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บทที ่3 
ข้อมูลพืน้ฐำนชุมชนหนองหอย 

 
1. ข้อมูลเกีย่วกบัศูนย์พฒันำโครงกำรหลวงหนองหอย  

 ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอยตั้งอยูท่ี่บา้นหนองหอยเก่า  ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่  แต่เดิมบ้านหนองหอยน้ีเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวม้ง 
นอกนั้นเป็นจีนฮ่อ ลีซอ และคนเมืองท่ีเขา้มาตั้งรกรากถ่ินฐานก่อนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 โดยมี
การเผาป่าเพื่อท าไร่เล่ือนลอยและปลูกฝ่ิน ไม่มีท่ีท ากินเป็นหลกัแหล่งโยกยา้ยไปเร่ือย ๆ อนัเป็น
สาเหตุท าให้ป่าตน้น ้ าถูกท าลายไป จนเม่ือปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดเ้สด็จพระ
ราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บา้นหนองหอย ทรงทราบถึงปัญหาต่าง ๆ และสภาพความเป็นอยูท่ี่
ล าบากแร้นแคน้ของราษฎรชาวไทยภูเขา พระองคจึ์งทรงมีพระราชด าริท่ีจะส่งเสริมอาชีพดา้นการ
เกษตรกรรม จากเดิมพื้นท่ีเป็นไร่ฝ่ิน มาเป็นแปลงพืชผกัเศรษฐกิจท่ีสร้างรายไดแ้ละความเป็นอยูท่ี่ดี
ข้ึนแก่ราษฎรในพื้นท่ี   

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 จึงไดมี้การจดัตั้ง “ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย” ข้ึน เพื่อ
คอยดูแลช่วยเหลือให้ความรู้ดา้นวิชาการเกษตรและดา้นอ่ืน ๆ แก่ราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นท่ี
รับผิดชอบ มีพื้นท่ีในความรับผิดชอบประมาณ 13,231 ไร่ ตั้ งอยู่บนเขาท่ีมีความสูงเหนือ
ระดบัน ้ าทะเล 780-1,430 เมตร มีแหล่งท่องเท่ียวทางการเกษตร พืชผกัเมืองหนาวหลากหลายชนิด 
ทั้งท่ีปลูกอยูภ่ายในศูนยฯ์ หรือแปลงของเกษตรกรท่ีปลูกอยูท่ ัว่ไปตามบนสันเขาดูแปลกตา ชาสด
จากแปลงพืชสมุนไพร การปลูกผกัสาธิตแบบ ไฮโดรโพนิกส์  (การปลูกพืชบนสารละลาย) โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นผกัในตระกูลสลดัเช่น โอ๊คลิฟเขียว โอ๊คลิฟแดง และบตัเตอร์เฮดอีกทั้งแปลงปลูก
ไมผ้ลเมืองหนาวเช่น พลมั พลบั สาล่ี อะโวคาโด สตรอเบอร่ี องุ่นด าไร้เมล็ด เป็นตน้ นอกจากน้ียงั
มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น จุดชมวิวม่อนล่อง  ม่อนแจ่ม น ้ าตกตาดหมอก น ้ าตกวงัฮาง 
และถ ้าคูหาวารี เป็นตน้ 
 ปัจจุบนัมีหมู่บา้นในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย 
ทั้งหมดจ านวน  5 หมู่บา้น คือ บา้นสามหลงั บา้นหนองหอยเก่า บา้นหนองหอยใหม่ บา้นแม่ขิและ
บา้นปางไฮ ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด 11,875 ไร่ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีมีทั้งท่ีเป็นชาวพื้นเมือง
และชาวเขาเผา่ต่าง ๆ ไดแ้ก่ มง้ ลีซอ จีนฮ่อ มูเซอและเยา้ 
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2. ชุมชนม้งหนองหอย  

จากค าบอกเล่าของผูอ้าวุโสภายในชุมชนมง้บา้นหนองหอย ท าให้ทราบท่ีมาของชุมชน
หนองหอยวา่เร่ิมจากการท่ีมีกลุ่มชาวมง้(มง้ขาว)จากอ าเภอสะเมิงไดอ้พยพเขา้มาอยูใ่นบริเวณน้ีและ 
ไดก่้อตั้งชุมชนข้ึนเรียกวา่ บา้นหนองหอย  ปัจจุบนัน้ีไดแ้ยกเป็น 2 หมู่บา้น  คือ บา้นหนองหอยเก่า  
และบ้านหนองหอยใหม่ (ผูรู้้บางท่านบอกว่าม้งขาวอพยพมาจากอ าเภอหางดง และจังหวดั
แม่ฮ่องสอน เพื่อแสวงหาความอุดมสมบูรณ์บริเวณแถบอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพในเขตต าบลแม่
แรมแห่งน้ี )11  ซ่ึงทั้ง 2 หมู่บา้นต่างก็มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีความสามคัคีและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผก่นั
เป็นอยา่งดี   

