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บทที่ 4 

ควำมทรงจ ำร่วมจำกค ำบอกเล่ำของชำวม้งหมู่บ้ำนหนองหอย 

 

หมู่บ้านหนองหอยถูกก่อตั้งมายาวนานกว่า 60 ปี โดยมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวม้ง 

ความเป็นอยู่และวถิีชวีิตที่ผ่านมาประสบปัญหาการด ารงชีวิตและที่ดินท ากินและปัญหายาเสพ

ติด หมูบ่้านหนองหอยในอดีตเคยเป็นแหล่งผลิตฝิ่นซึ่งเสี่ยงต่อความความมั่นคงภายในประเทศ 

อีกทั้งปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าเพื่อบุกเบิกพื้นที่ท ากิน เป็นการท าลายแหล่งต้นน้ าล าธาร 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฏร ณ หมู่บ้านหนองหอย

เพื่อทอดพระเนตรปัญหาดังกล่าวด้วยพระองค์เอง เหตุการณ์ที่ส าคัญครั้งนั้นน ามาซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่ยิ่งให้กับชุมชนชาวม้งแห่งนี้ เป็นรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ของผู้พลัดถิ่นที่

เริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยการปฏิบัติตามแนวพระราชกระแสรับสั่งในการปลูกพืชทดแทนการปลูก

ฝิ่น ต่อมาจึงเกิดโครงการหลวงโดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือชาวไทยภูเขา

เพื่อให้ เลิกการปลูกฝิ่นและหันมาปลูกพืชทดแทนพร้อมทั้ งปลูกฝังการรู้คุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้และต้นน้ าล าธาร หน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างให้ความ

ร่วมมือในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนมาเป็น

ล าดับ ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ตั้งแต่การก่อตั้งหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ ชาวม้งหมู่บ้าน

หนองหอยรุ่นแล้วรุ่นเล่าเข้าสู่กระแสของความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องที่เกิดจากการ

ปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก กระทั่งใช้ชีวิตได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับกระแสวัฒนธรรม

หลักและสามารถด ารงชีพได้อย่างสงบสุขในฐานะที่เป็นประชาชนไทยภายใต้ร่มพระบรมโพธิ

สมภาร 

การศึกษาเรื่องราวของชุมชนชาวม้งหมู่บ้านหนองหอยจากความทรงจ าผ่านการบอก

เล่าของชาวบ้านสะท้อนให้เห็นพัฒนาการของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันน ามาซึ่งการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตได้อย่าง

เหมาะสมเพื่อตอบรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกต่อไปในอนาคต 
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4.1 กำรตั้งถ่ินฐำน 

ก่อนที่หมู่บ้านหนองหอยจะถูกก่อตั้งขึ้นมาอย่างเป็นหมู่บ้านถาวรชาวบ้านได้โยกย้าย

ถิ่นฐานอยู่ตลอดเวลา ชาวม้งในช่วงบุกเบิกหมูบ่้าน คือชาวม้งขาว แซ่เฒ่า ซึ่งต่อมาได้อพยพไป

อยู่บริเวณอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม ่ได้แก่ แมส่าใหม ่ขุนวาง40 และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เหลือแต่

เพียงชาวม้งลายหรอืม้งเขียวแซ่ย่างและแซ่วา่งที่ต่อมากลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน

หนองหอย  

ผู้อาวุโสเล่าว่าบรรพบุรุษดั้งเดิมของชาวม้งอาศัยอยู่ในประเทศจีน จากนั้นอพยพเข้าสู่

ประเทศตา่ง ๆ ได้แก่ ประเทศพม่า ประเทศลาว และประเทศไทยในที่สุด41 โดยก่อนที่จะเข้ามา

ตั้งรกรากอยู่ในบริเวณพื้นที่ของหมู่บ้านหนองหอยในปัจจุบัน ก็ได้อาศัยอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ 

ของจังหวัดเชียงใหมแ่ละจังหวัดใกล้เคียง  

 

“…ต้นตระกูลจริงอยู่ที่ประเทศจีน ตามประวัติ ม้งจะตั้งถิ่นฐานอยู่

แถว ๆ ตอนใต้ของจีน แล้วอพยพเข้ามาที่พม่า ทวดของปู่เกิดที่พม่า

แล้วอพยพเข้ามาที่ประเทศไทย ปู่เกิดที่ฝาง…”42 

 

นายบัญกล่าวถึงสาเหตุของการอพยพออกจากประเทศจีนซึ่งเป็นภูมิล าเนาดั้งเดิมของ

ชาวม้งไว้อย่างน่าสนใจว่าตามประวัติศาสตร์ ชาวม้งอพยพออกจากจีนเพราะถูกกล่าวหาว่า

เป็นกบฏต่อองค์จักรพรรดิ์ จึงได้ถูกเนรเทศออกนอกประเทศ แต่ส าหรับตนเองและผู้เฒ่าผู้แก่

เชื่อกันว่าเมื่อก่อนมีพี่น้องร่วมสาบานสองคน คนม้งเป็นพี่ชายอาศัยอยู่บนดอยคนจีนเป็น

น้องชายอาศัยอยู่พื้นราบ ต่อมาเกิดเหตุทะเลาะวิวาทและท าร้ายร่างกายกันพี่ชายสู้น้องชาย

ไม่ได้ จงึหนีเข้ามายังบริเวณประเทศไทยแต่คนจีนก็ยังไล่ตามท าร้ายคนม้ง ม้งจึงว่าคนจีนดุร้าย

มาก ตนจะต้องกลายเป็นเสือไปกัดคนจีน 

 

“…ตอนที่หลบหนีพูดไว้ก่อนตายว่าฉันสู้ไม่ไหวแล้ว ถ้าตายขอเกิด

เป็นเสือมาฆ่า หลังจากนั้นก็มีเสือไปกัดคนจีนจริง ๆ เลยเชื่อว่าเป็น

                                                 
40 นายจิน. อายุ 64 ปี 45 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 6 สิงหาคม 2553. 
41 นายไล. อายุ 74 ปี 7 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 23 มนีาคม 2553. 
42 นายบัญ. อายุ 72 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
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เพราะคนนีต้ายและเป็นเสือมากัดคนจีน …คนจีนไล่ตามมา ก็จะผ่าน

ทางที่มง้เคยตาย มง้ก็จะกลายเป็นเสือกัดระหว่างทาง…”43  

 

เดิมชาวม้งเดินทางโยกย้ายถิ่นฐานบ่อยครั้งเนื่องจากต้องการพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับ

ปลูกฝิ่น หากทราบข่าวว่าบริเวณใดมีสภาพอากาศและผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ก็จะพากันอพยพ

เข้ามาท าไร่ฝิ่น ต่อมาเมื่อใชพ้ืน้ที่บริเวณดังกล่าวได้สักระยะหนึ่งจนกระทั่งผลผลิตฝิ่นเริ่มไม่เป็น

ที่น่าพอใจ ชาวม้งจะเริ่มแสวงหาพื้นที่แห่งใหม่ต่อไป ด้วยเหตุนี้เองก่อนการตั้งถิ่นฐานอย่าง

ถาวร ชาวบ้านบางรายจึงย้ายเข้าออกหมู่บ้านหนองหอยอย่างต่อเนื่อง 

 

“…อายุครบหนึ่งปี พ่อแม่ก็ย้ายไปอยู่จังหวัดตาก อยู่ได้ 6 ปี แล้ว

ย้ายมาที่หนองหอยนี้ อยู่ที่นี่ได้ 2 ปี แล้วก็ย้ายไปอยู่แม่แจ่มอีก 24 

ปี แล้วก็กลับมาอยู่หนองหอย ได้ 38 ปีแล้ว …สมัยก่อนที่โน่น (แม่

แจ่ม) ไร่ฝิ่นดี ปลูกได้สวย ไปปลูกฝิ่น ย้ายไปท าไร่ฝิ่น …นานเข้า ท า

ไร่ฝิ่นแลว้ไม่คอ่ยดี ไม่ได้ผลแล้ว ก็เลยย้ายมาอยู่หนองหอย…”44  

 

นายไลเล่าต่อไปอีกว่าสาเหตุที่เลือกลงหลักปักฐานที่นี่เพราะอยู่ใกล้ตัวเมืองสะดวกต่อ

การท ามาหากิน ซึ่งสอดคล้องกับการบอกเล่าของนายสิทธิ์ว่าสมัยที่ยังอยู่อ าเภอปาย จังหวัด

แมฮ่่องสอน ขณะนั้นรัฐบาลเริ่มปราบปรามฝ่ิน ตนจงึปรึกษาผู้น าหมู่บ้านและได้รับค าแนะน าให้

ย้ายมาอยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่เพราะมีความสะดวกสบายมากกว่า ชาวบ้านคนหนึ่งเล่า

ประสบการณจ์ากการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานบ่อยครั้งจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานภาพทาง

เศรษฐกิจของครอบครัว แม้ก่อนหน้านี้จะมีฐานะดีก็ตาม ส าหรับผู้ที่ยากจนอยู่แล้ว ฐานะก็ยิ่ง

ตกต่ ากว่าเดิม 

 

“…ตัวเองเกิดที่หนองหอย พ่อแม่ก็อยู่ที่นี่จนแก่ แต่พ่อย้ายไม่รู้กี่ที่ 

ไปอยู่เชียงดาว แม่แจ่ม ย้ายไปหลายที่ …เมื่อก่อนเขาย้ายกัน ก็ยัง

เคยถามพ่อ เขาพูดกันมาว่าคนจนย้ายไปย้ายมาก็ย้ายจนตาย คน

                                                 
43 นายบัญ. อายุ 72 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
44 นายไล. อายุ 74 ปี 7 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 23 มนีาคม 2553. 
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รวยย้ายไปย้ายมาก็ย้ายจนยากจน คนเมื่อก่อนเขาว่าอย่างนั้น เป็น

ค ากลอน ย้ายไปย้ายมาอยู่ไม่เป็นหลักแหลง่ เลยไม่มี…”45  

 

นอกจากชาวม้งโยกย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยครั้งเพราะเสาะแสวงหาพื้นที่อุดมสมบูรณ์

ส าหรับปลูกฝิ่นแล้ว การไม่ได้รับอนุญาตให้มีบัตรประจ าตัวประชาชนก็อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง

เชน่กัน46 เดิมชาวม้งที่เกิดในประเทศไทยยังไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนที่ใช้แสดงตนว่าเป็นคน

ไทย ประกอบกับคนส่วนใหญ่คิดว่าชาวม้งเป็นคนจีนจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ท าบัตรประจ าตัว

ประชาชน ต่อมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวม้งที่อยู่ในประเทศไทยจึงได้รับเหรียญ

ชาวเขาเพื่อใชแ้ทนบัตรประจ าตัวประชาชนเป็นหลักฐานแสดงวา่มิใช่คนตา่งดา้ว47  

 

4.2 ประวัติชื่อหมู่บ้ำน “หนองหอย” 

ชื่อหมู่บ้าน “หนองหอย” ถูกเล่าไว้แตกต่างกันออกไป ผู้อาวุโสบางท่านเล่าว่าที่มาของ

ชื่อหมู่บ้านเกิดจากหนองน้ าที่อยู่บริเวณผืนนาของบ้านสามหลัง เมื่อผู้คนขึ้นมาท านา ท าไร่ก็ได้

ใช้น้ าจนหนองน้ าแห้งเหือด และถูกเรียกว่า “หนองหาย” ต่อมาจึงกลายเป็น “หนองหอย”ไม่ใช่

เป็นหนองน้ าที่มีหอยอาศัยอยู่เช่นที่หลายคนเข้าใจ48 เช่นที่ผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนเล่าเป็นนิทานไว้

ว่ามีกวางตัวหนึ่งถูกคนตามล่า ไล่ยิง จนหนีขึ้นมายังหนองน้ าบริเวณบ้านสามหลัง กวางหายตัว

ไปบริเวณหนองน้ าแห่งนั้น พบแต่รอยเท้า คนที่ไล่ตามมาไม่พบกวาง เห็นแค่รอยเท้าจึงบอก

พรรคพวกว่ากวางหายไปแล้ว กวางหายที่หนอง กวางหายไปที่หนอง ต่อมาจึงออกเสียงเพี้ยน

เป็นหนองหอย และกลายเป็นชื่อหมู่บ้าน “หนองหอย” ที่ท าให้ชาวม้งจังหวัดอื่นต่างคิดว่า

บริเวณนีม้ีหอยอยู่มาก  

 

“…ตอนหลังลุงไปเที่ยวต่างจังหวัด จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ชาวม้งที่นั่นถามว่าหนองหอยนี่มีหอยเยอะใช่ไหม ลุงก็บอกว่าไม่ใช่ 

เขาเล่านิทานกันมาอย่างนัน้เอง…”49 

 

                                                 
45 นางปัน. อายุ 29 ปี 18/1 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
46 นางหวาน. อายุ 60 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
47 นายชาง. อายุ 42 ปี 45 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 15 พฤษภาคม 2553. 
48 นายซัน. อายุ 63 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
49 นายไล. อายุ 74 ปี 7 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 23 มนีาคม 2553. 
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ผู้อาวุโสบางท่านยืนยันว่าจริง ๆ แล้วชื่อหมู่บ้าน “หนองหอย” มาจากค าว่า “หนอง

หาย” เพราะแรดตัวหนึ่งวิ่งหนีคนขึ้นมา แล้วหายตัวไปที่หนองน้ าบริเวณบ้านสามหลัง แต่คนม้

งพูดไม่ชัดจึงเพี้ยนเป็น “หนองหอย” ในที่สุด “…คนม้งพูดไม่ชัด นานเข้าก็เลยกลายเป็นหนอง

หอย ไม่ใชว่่าเป็นหนองหอย แล้วมีหอย…”50 จากค าบอกเล่าของผู้อาวุโสทั้งสามท่าน เห็นได้ว่า

บริเวณบ้านสามหลังเป็นจุดก าเนิดของชื่อหมู่บ้าน “หนองหอย” เมื่อพูดถึงบ้านสามหลังผู้

อาวุโสก็ได้เล่าถึงที่มาของชื่อ “บ้านสามหลัง” ให้ฟังว่าเป็นบ้านของปู่ 3 ท่านเป็นคนพื้นเมือง 

ชื่อ ปู่ป้าว ปู่ตุ้ย และปู่บุญ (ลูกปู่ตุย้)51 

ผูเ้ฒ่าบางท่านเคยได้ยินมาว่า ช่ือหมู่บ้าน “หนองหอย” มาจากการที่มีหนองน้ าที่มีหอย

อาศัยอยู่จริงและผู้คนชอบจับหอยมากินเพราะปกติบนดอยจะไม่ค่อยพบหนองน้ าที่มีหอย 

ดังนัน้ชาวบ้านจงึเรียกกันว่า “หนองหอย” และต่อมาเมื่อคนจากพื้นราบขึ้นมาท านา หนองน้ าก็

แหง้เหอืดไป สมัยก่อนหนองน้ าแหง่นี้อยู่บริเวณทางโค้งที่จะขึน้มายังบ้านพักของโครงการหลวง 

ปัจจุบันนีถู้กขุดเป็นสระน้ าไปแล้ว 

 

“…ตามค าบอกเล่า เมื่อก่อนหนองหอยจะมีหอยและบนดอยจะไม่

ค่อยมีหนองน้ าที่มีหอย คนเขาก็ชอบไปจับหอยจากหนองมากินกัน

เลยเรียกกันว่า “หนองหอย” แต่ตอนปู่กับย่า (ตนเองและสามี) มา 

มันไม่เป็นหนองแล้วเพราะคนเมืองขึน้มาท านา…”52  
 

4.3 ต ำนำนของพื้นที่หมู่บ้ำน 

หมู่บ้านหนองหอยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ 

ดอยคว่ าหล้องเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ที่มีการเล่าขานต านานขุนหลวงวิรังคะ กษัตริย์ของชน

เผ่าลัวะกันมาอย่างยาวนานกระทั่งทุกวันนี้ ศาลขุนหลวงวิรังคะแห่งดอยคว่ าหล้องได้รับการ

บูชาอย่างตอ่เนื่องทั้งชาวลัวะ ชาวม้งและบุคคลทั่วไป ดอยคว่ าหล้องมีเรื่องเล่าขานตามต านาน

พืน้เมืองขุนหลวงวริังคะและพระนางจามเทวี ดังนี้ 

 

 

 

                                                 
50 นายซิง. อายุ 58 ปี 21 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 22 มนีาคม 2553. 
51 นายหวัง. อายุ 73 ปี 19 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 8 กรกฎาคม 2554. 
52 นางพมิ. อายุ 70 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
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4.3.1 ต ำนำนดอยคว่ ำหล้อง จำกเอกสำรต ำนำน  

ดอยคว่ าหล้อง เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวลัวะและชาวม้งหนองหอยสืบต่อกันมาช้า

นาน โดยพื้นที่นี้ในความเชื่อของลัวะคือ พื้นที่ในต านานของขุนหลวงวิรังคะ หรือ “มะลังก๊ะ” 

กษัตริย์ของชนเผ่าลัวะ สร้างอาณาจักรอยู่บริเวณเชิงเขาดอยสุเทพ และที่ราบลุ่มแม่น้ าปิง มี

เมืองส าคัญที่ปรากฏหลักฐานสบืมา เช่น เวียงนพบุรี เวียงเชษฐบุรี (เวียงเจ็ดลิน) และเวียงสวน

ดอก ก่อนที่จะถูกพระยามังรายแผ่ขยายเข้ามาท าการยึดครองเพื่อสร้างเมืองเชียงใหม่ในปี 

พ.ศ. 1893 โดยในปัจจุบัน ชาวม้งหนองหอยได้เรียกพืน้ที่นีว้่า “Rock Town” 

ตามต านานของชาวลัวะเล่าว่ายุคสมัยที่ขุนหลวงวิรังคะเรืองอ านาจตรงกับรัชสมัยของ

พระนางจามเทวี กษัตรยิ์แหง่อาณาจักรหรภิุญไชย เอกสารและต านานหลายฉบับ เช่น จามเทวี

วงศแ์ละต านานมูลศาสนาต่างก็ยืนยันถึงเรื่องราว และความยิ่งใหญ่ของกษัตริยาองค์นี้ อย่างไร

ก็ตามมีเกร็ดประวัติศาสตร์บางตอนที่ไม่ปรากฏในเอกสารลายลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เรื่องราวเกี่ยวกับการพุ่งเสน่า หรอืการพุ่งหอกของขุนหลวงวริังคะ 

ด้วยพระสิริโฉมที่งดงามของพระนางจามเทวีจึงท าให้ขุนหลวงวิรังคะหมายปองอยาก

ได้เป็นชายา แตก่ารปฏิเสธตรง ๆ เท่ากับท าให้เสียเลือดเนื้อในการรบมากยิ่งขึ้น ดังนั้นพระนาง

จามเทวีจึงออกอุบายว่า หากขุนหลวงวิรังคะสามารถพุ่งหอกเสน่าจากเชียงใหม่มาถึงล าพูนได้

จะยอมเป็นชายาแต่โดยดี 

สถานที่ส าหรับพุ่งหอกเสน่านั้น ขุนหลวงวิรังคะทดลองพุ่งลงมาจากยอดดอยปุย ซึ่ง

เป็นยอดเขาที่สูงสุดในบริเวณดอยสุเทพ ครั้งแรกที่ทดสอบพละก าลังขุนหลวงวิรังคะสามารถ

พุ่งหอกเสน่าไปตกในบริเวณใกล้ตัวเมืองล าพูน โดยสถานที่หอกเสน่าไปตกนั้นปัจจุบันเรียกว่า 

“หนองเสน่า” อยู่หลังวัดมหาวันนอกก าแพงเมอืงล าพูนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ 

เมื่อเห็นวา่ขุนหลวงวริังคะมีความสามารถพุ่งหอกมาถึงเมืองล าพูนเช่นนั้น พระนางจาม

เทวีจึงวางแผนที่จะก าจัดคุณไสยและท าการ “ข่ม” มนตร์ของขุนหลวงวิรังคะด้วยการใช้ผ้าซิ่น

ช้ันในที่เปื้อนเลือดเย็บติดกับหมวก ซ่อนขนเพชรไว้ในเมี่ยง และใช้ปลายของใบพลูสอดเข้าไปใน

โยนี จากนั้นจึงส่งมาให้เป็นของก านัลแก่ขุนหลวงวิรังคะ คติดังกล่าวนี้ท าให้ล้านนาต้องเด็ด

ปลายใบพลูทิง้ทุกครั้งก่อนที่จะกินหมากพลู 

ครั้นถึงวันนัดประลองพุ่งหอกเสน่า เมื่อขุนหลวงวิรังคะอมเมี่ยงและสวมหมวกใบนั้นจึง

ไร้พละก าลังพุ่งหอกเสน่าด้วยเวทย์มนตร์เหมือนครั้งก่อน หอกเสน่าที่พุ่งไปนั้นตกอยู่ที่เชิงดอย

สุเทพ ท าให้พระนางจามเทวีเป็นฝ่ายชนะและไม่ต้องตกเป็นชายาของกษัตริย์ชาวลัวะ 

หากมองด้วยวิธีง่าย ๆ ในการท าลายคุณไสยและเวทย์มนตร์คาถา ก็คือ การน าเอา

ของเสีย หรือสิ่งไม่ดีงามมาเป็นสิ่งแก้เคล็ด ซึ่งเป็นการตอบโต้ความไม่ถูกต้องดีงามเช่นที่พระ
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นางจามเทวีแก้เคล็ดและขม่ขุนหลวงวิรังคะเพื่อที่มติ้องตกเป็นชายา และเพื่อรักษาชีวิตของไพร่

พล ความตอนนี้ปรากฏอยู่ในกวีนิพนธ์เรื่อง “จามเทวีและวิรังคะ”53 แต่งโดย ไกรศรี       

นิมมานเหมนิท์ มีขอ้ความตอนหนึ่งว่า 

   ทุกสิ่งสร้างความขดื  นางประพฤติด้วยใจมั่น 

  ประสงค์ให้เกิดอาถรรพณ์  แก่ขุนลัวะฤทธิ์อ่อนลง 

  อาหารยอดแนชัยท า   นางแก้ล าตามจ านง 

  ก้าวขา้มแผนเจาะจง   ให้พลังเสื่อมออ่นฤทธา 

  เอาน้ าล้างพระบาท   นุชนาถเก็บเอามา 

  บรรจุต่อมรุจา    นางบอกว่าให้ขุนไพร 

  ล้างหน้าปะพรมหัว   อาบน้ าทั้งตัวเหมาะยิ่งใหญ่ 

  น้ าทิพย์ฝากขวัญใจ   จะเป็นใหญ่ในแผ่นดนิ 

  จุเหล้าใส่พระบอก   บ่พรางพรอกเกิดราคนิ 

  ลอดหว่างขาในขึ้น   จักปราบแพ้มนตรม์ากมาย 

  คาถาและอาคม    ที่ประสมจักเสื่อมคลาย 

  เจ็ดครั้งลอดมุง่หมาย   จักท าลายเวทย์มนตรา 

    ฯลฯ 

ด้วยอ านาจแห่งอาถรรพณ์ท าให้พละก าลังของขุนหลวงวิรังคะอ่อนลง ความปลื้มปิติ

เดิมที่ว่า “การพุ่งเสน่าครั้งแรกนั้นเกือบจะถึงเมืองหริภุญไชยอยู่แล้ว ท าไมกับครั้งที่สองที่

พระองค์จะพุ่งให้แรงขึ้นอีก จะไม่อันตรธานไป” ขุนหลวงจึงรู้ได้ว่าถูกมนตร์ข่ม จุดที่เสน่าพุ่งไป

ตกเป็นหนองน้ าเล็ก ๆ สมัยก่อนเรียกว่าหนองเสน่าอยู่หลังโรงเรียนประชาบาลเชิงดอยสุเทพ 

บ้านโป่งน้อย เดิมเรียกว่าบ้านพุ่งน้อย  

จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้น ท าให้ขุนหลวงวิรังคะฉุกคิดว่าเหตุใดจึงเกิดอาการ

วิงเวียนใจสั่นเพลียกายคล้ายถูกข่ม จึงรู้ว่าตนถูกพระนางจามเทวีท าอุบาย และกลั่นแกล้งด้วย

ปัญญามาโดยตลอด คิดไปก็เกิดความละอายใจที่ท าให้ชาวลัวะต้องมาพลอยล าบากกับตน จึง

เกิดอารมณ์พลุ่งพล่านวิ่งออกไปที่ลานแจ้ง คว้าเสน่าพุ่งขึ้นฟ้า หอกดิ่งตกจากฟ้า ขุนหลวงวิรัง

คะใช้หน้าอกรองรับ เสน่าจึงเสียบทะลุอก ขุนลัวะร้องด้วยความเจ็บปวด คณะทูตจากล าพูน

เห็นเหตุการณ์ไม่สู้ดีจึงกลับล าพูน แล้วกราบทูลเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่ดอยสุเทพแก่พระ

นางจามเทวีให้ทรงทราบ 

                                                 
53 ไกรศรี นมิมานเหมนิท์. 2533. กำพยเ์จี้ยจำมเทวีและวิรงัคะ. กรุงเทพฯ : พ.ีเอ.ลีฟวิ่ง. หนา้ 45. 
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ขุนหลวงวิรังคะก่อนที่จะสิ้นใจได้สั่งให้คนใกล้ชิดมารับค าสั่งเสีย โดยเปรียบตนเองว่า

เป็นเพียงหัวหน้าเผ่าลัวะผู้อาศัยอยู่ตามป่า ไม่มีการศึกษา ไม่มีสติปัญญา ตนเปรียบเสมือน

ดอกเอือ้งแซะ ซึ่งจะงดงามก็ต่อเมื่ออยู่ที่อันควร โดยธรรมชาติของดอกเอื้องแซะจะขึ้นในป่าลึก

มีกลิ่นหอมชื่นใจเหมือนชาวลัวะซึ่งช านาญการอยู่ตามป่าเขา  สามารถด ารงชีพอยู่อย่างมี

ความสุขสบายตามสภาพ ขุนหลวงวิรังคะรู้วา่ตนก าลังจะหมดลมหายใจ จงึสั่งเสียกับคนใกล้ชิด

ว่าเผ่าลัวะจะออกจากป่าหาผู้ปกป้องที่มั่นคงอย่างพระนางจามเทวีก็ได้ หรือจะตัดสินใจเข้าป่า

ให้หา่งเมอืงก็ตามใจ แตม่ีดอยหนิใหญ่อยู่เหนือขึ้นไปเป็นสถานที่ได้เลือกไว้แล้ว หากตนตาย ให้

หามศพไปตามไหล่เขา ข้อส าคัญอย่าข้ามล าน้ าห้วยเป็นอันขาด เกรงว่าน้ าจะแห้ง ไร่นาจะ

เสียหาย เวลาวางศพให้หันหน้าสู่ทิศใต้ ให้มองเห็นเมืองล าพูนอยู่ตรงระดับสายตา เมื่อสั่งเสีย

เรียบร้อย ขุนหลวงวิรังคะก็ถึงกาลมรณะ ขบวนแห่ศพได้เคลื่อนไปตามสันเขาดอยสุเทพผ่าน

สถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีช่ือตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

ต านานกล่าวไว้ว่า บริเวณที่เป็นผาสว่า (ผารูปฉาบ) และผาเด็ง (ผารูประฆัง) นั้นมี

ความเป็นมาว่า ขบวนที่หามศพและผู้คนที่ไปร่วมงานศพเกิดพลัดหลงกันขึ้น บางพวกเดินข้าม 

บางพวกเดินลอดเถาวัลย์ที่มชืี่อวา่ เครือเขาหลง มีความจ าเสื่อมไปช่ัวขณะ ท าให้นักดนตรีที่ไป

ร่วมขบวนงานศพเกิดเล่นขัดกันระหว่างสว่า (ฉาบ) เด็ง (ระฆัง) ในที่สุดก็พากันทิ้งขว้างเครื่อง

ดนตรีหนีกลับลงดอยไป ต่อมาเครื่องดนตรีเหล่านั้นได้กลายเป็นหินเกลื่อนกระจัดกระจายบน

เขา จึงได้ชื่อว่า ผาฆ้อง ผากลอง ผาสว่า (ฉาบ) ผาเด็ง (ระฆัง) ส่วนพวกที่แบกหามศพพากัน

เดินทางจนถึงยอดเขาแห่งหนึ่ง จงึวางศพขุนหลวงวิรังคะลงนอนตะแคงให้ศพหันหน้าไปทางทิศ

ใต้คล้ายดั่งว่าก าลังมองดูเมืองล าพูน ต่อจากนั้นได้ขนเอาหนามมาวางป้องกันสัตว์ป่าทั้งหลายที่

จะมากินซากศพแล้วเอาโลงคว่ า ลงครอบศพไว้ และต่อมาโลงก็ได้กลายเป็นหินใหญ่เรียกว่า 

ดอยคว่ าหล้อง ปัจจุบันเป็นต าบลแมแ่รม อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่ 

ดอยคว่ าหล้องมีศาลขุนหลวงวิรังคะที่เลื่องลือด้านการให้ความช่วยเหลือแก่คนหนุ่ม

สาวให้สมหวังเรื่องความรัก สมปรารถนาในทุกสิ่งทุกประการ และดลบันดาลให้มีลูก เมื่อพ่อ

ขุนเม็งรายได้สรา้งเมอืงเชียงใหมใ่นปี พ.ศ.1839 เวลานั้นคนไทยทางตอนเหนือที่อาศัยอยู่ปะปน

กับชาวลัวะหรือละว้าเป็นเวลาช้านานร่วม 500-600 ปี และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เมื่อมี

กษัตริย์ขึ้นปกครองชาวลัวะก็พอใจที่จะรับเอาวัฒนธรรมและประเพณีไปถือปฏิบัติ 

ขณะเดียวกันคนไทยก็ได้เข้าพิธีฆ่ากระบือเพื่อเป็นการเซ่นสังเวยบูชาวิญญาณของบรรพบุรุษ

ตามความเช่ือของลัวะโดยเต็มใจ และยอมรับว่าผลีัวะมอี านาจคุ้มครองรักษาเมืองเชียงใหม่โดย

ท าพิธีบวงสรวงปู่แสะย่าแสะและลูกชาย คือ สุเทวะฤาษี ชาวโป่งแยงแต่เดิมเวลาฟาดข้าวหรือตี

ข้าว ผู้ใดได้มาก เรียกว่า ตะรางหลวง จะต้องอัญเชิญวิญญาณขุนหลวงวิรังคะมาเลี้ยงทุก ๆ ป ี
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4.3.2 ต ำนำน “ขุนหลวงวริังคะ” จำกค ำบอกเล่ำของชำวม้งหมู่บ้ำนหนองหอย 

ส าหรับชาวม้งหมู่บ้านหนองหอยต่างให้ความเคารพย าเกรงและเลื่อมใสในความ

ศักดิ์สิทธิ์ของขุนหลวงวิรังคะที่สถิตย์อยู่ ณ ศาลบนดอยคว่ าหล้อง (ภาคผนวก ก. : ภาพที่2)

พร้อมกับยกย่องให้ขุนหลวงวิรังคะเป็นผีใหญ่ผีหลวงตนหนึ่งแห่งบริเวณนี้เช่นเดียวกับผีหลวง

แหง่ดอยเชียงดาวเพราะส าหรับคนมง้ ดอยที่ใหญ่และสูงจะมีผีประจ าดอยที่ได้รับการยกย่องให้

เป็นผีหลวง54 ชาวม้งบางส่วนจะร่วมกับชาวลัวะเซ่นไหว้ขุนหลวงวิรังคะเป็นประจ าทุกปี 

บางสว่นจะเซ่นไหว้พร้อมกับการเลี้ยงผีขุนน้ าประจ าหมู่บ้าน แม้จะบูชาดวงวิญญาณขุนหลวงวิ

รังคะ ในช่วงใดหรือด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ชาวม้งหมู่บ้านหนองหอยได้ผนวกขุนหลวงวิรัง

คะเป็นผีหลวงตนหนึ่งประจ าพื้นที่แห่งนี้ และประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ตามรูปแบบความเชื่อ

ของตน นิยมการบนบานและเมื่อได้สิ่งต้องประสงค์แล้วจะแก้บนตามที่ได้ตกลงกับขุนหลวงวิรัง

คะ ไว้ในตอนแรก ขุนหลวงวิรังคะกลายเป็นที่พึ่งทางใจส าหรับชาวม้งที่พัฒนาศรัทธาจากการ

ปฏิสัมพันธ์กับชาวลัวะและจากการมปีระสบการณใ์นความศักดิ์สิทธิ์ที่สัมผัสได้ด้วยตนเอง 

ชาวม้งหมู่บ้านหนองหอยต่างเล่าขานต านานขุนหลวงวิรังคะแห่งดอยคว่ าหล้องสืบต่อ

กันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าซึ่งอาจผิดเพี้ยนไปบ้างจากต านานดั้งเดิมของชาวลัวะดังกล่าวข้างต้น 

ต านานขุนหลวงวริังคะจากค าบอกเล่าของชาวบ้านมใีจความดังนี้  

 

นานมาแล้วมีกลุ่มชาวลัวะอาศัยอยู่บริเวณดอยสุเทพ และมีผู้น าชื่อ ขุนหลวงวิรังคะ

หรือที่ชาวม้งส่วนใหญ่ออกเสียงเป็น “มะลังก๊ะ” ได้หลงรักเจ้าหญิงที่ครองเมืองหริภุญไชย 

(ล าพูน) ชื่อ นางจามเทวี หรือ “นางสาวเทวี” และต้องการแต่งงานกับพระนาง แต่ทางฝ่าย

หญิงไม่มีใจให้ขุนหลวงวิรังคะ ขุนลัวะเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ด้านการพุ่งหอกยาวหรือเสน่าได้

ระยะไกลมาก ด้วยเหตุนี้พระนางจามเทวีจึงเกรงกลัวอิทธิฤทธิ์ด้านนี้ของขุนหลวงวิรังคะ จึง

ออกอุบายว่าหากขุนหลวงสามารถพุ่งเสน่ามาถึงยังเมืองล าพูนได้จะยอมแต่งงานด้วย  ขุนลัวะ

จึงตอบตกลง  ทางด้านพระนางจามเทวีเมื่อรู้ว่าขุนลัวะตอบตกลงก็เกรงว่าถึงอย่างไรขุนลัวะ

ต้องสามารถพุ่งเสน่ามาถึงยังเมืองล าพูนได้แน่นอนด้วยฤทธิ์ของคาถา อาคม  พระนางจึงส่ง

หมวกมาให้ขุนหลวงมีนัยว่าเป็นการให้ก าลังใจ  โดยที่ภายในหมวกนั้นพระนางได้ซ่อนเส้นผมไว้

เพื่อท าลายคาถาอาคมของขุนลัวะ เมื่อขุนหลวงได้รับหมวกก็สวมใส่ด้วยความยินดีโดยคิดว่า

พระนางจามเทวีมีใจให้ตน  เมื่อเริ่มพุ่งเสน่า ขุนหลวงกลับรู้สึกว่าเสน่าไปได้ไม่ไกลดังที่คิดไว้  

                                                 
54 นายซิง. อายุ 58 ปี 21 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 22 มนีาคม 2553. 
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ไม่วา่จะพุ่งกี่ครัง้เสน่าก็ไปไม่ถึงเมอืงล าพูนพร้อมกันนั้นก็รู้สึกอ่อนแรงผิดปกติ ขุนลัวะจึงรู้ตัวว่า

พระนางจามเทวีได้ถอนอิทธิฤทธิ์ของตนเรียบร้อยแล้ว  พระนางจามเทวีจึงปฏิเสธการแต่งงาน  

ขุนหลวงเสียใจมากจนกินยาตาย ขบวนทหารได้แห่พระศพของขุนหลวงไปฝังบนดอย  ระหว่าง

ทางจากดอยสุเทพขึ้นมาเรื่อย ๆ  ทหารสองกลุ่มคือ กลุ่มที่แบกโรงศพและอีกกลุ่มตีฆ้อง ตี

กลอง ทหารทั้งสองกลุ่มพลัดหลงกันบริเวณทางแยกขึ้นมาทางบ้านใหม่ (หมู่บ้านหนองหอย

ใหม่) กลุ่มทหารที่แบกฆ้อง แบกกลองมุง่หน้าไปถูกทางแล้ว  แต่กลุ่มที่แบกโรงศพมุ่งตรงมายัง

ทางไปสู่ดอยคว่ าหล้อง  ทหารที่แบกฆ้องและกลองเห็นดังนั้นจึงทิ้งเครื่องดนตรีของตนเองไว้

บริเวณนั้นเพราะหนัก  นานวันเข้าฆ้องและกลองจึงกลายเป็นหิน  บริเวณดังกล่าวจึงถูก

เรียกว่า ผาฆ้อง-ผากลองสบืเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ 

ส่วนขบวนทหารที่แบกโรงศพของขุนหลวงวริังคะ ก็เดินขึ้นไปเรื่อยจนถึงบนดอยลูกหนึ่ง 

โลงศพคว่ าลงที่ดอยนั้นและเมื่อดูจากทิศทางแล้วสังเกตเห็นเมืองหริภุญไชย (ล าพูน) ได้อย่าง

ชัดเจน  ทหารจึงเข้าใจว่าขุนลัวะปรารถนาที่จะมองเห็นพระนางจามเทวีตลอดไป  ดอยแห่งนั้น

จึงถูกเรียกว่า ดอยคว่ าหล้อง ปัจจุบันนี้บริเวณม่อนหล้องเป็นที่ตั้งของศาลขุนหลวงวิรังคะ  

วันที่ท้องฟา้แจ่มใสจะมองเห็นเมอืงล าพูนได้จากบริเวณยอดม่อนหล้องนี้55 56 57 

ชาวลัวะจะท าพิธีบวงสรวงขุนหลวงควบคู่ไปกับการเลี้ยงผีขุนน้ าบริเวณฝายทดน้ าที่

สร้างตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมาณเดือนมกราคมถึงเดือน

กุมภาพันธ์ของทุกปี ชาวบ้านหนองหอยจะรวมเงินกันครอบครัวละสามสิบถึงห้าสิบบาทเพื่อน า

เงินไปซื้อหมูมาท าพิธีเลี้ยงผีขุนน้ าประจ าหมู่บ้าน58 พร้อมกันนั้นก็จะเชิญผีขุนหลวงวิรังคะ

มาร่วมรับเครื่องเซ่นสังเวยด้วยกันทุกครั้ง โดยมีค าเชญิง่าย ๆ ดังนี้ 

 

“...เออ นี่ เรายามดี เอาเทียนเอาธูป แล้วก็หมูมา เอามาเลี้ยงเจ้าที่ 

(ผขีุนน้ า) ที่นี่ แล้วก็ขอใหขุ้นหลวงวลิังก๊ะรับเงนิรับทอง แล้วรักษาให้

หมูบ่้านอยู่สบาย อยู่ดีมสีุข…”59  

 

                                                 
55 นายหวัง. อายุ 73 ปี 19 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 8 กรกฎาคม 2554. 
56 นายพิง. อายุ 69 ปี 2 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สมัภาษณ ์: 8 กรกฎาคม 2554. 
57 นายซิง. อายุ 58 ปี 21 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 8 กรกฎาคม 2554. 
58 นางปัน. อายุ 29 ปี 18/1 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
59 นายไล. อายุ 74 ปี 7 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 23 มนีาคม 2553. 
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ชาวบ้านหนองหอยนับถือขุนหลวงมากในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์  รวมทั้งคนต่างหมู่บ้าน

จ านวนมากก็ขึ้นมาเซ่นไหว้ขุนหลวงด้วยสาเหตุดังกล่าว  ส่วนใหญ่ชาวบ้านให้ความมั่นใจกับ

การบนขุนหลวงเพราะการท าไร่ ท าสวน ขึน้อยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่แน่นอน ชาวบ้านบาง

คนปลูกพืชผลไว้มากก็จะบนไว้ก่อนเพราะเมื่อลงทุนมากก็ไม่อยากขาดทุน ถึงแม้จะมีความ

เสียหายบ้างจากพายุหรือความแห้งแล้ง แต่เชื่อกันว่าขุนหลวงสามารถช่วยเหลือได้   เมื่อได้ผล

ตามที่ต้องการแลว้ สิน้ปีจึงแก้บน บางคนจะบนขุนหลวงเพื่อสรา้งขวัญและก าลังใจให้กับตนเอง

เมื่อผลการท านายกระดูกไก่ออกมาไม่ดีหรือบางคนมีเป้าหมายส าหรับปีนั้นไว้แล้วก็จะบน

ล่วงหน้า โดยไม่ต้องรอผลจากการท านายกระดูกไก่ “…บางครั้งเราคิดว่าอันนี้น่าจะเสียไปแล้ว 

ถ้าเราไม่บนสักหน่อยมันก็ไม่กลับคืนมา บางครั้งมันให้ก าลังใจเรา…”60  

ชาวม้งส่วนใหญ่มักบนขุนหลวงเรื่องการท ามาหากิน คลาดแคล้วจากภัยพิบัติ เคราะห์

ร้ายหรือเพื่อขอบุตร สิ่งที่ใช้แก้บน ได้แก่ หมูหรือวัว เหรียญกระดาษ ธูป เหล้าและน้ าชา 

จ านวนสิ่งของที่บนขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองระหว่างหมอผีที่ท าพิธีกับผีขุนหลวง ผู้ที่บนจะ

เสนอจ านวนสิ่งของที่บนผ่านไปกับหมอผีซึ่งท าหน้าที่เสี่ยงทายโดยใช้ไม้สองอันขว้างลงกับพื้น  

หากไม้เสี่ยงทายหงายขึ้นทั้งสองอันแสดงว่าผีขุนหลวงพึงพอใจต่อข้อเสนอนั้น  ถ้าไม่พอใจ  

หมอผีจะเพิ่มจ านวนของที่บนขึ้นเรื่อย ๆ จนกว่าผีขุนหลวงจะพอใจ ชาวลัวะและชาวม้งบ้าน

หนองหอยต่างท าพิธีเซ่นไหว้ขุนหลวงในชว่งเวลาของตนเอง ดว้ยเหตุนี้ชาวบ้านบางคนเชื่อว่าขุน

หลวงเป็นผีหลวงมอีายุยืนนานมากจึงเขา้ใจทุกภาษา  

 

“…เรา (ม้ง) ก็ท าบุญของเรา เขา (ลัวะ) ก็ท าบุญของเขา ขุนหลวงฟัง

ได้ทุกภาษา ผีอยู่กันเป็นล้าน ๆ ปีก็จะรู้จักทุกภาษาดี ลุงก็พูดกับขุน

หลวงเป็นภาษาม้ง ภาษาจนี ไม่เคยพูดภาษาเมือง…”61  

 

