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1. ที่มาและความสำคัญของป้ญหา
การศึกษาที่ผ่านมาสันนิษฐานว่าชนชาติม้งน่าจะอพยพมาจากที่ราบสูงธิเบต ไซบีเรีย และมองโกเลีย 

เข้าสู่ประเทศจีน และตั้งหลักแหล่งอยู่แถบลุ่มแม่นํ้าเหลือง (แม่นํ้าฮวงโห) เมื่อราว 3,000 ปีมาแล้ว กษัตริย์ 
จีนในราชวงศ์เหม็งได้ ปราบปรามทำให้ชาวม้งยอมจำนนและยอมรับวัฒนธรรมของจีน แต่ในที่สุดชาวม้ง 
เริ่มอพยพถอยร่นสู่ ทางใต้และกระจายเป็นกลุ่มย่อย บางกลุ่มได้เดินทางกลับขึ้นอยู่บนที่สูงป่าเขาในแคว้น 
สิบสองจุไทย สิบสองปนนา และอีกกลุ่มได้อพยพไปตามทิศตะวันออกเฉียงเหนือของราชอาณาจักรลาว 
บริเวณทุ'งไหหิน(ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)ต่อมานายพลวังปอได้รวบรวมม้งและ 
อพยพเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อประมาณ พ.ศ. 2400 เป็นต้นมา

เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ม้งได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามภูเขาสูง หรือที่ราบเชิงเขาในเขตพื้นที่จังหวัด 
เชียงราย พะเยา น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำปาง กำแพงเพชร เลย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และ 
ตาก มีจำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 151,080 คน ชาวม้ง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ม้งดำ (ม้งเขียว, ม้งนํ้า 
เงิน) ม้งด๊าว (ม้งขาว) และม้งลาย ( ม้งกั๊วมะบา) ม้ง กระจัดกระจายกันอยู่เกือบทุกพื้นทั่ในประเทศ1ไทย1 บาง 
กลุ่มตั้งถิ่นฐานอยู่ตามพื้นที่ที่ใกล้ความเจริญ เช่น ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนอง 
หอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ชาวม้งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้วยการทำไร'เลื่อนลอย ปลูก^นบนพื้นที่สูงกว่าระดับนาทะเล 
ปานกลางประมาณ 1,000 -2,000 เมตรขึ้นไป และในเขตพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยมี5  5  q j

พื้นที่ทำไร่^นประมาณ 400 -500 ไร'ซึ่งเป็นป้ญหาสำคัญ เพราะเป็นแหล่งปลูก^นที่อยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่ 
มากที่สุด สลับกับการปลูกข้าวไร่และกะหลํ่าปลี จึงทำให้ หน่วยปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนเล็งเห็นi 'บ่ ct|
ป้ญหาดังกล่าวจึงเริ่มเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ในพื้นที่ พร้อมกับให้การศึกษาและรักษาความปลอดภัยให้กับ 
ชาวเขาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2502 และในปี พ .ศ. 2512 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรหมู'บ้านหนองหอยและทรงมีพระราชดำริ ว่า “... ควรจะมีการ 
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรด้วย ...” กรมป่าไม้ได้จัดส่งบุคลากรของกรมเข้าร่วมงานกับหน่วยพัฒนาและ 
สงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านเพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ<น 1
ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมอนามัยและคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนกระทั่งในปี 2517 เหลือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามปกติ คือ กรมป่าไม้ 
และกรมประชาสงเคราะห์ ต่อมาในปีเดียวกันหม่อมเจ้าภีศเดชรัชนีองค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงทรง

1 สมัย สุทธิธรรม, 2541, สารคดีชีวิตของชนกลุ่มน้อยบนดอยสง ะ แม้ว, กรุงเทพ ฯ : บริษัท เลิฟแอนด์ลิพเพรสจ ิ, ,  4 จิเ 7 9
จำกัด, หน้า 7-11.
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เห็นว่าหม่บ้านหนองหอย มีประชากรเพิ่มขึ้นและมีการปลกส่นมาก ท้ัง  ๆ ที่ตั้งอย่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ และ<บ่ <บ่  I