ชาวมง้กลุ่มแรก ๆ ท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานบริเวณน้ี เร่ิมจากตระกูลแซ่ยา่ง (เตชะเลิศพนา) ซ่ึงเขา้
มาก่อนประมาณ 1 – 2 ปี หลังจากนั้นจึงได้ชักชวนเครือญาติให้เขา้มาตั้งรกรากอยู่ด้วยกัน ใน
ปัจจุบนัมีแซ่ตระกูลต่าง ๆ ตามมาตั้งถ่ินฐานในชุมชนอีกหลายตระกูลดว้ยกนัเช่น ตระกูลแซ่ซ้ง 
และแซ่วา่ง เป็นตน้ โดยตระกลูแซ่ยา่งซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมาตั้งรกรากถ่ินฐานอยูก่่อนตระกูลอ่ืน ๆ ถือเป็น
ตระกลูใหญ่ของชาวมง้ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีแถบต าบลแม่แรมน้ี  
 ชาวมง้ท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานบริเวณน้ี ไดมี้การท าไร่เล่ือนลอย และมีการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานไป
เร่ือย ๆ บนดอยสูงรอบ ๆ บริเวณเทือกเขาแห่งน้ีซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์มาก หลงัจากนั้นจึงเร่ิมมีการ
ตั้งถ่ินฐานอยู่เป็นหลกัแหล่ง แต่เดิมอาชีพหลกัของชาวม้งในแถบน้ีคือการท าไร่เล่ือนลอยและ
ลกัลอบปลูกฝ่ิน เน้ือท่ีส าหรับปลูกฝ่ินมีประมาณ 250 ไร่ท าให้ประชากรมง้ติดฝ่ินเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะผูช้าย  ดงันั้นภาระในการท าไร่ท าสวน และดูแลครอบครัวในขณะนั้นจึงตอ้งตกเป็นของ
ฝ่ายหญิงท่ีตอ้งท างานหนกัไม่ต่างจากผูช้าย 

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2527ไดมี้การก่อตั้งศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย  เพื่อลดปัญหา
ชาวเขาท าลายป่าเพื่อท าไร่เล่ือนลอย เพื่อส่งเสริมและพฒันาอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร โดยไดมี้
การแนะน าให้ชาวมง้ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ีปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ ๆ ทดแทนการปลูกฝ่ิน และการ
ท าไร่เล่ือนลอย สามารถยกระดบัความเป็นอยูข่องชาวมง้ใหดี้ข้ึน  
 ปัจจุบนัไดมี้การแบ่งพื้นท่ีป่าในบริเวณชุมชนหนองหอยออกเป็น  4   ประเภท  ดงัน้ี      
 1) พื้นท่ีท่ีใชส้ าหรับท าไร่ ปลูกพืชผกั    

                                                           
11 สญัญา  สะสองไดถ้อดค าสมัภาษณ์นายสุรินทร์  นทีไพรวลัย ์ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองหอย,นายชชัวาลย ์ เตชะเลิศ
พนา,นายซวั  เตชะเลิศพนา หมอทรงประจ าหมู่บา้น, นายเจ่า เตชะเลิศพนา,นายตอง เตชะเลิศพนา, และนายพา่ง  
เมธาอนนัตก์ลุ ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์-พฤษภาคม 2553. 
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2) ป่าใชส้อย     
3) ป่าอนุรักษ ์   
4) ป่าพื้นท่ีอุทยานซ่ึงมีการปักเขตแนวไวอ้ยา่งชดัเจน   

2.1  ลกัษณะทัว่ไปของชุมชนหนองหอย  
 ท ำเลทีต่ั้ง 
 ชุมชนหนองหอยตั้งอยู่บนดอยสูง มีความสูงจากน ้ าทะเลปานกลางประมาณ 580-1,460 

เมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นภูเขาสูง อากาศในช่วงฤดูหนาวจะหนาวจดั ในฤดูร้อนอากาศ
เยน็สบาย  สถานท่ีตั้งของหมู่บา้นอยูห่่างจากส านกังานศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอยข้ึนไป
อีกประมาณ 1-4 กิโลเมตร 

 

 

ภำพที ่3-1 แผนที่แสดงลกัษณะพืน้ที่บริเวณชุมชนหนองหอย 
ทีม่ำ : http://www.thairoyalprojecttour.com/travel/g3-1.php. 

ลกัษณะทำงกำยภำพ 

 การตั้งบา้นเรือน ชาวมง้หนองหอยจะสร้างบา้นเรือนให้อยูบ่นสันเขาตามแนวนอนทาบสัน
เขาไปตลอดทั้งแนวเขา ส่วนในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัจะใชส้ าหรับท าการเกษตร  ชาวมง้ในชุมชน
หนองหอยจะสร้างบา้นเรือนทอดยาวตามสันเขา มีการกระจุกตวัของบา้นเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยมีการ
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จดัหาช่วงพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีราบหรือช่วงพื้นท่ีท่ีพอจะสร้างบา้นได้ และมีการสร้างบา้นท่ีกระจายตวั
ออกเป็นกลุ่ม ๆ  ตามความสูงต ่าของภูมิประเทศ  ปัจจุบนัน้ีภายในชุมชนหนองหอยมีสมาชิก
ประมาณ 285 ครัวเรือน ซ่ึงถือวา่เป็นชุมชนใหญ่ชุมชนหน่ึง  
 ส าหรับภูมิประเทศของชุมชนหนองหอย จะมีสภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาสูง พื้นท่ีของหมู่บา้นจะ
ตั้งอยูต่ามแนวเทือกเขาถนนธงชยั อยู่ห่างจากจงัหวดัเชียงใหม่เป็นระยะทางประมาณ 36กิโลเมตร 
และเป็นหมู่บา้นท่ีมีรูปร่างคลา้ยกบัตวัหนอนซ่ึงมีอาณาเขต ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อ บา้นโป่งไคร้ 
 ทิศใต ้ ติดต่อ บา้นแม่จิ, ปางไฮ 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อ บา้นแม่ปง, บางบอ้ 

