ปฏิบัติตามจนเป็นพฤติกรรมบริโภคนิยม (อุทัย ปริญญาสุทธินันท์, 2561: 146) และการพัฒนาภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์เต็มรูปแบบที่ประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่ขณะนี้ ภาพสะท้อนบางส่วนของการพัฒนาส่งผลกระทบ
ด้านบวกต่อชุมชนท้องถ่ิน ในกรณีที่สามารถปรับตัวและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนเองไว้ได ้ ไม่ลื่นไหลไปตาม
กระแสหลัก ยังคงให้ความส าคัญกับการพึ่งตนเอง จนเกิดเป็นกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ว่าด้วยความสัมพันธ์
ทางสังคมในแง่ของความเป็นปึกแผ่น (solidarity) (สุภางค์ จันทวานิช, 2559: 40) เป็นความสัมพันธ์เชิงกลไก
ของระบบสังคม และหน้าที่แบบพึงพาที่สมาชิกทุกคนจะต้องช่วยกัน กล่าวคือ กลุ่มของกิจกรรมที่ด าเนินไป
เพื่อสนองความต้องการของระบบสังคม  Parsons เสนอว่าในระบบสังคมนี้มีหน้าที่ คือ มีการท ากิจกรรม แต่
กิจกรรมนี้ท าเป็นกลุ่มๆ  และท าเพื่อสนองความต้องการของระบบ โดยพิจารณาจากหน้าที่พื้นฐาน 4 ประการ 
ประกอบด้วย การปรับตัว (Adaptation) การบรรลุ เป้าหมาย  (Goal Attainment) การบูรณาการ 
(Integration) และการรักษาแบบแผน (Latency หรือ Pattern Maintenance) (Parson อ้างถึงใน สุภางค์ 
จันทวานิช, 2552: 165-167)  

ภายใต้สถานการณ์การพัฒนาดังล่าวข้างต้น ในมิติทางมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรมให้
ความส าคัญกับวิถีชีวิตของมนุษยแ์ละอัตลักษณ์ ที่ปรากฏข้ึนมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการด ารงอยูข่อง
ตนเอง ในด้านวิถีวัฒนธรรมต้องอาศัยมุมมองในมิติด้านคติชนวิทยา จะช่วยสะท้อนสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในสังคมได้อย่างชัดเจนในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามบริบท เงื่อนไข สิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่จะเป็นตัว
ก าหนดให้เกิดวิถีวัฒนธรรมของมนุษย์ (นิยพรรณ (พลวัฒนะ) วรรณศิริ, 2550: 16 และ สุขเกษม ขุนทอง, 
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2557: 1) และในด้านอัตลักษณ์ จะถูกสร้างข้ึนโดยกระบวนการทางสังคม เมื่อตกผลึกแล้วอาจมีความหมาย
คงที่ ปรับเปลี่ยน หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนรูปแบบใหม่ โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร้างและสืบทอด ทั้งนี้
ข้ึนอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีคนหรอืกลุม่คนอื่นๆ  โดยจะพบเห็นอัตลักษณ์ใน 2 ลักษณะ คือ 
1) อัตลักษณ์มีทั้งเป็นระดับปัจเจก (Individual) บุคคลคนหนึ่งอาจจะมีหลายอัตลักษณ์อยู่ในตัวเอง เช่น เพศ
สภาพ ส านึกความเป็นชาติ  กลุ่มชาติพันธ์ุ ช่วงช้ันทางสังคม อาชีพ และศาสนา เป็นต้น และ 2) อัตลักษณ์ร่วม
ของกลุ่ม (Collective) จะถูกสร้างบนพื้นฐานของความเหมือนกันของกลุ่ม ในมิติน้ี อัตลักษณ์ จึงเป็นเรื่องของ
การใช้สัญลักษณ์ (Symbols) เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์เกี่ยวกับมิติ “ภายใน” ของความเป็นตัวตน
อย่างมาก ทั้งในด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เพราะมนุษย์ให้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายเกี่ยวกนั
ตนเองในกระบวนการที่เขาสัมพนัธ์กับวัฒนธรรมอื่นๆ ในแต่ละกลุ่มชน และในแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุจะมีลักษณะ
และรูปแบบของวิถีวัฒนธรรมเฉพาะ (Cultural Traits) ที่เป็นของตนเอง (วสันต์  ปัญญาแก้ว, 2559: 50 ; 
จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, 2551: 60 ; ศิราพร ณ ถลาง, 2552: 34, 181) การบ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ 
และมีติดตัวมาตั้งแต่เกิด เป็นต้นว่า ความผูกพันระบบเครือญาติ ศาสนา ภาษา และพฤติกรรมทางสังคม เป็น
ลักษณะร่วมเฉพาะของคนกลุ่มเดียวกัน ซึ่งยังคงเป็นภาพน่ิง และมีความเป็นพลวัตของกลุ่มคนและวัฒนธรรม 
ถึงแม้จะมีเส้นแบ่งความเป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม แต่คนก็สามารถข้ามไปมาระหว่างวัฒนธรรม
ได้ และการที่สมาชิกในกลุ่มชาติพันธ์ุหนึ่งๆ จะบอกว่าตนเองเป็นใครนั้น ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์
เชิงอ านาจที่พวกเขามีกับกลุ่มอื่นๆ ด้วย และเป็นการหล่อหลอมที่มีความยาวนานของความรู้สึกร่วมกันใน
สายเลือด (Shared Descent) ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของภาษา ต านานและหรือนิทานที่สมาชิกในกลุ่มเช่ือว่า
มีจุดก าเนิดร่วมกัน และบริบททางประวัติศาสตร์ร่วมที่สมาชิกในกลุ่มชาติพันธ์ุประสบมาด้วยกัน และตลอด
รวมถึงจิตส านึกร่วมทางประวัติศาสตร์ (Historical Consciousness) เป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดอัตลักษณ์
ทางชาติพันธ์ุ (Ethnic Identity) ดังนั้น อัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรม จึงเป็นเรื่องของความคิด ความเช่ือที่ก าหนด
พฤติกรรมการกระท าของมนุษย์ เป็นปัจจัยหล่อหลอมให้เกิดการพฒันา และเป้าหมายสูงสุดของการพฒันา คือ 
การพัฒนาคน (ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ, 2551: 328)  

