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อาจารย์วาทินี คุม้ แสง

วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย เพื่อทราบถึงประเพณี ที่เกี่ยวกับวิถีชีวติ ของชาวม้งในสังคม
ยุคโลกาภิวตั น์ , เพื่อรื้ อฟื้ นองค์ความรู ้ดา้ นประเพณี และส่ งต่อให้อนุชนรุ่ นหลังของชาวม้ง และเพื่อนาองค์
ความรู้มาประยุกต์ใช้และนาไปสู่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ขอบเขตด้ านเนือ้ หา ศึกษาประเพณี
ที่เกี่ยวกับวิถีชีวติ ของชาวม้ง ขอบเขตด้ านประชากร ชาวม้ง ในเขตพื้นที่ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงหนอง
หอย ตาบลแม่แรม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ ในเขตพื้นที่ศูนย์พฒั นาโครงการหลวง
หนองหอย ตาบลแม่แรม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ดาเนินการวิจัยด้ วย การสัมภาษณ์ผใู ้ หญ่บา้ น
ชาวบ้าน ครู ใหญ่ ผูอ้ าวุโสของหมู่บา้ น , สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วมในงานประเพณี ใน
เขตพื้นที่ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงหนองหอย ตาบ ลแม่แรม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา
Objectives of this study were for understanding about traditional and lifestyles of Hmong
communities in this globalization, reintroducing the body knowledge and transferring them to the next Hmong
generations. They were applied for improving the cultural tourism. Scopes of this study were about the traditions
of one’s way of life of Hmong communities. Scopes of population: Hmong communities were living at the Nong
Hoi Royal Project Development Center, Mae Ram Sub–District, Mae Rim District, Chiang Mai Province .
Methodology of this study was by interviewing the head of Hmong communities, people in
sub-district, a senior teacher, and Hmong seniors. Observational data were collected by staying together
(participant observational data) and without staying when there were Hmong festivals (non-participant
observational data) at the Nong Hoi Royal Project Development Center, Mae Ram Sub–District, Mae Rim
District, Chiang Mai Province. This observational research was called descriptive research.
Results of the study were shown that there were two types of Hmong traditions. The first one
was about the community tradition for example the Hmong New Year festival. It was contained with
happiness, enjoyable and celebrations of changing the Buddhist era. Moreover, they had the thank you parties
that were for respected ghosts, their ancestors, and ghost protectors for plants growth and plentiful yields. For this
tradition, they had many plays; for example throwing the balls, game face and the Wooden Kart Racing. The
second one was about live tradition for example the tradition of the babies. Babies had to be morale and name.
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For the boys, they had two names in different periods. The first one was created when they were born and the
second one was used in wedding ceremony. Then they were changed statuses from the boys to men. About the
girls, they had named once when they were born. Wedding festivals, spouses could come from the different clan.
They had lived together before having the wedding celebrations. However, they had to respect to the ghosts and
woman parents. All activities in the wedding ceremony were over Peasea. Traditional funerals were the private
traditions and expressed about gratitude to the dead parents. The Inherited knowledge of Hmong traditions were
done by transferring every step of Hmong activities to children of men. Also, for children of women, they had to
learn about food and their apparels.

คาสาคัญ : ประเพณี , ม้ง , ชาวเขา
ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาที่ผา่ นมาสันนิษฐานว่าชนชาติมง้ น่าจะอพยพมาจากที่ราบสู งธิ เบต ไซบีเรี ย และมองโกเลีย