ทิศตะวนัออก ติดต่อ บา้นโป่งแยง  
จากเส้นทางสายเชียงใหม่ – ฝาง ทางหลวงหมายเลข 107 เม่ือเดินทางผ่านอ าเภอแม่ริม 

ประมาณกิโลเมตรท่ี 17 จะมีสามแยกให้เล้ียวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1096 ไปอ าเภอสะเมิง 
เดินทางต่อไปอีกประมาณ 15 กิโลเมตร จะพบหมู่บ้านโป่งแยง  จะเห็นทางแยกเล้ียวขวาโดย
สามารถสังเกตไดจ้ากป้ายโครงการหลวงหนองหอยตรงปากทางเขา้ (ดา้นขวามือ) ถนนเขา้หมู่บา้น
จะเป็นถนนคอนกรีตแต่เส้นทางจะเป็นทางลาดชนัข้ึนเขาโดยตลอด ทั้งน้ีก่อนจะถึงบริเวณท่ีชาวมง้
ในชุมชนบา้นหนองหอยตั้งบา้นเรือนอยูจ่ะผา่นอาคารศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอยก่อน   

 

ภำพที ่3-2  แผนทีก่ำรเดินทำงไปศูนย์พฒันำโครงกำรหลวงหนองหอย 

ทีม่ำ : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. 2553. โครงการหลวง : การท่องเท่ียวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง 
           บนยอดดอย 365 วนั. เชียงใหม่. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. หนา้ 85. 
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การเดินทางเขา้สู่ชุมชนหนองหอยในปัจจุบนัถือวา่สะดวกสบายเน่ืองจากมีถนนคอนกรีต
ตดัผ่านและสองข้างทางมีร้านคา้ ตลอดจนร้านอาหารหลายร้านมาเปิดให้บริการนักท่องเท่ียว 
นอกจากน้ียงัมีบริการท่ีพกัส าหรับนักท่องเท่ียวทั้งในแบบห้องพกัทัว่ไปและแบบโฮมสเตย ์ ท่ีมี
เอกชนหลายแห่งเขา้มาด าเนินการ รวมไปถึงนายสุรินทร์ นทีไพรวลัย ์ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองหอยก็
ยงัไดป้รับปรุงบริเวณบา้นของตนเองให้เป็นท่ีพกัแบบโฮมสเตยไ์วส้ าหรับบริการนกัท่องเท่ียวดว้ย
เช่นกนัหลงัจากท่ีแหล่งท่องเท่ียวบริเวณน้ีเป็นท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวมากข้ึน  

ลกัษณะภูมิอำกำศ 
 สภาพภูมิอากาศของชุมชนหนองหอยจะมีลกัษณะของภูมิอากาศท่ีใกลเ้คียงกนัตลอดทั้งปี 
เน่ืองจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง พื้นท่ีส่วนใหญ่ใชท้  าการเกษตร ดงันั้นภูมิอากาศโดยรวม
จะคลา้ยคลึงกนัคือเยน็สบายตลอดทั้งปี ภูมิอากาศในแต่ละฤดูเป็นดงัน้ี 

 ฤดูร้อน      สภาพภูมิอากาศจะอยูท่ี่ 30 องศาเซลเซียสท่ีเป็นความร้อนสูงสุด 

ฤดูฝน      สภาพภูมิอากาศจะมีฝนตกชุกมาก 

ฤดูหนาว     สภาพภูมิอากาศจะมีอากาศหนาวจดัทุกปี ต ่าสุดประมาณ 4 องศาเซลเซียส 
 

เศรษฐกจิชุมชน 

 อาชีพหลกัของชาวมง้ในชุมชนหนองหอย  คือ  การท าการเกษตรกรรมโดยการปลูกผกั  
เช่น   ผกัสลดั กะหล ่า แครอท และท่ีมีการปลูกเพิ่มเติมในขณะน้ี คือ ชาขียว และองุ่น 
 ลกัษณะของการท าเกษตรจะท าในแบบขั้นบนัได เน่ืองจากพื้นท่ีของชาวมง้เป็นพื้นท่ีสูง 
และมกัจะท าการเกษตรในช่วงฤดูฝน กบัช่วงฤดูหนาวเท่านั้น ส่วนในฤดูร้อนชาวบา้นมกัพากนั
ออกไปหาพื้นท่ีเพื่อท าการเกษตรใหม่  เน่ืองจากมีปัญหาเก่ียวกบัการขาดแคลนแหล่งน ้านัน่เอง 