จังหวัดตาก ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่าง มีกลุ่มชาติพันธ์ 6 ชนเผ่า ได้แก่ กระเหรี่ยง ม้ง (แม้ว) มูเซอ 
(ลาหู่)  อีก้อ (อาข่า) ลีซู (ลีซอ)  เย้า (เมี่ยน) (ส านักงานจังหวัดตาก, 2562) โดยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเขต 
อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ อ าเภอแม่ระมาด อ าเภออุ้มผาง และอ าเภอท่าสองยาง ในเขตอ าเภอแม่สอด ถูก
ก าหนดให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เป็นต าแหน่งในการพัฒนาส าคัญของจังหวัดตากและของภาคเหนือ 
(ส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร, 2560, หน้า 65) และยังมกีลุ่มชาติพันธ์อาศัยอยู่จ านวนมาก ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อ
การพัฒนาดังกล่าว ทั้งนี้ เขตต าบลมหาวัน สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงเป็นที่อยู่ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และเผ่า
กระเหรี่ยง โดยเฉพาะหมู่บ้านเจดีย์โคะ ต าบลมหาวัน เป็นชุมชนที่มีกลุ่มชาวไทยภูเขาเผ่าม้งใหญ่ที่สุดในเขต
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก (องค์การบริหารส่วนต าบลมหาวัน, 2562)   

โดยสรุป จะเห็นได้ว่าบ้านเจดีย์โคะ ต าบลมหาวัน เป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่นที่สุดและเป็นชุมชนม้งแห่งเดียวในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า 
อัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมม้ง ของบ้านเจดีย์โคะ ต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีลักษณะเป็น
อย่างไร มีความสัมพันธ์กับระบบสังคม และการท าหน้าที่ทางสังคมอย่างไร ทั้งนี้ หากจะน าแนวคิดดังกล่าวมา
พัฒนาคน ควรเป็นอย่างไร โจทย์ทั้งหมดน้ี จะน าไปสู่ทิศทางการพัฒนากลุ่มชาติพันธ์ม้งให้สามารถด าเนินวิถี
ชีวิตภายใต้ความเป็นพหุวัฒนธรรมในบริบทของอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ยังประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
และสังคมต่อไปในอนาคต   
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง บ้านเจดีย์โคะ ต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
2. เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ทางสังคมและการท าหน้าที่พื้นฐานบนฐานอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง 

บ้านเจดีย์โคะ ต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
3. เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาคนบนฐานอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง บ้านเจดีย์โคะ ต าบลมหาวัน

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ) ได้ก าหนดแนวทางการเก็บ
รวบรวมข้อมูลไว้ ดังนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ศึกษาในกลุ่มเป้าหมายส าคัญ (Key Informants) ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้อาวุโสและ
หรือผู้น าสายตระกูลแซ่ ปราชญ์ชุมชน หรือผู้แทนที่มีความรู้ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง ที่ชุมชนให้
ความเคารพนับถือ โดยมีช่ือในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่บ้านเจดีย์โคะ ต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตากคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล ด้วยเทคนิคสังคมมิติ (Sociogram) ได้จ านวนทั้งสิ้น 8 คน 

เครืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. การวิเคราะห์เชิงเอกสาร (Documentary analysis) โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

จากเอกสารข้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการพัฒนาคน ความสัมพันธ์ทางสังคมและการท า
หน้าที่บนฐานอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง  

2.การสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่น ครบถ้วนและ
ยอมรับได้ในทางวิชาการ ผู้วิจัยจึงน าไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) โดยเสนอให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย 2) ผู้ ช่วยศาสตราจาย์ ดร.สุขเกษม ขุนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมประเพณีกลุ่มชาติพันธ์ และ 3) ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร-แม่สอด จังหวัดตาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกลุ่มชาติพันธ์ม้ง ไดต้รวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ของค าถามในแต่ละข้อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัยในครั้งนี้ และได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขแล้วจึง
น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  

3. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้เข้าไปร่วมสังเกตกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดข้ึนตามสมควร 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ประสานงานกับล่าม (นางสาวเนติกานต์ แซ่ม้า) ซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มชาติพันธ์ุม้งในฐานะผู้ช่วย

นักวิจัย เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญและใช้ภาษาม้งในชีวิตประจ าวัน) เพื่อท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การ
วิจัย และแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ประสานงานกับผู้น าชุมชน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพื่อด าเนินการจัดเก็บข้อมูล  
3. ด าเนินการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม

ประเพณีที่เกิดข้ึนในพื้นที่ มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(triangulation) ผ่านล่าม และนักวิชาการที่มีองค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง  สรุปข้อมูลและคืน
ข้อมูลทั้งหมดให้กับผู้ให้ข้อมูลได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาอีกครั้ง แล้วจึงน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์
และสรุปผลต่อไป  
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) ได้แก่     

การตีความ การจ าแนกชนิดหมวดหมู่ วิเคราะห์ เปรียบเทียบลักษณะข้อมูล การหาความเกี่ยวโยงของปรากฏ
การและข้ันตอนต่างๆ หาค าอธิบาย การสังเคราะห์และสร้างข้อสรุป  
 
สรุปผลการวิจัย  

1. อัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง พบว่า ช่วงปลายสมัยรัฐกาลที่ 5 ชาวม้งเดินทางมา
จากประเทศจีนตอนใต้ หนีภัยการสู้รบและความขัดแย้ง ผ่านประเทศลาวเข้ามาประเทศไทยเพื่อหาพื้นที่ท ากนิ
แถวจังหวัดแพร่และน่าน จนพื้นที่ท ากินขาดสมบูรณ์ไม่เพียงพอต่อการบริโภค จึงย้ายมาที่อ าเภอเข้าค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีบางกลุ่มย้ายข้ึนมาหาพื้นที่ท ากินที่อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร บางกลุ่มไป 
อ าเภอแม่สอด อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และบางส่วนขยายถ่ินฐานไปที่อื่นบ้าง จนมาถึงปัจจุบัน 