ปัจจุบันบริเวณพื้นที่ดอยคว่ าหล้องและหมู่บ้านหนองหอยเก่ากลายเป็นแหล่งผลิต

น้ าแร่ “ออร่า” (Aura) ที่จัดจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และเป็นที่น่าสนใจว่าผู้ผลิตน้ าดื่ม

ท้องถิ่นรายหนึ่งกล่าวอ้างถึงแหล่งที่มาของน้ าที่ผลิตว่ามีแหล่งก าเนิดจากยอดเขา “ขุนหลวงมะ

ลังก๊ะ”(ภาคผนวก ก. : ภาพที่ 6) สะท้อนให้เห็นถึงความทรงจ าเรื่องต านานขุนหลวงวิรังคะ อัน

ศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงถูกถ่ายทอดและปรับเปลี่ยนรูปแบบของการระลึกนึกถึงเรื่อยมา นับตั้งแต่การ

                                                 
60 นายเสน. อายุ 43 ปี 9 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
61 นายซิง. อายุ 58 ปี 21 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 8 กรกฎาคม 2554. 
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ใช้แหล่งน้ าจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อการด ารงชีพ (ฝายทดน้ า) ประกอบพิธีกรรมความเชื่อ 

(เลี้ยงผีขุนน้ า) และปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งผลติน้ าดื่มเพื่อการพานิชย์ 

                     

4.4 หมู่บ้ำนหนองหอยในอดีต  

ย้อนกลับไปเมื่อกว่า 60 ปีที่แล้ว (ประมาณปี พ.ศ.2490) หมู่บ้านหนองหอยเป็นชุมชน

เล็ก ๆ ซึ่งไม่แตกต่างจากหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดานห่างไกลจากความเจริญของสังคม

ภายนอก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าใหญ่ รกและมีไร่ฝิ่นกระจายอยู่ทั่วไป62 ในช่วงเวลานั้นเส้นทาง

คมนาคมภายในหมูบ่้านยังไม่ได้รับการพัฒนาเช่นทุกวันนี้ ไม่มีถนนหนทางหรือจะมีก็เพียงถนน

สายเล็ก ๆ ไม่เอื้ออ านวยต่อการที่ยานพาหนะจะเข้าถึงพื้นที่ได้ ชาวบ้านจึงใช้เกวียนและหาก

ต้องการเดินทางไปยังสถานที่อื่นก็ต้องอาศัยการเดินเท้า ดังค าบอกเล่าของผู้อาวุโสท่านหนึ่งที่

เกิดและเติบโตที่หมูบ่้านหนองหอยและไม่เคยโยกย้ายถิ่นที่อยู่เชน่ผู้อาวุโสส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน  

 

“…ลุงอยู่มา 63 ปี แต่ก่อนไม่เจริญ ถนนหนทางก็ไม่มี ต้องเดิน …จ า

ไม่ได้ว่าลงไปในเมืองครั้งแรกเมื่อไหร่ ตอนอายุน้อย ๆ ก็ไปแล้วนะ 

เดินได้ก็ไปแล้ว พ่อแม่พาไป จูงมอืไปในเมอืง ถนนยังไม่มี เมื่อก่อนนี้

โป่งแยงก็ไม่มีถนนนะ ที่น้ าตกก็ยังไม่ได้สร้างอะไรกันเลย ธรรมชาติ

ทั้งนั้น รถยนต์ก็ไม่ม ีมแีตถ่นนเล็ก ๆ ใชว้ัวลากล้อ…”63  

 

เนื่องจากหมู่บ้านหา่งไกลความเจรญิ การคมนาคมไม่สะดวกสบายนัก เมื่อมีเหตุการณ์

ร้ายแรงและตอ้งพึ่งพาความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่สามารถจัดการกับปัญหานั้นได้

อย่างทันท่วงทีเพราะชาวบ้านต้องเสียเวลามากในการเดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ข้างล่าง

และกว่าเจ้าหนา้ที่ต ารวจจะขึน้มายังพืน้ที่เกิดเหตุได้นั้นก็ต้องใช้เวลานาน ชาวบ้านจึงมักจัดการ

กับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเพื่อป้องกันตนเองให้อยู่รอดปลอดภัย เช่นที่นายซันได้เล่าถึง

เหตุการณ์ที่มีขโมยต่างถิ่น ยิงไม่เข้า ฟันไม่เข้า ขึ้นมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็น

ประจ าสมัยที่พ่อของเขายังเป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 

“…สมัยที่พ่อของผมเป็นพ่อหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน) ขโมยมันมา ยิงก็ไม่

เข้า ฟันก็ไม่เขา้ ถ้ายิงมันตายก็ตายฟรี แต่ถ้ามันไม่ตายนะ มันจะเอา

                                                 
62 นายจิน. อายุ 64 ปี 45 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 6 สิงหาคม 2553. 
63 นายซัน. อายุ 63 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
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ตังคไ์ปหมด ตอนนัน้ยังไม่เจริญ ไม่มอีะไรเลย ขโมยเขาเก่งมาก ยิงก็

ไม่เข้า พร้าฟันก็ไม่เข้า เหนียวมาก เสียคนดอยไปเยอะ คนดอยขึ้น

ไปตัดไม้ลงมา เขา (ขโมย) ก็เอาเงินไปหมด ไปแจ้งต ารวจก็ไม่ได้ จะ

ไปก็ใช้เวลาวัน สองวันจึงจะไปถึง ต ารวจก็ไม่อยากขึ้นมาเพราะต้อง

เดินขึน้มา เมื่อก่อนขโมยเยอะ เยอะมาก ไอ้พวกที่ยิงไม่เข้า ปีหนึ่งมา

กันหลายครั้ง เขาเก่งนะ…”64  

 

 แมค้นต่างถิ่นขึ้นมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวชุมชนบ่อยครั้ง โดยทั่วไปชาวบ้านจะ

ด าเนินชีวิตอยู่อย่างสงบสุขและเรียบง่าย เลี้ยงสัตว์โดยปล่อยให้หากินกันเองตามธรรมชาติ

อย่างอิสระ และปลูกพืชไว้บริโภค ประกอบกับพื้นที่ของหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นป่าคา มีหญ้ารก 

สัตว์ป่าชุกชุม ระบบนิเวศน์ยังคงอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านจึงด ารงชีพจากทรัพยากรธรรมชาติ

เหล่านีไ้ด้โดยไม่จ าเป็นต้องซือ้หาสิ่งใดจากภายนอก  

 

“…เมื่อก่อนมีนก กวาง เก้ง สัตว์ป่า อยากกินนกก็เอาปืนเข้าป่าไป 

เดี๋ยวก็ได้กินแล้ว อยากกินกวางเก้งก็ไปเฝ้าสัก 2 คืนก็ได้กิน 

เมื่อก่อนในน้ ามีปลา ในนามีข้าว มีปลาเยอะแยะ ล าธารไม่ใหญ่มาก 

แต่ก็ยังมีปลาว่ายเต็มไปหมด เมื่อก่อนไม่รู้จักเงินเลย แบงก์ 500 

แบงก์ 20 ไม่รู้จักเลย จะไม่เสียเงินเลยถ้าไม่เดินเข้าเมือง …เรากิน

กันแบบธรรมชาติ พืชผักก็ปลูกเอง สัตวก์็เลีย้งเอง ฆ่ากินเอง…”65  

 

ค าบอกเล่าของผู้อาวุโสสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตในอดีตสมัยที่หมู่บ้านหนองหอยยังคง

ความอุดมสมบูรณ์อยู่นั้น เป็นชีวิตที่เรียบง่าย พอเพียง พึ่งพาตนเองและทรัพยากรธรรมชาติ

โดยไม่รู้สึกถึงความขาดแคลนในเรื่องใด แม้ไม่มีเงินก็ไม่รู้สึกทุกข์ใจ ชีวิตที่เรียบง่ายสมัยอดีตที่

เงินมีบทบาทเพียงเล็กน้อยยังคงประทับอยู่ในความรู้สกึของผูท้ี่เคยใช้ชีวติผ่านช่วงเวลาน้ัน  

 

 

 

 

                                                 
64 นายซัน. อายุ 63 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
65 นายสิทธ์ิ. อายุ 68 ปี 19 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 14 พฤษภาคม 2553. 
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4.4.1 กำรเพำะปลูก 

เดิมชาวบ้านแผ้วถางป่าเพื่อปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด พริก ผัก และเลี้ยงสัตว์ไว้ประกอบ

พิธีกรรมหากครอบครัวใดไม่ได้ปลูกข้าวจะน าพืชผักที่ปลูกได้ไปขายเพื่อซื้อข้าว66 เนื่องจากข้าว

ไร่ปลูกไว้เพื่อบริโภคได้ประมาณ 6-7 เดือนเท่านั้น และหาซื้อได้ยากเมื่อหมดแล้ว ชาวม้งจึง

รับประทานข้าวโพดแทนซึ่งเป็นข้าวโพดพันธุ์สีขาว (ข้าวสาลี) เหมือนที่คนพื้นราบบริโภค โดย

หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ข้าวโพดจะถูกตากจนแห้ง เมื่อจะรับประทานก็จะเอาเมล็ดไปต้ม 

บางส่วนจะน าไปโม่ให้หมูกิน ในหมู่บ้านหนองหอยจะมีโม่หินประจ าหมู่บ้านสองตัวที่ชาวชุมชน

จะผลัดเปลี่ยนกันใช้โม่ข้าวโพดตลอดทั้งวัน เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ ชาวม้งจะต้มเหล้าข้าวโพดที่

ต้องใช้เวลาและความตัง้ใจในการผลิต67  

นอกจากปลูกข้าวไร่ ข้าวโพดและพืชผักบางชนิดไว้เพื่อบริโภค ชาวบ้านยังปลูกฝิ่นซึ่ง

ถือเป็นพืชส าคัญที่ใชเ้ป็นยารักษาโรค ใชแ้ทนเงินและปลูกเพื่อขายเป็นรายได้ 

 

4.4.1.1 ฝิ่น  

ฝิ่นเป็นพืชล้มลุกที่ชาวม้งปลูกกันมาช้านานตั้งแต่อาศัยอยู่ในประเทศจีน เมื่ออพยพเข้า

สู่ประเทศใกล้เคียง จึงน าทักษะการปลูกและเก็บเกี่ยวพืชชนิดนี้ติดตัวมาด้วย  พื้นที่ส่วนใหญ่

ของหมู่บ้านหนองหอยจึงกลายเป็นพืน้ที่ฝิ่นเชน่เดียวกับชุมชนชาวม้งแหง่อื่นในประเทศไทย ด้วย

สภาพภูมอิากาศที่เอือ้ต่อการเจริญเติบโตของฝิ่น อีกทั้งผืนดินยังคงอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ

ปลูกฝิ่น ชาวบ้านจึงปลูกฝิ่นเพื่อเป็นยารักษาโรค ใช้แทนเงินสดเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าที่จ าเป็น

ต่อการยังชีพ โดยส่วนใหญ่ถูกน าเข้ามาจากภายนอกชุมชนและบางครอบครัวปลูกฝิ่นเป็น

รายได้หลัก ส าหรับสาเหตุที่ท าให้ชาวม้งหนองหอยปลูกฝิ่นเพราะขาดทักษะการท าเกษตร

ประเภทอื่น ประกอบกับปลูกฝิ่นสืบต่อกันมาช้านานและมองไม่เห็นว่าจะเพาะปลูกพืชชนิดใด

แทนได้68 การปลูกฝิ่นไม่จ าเป็นต้องใช้ความรู้หรือลงทุน เป็นพืชที่ไม่ต้องดูแลมาก แมลงไม่

รบกวน ไม่ตอ้งเพิ่มการบ ารุงเลี้ยงเป็นพิเศษ แข็งแรงและทนทานต่ออากาศที่หนาวเย็นบนภูเขา 

ด้วยคุณสมบัติของฝิ่นประกอบกับท าเป็นอาชีพมาช้านานและยังไม่มีทางเลือกอื่นในการหา

รายได้เลีย้งครอบครัว ชาวบ้านบางรายจึงยังคงลักลอบปลูกฝิ่น แมใ้นช่วงเวลาของการแผ้วถาง 

ท าลายไร่ฝ่ิน 

 

                                                 
66 นางพมิ. อายุ 70 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
67 นายซัน. อายุ 63 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
68 นายเสน. อายุ 43 ปี 9 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
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“…ฝิ่นปลูกง่าย ไม่มีแมลงกิน ไม่ต้องดูแลมาก ไม่ต้องใส่ปุ๋ย ชอบ

อากาศหนาว แข็งแรง …เขา (ทางการ) มาบอกว่าไม่ให้ปลูก แต่ก็ไม่

เชื่อ เพราะท ากันมาเป็นอาชีพ ไม่รู้ว่าจะท าอะไรนอกจากปลูกฝิ่น ก็

เลยยังปลูกกันอยู่…”69  

 

4.4.1.1.1 บทบำทของฝิ่น 

ในอดีตชาวม้งแทบทุกหลังคาเรือนปลูกฝิ่นมากบ้างน้อยบ้างตามจ านวนพื้นที่ ที่

ครอบครองและใช้ประโยชน์จากฝิ่นในหลายลักษณะ เช่น เป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่

อาการเล็กน้อยจนกระทั่งโรคภัยร้ายแรง ใช้แทนเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่น ามาขายโดย

พ่อค้าต่างถิ่นและปลูกเป็นอาชีพเพื่อสรา้งรายได้ให้กับครอบครัว ส าหรับชาวบ้านหนองหอยฝิ่น

มีบทบาทส าคัญ ดังนี ้

 

4.4.1.1.1.1 ฝิ่นเป็นยำ  

  ก่อนที่ชาวบ้านหันมาพึ่งพาการรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน ในอดีตชาวชุมชน

นิยมรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วย “ยาด า” (ฝิ่นดิบ) หรือ “เหยง” ในภาษาม้ง เหตุที่เรียก “ยาด า” 

เพราะเมื่อฝิ่นแก่เต็มที่จนเก็บเกี่ยวได้แล้ว ชาวบ้านจะกรีดฝิ่นเพื่อเอาน้ ายางที่ต่อมากลายเป็น

สารสีด าเหนียว ปั้นเป็นก้อนไว้ใชสู้บและเป็นยาสามัญประจ าบ้านที่ใช้ได้ทุกเพศ ทุกวัย 

ฤทธิ์ทางการแพทย์ของยาด าเป็นที่เลื่องลือทั้งในหมู่ชาวม้งและชาวเขาเผ่าอื่น ๆ       

ค าบอกเล่าของชาวบ้านหลายท่านที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ยาด ารักษาสุขภาพแสดงให้

เห็นสรรพคุณทางการรักษาได้เป็นอย่างดีหากผู้ป่วยใช้ในปริมาณที่เหมาะสม70 เนื่องจากยาด า

ให้ผลในการรักษาที่รวดเร็ว ชาวบ้านจึงนิยมใช้เพื่อขจัดอาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ปวด

ท้อง ปวดหัว เป็นหวัด ไอ ท้องเสีย71 และแมก้ระทั่งบรรเทาอาการเจ็บป่วยของโรคมะเร็ง72  

 

 “…เมื่อก่อนยาง (กะเหรี่ยง) คนจีน ลีซอ ม้ง ไม่ได้ไปโรงพยาบาล

เลย ใช้ยาด านี่แหละ ตัวดีที่สุดเลย …สูบตอนที่ไม่สบาย เป็นหวัด 

เจ็บท้อง เจ็บหัว ถ้าสูบนี่หายทันทีเลย …สูบแป๊บเดียว กินก็ได้ สูบก็

                                                 
69 นายบัญ. อายุ 72 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
70 นายบัญ. อา้งแล้ว. 
71 นางพมิ. อายุ 70 ปี 12 หมู่ 11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
72 นางสาวอัญ. อายุ 27 ปี 12 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์:  7 สิงหาคม 2553. 
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ได้ เดี๋ยวก็หายแล้ว ถ้าท้องเสียนะ แบบจะตาย สูบนิดเดียวก็หายเลย 

…เมื่อก่อนนี้ไม่ตอ้งไปหาหมอ มียาด า เราก็สูบยาด า…”73 74 

  

เดิมสภาพหมู่บ้านเป็นป่ารกจึงเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียที่คร่า

ชีวิตผู้คนเป็นจ านวนมาก ผู้อาวุโสของหมู่บ้านบางท่านรอดชีวิตจากโรคร้ายและด าเนินชีวิตอยู่

ได้จนถึงทุกวันนี้เพราะสรรพคุณของยาด า เช่นที่นายซันได้เล่าถึงผู้อาวุโสท่านหนึ่งที่รอดชีวิต

จากการใชย้าด าในการรักษาโรคมาลาเรยี ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอกย้ าให้เห็นสรรพคุณของยาด าที่

มีประสิทธิภาพเหนือกว่ายาชนิดอื่น 

 

“…60 กว่าปีแลว้ ลุงยังไม่เกิดเลย เขาตายกันเยอะมาก หลายพันคน 

ไม่ใช่แค่คนดอยนะ คนเมืองก็ตาย ลุงซาว75(นามสมมติ)  ยังไม่ตาย

เลย ลุงซาวนี่รอดตาย …เมื่อก่อนก็ไม่มียานะ โรงพยาบาลก็ไม่มี เขา

ใช้ยาด า …ตอนที่มียาด า ใครใกล้ตายก็รีบสูบ ถ้าไม่สูบนี่นะ คงตาย

ทุกคนเลย ยาด านี่ดีมากเลย ส่วนมากยาด าไม่ได้ผสมอะไร ถ้ายาด า

ไม่เป็นยาเสพติดละก็ ดีกว่าอย่างอื่นทั้งหมด ยาด าตามที่ผมรู้ดีกว่า

ยาทุกอย่างเลย เป็นยาดีที่สุด…”76  

 

ด้วยคุณสมบัติพิเศษบางอย่างของยาด าที่ไม่อาจพบได้จากการใช้ยาแผนปัจจุบันที่

ชาวบ้านท่านหนึ่งเล่าจากประสบการณ์ให้ฟังว่ายาด าสามารถรักษาอาการของโรคให้หายขาด

ได้หรือใช้ระยะเวลานานพอสมควรกว่าที่ร่างกายจะกลับมาเจ็บป่วยอีกครั้งและที่ส าคัญยาด า

ยังชว่ยบ ารุงกระดูกให้แข็งแรงอีกด้วย ขณะที่ยาแผนปัจจุบันยังขาดคุณสมบัติดังกล่าว  

 

“…ชอบใช้ยาด า ชอบฝิ่นมากกว่า ยาสมัยนี้กินก็ไม่หาย หายได้วัน

สองวันก็กลับมาเจ็บมาไข้อีก แลว้ก็ต้องไปหาหมออีก แต่เมื่อก่อนใช้

ฝิ่น หาย คือ หายเลย …แล้วกระดูกก็ดีด้วย …สมัยนี้อาจจะมียา แต่

กระดูกก็ไม่แข็งแรง อย่างเมื่อก่อนกระดูกแข็งแรง ทุกวันนี้ป้าแบก

                                                 
73 นายซัน. อายุ 63 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
74 นางหวาน. อายุ 60 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
75 ผู้อาวโุส (แซ่ยา่ง) ท่ีอายุมากที่สุดของหมูบ้่านหนองหอยในปัจจุบัน 
76 นายซัน. อา้งแล้ว. 
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ของ กระดูกก็ยังทนไหว แข็งแรงอยู่ แต่หนุ่ม ๆ ที่อายุยังไม่มากก็ไม่

ไหวแล้ว กระดูกของเขาไม่แข็งแรงเหมอืนคนสมัยก่อน…”77  

 

4.4.1.1.1.2 ฝิ่นแทนเงนิ 

นอกจากชาวม้งหมู่บ้านหนองหอยเก็บเกี่ยวฝิ่นดิบไว้เพื่อสูบและเป็นยารักษาโรคแล้ว 

ฝิ่นดิบหรือยาด ายังถูกใช้แทนเงินสดเพื่อแลกเปลี่ยนกับของใช้หรืออาหารที่มีคนต่างถิ่นน าเข้า

มาในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นคนจากพื้นราบและคนจีนขึ้นมาที่หมู่บ้านในช่วงเก็บเกี่ยวฝิ่น พ่อค้า

เหล่านี้เข้ามาตั้งร้านค้าขายขนม อาหารและของใช้อื่น ๆ โดยใช้เหรียญสตางค์เป็นตัวช่ังเพื่อ

ก าหนดน้ าหนักของยาด า ชาวบ้านจะน าฝิ่นมาแลกกับสินค้าเหล่านี้โดยไม่ทราบเช่นกันว่าพ่อค้า

จะน าฝิ่นที่แลกนั้นท าอะไรต่อไป 

 

“…สมัยก่อนปลูกฝิ่นแต่ละปีจะได้ฝิ่น ก็จะเอาฝิ่นที่ขูดมาแต่ละก้อน

ขนาดเท่าหัวแม่มือมาช่ังกับตราช่ังที่มีเหรียญสตางค์ ถ้าเท่ากันก็คือ

ใช้ได้ น ามาแลกปลา แลกเกลือ แลกขนมได้ …บางครั้งเขามาท า

ขนมเส้นขายในหมู่บ้าน ก็เอาฝิ่นก้อนหนึ่งไปยื่นให้เขา เขาก็จะตักมา

ให้ถ้วยเดียว แตล่ะปีไม่เคยเห็นเงินเลย เงินบาทไม่เคยรู้จัก …เป็นคน

เมืองพื้นราบนี่แหละ จะมาช่วงที่เก็บฝิ่น เขาก็จะมาตั้งร้านค้า เป็น

ขนม อาหาร เราก็มาแลกเอาไป แต่ก็ไม่รู้วา่เขาเอาไปท าอะไร…”78  

 

บางครั้งฝิ่นยังถูกใช้เป็นค่าจ้างแรงงานโดยใช้มาตรฐานการช่ังน้ าหนักเช่นเดียวกับการ

ช่ังเพื่อแลกสินค้า ผู้ที่ได้รับฝิ่นเป็นค่าจ้างก็จะน าฝิ่นนั้นแลกเป็นของอย่างอื่นต่อไป “…รับจ้างวัน

หนึ่งจะได้เป็นยา เขาเรียกว่าหนึ่งสตางค์ …เอามาแลกข้าวกินบ้าง…”79  

 

4.4.1.1.1.3 ฝิ่นคอืรำยได้ 

ชาวบ้านที่มีฐานะดีจะไม่เอาฝิ่นมาแลกของที่น าขึ้นมาขายในหมู่บ้าน แต่จะใช้เงินสดซื้อ

เพราะต้องการกักตุนฝิ่นไว้ให้ได้ปริมาณมากเพื่อขายเป็นรายได้80 ด้วยเหตุที่คนต่างถิ่นนิยม

                                                 
77 นางหวาน. อายุ 60 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
78 นางยอด. อายุ 72 ปี 7 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 23 มนีาคม 2553. 
79 นายเสน. อายุ 43 ปี 9 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
80 นายเสน. อา้งแล้ว. 
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ขึน้มารับซือ้ฝิ่นดิบถึงในหมู่บ้าน โดยแต่ละครั้งจะซือ้เป็นจ านวนมาก ฝิ่นดิบจงึมีราคาดี ชาวบ้าน

บางรายจึงยึดการปลูกฝิ่นเป็นอาชีพเพื่อขายน าเงนิมาซือ้ข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการยังชีพ

เท่านั้น และไม่เคยสนใจที่จะลองสูบฝิ่นเลย81  

 

“…ท าขาย ท าได้ประมาณ 20 ปี ท าได้ก็ขายหมด เก็บตังค์ไว้ซื้อผ้า 

ซื้อของ ซื้อข้าวไว้ใช้ เมื่อก่อนนี่พวกฝิ่น ยาด านี่ขายดีมาก …มีแต่

พ่อค้าขึน้มาซือ้ ท าไม่พอให้เขาซือ้เลย ซือ้ทีเยอะมาก เป็นหลายร้อย

กิโล…”82  

 

นายซันยังได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องการค้าฝิ่นว่าเมื่อครั้งที่ชาวบ้านปลูกฝิ่นเป็นอาชีพ หาก

สามีภรรยาขยันปลูกฝิ่น เก็บฝิ่นเก่ง ๆ จะท าให้ได้ผลผลิตเยอะมาก ปีหนึ่งขายได้จ านวนมาก

พอสมควร มีรายได้เป็นที่น่าพึงพอใจ แม้วา่การเก็บเกี่ยวฝิ่นเป็นเรื่องยากก็ตาม แต่ยางฝิ่นกลับ

ขายง่าย มีราคาดีมาก ปัจจัยที่เอื้อต่อการปลูกฝิ่นให้ได้ผลผลิตดี คือ สภาพผืนดินที่ยังคงอุดม

สมบูรณ์ของหมู่บ้านหนองหอยเมื่อครัง้อดตี 

 

“…ขายเป็นกิโล กิโล 6 ขีด (1 จอ้ย) ขายได้มากที่สุดก็ 3,000-4,000 

บาท บางครั้งก็ 5,000 บาท เยอะมาก …ลุงขายไม่ได้เยอะเพราะ

สองคนผัวเมีย ถ้าเก่งที่สุดได้ 4-5 กิโล ต้องท าทุกปี ถ้าท าเก่ง ๆ นะ 

ถ้าไม่เก่งนี่ปีหนึ่ง 1 กิโลก็ยังไม่ได้เลย …ต้องคนเก่ง ๆ ท ายากมาก 

แต่ขายง่าย …แต่ก่อนดินดี ปลูกอะไรก็ได้ ถ้าสองคนผัวเมีย ไม่ขยัน 

ได้สัก 7-8 กิโลก็เก่งที่สุดแล้ว ขี้เกียจหน่อยก็ได้สักกิโล 2 กิโล

เท่านั้น…”83  

 

4.4.1.1.1.4 ชีวติคนติดฝิ่น  

แมว้่าฝิ่นดิบหรอืยาด าจะมีสรรพคุณในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็ตาม หากใช้ในปริมาณ

ที่มากเกินควรหรือเกินความจ าเป็นจนกลายเป็นยารักษาสารพัดโรคอย่างต่อเนื่องด้วยความ

รู้เท่าไม่ถึงการณแ์ล้วจะท าให้เกิดอาการเสพติดกระทั่งไม่อาจเลิกใช้ยาได้ กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นกับ

                                                 
81 นายไล. อายุ 74 ปี 7 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 23 มนีาคม 2553. 
82 นายซัน. อายุ 63 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
83 นายซัน. อา้งแล้ว. 
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ผู้ป่วยบางรายที่ไม่นิยมการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน “…ที่ติดเพราะเขาชอบใช้ฝิ่นเป็นยา 

เวลาไอหรือเจ็บตรงไหน เป็นยาสารพัดโรค ไม่ได้ไปหาหมอเลย”84 แม้บางคนไม่มีอาการ

เจ็บป่วยจนต้องรักษาด้วยฝิ่น แต่กลับเสพติดฝิ่นเพียงเพื่อสนองความต้องการเท่านั้นเอง “อยู่

ไปก็อยากสูบ ก็สูบ”85 สภาพของพ่อแม่ที่ติดฝิ่นเป็นสิ่งเตือนใจลูกหลานถึงพิษภัยของพืชชนิดนี ้

อนุชนม้งจึงปฏิเสธการสูบฝิ่นอย่างสิ้นเชิง “ฝิ่นนี่ส าหรับตนเองแล้วอันตราย …พ่อแม่ติดฝิ่น แต่

ลุงไม่ได้สูบ”86 ในอดีตบางครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัวติดฝิ่นอย่างรุนแรงจนไม่ออกไปท ามา

หากิน ภรรยาและลูก ๆ จะช่วยกันหารายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องจุนเจือครอบครัวแทน อาจมี

ที่ดินเพาะปลูกอยู่บ้างหรือท างานรับจ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ บางครอบครัวที่ทั้งพ่อและแม่ติดฝิ่น 

บางครั้งลูก ๆ จะรับจ้างท างานเพื่อแลกฝิ่นดิบน าไปให้พ่อแม่สูบ หากครอบครัวใดตกอยู่ใน

สภาพเช่นนี้ ลูกหลานจะด ารงชีวิตอยู่ด้วยความยากล าบากมาก87 เพราะขาดผู้น าในการท ามา

หากินจงึสง่ผลใหบ้างครอบครัวไม่มีที่ดินเพาะปลูกเป็นของตนเองและต้องท างานรับจ้างเท่านั้น 

“เมื่อก่อนพ่อแม่เป็นคนติดยา แล้วไม่ได้ปลูกอะไรเลย มีอาชีพรับจ้างทั่วไป”88  

การเสพฝิ่นสร้างความเสียหายให้กับผู้เสพและครอบครัวอย่างมาก บางครอบครัวจึง

ห้ามลูกหลานมิให้คบกับคนติดฝิ่น ติดยาเพราะจะเสียอนาคตได้89 เมื่อการปราบปรามยาเสพ

ติดเริ่มต้นขึ้น ชาวชุมชนให้ความร่วมมือกับทางการขจัดปัญหายาเสพติดโดยคณะกรรมการ

หมูบ่้านได้ออกกฎห้ามการสูบฝิน่หรอืใช้ยาเสพติดชนิดใดภายในหมู่บ้าน หากใครละเมิดข้อห้าม

ดังกล่าวจะถูกขับไล่และใหอ้ยู่หา่งจากหมู่บ้าน 15 กิโลเมตร หมู่บ้านจงึปลอดฝิ่นในที่สุด90  

 

4.5 กำรแยกหมู่บ้ำน  

หมู่บ้านหนองหอยถูกแยกเป็นหมู่บ้านหนองหอยเก่า หมู่ 7 และหมู่บ้านหนองหอยใหม่ 

หมู่ 11 อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.252791 สาเหตุของการแยกหมู่บ้านมีอยู่สองประการ คือ 

ประการแรก ผู้คนย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านหนองหอยมากจนเกินไป ท าให้หมู่บ้านคับแคบและ

                                                 
84 นางปัน. อายุ 29 ปี 18/1 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
85 นายซาว. อายุ 84 ปี 37 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 22 มนีาคม 2553 
86 นายจิน. อายุ 64 ปี 45 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 6 สิงหาคม 2553. 
87 นายเสน. อายุ 43 ปี 9 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
88 นางปัน. อา้งแล้ว. 
89 นางยอด. อายุ 72 ปี 7 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 23 มนีาคม 2553. 
90 นายสิทธ์ิ. อายุ 68 ปี 19 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 14 พฤษภาคม 2553. 
91 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแมแ่รม. ม.ป.ท. ประวัตหิมู่บำ้นหนองหอยเก่ำ หมู่ 7  ต. แม่แรม  อ. แม่รมิ  

จ. เชียงใหม.่ เชยีงใหม่ : องคก์ารบริหารส่วนต าบลแมแ่รม. หนา้ 1. 
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พืน้ที่ท ามาหากินไม่เพียงพอ กรมป่าไม้จงึเข้าไปจัดสรรพื้นที่ให้อยู่ใหม่92 ประการที่สอง ผู้อาวุโส

ท่านหนึ่งเล่าจากประสบการณข์องสาเหตุที่แยกหมูบ่้านว่าน่าจะเป็นเพราะการทะเลาะวิวาทที่มี

สาเหตุจากการพูดถึงเรื่องการเก็บเงินสมาชิกในหมู่บ้านกรณีที่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้น อีกเรื่อง

หนึ่ง คือ การเลือกผู้ใหญ่บ้านเพราะภายหลังจากเหตุการณ์ทั้งสองนี้เกิดขึ้นจึงแยกเป็นหมู่บ้าน

หนองหอยเก่าและหนองหอยใหม่93 ส าหรับข้าราชการท่านหนึ่งที่ใช้ชีวิตการท างานอยู่กับชุมชน

ตั้งแตป่ี พ.ศ.2532 รับทราบมาว่าการแยกหมู่บ้านออกเป็นหนองหอยเก่าและหนองหอยใหม่นั้น

มิได้เกิดจากความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน แต่เป็นเพราะชาวบ้านบางคนเข้าไปท าไร่ท าสวน

บริเวณพื้นที่ของหมู่บ้านหนองหอยใหม่ในปัจจุบัน ด้วยระยะทางที่ไกลจากหมู่บ้านหนองหอย

พอสมควร จงึปลูกบ้านและพักอยู่ที่นั้น ตอ่มาชาวบ้านคนอื่น ๆ ก็เข้าไปอาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จน

กลายเป็นชุมชนใหญ่  

 

“…คนในหมูบ่้านเล่ามาว่าเขาไม่ได้ทะเลาะกัน …ชาวบ้านไปท าไร่แล้ว

ขีเ้กียจกลับก็เลยสร้างบ้านเอาไว้ ไป ๆ มา ๆ คนอื่นก็เลยมาปลูกอยู่

ด้วย…”94  

 

4.6 ควำมเชื่อและศำสนำ 

เดิมชาวม้งมีความเชื่อเรื่องภูติผี วิญญาณ การเซ่นไหว้บรรพบุรุษและการบูชาสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติ ชาวบ้านหนองหอยส่วนใหญ่ยังคงรักษาความเชื่อและการประกอบ

พิธีกรรมแบบดั้งเดิมเพื่อแสดงออกซึ่งความเคารพย าเกรงและความกตัญญูต่อดวงวิญญาณ

บรรพบุรุษของตระกูลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติที่คอยปกป้องคุ้มครองให้สมาชิกของ

ครอบครัวหรือหมู่บ้านอยู่รอดปลอดภัยจากสิ่งช่ัวร้าย ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวม้ง

หมูบ่้านหนองหอย มดีังนี้ 

 

 

 

4.6.1 เจ้ำที่ประจ ำหมู่บ้ำน  
                                                 
92 นายจิน. อายุ 64 ปี 45 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 6 สิงหาคม 2553. 
93 นางพมิ. อายุ 70 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
94 นางจันทร์แจ่ม. อายุ 51 ปี 37 หมู ่4 ต.แมส่า อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 29 สิงหาคม 2554. 
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ชาวม้งนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่บนภูเขาสูง บริเวณที่มีหน้าผาและต้นไม้สูงใหญ่ ตามความ

เชื่อของชาวม้ง สถานที่ธรรมชาติเหลา่นีเ้ป็นที่สถิตย์ของเทพารักษ์ที่คอยดูแล ปกปักรักษาพื้นที่

บริเวณนั้น  ชาวม้งจงึให้ความเคารพตอ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติเหลา่นีเ้ป็นอย่างมาก มีความรู้สึก

ขอบคุณที่คอยดูแลและคุ้มครองใหห้มูบ่้านอยู่กันอย่างรม่เย็นเป็นสุข  

หมู่บ้านชาวม้งแต่ละแห่งจะมีผู้ท าหน้าที่เลี้ยงเจ้าที่ประจ าหมู่บ้าน ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นี้ได้

นั้นจะต้องได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้น ผู้อื่นไม่สามารถท าพิธีกรรมนี้ได้ เช่นกรณีของ

นายซัน ผูดู้แลต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านหนองหอยเก่าที่รับช่วงการประกอบพิธีเลี้ยงต้นไม้มา

จากพ่อที่เสียชวีิตประมาณ 30 ปีที่แล้ว 

 

“…เมื่อก่อนพ่อของผมเป็นคนเลี้ยง พอพ่อเสียไป ผมก็เลี้ยง

แทนพ่อ …ถ้าผมตาย ลูกหลานก็ต้องเป็นคนเลี้ยง คนอื่นมา

เลี้ยงก็ไม่ได้เพราะมันไม่ถูก…”95 

 

ประเด็นเรื่องคนท าพิธีเลี้ยงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี้ นายชางเล่าว่าส าหรับหมู่บ้านหนองหอย

ใหม่มหีนา้ผาใหญ่เป็นพืน้ที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านและมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ท าพิธีกรรมได้ คือ 

พ่อหลวงซุ “…พ่อหลวงซุ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนเก่า จะเป็นคนท าพิธีกรรม เป็นคนเดียวที่ท าได้…”96 

อดีตพ่อหลวงซุเป็นลูกชายคนหนึ่งของทวดของนางสาวจอมที่เล่าว่าทวดของตนเคยบูชาเทพ

บริเวณหนา้ผา “…เมื่อก่อนที่ทวดยังอยู่แกจะบูชาเทพแถวหนา้ผาด้วย…”97  

หากบุคคลอื่นที่นอกเหนอืจากผู้อาวุโสดังกล่าวข้างต้นประกอบพิธีเลี้ยงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์

ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและจะท าให้เกิดความเสียหายต่อตัวผู้ท าพิธีหรือหมู่บ้าน ได้ เช่นที่

ชาวบ้านท่านหนึ่งเล่าว่า 

  

“…เมื่อก่อนมีคนบ้านข้างบน ไปท าเอง (เลี้ยงผีเจ้าที่) แล้ว

มันควรจะเป็นหน้าที่ของพ่อของลุง (พ่อของนายซัน) แต่เขา

ไปท าเอง เอาธูป เอาเทียนท าเอง พอกลับมาม้าของเขาก็วิ่ง

เอาหัวไปติดกับแง่งไม้…จากนั้นเขาก็ไม่ให้ใครท า นอกจาก

พ่อของลุง แล้วลุงก็สืบทอดมา ถ้าคนอื่นเขาไปท า อะไรก็ไม่

                                                 
95 นายซัน. อายุ 63 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
96 นายชาง. อายุ 42 ปี 45 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 15 พฤษภาคม 2553. 
97 นางสาวจอม. อายุ 22 ปี 43/1 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 พฤษภาคม 2553. 
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ดี จะมีเสือมากัดวัว กัดม้า แต่ถ้าเป็นพ่อของลุงก็จะไม่มี

อะไร เขาก็เลยใหพ้่อของลุงท าพิธี…”98  

 

ก่อนหน้าที่พ่อของนายซันได้รับความไว้วางใจจากชุมชนให้ประกอบพิธีเลี้ยงต้นไม้

ศักดิ์สิทธิ์ก็มีคนท าพิธีนี้อยู่แล้ว แต่เสือก็ยังเข้ามาสร้างความเดือดร้อน ท าร้ายชาวบ้านอยู่

ตลอด พ่อของนายซันจงึถูกขอให้เป็นผู้เลือกต้นไม้ขึน้มาใหม่เพื่อเป็นเจ้าที่ประจ าหมู่บ้าน พร้อม

ทั้งเป็นผู้ประกอบพิธีมาโดยตลอด ส าหรับสิ่งนี้อาจเป็นเพราะความดีงามและคุณธรรมจึงได้รับ

ความไว้วางใจจากชุมชนให้ดูแลเจา้ที่ประจ าหมูบ่้าน 

 

   “…เมื่อก่อนนี้เสือเยอะแยะ …มีคนเขาท าอีกต้นหนึ่ง 

แต่เสือก็ชอบมากัด มาไล่ เลยให้พ่อของลุงเปลี่ยนอีกต้น

หนึ่ง …เจ้าที่เจ้าป่าที่นี้ ชอบคนท าดี คนบริสุทธิ์ คนจิตใจ

สะอาด แล้วพ่อของลุงก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็เลยประกอบ

พิธีได้…”99  

 

เมื่อถึงเวลาที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เริ่มแก่และเหี่ยวเฉา ผู้ดูแลจะเริ่มมองหาต้นใหม่ที่มีล าต้น

สูงใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น โดยไม่เน้นว่าจะต้องเป็นต้นไม้พันธุ์ใด ส่วนต้นเก่าจะปล่อยให้แห้ง

ตามธรรมชาติ ไม่มีการตัดทิ้งหรือท าลาย เมื่อหาต้นไม้ที่เหมาะสมได้แล้ว ผู้ดูแลจะสร้างศาล

ขนาดเล็กและเชิญเจ้าที่ที่คอยดูแลพื้นที่บริเวณนั้นเข้ามาอาศัยอยู่เพื่อปกปักรักษาชาวบ้านให้

อยู่ดีมีสุข  วันสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ม้งทุกปี นายซันจะน าชาวบ้านท าพิธีถือติเพื่อเลี้ยง

ขอบคุณเจ้าที่ประจ าหมู่บ้านที่ได้คุ้มครอง ดูแลชาวบ้านมาตลอดทั้งปี โดยมีเครื่องเซ่นไหว้เป็น

ไก่ ธูป เทียน และกระดาษสา 

ส าหรับชาวชุมชน เจ้าที่ประจ าหมู่บ้านมีความส าคัญอย่างยิ่ง ลูกหลานจะต้องให้ความ

เคารพและจะต้องเลี้ยงดูเพื่อขอบคุณที่คอยดูแล ปกปักรักษาหมู่บ้านมาตลอดทั้งปี ดังนั้นใน

การประกอบพิธีถือติ แต่ละครอบครัวจะส่งตัวแทนเข้าร่วมท าพิธีพร้อมของเซ่นไหว้ ได้แก่ ไก่

ตัวผู ้1 ตัว กระดาษสา ธูป และเทียนส าหรับเผา พร้อมทั้งท าพิธีเสี่ยงทายกระดูกไก่เพื่อท านาย

เรื่องการท ามาหากินในปีนัน้ 
                                                 
98 นางหวาน. อายุ 60 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
99 นายซัน. อายุ 63 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
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“…ต้นไม้ใหญ่ส าคัญมากส าหรับหมู่บ้าน ถ้าผู้เฒ่าผู้แก่เขา

เลือกต้นนั้นเอาไว้ว่าเป็นเจ้าที่ประจ าหมู่บ้านแล้ว ลูกหลาน

ทุกคนต้องนับถือมาก 1 ปีต้องหาอะไรไปเซ่นไหว้ ดูว่ามี

ปัญหาอะไร การเปลี่ยนแปลงการท ามาหากิน เพื่อให้มี

ความมั่นใจก็จะเอากระดูกไก่ไปดูกันที่นั่น …เป็นการเสี่ยง

ทาย แล้วเราก็ไปเลี้ยงเซ่นไหว้ขอบคุณที่เขาดูแลเรามาทั้ง

ปี…”100  

 

ตัวแทนของแตล่ะครอบครัวที่เข้าร่วมท าพิธีถือติส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสชาย ผู้หญิงจะไม่

เข้าไปในบริเวณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ และชาวชุมชนจะไม่สร้างบ้านสูงกว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี้

เชน่กัน ดังนัน้บริเวณพืน้ที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมูบ่้านจะถูกปล่อยใหอ้ยู่อย่างสงบ มใิห้เกิดการรบกวน

ใด ๆ ทั้งสิน้101  

 