ภายในชุมชนมีร้านคา้ขายของช า และร้านขายผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร มีป้ัมน ้ ามนัเพื่อให้
บริการเติมน ้ ามนัส าหรับมอเตอร์ไซค์และรถกระบะ เพื่อขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร โดยรายได้
เฉล่ียของชาวมง้ในแต่ละครัวเรือนจากการท าการเกษตร ประมาณครัวเรือนละ 70,000 บาท ต่อปี 

สถำนทีท่่องเทีย่วตำมธรรมชำติ 

เลยชุมชนหนองหอยข้ึนไป มีเส้นทางชมธรรมชาติดอยม่อนล่อง   ซ่ึงเป็นจุดชมวิวบนหนา้
ผาสูงเหนือระดบัน ้าทะเลประมาณ  1,460 เมตร สามารถมองเห็นทิวทศัน์อนัสวยงามไดใ้นมุมกวา้ง  
มีพรรณไมแ้ละดอกไมป่้าหลากหลายให้ไดช่ื้นชม ในฤดูหนาวจะเป็นจุดชมทะเลหมอกท่ีสวยงาม
จุดหน่ึง  
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นอกจากดอยม่อนล่องแลว้ยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บความนิยม
มากในหมู่นกัท่องเท่ียวคือ  ม่อนแจ่ม ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีถือว่ามีความสวยงามไม่แพด้อยม่อนล่อง 
สามารถมองเห็นเมืองฝางและอ าเภอแม่แตงไดอ้ยา่งชดัเจนในเวลากลางคืน 

 

ภำพที ่3-3  ทวิทศัน์อนัสวยงำมบริเวณม่อนแจ่ม 
ทีม่ำ :          

3. วถิีชีวติของชำวม้งในชุมชนหนองหอย  

  ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผกั และผลไม ้เช่น กะหล ่าปลี แครอท โกโบ ลูกบว๊ย พลบั และไมด้อกเช่น แกลดิโอลสั เป็นตน้ 
ซ่ึงการปลูกพืชไร่ ผลไมแ้ละไมด้อกเหล่าน้ีได้เร่ิมเขา้มาแทนท่ีการปลูกฝ่ินท่ีเป็นวิถีดั้ งเดิมของ
ชาวมง้ ตั้งแต่มีการเขา้มาของโครงการหลวงหนองหอย โดยโครงการหลวงจะส่งเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตร เขา้มาช่วยอบรม แนะน าวิธีการปลูก การบ ารุงรักษา การเก็บเก่ียว ตลอดจนให้ยืมเมล็ด
พนัธ์พืช ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงต่าง ๆ พอไดผ้ลผลิตก็จะน ามาหักค่าราคาของเหล่าน้ี เงินท่ีเหลือก็จะเป็น
ของผูป้ลูก วธีิการขายผลผลิตสามารถท าไดโ้ดยการน าผลผลิตมาชัง่ท่ีโครงการหลวง และจดเอาไว ้ 
หลงัจากนั้นก็จะมีรถของโครงการหลวงมาขนไปขายในเมืองท่ีศูนยข์องโครงการหลวงอีกท่ีหน่ึง 
ซ่ึงวธีิน้ีช่วยท าใหช้าวมง้ในชุมชนหนองหอยไดมี้อาชีพ และมีเงินเพียงพอท่ีจะมีวิถีการด ารงชีวิตท่ีดี
ข้ึน สภาพบา้นเรือนก็ทนัสมยัข้ึน ลูกหลานในชุมชนไดเ้ขา้ไปเรียนในเมืองมากข้ึน สุขภาพอนามยัก็
ดีข้ึน ทั้งน้ีจากการพูดคุยกบัชาวบา้นในชุมชนเห็นไดว้า่ ชาวบา้นมีทศันคติท่ีดีต่อโครงการหลวงท่ี
ช่วยท าให้พวกเขาได้มีวิถีชีวิตท่ีดีข้ึน มีความสามารถในการปลูกสร้างบ้านเรือนท่ีทนัสมยั มี
โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ เคร่ืองเสียง รวมถึงคอมพิวเตอร์ รายการทีวกี็สามารถรับชมไดจ้ากเคเบิลทีวี และเม่ือ
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เกิดอาการเจบ็ป่วยข้ึนพวกเขาจะรักษาดว้ยสมุนไพรพื้นบา้นท่ีมีปลูกในบา้น หากอาการเจ็บป่วยนั้น
รักษาดว้ยสมุนไพรพื้นบา้นหรือรักษาดว้ยวิธีการแพทยพ์ื้นบา้นไม่ไดผ้ลพวกเขาก็จะไปพบแพทยท่ี์
สถานีอนามยั หรือโรงพยาบาลในตวัเมืองเชียงใหม่ต่อไป 