เข้าสู่ ประเทศจีน และตั้งหลักแหล่งอยูแ่ ถบลุ่มแม่น้ าเหลือง (แม่น้ าฮวงโห) เมื่อราว 3,000 ปี มาแล้ว กษัตริ ย ์
จีนในราชวงศ์เหม็งได้ปราบปรามทาให้ชาวม้งยอมจานนและยอมรับวัฒนธรรมของจีน แต่ในที่สุดชาวม้ง
เริ่ มอพยพถอยร่ นสู่ ทางใต้และกระจายเป็ นกลุ่มย่อย บางกลุ่มได้เดินทางกลับขึ้นอยูบ่ นที่สูงป่ าเขาในแคว้น
สิ บสองจุไทย สิ บสองปันนา และอีกกลุ่มได้อพยพไปตามทิศตะวันออกเฉี ย งเหนือของราชอาณาจักรลาว
บริ เวณทุ่งไหหิ น (ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ) ต่อมา นายพลวังปอ ได้รวบรวมม้งและ
อพยพเข้าสู่ ประเทศไทยเมื่อประมาณ พ.ศ. 2400 เป็ นต้นมา
เมื่อเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทย ม้งได้ต้ งั ถิ่นฐานอยูต่ ามภูเขาสู ง หรื อที่ราบเชิงเขาในเขตพื้นที่จงั หวัด
เชียงราย พะเยา น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลาปาง กาแพงเพชร เลย พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ สุ โขทัย และ
ตาก มีจานวนประชากรทั้งสิ้ นประมาณ 151,080 คน ชาวม้ง แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ ม้งดา (ม้งเขียว, ม้งน้ า
เงิน) ม้งด๊าว (ม้งขาว) และม้งลาย ( ม้งกัว๊ มะบา) ม้ง กระจัดกระจายกันอยูเ่ กือบทุกพื้นที่ในประเทศไทย บาง
กลุ่มตั้งถิ่นฐานอยูต่ ามพื้นที่ที่ใกล้ความเจริ ญ เช่น ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่ของศูนย์พฒั นาโครงการหลวงหนอง
หอย ตาบลแม่แรม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ชาวม้งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้วยการทาไร่ เลื่อนลอย ปลูกฝิ่ นบนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ าทะเล
ปานกลางประมาณ 1,000 -2,000 เมตรขึ้นไป และในเขตพื้นที่ของศูนย์พฒั นาโครงการหลวงหนองหอยมี
พื้นที่ทาไร่ ฝิ่นประมาณ 400 - 500 ไร่ ซึ่ งเป็ นปั ญหาสาคัญ เพราะเป็ นแหล่งปลูกฝิ่ นที่อยู่ ใกล้เมืองเชียงใหม่
มากที่สุด สลับกับการปลูกข้าวไร่ และกะหล่าปลี จึงทาให้หน่วยปฏิบตั ิการตารวจตระเวนชายแดนเล็งเห็น
ปั ญหาดังกล่าวจึงเริ่ มเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ในพื้นที่ พร้อมกับให้การศึกษาและรักษาความปลอดภัยให้กบั
ชาวเขาที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2502 และในปี พ .ศ. 2512
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จเยีย่ มราษฎรหมู่บา้ นหนองหอยและทรงมีพระราชดาริ ว่า “... ควรจะมีการ
ส่ งเสริ มอาชีพด้านการเกษตรด้วย...” กรมป่ าไม้ได้จดั ส่ งบุคลากรของกรมเข้าร่ วมงานกับหน่วยพัฒนาและ
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สงเคราะห์ชาวเขา กรมปร ะชาสงเคราะห์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ประจาหมู่บา้ นเพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กรมอนามัยและคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนกระทัง่ ในปี 2517 เหลือหน่วยงานที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ตามปกติ คือ กรมป่ าไม้
และกรมประชาสงเคราะห์ ต่อมาในปี เดียวกันหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ทรง
เห็นว่าหมู่บา้ นหนองหอย มีประชากรเพิ่มขึ้นและมีการปลูกฝิ่ นมาก ทั้ง ๆ ที่ต้ งั อยูใ่ กล้ตวั เมืองเชียงใหม่ และ
ได้มีการขยายหมู่บา้ นออกเป็ น 2 หมู่บา้ น คือ หมู่บา้ นหนองหอยเก่าและห มู่บา้ นหนองหอยใหม่ สมควรที่
มูลนิธิโครงการหลวงจาเป็ นต้องเข้าไปมีบทบาทในการแก้ปัญหาต่าง ๆ จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นการปฏิบตั ิงานของ
“ ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงหนองหอย ” จนถึงปั จจุบนั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมด้วยการนาพืชเศรษฐกิจใหม่ ๆ ทดแทนก
ารปลูกฝิ่ นและทาไร่ เลื่อนลอย เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ต้นน้ าลาธารและปรับปรุ งสภาพแวดล้อมให้ดีข้ ึน เพื่อยกสภาพความเป็ นอยูข่ องชาวเขา
ให้ดีข้ ึนทัดเทียมคนพื้นราบ นอกจากนี้ยงั ทาเพื่อพัฒนาชาวเขาให้มีความสานึกในความเป็ นไทย ยึดมัน่ ใน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
สานักงานศูนย์พฒั นาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งอยูท่ ี่บา้ นหนองหอยเก่า หมู่ที่ 7 ตาบลแม่แรม
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของศูนย์พฒั นาโครงการหลวงหนองหอย เป็ นเขาสู งมีที่ราบ
