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 งานวิจยัเร่ืองความเช่ือในชุมชนในศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย ต าบลแม่แรม 
อ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่   เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงรากฐานทาง
ความเช่ือและโลกทัศน์ของชุมชนในเขตศูนย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอย  ต าบลแม่แรม   
อ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่  และเพื่อแสวงหาจุดร่วมของความเช่ือหลายกระแสท่ีสามารถยึดโยง
ให้ชุมชนในเขตศูนย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอยสามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างสันติสุข ซ่ึง
ผลการวิจยัสรุปเป็นประเด็นได้ดงัน้ี  1) ความเช่ือท่ีเป็นโลกทศัน์เชิงอภิปรัชญา  ชาวมง้ในชุมชน
หนองหอยเช่ือว่าเทพเจา้ (เซ้า) เป็นผูส้ร้างโลก มนุษย ์และสรรพส่ิงต่างๆ โดยท่ีโลกแห่งผีกบัโลก
มนุษย์มีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กันอย่างแนบแน่น และเช่ือมั่นในผีบรรพบุรุษว่าเป็นผีดีท่ีคอย
ปกป้องคุม้ครองมนุษยจ์ากภยัอนัตรายและโชคร้ายต่างๆ ซ่ึงส่ิงท่ีเช่ือมประสานโลกแห่งผีกบัโลก
มนุษย ์คือ ขวญั  ขวญัคือกระบวนชีวิตทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในชีวิต
มนุษย ์มนุษยด์ าเนินและประกอบกิจกรรมต่างๆ ไดเ้พราะมีขวญัเป็นเคร่ืองน าทาง มนุษยจึ์งพยายาม
ท่ีจะไม่ให้ขวญัหนี ขวญัเสีย หรือถูกผีร้ายแย่งชิงเอาไป หากขวญัถูกผีแย่งเอาไป ตอ้งท าพิธีอวัเน้ง 
ด้วยการเซ่นหมู ไก่ หรือววั เพื่อแลกเอาขวญัสัตว์ไปให้ผีและน าขวญัมนุษย์กลับคืนสู่ร่างเดิม  
ชาวมง้เช่ือวา่เม่ือมนุษยต์ายไปจะกลายเป็นผีบรรพบุรุษคอยคุม้ครองลูกหลานต่อไป  2) ความเช่ือท่ี
เป็นโลกทศัน์เชิงจริยศาสตร์  ชาวมง้ยึดมัน่ในความกตญัญูต่อผีบรรพบุรุษและตอ้งเซ่นสรวงประจ า
ทุกปี และถือหลกัจริยธรรมตามความเช่ือเร่ืองผี  โดยหลกัจริยธรรมส าหรับชีวิตนั้น ตอ้งกตญัญูและ
เคารพเช่ือฟังบิดามารดา  มีความรัก ความสามคัคีกนัระหว่างพี่น้อง สามีภรรยาตอ้งรัก ให้เกียรติ 
และไม่ทอดทิ้งกนั  ห้ามคนแซ่ตระกูลเดียวกนัแต่งงานกนัเด็ดขาด ส่วนหลกัจริยธรรมในชุมชนนั้น 
ชาวมง้ตอ้งเคารพเช่ือฟังผูอ้าวุโสท่ีเป็นผูรู้้ในชุมชน และนบัถือกนัตามล าดบัแซ่อยา่งเคร่งครัด ตอ้ง
ช่วยเหลือกนัภายในชุมชน โดยท่ีชาวมง้สามารถประยุกตค์วามเช่ือหลายกระแสท่ีเขา้มาสู่ชุมชนให้
เขา้กนัได้กบัประเพณีวฒันธรรมดั้งเดิม ดว้ยการไม่ทอดทิ้งและรักษาแนวคิดความเช่ือดั้งเดิมตาม
วถีิมง้ และไม่ปิดกั้นความเช่ือใหม่ๆ แต่สั่งสอนลูกหลานใหป้ฏิบติัตามประเพณีดั้งเดิมอยา่งเคร่งครัด 
เพื่อใหผ้บีรรพบุรุษพอใจและปกป้องคุม้ครองลูกหลานใหมี้ความสุข ความเจริญตลอดไป 
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ABSTRACT 
 

Research on The Beliefs in Community at The Nong Hoi Royal Project Development 
Center, Mae Raem  Sub-District, Mae Rim District, Chiang Mai Province  is qualitative research. 
Its objectives are to study a background on beliefs and perspective of a community in Nong Hoi 
Royal Project Development Center, Mae Ram sub-district, Mae Rim district, Chiang Mai 
province and to find focus of streams of beliefs that can link the community in Nong Hoi Royal 
Project Development Center living together peacefully. Results of the research are as follows: 1) 
there are beliefs that are metaphysical perspective. Hmong in Nong Hoi community believe that 
God (Sao) is a creator who creates earth, men and every single thing on the earth and spiritual 
world and human world are closely connected. They also believe in their ancestor’s spirits that are 
good spirits protecting them from danger and bad luck. Kwan is something connecting the 
spiritual world and the human world. It is also a cycle of life, from birth until death and it is the 
most important thing in men’s lives. Men live their lives with Kwan as a guideline so men try not 
to make Kwan escape frightened or brought by bad spirits. If Kwan is brought by the bad spirits, 
men have to set Uaneng ceremony, sacrificing pork, chicken or cows in order to give the spirits 
the animal’s Kwan and bring men’s Kwan back. The Hmong also believe that when men die, they 
become ancestor’s spirits protecting their descendants. 2) There are beliefs that are ethical 
perspective. The Hmong adhere to gratitude to their ancestor’s spirits and they have to sacrifice 
them annually. Furthermore, they believe in the ethics as well as the spirits, for example, they 
have to express  their gratitude and pay respect to their parents, they have to love each other, they 
need to be in harmony with their brothers and sister, husbands have to love, his wives, give her 
the dignity and he doesn’t have to leave her. People in the clan also are prohibited to marry each 
other. For the ethics in the community, the Hmong need to pay respect to elders who are gurus in 
the community, need to pay respect within the clan respectively and help the others in the 
community. Moreover, the Hmong can apply many streams of beliefs for their traditional culture 
and custom without ignoring and with maintaining their traditional beliefs. They do not block any 
alternative beliefs, but they instruct their descendants to practice their traditional culture and 
custom strictly in order that their ancestor’s spirits will be satisfied and protect them to be happy 
and prosperous. 
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