                   
 ลกัษณะบา้นเรือนของชาวมง้ชุมชนหนองหอยในอดีตจะเป็นบา้นติดกบัพื้น ปิดทึบ แต่จาก
การเปล่ียนแปลงของชุมชนภายหลงัจากการเขา้มาของศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอยท าให้
พวกเขามีวถีิชีวติ และระบบเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน รวมทั้งจากการท่ีมีความเจริญทางดา้นคมนาคม ช่วยให้
สามารถติดต่อส่ือสารกบัคนพื้นราบไดง่้ายข้ึน จึงท าให้ไดรั้บอิทธิพลในเร่ืองของลกัษณะบา้นเรือน
จากคนพื้นราบเขา้มา ปัจจุบนัชาวมง้ในชุมชนหนองหอยบางส่วนท่ีมีฐานะดี จะนิยมปลูกบา้นแบบ
คนพื้นราบ ลกัษณะบา้นเป็นแบบสมยัใหม่ เป็นอิฐลว้น ๆ หรืออิฐผสมไม ้ หรือเป็นแบบเก่าของเขา
เองผสมกบัแบบใหม่ บางบา้นภายนอกดูสมยัใหม่ แต่ภายในก็ยงัคงเป็นแบบเก่าซ่ึงคงสภาพความ
เป็นมง้ดั้งเดิมอยู่ แต่เพิ่มส่ิงของเคร่ืองใช้สมยัใหม่เขา้ไป เช่น ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ เคร่ืองเล่นดีวีดี และ
คอมพิวเตอร์  เป็นตน้  

 

ภำพที ่3-4  ลกัษณะบ้ำนเรือนของชำวม้งชุมชนหนองหอยแบบเดิม 
ทีม่ำ : ผูเ้ขียน 

    ป       
 แต่เดิมนั้นผูท่ี้มีความส าคญัท่ีสุดในหมู่บา้นคือ หวัหน้าหมู่บา้นและส่วนใหญ่มกัจะมาจาก
ตระกลูท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดในหมู่บา้น         รูปแบบการปกครองของชุมชนหนอ             นไป
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จากเดิมเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการปกครองแบบทอ้งถ่ินของไทย โดยมีผูใ้หญ่บา้น หรือท่ีชาวบา้น
เรียกว่า “พ่อหลวง” เป็นผูท่ี้มีความส าคญัท่ีสุด ทั้งน้ีผูใ้หญ่บา้นในปัจจุบนัก็ยงัคงมีบทบาทไม่ต่าง
จากเดิมคือ ยงัคงมีหนา้ท่ีเป็นผูน้ าชุมชน ช่วยแกปั้ญหาความขดัแยง้ใหก้บัลูกบา้น ใหค้วามช่วยเหลือ
ลูกบา้น รวมถึงเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งส่วนราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัชาวบา้นในชุมชน 
เช่นไปประชุมร่วมกบัอ าเภอ จงัหวดั หรือประชุมร่วมกบัเจา้หน้าท่ีจากโครงการหลวงฯ แล้วน า
ข่าวสารหรือผลการประชุมท่ีไดรั้บมาแจง้ให้กบัชาวบา้นในชุมชนต่อ  ปัจจุบนัน้ีบา้นหนองหอยเก่า 
มีนายสุรินทร์  นทีไพรวลัย ์หรือ “พอ่หลวงสุรินทร์”เป็นผูใ้หญ่บา้น 

   รศึกษำ  
 จากการเขา้มาของโครงการหลวง ท าให้มีการจดัตั้ งศูนยเ์ด็กเล็กข้ึนก่อนวยัเรียนข้ึนใน
หมู่บา้น เด็กชาวมง้ในหมู่บา้นหนองหอยจึงไดรั้บการศึกษาท่ีเป็นแบบแผนมากข้ึน เด็กเหล่าน้ีไดมี้
โอกาสเรียนภาษาไทย ไดรั้บการปลูกฝังทางดา้นการปฏิบติัตนหลาย ๆ อยา่งจากศูนยเ์ด็กเล็ก และ
เม่ือเรียนจบจากศูนยเ์ด็กเล็ก พวกเขาก็จะไปเรียนชั้นประถมท่ีโรงเรียน “ เจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์2 ”  
ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีอยูใ่นสังกดัของกระทรวงศึกษาธิการ และหลงัจากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
แลว้ หากใครอยากจะศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนก็จะเขา้ไปศึกษาต่อท่ีโรงเรียนในตวัเมืองเชียงใหม่
ต่อไป ส่วนคนท่ีไม่ไดเ้ขา้ไปศึกษาต่อก็จะออกมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือปลูกพืชไร่ ตาม
อยา่งบรรพบุรุษ 

ภำษำ  
 ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยแห่งน้ีเขา้ใจทั้งภาษาไทยกลางและภาษาเมืองเชียงใหม่ ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากการท่ีพวกเขาไดติ้ดต่อกบัคนพื้นราบไดม้ากข้ึน การไดดู้โทรทศัน์ ฟังวิทยุ รวมถึงการท่ี
เด็ก ๆ รุ่นใหม่ไดมี้โอกาสเขา้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบจากโรงเรียน จึงท าให้ชาวบา้นในชุมชน
หนองหอยแห่งน้ีสามารถส่ือสารกบัคนพื้นราบไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะวยัรุ่นท่ีสามารถส่ือสารได้
เป็นอยา่งดีพดูไดช้ดั แต่ผูสู้งอายบุางส่วนท่ีอายมุาก ๆ ท่ีไม่สามารถใชภ้าษาไทยกลางหรือภาษาเมือง
เชียงใหม่ไดก้็ยงัพอมีอยูบ่า้ง  