ตามหุ บเขา สู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,200 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 21 องศาเซลเซียส มีหมู่บา้ นในความ
รับผิดชอบทั้งหมด 5 หมู่บา้ น คือ บ้านสามหลัง บ้านหนองหอยเก่า บ้านหนองหอยใหม่ บ้านแม่ขิและบ้าน
ปางไฮ ครอบคลุมพื้นที่ 11,875 ไร่ ประชากร 2,007 คน 442 ครอบครัว ประกอบด้วยชาวพื้นเมืองและ
ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ได้แก่ ม้ง ลีซอ และจีนฮ่อ จากบทสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์พฒั นาโครงการหลวง
หนองหอยกล่าวว่าในพื้นที่โครงการหลวงแห่งนี้มีชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยูม่ ากที่สุด ศูนย์พฒั นาโครงการหลวง
หนองหอยแห่งนี้รับผิดชอบดูแลงานพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานส่ งเสริ ม งานวิจยั งานสาธิ ต และงานผลิต
เมล็ดพันธุ์ โ ดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการส่ งเสริ ม การปลูกพืชหลักของโครงการหลวงแห่งนี้มี 4 ประเภท คือ
พืชผัก (โกโบ้ ผักกาดหางหงส์ ผักกาดหอมห่อ ฯลฯ )ไม้ผล (ท้อ กาแฟ พลัม และบ๊วย ) ไม้ตดั ดอก (แกลดิ
โอลัส และสแตติสเพอริ ซิอาย ) และดอกไม้แห้ง นอกจากนี้โครงการหลวงหนองหอยยังเป็ นส่ วน หนึ่งของ
เส้นทางท่องเที่ยวสายแม่ริม – สะเมิง – หางดง เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถขับรถเป็ นวงกลมได้สะดวก
ตามเส้นทางดังกล่าวมีเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติหลากหลายรู ปแบบ เช่น จุดชมวิวม่อนล่อง จุดชมวิวม่อน
ดอย น้ าตกตาดหมอกและน้ าตกวังฮาง มีโรงแรม ที่พกั และรี สอร์ ทจา นวนมาก ขณะเดียวกันศูนย์พฒั นา
โครงการหลวงหนองหอยเป็ นศูนย์รวมของโครงการหลวงถึง 7 เส้นทาง การพัฒนาของโครงการหลวงทา
ให้คุณภาพชีวติ และวิถีชีวติ ของชาวเขาดีข้ ึน หลายประการ เช่น อาชีพ รายได้ การศึกษา และเนื่องด้วย
วัตถุประสงค์ที่ชดั เจนของโครงการหลวงที่ตอ้ งการเข้ามาพัฒนาให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่ นและทาไร่ เลื่อนลอย
เท่านั้น จึงทาให้ประเพณี และวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ โดยเฉพาะชาวเขาเผ่าม้งซึ่ งเป็ นชนเผ่าที่มีจานวน
มากที่สุดของพื้นที่โครงการหลวงหนองหอย ยังคงปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั ประเพณี ที่สาคัญของชาวเขาเผ่าม้ง
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ได้แก่ ประเพณี ปีใหม่มง้ ประเพณี การแต่งงาน ประเพณี เกี่ยวกับการตาย ประเพณี อยูก่ รรม ประเพณี การเลี้ยง
ผี เป็ นต้น ซึ่ งประเพณี เหล่านี้มีความน่าสนใจอย่างยิง่ ที่จะทาการวิจยั เพราะเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะเผ่าของ
ชาวม้ง นอกจากนี้จากการ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการหลวงแม่สาใหม่ ซึ่ งเป็ นโครงการหลวง ที่ต้ งั อยูบ่ น
เส้นทางท่องเที่ยวโครงการหลวงเส้นทางที่ 3 (หนองหอย แม่สาใหม่ ปางดะ แม่แพะ ทุ่งเรา ทุ่งเริ ง ห้วย
เสี้ ยว) และการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับชาวม้ง พบว่าพื้นที่ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงต่าง ๆ ของ
ภาคเหนือยังไม่มีการศึกษาวิจยั ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเพณี ต่าง
ๆ ของชาวม้งที่ยงั ถือปฏิบตั ิสืบมาจนปั จจุบนั ในสังคมยุคโลกาภิวตั น์ และเปลี่ยนแปลงจากประเพณี ด้ งั เดิม
มากน้อยเพียงใด บางประเพณี ได้สูญหายหรื อผสมผสานกลมกลืนกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้ได้
องค์ความรู ้เกี่ยวกับประเพณี ของชาวม้งในศูนย์พฒั นาโครงการหลวงหนองหอยและเป็ นการรื้ อฟื้ นองค์
ความรู ้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้สาหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป
สมมติฐานการศึกษา
ประเพณี ชีวติ ชาวม้งมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อการดารงอยูท่ างอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธ์ บนกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวตั น์
ขั้นตอนในการศึกษาวิจัย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารที่เกี่ยวกับประเพณี แและวัฒนธรรมของ
ชาวม้ง และ รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ในด้านประเพณชีวติ ม้ง