4.6.2 ผีขุนน้ ำ  

ประมาณเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ชาวม้งหมู่บ้านหนองหอยจะถือ

โอกาสที่วา่งเว้นจากการท าไร่ ท าสวนในช่วงเวลาดังกล่าวเลี้ยงขอบคุณผีต้นน้ าซึ่งเป็นแหล่งน้ า

ส าคัญของหมู่บ้านที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตชาวชุมชนมาตลอดทั้งปี แต่ละครอบครัวจะรวมเงินกัน

ประมาณ 30-50 บาทเพื่อซือ้หมูมาท าพิธีเลี้ยงผีตน้น้ า102 โดยผู้น าในการประกอบพิธีกรรม คือ 

ผูดู้แลเจ้าที่ประจ าหมูบ่้าน เครื่องเซ่นไหว้ผีขุนน้ า ได้แก่ หมู เหล้า ธูป เทียน และกระดาษสา103 

  

4.6.3 ผีหลวงแห่งดอยคว่ ำหล้อง 

ส าหรับชาวม้ง ขุนหลวงวิรังคะแหง่ดอยคว่ าหล้องมีสถานะเทียบเท่ากับผีหลวงแห่งดอย

เชียงดาว ขณะท าพิธีเลี้ยงผีขุนน้ า ชาวบ้านจึงถือโอกาสนี้เชื้อเชิญผีขุนหลวงวิรังคะ มาร่วมรับ

เครื่องเซ่นสังเวยด้วยกันทุกครั้ง (ดูเพิ่มในเรื่อง ต ำนำนขุนหลวงวิรังคะจำกค ำบอกเล่ำของ

ชำวม้งหมู่บ้ำนหนองหอย ) โดยมีค าเชิญงา่ย ๆ ดังนี้ 

                                                 
100 นายเสน. อายุ 43 ปี 9 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
101 นางปัน. อายุ 29 ปี 18/1 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
102 นางปัน. อา้งแล้ว. 
103

 นางสาวสมร. อายุ 25 ปี 22/6 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 29 สิงหาคม 2554. 
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“...เออ นี่ เรายามดี เอาเทียนเอาธูป แล้วก็หมูมา เอามาเลี้ยงเจ้าที่ 

(ผขีุนน้ า) ที่นี่ แล้วก็ขอใหขุ้นหลวงวลิังก๊ะรับเงนิรับทอง แล้วรักษาให้

หมูบ่้านอยู่สบาย อยู่ดีมสีุข…”104  

 

4.6.4 ผีท้ังห้ำของบ้ำน 

ภายในบ้านของชาวม้ง พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จะถูกแบ่งเป็น 5 แห่งตามความเชื่อดั้งเดิม ได้แก่ 

ผีเสาเรือน (ผีตัวใหญ่) ผีกระดาษ (สือกลั๊ง) ผีเตาไฟใหญ่ ผีเตาไฟเล็ก และผีประตู บริเวณ    

ต่าง ๆ เหล่านี้ถูกเชื่อว่าเป็นที่สถิตย์ของสิ่งเหนือธรรมชาติที่คอยดูแล ปกปักรักษาให้สมาชิก

ของครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มีทรัพย์สินเงินทอง สุขภาพแข็งแรง และมีความเจริญก้าวหน้าใน

ชีวิต105 ผีทั้งห้าของบ้านอาจถูกจัดวางไว้ภายในตัวบ้านหรือห้องครัวก็ได้ตามความเหมาะสม    

ผูอ้าวุโสท่านหนึ่งเล่าถึงความส าคัญของผีทั้งห้าไว้ว่าผีตัวใหญ่ของบ้าน คือ ผีเสาเรือน จะใช้แม่

หมูเป็นของเซ่นไหว้ และมีคางหมูห้อยไว้กับตัวเสา ผีกระดาษ (สือกลั๊ง) ประกอบด้วยกระดาษ

เงิน กระดาษทอง มีขนไก่ตดิอยู่ ช่วยดูแลสมาชิกในครอบครัวและช่วยเรื่องการท าไร่ ท าสวนให้

มีรายได้ดี ผีเตาไฟใหญ่ (ผีไฟ) ใช้ต้มข้าวเลี้ยงหมู ผีเตาไฟเล็กใช้ประกอบอาหารส าหรับ

ครอบครัว และผีประตูประกอบด้วยผ้าสีแดงและสีขาว ผ้าสีแดงป้องกันสิ่งไม่ดี ผีช่ัวร้ายไม่ให้

เข้ามาภายในบ้าน ส่วนสีขาวเพื่อเชือ้เชญิสิ่งที่ดีงามให้เข้ามาในบ้าน ขณะท าพิธีไหว้ผีประตู ผู้ท า

พิธีจะอยู่บริเวณช่องประตูส่วนที่อยู่ภายในบ้านและต้องพูดคาถาเป็นภาษาจีน โดยมีใจความว่า 

ขอเปิดประตูเพื่อให้เงนิทองหลั่งไหลเข้ามาในบ้าน ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ก็ขอให้มีเงินทองและ

ขอให้ช่วยดูแลลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข มคีวามเจรญิก้าวหน้า106  

ก่อนถึงปีใหม่หนึ่งวันจะมีการท าพิธีเซ่นไหว้ผีทั้งห้าของบ้าน โดยมีหัวหนา้ครอบครัวเป็น

ผู้ท าพิธี สมัยก่อนหากหัวหน้าครอบครัวใดไม่สามารถประกอบพิธีนี้ได้จะไหว้วานหมอผีเป็นผู้

ประกอบพิธีกรรมแทน ปัจจุบันนี้ครอบครัวชาวม้งหมู่บ้านหนองหอย หัวหน้าครอบครัวส่วน

ใหญ่สามารถท าพิธีกรรมนีไ้ด้แล้ว107  

                                                 
104 นายไล. อายุ 74 ปี 7 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 23 มนีาคม 2553. 
105 ดูเพิ่มใน ชมรมบริการวิชาการ สถาบันวจิัยชาวเขา. 2538. ชำวเขำ ควำมเข้ำใจกับชนเผำ่ตำ่ง

วัฒนธรรม. ชมรมบริการวิชาการ สถาบันวจิัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและ

สวัสดกิารสังคม. หนา้ 115-117.  
106 นายไล. อา้งแล้ว. 
107 นางสาวสมร. อายุ 25 ปี 22/6 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 29 สิงหาคม 2554. 
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4.6.5 กำรเคำรพผีบ้ำนตนเดียวกัน  

เมื่อชาวม้งอพยพ ลี้ภัยออกจากประเทศจีน เข้าไปอาศัยอยู่ตามประเทศต่าง ๆ สมาชิก

บางคนของตระกูลยังคงตกค้างอยู่ในประเทศจีน ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ชาวม้งที่มาจากต้น

ตระกูลเดียวกันยังคงนับถือผบี้านตัวเดียวกันอยู่นั่นเอง “ต้างควา” เป็นตัวแทนผีบ้านที่ทุกคนซึ่ง

เป็นญาติกันต้องให้ความเคารพนับถือ แม้จะอยู่ต่างถิ่นกันก็ตาม หากยังเคารพผีบ้านตน

เดียวกันยังคงถือวา่เป็นพี่นอ้งกันอยู่  

 

“…ปู่เคยกลับไปเยี่ยมญาติที่ยูนนานครั้งหนึ่ง …ญาติของย่าก็ยังมีอยู่ 

คือ ต้างควา เหมือนเป็นตัวแทนผีบ้านที่ทุกคนที่เป็นญาติกันต้อง

เคารพ ย่ากับญาตทิี่อยู่เมอืงจีนก็ยังเคารพผบี้านองค์เดียวกัน ถ้าเรา

ยังเคารพผีบ้านตนนั้นอยู่ แสดงว่าเรายังเป็นพี่น้องกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่

ไหนก็ตาม…”108  

 

นายบัญเล่าว่าการท าผีบ้านที่เรียกว่า “ต้างควา” เปรียบได้กับวัดที่มีพระประทาน 

สมัยก่อนพอ่ของตนจะเป็นผู้ท าพิธีกรรม ขณะนั้นมีผีบ้านอยู่ตนเดียว พ่อมีลูกหลานหลายคนจึง

ท าให้การประกอบพิธีกรรมไม่ค่อยสะดวกนัก ต่อมาจึงขอให้ลูก ๆ แบ่งผีบ้านออกไปประกอบ

พิธีเอง ถ้าไม่รีบแยกออกไปแล้ว หากพ่อเสียชีวิตจะไม่มีใครแบ่งให้ได้เพราะพ่อต้องท าพิธีแบ่งผี

บ้านให้ลูก 

กรณีของการแบ่งผีบ้าน นางสาวจอมเล่าว่าตามหลักแล้วการท าพิธีเลี้ยงผีบ้านต้องท า

ที่บ้านของตนเอง แต่เนื่องจากว่าพ่อของตนยังขาดความช านาญด้านพิธีกรรมจึงยังไม่ขอแบ่งผี

บ้านออกมาจากปู่ ครอบครัวของตนจงึยังคงประกอบพิธีกรรมร่วมกับปู่อยู่จนทุกวันนี้ แม้ว่าพ่อ

แยกครอบครัวออกมาจากบ้านปู่แล้วก็ตาม  

 

4.6.6 ผีไร่ ผีสวน 

ส าหรับการบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อการท ามาหากิน ชาวม้งหมู่บ้านหนองหอยบาง

ครอบครัวนิยมบนกับขุนหลวงวิรังคะที่ดอยคว่ าหล้อง แต่ถ้าปีใดไม่ได้บนกับขุนหลวงวิรังคะ ก็

                                                 
108 นางพมิ. อายุ 70 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 

 
 



 

 
55 

จะบนกับผีไร่ ผีสวนเพื่อขอให้ผลผลิตดี หากได้ตามประสงค์แล้วจะแก้บนด้วยหัวหมู ลูกหมูตัว

เล็ก เหลา้ ธูป เทียน และกระดาษสา109 วัตถุประสงค์ในการบนเช่นเดียวกับการบนขุนหลวงวิรัง

คะ แตจ่ะขอให้ผีไร่ ผสีวนชว่ยปัดเป่าแมลงที่จะมารบกวนพืชผักจะได้ใช้ยาฆ่าแมลงลดลงไปบ้าง 

“ถ้าเราไม่ได้บนขุนหลวง ก็บนที่สวนเลยว่าช่วยปัดเป่าแมลงไปบ้างจะได้ใช้ยาฆ่าแมลง

น้อยลง…”110  

 

4.6.7 พิธีลือต้ำว (พิธีปัดรังควาน) 

ทุกปีชาวม้งแต่ละแซ่สกุลจะหยุดงานหนึ่งวันเพื่อท าพิธีปัดสิ่งช่ัวร้ายออกจากบ้านหรือ

พิธีลือต้าว ในวันดังกล่าวสมาชิกทุกคนของครอบครัวถูกห้ามออกจากบ้านและจะยืนหรือนั่ง

รวมกันภายในบ้านระหว่างท าพิธี โดยมีหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ใช้ต้นต้าว (หญ้าชนิดหนึ่งใช้ท า

ไม้กวาด) ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากทุกห้อง ทุกมุมของบ้าน ไม่เว้นแม้แต่ยานพาหนะ หลังจากท า

พิธีปัดเป่าแล้ว ต้นต้าวจะถูกน าไปทิ้ง ชาวม้งทุกแซ่สกุลจะถือปฏิบัติพิธีลือเต้า แต่อาจมีความ

แตกต่างกันในเรื่องของการทิ้งต้นต้าวหลังจากที่ใช้ท าพิธีแล้ว โดยบางแซ่จะน าต้นต้าวไปทิ้งที่

ล าห้วยเหมือนเป็นการน าสิ่งไม่ดี สิ่งช่ัวร้ายไปทิ้งล าห้วย ขณะที่บางแซ่จะน าต้นต้าวที่ตัดไว้มา

รวมกันแล้วใช้ผ้าใยกัญชงล้อมสมาชิกทุกคนของครอบครัวเอาไว้ จากนั้นต้นต้าวที่ถูกตัดมาใช้

ในพิธีก็จะถูกตัดทิง้อกีครั้งหนึ่ง 

 

“…หนึ่งปีเขาจะไม่ท างานหนึ่งวัน จะปัดเอาสิ่งช่ัวร้ายออกไป ทุกคน

ต้องมายืนหรือนั่งรวมกันในบ้าน แล้วพ่อจะท าพิธีทุกห้องทุกมุมของ

บ้าน ไม่ว่าจะเป็นรถก็ต้องปัด แล้วเอาไปทิ้ง วันนั้นจะอยู่บ้านทั้งวัน

ไม่ออกไปไหน …ท าทุกแซ่ แต่มีบางคนเอาไปทิ้งเฉย ๆ …เรียกว่าเอา

สิ่งช่ัวร้ายไปทิ้งล าห้วยที่ไหนก็ได้ บางแซ่เขาจะตัดมารวมกัน แล้วใช้

ผ้าใยกัญชงล้อมทุกคนในแซ่มาอยู่ด้วยกัน แล้วตัดต้นที่เราตัดมาทิ้ง

ไป…”111  

 

                                                 
109 นางสาวสมร. อายุ 25 ปี 22/6 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 29 สิงหาคม 2554. 
110 นายเสน. อายุ 43 ปี 9 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 

 
111 นางปัน. อายุ 29 ปี 18/1 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
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ถ้าสมาชิกคนใดมิได้อาศัยอยู่กับครอบครัว ในวันท าพิธีลือต้าว เสื้อผ้าของผู้นั้นจะถูก

น ามาประกอบพิธีเหมือนเป็นตัวแทน112 โดยทางครอบครัวจะแจ้งข่าวการท าพิธีให้ทราบพร้อม

หา้มมใิห้ออกนอกสถานที่ หากสมาชิกครอบครัวยังเยาว์วัยจะถูกหา้มเล่นซุกซนในวันนั้น113  

 

4.6.8 ผีไม้กวำด 

เดิมชาวบ้านบางรายนิยมตามหาของหายด้วยการถามผีไม้กวาด ผีไม้กวาดจะได้รับ

เชิญมาเพื่อหาสิ่งของที่มีค่าและสูญหายภายในบริเวณบ้านเท่านั้น จะไม่ใช้กับของที่หายไกล

ออกไปนอกบริเวณบ้าน ชาวบ้านคนหนึ่งเล่าว่าสมัยยังเป็นเด็กเคยเห็นญาติผู้ใหญ่ใช้ผีไม้กวาด

เพื่อช่วยหาของมคี่าที่สูญหายไป 

 

“...อาของหนูท าก าไรเงินหาย ก็จะมีคนที่ท าเป็นมาท่องคาถาให้ เขา

จะจับไม้กวาดไว้ด้านหนึ่ง และอีกด้านหนึ่งก็ให้อีกคนจับไว้ไม้กวาด

จะแกว่ง แล้วก็หันไปทางทิศที่มีของนั้นอยู่ พอไปดูก็พบของนัน้ 

จรงิ ๆ…”114  

 

บางครั้งหากผีไม้กวาดหาทิศทางของสิ่งของนั้นไม่ได้ ทุกคนที่อยู่ในบ้านจะต้องมานั่ง

ล้อมวงกันเพื่อให้ผีไม้กวาดชี้ตัวผู้เอาของไป เมื่อผีไม้กวาดปฏิบัติหน้าที่ส าเร็จแล้ว ผู้ประกอบ

พิธีกรรมจะเทเหล้าลงบนไม้กวาดเพื่อแสดงความขอบคุณ การขอความช่วยเหลือจากผีไม้กวาด

ถูกสืบทอดต่อกันมา มิใช่ว่าทุกคนจะเรียกใช้ผีไม้กวาดได้เพราะการเรียกผีต้องท่องคาถา

เชน่เดียวกับการประกอบพิธีกรรมอื่น ๆ  

ส าหรับนางปันเล่าถึงการใชผ้ไีม้กวาดในประเด็นที่แตกต่างไปจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า

สมัยก่อนตนเคยเห็นยายเชิญผีไม้กวาดลงมาจากสวรรค์เพื่อสอบถามถึงสาเหตุของอาการ

เจ็บป่วยและยังบอกวิธีการแก้ไขเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยนั้นได้ด้วยเช่นกัน โดยผีไม้กวาดจะชี้

ไปยังสถานที่ที่ผู้นัน้ได้ท าผดิผ ีผู้ที่ประกอบพิธีกรรมเท่านั้นสามารถสื่อสารกับผีไม้กวาดได้อย่าง

เข้าใจ การสอบถามผีไม้กวาดเป็นผลกับผู้ป่วยบางรายเท่านั้น ใช่ว่าทุกคนจะประสบ

ความส าเร็จจากวิธีการนี้เสมอไป 

                                                 
112 นางสาวอัญ. อายุ 27 ปี 12 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์:  7 สิงหาคม 2553. 
113 นางสาวจอม. อายุ 22 ปี 43/1 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 พฤษภาคม 2553. 
114 นางสาวสมร. อายุ 25 ปี 22/6 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 29 สิงหาคม 2554. 
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“…ยายจะเอาไม้กวาดมาแกว่งเรียกผีลงมาจากสวรรค์ ถ้า

แกว่งไปมาบางครั้งจะช่วยยายจับ …ยายชอบใช้วิธีนี้เป็น

ประจ า เมื่อมีคนไม่สบายยายจะลองถามผีไม้กวาดว่าเป็น

อะไร …ไม้กวาดจะแกว่ง ๆ แล้วก็ชี้ …ชี้ตรงที่เขาไปท าผิด 

จากนั้นก็ไปแก้ให้หาย ยายจะเข้าใจภาษาที่เหมือนเป็นภาษา

ใบ้ …มันก็เหมือนยาสมัยนี้แหละที่ถูกกับมัน ๆ ก็หาย ไม่ถูก

ก็ไม่หาย…”115  

 

4.6.9 ผีตะกร้ำ 

ส าหรับการหาของมคี่าที่สูญหาย นางปันได้เล่าเรื่องราวของผีตะกร้าที่ช่วยหาของที่สูญ

หายไว้ว่าเมื่อของมีค่าสูญหายไป ค้นหาอย่างไรก็ไม่พบ ผีตะกร้าจะถูกเชิญลงมาสถิตย์ในก๋วย

ไม้เพื่อช่วยหาของมคี่าชิน้นั้น ผู้ประกอบพิธีจะถือก๋วยและเดินไปยังทิศทางที่ก๋วยน าไปหาสิ่งของ

นั้นหรืออาจพาไปยังผู้ที่หยิบฉวยของสิ่งนั้นไป ปัจจุบันนี้ชาวบ้านไม่ค่อยใช้วิธีนี้เพราะสภาพ

บ้านเรือนมีความเป็นระเบียบกว่าสมัยก่อน จงึไม่ค่อยมสีิ่งใดสูญหาย 

 

“…เวลาของส าคัญหาย หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ จะเรียกผีตะกร้ามา

ช่วย จะมีคนถือตะกร้า ให้ตะกร้าน าไป ตะกร้าไปทางไหน ก็ไป

ตาม เขาว่าบางครั้งก็หาได้จริง ๆ สมมติมีคนใจไม่ซื่อ แล้วเขา

เอาของไปจรงิ ๆ เขาก็พากันไปหา ก็หาได้จริง ๆ …ตอนนี้ไม่ค่อย

ใช้แล้วเพราะเก็บอะไรได้ดีกว่าเมื่อก่อน ๆ ของจะหายเพราะเป็น

บ้านโทรม ๆ เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเชื่อกันแลว้…”116  

 

 

4.6.10 อ ำนำจของทองแดง 

ชาวม้งเชื่อว่าภูตผิ ีปีศาจกลัวทองแดง จึงน าทองแดงมาขดเป็นก าไลสวมใส่เพื่อป้องกัน

ผ ีผู้อาวุโสในหมูบ่้านหนองหอยบางท่านยังคงใส่ก าไลทองแดงพันด้วยผ้าตามความเชื่อดั้งเดิมนี ้

เหตุที่ต้องเอาผ้าพันก าไลทองแดงไว้เพราะเกรงว่าฟ้าจะผ่าได้ แต่ก็จ าเป็นต้องสวมก าไล

                                                 
115

 นางปัน. อายุ 29 ปี 18/1 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
116 นางปัน. อา้งแล้ว. 
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ทองแดงเพราะป้องกันผีมารบกวน ตามความเชื่อของม้งมิใช่เพียงแต่ผีเท่านั้นที่กลัวทองแดง 

พญานาคก็กลัวทองแดงด้วยเชน่กัน ดังนั้นจะห้ามไม่ให้เอาทองแดงทิ้งในบ่อน้ าเพราะพญานาค

จะกลัวจนท าให้เกิดน้ าท่วม แผ่นดินไหวหรืออากาศแปรปรวนได้ ชาวม้งจึงไม่ทิ้งทองแดงลง

น้ า117  

นอกจากความเชื่อเรื่องอ านาจของทองแดงที่ใช้ป้องกันผีและท าให้พญานาคกลัว ผู้

อาวุโสยังเล่าให้ฟังถึงเรื่องชายคนหนึ่งที่ถูกฟ้าผ่าตาย ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้สวมก าไลทองแดง ตาม

ความเช่ือของมง้ถือวา่คนที่ถูกฟ้าผา่ตายอาจกระท าผดิหรอืลบหลู่บางสิ่ง จึงได้รับผลเช่นนี้ 

 

“…มีคนหนึ่งที่หนองหอยเก่าถูกฟ้าผ่าตาย แล้วต้นไม้ก็ล้มลงมาทับ 

ไม่มใีครกล้าเข้าไปช่วยเพราะกลัวฟ้าร้อง ฟ้าแลบ มีลูกสาวคนเดียว

เท่านั้นที่เข้าไปช่วย แต่ผู้ชายคนนั้นก็ตาย…”118  

 

ความเชื่อเรื่องฟ้าผ่าก็ยังสัมพันธ์กับการให้นมบุตรอีกด้วย หากแม่มีลูกหลายคน เมื่อ

คลอดลูกคนใดแล้วจะต้องให้ลูกคนนั้นกินนมของตนเองได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ลูกคนอื่นกิน

ด้วยไม่ได้ ต้องเลิกกิน มิฉะนั้นจะถูกฟ้าผา่ ดังเรื่องเล่าต่อไปนี้ 

 

“…ตามต านานเขาว่า ซุ คือคนที่ท าให้เกิดฟ้าผ่า คล้าย ๆ รามสูร 

การที่ฟ้าผ่า เขาเรียก ซุตัว ซุเหมือนเป็นชื่อคน ค าว่า ตัว หมายถึง 

ฆ่า เหมือนว่า ซุเป็นคนฆ่า ตามต านานบอกว่า ผู้ชายที่ชื่อ ซุ มีลูก 

แล้วก็ไปขอนมจากผู้หญิงอื่นให้ลูกชายกิน แต่ผู้หญิงไม่ให้ ซุจึงโกรธ 

แล้วก็พูดว่า ต่อไปนี้ ใครมีลูกคนไหนก็ให้เฉพาะลูกคนนั้นกินได้คน

เดียว ถ้าให้ลูกคนอื่นกินจะถูกฟ้าผ่า เหมือนกับว่านายซุจะฆ่าโดย

การท าให้ฟ้าผา่…”119  

 

                                                 
117 นางพมิ. อายุ 70 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
118 นายบัญ. อายุ 72 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 

 

 
119 นายบัญ. อายุ 72 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
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นายบัญเล่าต่อไปว่าครั้งหนึ่งความเชื่อเรื่องนี้เคยเกิดขึ้น เมื่อก่อนมีลูกคนพี่กินนมแม่ 

แล้วเกิดมีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง จนต้องให้ลูกคนนั้นหยุดกิน แล้วก็ท าการขอขมาต่อฟ้า นางพิมเล่า

เสริมว่าปัจจุบัน ถ้ามีลูกอีกคนหนึ่ง ลูกคนโตก็อาจกินนมแม่ได้อยู่ แต่ให้ได้แค่ไม่เกิน 3-4 ครั้ง

เท่านั้น 

 

4.6.11 ผีกับเด็ก 

แม้ชาวม้งเชื่อว่าเมื่อตายแล้ววิญญาณจะถูกเชิญให้กลับไปอยู่กับบรรพบุรุษ จะไม่

กลับมาหลอกหลอนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่คงมีความเชื่อว่าเด็กที่ยังมีฟันน้ านมอยู่จะเห็น

วิญญาณ เห็นบางสิ่งที่คนอืน่มองไมเ่ห็น ความเชื่อนีก้ลายเป็นเรื่องจรงิตามที่ชาวบ้านเล่าว่า 

 

“…ถ้าเรื่องผีกลับมาหลอกหลอนเหมือนในหนังไทยนี้จะไม่มี แต่ใน

ความเชื่อของม้ง เขาว่าเป็นเรื่องจริง คือ เด็กที่ยังมีฟันน้ านมที่ยังไม่

หักจะชอบเห็นวิญญาณ เห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น …อย่างน้องคนเมื่อ

วานนี ้ย่าเล่าให้ฟังว่าตอนไปที่ไร่ จะมีบ้านรา้งอยู่ขา้งทาง ตอนขับรถ

ถึงตรงนี ้นอ้งคนนัน้บอกว่ามีคนนั่งอยู่ที่บ้านหลังนั้น ท าท่าอย่างนี้ …

จะบอกตลอดเวลาที่รถผา่นตรงนั้น แต่คนอื่นจะไม่เห็นนะ แกจะเห็น

อยู่คนเดียวว่ามีคนนั่งอยู่ ตั้งแต่เด็ก ๆ หนูก็เคยได้ยินผู้ใหญ่ชอบเล่า

อยู่แล้วว่าเด็กที่ฟันน้ านมยังมีอยู่ชอบเห็นผี เห็นวิญญาณที่คนทั่วไป

ไม่เห็น…”120  

 

4.6.12 หญ้ำคำมัดผี 

ตามความเช่ือของมง้ เด็กเล็กที่มักจะร้องไห้และท าท่าทางเหมือนมีคนมาแกล้ง แม้ใคร

เรียกก็ไม่สนใจฟัง ผู้เฒ่าผู้แก่เรียกอาการแบบนี้ว่า ถูกผีอ า หากเด็กคนใดมีอาการดังกล่าว ให้

น าเสื้อผ้ามาพันหรอืพรมน้ าที่ตัวเด็ก เพื่อไล่ผี หากเด็กยังไม่หยุดร้องไห้แสดงว่าผียังไม่หนีไป ให้

เอาหญ้าคามามัดรวมกันเป็นเส้นยาวประมาณกว่าสองวา พันรอบตัวแม่และเด็กหรือน าไปพัน

ตามตน้ไม้ ชาวม้งเชื่อว่าหญ้าคาที่น ามามัดรวมกันเป็นเส้นยาวนี้เหมือนเป็นโซ่ที่ใช้ล่ามผีในเมือง

ผี ผีกลัวถูกล่ามโซ่และจะเลิกรบกวนเด็กในที่สุด “…เส้นหญ้าคาถ้าเกิดในเมืองผีจะเหมือนเป็น

โซ่ ผจีะกลัวโดนล่ามโซ่”121  

                                                 
120 นางสาวจอม. อายุ 22 ปี 43/1 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 พฤษภาคม 2553. 
121 นางพมิ. อายุ 70 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
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ความเชื่อของคนม้งสรุปเป็นประเด็น ดังนี้ ประการที่หนึ่ง หากไม่เคยเกิดเรื่องขึ้นมา

ก่อนเลย แต่มีคนพูดต่อ ๆ กันมา คนที่ได้ยินได้ฟังจะมีความเชื่อนั้นเช่นเดียวกัน ประการที่สอง 

เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่มักเกิดจากการท าผิด คนม้งจะกลัวในเรื่องนี้มาก ประการสุดท้าย เป็น

ข้อห้ามในการปฏิบัติที่จะไม่มีใครกล้าเสี่ยงหรือลองท าผิดไปจากข้อห้ามนั้นเลย โดยพื้นฐาน

ความเชื่อของชาวม้ง หากมีการบอกต่อกันมาว่า “นานมาแล้ว” อาจเป็นเรื่องจริงหรือไม่เคย

เกิดขึ้นจริงก็ได้122 ชาวม้งจึงมีเรื่องเล่าหรือต านานต่าง ๆ เพื่อเป็นเหตุผลรองรับความเชื่อของ

ตนเอง123  

 

4.6.13 คริสต์ศำสนำกับชุมชน 

ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงนับถือวิญญาณบรรพชนที่ล่วงลับ ภูติผี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ธรรมชาติ พร้อมทั้งประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อดั้งเดิมอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ

หมู่บ้านชาวไทยภูเขาแห่งอื่น คณะผู้เผยแผ่คริสต์ศาสนาได้เข้ามาในหมู่บ้านหนองหอยเพื่อเผย

แผ่ค าสอนของพระเยซู การเผยแผ่ด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งปัจจุบันนี้มีคริสตจักรประจ า

ชุมชนเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมศรัทธาของครสิเตียนในหมูบ่้าน 

 

4.6.13.1 ศิษยำภิบำลประจ ำคริสตจักรหนองหอย 

คริสตจักรหนองหอยก่อตั้งในปี พ.ศ.2539 โดยองค์กร CMO (Chinese Mission 

Overseas)  โดยมีอาจารย์นัทด ารงต าแหน่งศิษยาภิบาลประจ าคริสตจักรหนองหอย ได้เล่า

ประวัติส่วนตัวก่อนที่จะเข้าร่วมด าเนินการพันธะกิจของพระเจ้าไว้ว่าครอบครัวเป็นจีน-ลีซูเข้า

มาจับจองพื้นที่ท ากินภายในหมู่บ้านหนองหอยเมื่อปี พ .ศ.2516 จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 ด้วยเหตุที่ทราบข่าวว่าคริสเตียนในตัว

เมืองเชียงใหม่สนับสนุนเด็กที่อยู่บนดอยที่ต้องการเรียนหนังสือและให้ไปติดต่อเรื่องการเรียน

และที่พักได้ ตนจงึย้ายไปเรียนในตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนช่องฟ้า

ซิงเซิง อยู่บริเวณไนท์บาซารป์ัจจุบัน โดยพักอยู่ที่หอพักนานาเผา่ของวิช่ันอเมริกาบริเวณต าบล

หนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เสียค่าหอพักปีละ 1,500 บาท เป็นหอพักคริสเตียนและได้รับ

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าอาหาร จากกลุ่มคริสเตียน แม้ว่าขณะนั้นอาจารย์ยังไม่ได้เป็นค

                                                 
122 นายบัญ. อายุ 72 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
123 นางสาวจอม. อายุ 22 ปี 43/1 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 พฤษภาคม 2553. 
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ริสเตียนก็ตาม ต่อมาจึงย้ายไปเรียนระดับมัธยมศึกษา 1-3 ที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยและ

การศกึษานอกโรงเรยีนในระดับมัธยมปลาย 

 แม้ว่าอาจารย์นัทผ่านระบบการศึกษาและใช้ชีวิตอยู่กับสังคมชาวคริสเตียนช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง แต่สิ่งนั้นไม่ได้ท าให้อาจารย์สนใจศึกษาศาสนาคริสต์หรือเรื่องราวของพระเจ้า

เลย แต่กลับต่อต้าน กลั่นแกล้งกลุ่มคริสเตียนม้งที่ขึ้นมาประกาศบนหมู่บ้าน ต่อมาอาจารย์นัท

ต้องหันกลับมาทบทวนช่วงชีวิตที่อยู่กับกลุ่มคริสเตียนซึ่งกลายเป็นจุดพลิกผันของชีวิตตนเอง

และภรรยาตราบจนทุกวันนี้ ประมาณ 20 ปีที่แล้วภรรยาเป็นโรคหัวใจโต รักษาไม่หาย 

ประกอบกับไม่มเีงินเป็นค่าใชจ้า่ยในการผ่าตัด ขณะนั้นอาจารย์และภรรยาซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยง

จากอ าเภอเชียงดาว ยังคงนับถือผี เซ่นไหว้ผีเช่นเดียวกับชาวดอยทั่วไป แม้พยายามรักษาด้วย

การเซ่นผีหรือยาสมุนไพรใด ๆ ก็ไม่หาย ไม่มีทางแก้ไขได้ ในที่สุดอาจารย์จึงอธิษฐานกับพระ

เยซูเพราะเคยได้ฟังมาว่าหากชีวติมปีัญหา ไร้หนทางแก้ไข จงอธิษฐานกับพระเยซู อาจารย์เริ่ม

อธิษฐานให้ภรรยาทั้งเช้าและเย็นประมาณ 1 เดือน โดยไม่ได้รักษาและไม่ได้รับประทานยาใด ๆ 

ทั้งสิ้น แม้ว่าขณะนั้นยังไม่ได้เป็นคริสเตียนก็ตาม อาการของภรรยากลับดีขึ้นมากทั้งจากการ

สังเกตและผลจากเอ๊กซเรย์  

 

“…เราเซ่นผี เสียเงินเสียทองไปเท่าไหร่ ไปตักน้ าเจ็ดบ่อ เราก็ตักมา

กิน เราลองทุกวิถีทาง คือเราเลือกพระเยซูเป็นทางเลือกสุดท้าย …

พอเราเจอกับตัวเอง เราก็อธิษฐาน แล้วก็หาย เราก็คิดว่าไม่ใช่เรื่อง

บังเอิญเพราะเราลองกินยามันก็ไม่หาย สมัยนั้นหมอก็บอกว่าไม่มี

ทางผ่าตัดแล้ว…”124  

 

ประสบการณส์่วนตัวที่ได้รับจากการอธิษฐานกับพระเยซูในครั้งนี ้ท าให้ความคิดเห็นใน

อดีตของอาจารย์ที่เคยมีกับชาวคริสเตียนเปลี่ยนไป จากนั้นจงึเริ่มเปิดใจศึกษาเรื่องราวของพระ

เยซูอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น อาจารย์ยังเล่าให้ฟังอีกว่าตนเป็นคนแรกของหมู่บ้านหนอง

หอยที่รับเชื่อพระเยซูและได้รับการต่อต้านมากมายจากครอบครัว พี่น้องและผองเพื่อนทั้ง

หมู่บ้าน สาเหตุของการถูกต่อต้านนี้ อาจารย์เล่าให้ฟังว่าคนดอยคิดว่าศาสนาคริสต์เป็นของ

ฝรั่ง ฝรั่งฉลาดและต้องการหลอกคนโง่ไปเป็นทาส เข้ามาเพื่อล้างสมอง สิ่งนี้ถือเป็นความ

เข้าใจผดิอย่างยิ่ง 

  

                                                 
124 นายนัท. อายุ 43 ปี 7/7 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์ : 7 สิงหาคม 2553. 
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“…ชาวเขาเข้าใจผิดว่ามิชชันนารีที่เป็นฝรั่งมาสอน มาหลอก แล้วก็

เอาไปล้างสมอง เอาตัวไปขังไว้ที่เกาะ สมัยก่อนคิดว่าไปที่เกาะ 

อย่างอังกฤษ อเมริกาว่าเป็นเกาะ แล้วเอาไปให้ยักษ์กิน คนดอยได้

ยินมาอย่างนัน้นะ แล้วยักษ์จะอึออกมาเป็นทองค า เพราะฉะนั้นฝรั่ง

ก็รวย สมัยก่อนคนดอยส่วนใหญ่จะเข้าใจอย่างนี้เกือบ 100% ไม่ว่า

จะเป็นกลุ่มไหน ส่วนใหญ่คิดว่าเป็นศาสนาฝรั่งมาล้างสมอง แต่ผม

เปิดใจ ศึกษาคัมภีร์ไบเบิ้ล มันไม่ใช่อย่างนั้น ครอบครัว คนรอบข้าง

ต่อตา้นเพราะได้ขอ้มูลที่ผดิ ๆ เข้าใจผดิ จงึตอ่ต้านเรา…”125  

 

อาจารย์จึงใช้ความอดทนเพื่อพิสูจน์ให้ชาวบ้านหนองหอยเข้าใจและเห็นวิถีชีวิตในทาง

ปฏิบัติตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขความเข้าใจที่ผิดพลาดของชาวบ้านเกี่ยวกับศาสนา

คริสต์ โดยใช้ชีวิตเป็นสื่อในการบอกเล่าสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาพระคัมภีร์ รวมทั้งยังได้ดึง

องค์กรคริสเตียนที่ดีเข้ามาร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้

สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง โดยไม่มีความคาดหวังว่าเยาวชนเหล่านั้นจะต้องนับถือ

คริสตศ์าสนาเพราะทุกคนมทีางเลือกของตนเอง 

ก่อนที่จะเป็นศษิยาภิบาลประจ าคริสตจักรหนองหอย อาจารย์เล่าว่าขณะนั้นในหมู่บ้าน

หนองหอยยังไม่มีใครรับเชื่อ นอกจากตนเองและภรรยา ในช่วงแรก ๆ จึงท างานในฐานะ

อาสาสมัคร ประมาณปี พ.ศ.2527 กลุ่มคนจีนจากไต้หวันขึ้นมาประกาศเฉพาะวันเสาร์ ใช้เวลา

ประมาณ 4-5 ปีจึงมีผู้รับเชื่อ แล้วจึงเริ่มสร้างโบสถ์ มีผู้น า 1 คน ทางคณะได้พบกับตนเองจึง

ช่วยสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่าย แต่ก็ยังคงประกอบอาชีพเดิมเพื่อจุนเจือครอบครัว ก่อนหน้าที่มี

การก่อตั้งโบสถ์ อาจารย์นัทได้ไปเรียนพระคัมภีร์ที่กรุงเทพเป็นเวลา 4 ปีเพื่อต้องการสอนผู้อื่น

ได้อย่างถูกต้องแม่นย าเพราะที่ผ่านมาผู้ที่ขึ้นมาเผยแผ่มักจะสอนกันอย่างผิด ๆ ซึ่งอาจารย์ถือ

ว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมาก ต่อมาเมื่อโบสถ์ถูกก่อตั้ง ประกอบกับทางองค์กรฯ ได้ติดต่อมายัง

ตนเองเพราะทราบข่าวว่าเคยศึกษาพระคัมภีร์มาก่อน อาจารย์นันทชัยจึงถวายตัวในงานรับใช้

ของพระเจ้าตั้งแตน่ั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันคริสตจักรหนองหอยมผีูร้ับเชื่อ ดังนี้  

ผูใ้หญ่ 60-70 คน  

เยาวชนอายุต่ ากว่า 15 ปี 30 คน  

เยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 20 คน 

                                                 
125 นายนัท. อายุ 43 ปี 7/7 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์ : 7 สิงหาคม 2553. 
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รวมทั้งหมด 100 คน โดยแบ่งออกเป็น ชาวม้ง 12 ครอบครัว ชาวลีซู 7 ครอบครัว

ผู้ใหญ่ที่เข้าโบสถ์ประจ าทุกวันอาทิตย์ 30-40 คน และเด็ก 20-30 คน จ านวนที่เหลือท างาน

หรอืลงไปเรียนในเมือง 

 

4.6.13.2 คริสตจักรกับกำรพัฒนำชุมชน 

ส าหรับภาระกิจภายในชุมชน อาจารย์นัทได้จัดสรรทุนจากมูลนิธิคอมแพสช่ันเพื่อการ

พัฒนาเด็ก ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ การศึกษา สังคม และจริยธรรม โดยทุกวันเสาร์จัด

กิจกรรมให้กับเด็ก ๆ จากทุกความเชื่อ ทุกศาสนาได้ท าร่วมกัน ส าหรับวันอังคาร พุธ และ

พฤหัสบดีจัดให้มีการสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ผู้ปกครอง

สามารถส่งลูกมาเรียนในวันดังกล่าว โดยเน้นการจ้างบุคคลภายในชุมชนที่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมาเป็นครูผู้สอนเพราะต้องการสนับสนุนลูกหลานในชุมชนให้มีส านึกของการ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน “…อย่างน้อยเขาก็มีใจมา เขาก็คือลูกหลาน …เราอยากให้พี่ ๆ 

ช่วยกันดูแลน้อง ๆ…”126  

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นที่ก าลังด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน อาจารย์ยังได้

สนับสนุนให้เยาวชนของหมู่บ้านหนองหอยเล่นฟุตบอลอีกด้วย เดิมวัยรุ่นของหมู่บ้านติดฝิ่น กิน

เหล้า ใช้ชีวิตอย่างไร้คุณค่า ประกอบกับอาจารย์รักกีฬาชนิดนี้อยู่แล้ว จึงปรึกษากั บผู้น า

หมู่บ้าน ผู้อ านวยการโรงเรียนฯ พร้อมทั้งหัวหน้าโครงการหลวงฯ เพื่อสร้างทีมฟุตบอลและ

จัดท าสนามฟุตบอลเพื่อสง่เสริมให้วัยรุ่นในหมู่บ้านห่างไกลยาเสพติด “…วัยรุ่นสังคมบ้านหนอง

หอยจะดี เพราะถูกสร้างมาด้วยกีฬา”127  

อาจารย์และน้องชายเปิดคลีนิกสอนฟุตบอลขั้นพื้นฐานในตอนเย็น ขณะนี้มีเยาวชน

จ านวน 20-30 คน ทั้งหญิงและชายจากในหมู่บ้านหนองหอยและละแวกใกล้เคียง เช่น หมู่บ้าน

แม่ขิ ประมาณ 17 คน อาจารย์เล่าให้ฟังถึงที่มาของคลีนิกฟุตบอลว่าแรกเริ่มเกิดจากการสอน

ลูกหลาน ได้ประมาณ 3 ปี ชาวบ้านเห็นว่าฝึกซ้อมจนลูกของตนติดทีมชาติจึงพาบุตรหลานมา

ฝกึซ้อมฟุตบอลกับอาจารย์บ้าง อาจารย์และน้องชายสอนฟุตบอลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ โดย

ผูป้กครองจะรับผิดชอบเรื่องชุดกีฬา หากเดินทางไปแข่งขันนอกสถานที่ก็จะขอให้ช่วยค่าน้ ามัน

รถและค่าอาหาร ซึ่งผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทีมฟุตบอลเยาวชนของหมู่บ้าน

หนองหอย “Christ F C” (F หมายถึง ฟุตบอล ส่วน C หมายถึง คลับ ) ยังได้รับการติดต่อให้ไป

ช่วยฝึกซ้อมให้กับทีมฟุตบอลเยาวชนของโรงเรียนนานาชาติเกรซอีกด้วย ประมาณเดือนละ 1 

                                                 
126

 นายนัท. อายุ 43 ปี 7/7 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สมัภาษณ ์ : 7 สิงหาคม 2553. 
127 นายนัท. อา้งแล้ว. 
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ครั้ง ทีมฟุตบอลเยาวชนของหมู่บ้านหนองหอยก าลังได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้านเพื่อก้าว