 1.1 ด้านการจัดความสัมพันธ์ คนม้ง มีความผูกพันทางสายเลือดเหนียวแน่น สะท้อนผ่านค า
บอกเล่าของผู้อาวุโสตระกูลแซ่ ว่า “พวกเราชาวม้งในอ าเภอแม่สอด มี 9 สายตระกูลแซ่ ได้แก่ แซ่ม้า แซ่จาง 
แซ่ย่าง แซ่ท้าว แซ่กือ แซ่ว่าง แซ่หาง แซ่หลี และ แซ่ซ้ง  จะสืบทอดจากทางฝ่ายพ่อ คนในครอบครัวทุกคน 
จะต้องใช้สกุลแซ่ของพ่อและญาติทางสายเลอืดพ่อจะเปน็ผู้สบืสกุลแซต่่อๆ ไป” (ผู้อาสุโสตระกูลแซ่, สัมภาษณ์
, 10 ธันวาคม 2561) จึงเป็นที่มาของการจัดระเบยีบสงัคมแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับครัวเรือน จะใช้
ระบบอาวุโส (ชาย) ในบ้านเป็นหลัก เช่น บิดาและหรือมารดาจะมีอ านาจในการตัดสินใจเป็นอันดับแรก 
รองลงมา คือ พี่มีอ านาจการตัดสินใจเหนือน้องๆ และสิ่งส าคัญ คือ ผู้ชายจะมีอ านาจการตัดสินใจมากกว่า
ผู้หญิง 2) สายตระกูลแซ่ จะมีผู้อาวุโสประจ าตระกูลเป็นตัวแทนในการตัดสินใจ เรื่องราวต่างๆ ตลอดรวมถึง
เป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือของสายตระกูลของตนเอง และ 3) ระหว่างสายตระกูลแซ่ จะมี
หน้าที่ไกล่เกลี่ย กรณีเกิดข้อพิพาทภายระหว่างสายตระกูลแซ่  

 1.2 ด้านความเช่ือ กลุ่มชาติพันธ์ุม้งเช่ือในเรื่องของผีบรรพบุรุษ และวิญญาณเจ้าที่ (ผี) แบบ
ดั้งเดิม เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ (ผลผลิต) และคนกับวิญญาณบรรพบุรุษ เป็นการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเครือญาติ และความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและสัตว์เลี้ยง รวมถึงการ
ปกป้องคุ้มครองดูแลคนในครอบครัวและคนในสายตะกูลแซ่ ในประเด็นน้ีผู้อาวุโสของชุมชนได้สะท้อนให้เห็น
ถึงวิญญาณบรรพบุรุษ ไว้ว่า “คนม้งจะนับถือผี คือ วิญญาณบรรพบุรุษ ประจ าตระกูลของเรา ที่อาศัยอยู่
ภายในบ้าน 5 ตน คือ 1) ผีสือกลั้ง จะสิงสถิตอยู่บริเวณฝาบ้าน ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับประตูทางออกหลัก 2) ผี
เสากลางบ้าน เปรียบเสมือน เสาเอกของบ้าน เช่ือว่าเป็นตัวแทนของความมั่นคงของสมาชิกในครัวเรือน 3) ผี
ประตูหน้าบ้าน จะสิงสถิตอยู่ที่บานประตูหลักของบ้านเท่านั้น เพื่อคอยคุ้มครองดูแลมิให้สิ่งไม่ดีจากภายนอก 
4) ผีเตาไฟเล็ก จะอาศัยอยู่บริเวณพื้นดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งเตาไฟ เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย และสุดท้าย คือ 5) ผีเตาไฟใหญ่ จะอาศัยอยู่บริเวณพื้นดินเป็นที่ตั้งของเตาไฟขนาด
ใหญ่ ส าหรับประกอบอาหารเลี้ยงสัตว์ เป็นสัญลักษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์ในสัตว์เลี้ยง”      (ผู้อาวุโสของ
ชุมชนม้ง, สัมภาษณ์, 10 ธันวาคม 2561) นอกจากนี้ ความเช่ือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ าหมู่บ้าน ยังพบว่า กลุ่มชาติ
พันธ์ุม้งยังให้ความส าคัญกับวิญญาณเจ้าที่ (ผี) “ชะเช่ง” คนม้งจะสร้างศาลไว้ท้ายหมู่บ้านติดกับล าน้ า เป็นศาล
ที่ก าเนิดข้ึนพร้อมกับการสร้างหมู่บ้านครั้งแรก เพื่อปกปักษ์รักษาหมู่บ้านให้อยู่ในสภาวะปกติสุขตลอดไป ทุกๆ 
ปีจะมีการเซ่นไหว้ทุกปี ในประเด็นนี้ “ชะเช่ง” เปรียบเสมือน “หลักเมือง” ของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง  

