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  นิยาม 
“ชนเผ่าพื้นเมือง” 
	 “ชนเผ่าพื้นเมือง”	(Indigenous	People)	หมายความว่า	ชุมชน	ประชาชน	และ
ประชาชาติ	ผู้ที่โดยความสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์กับสังคมในช่วงที่มีการสถาปนาอาณาเขต
ของรัฐปัจจุบัน	พิจารณาตนเองว่ามีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมกระแส
หลักของสังคม	โดยที่พวกเขามิใช่กลุ่มครอบงำาในสังคมรัฐชาติและมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์	
พัฒนา	และสืบทอดพื้นที่ของบรรพบุรุษและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์	ตลอดจนภาษาของตนสู่คน
รุ่นอนาคตในฐานะที่เป็นรากฐานการดำารงอยู่ของความเป็นพลเมืองที่มีแบบแผนทางวัฒนธรรม	
สถาบันทางสังคม	และระบบนิติธรรมของตนเองในการอยู่ร่วมกับคนกลุ่มอื่น	ๆ	อย่างสันติสุขใน
สังคมรัฐชาติ1 
	 โดยหลักการแล้วไม่มีคำานิยามที่เป็นสากลของคำาว่า	Indigenous	People	เนื่องจากว่า
ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศต่างๆ	มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน	ซึ่ง
ยากที่จะหาคำานิยามคำาเดียวที่ครอบคลุมลักษณะเฉพาะทั้งหมดของชนเผ่าพื้นเมืองได้	ด้วยเหตุนี้	
จึงเห็นได้ว่าในเอกสารปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองไม่นำาเสนอคำานิยามของ	
Indigenous	People	ไว้	

“ชนเผ่าพื้นเมือง” (Indigenous People) หมายถึง ชุมชน ประชาชน และประชาชาติที่มี
ความสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์ พิจารณาตนเองว่ามีความแตกต่างไปจากภาคส่วนอื่น ๆ 
ของสังคม ขณะที่อาศัยอยู่ในเขตแดนเหล่านั้นพวกเขามิได้เป็นกลุ่มครอบงำาในสังคม และ
มีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดเขตแดนของบรรพบุรุษและอัตลักษณ์ทาง
ชาติพันธุ์ของตนสู่คนรุ่นอนาคต ในฐานะที่เป็นรากฐานของการคงอยู่ในสถานะของประชาชน 
อันสืบเนื่องจากแบบแผนทางวัฒนธรรม สถาบันทางสังคม และระบบนิติธรรมของตน 
(อ้างอิงนิยาม “ชนเผ่าพื้นเมือง” ของสหประชาชาติ: EC/N.4/Sub.2/1986/7/Add.4. pa. 379)

1	ข้อสรุปจากที่ประชุมสมัชชา	ว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย	ประจำาปี	2558	ที่ได้จัดขึ้นในวันที่	
			๘	สิงหาคม	๒๕๕๘	ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรุงเทพฯ



6		  •  www.facebook.com/IMNThailand

IMN คือ ใคร?
	 เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง	หรือ	Indigenous	Media	Network	:	IMN	เป็นเครือข่าย
สื่อที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกลไกหลักในการสะท้อนเสียงของชนเผ่าพื้นเมือง	สู่สาธารณชนและสื่อ
กระแสหลัก	เป็นสื่อทางเลือกของขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย		รวมถึงพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองให้สามารถผลิตสื่อนำาเสนอมุมมองและข้อเท็จจริงของชน
เผ่าพื้นเมืองโดยชนเผ่าพื้นเมืองเอง	ซึ่ง	IMN	ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้ว	
เมื่อวันที่	21	มีนาคม	2557	ณ	ห้องประชุมคณะการสื่อสารมวลชน		มหาวิทยาลัยวิทยาลัย
เชียงใหม่

	 ทั้งนี้การก่อตั้งเครือข่ายสื่อของชนเผ่าพื้นเมืองเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งปฏิญญา
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง	(United	Nations	Declaration	on	the	Rights	of	
Indigenous	Peoples:	UNDRIP)	มาตราที่	16		(1)		มีใจความว่า							ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิจัด
ตั้งสื่อของตนเองที่ใช้ภาษาของตน		และมีช่องทางในการเข้าถึงสื่อที่มิใช่ของชนเผ่าพื้นเมืองทุก
รูปแบบโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ	และ	(2)	รัฐควรมีมาตรการที่มีประสิทธิผล	เพื่อให้แน่ใจว่า
สื่อที่เป็นของรัฐ	สามารถสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองได้อย่างถูก
ต้อง			ซึ่งประเทศไทย	ในฐานะภาคีสมาชิกองค์การสหประชาชาติ	ได้ลงนามเห็นชอบปฏิญญา
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองไปแล้ว		เมื่อวันที่	13	กันยายน	2550	
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บทบาทหน้าที่ของ IMN
	 เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองได้วางพันธกิจในการดำาเนินการเพื่อพิทักษ์สิทธิชนเผ่าพื้น
เมืองในประเทศไทย	ผ่านกระบวนการสื่อสารมวลชนไว้	ในสี่ประเด็นหลัก	ได้แก่

1.สะท้อนเสียงของชนเผ่าพื้นเมือง		สู่สาธารณะชน	เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในตัวตนของ
ชนเผ่าพื้นเมือง	รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับสื่อกระแสหลัก		เพื่อนำาเสนอข้อเท็จจริงของชนเผ่า
พื้นเมือง	โดยชนเผ่าพื้นเมืองเอง	ซึ่งในปี	พ.ศ.	2557	ที่ผ่านมาเครือข่ายสื่อฯ	ได้เปิดช่องทางการ
สื่อสารบนสื่ออนไลน์	เช่น	Facebook	และ	Youtube	เพื่อเป็นช่องทางในการนำาเสนอเรื่อง
ราว		สถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง	ตลอดจนสะท้อนเนื้อหาของสื่อกระแสหลัก
ที่นำาเสนอเรื่องราวของชนเผ่าพื้นเมืองที่ไม่ถูกต้อง	พร้อมกันนี้ยังได้ผลิตวีดีโอและเผยแพร่ออก
อากาศทาง	ช่องทางนักข่าวพลเมือง	ทางไทยพีบีเอสด้วย	พัฒนาศักยภาพแกนนำาเยาวชน	และ
สมาชิกเครือข่ายสือชนเผ่าพื้นเมือง	ให้สามารถผลิตสื่อ		เพื่อนำาเสนอเรืองราวของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	และผลิตสื่อ	ประเภทต่างๆ	เพื่อนำาเสนอมุมมองและข้อเท็จจริงของชนเผ่าพื้นเมือง		
ผ่านสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือกต่างๆ	

2.	มีเยาวชนและนักข่าวชนเผ่าพื้นเมืองทั่วประเทศ	ได้รับการฝึกอบรมทักษะการผลิตสื่อไปแล้ว
ทั้งสิ้น	113		คน		กระจายตามพื้นที่ต่างๆ	ของชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง	เพื่อทำาหน้าที่เป็นตัวแทน
หรือเป็นกระบอกเสียงของชนเผ่า	ในการสะท้อนเรื่องราวในพื้นที่สู่สาธารณะชน	ในจำานวนนี้มีบาง
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ส่วนที่เป็นกำาลังหลักในการขับเคลื่อนงานสื่อสารของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย	เช่น	
การรณรงค์กระบวนการขับเคลื่อนงานสภาชนเผ่าพื้นเมือง	การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
สำาคัญต่างๆ	เช่นงานวันชนเผ่าพื้นเมือง	งานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมือง	ตลอดจนกิจกรรมสำาคัญอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของภาคีองค์กรต่างๆด้วย

3.ตรวจสอบ		ติดตาม	และเฝ้าระวัง	การนำาเสนอข่าวของสื่อต่างๆ	ที่มีการบิดเบือนข้อมูล	และส่ง
ผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมือง	โดยนำาเสนอและแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจกับสื่อ
นั้นๆ	นอกจากนี้ยังมีการเข้าพบปะสำานักข่าวต่างๆเพื่อแนะนำาเครือข่ายสิ่อชนเผ่าพื้นเมือง	และ
เชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างกันด้วย

	 เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง	ต้องการให้ชนเผ่าพื้นเมืองทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
เครือข่ายนี้	เนื่องจากคณะทำางานชุดปัจจุบันเป็นผู้ที่อาสาเข้ามาขับเคลื่อนเครือข่ายในบทบาท
ของกองเลขา	ซึ่งไม่มีนักข่าวภาคสนามเช่นเดียวกับสำานักข่าวทั่วไป	เนื่องจากไม่มีงบประมาณ
รองรับ	ดังนั้นในบางกรณีก็มิอาจตอบสนองความต้องการของพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองได้โดยทันที	
จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกันสื่อสารพัฒนาข้อมูล	สอดส่องดูแลเนื้อหาของสื่อต่างๆในสังคมไทยที่ส่ง
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและภาพพจน์ของชนเผ่าฯ	ด้วยการแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องผ่านกระบวนการ
สื่อสารอย่างสันติวิธีท่านสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทาง	

facebbok	:	IMN	เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง	
Youtube		:	IMN	Chanel		
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง	252	หมู่	2	ต.สันทรายน้อย	อ.สันทราย	จ.เชียงใหม่			
50210
อีเมลล์		imnmediapdh@gmail.com	
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รับมือกับวัฒนธรรมเฉพาะ   ธรรมเนียมปฏิบัติและความอ่อนไหวของ

สังคมชนเผ่าพื้นเมือง

1. พูดจาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
	 เมื่อสัมภาษณ์ชนเผ่าพื้นเมือง	ให้พยายามเอาชนะกำาแพงภาษา	พูดให้ชัดและช้า	สำาหรับ
ชุมชนชนเผ่าพื้นเมือที่อยู่ห่างไกลจำานวนมาก	หากจำาเป็น	ให้ใช้ล่ามภาษาที่เชื่อถือได้	เป็นการดีถ้า
ได้คนที่เป็นที่รู้จักหรือไว้ใจโดยบุคคลที่ท่านจะสัมภาษณ์	ใช้ศัพท์วิชาการให้น้อยที่สุด	นี่จะเป็นก้าว
ที่ดีในการปรับความสัมพันธ์ของท่านกับชุมชน	(Message	Stick	2008)

2. เป็นคนอ่อนไหวต่อวัฒนธรรมเฉพาะ และการปฏิบัติ
	 ตามจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมืองไม่มีกฎอะไรที่ยากและแข็งตัวเมื่อต้องปฏิสัมพันธ์
กับชนเผ่าพื้นเมือง	ทุกชุมชนย่อมมีลักษณะเฉพาะ	แนวทางเข้าหาจะแตกต่างกันไปตามถิ่นฐานที่
ตั้งของชุมชน	มีทั้งชุมชนห่างไกล	ชุมชนชนบท	ชุมชนในเมืองของจังหวัดและเมืองใหญ่แต่ละแห่ง	
ให้รับรู้ว่ามีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม	เพียงลองพยายามฝึกความอ่อนไหวต่อวัฒนธรรมเฉพาะ
ต่าง	ๆ	และไม่ทำาตัวขัดขวางหรือก้าวร้าวเมื่อสัมภาษณ์พวกเขา

ข้อปฏิบัติสำาหรับคนทำาสื่อ

 ว่าด้วยประเด็นชนเผ่า

พื้นเมืองในประเทศไทย
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3. เคารพต่อประเพณีของผู้คนหรือชุมชนที่ท่านทำางานด้วย
	 ยอมรับและเคารพขนบธรรมเนียมประเพณี	สถาบันการปกครอง	และกระบวนการ
ตัดสินใจของชนเผ่าพื้นเมือง	ตัวอย่างเช่น	หากชุมชนต้องการอภิปรายระหว่างกันเองและตัดสินใจ
โดยผ่านกระบวนการและสถาบันของตนเองก่อนที่จะ	อนุญาตให้ท่านสัมภาษณ์	ขอให้อดทนและ
ยอมให้เวลาและพื้นที่แก่พวกเขาให้ทำาเช่นนั้น	มันจะให้ประโยชน์ในตอนท้าย

4. เคารพต่อโลกทัศน์และมโนภาพของชนเผ่าพื้นเมืองเรื่องที่ดินและการเป็นเจ้าของ
	 ให้เข้าใจความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของชนเผ่าพื้นเมืองกับที่ดิน	เขตแดนและ
ทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขา	รับรู้และเคารพระบบการถือครองที่ดินของชนเผ่าพื้นเมือง	
พยายามเข้าใจมุมมองของพวกเขาโดยจินตนาการว่าท่านเป็นเขาสอบถามเพื่อให้เข้าใจ	แต่ต้อง
ระวังไม่ให้พวกเขารู้สึกว่าท่านกำาลังสอบสวน	ข่มขู่ไม่เชื่อถือ	หรือตั้งคำาถามต่อความเชื่อของพวก
เขา

5. ให้การยอมรับอย่างเหมาะสมแก่ผู้ให้ข้อมูลของท่านและแหล่งข้อสนเทศ รวมทั้งแหล่ง
ข้อมูลชั้นสอง
	 เป็นเรื่องสำาคัญที่ท่านต้องให้การยอมรับอย่างเหมาะสมแก่แหล่งข้อมูลของท่านเมื่อท่าน
เขียนบทความ	ดังนั้น	ให้แน่ใจว่าจดชื่อพวกเขาถูกต้อง	ตำาแหน่งของพวกเขาในชุมชน	องค์กรของ
พวกเขา	และข่าวสารข้อมูลอื่น	ๆ	ที่จำาเป็นเกี่ยวกับพวกเขาตรวจสอบการสะกดคำาชื่อพวกเขาและ
ชื่อสถานที่ต่าง	ๆ	ทั้งยังพึงให้เกียรติสำาหรับผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นหรือของใช้	เช่น	การออกแบบ
ของชนเผ่าพื้นเมือง	ผ้าทองานศิลป์	ภาพถ่าย	ฯลฯ
6. ปกป้องความลับของแหล่งข้อมูลของท่านและระงับข่าวสารที่อ่อนไหว (หากจำาเป็น)
	 ขออนุญาตหรือให้แน่ใจว่าไม่เป็นปัญหาก่อนที่จะถ่ายรูป	กล่าวถึงชื่อบุคคล	ผู้นำาหรือผู้
แทนที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง	หรือเปิดเผยข่าวสารที่อ่อนไหวอยู่ในบทความของท่าน	คนบางคนอาจ
ไม่ต้องการให้ระบุตัวตนหรือถ่ายรูปเขา	โดยเฉพาะหากสามารถประนีประนอมเพื่อความปลอดภัย
ของพวกเขา	อย่างเช่น	ในสถานการณ์ที่มีการปราบปรามอย่างหนักหรือมีปฏิบัติการทางทหาร
ในชุมชนของพวกเขา	ต้องให้แน่ใจว่าจะไม่มีปัญหาอะไรต่อผู้ให้สัมภาษณ์ของท่านที่ชื่อและ/หรือ
ภาพถ่ายของเขา/หรือเธอจะนำาไปตีพิมพ์	มิฉะนั้น	จะต้องปกป้องความลับ	ของแหล่งข้อมูลของ
ท่านโดยใช้นามแฝงหรือชื่อปลอมกล่าวถึงพวกเขา	อย่าพิมพ์ข่าวสารข้อมูลที่อ่อนไหวที่อาจเป็น
อันตรายต่อผู้ให้ข้อมูลของท่านได้

7. ยืนยันหรือตรวจสอบข้อสนเทศของท่าน โดยเฉพาะเมื่อใช้แหล่งข้อมูลชั้นสอง
	 บางครั้งการใช้แหล่งข้อมูลชั้นสองก็เป็นประโยชน์และสะดวกในฐานะที่เป็นสื่อนำาเสนอ
ภูมิหลังหรือเสริมข้อมูลของท่านที่เก็บจากการสัมภาษณ์โดยตรงอย่างไรก็ตาม	ต้องให้แน่ใจว่า
แหล่งข้อมูลชั้นสองของท่าน	โดยเฉพาะส่วนที่นำามาจากอินเตอร์เน็ตเชื่อถือได้	จะเป็นการดีที่สุดที่
จะยืนยันข้อมูลนี้ผ่านแหล่งอื่น	ๆ	หรือตรวจสอบโดยตรงกับชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้อง
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ท่านสามารถวิเคราะห์ภาพรวมและเขียนเรื่องราวของชนเผ่าพื้นเมืองอย่างแม่นยำา
ได้อย่างไร?

	 ค้นคว้าให้ลึกเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง	ตั้งคำาถามในลักษณะสืบค้นที่
จะช่วยให้ท่านเข้าใจมากขึ้นในปัญหาและประเด็นเฉพาะเจาะจงของชนเผ่าพื้นเมือง	ความสัมพันธ์
ระหว่างกัน	ทัศนะมุมมอง	และข้อห่วงใยของพวกเขา

บางคำาถามที่อาจถามได้	ดังต่อไปนี้
1. อะไรคือประเด็นหลัก ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนของชนเผ่าพื้นเมือง?
	 เรียนรู้ให้มากเกี่ยวกับความเฉพาะเจาะจงของประเด็นเหล่านี้	ตัวอย่างเช่น
ความแปลกแยกต่อที่ดิน	โครงการพัฒนาเชิงทำาลาย	ระดับการรู้หนังสือต่ำา	อัตราการตายของ
ทารกสูง	หรือการถูกกันออกจากการพัฒนา	ขอให้ได้มุมมองของชนเผ่าพื้นเมืองเกี่ยวกับแกนเรื่อง
เหล่านี้

2. อะไรคือผลกระทบของความแปลกแยกต่อที่ดิน หรือประเด็นการพัฒนาอื่นๆ เกี่ยวกับวิถี
ชีวิตของชนเผ่าพื้นเมือง
	 มองหาผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อวิถีชีวิตตามประเพณี	ความเชื่อทาง
จิตวิญญาณ	มรดกทางวัฒนธรรม	ภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมือง	ความสมัครสมานทางสังคม
ความสัมพันธ์หญิงชาย	สุขภาพอนามัยและเรื่องอื่น	ๆ

8. ต้องตระหนักว่าชุมชนต่าง ๆ มีพิธีการทางวัฒนธรรม
	 เป็นของตนเองพิธีการทางวัฒนธรรมของชุมชนเป็นกฎเกณฑ์และกระบวนการที่พึง
ปฏิบัติตามเมื่อเข้าสู่ชุมชน	บนพื้นฐานของหลักการขั้นพื้นฐานของความเคารพต่อวัฒนธรรม

ที่มา คู่มือปฏิบัติสำาหรับคนทำาสื่อว่าด้วยประเด็นชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชีย (น.28-30)

 “สิ่งสำาคัญที่สุดคือการให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ที่เท่าเทียมกัน  หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เหมารวม 

สร้างมายาคติและภาพลบต่อชนเผ่าพื้นเมือง 
ใช้คำาเรียกชื่อชนเผ่าที่ถูกต้อง และไม่นำาความแตกต่างของชนเผ่า

พื้นเมืองไปนำาเสนอเชิงล้อเลียน”
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3. สิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในที่ดิน เขตแดน ทรัพยากรธรรมชาติฉันทามติโดยอิสระ ล่วงหน้า 
และได้รับการบอกแจ้ง (FPIC)
	 และการกำาหนดตนเอง	และสิทธิอื่น	ๆ	ได้รับการรับรอง	เคารพหรือละเมิดอย่างไรหรือ
ไม่?	หากสิทธิเหล่านี้ถูกละเมิดหรือได้รับการเคารพ	ให้สืบค้นและทำาความเข้าใจปัจจัยเบื้องหลัง
การละเมิด	การยอมรับ	หรือการเคารพดังกล่าว

4. มีประเด็นอื่น ๆ ซ่อนอยู่ที่เป็นสาเหตุของการโยกย้ายถิ่นฐานและความยากจนของชนเผ่า
พื้นเมืองอีกหรือไม่?
	 เสาะหาเหตุผลของความยากจนและการโยกย้ายถิ่นฐานทางเศรษฐกิจตัวอย่างเช่น	การ
ค้ามนุษย์ข้ามพรมแดนอาจเป็นปัจจัยซ้ำาเติมความยากจนและการเป็นคนชายขอบของชนเผ่าพื้น
เมือง

ข้อแนะนำาในทางปฏิบัตบางประการสำาหรับคนทำาสื่อเมื่อเขียนหรือรายงานข่าว
เกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมือง

1. หลีกเลี่ยงการใช้ภาพตัวแทนหรือแสดงทัศนคติแบบเลือกปฏิบัติต่อชนเผ่าพื้นเมือง
	 ชนเผ่าพื้นเมืองมีอัตลักษณ์และลักษณะเฉพาะพิเศษเป็นของตนเอง	ซึ่งพึงได้รับการ
เคารพ	พวกเขาอาจไม่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนของรัฐ	แต่พวกเขามีความเป็นผู้รู้และมีผู้นำา
และครูที่ได้รับการเคารพด้วยดีในชุมชนของตนเอง	หลีกเลี่ยงการใช้คำาที่เสื่อมเสีย	เช่น	ป่าเถื่อน	
ไร้อารยะ	ล้าหลัง	ไร้การศึกษา	ฯลฯ

2. มุ่งทำาข่าวที่ไม่หวือหวา อ่อนไหว
	 ความเจ็บปวดและทุกข์ทนมีสาเหตุมาจากความเท็จและการบิดเบือน	การสร้างภาพ
ตัวแทนเชิงลบ	และถ้อยคำาน่าเบื่อที่บางครั้งคนทำาข่าวใช้กันเมื่อรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นชน
เผ่าพื้นเมือง	เมื่อเขียนพาดหัวข่าว	ขอให้คิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับเนื้อหาและผลกระทบที่เป็น
ไปได้	ลองพิจารณาว่าหากพาดหัวข่าวเป็นเรื่องเพ้อฝันเกินจริง	หรือใช้ถ้อยคำาที่เร้าอารมณ์	ให้คิด
เกี่ยวกับผลกระทบของข่าวต่อผู้รับของท่าน	(Samaritan	2013)

3. ระมัดระวังการเสนอสถานการณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง แบบเพ้อฝัน
	 ไม่มีชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองใดที่เป็นอุดมคติ	บริสุทธิ์	หรือเป็นตามประเพณีทั้งหมดภายใต้
ยุคปัจจุบัน	หลีกเลี่ยงการนำาเสนอวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองในลักษณะหยุดนิ่งหรือไม่เปลี่ยนแปลง	
ทว่าให้ตระหนักถึงบริบททางสังคมในวงกว้างมากขึ้น	ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่บริบททาง
สังคมนำามาสู่ชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง
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4. รักษาสมดุลในรายงานข่าว
	 ครอบคลุมด้านที่เป็นเชิงบวกและปฏิบัติการที่ดี	พร้อมไปกับปัญหาและประเด็นต่าง	ๆ	
เขียนเรื่องราวเชิงบวกเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองหมายถึงการนำาเสนอพวกเขาในฐานะที่เป็นมนุษย์
คู่ควรกับการได้รับการเคารพ	ไม่นำาเสนอแบบกล่าวรวม	ๆ	หรือทำาให้พวกเขามีบุคลิกเป็นผู้รับ
เคราะห์	อาชญากร	หรือ	ผู้ประท้วง	ฯลฯ	แต่นำาเสนอความเป็นแม่	พ่อ	ลูก	ๆ	นักเรียน	ชาวไร่
ชาวนา	คนทำางานชุมชน	และอื่น	ๆ	เรื่องราวเชิงบวกหมายถึงการมองลึกลงไปในประเด็นของพวก
เขาและความเข้าใจ	ประวัติศาสตร์และภูมิหลังของพวกเขา	ตัวอย่างเช่น	ความจริงที่ว่าชนเผ่าพื้น
เมืองกำาลังจัดพิมพ์ประวัติศาสตร์ของตนเองและจัดทำารายการและภาพยนตร์ของตนเอง
ควรจะเป็นที่สนใจอย่างยิ่งของสื่อ	(JHR	2012)

5. หลีกเลี่ยงการนำาเสนอชนเผ่าพื้นเมืองเป็นเพียงผู้เคราะห์ร้ายหรือเป็นผู้รับเคราะห์อยู่ตลอด
	 รายงานข่าวองค์กรของพวกเขา	ศักยภาพและการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของตนในการ
ปกป้องที่ดิน	ทรพั	ยากร	และสภาพแวดลอ้	มของพวกเขา	รายงานขา่	วเกี่ยวกับภูมิปัญญาและ
การปฏิบัติของชนเผ่าพื้นเมืองที่ยึดถือกันมายาวนานที่เป็นตัวแทนของการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและ
ยั่งยืนและการพัฒนาที่เป็นธรรมในฐานะที่เป็นทางเลือกต่างจากการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนสมัยใหม่
6. หลีกเลี่ยงความเรียบง่ายเกินจริง
	 สืบค้นให้ลึกมากขึ้นและเขียนสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ซับซ้อนสิทธิและการ
ต่อสู้ของชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อเป็นการให้การศึกษาและให้ข้อสนเทศแก่สาธารณชน	ภาคประชา
สังคม	และผู้กำาหนดนโยบายของรัฐบาล

7. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ในการเขียนเรื่อง
	 ตัวอย่างเช่น	การคาดการณ์เกี่ยวกับการตายหรือสถานการณ์แวดล้อมการตายของ
บุคคลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองอาจทำาให้เกิดการรายงานผิดพลาดได้ง่าย	หรือถูกนำาไปเสนอซ้ำาอย่าง
ผิดๆ	ในฐานะของความจริง	การแพร่กระจายข่าวสารทันทีทันใดและ	“ไวรัส”	ผ่านสื่อออนไลน์
ทำาให้ทั้งหมดนี้มีความสำาคัญยิ่งขึ้นที่จะต้องตรวจสอบซ้ำาความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจของแหล่ง
ข้อมูลออนไลน์	(Samaritan2013)

ที่มา คู่มือปฏิบัติสำาหรับคนทำาสื่อว่าด้วยประเด็นชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชีย (น.33-37)
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ชื่อและความหมาย
“กะเหรี่ยง”	เป็นคำาที่เรียกกว้างๆ	ที่ครอบคลุม
ถึงกลุ่มที่เรียกตนเองว่า	 ปกาเกอะญอ	 (จกอว์)	
โพล่ง	 (โผล่ว)	 กะยาห์	 กะยัน	 และปะโอ	 ที่
อาศัยอยู่ในประเทศไทย	

การต้ังถ่ินฐานของประชากรกะเหรี่ยงใน
ประเทศไทย 
	 ชุมชนกะเหรี่ยง	 กระจายตัวอยู่ใน
พื้นที่	 ๑,๙๑๒	 หมู่บ้าน	 (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขต
ป่าในความหมายของรัฐ)	 ของ	 ๑๕	 จังหวัด
คือ	 ในภาคเหนือมี	๙	จังหวัด	 ได้แก่	 เชียงราย	
แม่ฮ่องสอน	 เชียงใหม่	 ลำาพูน	 ลำาปาง	 ตาก	
กำาแพงเพชร	 แพร่	 และสุโขทัย	 ในภาคกลาง	
ทางด้านตะวันตกมี	 ๖	 จังหวัด	 ได้แก่อุทัยธานี	
สุพรรณบุรี	 กาญจนบุรี	 ราชบุรี	 เพชรบุรี	
และประจวบคีรีขันธ์	 รวมประชากรท้ังหมด
ประมาณ	๖๐๐,๐๐๐	คน	

โครงสร้างทางสังคม ระบบความเชื่อและ
ระบบการปกครองชุมชนกะเหรี่ยง
	 ชาวกะเหรี่ยง	มีทั้งที่นับถือทั้งดั้งเดิม
คือนับถือบรรพบุรุษ	 ศาสนาพุทธและศาสนา
คริสต์	 	 โดยความเชื่อตามประเพณีนั้นชาว
กะเหรี่ยงเชื่อว่าทุกสรรพส่ิงมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์เป็น
เจ้าของและดูแลรักษาอยู่	ซึ่งจะเรียกรวม	ๆ	ว่า	
“ต่าที	ต่าเตาะ”	(เทพเจ้าแห่งสัจธรรม	หรือสิ่ง
สูงสุด	ซึ่งจะสถิตทุกหนทุกแห่ง)	ชาวกะเหรี่ยง
มีความเคารพธรรมชาติมาก	 เพราะเป็นแหล่ง
บันดาลความอุดมสมบูรณ์มาให้	สิ่งที่กะเหรี่ยง
ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวาอารักษ์	ถือเป็น
วิญญาณที่ดี	ควรยำาเกรงและไม่ไปรบกวน	
	 ร ะบบกา รปกครอ ง สั ง คมชาว
กะเหรี่ยง	 (ปกาเกอะญอ)	 ประกอบด้วยผู้นำา
หมู่บ้านที่มีบารมี	 คนในหมู่บ้านให้การยอมรับ
นับถือที่เรียกว่า	 ฮีโข่	 (ผู้นำาหมู่บ้านตาม
ประเพณี)	ซึ่งโดยธรรมเนียมจะเป็นผู้ที่ริเริ่มก่อ
ตั้งหมู่บ้าน	 จะทำาหน้าที่ปกครองหมู่บ้าน	 ดูแล

กะเหรี่ยง
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ทุกข์สุข	 ตัดสินคดีความข้อพิพาท	 เช่น	 การ
พิพาทระหว่างหญิงชายก่อนแต่งงาน	 ฮีโข่	
ร่วมกับผู้อาวุโสในหมู่บ้านจะพิพากษาตัดสิน	
นอกจากนี้แล้ว	ฮีโข่	เป็นผู้นำาทำาพิธีกรรมต่างๆ	
ของชุมชนต่อมาภายหลังมีผู้นำาที่เป็นทางการ
เกิดขึ้น	 ปัจจุบันผู้นำาของชนเผ่ากะเหรี่ยงมี
ลักษณะ	คือ
	 (1)	 ลักษณะผู้นำาดั้งเดิม	 หรือที่เรียก
ว่า	 ฮีโข่	 ซึ่งสามารถสืบทอดตำาแหน่งจากพ่อ
ไปสู่ลูกโดยสายโลหิต	 ผู้นำาประเภทน้ีเป็น
ผู้ชาย	 มีบทบาทหน้าที่ปกครองดูแลลูกบ้าน
การประกอบพิธีกรรมและอบรมด้านจริยธรรม
ปัจจุบันมีบทบาทน้อยลงในแต่ละหมู่บ้านจะมี
ผู้ช่วยของฮีโข่อยู่ด้วยเรียกว่า	ฮีข่อ
	 (2)	 ผู้นำาทางการ	 มาจากการเลือก
ตั้งของประชาชนในหมู่บ้าน	 มีบทบาทหน้าท่ี
ปกครองดูแลเกี่ยวกับงานพัฒนา	 	 และการ
ติดต่อประสานกับภายนอก	 หรือทางราชการ
เป็นหลัก

ลักษณะครอบครัว
	 ครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันพื้นฐาน
ของคนทุกกลุ่มในสังคม	 เพราะชีวิตเริ่มจาก

ครอบครัว	 โดยที่ครอบครัวทำาหน้าที่อบรมสั่ง
สอนสมาชิกใหม่ของครอบครัวเพื่อให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้		เช่นเดียวกับครอบครัวทั่วๆ
ไป	 ครอบครัวปกาเกอะญออยู่ด้วยกันแบบ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในบ้านและนอกบ้าน		
มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของหญิงชาย		
	 ผู้หญิงทำางานบ้าน		หุงข้าว	 	ตำาข้าว		
ตักน้ำา	 	 ทำาอาหาร	 เลี้ยงหมู	 ไก่	 และ	 เก็บผัก
หักฟืน	 	 	 ส่วนผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นงานนอก
บ้านซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้กำาลัง		เช่น	ไปไร่ไปนา		
ไถนา		ล้อมรั้ว		ต้อนวัวควายกลับบ้าน		ตัดไม้		
สร้างบ้าน	 	 เป็นต้น	 	ส่วนงานอื่นๆ	ที่สามารถ
ช่วยกันได้ก็จะช่วยกันไป	 	 เนื่องจาก	 ชาวปกา
เกอะญอจะนับถือวิญญาณบรรพบุรุษทางฝ่าย
หญิง	 ครอบครัวจึงถือวิญญาณบรรพบุรุษทาง
ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายแม่ด้วย		แม้ว่าการสร้างบ้าน
เป็นหน้าที่ของผู้ชาย	 	 แต่จะถือว่าบ้านจะเป็น
ของฝ่ายหญิง	 	 หากสามีตายไม่ต้องรื้อบ้านทิ้ง	
แต่ถ้าภรรยาตายจะต้องมีการรื้อบ้านทิ้ง	
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การแต่งงาน
	 ชนเผ่าปกาเกอะญอถือ	การแต่งงาน
แบบผัวเดียวเมียเดียวเป็นความถูกต้อง	 และ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 	 หนุ่มสาวที่มาจาก
เครือญาติ	 เดียวกันไม่สามารถแต่งงานกันได้		
พิธีแต่งงาน	จะเป็นจุดเริ่มต้นของ	พิธีบก๊ะ	(พิธี
เครือญาติ)	 ถ้ามีการทำาผิดขนบธรรมเนียมถือ
เป็นการผิดกฎวิญญาณบรรพบุรุษ	ทำาให้กลาย
เป็นผีก๊ะหรือผีปอบเข้าสิงในวิญญาณของผู้
กระทำาผิดพิธีกรรมนั้นๆ	 แล้วไปสิงร่างคนอื่น
อีก	คนที่เป็นผีก๊ะจะเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
ปกาเกอะญออย่างยิ่ง	 	 สิ่งที่น่ากลัวสูงสุดของ
คนปกาเกอะญอคือการผิด	 “บก๊ะ”แล้วกลาย
เป็นผีก๊ะ		มองใน
เชิงวิทยาศาสตร์	
ความเชื่ อ เ ร่ือง
การไม่แต่งงาน
ใ น เ ค รื อ ญ า ติ
เดียวกัน	เป็นการ
คั ด เ ลื อ ก พั น ธุ์
ที่ ทำ า ให้ผู้ ที่ เ กิ ด
มาใหม่มีความ
แข็งแกร่งและอยู่
รอดได้	 มองใน
เชิงสังคม	 การแต่งงานระหว่างสายเครือญาติ
ทำาให้เกิดการสมัครสมานสามัคคีในหมู่ชนเผ่า	
เพราะจะกลายเป็นระบบดองที่ขยายตัวต่อไป
อย่างไม่สิ้นสุด

ระบบเศรษฐกิจและระบบการผลิต
(1)การทำานาขั้นบันได	 	 	 ซึ่งทำาให้บริเวณที่มี
การทดน้ำาได้	 และจะต้องเป็นบริเวณที่ราบ
หุบเขา	 	 	 นาขั้นบันไดเป็นแหล่งทำากินที่ถาวร
แสดงให้เห็นถึงการตั้งหลักปักฐาน												
(2)การทำาไร่หมุนเวียน	 	 ไร่หมุนเวียนเป็นวิถี
การผลิตของชนเผ่าปกาเกอะญอท่ีเอื้อต่อ
ธรรมชาติและระบบนิเวศน์ที่แสดงให้เห็นว่า	

คน	สัตว์ป่า	และป่าอาศัยอยู่ร่วมกันได้		การทำา
ไร่หมุนเวียนไม่ทำาลายระบบนิเวศน์หรือใช้สาร
เคมี	 	 	 เป็นแหล่งรวมพืชพันธุ์อันอุดมสมบูรณ์		
เป็นแหล่งเก็บรักษาพันธุ์พืชที่เอื้อต่อทั้งคน
และสัตว์ป่า	 การทำาไร่หมุนเวียนทำาให้ชุมชน
เกิดความร่วมมือ	 	 ทำางานร่วมกันมีการลงแขก
มีการละเล่นในระหว่างที่มีการแลกเปล่ียน
แรงงานด้วย	 	 	 ส่วนการเลี้ยงสัตว์	 	 	 นอกจาก
ชาวปกาเกอะญอจะทำานาขั้นบันไดและทำา
ไร่หมุนเวียนแล้ว	 	 ยังมีการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไป
ด้วย	 	 การเล้ียงสัตว์ถือเป็นวิถีชีวิตส่วนหน่ึง
ของชาวปกาเกอะญอ	 ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพ่ือ
ประกอบพิธีกรรม	 	 และใช้แรงงานเป็นหลัก	

จะขายหรือฆ่ า
กินบ้างในยามท่ี
ต้องการเงินและ
ส่ ว น ใ หญ่ สั ต ว์
ที่ เ ล้ี ย ง จะ เป็ น
วัว	 	 ควาย	 	 หมู		
ไก่	 	 บางหมู่บ้าน
มีการเ ล้ียงช้าง	
เ ล้ี ย ง ม้ า ด้ ว ย				
ในอดี ตชน เ ผ่ า
ปกาเกอะญอมี

ระบบการผลิตเพ่ือยังชีพเท่านั้น	 	 ปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลง	 	 	 จากเดิมที่มีการผลิตเพื่อ
ยังชีพ		แต่ปัจจุบันเริ่มมีการผลิตเพื่อขายบ้าง

ลักษณะการสร้างบ้าน
	 ลักษณะบ้านของปกาเกอะญอจะ
สร้างแบบมีการยกพื้นสูงมีใต้ถุนบ้าน	 	บ้านจะ
สร้างด้วยวัสดุที่เป็นไม้ไผ่		จะกั้นด้วยฟาก		จะ
มีมุงหลังคาด้วยใบจากใบตองตึง		หญ้าคา		ใบ
หวาย	 	 บนบ้านจะมีชานซึ่งเป็นที่วากระบอก
ไม้ไผ่สำาหรับดื่มน้ำา	 	 อีกส่วนหนึ่งเป็นที่ทำางาน	
เช่น	การทอผ้า	เข้าไปข้างในบ้านจะมีเตาไฟอยู่
ตรงกลาง			มีแคร่แขวนอยู่เหนือเตาไฟเพื่อวาง
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เครื่องครัวและตากแห้งอาหารบางอย่าง	
พร้อมทั้งเป็นที่เก็บพันธุ์พืช	 	 รอบๆ	 บริเวณ
เตาไฟจะเป็นที่นอนและที่เก็บของประจำาบ้าน