                   
 แต่เดิมชาวมง้มีความเช่ือหรือนบัถือผี (animism) ผสมกบัการบูชาบรรพบุรุษ และเช่ือใน
เร่ืองของอ านาจเหนือธรรมชาติ (นีรนุช,2534: 91) แต่ปัจจุบนัน้ีชาวบา้นบางส่วนไดเ้ปล่ียนมานบัถือ
ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์โดยจะเห็นไดว้า่ในหมู่บา้นหนองหอยใหม่น้ีมีทั้งโบสถ์ของศาสนา
คริสต์ และมีส านกัสงฆ์ของศาสนาพุทธท่ีไดส้ร้างข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2529 ซ่ึงอุปถมัภ์
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โดยพระวิรุฬห์ธรรมโกวิท เจา้อาวาสวดัเจดียส์ถาน อ.แม่ริม ส านกัสงฆแ์ห่งน้ีมีบทบาทในหมู่บา้น
คืออบรมสั่งสอนและเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชาวบา้น รวมถึงการร่วมพฒันาหมู่บา้น ช่วยเหลือ
ชาวบา้น และสงเคราะห์เด็กยากจน 
    ในเร่ืองของความเช่ือในอ านาจเหนือธรรมชาติก็ยงัคงมีอยู ่ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีชาวบา้น
ในชุมชนหนองหอยยงัคงใช้วิธีการท านายดว้ยกระดูกไก่เม่ือมีอาการเจ็บป่วย เพื่อให้ทราบวา่เป็นผี
ตนใดท่ีมาท าให้คนผูน้ั้นเกิดอาการเจ็บป่วย และจะสามารถรักษาได้หรือไม่ หรือจะต้องรักษา
อย่างไร12 นอกจากน้ีชาวบา้นในชุมชนหนองหอยยงัคงให้ความส าคญักบัพิธีกรรมตามความเช่ือ
ดั้งเดิมอยู่มาก เช่น เม่ือมีการเจ็บป่วยก็จะมีการท าพิธีเรียกขวญั(ฮอ้งขวญั)  การท าพิธีอวัเนง้ และ
พิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิด การตาย เป็นตน้  

กำรแต่งกำย 
 มง้เป็นชาวเขาเผา่เดียวท่ีรู้จกัใช้ปาเต๊ะท าลวดลายบนเส้ือผา้ ซ่ึงผูห้ญิงจะเกลา้ผมมวยใหญ่
และนุ่งกระโปรงพลีท นิยมใชเ้คร่ืองเงินประดบัประเภทก าไลมือ และก าไลคอ ซ่ึงเส้ือผา้ท่ีสวมใส่มี
ลวดลายสวยงาม และมีราคาค่อนขา้งแพง 
 1) กำรแต่งกำยชุดม้งผู้หญงิ 

เส้ือผูห้ญิงมง้จะนิยมในการปักตามขอบชายเส้ือใหมี้สีสันสวยงาม ดงัน้ี 
1.1 ผ้ำพนัเอว จะมีจ านวน 2 ช้ิน ดงัน้ี 

      ช้ินท่ี 1 จะเป็นผา้ด าลว้นยาวประมาณ 1 – 2 วา และมีความกวา้งประมาณ 1 คืบ ผา้พนั
เอวจะใชส้ าหรับพนัทบับริเวณขอบกระโปรงกบัชายเส้ือ  

      ช้ินท่ี 2 เรียกวา่ เสย ์ใชพ้นัทบัช้ินท่ี 1 จะมีพูแ่ละลายปักอยูด่า้นหนา้  
             1.2  กระโปรง จะนิยมใชผ้า้ดิบสีขาวท่ีมีความยาวประมาณ 3 – 4 วา มาแต่งลวดลายแลว้
เยบ็ติดกบัผา้ปัก จากนั้นจึงท าการจบักลีบให้ทัว่ทั้งผืนกระโปรง การสวมใส่จะใชว้ิธีพนักระโปรง
รอบเอวแลว้ใชป้ลายเช้ือทั้ง 2 ดา้นมดัใหแ้น่น  

ปัจจุบันชุดชาวม้งเขียวของผู ้หญิงได้ท าการประยุกต์ใช้ท่ีแตกต่างไปจากชุดดั้ งเดิม  
เน่ืองจากภาวะทางด้านเศรษฐกิจรวมทั้ งการท่ีจะต้องออกไปท าไร่ จึงท าให้ไม่มีเวลาในการ
จดัเตรียมชุดส าหรับสวมใส่ในวนัปีใหม่หรือในวนัท่ีจะกระท าพิธีต่าง ๆ จากภาวะของเวลาท่ีมีจ  ากดั
และมีน้อยลงนั้นท าหญิงสาวชาวมง้เขียวท าการประยุกต์ใช้การแต่งกายดว้ยการไปซ้ือกระโปรง
แบบส าเร็จรูปท่ีมีขายอยูใ่นเมืองหลวงแลว้น ามาตกแต่งใหส้วยงามในภายหลงั  