  1.3 ด้านประเพณีและการแต่งกาย ชุมชนคนม้งยังคงรักษาและสืบทอดประเพณีต่างๆ ไว้
อย่างเหนียวแน่น ผ่านค าบอกเล่าของปราชญ์ชุมชนม้งว่า “ชาวม้งมีการแต่งกาย และประเพณีที่สืบทอดมาจาก
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บรรพบุรุษตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องท าตามเพราะจะเกิดผลดีต่อพวกเรากันเอง” (ปราชญ์ชุมชนม้ง, 
สัมภาษณ์, 11 ธันวาคม 2561) ประเพณีต่างๆ ที่ส าคัญและสืบทอดกันมาจนถึงปจัจบุัน ได้แก่ 1) ประเพณีการ
แต่งงาน มีกฎเกณฑ์ส าคัญ คือ ห้ามแต่งงานในตระกูลแซ่เดียวกันอย่างเด็ดขาด จะท าให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุขอยู่
อย่างล าบาก และพิธีแต่งงานจะต้องไหว้หรือท าพิธีต่อหน้าผีบรรพบุรุษประจ าตระกูล ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง 
2) ประเพณีการเกิด เด็กม้งที่เกิดใหม่จะต้องท าพิธีเรียกขวัญพร้อมกับตั้งช่ือให้ และจะกระท าต่อเมื่อเด็กเกิดได้
แล้ว 3 วัน หัวหน้าครอบครัวจะประกอบพิธีต่อหน้าผีบรรพบุรุษประจ าตระกูลให้มาปกป้องคุ้มครอง 3) 
ประเพณีการตาย จะประกอบพิธี ณ บ้านของผู้ตาย ญาติจะท าการล้างหน้าและอาบน้ าให้กับผู้ตายพร้อมกับ
แต่งตัวให้ตามประเพณี จากนั้นก็น าศพไปวางไว้ที่แคร่ไม้ เรียกว่า “ม้าผี” วางศพไว้ตรงหน้าหิ้งผีสือกลั้ง หัน
ศีรษะไปทางผีเตาไฟใหญ่ พร้อมกับถักรองเท้าคู่ใหม่ซึ่งท าจากใยกันชง (Htaub maj) ให้อีก 1 คู่ ส าหรับใช้ใน
การเดินทาง และมีการน าผ้าแดงมาปิดหน้าของผู้ตาย (ปิดบริเวณหน้าผากคลุมศีรษะของผู้ตาย) มีการสวดศพ
เป็นเรื่องเล่าต่างๆ ที่กล่าวถึงการช้ีน าทางให้กับผู้ตาย เพื่อที่จะได้กลับไปหาบรรพบุรุษของตนเอง 4) ประเพณี
การท าผี “อัวเน้ง” (ua neeb) ในกรณีที่มีคนในบ้านป่วย หัวหน้าครอบครัวจะเชิญผู้ประกอบพิธี (หมอผี) มา
ท าพิธีต่อหน้าผีสือกลั้ง เครื่องเซ่นไหว้ เพื่อให้เป็นสิ่งแทนให้กับคนที่ป่วย (แลกเปลี่ยน) เป็นเสร็จพิธี 5) 
ประเพณีการกินข้าวใหม่ “น้อหมอเบ้ชะ” พิธีกรรมระดับครอบครัวที่สื่อถึงความกตัญญู มีการเซ่นไหว้ให้ผี
บรรพบุรุษประจ าตระกูลได้กินก่อน เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของผล
ผลผลิตที่จะเกิดข้ึน 6) ประเพณี “ตู่ ซู้” (tus xub) เป็นพิธีกรรมสร้างความสัมพันธ์ในระดับสายสกุลแซ่
เดียวกัน เริ่มประกอบพิธีกรรม ข้างแรม 29 ค่ า (แรม 14 ค่ า) เดือน 9 ของทุกปี เป็นการสร้างส านึกร่วมและ
อุดมการณ์ของทุกคนในตะกูลจะต้องร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ให้ได้ 7) ประเพณีประจ าปี (ปีใหม่ม้ง) เป็น
ระบบคุณค่าที่ให้ความส าคัญกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ประเพณีจะเริ่มขึ้นเมื่อ 1 ค่ า เดือน 2 ซึ่งจะตรงกับเดือน
ธันวาคม จะมีการเรียกขวัญตอนเย็นตอนกลางคืน แรม 15 ค่ า เดือน 1 พอรุ่งเช้า ข้ึน 1 ค่ า ทุกคนก็จะเปลี่ยน
เสื้อผ้าชุดใหม่ที่ได้เตรียมไว้ เป็นการเริ่มชีวิตใหม่ ในปีพุทธศักราชใหม่ โดยมีความเช่ือว่าจะได้พบแต่สิ่งดีๆ เข้า
มาในชีวิตตนเองและครอบครัว 8) การแต่งกาย “ผู้ชาย” สวมเสื้อตัดเย็บพอดีตัวสั้นถึงเอว แขนยาวถึงข้อมือ 
บางคนติดแถบผ้าขาวขนาด 2-3 นิ้วที่ปลายแขนเสื้อ เสื้อส่วนใหญ่ไม่ผ่าอกกลางแต่ผ่าอกข้างจากต้นคอมาถึง
เอวซ้าย ส่วนกลางเกงมีลักษณะเดียวกับการเกงจีนยาวถึงข้อเท้า มีเป้ากว้างตัดอย่างหลวมๆ นิยมคาดเอวด้วย
ผ้าผืนใหญ่สีแดง ปลายข้างหน้าเป็นลายถักเครื่องประดับผู้ชายจะมีปอกคอเงินประดับกายทุกคน แสดงถึงชาติ
พันธ์ม้ง และเงินสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นคนขยันท ามาหากิน ในส่วนของ “ผู้หญิง” สวมกระโปรงจีบรอบเอว
สั้นมีความยาวเสมอเข่า และมีผ้าปิดหน้ามามัดข้างหน้าและมีผ้ามัดเอวมามัดไว้ด้านหลัง ลวดลายกระโปรงจะ
เป็นรูปรอยเท้าช้าง เท้าเสือ แมงมุม และดอกฝิ่น ส่วนศีรษะจะเกล้าผมมีปิ่นปัก ใช้ผ้าด ามีลวดลายพันผมไว้ 
ส่วนเสื้อแขนยาวสีด าถึงข้อมือ ข้างหลังมีปกผ้าลายสี่เหลี่ยม ยาวประมาณ 1 คืบ ส่วนลายผ้าส่วนใหญ่จะเป็น
ดอกไม้ คล้ายตัวอักษรภาษาโบราณ พื้นจะมีสีด าลวดลายปักเพิ่มเติม และในส่วนเครื่องประดับผู้หญิง ได้แก่ 
ปลอกเงิน (1,3 และ 5 ห่วง) ตุ้มเงิน เข็มขัดเงิน แหวน จะใส่มากน้อยข้ึนอยู่กับฐานะครอบครัว  