ได้มีการขยายหมู่บ้านออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านหนองหอยเก่าและหมู่บ้านหนองหอยใหม่ สมควรที่ 
มลนิธิโครงการหลวงจำเป็นต้องเข้าไปมีบทบาทในการแก้ป้ญหาต่าง  ๆ จึงเป็นจดเริ่มต้นการปฏิบัติงานของ<บ่ นิ ■ จ ิ ct|
“ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ” จนถึงป้จจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
เกษตรกรรมด้วยการนำพืชเศรษฐกิจใหม่  ๆ ทดแทนการปลกส่นและทำไร่เลื่อนลอย เพื่ออนรักษ์ฬ่ I <บ่ i
ทรัพยากรธรรมชาติ ต้นนํ้าลำธารและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น เพื่อยกสภาพความเป็นอยู่ของชาวเขา 
ให้ดีขึ้นทัดเทียมคนพื้นราบ นอกจากนี้ยังทำเพื่อพัฒนาชาวเขาให้มีความสำนึกในความเป็นไทย ยึดมั่นใน 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สำนักงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหอยเก่า หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แรม 
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย เป็นเขาสูงมีที่ราบ 
ตามหบเขา สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,200 เมตร อุณหภมิเฉลี่ย 21 องศาเซลเซียส มีหม่บ้านในความชุ่  <บ่ 5 q  <บ่ <บ่

รับผิดชอบทั้งหมด 5 หมู่บ้าน คือ บ้านสามหลัง บ้านหนองหอ ยเก่า บ้านหนองหอยใหม่ บ้านแม่ขิและบ้าน 
ปางไฮ ครอบคลมพื้นที่ 11,875 ไร่ ประชากร 2,007 คน 442 ครอบครัว ประกอบด้วยชาวพื้นเมืองและ 
ชาวเขาเผ่าต่าง  ๆ ได้แก่ ม้ง ลีซอ และจีนฮ่อ จากบทสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงI <บ่
หนองหอยกล่าวว่าในพื้นที่โครงการ หลวงแห่งนี้มีชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่มากที่สุด 2 ศูนย์พัฒนาโครงการ 
หลวงหนองหอยแห่งนี้'รับผิดชอบดูแลงานพัฒนาด้านต่าง  ๆ ได้แก่ งานส่งเสริม งานวิจัย งานสาธิต และงาน<บ่ I
ผลิตเมล็ดพันธุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริม การปลูกพืชหลักของโครงการหลวงแห่งนี้มี 4 ประเภท 
คือ พืชผัก (โกโบ้ ผักกาดหางหงส์ ผักกาดหอมห่อ ฯลฯ ) ไม้ผล (ท้อ กาแฟ พลัม และบ๊วย ) ไม้ตัดดอก 
(แกลดิโอลัส และสแตติสเพอริซิอาย ) และดอกไม้แห้ง นอกจากนี้โครงการหลวงหนองหอยยังเป็นส่วน 
หนึ่งของเสันทางท่องเที่ยวสายแม่ริม -  สะเมิง -  หางดง เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถขั บรถเป็นวงกลมได้ 
สะดวก ตามเสันทางดังกล่าวมีเสันทางท่องเที่ยวธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ เช่น จุดชมวิวม่อนล่อง จุดชม 
วิวม่อนดอย นาตกตาดหมอกและนาตกวังฮาง มีโรงแรม ที่พักและรีสอร์ทจำนวนมาก ขณะเดียวกันศูนย์ 
พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยเป็นศูนย์รวมของโครงการหลวงถึง 7 เสันทาง

การพัฒนาของโครงการหลวงทำให้คุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตของชาวเขาดีขึ้น หลายประการ เช่น 
อาชีพ รายได้ การศึกษา และเนื่องด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของโครงการหลวงที่ต้องการเข้ามาพัฒนาให้ 
ชาวเขาเลิกปลูก^นและทำไร่เลื่อนลอยเท่านั้น จึงทำให้ประเพณีและวัฒนธรร มของชนเผ่าต่าง  ๆ โดยเฉพาะqj  I

ชาวเขาเผ่าม้งซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดของพื้นที่โครงการหลวงหนองหอย ยังคงปรากฏอยู่ใน 
ป้จธุบัน ประเพณีที่สำคัญของชาวเขาเผ่าม้งได้แก่ ประเพณีปีใหม่ม้ง ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีเกี่ยวกับ