 

                                                           
12 สมัภาษณ์นายซวั นทีไพรวลัย.์ 27 มกราคม 2553.  
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2) กำรแต่งกำยชุดม้งผู้ชำย 
    เส้ือมง้ชายในแบบดั้งเดิมนั้นจะใช้ผา้สีด า น ามาปักลวดลายดว้ยโทนสีท่ีเน้นสีฉูดฉาด 

เช่น สีส้ม สีฟ้า สีเหลือง โดยจะนิยมปักลวดลายตามขอบชายเส้ือหรือตามขอบแขนเส้ือ ลกัษณะ
ของตวัเส้ือจะเป็นเส้ือเอวลอย  ส่วนใหญ่แลว้ผูสู้งอายุของชาวมง้จะนิยมใส่มากกวา่ชาวมง้รุ่นหนุ่ม
สาว  
                2.1 เส้ือมง้ชายท่ีนิยมสวมใส่ในปัจจุบนั ลกัษณะของตวัเส้ือจะเป็นผา้สีด าปักลายฉูดฉาด
ตกแต่งลวดลายตามท่ีผูส้วมใส่ตอ้งการ  
                2.2 ผา้พนัเอวของมง้ชาย  ตวัผา้จะมีสีด ายาวประมาณ 2 วา และกวา้งประมาณ 1 คืบ ดา้น
ปลายของผา้พนัเอวทั้ง 2 ดา้นจะปักลวดลาย เม่ือสวมใส่จะใส่ปลายทั้งสองดา้นเขา้มาประกบกนั 
                2.3 กางเกงของมง้ชายจะเป็นผา้พื้นสีด า มีการปักลวดลายให้เป็นดอกต่างๆ ตรงบริเวณ
ปลายขากางเกงทั้ง  2  ขา้ง  ลกัษณะของรูปทรงกางเกงจะมีเป้ากางเกงท่ีค่อนขา้งมีความยาวเป็น
อยา่งมาก 

เน่ืองจากในปัจจุบนัวฒันธรรมการแต่งกายของชาวมง้ชายเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปจาก
แบบดั้งเดิม ทั้งท่ีเป็นรูปแบบของตวัเส้ือและสีสันของเส้ือผา้ สาเหตุก็เพื่อให้เขา้กบัยุคกบัสมยัท่ี
เปล่ียนไปรวมทั้งการท่ีไดรั้บส่ือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ส่ือทางโทรทศัน์ เป็นตน้ อีกทั้งจากการท่ีได้
ไปพบปะสังสรรค์กับชาวบ้านในพื้นราบ ก็มีผลท าให้รูปแบบในการแต่งกายของชาวม้ง
เปล่ียนแปลงไป โดยมีการผสมผสานระหว่างเส้ือกบักางเกงแบบใหม่ๆ เช่นมีการสวมเส้ือยืดใส่
กางเกงมง้ หรือใส่เส้ือมง้แต่สวมกางเกงยีนส์ ซ่ึงส่วนมากแล้วการเปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ีมกัจะ
เกิดข้ึนในหมู่ของวยัรุ่นเป็นส่วนใหญ่   

ในกระแสวฒันธรรมท่ีเปล่ียนไปและมีการรับเอาวฒันธรรมสมยัใหม่เขา้มาสู่ชุมชนโดย
กลุ่มชาวมง้รุ่นใหม่ ท าใหรู้ปแบบการด าเนินชีวิตและการแต่งกายมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมบา้ง 
อย่างไรก็ตามชาวมง้ส่วนใหญ่ ยงัคงรักษารูปแบบประเพณีวฒันธรรมดั้งเดิมเอาไวไ้ดอ้ย่างเหนียว
แน่นและร่วมกนัรักษาเอาไวเ้ป็นอยา่งดี ทั้งยงัสามารถน าเอาวฒัธรรมแบบใหม่ไปประยุกต์ให้เขา้ก
กบัวฒันธรรมดั้งเดิมโดยท่ีวฒันธรรมเดิมไม่ไดเ้สียคุณค่าไปแต่อยา่งใด 

ระบบควำมเช่ือของชำวม้งในชุมชนหนองหอย 

  ชาวมง้มีความเช่ือในเร่ืองผี  นับถือผีและวิญญาณของบรรพบุรุษ  มีระบบความเช่ือใน
อ านาจเหนือธรรมชาติ ซ่ึงอ านาจเหนือธรรมชาติน้ีสามารถให้คุณและโทษแก่ชาวมง้ได ้ทั้งน้ีอยู่ท่ี
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การปฏิบติัต่อผีและวิญญาณเหล่านั้นว่าชาวมง้ผูใ้ดหรือกลุ่มใดท่ีกระท าการบูชาถูกตอ้งตรงตาม
โบราณประเพณีท่ีสืบทอดกนัมา 
 ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยมีการนับถือผีเป็นส่วนใหญ่ และมีส านักสงฆ์ตั้งอยู่ห่างไกล
ออกไปจากตวัหมู่บา้นทั้งก่อนและเลยห่างไกลออกไปจากหมู่บา้น ถึงแมช้าวมง้ส่วนใหญ่จะนบัถือ
ศาสนาพุทธตามกฏหมาย แต่ก็ยงัคงรักษาความเช่ือในการนบัถือผีและวิญญาณบรรพบุรุษ ดงัท่ีเคย
ปฏิบติัสืบต่อกนัมา ยกเวน้กลุ่มชาวมง้ท่ีหันไปนบัถือศาสนาคริสต์ ท่ีเช่ือในอ านาจของพระเจา้ว่า
เป็นส่ิงสมบูรณ์สูงสุด  มีอ านาจท่ีสุดในฐานะผูท้รงสร้างโลกและมนุษย ์แต่ชาวมง้เหล่าน้ีก็ยงัคง
กราบไหวผ้บีรรพบุรุษเช่นกนั  