อัตลักษณ์การแต่งกาย
การแต่งกายหญิง			การแต่งกายของสตรีปกา
เกอะญอจะแบ่งออกเป็น	2	อย่าง
	 	 (1)เด็กหญิงและหญิงสาวพรหมจรรย์จะแต่ง
กายเป็นชุดทรงกระบอกสีขาว	 เป็นสัญลักษณ์
แห่งความบริสุทธิ์สาวโสดยังไม่ได้แต่งงาน	
ตามจารีตของปกาเกอะญอผู้ที่ยังมิได้แต่งงาน
จะสวมชุดขาวและไม่สามารถที่จะไปแต่งชุด
สตรีที่แต่งงานแล้วได้เด็ดขาด	 หากมีหนุ่ม-สาว
ประพฤติผิดประเวณีก่อนแต่งงาน	 ผู้อาวุโส
จะรีบจัดการให้มีการทำาพิธีขอขมาเทพเจ้า
ศักดิ์สิทธิ์	หรือเรียกกันว่า	“ต่าทีต่าเต๊าะ”	แล้ว
จัดการให้แต่งงานโดยเร็วที่สุดมิเช่นนั้นคนใน
ชุมชนจะเกิดล้มป่วยไม่สบาย	หรือทำามาหากิน
ไม่ขึ้น	ไม่ได้ผล	สัตว์เลี้ยงจะล้มตาย	เป็นต้น
	 	 (2)การแต่งกายด้วยชุดขาวจะสิ้นสุดลงเมื่อ
แต่งงาน	 หญิงอยู่ในสถานภาพแต่งงานแล้ว	
จะแต่งตัวแบ่งออกเป็น	 2	 ท่อน	 ท่อนบนจะ
เป็นเสื้อดำาประดับด้วยลูกเดือย	 นุ่งซิ่นสีแดงมี
ลวดลายที่ทำามาจากสีธรรมชาติเรียกว่า	 “หนี่
คิ”	 ผู้ที่มีสถานภาพเป็นแม่บ้านแล้ว	 ห้ามมิให้
กลับไปแต่งชุดสีขาวเป็นอันขาด	 แม้ว่าสามีจะ

เสียชีวิตหรือหย่าร้างกันไปแล้วก็ตาม	 แม้แต่
จะลองแต่งชุดสาวโสดก็ไม่ได้เพราะชุดขาวจะ
ใส่ได้เฉพาะผู้ที่เป็นสาวโสดเท่านั้น

(3)	 ผ้าโพกศีรษะของผู้หญิงปกาเกอะญอใน
สมัยก่อนจะทอด้วยผ้าฝ้ายพื้นสีขาวเดินด้วย
ลายสีแดง	 มีปล่อยชายผ้าทั้งสองข้างยาว
ประมาณ	 1	 คืบ	 หรือจะเป็นผ้าฝ้าย	 ทั้งสาว
โสดและหญิงที่แต่งงานแล้วจะโพกหัวเหมือน
กัน	 แต่ปัจจุบันมักใช้ผ้าโพกหัวกันหลากหลาย	
ท้ังผ้าทอและหาซื้อจากตลาด	 บางครั้งเป็นผ้า
ขนหนูก็มี	 หญิงในอดีตจะใส่ตุ้มหูขนาดใหญ่ที่
เรียกว่า	 “หน่าดิ”	 มีการใส่สร้อยคอลูกปัดสี
ต่างๆท่ีคอ	 มีการคลุมแขนและขาด้วยที่เรียก
ว่า	“จึ๊พล่อ		ข่อพล่อ”

การแต่งกายของชาย
	 การแต่งกายของชายสมัยก่อนจะ
สวมเสื้อทรงกระบอกยาวเหมือนหญิงสาว	 แต่
จะเป็นสีขาวปนแดงซึ่งทำามาจากสีธรรมชาติ		
ภายหลังการแต่งกายของชายจะมีอยู่	 2	 ท่อน	
ท่อนบนจะเป็นเส้ือทอสีแดง	 ท่อนล่างจะเป็น
กางเกงสีดำาหรือกางเกงสะดอ	 คาดศีรษะด้วย
ผ้าสีแดงหรือสีขาว
                     *  *  * 
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ประวัติความเป็นมา 
มีถิ่นเดิมอยู่บริเวณตอนเหนือของเมืองกำาปงธม	 ประเทศ
กัมพูชา	 ชาวกูยเคยเป็นรัฐอิสระ	 ในช่วงพุทธศตวรรษที่	
๒๐	 เคยส่งทูตมาค้าขายกับอยุธยาและเคยช่วยกษัตริย์
เขมรปราบขบถ	 ต่อมาเขมรได้ใช้อำานาจทางทหารปราบ
ชาวกูย	 และผนวกอาณาจักรเข้าไป	 เป็นส่วนหน่ึงของ
เขมร	 ชาวกูยชอบการอพยพ	 เพื่อแสวงหาที่ดินอุดม
สมบูรณ์ในการเพาะ	 ปลูก	 ชาวกูยอพยพขึ้นเหนือเข้าสู่
เมืองอัตตะบือ	 แสนปาง	 จำาปาศักดิ์และสารวัน	ทางตอน
ใต้ของลาว	 อพยพข้ามลำาน้ำาโขง	 เข้าสู่ภาคอีสานทางด้าน
แก่งสะพือ	 อำาเภอโขงเจียมหลังจากนั้นลูกหลานชาวกูย
แยกย้ายกันไปตั้งบ้านเรือน	ชาวกูยอพยพเข้าประเทศไทย
ครั้งใหญ่ในสมัยปลายอยุธยา	(พ.ศ.๒๒๔๕-๒๓๒๖)		
ชาวกูยที่อพยพมา	 มีหัวหน้าของตัวเอง	 	 ปัจจุบันพบ

ชนเผ่ากูย
กูย   ( KUI ) หรือ   กูยอะจึง  หรือ 
กุย  หรือ  กูย โกย หรือกวย หมาย
ถึง “คน” คนต่างวัฒนธรรม ส่วน
คำาว่า  “ส่วย”นั ้นไม่เคยได้ย ินชา
วกูยเร ียกตัวเองว่า  “ส่วย”  จะมี
ก ็แต่ชาวไทยเท่านั ้น  ที ่ เร ียกกลุ ่ม
ชนชาวกูยว่า  “ส่วย”   เป็นคำาที ่ม ี
บ ัญญัติข ึ ้นมานอกเหนือปริบทของ
วัฒนธรรมกูย  ซึ ่งชาวกูยเองไม่ค ่อย
จะยอมรับชื ่อนี ้ เท ่าใดนัก 
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ชาวกูย อาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
อุบลราชธานี นครราชสีมา 
มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
และสุพรรณบุรี

ชาวกูยในจังหวัดบุรีรัมย์	 อุบลราชธานี	
นครราชสีมา	มหาสารคาม	สุรินทร์	ศรีสะเกษ	
และสุพรรณบุรี)

อาชีพ/การทำามาหากิน
การเลี้ยงช้าง	 	 	 ซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ	
ชาวกูยจะออกไปจับช้างในป่าด้วยการคล้อง
ช้าง	 เรียกว่า	 “โพนช้าง”	 เป็นการจับช้างโดย	
หมอช้าง	 ใช้บ่วงมาศที่เรียกว่า	 “เชือกปะกำา”	
ทำาจากหนังควายถือเป็นของศักดิ์สิทธ์ิเป็นท่ี
สิงสถิตของดวง	 วิญญาณ	 บรรพบุรุษ	 ครูบา
อาจารย์คล้องเท้า	 ช้างแล้วผูกกับ	 ต้นไม้	 และ
นำามาฝึกใช้งาน	 ในการคล้องช้าง	 กระทำาปีละ
ครั้ง	 ราวเดือน	 ๑๑-๑๒	 ช้างที่ตายลงจะมีการ
ฝังอย่างดีและจะขุดกระดูกขึ้นมาทำา	 ทำาบุญ
อุทิศส่วนกุศล	 ไปให้(โสฬสและคณะ	 ๒๕๓๘,	
น.๑๔-๑๖)	

ภาษา
ภาษา	 ที่ใช้พูด	 เรียกว่า	 ภาษาผีปะกำา	 มาจาก
ภาษาเขมรโบราณ	 ภาษาผีปะกำาเป็นภาษา
พิเศษที่สำาคัญและศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง	 ของชนชาวกูย	
ท่ีมีสมรรถนะสูง	 ในการติดต่อสื่อสารซึ่งกัน
และกันในหมู่	หมอช้าง		

ที่อยู่อาศัย
บ้านของชาวกูยมีลักษณะใต้ถุนสูงด้านหน้าจะ
สูงเอาไว้เล้ียงช้างใต้ถุนใช้เป็นที่วางหูกทอผ้า
วาง	 กระด้ง	 ไหม	 และวัสดุเครื่องใช้สานด้วย
หวายหรือไม้ไผ่	 ชาวกูย	 บางบ้านจะแบ่งส่วน
หนึ่งที่ติดตัวบ้านเป็นยุ้งข้าว	 บางบ้าน	 สร้าง
แยกต่างหาก(โสฬสและคณะ	๒๕๓๘,	น.๒๑)	
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ความเช่ือ ประเพณี และ
พิธีกรรม
ชาวกูยมีการนับถือผีและ
ศาสนาพุทธผสมกัน	 ภายใน
ชุ มชนมีทั้ ง วั ดและศาลผี
ประจำาหมู่บ้าน	 ผีบรรพบุรุษ
เรียกว่า	“ญะจัวะฮ”	บนบ้าน
จะมีหิ้งบูชาผีบรรพบุรุษ	 เชื่อ
เรื่อง	ภูตผีปีศาจเจ้าที่เจ้าทาง
เจ้าป่าเจ้าเขา	 รวมทั้งผีปอป	
และ	 เรื่องขวัญและเชื่อ	 ใน	
เทพเจ้าผีปะกำา	เป็น	เจ้าชีวิต
ของชนชาวกูย		
ประเพณี พิธีกรรม   
	 	 การเซ่นผี	 กระทำาปีละครั้ง	
เริ่มพิธีโดย	ข้าวสุกเหล้า	เนื้อ
สัตว์	กรวยใบตอง	ผ้า	สตางค์	
หมากพลู	 เอา	 มาวางไว้ใต้	 ้
หิ้งบูชา	 ทำาพิธีเซ่นโดยเอา
น้ำาตาลโรยบน	 ข้าวสุก	 จุด
เทียนปักลงที่ข้าวแล้วกล่าว
ขอให้ผีบรรพบุรุษคุ้มครอง	
ขณะที่กล่าวค่อยๆ	 รินเหล้า
ลงขันแล้วหยิบของที่	ใช้	 ้เซ่น
วางบน	 หิ้งที่เหลือนำามา	 รับ
ประทาน	 (โสฬสและ	 คณะ	
๒๕๓๘,	น.๑๑)	
การเซ่นผีอาจจัดข้ึนในวาระ
อื่นๆ	 เช่น	 เมื่อมีเด็กคลอด	
หรือ	 เมื่อมีแขกมาเยือนและ	
พักอาศัยอยู่ที่บ้าน	
การรำาผีมอ	 เพื่อดูแลรักษา
ผู้เจ็บป่วยผู้ที่จะรำาผีมอต้อง
ผ่านพิธีไหว้ครู	 ครอบครู	
(โสฬสและคณะ	 ๒๕๓๘,	 น.
๑๓)		

พิ ธี ไ ห ว้ พ ร ะ แ ข มี ก า ร
สันนิษฐานกันว่าเป็นพิธีที่
ได้จากเขมร	 พิธีน้ีเป็นพิธี
เสี่ยงทายเพื่อดูปริมาณน้ำาฝน
ที่จะตกในเดือนต่าง	ๆ	ที่เป็น
ฤดูทำานาในปีต่อไป	 (โสฬส
และ	คณะ	๒๕๓๘,	น.๑๙)
การแต่งกาย 
	 	 	 การแต่งกายของชาวกูย	
หญิงสูงอายุจะนุ่งผ้าท่ีมีลาย
ใส่เสื้อคอกระเช้า	 ใส่สร้อย
คอลูกปัดเงิน	 นิยมใส่ดอกไม้
หอมไว้ที่	 ติ่งหู	 ชาวกูยนิยม
ทอผ้า	 เช่น	 ผ้าจิกกะน้อย	
เป็นผ้าที่มีลักษณะ	 คล้าย
ผ้าหางกระรอกมีสีเดียวเป็น
ผ้ าสำ าหรับผู้ ชาย นุ่งในพิ ธี
สำาคัญ	 ๆลักษณะการนุ่งจะ
นุ่งพับจีบด้านหน้า	 เหมือน
การนุ่ง	 โสร่ง	 ผ้านุ่งสตรีนิยม
ทอหมี่คั่นเป็นทางแนวดิ่งยืน
พื้นสีน้ำาตา	 ลอมมีหัวซิ่น	 พื้น
สีแดงลายขิด	 ตีนซิ่นสีดำามี
ริ้วขาวเหลืองแดง	 ผ้าจะกวี	
เป็นผ้าคล้ายอันลูซีม	 ของ
เขมรมีลายทางยาวเป็น	 ผ้า
ที่สตรีใช้นุ่งใน	 งานสำาคัญ	 ๆ	
(โสฬสและคณะ	 ๒๕๓๘,	 น.
๑๗-๑๘)
นิทาน ตำานาน  งาน
ช่างฝีมือ ศิลปะการแสดง 
การละเล่นพื้นบ้าน
ตำานานที่สำาคัญ	คือ	เรื่องพระ
มอเฒ่า	 ถือว่าเป็นครูแห่งครู
ฝึกช้างทุกคน		

งานช่างฝีมือ	 การถักปัก	 และ
ทอบนกี่ผ้าจริง	
ดนตรี 		การเป่า	สเนงเกล		
การละเล่น 			สะบ้า			การเล่น
เดินกะลา	 	 วิ่งขาหย่าง	 	 ยิงธนู		
ตีลูกข่าง	

บทสรุปส่งท้าย 
	 	 ชาวกูยผู้มีจิตวิญญาณที่แนบ
แน่นกับช้าง	 เป็นเอตะทัคคะ
ทางด้านการรัก	 การเลี้ยง	 และ
การดูแลช้าง	 หรืออาจกล่าว
ได้ว่า	 มีองค์ความรู้เก่ียวกับ
เล้ียงดูช้าง	 ทั้งกาย	 ใจ	 และ
จิตวิญญาณ	 ซ่ึงถือเป็นมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ชาวกูยที่โดดเด่น	 	 	 ภูมิปัญญา	
และภูมิธรรมในการเลี้ยงดูช้าง
นี้	 ชาวกูย	 ได้สืบสานจากบรรพ
ชน	 จนถึงลูกหลาน	 	 ถึงแม้ว่า
ในปัจจุบันผู้ดูแลช้างมิใช่	 ชา
วกูย	 ก็ยังต้องใช้	 ภาษา	 ผีปะ
กำากูย	 ในการดูแลช้างเช่นกัน		
ประจักษ์พยาน	 ในองค์ความรู้
นี้	 จะเห็นได้จากตำานาน	 พระ
มอเฒ่า		ซึ่งถือว่าเป็นครูแห่งครู
ฝึกช้างทุกคน		มรดกภูมิปัญญา
ด้านวัฒนธรรม	 ของชาวกูยนี้	
ได้มีการ	 บันทึกไว้	 โดยสถาบัน
การศึกษาหลายแห่ง	 แต่แหล่ง
ที่ สำ า คั ญ คื อ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏสุรินทร์
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ขมุ  (เคอมุ)
ชื่อและความหมาย
	 	 	 ขมุ	 	 แปลว่า	 “คน”	 เป็นคำาที่ชาวขมุใช้เรียก
ตนเอง	 มีถิ่นที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยโดย
เฉพาะบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงรายและน่าน		นัก
ภาษาศาสตร์	 	 จำาแนกภาษาของชาวขมุอยู่ในตระกูล
ภาษา	มอญ	–	 เขมร	 	ซึ่งอยู่ในตระกูลออสโตรเอเชีย
ติก	ชาวขมุแบ่งได้เป็น	7	กลุ่ม		แต่ละกลุ่มมีลักษณะ
การใช้ภาษาและวัฒนธรรมความเป็นอยู่แตกต่างกัน
ออกไปมากบ้างน้อยบ้าง	
ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
	 	 	 ชื่อกันว่า	 ขมุ	 	 เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของเอเชีย
อาคเนย์	 	ในปัจจุบัน		ขมุกระจายตัวอยู่ทางประเทศ
ลาวตอนเหนือ	 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแขวงหลวง
พระบาง	 	 สำาหรับในประเทศไทยนั้น	 	 ขมุ	 	 มีอยู่
อย่างหนาแน่นในจังหวัดน่าน	 	 นอกจากน้ันมีอยู่ใน
จังหวัดเชียงราย	 	 ลำาปาง	 	 เชียงใหม่	 	 สุโขทัยและ
อุทัยธานี	 	 โดยส่วนใหญ่ชาวขมุจะตั้งถิ่นฐานในพื้นที่
ซึ่งเป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา	 	 	 และดำารงชีพโดย
แหล่งอาหารจากธรรมชาติลักษณะบ้านของชาวขมุ
เป็นบ้านยกพื้น	
จำานวนประชากร    
			อ้างอิงจากการสำารวจ		พบว่าประชากร		ขมุ		ใน
ประเทศไทยนั้นมีจำานวนราว	 	 40	 หมู่บ้าน	 	 2,212	
หลังคาเรือน	 10,519	 	 คน	 	 คิดเป็นร้อยละ	 1.15		
ของจำานวนประชากรชาวเขาทั้งหมดในประเทศไทย	
หมู่บ้านชาวขมุในจังหวัดเชียงรายมีที่บ้านห้วยเย็น	
และบ้านห้วยกอก	 อำาเภอเชียงของ	 บ้านห้วยเอียน
บ้านห้วยคอย	 บ้านโละ	 บ้านป่าตึง	 บ้านหัวจ้อ	 กิ่ง
อำาเภอเวียงแก่น	 เป็นต้น	 ส่วนในจังหวัดน่านมีใน
หลายเขต	ได้แก่	เขตอำาเภอเมืองที่บ้านหนองคำา	บ้าน
ห้วยไฮ	 ตำาบลฝายแก้ว,	 บ้านห้วยปุก	 ตำาบลสะเบียน	
และบ้านหาดปลาแห้ง	 ตำาบลบ่อ	 เขตอำาเภอท่าวังผา		
มีที่บ้านห้วยโป่ง	บ้านวังผา	ตำาบลตาลชุม,
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บ้านปางสา	 และบ้านน้ำาโขง	 ตำาบลผาตอ	 เขต
อำาเภอเชียงกลาง	มีที่บ้านวังผาง	และบ้านปาง
สา	 บ้านน้ำาโม	 ตำาบลผาตอย	 บ้านวังเสา	 บ้าน
น้ำาปาน	 บ้านห้วยม้อยบ้านห้วยเลา	 บ้านห้วย
แกลบ	บ้านสบพาง	บ้านน้ำาหลุ	และบ้านน้ำาหลุ
ใหม่	ตำาบลชนแดน	เขตอำาเภอทุ่งช้าง	มีที่บ้าน
น้ำาสอดใต้	 ตำาบลและ,	 บ้านห้วยสะแตง	 บ้าน
ภูคำา	 บ้านน้ำาลาด	 ตำาบลงอบ	 และบ้านไชยธง
รัตน์	 บ้านสบปาง	 ตำาบลปอน	 และยังมีที่เขต
บ้านป่าแพะ	อำาเภอเวียงสา	อีกด้วย	

ระบบเศรษฐกิจ   
	 ขมุส่วนใหญ่	 หาเลี้ยงชีพโดยการ
ทำาไร่บนภูเขา	 	 โดยใช้ระบบการประกอบ
เกษตรกรรมที่เรียกว่า	 ไร่หมุนเวียน	 	 ส่วนพืช
ที่ปลูกนั้น	 	 ได้แก่	 	 	 ข้าวสำาหรับบริโภคและ
ข้าวโพดสำาหรับเลี้ยงสัตว์	 	 นอกจากนี้ยังมีการ
ปลูกพืชสวนครัว	 	 ซึ่งเป็นพืชจำาพวกเครื่อง
เทศ	 	 เช่น	 	พริก	 	ตะไคร้	 	 ข่า	 เป็นต้น	 	 เมื่อ
พิจารณาระบบเศรษฐกิจของชาวขมุโดยส่วน
รวมสามารถจัดได้ว่า	 	 ขมุส่วนใหญ่มีระบบ
เศรษฐกิจแบบยังชีพ

ความเชื่อ 
	 ชาวขมุนับถือวิญญาณบรรพบุรุษ
และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ต่างๆ	 	 อันนำามาซ่ึงพิธีกรรม
มากมายที่เกี่ยวเนื่องจากความเชื่อ	 	 โดยจะ
แบ่งกลุ่มวิญญาณออกเป็นระดับ		คือ	ผีประจำา
บ้าน		ผีประจำาหมู่บ้าน		
 
ประเพณีที่สำาคัญ
๑)พิธีเซ่นไหว้ผีหลวง	 	 จัดขึ้นปีละครั้งหลังการ
เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว
๒)พิธีเซ่นไว้ผีหมู่บ้าน	 	 จัดขึ้นเวลาประกอบ
พิธีกรรมต่าง	ๆ
๓)พิธีเซ่นไหว้ผีประจำาตระกูลหรือผีบรรพบุรุษ
ในบ้านจัดขึ้นในช่วงเดือนปลายพฤศจิกายน

จนถึงธันวาคม
๔)พิธีปัดเคราะห์		จัดขึ้นในวันสงกรานต์		เพื่อ
ขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกจากหมู่บ้าน
๕)	พิธีเซ่นไหว้ผีไร่		จัดขึ้นปีละสี่ครั้ง		คือ		ก่อน
ถางป่า	 	 ก่อนปลูกข้าว	 	 ขณะข้าวเริ่มออกรวง		
และเมื่อข้าวแก่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยว
ขมุมีความเชื่อเรื่องขวัญว่าคนเรามีขวัญเก้า
ขวัญ	 	 คนที่เจ็บป่วย	 	 เพราะขวัญออกร่างไป		
การเรียกขวัญให้กลับคืน	 	 ต้องเชิญหมอขวัญ
มาทำาพิธีเรียกขวัญ

เครื่องดนตรี
ชาวขมุมีเครื่องดนตรีซึ่งโดยส่วนมาประดิษฐ์
ขึ้นจากไม้ไผ่	 	 ส่วนมากเป็นเครื่องดนตรีที่เกิด
เสียงโดยการเป่า		การดีด	และการตี
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รูปแบบเครื่องแต่งกายของชาวขมุในแต่ละมี
ความแตกต่างกันไป	 	 ตามท้องถิ่น	 	 แต่โดยส่วน
ใหญ่แล้วเสื้อจะใช้สีดำาเป็นหลัก	 	 แตกต่างกันท่ี
การตกแต่งรูปแบบของเส้ือ	 	 ที่ขาดไม่ได้คือผ้า
โผกหัวของผู้หญิงโดยหญิงสาวจะใช้สีแดง	 	 ส่วน
หญิงและชายชราจะใช้ผ้าโผกหัวสีขาว
	 ในปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์ขมุในจังหวัด
เชียงรายซ่ึงตั้งถิ่นฐานในเขตอำาเภอเวียงแก่น
และเชียงของได้ร่วมตัวกันในการจัดตั้งและจด
ทะเบียนขึ้นเป็นสภาวัฒนธรรมชนเผ่าขมุทำางาน
ครอบคลุมพื้นที่สองอำาเภอ	 	 	 โดยในสองอำาเภอ
ประกอบด้วยหมู่บ้านดังต่อไปนี้คือ	 อำาเภอเวียง
แก่น	 	 	 บ้านห้วยส้าน	 	 	 บ้านวังผา	 	 บ้านป่าตึง		
บ้านห้วยจ้อ	 	 บ้านห้วยเอียน	 	 	 อำาเภอเชียงของ		
บ้านห้วยข่อย	 	 ชุมชนบ้านทุ่งทราย	 	 ชุมชนบ้าน
ทุ่งพัฒนา		บ้านห้วยกอก		บ้านห้วยเย็น		นอกจาก
นั้นทางสภาฯ	 ยังได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อ
เกิดความร่วมมือระหว่างขมุในพื้นที่จังหวัดอ่ืนๆ		
อาทิ	บ้านแม่พร้าว		จังหวัดลำาปาง		บ้านน้ำาปาน		
จังหวัดน่าน		เป็นต้น		ทั้งในช่วงระยะเวลาที่ผ่าน
ยังได้กระตุ้นให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
กลุ่มชาติพันธุ์ขมุในประเทศไทยและประเทศ
ลาว	 	 โดยการทำางานมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันจะนำามาถึงการคง
ไว้ซึ่งอัตตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์	 	 ทั้งยังได้เข้า
ร่วมกับงานของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยเพื่อ
การรักษาไว้ซึ่งสิทธิของกลุ่มชาติพันธ์ุซ่ึงอยู่ใน
ประเทศไทยที่ในปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้เข้ามา
ช่วยเหลือและขับเคล่ือนให้เกิดการพัฒนาต่างๆ
ท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย	 	 อันเป็น
กิจการที่ก่อประโยชน์อย่างยิ่ง

การแต่งกาย
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ชื่อและความหมาย 
คะฉิ่น	 (Kachin)	 เรียกตนเองว่า	 “จิงเผาะหวุ่น
ปอง”	ซึ่งประกอบด้วย	6	กลุ่ม	ได้แก่		จิ่งเผาะ	
ระวาง	ลีซู	ไชว้า	ละชิก	และมาหรู่	แต่ละกลุ่มมี
ภาษาและวัฒนธรรมที่คล้ายกัน

ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน/ถิ่นที่อยู่
ชาวคะฉ่ินมีประวัติการอพยพลงมาทางใต้ของ
ทิเบตและมองโกเลีย	 และได้โยกย้ายถิ่นฐาน
มาทางประเทศจีนตามลุ่มน้ำาต่างๆ	 คือ	 แม่น้ำา
แยงซี	 	 แม่น้ำาโขง	 	 แม่น้ำาสาละวิน	 แม่น้ำาอี
รวดี	 ในปัจจุบันชนเผ่าคะฉิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่	
4	 ประเทศ	 คือ	 มณฑลยูนนาน	 ประเทศจีน	
รัฐคะฉิ่นในประเทศพม่า	 เขตอสัมในประเทศ
อินเดีย	 และทิศเหนือของประเทศไทย	 ได้แก่	
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 โดยที่
เชียงใหม่อยู่ที่	 บ้านใหม่สามัคคี	 (คะฉิ่น)	 หมู่	
๑๔	 ต.เมืองนะ	 อ.เชียงดาว	 จ.เชียงใหม่	 มี
ประชากรประมาณ	 ๙๒	 หลังคาเรือน	 ๑,๐๐๐	
คน	 และบางส่วนก็อาศัยอยู่ที่	 อ.พร้าว	 อ.ฝาง	
อ.ท่าตอน	 อ.ไชยปราการ	 อ.	 ดอยสะเก็ด	 และ	
อ.สันทราย	 จ.เชียงใหม่	 รวมท้ังมีการกระจา

ยอยู่ในส่วนของ	 จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย	 ชน
เผ่าคะฉิ่นในประเทศไทยมีจำานวนประชากร
ประมาณ	๑๕,๐๐๐	คน

ระบบครอบครัวและเครือญาติ 
ลักษณะครอบครัวของชนเผ่าคะฉ่ินน้ันส่วน
มากเป็นครอบครัวขนาดกลางมีการอาศัยอยู่
ประมาณสิบคนต่อหนึ่งครอบครัว	 มีผู้ชายเป็น
หัวหน้าครอบครัว	 เมื่อลูกชายโตขึ้นและได้คู่
ครองแล้วก็จะไปสร้างครอบครัวใหม่อีกหลัง
หน่ึง	 ส่วนเรื่องอำานาจในการตัดสินใจเรื่องราว
ต่าง	ๆ	ในครอบครัวของชนเผ่าคะฉิ่นนั้น	ผู้ชาย
จะมีอำานาจในการตัดสินใจ	มากกว่าผู้หญิง
โครงสร้างการปกครองและสังคม
ชนเผ่าคะฉิ่นเป็นชนเผ่าหนึ่งที่ให้เกียรติกับ
ตำาแหน่งที่สำาคัญในชุมชน	 เวลามีการประกอบ
พิธีกรรมต่าง	 ๆก็ให้ผู้รู้หรือผู้ที่มีตำาแหน่งเป็นผู้
ประกอบพิธีเท่านั้น	 ส่วนคนอื่น	 ๆ	 หรือบุคคล
ท่ัวไปจะไม่กล้าทำาเพราะเกรงว่าจะทำาผิดหรือ
ทำาไม่ถูกต้อง	 ซึ่งอาจส่งผลร้ายกับผู้ประกอบ
พิธีกรรม	 ครอบครัวหรือชุมชนก็เป็นได้	 โดย
ตำาแหน่งที่สำาคัญในชุมชนของคะฉิ่น	ได้แก่

คะฉิ่น
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ผู้นำาหมู่บ้านหรือผู้นำาการปกครองชื่อว่า “ 
ตั่ว ” มีหน้าที่ในการปกครอง	 ดูแล	 ความ
ทุกข์สุขของชุมชนและตัดสินคดีความใน
ชุมชน	 ตลอดจนการประสานงานกับหน่วย
งานราชการหรือองค์กรจากภายนอกท่ีเข้ามา
ติดต่อประสานงานกับชุมชน	 รวมถึงมีอำานาจ
ในการตัดสินใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

หมอสวดพิธี หรือ “ ตึ่มซา ”	 ผู้มีหน้าที่ใน
การทำาพิธีกรรมต่าง	 ๆ	 ในชุมชน	 เช่น	 การ
เลี้ยงผี	เมื่อมีคนในชุมชนไม่สบายก็มักจะมาหา					
“	ตึ่มซา	”	เพื่อให้	“	ตึ่มซา	”	วิเคราะห์จะดูว่า
จะต้องทำาอย่าไร	 เมื่อรู้ว่าเหตุของการไม่สบาย
มาจากสาเหตุอะไร	 “	 ตึ่มซา	 ”	 ก็จะช่วยทำา
พิธีแก้ให้	 ส่วนเรื่องการสืบทอดตำาแหน่ง	 ตึ่ม
ซานั้นจะไม่มีการสืบตามบรรพบุรุษ	 แต่จะ
เป็นแบบการเรียนรู้เองหรือมาขอเรียนด้วย
ตนเอง	 คนที่สนใจก็จะไปดูเพื่อเรียนรู้ในช่วงที่
มีการประกอบพิธีกรรมจริง	หากวันธรรมดาไม่
สามารถที่จะเรียนได้

ผู้ช่วยหมอสวดพิธี หรือ “ตึ่มจ่อง”	ทำาหน้าที่
ช่วยเตรียมของหรืออุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ให้กับ	
“ตึ่มซา”	 เวลาที่	 “ตึ่มซา”	 ทำาพิธีกรรมต่าง	 ๆ	
เสมือนคนคอยอำานวยความสะดวกในการทำา
พิธีกับ	“ตึ่มซา”	ทุกอย่าง	

การแต่งตั้งตำาแหนง่ทางสังคมและวัฒนธรรม 
	 	 	 ในเรื่องของการแต่งตั้งตำาแหน่งสำาคัญทาง
วัฒนธรรมของชนเผ่าคะฉิ่น	 ไม่มีการสืบทอด
ตามบรรพบุรุษ	 แต่เป็นลักษณะการเรียนรู้กัน
ไป	 โดยผู้รู้จะสอนให้กับผู้ท่ีสนใจเรียนในช่วง
ที่มีการประกอบพิธีกรรมเท่านั้น	 เวลาปกติไม่
สามารถที่จะสอนหรือเรียนรู้ได้	 เป็นการแต่ง
ตั้งจากชาวบ้านโดยการจัดประชุมหมู่บ้านและ
ให้ชาวบ้านเสนอคนที่จะเป็นผู้นำาแล้วตกลง
ร่วมกัน

ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม
เดิมทีชนเผ่าคะฉิ่นนับถือผีบรรพบุรุษ	 ผีเจ้าที่	
ต่อมาหลังจากที่เปลี่ยนมานับถือคริสต์ศาสนา
แล้ว	 ชาวคะฉิ่นได้เปลี่ยนมาประกอบพิธีกรรม
ที่โบสถ์แทนศาลเจ้าที่		เช่น	พิธีกินข้าวใหม่
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จะนำาพันธุ์พืชที่จะปลูกเข้าร่วมในพิธี	 และ
หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็จะนำาผลผลิตอย่างละ
เล็กละน้อยของแต่ละครอบครัวไปทำาพิธีขอ
พรและขอบพระคุณพระเจ้าท่ีได้ช่วยปกป้อง
รักษาให้มีผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์

การทำามาหากิน และวิถีการผลิตพื้นบ้าน
	ชนเผ่าคะฉิ่นแต่เดิมมีอาชีพทำาไร่ทำาสวน	ปลูก
ข้าว	ข้าวโพด	ถั่วดิน	ถั่วแดง	งา	ฟักทอง	ตอน
นี้มีผลไม้ใหม่ที่ชาวบ้านนิยมปลูกคือเสาวรส	
มะม่วง	 อะวาคาโด	 	 รายได้หลักมาจากการ
ปลูกข้าวโพด	ถั่วดิน	ถั่วดำา	ส่วนรายได้รองก็ได้
มาจากการรับจ้างทั่วไปหรือทอผ้า	เย็บผ้าขาย
 
มรดกทางวัฒนธรรม
การแต่งกาย
การแต่งกายของชนเผ่าคะฉิ่นจะเหมือนกันทุก
วัย	 ไม่มีความแตกต่าง	หมวกผู้ชายมีฟันหมูป่า
เพื่อป้องกันศัตรู	 ให้เกรงกลัวเปรียบเสมือนมี
อำานาจ	 ชุดของหญิงคะฉ่ินแขนยาวสีดำามีเม็ด
เงินประดับตามอก	 ส่วนผ้าซิ่นของผู้หญิงทอ
เอง	 ปักลายเอง	 มีผ้าคาดเอว	 มีถุงน่อง	 ชน
เผ่าคะฉิ่นมีความเช่ือเกี่ยวกับเม็ดเงินท่ีประดับ
ไว้ในเสื้อของผู้หญิงว่า	 เปรียบเสมือนพื้นดิน	
ผู้ชายชนเผ่าจึงมีการให้เกียรติผู้หญิงสูงเพราะ
เชื่อว่าหากไม่ให้เกียรติผู้หญิงจะทำาการใดไม่
ขึ้น	ปลูกพืชผักก็จะไม่งอกงาม

งานช่างฝีมือ
การทอผ้าของชนเผ่าคะฉิ่นมีหลากลายลาย	
ส่วนใหญ่ได้มาจากการสังเกตจากธรรมชาติ
หรือพืชพรรณต่าง	 ๆ	 เช่น	 ผักกูด	 ดูลวดลาย
จากพืช	 ผัก	 ผลไม้	 แล้วนำามาเย็บเป็นลาย
สวยงาม	 หลังจากท่ีทอผ้าเสร็จแล้วก็จะนำาไป
เย็บและปักเป็นลายต่าง	 ๆ	 ตามความสวยงาม	
ซึ่งจะใช้ช่วงเวลาที่ว่างจากการทำาไร่ทำาสวนมา
เย็บผ้า	 การทำาเครื่องเงิน	 เมื่อก่อนมีความเชื่อ

ว่าบ้านของชนเผ่าคะฉิ่นจะมีเงินออกเอง	 ใช้
เอง	 ส่วนมากใช้เงินแท้	 ตีกันเองเพื่อทำาเป็น
เครื่องประดับเอง	 รวมถึงเครื่องมือการเกษตร
ด้วย	

ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดงของชนเผ่าคะฉิ่นมีหลาก
หลาย	 เช่น	 การแสดงถ่องก่า	 มีการสืบทอด
กันมาตั้งแต่บรรพบุรส	 ซึ่งสมัยนั้นการเต้น
ถ่องก่าเป็นการเต้นแสดงความยินดีต่อผู้
อาวุโส	 ผู้เล่ือนยศตำาแหน่ง	 และชัยชนะจาก
การสู้รบ	 และการแสดงความยินดีต่อเจ้าภาพ
เช่นขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงาน	 การแสดงรำามะ
หน่าวเป็นการแสดงที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ	 เป็นการเฉลิมฉลองในงานพิธี
สำาคัญๆ	ต่างๆ	 เช่น	 การแสดงความยินดี	 การ
เลื่อนยศ	เป็นต้น

ภาษาแม่
ภาษาจิงเผาะเป็นภาษากลุ่มทิเบต-พม่า	 สาขา	
จ่ิงพัว-โบโด-โกนยัก	 เป็นภาษามี	 วรรณยุกต์	
ชาวไทตุรง	 ในรัฐอัสสัมพูดภาษาจิงเผาะ
สำาเนียงท่ีผสมกับภาษาไทซ่ึงเรียกว่าภาษาสิง
ผ่อ	 ระบบกริยาในภาษาจิงเผาะมีการแสดง
เครื่องหมายของประธานและกรรมตรง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
มะหน่าว	 เป็นสถานที่ท่ีเปรียบเสมือนศูนย์
รวมด้านจิตใจของชนผ่าคะฉิ่นในหมู่บ้าน	 เป็น
สถานที่ที่ใช้สำาหรับการเต้นรำา	 เป็นที่รวมตัว
ของคนในชุมชน	 สำาหรับคนที่เข้าไปในสถานที่
แห่งนี้จะมีข้อห้ามที่สำาคัญได้แก่							
oห้ามเดินออกไปหากการแสดงยังไม่เสร็จ	
oห้ามเดินผ่านแถวช่วงที่มีการแสดงอยู่	
oห้ามเอาอาหารเข้าไปกิน
oสำาหรับคนเต้น	เวลาเต้นต้องไม่แตกแถวหรือ
	ออกนอกขบวน
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หรือสลับแถวออกไปเพราะจะ
ทำาให้พิธีไม่สมบูรณ์
oห้ามดื่มน้ำา	ดื่มเหล้า	หรือสูบบุหรี่	
สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ที่ชน
เผ่าคะฉิ่นให้การเคารพและนับถือ	
คนนอกหรือคนจากที่อื่นเข้าไป
ในชุมชนหากเจอสถานท่ีน้ีต้อง
สำารวมและให้การเคารพที่สุด