สู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพตอ่ไป ตามวิสัยทัศนข์องอาจารย์นัท 

 

 4.6.13.3 กำรรับเชื่อ128 

ชาวม้งหมู่บ้านหนองหอยส่วนใหญ่ยังคงนับถือผี บางครอบครัวหันมานับถือคริสต์

ศาสนา เลิกประกอบพิธีกรรมดั้งเดิมและมีพระเยซูผู้เดียว เนื่องด้วยสาเหตุ 3 ประการหลัก 

ดังนี้ ประการแรก มีปัญหาด้านสุขภาพ อาการเจ็บป่วยที่รักษาไม่หายทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน

หรือท าพิธีเลี้ยงผีแล้วก็ตาม จึงหันมาพึ่งพระเจ้า ประการที่สอง เมื่อผิดผี ต้องเลี้ยงผี เสีย

ค่าใช้จ่ายอย่างมากมายในการเซ่นไหว้ แต่เมื่อเป็นคริสเตียนไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เมื่อถึง

เวลาถวายทรัพย์ทุกวันอาทิตย์ หากใครพอมีบ้างก็ถวาย หากไม่มีไม่ต้องถวายก็ได้ ประการ

สุดท้าย ขาดความรู้เรื่องการประกอบพิธีกรรมแบบดั้งเดิม เนื่องจากระยะหลังไม่มีผู้สืบทอด

การเป็นหมอผี ประกอบกับคนรุ่นใหมไ่ม่สนใจเรื่องผี แตย่ังคงต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 

“…คนรุ่นใหม่อายุ 20-30 ปี ที่ไม่รู้จะท าอย่างไรกับประเพณีดั้งเดิม

ของตัวเอง รุ่นผมเนี่ยประมาณ 80% ไม่รู้เลย ไม่มีใครท าเป็นและไม่

มีคนสบืทอดการเป็นหมอผี ประเพณีเหล่านีก้็จะหายไป คนรุ่นหลังก็

ไม่ชอบเรื่องผี คนรุ่นก่อนเขาก็รู้นะว่าคนรุ่นใหม่ไม่สนใจแล้ว จะไป

ทางศาสนาพุทธก็ไม่ชอบการที่จะต้องใส่บาตร ฟังธรรมะ พอดีว่ามี

โบสถ์อยู่ตรงนี้ คือ คนเราต้องมีสักอย่างเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

ไม่พุทธก็ผ ีเข้าคริสตเ์ลยก็มี…”129  

 

4.6.13.4 ข้อแนะน ำก่อนกำรรับเชื่อ 

ผูท้ี่สนใจรับเชื่อพระเยซูต้องมีเหตุมีผล ศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน ไม่เชื่อด้วย

ความงมงาย ศิษยาภิบาลเล่าว่าตนไม่เคยฉวยโอกาสจากการที่ชาวบ้านมีปัญหาและพยายาม

โน้มนา้วใหร้ับเชื่อ แตจ่ะสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจอันดีภายในหมู่พี่น้องของผู้ที่ต้องการรับเชื่อ 

แมว้่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ แต่ก็เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเช่นกัน 

  

                                                 
128 การอธิษฐานเพื่อต้อนรับองคพ์ระเยซูคริสต์เข้ามาสู่ชีวิต เพื่อมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด 
129 นายนัท. อายุ 43 ปี 7/7 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์ : 7 สิงหาคม 2553. 
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“…ศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ แต่มันก็เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีด้วย 

พอคนที่จะเข้ามาเป็นคริสตก์็ว่า หักหลัง ทรยศ ผมเคยโดนอย่างนี้ ก็

เลยให้ไปคุยกันดี ๆ ก่อน …แม้เป็นคริสต์เราก็เป็นคนไทย เป็นม้ง 

เป็นพี่น้อง เครือญาติ เป็นเพื่อนกันอยู่ดี เราต้องพึ่งพาอาศัยกัน 

ช่วยเหลือกัน ผมไม่อยากให้การเข้าใจข้อมูลที่ผิด ๆ มาท าลายตรงนี ้

บางคนก็จะเชญิผมไปคุยหากมีปัญหากับพ่อแม่พี่น้อง…”130  

 

4.6.13.5 ชีวติคริสเตียน 

นางสาวอัญเป็นผู้หนึ่งที่เปลี่ยนจากการนับถือผีมารับเชื่อพระเยซู สาเหตุที่เปลี่ยนความ

เชื่อเพราะมีเรื่องราวไม่สบายใจที่สั่งสมมานาน ต่อมาเมื่อได้ทดลองอธิษฐานจนเกิดผล จึง

เริ่มต้นศึกษาพระคัมภีร์และด าเนินชีวิตอยู่ในหนทางคริสเตียนมาตลอด 11 ปีที่ผ่านมา โดยเล่า

ประสบการณใ์นช่วงที่เผชิญกับแรงต่อตา้นจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกครอบครัว สุดท้าย

ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยความศรัทธาและมุ่งมั่นในการด าเนินชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนรอบ

ข้าง จนในที่สุดทั้งครอบครัวจงึหันมารับเชื่อ ไม่เว้นแมแ้ตพ่่อของสามีที่เคยเป็นหมอผี 

 

“…พ่อตัวเองก็ว่าก็ตี หลายคนก็ว่า พ่อแม่สามีก็ว่า ตอนแรกเราก็

ต้องผา่นความทุกข์นั้นมา …เหมือนเราต้องต่อสู้คนเดียว แต่เวลานั้น

เหมือนมีสันติสุขอยู่ลึก ๆ เราต้องแอบไปโบสถ์ แต่ตอนหลังมาก็ไม่

แอบแล้ว เราไม่กลัวอะไรแล้ว เขา (ครอบครัว) ก็ยอมรับ เรา

เปลี่ยนแปลงชีวิตให้เขาดู เขาก็ไม่พูดอะไร แต่ชีวิตของเราดีขึ้น …ใช้

เวลานานเหมอืนกัน ต่อตา้น 2 ปีแรก หลังจากเป็นได้ 5-6 ปี แฟนก็

ตามมา หลังจากนั้นครอบครัวของแฟนก็รับเชื่อหมดทั้งครอบครัว 

เมื่อก่อนพ่อของแฟนก็เป็นหมอผี แล้วก็ไม่ค่อยชอบ แต่ตอนนี้เป็น

แล้ว ผอีะไรนี่ทิ้งหมดเลย แล้วก็ยึดพระเยซูอย่างเดียว…”131  

 

ทุกเช้านางสาวอัญจะอธิษฐานมอบชวีิตในวันนั้นให้กับพระเจา้ พร้อมให้พระองค์ทรงน า

ทางและขอบคุณที่ประทานชีวิตนี้มาให้ นางสาวอัญเป็นตัวอย่างของผู้ที่รับเชื่อที่เปี่ยมด้วย

ศรัทธาและมุ่งมั่นที่จะอยู่ในหนทางตามค าสอนของพระเจ้าที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจมาโดยตลอด 

                                                 
130 นายนัท. อายุ 43 ปี 7/7 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์ : 7 สิงหาคม 2553. 
131 นางสาวอัญ. อายุ 27 ปี 12 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์:  7 สิงหาคม 2553. 
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พร้อมกันนีย้ังน าค าสอนไปใช้กับการครองเรือนซึ่งส่งผลให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

แตกต่างจากชีวิตเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิง สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าที่สามารถ

สัมผัสได้และยังท าให้สติปัญญาเกิดการรู้คิดได้เองเมื่อท าผดิพลาด “…ต่างจากเมื่อก่อนที่นับถือ

ผ ีจะไม่สนใจ ไม่เห็นอกเห็นใจใคร…”132  

 

4.6.13.6 คริสเตียนกลับใจ 

ชาวบ้านที่เปลี่ยนจากการนับถือผีเป็นคริสเตียนหากปฏิบัติอย่างจริงใจด้วยความมุ่งมั่น

และด้วยความเข้าใจอย่างมเีหตุผล มักจะประสบความส าเร็จในชีวิตเช่นที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่

บางรายหลังจากที่นับถือพระเยซูได้สักระยะหนึ่งกลับใจหันไปพึ่งพิงผีเช่นเดิม สาเหตุอาจเกิด

จากการขาดศรัทธาที่แท้จริงต่อพระเจ้าจงึใชผ้แีก้ไขปัญหาเช่นเดิม 

 

“…บางคนเขายังไม่เชื่อจริง ๆ ยังใช้ผีแก้ปัญหาเหมือนเดิมเพราะเขา

อ่อนแอจึงโดนซาตานหรือผีดึงกลับไป …แต่เรามีศรัทธา อาจารย์

สอนว่าต้องตีสนิทกับพระเจ้าไว้ท่านจะได้ไม่ทิ้งเรา ก็คือ ไม่ลืมที่จะ

ศรัทธานั่นเอง…”133  

 

อีกประการหนึ่ง คือ ล้มป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายจึงกลับมาพึ่งผี รักษาตัว

แบบเดิมอาการเจ็บป่วยจึงหายไป สุดท้ายกลับใจหันมาศรัทธาผเีชน่เดิม 

 

“…บางคนนับถือศาสนาคริสต์แล้วไปไม่รอด ก็จะกลับมาทางนี้ …

อย่างบางคนนับถือศาสนาคริสต์ได้เจ็ดแปดปี แล้วมีเมื่อย มีไข้ 

รักษาไม่หาย หาหมอก็ไม่หาย จนปัญญา เลยกลับมารักษาแบบนี ้

แล้วเขาหาย เขาก็เลยกลับมาทางนี้ …มีเยอะแยะครับ…”134  

 

4.6.13.7 คริสต์กับผี คนละเส้นทำง  

                                                 
132 นางสาวอัญ. อายุ 27 ปี 12 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์:  7 สิงหาคม 2553. 
133 นางสาวอัญ. อา้งแล้ว. 
134 นายชาง. อายุ 42 ปี 45 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 15 พฤษภาคม 2553. 
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ชาวบ้านบางรายไม่มีความสนใจหรือคิดที่จะนับถือศาสนาคริสต์ด้วยเหตุที่มีแนวปฏิบัติ

มากเกินไป การนับถือผีแบบเดิมก็ดีอยู่แล้ว ไม่มีข้อจ ากัดมากมาย โดยเฉพาะเรื่องการบริโภค 

เชน่ การไม่บริโภคเนื้อหมู135  

   

“…เข้า (ศาสนาคริสต์) ก็อยู่ได้ ไม่เข้า (ศาสนาคริสต์) ก็อยู่ได้ อยู่

อย่างนี้ก็อยู่ได้ ถ้าคนที่เขาเข้าคริสต์นี่มันถือมากเกินไป ถือเยอะกว่า

ถือผีอกี เนือ้หมูก็ไม่กิน …เป็นอย่างนี้สบายกว่า กินได้ทุกอย่าง…”136 
137 

 

ผู้อาวุโสบางท่านบอกว่าศาสนาพุทธกับการนับถือผีมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง แต่

ส าหรับศาสนาคริสต์เหมือนเดินอยู่คนละเส้นทางซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อดั้งเดิมของชาวม้ง 

โดยเฉพาะเรื่องการเกิดในสวรรค์เพราะชาวม้งเชื่อว่าการตาย คือการไปของวิญญาณจะไม่

กลับมาเกิดอกีแต่จะไปอยู่กับบรรพบุรุษ 

 

“…ถ้าอย่างพุทธก็ยังมีราก ถ้าพูดถึงผีก็ยังมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

บ้างเล็กน้อย ไม่ได้ไกลห่างกันมาก แต่ถ้ากับคริสต์มันคนละเส้นทาง

กัน …ในความคิดของม้ง ตาย ก็คือ ตาย ตาย ก็คือหาย แต่ใน

พิธีกรรมเขาบอกว่า ตายแล้วต้องกลับไปหาบรรพบุรุษของเรา ต้อง

ไปหาปู่หาย่า ก็จะมีพิธีกรรมในช่วงที่ท างานศพ จะมีการสอนเราไป

หาวิญญาณบรรพบุรุษ โดยกลับไปอยู่กับญาติ ๆ ของเราที่ตายก่อน

แล้ว แต่ในความเป็นจริง ตาย ก็คือ ตาย แล้วมันขัดแย้งกับศาสนา

คริสต ์ก็คือ ตายแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ ไปอยู่กับพระเจ้า จะได้กลับมา

ใหม่…”138 139 

                                                 
135 สันนิษฐานวา่เป็นของครสิตศ์าสนานิกายอ่ืนท่ีเข้ามาเผยแผใ่นหมู่บ้านเพราะคริสตจักรหนองหอยไมม่ขี้อ

ห้ามเร่ืองการบริโภค  
136 นางหวาน. อายุ 60 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
137 นายซัน. อายุ 63 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
138 นายบัญ. อายุ 72 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
139

 นางพมิ. อายุ 70 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สมัภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
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แมช้าวม้งที่เคยนับถือผีหันมานับถือศาสนาครสิต์ ก็ยังคงด าเนินชีวิตและปฏิสัมพันธ์กับ

ผูอ้ื่นตามปกติ สามารถปรากฏตัวในพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ แตจ่ะไม่ร่วมประกอบพิธีกรรม  

   

“…เขายังคุยกับเราเหมือนเดิม กินกับเราเหมือนเดิม แต่จะไม่ท าพิธี

กับเรา มานั่งได้อยู่ แต่จะไม่ช่วยคุกเข่า (คารวะ) ไม่ช่วยเราท าพิธี 

เพราะผู้ชายต้องคุกเข่า คารวะ แต่เขาไม่คารวะ …ไปหาศาสนา

คริสต ์เขาตัดผีให้ มันท าให้เขาอยู่สบาย …ก็ไม่ได้รู้สึกอะไร เขาก็นับ

ถือของเขา เราก็ยังท าของเรา ไม่ได้รู้สึกต าหนิอะไรเขา ยังเป็นเพื่อน 

เป็นญาตกิันอยู่เหมอืนเดิม…”140  

 

4.6.13.8 คริสต์ศำสนำน่ำสนใจ 

ผู้น าหมู่บ้านท่านหนึ่งพูดถึงประเด็นข้างต้นไว้ว่าตนมีความสนใจศาสนาคริสต์ในเรื่อง

ความเรยีบงา่ยของพิธีกรรม ประกอบกับชื่นชมศิษยาภิบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีด้วยความเต็มใจ 

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมสาเหตุของการที่ชาวม้งหันมานับถือศาสนาคริสต์เพราะอยู่ในแซ่สกุล

เล็ก ๆ ที่ขาดผูเ้ชี่ยวชาญในการประกอบพิธีกรรม  

 

“…สนใจ แต่ไม่ได้เชื่อ สนใจด้านพิธีกรรม เพราะง่าย และข้อดี คือ 

ไม่ว่าจะมีงานบุญ งานศพ ครูสอนศาสนาคริสต์เขายินดีมาท าให้เลย 

เขารู้หน้าที่ อันนี้น่าสนใจ …คนม้งเปลี่ยนไปนับถือคริสต์เพราะบาง

กลุ่มเขาเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ที่แซ่ของเขาไม่มีผู้เช่ียวชาญในการท าพิธี 

ประเพณี เขาจึงไม่มทีางออกเพราะงานประเพณีของมง้ยุ่งยาก…”141  

 

ความซับซ้อนของพิธีกรรมดั้งเดิมที่ยุ่งยากต่อการปฏิบัติ ประกอบกับการมีเพียง

บุตรสาวที่ไม่อาจช่วยเหลือได้มากนักในเรื่องของพิธีกรรมอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ชาวบ้านให้ความ

สนใจศาสนาครสิต์  

 

“…แม่ยังไม่ถึงขั้นนับถือคริสต์ สมัยก่อนก็เข้าโบสถ์บ่อย ๆ นับถือผี

พิธีกรรมเยอะ แม่บอกว่าขี้เกียจท ามาก พวกหนูก็เป็นผู้หญิงด้วย 

                                                 
140 นายชาง. อายุ 42 ปี 45 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 15 พฤษภาคม 2553. 
141 นายเสน. อายุ 43 ปี 9 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
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ช่วยงานอะไรก็ ไม่ค่อยได้  แม่บอกว่าไม่อยากท า อยากเป็น

คริสต์…”142  

 

4.7 ระบบครอบครัว 

เดิมครอบครัวชาวม้งเป็นครอบครัวขยาย ประกอบด้วยคนทุกวัย อาศัยอยู่ภายในบ้าน

เดียวกัน หัวหนา้ครอบครัวสามารถมีภรรยาได้หลายคน สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กัน

อย่างใกล้ชิดและลูกหลานให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสของบ้าน สิ่งเหล่านี้ยังคงได้รับการสืบทอด

มาจนถึงทุกวันนีผ้า่นวิถีชีวติท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ภายในชุมชน 

 

4.7.1 ลูกหลำน 

ชาวม้งให้ความส าคัญกับลูกผู้ชายมากกว่าลูกผู้หญิงเพราะการสืบวงศ์ตระกูลและ

มรดกจะตกอยู่กับผู้ชาย ครอบครัวใดไม่มีลูกผู้ชายมีแต่ลูกผู้หญิงเหมือนเป็นคนบาปเพราะเมื่อ

แต่งงานแล้ว ลูกสาวจะกลายเป็นคนของครอบครัวอื่น เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าหรือเจ็บป่วยจะไม่มี

ใครคอยปรนนิบัติ เมื่อตายไปจะไม่มีใครท าพิธีศพให้ได้ ในอดีตครอบครัวที่ไม่มีลูกชายจะซื้อ

เด็กชายมาเป็นบุตรสบืตระกูลของตนตอ่ไป143  

 

4.7.1.1 ลูกชำยม้ง  

ชาวม้งนิยมการมีลูกชาย หากครอบครัวใดมีลูกชายหลายคนลูกชายคนโตเมื่อแต่งงาน

แล้วสามารถออกจากบ้านไปสร้างฐานะได้ แตค่นเล็กจะอาศัยอยู่กับพ่อแม่ แม้ว่าแต่งงานแล้วก็

ตามเพราะต้องดูแลพ่อแม่ชาวม้งส่วนใหญ่ยังคงถือว่าการมีลูกชายเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ

ครอบครัวเพราะผู้ชายจะประกอบพิธีกรรมภายในครอบครัว เช่น การเลี้ยงผี โดยเฉพาะพิธีฝัง

ศพให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับซึ่งเป็นพิธีที่ส าคัญยิ่งของชาวม้งก็ต้องอาศัยลูกชายเป็นผู้ท าพิธีเท่านั้น 

หากครอบครัวใดมีลูกสาวหลายคนแต่ไม่มีลูกชายเลย หัวหน้าครอบครัวสามารถแต่งงานกับ

หญิงอื่นได้เพื่อหวังที่จะมีลูกชาย  

 

“…แต่การมีลูกชายก็ยังอยู่ ยังฝังในหลายครอบครัวมากเหมือนกัน 

เมื่อก่อนพ่อแต่งงานกับเมียน้อยก็เพราะไม่มีลูกชายเหมือนกัน สี่คน 

                                                 
142 นางสาวจอม. อายุ 22 ปี 43/1 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 พฤษภาคม 2553. 
143 บุญชว่ย ศรีสวัสดิ์. 2545. ชำวเขำในไทย. กรุงเทพฯ : ส านักพมิพม์ตชิน. หนา้ 447-448. 
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(ลูกสาว) ติดกัน คิดว่าคงไม่มีแล้ว ก็ต้องไปแต่งเมียน้อย ก็มีลูกชาย

ติดตอ่กันสองคน…”144  

 

ปัจจุบันบางครอบครัวผู้ชายจะช่วยเหลือภรรยาโดยไม่ปล่อยให้เป็นภาระของภรรยา

เพียงฝา่ยเดียว ประกอบกับพ่อแม่สมัยนีเ้ริ่มเห็นคุณค่าของลูกผูห้ญิงมากขึ้นเพราะลูกผู้หญิงคน

เดียวสามารถดูแลพ่อแมไ่ด้มากกว่าการที่มีลูกชายหลายคน145  

 

4.7.1.2 ลูกสำวม้ง 

เดิมชาวม้งมักให้ความส าคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ผู้หญิงม้งจึงไม่มีสิทธิ์ในการ

ตัดสินใจ แม้เรื่องการแต่งงานที่ส่วนใหญ่เกิดจากการคลุมถุงชน หรือการถูกฝ่ายชายฉุดไปเป็น

ภรรยา แล้วจึงมาสู่ขอกับพ่อแม่ในภายหลัง ซึ่งฝ่ายหญิงไม่ใคร่เต็มใจนัก ปัจจุบันนี้ผู้หญิงมีสิทธิ์

ในการตัดสินใจมากขึ้นและด้วยความเห็นชอบจากพ่อแม่ หญิงสาวบางคนแต่งงานกับคนไทย 

คนเมืองหรอืเผา่อื่น โดยทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันในเรื่องการจัดพิธีแต่งงาน บางคู่จัดงานเหมือน

ทั่วไป มกีารด์เชิญ ใส่ชุดเจ้าสาว ซึ่งขึน้อยู่กับฐานะด้วยเช่นกัน ไม่เคร่งครัดเหมือนสมัยก่อน ถ้า

แตง่งานกับชายชาวม้งต้องนับถือผีตัวเดียวกับสามี ดังนั้นจึงมีพิธีเรียกขวัญฝ่ายหญิงให้มาอยู่ที่

บ้านเดียวกันกับครอบครัวของสามี ผูห้ญิงจงึถูกตัดออกจากครอบครัวของตนเองโดยสิน้เชงิ  

 

“…ไม่จ าเป็นว่าต้องแต่งกับคนม้งด้วยกัน บางคนที่นี่แต่งกับคนไทย 

คนเมืองเยอะไป แต่ผู้หญิงที่แต่งกับชายม้งต้องนับถือผีตามสามี จะ

มีพิธีเรียกขวัญผู้หญิงคนนั้นให้มาอยู่ที่บ้านเดียวกันหมดเลย ผู้หญิง

ต้องเชื่อตามสามี เลยถูกตัดจากครอบครัวไปเลย…”146  

 

เนื่องจากหญิงม้งที่แต่งงานแล้วต้องนับถือผีตัวเดียวกันและอาศัยอยู่กับครอบครัวของ

สามี พ่อแม่ฝ่ายหญิงจะไม่มีสิทธิ์ในตัวลูกสาวอีกต่อไป โดยเฉพาะในเรื่องของพิธีกรรมที่พ่อแม่

ฝ่ายสามีจะเป็นฝ่ายด าเนินการเพราะถือว่าหญิงสาวกลายเป็นคนในครอบครัวนั้นแล้ว  แต่ใน

ความเป็นพ่อแม่ก็ยังหว่งใยและช่วยเหลอืได้ตามสมควร147  

                                                 
144 นางสาวจอม. อายุ 22 ปี 43/1 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 พฤษภาคม 2553. 
145

 นางสาวอัญ. อายุ 27 ปี 12 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์:  7 สิงหาคม 2553. 
146 นางสาวอัญ. อา้งแล้ว. 
147 นางสาวจอม. อา้งแล้ว. 
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ชาวม้งบางครอบครัวจงึไม่เห็นความส าคัญของลูกสาวมากนักเพราะถือว่าเมื่อแต่งงาน

แล้ว ลูกสาวจะกลายเป็นของคนอื่น หลังจากที่แต่งงานไปแล้ว ภรรยาต้องเชื่อฟังสามี แม้บาง

ครอบครัวสามีอาจมีภรรยาที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันหลายคนก็ตาม ทุกคนต้องยอมสามีและ

ตกอยู่ในสถานะที่ต่ ากว่า  

 

“…บางคน (สามี) มีเป็น 5 คน (ภรรยา) อยู่ด้วยกันทะเลาะกันตลอด 

แตม่ีคา่นิยมว่าผูห้ญิงต้องยอม อยู่คนละช้ันกัน ผู้ชายกินก่อน ผู้หญิง

กินทีหลัง ทั้งที่ผู้หญิงเป็นคนท า …อย่างคนรุ่นพ่อจะซักผ้านี้ไม่ได้เลย 

จะผดิผ ีภรรยาตอ้งท าทุกอย่าง สมัยนี้ก็มีแบบนีเ้ยอะ ผู้ชายจะสบาย

กว่าผูห้ญิง…”148  

 

ปัจจุบันการศึกษาท าให้หญิงม้งบางคนให้ความส าคัญกับการแต่งงานน้อยลง แต่

สุดท้ายจ าเป็นต้องแต่งเพราะต้องการคนดูแลยามแก่เฒ่า หากเสียชีวิตจะต้องมีคนจัดการเรื่อง

ฝังศพ โดยหนา้ที่ฝังศพจะเป็นของลูกชายเท่านั้น หลายคนเมื่อแต่งงานแล้วจึงพยายามมีลูกชาย

ไว้เพื่อท าพิธีกรรมนี้ หญิงสาวในหมู่บ้านที่ยังไม่แต่งงานจึงเริ่มคิดหนักกับเรื่องนี้ บางคนถึงกับ

ยอมเป็นเมียน้อยเพราะต้องการที่พึ่ง 

 

 “…ม้งค่อนข้างให้ความส าคัญในเรื่องการตาย ถ้าเกิดไม่แต่งงานจะ

ล าบากมากและคนที่แต่งก็ต้องมีลูกชายให้ได้ มีพี่ ๆ หลายคนใน

หมู่บ้านที่ยังไม่แต่ง ส่วนใหญ่เริ่มคิด เริ่มเครียดแล้วว่าจะท ายังไง 

บางคนอยู่ ๆ ก็ยอมไปเป็นเมียน้อยเพราะยังไงต้องมีที่พึ่ง ถ้าเกิดพ่อ

แม่สิ้นบุญไปแล้วยิ่งล าบากมากถ้าเป็นลูกสาว ถ้าบางทีพี่ชาย

น้องชายยังรักอยู่ ช่วยเหลือเราก็ดี แต่ส่วนใหญ่ก็มีครอบครัวของ

เขา ๆ ก็ไม่ค่อยจะดูแลเรา มันส าคัญมาก ม้งส่วนใหญ่ต้องแต่งงาน

กัน…”149  

 

 

 

                                                 
148 นางสาวอัญ. อายุ 27 ปี 12 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์:  7 สิงหาคม 2553. 
149 นางสาวจอม. อายุ 22 ปี 43/1 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 พฤษภาคม 2553. 
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4.7.1.3 ค ำสอน  

ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ชาวม้งมักสอนลูกหลานให้มคีวามขยันทั้งเรื่องการท ามาหากินและการปักผ้า 

นางพิมเล่าว่าสมัยก่อนย่าสอนว่าเป็นลูกผู้หญิงจะต้องขยันท ามาหากิน อย่าขี้เกียจ ต้องรีบตื่น

แตเ่ชา้ หุงหาท ากับข้าว ต าข้าว ถ้าขยันก็จะปลูกฝิ่นได้เยอะ เอาไว้แลกเสื้อผ้าสวย ๆ ใส่วันปีใหม่ 

(ใช้ฝ่ินแลกเสื้อผ้าที่คนจนี คนไทยเอาขึ้นมาในหมู่บ้าน ดูเรื่อง ฝิ่นแทนเงิน) ถ้าขยันท ามาหากิน 

อยากได้อะไร ก็จะได้ตามนั้น และจะได้ไม่รู้สึกอิจฉาที่คนอื่นเขามีกัน หญิงชาวม้งสมัยอดีตจึง

เคร่งครัดต่อการตื่นนอนแต่เช้าตรู่ แม้นางพิมเป็นลูกสาวคนสุดท้องก็ยังต้องตื่นก่อนแม่เพื่อก่อ

ไฟท ากับข้าว  

ประเด็นเรื่องความขยันนี้ยังมีผลต่อการพิจารณาคุณสมบัติในการเลือกคู่ครองอีกด้วย 

เชน่ที่นายซันสอนลูกสาวว่าต้องหาสามีดี ๆ ถ้าสามีไม่ด ีไม่ขยันท ามาหากินจะล าบาก 

ส าหรับผู้ที่จะมาเป็นลูกสะใภ้ โดยเฉพาะภรรยาของลูกชายคนสุดท้องที่อาศัยอยู่กับพ่อ

แม ่ก็ต้องเก่งเรื่องงานบ้านงานเรือน แมว้่าแมส่ามียังคงท าทุกอย่างเองได้ก็ตาม 

 

“…สมัยยังสาว ๆ ก็ตื่นเช้า ตอนที่สถานีม้งเปิดตั้งแต่ตี 5 ถึง 6 โมง 

เมื่อก่อนสถานีม้งเริ่มพูด คนเขาก็เริ่มตื่น เดี๋ยวนี้รอให้เขาพูดจบ

เสียก่อน แล้วค่อยตื่นกัน พูดจบ 6 โมง แล้วย่าค่อยตื่น …ให้ตื่น

ขึ้นมาท ากับข้าวก็ยังท าได้อยู่ แต่มีลูกมีหลานแล้ว ถ้าเป็นลูกหลาน

โดยเฉพาะลูกชายคนเล็กที่ต้องมาดูแล ลูกสะใภ้ก็ต้องเก่งงานบ้าน

งานเรือน ถ้าย่าท าทุกอย่าง กลัวว่าคนอื่นจะมองไม่ดี เดี๋ยวเขาจะ

หัวเราะได้ คนอื่นจะว่าได้ว่าท าไมไม่ดูแลพ่อแม่ แก่แล้วยังให้ท างาน

หนัก ย่าก็จะนอนอยู่ แล้วค่อยตื่นขึ้นมากินหลังจากที่เขา (ลูกสะใภ้) 

ท ากับข้าวแล้ว…”150  

 

นอกจากขยันท ามาหากิน ลูกสาวยังต้องขยันปักผ้า ดังค าที่ผู้เฒ่าผู้แก่สอนไว้ว่า “เป็น

ผู้หญิงแต่งงานแล้ว อย่าขี้เกียจ ถ้ามีเวลาว่างก็ต้องปักผ้า อย่าทิ้งไว้จะไม่ได้ใส่”151 เด็กหญิง

ชาวม้งจะถูกสอนให้ปักผ้าตั้งแต่อายุ 7-8 ปี ส่วนใหญ่แม่จะเป็นผู้เริ่มต้นลายปักให้ก่อน 

ชาวบ้านคนหนึ่งเล่าว่าแม่ของตนมีลูกสาว 4 คนก็จะพยายามสอนทุกคนให้ปักผ้าเป็น แต่จะ

                                                 
150 นางพมิ. อายุ 70 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
151 นางปัน. อายุ 29 ปี 18/1 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
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ช านาญหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการฝึกฝน สมัยก่อนลูกผู้หญิงม้งต้องปักผ้าเป็นเพราะเมื่อแต่งงาน

ไปแล้วตอ้งปักให้สามีและลูก ถ้าปักไม่เป็นก็จะเป็นที่ครหา152  

นอกจากได้รับการปลูกฝังให้มีความขยันขันแข็งแล้ว ลูกหลานชาวม้งจะต้องไม่มีนิสัย

ลัก ขโมยของผู้อื่น ชาวบ้านเล่าว่าตอนเด็ก แม่สอนว่าไปท าไร่ ท าสวน เห็นผักผลไม้ของคนอื่น 

อย่าขโมย แม้จะเป็นพริกเป็นมะเขือก็ไม่ต้องขโมย ถ้าเห็นเงินตกอยู่ในบ้านเขาก็อย่าเก็บเป็นของ

ตนเอง แต่ใหบ้อกเจา้ของรูว้่าเขาท าเงนิตก153 เชน่ที่นายสิทธิ์เล่าว่าชาวม้งสมัยก่อนอยู่กันแบบพี่

น้อง ถึงแมจ้ะคนละนามสกุลก็ตาม จะไม่มกีารลักขโมยกัน 

ส าหรับการใช้ชีวิตคู่ ลูกผู้หญิงม้งถูกสอนให้ประพฤติตัวดี ๆ กับพ่อแม่ของสามีเพราะ

ถ้าพวกเขาไม่ชอบแล้ว ก็จะอยู่บ้านนั้นไม่ได้ กลับมาหาพ่อแม่ของตนเองก็ไม่ได้เพราะผีบ้านผี

เรือนที่คอยเฝา้ประตูจะไม่ให้เข้าบ้าน หากท าตัวดี เขาก็จะพูดได้ว่าลูกสาวตระกูลนี้ดี ถ้าท าไม่ดี

ก็จะถูกมองวา่ไม่ดีทั้งตระกูล การประพฤติตัวดีตอ่พ่อแม่ของสามี คือ หุงหาท ากับข้าวและเรียก

มากิน ท าใบหน้ายิ้มแย้มอยู่เสมอ หากถูกต าหนิก็อย่าตอบโต้ถึงแม้จะเสียใจก็ตามเพราะเมื่อ

เวลาผา่นไปสถานการณจ์ะคลี่คลายไปเอง  

 

“…ต้องท าตัวดี ๆ กับเขา (พ่อแม่ของสามี) ถ้าคนที่ 1 ท าดี คนที่ 2 

คนที่ 3 เขาก็จะบอกว่าครอบครัวนี้ดี ลูกสาวตระกูลนี้ดี แต่ถ้าคนที่ 

1 คนที่ 2 ท าไม่ดี คนต่อไปก็จะถูกมองวา่ตระกูลนีไ้ม่ดี…”154  

 

ลูกชายจะถูกสอนว่าเมื่อแต่งงานไปแล้ว อย่าด่าว่าหรือท าร้ายภรรยา หากภรรยา

ประพฤติไม่เหมาะสม ตักเตือนได้ตามสมควร แต่อย่าท าร้ายกันเพราะจะถูกนินทาได้ว่ามาจาก

ครอบครัวไม่ดี ชอบรังแกภรรยา เรื่องนี้คนม้งจะถือมาก ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งตระกูล ผู้ที่

ประพฤติตัวเช่นนี้จะหาภรรยาไม่ได้ และเมื่อตนเองมีลูกชายก็จะไม่มีใครยกลูกสาวให้ “…คนม้ง

จะถือ เขาจะไม่ยกลูกสาวให้ เป็นคนเดียวนี่ เสียชื่อเสียงทั้งตระกูลเลย”155  

ในอดีตบางครอบครัวมีลูกหลายคน เช่นกรณีของนายบัญมีพี่น้องทั้งหมด 10 คน แต่ละ

คนมีครอบครัวของตนเองและอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ เมื่อมีลูกหลายคน พ่อของ

นายบัญจะสอนเรื่องความรักและความสามัคคี อย่าได้ขัดแย้งกัน โดยที่ลูก ๆ ทั้ง 10 คนจะถูก

                                                 
152 นางสาวจอม. อายุ 22 ปี 43/1 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 พฤษภาคม 2553. 
153 นางยอด. อายุ 72 ปี 7 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 23 มนีาคม 2553. 
154 นางยอด. อา้งแล้ว. 
155 นางยอด. อา้งแล้ว. 
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สอนให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญคนละด้านที่แตกต่างกันออกไปเพราะถ้ารู้ทั้ง 10 เรื่อง

เหมือนกันก็เปรียบเหมือนเสือ 10 ตัวในถ้ าเดียวกัน จะทะเลาะเบาะแว้งกันและสุดท้ายก็อยู่

ด้วยกันไม่ได้ 

 

“…เมื่อก่อนเป็นครอบครัวใหญ่ อยู่กัน 60-70 คนเลย ในบ้านหลัง

เดียวกัน แค่ลูกก็ 10 คนแล้ว พ่อจะสอนเรื่องความรัก ความสามัคคี 

เราอยู่กันเยอะ ๆ ต้องรักกัน หลายคน หลายความคิดมาอยู่ด้วยกัน 

อย่าเกลียดกัน ถ้าโมโหหรือไม่พอใจให้หนีออกไปสักพักหนึ่ง คิด

อะไรได้แล้วค่อยกลับมา แต่ว่าห้ามเกลียดกัน …คนเดียวรู้ 10 อย่าง 

เป็นคนฉลาด เป็นคนมีความคิดก้าวหน้า ก้าวไกล ความคิดดีมาก 

พ่อมีลูกชาย 10 คน ให้รู้คนละอย่างก็พอเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนรู้คน

ละ 10 อย่างทะเลาะกันแน่นอน …จะเป็นเสือ 10 ตัวในถ้ าเดียวกัน 

อยู่ด้วยกันไม่ได้…”156  

 

ส าหรับนายบัญถูกสอนให้เช่ียวชาญด้านพิธีกรรมของม้ง ส่วนน้องชายถูกสอนให้เป็น

ผู้ใหญ่ เป็นผู้น าและดูแล ปกครองคนอื่นได้ น้องชายอีกคนหนึ่งเช่ียวชาญเรื่องการค้าขาย และ

น้องชายอีกคนหนึ่งเก่งเรื่องพิธีกรรมเช่นกัน แต่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตเท่าที่ควรเพราะ

การไม่เคารพค าสอน ข้อห้ามเรื่องการโยกย้ายหลุมฝังศพของแม่ตนเองซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุ

ของการท าใหค้รอบครัวแตกแยก  

นอกจากนี้ยังมีนิทานค าสอนที่ผู้อาวุโสบางท่านเล่าว่าสมัยเป็นเด็กผู้เฒ่าผู้แก่จะเล่า

นิทานที่มคีติสอนใจให้ฟัง (ดูเรื่อง นิทำน) ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวของชีวิตลูกก าพร้าที่สอนเรื่อง

การรู้จักมีพอประมาณ ไม่โลภ157 หรือเมื่อได้ฟังแล้วรู้สึกรักบุพการียิ่งขึ้น “…พ่อเล่าให้ฟังทีไร

ร้องไห้ทุกที เป็นนิทานที่พ่อบอกว่าต้องรักพ่อ ไม่งัน้เป็นแบบลูกก าพร้าในเรื่อง”158  

ชาวบ้านบางคนยังคงจดจ าสุภาษิตที่ผู้อาวุโสเคยพูดให้ฟังเรื่องการไม่พูดโกหก ซึ่งตน

ยังยึดถือปฏิบัติจนทุกวันนี้  

 

                                                 
156 นายบัญ. อายุ 72 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
157 นางหวาน. อายุ 60 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
158 นางปัน. อายุ 29 ปี 18/1 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
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“…คนชอบโกหก คนก็อาย โกหกผีก็ตาย สมมุติเราพูดอะไรไม่จริง

กับคนอื่น ถ้าเขารู้ความจริงเราก็อาย ถ้าเราไปบนอะไรไว้ แล้วไม่แก้

เท่ากับโกหกผ ีก็ต้องตาย คนเฒ่าคนแก่พูดกันมา…”159  

 

ในอดีตบางตระกูลสั่งห้ามลูกหลานไม่ให้เป็นผู้น าเพราะเกรงว่าจะเป็นภัยต่อชีวิต แต่

ปัจจุบันนี้ลูกหลานบางคนได้กลายเป็นผู้น าชุมชน เช่นที่นายสมบัติได้เล่าให้ฟังถึงที่มาของการ

สั่งหา้มนี้วา่ 

 

“…อย่างตระกูลของผม เขาจะห้ามไม่ให้เป็นผู้น าเพราะจากประวัติ

แตก่่อน ตระกูลของเราเป็นคนมีคาถา ประวัตินี้เล่ากันมาตั้งแต่สมัย

อยู่เมืองจีนแล้ว ว่าเราถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (เพราะมีคาถา) ผู้ชายทุก

คนในบ้านถูกฆ่า แล้วมีเด็กชายสามคน เขาใส่ผ้าถุงให้เลยรอดมาได้ 

สามคนก็มาสืบตระกูลได้อีก …เฉพาะต้นตระกูล (แซ่ว่าง) ของผม …

คนเฒ่าคนแก่บางคนก่อนตายเขากลัวก็จะบอกว่าไม่ต้องไปท า ไม่

ต้องไปเป็นผู้น า เป็นคนโง่นั่นแหละดีแล้ว แต่ส่วนมากก็ไม่เชื่อ  ทุก

วันนี้พี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องก็เป็นพ่อหลวง ในบ้านมันเปลี่ยนไป

หมดแล้ว สมัยก่อนกับสมัยนี้…”160  

 

4.7.1.4 กำรฉุด 

เดิมการฉุดเกิดขึ้นในช่วงปีใหม่เพราะเป็นเวลาที่ทุกคนหยุดพักจากการท างาน แล้วท า

กิจกรรมร่วมกัน เป็นโอกาสที่หนุ่มสาวได้พบปะกัน ชายหนุ่มที่พอใจหญิงสาวคนใดก็จะฉุด

ในช่วงนี้ โดยที่ผู้หญิงไม่รู้สึกเห็นชอบด้วยเลย การฉุดจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของฝ่าย

ชายเท่านั้น หญิงสาวไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเมื่อถูกฉุดและจ าใจต้องแต่งงาน หมู่บ้านหนองหอยใน

อดีตเกิดเหตุการณ์ที่หญงิสาวถูกฉุดเช่นเดียวกับหมูบ่้านมง้แหง่อื่น ๆ นางหวานเป็นผู้หนึ่งที่รอด

พ้นจากเมื่อครั้งที่การฉุดยังคงเป็นที่นิยมในหมู่ชาวม้ง  

 

“…ที่หนองหอยมีเยอะเหมือนกัน คนที่เขามาฉุดมาจับไปก็มีเยอะ

เหมอืนกัน ที่ไหนก็ได้ ฉุดขึน้รถไป …เมื่อก่อนคนแถวบ้านก็จะมาสู่ขอ

                                                 
159 นางปัน. อายุ 29 ปี 18/1 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
160 นายเสน. อายุ 43 ปี 9 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
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ป้า แต่ตอนนั้นป้าคบกับลุง (สามี) แล้ว ก็ไม่อยากแต่งงานกับพี่น้อง

ฝัง่แม่ คือ เขามาขอ ป้าก็อ้างว่าไว้ปีหนา้ ปีในก่อน แล้วก็หนีไปกับลุง 

(สามี) เขาก็เลยไม่มา เขาจะมาฉุด แต่ป้าไม่อยู่ให้เขาฉุด…”161 

 

ด้วยเหตุที่การฉุดเป็นที่นิยมในหมู่ชาวม้ง ครอบครัวที่มีลูกสาวจึงเกิดความกังวล กลัว

ว่าลูกสาวจะโดนฉุดเพราะโดยปกติแล้วเด็กสาวที่อายุประมาณ 13-14 ปีถือเป็นวัยที่เหมาะสม

ต่อการมีคู่ เด็กสาวที่อยู่ในช่วงอายุนี้จึงตกเป็นที่หมายปองของชายหนุ่ม หากอายุเกือบยี่สิบปี

หรอืเกินกว่านีไ้ปแล้วถือเป็นชว่งอายุที่ปลอดภัยจากการถูกฉุด  

 