กำรสำธำรณสุข 
 แต่ก่อนนั้น เม่ือเกิดอาการเจ็บป่วย ชาวบา้นในชุมชนหนองหอยมกัจะใช้วิธีรักษาด้วย
สมุนไพรพื้นบา้น หรือประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยนั้น ๆ แต่ในปัจจุบนั
ท่ีความเจริญเขา้มาท าใหก้ารเดินทางลงไปรักษาท่ีโรงพยาบาลในเมือง หรือไปสถานีอนามยัสะดวก
ข้ึน ชาวบ้านส่วนใหญ่ จึงนิยมท่ีจะเดินทางเขา้ไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลหรือสถานีอนามยั
มากกว่าท่ีจะใช้วิธีการรักษาตามแบบการแพทยพ์ื้นบา้นเหมือนในอดีต เช่น ผูห้ญิงมง้ท่ีหมู่บา้นน้ี 
เวลาจะคลอดลูกก็จะไปคลอดท่ีโรงพยาบาลในอ าเภอแม่ริม ไม่ท าคลอดกนัเองแบบเดิมอีกแลว้ แต่
ถา้ไปหาหมอสมยัใหม่แลว้ยงัไม่หาย พวกเขาก็จะกลบัมารักษาดว้ยพิธีกรรมแบบเดิมอีกคร้ังหน่ึง 
 จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นท่ีบา้นหนองหอย เก่ียวกับระบบการแพทย์พื้นบา้นใน
ชุมชนหนองหอย พบวา่กลุ่มผูสู้งอายุยงัให้ความส าคญักบัการรักษาอาการเจ็บป่วยดว้ยการแพทย์
พื้นบา้น เช่นการใช้สมุนไพร หรือการให้หมอสมุนไพรในชุมชนรักษา โดยอาการเจ็บป่วยท่ีส่วน
ใหญ่ยงัใชส้มุนไพรรักษาคือ อาการปวดหวั ปวดทอ้ง การมีไขต้  ่า ๆ หรือกระดูกหกัก็ยงัคงใชว้ิธีการ
เขา้เฝือกดว้ยวธีิพื้นบา้นโดยการใชส้มุนไพรท่ีปรุงโดยแพทยพ์ื้นบา้น ในขณะท่ีกลุ่มวยัรุ่นในชุมชน
ไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการรักษาอาการป่วยดว้ยการแพทยพ์ื้นบา้นมากนกั เน่ืองจากส่วนใหญ่เขา้
ไปเรียนหนงัสือในเมือง เม่ือมีอาการเจ็บป่วยเกิดข้ึนก็มกัจะใช้ยาแผนปัจจุบนัหรือไปพบแพทยท่ี์
โรงพยาบาลมากกว่า และจะกลบัมารักษากบัแพทยพ์ื้นบา้นในชุมชนก็ต่อเม่ือการรักษาดว้ยแพทย์
แผนปัจจุบนัไม่ไดผ้ล ซ่ึงก็ไม่ไดเ้ป็นความสมคัรใจของเด็กเอง หากแต่เป็นการตดัสินใจโดยพ่อแม่
หรือญาติพี่นอ้งของเด็ก หรือในบางกรณีก็อาจจะเป็นการรักษาดว้ยวิธีผสมผสานทั้งการแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัและการแพทยพ์ื้นบา้น เช่นการด่ืมยาท่ีปรุงจากสมุนไพรหลงัจากการไดรั้บการผ่าตดัจาก
แพทยใ์นโรงพยาบาล เพื่อรักษาอาการไข ้13  

                                                           
13 สมัภาษณ์นายตอง  เตชะเลิศพนา. 27 มกราคม 2553. 
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จากแนวคิดเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่าชาวม้งในชุมชนหนองหอยแห่งน้ี ยงัคงไม่ละทิ้งแนว
ทางการรักษาอาการเจบ็ป่วยดว้ยการแพทยพ์ื้นบา้น ไม่วา่จะเป็นการใชส้มุนไพรท่ีมีปลูกอยูใ่นบา้น 
หรือการรักษาดว้ยแพทยพ์ื้นบา้นซ่ึงเป็นคนในชุมชนของตนเอง เพียงแต่พวกเขาไดน้ าเอาภูมิปัญญา
พื้นบา้นมาผสมผสานกบัการแพทยส์มยัใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