บทสรุปส่งท้าย
ชนเผ่าคะฉ่ินเป็นชนเผ่าที่เข้ามา
ในประเทศไทยเมื่อ	 ๖๐	 ปีที่แล้ว	
การดำารงชีวิตของชนเผ่าคะฉิ่น
เป็นไปอย่างเรียบง่าย	 เดิมทีเป็น
ชนเผ่าคะฉิ่นนับถือศาสนาดั้งเดิม	
ปัจจุบันมีการนับถือศาสนาคริสต์
เป็นส่วนใหญ่	 ศาสนาดั้งเดิมท่ี
เคยปฏิบัติกันมา	 คนรุ่นใหม่จะ
ไม่ค่อยรู้จักกันแล้ว	 เนื่องจากวีถี
ชีวิตปัจจุบันของชุมชนได้เปลี่ยน
ไป	 ความเป็นชนเผ่าที่บ่งบอก	 ถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า	 มี
กฎจารีตในการปฏิบัติของชุมชน
อย่างเคร่งครัด	 โดยการให้ความ
เคารพผู้อาวุโสหรือผู้นำาในชุมชน
สูง	 ส่วนประเด็นปัญหาต่างๆ	 จะ
เหมือนกับชนเผ่าทั่วไป	 เนื่องจาก
เป็นผู้ที่อยู่ในป่า	 ที่ผิดกฎหมาย
ของรัฐ	 ซึ่งจะทำาอย่างไรเพื่อชน
เผ่าได้อยู่อย่างสงบสุขและมีความ
ยั่งยืนในวิถีชีวิตต่อไป

ชอง
ชื่อและความหมาย
คำาว่า	 ชอง	 แปลว่า	 งุ่มง่าม	 ระมัดระวังตัวเหมือนหมี	
หรือแปลว่า	 ชองต้อง	 มีจิตสำานึก	 ระวังตัวทุกขณะต่อ
ศัตรูที่จะไม่ไว้ใจ	

ประวัติและความเป็นมา
ชนเผ่าชองเป็นชนเผ่าตั้ งถิ่นฐานอยู่บริ เวณตะวัน
ออกแนว เขาบรรทัดของประ เทศไทย-กั มพู ชา	
กระจัดกระจายอยู่แถบบริเวณจังหวัดระยอง	 จันทบุรี	
และตราด	 เช่นที่บริเวณเขาสอยดาวเหนือ	 บ้านคลอง
พลู	 บ้านกะทิง	 บ้านตะเคียนทอง	 บ้านคลองพลู	 บ้าน
คลองน้ำาเป็น	 ใกล้น้ำาตกกะทิง	 อำาเภอเขาคิชฌกูฏ	 บ้าน
วังแซม	 บ้านปิด	 อำาเภอมะขาม	 จังหวัดจันทบุรี	 รวมไป
ถึงชาวชองท่ีบ้านคลองแสง	 บ้านด่านชุมพล	 และบ้าน
ปะเดา	อำาเภอบ่อไร่	จังหวัดตราดด้วย	มีจำานวนทั้งหมด
ประมาณ	6,000	คน	

ภาษา
ชนเผ่าชองมีภาษาพูดที่จัดอยู่ในกลุ่มออสโตร-เอเชียติก	
ตระกูล	 มอญ-	 เขมร	 แต่ปัจจุบันวัฒนธรรมหมดแล้ว		
เดิมทีภาษาชองไม่มีตัวอักษรสำาหรับเขียน	 เนื่องจาก
เป็นภาษาท่ีใช้พูดเท่านั้น	 แต่ในภายหลังก็มีการพัฒนา
รูปแบบตัวอักษร	 โดยใช้อักษรไทยบางตัวเขียนภาษา
ชองตั้งแต่ปี	 2544	 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน	 	 ภาษาชอง
กำาลังอยู่ในขั้นวิกฤต	 คนเฒ่าคนชาวแก่เสียดายที่ภาษา
ชองจะสูญหายไป	 ปัจจุบันมีชาวชองอาศัยถิ่นฐานเดิม	
ตำาบลคลองพลู	 กิ่งอำาเภอเขาคิชฌกูฏ	 (ปัจจุบันมีแหล่ง
ที่พูดกันมากที่สุดในตำาบลตะเคียนทอง)	 จังหวัดจันทบุรี	
ประมาณ	 6,000	 คน	 แต่ที่พูดได้มีเพียงประมาณ	 500	
คน	 โดยส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุ	 ที่มีอายุ	 50	 ปีขึ้นไป	
ส่วนวัยรุ่นชาวชองนั้นอายที่จะพูดภาษาดั้งเดิมประจำา
ชาติพันธุ์ของตน
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วิถีชีวิต 
อาชีพ	 ในอดีตของชนเผ่าชองจะเลี้ยงตัวด้วย
การปลูกข้าวและพึ่งพิงทรัพยากรจากป่าและ
ธรรมชาติรอบตัว	 และการหาของป่า	 เช่น	
การเก็บลูกกระวาน	 ซึ่งถือเป็นพืชเครื่องเทศ
ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวชองอย่างยิ่ ง	
นอกจากนั้นยังพืชอื่นๆ	 เช่น	 เร่ว	 น้ำามัน	 ยาง
ชัน	 สมุนไพร	 หวาย	 และหนังสัตว์	 นำามาแลก
กับสิ่งของเครื่องใช้	 เช่น	 เกลือ	 ยาฉุน	 หอม	
กระเทียม	 เป็นต้น	 	 ปัจจุบันทำาสวนผลไม้บน
พื้นที่ราบเชิงเขาและรับจ้าง		

ที่อยู่อาศัย 
บ้านเรือนของชาวชอง	สร้างจากไม้ไผ่	ชาวชอง
มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม	 ๆ	 กลุ่มละ	 ประมาณ	
๒๐-๓๐	 ครอบครัว	 การสร้างบ้านจะช่วยกัน	
ปลูกบ้าน	 ลักษณะบ้าน	 จะเป็นเรือนยกพื้นสูง
ประมาณ	๑.๕-๒.๐	 เมตรมีบันได	๓-๕	ขั้น	 มี
ชานนอกบ้าน	ใช้วัสดุที่หาง่าย	เช่น	ไม้ไผ่-ใบไม้	
มุงหลังคา	 เช่น	 ใบระกำา	 พิธีกรรมต่างๆ	 เช่น	
พิธีแต่งงาน	 พิธีทำาบุญส่งทุ่ง	 พิธีฉงผีหิ้ง	 ผีโรง	
และให้ศาลหมู่บ้าน	ศาลนา	ศาลไร่	เป็นต้น

การปกครอง	 จะมีผู้นำาหมู่บ้านผู้อาวุโสซึ่งสมัย
โบราณเรียกว่า	“หลวงพล”	เป็นที่ยอมรับของ
หมู่บ้าน	
ความเชื่อ	 ชาวชองมีความเชื่อเรื่องวิญญาณ	
ภูตผี	และศาสนาพุทธ	มีประเพณีที่เรียก	“การ
เล่นผีหิ้ง”	และ	“การเล่นผีโรง”

อาหารของคนชองในอดีต กินข้าวจ้าวเป็น
หลัก	 วันละ	 2	 มื้อ	 กับข้าวมีผัก	 น้ำาพริก	 แกง
เผ็ด	แกงเลียง	ต้มยำา		ทอดต่างๆ	

ยาสมุนไพร	 เช่น	 ยาสมุนไพรแก้ไข้แก้หวัด	 ไข้
ต่างๆ	ยาดองเหล้า	ยาแก้โรคลูกอ่อน	ยาต้ม	ยา
ปั้นลูกกลอน	และยาอื่นๆ	อีกมากมาย	

งานฝีมือ	 เช่น	 งานจักสาน	 วัสดุคลุ้มคล้า	 เสื่อ
ปูนอน	 จักสานของใช้	 กระบุง	 กระจาด	 ลอม
ไซ	และอื่นๆ	
การละเล่น	 เช่น	 เล่นตีกลองยาว	 รำายันแย่	
เพลงกะบอก	 เพลงสงฟาง	 เพลงรำาวง	 ลำาตัด	
ละคร	 	แข่งตีลูกข่าง	สะบ้า-	 เดินโทงเทง	 เดิน
กะลา	
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ญัฮกุร
ชื่อและความหมาย
ญัฮกุร	 	 (Nyahkur)	 แปลว่า	 คนภูเขา	 (hill	
people)	 “ญัฮ”	แปลว่า	 คน	“	กุร”	แปลว่า
ภูเขา	 คนต่างวัฒนธรรม	 จะเรียก	 ญัฮกุร	 ว่า	
ชาวบน	หรือ	คนดง	แต่ชาวญัฮกุร	เรียกตนเอง
เป็นภาษาไทยว่า	คนดง	และไม่ชอบให้เรียกชื่อ
เป็นภาษาไทยว่าชาวบน

ประวัติความเป็นมา
ถิ่นอาศัยของชาวญัฮกุรในประเทศไทย	 พบ
ที่จังหวัดนครราชสีมา	 เขตอำาเภอ	 ปักธงชัย	
ได้แก่	 หมู่บ้านกลาง	 จังหวัดชัยภูมิ	 ในเขต
อำาเภอเทพสถิต	 ได้แก่	 บ้านวังอ้ายโพธิ	 บ้าน
วังอ้ายคง	 บ้านไร่	 บ้านเสลี่ยงทอง	 บ้านวังตา
เทพ	 บ้านท่าโป่ง	 บ้านสะพานหินและน้ำาลาด	
และจังหวัดเพชรบูรณ์พบ	 ในเขต	 อำาเภอเมือง	
ได้แก่	บ้านน้ำาเลา	บ้านห้วยไคร้	บ้านท่าด้วงถิ่น
ที่อยู่อาศัยด้ังเดิมอยู่ในป่าแถบเทือกเขาพังเหย	
มีอาณาบริเวณคาบเกี่ยวต่อเนื่อง	๓	จังหวัดคือ	
นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 และ	 เพชรบูรณ์เดิมชาว
ญัฮกุรเป็นกลุ่มชนเร่ร่อนลักษณะท่ีอยู่อาศัย
เป็นเพิงและบ้านมมุงหญ้าคา	ไม่ถาวรเมื่อมีคน
ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น	 ชาวญัฮกุรจึงไม่
เร่ร่อนไปที่อื่น	 มีการตั้งหลักปักฐานอย่างถาวร
ในหมู่บ้านต่างๆ	ดังที่กล่าวมา

ภาษา
ภาษาญัฮกุรจัดอยู่ในตระกูลภาษาเขมร	 หรือ
กลุ่มภาษาออสโตรเอเชียติก	 ภาษาญัฮกุรนอก
จากจะแสดงลักษณะของ	 กลุ่มมอญ-เขมรที่
เด่นชัดแล้วยังพบว่าภาษาญัฮกุร	ในปัจจุบัน	มี
ความ	 คล้ายคลึงกับภาษามอญโบราณที่ปราก
ฎในจารึกสมัยทวารวดีที่ค้นพบในประเทศไทย	

ที่อยู่อาศัย
ท่ีอยู่อาศัยเป็นเพิงไม่ถาวรและกระท่อมไม้ไผ่
เมื่อมีคนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นลักษณะ
บ้านเรือนจึงพัฒนา	 มาเป็นเรือนเครื่องผูก
ใต้ถุนสูงหลังคา	 มุง	 ตับหญ้าคาโดยใช้ไม้จาก
บริเวณป่าแถบนั้นไม้ที่นิยมนำามาทำาเสาเรือน
จะเป็นไม้มีง่ามเพื่อรองรับคานเช่นไม้เต็งรัง
โดยถือว่าถ้าได้ไม้ตายยืนได้จะเป็นการดีเพราะ
ไม่ต้องเหลา	 เปลือก	 และมอดยังไม่กินอีก
ด้วย	 บ้านต้อง	 ใช้ไม้	 ๙	 ต้น	 ส่วนฝาและพื้น
ทำาจากไม้ไผ่หรือไม้ไผ่บง	ส่วนที่เป็นเอกลักษณ์
สำาหรับบ้านญัฮกุรก็คือ	 “หัวแมว”	 ซึ่งทำาจาก
หัวแมวไว้บนขื่อบนหลังคาบ้านเชื่อว่าจะช่วย
คุ้มครองให้ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายและโรค
ภัยไข้ต่างๆ	 ฟ่อนหญ้าคา	 แห้งที่ควั่นเป็นห่วง	
๓	 ห่วง	 ผูกติดเข้าด้วยกันเป็นหัวกลมๆ	 และ
ปล่อยหางเป็นปอยยาวสำาหรับคล้องบนขื่อ
หน้าจั่วบ้าน

ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ
ความเชื่อ	 ชาวญัฮกุรมีความเชื่อ	 เรื่องผีต่างๆ	
เช่น	 ผีบรรพบุรุษ	 ผีน้ำา	 ผีตีนเดียว	 ผีโป่ง	 	 ใน
เดือน	6ของทุกปีจะมีพิธีเลี้ยงผีต่างๆ	นอกจาก
นั้น	 	 ชาวญัฮกุรมี	 ความเชื่อว่า	 ถ้ามีคนตาย	
ต้องย้ายบ้านหนีดังนั้น	 แม้จะสร้างบ้านเรือน
เป็นหลักแหล่งเพียงใดก็ต้องทิ้งบ้านเมื่อมี
สมาชิกในครอบครัว	 เสียชีวิต	 โดยจะขนฝา
บ้านโครงหลังคาและพื้นบ้านไปด้วยทิ้งไว้แต่
เสาเรือนซึ่งมีข้อห้ามไม่ให้	 เอาไปด้วยเพราะ
จะนำาความหายนะมาให้	และยังมีความเชื่ออีก
ว่า	 ถ้าสุนัขออกลูกบนบ้านจะเป็นเสนียดต้อง
ย้ายบ้านหนีเช่นกัน	 	 ในวิถีชีวิตของชาวญัฮกุร	
ประเพณีทำาศพของชาวญัฮกุรจะเป็นประเพณี
ที่น่าสนใจ	ประเพณี	หนึ่ง	 โดย	จะใช้ไม้ไผ่	มา
สับเป็นฟากไม้ไผ่เพื่อใช้ในการห่อศพ	 และนำา
เอาเถาวัลย์มามัดส่วนหัว	ลำาตัวและเท้า
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จากนั้น	 จะนำาศพออกจากบ้านโดยการรื้อฝา
บ้านแล้วค่อยเคลื่อนศพออกมาจะไม่เคลื่อน
ศพลงบันได	 เพราะมีความเชื่อกันว่าจะทำาให้
ผีแรง	 เมื่อนำาศพไปถึงป่าช้าก็	 จะขุดหลุม	 นำา
เอาใบ้ไม้วางรองที่ก้นหลุม	 แล้วค่อยวางศพลง
ไปซึ่งมักนิยมคว่ำาหน้าศพลง	 หันศรีษะไปทาง
ทิศตะวันตก	 ใช้ดินกลบแล้วจะใช้ท่อนไม้วาง
สะกด	สาดข้าวสาร	แล้วกลบดินทับอีกชั้นหนึ่ง
จึงนำาหนามมาวางสะกดอีกครั้ง	 ตามประเพณี
ที่มีมาแต่ครั้งโบราณชาว	 ญัฮกุรมักฝังศพไว้ไม่
เกิน	 ๕	 ปี	 แล้วจะขุดศพขึ้นมาเผา	 จากนั้นจึง
เก็บกระดูกใส่	“หม้อธาตุ”	ใช้ผ้าทอมัดปิดปาก
หม้อแล้วนำาไปเก็บไว้ในถ้ำา	พร้อมกับนำาสิ่งของ
เครื่องใช้ของผู้ตายบาง	 อย่างมาใส่หรือวางไว้

ข้างๆ	หม้อธาตุนั้น 

ธรรมเนียมการเอาแรงกัน 
(แลกเปลี่ยนแรงงานหรือลงแรง)	 ถ้าครอบครัว
ได้มาลงแรงในวันนั้น	 เจ้าภาพจะต้องหา
กับข้าว	 หลายกว่าทุกวันการลงแรงหรือเอา
แรงกันจะทำางานหมุนไปจนครบในทีม	 จะมี
ประมาณ	 5-15	 คน	 ขึ้นอยู่กับขนาดของเครือ
ญาติหรืองานที่ทำา

บุญสงกรานต์
	 จะมีการจัดงานในเดือนเมษายน
ของทุกปี	 งานจัดงานจะมีการรดน้ำาผู้เฒ่า	 ขอ
พรจากผู้เฒ่า	 ในอดีตพระสงฆ์ไม่มีบทบาทใน
งาน	แต่ปัจจุบันในวันสงกรานต์จะมีการทำาบุญ
ตักบาตรรดน้ำา	ขอพร	จากผู้เฒ่า	และมีการละ
เล่นต่างๆ	 ในงานบุญเช่น	 เล่นสะบ้า	 ตี่จับ	 ชัก
คะเย่อ	เป็นต้น	

บุญประเพณีแห่หอดอกผึ้ง
จะมีการจัดงานในเดือนมีนาคมถึงเดือน
เมษายนของทุกปีโดยชาวบ้านเช่ือว่าการจัด
งานจะทำาให้คนในหมูบ้านสามัคคีกันช่วย

เหลือจุนเจือซึ่งกันและกันโดยการจัดงานบุญ
ทุกคนจะเอาขี้ผ้ึงมารวมกัน	 และช่วยกันสร้าง
ห้อดอกผึ้งหลังคาและตัวห้อดอกผ้ึงจะประดับ
ไปด้วยขี้ผึ้ง	 ที่ใช้ผลมะละกอแกะเป็นลวดลาย	
ดอกไม้ต่างๆ	 แล้วนำาผลมะละกอที่แกะเป็น
ลวดลายต่างๆ	จุ่มลงในหม้อขี้ผึ้งที่ตั้งไฟร้อน	ๆ	
จากน้ันนำาไปแช่ในน้ำาเย็นแล้วใช้มือแกะออก
ก็จะได้รูปดอกไม้ที่มีลวดลายงดงามตามแบบ
พิมพ์	
 
การแต่งกาย
	 การแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุ
รนั้น	 นายเกน	 พึ่งจัตุรัส	 (๖๕	 ปี)	 กล่าวว่า	
“.......คนรุ่นผมจะตายหมดแล้วเด็ก	ๆ	 รุ่นใหม่
ลืมท้ังภาษาและเครื่องแต่งกายแบบโบราณ	
ซึ่งการแต่งกายจะสวมเสื้อเก๊าะ	(เสื้อไม่มีแขน)	
ซึ่งจะมีริ้วสีแดงกุ๊นตามตะเข็บที่สำาคัญซึ่งเรียก
ว่า	ทำาแซวสีแดงสลับขาวดำานุ่งผ้าถุงกรอมเท้า

อาหาร ของชาวญัฮกุร

	 ชาวญัฮกรุส่วนมากจะกินข้าวจ้าว	 และข้าว
หนียว	 และนิยมให้แขกกันก่อน	 แล้ว	 เจ้าของ
บ้านจึงจะกินอาหารเช้า	 แม่บ้านจะตื่นแต่เช้า	
ทุกเช้านึ่งข้าวโดยส่วนมากม้ือเช้าจะกินข้าว
เหนียว	 ส่วนพ่อบ้านออกไปดูค้างดูเป็ด	 หรือ
เก็บเห็ด	 ได้มาให้แม่บ้านทำากับข้าวแต่	 เช้าๆ	
แล้วก็กินข้าวก่อนกัน	 ก่อนจะออกไปไรนา	
อาหารเที่ยง	ส่วนมากจะกินข้าวเหนียว	เพราะ
ช่วงเช้ากินข้าวเหนียว	 แต่ห่อมาที่ทำางาน	
อาหารเท่ียงโดยส่วนมากจะขาดไม่ได้คือส้มตำา	
ก่อนจะกินข้าวเที่ยง	 แม่บ้านที่ทำาอาหารเก่ง	
จะหยุดงานก่อนเนื่องมาทำากับข้าว	 ตำาส้มตำา	
เตรียมอาหารสำาหรับรอพ่อบ้าน	 และญาติพี่
น้องท่ีมาช่วยงานในไร่ในสวน	 นอกจากนั้น	

ชาวญัฮกรุ	 ยังมีอาหารสำาหรับไปเที่ยว	 	 เช่น
การทำาเมี่ยงสำาหรับ	มื้อ
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อาหารสำาคัญ	 คือ	 อาหารเย็น	 เพราะสมาชิก
ทุกคน	 ต้องกินพร้อมกันในครอบครัว	 อาหาร
เย็นจะกินข้าวเจ้า	มีผักน้ำาพริกและอาหารที่หา
ได้จากธรรมชาติ	ตำาอย่างอาหารของชาว 
	 ชาวญัฮกรุ	 เช่น.มะเขือโขลก	 (ปะตะอองโคล
ก).แกงฟักทอง(บุเนี้ยปิ๋มปรี)				และ		เมี่ยงชาว
บน			ปลาร้าเนื้อหมก(อึมบุยว้าคร๊อบ)	ห่อหมก
ปลีกล้วยใส่ปลาดุก

งานช่างฝีมือ ศิลปะการแสดง การละเล่นพื้น
บ้าน
ดนตรี	 มี	 เพลงกระแจะ	 จะนิยมร้องอย่าง
เดียว	 เป็นกระบวนเพลงโต้ตอบกันระหว่าง
หญิงและชายคล้ายเพลงโคราชของชาวไทย
เบิ้ง	 นครราชสีมา	 เพลงเจรียงของชาวเขมรใน
จังหวัดสุรินทร์	 นอกจากนั้น	 มีการเล่นกระแจ๊	
หรือปะเรเร	 	 เพลงพื้นบ้าน	 ปะเร่เร	 (การเล่น
กระแจ๊ะ)	การเล่นสะบ้า	การทอเสื่อหวาย	การ
ทำาเสื้อพ๊อก	

บทบาทหญิงชาย
บทบาทหญิงชายชาวญัฮกุรนับถือผีฝ่ายหญิง
เมื่อ	แต่งงานแล้วฝ่ายชาย	จะเข้าไปอยู่บ้านพ่อ
แม่ฝ่ายหญิง	 ฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการ
ผูกขวัญ	 ทำาพิธีสะเดาะเคราะห์	 เป็นหมอดู	
เป็นหมอเรียกขวัญและเป็นคนทรงหญิงชาว
ญัฮกุรจะมีบทบาทเด่น	 นอกจากจะรับผิด
ชอบภายในบ้านเรือนไร่นาแล้วยังมีส่วนในการ
ปกครองดูแลชุมชนโดยการเป็นกรรมการให้
ความเห็นชอบเสนอความคิดในการดำาเนินการ
ต่างๆ	 ในหมู่บ้าน	 ในขณะ	ที่ฝ่ายชายจะรับผิด
ชอบด้านการปลูก	สร้างที่อยู่อาศัย	การปฏิบัติ
พิธีกรรมทางศาสนาและจะเป็นผู้ทำาพิธีไล่ผี
รวมทั้งเป็นหมอยาด้วย	

บทสรุปส่งท้าย  
วิถีชีวิตของชาวญัฮกุร	 นั้นมีความโดดเด่น	 ใน
เรื่องของบทบาท	สตรี	 	 	สตรีมีอำานาจทั้งนอก
บ้าน	ในบ้านและทางจิตวิญญาณ		แต่ปัจจุบัน	
ชาวญัฮกุร	 ตระหนักดี	 ถึงการ	 ลดถอย	 ของ
อัตลักษณ์และตัวตนของ	 ตนไปเรื่อยๆ	 แต่มี
ชุมชนๆหนึ่งคือ	 ชุมชนบ้านน้ำาลาดมี	 ชาวญัฮ
กุร	อาศัยอยู่ประมาณ		110		ครอบครัวมีแนว
ความคิดที่จะธำารงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของตนไว้	 โดยอาศัยสายสัมพันธ์ที่เคยมีมา
เป็นเครื่องปลูกฝังความเป็นตัวตนในหมู่บ้าน
เดียวกัน	 เช่น	 ภาษา	 ศาสนา	 การแต่งกาย	
เป็นต้น
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ดาราอาง
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ชื่อและความหมาย  
ดาราอาง	หรือ	ดาราอั้ง	หรือ	เรียกสั้นๆว่า	ดา-อาง	ชื่อภาษาอังกฤษ	Dara-ang/	Ta’ang		หรือ
จะเรียกกันทั่วไปว่า	“ปะหล่อง”	(ปอ	หล่อง	มาจากคนฉาน	และ	ปู่หลง	มาจากคนจีน	หมายถึง	
บรรพบุรุล่องมาตามสายน้ำาบนภูเขาที่สูงหนาว)	 หรือ	 กนลอย	 (Kunloi)	 ซึ่งมีความหมายว่า	 คน
ภูเขา	 เป็นคำาที่ชาวรัฐฉานใช้เรียกแทนคำาว่าดาราอาง	 ส่วนชาวจีนนั้นเรียกดาราอางว่า	 หลง	 คน
มังกรหรือ	ลูกหลานของกษัตริย์แห่งพระอาทิตย์	(King	of	the	Sun)	เลือกที่จะอาศัยอยู่บนที่สูง
อากาศหนาวเย็น	เป็นชนเผ่าที่รักความสงบ	และปลูกชา	จนเป็นที่เลื่องลือ		แต่จะเรียกตัวเองว่า	“	
ดาระอัง”	คำาว่าดาราอาง	มีความหมายว่า	คนที่อาศัยอยู่บนหุบผาสูงชันบนภูเขาที่สูงหนาว	และ
แปลแต่ละคำาได้ดังนี้	ดา	มีความหมายว่า	บรรพบุรุษ	/	ปู่	ตา	/	ผู้ชาย	ส่วนคำาว่า	รา	นั้น	มีความ
หมายว่า	กิ่ง	/	ก้าน	/	สาขา	และคำาว่า	อาง	มีความหมายว่า	ภูเขาสูง	/	ผาสูง	/	พื้นที่ลาด	ชัน	/	
เหวลึก	ส่วนคำาว่า	ดาอาง	นั้นหมายถึง	เจ้าแห่งภูผา	หรือ	เจ้าแห่งเวทย์

ดาราอาง
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(คริสต์ศักราช)	เมื่อ	๙๑๐	ปี	ที่ผ่านแล้ว	และยังได้กล่าวไว้อีกว่า	พระอาทิตย์และมังกร	เป็น
บรรพบุรุษของชาวดาราอาง	และทุกครั้งที่มีการพูดถึง	เรื่องการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวดา
ราอาง	ก็จะเขียนไว้ว่าชาวดาราอาง	ได้อพยพมาจากเขตปกครองตนเองยูนาน	(มณฑลยูนาน
สาธารณรัฐประชนจีนในปัจจุบัน)	และชาวดาราอางยังได้กระจัดกระจายไปทั่วในหลายรัฐ	ของรัฐ
ฉาน	เป็นจำานานมาก	จนสามารถปกครองรัฐ	ตองบาย	ได้โดยตนเอง	โดยไม่ได้อยู่ภายใต้อำานาจ	
การปกครองของรัฐฉาน	หรือเป็นพลเมือง
	 	 	 	 	 	 กลุ่มหนึ่งภายใต้การปกครองของ	 นครรัฐแสนหวี	 หนึ่งใน	 9	 นครรัฐของอาณาจักรไตมาว	
ซึ่งเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่ของชนชาติไต	 (รัฐฉาน)	 ครั้งพุทธศักราช	 1200	 โดยมีศูนย์กลางของ
อาณาจักรในขณะนั้นอยู่บริเวณเมืองแสนหวี	 ในรัฐฉานประเทศพม่า	 มีถิ่นฐานเดิมอยู่ใน	 โกสัมพี	
คำาว่า	 โกสัมพี	 เป็นการเรียก	 นครรัฐแสนหวี	 ประชากรดาราอางนั้น	 มีประมาณ1	 ล้านคน	 ถิ่นที่
อาศัยอยู่กันหนาแน่น	 คือบริเวณเทือกเขาในรัฐฉาน	 แถบ	 เมืองตองแปง	 	 หนำาซัน	 ,	 สีป้อ	 ,เมือง
มิต	และทางตอนใต้ในรัฐฉานคือ	เมืองเชียงตุง	และยังกระจัดกระจายกันอยู่ทางตอนใต้ของ	รัฐคะ

ฉิ่น	และภาคตะวันตกเฉียงใต้ของ	ยูนาน	ในสาธารณรัฐประชาชนจีน	เมืองเหนือสุดที่ชาวดาราอาง

ประวัติการศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน/ถิ่นที่อยู่
					ชนเผ่าพื้นเมืองดาราอางนั้น	ถิ่นฐาน
เดิม	อาศัยอยู่บนดอยสูงที่	เมืองไทคง	เมือง
ลูซี	เฉินกาง	อยู่ในเขตปกครองตนเองยู
นาน	(มณฑลยูนานสาธารณรัฐประชน
จีนในปัจจุบัน)	และกระจัดกระจายรวม
กันอาศัยอยู่กับชนเผ่าฮั่นในเขตปกครอง
ตนเองยูนานจนกระทั่ง	ชาวไตเหนือ	(ชาว
รัฐฉาน)	เห็นว่าดาราอางมีอำานาจอิทธิพล
มาก	รวมทั่งมีประชากรมาก	ยากต่อการที่
คิดจะสู้รบต่อกลอนและแย้งอำานาจดารา
อางได้	ซึ่งคิดแผนการที่จะแย้งชิ่งอำานาจ
ของชาวดาราอางจึงร่วมมือกันกับชนเผ่าอื่น
ในแถบนั้น	และได้ทำาการสู้รบกับชาวดารา
อาง	จนเรียกการสู้รบครั้งนั้นว่า	“สงคราม
ล้างเผ่าพันธุ์ดาราอาง”	จนชาวดาราอาง
ต้อง	กระจัดกระจายกันอยู่	ไปทั่วรัฐฉาน
และรัฐคะฉิ่น	และในปัจจุบันยังมีชาวดารา
อางหลงเหลืออยู่	(ถิ่นฐานเดิม)ในภาคตะวัน
ตกเฉียงใต้ของยูนาน	ดาราอางได้อพยพ
มาจากยูนาน	(มณฑลยูนานสาธารณรัฐ
ประชนจีนในปัจจุบัน)	เข้า	สู่รัฐฉานและรัฐ
คะฉิ่น	เมื่อประมาณศตวรรษที่	๑๑
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อาศัยอยู่คือ	เมืองหนำาคำา	ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับ

เมือง	ไทคง	ลูซี	ของมณฑลยูนาน	สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	หรือที่ชาวดาราอางเรียกว่าเมือง	

มาว	 ถัดลงมาคือ	 เมืองหนำาซัน	 หนำาดู	 โมโล	

เมืองมิต	เมืองกอก	เมืองโหลง	หนำาใส	มานาม	

มานพัด	จาวุโม	ปูโหลง	เจียงตอง	และ	ตากวาง	

ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยที่ดอยอ่างขาง	 เขต	

อำาเภอฝาง	 จังหวัดเชียงใหม่	 ประมาณ	 15	

กิโลเมตร

โครงสร้างการปกครอง

การบริหารปกครอง	ประกอบไปด้วย

๑.เฌา-ฮอ-คัม		 กษัตริย์

๒.ดา-บู-แซน	 ผู้ปกครองแคว้น

๓.ดา-จา-ฆาง	 ผู้ปกครองหัวเมือง(๒	 หัว	

	 	 เมืองขึ้นไป)

๔.ดา-จี	–แฆ	 เจ้าหัวเมือง

๕.คูน-รอ		 ผู้นำาหมู่บ้าน

๖.ดา-จา-เรย	 เลขา

๗.ดา-อี-เตย-คาว-งาว	ผู้แจ้งข่าวสาร/ประสา	

	 	 			สัมพันธ์

ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม

ชนเผ่าพื้นเมืองดาราอางมีความเชื่อเรื่อง

วิญญาณควบคู่ไปกับการนับถือศาสนาพุทธ	

โดยเชื่อว่าวิญญาณจะมี	๓	ระดับด้วยกัน	คือ

๑.กา-เปรา	คือ	เป็นวิญญาณของสิ่งมีชีวิต		

	 						เช่น		คน	สัตว์	

๒.กา-นำา	คือ	เป็นวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในสิ่งที่	

														ไม่มีชีวิต	เช่น	ภูเขา	แม่น้ำา	ต้นไม้	 

	 			ลม	ฯลฯ

๓.กา-ฌา	คือ	 เป็นวิญญาณ	เช่น	สวน	ไร่	ข้าว	

ฯลฯ

การนับถือศาสนา

	 	 ชนเผ่าพื้นเมืองดาราอางจะนับถือศาสนา

พุทธ	 ทุกหมู่บ้านจะมีวัดเป็นศูนย์กลางของ

ชุมชน	 หากว่าหมู่บ้านใดไม่มีวัด	 ก็จะถือว่ายัง

ไม่เป็นหมู่บ้าน

พิธี เซ่นสรวงบูชา

	 การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	

เช่น	 ประกอบพิธีที่วัดหรือในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์	

คือ	 ดา-ฌาน	 และการประกอบพิธีกรรมทาง

วิญญาณ	เช่น	พิธี	ปิด-เปิด	ประตูหมู่บ้าน	คือ	

ดา-บู-เมิง	เป็นผู้ประกอบพิธี

มรดกทางวัฒนธรรม

การแต่งกาย

	 การแต่งกายของชนเผ่าพื้นเมืองดา

ราอางนั้น	 มีความโดดเด่นไม่แพ้ชนเผ่าพื้นเมือ

งอื่นๆ	 ที่อาศัยอยู่บนภูเขาที่หนาว	 และสูงชัน	

สีสันและลวดลายการแต่งจะเน้นอยู่	 ๓	 สีเป็น

หลัก	ประกอบไปด้วย

๑.สแีดง	 หมายถึงหรือแทนสัญญาลักษณ์	 ซี-

แง	 (พระอาทิตย์)	 และ	 มา-อา-ฆราย	 (มังกร)	

เป็นบิดา

๒.สขีาว	 หมายถึงหรือแทนสัญญาลักษณ์	

คูน-นา-ฆา	 (นางพญานาค)	 นา-บอห	 (ความ

บริสุทธิ์)	และหนาง	ลอย	งึอน	เป็นมารดา

๓.สีดำา	 หมายถึงหรือแทนสัญญาลักษณ์	

อาว-บอห	 (มีมลทิน)	 การตัดขาดจาก	 เมิง-

ฆาง-ราว	(สรวงสวรรค์)
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เครื่องดนตรี
	 เครื่องดนตรีของชนเผ่าพื้นเมืองดา
ราอางนั้น	จะประกอบไปด้วย
๑.ดีง	 ลักษณะคล้ายๆ	พิณสามสาย
๒.ดีง-โฆว		 ลักษณะคล้ายๆพิณ	 จะมีสายแล้ว
แต่ผู้ดีด	(ปัจจุบันหาผู้เล่นยากมาก)
๓.วอ	 ปี่	(มีหัวเป็นน้ำาเต้าเล็ก)
๔.ฆรึง	 กลอง
๕.ฆรึง-โต่ง		กลองยาว
๖.ฆรึง-มัง-คุง	 	 กลองสั้น	 แต่เสียงจะทุ้ม

มากกว่ากลองยาว 
๗.ฆู	โม่ง	 ฆ้อง
๘.มา-ฌาม	 มา-ฌามจะใหญ่เสียงจะทุ้มกังวาน
มากกว่า	ฆู	โม่ง
๙.แชห	 ฉาบ
๑๐.ซา-กวันใช้ปากเปาบังคับเสียง	 และใช้มือ
ดีดเพื่อบังคับจังหวะ

ศิลปะการแสดง
ชนเผ่าพื้นเมืองดาราอางนั้น	มีศิลปะการแสดง
ทั้งร้อง	รำา	ทำาเพลง	หลักๆด้วยกันดังนี้
๑.ฆา-หนาง-ลอย-งึอน	 เป็นการฟ้อนรำา	 ตาม
จังหวะดนตรีที่บรรเลง	โดยทที่ไม่มีท่าที่ตายตัว
๒.ฆา-มา-ปัวะป็นการฟ้อนรำาโดยการประยุกต์
จะท่าทางต่างของการสู้รบ	 โดยมีดาบ	 หรือ
กระบองเป็นอุปกรณ์การฟ้อนรำา
๓.ฆา-มา-โต	เป็นการแสดงที่ประยุกต์จากการ	
			ประลองฝีมือ	คือ	การเฉือนมังกร
๔.เฌิง	 เป็นการประยุกต์จากท่าต่างๆของ
กังฟู	 ผู้ชายส่วนใหญ่จะใช้เพื่อประลองความ
สามารถกัน
๕.การร้องเพลง	ทำานองต่างๆ	เช่น	เพลงกล่อม
เด็ก	 เพลงเกี้ยวพาราสี	 เพลงเวลาไปไร่	 และ
เพลงตาม			เทศกาลและโอกาสต่างๆ

ภาษา
	 ชนเผ่าพื้นเมืองดาราอางนั้นจะมี
ภาษาพูดเป็นของตนเอง	 นักภาษาศาสตร์ส่วน
มากจัดให้อยู่ในภาษา	มอญ	–เขมร	 โดยทั่วไป
ชนเผ่าพื้นเมืองดาราอางนั้นสามารถพูดภาษา
จีน	 พม่า	 และภาษาฉานในการสื่อสารกับชน
เผ่าอื่นๆท่ีอาศัยอยู่ในเขตการปกครองบริเวณ
ใกล้เคียง	กันเป็นอย่างดี