“…กลัว ตอนเด็ก ๆ แม่ไม่เคยให้ไปเที่ยวที่ไหนเลย ไม่ให้ออกไปเล่น

กับเพื่อน กลับบ้านมาอยู่บ้านอย่างเดียว ท าอาหารกินเสร็จ 

เมื่อก่อนไม่มีทีวี ไม่ได้เล่นกับเพื่อน ก็อยู่ในบ้าน ถ้าไม่ปักผ้าก็หลับ 

เล่นอะไรกันในบ้าน แม่กลัวมาก ตอนเด็ก ๆ เขายังฉุดกันอยู่ …สิบ

สามสิบสี่ก็แต่งกันแล้วถือเป็นวัยสาวของม้งแล้ว ถ้าอย่างสิบแปด 

ยี่สิบไม่ต้องกลัว ไม่มีใครฉุดแล้ว อย่างหนูถือว่าแก่มากแล้ว เขาไม่

อะไรกับเราแล้ว ปลอดภัยไม่ต้องห่วง หนูไม่รู้ว่าท าไมเขามีรสนิยม

กันอย่างนัน้ พวกหนูถือวา่แก่แลว้…”162  

 

ในอดีตเนื่องจากการฉุดเป็นความพึงพอใจของฝ่ายชาย โดยฝ่ายหญิงไม่ใคร่เต็มใจนัก 

หญิงสาวมักกินยาฆ่าตัวตายเพราะไม่รักและไม่ต้องการแต่งงานกับชายหนุ่มที่ฉุดตนมา กรณี

เชน่นีพ้่อแม่ของฝา่ยหญิงไม่สามารถชว่ยเหลอืลูกของตนเองได้เพราะลูกสาวไปอยู่บ้านฝ่ายชาย

แล้ว ถึงอย่างไรก็ต้องแต่งงาน ปัจจุบันจึงเกิดข้อห้ามการฉุด ทั้งสองฝ่ายต้องรักกัน ตกลงปลง

ใจกันจึงแต่งงานกัน นางสาวจอมเล่าว่าปัจจุบันนี้ยังคงมีการฉุดอยู่ แต่แตกต่างจากสมัยก่อน

คือสว่นใหญ่ทั้งสองฝ่ายคบหากันอยู่แล้ว แต่เนื่องจากการสู่ขอต้องใช้เงินเยอะมาก ฝ่ายชายจึง

พาฝ่ายหญิงไปอยู่ที่บ้านของตนก่อน แล้วจึงพาผู้ใหญ่ไปสู่ขอ โดยเถ้าแก่ทางฝ่ายชายจะน า

ยาสูบไปสู่ขอกับพ่อแม่ฝ่ายหญิง ถ้ารับแสดงว่ายินยอมให้แต่งงาน ถ้าไม่รับแสดงว่าไม่ยินยอม

ให้มกีารแต่งงานเกิดขึ้น ฝา่ยชายจะต้องถูกปรับในจ านวนที่พ่อแม่ฝ่ายหญิงเรียกร้องอกีด้วย 

 

                                                 
161 นางหวาน. อายุ 60 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
162 นางสาวจอม. อายุ 22 ปี 43/1 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 พฤษภาคม 2553. 
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4.7.1.5 เถ้ำแก่ 

ในพิธีแต่งงานของชาวม้ง เถ้าแก่ถือเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในการสร้างความ

เข้าใจและประสานรอยร้าวระหว่างครอบครัวของคู่บ่าวสาว หากคู่บ่าวสาวที่มิได้มีการไปสู่ขอที่

บ้าน ถึงแมจ้ะรักกันก็ตาม แตฝ่า่ยชายพาฝา่ยหญิงไปอยู่บ้านของตนโดยไม่มีการบอกกล่าวทาง

พ่อแม่ของฝ่ายหญิง สิ่งนี้ถือเป็นการฉุด ต่อมาฝ่ายชายจะให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอ โดยเถ้าแก่ฝ่ายชาย

จะน ายาสูบไปขอกับทางพ่อแม่ฝ่ายหญิง หากยอมรับยาสูบแสดงวา่พ่อแม่ฝ่ายหญิงยินดีให้มีพิธี

แตง่งาน แต่หากไม่ยอมรับถือวา่ปฏิเสธการแตง่งาน เถ้าแก่จึงต้องเป็นผู้ที่มีวาทศิลป์ในการไกล่

เกลี่ยท าให้เกิดความเข้าใจและเจรจาให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับกันและกัน ส าหรับผู้ที่จะเป็นเถ้าแก่

ได้ตอ้งร่ าเรียน ศกึษาอย่างจริงจังจากผู้รู้จนเกิดทักษะและมีศิลปะด้านการพูดเพราะค าพูดเป็น

สิ่งส าคัญส าหรับชาวม้ง “…คนที่ท า (เถ้าแก่) ต้องมีทักษะ เพราะการพูดของม้งเราจะพูดไป

เรื่อยไม่ได้”163  

นายมั่นเป็นผู้หนึ่งที่ได้เรียนการซอเพื่อเป็นเถ้าแก่ส าหรับพิธีแต่งงานและยังคงปฏิบัติ

หน้าที่เถ้าแก่ที่ดีมากว่า 17 ปีแล้ว โดยเรียนจากอาจารย์สอนซอที่หมู่บ้านแม่ขิ อายุประมาณ 

50 กว่าปี การเลือกครูผู้สอนเพลงซอเป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน ครูต้องมีเนื้อหาเพลงดี มีสาระ จับ

ใจความได้ง่าย ขณะที่บางคนสอนลูกศิษย์ด้วยเพลงที่มีค าพูดไม่เหมาะสม ไม่มีสาระและไร้

ความไพเราะ  การซอคล้ายกับการร้องเพลง มีหลายประเภทโดยขึ้นอยู่กับพิธีกรรม ได้แก่ ซอ

ส าหรับพิธีแต่งงาน ซอส าหรับพิธีศพ หรือประเพณีปีใหม่ นายมั่นเลือกเรียนซอที่ใช้ในพิธี

แตง่งาน ค าพูดที่ใชใ้นการซอจะถูกเลือกสรรเป็นอย่างดี มีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและใส่ท านองเพื่อ

ความไพเราะ นา่ฟัง เริ่มแรกของการเรียนเพลงซอ ผู้เรียนต้องท าความเข้าใจเนื้อหาของเพลงที่

ใช้ในการประกอบพิธีกรรมแต่ละขั้นตอน จากนั้นจึงเรียบเรียงเนื้อเพลงให้ได้สาระ เข้าใจง่าย 

บุคคลใดมีลูกคอดี น้ าเสียงไพเราะจะยิ่งท าให้การซอน่าฟังยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง

และประทับใจให้กับผู้ฟังได้ โดยเฉพาะพ่อแม่และคู่บ่าวสาว บ่อยครั้งที่เถ้าแก่ฝ่ายเจ้าสาวใช้

การซอเป็นเครื่องมือช่วยตักเตือนพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวเรื่องการปฏิบัติต่อเจ้าสาวที่ก าลังจะไปอยู่

กับพ่อแม่ฝ่ายสาม ีดังที่นายมั่นได้ยกตัวอย่างตอนหนึ่งของเพลงซอว่า  

 

“…หากมีแขกมาเยี่ยมเยือน แล้วฝ่ายเจ้าสาวยังไม่รู้การรู้งาน ดูแล

แขกไม่เป็น พ่อแม่ (ฝ่ายเจ้าบ่าว) อย่าได้โกรธหรือใช้อารมณ์กับ

                                                 
163 นางสาวจอม. อายุ 22 ปี 43/1 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 พฤษภาคม 2553. 
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เจ้าสาวขณะที่แขกอยู่บ้าน รอให้แขกกลับก่อน แล้วจึงค่อยว่ากล่าว

ตักเตอืนเจ้าสาว…”164  

 

การพูดจากันแบบปกติทั่วไปอาจสรา้งความไม่พอใจให้กับผูท้ี่ถูกว่ากล่าวได้ หากเถ้าแก่

มีความจริงใจและใส่ใจต่อค าพูดที่ใช้ในเพลงซอ ผู้ที่ได้ฟังจะเกิดความซาบซึ้งและตระหนักรู้ได้

เอง การซอจงึเป็นการสั่งสอนประเภทหนึ่งที่อ่อนโยนและท าให้ผู้ฟังได้รับรู้ถึงความจริงใจของผู้

พูด แต่ละขั้นตอนของพิธีแต่งงานต้องมีเพลงประกอบและด้วยความจ ากัดในเรื่องเวลา เถ้าแก่

ทั้งสองฝ่ายจึงต้องตกลงกันว่าจะร้องเพลงมากเท่าใดหรือไม่ร้องเพลงเลย หากต้องการ

รายละเอียดของการซอมากขึ้น ต้องใช้เวลาหลายคืน หากเถ้าแก่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเวลาไม่

มากนักก็อาจย่อการซอประกอบพิธีให้สั้นลงได้ตามความเหมาะสม  

ในหมู่บ้านหนองหอยยังคงมีผู้ที่ซอส าหรับแต่งงานอยู่บ้าง ส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 40 

ปีขึ้นไป นายมั่นให้ความเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ดื้อ ไม่ซุกซน อาจมีความสนใจเรียนซอบ้าง แต่

หากคบเพื่อนไม่ดีก็คงไม่อยากเรียนเพราะคงใช้เวลาหมดไปกับเรื่องอื่น ส าหรับลูกชายของตน 

หากสนใจเรียนหนังสอืก็จะปล่อยใหเ้รียน แต่ถ้าไม่ได้เรียนแลว้กลับมาอยู่บ้าน ท าไร่ท าสวนก็จะ

ส่งเสริมให้เรยีนซอ 

นายมั่นได้กล่าวถึงการเป็นเถ้าแก่ที่ดีไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการสั่งสอน อบรม 

คู่บ่าวสาว เถ้าแก่จะปฏิบัติหน้าที่นี้แทนพ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย เมื่อซอจากความรู้สึกที่จริงใจราว

กับเป็นพ่อแม่ของบ่าวสาวและด้วยค าพูดที่อ่อนโยนมีศิลปะ เถ้าแก่จะได้รับความไว้วางใจอย่าง

มากจากพ่อแมข่องทั้งสองฝา่ย 

อย่างไรก็ตามเถ้าแก่ยังถือเป็นบุคคลที่มอีิทธิพลต่อพิธีแต่งงานม้งอย่างมาก โดยเฉพาะ

เรื่องระยะเวลาที่ใช้ประกอบพิธีกรรมตั้งแตต่้นจนจบ หากแซ่สกุลของบ่าวสาวเคยมีเรื่องขัดแย้ง

กันในอดีต เถ้าแก่ทั้งสองฝ่ายจะถอืโอกาสพิธีแต่งงานนี้สะสางปัญหาหรือลองภูมิกันยืดยาว ท า

ให้เจ้าภาพไม่อาจก าหนดเวลาของพิธีกรรมในแต่ละช่วงได้ บางครั้งเถ้าแก่สองฝ่ายมีปัญหา 

ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ต้องอาศัยการไกล่เกลี่ยจากผู้ที่ไปร่วมงาน ต่อมาเถ้าแก่ของหมู่ บ้าน

หนองหอยส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ ความขัดแย้งหรือการลองภูมิกันจึงลดลงไปมากซึ่งช่วยลด

ระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรม 

 

                                                 
164 นายม่ัน. อายุ 41 ปี 37/4 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 18 มนีาคม 2553. 
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“…4 คนนี้เป็นตัวแทนเจ้าบ่าว 2 คน เจ้าสาว 2 คน บางครั้งทะเลาะ

กันเรื่องแซ่ แซ่นี้กับแซ่นี้เคยทะเลาะกัน พอตอนแต่งงานก็เอามาพูด 

แล้วก็ทะเลาะกันอีก เป็นเรื่องที่นา่เบื่อมาก พวกนี้จะเล็งช่วงงานแต่ง 

จัดการกันช่วงแต่งงานเลย …ไม่มกี าหนดเลย ถ้าเถ้าแก่ทะเลาะกัน ก็

ช้าไปอีก 4-5 ช่ัวโมง ถ้าไม่ทะเลาะกันก็เร็วหน่อย ก าหนดไม่ได้เลย

ว่าแขกเข้ามาในงาน แล้วจะเลี้ยงแขกกี่โมง …4 คนนี้ชอบเล่นแง่กัน 

ลองภูมิกัน แต่ช่วงหลัง ๆ ได้คนหนุ่มมาท า รุ่นผม ก็ค่อยยังช่ัวขึ้น 

บางครั้งมีปัญหาก็เข้าไปช่วงไกล่เกลี่ย เข้าไปอธิบายว่านี่งานมงคล

นะ เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็อภัยให้กัน… ”165  

 

4.8 กำรแต่งกำย 

ในอดีตชาวบ้านยังคงสวมใส่ชุดประจ าเผา่ในชีวติประจ าวัน ผู้ชายบางคนจะโกนผมและ

ไว้ผมเปีย ปัจจุบันชาวม้งจะสวมใส่ชุดประจ าเผ่าอย่างเต็มยศในโอกาสพิเศษ เช่น ฉลองปีใหม่ 

พิธีแต่งงานและงานศพ ส่วนวันปกติ ผู้หญิงจะสวมเพียงเสื้อม้งและผ้าถุงหรือกางเกง ผู้ชาย

สวมเสื้อทั่วไปกับกางเกงม้ง ผู้อาวุโสบางท่านยังคงสวมใส่ชุดม้งอยู่บ้าง ส าหรับกลุ่มวัยรุ่นหรือ

วัยกลางคนนิยมสวมใส่เสื้อผ้าทั่วไปเพื่อความสะดวกในการท าไร่ ท าสวน “…ท าไร่ท าสวน ใส่

ชุดเมืองสะดวกกว่า”166  

 

4.8.1 หมวกม้ง (ของผู้ชาย) 

เดิมชายชาวม้งนิยมสวมหมวกผ้าสีด า ทรงกลมคล้ายกะลามะพร้าว มีพู่สีแดงอยู่บน

ยอดหมวกซึ่งเป็นการแต่งกายแบบผู้ดีชาวจีนที่มักสวมหมวกทั่วไปในมณฑลยูนนาน กวางสี 

ไกวเจา เป็นต้น ชาวม้งที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวจึงรับวัฒนธรรมการสวมหมวกมาจาก

ชาวจีน167  

ปัจจุบันหมู่บ้านหนองหอยยังคงมีผู้อาวุโสบางท่านสวมใส่หมวกแบบชาวจีนอยู่เป็น

ประจ า จากการสอบถามจึงพบว่ายังคงมีญาติส่วนใหญ่อยู่ที่มณฑลยูนนาน พ่อจะบังคับให้ลูก

ชายทุกคนสวมหมวกตลอดเวลา ตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็ก โดยให้เหตุผลว่าผู้หญิงจะชอบผู้ชายที่

สวมหมวก  

                                                 
165 นายสิน. อายุ 44 ปี 8 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สมัภาษณ ์: 16 พฤษภาคม 2553. 
166 นายเสน. อายุ 43 ปี 9 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
167 บุญชว่ย ศรีสวัสดิ์. เร่ืองเดียวกัน. หนา้ 435.  
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“…ใส่ตั้งแต่เป็นเด็ก… เมื่อก่อนใส่หมวกทุกคน พ่อจะซื้อหมวก      

ให้ลูก ๆ ทุกคน ตอนนี้มีประมาณ 3 คนที่ยังใส่หมวกอยู่ …หมวกใส่

กันเฉพาะผู้ชาย พ่อบังคับให้ใส่ทุกคน ไม่ใส่ไม่ได้ จากเมืองจีน เขาก็

บังคับใหใ้ส่กันมาแบบนี ้ใส่แบบนีผู้ห้ญิงจะชอบด้วย…”168  

 

หมวกที่สวมอยู่นี้ซือ้จากร้านขายของใช้ที่คนมง้สมัยก่อนยังคงใช้กันอยู่ ได้แก่ เสื้อผ้าม้ง 

ลายปักม้ง และอุปกรณ์ที่ใช้ประดับตกแต่งชุดม้ง ร้านนี้ตั้งอยู่ในย่านช้างเผือก เจ้าของร้านเป็น

คนจีนที่พูดภาษาม้งได้ นางสาวจอมเล่าว่าวัฒนธรรมจีนส่วนใหญ่ตกทอดมาถึงปู่ (นายบัญ) 

ของตนพอสมควรเพราะเมื่อก่อนปู่ใชต้ะเกียบกินข้าว 

 

4.8.2 เคร่ืองประดับเงนิ 

ชาวม้งนิยมใส่เครื่องประดับที่ท าด้วยเงินพร้อมกับชุดประจ าเผ่าในวันส าคัญต่าง ๆ ใน

อดีตชาวบ้านจะน าฝิ่นไปแลกกับเงินที่คนจนีน าขึน้มาในหมู่บ้านหรอืซือ้เศษเงินที่เป็นผง แล้วจ้าง

ช่างตีเป็นแผ่นเพื่อท าเครื่องประดับ ชาวบ้านบางคนจะจ้างช่างที่ดอยปุยหรือที่แม่สา โดยจะน า

เงินแท่งไปให้ช่างตีเป็นลวดลายที่ต้องการ แล้วจ่ายค่าแรง เส้นหนึ่งมี 5 ลูก ค่าแรงประมาณ

หนึ่งพันหา้ร้อยบาท สมัยก่อนห่วงที่ใชส้วมใส่ที่คอจะใช้เงินแผ่นเดียวกันแล้วตีออกมาเป็นเส้น ๆ 

จึงท าให้มีน้ าหนักมาก สมัยนี้จะน าแต่ละเส้นมาติดกันเป็นแผ่น ถึงแม้แต่ละเส้นจะกลวงข้างใน 

แต่ก็ยังคงมีน้ าหนัก เครื่องประดับส่วนใหญ่ท าจากทองค าขาวไม่ใช่เงินแท้เช่นสมัยก่อนเพราะ

เงินแท้จะมีราคาแพงมาก169  

ส าหรับเหรียญเงินที่ห้อยประดับประดาชุดให้สวยงาม มีคนลาวน ามาขาย เหรียญหนึ่ง

ราคาไม่แพง ประมาณสองบาทหรือหนึ่งบาท แต่ใช้ได้ไม่นาน สีจะเริ่มไม่สวยเพราะไม่ใช่เงินแท้ 

เงินแท้จะมีราคาแพง แต่ก็ยังมีช่างเงินชาวเย้าผลิตขายอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ชาวเย้ากับม้งใช้

เครื่องประดับประเภทเดียวกัน หากสวมใส่ชุดม้งเต็มยศจะใช้เครื่องประดับเงินในการตกแต่ง

เยอะมากจนมีค ากล่าวไว้ว่าคนม้งจะจนก็เพราะชุด “…ถ้าเป็นเงินแท้ หมื่นก็ไม่อยู่ เขาว่าม้งนี้จะ

จนก็เพราะชุด ชุดเต็มยศต้องหมื่น สองหมื่น”170  

 

 

                                                 
168 นายบัญ. อายุ 72 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
169 นางพมิ. อายุ 70 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
170 นางปัน. อายุ 29 ปี 18/1 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
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4.8.3 ผ้ำใยกัญชง 

สมัยก่อนชาวม้งปลูกกัญชงไว้เพื่อน าเส้นใยที่ได้มาทอเป็นเสื้อผ้า เสื้อผ้าที่ท าจากใยกัญ

ชงจะมีความทนทาน สวมใส่ได้นาน กัญชงเป็นพืชที่มีล าต้นสูงชะลูด หญิงม้งจะน าล าต้นกัญชง

มาลอกเปลือกและฉีกเป็นแผ่น แล้วน าไปต้มกับขี้เถ้าเพื่อฟอกให้เป็นสีขาว จากนั้นจึงน าไปทอ 

เมื่อก่อนในหมู่บ้านหนองหอยทุกบ้านจะทอผ้ากันทุกวัน ต่อมามีพ่อค้าชาวจีนน าผ้าขึ้นมาขาย

ชาวบ้านจึงซื้อเสื้อผ้าใส่กันทุกคน และเลิกทอผ้าไปในที่สุด “…แต่ก่อนมีทุกหลังเลย นั่งทอกัน

ทุกวัน …อยู่ไปคนจีนเขาเก่ง เขาท าได้ก็ท ามาขาย เลยทิง้กันไปหมดเลย…”171  

ปัจจุบันชาวบ้านซื้อผ้าใยกัญชงจากหมู่บ้านที่ยังคงผลิตกันอยู่ ใยกัญชงแท้จะมีราคา

แพง ม้วนหนึ่งยาว 4 วา ราคาประมาณ 1,000-1,200 บาท ส่วนใหญ่ชาวบ้านซื้อผ้าใยกัญชง

ส าหรับท าชุดใส่ให้คนตาย ถือว่าเป็นผ้าดี  

 

“…ส่วนใหญ่เขาจะใช้ผ้าใยกัญชงในการท าชุดส าหรับให้คนตายใส่ 

ถ้ามีผ้าเยอะก็อาจตัดชุดธรรมดาใส่ได้ แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เขาจะใช้

ผ้าจีน ไม่ค่อยใช้ใยกัญชงแล้ว …อย่างที่ทราบว่าม้งกับจีนเป็น

ปรปักษ์กัน ถ้าเกิดใครที่ใส่ผ้าจนีตอนตายไป ระหว่างทางที่วิญญาณ

เดินทางไป คนจีนจะมาแย่งเสื้อผ้าไปหมดค่ะ ม้งก็เลยต้องท าผ้าใย

กัญชงขึ้นมาเอง วญิญาณของเราจะได้ใส่ไป…”172  

 

ส าหรับกรณีของคนม้งต้องใส่ผ้าใยกัญชงตอนตายนั้น นางพิมผู้อาวุโสท่านหนึ่งขอให้

เขียนไว้ด้วยว่า “ม้งจะต้องมีผ้าใยกัญชงไว้ใส่ให้คนตายเพราะถ้าใส่ผ้าของจีนไปแล้ว พอไปถึง

เมืองจนี คนจีนก็จะแย่งชุดไปหมด จงึตอ้งมีเสื้อผ้าส าหรับคนตายโดยเฉพาะ”173  

เนื่องจากกัญชงและกัญชามีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก กัญชงจึงถูกปราบปราม ใน

ที่สุดชาวบ้านเลิกปลูกต้นกัญชงเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา กัญชงและกัญชาเป็นพืชที่มีความ

แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น กัญชาต้นไม่สูงนัก แต่กัญชงมีล าต้นสูง เมล็ดกัญชงมีขนาด

ใหญ่ แต่กัญชามีเมล็ดเล็กกว่าและมีความเหนยีว กัญชงเมล็ดใหญ่ละลายง่าย แต่สูบแล้วไม่เมา

เหมือนกัญชา รสชาติไม่ดีเท่ากัญชา แต่ใส่แกงแล้วท าให้รสชาติของแกงอร่อยยิ่งขึ้น ปัจจุบัน

                                                 
171 นายซัน. อายุ 63 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
172 นางสาวจอม. อายุ 22 ปี 43/1 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 พฤษภาคม 2553. 
173 นางพมิ. อายุ 70 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
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ชาวบ้านบางรายยังคงเก็บเปลือกกัญชงที่ลอกไว้เป็นแผ่นยาว ๆ มาท าเป็นกลุ่มก้อนเพื่อเก็บไว้

ใช้เป็นเชือกขึงหนา้ไม้หรอืเก็บไว้ให้ลูกหลานดู174  

 

4.8.4 ผ้ำปัก 

เด็กหญิงม้งจะถูกสั่งสอนให้ปักผ้าในช่วงอายุประมาณ 7-8 ปี โดยแม่จะเริ่มต้นปัก

ลวดลายพื้นฐานงา่ย ๆ ใหเ้ป็นตัวอย่าง จากนั้นลูกสาวจะปักต่อไปจนส าเร็จเป็นผืน เมื่อมีความ

ช านาญ อาจออกแบบได้เองตามความชอบ เช่น ลายตุ๊กตา ดอกไม้ หรือน าลวดลายพื้นฐานมา

ประยุกต์เข้ากับลวดลายสมัยใหม่ ผ้าปักส่วนใหญ่ส าหรับใช้ในพิธีส าคัญ ปีใหม่หรือแต่งงาน 

โดยแม่จะปักผ้าเพื่อเก็บไว้ให้ลูกสาวตอนแต่งงาน บางคนอาจปักให้ตนเองหรือให้ผู้อื่น เมื่อก่อน

หญิงม้งทุกคนต้องปักผ้าเป็น หากปักไม่เป็นจะกลายเป็นที่ครหาได้175 แตค่วามคิดนี้ได้เปลี่ยนไป

เพราะปัจจุบันหากใครไม่มีเวลาหรือมีลูกหลายคนปักผ้าให้กันไม่ทันก็อาจหาซื้อผ้าปักส าเร็จได้

จากร้านขายเสื้อผ้าและเครื่องประดับม้ง ประกอบกับบางครอบครัวส่งเสริมให้ลูกสาวใส่ใจต่อ

การศึกษาเล่าเรียนมากกว่าที่จะใช้เวลากับการปักผ้า176 ส าหรับเด็กสาวรุ่นใหม่บางคนที่รัก

การศึกษาเล่าเรียน แม้มีเวลาว่างไม่มากนัก แต่ก็ยังรักการปักผ้าและหมั่นฝึกฝนการปักผ้ามา

ตั้งแตส่มัยเป็นเด็กเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ตอ้งสบืทอดต่อไป  

 

“…มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรสืบทอดต่อไป ถึงแม้ทุกวันนี้เขา

จะไม่ค่อยใส่ แต่ของพวกนี้มีกันทุกเผ่า แต่แตกต่างกันไป 

ของเรา เราก็ต้องรักษาไว้…”177  

 

4.9 อำหำรกำรกิน 

เดิมชาวม้งมีการกินอยู่ที่เรียบง่าย บางครั้งหากไปท าไร่ ท าสวน จะห่อข้าวไปเท่านั้น 

และจะกินข้าวกับเกลือและของที่หาได้จากป่า บางคนชอบกินข้าวกับน้ าเย็นและเกลือ “…กิน

ข้าวกับน้ าเย็น ๆ คนดอยชอบที่สุด…”178 ส่วนการประกอบอาหารมักต้มหรือผัด ใส่น้ ามัน

เล็กน้อย และปรุงรสด้วยเกลือจะไม่ใช้เครื่องแกงหรือเครื่องเทศชนิดอื่นเพิ่มเติม ชาวบ้านนิยม

                                                 
174 นายซัน. อายุ 63 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
175 นางสาวจอม. อายุ 22 ปี 43/1 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 พฤษภาคม 2553. 
176 นายเสน. อายุ 43 ปี 9 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
177 นางสาวจอม. อา้งแล้ว. 
178

 นางปัน. อายุ 29 ปี 18/1 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
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บริโภคผักกาดเขียวต้มหรือผัด อาหารแห้ง เช่น ปลาทูเค็ม เป็นครั้งคราว เดิมอาหารประเภท

เนื้อสัตว์จะได้รับประทานกันในพิธีส าคัญที่มีการล้มหมู ล้มไก่หรือวัว เช่น ปีใหม่ แต่งงานหรือ

งานศพ เมื่อชาวบ้านเข้ามาสู่การติดตอ่กับคนพืน้ราบ วถิีการบริโภคเริ่มเปลี่ยนแปลง จากที่เคย

ต้มหมูใส่เกลือ ใส่ผักกาด ก็เริ่มโขลกน้ าพริกแกง ท าลาบ ต้มย า เรียนรู้การปรุงอาหารเหมือน

คนพืน้ราบ ปัจจุบัน ชาวบ้านบางคนจะหาซื้อเนื้อสัตว์มาประกอบอาหารแทนการใช้สัตว์ที่เลี้ยง

เอง179 แมก้ารบริโภคเปลี่ยนไป แต่ผู้อาวุโสบางท่านยังคงรับประทานอาหารม้งดั้งเดิม ที่ท าจาก

ผักที่ปลูกเอง สัตวท์ี่เลีย้งเองเพราะปลอดภัยต่อสุขภาพ ท าให้อายุยืนยาว  

 

“…ส่วนมากท ากินเอง ต้มผัก ผัดผักกิน ใส่เกลือ กินไก่กับหมูที่เลี้ยง

เอง ไม่ได้ซื้อจากในเมือง เลี้ยงเองไม่มีสารพิษ …กินแบบนี้อายุจะได้

ยืน …น้องชายของลุง (สามี) อายุยังไม่มากก็เสียชีวิตแล้ว บอกว่า

เจ็บท้องเพราะกินทุกอย่าง ไม่เลือกกิน …อย่างลุง (สามี) กินแต่

อาหารมง้ที่ท าเอง…”180  

 

4.9.1 ข้อห้ำมเรื่องกำรกิน 

ภายในหมู่บ้านหนองหอยมีชาวม้งหลายแซ่สกุลอาศัยอยู่ร่วมกัน ส่วนใหญ่เป็นชาวม้ง

แซ่ย่าง แตล่ะแซ่สกุลมีความเชื่อและพิธีกรรมที่คล้ายคลึงกันมาก ส าหรับบางแซ่สกุลมีข้อห้าม

บางประการที่สังคมชาวม้งทั่วไปต่างรับรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะข้อห้ามในเรื่องการบริโภคอวัยวะ

บางสว่นของสัตว์ กล่าวคือ ชาวม้งแซ่ลีหา้มกินมา้มของสัตว์181 ม้งแซ่ย่างห้ามกินหัวใจสัตว์ ชาย

ชาวม้งสกุลดังกล่าวจะยึดถือข้อห้ามเรื่องการบริโภคนี้อย่างเคร่งครัดมากกว่าผู้หญิงเพราะ

ผูช้ายเป็นคนท าพิธีเลี้ยงผี “…เฉพาะผูช้าย มันเป็นเรื่องของการถอืผ ีผู้หญิงไม่ต้องถืออะไร”182  

 ข้อห้ามเรื่องการบริโภคหัวใจสัตว์ของชาวม้งแซ่ย่างมตี านานเล่าขานต่อกันมา ดังนี้ 

 

“…ต านานที่เขาไม่ให้กินหัวใจสัตว์ก็ คือคนจีนกับคนม้งมาท า พิธี

เลี้ยงผีบ้านด้วยกัน แล้วก็ฆ่าหมู แล้วต้มหมูในหม้อ พอจะตักเนื้อ

ขึ้นมากิน ก็ไม่เห็นหัวใจแล้วเขาก็บอกว่าต้องเป็นเพราะลูกชายของ

                                                 
179 นายสันต์. อายุ 56 ปี 4/1 หมู ่3 ต.สันโปง่ อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 27 พฤศจิกายน 2553. 
180 นางหวาน. อายุ 60 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
181 นางหวาน. อา้งแล้ว. 
182

 นายซัน. อายุ 63 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สมัภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
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คนจีนเอาไปกินแน่เลย แล้วม้งก็ด่าจีนว่าต้องเป็นเพราะลูกชายของ

เขาเอาไปกิน แต่จริง ๆ แล้วหัวใจติดอยู่ที่ก้นหม้อ แล้วเขาตักขึ้นมา

ไม่ได้ คนจีนก็เลยฆ่าลูกชายแล้วเอาหัวใจของลูกมาใส่ในหม้อ พอ

ตักไปถึงก้นหม้อก็พบหัวใจสองอัน ถึงได้รู้ว่าลูกชายไม่ได้เอาไปกิน

นะ ต่อมาทั้งจีนแซ่ย่างทั้งม้งย่าง ก็ห้ามกินหัวใจของสัตว์ทุกชนิด นี้

คือต านานที่เล่ามา…”183  

 

ชาวบ้านคนหนึ่งเล่าว่าข้อห้ามดังกล่าวถือเป็นค าสาปแช่ง หากบุคคลใดละเมิดข้อห้ามก็

จะต้องตายตามที่ได้ถูกแช่งไว้ 

 

“…แล้วคนจีนก็ฆ่าลูก เอาหัวใจใส่หม้อ พอเหลือก็เห็นหัวใจสองอัน 

เขาจึงถือ ไม่ใหก้ิน ถ้ากินก็ขอใหต้าย เขาแช่งกันมา…”184  

 

เด็กชายม้งแซ่ย่างจะไม่กินหัวใจสัตว์เช่นกัน แม้ว่าผู้ใหญ่ตักให้โดยที่ไม่ทันสังเกตเห็นก็

ตาม เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องค าสาปจากเรื่องเล่า  เช่นที่ชาวบ้านคนหนึ่งเล่าจาก

ประสบการณ์วา่ 

 

“…เมื่อก่อนแม่ฆ่าไก่ หัวใจไก่เล็กนิดเดียว แม่ไม่เห็นก็ตักให้น้องกิน 

พอน้องกินอย่างอื่นหมดแล้ว ก็บอกแม่ว่าอันนี้ (หัวใจไก่) น้องไม่กิน 

สงสัยพ่อลูกคู่นั้นแช่งกันตั้งแต่ตอนนั้นมา …เขาคงแช่งว่าต่อไปนี้

ผูช้าย (แซ่ย่าง) จะต้องไม่กิน (หัวใจสัตว์) คงเป็นค าสาป…”185  

 

เมื่อครั้งที่หมู่บ้านหนองหอยยังมีต ารวจตระเวนชายแดนเข้ามารักษาการณ์และสอน

หนังสือให้กับชาวชุมชน ผู้อาวุโสแซ่ย่างท่านหนึ่งเล่าเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อใน

เรื่องอาถรรพ์ของค าสาปที่เกิดจากการบริโภคหัวใจสัตว์ของชายม้งแซ่ย่างคนหนึ่ง ชายผู้นี้ไม่ได้

รับผลจากค าสาปแช่ง แต่ลูกชายของต ารวจตระเวนชายแดนกลับได้รับผลจากค าสาปแช่งนั้น

แทนเหตุเพราะมีเจตนากลั่นแกล้งให้ชายม้งแซ่ย่างคนนั้นรับประทานหัวใจหมูโดยไม่ตั้งใจและ

                                                 
183 นางสาวจอม. อายุ 22 ปี 43/1 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 พฤษภาคม 2553. 
184 นายซัน. อายุ 63 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สมัภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
185 นางปัน. อายุ 29 ปี 18/1 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
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น าเรื่องนั้นมาพูดล้อเลียนให้ชายคนนั้นรู้สึกอับอาย ชาวม้งแซ่ย่างที่รับรู้เหตุการณ์จึงคิดกันว่า

ใครท าสิ่งใดไว้ก็ย่อมได้รับผลจากการกระท านัน้ 

 

“…เป็นครู ตชด. มาสอนที่หนองหอยเก่า มีลูกชายมาด้วย แล้วเขา

เอาหัวใจหมูท ากับข้าว สับให้กิน พอม้งกินเสร็จแล้ว เขาก็มาพูด

ล้อเลียนว่าไหนบอกว่าไม่กิน (หัวใจสัตว์) ก็ยังกิน แล้วม้งก็บอกว่า

เขาไม่รู้ว่าเป็นหัวใจเพราะมันสับจนเละแล้ว เขาก็เลยแช่งว่ามา

หลอกใหก้ิน แล้วอีกสองวันต่อมา ลูกชายของ ตชด. ก็ถูกรถชนตาย 

เขาก็เชื่อกันว่าเป็นเพราะแรงสาปแช่ง ...มีการสั่งห้ามไม่ให้กิน แล้ว

มาหลอกให้เขา (ชายม้งแซ่ย่าง) กิน ก็เขาไม่รู้ ถ้าจะดีก็เขา (ลูกชาย 

ตชด.) ดี ถ้าจะเลวก็เขาเลว ถ้าจะโดนอะไร เขา (ลูกชาย ตชด.) ก็รับ

ไป เขา (ชาวม้งแซ่ย่างที่รับรู้เหตุการณ)์ คิดกันแบบนี้…”186  

 

4.10 สุขภำพอนำมัย 

 ในอดีตที่ชาวม้งยังไม่นิยมการรักษาแผนปัจจุบัน เมื่อถึงคราวเจ็บป่วยจะรักษาด้วย

วิธีการดั้งเดิม ได้แก่ การใชพ้ืชสมุนไพรหรอืฝิ่น187 หากไม่ทราบสาเหตุของโรคหรือการเจ็บป่วย

เรือ้รังที่รักษาไม่หายจะปรึกษาผู้น าทางจิตวิญญาณประจ าหมู่บ้าน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและ

วิธีการแก้ไขความเจ็บป่วยต่อไป การวิเคราะห์และรักษาโรคภัยไข้เจ็บยังคงพบเห็นได้ภายใน

หมูบ่้าน 

 

4.10.1 กำรวนิิจฉัยและรักษำโรคแบบดั้งเดิม (อัวเน้ง)  

ชาวม้งหมู่บ้านหนองหอยที่นับถือผีส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บแบบ

ดั้งเดิม ในกรณีที่แพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถวินิจฉัยสาเหตุของอาการเจ็บป่วยและรักษาให้

หายขาดได้ ผู้ป่วยจะพึ่งพาหมอผีประจ าหมู่บ้านเพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

ร่างกายของตนต่อไป พิธีอัวเน้งจึงถูกใช้ในกรณีดังกล่าว  ชาวบ้านท่านหนึ่งมีประสบการณ์กับ

พิธีอัวเน้งเล่าว่าตนเคยป่วย รักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลไม่หายจึงพึ่งหมอผี เมื่อหมอผีท าพิธี

เพื่อสืบหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วยจึงพบว่าสมุดชีวิตที่พ่อเกิดแม่เกิดให้มาตอนที่ลงมาเกิด

                                                 
186 นายบัญ. อายุ 72 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
187 ฝิ่นสูญพันธ์ุไปจากหมู่บ้าน ภายหลังจากท่ีมีการปราบปรามอย่างตอ่เนื่อง หมูบ้่านหนองหอยจึงปลอดฝิ่น

ตัง้แต ่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา 
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หรอืที่เขาเปรียบว่าเป็นพาสปอร์ตนั้นหมดอายุแล้ว และจ าเป็นต้องต่ออายุออกไปอีก โดยหมอผี

จะเป็นผู้ตอ่อายุใหท้ี่เมอืงผี ใช้หมูและไก่ในการประกอบพิธีกรรม เชื่อกันว่าช่วงเวลาของเมืองผี

กับเมืองมนุษย์นั้นแตกต่างกัน หนึ่งปีของเมืองมนุษย์เท่ากับ 3-4 ปีของเมืองผี แต่บางรายไม่

สามารถต่ออายุได้เพราะช่วงอายุถูกก าหนดไว้เพียงเท่านั้น ส าหรับอาการของผู้ที่สมุดชีวิตหรือ

พาสปอร์ตหมดอายุ คือ มีไข้ ปวดเมื่อย ไม่เจริญอาหารและที่ส าคัญไม่ว่าจะรักษากับแพทย์

แผนปัจจุบันอย่างไร รับประทานยาชนิดใดก็ตาม อาการดังกล่าวจะไม่หายขาดและกลายเป็น

การเจ็บป่วยเรือ้รังในที่สุด 

 

“…ผมก็เคยท าพิธีต่ออายุ ตอนนั้นอายุสามสิบกว่า ไม่เกี่ยวกับอายุ

นะครับ บางคนเกิดมาได้สามสี่ปี ก็มีเมื่อย มีไข้ พอเรียกหมอผีมาดูก็

รู้ว่า คนนี้พาสปอร์ตหมดแล้ว เขาท ามาน้อย ต้องต่อ …แต่ไม่ใช่ว่า

ท าบุญมานอ้ย คนเราเกิดมานี่ มีพาสปอร์ตมากันทุกคน เหมือนฝรั่ง

มาเที่ยวเมืองไทย เขาท าพาสปอร์ตมาสิบปี สิบห้าปี ยี่สิบปี พ่อเกิด

แม่เกิดเขาปล่อยมานี่ ก็ต้องมีใบพาสปอร์ตให้กับทุกคน พาสปอร์ต

ของเรา เราไม่เห็น แต่มีให้ทุกคน ทุกคนมี เวลาพาสปอร์ตหมด จะ

เมื่อย จะมีไข้ พอมาดู พาสปอร์ตหมดแล้ว ต้องต่อ แต่เขาต่อที่เมือง

ผี ต้องให้หมอผีไปต่อให้ที่เมืองผี บางคนเกิดมาแค่สี่ห้าเดือนก็ตาย 

พอให้หมอผีไปดูก็บอกว่าถึงแม้จะต่อก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ให้อยู่นาน 

เขาให้มาอยู่ในเวลาแค่นี้  แต่เมืองผีนี่  ปีของเขากับของเราไม่

เหมอืนกัน เขาท ามาที่เมอืงผีนี่ ปีจะเยอะกว่าของเรา หนึ่งปีของเราก็

ประมาณสามสี่ปีในเมืองผี…”188  

 

ส าหรับผู้ป่วยบางรายรักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วอาการไม่ดีขึ้น เมื่อให้หมอผีดู 

(พิธีอัวเน้ง) กลับพบว่าถูกผีและต้องท าพิธีแก้บริเวณที่ผู้ป่วยเคยถูกผีเพื่อให้ร่างกายกลับมา

แข็งแรงเป็นปกติ ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณสามวันอาการจะดีขึ้นเรื่อย ๆ  

 

4.10.2 หมอผี 

หมอผีของชาวม้งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ผู้ที่เป็นร่างทรงของผีจะมีผ้าปิดหน้าผาก

และมมี้านั่งยาวขณะประกอบพิธีกรรม (เน้งเท่อ) อีกประเภทหนึ่ง คือ เกิดจากการร่ าเรียนของ

                                                 
188 นายชาง. อายุ 42 ปี 45 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 15 พฤษภาคม 2553. 
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ผู้ที่ต้องการท าพิธี โดยไม่มีการใช้ผ้าปิดหน้าผากและมีม้านั่งยาวขณะท าพิธีกรรม (เน้งเกอะ) 

หมอผีมบีทบาทส าคัญในการเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณเพื่อรักษา

คนป่วยในเรื่องขวัญและวิญญาณ189  

ส าหรับการเป็นหมอผีร่างทรงและท าหน้าที่ติดต่อกับเมืองผี ผู้นั้นจะประกอบพิธีกรรม

ได้เองโดยไม่ได้ร่ าเรยีนมาจากที่ใด แตเ่กิดจากการที่ผซีึ่งปู่ย่าตายายเคยเลีย้งไว้สมัยยังมีชีวิตอยู่

มาเข้าร่างของหญิงม้งหรือชายม้งผู้นั้น กล่าวคือ สมัยที่ปู่ย่าตายายยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นผู้ท า