  1.4 ด้านการเล่น คือ “การโยนลูกช่วง” เป็นการฝึกในเรื่องของความเป็นเจ้าของ กล่าวคือ 
รู้จักให้และการรู้จักรับ จะปรากฏออกมาในเรื่องของความรัก และการแบ่งปัน เป็นระบบความสัมพันธ์บน
พื้นฐานที่ทุกคนจะต้องดูแลพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน “การตีลูกข่าง” ฝึกในเรื่องของ การรู้แพ้-
รู้ชนะ และการให้อภัย เป็นรูปแบบของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของกฎกติกาทางสังคม และ “การร้องเพลง”
สื่อถึงวิถีแบบดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่ใช้เพื่อสร้างสายใยแห่งความสัมพันธ์ในลักษณะของการเฉลิมฉลอง และ
เพื่อลดช่องว่างของความห่างของสายตะกูลแซ่ให้เหนี่ยวแน่นและเป็นหนึ่งเดียว  
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สรุปอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง อาจกล่าวได้ว่า เป็นองค์ประกอบการคัดสรรค์ทางประวัติศาสตร์   
มีการจัดความสัมพันธ์บนพื้นฐานระบบอาวุโส มีความเช่ือในเรื่องของวิญญาณบรรพบุรุษ รักษาไว้ซึ่งประเพณี 
การแต่งกายและการเล่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทั้งหมดมาจากฐานความเช่ือแบบดั่งเดิมที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อ
กันมา เปรียบเสมือน “จารีต” หรือ “กฎหมาย” ของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของความ
เช่ือมโยงกับระบบผลิต ระบบความสัมพันธ์ และระบบคุณค่าอย่างเป็นองค์รวม ดังนี้ 1) ระบบผลิต จะพบการ
เฉลิมฉลองผลผลิตที่เกิดข้ึนในรอบปี เช่น ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด ก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคน บนฐานคิด “ความกตัญญ”ูและการเก็บเกี่ยวต้องน ามาประกอบพิธีเซ็นไหว้ผีสือกลั้ง ซึ่งเป็น
ผีประจ าสายตระกูลของตน เพื่อดลบันดาลให้พืชพรรณธัญญาหารตลอดจนสัตว์เลี้ยง มีความอุดมสมบูรณ์ 
สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับความเช่ือ 2) ระบบความสัมพันธ์ เริ่มต้น
ตั้งแต่ประเพณีการเกิด การแต่งงาน การตาย และประเพณีการท าผี (การเจ็บป่วย/ห่วงใย) ประกอบพิธีตาม
ความเช่ือแบบดังเดิม เช่ือมโยงจิตวิญญาณให้เกิดความผูกพันเป็นพี่น้อง กลุ่มเครือญาติขนาดใหญ่ สร้างความ
เป็นหนึ่งเดียวกันในการดูแลทุกข์สุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับ
ธรรมชาติ และคนกับวิญญาณบรรพบุรุษ 3) ระบบคุณค่า สะท้อนการให้ความหมายของการแสดงออกทาง
พฤติกรรมสังคม ผ่านการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือแบบดั่งเดิม จะส่งผลต่อการจัดระเบียบความสัมพันธ์
ของคนในสายสกุลแซ่ให้เป็นหนึ่งเดียว เช่น ประเพณี “ตู่ ซู้”เป็นการสร้างส านึกร่วมในสายตระกูลเดียวกัน ทุก
คนต้องช่วยเหลือฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกัน นอกจากนี้  ในด้านการแสดงถึงพลังกลุ่มชาติพันธ์ม้ง (ทุกสาย
สกุลแซ่) เพื่อสร้างความมั่นคงทางจิตใจ ความปลอดภัยจากภัยต่างๆ ความมั่นคงในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ
วิญญาณเจ้าที่ มีการเซ้นไหว้ “ชะเช่ง” (เจ้าที่หลักเมือง) สะท้อนความสัมพันธ์ของคนกับคน คนกับความเช่ือ
วิญญาณเจ้าที่  ทั้งหมดจึงเป็นภาพสะท้อนของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ในการสร้างตัวตนบนฐานของ“อัตลักษณ์วิถี
วัฒนธรรม”ให้อยู่อย่างปกติสุข มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี 

2. ความสัมพันธ์ทางสังคม และการท าหน้าท่ีพ้ืนฐานบนฐานอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง  
ความสัมพันธ์ทางสังคมบนฐานอัตลกัษณ์วิถีวัฒนธรรมมง้ พบว่า คนม้งให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม

และความเช่ือแบบดั้งเดิมที่เกิดจากส านึกร่วมทางประวัติศาสตร์น ามาก าหนดพฤติกรรมการปรับตัวในการ
ด าเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม ค้นม้งเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “หน้าที่” และเมื่อพิจารณาการท าหน้าที่ จะสามารถ
อธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนม้งซึ่งเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงในวิถีในเชิงระบบสังคม เช่น 1) ระบบผลิต คือ 
รูปแบบการประกอบพิธี “ตู-่ชู้” ที่ให้ความส าคัญกับความวิญญาณบรรพบุรุษ 2) ระบบความสัมพันธ์ คือ กลุ่ม
เครือญาติที่มีสายสกุลแซ่เดียวกันทุกคนต้องเข้ามารว่มพิธีกรรม ที่แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน และความ
ห่วงหา และ3) ระบบคุณค่า คือ การส่งมอบมรดกทางวิถีวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นอนาคต ผ่านการปฏิบัติจริงซึ่ง
ปรากฏออกมาในรูปของการมีส่วนร่วม และในการศึกษานี้ ยังพบการท าหน้าที่พื้นฐานบนฐานอัตลักษณ์วิถี
วัฒนธรรมม้ง 4 ประการ กล่าวคือ 1) การปรับตัว (Adaptation) การจัดระบบของความสัมพันธ์ ที่มีอยู่ใน
ชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างเป็นพลวัต และหากมีสิ่งต่างๆ 
ที่แปลกปลอม และไม่ตรงกับความต้องการ ชุมชนจะสร้างกลไกทางสังคมขึ้นมาเพื่อด าเนินการจัดระเบียบทาง
สังคม โดยการเลือก รับ ปรับ และใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อสร้างความสมดุล  2) การบรรลุ
เป้าหมาย (Goal Attainment) สะท้อนถึงทิศทางของกระบวนการพัฒนาคน (ด้านวัตถุ และจิตใจ) โดยน า
ระบบคุณค่า เข้ามาสร้างจิตวิญญาณและส านึกร่วมของคนม้งให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความรู้สึกเป็นพี่ เป็น
น้อง เป็นกลุ่มเครือญาติ ส่งผลต่อความเอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ การแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สร้างความรู้สึก
เป็นหนึ่งเดียวให้กับกลุ่มชาติพันธ์ุของตนเอง 3) บูรณาการ (Integration) ให้ความส าคัญกับการสานพลังใน
สายสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องและทับซ้อนกับอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง ผ่านระบบผลิต 
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ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับวิญญาณบรรพบุรษุ น าไปสู่
การสร้างความสัมพันธ์ของสายตระกูลแซ่ตนเองและการรวมตัวของกลุ่มต่างสายตระกูลแซ่ เพื่อแสดงถึงความ
เป็นหนึ่งเดียวกัน และ 4) การรักษาแบบแผน (Latency หรือ Pattern Maintenance) การสร้างหรือจัดท า
ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มชาติพันธ์ุม้งที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าของความเป็นหนึ่งเดียว อันได้แก่ อัตลักษณ์วิถี
วัฒนธรรม เพื่อการธ ารง รักษา ฟื้นฟู และสืบต่อไป  

สรุปความสัมพันธ์ทางสังคมและการท าหน้าที่พื้นฐานบนความสัมพันธ์ทางอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรม 
คือ กลไก การถักทอสายสัมพันธ์บนพื้นฐานของความเช่ือแบบดั้งเดิม (ผีบรรพบุรุษร่วมกัน) มาก าหนด
พฤติกรรมในการประกอบพิธีกรรมหรือการท าหน้าที่ของคนม้ง ซึ่งจะเช่ือมโยงกับวิถีของระบบผลิต ระบบ
ความสัมพันธ์ และระบบคุณค่า เป็นการตอกย้ าถึงพลังของกลุ่มชาติพันธ์ุม้งที่มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ 

3. การพัฒนาคนบนฐานอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง การอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง จะ
ปรากฏออกมาในรูปของความเช่ือแบบดั้งเดิม มีการจัดความสัมพันธ์ด้วยระบบอาวุโส (หัวหน้าครอบครัว และ
ผู้น าสายตะกูลแซ่) ผ่านเรื่องเล่าแบบมุขปาฐะ มาก าหนดเป็นวิถีวัฒนธรรม และที่เห็นเด่นชัด คือ ประเพณีงาน
ศพ ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีตู่-ชู้ และประเพณีปีใหม่ม้ง ที่เกี่ยวกับการจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
คน และการเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ (ระบบผลิต) อันมีกลไกของความเช่ือในวิญญาณบรรพ
บุรุษ ที่ดลบัลดาลให้มีอาหาร มีน้ า มีสัตว์ไว้กินไว้เซ่นไหว้บรรพบุรุษตลอดไป ซึ่งวิถีวัฒนธรรมดังกล่าวจะซึมซับ
อยู่ในคนรุ่นอนาคตด้วยวิธีการท าให้เห็นและแสดงให้ดู มีความเกี่ยวโยงถึงการพัฒนาคน ทั้งทางด้านวัตถุ 
(รูปธรรม) และจิตใจ (นามธรรม) ซึ่งปรากฎออกมาในรูปของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อย่างเป็นพลวัต 

สรุปเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคน อยู่บนหลักความเช่ือแบบดั้งเดิม คือ กระบวนธ ารงไว้ซึ่ง อัต
ลักษณ์วิถีวัฒนธรรม โดยเริ่มต้นที่ “ประเพณีการเกิด” และจุดสิ้นสุดที่ “ประเพณีตาย” ซึ่งปรากฏออกมาใน
รูปของระบบผลิต ระบบความสัมพันธ์ และระบบคุณค่า อันเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาคน (รูปธรรม และ
นามธรรม) ในกรอบของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างเป็นองค์รวม สะท้อนผ่านค าบอกเล่าของผู้น า
ชุมชนม้ง ว่า “เป้าหมายสูงสุดของเราคือ การท าให้ลูกหลานเราเติบโตมาเป็นคนดีและมีคุณธรรม ด าเนินชีวิต
ตามวัฒนธรรมประเพณีที่สั่งสอน สืบทอด ส่งต่อกันมาจากบรรพบรุุษ” (ผู้น าชุมชนม้ง, สัมภาษณ์, 11 ธันวาคม 
2561) ส่งผลต่อกลุ่มชาติพันธ์ุม้งใน 2 ประการ คือ ประการแรกด้านคุณภาพ กล่าวคือ คนม้งมีความรู้ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย์ ผ่าน วิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม มีการจัดความสัมพันธ์ 
ความเช่ือ ประเพณี และการแต่งกายตลอดรวมถึงภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ เป็นมรดกที่
บรรพบุรุษได้สร้างสมน ามาใช้ได้โดยปกติส าหรับตนเอง ครอบครัว และกลุ่มชาติพันธ์ุ ทั้งนี้ การเข้าร่วมใน
กิจกรรมที่ผู้น าสายสกุลแซ่จะเป็นผู้ก าหนด ประการที่สองด้านคุณธรรม สะท้อนให้เห็นผ่านค ากล่าวของผู้
อาวุโสในชุมชม้งว่า “พวกเราจะประพฤติตัวอยู่ตามวัฒนธรรมประเพณีที่บรรพบุรุษสั่งสอนมา ลูกหลานเราทุก
คนจะได้รับการพัฒนาตามแบบที่เราได้รับมา” (ผู้อาวุโสชุมชนม้ง, สัมภาษณ์, 11 ธันวาคม 2561) อาจกล่าวได้
ว่า คนม้งเคารพระบบอาวุโสและผู้น าในสายตะกูลแซ่ เริ่มตั้งแต่ สถาบันครอบครัว และกลุ่มชาติพันธ์ุของ
ตนเอง มีการประกอบอาชีพสุจริต ขยันขันแข็ง ประหยัด รู้จักพอ และซื่อสัตย์ ในการด าเนินชีวิต และท้ายสุด
ของกระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และคุณธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไปสู่การเป็นคนที่
มีคุณค่า ต่อตนเอง ครอบครัว และกลุ่มชาติพันธ์ุม้งให้สามารถน าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขต่อไปในอนาคต จึงอาจ
สรุปได้ว่า แท้จริงแล้ว “อัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง คือรากฐานของการพัฒนาคนม้ง” นั่งเอง    
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อภิปรายผลการวิจัย  
1. อัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง จะวางอยู่บนพื้นฐานความเช่ือแบบดั้งเดิมในวิญญาณบรรพบุรุษ มี