ผู้รู้ชนเผ่าด้านต่างๆ
๑.ดา-ซารา-ซีนัม	 หมอสมุนไพร	 และหมอจับ
เส้น
๒.ดา-ซารา-บูห	 หมอเปาคาถาหรือปัด
รังควาน	ฯลฯ
๓.ดา-ฌาน	ผู้ประกอบพิธีทางศาสนา	

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
	 สถานที่ศัก ด์ิสิทธ์ของชนเผ่าพื้น
เมืองดาราอาง	 ก็จะมีที่	 โฌง	 (วัด)	 เฌา-เมิง	
(ศาล	เฌา-เมิงของหมู่บ้าน)	โฮ-เตอ-รอ	(หัวใจ
หมู่บ้าน)	ฯลฯ	เป็นต้น
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ไตหย่า
ชื่อและความหมาย  
ไตหย่า	 หรือชาวจีนเรียกว่า	 ฮวาเย่าไต	
(Huayaodai)	 	แปลว่า	 ไตเอวลาย	 (Flowery	
Belted)	 เนื่องจากการแต่งกายของสตรีท่ีมี
ลักษณะโดดเด่นของ	 ผ้าคาดเอวที่ปักลวดลาย
และตกแต่งด้วยแถบผ้าหลากสีสันสวยงาม
บริเวณรอบเอว

ประวัติศาสตร์การอพยพและการตั้งถิ่นฐาน
ในประเทศไทย
ชาวไตหย่าอพยพเข้ า สู่ประ เทศไทยใน
ปี	 พ.ศ.	 2470	 โดยเดินทางมาด้วยกัน	 10	
ครอบครัว	 เป็นการเดินเท้าจากเมืองหย่า	 เข้า
สู่ประเทศไทยทางอำาเภอแม่สาย	 จังหวัด
เชียงราย	 แล้วไป	 อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านป่าสัก
ขวาง	 ตำาบลแม่คำา	 อำาเภอแม่จัน	 จังหวัด
เชียงราย	 เมื่อจำานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นชาวไต
หย่ากลุ่มหน่ึงได้แยกตัวออกมาหาที่อยู่ใหม่	
คือในหมู่บ้านน้ำาบ่อขาว	ตำาบลห้วยไคร้	อำาเภอ
แม่สาย	จังหวัดเชียงราย	และอีกหลายพื้นที่ใน
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ระบบเศรษฐกิจ
แต่เดิมชาวไตหย่าส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร	 ดำารงชีวิตอย่างพอเพียง	 ทำานา	 ปลูกผัก	 เลี้ยงสัตว์	 โดย
เฉพาะการทำาเสื่อกก	ซึ่งปัจจุบันนับได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

การปรับตัว
ปัจจุบัน	ชาวไตหย่าได้ปรับตัวผสมกลมกลืนกับคนไทย	ยอมรับวัฒนธรรมไทย	และเป็นคนไทยเชื้อ
สายไตหย่าที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	 	ด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
        
           

กระดุมสีดำา	 ตัวปล่อย	 ยาวถึงข้อเท้าแหวกข้าง
เรียกว่าเสื้อฮี

อาคารบ้านเรือน		บ้านชาวไตหย่าจะสร้างด้วยดิน
คล้ายกล่อง	 มีหน้าต่างน้อยบาน	 มีดาดฟ้าสำาหรับ
ใช้ตากเมล็ดพันธุ์พืชต่าง	ๆ	รอบบ้านจะปล่อยสัตว์
เลี้ยงเช่น	ไก่	เป็ด	และมีการทำาคอกสัตว์ไว้ใกล้บ้าน
ของตน
ความเชื่อ พิธีกรรม
ชาวไตหย่าในประเทศไทยกว่าร้อยละ	 90	 นับถือ
ศาสนาคริสต์	ประเพณี	และพิธีกรรมสำาคัญต่าง	ๆ	
จึงขึ้นอยู่กับวันสำาคัญของศาสนาคริสต์	 ส่วนชาว
ไตหย่าท่ีอยู่ในประเทศจีน	 ยังคงนับถือผี	 การมี
แม่มด	ย่ามด	เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ
 
ระบบครอบครัวและเครือญาติ
ครอบครัวของชาวไตหย่า	 แต่เดิมเป็นระบบ
ครอบครัวขยาย	 ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเป็น
ครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น	 สถาบันครอบครัว
และเครือญาติของชาวไตหย่า	 เป็นสังคมที่มีความ
ผูกพันกันทางสายโลหิต	 การสืบสายตระกูลนับ
ทางบิดา	 การจัดลำาดับญาติจะมีระบบนับญาติ
ระดับสูงจากตนเองขึ้นไป	 และญาติระดับต่ำากว่า
ตนเองลงมา
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ชื่อและความหมาย
ไทยดำา	หรือ	ไทยทรงดำา		เรียกตัวเองว่า	“ลาวโซ่ง”		หรือ	“ผู้ไต”	หรือ	“ผู้ไตดำา”	คำาว่า	“	โซ่ง	”	
ที่เรียกกันสันนิษฐานเป็นคำาที่มาจากคำาว่า	“ซ่วง”	หรือ	“ทรง”	

ประวัติความเป็นมา
	 ชนเผ่าไทยดำาหรือไทยทรงดำา	 (ลาวโซ่ง)	 มีถิ่นกำาเนิดอยู่ที่เมืองแถง	 (เดียนเบียนฟู)	 อยู่
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม	ตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยประมาณ	๒๓๔	ป	(นับถึง	พ.ศ.	
๒๕๕๕)	 มีประวัติการอพยพเข้ามาในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี	 พ.ศ.	 ๒๓๒๑	 ตั้งถิ่นฐานอยู่ทั่วไป	
ประมาณ	๔๐	จังหวัด	เพชรบุรีเป็นเมืองแม่	ใต้สุดอยู่ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี	นอกนั้นมีอาศัยอยู่ที่
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ไทยทรงดำา
ราชบุรี	 สุพรรณบุรี	 นครปฐม	 กาญจนบุรี	
สมุทรสงคราม	 สมุทรสาคร	 กำาแพงเพชร	
พิษณุโลก	สุโขทัย	เลย	ฯลฯ	
	 ไทยทรงดำามีวิถีชีวิตเรียบง่าย	 ปะ
ดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยตนเอง	 มีภาษาพูด
ภาษาเขียนเป็นของตนเอง	 ปัจจุบันกำาลังได้
รับการสนับสนุนในการเรียนการสอนภาษา
ไทยดำาในอำาเภอเขาย้อย	 จังหวัดเพชรบุรี	 ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์	 	 โรงเรียนที่เปิดสอนภาษาไทยดำา	
ได้แก่	 โรงเรียนเขาย้อยวิทยาและโรงเรียนวัด
หนองปรง

วัฒนธรรมและความเชื่อ
	 ชาวไทยทรงดำา	 ส่วนใหญ่จะมีความ
ผูกพันอยู่กับความเชื่อในเรื่องผีและขวัญ	 เป็น
อันมาก	 เนื่องจากเชื่อว่าผีนั้นเป็นเทพยดาที่ให้
ความคุ้มครองพิทักษ์รักษา	 หรืออาจให้โทษ
ถึงตายได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง	 ผีเรือน		
ประดุจดั่งศาสดาประจำาตน	 ซึ่งทำาในสิ่งไม่ดี
จะเป็นการผิดผี	 ผีเรือนอาจจะลงโทษได้	 โดย
จำาแนกประเภทของผีตามลำาดับความสำาคัญ
และความเชื่อได้ดังนี้
1)	 ผีแถนหรือผีฟ้า	
2)	 ผีบ้านผีเมือง
3)	 ผีบรรพบุรุษ	(ผีเรือน)
4)	 ผีป่าผีขวงและผีอื่นๆ	 (ผีแม่บันได	 ผี
ประตู	ผีหน้าต่าง	ผีเตาไฟ	เป็นต้น)
4.	 ขนบธรรมเนียมประเพณี

การแต่งกาย 
	 มีการแต่งกายแบบพิธีการ	 และแต่ง
กายในวิถีชีวิตประจำาวัน	มีระเบียบ	สังคม	จัด
ไว้อย่างชัดเจน	เช่น	ชุดหมอเสนผู้น้อย	ชุดหมอ
เสนผู้ต้าว	 ชุดพ่อมด	 ชุดแม่มด	 ชุดลูกสะใภ้ไป
บ้านแม่สามี	 ชุดขึ้นบ้านใหม่	 ชุดเขือยงานศพ
ผู้น้อย	 ชุดเขือยงานศพผู้ต้าว	 ชุดไปเกี้ยวสาว	
ชุดรำาแคน	ชุดโยนลูกช่วง	ชุดอยู่กับบ้าน	ชุดไว้
ทุกข์	ฯลฯ	

บ้านเรือน  
	 	 	 	 	 เป็นบ้านมีลักษณะใต้ถุนสูง	 มีขอกุดเป็น
สัญลักษณ์บ่งบอกชนเผ่า	และขอกุดยังบ่งบอก
สภาพของเจ้าของบ้านว่าเป็นผู้น้อย	หรือผู้ต้าว	
อาชีพ		ทำานา	ทำาไร่	เลี้ยงสัตว์	ทอผ้า

อาหาร  
	 	 	 	 อาหารเป็นอาหารรสจัด	 จะมีพริกพราน	
(มะแข่น)	 เป็นเครื่องเทศบ่งบอกเอกลักษณ์
ของไทยทรงดำา			อาหารหลัก	เช่น		แก๋งหนอ
ส่ม	แกงหยั้วะ	แกงผำา	แกงโฮเฮ

พิธีกรรม 
     พิธีเสน	 คือการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ(ผี
เรือน)	 และการเซ่นไหว้ผีเรือนประจำาสัปดาห์
ของไทยทรงดำา	 ถ้าเป็นชนชั้นผู้ต้าว(ชนชั้น
ปกครอง)	เซ่นทุก	5	วัน	ชนชั้นผู้น้อย	ต้องเซ่น
ทุก	10	วัน	วันละ	2	เวลา	เช้า-เย็น	นอกนั้นมี
การเซ่นไหว้แถน	 เช่น	 เสนต่อมิ่งต่อแนน	 เสน
ปุกล้วยเมืองฟ้า	 เสนปุกล้วยเมืองลุม	 พิธีเซ่น
ไหว้ผีมด	 ผีบ้านผีเมือง	 เสนฆ่าเกือด	 เสนแก้
เคราะห์เรือน	เสนกวัดกว้าย	ฯลฯ	
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ไทเขิน
ชื่อและความหมาย
ไทเขิน	 เรียกตนเองว่า	 “ขึน”	 โดยมีที่มาของ
ชื่อที่ยังไม่มีสรุป	 กล่าวคือ	 ตั้งช่ือตามแม่น้ำา
ขึน	 ซึ่งไหลผ่านเมืองเชียงตุงจากตะวันตกขึ้น
ไปทางเหนือแล้วจึงไหลลงใต้แปลกจากแม่น้ำา
สายอื่น	จึงเรียกแม่น้ำานั้นว่า	“ขึน”	(ทำานองคำา
ว่า	ขัดขืน	หรือ	ฝืน)	ด้วยเหตุนี้พลเมืองที่อาศัย
อยู่ตามสองฝั่งน้ำาจึงเรียกตนเองว่า	“ขึน”	หรือ	
“ไตขึน”	ไทเขินมีสามกลุ่มคือ	กลุ่มเขินก่อ-เขิน
แด้	กลุ่มเขินอู	และกลุ่มเขินหวา

ประวัติความเป็นมา
ไทเขินเป็นชนชาติหนึ่งในกลุ่มไต	 ส่วนใหญ่มี
ถิ่นฐานอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลยูนนาน
ของจีน	 พม่าตะวันออก	 ลาว	 ตอนเหนือของ
เวียดนามและภาคเหนือตอนบนของไทย		ชาว
ไทเขินมีประเพณีและเป็นวัฒนธรรมเป็น
ของตน	 	 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
กล่าวว่า	 	 	 แต่เดิมเชียงตุงเป็นชาติที่มีเอกราช
ปกครองโดยเจ้า ฟ้ามีความเป็นอยู่อย่าง
ผาสุก	 	 แต่เนื่องจากเป็นแคว้นเล็กจึงมักตก
เป็นประเทศราชของล้านนาบ้าง	 พม่าบ้าง	
ปัจจุบันนี้เชียงตุงอยู่ในรัฐฉานปกครองโดย
ประเทศพม่า	เมื่อพระยากาวิละร่วมกับสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงสร้างเมือง
เชียงใหม่ขึ้นในครั้งที่	2		 เมื่อ	พ.ศ.2339			ได้
ทรงนำากองทัพแห่งล้านนาไปกวาดต้อนผู้คนที่
เป็นพวกช่างฝีมือต่างๆ	 	 เข้ามาเพื่อช่วยสร้าง
เมืองเชียงใหม่	 ซึ่งเป็นนโยบาย	 “เก็บผักใส่
ซ้า	 	 	 	 เก็บข้าใส่เมือง”	 ในสมัยนั้นและใน
บรรดาผู้คนที่ถูกกวาดต้อนมาในครั้งน้ันมีคน
หลายชาติพันธุ์	 	ซึ่งก็มีไทเขินรวมอยู่ด้วย	ส่วน
ไทเขินเมืองเชียงตุงที่ถูกกวาดต้อนมาครั้งน้ัน

พระเจ้ากาวิละทรงรับส่ังให้ไปตั้งถิ่นฐานตาม
แหล่งต่างๆ		ของจังหวัดเชียงใหม่		โดยเฉพาะ
กลุ่มชนไทเขินท่ีมีความสามารถทางด้าน
ช่าง	 เช่น	 ช่างเครื่องเงิน	 ช่างเครื่องเขิน	 ช่าง
หล่อ	 	 เป็นต้น	 	 รับสั่งให้ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้าน
นันทาราม	 ชุมชนประตูเชียงใหม่	 ถนนวัวลาย	
ตำาบลหายยา	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่
ในปัจจุบันส่วนกลุ่มชาวไทเขินที่เป็นพวกบ่าว
ไพร่หรือผู้ติดตามมาในคร้ังนั้นได้กระจายออก
ไปตั้งบ้านเรือนตามแหล่งต่างๆในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่	 เช่นบ้านสันข้าวแคบ	 บ้านทรายมูล	
บ้านสันก้างปลา	 	 ตำาบลทรายมูล	 	 อำาเภอ
สันกำาแพง	 	 จังหวัดเชียงใหม่	 บ้านออนหลวย	
อำาเภอแม่ออน	 จังหวัดเชียงใหม่	 บ้านต้นเกล็ด	
บ้านป่าสัก	 บ้านป่าลาน	บ้านต้นกอก	บ้านต้น
แหนน้อย	บ้านต้นแหนหลวง	อำาเภอสันป่าตอง	
จังหวัดเชียงใหม่	เป็นต้น
ส่วนกลุ่มเจ้าต่างๆ	 ที่เป็นลูกหลานของเจ้าห้า
องค์ก่อนๆ	 แห่งเมืองเชียงตุงได้ไปอยู่ที่ต่างๆ
กันออกไป		เช่น		บ้านเมืองสาตรหลวง				บ้าน
เมืองสาตรน้อย				บ้านเมืองกาย				บ้านเชียง
ขาง	บ้านเชียงแสน	บ้านธาตุคำา	บ้านหมื่นสาร	
บ้านสุพรรณ์	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	
บ้านป่าป้อง	ตำาบลป่าป้อง		อำาเภอดอยสะเก็ด		
จังหวัดเชียงใหม่			เป็นต้น

วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ไทเขินมีภาษาพูดและเขียนของตัวเอง	 จัดอยู่
ในในกลุ่มภาษาย่อยไทพายัพ	 ในกลุ่มภาษา
คำา-ไต	 ตระกูลภาษาไท-กะได	 มีความคล้าย
และใกล้เคียงกับภาษายองและไทลื้อมาก	 ทั้ง
ยังคล้ายกับภาษาไทยวน	 ต่างเพียงแค่สำาเนียง	
และการลงท้ายคำา	 	 ไทเขินนับถือศาสนาพุทธ
นิกายเถรวาท	และผีควบคู่ไปด้วย			
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ไทยยวน
ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์
					ชื่อเรียกตัวเอง			:			ยวน
					ชื่อที่คนอื่นเรียก	:			คนเมืองเหนือ

ประวัติความเป็นมา
ยวนเป็นกลุ่มหนึ่งในบรรดากลุ่มคนไตทั้งหลาย		
เช่น		ไตลาว						ไตลื้อ		ไตพวน		ไตใหญ่		ไต
ยอง	 	 ไตดำา	 	 ไตแดง	 	 และไตยวน	 	 แต่เดิม
กลุ่มไตทั้งหลายตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนใต้ของ
จีน	 	 	 จึงพากันเคลื่อนย้าย	 	 ลงมาอยู่ตามลุ่ม
แม่น้ำาโขง	 ไตลาว	 	 ไปตั้งถิ่นฐานที่ฝั่งซ้ายของ
แม่น้ำาโขง			ต่อมามีชื่อเรียกว่า		อาณาจักรล้าน
ช้าง	 	 ไตลื้อไปอยู่แถบอาณาจักรสิบสองปันนา			
ไตยวนตั้งถิ่นฐานฝั่งขวาของแม่น้ำาโขง	 	 	 เรียก
ชื่อว่า		อาณาจักรล้านช้าง			ยวนได้ตั้งราชธานี
ครั้งแรกที่เมืองเชียงแสน	 	 เรียกว่า	 	 โยนก
เชียงแสนนคร	 	 ปกครองฝ่ายเหนือสืบราชวงศ์
กันมาหลายชั่วปีย้ายราชธานีหลายครั้ง	 	 เช่น		
ย้ายจากเมืองเชียงแสนมาตั้งเมืองเชียงราย
เป็นเมืองหลวงต่อมาย้ายมาต้ังเมืองเชียงใหม่
เป็นราชธานี			พระมหากษัตริย์ของอาณาจักร
ล้านนา	 	 บางพระองค์ก็เข้มแข็ง	 	 ปกครอง
เป็นเอกราช	 	 	 บางสมัยพระมหากษัตริย์บาง
พระองค์			ไม่มีศักยภาพ		อาณาจักรล้านนาก็
ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าและกรุงศรีอยุธยา
	 จ น ก ร ะ ท่ั ง ใ น ปี พุ ท ธ ศั ก ร า ช		
๒๓๓๙	 	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 	 ได้
ผนวกอาณาจักรล้านนาไว้เป็นแผ่นเดียวกับ
อาณา	 	 จักรสยาม	 	 	 ฉะนั้นคนยวนที่อยู่ใน
อาณาจักรล้านนาทั้งหมด	 	 จึงเป็นประชากร
ของอาณาจักรสยาม	 	 	 ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้น
มา		มิใช่อยู่ในฐานะประชากรของประเทศราช		

คนยวนจึงเป็นพลเมืองของสยามที่มีถิ่นฐาน		
ทำามาหากินอยู่ทางภาคเหนือของประเทศใน
ปัจจุบันนี้	 	 เช่น	 จังหวัดเชียงราย	 	 เชียงใหม่		
แพร่		น่าน		ลำาปาง		ลำาพูน		พะเยา	ฯลฯ
	 ในปีพุทธศักราช	 	 ๒๓๔๗	 	 กองทัพ
จากเมืองหลวง	 	 เมืองน่าน	 	 	 เมืองลำาปาง			
เมืองเชียงใหม่	 	 และหลวงพระบาง	 	 ได้ช่วย
กันยกกองทัพไปไล่พวกพม่า	 	 ออกจากเมือง
เชียงแสน	 	 	 พม่าแตกพ่ายไป	 	 จึงมีนโยบาย
ไม่ให้เมืองเชียงแสนเป็นที่ซ่องสุมของพม่าอีก
ต่อไป	 	 	 จึงเผาเมืองเชียงแสนทิ้ง	 	 	 พร้อมกับ
เคลื่อนย้าย		ผู้คนเมืองเชียงแสนออกจากเมือง
และมอบให้กองทัพ	 	 ทั้งห้าดังกล่าวนำาไปต้ัง
ถิ่นฐานอยู่ในเมืองของตน	 	 เช่น	 	 กองทัพจาก
หลวงพระบาง	 	 ก็นำายวนส่วนหนึ่งไปถิ่นฐานที่
เมืองเชียงเงิน	 	 ประเทศลาว	 	 ในอดีต	 	 	 ส่วน
หนึ่งกองทัพเมืองลำาปาง		นำาไปตั้งถิ่นฐานเมือง
ลำาปาง	 	 	 ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณวัดปงสนุกเหนือ		
ส่วนหน่ึงกองทัพเมืองเชียงใหม่นำาไป	 	 เช่น		
บ้านเชียงแสน			บ้านฮ่อม				บ้านฆ้อง		กองทัพ
จากเมืองน่านนำาไปตั้งถิ่นฐานที่น่าน	 	 	 เช่นที่		
อำาเภอ							ท่าวังผา			บ้านวัดดอนแก้ว	ฯลฯ			
ยวนอีกส่วนหน่ึงกองทัพจากเมืองหลวงนำามา
ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่สระบุรีและราชบุรี	 	 	 ปัจจุบัน
ลูกหลานเช้ือสายยวนจากเมืองเชียงแสนใน
อดีต		ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ราชบุรี		เช่น		บ้านคูบัว		
หนองโพ			บางกะโด		หนองปลาหมอ	ห้วยไผ่		
ดอนแร่		รางบัว		ฯลฯ		ส่วนที่อยู่สระบุรี		เช่น		
อำาเภอเสาไห้		อำาเภอเมือง		ฯลฯ
	 ปัจจุบันลูกหลานเชื้อสาย	 	 ไท-ยวน		
ท่ีเคล่ือนย้ายจากอาณาจักรล้านนา	 	 แผ่น
ดินแม่ไปอยู่ในแผ่นดินภาคกลาง	 	 	 ซึ่งเป็น
คนไทยกลุ่มหนึ่งที่มีประชากรมากกว่าจึงได้
พัฒนาปรับเปล่ียนวัฒนธรรมดั้งเดิม	 ของตน
ให้กลมกลืนไปกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่มีจำานวน
มากกว่า		ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดในสังคม		
ดังนั้นวัฒนธรรมดั้งเดิมจึงจางหายไป	จากวิถี
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ชีวิตของลูกหลาน	 ยวนเชียงแสน	 	 พวกเขา
รับวัฒนธรรมสมัยใหม่ไว้เป็นวิถีชีวิตในปัจจุบัน		
คงเหลือร่องรอยที่แสดง	 	 โครตเหง้าของตน
คนยวนเชียงแสน	 	 ไว้บ้างเล็กน้อย	 	 	 เช่น		
ภูมิปัญญาด้านหัตถศิลป์	 	 	 การทอผ้าจกท่ี
บ้านคูบัว	 	 การแต่งกายที่ได้สืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน	เช่น	การนุ่งผ้าซิ่นตีนจก			ซิ่นแล่			ซิ่น
ตาเลี่ยน		ซิ่นตาหมู่	ฯลฯ

ระบบครอบครัวและเครือญาติ
	 แต่เดิมคนยวนเชียงแสนที่ราชบุรี		มี
ครอบครัวเป็นระบบกลุ่ม	 	 มีพ่อ	 	 แม่	 	 ปู่ย่า		
ตายาย	 	อยู่รวมกันแม้จะมีครอบครัวแยกบ้าน
แยกเรือน	 	 แล้วก็มักจะอยู่รวมกันปลูกบ้าน
อยู่ในบริเวณเดียวกัน	 	 ทั้งนี้ต้องอาศัย	 	 พ่อ
แม่เลี้ยงลูกหลานในทางเดียวกันลูกหลานก็จะ
ได้ดูแลปู่ย่าตายายในยามชรา	 เป็นหน่วยของ
สังคม	 ที่อบอุ่น	 	 ความสัมพันธ์ทางสายเลือด
จึงเข้มข้น	 	 	 ความเป็นญาติพี่น้องจึงผูกพันกัน
อย่างแนบแน่นหนา
	 ในแนวทางความสัมพันธ์ทางเครือ
ญาติคนยวนในราชบุรีใช้ผีโคตรเหง้าฝ่ายแม่
เป็นเครื่องมือร้อยรัดความเป็นญาติเอาไว้			
คนยวนนับถือผีฝ่ายแม่	 	 ทุกกิจกรรม	 	 เช่น		
การแต่งงาน			ฝ่ายหญิงต้องไป	เลี้ยงผี	ประจำา
ตระกูล	 	 	 การผิดประเพณี	 	 เช่น	 	 การที่ฝ่าย
ชายจับมือถือแขนฝ่ายหญิงถือว่า	 	 ผิดผี	 	 ฝ่าย
หญิงต้องไปเลี้ยงผีบอกกล่าวขอขมาต่อผีโคตร
เหง้า	 	 ฯลฯ	 	 ในทุกๆ	 	 สามปีจะมีการเลี้ยงผี
ประจำาตระกูลประจำาโคตรเหง้า			ของตน			ลูก
หลาน		ญาติ	 	พี่น้อง	ที่อยู่ไกลๆ		ก็จะมาร่วม
เลี้ยงผี	 	พบหน้าพี่น้อง									การเลี้ยงผีทุก
สามปีนี้		เรียกว่า		กินปางน้อย		เมื่อครบห้าปี		
เลี้ยงผีอีกครั้งหนึ่ง	 	 เรียกว่า	 	 กินปางใหญ่	 	นี่
ก็เป็นกลอุบายผูกเครือญาติไว้ด้วยกันของชาว
ยวนเชียงแสนที่บ้านคูบัว		ราชบุรี

โครงสร้างและการปกครอง
	 การปกครองของยวนก็ เป็น ไป
ตามโครงสร้างของการปกครองประเทศ													
ทุกประการ		เพราะเป็นประชากรของไทย		มา
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช		๒๓๓๙

ความเชื่อและประเพณี
	 ยวนมีประเพณีทางพุทธศาสนา		
เช่นเดียวกับคนไทยทั่วไป	 	 เช่น	 	 ประเพณี							
สืบชะตา	 	 ฯลฯ	 	 ส่วนมากเมื่อกล่าวโดยภาพ
รวม	 	 ประเพณีต่างๆ	 	 ก็ไม่แตกต่างไปจาก
ประชากรของประเทศไทย

การทำามาหากินและวิถีผลิตพื้นบ้าน
ยวนเชียงแสนดั้งเดิมทีราชบุรี	 	 โดยภาพรวมก็
ทำามาหากินทางด้านการเกษตร	 	 ทำานาทำาไร่		
รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม	รวมทั้งการผลิต
พื้นบ้านก็ทอผ้าจกเป็นหลัก

มรดกทางวัฒนธรรม
อาหารของคนยวนราชบุรี	 	ณ	 	ปัจจุบัน	 	 กิน
อาหารของคนไทยทางภาคกลาง			แต่ปัจจุบัน
ได้มีฟื้นฟูประเพณีกินขันโตก	 	 อาหารทาง
เหนือกันเป็นประจำาทุกปี
งานช่างฝีมือของไท-ยวน	 ราชบุรี	 	 ได้แก่การ
สร้างเกวียน	 	 สร้างบ้าน	 	 แต่ของหญิงจะ
ชำานาญการทอผ้าจกเป็นเครื่องนุ่งห่ม

เครื่องแต่งกายของหญิงจะประดับด้วยสร้อย
ถั่วแปบ	 	นุ่งซิ่นตีนจก	 	 ซิ่นแล่	 	 	 	 	 ซิ่นตาหมู่	
ฯลฯ		เสื้อแลบแดง

การดนตรี		คงมีการสืบทอดศิลป์เล่นสะล้อ		ตี
กลองสะบัดชัย		ฟ้อนเจิง	ฯลฯ
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ภาษาของคนไท-ยวน		ปัจจุบัน		ที่เป็นภาษายวนเขียนตัวหนังสือยวน		เริ่มเลือนหายไปลูกหลานไม่
สนใจจะสืบทอดภาษาของบรรพบุรุษ

สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงและประเด็นปัญหาหลักที่กลุ่มชาติพันธุ์ตนเองประสบอยู่
		การที่ลูกหลานไม่ภาคภูมิใจในอัตตลักษณ์ของชาติพันธุ์ของตนเอง	จึงได้ไม่สืบทอดอัตลักษณ์ของ
ตน		เช่น
-			ด้านภาษา
-			ด้านการแต่งกาย
-			ด้านประเพณี
 
ลูกหลานบางส่วนไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องราวของชาติพันธุ์ของตนเอง

การจัดตั้งองค์กรและเครือข่าย
	 ไท	 –	 ยวนราชบุรี	 	 แต่เดิมในปีพุทธศักราช	 	 ๒๓๔๗	 	 เป็นคนกลุ่มน้อยในชุมชน		
ประชากรของราชบุรีแต่ต่อมาได้ขยายถิ่นฐานไปทำามาหากินในพื้นที่ต่าง	 ๆ	 	 ของจังหวัดราชบุรี
มากขึ้น		ในปีพุทธศักราช		๒๕๔๒		ลูกหลานของยวนราชบุรีกลุ่มหนึ่งโดยมี							ดร.อุดม		สมพร		
เป็นแกนนำาได้จัดตั้ง		ชมรมไท-ยวน	ราชบุรี		ขึ้นที่ตำาบลคูบัว		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูประวัติ
ความเป็นมาของยวนในจังหวัดราชบุรี	 	 	 ส่งเสริมศิลปะ	 	 ประเพณี	 	 วัฒนธรรมของยวนให้เป็นที่
รู้จักของประชากรในจังหวัดราชบุรี			ชมรมจึงได้จัดกิจกรรม		อาทิ		ประเพณีกินขันโตก		ประเพณี
การแต่งกาย		การทอผ้าจก		ฯลฯ		ทั้งนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ตระหนัก		รำาลึกถึงโคตรเหง้ายวนดั้งเดิม
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ชื่อเรียกและความหมาย
ไทใหญ่	 หรือ	 ฉาน	 (ไทใหญ่:		
ไต๊,	พม่า;	IPA:	จีนตัวย่อ:	掸
族;								พินอิน:	Shàn	zú)	
คือกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูล
ภาษาไท-กะได

ประวัติศาสตร์
ไทใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์
ขนาดใหญ่อันดับสองของ
พม่า	 ส่วนมากอาศัยในรัฐ
ฉาน	 ประเทศพม่าและบาง
ส่วนอาศัยอยู่บริเวณดอยไต
แลง	 ชายแดนประเทศไทย-
ประเทศพม่า	 คนไทใหญ่ใน
ประเทศพม่ามีประมาณ	 3	
หรือ	 4	 ล้านคน	 แต่มีไทใหญ่
หลายแสนคน	 ที่ได้อพยพเข้า
สู่ประเทศไทยเพื่อหนีปัญหา

ทางการเมืองและการหางาน	
ตามภาษาของเขาเองจะเรียก
ตัวเอง	 ไต	 หรือ	 ไต	 (ตาม
สำาเนียงไทย)	 พี่น้องไตใน
พม่ามีหลายกลุ่ม	 เช่น	 ไตขืน	
ไตแหลง	 ไตคัมตี	 ไตลื้อ	 และ	
ไตมาว	 แต่กลุ่มใหญ่ท่ีสุดคือ	
ไตโหลง	 ไต	=	 ไท	และ	 โหล
ง	 (หลวง)	 =	 ใหญ่	 ซ่ึงคน
ไทยเรียก	 ไทใหญ่	 เหตุฉะนั้น
จะเห็นได้ว่าภาษาไต	 และ
ภาษาไทยคล้ายกันบ้างแต่
ไม่เหมือนกัน	 นอกจากนี้ยัง
มีคำาเรียกไทใหญ่อีกอย่างว่า	
เงี้ยว	 แต่เป็นคำาที่ไม่สุภาพใน
การเอ่ยถึงชาวไทใหญ่	 ชาว
ไทใหญ่ถือวันที่	7	กุมภาพันธ์	
เป็นวันชาติ
เมืองหลวงของรัฐฉานคือ	

ตองยี	 ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆมี
ประชากรประมาณ	150,000	
คน	 ส่วนเมืองสำาคัญอื่นๆ	
ได้แก่	 สีป้อ	ล่าเสี้ยว	 เชียงตุง	
และท่าขี้เหล็ก

อิทธิพลของพม่า
ในประวัติศาสตร์ ไทใหญ่
เต็มไปด้วยเรื่องราวสงคราม	
และประวัติศาสตร์ ระยะ
ใกล้ก็ถูกพม่ากดไว้	 จนการ
เรียนประวัติศาสตร์ของชาว
ไทใหญ่กลายเป็นวิชาต้อง
ห้ามการเรียนประวัติศาสตร์
ของชาวไทใหญ่ เป็นเรื่ อง
ต้องห้ามตั้งแต่สมัยอังกฤษ
ปกครอง	 โดยไม่ยอมให้วิชา
ประวัติศาสตร์เป็นวิชาบังคับ	
เมื่ อพม่ากลับมามีอำ านาจ

ไทใหญ่
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ไทใหญ่

เหนือดินแดนรัฐฉานจึงสืบทอดเรื่องน้ีต่อไป	
[2]	 ชาวไทใหญ่ต้องเรียนภาษาพม่า	 เรียนทุก
วิชาเป็นภาษาพม่า	 แม้ผู้ที่ไม่ได้โรงเรียน	 เข้า
วัด	 แต่ระเบียบพิธี	 และพิธีกรรมต่างๆ	 เป็น
แบบพม่า	 และใช้ภาษาพม่าทั้งหมด	 อิทธิพล
ทางวัฒนธรรมของพม่าในไทใหญ่จึงมีมาก	 ซึ่ง
เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ด้วย	 โดยอิทธิพลทางวัฒนธรรม
ของพม่ายังเป็นสิ่งสืบเนื่องจากทางการเมือง
อีกด้วย	 กล่าวคือเมื่อพม่าเป็นใหญ่ข้ึนมาก็จะ
เกณฑ์ให้เจ้าฟ้าไทใหญ่ส่งลูกสาวและลูกชาย
ไปเมืองหลวงพม่า	 เจ้าหญิงเจ้าชายเหล่านี้
จึงได้รับวัฒนธรรมพม่ามาอย่างไม่รู้ตัว	 และ
นำากลับมาเผยแพร่แก่ประชาชนไทใหญ่
ในรูปแบบของภาษา	 ดนตรี	 นาฏศิลป์	 และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ	 เช่น	 เกิดความ
นิยมว่า	วรรณคดีที่ไพเราะซาบซึ้งควรมีคำาพม่า
ผูกผสมผสานกับคำาไท	ความเป็นพม่าจึงครอบ
กรอบสังคมไทใหญ่

เชื้อชาติ
ชาวไทใหญ่ทั้งหมดสามมารถแบ่งออกได้เป็น	
4	กลุ่มดังนี้	(ส่วนนี้น่าจะผิดนะ	คนลื้อ-สิบสอง
พันนา	 บอกว่าตนเป็นชาวลื้อ,	 คนเขิน-เชียง
ตุง	 ก็บอกว่าตนเป็นชาวเขิน/ขึน	 ไม่ใช่คนไท
ใหญ่	 แต่ถ้าจะอธิบายถึงชาติพันธ์ไท(ย)ท่ีอยู่
ในเขตประเทศพม่าและจีน	 หรือพื้นที่ที่ชาวไท
ใหญ่อยู่อาศัย
1)ชาวไทใหญ่	หรือไทหลวง(ไตโหลง)
2)ขาวไทลื้อ	 มีถ่ินฐานอยู่ในแคว้นสิบสองปัน
นาของประเทศจีน	 และทางตะวันออกของรัฐ
ฉาน
3)ชาวไทเขิน(ไตขึน)	 เป็นประชากรส่วนใหญ่
ของเมืองเชียงตุง
4)ชาวไทเหนือ(ไตเหลอ)	 อาศัยอยู่ในแค้วนใต้
คง(เต้อหง)	ของประเทศจีน

ภาษา
แม้ภาษาไทใหญ่รัฐฉานที่อนุญาตให้สอนใน
อดีตนั้น	 ภาษาไทใหญ่เป็นเพียงวิชาเลือก	 มี
การเรียนแต่ไม่มีการสอบ	 ถึงมีการสอบก็ไม่มี
การเอาคะแนนไปสะสม	 แต่ว่าไทใหญ่ก็จะ
เดือดร้อนมาก	 เพราะใช้ภาษาของตนเองไม่
ได้เต็มท่ี	 การเรียนหนังสือก็เรียนภาษาพม่า
ซึ่งเป็นอีกภาษาหน่ึงซ่ึงไม่คล้ายคลึงกันมาก	
การเรียนรู้ให้ดีทั้งสองภาษาจึงเป็นไปได้ยาก	
และเพราะเหตุที่ชาวไทใหญ่ละเลยภาษาของ
ตนเองมานานนี้เอง	 การดำารงความเป็นปึก
แผ่นในชาติไทใหญ่จึงเป็นไปได้ยาก	 เจ้าขุน
สาม	 ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมรัฐฉาน
ในอดีตเคยออกสำารวจคนไทในพม่า	 พบว่ามี
คนไทใหญ่พูดภาษาไทใหญ่มากมายหลายแห่ง	
แต่ไม่ได้จำานวนที่แน่นอน	 เพราะคนไทเหล่า
นั้นจะเรียกตนเองว่าเป็นพม่า	 พูดภาษาพม่า	
แต่งกายเป็นพม่า	 แต่งตัวเป็นพม่า	 จนกว่า
จะไปถึงบ้าน	 จึงสามารถรู้ได้ว่าพวกเขารักษา
ภาษา	และวัฒนธรรมไทใหญ่ไว้ได้แค่ไหน
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ไตยอง
	 ชาวยอง	 หรือคนยอง	 	 มีถ่ินฐาน
ดั้งเดิมอยู่ในแคว้นสิบสองปันนา	 มณฑลยูน
นานของประเทศจีน	 ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำาโขง	 มี
เชียงรุ่งเป็นเมืองหลวง	 ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวไท
ลื้อ	 มีวัฒนธรรม	 ประเพณี	 มีอักษรและภาษา
พูดเป็นของตนเอง	 มีลักษณะคล้ายอักษรล้าน
นาหรือไทยวนเป็นอย่างมาก	จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์	 ชนกลุ่มแรกท่ีเข้ามาตั้งหลัก
แหล่งในเมืองยองคือกลุ่มชนชาติไทลื้อ	 จาก
สิบสองปันนา	 จึงเรียกชาวไทลื้อที่เข้ามาอยู่ใน
เมืองยองว่าไทยอง	 ดังนั้นชาวไทยองหรือคน
ยองกับไทลื้อจึงเป็นชนชาติกลุ่มเดียวกัน