พิธีอัวเน้งเช่นกันโดยมีผีมาใช้ร่างกาย เมื่อปู่ย่าตายายเสียชีวิตโดยที่ไม่มีใครสืบทอดเลี้ยงผีตน

นั้น  ผีจะเข้าร่างลูกหลานที่ใกล้ชิดถึงแม้จะอยู่ต่างหมู่บ้านกันก็ตาม ภาษาม้งเรียกว่า “กระดูก

ต้องเข้ากัน” (คนที่เหมาะสม) หรอื “ถูกตาผ”ี 

 

“…ผู้หญิงก็มี ผู้ชายก็มี ขึ้นอยู่กับว่าผีจะมาหาคนไหน เป็นผีปู่ย่าตา

ยายทั้งนั้นครับ …สมัยที่มีชีวิตอยู่ เขาเลี้ยงผีนี้ไว้ พอตายก็ไม่มีใคร

เลี้ยงต่อ ผีก็จะมาหาพวกลูกหลานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ไม่จ าเป็น

ว่าจะต้องเป็นหมู่บ้านเดียวกัน ผีปู่ย่าตายายจะมาตามหาทายาท 

โดยคัดเลือก ภาษาม้งเรียกว่า กระดูกต้องเข้ากัน (คนที่เหมาะสม) 

แล้วจะท าให้คนนั้นป่วย ไม่สบาย รักษาอย่างไรก็ไม่หาย หาสาเหตุ

ไม่ได้ ถ้าคนที่ไม่เหมาะสมก็จะเอาไปไม่ได้ด้วยเช่นกัน คือ ไม่

สามารถท าใหไ้ม่สบายได้…”190  

 

“…มีน้องสาวคนหนึ่ง ผีเข้าได้สัก 10 ปีแล้ว ผีเข้าทีนี่มันเหมือนเป็น

บ้า น่ากลัวมาก ป่วยเกือบตาย ไปดูหมอ (ผี) หมอบอกผีเข้า…เป็นผี

ญาติ ต้องเป็นเชื้อสาย ไม่ใช่ว่าใครอยากเป็นก็เป็นกันได้ …คนดอย

บอกว่ามัน ถูกตาผ ีถ้าคนธรรมดา ผีก็ไม่เขา้…”191  

 

                                                 
189 เสถียร ฉันทะ. 2549. วัฒนธรรมกำรบรโิภคและกำรแพทย์พื้นบำ้นกลุ่มชำตพินัธุ์ม้ง. เชยีงใหม่ : โรง

พิมพ์มิ่งเมือง. หนา้ 7-8. 
190 นายชาง. อายุ 42 ปี 45 หมู่ 11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 15 พฤษภาคม 2553. 
191 นายซัน. อายุ 63 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
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แมว้่าการเป็นหมอผีอัวเน้งในระยะเริ่มแรกที่ผีปู่ย่ามาใช้ร่างนั้นอาจดูน่ากลัวและท าให้ผู้

ที่ถูกผีใช้ร่างถึงกับล้มป่วย แต่ภาระกิจนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนชาวม้ง อย่างยิ่งในเรื่องการ

ช่วยแก้ปัญหาดา้นสุขภาพที่แพทย์แผนปัจจุบันไม่อาจรักษาได้  

 

“…ถ้าผีเข้า มันก็เข้าเลย ไม่มีอะไรเลย อยู่ ๆ ก็บ้า ๆ บอ ๆ ของมัน 

ไปโรงพยาบาลก็พิสูจน์ไม่ได้ มันไม่เป็นโรคอะไรทั้งนั้น …ตอนแรกก็

อาจจะเต้นก่อน อาละวาด เดีย๋วต่อมาพอมันสงบ ๆ ก็ไปรักษาคนได้ 

…ถ้าผีเข้า เวลามีใครเจ็บป่วยก็จะไปขอให้ช่วย ท าเป็นแล้ว …ช่วยได้

ทุกที่ … ถ้าผีเข้านะ เขาจะเต้นได้ช่ัวโมงสองช่ัวโมงไม่เหนื่อย เต้นได้ 

พูดได้หมด จะบอกว่าเอาหมูกี่ตัว ไก่กี่ตัว เอาธูปเทียนเท่าไหร่ ผีจะ

กินอะไร พูดได้หมด…”192  

 

ส าหรับประเด็นเรื่องหมอผี นายชางเล่าให้ฟังถึงข้อห้ามและประสบการณ์ที่ได้ฟังมา

จากหมอผีว่าขณะท าพิธีอัวเน้งและหมอผีใช้ผ้าปิดตาอยู่นั้น แสดงว่าขณะนั้นหมอผีไปเมืองผี

แล้วจริง ๆ และห้ามแตะต้องตัวของหมอผีเลย มิฉะนั้นพิธีจะหยุดชะงักทันทีเพราะหมอผีจะ

หยุดเต้น ไม่สามารถท าสิ่งใดต่อไปได้ การที่หมอผีเต้นได้เป็นเวลาหลายช่ัวโมงติดต่อกันเพราะมี

ผคีอยช่วยเหลือ ในโลกมนุษย์นี้เราเห็นหมอผีนั่งบนมา้ยาวซึ่งใช้ขี่เป็นม้าบินไปยังเมืองผี ขณะที่ขี่

ม้าบินไปยังเมืองผี หมอผีจะมองเห็นทุกอย่างเป็นภาพที่ไม่ชัดเจน แต่พอหลังจากประกอบพิธี

เรียบร้อยแลว้ หมอผจีะกลับคืนสูส่ภาพปกติ เป็นคนธรรมดาที่ไม่สามารถท าพิธีได้ เรียกม้าก็ไม่

เป็น พอถึงเวลาตอ้งท าพิธีจะท าได้เหมอืนเดิม เรียกว่า “คนครึ่ง ผคีรึ่ง” 

   

 

“…เคยมีเหตุการณ์ที่มีคนไปจับตัวหมอผี เขาหยุดเลย …ทุกหมู่บ้าน

จะมีหมอผีแบบนี้ หมอผีคนนี้ประจ าหนองหอยใหม่ มีสองคน …ถ้า

ไม่มีผีพาไป เขาจะดิ้น (เต้น) ไม่ไหว …ไม่มีใครเห็น แต่หมอผีบอกว่า

เขามผี ีเวลาเริ่มท า ผีก็จะเข้า …เราเห็นแบบนี ้เขายังนั่งอยู่บนม้ายาว 

แต่เวลาเขาไป เขาจะขี่ม้า บินไปเลย ผีจะพาเขาขี่ม้าบินไป ม้าก็คือ 

                                                 
192 นายซัน. อายุ 63 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
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เก้าอีต้ัวนี ้…ที่เมอืงคนเป็นเก้าอีย้าว แต่ที่เมอืงผีจะเป็นม้า เวลาที่เขา

ไปเมืองผี เขาจะเห็นเป็นภาพลอย ๆ เห็นไม่ชัด …ถ้าเขา (หมอผี) มา

นั่งกับเรา พอเสร็จพิธีนี้ เขาก็ท าไม่เป็นแล้ว เรียกม้าไม่เป็นแล้ว แต่

พอท าพิธีก็ท าได้เหมอืนเดิม เขาเรียกว่า คนครึ่งผีครึ่ง…”193  

 

พิธีอัวเน้งมีหลายรูปแบบตั้งแต่การแก้ไขอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย เจ็บป่วยรุนแรง

หรอืเพื่อต่ออายุ ชาวบ้านคนหนึ่งมปีระสบการณอ์ัวเน้งที่ใช้เรียกขวัญเล่าว่าเนื่องจากพ่อแม่เห็น

ลูกสาวไม่คอ่ยร่าเริงเท่าที่ควรจงึเรียกหมอผีมาท าพิธี หมอผีทักว่าช่วงนี้ไม่ควรเดินทางไกลและ

จากนั้นประกอบพิธีกรรมโดยใช้ไก่หรือหมู เหล้า ธูป เทียน และกระดาษสา หลังจากพิธีแล้ว 

ตนรูส้ึกมีก าลังใจมากขึน้ ไม่เครียดกับการท างานจนเกินไป194  

นอกจากรักษาด้วยการอัวเน้งดังกล่าวแล้ว ชาวบ้านบางรายยังเลือกใช้การรักษาอีกวิธี

หนึ่ง คือ การถามไถ่อาการของโรคและท านายชะตาชีวิตโดยหมอผีผู้หญิงที่มีวิธีการรักษาหรือ

วิธีการท านายคล้ายกับของคนเมืองโดยใช้เพียงดอกไม้ เงินจ านวนเล็กน้อย และเทียนเท่านั้น 

และอาจรดน้ ามนตร์หรอืผูกสายสิญจ ์ไม่มีการฆ่าสัตว์หรือใช้สัตว์ในการประกอบพิธีกรรมแบบ

ของมง้ดัง้เดิม  

 

“… อย่างของม้งจริง ๆ หมอผีจะเต้น ๆ สั่น ๆ นี่คือแบบของม้ง

ดั้งเดิม แต่ของหญิงหม้ายคนนี้ เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนคล้ายหมอ

ผขีองคนเมอืง… จะไม่ใช่ของม้งที่นั่งบนเก้าอี้ แล้วสั่น ๆ เต้น ๆ … แต่

การท าพิธีของเขาจะท าแบบคนเมืองจะไม่มีการฆ่าไก่ ฆ่าหมู จะมี

ดอกไม้ รดน้ ามนตร์ ผูกสายสิญจ์… ตอนที่เขาป่วยทุกวัน รักษาไม่

หาย เขาก็นึกว่าเหมือนเป็นเจ้าทรงของม้ง เขาก็ไปนั่งบนเก้าอี้ เอา

อุปกรณ์ (ที่ใชใ้นการท าอัวเน้งแบบเต้น) ไปท า ก็ท าไม่เป็น…”195   

 

ก่อนที่จะสามารถประกอบพิธีกรรมได้นั้นอาการที่เกิดขึ้นกับหมอผีหญิงม้งคล้ายกับ

อาการของผู้ที่กลายมาเป็นหมอผีร่างทรง (เต้น ๆ สั่น ๆ) กล่าวคือ เริ่มแรกหญิงม้งท่านนั้นจะมี

                                                 
193 นายชาง. อายุ 42 ปี 45 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 15 พฤษภาคม 2553. 
194 นางสาวสมร. อายุ 25 ปี 22/6 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 19 สิงหาคม 2554. 
195 นางสาวจอม. อายุ 22 ปี 43/1 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 พฤษภาคม 2553. 
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อาการไม่สบาย เหมือนคนเป็นบ้า คลุ้มคลั่ง รักษาไม่หาย ท าพิธีแบบม้งก็ไม่หาย จึงพาไปให้

หมอผีดูและปรากฏว่ามีวญิญาณบรรพบุรุษม้งมาใช้ร่างเพื่อต้องการให้หญิงม้งคนนี้เป็นตัวแทน

ในการรักษาคนป่วย 

ชาวบ้านเล่าถึงประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันจากการที่มีบุคคลใกล้ชิดเคยรับการรักษา

หรอืการท านายจากหมอผีหญิงม้งว่าไม่จ าเป็นต้องเล่าสิ่งใดให้หมอผีฟัง เพียงแต่อธิษฐานในใจ

เท่านั้น หมอผีจะท าพิธีเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วยหรอืตรวจดูเหตุการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้นทั้ง

ในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งบอกวิธีการแก้ไขหรอืการรักษาต่อไป ส่วนใหญ่จะตรงกับความ

เป็นจรงิที่เกิดขึ้นคล้ายวิญญาณของบรรพบุรุษของหมอผีหญิงมาบอกใหรู้้ 

 

“…แมว่่าบางเรื่องไม่เคยเล่าให้ใครฟัง แกก็บอกแม่ได้ อย่างเช่นเวลา

ที่พ่อมานอนที่บ้านของแม่ พ่อจะนอนไม่หลับ แม่ก็ไปถามพ่อ พ่อ

บอกว่า ใช่ เหมือนกับว่ามีอะไรมารังควานพวกเรา …แล้วแกก็จะท า

พิธีคล้ายหมอผี …หญิงหม้ายไม่ได้มีความรู้ แต่เป็นดวงวิญญาณ

ปู่ย่าทวด …เวลาดูอะไร แกจะบอกได้ตรงกับความจริงเหมือนว่าดวง

วิญญาณของปู่ย่าทวดของเขาเมื่อก่อนมาบอก…”196  

 

 “…หนูเคยตามเพื่อนไป เขาไปดูเรื่องแฟน หมอก็ใหเ้พื่อนอธิษฐานใน

ใจ แล้วหมอก็จะท านายค าอธิษฐานนั้น เพื่อนบอกว่าเขาพูดตรงกับ

สิ่งที่คิดไว้ เขาก็บอกเพื่อนวา่ควรเลือกใครเป็นแฟน…”197  

 

4.10.3 หมอสมุนไพร 

นอกจากการรักษาด้วยหมอคาถาหรือหมอผี ชาวม้งบางส่วนยังคงนิยมรักษาอาการ

เจ็บป่วยด้วยพืชสมุนไพร ตั้งแต่การเจ็บป่วยเล็กน้อยจนถึงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  โดยได้รับ

การถ่ายทอดความรูเ้รื่องสมุนไพรมาจากรุ่นพ่อแม่ เดิมความรู้ด้านสมุนไพรจะไม่สอนให้กับคน

อื่นเพราะถือว่าเป็นสิ่งไม่ดี เป็นบาป “…คนเฒ่าคนแก่เขาจะไม่คอ่ยสอน เขาจะว่ามันบาป มันขึด 

ไม่ดี…”198 หมอสมุนไพรท่านหนึ่งของหมู่บ้านหนองหอยเล่าว่าถึงแม้ตนจะมีความรู้เรื่อง

                                                 
196 นางสาวจอม. อายุ 22 ปี 43/1 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 พฤษภาคม 2553. 
197 นางสาวสมร. อายุ 25 ปี 22/6 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 29 สิงหาคม 2554. 
198 นายซิง. อายุ 58 ปี 21 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 22 มนีาคม 2553. 
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สมุนไพรแต่จะไม่เปิดเผยให้ใครทราบเพราะไม่มีใบประกอบโรคศิลป์เหมือนหมอทั่วไป เกรงว่า

คนอื่นจะว่าเป็นหมอเถื่อน หากมีชาวบ้านเจ็บป่วยมาขอค าแนะน า ขอสมุนไพรไปใช้ ก็ยินดี

แบ่งปัน แต่จะไม่สามารถก าหนดราคาได้ แล้วแต่ความพึงพอใจของผู้ป่วยเพราะตนเรียนรู้เรื่อง

สมุนไพรมาจากพ่อแม่ส าหรับดูแลรักษาตนเองและญาตพิี่นอ้ง  

 

“…เราจะเปิดเผยว่าเรารู้สมุนไพร เราก็ไม่กล้าพูดมาก เราไม่มีใบ

หมอ ไปพูดก็ไม่ได้ แต่ถ้ามีคนมาถามว่า รู้ยาอันนี้อันนั้นเหรอ เราก็

บอกว่า รูส้ิ่ ไปเอามาให้หน่อยได้ไหม ลูกเต้าเจ็บอยู่ ไม่เป็นอะไร เรา

ท าได้ แตจ่ะไปบอกเขาว่าเรารูเ้รื่องยา แล้วให้คนเจ็บป่วยมาซื้อที่เรา 

ก็ไม่ได้ เราบอกไม่ได้ เราไม่ได้เป็นหมอมีใบนะ เป็นหมอเถื่อน เรา

เป็นหมอดอย ถ้าเขารู้ว่าเราเป็น แล้วมาขอยา ก็จะให้เขานะ เราจะ

ไม่ตั้งราคาให้ ตั้งไม่ได้ เขาให้ 20 30 ก็เอา เราเรียนมาป้องกัน

ตนเอง ป้องกันญาติพี่น้องเฉย ๆ ยาเราก็ให้เขาได้นะ ลุงเรียนมาจาก

พ่อแม่ เขารู้ยา พ่อแม่ก็เรียนมาจากพ่อแม่ของเขาอีกที ไล่กันลง

มา…”199  

 

แม้ว่าพ่อหมอจะพยายามถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรให้กับลูกของตนเองไว้ใช้ยาม

ฉุกเฉินก็ตาม แตลู่กกลับไม่เห็นความส าคัญเพราะรักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลอยู่แล้ว ส าหรับ

พ่อหมอ การรักษาที่โรงพยาบาลมีข้อดีเช่นกัน แต่ใช้เวลานานกว่าที่ผู้ป่วยจะกลับคืนสู่สภาพ

ปกติ หากใช้สมุนไพรร่างกายจะฟื้นตัวเร็ว ชาวบ้านบางรายแม้ไม่ได้เป็นหมอสมุนไพร แต่พอมี

ความรูเ้รื่องการใชส้มุนไพรอยู่บ้างยังคงใช้สมุนไพรรักษาตนเองและผู้อื่นได้ เช่น บรรเทาอาการ

ปวดเมื่อย แก้ไข้ตัวร้อน บรรเทาอาการแพ้ท้อง บ ารุงร่างกายหลังคลอดบุตร และต้มกับไก่

รับประทานเป็นยาบ ารุงร่างกาย เป็นต้น200 201 202 

 

 

                                                 
199 นายซิง. อายุ 58 ปี 21 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 22 มนีาคม 2553. 
200 นางพมิ. อายุ 70 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
201 นายสิทธ์ิ. อายุ 68 ปี 19 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 14 พฤษภาคม 2553. 
202 นางสาวสมร. อายุ 25 ปี 22/6 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 29 สิงหาคม 2554. 
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4.11 ดนตร ี 

ดนตรีแสดงออกซึ่งศิลปะและใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ของ  

ผู้เล่น ช่วยกล่อมเกลาจิตใจและท าให้ผู้ฟังเกิดความสุข มีความซาบซึ้ง ส าหรับชาวม้งใช้เครื่อง

ดนตรีในการประกอบพิธีกรรมส าคัญหรอืใช้เป็นสื่อแสดงความรักระหว่างหนุ่มสาว 

 

4.11.1 จ่ำง  

  “จ่าง” เป็นเครื่องดนตรีที่หนุ่มสาวชาวม้งในอดีตนิยมเป่าเป็นท านองเพลงเพื่อเกี้ยวพา

ราสีกัน ท านองเพลงของจ่างจะร าพันถึงเรื่องราวของความรักที่หนุ่มสาวมีต่อกัน โดยฝ่ายชาย

จะเริ่มเป่าเป็นท านองส่งไปให้กับฝ่ายหญิง หลังจากนั้นหญิงสาวก็จะเป่าเป็นท านองโต้ตอบ

กลับไป จ่างท าจากทองเหลืองที่น ามาตีเป็นแผ่นและมีลิ้นส าหรับเป่า ปัจจุบันนี้นิยมการแข่งขัน

เป่าจ่างในวันปีใหม่ แม่เฒ่าท่านหนึ่งเล่าว่าเสียงของจ่างไพเราะจึงอยากให้สามีเป่าจ่างแล้วอัด

เทปส่งไปเปิดที่สถานีม้งให้ทุกคนฟัง “…ให้ปู่เป่าแล้วไปเปิดที่สถานีม้ง ให้ทุกคนฟัง …เพราะเสียง

มันนา่ฟัง”203  

 

4.11.2 แคนม้ง (เฆ่ง) 

“เฆ่ง” เป็นเครื่องดนตรีในพีธีกรรมที่ส าคัญใช้เล่นในงานมงคลอย่างงานประเพณีปีใหม่

และอวมงคล เช่นงานศพเพราะในพิธีศพ เฆ่งจะถูกเป่าเพื่อน าทางดวงวิญญาณ เดิมเฆ่งท าด้วย

ล าไม้ไผ่กลม เรียวยาว ผู้ที่ท าเฆ่งได้จะต้องอาศัยความช านาญเพราะจะต้องไล่เสียงสูง ต่ าเป็น

โน้ตดนตรี204 ปัจจุบัน เฆ่งท าจากท่อพีวซีีขนาดเล็กเพราะมีความทนทานกว่าการใช้ไม้ ชาวบ้าน

เรียนการเป่าเฆ่งลดลงกว่าสมัยก่อนเพราะไม่มีเวลาเนื่องด้วยการท ามาหากินหรือเป็นเพราะมี

กิจกรรมอย่างอื่นสนุกกว่าการเรียนเฆ่ง เชน่ ดูโทรทัศน์ ประกอบกับเฆ่งเรียนรูไ้ด้ยาก  

 

“…เคยเรียนแต่มันเรียนไม่ได้ เมื่อก่อนเรียนง่ายเพราะพอตกเย็น

ผู้ชายไม่รู้จะท าอะไร ก็ไปนั่งคุยกันเรียนดนตรีกัน สมัยนี้ไม่มีเวลา

ว่างเลย ท าสวนเสร็จ ตกเย็นก็ดูโทรทัศน์ สนุกกว่า เขาก็เลยไม่เรียน

กัน เครื่องดนตรีมง้เรียนยาก…”205  

                                                 
203 นางพมิ. อายุ 70 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
204 นายซาว. อายุ 84 ปี 37 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 22 มนีาคม 2553 
205 นายเสน. อายุ 43 ปี 9 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
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 ในหมู่บ้านหนองหอยมีผู้อาวุโสหลายท่านที่ยังคงเป่าเฆ่งและพร้อมถ่ายทอดวิชาการ

เป่าเฆ่งให้กับลูกหลานที่สนใจ ขณะนี้มีกลุ่มเยาวชนสนใจเรียนเฆ่ง แต่จ านวนเฆ่งกลับมีไม่

เพียงพอต่อจ านวนผูเ้รียน เฆ่งที่ท าจากท่อพีวซีีราคาประมาณตัวละ 4,000 – 5,000 บาท 

 

4.12 ปีใหม่ม้ง  

เทศกาลปีใหม่ของชาวม้งถือเป็นวันส าคัญของหมู่บ้านที่ทุกครอบครัวต้องหยุดงาน

พร้อมกัน อย่างน้อย 3 วัน บางหมู่บ้านอาจยาวนานถึงหนึ่งสัปดาห์ ในวันขึ้นปีใหม่ ตามธรรม

เนียมม้ง สมาชิกทุกคนของครอบครัวไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดต้องกลับมารวมกันอย่างน้อย ใน 3 

วันแรก เพื่อร่วมท าพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าครอบครัว ทุกครอบครัวจะเซ่นไหว้ “สือกลั๊ง” 

หากใครเป็นหมอผี หมอคาถาหรือหมอยาสมุนไพรก็จะบูชา “ผีครู” ของตนในวันนี้ด้วย

เช่นกัน206  ลูกหลานจะร่วมกันไหว้ผู้อาวุโสที่ยังคงมีชีวิตอยู่เพื่อขอขมาลาโทษพร้อมทั้งขอพร

ส าหรับปีใหม่ นอกจากการประกอบพิธีกรรมที่ส าคัญในวันนี้ ชาวบ้านเล่าว่าสมัยก่อนทั้ง

หมู่บ้านจะหยุดท างานและมีกิจกรรมเพื่อความบันเทิงร่วมกัน ได้แก่ การตีลูกข่างเป็นกิจกรรม

ของผู้ชายทั้งเด็ก วัยรุ่นและผู้สูงอายุ การโยนลูกช่วงเป็นกิจกรรมส าหรับคนหนุ่มสาว และการ

ร้อง “ฮาลูจา้” เป็นเหมอืนค ากลอนที่หญิงม้งฝึกฝนกันและน ามาร้องในเทศกาลปีใหม่ ควบคู่ไป

กับกิจกรรมดั้งเดิมปัจจุบันกิจกรรมหลากหลายได้ถูกเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อสร้างสีสันให้กับการ

ฉลองปีใหม ่วัยรุ่นจะเล่นดนตรี ร้องเพลง เต้นร าตามสมัยนิยม ส่วนกลุ่มแม่บ้านจะจัดกิจกรรม

เพิ่มเติมขึ้นมา เช่น การโยนไข่ไก่สด แข่งขันฝัดข้าว และแข่งขันเป่าใบไม้เป็นเพลง ปีใหม่สมัยนี้

จงึมคีวามสนุกสนานมากกว่าเมื่อก่อน207  

ในอดีตหนุ่มสาวชาวม้งจะใช้โอกาสฉลองปีใหม่ที่ว่างเว้นจากการท างานในการโยนลูก

ช่วงเพื่อพบปะ พูดคุยกัน และหากหญิงชายคู่ใดเพิ่งพบปะกันในวันนี้และใช้เวลาโยนลูกช่วง

อย่างยาวนานเพราะพูดคุยกันถูกคอ อาจพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้ บาง

คนชอบพอกันตั้งแต่ก่อนปีใหม่ พอถึงปีใหม่ก็โยนลูกช่วงด้วยกัน ท าให้มีโอกาสสนทนากันได้

สะดวกยิ่งขึน้เพราะสมัยก่อนหนุ่มสาวจะโยนลูกช่วงกันตั้งแต่เช้าจรดเย็น แม้จะเป็นคู่รักกันก็ไม่

                                                 
206 ดูเพิ่มใน ชมรมบริการวิชาการ สถาบันวจิัยชาวเขา. 2538. ชำวเขำ ควำมเข้ำใจกับชนเผำ่ตำ่ง

วัฒนธรรม. ชมรมบริการวิชาการ สถาบันวจิัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและ

สวัสดกิารสังคม. หนา้ 120.  
207 นางพมิ. อายุ 70 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
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เคยเห็นหน้ากันชัดเจนนักเพราะความอายและกว่าที่หนุ่มสาวจะพบกันได้ก็หลังจากที่พ่อแม่

พักผ่อนแล้ว มืดค่ าพอดี ดังนั้นจึงถือโอกาสปีใหม่นี้โยนลูกช่วงเพื่อเห็นหน้าตากันให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น บางคู่คบกันมาได้สักปีหรือสองปี ก็อาจเปลี่ยนใจได้ในช่วงปีใหม่โดยใช้โอกาสจากการ

โยนลูกช่วง 

 

“…ม้งเป็นแฟนกันก็ไม่ได้อยู่กลางวันเหมือนสมัยนี้ เมื่อก่อนเขาอาย 

จะเห็นหน้า มาหากันก็หลังกินข้าว พ่อแม่นอนหมดแล้ว เลยไม่ได้

เห็นหนา้ชัด ถ้าไม่มองตอนปีใหม ่ก็ไม่ได้เห็นกันเลยในช่วงปีใหม่ ใคร

จะเลือกคู่ต้องดูกันช่วงนี้จะได้เห็นชัด …ถ้าคบกันมาได้ปีสองปี แล้ว

เดี๋ยวปีใหม่มีคนนัน้ คนนี้ เปลี่ยนใจ ก็ไปชอบคนใหมก่็มี…”208  

 

ปีใหม่สมัยก่อนหนุ่มสาวโยนลูกช่วงกันตั้งแต่เช้าจนเย็น ไม่ไปที่อื่น เล่นกันสนุกสนาน 

ใครเสีย (ท าตกพืน้) จะเอาผ้าเช็ดหน้าไปแลก ตอนเย็นจึงร้องเพลงแลกคืน เพลงหนึ่งแลกผ้าได้

เพียงผนืเดียว จึงร้องเพลงกันจนดึกดื่น ส าหรับผูอ้าวุโสจะอยู่ร่วมงานด้วยตลอดทั้งวัน “…ผู้เฒ่า

ผูแ้ก่จะนั่งมอง นั่งเฝ้ากันทั้งวัน”209  

ปัจจุบัน บรรยากาศของการเล่นโยนลูกช่วงแตกต่างจากสมัยก่อนมาก หนุม่สาวใช้เวลา

โยนลูกช่วงไม่นานนัก โยนได้สักพักจะพากันนั่งรถไปเที่ยวที่อื่นเหมือนหนุ่มสาวทั่วไป ไม่มีความ

เขินอายกันเชน่สมัยก่อนที่พ่อแมจ่ะหา้มลูกสาวออกไปกับชายหนุ่มเพราะเกรงจะท าให้เสื่อมเสีย

ชื่อเสียงได้  

 

“…บางคนขี่รถไปบ้านใหม่ (หนองหอยใหม่) เดี๋ยวก็ลงไปแม่ขิ แม่สา 

…เขาใช้โทรศัพท์กัน สมัยก่อนเขาจะอาย พ่อแม่จะไม่ให้ไปกับผู้ชาย

เลย จะเสียชื่อเสียง แต่เดี๋ยวนี้ขี่รถขึ้นล่อง ไม่เป็นไร เหมือนข้างล่าง

แล้ว…”210  

 

                                                 
208 นางปัน. อายุ 29 ปี 18/1 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
209 นายเสน. อายุ 43 ปี 9 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
210 นางปัน. อา้งแล้ว. 
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ส าหรับการโยนลูกช่วง นายเสนเล่าว่าตนเองจะบังคับให้ลูก ๆ โยนลูกช่วงเพราะสิ่งนี้

คือประเพณี ต้องท าให้เหมือนเดิม แต่งชุดม้งไปโยนกัน หากใครขึ้นมาเที่ยวในหมู่บ้านก็จะรู้ว่า

ชุมชนยังคงรักษาสิ่งนีไ้ว้ แมว้่าจะใช้เวลาในการโยนน้อยกว่าสมัยก่อนก็ตาม  

 

“…บังคับให้เขาโยนบ้าง บอกเขาว่ามันเป็นประเพณี โยนให้ทุกคนดู

เหมือนเดิม แต่งชุดกันไปโยน มีคนมาเที่ยวก็จะได้เห็นว่ายังเล่นกัน

อยู่นะ แต่ก็โยนไม่นานเหมอืนกัน…”211  

 

เดิมชาวม้งจะฉลองปีใหม่กันภายในหมู่บ้านของตนเอง ปัจจุบันนี้นิยมจัดงานปีใหม่

ร่วมกันหลายหมู่บ้าน โดยเฉพาะภายในกลุ่มหมู่บ้านที่ตกลงสร้างเครือข่ายร่วมกัน หมู่บ้าน

หนองหอยจึงฉลองปีใหมร่่วมกับเครือขา่ยสิบสองหมู่บ้านที่จัดขึน้ทุกวันที่สบิสามนับจากวันขึ้นปี

ใหม่หลังจากที่ได้ฉลองร่วมกันในหมู่บ้านแล้ว พี่น้องชาวม้งต่างหมู่บ้านจึงมีโอกาสได้พบปะและ

ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น ประกวดร้องเพลง ประกวดล้อเลื่อน และยิงหน้าไม้212 ผู้อาวุโสหลาย

ท่านชอบบรรยากาศแบบนีเ้พราะมีคนเยอะ ท าให้รูส้ึกว่าปีใหม่สมัยนี้สนุกกว่าเมื่อก่อนมาก บาง

คนมีลูกหลานเยอะจะรู้สึกสนุกกับปีใหม่ทุกปีเพราะถือเป็นวันครอบครัวที่ลูกหลานจะได้กลับ

มาร่วมฉลองปีใหมโ่ดยพร้อมหนา้กัน213 214 215 

  

4.13 กำรตัดสินคดคีวำม 

เมื่อมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นภายในชุมชน ชาวบ้านนิยมการไกล่เกลี่ย ประนีประนอม ยอม

ความกันก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีตามกฎหมาย หมู่บ้านจึงมีคณะกรรมการที่ท า

หนา้ที่ไกล่เกลี่ยภายใต้การน าของผู้อาวุโสที่ได้รับความเคารพและความไว้วางใจจากชุมชน ข้อ

พิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ยอมความกันได้ เช่น การลัก

ทรัพย์ ทะเลาะวิวาท เล่นการพนัน หรือการคบชู้ หากกรณีใดรุนแรงเกินความสามารถในการ

ไกล่เกลี่ยของคณะกรรมการหมูบ่้านก็จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  

                                                 
211 นายเสน. อายุ 43 ปี 9 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
212 นางสาวจอม. อายุ 22 ปี 43/1 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 พฤษภาคม 2553. 
213 นางพมิ. อายุ 70 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
214 นายซัน. อายุ 63 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
215 นางหวาน. อายุ 60 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
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ผูอ้าวุโสท่านหนึ่งเล่าว่าเมื่อครั้งยังเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่นั้น มีหลายคดีความที่

ต้องใช้การไกล่เกลี่ยกันหลายฝ่ายและใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนเพราะส าหรับชาว ม้งหากเกิดข้อ

พิพาทต้องเจรจากันจนกว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใจกัน แม้จะใช้เวลายาวนานมากก็ตาม ส่วนใหญ่การ

เจรจา ไกล่เกลี่ยมักจะประสบความส าเร็จ เช่น การหย่าร้างหรอืลักทรัพย์  

 

“…เรื่องของม้งต้องเคลียกันให้จบ ถ้าไม่ได้ก็ต้องคุยกันทั้งวันทั้งคืน 

หวิข้าวก็ไปกิน กินเสร็จก็ต้องมาคุยกันต่อ มีหลายคดีเหมือนกัน เช่น 

การหย่ากันหรือว่าลักทรัพย์ที่ตกลงกันไม่ได้ ต้องคุยกันทั้งวันทั้งคืน 

สว่นมากก็จะตกลงกันได้ …ไม่ถึงศาลหรอืต ารวจ…”216  

 

บ่อยครั้งที่ชาวบ้านมีปัญหาเรื่องการประกันตัวลูกหลานก็มักจะขอให้ตนช่วยเป็นธุระ

เรื่องการประกันตัว จนกระทั่งพนักงานที่ศาลเรียกขานกันว่า “นายประกัน” ด้วยความเป็นผู้

ทรงความรู ้จึงเป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้านอยู่เสมอ ช่วงที่มีการปราบปรามฝิ่นในหมู่บ้าน นายสิทธิ์

เป็นบุคคลหนึ่งที่ออกกฎให้ชุมชนยึดถือปฏิบัติเพื่อหมู่บ้านปลอดยาเสพติด เขาจึงได้รับความ

เคารพจากทุกคน ดังนั้นประมาณ 6-7 ปีก่อน ชาวบ้านจึงถือโอกาสในวันปีใหม่ร่วมกันมอบ

รางวัลบุคคลดีเด่นของหมู่บ้านให้กับนายสิทธิ์ 

 

“…เมื่อก่อนคุณปู่ท่านนี้เป็นคณะกรรมการของหมู่บ้านคนหนึ่ง 

ผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นก็เป็นน้องชายของปู่หนูเอง เขาก็จะให้ความ

ไว้วางใจกับคุณปู่คนนี้มาก …เป็นคนหนึ่งที่คนทั่วไปนับถือมาก

เหมอืนกัน…”217  

 

นายสิทธิ์เล่าถึงที่มาของความช านาญในการไกล่เกลี่ยและการตัดสินคดีความว่าตน

ไม่ได้ร่ าเรียนมาจากที่ใด เมื่อเป็นเด็กมักจะตามผู้ใหญ่ไปฟังการตัดสินคดีความและคิดว่าตนเอง

คงชอบด้านนีอ้ยู่เป็นทุนเดิม เรียนรู้ง่ายและชอบเรียนรู้อยู่เป็นประจ า จึงเกิดความช านาญด้านนี้

ในที่สุด 

                                                 
216 นายสิทธ์ิ. อายุ 68 ปี 19 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 14 พฤษภาคม 2553. 
217 นางสาวจอม. อายุ 22 ปี 43/1 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 พฤษภาคม 2553. 
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4.14 นิทำน 

นิทานพื้นบ้านของชาวม้งส่วนใหญ่ไม่มีชื่อเรื่อง ความยาวของแต่ละเรื่องแตกต่างกันไป

บางเรื่องใช้สัตว์เป็นตัวละครด าเนินเรื่องราว บางเรื่องอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือ

เป็นนิทานสอนใจ นิทานเหล่านี้สะท้อนให้เห็นแนวคิด โลกทัศน์ และความเชื่อของชาวม้งที่สืบ

ทอดกันมา ดังนี ้

 

4.14.1 นกฮูกกับกวำง218  

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  ในป่าแหง่หนึ่ง มนีกฮูกและกวางก าลังกินหญ้า  นกฮูกร้องว่า 

“ปางตะเหลาตัวเก๊า” (เสียงร้องของนกฮูกในภาษาม้ง) กวางได้ยินจึงวิ่งหนีไป และสะดุดลูก

ฟักทองที่ก าลังแก่จัดลูกหนึ่ง  ฟักทองจึงหลุดจากขั้ว  แล้วกลิ้งไปกระแทกกับต้นนั้ง (ต้นงา)  

เมล็ดงาร่วงใส่ลูกตาของไก่ป่า  ไก่ป่าจึงมองไม่เห็นก็เลยคุ้ยเขี่ยสะเปะสะปะไปเรื่อย ๆ จนเขี่ย

โดนตะขาบตัวหนึ่ง  ตะขาบตกใจจึงกัดลูกอัณฑะของกระรอก  กระรอกจึงรีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้  

ต้นไมล้้มลงมาทับไข่ของผู้หญิงคนหน่ึง  เธอเสียใจมากก็เลยไปบอกกับหยี่เซ้า219 ว่าต้นไม้ล้มลง

มาทับไข่ทั้งหมดของเธอ  หยี่เซ้าจึงสั่งให้ไปเรียกต้นไม้มาเพื่อสอบถาม  ต้นไม้บอกว่าตนเองแก่

มากแล้วและก าลังจะโค่นลม้  พอกระรอกปีนขึ้นมา  ตนเองจึงล้มลงมาทับไข่ของผู้หญิงจนแตก  

หยี่เซ้าจึงสั่งให้ไปเรียกกระรอกมาถาม  กระรอกบอกว่าตนก าลังกินผลไม้อยู่  ตะขาบก็มากัด

ลูกอัณฑะของตน  จากนั้นหยี่เซ้าก็สั่งให้ไปเรียกตะขาบมา และถามว่าเหตุใดจึงกัดลูกอัณฑะ

ของกระรอก  ตะขาบบอกว่าตนเองอยู่ในรู  แต่ไก่ป่าก็มาคุ้ยเขี่ยโดนหลังของตน  ตนตกใจเลย

ไปกัดโดนลูกอัณฑะของกระรอก  หยี่เซ้าจึงให้ไปเรียกไก่ป่า  ไก่ป่าบอกว่าตนก าลังคุ้ยเขี่ยหา

ของกิน  แล้วเมล็ดงาก็ร่วงหล่นใส่ลูกนัยตาท าให้มองไม่เห็นจึงคุ้ยเขี่ยสะเปะสะปะไปโดนหลัง

ของตะขาบ  หยี่เซ้าจงึให้ไก่ป่าไปเรียกต้นน้ัง (ต้นงา)  หยี่เซ้าจึงถามว่าเหตุใดเมล็ดงาจึงหล่นมา

ใส่ลูกนัยตาของไก่ป่า  ต้นงาบอกว่าตนแก่จัดเต็มที่ และเมล็ดก็ก าลังจะร่วงหล่นอยู่แล้ว  แต่ลูก

ฟักทองก็กลิง้มากระแทกจนเมล็ดงาร่วงใส่นัยตาของไก่ป่า  หยี่เซ้าจึงสั่งให้ไปเรียกฟักทอง และ

ถามว่าเหตุใดฟักทองจึงกลิ้งไปกระแทกต้นงา  ฟักทองจึงตอบว่าตนเองแก่จัดจนขั้วก าลังจะ

หลุดอยู่แล้ว  กวางก็วิ่งมาสะดุด  แล้วตนเองก็หลุดจากขั้วกลิ้งไปกระแทกต้นงา  หยี่เซ้าจึงให้

ไปเรียกกวาง และถามว่าเหตุใดจึงวิ่งมาสะดุดลูกฟักทอง  กวางจึงตอบว่าเพราะนกฮูกร้องว่า 

“ปางตะเหลาตัวเก๊า (ฆ่ากวาง)” กวางจึงกลัว และวิ่งหนีไปสะดุดลูกฟักทอง  หยี่เซ้าจึงให้ไป

เรียกนกฮูก และถามว่าท าไมต้องร้องว่า “ปางตะเหลาตัวเก๊า” “ปางตะลางเก๋อวเก๊าตะเฮา”  

                                                 
218 นทิานยอดนยิมในหมู่ชาวม้งทุกเพศทุกวัย 
219 เทพเจ้าที่ท าหน้าท่ีตัดสนิคดคีวาม 
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นกฮูกจึงตอบว่าเพราะตนรู้สึกเหงา และฝนก็ก าลังตก ตนจึงร้องออกมาเช่นนั้น  หยี่เซ้าจึงเอา

กล้องยาสูบเคาะหัวนกฮูกเพื่อลงโทษ  หลังจากนั้นเป็นต้นมานกฮูกก็ไม่ร้องเชน่นั้นอีกเลย220  

 

4.14.2 นำงฟ้ำกับสำมี 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  เมื่อเริ่มมีท้องฟ้าและแผ่นดินแต่ยังไม่มีภูเขาและล าห้วย  มี

ทหารของนางฟ้า (เก้าจั้ว) และสามี (เจ่าหน่าง)221  เมื่อสร้างแผ่นดินแล้ว พวกเขาก็จะไปสร้าง

ล าห้วย ภูเขา ล าธาร เพื่อให้มนุษย์มาท ามาหากิน  เมื่อขึ้นไปบนภูเขา  พวกเขาฆ่าช้างตัวหนึ่ง  

หลังจากฆ่าและกินช้างแล้ว (ขนของช้างเส้นเล็กมาก)  นางฟ้าและสามีจึงแยกกันไปคนละทาง  

สามีไปขุดแมน่้ าวิจัง๊222 ส่วนนางฟ้าไปสร้างแม่น้ าโขง  ทั้งสองต่างมีทหารตามไปด้วย  เมื่อสร้าง

เสร็จแลว้ก็จะมาพบกันที่หนองคาย  นางฟ้าสร้างแมน่้ าโขงจนถึงหนองคาย  แล้วจึงอยู่รอสามีที่

หนองคายแตไ่ด้รับข่าวว่าสามียังมาไม่ถึง  ตอนที่ก าลังสร้างวิจั้ง  สามียิงเม่นได้ตัวหนึ่ง  ขนเม่น

เส้นใหญ่แต่ได้เนื้อเพียงเล็กน้อย  สามีพูดว่า เราฆ่าช้างได้ก็แบ่งกันกิน  แต่เม่นตัวเล็ก  ไม่ต้อง

แบ่งให้นางฟ้าก็ได้แต่จะเก็บขนเม่นไปฝากนาง  สว่นนางฟ้าอยู่หนองคายได้สามวันก็ยังไม่ได้พบ

กับสามี  นางจึงส่งข่าวให้สามีรีบมาเพราะนางสร้างแม่น้ าถึงบริเวณนี้ได้สามวันแล้ว  เมื่อสามี