การจัดความสัมพันธ์โดยระบบอาวุโส มีวิถีวัฒนธรรมอันดีงามที่เช่ือมโยงเข้ากับระบบผลิต ระบบคุณค่า และ
ระบบความสัมพันธ์ อย่างเป็นองค์รวม ที่สามารถน ามาถักทอสายสัมพันธ์ของความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ ส่งผลตอ่
ความรัก ความผูกพัน ความเป็นพี่เป็นน้อง เป็นเพื่อนบ้าน เป็นเครือญาติ ส่งผลต่อสายใยของสายตะกูลแซ่ ของ
ความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีประวัติศาสตร์ร่วม อันมีขอบเขตที่ครอบคลุมต่อปรากฏการณ์ด้านพฤติกรรมการ
ปรับตัวที่ท าให้คนม้งทุกคนต้องอยู่ในกรอบแห่ง “วิถีวัฒนธรรม” และ “วิถีวัฒนธรรม” คือ กฎหมายศักดิ์สิทธ์ิ
ของคนม้ง ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของการจัดระเบียบสังคมบนพื้นฐานของผีบรรพบุรุษร่วมกัน สอดคล้องกับ 
ศิราพร ณ ถลาง (2552: ค าน า) ได้กล่าวว่า การสืบทอดวัฒนธรรม และสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุ ถือ
เป็นความคิดสากลของมวลมนุษย์ชาติ โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยในแต่ละประเทศต้องพยายามหาวิธีหรือกุศโล
บายในเรื่องการแสดงออก เพื่อประกาศและสืบทอดอัตลักษณ์ของชาติพันธ์ุของตนเอง  

2. กลุ่มชาติพันธ์ุม้งได้น าอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรม มาก าหนดพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันและสอดคลอ้ง
กับระบบสังคมและการท าหน้าที่พื้นฐาน 4 ประการ พร้อมกับการส่งทอดมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมให้กับ
คนม้งรุ่นอนาคตได้อย่างลงตัว และปรากฏออกมาในรูปของอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะ สอดคล้องกับ ศิรา
พร ณ ถลาง (2552: 366, 377-378) ได้กล่าวว่า เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม จะ
เกี่ยวข้องกับผู้มีอ านาจเหนือธรรมชาติ ที่ท าให้ “มนุษย์” ต้องมีพฤติกรรมการปรับตัว และเรื่องเล่าดังกล่าว
ส่งผลต่อการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือแบบดั้งเดิม เป็นกระบวนการสร้างขวัญ สร้างก าลังใจ และให้ถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีด าเนินชีวิต และอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุ คือ กระบวนการเปิดพื้นที่ทางสังคม
ให้กับกลุ่มชาติพันธ์ุของตนได้มีที่ยืน สอดคล้องกับจุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต (2551: 60) ที่ได้กล่าวถึง 
หน้าที่ของอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมสามารถน ามาอธิบายว่า “เราคือใคร บรรพบุรุษของเราเป็นใคร” และมีการ
อธิบายถึงสถานการณ์ และสถานภาพของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมที่สูงต่ า ไม่เท่ากันเพราะเหตุใด รวมไปถึง
บทบาทในฐานะที่เป็น “บทบัญญัติ” ส าหรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุที่แตกต่างกัน 
มนุษย์จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ผ่านการรับรู้ จึงมีรูปแบบการรับรู้ และวิถีวัฒนธรรมเป็นตัวท าให้เกิดความหมาย 
โดยส่งผ่านทางประสบการณ์ของมนุษย์ ข้ึนอยู่กับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์  

3. วิเคราะห์การพัฒนาคนบนฐานอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง พบว่า แนวทางการพัฒนาที่เช่ือม
ประสานในอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรม จะปรากฏออกมาในรูปของทุนทางสังคม มีการสรุปบทเรียนวิถีการด าเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานของความเช่ือในวิญญาณบรรพบุรุษ เป็นภาพที่มีมาแต่อดีตมีการรักษาและสืบทอดและที่กล่าว
มาทั้งหมด คือ “รากแก้วแห่งการพัฒนา” เป็นระบบคุณค่าทางจิตวิญญาณต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อ
กลุ่มชาติพันธ์ุ เป็นกระบวนการอันประณีต เกิดอิสรภาพ เป็นกลไกของการเช่ือมประสาน ให้คนเกิดความรัก 
ความผูกพัน เสมือนความเป็นกลุ่มเครือญาติ มีการแสดงออกในเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน เป็นพลังให้รู้สึกถึงเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งตรงและสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคน คือ 
เป็นทั้งคนดีและมีคุณค่า สอดคล้องกับการศึกษาของ สุขเกษม  ขุนทอง (2557 : 55) กล่าวคือ การพัฒนาด้าน
จิตใจหรือนามธรรมเปน็กระบวนการหลอ่หลอม กล่อมเกลาคนให้มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ ความสุจริต ความ
ศรัทธา และความเช่ือมั่น อันเป็นเงื่อนไขพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาที่น าไปสู่ภาวะสมดุลในวิถีวัฒนธรรมของ
กลุ่มตนเอง และสอดคล้องกับ สุภางค์  จันทวานิช, (2552: 168) ที่อธิบายไว้ว่า วิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุ
สามารถถักทอจิตวิญญาณความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ท าให้กลุ่มมีความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่น รู้สึกได้
ถึงความเป็นพี่ เป็นน้อง เป็นเครือญาติ เป็นพลังแห่งเครือข่ายทางสังคม ซึ่งสอดรับกับการบรรลุเปา้หมาย (Goal 
Attainment) ของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง คือ สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวของค าว่า “อัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรม” โดย
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ใช้ความเช่ือในวิญญาณบรรพบุรุษ (ผี) มาเป็นกลไกในการควบคุมพฤติกรรม พร้อมกับอธิบายให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับวิญญาณบรรพบุรุษ เป็นระบบคุณค่าที่ให้
ความหมายของ “พลังที่สร้างสรรค์” เพื่อการอยู่ร่วมกัน เคารพซึ่งกันและกัน  
 