	 เมืองยองหรือมหิยังครัฐ	 ตั้งอยู่ในรัฐ
ฉาน	 ปัจจุบันเมืองยองมีฐานเป็นอำาเภอหน่ึง
ของจังหวัดเชียงตุงในประเทศพม่า	 มีระยะ
ทางจากเมืองท่าขี้เหล็กด้านอำาเภอแม่สาย	
จังหวัดเชียงรายไปทางทิศเหนือถึงเมืองพยาก	
80	 กิโลเมตร	 	 แล้วแยกขวาไปเมืองยองอีก
ประมาณ	 75	 กิโลเมตร	 	 รวมระยะทางจาก
เมืองท่าขี้เหล็กถึงเมืองยอง	155	กิโลเมตร

	 ในปี	 พ.ศ.2347	 	 สมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น	 เมื่อที่มั่นแห่งสุดท้าย
ของพม่าในล้านนาคือ	 เมืองเชียงแสนถูก
กองทัพพระเจ้ากาวิละตีแตก	 	 ทำาให้สภาพ
บ้านเมืองในเวลานั้นรกร้างว่างเปล่าผู้คน		
หลังจากที่เชียงใหม่และล้านนาได้ตกเป็นเมือง
ขึ้นของพม่าเป็นเวลาถึง	 246	 ปี	 (พ.ศ.2101-
2347)	พระเจ้ากาวิละจึงได้สร้างบ้านแปงเมือง
ขึ้นมาใหม่ได้รวบรวมคนไทยกลุ่มต่างๆ	 จาก
หลายท้องที่ให้เข้ามาอยู่ในเชียงใหม่	 ลำาพูน	
ลำาปาง	และเชียงราย		และโปรดให้เจ้าอุปราช
ธรรมลังกา(น้อยธรรมลังกา)	 	 ยกทัพไปตีหัว

เมืองต่างๆ	 ของแคว้นสิบสองปันนา	 	 โดยเจ้า
คำาฟั่นหรือเจ้าหลวงเศรษฐีคำาฟั่นอนุชาของ
พระเจ้ากาวีละ	 ขณะดำารงตำาแหน่งเจ้าบุรีรัตน์
เมืองเชียงใหม่ได้ช่วยเจ้าอุปราชธรรมลังกา
ยกทัพไปกวาดต้อนผู้คนจากเมืองยอง	 	 โดย
กองทัพจากเชียงใหม่ได้ช่วยเจ้าอุปราชธรรม
ลังกายกทัพไปกวาดต้อนผู้คนจากเมืองยอง		
โดยกองทัพจากเชียงใหม่ได้ยึดเอาเมืองเป็ฯที่
มั่นในการรบพุ่งกับเมืองต่างๆ	 และสามารยึด
ครองเมืองเหล่านั้นเป็นเมืองข้ึน	 คือ	 เมืองยู้	
เมืองหลวย	 เมืองพยาก	 เมืองเลน	 เมืองเชียง
ขาง	 เมืองแล	 เมืองฮาย	 เมืองท่าล้อ	 เมืองม้า	
เมืองมาย	เป็นต้น

	 รุ่งขึ้นในปี	 พ.ศ.2348	 จึงได้อพยพ
ผู้คนจากเมืองยองและหัวเมืองต่างๆ	 ให้เข้า
มาบูรณะเมืองเชียงใหม่	 ลำาพูน	 ลำาปาง	 และ
เชียงราย	 ให้รุ่งเรื่องอีกครั้งหนึ่ง	 ซึ่งยุคนี้เรียก
ว่ายุคเก็บผักใส่ซ้า	 เก็บข้าใส่เมือง	 หลังจากที่
บ้านเมืองในล้านนาได้รกร้างว่างเปล่าคราว
สงครามกับพม่าดังกล่าวข้างต้น	 ส่วนเมือง
ลำาพูนมีเจ้าคำาฝ้ันหรือเจ้าหลวงเศรษฐีคำาฝ้ัน		
บุตรลำาดับที่	 8	 ของเจ้าชายแก้วแห่งเมือง
ลำาปาง	เป็นเจ้าเมืองลำาพูนคนแรก	(พ.ศ.2348-
2359)		และเป็นต้นสกุล	ณ	ลำาพูน

	 การเคล่ือนย้ายมาตั้ งถิ่นฐานใน
เมืองลำาพูนของกลุ่มชาวยองเป็นการยกเข้า
มาท้ังโครงสร้างทางสังคมประกอบด้วยเจ้า
เมือง	 บุตรภรรยา	 ญาติพี่น้อง	 ขุนนาง	 พระ
สงฆ์	 ตลอดจนไพร่พลจำานวนมาก	 ในระหว่าง
ปี	 พ.ศ.2348-2356	 การตั้งถิ่นฐานของผู้คน
จากเมืองยองมักจะกระจุกตัวตามบริเวณ
ท่ีราบฝั่งแม่น้ำาหรือที่ราบลุ่มเพื่อประโยชน์ใน
การเกษตร	 และเป็นแหล่งอาหาร	 	 หมู่บ้าน
หรือชุมชนเหล่านี้ถือเป็นหมู่บ้านหลัก	ในระยะ
ต่อมาชุมชนได้ขยายตัวออกไปและกระจายไป
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ห่างไกลออกไปตามสภาพภูมิประเทศ
และความจำาเป็นในการประกอบอาชีพ
บริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านหลักเหล่านี้
ได้แก่	

บนฝั่งแม่น้ำากวง	 มีบ้านเวียงยอง	 บ้าน
ตอง	บ้านยู้		บ้านหลวย	บ้านวังไฮ	บ้าน
หลุก	บ้านสันดอนรอม	เป็นต้น

บนฝ่ังแม่น้ำาทาง	 	 มีบ้านป่าซาง	
บ้านฉางข้างน้อย	บ้านแซม	บ้านสะปุ๋ง	
บ้านหวาย	บ้านดอน	เป็นต้น

	 การอพยพผู้คนจากเมือง
ยอม	 เข้ามาในช่วงปี	 พ.ศ.2356-2395	
มีปรากฏหลักฐานอยู่	 2	 ครั้ง	 คือในปี	
พ.ศ.2356	 และในปี	 พ.ศ.2395	 การ
อพยพเข้ามาสองครั้งหลังนี้	 น่าจะเป็น
หมู่บ้านชาวยองในเมืองลำาพูนที่อำาเภอ
บ้านธิ	เพราะมีชื่อบ้านเมืองยองเป็นชื่อ
หมู่บ้านในแถบนี้ด้วย		ส่วนในพื้นที่ของ
อำาเภอสันกำาแพง	 อำาเภอดอยสะเก็ด	
และกิ่งอำาเภอแม่ออน	จังหวัดใหม่	เขต
ติดต่อจังหวัดลำาพูน	 มีหมู่บ้านชาวยอง
ปรากฏอยู่	เช่น	บ้านกอสะเลียม	แม่ทา	
ห้วยไซ	บวกค้าง	 ออนหลวย	 เมืองลวง	
เป็นต้น

	 คนยองในปัจจุบันควรหวนรำาลึกถึงเรื่องราวในอดีตเมื่อราว	 200	 ปี	 ที่บรรพบุรุษได้
อพยพมาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำาพูน	 	 ในประวัติศาสตร์ของเมืองลำาพูน	 ยุคฟื้นฟูบ้านเมือง	 ผู้คนที่
อพยพมาจากเมืองยองมีบทบาทท่ีสำาคัญในการสร้างบ้านแปงเมือง	 การบันทึกและการศึกษาถึง
ประวัติศาสตร์เมืองลำาพูน	คนยองถูกกล่าวถึงน้อยมาก	ทั้งๆ	ที่เป็นประชากรส่วนใหญ่	คนยองควร
ภาคภูมิใจในความเป็นคนยอง	 อู้คำายอง	 ควรเรียนรู้ตัวเมือง	 รักษาสืบสานจารีตประเพณีของจาว
ยอง	โดยเฉพาะภาษายองเป็นมรดกที่มีคุณค่ายิ่ง	ลูกหลานควรรักษาและสืบทอด	เพราะภาษาเป็น
สื่อนำาไปสู่ความรู้ความเข้าใจต่างๆ	และเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้		ก่อนที่เอกลักษณ์ของคนยองจะสูญหาย
ไปอย่างน่าเสียดาย
   



52		  •  www.facebook.com/IMNThailand

ปลาง
ชื่อเรียก
ชนเผ่าปลาง	 หรือ	 ปลัง	 (Blang	 ,	 Balang,	
Bulang)

ประวัติความเป็นมา
	 ชนเผ่าปลางเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุกลุ่ม
เก่าแก่ชนเผ่าหนึ่งในมลฑลยูนานของจีน	 มี
กำาเนิดย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์ฮ่ันเมื่อประมาณ		
206-220	 ปี	 ก่อนคริสตกาล	 ส่วนใหญ่อาศัย
อยู่ในท้องท่ีตามเทือกเขาแห่งเขตปกครอง
อิสระเม็งไห่ในแคว้นสิบสองปันนา	 โดยเฉพาะ
เขตภูเขาปูลังชานซึ่งมีชื่อสอดคล้องกับนาม
ของชนเผ่าปลาง	 สถิติในปี	 ค.ศ.2000	 มีชาว
ปลางในประเทศจีน	 91,822	 คน	 สันนิษฐาน
ว่า	 ชาวปลางบางส่วนได้เคลื่อนย้ายเข้าไปยัง
พม่าและมีศูนย์กลางชุมชนปลางในเขตรัฐฉาน
ของพม่าทางชายแดนจีน	 มีการตั้งหมู่บ้านกว่า	
40	 หมู่บ้านอยู่ท่ามกลางชนเผ่าอื่นๆ	 จากการ
สำารวจของ	Joshua	Project	(www.joshua-
project.net/people)	 เมื่อไม่นานมานี้	 ได้ให้
ข้อมูลว่ามีชาวปลาง	อยู่ทางรัฐฉานตอนใต้ของ
พม่าจำานวน	 13,000	 คน	 ขณะที่มีชาวปลาง
ในทุกประเทศจำานวนรวม	 111,000	 คน	 ส่วน
ในประเทศไทยไม่มีการสำารวจสถิติที่แน่นอน	
จากการสัมภาษณ์ชาวปลางได้ให้ข้อมูลว่า	
ทางราชการและนักวิชาการบางสำานักมักนับ
พวกเขาเป็นชาว	 “ปะหล่อง”	 ที่อยู่ทางอำาเภอ
แม่จันและแม่สาย	จังหวัดเชียงราย

	 เนื่องจากถิ่นฐานของชาวปลาง
ในประเทศพม่าอยู่ในพื้นท่ีป่าเขาที่มีการสู้
รบระหว่างรัฐไทยใหญ่และชนกลุ่มน้อยกับ
รัฐบาลกลางของพม่า	 ทำาให้ชาวปลางต้อง

ประสบกับความเดือดร้อนจากปัญหาสงคราม	
การถูกกดขี่ข่มเหงต่างๆนานา	 ประกอบกับ
ความยากลำาบากในการทำามาหาเลี้ยงชีพและ
การดำารงชีวิตประจำาวันเน่ืองจากสงครามและ
สภาพแวดล้อมอื่นๆ	 ทำาให้มีชาวปลางหนีภัย
ไปอยู่ในแหล่งที่คิดว่ามีความปลอดภัย	 โดย
ในปี	 ค.ศ.1977	 เกิดความขัดแย้ง	 มีการสู้รบ
ระหว่างกองทหารของรัฐบาลพม่ากับของชนก
ลุ่มน้อยที่มีความรุนแรงมากขึ้น	 ชาวปลางต้อง
ถูกบังคับให้รับผิดชอบในการเล้ียงดูสนับสนุน
กองทหารของรัฐบาลพม่า	 หรือกองทหารของ
ชนกลุ่มน้อยที่เข้ามามีอิทธิพลในหมู่บ้านของ
ชาวปลาง	 ทำาให้ชาวปลางต้องโยกย้ายเข้ามา
อาศัยอยู่ระหว่างชายแดนไทย-พม่า	 เฉพาะ
อย่างยิ่งในเขตจังหวัดเชียงราย	 ซึ่งการเดินทาง
เล็ดลอดเข้ามายังประเทศไทยนั้นถึงแม้จะต้อง
ฟันฝ่ากับภัยอันตรายรอบด้าน	แต่ส่วนใหญ่คิด
ว่า	 “ไปตายเอาดาบหน้า”	 ดีกว่าต้องทุกข์ทน
กับสภาพการณ์อันเลวร้ายอย่างไม่มีอนาคต	
การสุ่มเสี่ยงนี้นับว่าคุ้มค่าดังที่มีชาวปลาง
หลายคนกล่าวว่า	 “ถ้าไม่ได้เข้ามาอยู่ในเมือง
ไทยลูกหลานก็คงจะตายกันหมดแล้ว”	

	 ช่วงระหว่าง	 ค.ศ.1990-2000	 นับ
ว่ามีชาวปลางอพยพเข้ามายังประเทศไทยมาก
ที่สุด	ซึ่งจากคำาบอกเล่ากล่าวว่า	นายแก้ว	แสง
สุรีย์	 (สมาชิกอาวุโสของศาลาธรรมคริสเตียน
ปลาง	 นครปฐม)	 เป็นชาวปลางที่เข้ามายัง
ประเทศไทยคนแรกๆ	 จากน้ันก็มีญาติพี่น้อง
และคนในหมู่บ้านอพยพตามเข้ามา	 ในสมัย
น้ันยังไม่ค่อยมีการเข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับการ
เข้าออกชายแดนนัก	 หรือบางครั้งต้องจ่ายเงิน
สินบนเป็นเบี้ยใบ้รายทางให้กับเจ้าหน้าที่จึง
สามารถผ่านด่านชายแดนและเส้นทางหลบ
หนีได
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ระบบครอบครัว
	 ชนเผ่าปลางมีระบบครอบครัวแบบ
ขยายคือมีปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกัน	
บางครัวเรือนจะอยู่รวมกัน	 2-3	 ครอบครัว	
แต่เน่ืองจากสภาพของการขาดแคลนท่ีทำา
ดินกินและต้องแผ้วถางที่ทำาไร่แบบเลื่อนลอย	
ทำาให้มีการจัดต้ังหมูบ้านแบบกระจัดกระจาย	
ลักษณะครอบครัวท่ีชัดเจนประการหน่ึงคือ	
ชนเผ่าปลางให้การนับถือบิดามารดาอย่างสูง	
ดังมีคำาสอนที่ตกทอดต่อมาว่าหนุ่มสาวต้อง
ออกไปทำาไร่ทำานา	 ตอนกลับบ้านต้องเก็บผัก
มาด้วย	 และเวลากินข้าวต้องตักข้าวให้พ่อแม่
ก่อนเพราะถือว่าพ่อแม่คือพระเจ้า

ระบบอาชีพ
	 ชาวปลางประกอบอาชีพปลูกพืช
เลื่อนลอยแบบย้ายถิ่นและล่าสัตว์	 โดยเฉพาะ
การเพาะปลูกชาวบ้านจะบุกเบิกท่ีดินทำาไร่
ในที่แห่งหนึ่ง	 ปีแรกจะปลูกฝ้าย	 ปีที่สองปลูก
ปลูกข้าว	 หลังจากนั้นจะทิ้งไว้ประมาณสองปี	
และต้องหาไร่เพาะปลูกใหม่แล้วจึงกลับมาท่ี
เดิม	 พืชไร่ที่สำาคัญคือข้าว	 ถั่ว	 มันสำาปะหลัง	
พริกและงา	 เครื่องมือทำาไร่ได้แก่มีดและจอบที่
ซื้อจากประเทศจีน	 ผลผลิตที่ได้บางส่วนนำาไป
ขายที่ประเทศจีนและซื้อสิ่งของเครื่องใช้จาก
ประเทศจีนกลับมาฝากพี่น้องในครอบครัว	
ได้แก่เกลือ	ไม้ขีดไฟ	ผ้า	และขนมต่างๆ	

วิถีชีวิตและสังคม
	 ชนเผ่าปลางมีความเป็นอยู่แบบ
เรียบง่าย	 การสร้างบ้านส่วนใหญ่ทำาด้วยไม้ไผ่	
มุงหญ้าคา	 ทุกเช้าชาวบ้านจะตื่นประมาณตี
สี่ตีห้าเพื่อตำาข้าวเนื่องจากบ้านหน่ึงๆอยู่กัน
หลายครอบครัว	 จึงมีเสียงตำาข้าวตอนเช้าทุก
วัน	 พวกเขาต้องตื่นมาตักน้ำาเตรียมอาหาร
พร้อมสำาหรับการออกไปทำาไร่	 เมื่อตะวันขึ้น
ชาวบ้านจะทะยอยออกไปทำาภารกิจต่างๆ	

ของตนเอง	 ยามเย็นก่อนตะวันลับฟ้าบ้างก็
กลับจากที่ทำางานและบางคนค้างคืนในไร่	บาง
ครอบครัวพาสมาชิกของครอบครัวไปทั้งหมด	
ขณะท่ีบางครอบครัวทิ้งลูกๆให้ผู้สูงอายุใน
ครอบครัวที่ไม่สามารถทำางานหนักได้เป็นผู้
ดูแล
อย่างไรก็ตาม	 ในสภาวะสงครามระหว่าง
รัฐบาลกลางของพม่ากับกองกำาลังของชนกลุ่ม
น้อยที่ต่อสู้เพื่อการเป็นอิสระปกครองตนเอง	
ทำาให้ชาวปลางต้องประสบความยากลำาบาก
ในการดำาเนินชีวิต	 เนื่องจากต้องตกเป็นเหย่ือ
ของสงครามในรูปแบบต่างๆ	 บางครั้งต้องหนี
ไปซุกซ่อนตัวจากกองทหารของแต่ละฝ่าย	
บางทีบ้านเรือนถูกเผาทำาลาย	 ต้องกลับมาเริ่ม
ต้นช่วยกันสร้างใหม่	 และเม่ือชาวปลางหลบ
หนีเข้ามาในประเทศไทย	จะมุ่งเน้นการทำางาน
เพื่อความอยู่รอดทำาให้ไม่ค่อยมีการรวมตัวกัน
เป็นชุมชน	 กระทั่งมีการทำากิจกรรมของคริสต
จักรสามแยก	 จังหวัดนครปฐม	 ที่ชักชวนให้
คริสเตียนชาวปลางรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน
ขึ้น	 และพัฒนาเป็นศาลาธรรมปลางนครปฐม	
ต่อมา	 จึงเกิดชุมชนชาวปลางที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจนขึ้น

ระบบความเชื่อในเผ่า
ระบบความเช่ือของชนเผ่าปลางมีผู้นับถือ
ศาสนาพุทธเป็นหลักประมาณ		95	เปอร์เซ็นต์	
และมีผู้นับถือศาสนาคริสต์จำานวน	 2	
เปอร์เซ็นต์	 แต่ขณะเดียวกัน	 ความเชื่อเรื่อง
ผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติที่เป็นความ
เชื่อดั้งเดิมยังคงมีอิทธิพลสืบทอดต่อมาอยู่ไม่
น้อย	เช่นการนับถือผีบรรพบุรุษ	ผีป่าผีเขา		ผี
บ้านผีเรือน	 เป็นต้น	 ภาพโดยทั่วไปจะเห็นได้
ว่า	 หมู่บ้านต่างๆของชนเผ่าปลางนับถือพุทธ
ศาสนา	 ทุกหมู่บ้านจะมีวัดประจำาหมู่บ้าน	 มี
พระเณรอยู่ประจำาวัด	 โดยส่วนหนึ่งบวชเรียน
ตามหลักความเชื่อในการสืบทอดพระศาสนา
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แต่บางส่วนเข้ามาบวชเพ่ือหลบหนีการถูก
เกณฑ์เป็นทหารของกองกำาลังต่างๆ	 ถึง
กระนั้นก็ตามเมื่อมีการสู้รบบางครั้งพระเณรก็
ไม่เว้นที่จะถูกเกณฑ์เช่นเดียวกัน	 ส่วนชีวิตใน
วัดไม่ได้แยกแบบสันโดษเพราะเม่ือชาวบ้าน
ปลูกข้าวหรือเก็บเก่ียวพระสงฆ์และสามเณรก็
ออกไปช่วยชาวบ้านด้วย
	 การเข้ามาของคริสต์ศาสนาสู่ชาว
ปลางโดยผู้เผยแผ่คริสต์ศาสนาชนเผ่าลาหู่
ในพม่า	 ทำาให้ชาวปลางบางส่วนหันมานับถือ
คริสต์ศาสนา	 และรวมกันเป็นชุมชนชาวคริสต์	
เช่นที่บ้านก่อในเขตพม่าสืบทอดมานับร้อยปี
แล้ว	แต่อย่างไรก็ตาม	การนับถือคริสต์ศาสนา
ของชาวปลางยังคงมีอิทธิพลของความเชื่อ
แบบดั้งเดิมแฝงอยู่	 เนื่องจากภายหลังการรับ
เชื่อเป็นคริสเตียน	 มีคริสเตียนชาวปลางบางก
ลุ่มยังคงรักษาความเชื่อดั้งเดิมและวิธีปฏิบัติไว้
จนบางคร้ังแยกไม่ออกว่าเป็นคริสเตียนหรือ
เป็นผู้ที่มีความเชื่อแบบดั้งเดิม

วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าปลาง
	 ชนเผ่าปลางมีภาพูดท่ีถ่ายทอดกัน
มาแต่ไม่มีภาษาเขียนของตนเอง	 และการสื่อ
ภาษามักจะใช้ภาษาลาหู่เป็นภาษากลาง	 ดัง
น้ันคนลาหู่จึงสามารถพูดคุยสื่อสารกับชาว
ปลางได้	 และเนื่องจากความเป็นชนเผ่าเล็ก
น้อยทำาให้ชาวปลางมีปัญหาในการรักษา
วัฒนธรรมและภาษาของตน	 เม่ือเข้าไปอยู่
ในกลุ่มชนเผ่าใดมักจะรับเอาวัฒนธรรมและ
ภาษาของชนเผ่านั้นมาใช้	 เช่น	 ไทใหญ่	 และ
ลาหู่	 เป็นต้น	 การเข้าไปอาศัยอยู่ในสังคม
วัฒนธรรมอื่นชาวปลางมักจะซึมซับ
รับเอาวัฒนธรรมอื่นกระทั่งแทบไม่ เหลือ
ความเป็นชนเผ่าปลางที่ชัดเจน	 แต่เมื่อไม่นาน
มานี้	 มีมิชชันนารีตะวันตกและนักวิชาการ
ภาษาศาสตร์ชาวลาหู่ร่วมกับชาวปลางจัดทำา
ภาษาเขียนโดยใช้อักษรโรมันในการเขียน	 จึง

เป็นตัวหนังสือเหมือนกับบางชนเผ่าที่ไม่เคยมี
ภาษาเขียนของตนเองมาก่อน	 ทำาให้ชาวปลา
งมีโอกาสถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการส่ือแบบ
ลายลักษณ์อักษรได้อย่างเป็นระบบขึ้น
	 วัฒนธรรมด้านการแต่งกายของ
ชาวปลาง	 ผู้หญิงใช้ผ้าสีดำาที่ทอจากฝ้ายและ
ย้อมสีจากเปลือกไม้บางชนิด	 เครื่องนุ่งห่ม
ท่ีใช้มีความใกล้เคียงกับชนเผ่าลาหู่	 และยัง
มีประเพณีรวมสมาชิกของครอบครัวเพื่อ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสังคมในวัน
ที่	 31	 ธันวาคม	 ถือเป็นการเตรียมตัวสำาหรับ
ปีใหม่	 มีการเตรียมบ้านเรือนและเตรียมตัว
ในการเฉลิมฉลอง	 โดยเฉพาะการทำาข้าวปุ๊
ก	 (ข้าวตำา)	 เน้ือหมู	 เป็นอาหารว่างสำาหรับ
ทุกครอบครัว	 มีการทำาความสะอาดบ้านเรือน	
เตรียมผ้าใหม่ใส่ในวันเฉลิมฉลองปีใหม่ซึ่ง
เป็นการแสดงถึงสิ่งเก่าๆที่เลวร้ายได้ผ่านพ้น
ไป
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ภูไท
ชื่อชนเผ่า		ภูไท	(PHU	THAI)	หรือภาษาเขียน
ว่า	“	ผู้ไท	”

ประวัติความเป็นมา
	 ปั จ จุบันอา ศัยอยู่ ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือมี	 ๘	 จังหวัด	 ได้แก่จังหวัด	
อำานาจเจริญ	 จังหวัด	 สกลนคร	 จังหวัด
กาฬสินธุ์	 จังหวัดมุกดาหาร	 จังหวัดยโสธร		
จังหวัดอุดร	 จังหวัดนครพนม	 จังหวัดร้อยเอ็ด	
ประวัติความเป็นมาของชาวผู้ไทน้ัน	 นัก
วิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่า	 ดั้งเดิมมีภูมิลำาเนาอยู่
ที่แค้วนสิบสองจุไท	 ประเทศเวียดนาม	 มีเมือง
แถน	 หรือ	 เมืองแถงเป็นศูนย์	 กลางทางการ	
เมือง	 การปกครอง	 ต่อมาได้มีการเคลื่อนย้าย
เข้าสู่ประเทศลาวและสู่ประเทศไทยตามลำาดับ	
การอพยพเข้ามาในไทยโดยการชักชวน	 ครั้ง
แรกเข้ามา	 ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุง	
ธนบุรี	เมื่อ	พ.ศ.	๒๓๒๑	เป็นชาวผู้ไทเมืองทัน	
ลาวพวน	และลาวเวียง	ส่วนครั้งที่สองเข้ามาใน
สมัยที่	 ๓	 แห่งกรุงตนโกสินทร์	 เมื่อเจ้าอนุวงศ์
เวียงจันทร์เป็นกบฏต่อกรุงเทพมหานคร	 เม่ือ	
พ.ศ.	 ๒๓๖๙	 เมื่อกองทัพไทยยกขึ้นไป	 ปราบ
ปรามจนสงบราบคาบแล้วทางกรุงเทพ	 ฯ	 มีน
โยบาย	 จะอพยพพวกผู้ไท,	 ข่า,	 กะโซ่,	 กะเลิง	
ฯลฯ	 จากฝั่งซ้ายแม่น้ำาโขงมาตั้งบ้านตั้ง	 เมือง
อยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ำาโขง	 (	 ภาคอีสาน	 )	 เพื่อมิ
ให้เป็นกำาลังต่อเวียงจันทน์	 และญวนอีก	 จึง
ได้กวาดต้อนผู้ไทจากเมืองวัง,	 เมืองโปน,	 เมือ
พิณ,	เมืองนอง,	เมืองคำาอ้อคำาเขียว	ฯลฯ	ในดิน
แดนลาวซึ่งยังเป็นเขตของพระราชอาณาจักร
ไทย	 อยู่ในขณะนั้นให้ในดินแดนลาวซึ่งยัง
เป็นเขตของพระราชอาณาจักรไทยอยู่ในขณะ
นั้นให้อพยพข้ามโขงมาตั้งบ้านเมืองใน	 เมือง

กาฬสินธ์ุ	 สกลนคร	 นครพนมและมุกดาหาร	
(วัฒนธรรม	 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์	
เอกลักษณ์และภูมิปัญญา	 จังหวัดมุกดาหาร	 ,	
๒๕๔๒,	หน้า๓๔-๓๕.)	

อาชีพ/การทำามาหากิน  
				เกษตรกรรม	การจักสาน		การทอผ้า	

ภาษา  
					ภาษาผู้ไท	หรือภาษาภูไท	จัดอยู่ในตระกูล
ภาษาไท-กระได		 ตระกูลออสตราเลเชี่ยน

ที่อยู่อาศัย
	 	 	 เฮือนผู้ไท	 เฮือนแฝดมีเรือนโข่ง	 เป็นเรือน
ปลูกสร้างคู่กันสองหลังระหว่างเรือนใหญ่
หรือเรือนนอนและเรือนโข่ง	 (เรือนระเบียง)	
โดยให้หลังคาสองหลังมาจรดกัน	 มีฮางลิน	
(รางน้ำา)	 เช่ือมต่อระหว่างเรือนทั้งสอง	 เรือน
โข่ง	 จะมีโครงสร้างของตนเอง	 สามารถรื้อไป
ปลูกท่ีอื่นได้	 เรือนโข่งภายในจะเปิดโล่งไม่กั้น
ห้องจึงทำาให้เกิดที่ว่าง	 บริเวณฮางลินกับเรือน
โข่ง	 ซึ่ง	 สนองประโยชน์ได้หลายอย่าง	 ทั้งยัง
เป็นศูนย์กลางภายในท่ีเชื่อมต่อกับส่วนอื่นบน
เรือน	 เช่น	 เรือนใหญ่	 ครัว	 ชาน	 ทั้งด้านหน้า	
และด้านหลังจึงนับได้ว่าเป็นเรือนที่นิยมปลูก
สร้างมาก	และนอกจากนี้ยังมีเรือนที่ปลูกสร้าง
ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน	 แต่ต่างกันที่เป็น
เรือนแฝด	 สร้างในลักษณะที่มีโครงสร้าง	 เสา	
พื้น	 และจั่วยึดเกาะติดกันกับเรือนใหญ่	 เรียก
ตามภาษา	 ถิ่นว่า	 “เรือนแฝด”	 ซึ่งจะพบไม่
มากนัก	(สารานุกรมวัฒนธรรมไทย	ภาคอีสาน	
เล่ม	๑๕.	๒๕๔๒	:หน้า	๕๔๖๐)
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ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ
		 ความเชื่อ	 ประเพณี	 พิธีกรรม	 และ
ศาสนา	 การนับถือผีของชาวผู้ไทจะมีการผสม
ผสานกับพุทธศาสนาตามพีธีกรรมตามฮีตสิบ
สอง	 เช่นการทำาบุญข้าวสาก	 การทำาบุญข้าว
ประดับดิน	และการทำาบุญซำาฮะ	เป็นพิธีกรรม
อันสืบเนื่องจากความเชื่อเรื่องผีแต่มีพระเข้า
ร่วมพิธีด้วยพิธีเลี้ยงผีการเลี้ยงผีบรรพบุรุษ
ของชาวผู้ไทจะมีอยู่	 ๒	 ลักษณะ	 คือ	 เลี้ยง
ประจำาปีที่นิยมวัน	 สงกรานต์	 เลี้ยงในการบะ
และการคอบ	 (การบะ	 คือ	 การบนบานศาล
กล่าว	 ส่วน	 การคอบ	 คือ	 การแก้บนอาจ
เรียกว่า	 การขอบก็ได้)	 โดยมีเจ้าจ้ำาเป็นสื่อ
กลางระหว่างคนกับ	 ผีที่ชาวผู้ไท	 จะเรียกว่า
ผีเจ้าปู่	 เจ้าจ้ำาจะเป็นคนที่สืบทอดมาตามสาย

ตระกูลช้ันสูงในอดีต	 ดังนั้นการแต่งตัวในพิธี
จะเหมือนนักรบสมัยโบราณ	 เสื้อผ้าสีแดงคลุม
ยาวถึงเข่า	ถือง้าวและเหน็บดาบสั้น

พิธีกรรมที่สำาคัญ คือ	พิธีกรรมเหยา	เป็นกลไก
สำาคัญในวิถีชีวิตของชาวภูไทย	 	 ในการรักษา
คนไข้	 	บูชา	ครู	และ	 เซ่นสรวงบูชาเพื่อความ
อุดมสมบูรณ์	 เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน
น้าลมไฟ	

การแต่งกาย
	 ผู้หญิงผู้ไทมักจะไว้ผมยาวและเกล้า
มวยผมไว้กลางกะหม่อม	 เวลาจะออกนอก
บ้านมักจะมีผ้ามัดที่ผม	 เรียกว่า	 ผ้าแพรมน	
ลักษณะคล้ายผ้าหน้าขนาดใหญ่	มีสีสันและ
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สำาหรับผู้ชายมักจะนุ่งโสร่งไหมในงานพิเศษ	 เวลาปรกติจะนุ่งกางเกงขาก๊วยหรือโสร่งที่ทำาจาก
ฝ้ายแทน	 เสื้อจะเป็นเส้ือโทนสีดำาเหมือนกับผู้หญิงแต่เป็นแขนสั้น	 คอตั้งขลิบแดง	 หรือสีอื่นๆ	
ตามใจชอบ	 มักจะมีผ้าขาวม้า	 ผาดบ่า	 มัดเอว	 หรือมัดหัวเวลาเดินทาง	 ในอดีตนั้นชายชาวผู้ไท
นิยมสักขาลายเพื่ออวดสาว	ๆ	ถึงความงามและคงกระพันชาตรี	
อาหาร
	 ชาวผู้ไทบริโภคข้าวเหนียวเป็นหลัก	 หาอาหารจากหนองน้ำาธรรมชาติ	 ป่าเขา	 และ
อาหารตามฤดูกาล	เช่น	หน่อไม้	หน่อหวาย	ไข่มดแดง	ผักหวาน	ปลา	เห็ดป่า	ดอกกระเจียว	แมลง	
กรณีที่มีงานเทศกาลต่างๆ	 ถึงจะมีการล้มสัตว์ใหญ่	 เครื่องดื่มที่นิยมทำากินในเทศกาลต่างๆ	 ก็คือ	
เหล้าอุ	 ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทอย่างหนึ่ง	ก็ว่าได้	 อาจกล่าวได้ว่ามี	 ชาวผู้ไทอยู่ที่ใดต้อง
มีเหล้าไหอยู่ที่นั่น	 ส่วนมากจะทำากินในงานบุญงานพิธีกรรมต่างๆ	 เช่นงานบุญบั้งไฟ	 งานแต่งงาน	
บายศรีสู่ขวัญ	เป็นต้น	เหล้า	อุ	เรียกตาม	ภาชนะที่บรรจุมี	ลักษณะเป็นโอ่งเล็กๆ	วัตถุดิบที่นำามา
ทำาเหล้าอุคือ	 ข้าวเหนียว	 แกลบ	 ลูกข้าวหมาก	 หรือแป้งข้าวหมากนั่นเอง	 รสชาติจะออกหวานๆ	
ขมๆผสมดีกรีกับแอลกอฮอล์

ลวดลายขิดในแบบฉบับชาวผู้ไท	 ปกหน้าเวลา
ออกแดดและทำาเป็นผ้าเช็ดน้าในเวลาเดียวกัน	
เส้ือนิยมเป็นเส้ือแขนกระบอกธรรมดา	 กระดุม
เงินหรือเหรียญสตางค์	 เช่น	 เหรียญห้า	 สตางค์	
สตางค์สิบ	 มาติดเรียงเป็นแถว	 นิยมใช้ผ้าสีย้อม
ครามเข้ม	 ในราว	 พ.	 ศ.	 ๒๔๘๐	 ได้มีผู้นำาผ้า
ขลิบแดงติดชายเส้ือ	 เช่น	 คอสาบเส้ือ	 ปลาย
แขน	(	วัฒนธรรม	พัฒนาการทาง	ประวัติศาสตร์	
เอกลักษณ์และภูมิปัญญา	 จังหวัดสกลนคร	 ,
๒๕๔๔	 ,	 หน้า	 ๑๕๖.)มีกำาไลแขนเงินสองข้าง	
เวลามีงานบุญต่าง	 ๆ	 จะเห็นชาวผู้ไทนำาสไบที่
มีความประณีต	 งดงามยิ่ง	 ส่วนใหญ่จะเป็นสี
แดง	 และเป็นผ้าไหม	 ขิด	 ลวดลายสวยงามเช่น
กัน	 ลักษณะเด่นของซิ่นหมี่ชาวผู้ไท	 คือการทอ
และลวดลาย	 เช่น	 ทอเป็นลายขนาด	 เล็ก	 ๆ	
นอกจากนี้มีลายอื่น	ๆ	 เช่น	หมี่ปลา	หมี่ตุ้ม	หมี่
กระจัง	 หมี่ข้อ	 ทำาเป็นหมีคั้นมิได้ทอเป็นหมี่ทั้ง
ผืน	แต่หากมีลายต่าง	ๆ	มาคั้นไว้	สีที่นิยมคือ	สี
เขียว	น้ำาเงิน	แดง	ม่วง	(	วัฒนธรรม	พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์	 เอกลักลักษณ์และภูมิปัญญา	
จังหวัดสกลนคร	,	๒๕๔๔,	หน้า	๑๕๖.)	สำาหรับ
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งานช่างฝีมือ ศิลปะการแสดง การละเล่นพื้น
บ้าน

ศิลปะการแสดง	ฟ้อนผู้ไทเป็นการแสดงที่เลื่อง
ชื่อทางอีสานเหนือ	 ด้วยท่าทางที่นุ่มนวล	 อ่อน
ช้อย	 จากท่าทางที่ประดิษฐ์จากธรรมชาติรอบ
ตัว	