ได้รับข่าว  เขาจึงบอกให้ทหารรีบขุดแม่น้ าไม่ว่าจะทั้งที่ราบหรือภูเขา  แล้วมาพบกันที่

หนองคาย แล้วสามีก็มาพบนางฟ้า  นางต่อว่าเขาที่มาถึงล่าช้าเกินไป  สามีจึงบอกว่าตอนที่

ก าลังขุดแม่น้ า  เขายิงเม่นได้ตัวหนึ่งแต่กินเนื้อหมดแล้ว เหลือแต่ขนจึงเอามาฝากนาง  นางฟ้า

ตัดพ้อว่าพวกเราเป็นสามีภรรยากัน  ตอนที่ฆ่าช้างก็ยังแบ่งกันกิน  ขนช้างก็เส้นเล็กนิดเดียว  

แต่เขายิงเม่นได้ ขนมันเส้นใหญ่แสดงว่าเม่นต้องใหญ่กว่าช้างสิบเท่า  สามีใจด า    สามีพูดว่า

เม่นตัวเล็กนิดเดียว  เขาจึงไม่ได้แบ่งเนื้อมาให้กิน  แล้วเขาก็ปลอบนางว่าอย่าเสียใจเลย  

นางฟ้าก็ยังตัดพ้อสามีว่าใจด าและบอกเขาว่าตอนนี้นางตั้งท้องแล้ว  นางจะท าอย่างไรต่อไป  

สามีจึงบอกว่าถ้ามีท้องแล้วก็จะไม่แต่งงานกับนางฟ้า  เขาจะกลับเมืองจีน  เขาบอกนางว่าถ้า

จะอยู่กับเขาและถ้าต้องการกลับเมืองจีนด้วยกัน  นางต้องเอาลูกในท้องออก  นางฟ้าจึงพา

ตนเองไปกลิง้กับภูเขา  ในที่สุดนางก็ตกเลือด แท้งลูก  ทางตอนใต้ของจังหวัดหนองคาย  แม่น้ า

                                                 
220

 เด็กหญิงพันยา. อายุ 10 ปี 21 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 22 มนีาคม 2553. 
221 หลาน ๆ ของผู้เล่าบอกวา่คลา้ยกับเร่ืองอดัมและอฟี (มนุษยค์ู่แรกของโลก)  
222 แมน่้ าสายหนึ่งในประเทศจีน สนันิษฐานวา่อาจเป็นแม่น้ าฮวงโหหรือแมน่้ าแยงซี สายใดสายหนึ่งบริเวณท่ี

ชาวม้งเคยอาศัยอยู่ 
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จึงมีสองสี223 คือ เหลือง ๆ เขียว ๆ จากนั้นทั้งสองจึงกลับเมืองจีนพร้อมกัน  เรื่องเล่าของการ

สร้างภูเขาและแม่น้ าของนางฟ้ากับสามีจึงมีดว้ยประการฉะนี้224  

 

4.14.3 ก ำเนิดมนุษย์225 

ประมาณสามพันถึงสี่พันปีมาแล้ว  เกิดแผ่นดินไหวและน้ าท่วม ผู้คนตายกันหมดเหลือ

เพียงสองพี่น้องที่ไปขุดมัน  น้ าท่วมแต่สองคนถูกขังอยู่ในรูจึงรอดชีวิต  หลังจากที่ฟ้าร้อง และ

ฝนตกได้เจ็ดวันเจ็ดคืน  เหตุการณ์จึงสงบ  สองพี่น้องจึงออกมาจากรู  ผืนดินราบเรียบ  ไม่มี

ผูค้นหลงเหลืออยู่เลย  อย่างไรก็ตามพี่น้องคู่นี้ถึงเวลาที่ต้องแต่งงาน  แต่พวกเขาเป็นพี่น้องกัน

จงึแต่งงานกันไม่ได้  ต่างจึงแยกย้ายไปหาคู่ของตนเองเพื่อเพิ่มจ านวนมนุษย์ และกลายเป็นต้น

ก าเนิดของมนุษย์  สมัยก่อนนั้นผู้หญิงใส่ชุดขาวเหมือนแม่ชี  ผู้ชายใส่ชุดเหลืองเหมือนพระ  

พวกเขาแยกย้ายไปคนละฝั่งของไหล่ดอย  แต่ก็ยังมาพบกันได้  ฝ่ายหญิงบอกว่ามองเห็นผู้ชาย

นุ่งชุดสีเหลืองอยู่ฝั่งโน้นก็คิดว่าเป็นคู่ของตน  ฝ่ายชายก็บอกว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวอยู่อีกฝั่ง

หนึ่งจึงคิดว่าเป็นคู่ของตน  แตแ่ทนที่จะเป็นอย่างที่แต่ละคนคาดคิดไว้  พวกเขาก็ยังกลับมาพบ

กันเช่นเดิม  ซ้ าแล้วซ้ าเล่า  ผู้คนก็ตายกันหมด  ไม่ว่าจะไปทางใดก็ไม่พบใครอีกแล้ว  น้องสาว

จงึชวนพี่ชายแต่งงาน  พี่ชายบอกว่าเป็นพี่น้องกันแต่งงานกันไม่ได้  ดังนั้นทั้งสองจึงเอาก้อนหิน

กลิ้งลงดอยคนละด้าน  ถ้าก้อนหินตกลงมาประกบกันก็แต่งงานกันได้   หลังจากที่ได้ก้อนหิน

แล้ว  พวกเขาจึงกลิ้งก้อนหินลงจากคนละด้านของดอย  หินทั้งสองก้อนก็ยังกลิ้งมาประกบกัน

เช่นเดิม   ก้อนหินของน้องสาวอยู่ด้านล่าง  ก้อนหินของพี่ชายทับอยู่ด้านบน  น้องสาวจึงบอก

ว่าถึงอย่างไรก้อนหินก็ยังประกบกัน  ผู้คนก็ไม่เหลือแล้ว  พวกเขาคงต้องแต่งงานกัน  สองพี่

น้องจงึแกะก้อนหนิออกจากกัน   

เมื่อหยี่เซ้ารู้เรื่องนี้จึงเอาดินเหนียวปั้นเป็นรูปมนุษย์เพื่อจะได้มีลูกมีหลานออกมา  แต่

เป็นเพียงดินเหนยีวถึงอย่างไรก็ไม่เหมือนมนุษย์  หยี่เซ้าจึงบอกว่าเหลือกันแค่สองคน  พวกเขา

จะได้เป็นต้นก าเนิดของมนุษย์แต่ก็ยังไม่แต่งงานกัน  อย่างไรก็ตามทั้งสองก็ต้องแต่งงานกัน

เพราะไม่มใีครเหลืออยู่อีกแล้วในโลกนี้  หลังจากนั้นทั้งสองจึงแต่งงานกันและมีลูก  แต่ลูกของ
                                                 
223 สันนิษฐานวา่ คือ แม่น้ าสองสหีรือดอนด่านปากแม่น้ ามูล อยูใ่นเขตบ้านเวนิบึก นั่งเรือจากตัวอ าเภอโขง

เจียมไปประมาณ 5 นาที เป็นบริเวณท่ีแม่น้ าสองสายมาบรรจบกัน คือแมน่้ าโขงสีปูน แม่น้ ามูลสีคราม ใน

เดอืนเมษายนจะเป็นเดอืนท่ีเห็นความแตกตา่งของสนี้ าได้ชัดเจนท่ีสุด ผู้เล่ายังไมเ่คยเห็นแม่น้ าสายนี ้แต่ได้ฟัง

มาจากค าบอกเล่า 
224 นายซิง. อายุ 58 ปี 21 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 22 มนีาคม 2553. 
225 ผู้เล่าบอกวา่เร่ืองนี้เป็นจุดเร่ิมต้นขอ้หา้มการแตง่งานระหว่างพีน่อ้ง พร้อมกับเป็นต านานการเกิดของ

มนุษย ์ 
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พวกเขาไม่เหมือนคนปกติเพราะมีรูปร่างกลม ๆ  หยี่เซ้าจึงเอามาหั่นเป็นชิ้น ๆ  หลังจากนั้นจึง

เอาชิ้นเหล่านั้นมาโปรยตามที่ราบกลายเป็นมนุษย์ทั่วไปที่ไม่ใช่คนม้ง  ส่วนชิ้นที่โปรยตามดอย  

ตามภูเขาจะกลายเป็นคนม้ง  นี่คอืต้นก าเนิดของมนุษย์226  

 

4.14.4 ลูกก ำพร้ำ 

นอกจากนิทานที่เล่ากันเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินภายในครอบครัวหรือใน

พิธีกรรมต่าง ๆ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ชาวม้งยังเล่านิทานเพื่อสอนลูกหลานอีกด้วย บางเรื่องไม่มีชื่อเรื่องที่

ชัดเจน สว่นใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณธรรมและความดีงามของลูกก าพร้า ดังที่ชาวบ้านเล่า

ไว้ดังนี ้ 

 

เรื่องท่ี 1 

นานมาแล้ว มีลูกก าพร้ายากจนคนหนึ่งอาศัยอยู่ตามล าพัง อากาศแสนหนาวเหน็บ เขา

จงึตัดไม้มาท าฟืนเพื่อก่อไฟผิง ขณะก าลังตัดไม้อยู่นั้นมีนกอินทรีย์ตัวหนึ่งท ารังอยู่บนต้นไม้ นก

อินทรีย์ขอรอ้งว่าอย่าตัดต้นไม้นีเ้ลยเพราะวางไข่อยู่บนต้นไม้นี้ แล้วสัญญาว่าจะพาเขาไปจนสุด

ขอบฟ้า พาไปขุดเงินขุดทอง เช้าวันต่อมาลูกก าพร้าก็ขี่หลังนกอินทรีย์ไปหาสมบัติจนพอใจก็บิน

กลับมา ลูกก าพร้าจึงกลายเป็นผู้ที่ร่ ารวย มีบ้าน มีเงินทอง ต่อมาชายคนหนึ่งเป็นลูกมีพ่อมีแม่ 

ถามเขาว่าเอาเงนิทองมาจากที่ไหน พ่อแม่ก็ไม่มี ลูกก าพร้าจึงเล่าเหตุการณ์ที่พบกับนกอินทรีย์

ให้เขาฟัง ชายคนดังกล่าวจึงท าแบบเดียวกับลูกก าพร้า แต่เพราะเหตุที่เขาไม่รู้จักพอ นก

อินทรีย์บินต่อไปไม่ได้เพราะเงินทองที่ขุดมาได้นั้นมีจ านวนมากเกินไป ขณะที่ก าลังบินอยู่บน

ท้องฟ้า นกอินทรีย์รู้สึกหนักมากจนตกลงมาบนพื้นดิน ชายคนนั้นจึงตายในที่สุด นิทานเรื่องนี้

สอนให้รูว้่า คนเราอย่าโลภมาก ใหรู้้จักมีพอประมาณ227  

 

 เรื่องท่ี 2 

นานมาแล้ว มีผัวเมียคู่หนึ่ง มีลูกชายชื่อ ตุจึ๊ ตอนที่ยังไม่เกิด แม่ตั้งท้อง แล้วอยากกิน

นกชนิดหนึ่ง แต่พ่อหามาให้กินไม่ได้ แม่จึงด่าจนพ่อทนอยู่ด้วยไม่ได้ หนีเข้าไปอยู่ในป่า แล้ว

กลายเป็นกวาง พอลูกเกิดมา ก็ถูกคนอื่นดูถูกว่าไม่มีพ่อ เด็กคนนี้จึงไปถามเทวดาเรื่องพ่อของ

ตนเอง เทวดาบอกว่าจรงิ ๆ แล้วเขามีพ่อ แต่แม่ท าไม่ดีกับพ่อไว้ พ่อทนไม่ได้จึงหนีเป็นกวางอยู่

                                                 
226 นายซิง. อายุ 58 ปี 21 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 22 มนีาคม 2553. 
227 นางหวาน. อายุ 60 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
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ในป่า เด็กน้อยไปตามหาพ่อ เทวดาบอกไว้ว่าพ่อเป็นกวางตัวใหญ่มาก เขาก็ได้พบกวางตัวใหญ่

ตัวหนึ่ง ดีใจมากเข้าไปจับมือ จับเท้ากวางตัวนัน้ แล้วเรียกว่า พ่อ พร้อมกับจะพากลับบ้านให้ได้ 

กวางไม่ยอมกลับ เด็กน้อยจึงร้องไห้จนกวางใจอ่อนยอมกลับมาด้วยกัน เมื่อเดินมาถึงหน้าบ้าน 

แม่สั่งให้หมาไปไล่ กวางจึงหนีเข้าป่าไปอีก เด็กน้อยไปรับพ่อออกมาจากป่าหลายครั้ง แต่แม่ก็

ยังบอกว่าไม่ใช่พ่อ และให้หมาไปไล่ทุกครั้ง พ่อเสียใจมากและหนีเข้าป่าไป สุดท้ายลูกตามหา

ไม่พบจึงกลายเป็นลูกก าพร้า เด็กคนอื่นจึงไม่เล่นด้วยและดูถูกเพราะตนเป็นลูกก าพร้า นิทาน

เรื่องนีส้อนให้มคีวามรักพ่อ หากเด็กคนใดไม่รักพ่อ อาจเป็นอย่างลูกก าพร้าในเรื่องได้เพราะพ่อ

ก็จะหนีไป ทิ้งลูกไว้ให้กลายเป็นเด็กก าพร้าที่ไม่มีใครอยากเล่นดว้ย228  

 

4.16 ชุมชนหนองหอยในสำยตำของคนภำยนอก 

หมู่บ้านหนองหอยผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สภาพของ

ชุมชนจากพื้นที่ทุรกันดาร มีไร่ฝิ่นกระจายอยู่ทั่วไป ถูกปรับเปลี่ยนด้วยระบบสาธารณูปโภคที่

ท าให้ชีวิตของชาวชุมชนได้รับการยกระดับและมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้รับรู้

ข้อมูลข่าวสารและมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอกอันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงในวิถี ชีวิตของชาวบ้าน นอกจากชาวชุมชนได้เป็นประจักษ์พยานต่อการ

เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ ยังมีกลุ่มบุคคลของหน่วยงานราชการที่ได้รับรู้ความเป็นไปของ

ชุมชนขณะใช้ชีวติการท างานรว่มกับชาวบ้านในช่วงเวลาของการพัฒนาชุมชนที่ต่อมากลายเป็น

หมูบ่้านในพื้นที่โครงการหลวงหนองหอยปัจจุบัน 

เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่ นายสันต์ เจ้าหน้าที่ของรัฐท่านหนึ่งมีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ

ชาวชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เล่าถึงความเป็นมาของโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 (โรงเรียน

ประจ าท้องถิ่น) และความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวติของชาวบ้าน ดังนี้ 

 

4.16.1 โรงเรยีนเจ้ำแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 

โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 เดิมเป็นโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตาม

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการให้การศึกษากับราษฎรชาวไทยภูเขา 

โดยกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายดารารัศมี (ในขณะนั้น) เข้ามาตั้งโรงเรียน

ในหมู่บ้านหนองหอยปี พ.ศ.2505 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนชายแดนสงเคราะห์ที่ 14 ต่อมาปี พ.ศ. 

2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมราษฎรใน

หมู่บ้านหนองหอยเป็นครั้งแรก ปี พ.ศ.2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จ

                                                 
228 นางปัน. อายุ 29 ปี 18/1 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
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พระบรมราชินีนาถและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาเสด็จเยี่ยมราษฎร ในการนี้

สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินนีาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินเพื่อใช้ในการ

ก่อสร้างอาคารเรียนและบ้านพักครูต ารวจตระเวนชายแดน ปี พ.ศ.2510 สมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎรและท าการเปิดป้ายอาคารเรียนซึ่งได้ตั้ง

ชื่อเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่า โรงเรียนเจ้าแม่หลวง

อุปถัมภ์ 2 จากนั้น ปี พ.ศ.2519 โรงเรียนจึงได้โอนย้ายมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ปัจจุบันสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีพื้นที่เขตบริการ ดังนี้ หมู่ 7 ต าบลแม่แรม หมู่ 11 

ต าบลแม่แรม และหมู่ 2 ต าบลโป่งแยง ค าขวัญประจ าโรงเรียน คือ “เรียนดี มีวินัย พลานามัย

สมบูรณ์ เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์”229  

ขณะนั้นราษฎรยังคงแผว้ถางป่าท าไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นปัญหา

ร้ายแรงที่ต้องเร่งแก้ไข กรมประชาสงเคราะห์และหน่วยงานจากองค์การสหประชาชาติจึงเข้า

มาช่วยเหลือ ประกอบกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดท าแปลงสาธิตเพื่อ

ส่งเสริมด้านการเพาะปลูกให้กับชาวบ้าน โดยเริ่มจากการปลูกกาแฟและผลไม้ชนิดต่าง  ๆ 

ต่อมาปี พ.ศ.2527 โครงการหลวงจึงเข้ามามีบทบาทในเรื่องการเพาะปลูกพืชผักเมืองหนาว

ทดแทนการปลูกฝิ่น ได้แก่ แครอท ผักกาดขาวปลี ผักกาดหางหงส์ พริกหวาน ช่วงแรกจะเน้น

การปลูกผักกาดขาวปลี ผักกาดหางหงษ์และมันฝรั่ง นอกจากนั้นพ่อค้าคนกลางได้ขึ้นมาลงทุน

ให้โดยการน าเมล็ดพันธุ์พชืมาให้ชาวบ้านปลูกและรับซือ้ในราคาประกัน ชาวบ้านจึงมีชีวิตความ

เป็นอยู่ดีขึ้นเรื่อย ๆ การปลูกฝิ่นจึงลดลงตามล าดับและมีเพียงชาวบ้านอีกจ านวนเล็กน้อยที่

ยังคงเสพฝิ่น โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ที่ต่อมาได้รับการบ าบัดรักษาจากหน่วยงานสาธารณสุขโดย

ใช้พื้นที่ของโรงเรียนเป็นสถานบ าบัด ส าหรับชาวบ้านที่ยังคงลักลอบปลูกฝิ่นจะได้รับการ

ตักเตือน ห้ามปรามจากทางการ หากไม่เชื่อฟัง ฝ่ายปราบปรามและป้องกันยาเสพติดและ

ต ารวจตระเวนชายแดนจะเผา ท าลายไร่ฝิ่นต่อไป ประมาณปี พ.ศ.2535 การปลูกและการเสพ

ฝิ่นจงึหมดไปจากหมู่บ้านหนองหอย 

 

4.16.2 ควำมเปลี่ยนแปลงในวิถีชวีิตของชำวชุมชน 

 เดิมหมู่บ้านหนองหอยมีสภาพเป็นถิ่นทุรกันดารที่การคมนาคมยากล าบาก นายสันต์

อาศัยการเดินเท้าขึ้นหมู่บ้านพร้อมกับแบกถุงทะเลที่บรรจุข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อเก็บไว้

                                                 
229 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ ์2. ม.ป.ท. 
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รับประทานได้หลายสัปดาห์ ชาวบ้านยังคงมีฐานะยากจน โดยเฉพาะผู้ที่ติดฝิ่น นายสันต์ดูแล

ด้านการศึกษา ให้ค าแนะน าด้านสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล การประกอบอาหาร การจัดตั้งกลุ่ม

หนุ่มสาว และกลุ่มพลังด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน โดยเฉพาะเรื่องการประกอบอาหาร นายสันต์

เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงด้านอาหารการกินของชาวบ้านไว้ว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านมักกินอยู่เรียบ

ง่าย เช่น ผัดผัก ต้มผักใส่เกลือ บางครั้งกินข้าวกับเกลือหรือของป่าที่หาได้ อาหารประเภท

โปรตนีจากเนื้อสัตว์ได้กินกันในงานพิธีส าคัญที่มีการล้มหมู ล้มไก่ ล้มวัว เช่น งานแต่งงาน งาน

ศพหรอืฉลองปีใหม ่แต่ก็ยังน าเนือ้สัตว์เหล่านั้นมาต้มกับผัก ใส่เกลือเท่านั้นไมม่ีการปรุงรสใด ๆ 

เพิ่มเติม สัตว์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมเป็นสัตว์ที่เลี้ยงกันเองและปล่อยให้หากินอย่างเป็น

อิสระ ตอ่มาตนจงึเริ่มปรุงอาหารแบบพืน้เมืองให้เด็กนักเรียนรับประทานบ้างเพื่อให้รู้สึกคุ้นเคย

กับรสชาติของอาหาร หลังจากที่ได้เรียนรู้การประกอบอาหารแบบพื้นเมือง และติดต่อกับคน

พื้นราบมากขึ้น ชาวบ้านบางรายจึงเริ่มโคลกน้ าพริก ท าต้มย า ลาบและแกงบางชนิดได้ บาง

บ้านปลูกขิง ข่า ตะไคร้ หรือหาซื้อเนื้อสัตว์มาปรุงอาหาร ปี พ.ศ.2530 เมื่อระบบไฟฟ้าเข้าถึง

หมู่บ้าน ชาวบ้านจึงเริ่มใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์และติดตั้งจานดาวเทียม เป็นต้น จาก

เดิมที่เคยใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการหุงหาอาหารก็เปลี่ยนมาเป็นเตาแก็ส ปัจจุบันจึงไม่ค่อยพบ

เห็นชาวบ้านบรรทุกฟืนกลับบ้านเชน่สมัยก่อน 

ในอดีตบางครอบครัวมีฐานะดีเพราะมีสมาชิกหลายคนที่แบ่งกันท างานได้ ใช้ระบบ

แรงงานแบบกงสี เช่น เลี้ยงสัตว์ ท าไร่ ปลูกผัก ส่วนผู้หญิงมีหน้าที่ประจ า คือ ท าไร่ เมื่อว่าง

จากการท าไร่ จะท ากับอาหาร เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เย็บปักถักร้อย คนเฒ่าคนแก่อยู่กับบ้านเลี้ยง

หลาน เป็นวิถี ชีวิตที่ด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ต่อมาเมื่อสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ

เปลี่ยนแปลง ครอบครัวขนาดใหญ่เริ่มใช้ชีวิตล าบากขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ประกอบกับ

ลูกหลานต้องเข้าโรงเรียนท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ครอบครัวสมัยใหม่จึงมีขนาดเล็กลง อาจมี

สมาชิก 3-4 คน มีลูกเพียง 2-3 คน อีกประการหนึ่ง คือ พื้นที่ท ากินถูกจ ากัดโดยธรรมชาติ 

พื้นที่เท่าเดิมแต่ประชากรเพิ่มขึ้น พื้นที่ท ากินจึงขาดแคลน สมัยก่อน ชาวม้งแต่งงานอายุ

ประมาณ 13-14 ปี จะท าไร่เลื่อนลอย ขยายพื้นที่ท ากินโดยถางป่าไปเรื่อย ๆ เริ่มตั้งแต่

ประมาณ ปี พ.ศ.2515-2530  พ.ศ.2530 เป็นต้นมา เจ้าหน้าที่ป่าไม้เริ่มจับกุมผู้ที่ขยายพื้นที่ 

เมื่อขยายพื้นที่ท ากินไม่ได้ การขยายครอบครัวจึงลดลงตามไปด้วย เดิมประชากรของหมู่บ้าน

เพิ่มขึน้ครั้งละมาก ๆ แต่เมื่อการขยายพื้นที่ท ากินถูกจ ากัด อัตราการขยายตัวของประชากรจึง

เริ่มคงที่และลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นสาเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านเริ่มออกมาท ามาหากินนอก

หมูบ่้านมากขึ้น 
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ส าหรับประเพณีและพิธีกรรมส าคัญบางอย่าง เช่น ประเพณีปีใหม่ งานแต่งงาน และ

งานศพ ชาวบ้านยังคงถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง แม้กระนั้นก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงบ้างในเรื่อง

การจัดเตรียมพิธีและเวลาที่ใช้ในการประกอบพิธีเนื่องด้วยวิถีชีวิตและสภาพเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนไป เดิมก่อนวันฉลองปีใหม่ ชาวบ้านจะเริ่มเก็บฟืน เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ไว้เป็นปีส าหรับท า

พิธี ปัจจุบันบางครอบครัวจะหาซื้อสัตว์เหล่านี้มาท าพิธี การฉลองปีใหม่ถือเป็นวันครอบครัวที่

ลูกหลานที่อาศัยอยู่ตา่งถิ่นมักจะกลับบ้านมาร่วมกันประกอบพิธีเซ่นไหว้ผีบ้าน ผีบรรพบุรุษ แต่

บางครอบครัว ลูกหลานที่แต่งงาน ท างานหรือเรียนหนังสืออยู่ที่อื่นอาจจะไม่ได้กลับมาอยู่

พร้อมหน้ากันเช่นสมัยก่อน ส าหรับงานศพที่เคยเอาศพไว้ถึง 10 วันหรือเกือบหนึ่งเดือนก็ถูกลด

จ านวนวันลงไปเพราะค่าใช้จ่ายสูง 

ส าหรับความเปลี่ยนแปลงด้านการแต่งกายและภาษาส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากการที่

ชาวบ้านนิยมส่งลูกหลานไปศึกษาเล่าเรียนในตัวเมือง ท าให้เกิดการซึมซับวิถีชีวิตบางด้านจาก

สังคมเมือง เมื่อกลับมายังหมู่บ้าน การแต่งกายก็เปลี่ยนไป แทนที่จะใส่ชุดม้งโดยเฉพาะผู้ชาย

แทบไม่ใส่ชุดม้งเลย นิยมแต่งกายแบบทั่วไป ส่วนผู้หญิงเมื่อกลับมาบ้านแล้วยังคงสวมใส่ชุดม้

งบ้าง เช่น เสื้อม้ง ส าหรับกลุ่มผู้อาวุโส สมาชิกในครอบครัวและในพิธีส าคัญ เช่น การฉลองปี

ใหม่ ชาวบ้านยังคงใช้ภาษาม้งในการสื่อสารกัน แต่เมื่อออกมานอกบ้าน วัยรุ่นและผู้ที่มีอายุต่ า

กว่า 40 ปีส่วนใหญ่ใชภ้าษาค าเมอืงในการสื่อสาร เนื่องจากติดต่อสื่อสารกับคนพื้นราบมากขึ้น 

จงึคุ้นเคยกับการใชภ้าษาถิ่นในการพูดคุยกัน แต่เดิมในหมู่บ้าน ชาวบ้านทุกคนต้องพูดภาษาม้ง

เท่านั้น 

ความเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพเห็นได้จากในอดีตที่ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เหมือนกันทุกหลังคาเรือน ภายในช่วงระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ในหมู่บ้านเริ่มมีอาชีพ

หลากหลายมากขึ้น เช่น ร้านขายของช า ร้านขายอาหาร ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ และ

ปั๊มน้ ามันหลอด ส าหรับด้านการเพาะปลูก จากเดิมที่สมาชิกในครอบครัวช่วยกันท างาน ขณะนี้

ชาวบ้านเริ่มจ้างแรงงานไทใหญ่ท าไร่ ท าสวนแทนลูกหลานของตนที่ออกไปท างานหรือเรียน

หนังสือ กลุ่มลูกจ้างชาวไทใหญ่มีความขยันขันแข็งมาก บางรายนอกจากรับจ้างรายเดือนแล้ว

ยังเป็นหุ้นส่วนของชาวม้งเจ้าของที่ดินอีกด้วย โดยจะขอใช้พื้นที่ว่างเพาะปลูกเป็นรายได้ของ

ตนเองและแบ่งผลประโยชน์กับเจ้าของที่ดิน 

 

4.16.3 ควำมผูกพันและควำมประทับใจท่ีมีต่อชุมชน 

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่นายสันต์ได้ปฏิบัติหน้าที่ ณ หมู่บ้านหนองหอย ใช้ชีวิต

คลุกคลีอยู่กับชุมชนจนกระทั่งได้รับความไว้วางใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน 
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นายสันต์รู้สึกประทับใจผู้น าชุมชน ผู้อาวุโสที่คอยช่วยเหลือ แบ่งปันและมีน้ าใจให้กับตนตั้งแต่

แรกเริ่ม ความผูกพันที่มีตอ่กันในอดีตยังคงเป็นสายสัมพันธ์อันดจีนถึงทุกวันนี้ 

 

“…คนที่เขารักเรา พยายามปกป้องเราก็มีเยอะ เป็นคนรุ่นเก่า คน

เฒ่าคนแก่ที่เรายังไปมาหาสู่จนทุกวันนี ้ดูแลกัน ตอนนั้นด้วยความที่

เรายังหนุ่ม อายุได้ 23-24 มาอยู่ที่นี่ก็ต้องการความร่วมมือ ไปหา

ใครไม่ได้ก็ต้องไปหาหัวหน้าแซ่ ไปหาผู้น าทางการด้วย ไปหาผู้น า

ทางความเชื่อด้วย ถ้า 4-5 คนนี้พูดว่า โอเค ละก็ จะไปตัดไม้มาท า

รั้วสัก 3-4 ด้าน วันเดียวก็เสร็จแล้ว …เราได้อะไรมา เราก็เอาไป

ฝากเขา เขาได้อะไรมาก็ฝากเรา ของป่าหรืออะไรบนดอย มันก็  

ค่อย ๆ ผูกพันกันมา…”230  

 

หากมีเรื่องเกี่ยวกับราชการหรือพิธีการที่ชาวบ้านขาดความรู้ ความช านาญ นายสันต์

จะเป็นผู้ให้ค าปรึกษา พรอ้มทั้งช่วยแก้ปัญหา จึงเป็นเหมือนสื่อกลางที่ช่วยประสานความเข้าใจ

อันดรีะหว่างทางการกับชาวบ้าน  

 

“…เขาก็เห็นความจริงใจของเรา สิ่งที่เราทุ่มเท ใครจะไปจะมา เรา

จัดการเองทุกอย่าง ช่วยดูแลเรื่องพิธีการให้เพราะพวกเขาท าไม่เป็น 

ไปโรงพยาบาลไม่มีเงิน เขาก็มาหา ผมก็แนะน า เขาก็เชื่อ ก็ท าตาม 

เขาก็จะบอกต่อ ๆ กันไปว่าหากมีปัญหาก็มาหาผม เปลี่ ยนชื่อ

เปลี่ยนเสียงใหข้้าราชการรับรอง ผมก็รับรองให้อีก เขาก็ happy เรา

มีส่วนช่วยเหลือเขา อ านวยความสะดวกหลายเรื่อง การพูดจา

สื่อสารกัน เขาไม่คอ่ยใหค้วามรว่มมอืกับทางการเพราะกลัวถูกกลั่น

แกล้งก็จะมาหาเรา มาถามว่าเรื่องนี้ดีหรือไม่ดี เราก็บอกว่าอันนี้ดี 

ให้ความร่วมมือกับเขาเถอะ…”231  

 

                                                 
230 นายสันต์. อายุ 56 ปี 4/1 หมู ่3 ต.สันโปง่ อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 27 พฤศจิกายน 2553. 
231 นายสันต์. อา้งแล้ว. 
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นอกจากคอยช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องการติดต่อกับหน่วยงานราชการ นายสันต์ไม่

เคยละเลยต่อประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ตนมักจะเข้าร่วมอยู่เสมอจนทุกวันนี้ สิ่งนี้จึง

กลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ชุมชนรูส้ึกไว้วางใจในตนเองยิ่งขึ้น 

 

“…ส่วนงานทุกงานในหมู่บ้าน เราก็ไปร่วมด้วย อย่างงานศพ กินวอ 

สมัยหนุ่ม ๆ กินเหล้ากันเป็นสัปดาห์ 6-7 วัน เขากินกันยังไง เราก็

กินอย่างนั้น เราไม่ถือตัวนะ ไม่แสดงความรังเกียจ มันก็เลย

กลายเป็นพวกเดียวกัน เขาก็ไว้ใจ เกิดความสนิทใจว่าเราเป็นพวก

เขาแน่นอน ไม่ใช่คนของทางการที่พอเกิดเรื่องเกิดราวก็เข้าข้าง

ทางการ เราจึงกลายเป็นที่พึ่งของเขาได้…”232  

 

พ.ศ.2550 นายสันต์ได้ประพันธ์ “นิราศแม่แรม” เพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา และ

ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ความรู้สึกและความประทับใจตลอดช่วงระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่าน

มาได้รับการบอกเล่าผ่านนิราศฉบับนี้ โดยเริ่มจากบทสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ จากนั้นจึงเป็นบทน าเข้าสู่เส้นทางต าบลแม่แรม โดยสถานที่แต่ละ

แห่งอยู่บนเส้นทางการท่องเที่ยว พร้อมกับให้ความรู้เรื่องนกป่าหลากชนิด พฤกษานานาพันธุ์ 

และเข้าสู่โครงการหลวงหนองหอยในที่สุด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการหลวงฯ ได้พรรณา

ภาพของการเกษตร วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวม้งหมู่บ้านหนองหอย และต านาน

ขุนหลวงวริังคะแหง่ดอยคว่ าหล้อง 

ตัวอย่างบางบทของนิราศแม่แรมที่กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัวที่มีตอ่ชาวม้งหมูบ่้านหนองหอย 

 

 ออกจากดงสู่ดา้ว  ชาวดอย 

ลิบลิ่วเทียมเมฆลอย   หลบลี้ 

คนขานเรยีกหนองหอย   ตามแหล่ง 

กาลก่อนชลธรนี ้   สัตว์น้ าเนืองนอง 

                                                 
232 นายสันต์. อายุ 56 ปี 4/1 หมู ่3 ต.สันโปง่ อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 27 พฤศจิกายน 2553. 
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 เป็นนิเวศนเ์ขตม้ง  พงไพร 

อพยพจากแดนไกล   ต่างปล้อง 

จนกาลผ่านนานไป   ใจภักดิ์ 

จงึรับเป็นราษฎรพ์้อง   เทียบเทีย้นทวยไทย 

  

เคยปลูกผักปลูกข้าว   ตามยถา 

ติดฝ่ินตดิกัญชา    ป่วยไข้ 

ละฐานถิ่นไปมา    ลอยเลื่อน 

เอาเถื่อนแทนเรือนไร้   แหลง่ลี้จีรัง 

 ธ เสด็จเขตแคว้น  หลายครา 

ทรงโปรดพระกรุณา   ตรัสรัง้ 

เลิกปลูกฝิ่นกัญชา   ยาเถือ่น 

ปันเขตแดนอยู่ยั้ง   แหลง่หล้าอาศัย 

     ฯลฯ 

 

ส าหรับนางจันทร์แจ่ม ข้าราชการประจ าท้องถิ่นอีกท่านหนึ่ง เริ่มปฏิบัติราชการ ณ 

หมู่บ้านหนองหอย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลากว่า 20 ปี เล่าว่าเมื่อก่อน

นอกจากจะเห็นแปลงผักของชาวบ้านอยู่ไกล ๆ ตามเนินเขาแล้ว ไร่ฝิ่นก็ยังกระจายอยู่ทั่วทั้ง

หมู่บ้าน ดอกฝิ่นสวยงามมาก ใกล้กับบริเวณโรงเรียนก็พบไร่ฝิ่นแล้ว ถนนหนทางยังไม่ได้รับ

การพัฒนาเช่นทุกวันนี้  ครูผู้หญิงที่ ขึ้นมาสอนต้องใส่กางเกงกันทุกคนเพราะต้องขี่

รถจักรยานยนต์ขึ้นมายังหมู่บ้าน ฤดูฝนทางเข้าหมู่บ้านล าบากมาก ต้องอาศัยเดินทางกับ

รถยนต์ของหน่วยราชการหรือโครงการหลวงที่จะขึ้นมายังหมู่บ้าน นางจันทร์แจ่มเล่าว่าหาก

ชาวบ้านมีปัญหา ติดขัดเรื่องใด ก็จะเข้ามาปรึกษา “แม่ครู” โดยตรง และจะกลับไปด้วยความ

สมหวังทุกครั้ง ตนรู้สกึมีความสุขที่ช่วยชาวบ้านแก้ไขปัญหาได้ นอกจากนีย้ังรู้สึกประทับใจผู้น า

อาวุโสที่เห็นคุณค่าของครูและรักโรงเรยีน  

  

“…ถ้าเป็นชุมชนก็ประทับใจลุงเปา รูส้ึกว่าเขารักโรงเรียน รักครู แล้ว

รู้สึกเขารักเราเป็นพิเศษ …แล้วอีกอย่างหากชาวบ้านมีปัญหาอะไร
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คนที่เขาคิดถึงคนแรกเมื่อเข้ามาในโรงเรียน ก็คือ เรา เขารู้ว่าเรา

ช่วยเขาได้ …เป็นคนที่ท าให้เขาสมหวังตลอด เขาเรียกแมค่รู…”233  

 

 นางจันทร์แจ่มน าสิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น รวมทั้งวิถีชีวิตของชุมชนมาเรียบเรียงเป็น

หนังสือสง่เสริมการอา่นและการเขียนประเภทร้อยกรองส าหรับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 

ชุด มทีั้งหมด 12 เล่มพร้อมภาพประกอบ ดังนี้ 

1. หมูบ่้านของฉัน  

2. พืชพันธุ์หลากหลาย 

3. ผลไม้มากมาย 

4. พริว้พรายมาลี 

5. พืชผักสวนครัว 

6. เที่ยวทั่วถิ่นที่ 

7. รักษาประเพณี 

8. มีภูมิปัญญา 

9. ชาสดสมุนไพร 

10. นกเสียงใสหลากสี 

11. เกษตรอินทรีย์ 

12. ของดบีนดอย 

ตัวอย่างบางบทจากเรื่อง “หมูบ่้านของฉัน” 

หมูบ่้านของฉัน  นามนัน้หนองหอย 

อยู่บนยอดดอย  เมฆลอยกระจาย 
 

ผูค้นอยู่กัน  เผา่พันธุ์หลากหลาย 

มีม้งมากมาย  ประปรายลีซอ 
 

คนเมืองคนไทย  ไตใหญ่ จนีฮ่อ 

พึ่งบารมีพอ่   พระเจา้แผ่นดนิ 

ฯลฯ 

                                                 
233 นางจันทร์แจ่ม. อายุ 51 ปี 37 หมู ่4 ต.แมส่า อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 29 สิงหาคม 2554. 
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4.17 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวกับชำวม้งหมู่บ้ำนหนองหอย  

เมื่อครัง้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านหนองหอย (ภาคผนวก 

ก. : ภาพที่ 1) พสกนิกรต่างรูส้ึกซาบซึง้ในน้ าพระทัยและความห่วงใยที่ทรงมีต่อราษฎรชาวไทย

ภูเขาเป็นอย่างยิ่ง ชาวบ้านที่มีโอกาสรับเสด็จและเฝ้าดูการเสด็จพระราชด าเนินอย่างใกล้ชิด

ต่างบอกเล่าความทรงจ าที่มตี่อพระเจ้าแผ่นดนิ ดังนี้ 

 

ในหลวงเดินเก่ง 

 

“…ครั้งแรกในหลวงเดินขึ้นมา ครัง้ที่สองนั่งฮอ โอ้โห ในหลวงเดินเก่ง 

ต ารวจตามกันไม่ทันหรอก…”234  

ในหลวงทรงห่วงใยราษฎร 

  

“…ปี 2516 พระเจ้าอยู่หัวขึ้นมาอีก …พวกเรายังปลูกฝิ่นกันอยู่ …

พระเจ้าอยู่หัวแนะน าว่า ฝิ่นเป็นของผิดกฎหมาย ไม่ต้องปลูกแล้ว 

เอาพชืผักพวกนีป้ลูกแทนฝิน่ ชาวบ้านก็เลยปลูกผัก…”235 

 

“…ก่อนที่ในหลวงมา หมู่บ้านนี้ (หนองหอยใหม่) แห้งแล้ง ไม่มีน้ าใช้ 

คนในหมูบ่้านก็ขอในหลวง ในหลวงก็ทรงสรา้งแท้งก์น้ าขนาดใหญ่ให้

ในหมู่บ้าน…”236  

 

ค าบอกเล่าจากชาวบ้านที่ถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

 

“…ครั้งแรกที่ในหลวงเสด็จ ลุงถวายกล้วยไม้ ครั้งที่สอง ถวาย

กระโปรงผู้หญิง …แมอุ่๊ย (ภรรยา) เป็นคนท า…”237  

 

                                                 
234 นายจิน. อายุ 64 ปี 45 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 6 สิงหาคม 2553. 
235 นายไล. อายุ 74 ปี 7 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 23 มนีาคม 2553. 
236 นางพมิ. อายุ 70 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
237 นายไล. อา้งแล้ว. 
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“…ป้าได้ใกล้กับพระราชิน ีได้ท ากระเป๋าม้งสวย ๆ ใบนึงให้ท่าน ส่วน

ในหลวงเคยใหต้้นขนุนสองครัง้…”238  

 

“…ในหลวงเคยมาหมู่บ้านหนองหอยใหม่สองครั้ง… ย่าเคยถวายผ้า

ข้างหน้าที่เป็นของผูห้ญิงที่ย่าปักไว้ ไม่ได้ถวายให้ในหลวงด้วยตัวเอง 

แตใ่ห้กับองครักษ์ที่ตดิตาม…”239  

 

ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้า พสกนิกรชาวไทยภูเขาเผ่าม้งหมู่บ้านหนองหอย

ได้กล่าวถึงน้ าพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพร้อมขอบคุณโครงการหลวงด้วย

ความซาบซึง้ ดังนี้ 

 

“…ยินดี (ขอบคุณ) พระเจ้าอยู่หัวจริง ๆ ยินดี (ขอบคุณ) พระ

เจ้าอยู่หัวมาก มาช่วยเหลือชาวเขา ดทีุกหลังคาเรอืน…”240  
 

“…ในหมู่บ้านไม่มอีะไรใหดู้หรอก อยากใหน้ักท่องเที่ยวหายามาให้ใน

หลวงกับพระราชินกีิน จะได้อายุยืน 300 ปี ถ้ายังมีในหลวงและพระ

ราชินจีะได้อยู่ได้ …ขออยู่ด้วยกัน 300 ปี…”241  
 

“…ไม่มีในหลวงพวกเราก็ไม่สบายอย่างนี้  ในหลวงมาสร้างให้

เรา…”242  
 

“…ในหลวงไม่มีอะไรเปรียบท่านได้ ทุกคนรักหมด ไม่ว่าจะคนดีหรือ

คนช่ัว ท่านรักหมด อย่างเรารักแต่คนดี คนช่ัวเราไม่รัก แต่ท่านรัก

หมดเลย ถ้าพูดถึงในหลวง ผมซึ้งใจเพราะว่าท่านรักทุกคน…”243  
 

                                                 
238 นางยอด. อายุ 72 ปี 7 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 23 มนีาคม 2553. 
239 นางพมิ. อายุ 70 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
240 นายไล. อายุ 74 ปี 7 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 23 มนีาคม 2553. 
241 นางหวาน. อายุ 60 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
242 นายจิน. อายุ 64 ปี 45 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 6 สิงหาคม 2553. 
243 นายเสน. อายุ 43 ปี 9 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
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“…รักเหมือนพ่อ ยังพูดกับพี่ของแฟนว่าท าไมเขาไม่มาสัมภาษณ์คน