2   % o' a; OS ๙วลาวรรณ ขอมา, 2551, เจ้าหน้าทศนยพฒนาไครงการหลวงหนองหอย, สมภาษณ.5 5 qj  5
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การตาย ประเพณีอยู่กรรม ประเพณีการเลี้ยงผี เป็นต้น3 ซึ่งประเพณีเหล่านี้มีความน่าสนใจอย่างยิ่งที่จะทำ 
การวิจัยเพราะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเผ่าของชาวม้ง นอกจากนี้จากการ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการหลวงแม่ 
สาใหม่ ซึ่งเป็นโครงการหลวงที่ตั้งอยู่บนเสันทางท่องเที่ยวโครงการหลวงเสันทางที่ 3 (หนองหอย แม่สา 
ใหม่ ปา งดะ แม่แพะ ทุ'งเรา ทุ่งเริง ห้วยเสี้ยว ) และการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชาวม้ง พบว่า 
พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่าง  ๆ ของภาคเหนือยังไม'มีการศึกษาวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม'บ่ I
ผ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเพณีต่าง  ๆ ของชาวม้งที่ยังถือปฏิบัติสืบมาจนป้จจบันในสังคมยุคโลกากิ'บ่ ■ ct| q q
วัตน์ และเปลี่ยนแปลงจากประเพณีตั้งเดิมมากน้อยเพียงใด บางประเพณีได้สูญหายหรือผสมผสานกลมกลืน 
กับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีของชาวม้งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 
หนองหอยและเป็นการรื้อฟืนองค์ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป

2. วัตถประสงค์ของโครงการวิจัย
2.1 เพื่อทราบถึงประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวม้งในสังคมยุคโลกาภิวัตน์
2.2 เพื่อรื้อฟืนองค์ความรู้ด้านประเพณีและส่งต่อให้อนุชนรุ่นหลังของชาวม้ง
2.3 เพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้และนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

3. ขอบเขตการศึกษาวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวม้ง
ขอบเขตด้านประชากร ชาวม้ง ในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม 

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตพื้นที ่ ในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่

4. สมมตรานการศกษา«0

ประเพณีชีวิตชาวม้งมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อการดำรงอยู่ทางอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ บนกระแส 
ความเปลี่ยนแปลงของยุคโลกากิวัตน์

3 องค์การมหาชน, 2548,ศนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ,โครงการเตรียมความพร้ อมของชุมชนเพื่อจัดการ’  ’  q |  ’  q

ท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, มปท, หน้า 44.q j  5 5



4

5. วิธีการดำเนินการวิจัย
การเก็บข้อมูลด้านเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลและเอกสารจากแหล่ง 

ต่างๆ ทางด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเอกสารจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตม้ง

การศึกษาภาคสนาม (Field Research) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
และสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ทั้งทางตรงและทางอ้อม เข้าร่วมกิจกรรมการประกอบ พิธีกรรม เช่น การเลี้ยง 
ผี ประเพณีปีใหม่ของชาวม้ง และใช้แบบสัมภาษณ์ทำ การสัมภาษณ์ ได้แก่ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมอผีประจำ หมู่บ้าน ผู้เฒ่าผู้แก'ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ รวมทั้ง 
ครู เยาวชน และผู้รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีม้ง

6. ขั้นตอนในการศึกษาวิจัย
1. การเก็บรวบ รวมข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารที่เกี่ยวกับประเพณีแและวัฒนธรรมของ 

ชาวม้ง และ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในด้านประเพณชีวิตม้ง
2. การสัมภาษณ์ โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและสังเกตแบบไม'มีส่วนร่วมชาวม้งบ้าน 

หนองหอยและบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
3. การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำ มาวิเคราะห์และเรียบเรียงเสนองรายงานการวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร (Documentary 

Analysis) โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสาร จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม'มีส่วนร่วม และจากการ 
สัมภาษณ์ บุคคลในกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้นำหมู'บ้าน ผู้ช่วย หมอผีประจำ หมู'บ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ชาวบ้าน ครู 
เยาวชน และผู้รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น มาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพื่อหาคำตอบในการศึกษาวิจัย

5. สรุปและเขียนรายงาน

_ I ^ ๔/4___ _ ไเ!7. ประไยชนทคาดว่าจะเดรบ
1. ทำให้ได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีของชาวม้ง
2. ได้บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

อย่างน้อย 1 เร่ือง
3. ได้บทความทางวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่าง 

น้อย 1 เรื่องได้องค์ความรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับโครงการ 
หลวงหนองหอยและที่อื่น ๆ