ความเชื่อและวรรณกรรมท้องถ่ิน	 ผสมผสาน
เข้ากับความงดงามของสาวผู้ไทท่ีมีผิวพรรณ
ขาวผุดผ่องและกริยามารยาทท่ีนุ่มนวลอ่อน
หวาน	 เป็นนาฏศิลป์ที่ติดตาตรึงใจแก่ผู้ได้ชม	
โดยการฟ้อนผู้ไทที่เป็นที่รู้จักกัน	 ดี	 คือ	 ฟ้อนผู้
ไทสามเผ่า	อันประกอบด้วย	ผู้ไทเรณู	สกลนคร	
กาฬสินธุ์	 ดนตรีที่เป็นเอกลักษณะของชาวผู้ไท
อันมี	 พิณ	 หรือ	 กะจับปี่	 ในภาษาผู้ไท	 แคน	
และ	 ปี่ผู้ไท	 ภาษาผู้ไทเรียก	 ใค้	 และ	 ซอบั้ง
ไม้ไผ่	 ลักษณะการบรรเลงลายมี	 ๒	 ทำานอง	
ได้แก่	 ภูไททางน้อย	 และ	 ภูไททางใหญ่	 ใช้ใน
การประกอบการฟ้อนและการขับลำาของ	 ชาว
ผู้ไท	เรียกว่า	ลำาภูไท	

บทสรุปทิ้งท้าย
		 ชาวภูไทย	 เป็น	 ชนเผ่าแห่งศิลปะ	
แห่งภาคอีสาน	 มีความสวยงามมีศิลปะในทุก
งานฝีมือ	ไม่ว่างานจักสาน	งาน	ถักทอ	หรือการ
ทำาเครื่องประดับ	อีกทั้งการแสดง	ก็	มีลักษณะ
สวยงามอ่อนช้อย	 และการแต่งกายก็สวยงาม
มาก
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ชื่อและความหมาย

 “ม้ง”	“Hmong”	หมายถึง	“อิสระ

ชน”	 คำาว่า	 “แม้ว”	 เป็นคำาเรียกท่ีไม่สุภาพ

ในการเรียกกลุ่มคนม้ง	 ชาวม้งโดยส่วนใหญ่

ไม่ชอบให้เรียกว่าแม้ว	 โดยถือว่าเป็นการดูถูก

เหยียดหยาม	 	 ส่วนในทางมนุษยวิทยาถือว่า

ม้งเป็นชนเผ่าที่มีขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	

วัฒนธรรมใกล้เคียงกับชนชาติจีนหรืออีกนัย

หนึ่งคือจัดอยู่สายตระกูลจีน	 ธิเบต	 (Sino	

Tibetan	 Stock)	 ซึ่งมีชนชาติเย้าหรือเมี่ยนรว

มอยู่ด้วย	

ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน

	 ตามตำานานเล่าขานกันว่า	 ชนเผ่า

ม้งอาศัยอยู่ในดินแดนท่ีหนาวเหน็บมีกลาวัน

หกเดือนและกลางคืนหกเดือน	 ม้งเป็นชนชาติ

หนึ่งที่แปลกแยกไปจากคนเอเชีย	 และโดยแท้

จริงแล้วม้งอาจจะมิใช่คนเอเชีย	 เป็นกึ่งคอเค

เซียมก่ึงมองโกลอย	 	 ม้งเป็นชนเผ่าหนึ่งที่รัก

ความสงบและความยุติธรรม	 โดยแต่เดิมชอบ

อยู่อย่างโดดเดี่ยวตามบริเวณเทือกเขาที่สูงมี

อากาศท่ีหนาวเย็น	 	 ชนเผ่าพื้นอพยพมาอยู่

ในจีนแผ่นดินใหญ่โดยได้มาอยู่ที่มลฑลฮูนาน

บริเวณลุ่มน้ำาฮวงโหและแยงซีเกียง	 หลังจาก

นั้นก็ถูกชาวฮั่นที่อพยพมาจากตอนเหนือ

ม้ง
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มารุกรานและแย่งชิงที่อยู่อาศัยและท่ีทำากิน	
ทำาให้มีการสู้รบเกิดขึ้นหลายครั้ง	 แต่ในท่ีสุด
ก็พ่ายแพ้	 บางกลุ่มจึงได้อพยพลงมาสู่ตอนใต้
ของประเทศจีนแล้ว	 ได้แยกออกเป็นสามกลุ่ม	
คือ	 กลุ่มแรกเข้าสู้ประเทศเวียตนามตอนเหนือ	
เมืองหนองเฮต		กลุ่มที่สองเข้ามาสู่ประเทศลาว
ที่เมืองซำาเหนือ	 และกลุ่มท่ีสามเข้าสู่ประเทศ
ลาว	พม่า	และภาคเหนือของประเทศไทย	
ในประเทศไทยม้งอาศัยอยู่ตามภูเขาสูง	 หรือ
ที่ราบเชิงเขาในเขตพื้นที่	 13	 จังหวัด	 ทางภาค
เหนือและตะวันตกของประเทศไทย	 ในราว
ปี	 พ.ศ.	 2387	 –	 2417	 	 	 ได้แก่	 เชียงใหม่	
เชียงราย	แม่ฮ่องสอน	ลำาปาง	พะเยา	แพร่	น่าน	
สุโขทัย	ตาก	กำาแพงเพชร	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	
และเลย	 มีหมู่บ้านม้งทั้งสิ้นกว่า	 253	 หมู่บ้าน		
จำานวนประชากรมากกว่า	200,000	คนปัจจุบัน
มีประชากรประมาณ	 2	 แสนคน	 นอกจากนั้น
ยังมีประชากรม้งอาศัยอยู่ในประเทศจีน	 เวีย
ตนาม	ลาว	อเมริกา	และฝรั่งเศส		

โครงสร้างระบบการปกครองของชุมชน  มี 3 
ระดับ ดังต่อไปนี้

1)ระดับครอบครัว	 ผู้เป็นพ่อหรือหัวหน้า
ครอบครัวจะมีอำานาจในการตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ	 เช่น	 การเลือกพื้นที่ทำากิน	 การถางไร่	
และการกำาหนดวันเวลาในการเพาะปลูก	 การ
สอนตักเตือนลูก	เป็นต้น	

2)ระดับเครือญาติหรือตระกูลแซ่ โดยถือว่า
เป็นระบบที่คนในตระกูลให้การเคารพ	 เพราะ
จะมีบทบาทในการกำากับและลงโทษ	 และต้อง
อาศัยกันในการประกอบพิธีกรรมร่วมกัน	 จึง
เป็นการเพิ่มความเข้มแข็งภายในกลุ่มเครือ
ข่ายญาติตระกูลเดียวกัน	 เพราะทุกคนให้ความ
เคารพและยำาเกรงผู้รู้	 ผู้อาวุโส	 และญาติพี่น้อง
ด้วยกัน	 	 จุดเด่นของม้งคือการนับถือระบบ
ความเป็นอาวุโสในเครือญาติโดยเฉพาะใน
ระบบตระกูลแซ่	 มี	 ซึ่งตระกูลแซ่ของชาวม้งใน
ประเทศไทยมีด้วยกันมากกว่า	18	ตระกูลแซ่
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เช่น	 แซ่ย่าง	 แซ่ลี	 แซ่โซ่ง	 แซ่ท่อ	 แซ่เฮ่อ	 แซ่
ว่าง	แซ่ฟ่า	แซ่มัว	แซ่หาญ		แซ่คัง	แซ่เล่า	แซ่วื
อ	แซ่จาง	แซ่เช่ง	ฯลฯ	ในแต่ละตระกูลแซ่จะมี
ผู้นำาตระกูลแซ่เป็นหลัก	จะไม่มีการแต่งงานใน
ตระกูลแซ่เดียวกัน	 เมื่อมีงานหรือกิจกรรมทาง
ประเพณีวัฒนธรรมสมาชิกในตระกูลแซ่ทุก
คนจะมาช่วยเหลือร่วมไม้ร่วมมือกัน	 ปัจจุบัน
แต่ละตระกูลแซ่มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วย
เหลือสมาชิกในตระกูลแซ่ด้วยกันเกือบทุก
ตระกูลแซ่

3)ระดับหมู่บ้าน เริ่มจากความร่วมมือของ
วงศ์ตระกูลแซ่ที่อยู่ในชุมชน	 	 ผู้รู้และผู้อาวุโส
ของแต่ละตระกูลจะได้รับความเคารพและ
เชื่อถือเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ	 การแก้ไขปัญหา
ในระดับครอบครัว	 ตระกูล	 และหมู่บ้าน	 ก็
จะนำากฎจารีตประเพณีเข้ามาแก้ไขเพื่อให้เกิด
ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย	 เมื่อมีข้อพิพาท
เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในชุมชน	 แต่ละฝ่ายจะ
หาตัวแทนจากตระกูลแซ่ของตนซ่ึงเป็นผู้ ท่ี
สมาชิกในตระกูลแซ่เดียวกันให้ความเคารพ
นับถือยำาเกรงเพื่อไปเจรจาและไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท	 ณ	 ที่บ้านของบุคคลท่ีท้ังสองฝ่าย
ให้การยอมรับ	 หรือที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน	 เพื่อ
แก้ไขปัญหาข้อพิพาท	 ระบบการพิจารณาและ
ตัดสินของม้งเป็นระบบจารีตประเพณี	 ไม่มีตัว

อักษร	 ดังนั้นจึงต้องพิจารณาจากกรณีที่เคย
เกิดขึ้นมาก่อนเป็นบรรทัดฐาน	 และมีการใช้
คนนอก	 (แซ่อื่น)	 มาช่วยตรวจสอบข้อมูลและ
บรรดาพยานหลักฐานที่แต่ละฝ่ายอ้างข้ึนมา	
บางกรณีคนนอกเหล่านี้ก็มีบทบาทสูงในการ
ช้ีขาดว่าใครผิดใครถูก	 กระบวนการพิจารณา
เมื่อเริ่มขึ้นแล้วต้องดำาเนินการต่อเนื่องเรื่อยไป
จนกว่าจะได้ข้อยุติ

ความเชื่อ 
	 ปัจจุบันม้งในประเทศไทยยังมีความ
เชื่อดั้งเดิม	 คือ	 นับถือบรรพบุรุษ	 มีบางส่วนที่
นับถือศาสนาพุทธ	 คริสต์	 แต่โดยส่วนใหญ่ยัง
นับถือแบบด้ังเดิม	 โดยม้งและกฎจารีตที่เป็น
ท่ียึดเหน่ียวจิตใจและคอยควบคุมพฤติกรรม
ของคนในชุมชน	

การทำามาหากิน และวิถีการผลิตพื้นบ้าน
	 ในอดีตม้งมีระบบผลิตเพื่อบริโภค
กันในครัวเรือนเป็นหลักเท่านั้น	 เช่น	 การทำาไร่
หมุนเวียน	 เป็นต้น	 แต่ในปัจจุบันหลังจากรับ
ได้มาส่งเสริมนโยบายการผลิตด้านการเกษตร	
ทำาให้ม้งเปลี่ยนวิถีชีวิตไปหลายอย่าง	 การ
ทำาเกษตรแบบดั้ งเดิมที่ผลิตเพื่อยังชีพได้
เปลี่ยนแปลงไปเป็นการเกษตรเชิงพาณิชย์	
และผลิตเพื่อขายมากกว่าเพื่อยังชีพ
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มละบริ
ชื่อชนเผ่าพื้นเมือง  
	 “มลาบรี”	 (Mlabri)	 	 	 หรือ	 มละ	
“Mla”	 	 หรือ	 “บริ”	 หรือที่คนอื่นเข้าใจในชื่อ		
“เผ่าตองเหลือง”		คำาว่า	“มละบริ”			แปลว่า	
คน“บรี”	หมายถึง		ป่า

ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน/ถิ่นที่อยู่
มละบริ	(Mlabre)	ซึ่งแปลว่าคนป่า	
ว าทกรรมทั้ ง สอง ใช้ เรี ยกชน เผ่ าหนึ่ งที่

อาศัยอยู่ในป่าทึบของเทือกเขาสูง	 ๆ	 แถบ
รอยต่อ	 ของประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	
ประมาณ	๔๕๐,๐๐๐	 -	๔๕,๐๐๐	ปี	 ก่อนยุค
ประวัติศาสตร์	(	ชาตรี	เจริญศิริ	,	๒๕๔๙	)	
											มีผู้สันนิษฐานว่ากลุ่มชนเผ่ามลาบลี	มี
แหล่งกำาเนิดอยู่ในเขตของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
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แล้วเร่ร่อนยังชีพเคลื่อนย้ายท่ีอยู่ไปตามเทือก
เขาป่าทึบตามแนวตะเข็บชายแดน	 ไทย	 -	
ลาว	 ทางตอนเหนือของไทย	 โดยเฉพาะในเขต
จังหวัด	น่าน	แพร่	พะเยา	 เชียงราย	ปัจจุบันนี้
พบที่	จังหวัดน่าน	แต่ปัจจุบันมีเหตุปัจจัยหลาย
อย่างทำาให้ไม่สามารถดำารงวิถีในป่าได้อีก	 จึง
มีการตั้งถิ่นฐานถาวรอยู่ใน	 5	 ชุมชน	 ในเขต
จังหวัดแพร่และน่านการทำามาหากิน	 และวิถี
การผลิตพื้นบ้าน
	 ในอดีตชนเผ่ามละบริใช้ชีวิตอยู่ในป่า
มีการหาของป่าและล่าสัตว์เป็นอาหาร	ไม่มีการ
เพาะปลูก	 ไม่มีถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งแน่นอน	
มีภูมิปัญญาในการอยู่กับป่า	 	รู้จักก่อไฟแล้วแต่
ไม่รู้จักการเพาะปลูกไม่นิยมไปหาอาหารไกล
จากที่พัก

ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม
	 มีการนับถือวิญญาณและเซ่นสรวง
บรรพบุรุษ	 ซึ่งเป็นผู้รักษาป่าและภูเขาแม่น้ำา
ต่าง	 ๆ	 อันเป็นแหล่งอาหารและเส้นสายแห่ง
ชีวิตของพวกเขา	 ไม่สร้างที่อยู่อาศัยที่ถาวร	 ไม่
ปลูกพืช	 ไม่เลี้ยงสัตว์	 ไม่ประกอบอาชีพ	 หากผู้
ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษจากผีสางเทวดา	 	 ชนเผ่า
มลาบลี	 มีปรัชญาชีวิต	 รักอิสระ	 ไม่ชอบการ
บังคับ	เป็นคนชื่อ	ไม่พูดโกหก	
ชนเผ่ามลาบลี	 จะอาศัยอยู่เป็นกลุ่มเล็ก	 ๆจะ
เป็นแต่งงานนอกกลุ่ม	 (Exogamy)	 โดยจะไม่
แต่งงานกับบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	 และ
กับบุคคลที่เป็นเครือญาติกัน	 นอกจากนี้	 ชาว
มลาบลี	 ยังยึดถือการแต่งงานแบบสามีภรรยา
เดียว	 (monogamy)	 จะมีคู่ครองซ้อนไม่ได้	
เว้นแต่จะหย่าร้างกันหรือตายจากกันจึงจะหาคู่
ครองใหม่

มรดกทางวัฒนธรรม
การแต่งกาย แบบดั่งเดิมผู้ชายจะใช้เปลือกไม้
มานุ่งหรือผ้าเตี่ยวพันส่วนล่าง	 เรียกว่าผ้า	 “ตะ

แหย้ด”	 ไม่สวมเสื้อ	 ผู้หญิงก็สวมชุดท่ีทำาจาก
เปลือกไม้

ภาษา 	 ภาษามลาบรี	 (Mlabri)	 	 เป็นภาษา
ของกลุ่มชาติพันธุ์มลาบลี	 ซึ่งอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยและประเทศลาว	 ภาษามลาบรี
เป็นภาษาหนึ่งจัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตร-
เอเชียติก	 ภาษากลุ่มมอญ-เขมร	 สาขามอญ-
เขมรเหนือ	 สาขาย่อยขมุ	 โดยสามารถแบ่ง
ได้เป็น	 3	 สาขาด้วยกัน	 คือสาขาที่พูดกันใน
ประเทศลาวสาขาหนึ่ง	ส่วนอีกสองสาขาพูดกัน
ในประเทศไทยมีผู้พูดทั้งสิ้นราว	324	คน	พบใน
ประเทศไทย	 300	 คน	 (พ.ศ.	 2525)	 ตามแนว
ชายแดนลาวของจังหวัดพะเยา	 น่าน	 อุตรดิตถ์	
พิษณุโลก	เลย	หรืออาจจะมีในจังหวัดอื่นๆ	พูด
ภาษาลาวได้ด้วย	นอกจากนั้นยังเข้าใจภาษาม้ง
และภาษาไทยถ่ินเหนือ	 อัตราการรู้หนังสือต่ำา	
พบในประเทศลาว	24	คน	 (พ.ศ.	2528)	 ในไซ
ยะบุลีตามแนวชายแดนไทย	 ต่างจากภาษาข่า
ตองเหลืองในลาวซึ่งอยู่ในภาษากลุ่มเวียต-เหมื่
องตะวันตก

บทสรุป
									ชนเผ่ามลาบลี	ถือได้ว่าเป็นชนผ่าเดียว
ท่ีหลงเหลือข้ามพ้นการเปล่ียนแปลงมาเป็น	
หมื่น	 ๆ	 ปี	 ให้เราได้ศึกษาถึงวิถีชีวิตบรรพบุรุษ	
ของคนเราในยุคก่อนประวัติศาสตร์	ในด้านการ
ยังชีพ	ความคิดความเชื่อ	และที่สำาคัญ	ณ	เวลา
น้ีกระแสการพัฒนากำาลังกลืนชาติพันธุ์กลุ่มนี้
จนเกือบจะไม่เหลือความเป็นมนุษย์ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ให้เห็นแล้ว
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มอแกน
ชื่อชนเผ่าพื้นเมือง 	ชื่อภาษาอังกฤษ	Moken
มอแกนเป็นคำาที่ย่อมาจากคำาว่า	“	ละมอ	”
(	ภาษามอแกน	แปลว่า	จม)	และ	“	แกน	”	ซึ่ง
เป็นชื่อของน้องสาวของราชินีในตำานานเก่าแก่
ของมอแกน	

ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน/ถิ่นที่อยู่
	 มอแกนเป็นกลุ่มท่ีสืบเชื้อสายมาจาก
โปโตมาเลซึ่งร่อนเร่อยู่ในทะเลอันดามัน	มากว่า	
๑๐๐	ปี	อาศัยอยู่ตามหมู่เกาะ	และชายฝั่งทะเล
ตั้งแต่หมู่เกาะมะริดในเมียนร์ม่า	 ลงไปทางใต้
และทางตะวันออกในหมู่เกาะของทะเลซูลู	 ใน
ประเทศฟิลิปินส์	 รวมถึงชายฝั่งของประเทศ
มาเลเซีย	 และอินโดนีเซียด้วย	 	 ในหมู่เกาะ
มะริดในเมียนมาร์ยังมีประชากรมอแกนอีกนับ
พัน	 พม่าเรียกมอแกนว่า	 ซลัง	 เซลัง	 หรือ	 ซา
เลา	 (Selon)	สันนิษฐานว่าคำานี้คงจะมาจากคำา
ว่าฉลางหรือถลาง	 ซึ่งเป็นชื่อโบราณของภูเก็ต	
(Junk	Selon)	ซึ่งเป็นบริเวณที่มีชาวเลมา

ชุมนุมกันอยู่มากในสมัยก่อนอยู่ในทะเล	 	 	 ซึ่งเป็นตำานานเรื่องเล่าของชาวมอแกน	 ปัจจุบันมีชาว
มอแกนประมาณ	๒๐๐	คน	ตั้งหลักแหล่งอยู่เกาะสุรินทร์	โดยเมื่อประมาณ	๑๐	ปีก่อนหน้านี้	ยัง
มีการโยกย้ายหมู่บ้านบ้างเป็นบางครั้งคราวและบางครอบครัวก็อาศัยอยู่ในเรือในช่วงฤดูแล้ง	 แต่
หลังจาก	สึนามิมีแล้วโน้มว่าเราจะตั้งหลักแหล่งถาวรมากขึ้น

ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม
	 ชาวมอแกนไม่ค่อยจะเชื่อในเรื่องพิธีการเกิดเท่าไรนัก	 เมือมีเด็กน้อยชาวมอแกนเกิดขึ้น
มาก็เป็นเรื่องธรรมดามีเพียงแค่หมอตำาแยเท่าน้ันท่ีทำาคลอด	 โดยที่ไร้พิธีกรรม	 แม้กระทั้งช่ือของ
เด็กน้อยยังไม่มีเลย	 เพราะพ่อแม่ยังไม่กล้าที่จะตั้งชื่อลูก	 ไม่รู้ว่าลูกน้อยจะมีชีวิตรอดหรือไม่	 การ
ตั้งชื่อพ่อแม่จะต้องม่ันใจว่าลูกจะมีชีวิตรอดก่อนถึงจะตั้งชื่อ	 ดังน้ันชาวมอแกนจึงไม่ทราบอายุที่
แน่นอนของตัวเอง	
ความเชื่อชีวิตหลังความตายของชาวมอแกนจะถือว่าการท่ีคนตายไปจะเป็นคนที่หมดทุกข์หมด
กรรมแล้วไม่ต้องมาลำาบากเหมือนคนที่ยังมีชีวิตอยู่	 ดังนั้นเราจะพบเห็นในงานศพของชาวมอแกน
เขาจะไม่เศร้า	จะมีงานรื่นเริงตลอดทั้งคืน	
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การทำามาหากิน และวิถีการผลิตพื้นบ้าน
	 ชนเผ่ามอแกน	ใช้ชีวิตเดินทางเคลื่อนย้ายถิ่น	ทำามาหากินอยู่ในบริเวณเขตทะเลอันดามัน	
ชีวิตส่วนใหญ่ของชาวมอแกนอาศัยอยู่บนเรือที่พวกเขาเรียกว่า	“กำาบาง”	หากินกับทะเล	งมหอย	
ตกปลา	 จับปูและสัตว์ทะเลต่าง	 ๆ	 อาหารหลัก	 คือเผือกมัน	 มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับฤดูกาลจาก
อิทธิพลของลมมรสุมในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ	 (เดือนพฤษภาคม-เดือนพฤศจิกายน)	 ซึ่งมี
คลื่นลมจัด	ชาวมอแกนจะอพยพขึ้นมาสร้างบ้านเรือนตามเกาะหรือบริเวณชายหาด

ภาษา 
	 มอแกนมีภาษาพูดเป็นของตัวเองตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว	 แต่ชาวมอแกนไม่มีภาษาเขียน
เป็น	 	 	 ของตัวเอง	 ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาเขียนเป็นภาษาไทย	ภาษายาวี	 พม่า	 และมาเลย์	 ภาษมอ
แกน	(Moken)	หรือภาษามอเก็น	ภาษาเมาเก็น	ภาษาบาซิง	หรือ	เซลุง	ซาลอง	ซะโลน	และชาว
เกาะ	 เป็นภาษาในตระกูลภาษาออสโตรนีเชียน	 ภาษามาลาโย-โพโลนีเชียน	 สาขามาเลย์อิกซึ่งพูด
กันทางใต้ของประเทศพม่าลงมา	 ตั้งแต่เมืองมะริดลงมาทางใต้	 พบมากในบริเวณเกาะของพม่า
ภาคใต้และคาบสมุทรเมกุย	(ประมาณ	๗,๐๐๐	คน)	ไปจนถึงจังหวัดระนอง	จังหวัดพังงา	
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จังหวัดภูเก็ต	จังหวัดกระบี่	ของประเทศไทย			ใกล้เคียงกับภาษามอเกลน	และมีความสัมพันธ์กับ
ภาษาอูรังลาโว้ย	เรียงประโยคแบบประธาน-กริยา-กรรม	จากตระกูลภาษาออสโตรนีเชียน

บทสรุป
	 ชาวมอแกนเป็นชนเผ่าพื้นเมืองท่ีมีวิธีชีวิตท่ี	 เรียบง่ายผูกพันกับธรรมชาติโดยเฉพาะ
ทะเลและอาศัยทรัพยากรจากทะเลในการประกอบอาชีพ	 เลี้ยงตนเองตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึง
ปัจจุบัน	 ดังนั้นชาวมอแกนจึงมีความสามารถในการจับปลา	 ซึ่งเป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์
ของทะเล	ตามธรรมชาติ

มอแกลน (Moklen)
ประวัติความเป็นมา
			 จากตำานานตาสามพัน	เรื่องราวของชาวมอแกลนที่เล่าสืบทอดกันมาว่า			ในยุคหนึ่ง
ชาวมอแกลนเคยเป็นกลุ่มชนที่ปกครองด้วยตัวเอง		แต่ทำาไมจะต้องอพยพหลบหนีออกจากเมือง
นครศรีธรรมราช		หรือเปรียบเหมือนตำานานต้องห้ามที่ชาวมอแกลนเล่าต่อให้ลูกหลานฟังน้อย
มาก		ในยุคก่อนหากใครรู้เรื่องนี้จะต้องถูกประหารชีวิต	เพราะเหตุคิดเป็นกบฏ		ตำานานนี้บอกเล่า
กันเฉพาะลูกหลานสายของทวดธานีหรือสายผู้นำารุ่นต่อมาว่า		ชาวมอแกลนทั้งหมดอพยพมาจาก
ที่เดียวกันคือชายฝั่งอ่าวไทย		เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช		
						 ในยุคล่าเมืองขึ้นสมัยที่แผ่นดินนี้ยังไม่มีประเทศไทย		ที่ชายฝั่งอ่าวไทยเขตเมือง
นครศรีธรรมราช		มีชนเผ่าใหญ่อยู่ชนเผ่าหนึ่งคือชนเผ่ามอแกลน		ชาวมอแกลนเป็นชนเผ่าที่
อาศัยอยู่ติดกับทะเลกระจายตัวเป็นบริเวณกว้าง		บนแผ่นดินปากน้ำาเมืองนครศรีธรรมราช		มี
วิถีชีวิตอยู่กับการหาสัตว์น้ำา		โดยการใช้เครื่องมือที่หาได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว		มีพิธีกรรม		มี
วัฒนธรรมการละเล่นและภาษาที่คล้ายกับชาวใต้แถบเทือกเขาบรรทัดไปถึงแหลมมลายู		เช่น	โน
ราห์		เพลงบอก		รองแง็ง	เป็นต้น	ชาวมอแกลนซึมซับรับมาประยุกต์เพื่อให้เข้ากับอัตลักษณ์ของ
ตัวเอง		มีผู้นำาชนเผ่าชื่อ	“ตาสามพัน”		ปกครองเมืองมอแกลนกันแบบหมู่เครือญาติ		สิ่งเหล่านี้
แสดงให้เห็นว่าคนมอแกลนมีความสัมพันธ์ติดต่อกับชาวนครศรีธรรมราชดั้งเดิมและชนเผ่าอย่าง	
เช่น	ซาไก	หรือมันนิ	มาช้านาน
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การตั้งถิ่นฐานและวิถีชีวิต 
			 ชาวมอแกลนปัจจุบันตั้งบ้านเรือนกระจายตัวอยู่ตามริมฝั่งทะเลและตามเกาะต่าง	ๆ	
ทางบริเวณภาคใต้ของฝั่งทะเลอันดามัน	และบนเกาะพระทอง	๑๐	หมู่บ้านในจังหวัดพังงา	และ
จังหวัดภูเก็ต		มีประชากรอยู่ราว	๓,๐๐๐	คน	มีภาษาที่คล้ายคลึงกับภาษามอแกน	จึงสามารถ
สื่อสารกับชาวมอแกนได้		มอแกลนในหลายหมู่บ้านเลิกทำามาหากินใกล้ชิดกับทะเล	บางครัวเรือน
หันมาทำาสวน	รับจ้าง	แต่ก็มีมอแกลนหลายกลุ่มที่ยังตั้งหมู่บ้านอยู่ใกล้ชิดทะเลและป่าชายเลน	
และยังประกอบอาชีพประมง	ใช้เครื่องมือประมงเช่น	แห	อวน	หรือดำาหอย	ดำาปลิง	เช่น	ที่บ้าน
ทับปลา		มีชาวมอแกลนอาศัยอยู่ประมาณ	๕๐	หลังคาเรือน	ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทำาสวนยาง	
ทำาไร่		และทำาเหมืองแร่	มีรายได้เฉลี่ยวันละ	๒๐๐	บาท	เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน		บางเดือนอาจมี
คนจ้าง			ให้ทำางานเพียงแค่	๑๐	วัน	และในครอบครัวชาวมอแกลนจะมีคนที่ออกไปทำางานเพียง
แค่คนเดียวเท่านั้น	
	 สภาพความเป็นอยู่ของชาวมอแกลน	ส่วนใหญ่เรียบง่ายจะสร้างบ้านขึ้นด้วยตัวเอง	เป็น
บ้านตามแบบของชาวมอแกลน	คือเป็นบ้านไม้หลังคามุงด้วยจาก	ฝาบ้านจะทำาด้วยไม้ไผ่	อาจมีไม้	
หรือสังกะสีปนบ้างในบางส่วน	และยกใต้ถุนสูง	ไว้สำาหรับเก็บอุปกรณ์การทำาประมง
	 ชาวมอแกลนโดยอุปนิสัยเป็นผู้รักสันโดษ	และไม่เคยคิดว่าจะครอบครองที่ดินเพื่อ
ประโยชน์อื่นนอกจากอยู่อาศัย		หาเช้ากินค่ำาไปวันหนึ่ง			มีวิถีชีวิตผูกพันกับท้องทะเลมาช้านาน	
โดยใช้	“เรือพีท”	หรือเรือที่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็กออกหาปลา	และใช้เครื่องมือประมงขนาดเล็ก
เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา														
					 ชาวมอแกลนส่วนใหญ่จะใช้นามสกุล	นาวารักษ์		กระบี่ทอง		กล้าทะเล	และหาญทะเล
จะมีนามสกุลทั่วไปอยู่ไม่กี่ครอบครัว	สังคมชาวเลจะนิยมมีผัวเดียวเมียเดียว	และผู้หญิงมอแกลน
จะได้รับเกียรติจากผู้ชายมาก	มอแกลนทั่วไปจะแต่งงานเร็ว	ถ้าจบชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	ก็จะ
แต่งงานมีครอบครัวแล้ว	ถือเป็นเรื่องปกติ	นอกจากนี้	ชาวมอแกลนจะมีความรักและสามัคคีกัน
มาก	เมื่อมีงานหรือมีกิจกรรมภายในหมู่บ้านจะรวมตัวกันมาช่วยทุกครั้ง

ประเพณีและความเชื่อ
		 ชาวมอแกลนตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างถาวรมานานกว่าร้อยปี	ทำาให้ผสมผสาน	ภาษาและ
วัฒนธรรมไทยค่อนข้างมาก	มีสถานะเป็นพลเมืองไทย	บางครั้ง	จึงเรียกว่า	“ไทยใหม่”	เด็กๆ	ได้
เข้ารับเข้าศึกษาในโรงเรียนในท้องถิ่น		หลายคนนับถือศาสนาพุทธ	และผู้ชายมอแกลนบางคนเคย
บวชเป็นพระในช่วงเข้าพรรษา	แต่ก็ยังมีการนับถือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ	
		 ในแง่ความเชื่อ	ชาวมอแกลนมีเสาวิญญาณบูชาพ่อตาสามพัน	พิธีกรรมไหว้พ่อตาสาม
พันหรือขุนทะเลนี้จะเป็นงานรวมญาติเพื่อทำาบุญสะเดาะเคราะห์	ซึ่งมักจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์-
มีนาคมของทุกปี
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มอญ
ชื่อเรียกและความหมาย
	 มอญ	 (MON)	พม่าเรียกชนชาติมอญว่า	ตะเลง	แต่สำาหรับคนมอญนั้น	คำาว่าตะเลง	ถือ
เป็นคำาดูถูก	 และไม่ชอบให้เรียกชื่อนี้	 ในสมัยโบราณตะวันตกเรียกมอญว่า	 เปกวน	 (paguan)	 ชื่อ
เรียกของชาวมอญ	 อีกชื่อหนึ่งคือ	 รามัญ	 มาจากชื่อเรียกประเทศของมอญว่า	 “รามัญเทส”	 หรือ
รามัญประเทศ(สุจริตลักษณ์	๒๕๓๘,)

ประวัติความเป็นมา
	 ก า ร อ พ ย พ ข อ ง ช า ว ม อ ญ สู่
ประเทศไทยมีบันทึกเป็นทางการครั้งแรก
ในพ.ศ.๒๑๒๗หลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	
ทรงประกาศอิสรภาพ	 ณ	 เมืองแครง	 อาจมี
การอพยพก่อนหน้าน้ีเป็นครั้งคราวแต่ไม่มีการ
บันทึกไว้	(สุจริตลักษณ์	๒๕๓๘,	น.๓)	

การอพยพครั้งสำาคัญมีดังนี้	
๑.	สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา	
				(พ.ศ.๒๑๑๒-๒๑๓๓)
๒.	สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	
				(พ.ศ.๒๑๓๓-๒๑๔๘)
๓.	สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	
			(พ.ศ.๒๑๙๙-๒๒๓๑)
๔.	สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ	
			(พ.ศ.๒๒๗๕-๒๓๐๑)
๕.	สมัยกรุงธนบุรี
๖.	 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 ของพระบาทสมเด็จ				
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย			
	 อย่างไรก็ตาม	 นอกเหนือจากการ
อพยพดังกล่าว	 ชาวมอญ	บริเวณ	 อ.สังขละบุรี	
จังหวัดกาญจนบุรี	 เป็นชาวมอญใหม่ที่อพยพ
หนีภัยสงคราม	 และความแร้นแค้นเข้ามาพึ่ง
พระบรมโพธิสมภาร	 ติดตามหลวงพ่ออุตตมะ
ซึ่งเป็นภิกษุชาวมอญจากเมืองมะละแหม่ง	และ
ได้ช่วยกันสร้างวัดและบ้านเรือนข้ึนเป็นชุมชน

มอญ	อยู่ริมแม่น้ำาฝั่งตรงข้ามตัวอำาเภอ	จากนั้น
ก็มีชาวมอญอพยพเข้ามาสมทบอีก	 เป็นระลอก
จนกลายเป็นชุมชนใหญ่	 ต่อมาในราวปี	 2527	
เม่ือมีการสร้างเขื่อนเขาแหลม	 (เขื่อนวชิราลง
กรณ์)	 สันเขื่อนอยู่ที่	 	 อ.	 ทองผาภูมิ	 แต่พื้นที่
กักเก็บน้ำาช่วงปลายเขื่อน	กินพื้นที่ถึงสังขละบุรี		
ทำาให้	 ตัวอำาเภอสังขละ	 รวมทั้งวัดวังก์วิเวกา
รามของหลวงพ่ออุตตมะและหมู่บ้านมอญ	 จม
ภายใต้ท้องน้ำา	 ชาวบ้านต้องย้ายวัดและบ้าน
เรือนขึ้นมาตั้งกันใหม่ที่เหนือเขื่อน	ดังปัจจุบัน

อาชีพ/การทำามาหากิน
	 อาชีพของชาวมอญ	 โดยทั่วไป	 การ
ทำาการเกษตร	ทำาไร่	นา	จับปลา	ค้าขาย	หาของ
ป่า	รับจ้าง	แต่ชาวมอญนั้นได้ชื่อว่าเป็น				ชาว
มอญมีองค์ความรู้และมีความสามารถทางด้าน	
งานช่างฝีมือ	 	 ดังนั้น	 ชาวมอญ	 จึงมีอาชีพ	 ใน
การ	 ทำาอุตสาหกรรมในครัว	 เรือน	 เช่น	 ตุ่ม	
หม้อ	ไห	โอ่ง	การทำาอิฐ		

ภาษา 
	 มอญมีภาษาพูดและเขียนเป็นของตัว
เอง	 ภาษาเขียนของมอญได้อิทธิพลจากอักษร
อินเดียใต้	ภาษามอญที่ใช้พูดกันในประเทศไทย	
ได้อิทธิพลจากภาษาไทยมาก	 เป็นกลุ่ม	 	 มอญ	
เขมร	ตระกูล	ออสโตร	เอเชียติก	



คู่มือปฏิบัติการสำาหรับคนทำาสื ่อกับชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย		•		69



70		  •  www.facebook.com/IMNThailand



คู่มือปฏิบัติการสำาหรับคนทำาสื ่อกับชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย		•		71

ที่อยู่อาศัย
	 บ้านชาวมอญจะเป็นเรือนไม้	แต่จะมี
หิ้งพระเจาะจากเรือนชั้นบนยื่นออกไป

ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม
	 ชาว	 มอญเป็นผู้เคร่งครัดในพระพุทธ
ศาสนา	แต่ก็ยังและนับถือผีด้วย		ประเพณีการ
นับถือผีบรรพบุรุษตามฝ่ายชาย	 ถ้าฝ่ายชายไป
อยู่บ้านฝ่ายหญิง	 จะขัดกับผีของพ่อฝ่ายหญิงที่
มีอยู่แล้วในบ้าน	 ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นน้ีมีทาง
แก้ไขโดยไม่
ต้องเอาผีตัวเองติดตัวไป	 หรือไม่ก็ต้องแยก
บ้านออกไป	 นอกจากน้ันยังมีประเพณีที่ยัง
คงมีการปฏิบัติเป็นบางพื้นทื่เช่น	 ประเพณีส่ง
ข้าวแช่	 ประเพณีตักบาตรพระร้อย	 ประเพณี
ตักบาตรน้ำาผึ้ง	 	ประเพณีตักบาตรดอกไม้	และ
ประเพณีท่ีมอญทุกๆ	 พื้นท่ี	 ปฏิบัติเหมือนกัน	
คือประเพณี	สงกรานต์

อาหาร
		 อาหาร	 ประจำาวัน	 ได้แก่	 แกง
กระเจี๊ยบ	 ผักลวกจ้ิมน้ำาพริก	 และปลาทอด	
ทอดมันหน่อกะลา
แกงบอน	ขนมจีนน้ำาพริกหยวกกล้วยแต่อาหาร
ในเทศกาล	 หรือวาระ	 สำาคัญ	 ได้แก่	 แกงฮังเล	
เหมือนอาหารของคนเมืองในภาคเหนือ	 และ
อาหารในเทศกาลสงกรานต์ท่ีแพร่หลายในกลุ่ม
คนไทย	 	 คือ	 ข้าวแช่	 	 ข้าวเหนียวแดงและ	
กาละแม	