บนดอยบ้าง …เราอยู่บนดอย เราไม่รู้ว่าพวกการเมืองเขาเป็นยังไง 

แต่เราไม่อยากให้เป็นแบบนี้เพราะเราคิดว่าท าให้ท่านหนักใจ อย่าง

ออกจากโรงพยาบาล เราดูจากทีวี เราดีใจ ถ้ากลับเข้าโรงพยาบาล

อีก เราแค่คิดเฉย ๆ น้ าตาก็ไหลแล้ว …ปฏิทินภาพของท่าน แฟน

บอกว่าอย่าเอาไว้ที่ต่ า เอาไว้สูง ๆ…”244  
 

เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรพร้อม

ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ.2516 ยังคงแจ่มชัดอยู่ในความทรงจ า

ของอดตีผู้น าชุมชนท่านหนึ่ง คือ การเปลี่ยนค าเรียกขานกลุ่มชาติพันธุ์จาก “แมว้” เป็น “ม้ง”  
 

“…ปี 2516 ที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จและพระราชินีเสด็จที่โรงเรียน ลุง

ไปรับเสด็จ พระราชินีถามว่า ผู้ใหญ่ เดี๋ยวนี้ชาวไทยเรียกผู้ใหญ่ว่า 

แม้ว ผู้ใหญ่จะให้เรียกอะไร แล้วมีคนแก่คนหนึ่งตอนนี้เสียชีวิตไป

แล้ว ยืนขา้งหลังลุงบอกว่า ไม่ตอ้งเรียก แมว้ นะ เอาเป็น ม้ง แล้วลุง

ก็ตอบว่า ผมอยากได้ ชาวม้ง พระราชินีก็บอกว่า อ๋อ อยากได้เป็น 

ชาวม้ง ก็จะตั้งให้ผู้ใหญ่เป็น ชาวไทยเผ่าม้ง เดี๋ยวนี้เรียกเป็น ชาวม้ง 

ทั่วประเทศ พระราชินตีั้งให้ตัง้แต่ปี 2516…”245  

 

4.18 โครงกำรหลวงกับกำรแก้ไขปัญหำฝิ่น 

เดิมชาวม้งหมู่บ้านหนองหอยท าการเกษตรเพื่อยังชีพ ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด พืชผักบาง

ชนิดไว้เพื่อบริโภค และปลูกฝิ่นเพื่อขายเป็นรายได้ เมื่อพื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้าน

จึงเปิดพื้นที่ใหม่ โดยการบุกรุก แผ้วถางป่าไปเรื่อย ๆ เพื่อหาผืนดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก 

โดยเฉพาะฝิ่นหากได้พื้นที่ที่เหมาะสมทั้งสภาพอากาศและดินจะท าให้เพิ่มผลผลติได้มากยิ่งขึน้  

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาได้ทรงเห็นการ

ด ารงชีพของชาวบ้าน โดยเฉพาะเรื่องการตัดไม้ท าลายป่าเพื่อท าไร่เลื่อนลอยอันเป็นภัยร้ายแรง

ต่อแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญของประเทศ อีกประการหนึ่งชาวบ้านปลูกฝิ่นเพื่อขายท าให้เกิด

                                                 
244 นางปัน. อายุ 29 ปี 18/1 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
245 นายไล. อายุ 74 ปี 7 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 23 มนีาคม 2553. 
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ปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศเพราะเป็นแหล่งผลิตและค้าขายฝิ่น พ.ศ.2512 พระองค์จึง

ทรงพระราชทานแนวทางพระราชด าริและพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ตั้งโครงการหลวง

ขึน้เพื่อพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง ลดการปลูกฝิ่น ท าให้ชาวเขาเลิกย้ายที่ท ากิน ตั้งบ้านเรือน

อยู่เป็นหลักแหลง่และอนุรักษ์ป่าต้นน้ าล าธาร โดยช่วยยกระดับชีวิตของราษฏรชาวไทยภูเขาใน

ถิ่นทุรกันดารให้ดีขึ้นด้วยการส่งเสริมด้านการศึกษา อนามัยและการวางแผนครอบครัว 

ระยะแรก พระราชทานชื่อวา่ “โครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” โดยมีหม่อมเจ้า

ภศีเดช รัชนี ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการโครงการ และตอ่มาเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการหลวง” 

ต่อมาในปี พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริเปลี่ยนแปลง

สถานภาพโครงการหลวง โปรดเกล้าฯ ให้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อเป็นองค์กรนิติบุคคล มี

กฎหมายรองรับและสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง โดยใช้ช่ือวา่ “มูลนิธิโครงการหลวง” 

มูลนิธิโครงการหลวงได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและเอกชน มีงานวิจัยใหม่ ๆ 

ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สู ง การตลาดของผลผลิตและ

ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งต้นน้ าล าธารบนที่สูงใน

ภาคเหนือของประเทศ ปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงด าเนินงานอย่างครบวงจรทั้งด้านการวิจัย 

การพัฒนา และการตลาด โดยงานวิจัยเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรกที่ครอบคลุมหลายด้านด้วยกัน 

ได้แก่ งานวิจัยพืชผักเมืองหนาว งานวิจัยด้านการเลี้ยงสัตว์ การวิจัยด้านต้นทุนการผลิตและ

การตลาด อนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ และงานวิจัยด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษาและ

วัฒนธรรมชนเผ่า 

ผลจากการวิจัยของโครงการหลวงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง

อย่างยิ่ง จากเดิมที่ปลูกฝิ่น ตัดไม้ท าลายป่าเพื่อท าไร่เลื่อนลอยเปลี่ยนเป็นการเพาะปลูกพืชผัก

และผลไม้เมอืงหนาวที่สรา้งรายได้ให้กับครอบครัว ท าให้มชีีวติความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

นอกจากนีโ้ครงการหลวงยังส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรชุมชนในลักษณะต่าง ๆ 

ท าหน้าที่ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่เพื่อให้การ

ด าเนนิงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ในทุกด้าน246  

หมู่บ้านหนองหอยเป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่ได้เข้าสู่กระบวนการการพัฒนาตาม

วัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาของโครงการหลวงมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี จาก

พื้นที่ฝิ่นใกล้ตัวเมืองกลายมาเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้เมืองหนาวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของ

ประเทศ  

                                                 
246 ท่องเท่ียวโครงการหลวง. ม.ป.ท. หนา้ 4-6. 
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เมื่อชาวบ้านเริ่มปลูกพืชทดแทนฝิ่นตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี

พระราชด าริไว้ จึงเริ่มเห็นผลที่ได้จากการเพาะปลูก ประกอบกับทางโครงการหลวงขึ้นมารับ

ซื้อผักและผลไม้ที่ปลูกได้ไปขายเพื่อน ารายได้มาแบ่งปันให้กับชาวบ้าน ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่

ของชาวชุมชนเริ่มดขีึน้เรื่อย ๆ การปลูกฝิ่นจึงลดลงและหายไปในที่สุด 

 

“…ชาวบ้านก็เลยปลูกผักไปเฉย ๆ เออ ได้ผล แล้วโครงการหลวงก็

ขึน้มาช่วยเหลือ ซื้อผัก ซื้อไม้ เอามาขาย ก็เลยเลิกปลูกฝิ่น ปลูกผัก

ปลูกไม้ ก็ได้เงินทองมาสร้างบ้านอยู่ ซื้อรถยนต์มาใช้ สมัยก่อนที่ลุง

ปลูกฝิ่น ปีไหนได้ฝิ่นสัก 7-8 กิโลกรัม ๆ ละ 1,000 บาท ปีนั้นก็ได้

สัก 7,000-8,000 บาท เดี๋ยวนี้พระเจ้าอยู่หัวแนะน าให้ปลูกผัก 

ปลูกไม้ ได้เงินปีละ แสนกว่า สองแสน ได้ ๆ จ่าย ๆ ให้นักเรียนไป

เรียนหนังสือ ซื้อรถยนต์มาใช้ ซื้อรถเครื่องมาใช้ ออกจากบ้าน

สะดวกสบายมาก…”247  

 

“…ตั้งแตพ่ระเจา้อยู่หัวมา เอาเมล็ดพันธุ์มาให้ ตอนนั้นก็มีประปาเข้า

มาในหมู่บ้าน พอท่านกลับไป ก็มีการปลูกผัก ท าให้มีรายได้เข้ามา

ในหมู่บ้าน ช่วงแรก ๆ จะเอาเมล็ดถั่วแดงมาปลูก หลังจากนั้นก็จะ

เอาเมล็ดผักมาปลูกทดแทนฝิน่…”248  

 

“…ถ้าพระเจ้าอยู่หัวไม่มา เมื่อก่อนนี่นะรัฐบาลพวกนี้ พวกเจ้านาย 

เรากลัวมากเลย ตั้งแต่ในหลวงมา เขาก็มาส่งเสริม เขามารักษา มา

ทุกปี เขาแจกเม็ด แจกอะไรต่าง ๆ ฟรี แจกให้ไปปลูก เขาก็ช่วยซื้อ

บ้าง ไปขายบ้าง มันก็เจริญมาตั้งแต่ตอนนั้น ในหลวงช่วยได้ดีมาก 

ช่วยพวกดอยปุย หนองหอย แลว้แพร่ไปเรื่อย ๆ …”249  

 

                                                 
247 นายไล. อายุ 74 ปี 7 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 23 มนีาคม 2553. 
248 นางยอด. อายุ 72 ปี 7 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 23 มนีาคม 2553. 
249 นายซัน. อายุ 63 ปี 33 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 10 เมษายน 2553. 
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โครงการหลวงส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชผัก ผลไม้เมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่น 

กระทั่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันนั้นการเสพฝิ่นก็ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่ท าลาย

วิถีชีวิตและสุขภาพของผู้เสพอยู่อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการส่งเสริมให้ชาวบ้านเลิกปลูกฝิ่น 

โครงการหลวงยังด าเนินงานพัฒนาด้านสาธารณสุขโดยร่วมมือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ ต ารวจตระเวนชายแดน กรมประชาสงเคราะห์และกระทรวงสาธารณสุขให้การ

บ าบัดรักษาผู้ติดฝิ่นและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย โดยขอใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของบริเวณสนาม

โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 น าไม้ไผ่มาล้อมเป็นวงกลมเพื่อกันเป็นพื้นที่บ าบัดผู้ติดฝิ่น ส่วน

ใหญ่เป็นชาวม้งสูงอายุที่สูบฝิ่นตั้งแต่สมัยยังหนุ่มสาว ใช้เวลาบ าบัดรักษาประมาณครึ่งเดือน ผู้

ที่อยู่ระหว่างการบ าบัดรักษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากบริเวณสถานบ าบัดจนกระทั่งถึง

เวลาที่ก าหนดไว้ ญาตสิามารถเข้าเยี่ยมได้ตามวันและเวลาที่ก าหนดและจะถูกตรวจค้นร่างกาย

ก่อนเข้าเยี่ยมด้วยเกรงว่าจะน าฝิ่นเข้ามาในบริเวณพื้นที่บ าบัด ผู้ที่เข้ารับการรักษาบางส่วนมา

จากหมู่บ้านใกล้เคียง บางคนก็เลิกได้โดยเด็ดขาด สภาพร่างกายดีขึ้น บางคนภายหลังที่ออก

จากสถานบ าบัดแล้วก็หันกลับไปสูบฝิ่นอีก แต่หากต้องการบ าบัดอีกครั้งก็สามารถท าได้ 

นางสาวนิดเล่าประสบการณท์ี่เห็นปู่และย่าของตนเขา้รับการบ าบัดรักษาว่า  

 

“…หนูยังพอจ าได้อยู่ค่ะเพราะตอนนั้นอยู่ประมาณ ป. 1 ป. 2 เขาจะ

เอาสนามของโรงเรียนฝั่งที่ติดถนนอีกด้านหนึ่ง ครึ่งหนึ่งของสนาม

เอาไม้ไผ่มาล้อมเป็นวงกลม ให้คนสูบฝิ่นเข้ามาบ าบัด คนที่เลิกได้ก็

ได้ ใครเลิกไม่ได้ก็บ าบัดใหม่ แต่ไม่ใช่แค่หนองหอย เขาจะมาจากแม่

สา แม่ขิ บวกเต๋ยด้วย เขาจะก าหนดวันที่เราเข้าเยี่ยมคนที่บ าบัด

ด้วย เวลาเข้าเยี่ยมเขาจะตรวจค้นคนที่จะเข้าด้วยค่ะ ว่าเอาอะไรมา

บ้าง มีฝ่ินมาบ้างหรือเปล่า …ช่วงกลางคืนจะมีเวรยามคอยเฝ้า ห้าม

คนนอกเข้ามาในบริเวณที่เขาก าลังบ าบัด …ตอนนั้นปู่กับย่าก็อยู่ค่ะ 

แต่ไม่ได้ไปเยี่ยม เลิกได้ ดูดีขึ้น จากที่ผิวคล้ า ๆ เหมือนคนสกปรก 

ผิวพรรณก็สะอาดสอ้านขึ้น พ่อบอกว่าปู่กับย่าสูบกันตั้งแต่สมัย

วัยรุ่นแลว้…”250  

 

                                                 
250 นางสาวสมร. อายุ 25 ปี 22/6 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 29 สิงหาคม 2554. 
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ในช่วงที่มีการบ าบัดรักษาผู้ที่ติดฝิ่นนั้น นางสาวจันทร์ศิริ วาทหงษ์ เป็นหนึ่งในแกนน า

ส าคัญในการรักษาผู้ที่เสพติดฝิ่นจนกลายเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากชาวม้งหมู่บ้าน

หนองหอย รวมทั้งชาวม้งบริเวณอื่นด้วย นางสาวจันทร์ศิริ วาทหงษ์ หรือ “หมอก้อย” 

(ภาคผนวก ก. : ภาพที่ 7) ที่ชาวบ้านต่างเรียกขานอย่างคุ้นเคยด้วยความรัก และชื่นชมในคุณ

งามความดีที่ยังคงเป็นรอยประทับอยู่ในหัวใจของชาวชุมชนตราบจนทุกวันนี้ ได้เข้ารับราชการ

เป็นพยาบาลประจ าการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ต่อมาปี พ.ศ.2528 ร่วมงานกับ

โครงการหลวง โดยเป็นผู้ประสานงานพัฒนาสาธารณสุข มูลนธิิโครงการหลวงก่อนร่วมงานกับ

โครงการหลวง นางสาวจันทร์ศิริพร้อมคณะพยาบาลออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้าน 

ต่อมาได้มองเห็นถึงปัญหาการสูบฝิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตของชาวบ้านใน

หลายด้าน จงึให้ร่วมมอืในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยตรง ในเบื้องต้นได้แนะน าการเล่นกีฬา

ให้กับชาวบ้านเพื่อเบนความสนใจจากการสูบฝิ่น รณรงค์เรื่องห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะ และเน้น

เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย จนกระทั่งชาวบ้านให้ความร่วมมือในการลดและเลิกปลูกฝิ่นใน

ที่สุด พรอ้มกับเข้ารับการบ าบัดรักษาตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ผลงานของนางสาวจันทร์ศิริเป็น

ที่ประจักษ์ตอ่ชาวชุมชนและได้รับการยอมรับในที่สุด เช่นที่ชาวบ้านเล่าว่า  

 

“…พ่อเล่าว่า หมอก้อยเริ่มการบ าบัดฝิ่นที่นี่เป็นที่แรก พัฒนาที่นี่เป็น

ที่แรก แล้วก็มีชื่อเสียง จากนั้นก็ไปท าที่อื่น จึงเป็นที่ยอมรับของคน

บนดอย…”251  

 

 นอกจากได้รับการยอมรับจากชาวชุมชนในด้านการพัฒนาและการบ าบัดผู้ติดฝิ่น 

“หมอก้อย” ยังได้รับการช่ืนชมเรื่องคุณงามความดแีละบุคลิกภาพที่น่าจดจ า 

  

“…เป็นคนใจดี ช่วยชาวเขาเรื่องยาเสพติด เจ็บไข้ได้ป่วยก็มาช่วย

แจกยาให้ …หมอก้อยเป็นผู้หญิง แตเ่ป็นคนอ้วนที่ทั้งสวยและหล่อ นี่ 

(ภาพบนผนังห้อง) ก็เป็นเสื้อ (ม้ง) ผู้ชาย ตัดเท่ากับตัวพ่อหลวงเซ้ง

เพราะอ้วนเหมอืนกัน หนา้ตาก็เหมอืนกัน ก็เลยตัดเสือ้เท่ากัน…”252  

 

                                                 
251 นางสาวสมร. อายุ 25 ปี 22/6 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 29 สิงหาคม 2554. 
252 นางไม. อายุ 39 ปี 9 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สมัภาษณ ์: 16 พฤษภาคม 2553. 
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 ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี หมอก้อยช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวชุมชนอยู่

อย่างห่างไกลยาเสพติดและมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ ทั้งยังมีความเช่ียวชาญในการ

ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐให้กับชาวบ้าน หมอก้อยช่วยเหลือชาวเขาทุกเผ่า โดยเน้นที่

กลุ่มชาวม้งเพราะขณะนั้นม้งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดมากที่สุด หมอก้อยจึงกลายเป็น

ที่พึ่งของชาวบ้านเกือบทุกกรณีที่มีการติดต่อกับทางราชการและสามารถคลี่คลายปัญหา

ระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานราชการได้ การช่วยเหลือด้วยความจริงใจของหมอก้อยท าให้

ได้รับฉายาว่า “พี่มแีตใ่ห้” ผูน้ าชุมชนท่านหนึ่งได้เล่าถึงหมอก้อยใหฟ้ังด้วยความประทับใจว่า  

 

“…หมอก้อยมีจุดเด่น คือ ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เก่งมาก 

…เวลามีปัญหาเขาจะช่วยประสานให้โดยเฉพาะชาวเขา …พี่หมอ

ก้อยมีแต่ให้ ไม่เคยเอาจากชุมชนเลย มีแต่พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของกีฬา โครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน ตอนนั้นหมอก้อยท างาน

เยอะ จงึมเีงินของต่างประเทศ เงินของ ปปส. เข้ามาเยอะ หมอก้อย

ช่วย 3 หมู่บ้านนี้ หนองหอยเก่า หนองหอยใหม่ แม่ขิ พี่หมอก้อย

ได้รับฉายาว่า พี่มแีตใ่ห้ เวลามีอะไร คนม้งไปหาหน่วยงานของรัฐยัง

ไม่อุ่นใจเท่าไปหาหมอก้อยเลย…”253  

 

นับตั้งแต่พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบัน ไร่ฝิ่นและการสูบฝิ่นได้สูญหายไปจากหมู่บ้านหนอง

หอยอย่างสิ้นเชิง ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานราชการหลายฝ่ายพร้อมกับชาวบ้านช่วยกัน

รณรงค์และปราบปรามการปลูกฝิ่นในพื้นที่ พร้อมทั้งบ าบัดรักษาผู้ที่ติดฝิ่น ให้กลับมาด าเนิน

ชีวติอย่างเป็นปกติ รวมทั้งผลส าเร็จของโครงการหลวงในการส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาปลูกพืช

เงินสดทดแทนการปลูกฝิ่น ท าให้ราษฎรชาวไทยภูเขามชีีวติความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

 

4.19 ระบบสำธำรณูปโภคของชุมชน 

 เดิมหมู่บ้านหนองหอยเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร ชาวบ้านใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 

ไม่มีไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมจึงท าให้ยากล าบากต่อการเดินทาง เมื่อพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎร ทรงมีพระราชด าริพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านเพื่อ

ชาวบ้านด ารงชีวติได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึน้ ประกอบกับเป็นสถานที่ตั้งของโครงการหลวง  

 

                                                 
253 นายสิน. อายุ 44 ปี 8 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 16 พฤษภาคม 2553. 
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4.19.1 ฝำยทดน้ ำ 

ฝายทดน้ าของหมู่บ้านหนองหอยถูกสร้างขึ้นโดยกรมชลประทานตามพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรในปี พ .ศ.2515 โดยสร้างขึ้นที่บริเวณ

ขุนน้ าห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้ช่างก่อสร้างจากกรมชลประทานกว่า 70 คน

และได้รับความรว่มมอืจากชาวบ้านอีกจ านวนหนึ่ง โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 5 เดือน 

จึงแล้วเสร็จ254  ปี พ.ศ.2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรการ

ด าเนนิงานของโครงการ โครงการฝายทดน้ าหมูบ่้านหนองหอยเป็นโครงการแรกของยุคบุกเบิก

ของโครงการหลวงที่ประสบความส าเร็จและยังน าประโยชน์มาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง

อีกด้วย255  

 

“…ตอนที่ลุงยังเป็นผู้ใหญ่บ้าน ปี 2515 ในหลวงเสด็จมาเยี่ยม

ราษฎร …ครั้งแรกที่เจอในหลวงลุงรับเสด็จ ท่านแจกยาสีฟัน แปรงสี

ฟัน สบู่ก้อน ใส่กล่องกระดาษใหญ่ 12 กล่อง หรือ 8 กล่อง เอามา

มอบให้ผู้ใหญ่แจกลูกบ้าน พระเจ้าอยู่หัวถามผู้ใหญ่ว่าจะต่อน้ า

ชลประทานที่ดอยโน้น เดินจากนี่ไปสัก 2 กิโลเมตรกว่า จะไปถึงขุน

น้ าแล้วจะเอาน้ าที่นี่เข้ามาในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่จะเอาไหม ลุงก็บอกว่า

พระเจ้าอยู่หัวครับ ผมอยากได้ แต่ผมไม่มีเงินจะก่อสร้างได้ หม่อม

เจ้าภีศเดชก็ตอบมาว่า เรื่องเงินทองนี่ผู้ใหญ่ไม่เกี่ยว ผู้ใหญ่อยากได้ 

พระเจ้าอยู่หัวก็จะออกให้ ลุงก็ตอบว่า ถ้าอย่างนั้นก็อยากได้ครับ 

แล้วหม่อมเจ้าก็บอกว่า ถ้าผู้ใหญ่อยากได้ พระเจ้าอยู่หัวจะเอาช่าง

มาก่อสร้างที่ขุนน้ า ประมาณ 70 กว่าคน ใช้เวลาประมาณ 5 เดือน 

ผู้ใหญ่ต้องให้ลูกบ้านไปออกแรงช่วย ช่วยช่าง วันละ 5 คนก็ดี หรือ 

6 คนก็ดี ไปทุกวันเลย สัก 5 เดือนน้ าก็เข้ามาในหมู่บ้านได้ …แล้ว

พระเจ้าอยู่หัวกับหม่อมเจ้าก็กลับไป ปี 2516 พระเจ้าอยู่หัวก็ขึ้นมา

อีก…”256  

 

                                                 
254 นายไล. อายุ 74 ปี 7 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 23 มนีาคม 2553. 
255 http://royalprojectthailand.com/general/history/decade1/index-dept-irrigation.htm (30 พฤศจิกายน 

2553). 
256 นายไล. อา้งแล้ว. 
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4.19.2 ถนนลำดยำง 

ในอดีตเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านหนองหอยเป็นเส้นทางขึ้นเขาระยะทางประมาณ 7 

กิโลเมตร ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้สะดวกต่อการเดินทาง ชาวบ้านหลายหมู่บ้านต้องใช้เส้นทาง

นี้ในการสัญจร ประกอบกับเป็นสถานที่ตั้งของโครงการหลวงฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จึงทรงมีพระราชด าริให้ปรับปรุงถนนเข้าหมู่บ้าน ปี พ.ศ.2530 เริ่มมีการก่อสร้างถนนลาดยาง

เข้าหมู่บ้านโดยสมาคมนักธุรกิจสตรีภาคเหนือร่วมกับสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ แห่ง

ประเทศไทย มอบเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสร้างถนนลาดยางเข้าหมู่บ้าน

เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ต่อมา ปีพ.ศ.2531 โครงการหลวงฯ ได้ร่วมกับราษฎรในหมู่บ้าน

สร้างถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านจากทางแยกถนนสายแม่ริม-สะเมิง เป็นระยะทางอีก 1 

กิโลเมตร257  

 ชาวบ้านคนหนึ่งเล่าถึงความเจริญด้านการคมนาคมของหมู่บ้านที่เข้ามาภายหลังจาก

การก่อตั้งโครงการหลวงหนองหอยไว้ว่า 

 

“…ยกตัวอย่างถนนลาดยาง หมู่บ้านอื่นไม่ได้ แต่หมู่บ้านผมมาก่อน

เลยเพราะถนนก็รู้อยู่แล้วว่าขึน้ยากกว่าที่อื่น มันชัน แต่ก่อน หน้าฝน

ถ้าค่ ามืดต้องพาคนไปลากรถ กว่าจะถึงบ้านบางทีก็เที่ยงคืน 

หลังจากโครงการหลวงมาไม่กี่ปีก็ลาดยางเลย…”258  
 

4.20 กำรท่องเที่ยวชุมชน  

เดิมหมู่บ้านหนองหอยไม่ได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่เนื่องจากเป็นหมู่บ้านชาว

ไทยภูเขาที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุด ประกอบกับเป็นพื้นที่ปลูกพืชผักของโครงการหลวงฯ 

และแวดล้อมดว้ยสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญหลายแห่ง ได้แก่ น้ าตกแม่สา ปางช้างแม่สา และสวน

พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิตติ์ ด้วยสภาพภูมิประเทศที่สวยงามและอยู่ไม่ไกลจากตัว

เมือง หมู่บ้านหนองหอยจึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว แม้ก่อนที่จะได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ

อิเลคทรอนิค ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 การปลูกฝิ่นและการเสพฝิ่นได้หมดไปจากหมู่บ้านหนองหอย 

ประกอบกับระบบสาธารณูโภคได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่

ของชาวชุมชน รวมทั้งหมู่บ้านหนองหอยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ปี พ .ศ.2548 

โครงการหลวงจึงพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเช่นเดียวกับดอยอ่างขาง มีการ

                                                 
257 ไทยนิวส์ 20 มถิุนายน  2531. หนา้ 3. 
258

 นายเสน. อายุ 43 ปี 9 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สมัภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
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จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ต่อมาปี พ .ศ.2553 โครงการหลวง

พัฒนาบริเวณยอดดอยม่อนแจ่มซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการหลวงหนองหอยเป็นจุดชมวิว มี

แปลงผักผลไม้ตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้เลือกเก็บและมีที่พักไว้คอยบริการ ปี พ.ศ.2554 

ชาวบ้านได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากม่อนแจ่ม  

ค าบอกเล่าของชาวบ้านสะท้อนให้เห็นพัฒนาการการท่องเที่ยวชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน ดังนี ้ 

 

4.20.1 กำรท่องเที่ยวชุมชนในอดีต 

ก่อนการปรับปรุงเส้นทางเข้าหมู่บ้าน ถนนยังคงเป็นทางลูกรัง นาน  ๆ ครั้งจะมี

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขึ้นมายังหมู่บ้านเพื่อเที่ยวชมวิถีชีวิตของชุมชน โดยมีมัคคุเทศก์ชาว

ไทยน าชมโม่หิน และครกกระเดื่องต าข้าว259 ประกอบกับชาวบ้านยังคงแต่งชุดประจ าเผ่าจึง

เป็นที่สนใจส าหรับนักท่องเที่ยวที่ขับรถผ่านขึ้นมายังหมู่บ้าน แวะพักถ่ายรูปร่วมกับชาวบ้าน 

และเที่ยวชมหมูบ่้านก่อนเดินทางตอ่ไปยังจุดหมายปลายทาง  

 

“…เมื่อก่อนตอนที่หมู่บ้านเรากันดาร มีนักท่องเที่ยวเยอะจะแวะมา 

แล้วก็เดินทั่วหมู่บ้าน …ตอนผมเด็ก ๆ แต่งม้งหมดพ่อผมก็โกนหัว มี

จุกข้างหลังเป็นผมเปียยาว…”260  

 

ภายหลังจากที่เส้นทางเข้าหมู่บ้านได้รับการปรับปรุงเป็นถนนลาดยาง การเดินทางจึง

สะดวกสบายยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงที่ยังไม่ได้ปรับปรุง

ทางเข้าหมู่บ้าน  นักท่องเที่ยวจากปางช้างแม่สาพากันขึ้นมาเที่ยวชมหมู่บ้าน ชาวบ้านแต่งชุด

ประจ าเผ่าและเด็กนักเรียนโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 ยังคงแต่งชุดม้งมาเรียนหนังสือ 

ประกอบกับเส้นทางคมนาคมปลอดภัย มัคคุเทศน์จึงเริ่มแนะน าหมู่บ้านหนองหอยให้กับ

นักท่องเที่ยว ประมาณปี พ.ศ.2540 นักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวชมหมู่บ้านกันมากขึ้น อีกทั้งชุมชน

ได้มโีอกาสต้อนรับแขกของโครงการหลวง ส าหรับหมู่บ้านหนองหอยใหม่จะเป็นทางผ่านไปแม่ขิ 

ปางไฮ มัคคุเทศน์จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติขึ้นรถแลนด์โรเวอร์ ขับขึ้นมาทางหมู่บ้านหนอง

หอยเก่าเพื่อมาเยี่ยมเยียนโรงเรียน จากนั้นจะผ่านเข้าไปยังหมู่บ้านหนองหอยใหม่ ชาวม้งที่นั่น

                                                 
259 นางสาวสมร. อายุ 25 ปี 22/6 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 29 สิงหาคม 2554. 
260 นายเสน. อายุ 43 ปี 9 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม่. สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
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จะน าผ้าปักออกมาวางขายบริเวณหน้าบ้านของตน นักท่องเที่ยวก็จะเดินทางต่อไปยังแม่ขิ  

ช่วงเวลาดังกล่าวจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวในชุมชนชาวม้งหมูบ่้านหนองหอย261  

 

4.20.2 ช่วงพัฒนำกำรท่องเที่ยว 

 ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2545-2546 โครงการหลวงได้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเพื่อ

สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวชุมชน แต่ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรเพราะเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานหลายด้านจนเกินไป จึงดูแลด้านการท่องเที่ยวไม่เต็มที่นัก ประมาณปี พ .ศ.2547-

2548 โครงการหลวงจึงพัฒนาให้พื้นที่หมู่บ้านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเช่นเดียวกับดอยอ่างขาง 

แตก่็ยังไม่ประสบความส าเร็จเชน่เดิมเพราะชาวบ้านยังคงทุ่มเทเวลาให้กับอาชีพเกษตรกรรม262  

ชาวบ้านเล่าว่าในหมู่บ้านเคยท าเรื่องการท่องเที่ยว นายอ าเภอมาเปิดงาน มีการแข่งขัน

วิ่งมาราธอนจากโครงการหลวงฯ ไปถึงดอยคว่ าหล้อง ชาวบ้านเสียค่าสมัครวิ่งคนละ 20 บาท 

แตก่ารท่องเที่ยวในช่วงน้ันไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรเพราะชาวบ้านยังคงยุ่งอยู่กับการท ามา

หากินจนไม่มเีวลาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว “หลัง ๆ ไปประชุม เขาบอกว่า

เพราะทุกคนมัวแตท่ าไร่ท าสวน ไม่มผีลติภัณฑ์”263  

 

4.20.3 กำรท่องเที่ยวชุมชนในยุคปัจจุบัน 

นอกจากโครงการหลวงหนองหอยเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมแปลงผักที่ปลูกด้วยน้ า 

(ไฮโดรโพนิค) และชาสมุนไพรต่างประเทศ ประมาณปี พ .ศ.2553 การท่องเที่ยวชุมชนโดย

โครงการหลวงจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ยอดดอยม่อนแจ่มได้รับการพัฒนาให้เป็นจุดชมวิว มีแปลง

ผักผลไม้ตามฤดูกาล เช่น สตอร์เบอร์รี่ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกเก็บ ชิมชาสมุนไพรสด และมีที่

พักไว้คอยบริการ โดยเฉพาะฤดูหนาว ม่อนแจ่มเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากที่ต่าง ๆ เพราะมี

บรรยากาศและภูมทิัศนท์ี่สวยงาม 

 

“…ตอนนี้มีคนมาเที่ยว มาเก็บสตอร์เบอร์รี่ หน้าฝนหรือหน้าหนาว

จะสวยมาก กลางคืนจะมีดาวบนดิน เห็นไปทางแม่แตง กลางวันจะ

มีหมอก ต้นไม้สีเขียว อากาศสวยมาก…”264  

                                                 
261 นางจันทร์แจ่ม. อายุ 51 ปี 37 หมู ่4 ต.แมส่า อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 29 สิงหาคม 2554. 
262 นางจันทร์แจ่ม. อา้งแล้ว. 
263 นางปัน. อายุ 29 ปี 18/1 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
264 นางปัน. อา้งแล้ว. 
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ปี พ.ศ.2554 ประมาณช่วงต้นปี หลังจากการฉลองปีใหม่ การท่องเที่ยวชุมชนโดยกลุ่ม

ชาวบ้านจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การน าของคุณจีรศักดิ์ เตชะเลิศพนา โดยมี

ผูใ้หญ่บ้านเป็นประธาน คณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์

ภายในชุมชนขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ดอยคว่ าหล้องซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของ

บริเวณนั้นและหลุมดักช้าง โดยขอใช้พื้นที่บางส่วนของม่อนแจ่มแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวใน

ชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว บริเวณด้านหน้าของม่อนแจ่มมีล้อเลื่อนไม้ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว

ที่สนใจโกคารต์มง้ พร้อมกับเป็นจุดรับ-ส่งนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมหลุมดักช้างและดอยคว่ าหล้อง 

ก่อนหนา้นีด้อยคว่ าหล้องยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ตอ่มาหลังจากที่ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 

นักท่องเที่ยวเริ่มพากันขึ้นมาเที่ยวชมมากขึ้น ปัจจุบันนี้ชาวบ้านได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณพื้นที่

ดอยคว่ าหล้องให้เป็นที่พักแรม โดยมีเต้นท์ให้เช่า มีห้องน้ า จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยให้

นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาพัก พร้อมทั้งมีโคมลอยให้ปล่อยตอนกลางคืน ส าหรับการเปิดร้านค้า

บริเวณดอยคว่ าหล้องยังคงอยู่ในระหว่างการปรึกษาหารือเพราะอาจท าให้เกิดความสกปรก

และพืชพันธุ์ สมุนไพรบางชนิดอาจได้รับผลกระทบจนกระทั่งสูญพันธุ์ไปจากบริเวณพื้นที่

ดังกล่าวได้265  

นอกจากม่อนแจ่ม ดอยคว่ าหล้องและหลุมดักช้างได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ภายในพื้นที่ชุมชน ชาวบ้านบางรายยังประกอบธุรกิจส่วนตัวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชน

อีกด้วย เช่น สวนเอเดน โดยมีสวนองุ่นไร้เมล็ดเรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยว และไม่ไกล

จากชุมชนนัก ผู้ประกอบการรายหนึ่งได้เปิด บ้านพัก “ม่อนม่วน” ไว้รับรองนักท่องเที่ยวที่

ต้องการพักแรมบริเวณใกล้เคียงกับชุมชน จากที่พักสามารถมองเห็นแปลงผักขั้นบันไดของ

ชาวบ้านเป็นแนวตลอดเทือกเขา ทิวทัศน์งดงาม (ภาคผนวก ข. : แผนที่หมู่บ้านหนองหอยแสดง

แหลง่ท่องเที่ยวปัจจุบัน ) 

แม้แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งก็ตาม เทศกาลปี

ใหม่ม้งยังคงสร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวของชุมชนอยู่ เสมอ ก่อนถึงเทศกาลปีใหม่

คณะกรรมการเยาวชนประจ าหมู่บ้านจะร่วมกันประชาสัมพันธ์ ท าป้าย ติดโปสเตอร์ บริเวณ

โป่งแยงหรือประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียงภาษาม้ง บางปีจะเชิญนักร้องม้งที่มีชื่อเสียง

จากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกามาแสดงแม้มีค่าใช้จ่าย

สูงมากก็ตาม 
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“…ปีใหม่ม้ง กรรมการเยาวชนจะโปรโมท ติดโปสเตอร์ ติดป้าย แถว

โป่งแยง ออกคลื่นวิทยุกระจายเสียงม้ง …กรรมการเยาวชนจะ

ประชุมเรื่องการจัดงานร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการและกลุ่ม

แม่บ้าน เขาจะแบ่งงานว่าเยาวชนจะท าอะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง …ถ้า

ปีใหม่นี้พิเศษก็อาจจะเชิญนักร้องม้งมาจากตากบ้าง เชียงรายบ้าง 

บางคนอยู่อเมริกาก็จะเชิญมา ค่าจา้งก็แพงมาก ๆ …”266  

 

การท่องเที่ยวชุมชนโดยโครงการหลวงและชาวบ้านเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้พื้นที่

หมู่บ้านหนองหอยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ที่ตั้งอยู่

ใกล้ตัวเมือง ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ที่ด าเนนิไปอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวติของชาวบ้านที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของ

สังคมโลก 

 

4.20.4 ควำมคิดเห็นของชำวบ้ำนต่อกำรท่องเที่ยว 

ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ท าให้บรรยากาศของความเป็นหมู่บ้านชาวม้งเช่นสมัยอดีต 

ค่อย ๆ เลือนหายไปจากหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ชาวบ้านใส่ชุดแบบสากล อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้

ในครัวเรือนแบบม้งดั้งเดิมนับวันยิ่งหาดูได้ยาก อกีทั้งหมูบ่้านตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมือง สภาพสังคม

ภายในหมู่บ้านจึงเปลี่ยนแปลงไปมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน “เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่เป็น

ดั้งเดิมของม้ง ดว้ยความที่อยู่ใกล้เมอืงดว้ย แล้วสังคมมันเปลี่ยนไป”267  

ส าหรับเรื่องการแต่งกาย ชาวบ้านท่านหนึ่งเล่าว่าการที่จะให้ชุมชนหันกลับมาแต่งกาย

แบบม้งเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว คงเป็นไปได้ยากเพราะชาวบ้านมีอาชีพท าไร่ ท าสวน 

สวมใส่ชุดแบบทั่วไปจะสะดวกกว่าในการท างานซึ่งแตกต่างจากชาวม้งหมู่บ้านอื่นที่ยังคงสวม

ชุดม้ง ถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวเป็นอาชีพ 

 

“…หมู่บ้านดอยปุยเขาท าเป็นอาชีพ …ผมไปดูก็เหมือนในเมือง มีแต่

ของขายแล้วก็แตง่ชุดกัน คนบ้านผมไม่แต่งเพราะท าไร่ท าสวน ใส่ชุด

เมืองมันสะดวกกว่า…”268  
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ผูเ้ฒ่าบางท่านบอกว่าในหมู่บ้านหนองหอยใหมย่ังคงมกีารเป่าเฆ่ง (แคนม้ง) และจ่างให้

นักท่องเที่ยวได้ชมกันบ้าง แตถ่้าเป็นอุปกรณ์อย่างอื่น เช่น เครื่องทอผ้าก็คงไม่มีแล้ว269 ส าหรับ

ประธานกลุ่มแม่บ้านกล่าวว่าหากท าแบบดอยปุยก็น่าจะดี แต่ไม่ทราบว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร

กับเรื่องนีเ้พราะบางคนมพีืน้ที่ท ากินมากก็ว่าปลูกผักมรีายได้ดีกว่า  

 

“…ถ้ามีคนมาเที่ยว มีอะไรให้เขาดูหรือมีอะไรที่พอจะเป็นรายได้ เขา

คงจะท าอย่างดอยปุย ความคิดตัวเองว่าท าอย่างนั้นก็ดี แต่คนใน

หมูบ่้านคิดยังไงไม่รู้ คนที่เขามีที่ท ากินบอกว่าปลูกผักได้ดีกว่า…”270  

 

เมื่อสอบถามถึงเรื่องการท าโฮมสเตย์ที่นักท่องเที่ยวสามารถพักแรมกับชาวบ้านได้ นาง

ปันกล่าวว่าเมื่อนักท่องเที่ยวขึ้นมาในหมู่บ้านจะพักบ้านพักของโครงการหลวงฯ ถ้าต้องการพัก

กับชาวบ้านก็ได้ แต่เกรงว่านักท่องเที่ยวอาจไม่ชอบใจเพราะสภาพบ้านเรือนที่ไม่ค่อยเป็น

ระเบียบ  

 

“…ม้ง ยังไงก็เป็นม้ง คนเฒ่าคนแก่บอกว่าถ้าคนไหนไม่มี

อะไรอยู่ในบ้านเลยแสดงวา่คนนั้นไม่มีหรือไม่รวยเงิน เล็ก ๆ 

น้อย ๆ พ่อแม่ก็บอกว่าเก็บไว้ใช้เถอะ …ถ้าห้องครัวนะ

เหมือนห้องเก็บของเลย ม้งจะอยู่กันไม่เหมือนคนข้างล่าง 

แล้วเขากลัวว่าคนข้างล่างขึ้นมาแล้วเขาจะไม่ชอบ บอกว่า

เราไม่สะอาด…”271  

 

ความคิดเห็นของชาวบ้านเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนแสดงให้ เห็นถึงความ

เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตที่อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวได้เพราะเอกลักษณ์ของความเป็น

ชาวม้งจืดจางลงไปมาก ทั้งในเรื่องการแต่งกาย การซึมซับความเป็นสังคมเมือง เวลาที่ต้อง

                                                 
269 นางพมิ. อายุ 70 ปี 12 หมู ่11 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 13 พฤษภาคม 2553. 
270 นางปัน. อายุ 29 ปี 18/1 หมู ่7 ต.แมแ่รม อ.แมริ่ม จ.เชยีงใหม.่ สัมภาษณ ์: 9 เมษายน 2553. 
271 นางปัน. อ้างแล้ว. 
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ทุ่มเทให้กับอาชีพเกษตรกรรมที่สร้างรายได้ที่ดีกว่า และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่อยู่

อาศัย อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวแบบชาวม้งดอยปุยยังคงนา่สนใจส าหรับชาวบ้านบางราย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