2. การสัมภาษณ์ โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วมชาวม้งบ้าน
หนองหอยและบริ เวณใกล้เคียง รวมทั้งสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
3. การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนา มาวิเคราะห์และเรี ยบเรี ยงเสนองรายงานการวิจยั
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร (Documentary
Analysis) โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสาร จากการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม และจากการ
สัมภาษณ์ บุคคลในกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูน้ าหมู่บา้ น ผูช้ ่วย หมอผีประจา หมู่บา้ น ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ที่ชาวบ้าน ครู
เยาวชน และผูร้ ู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น มาวิเคราะห์ขอ้ มูลร่ วมกันเพื่อหาคาตอบในการศึกษาวิจยั
5. สรุ ปและเขียนรายงาน
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สรุ ปผลการวิจัย
ประเพณี ของชาวม้งแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) ประเพณีชุมชน ได้แก่ ประเพณี ปี
ใหม่มง้ เฉลิมฉลองศักราชใหม่และเลี้ยงขอบคุณผีที่นบั ถือ ผีบรรพบุรุษ และผีที่คุม้ ครองให้ผลผลิต
เจริ ญเติบโต อุดมสมบูรณ์ มีการละเล่นต่าง ๆ เช่น การโยนลูกช่วง การยิงหน้าไม้ การเล่นลูกข่าง แข่งขัน
ล้อเลื่อนไม้ 2) ประเพณีชีวติ ได้แก่ ประเพณี การเกิด เป็ นการเรี ยกขวัญและการตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่ เด็กชายจะ
ตั้งชื่อ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเกิด ครั้งที่ 2 เมื่อแต่งงาน เป็ นการเปลี่ยนสถานภาพในชีวติ ของผูช้ ายจากเด็กเป็ น
ผูใ้ หญ่ ส่ วนเด็กหญิงจะตั้งชื่อตอนเกิดเท่านั้น ประเพณี แต่ งงาน ฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงต้องไม่ใช่แซ่เดียวกัน
ส่ วนใหญ่อยูด่ ว้ ยกันก่อนแล้วค่อยมาแต่งงานกันภายหลังแต่สิ่งที่ยงั คงปรากฏ คือ การไหว้ผี การไหว้พอ่ แม่
ของฝ่ ายหญิง และการประกอบพิธีแต่งงานผ่านพ่อสื่ อ ประเพณี งานศพ เป็ นงานประเพณี ปิดและเป็ นการ
แสดงออกถึงความกตัญญู ของผูเ้ ป็ นลูกที่มีต่อผูต้ าย การสื บทอดองค์ความรู ้ ด้วยการให้ลูกหลานผูช้ ายมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน ผูห้ ญิงดูแลเรื่ องอาหารและเครื่ องแต่งกาย การประยุกต์องค์ความรู ้จากงานวิจยั
ด้วยการนาองค์ความรู ้มาจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น และแผนการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ และยินดี
ให้นกั ท่องเที่ยวมาเที่ยวงานประเพณี ปีใหม่มง้ และเข้าร่ วมงานแต่งงานได้อย่างเปิ ดเผย
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ได้ทราบเรื่ องราวเกี่ยวกับประเพณี ของชาวม้ง
2. ได้บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
อย่างน้อย 1 เรื่ อง
3. ได้บทความทางวิชาการที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่าง
น้อย 1 เรื่ องได้องค์ความรู ้เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กบั โครงการ
หลวงหนองหอยและที่อื่น ๆ
นาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
นาองค์ความรู้จากงานวิจยั มาจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น และแผนการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 (ช่วงชั้นปลาย) และจัดทา
สารคคีชุดประเพณี ของชาวม้ง ประเพณี แต่งงานม้ง การประชุมกลุ่มย่อยกับปราชญ์ชาวบ้าน และการจัดทา
หลักสู ตร รวมทั้งจัดทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการวิจยั
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ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาวิจยั เรื่ องกระบวนการหรื อวิธีการสื บทอดประเพณี ของชาวม้งในปัจจุบนั
2. ควรศึกษาวิจยั เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างประเพณี ของชาวม้งที่นบั ถือคริ สต์กบั ชาวม้งที่นบั
ถือผี
3. ควรศึกษาวิจยั ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวทุกด้านที่เกิดขึ้นในหมู่บา้ นหนองหอย ต.แม่แรม
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ต่อวิถีชีวติ ชาวม้ง
4. ควรศึกษาวิจยั เปรี ยบเทียบประเพณี ปีใหม่มง้ กับประเพณี ตรุ ษจีนของชาวจีนในประเทศไทยในยุค
โลกาภิวฒั น์
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