งานช่างฝีมือ ศิลปะการแสดง การละเล่นพื้น
บ้าน
	 	 การเล่นสะบ้า	 	 งานฝีมือ	 ทั้งงานปั้น	 งาน
กระดาษ	ว่ากันว่า	งานการทำาปราสาทศพ	ของ
มอญนั้นมีความอ่อนช้อยงดงามยิ่ง	นอกจากนั้น	
ฆ้องวงมอญ

นอกจากสวยงามแล้ว	ยังไพเราะเพราะพริ้งมาก	

การแต่งกาย
	 ชาวมอญ	ผู้หญิงจะนิยมไว้ผมยาว	นุ่ง
ผ้านุ่งและสวมเสื้อเข้ารูปเอวลอย	แขนกระบอก
สามส่วน	และใช้ผ้าสไบพาดเฉียงบ่าทับเสื้อ	ผม
เกล้าข้ึนไปสับด้วยหวีทองหรือตกแต่งผมด้วย
ดอกไม้นิยมประดับร่างกายดเพื่อความสวยงาม
ด้วยเครื่องทอง	 ส่วนผู้ชายจะตัดผมส้ัน	 สวม
เส้ือสีขาวแขนยาว	 	 สวมโสร่ง	 แต่ชาวมอญ
สังขละบุรี	 	 จะสวมชุดประจำาชนเผ่ามอญ	 คือ
ผู้หญิงจะนุ่งผ้านุ่งสีแดง	 สวมเสื้อสีขาว	 ขณะที่
ผู้ชายจะนุ่งโสร่งแดงและเสื้อเชิ้ตสีขาวเช่นกัน	

บทสรุปทิ้งท้าย
	 มอญ	 ชนเผ่าที่ร่ำารวย	 มรดก
ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม	 เช่น	 ดนตรี	 ฆ้องวง
มอญ				งานช่างฝีมือ	การปั้นหม้อดิน		 	 เจดีย์
ทรงมอญ	 	 เสาหงส์	 	 	 อาหารและขนม	 และ	
ภาษาวรรณกรรม	 	 เป็นต้น	 จะเห็นว่าปัจจุบัน
แม้ว่ามอญ	 ไม่ปรากฏพื้นที่ชาติพันธุ์ของตนเอง
ในแผนที่โลก	 แต่ศิลปวัฒนธรรม	 ของมอญนั้น
ยังคงมีอิทธิพล	และสืบสาน	อยู่ผืนแผ่นดินไทย
และแผ่นดินพม่า	อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
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มันนิ
ชื่อเรียกชาติพันธุ์
 ชาวมันนิเป็นมนุษยชาติเผ่าหน่ึงใน
กลุ่มเนกริโต	 (Negrito)	 ซ่ึงเป็นกลุ่มย่อยขอ
งมุนษยชาติพันธุ์เนกรอยด์	 หรือมนุษย์ผิวดำา	
ชนกลุ่มนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อ	 เช่น	 เงาะ	 ซาแก	
ซาไก	 โอรัง-อัสลี	 และ	 เรียกตัวเองว่า	 	 “มัน
นิ”	 และพอใจจะให้คนอื่นเรียกตนว่า	 “โอรัง-
อัสลี”	 เพราะ	แปลว่า	คนดั้งเดิม	 ไม่ชอบให้คน
อื่นเรียก	ซาแก	ซาไก	เนื่องจากแปลว่า	ป่าเถื่อน	
แต่ในปัจจุบันความหมายได้อ่อนลง	ซึ่งหมายถึง	
มนุษย์เผ่าหนึ่งที่มีลักษณะเด่น	 คือ	 ผิวดำา	 ตัว
เล็ก	และผมหยิกเป็นฝอย

ถิ่นที่อยู่/ลักษณะที่อยู่อาศัย
	 ปัจจุบันมีถิ่นฐานอาศัยอยู่ ในภาค
เหนือของประเทศมาเลเซียและในบริเวณภาค
ใต้ของประเทศไทย	 และคงอาศัยอยู่ในบริเวณ
น้ีมาแล้วตั้งแต่สมัยหินกลาง	 หรือประมาณ	
1,500-10,000	 ปีมาแล้ว	 (ชิน	 อยู่ดี,2512:16-
17)	 เฉพาะในภาคใต้ของประเทศไทย	 ปัจจุบัน
มีชนเผ่ามันนิอาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาสันกาลา
คีรีแถบจังหวัดยะลา	 นราธิวาส	 และบริเวณ
เทือกเขาบรรทัดแถบจังหวัดพัทลุง	 ตรัง	 สตูล	
ประมาณ	200	คน
	 ชนเผ่ามันนิจะอาศัยอยู่ในบริเวณ
ป่าลึกที่ไม่ถูกรบกวนจากชาวบ้าน	 บริเวณที่
เลือกอยู่มักเป็นพ้ืนที่ริมธารน้ำาและมีอาหาร
ตามธรรมชาติสมบูรณ์	 ที่พักมีลักษณะเป็น
เพิงใบไม้	 ภาษาถิ่นใต้เรียกว่า	 	 “ทับ”	 	 ซึ่ง
ปลูกเป็นเพิงหมาแหงน	 ด้านหลังติดดิน	 มุง
หลังคาด้วยใบกล้วยป่า	 ใบชิง	 ใบปุดช้าง	
หรือใบเคี่ยม	 ที่นอนปูด้วยไม้ไผ่หรือไม้กลม																																																																																																																																														
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ยาสมุนไพร
	 ชนเผ่ามันนิกลุ่มหน่ึงๆ	 จะมีหมอ
ประจำากลุ่ม	 1-2	 คน	 คือ	 หมอผู้หญิงมีหน้า
ที่ทำาคลอด	 หมอผู้ชายมีหน้าที่เป็นแพทย์
รักษาโรคทั่วไป	 ซึ่งในความคิดของชาวซาไก
เชื่อว่าสาเหตุของความเจ็บป่วยเกิดจากการก
ระทำาของผี	 และเกิดจากเชื้อโรค	 หลังจากนั้น
หมอก็จะเริ่มรักษาโดยการใช้เวทมนต์คาถา	
เน่ืองจากถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นป่าเขตร้อนช้ืน	 จึง
มีพืชสมุนไพรอุดมสมบูรณ์	 ชาวมันนิรู้จักนำา
สมุนไพรมาใช้เพื่อบำารุงร่างกายและรักษาโรค
ร่วมด้วย				แบ่งเป็น	2	ประเภท	ยาสำาหรับสตรี	
และ	ยารักษาโรคทั่วไป	“ป่าคือคลังยา	มันนิคือ
เภสัชกร”

อาหาร
	 ชนเผ่ามันนิโดยท่ัวไป	 ไม่รู้จักการ
เพาะปลูก	 อาศัยการเก็บหาหัวเผือก	 หัวมัน
ทราย	 หรือพืชผักผลไม้ที่มีอยู่เองตามธรรมชาติ
มาเป็นอาหาร	 อาหารจำาพวกเนื้อ	 เช่น	 นก	 ลิง	
ค่าง	 หมูป่า	 เม่น	 เก้ง	 ได้มาจากการล่าด้วย	
“บอเลา”	 (กระบอกเป่า)	 และ	 บิลา	 (ลูกดอก)		
และไม่มีการเก็บสะสมอาหารไว้กิน	 จะออกไป
หาอาหารอีกครั้งก็ต่อเมื่ออาหารหมดถ้าได้สัตว์
ใหญ่มาก็จะนำามาเลี้ยงและแบ่งกันกิน		

เครื่องนุ่งห่ม
 ชาวมันนิเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนุ่งใบไม้	 เปลือกไม้	 หรือตะใคร่น้ำาที่เกาะเป็นผืนอยู่ตาม
ก้อนหิน		ส่วนร่างกายท่อนบนจะเปลือยเปล่าทั้งหญิงและชาย	ประธาน	ดิศราพงศ์	(2535)	บันทึก
ไว้ว่า	 “เขานุ่งด้วยใบชิง	 โดยนำาเอาใบชิงมาตัดทอนเป็นสามเหลี่ยมยาวรี	 แล้วนำามาพับเสียบไว้กับ
เชือกหวายที่มัดเอวอยู่	 โดยปลายด้านเรียวกดปิดอวัยวะเพศพอดี	 แล้วผ่าน	 วกขึ้นมาเหน็บไว้ด้าน
หลังที่บั้นเอว	แต่ร่างท่อนบนเปลือยเปล่า”	ปัจจุบันชนเผ่ามันนิทุกกลุ่มจะรู้จักนุ่งห่ม
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อิ้วเมี่ยน
ชื่อเรียกและความหมาย 
 อิ้วเมี่ยน	 หรือ	 เมี่ยน	 ภาษาอังกฤษ	
Mien	 ชนเผ่านี้เรียกตัวเองว่า	 เมี่ยน	 หรือ	 อิ้ว
เมี่ยน	 ซึ่งแปลว่า	 มนุษย์	 มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่ง
ว่า	เย้า	แต่จะเรียกตัวเองว่า	“อิ้วเมี่ยน”

ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน/ถิ่นที่อยู่
 								 อิ้วเมี่ยนหรือเย้าอาศัยอยู่ใน	 9	
จังหวัด	 44	 อำาเภอ	 195	 หมู่บ้าน	 จำานวน
หลังคาเรือน	 9,501	 หลังคาเรือน	 ประชากร
รวม	ประมาณ	50,000	กว่าคน	
ชาวเมี่ยนเป็นชนชาติเชื้อสายจีนเดิม	 ถิ่นเดิม

ของเม่ียนอยู่ทางตะวันออกของมณฑลไกว
เจา	 ยูนนาน	 หูหนาน	 และกวางสีในประเทศ
จีน	 ต่อมาการทำามาหากินฝืดเคืองและถูก
รบกวนจากชาวจีนจึงได้อพยพมา	 ทางใต้	 เข้า
สู่เวียดนามเหนือ	 ตอนเหนือของลาว	 และทาง
ตะวันออกของพม่า	 บริเวณรัฐเชียงตุง	 และ
ภาคเหนือของไทย	 (ขจัดภัย	 ๒๕๓๘,	 น.๔๘)	
ชาวเมี่ยนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย	 อพยพมา
จากประเทศลาวและพม่า	 ปัจจุบันมีชาวเมี่ย
นอาศัยอยู่มากในจังหวัด	เชียงราย	พะเยา	และ
น่านรวมทั้งในจังหวัด	 กำาแพงเพชร	 เชียงใหม่	
ตาก	เพชรบูรณ์	ลำาปาง	สุโขทัย	
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ระบบครอบครัวและเครือญาติ
	 ครอบครัวของเม่ียนมีทั้งครอบครัว
เดี่ยวและขยาย	 ถ้าเป็นครอบครัวขยายนิยม
ขยายทางฝ่ายชาย	 ในทัศนะของเมี่ยน	 คำาว่า	
ญาติพี่น้อง	 นอกจากจะหมายถึงญาติพี่น้อง
ทาง	 สายโลหิตแล้ว	 ยังรวมถึงชนชาติอื่นๆ	 ที่
เข้ามารวมอยู่ในชุมชนของชาวเมี่ยนด้วย	 ใน
เรื่องญาติพี่น้องของเมี่ยนน้ัน	 มิได้หมายถึง
ความเกี่ยวพันทางสายโลหิตดังที่เข้าใจกัน	 แต่	
เกี่ยวพันกันในทางวิญญาณของบรรพบุรุษ	

ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม
	 เมี่ยนเชื่อว่า	 เงินเป็นกุญแจไปสู่
ความสำาเร็จทั้งในโลกมนุษย์และโลกของ
วิญญาณ	กล่าวคือ	ชาวเมี่ยนเชื่อว่าในขณะที่มี
ชีวิตในโลกมนุษย์	ถ้าหากได้จ่ายเงินเพื่อทำาบุญ
อย่างเพียงพอ	 แล้ว	 เมื่อตายไปแล้ววิญญาณ
จะได้รับการเคารพนับถือจากดวงวิญญาณทั้ง
หลาย	 และอาศัยอยู่ในโลก	 วิญญาณอย่างมี
ความสุข	 (ขจัดภัย	 ๒๕๓๘,	 น.๖๔)	 ผู้ที่ได้รับ
การนับถือในสังคม	เมี่ยนต้องมี	ลักษณะอยู่	๓	
ประการ	 คือ	 มีฐานะการเงินดี	 มีความเฉลียว
ฉลาด	และมีความเมตตากรุณา	
	 เมี่ยนมีการนับถือผี	 พวกเขาเชื่อ
ว่าทุกหนทุกแห่งมีผีสิงสถิตอยู่ทั้งนั้น	 เช่น	 ผี
ภูเขา	ผีต้นไม้	ผีบ้าน	ผีป่า	ผีมี	๒	พวกคือ	ผีดี
และผีร้าย	 ผีดี	 ได้แก่	 ผีบนสวรรค์หรือท้องฟ้า	
ผีร้ายอาศัยอยู่	 ูตามต้นไม้ในป่า	 ตามแอ่งน้ำา	
ลำาธาร	 นอกจากนั้นเย้ายังนับถือผีอีกพวกหนึ่ง
ซึ่งมีความสำาคัญสูงสุด	 คือ	 ผีใหญ่หรือ	 “จุ๊ซัง	
เมี้ยน”	มี	๑๘	ตนด้วยกัน	มีอำานาจลดหลั่นกัน
เป็นลำาดับ

การทำามาหากิน และวิถีการผลิตพื้นบ้าน
	 ชาวเมี่ยนในอดีต	 ทำามาหากิน
โดยการทำาไร่พืช	 หลักที่ปลูกได้แก่	 ฝิ่น	 ข้าว	
ข้าวโพด	 มันฝรั่ง	 พริก	 ฝ้าย	 มันเทศ	 เป็นต้น	

ไร่ข้าวของเมี่ยนจะไม่	 มีต้นไม้ใหญ่เหมือนพวก
กะเหรี่ยง	 ไร่ข้าวจะอยู่รอบหมู่บ้านในรัศมี
เดินไม่เกินสองชั่วโมง	 ฤดูปลูกข้าว	 เริ่มปลูก
ปลายเดือนพฤษภาคม	 และมิถุนายน	 ข้าวที่
เกี่ยวและนวดแล้วจะเก็บไว้ในยุ้งในไร่	 ไม่นิยม
นำากลับมาบ้าน	 นอกจากเพาะปลูกแล้ว	 ชาว
เมี่ยนยังเลี้ยงสัตว์	 เช่น	 ม้า	 หมูและไก่	 ม้าใช้
สำาหรับขี่	 เดินทางหรือต่างของ	 หมูและไก่
เลี้ยงไว้เพื่อเซ่นสังเวยผีในพิธีกรรม	 (ขจัดภัย	
๒๕๓๘,	 น.๕๙)	 ชาวเมี่ยนยังมีฝีมือในการทำา
เครื่องประดับเครื่องเงิน	เย็บปักถักร้อย	ทำามีด	
จอบ	ขวาน	เคียว	เป็นต้น	

มรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษา
ภาษาเมี่ยนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษา
ม้ง	 มากกว่าภาษาชาวเขาอื่นๆ	 ภาษาเขียน	
เมี่ยนได้รับอิทธิพลจากจีนมาก	 เป็นคำาเดียว
โดดๆไม่มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง(ขจัดภัย	
๒๕๓๘,	 น.๕๐)	 เม่ียนที่อยู่ในเมืองไทยส่วน
ใหญ่พูดภาษา	 ไทยเหนือหรือคำาเมืองพอรู้เรื่อง
บางคนพูดภาษาไทยกลางได้	 คนที่มีอายุพูด
ภาษาจีนกลางและจีนฮ่อได้	 (ขจัดภัย	 ๒๕๓๘,	
น.๕๐)	)

การแต่งกาย
การแต่งกายของชาวเม่ียน	 ผู้หญิงนุ่งกางเกง
ด้วยผ้าสีน้ำาเงินปนดำา	 ด้านหน้าจะปักลวดลาย	
ใส่เสื้อคลุมสีดำายาวถึงข้อเท้า	 ผ่าด้านหน้า
ตลอดติดไหมพรมสีแดงแผ่นเงินสี่เหลี่ยม	 ทา
ผมด้วยขี้ผึ้ง	 พันด้วยผ้าสีแดง	 และพันทับด้วย	
ผ้าสี	น้ำาเงินปนดำา	ส่วนผู้ชายนุ่งกางเกงสีดำาขา
ยาว	 ขลิบขอบขากางเกง	 ด้วยไหมสีแดง	 สวม
เสื้อดำา	 อกไขว้แบบเสื้อคนจีน	 ติดกระดุมคอ
และรักแร้เป็นแนวลงไปถึงเอว	 เสื้อยาวคลุม
เอว	 ปัจจุบันชาวเมี่ยนเริ่มแต่งกายคล้ายคน
ไทยพื้นราบมากขึ้น	(ขจัดภัย	๒๕๓๘,	น.๕๕)
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ที่อกเสื้อรอบคอลงมาถึง	หน้าท้อง	ผ่าด้านข้าง	
อกเสื้อกลัดติดด้วย

ศิลปะ การแสดง
การรำาถาด	 เป็นการรำาท่ีใช้รำาในงานมงคล
สมรสเท่านั้น	 ซึ่งถือเป็นการให้เกียรติแก่ฝ่าย
เจ้าสาว	 โดยจะมีการเชิญน้ำาชาให้กับแขกทั้ง
ฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาว	 และจะมีการรำาด้วย
กัน	พอรำาเสร็จก็จะรับถ้วยน้ำาชากลับ
บรรเลงเพลงปี่	 การบรรเลงเพลงป่ีเป็นการ
บรรเลงเพื่อความบันเทิงมาตั้งแต่สมัยก่อน	 ซึ่ง
ในเพลงบรรเลงแต่ละเพลงมีความหมายของ
เพลงนั้น	 ๆ	 อยู่	 และมีลักษณะการบรรเลง
เพลงเพื่อใช้ในพิธีกรรมต่าง	ๆ	กัน

ลักษณะการสร้างบ้าน
	 ในหมู่บ้านเมี่ยนจะเอากระบอก
ไม้ไผ่ผ่าครึ่งทำาเป็นท่อหรือรางน้ำาเพื่อรองน้ำา
จากลำาธารมาใช้ภายในหมู่บ้านได้	 ชาว	 เมี่ยน
ปลูกบ้านคร่อมดิน	ใช้พื้นดินเป็นพื้นบ้าน	บ้าน
มีลักษณะรูป	 ส่ีเหล่ียมผืนผ้ามุงหลังคา	 ด้วย
หญ้าคา	 หรือใบหวาย	 ฝาบ้านทำาจากไม้เนื้อ
อ่อนท่ีผ่าด้วยขวานและล่ิมถากให้เรียบกั้น
ฝาในแนวตั้ง	 บางหลังใช้ไม้ไผ่	 หรือฟางข้าว
ผสมดิน	 โคลนก่อเป็นกำาแพงเป็นฝาผนัง	 ถ้ามี
สมาชิกหลายคนจะแบ่งเป็นห้อง	 ๆ	 หน้าบ้าน
มี	 ประตูเรียกว่า	 ประตูผี	 ประตูนี้จะ	 เปิดใช้
เม่ือส่งตัวบุตรสาวออกไปแต่งงาน	 หรือนำาลูก
สะใภ้เข้าบ้าน	 และใช้เวลายกศพออกจากบ้าน	
ตรงกับประตูหน้า	 จะมีหิ้งผีติดข้างฝาเรียกว่า	
“เม้ียนป้าย”	 เป็นที่สิงสถิตของผีบรรพบุรุษ	
บางบ้านมีหิ้งผีอีกแบบหนึ่งเรียกว่า	 “เมี้ยน	
เตี่ย	หลง”	
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ลเวือะ 
ชื่อชนเผ่าพื้นเมือง		ลเวือะ	หรือ	ลัวะ	(Lua)

ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน/ถิ่นที่อยู่
	 ชนชาติลัวะ	 อยู่ในเขต	 พื้นท่ี	 ๖	
ประเทศ	คือ	จีน	พม่า	ลาว	เวียดนาม	กัมพูชา	
และไทย	 (บุญช่วย	 ๒๕๐๖,	 น.๑๓๘)	 ใน
พงศาวดารเก่า	ๆ 	เล่าว่า	มีลัวะรัฐ	(ลพบุรี)	ก่อน
ขอมเข้ามามีอำานาจ	 สมัยพระนาง	 จามเทวี	
เคยทำาสงครามกับพวกลัวะ	 ปฐมพงศาวดาร
เมืองเงิน	 ยางเชียงแสน	 กล่าวว่ามีพวกลัวะ
อยู่บริเวณดอยตุง	 และตำานานพระธาตุภาค
เหนือ	 กล่าวถึงชนชาติลัวะก่อนชนชาติไทย	
และ	 ขอม	 พงศาวดารเชียงตุง	 เขียนว่าคนทั้ง
หลายออกมาจากน้ำาเต้าใบเดียวกัน	 ลัวะ	 ออก
มาเป็นพวกแรก	 กะเหรี่ยงออกมาเป็นพวกที่
สอง	 ต่อมาเป็นคนไทย	 (บุญช่วย	 ๒๕๐๖,	 น.
๑๓๘-๑๓๙)	 อาณาจักรของลัวะ	 คือบริเวณ
แหลมสุวรรณภูมิ	 และเขตมณฑลยูนนานตอน
ใต้	 เมื่อถูกขอม	 เขมร	 ไทย	 ลาว	 จาม	 และ	
เวียดนามรุกรานก็พากันแตกพ่ายไปอยู่ตาม
ป่าเขาห่างไกล	 (บุญช่วย	 ๒๕๐๖,	 น.๑๔๑)	
ลัวะน้ันเป็นชนกลุ่มดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
อาณาจักรล้านนามาก่อนการตั้งเมืองเชียงใหม่	
อาณาจักรลัวะ	 ถึงกาลล่มสลายประมาณ
ปี	 พ.ศ.	 ๑๒๐๐	 ในสมัยของขุนหลวงวิลังคะ	
ผู้นำาคนสุดท้ายของชาวลัวะ	 ปัจจุบันพบลัวะ	
ในจังหวัด	 คือ	 ลำาปาง	 อุทัยธานี	 สุพรรณบุรี	
เชียงราย	เชียงใหม่	ตาก	น่าน	และแม่ฮ่องสอน	
หมู่บ้านลัวะที่ใหญ่ที่สุด	 อยู่ท่ีบ้านบ่อหลวง	
อำาเภอฮอด	จังหวัดเชียงใหม่	ชนเผ่าลัวะอาศัย
อยู่ใน	๙	ลัวะจังหวัด	๒๑	อำาเภอ	๗๑	หมู่บ้าน	
จำานวนหลังคาเรือน	 ๓,๓๒๒	 หลังคาเรือน	
ประชากรรวม	๑๗,๖๓๗	คน	(ทำาเนียบชุมชนฯ	

๒๕๔๐,	น.๕๐)
การตั้งถิ่น	ฐานของลัวะ	เป็นการตั้งถาวร	บ้าน
ยกพื้นสูง	มุงหลังคาด้วย	หญ้า	มีระเบียง	และ
ห้อง	 ๑	 ห้องใต้ถุนบ้านใช้เป็นที่เลี้ยง	 สัตว์	 ยุ้ง
ข้าวแยกอยู่ต่างหาก	 (Lebar	 and	 others	
๑๙๖๔,	 p.๑๒๐)	 ชานหน้าบ้านสำาหรับใช้นั่ง
ปั่นฝ้ายกรอด้าย	 ทอผ้าภายในห้องมีเตาไฟ	
สุมไฟไว้ตลอดเวลา	 ใช้เสื่อไม้ปูนอน	 หมอนทำา	
ด้วยท่อนไม้	ไม่นิยมนอนบนที่นอนครอบครัว

ระบบครอบครัวและเครือญาติ 
	 ชาวลัวะถือสายตระกูลทางฝ่ายชาย
ในครอบครัวที่มีทั้งผู้หญิง	 และผู้ชาย	 ชาวลัวะ
จะนับทั้งหญิงและชายที่เป็นพี่น้อง	 ผู้หญิงที่
แต่งงานแล้วจะต้องถือผีตามสายตระกูลของ
ฝ่ายชายและต้องเปล่ียนการเรียกสถานภาพ	
ตามอย่างสามีของตน

โครงสร้างการปกครองและสังคม
	 ลัวะ	หลังแต่งงานผู้ชายจะนำาภรรยา
มาอยู่บ้านของตน	 จนกระทั่งลูกชายคนต่อ
ไปแต่งงานก็แยกไป	 ปลูกเรือน	 เป็นของตัว
เองต่างหาก	 (Lebar	 and	 others	 ๑๙๖๔,	
p.๑๒๐)	 บางแห่งเช่นที่บ้านช่างหม้อ	 อำาเภอ
แม่สะเรียง	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 หลังแต่งงาน
ผู้ชายต้องมาอยู่บ้านผู้หญิง	 ผู้ชายมีโอกาสนำา
ภรรยากลับไปบ้านบิดามารดาของตน	ได้	ก็ต่อ
เมื่อมีบุตรด้วยกัน	ถ้าผู้หญิงไปอยู่บ้านฝ่ายชาย
ต้องไปนับถือผีทางฝ่ายชาย	 (บุญช่วย	 ๒๕๐๖,	
น.๑๘๖)

ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม
	 	 ในตำานานเสาหลักเมืองเชียงใหม่	 เล่าว่า	
เดิมบริเวณเมืองเชียงใหม่	 เป็นที่อยู่ของลัวะ
หรือลัวะ	 นับถือ	 ปีศาจ	 เม่ือเจ็บป่วยหรือมี
เหตุการณ์อย่างไร	 ก็เซ่นบูชาผีต่าง	 ๆ	 ด้วยไก่	
สุกร	โค	กระบือเสมอ	ลัวะนับถือผีกันมาก	คือ
ผีละมาง	 แบ่งออกเป็น	๒	 อย่าง	 คือ	 ผีละมาง	
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อยู่กับบ้านเรือน	 และผีละมางบิดามารดา	 ซึ่ง
ถึงแก่กรรม	 ไปแล้ว	 ผีละมางอยู่กับบ้าน	 ถือ
เป็นผีเรือน	คอยคุ้มครองรักษาป้องกันภัยให้แก่
สมาชิกในครอบครัว	ส่วนผีละมาง	ดวงวิญญาณ
บิดามารดา	เรียกว่า	ผีละมางพ่อแม่	การเซ่นผีนี้	
เมื่อมีคนภายในบ้านไม่สบาย	 ผีอื่น	 ๆ	 ได้แก่	
ผีหลวง	 ลัวะจะสร้างเรือนประทับผีหลวงไว้
ต่างหาก	 มีไม้แกะสลักสูงราว	 ๑๒	 ฟุต	 ขนาบ
ด้วยเสาไม้สูง	 ๒	 เมตร	 ในเรือนมีกลองหนึ่งใบ	
สำาหรับตีเพื่อเรียกผีหลวงมารับเครื่องเซ่นและตี
เวลาเกิดโรคภัยร้ายแรง(บุญช่วย	 ๒๕๐๖,	 น.
๑๗๗-๑๗๘)	 แต่อย่างไรก็ตามพวกลัวะยังมีการ
นับถือศาสนาพุทธด้วย

การทำามาหากิน และวิถีการผลิตพื้นบ้าน
	 ระบบเศรษฐกิจของพวกลัวะ	 คือการ
ทำานา	 ปลูกข้าว	 ยาสูบ	 พริก	 ฝ้าย	 เลี้ยงโค	
กระบือ	 หมู	 ไก่	 สานเสื่อ	 กระบุง	 ย่าม	 ทอผ้า	
ทำาเครื่องเงิน	 กำาไลแขน	 กล้องยาสูบ	 ตีเหล็ก	
เป็นต้น	ก่อนเผาต้นไม้ทำาไร่	พวกลัวะต้องเซ่นผี
ป่า	ผีไร่	เครื่องเซ่น	ได้แก่	หมู	ไก่	สุนัข	สุรา	และ
เบ้ีย	 เม่ือเซ่นผีแล้วจะนำาอาหารมารับประทาน
จดหมด	(บุญช่วย	๒๕๐๖,	น.๑๘๑)

มรดกทางวัฒนธรรม
	 มรดกทางวัฒนธรรมของชนเผ่า
ลัวะ	 ซึ่งประกอบด้วยอาหาร	 โดยพื้นฐานนข
องชนเผ่าลัวะจะอาศัยทรัพยากรในชุมชน	 มา
ประกอบเป็นอาหารหลัก	 ตามฤดูกาลของพืช
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ผักต่างๆ	 ที่มีอยู่ในชุมชน	 และอาหารที่เป็น
เอกลักษณ์ของชนเผ่าลัวะ	 คือ	 สะเบื๊อก	 ส่วน
ด้านการแต่งกายของลัวะ	 ผู้หญิงสวมเสื้อสี
ดำามีขลิบผ้าสีแดงที่ปลายแขน	 นุ่งผ้าสั้นทรง
กระบอกสีดำาลายแดง	 สวมเสื้อสีขาวท้ังชาย
และหญิงนิยมเจาะหู	 ให้เป็นรูโตเอาใบลาน	
หรือแผ่นทองเหลืองม้วนกลมยัดใส่ไว้	 เอาด้าย
ทำาเป็นพู่ห้อยลงมาผู้หญิงประดับคอด้วยสร้อย
ลูกปัดลูกเดือยหิน	 สวมกำาไลข้อมือเงินขดเป็น
เกลียวหญิง	 ชาวลัวะนิยมใช้กล้องยาสูบ	 เป็น
เคร่ืองประดับและมวยผมประดับปิ่นและขน
เม่นที่ศรีษะ	 ผู้ชายมีมีดเหน็บเอว(บุญช่วย	
๒๕๐๖,)	 งานช่างฝีมือ	 ที่เห็นโด่ดเด่น	 ได้แก่	
การสานสื่อ	 กระบุง	 ย่าม	 ทอผ้า	 ทำาเครื่องเงิน	
กำาไลแขน	 กล้องยาสูบ	 ตีเหล็ก	 เป็นต้น	 ด้าน
การแสดงศิลปะและการละเล่นของชนเผ่าลัวะ	

ประกอบด้วยการรำาดาบในช่วงเทศกาลของ
ต่างๆ	 ของชุมชน	 ส่วนการละเล่น	 เช่น	 การยิง
หนังสติกลัวะ	 การเล่นไม่ต่อขา	 และการเล่น
สะบ้า(เรอเกฮะ)	 ภาษา	 เป็นเป็นภาษาในตระกู
ลออสโตรเอเชียติก	 กลุ่มมอญ-เขมร	 โดยอยู่ใน
สาขาย่อยของปะหล่อง-ล้าอีกทีหนึ่ง	 ลักษณะที่
เห็นได้ชัดเจนว่าภาษาเป็นภาษาที่อยู่ร่วมกันใน
ตระกูลกับภาษามอญ-เขมร	 คือ	 การที่ภาษา
ลัวะไม่มีระบบเสียง	 นอกจากนี้ชนเผ่าลัวะยังมี
สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์	 ที่ชนเผ่าลัวะให้ความเคารพ
ยำาเกรง	 ซึ่งได้แก่	 ญู่	 เป็นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมของหมู่บ้านซึ่งจะทำาขึ้นเป็นประจำา
ทุกปี	 โดยมีเสาอินทขิลเป็นสัญลักษณ์	 ญู่	 เป็น
สถานที่ประกอบพิธีกรรมตามฤดูกาล	เช่น	ก่อน
เริ่มปลูกการเกษตร
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และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต	 ซึ่งในหมู่บ้านจะมี	 ๓	
จุด	 และโม	 เป็นป่าอนุรักษ์	 ที่ใช้ไม้สำาหรับทำา
โลงศพ	ห้ามนำาไปใช้อย่างอื่น

บทสรุปส่งท้าย
	 ชนเผ่าลัวะเป็นชนกลุ่มดั้งเดิมที่ตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ในอาณาจักรล้านนามาก่อนการ
ตั้งเมืองเชียงใหม่	 หลังจากนั้นได้มีการล่ม
สลายด้วยเหตุการณ์สงคราม	 ทำาให้ชนเผ่า
ลัวะต้องกระจายตัวอยู่หลายจังหวัดในภาค
เหนือ	 ปัจจุบันชนเผ่าลัวะได้ประสบปัญหา
เหมือกันชนเผ่าทั่วไป	 คือ	 มีการสูญเสียงทา
วัฒนธรรมและภาษา	 เศรษฐกิจ	 เนื่องด้วย

ปัจจัยหลายสาเหตุ	 เช่น	 พ.ร.บ.ป่าไม้ต่างๆ	
ศาสนา	 การศึกษา	 และเทคโนลียี	 ที่เข้าในมา
ในชุมชน	 ทำาให้การอพยพเข้าเมืองมากขึ้น	
และเกิดปัญหาต่างๆ	 ตามมาอีกมากมาย	 จาก
ปัญหาเหล่านี้ทางรัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะมี
วิธีการแก้ไขอย่างไร	 เพื่อให้ชนเผ่าลัวะมีวิถีชีวิต
ที่เป็นปกติสุข	และยั่งยืนต่อไป
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ประวัติความเป็นมา
 เดิมชาติพันธุ์ลาวในอำาเภอบ้านไร่		
จังหวัดอุทัยธานี			เป็นคนเชื้อชาติลาวในบังคับ
สยาม						เนื่องจากถูกกวาดต้อนมาจากเวียง
จันทร์ราวปี						พ.ศ.	๒๓๒๑				(ค.ศ.	๑๗๗๘)				
สมัยกรุงธนบุรีตอนปลาย	 	 มีสถานภาพเป็น
ทาสลำาดับท่ี	 ๖	 ของไทย	 หลังจากตั้งกรุง
รัตนโกสินทร์เป็นราชธานี	 ตรงกับรัชสมัย
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า	 	 รัชกาลที่	 ๑	 	 แห่ง
ราชวงศ์จักรี	ปี	พ.ศ.	๒๓๒๘				ชาวลาวได้ถูก
เกณฑ์เป็นทหารแนวหน้าและลูกหาบ	 มุ่งหน้า
สู่ป่าทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำาเจ้าพระยา
เพื่อต้านทัพพม่าในสงครามเก้าทัพ	ณ	ดินแดน
อันเป็นที่ตั้งของอำาเภอบ้านไร่ในปัจจุบันต่อมา
รัชกาลที่	 	 ๕	 	 ประกาศเลิกทาสในปี	 พ.ศ.		
๒๔๑๗	 	 ทำาให้สถานภาพความเป็นทาสหมด
ไปแต่ให้เสียค่าส่วยแทน			เมื่อสงครามโลกครั้ง
ที่	๒	อุบัติขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๔๘๒	 	และปี	พ.ศ.	
๒๔๘๔				รัฐบาลไทยยอมให้ญี่ปุ่นผ่านดินแดน
ไปยังพม่าได้	 จอมพล	 ป.	 หัวหน้ารัฐบาลใน
ขณะนั้นจึงประกาศให้ชุมชนลาวทุกชุมชนเป็น
ไทย	 โดยยกเลิกค่าส่วย	 	 กลุ่มชาติพันธุ์ลาวที่
อยู่ในอำาเภอบ้านไร่จึงเป็นคนไทยตั้งแต่บัดนั้น
มา	 	 	 	 และตั้งชื่อกลุ่มคนลาวที่อยู่ในอำาเภอ
บ้านไร่ว่า	 “ลาวกา”	 ตามวิถีความเป็นอยู่และ
การแต่งกายที่นิยมใส่เสื้อผ้าย้อมดำาหรือย้อม
ครามซึ่งเป็นสีดำานิล	 

วิถีชีวิตความเป็นอยู่และการดำารงชีพ
  ในสมัยโบราณมักพึ่งพาธรรมชาติ	
และปลูกข้าวจ้าวไว้กิน	 	 ส่วนข้าวเหนียวปลูก
ไว้ทำาขนมและข้าวต้มมัดเพื่อกินและการ
ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ	 	 ปลูกฝ้ายไว้
ทอผ้าทำาเป็นเครื่องนุ่งห่ม	 	 เก็บผักหาปูปลา

และล่าสัตว์มาเป็นอาหาร	 	 ยามเจ็บไข้ก็ใช้
สมุนไพรรักษา	 	 ช่วยเหลือเกื้อกูลเอาแรงกัน		
ดำารงชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและพอเพียง
ปัจจุบันวิถีการดำารงชีพได้เปล่ียนไปจากการ
ปลูกข้าวมาเป็นปลูกอ้อย	 	 ปลูกมันสำาปะหลัง
เพื่อขายและนำาไปซื้อหาเครื่องอุปโภคบริโภค
ตามความจำาเป็นในชีวิตประจำาวัน	สำาหรับการ
ทอผ้านอกจากเอาไว้เป็นเครื่องนุ่งห่มแล้วยัง
นำาไปขายเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง

ภาษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
	 ภาษาพูด(ภาษาถิ่น)ของกลุ่มลาวกา
จะมีสำาเนียงภาษาพูดที่หลากหลายไม่เหมือน
กัน	ดังนี้		(๑)		สำาเนียงทัพค่าย		
(๒)	สำาเนียงทัพหลวง		
(๓)	สำาเนียงทัพหมัน		
(๔)		สำาเนียงบ้านไร่		
(๕)		สำาเนียงสะนำา		
(๖)		สำาเนียงผาทั่ง				
การนับถือศาสนา	 	 นับถือศาสนาพุทธ	 	 และ
นับถือบรรพบุรุษ						
	 ด้านวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี			กลุ่มลาวกาจะมีวัฒนธรรมเดียวกัน
กับลาวครั่งและลาวเวียง	 	 หรืออาจกล่าวได้ว่า
เป็นกลุ่มที่สืบเชื้อสายมาจากกลุ่มวัฒนธรรมไท
ครั่งน่ันเอง	 	 ส่วนขนบธรรมเนียมประเพณีที่
ยังถือปฏิบัติกันอยู่	 คือ	 ประเพณีปิดบ้านเลี้ยง
บ้าน	 	 ปลุกทุง	 	 แห่ช้างดอกไม้	 	 ถวายต้น
ดอกไม้ในพรรษา	เป็นต้น