องค์ความรู้การวิจัย 

ภาพท่ี 1 เจดีย์การพฒันาคนบนฐานอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง : บ้านเจดีย์โคะ ต าบลมหาวัน อ าเภอแมส่อด 
จังหวัดตาก : (สรุศักดิ์ บญุเทียน, 2562) 

จากภาพองค์ความรู้จากการวิจัย อธิบายได้ ดังนี้ เจดีย์การพัฒนาคนบนฐานอัตลักษณ์วิถี
วัฒนธรรมม้ง แบ่งได้เป็น 3 ระดับ กล่าวคือ  

ระดับที่ 1 “ฐานเจดีย์” อาจสรุปได้ว่า อัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง คือ ฐานรากของการพัฒนาคน 
ฉายภาพให้เห็นผ่านการจัดความสัมพันธ์ จากระบบอาวุโสภายในครอบครัวของสายสกุลแซ่ และระหว่างสาย
สกุลแซ่  มีความเช่ือเคารพนับถือวิญญาณบรรพบุรุษ ใช้ประเพณี การแต่งกายและการเล่นที่เอกลักษณ์เฉพาะ
ของตนเอง น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับ
วิญญาณบรรพบุรุษ เปรียบเสมือน จารีตหรือกฎหมายศักดิ์สิทธ์ิของกลุ่มชาติพันธ์ม้งที่ทุกคนต้องยึดถือและเปน็
กลไกส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมในการด าเนินวิถีชีวิต หรืออาจสรุปได้ว่า คือ “การท าหน้าที่”   

ระดับที่ 2 “ตัวเจดีย์” อธิบายการท าหน้าที่พื้นฐานไว้ 4 ประการ คือ 1) การปรับตัวให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมอย่างเป็นพลวัต 2) การบรรลุเป้าหมายทิศทางการพัฒนาคนด้วย
ระบบคุณค่าน ามาสร้างส านึกร่วมชาติพันธ์เดียวกัน 3) บูรณาการผ่านการสร้างความสัมพันธ์ของสายสกุลแซ่
ตนเองและการรวมตัวของกลุ่มต่างสายตระกูลแซ่ แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน 4) การรักษาแบบแผน ฟื้นฟู 
สืบทอดอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้งไว้  

ระดับที่ 3 “ยอดเจดีย์” เป็นเป้าหมายสูงสดุของการพัฒนาคน ท าให้เกิด “คนม้งที่มีคุณภาพ” และ
ส าคัญที่สุด ท าให้เกิด “คนม้งที่มีคุณธรรม”  

ในภาพรวมของการพัฒนาคนบนฐานอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้งที่กล่าวมานี้ จะเกี่ยวข้องเช่ือมโยง
เข้ากับระบบผลิต ระบบความสัมพันธ์ และระบบคุณค่าอย่างเป็นองค์รวม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นพลวัต     
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ  

1.1) ข้อเสนอต่อส านักงานจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในมิติของแนว
ทางการพัฒนาเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากที่มีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธ์ุ ควรให้ความส าคัญในเรื่อง
ความแตกต่างในบริบททางวัฒนธรรม และท าความเข้าใจถึงระบบผลิต ระบบความสัมพันธ์และระบบคุณค่า อาจ
เน้นการค้นหา“ระบบคุณค่า” ที่มีอยู่ในพื้นที่ น ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนาตามบริบท 
โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธ์ “ม้ง” ควรก าหนดกลยุทธที่อาศัยความเข้มแข็งของอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและประเพณี 
ใช้ทุนทางสังคมเข้ามาเป็นกลไกเช่ือมประสานกับการพัฒนา และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการพัฒนาให้สอดรบั
กับทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและประเทศต่อไป   

1.2) ข้อเสนอต่ออ าเภอแม่สอดและองค์กกรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
มิติของการก าหนดยุทธศาสตร์ระดับอ าเภอและท้องถ่ิน ควรให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายความเป็นกลุ่ม
ชาติพันธ์ุเดียวกัน ในเรื่องของการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ “ม้ง” น ามา
พัฒนาคน พัฒนาชุมชนและใช้เป็นต้นทุนส าคัญในการพัฒนาให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาของอ าเภอและ
จังหวัดต่อไป  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
2.1) การวิจัยครั้งต่อไปควรให้ความส าคัญในประเด็นความผูกพันที่มีลักษณะพื้นฐานดั้งเดิมทาง

สายเลือด (The Tie of Blood) ของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง เช่น หลักสูตรท้องถ่ินบนฐาน อัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรม
กลุ่มชาติพันธ์ุม้ง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

2.2) การพัฒนาศักยภาพกลุ่มชาติพันธ์ุม้งในด้านเศรษฐกิจ บนฐานอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรม 
เช่น การท่องเที่ยวชุมชนแบบมีชีวิต บนฐานอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ผ่าน “ประเพณี” ตามปี
ปฏิทิน เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัดตากและของภาคเหนือ    
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