ศิลปะ  การเล่นและการดนตรี
กลุ่มลาวกาจะมีศิลปะ	 การเล่นและการดนตรี		
คล้ายกับลาวครั่งและลาวเวียงแต่ศิลปะการ
ทอผ้าจะมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น		
มีการเล่นและบทกล่อมเด็ก(คำาอื่อลูก)อันเป็น
วรรณกรรมเฉพาะ	 	 ส่วนดนตรีได้แก่	 แคน				
ซอ		จะเข้		และกลองยาว

ลาวกา
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ลาวครั่ง
ประวัติความเป็นมา 
	 ประวัติความเป็นมาของลาวครั่ง
นั้น			จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์	พบว่า
บรรพบุรุษได้อพยพมาจากอาณาจักรเวียง
จันทร์	และหลวงพระบางพร้อมกับลาวกลุ่ม
อื่นๆได้อพยพเข้ามาที่ประเทศไทยด้วยเหตุผล
ที่ทางการเมืองและเป็นเชลยศึกยามสงคราม	
อาศัยอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศไทย
	 สิริวัฒน์	คำาวันสา	(2529	:	20)	ได้
กล่าวว่าลาวครั่งเป็นชื่อของภาษาและกลุ่ม
ผู้มีเชื้อสายลาวกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในภาค
กลางของประเทศไทยเช่นในจังหวัดนครปฐม	
จังหวัดสุพรรณบุรี	จังหวัดชัยนาท	จังหวัด
อุทัยธานี	ฯลฯ	ลาวครั่งมักจะเรียกตนเองว่า	

“ลาวขี้ครั่ง”	หรือ	“ลาวคั่ง”	ความหมายของ
คำาว่า	“ลาวครั่ง”	ยังไม่ทราบความหมายที่
แน่ชัดบางท่านสันนิฐานว่ามาจากคำาว่า	“ภูฆัง”	
ซึ่งเป็นชื่อของภูเขาที่มีลักษณะคล้ายระฆัง	อยู่
ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของหลวงพระ
บางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว	อันเป็นถิ่นฐานเดิมของลาวครั่ง	วัลลียา	
วัชราภรณ์	(2534	:	11-12)	ได้สรุป	จากหลัก
ฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อแน่ว่าชาวลาวครั่ง
ถูกกวาดต้อนเข้ามาในประเทศไทยในรัชสมัย
พระเจ้ากรุงธนบุรีปีพุทธศักราช	2321	และใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชในปีพุทธศักราช	2334	ไม่ปีใด
ก็ปีหนึ่งอย่างแน่นอน	เพราะไทยยกกองทัพไป
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ตีเมืองหลวงพระบาง	และกวาดต้อนครอบครัว
ของชาวลาวมาในช่วงนั้น	เนื่องจากแพ้สงคราม	
	 ลักษณะทั่วไปของลาวครั่ง	คือมีรูป
ร่างค่อนข้างไปทางสูงหรือสันทัด	ทั้งหญิงและ
ชายผิวค่อนข้องเหลือง	ตาสองชั้น	ใบหน้า
ไม่เหลี่ยมมากจมูกมีสันผมเหยียดตรง	ชอบ
นุ่งผ้าสิ้นคลุมเข่า	นุ่งซิ่นหมี่มีดอก	ลาวครั่งมี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม	ในการทอผ้าเพื่อใช้ใน
ชีวิตประจำาวัน	และใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ
โดยเฉพาะเทศกาลต่างๆ

วัฒนธรรมและความเชื่อ
	 คนไทยเชื้อสายลาวครั่งมีวัฒนธรรม
เป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้แก่	 ภาษา	การแต่ง
กาย	ประเพณี	และพิธีกรรมความเชื่อ	ต่างๆโดย
ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน	
ภาษาที่ใช้	 คือภาษาลาวครั่ง	 นักภาษาศาสตร์
ได้จัดภาษาลาวครั่งอยู่ในตระกูลภาษาไท-กะได	
การแต่งกายของคนไทยเช้ือสายลาวครั่ง	 จะมี

แบบฉบับเป็นของตนเองซึ่งนำาวัสดุจากธรรมชาติ	 ในท้องถิ่นคือ	 ฝ้าย	 และไหม	 ที่เป็นวัสดุในการ
ทอ	เทคนิคที่ใช้มีทั้งการจกและมัดหมี่			ผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดด	เด่นของชาวลาวครั่งคือ			ผ้าซิ่น
มัดหมี่	ต่อตีนจก			ซึ่งมีลายผ้าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น	และ	ผ้าขาวม้า	5	สี	มีลวดลายหลาก
หลายและสีที่ใช้เป็นสีที่ได้จากธรรมชาติ	
	 การทอผ้าแบบพื้นบ้าน	 ,	 ผ้าขาวม้า	 5	 สี	 ,	 การนุ่งผ้าซิ่นต่อตีนจก	 เช่น	 สีเหลืองนำามา
จากหัวขมิ้น	สีดำานำามาจากมะเกลือ	+	 เทา	 (ตะไคร่น้ำา)	สีครามได้มาจากต้น	ครามผสมกับปูนกิน
หมาก			สีแดงได้มาจากครั่ง				นอกจากจะทอไว้เพื่อใช้ในครัวเรือนแล้ว			ยังทอเพื่อการจำาหน่าย	
เป็นรายได้เสริมจากอาชีพหลัก	และอาชีพหลัก	ก็คือ	 เกษตรกรรม	 	 	 	 	 เนื่องจากสภาพดินเหมาะ
แก่การเพาะปลูกเป็นอย่างมาก	 ความสามัคคีของลาวครั่ง	 ชาวลาวครั่งจะมีความสามัคคีกันอย่าง
มากไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือ	กันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเครือญาติหรือเพื่อนบ้าน	เช่น	ลงแขกเกี่ยว
ข้าว	ทำาไร่	หรือแม้แต่งานบุญ	งานศพ	งานรื่นเริงต่างๆ	ชาวบ้านก็จะมาช่วยงานกันเป็นจำานวนมาก
ตั้งแต่เริ่มงานจนงานเสร็จเรียบร้อย	ประเพณีของชาวลาวครั่ง		มีประเพณีที่หลากหลายดังนี้

ประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อ
ชาวลาวครั่ง	 มีความเช่ือในเรื่องผีบรรพบุรุษเป็นอย่างมาก	 การนับถือผีของชาวลาวครั่งเป็นการ
ถือผีตามบรรพบุรุษ	 คือผีเจ้านายและผีเทวดา	 การนับถือมีอิทธิพลต่อชาวลาวครั่งมาก	 	 	 	 แม้แต่
ในแง่ของการดำาเนินชีวิต	 ไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีกรรม	 หรือการดำารงชีวิตประจำาวัน	 	 ก็จะ
ต้องไปข้องเกี่ยวกับผีของบรรพบุรุษเนื่องจากอาชีพหลักของชาวลาวครั่ง	 	 	 คือการทำานา	 	 จึงมี
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ประเพณีความเชื่อ		ที่ถือปฏิบัติกันมาเพื่อความ
อุดมสมบูรณ์	 	 คือ	 	 พิธีบูชาเซ่นสรวงแม่ธรณี			
และแม่โพสพ	 	 	 	 ก่อนหว่านข้าวเป็นการบอก
กล่าวแม่ธรณีโดยจัดวางเครื่องเซ่นไว้บนพ้ืนดิน
บริเวณ	หัวคันนาและกล่าวแก่แม่ธรณีว่า				จะ
ทำานาแล้วขอให้คนและ	 ควายอยู่ดีมีสุขสบาย			
คราดไถอย่าให้หัก

บ่ได้มาแย่งดิน	 ขอเพียงแค่ทำากิน	 	 พิธีนี้ภาษา
ถิ่นเรียกว่า	พิธี				แฮกนา		พิธีที่เกี่ยวกับความ
เชื่ออีกวิธีหนึ่งคือ	 พิธีศพ	 	 	 เมื่อนำาศพผู้ตาย
ใส่ลงหีบ	 ถ้าเป็นชายก็จะใช้ผ้าขาวม้าของผู้ตาย	
คลุมทับผ้าขาวบนฝาหีบ	 ถ้าเป็นหญิงก็จะคลุม
หีบด้วยสไบของผู้ตาย	 และจะเผาเครื่องนุ่งห่ม
ต่างๆของผู้ตาย	 เช่น	 ผ้าขาวม้าไหม	 	 	 โสร่ง
ไหม	ผ้าพุ่งไหม	ผ้าม่วงโรง	หรือผ้าซิ่นมัดหมี่	ผ้า
สไบ	 เสื้อฯลฯ	 เผาไปด้วย	 พิธีนี้จึงเป็นสาเหตุ
แห่งความสูญเสียผ้าโบราญท่ีเป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์	 และโบราณคดีไป	 พิธีกรรมมี
ความสัมพันธ์กับความเชื่อ		เพราะพิธีกรรมต้อง
มีความเชื่อเป็นพื้นฐานของการกระทำาไม่ว่าจะ
เป็น	 ความเชื่อต่อสิ่งใด	 ฉะนั้นความเชื่อจึงเป็น
รากฐานการกระทำา	 	 	 	 ความเชื่อเรื่องการขึ้น
ศาลเจ้าพ่อดงไม่งาม	ก็เช่นเดียวกันชาวลาวครั่ง			
มีความเชื่อเหมือนกับชุมชนโดยท่ัวไปโดยเช่ือ
ว่าภายในสถานที่แห่งนี้	 เป็นท่ีอยู่ของวิญญาณ
ของบรรพบุรุษ	 ที่คอยให้ความคุ้มครอง	 	 และ
ยังได้แสดงให้เห็นถึงความเช่ือท่ีเก่ียวกับเรื่อง
การแบ่งแยก	 ระหว่างโลกของวิญญาณ	 และ	
โลกของมนุษย์	 	 และ	 วิญญาณที่ดีสามารถ
ช่วยเหลือมนุษย์ได้โดยผ่านคนทรง	 การเซ่น
สรวงศาลเจ้าพ่อดงไม้งาม	 ทำาให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจในชีวิตและการนับถือต่อ	ผีวิญญาณ
บรรพบุรุษ

ยังเป็นการควบคุมความประพฤติของคนใน
สังคมของหมู่บ้านบ่อกรุ	 แห่งนี้ได้เป็นอย่าง

ดี		นอกจากนี้ยังพลว่าชาวบ้านแห่งนี้ยังมีความ
เชื่อเรื่อง	ภูตผีวิญญาณ	อย่างเหนียวแน่น			ถึง
แม้พระพุทธศาสนาจะเข้ามามีบทบาทต่อสังคม
ชาวลาวครั่ง	ก็ไม่ทำาให้ความ	เชื่อนี้ลบล้างไป		

ประเพณีสารทลาว
	 เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาต้ังแต่
บรรพบุรุษ	 วันสารทลาว	 คือ	 วันขึ้น	 15	 	 ค่ำา	
เดือน	10	ชาว
ลาวครั่งจะรวมกลุ่มกัน	 ทำากระยาสารท	 และ	
ขนมเพื่อใช้ในการทำาบุญตักบาตรในตอนเช้า
ปัจจุบันก็ยังมีการสืบทอดประเพณีกันอยู่	 แต่
กระยาสารทในปัจจุบันส่วนมากนิยมซื้อแทน
การทำา	มีบางบ้านยังทำาอยู่

ประเพณีการบวชพระ 
	 ก่อนจะบวชเป็นพระ	 นาคจะต้องไป
นอนอยู่วัดอย่างน้อย	 3	 คืน	 เพื่อท่องหนังสือ
เม่ือถึงวันงานญาติ	 ๆ	 จะนำาม้าที่ทำาขึ้นไปรับ
นาค	 ที่วัดเพื่อมาทำาพิธีอาบน้ำานาค	 หลังจาก
อาบน้ำานาคเสร็จก็จะนำานาคแห่รอบหมู่บ้าน
แล้วนำานาคมาทำาพิธีสู่ขัวญ	 (ทำาขวัญนาค)	 โดย
หมอทำาขวัญหรือพระก็ได้	 ตกเย็นก็จะมีการจัด
เลี้ยง	 พอรุ่งเช้าก็จะนำานาคไปแห่รอบอุโบสถ	 3	
รอบจากนั้นก็จะเป็นพิธีของสงฆ์	 หลังจากเสร็จ
พิธีสงฆ์แล้วก็จะนำาพระกลับบ้านเพื่อทำาพิธี
ฉลองและสงฆ์น้ำาพระ	เป็นอันเสร็จพิธีการบวช

ประเพณีการแต่งงาน                                    
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	นายเทศ	กาฬภักดี	 	 (	2548	
:	 สัมภาษณ์	 )บ้านเลขที่	 57	 ม.	 1	 ต.บ่อกรุ	
อ.เดิมบางนางบวช	 จ.สุพรรณบุรีเล่าให้ฟังว่า	
ในพิธีการแต่งงาน	 ของชาวลาวครั่ง	 จะต้องทำา
พิธีบูชาผีเทวดา	โดยใช้ผ้าขาวม้า				1	ผืน	เงิน	
4	 บาท	 ข้าวต้มมัดไม่ใส่ไส้	 กล้วย	 เทียน	 ข้าว
สุกโรยน้ำาตาล	 ดอกไม้และเหล้า	 อีก	 1	 ขวด	
ด้วยระบบความเชื่อเรื่องผีเจ้านายและผีเทวดา
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ของชาวลาวครั่ง	 จึงมีข้อห้ามและบทลงโทษ	
สำาหรับหญิงชาวที่ไดเสียกันก่อนแต่ง	 โดยจะ
ต้องทำาเสียผีที่บ้านของฝ่ายหญิง	 ซึ่งจะมีการ
เซ่นไหว้ผีเจ้านายด้วย	 โดยใช้เหล้า	 8	 ไห	 ไก่	 8	
ตัว	นำาไปฆ่าที่ศาลเจ้านายให้เลือดไก่หยดลงบน
แท่นบูชาเจ้านาย	 เมื่อหญิงชายใดที่ตกลงจะอยู่
กินกัน	 ฉันมีภรรยา	 จะต้องได้รับการอนุญาต
จากญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย	 หลังจากนั้นจะหา
ฤกษ์งามยามดีซึ่งชาวลาวครั่งเรียกว่า	 หักไม้ใส่
ยาม	 	 วันฟูและวันจม	 	 ประเพณีแต่งงานของ
ลาวครั่ง	 แต่เดิมจะมีการสู่ขวัญคู่บ่าวสาว	 โดย
จะมีหมอมาทำาพิธี	 มักทำากันในตอนเย็นวัน
สุกดิบ	 ทั้งเจ้าบ่าว	 และเจ้าสาวจะทำาพิธีสู่ขวัญ
น้อยที่บ้านของตนบางรายก็อาจจะมาสูขวัญ
น้อยรวมกันที่บ้านของเจ้าสาวในวันรุ่งขึ้นจะมี
พิธีสู่ขวัญใหญ่ที่บ้านเจ้าสาวหมอขวัญ	จะเป็นผู้
ที่คอยสั่งสอนอบรมคู่บ่าวสาว	 ให้รู้จักการครอง
เรือนตลอดจนการประพฤติตนใสฐานะของเขย
และสะใภ้	 เมื่อถึงวันงานฝ่ายเจ้าบ่าวจะจัดพาน	
ขวัญแห่ไปทำาพิธีที่บ้านเจ้าสาวซ่ึงประกอบด้วย
บายศรี	พร้อมของหวานและเหล้า		
ปัจจุบันการสืบทอดการทอผ้าแบบดั้งเดิมของ
ชาวลาวครั่ง	 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านทอผ้า	
และ	 ทอกันทุกวัน	 บางคนทอได้วันละ	 4	 -	 5	
ผืน	 และ	 ปัจจุบันโรงเรียนวัดทุ่งกฐิน	 ต.	 บ่อ
กรุ	 	 	 	 มีการถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนใน
ระดับชั้นประถม	 เพื่อสืบทอดต่อไป	 ปัจจุบัน
ก็ยังมีการสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษกัน
ทุกประเพณี	 แต่ก็มีเพี้ยนไปบ้างยกเว้นพิธีศพ	
แบบโบราณของชาวลาวครั่งที่สูญหายไป	 ส่วน
ประเพณียกธงปัจจุบันมีอยู่ที่	 ต.บ่อกรุ	 และ	
ต.หนองกระทุ่ม

วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในปัจจุบัน
	 สภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไปของ
กลุ่มชนลาวครั่งในเขต	 อ.เดิมบางนางบวช		
และ	 อ.ด่านช้าง	 จ.สุพรรณบุรี	 	 ในปัจจุบัน

จะ	 มีลักษณะคล้ายกับชาวภาคกลาง	 โดย
ท่ัวไปประกอบอาชีพหลัก	 คือ	 เกษตรกรรม	
เนื่องจากสภาพดินเป็นดินที่เหมาะสมแก่การ
เพระปลูก	 และ	 มีโครงการระบบส่งน้ำาของ
กรมชลประทาน	 จากเขื่อนกระเสียว	 เป็น
ระบบคลองส่งน้ำาจึงทำาให้ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม	เช่น	ปลูกอ้อย	
ทำานา	และ	ปลูกไม้ผล	และพืชผักต่าง	ๆ	ส่วน
วิถีการดำาเนินชีวิต	ของชาวลาวครั่ง	จะเป็นการ
ดำาเนินชีวิตที่อาศัยปัจจัยสี่เป็นหลัก			 	มีระบบ
ความสัมพันธ์แบบให้ความช่วยเหลือกัน	 และ			
มีระบบครอบครัวแบบเครือญาติถึงแม้ว่าความ
เจริญทางด้านเทคโนโลยีจะแผ่	 ขยายเข้ามาถึง
หมู่บ้านแล้วก็ตามแต่ชาวลาวครั่งก็ยังคงต้อง
อาศัยธรรมชาติ	 และระบบความเช่ือให้ความ
เคารพนับถือส่ิงที่อยู่เหนือธรรมชาติเหมือนกับ
ในอดีต

สภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
		 สภาพทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องบ่งชี้
ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในชุมชน
น้ันได้เป็นอย่างดีว่าการดำารงชีพความเป็น
อยู่เป็นอย่างไร	 โดยทั่วไปชาวลาวครั่ง	 ในเขต
อำาเภอเดิมบางนางบวช	 และ	 ใน	 เขตอำาเภอ
ด่านช้าง	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 อาชีพหลักใน
ปัจจุบันของชาวลาวครั่งส่วนใหญ่ก็คือ	 การ
ทำาไร่อ้อย	 และการทำานาปลูกข้าวบางส่วน	
เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจ	 และ	 ภาคการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม	จึงได้มีการสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมน้ำาตาล			จนทำาให้ชาวบ้าน
หันมาปลูกอ้อยเพื่อส่งเข้าโรงงาน	 และทำาให้
อาชีพหลักของชาวบ้านแบบดั้งเดิม	 คือ	 การ
ทำานาได้เปลี่ยนสภาพมาเป็นทำาอ้อย	 แทน	 ดัง
นั้นพื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นพื้นที่เกี่ยวกับการปลูก
อ้อย	 นากจากนี้ชาวบ้านยังมีอาชีพเสริม	 หลัง
จากปลูกอ้อย	 บางคนก็หันมายึดอาชีพค้าขาย
แทนอาชีพเกษตรกรรมและ	 ประชากรบาง
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ส่วนได้ย้ายเข้ามาในตัวเมือง	 	 	 	 	 เพื่อศึกษา
ต่อและได้เคลื่อนย้ายไปทำางานไนตัวเมืองและ
จังหวัดท่ีใกล้เคียงเป็นจำานวนมาก	 อาชีพเสริม	
คือ	 การทำาสวนผัก	 และ	 สวนแบบผสมผสาน
เพราะสภาพดินไม่เหมาะแก่การทำานาและทำา
ไร่	 ชาวบ้านจึงหันมาทำาสวนแบบผสมผสาน
แทน		ทำาให้รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวพออยู่ได้

สรุปข้อคิดเห็น
	 คนไทยเชื้อสายลาวครั่ง	 มีวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมเป็นเอกลักษณ์ประจำาท้อง
ถิ่นเป็นของตนเอง	 ได้แก่	 ภาษา	 การแต่งกาย			
ประเพณี	 พิธีกรรม	 ความเชื่อ	 ต่าง	 ๆ	 โดย
ได้ปฏิบัติ	 และ	 สืบต่อกันมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน	 ภาษาที่ใช้ประจำาท้องถิ่น	 คือ	 ภาษา
ลาวซี	ลาวครั่ง	ซึ่งปัจจุบันก็ยังพูดภาษาท้องถิ่น
นี้อยู่	การแต่งกาย	ของลาวซี	ลาวครั่ง	จะมีแบบ
ฉบับเป็นของตนเอง	ประเพณี	ก็เป็นเอกลักษณ์

ประจำาท้องถิ่นเช่นกัน	 	 เช่น	 ประเพณีสารท
ลาว	 ประเพณีบวช	 ประเพณียกธงสงกรานต์					
พิธีแต่งงานของชาวลาวครั่ง	 จะต้องทำาพิธีบูชา
ผีเทวดาผีเจ้านาย	 ซ่ึงเป็นลักษณะของการ
ปลูกฝังการเคารพบูชาบรรพบุรุษ	 	 	 ปู่	 	 	 ย่า			
ตา	 	 	 ยาย	ที่ล่วงลับไปแล้ว	 	 	 ซึ่งเป็นพิธีกรรม
ท่ีแตกต่างจากชุมชนทั่วไป	 และ	 มีการปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดควรค่าแก่การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีนี้	สืบไป	ความสามัคคี
ของคนในชุมชน	ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ	หรือ	งาน
ศพเจ้าภาพจะบอกกล่า	หรือไม่ก็ตาม	ชาวบ้าน
ท่ีทราบข่าวก็จะมาช่วยงานกันเป็นจำานวนมาก	
ทำาให้ผู้คนในหมู่บ้าน	 มีความรักความสามัคคี
กันมากยิ่งขึ้น
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ลาวแง้ว
ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ 
ลาวแง้ว	ชื่อที่คนอื่นเรียก	ลาวกร๋อ	ลาวตี้	ลาว
ขี้ตะโก

ประวัติความเป็นมา
	 ลาวแง้ว	คือ	กลุ่มพูดภาษาลาวที่
มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เวียงจันทน์และหลวงพระ
บางและได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในภาคกลาง
ประเทศไทยนานนับศตวรรษก่อนโดยการถูก
กวาดต้อนรวมทั้งสมัครใจโยกย้ายถิ่นฐาน	ครั้ง
สำาคัญของการย้ายถิ่นฐานน่าจะเป็นคราว
สงครามกับเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์	(พ.ศ.	2369-
2371)	ที่ได้มีการกวาดต้อนชาวลาวจากหัว
เมืองพวน	เมืองเชียงขวาง	เมืองเวียนจันทน์	
เมืองหลวงพระบางเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่ลพบุรี	
สระบุรี	สุพรรณบุรีและจังหวัดอื่นๆ	มากมาย	มี
ลาวแง้วถูกกวาดต้อนมาในคราวนั้นเป็นจำานวน
มากด้วย		ปัจจุบัน	พบว่าลาวแง้ว	อยู่ทั่วไป
ในจังหวัดสระบุรี		ลพบุรี		สิงห์บุรี			ชัยนาท		
นครสวรรค์	สุพรรณบุรี		ราชบุรี		พิจิตร

ระบบครอบครัวและเครือญาติ
การแต่งงาน		โดยฝ่ายชาย	จะต้องไปอยู่บ้าน
ฝ่ายหญิง
  
ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมสำาคัญ
	 ลาวแง้ว	มีการนับถือศาสนาพุทธ	
ตลอดปีมีการทำาบุญ	ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา	
ดังนี้
เดือนอ้าย	เกี่ยวข้าวหนัก		ทำาบุญข้าวยาคู
เดือนยี่	 เอิ้นแม่โพสพ(เรียกขวัญข้าว)
เดือน		๔	 เทศน์มหาชาติ
เดือน	๕	 งานสงกรานต์		แห่นางแมว

เดือน		๖		ทำาบุญกลางบ้าน		เลี้ยงตาปู่
เดือน		๗			ทำาบญสลากภัตร
เดือน		๑๐	ทำาบุญสารทลาว
เดือน	๑๑	เทศกาลออกพรรษา		ตักบาตรเทโว			
บุญไต้หางประทีป	เทศน์มหาชาติ	แห่ข้าวพัน
ก้อน
เดือน	๑๒	ลอยกระทง	

มรดกทางวัฒนธรรม
	 อาหาร	มีการเปลี่ยนแปลงมาก	
ปัจจุบันทานข้าวเจ้า		แกงเลียง	แกงส้ม	
ห่อหมก	ส่วนอาหารที่เก็บได้นานวัน		มีการนำา
ข้าวเหนียว		มาทำาข้าวหมัก(ข้าวหมาก)	ชึ่งมี
รสหวาน	ทานเป้นของว่างได้		หากนำาข้าวหมัก
มาผสมกับกับปลาแล้วหมักไว้		เรียกว่าปลาเจ่า		
เนื่องจากลาวแง้วจะอาศัยอยู่ในแถบที่มีแหล่ง
น้ำา	ห้วย	หนอง		คลอง	สระ	มีการนำาปลาที่ได้
มาทำาปลาส้ม	ปลาร้า	ปลาเกลือ	
 
งานช่างฝีมือ 
	 เมื่อว่างจากการทำานา	จะมีการนำา
ไม้ไผ่	มาทำาเครื่องจักสาน	เช่น	กระด้ง	ตระกร้า	
กระจาด	งอบ	ตะข้อง	เฝือกสำาหรับดักปลา	ลัน
สำาหรับดักปลาไหล			ส่วนผู้หญิง	จะมีการทอ
ผ้าฝ้าย	ทำาที่นอน	หมอน		
ภาษา		ภาษา	ลาวแง้ว		อยู่ในกลุ่ม	ภาษาไท-
กะได

สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงและประเด็นปัญหา
หลักๆที่กลุ่มชาติพันธุ์ตนเองประสบอยู่
Oขาดที่ดินทำากิน
Oขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
Oเกษตรกรประสบปัญหาภัยทางธรรมชาติ	
(ขาดน้ำา/น้ำาท่วม-ศัตรูแมลงทำาลายผลผลิต)
Oการเปลี่ยนแปลงเยาวชนพูดภาษาลาวน้อย
ลง	มีค่านิยมในการบริโภคเน้นวัตถุนิยม
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ไทยพวน
ความเป็นมาของชาวไทยพวนในประเทศไทย
	 พวน	(Phuen,	Puen)	เป็นคำาที่เรียก
กลุ่มชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในแคว้นเชียงขวางหรือ
บริเวณที่ราบสูง	 ในประเทศสาธารณรัฐธิปไตย
ประชาชนลาว	 มีอาณาเขตติดต่อกับญวน	 ได้
ชื่อว่าพวน	 เพราะเชียงขวางมีแม่น้ำาสายสำาคัญ
ไหลผ่านพื้นที่	 ชื่อแม่น้ำาพวน	 ชาวพวนนิยมตั้ง
ถิ่นฐานสร้างที่ทำากิน	 	 บริเวณลุ่มแม่น้ำา	 ด้วยมี
อาชีพเกษตรกรรม	 ทำาไร่ไถนา	 เมื่ออพยพมา
อยู่ในประเทศไทย	 จึงเลือกสถานท่ีสร้างบ้าน
เรือนอยู่ตามแม่น้ำาลำาคลอง	 สังเกตได้จากชาว
ไทยพวนอำาเภอปากพลี	 จะสร้างบ้านอยู่ตาม
ลำาคลองตลอดแนว	 ตั้งแต่ตำาบลหนองแสง	
ตำาบลเกาะหวาย	 ตำาบลเกาะโพธิ์	 จนถึงตำาบล
ท่าเรือ	 เป็นต้น	 ที่อำาเภอเมืองนครนายก	 จะมี
ชาวไทยพวนอาศัยอยู่ที่ตำาบลสาริกาและตำาบล
เขาพระ	 ชาวไทยพวนในจังหวัดนครนายก	
เชื่อกันว่า	 อพยพเข้ามาในสมัยสมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรี	 ประมาณ	 ปี	 พ.ศ.	 2322	 เม่ือ
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงโปรดเกล้าให้	
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก	 ยกทัพไป
ตีเมืองเวียงจันทน์และหัวเมืองต่างๆ	 ซ่ึงมีช่ือ
เรียกรวมกันว่า	 หัวพันทั้งห้าท้ังหก	 ประกอบ
ด้วย	 เมืองคำาม่วน	 เมืองคำาเกิด	 เมืองเวียงไชย	
เมืองไพศาลี	 เมืองซำาเหนือ	และเมืองเชียงขวาง	
ได้กวาดต้อนเอาลาวเวียง(ลาวเวียงจันทน์)	
ลาวพวนและลาวโซ่ง	 มาไว้ที่เมืองร้าง	 (เพราะ
ถูกพม่ากวาดต้อนราษฎรไปตั้งแต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยาเสียแก่พม่า	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2310)	 เช่น
เมืองสระบุรี	ลพบุรี	นครนายก	และฉะเชิงเทรา	
ระยะที่สอง	ในราวปี	พ.ศ.	2335	สมัยพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	 เมืองแถงและ
เมืองพวนแข็งข้อต่อเมืองเวียงจันทน์	 เจ้าเมือง

เวียงจันทน์จึงได้ยกทัพไปปราบ	 และกวาดต้อน
ครอบครัวลาวทรงดำา(ลาวโซ่ง)และลาวพวน
ส่งมากรุงเทพฯ	 ลาวทรงดำาถูกส่งไปอยู่ที่
เพชรบุรี	ลาวพวนถูกส่งมาที่เมืองลพบุรี	สระบุรี	
นครนายก	 ฉะเชิงเทรา	 ราชบุรีและจันทบุรี	
ด้วย	 ระยะที่สาม	 ในราวปี	 พ.ศ.	 2370	 	 เจ้า
อนุวงศ์เมืองเวียงจันทน์	 ก่อกบฏต่อกรุงเทพฯ	
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	
3	 โปรดเกล้าให้พระยาราชสุภาวดี(เจ้าพระยา
บดินทร์เดชา)	 เป็นแม่ทัพ	 ขึ้นไปปราบกบฏ	
และได้กวาดต้อนครอบครัวลาวพวนมาไว้ที่
อำาเภอกบินทร์บุรี	 อำาเภอประจันตคาม	จังหวัด
ปราจีนบุรี	 จังหวัดสระแก้ว	จังหวัดลพบุรี	 และ
จังหวัดพิจิตร	 เป็นต้น	 ชาวไทยพวน	 มีอุปนิสัย
ยิ้มแย้มแจ่มใส	 โอบอ้อมอารี	 เอื้อเฟื้อเผ่ือ
แผ่	 และรักสงบ	 	 ยึดมั่นใน	 ขนบธรรมเนียม
ประเพณี	มีวัฒนธรรม	มีภาษา	มีความผูกพันใน
ระบบเครือญาติ	 เผ่าพันธุ์	 เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองมาช้านาน	

ภาษา
ชาวไทยพวนจะพูดได้ทั้งภาษาไทยกลาง	 และ
ภาษาไทยพวน	 โดยจะใช้ภาษาไทยกลางพูด
กับคนต่างถิ่น	 แต่จะพูดภาษาไทยพวนกับกลุ่ม
ชนเดียวกัน	 ภาษาพูดของไทยพวนมีสำาเนียง
ไพเราะ	 ซึ่งจะแตกต่างจากภาษาพูดของลาว
เวียง	ที่มีสำาเนียงสั้นๆห้วนๆ	เช่น
ภาษาไทยพวน	ภาษาลาวเวียง		ภาษาไทยกลาง
 
	 ไปกะเลอ	ไปไส		 ไปไหน
	 เอ็ดผิเลอ	เฮ็ดหยัง		ทำาอะไร
	 ไปแท้น้อ	ไปอีหลีตั๊ว		ไปจริงๆหรือ

วัฒนธรรมด้านภาษา	 ชาวพวนจะมีภาษาเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง	 ทั้งภาษาพูด	 และภาษา
เขียน	 แต่ปัจจุบันภาษาเขียนจะไม่มีคนเขียนได้	
มีคนเขียนได้จำานวนไม่มากนัก	 ส่วนมากเป็น
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ผู้สูงอายุ	 คนหนุ่มสาวมักจะไม่ได้ฝึกหัดเขียน
อักษรพวน	 เน่ืองจากได้เรียนรู้ภาษาไทยเช่น
เดียวกับคนไทยโดยทั่วไป	 ภาษาพูดมีสำาเนียง
คล้ายเสียงภาษาถิ่นเหนือ	อักษร	“ร	“	ในภาษา
ไทยกลาง	จะเป็น	“ฮ”	ในภาษาพวน	เช่น	รัก	-	
ฮัก	หัวใจ	-	หัวเจอ	ใคร	-	เผอ	ไปไหน	-	ไปสิเลอ

	 ภาษาเขียนของไทยพวนเดิมใช้อักษร
ไทยน้อย	 จารลงในใบลาน	 เช่น	 นิทานพื้นบ้าน	
เพื่อใช้อ่านในงานพิธีต่างๆ	 เช่น	 งานงันเฮือน
ดี	 อยู่กรรม	 หรือเทศน์ในงานบุญต่างๆ	 และ
ใช้อักษรธรรม	 จารลงในใบลาน	 ที่เป็นเรื่อง
ราวเกี่ยวกับธรรมะ	 ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	6	ในปี	พ.ศ.	
2465	 ได้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้น
และบังคับใช้ทั่วประเทศ	 ชาวไทยพวนจึงได้
ศึกษาภาษาไทยอย่างจริงจัง	อีกทั้งสนับสนุนให้
บุตรหลานศึกษาภาษาไทยกันมากขึ้น	 เพราะ
เป็นสิ่งจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตในสังคม	 และ
วัฒนธรรม	 จากในเมือง	 การแต่งงานกับคน
ภาษาอ่ืน	 ทำาให้เกิดการผสมผสานด้านภาษา
ทำาให้อักษรไทยน้อยและอักษรธรรมลดความ
สำาคัญลง	 ไม่มีการสืบทอดภาษาเขียนสู่ชนรุ่น
หลัง	 ผู้มีความรู้เรื่อง	 ภาษาเขียนและภาษาถิ่น
เริ่มหมดไปจากสังคม	 ในปัจจุบันมีผู้ที่สามารถ
อ่านใบลานได้น้อย	 ชาวไทยพวน	 มีวิถีการ
ดำาเนินชีวิตที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของตนเอง
ในด้านต่าง	 ๆ	 	 ได้แก่ประเพณี	 	 วัฒนธรรม	
พิธีกรรม	 	 	 วิถีการดำาเนินชีวิต	 	 เช่น	 	การแต่ง
กาย	 	 	 อาหารที่บริโภค	 และฝีมือในการทอผ้า	
และการละเล่นที่มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ใน
ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่การละเล่นบางอย่างจัดให้
ขึ้นในงานเทศกาลต่าง	ๆ		เช่น	เล่นในประเพณี
กำาฟ้า	 ในประเพณีใส่กระจาด	 การละเล่น	 บาง
อย่างเป็นการละเล่นที่เด็ก	 ๆ	 ในปัจจุบัน	 ไม่
ทราบหรือไม่มีการนำามาเล่นแล้ว	 ดังน้ันการ
ละเล่นในประเพณีต่าง	 ๆ	 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการ

ฟื้นฟูและเผยแพร่ในช่วงชั้น	 ๆ	 ตามเทศกาล
เป็นส่วนใหญ่	เช่น	
			1)การเต๊ะหม่าเบี้ย	เป็นการละเล่นพื้นบ้าน
ของชาวพวนบ้านหมี่และชาวพวนเขตอื่น
มาแต่สมัยโบราณ		เล่นในงานบุญประเพณี		
สงกรานต์		กำาฟ้า		หรือในคืนมืดที่มีการลงข่วง		
				2)การเล่นนางกวัก		เป็นความเชื่ออย่างหนึ่ง
ของคนไทยพวน	โบราณ	ในเรื่อง	ภูติ	วิญญาณ	
ที่นำามาเล่นกัน	เพื่อจะได้ติดต่อถึงวิญญาณ
ของผู้ที่ตายไปแล้ว		เพื่อถามสารทุกข์สุกดิบ	
และเรื่องต่าง	ๆ	ของผู้ตาย	ว่า	มีความเป็นอยู่
อย่างไร	

วัฒนธรรมด้านวิถีชีวิต
	 ชาวพวนมีนิสัยรักความสงบ	ใจคอ
เยือกเย็น	มีความโอบอ้อมอารี	ยึดมั่นใน
ศาสนา	รักอิสระ	มีความขยันขันแข็งในการการ
ประกอบอาชีพ	เมื่อว่างจากการทำาไร่ทำานาก็
จะทำางานหัตถกรรม	คือ	ผู้ชายจะสานกระบุง	
ตะกร้า	เครื่องมือหาปลา	ส่วนผู้หญิงจะทอผ้า	
ซึ่งรู้จักกันแพร่หลายในปัจจุบันคือ	ผ้ามัดหมี่
ลพบุรี	อาหารของชาวไทยพวนที่มีประจำาทุก
ครัวเรือนคือ	ปลาร้า	เมื่อมีงานบุญมักนิยมทำา
ขนมจีน	และข้าวหลาม	ส่วนอาหารอื่น	ๆ	จะ
เป็นอาหารง่าย	ๆ	ที่ประกอบจากพืชผัก	ปลา	
ที่มีในท้องถิ่น	เช่น	ปลาส้ม	ปลาส้มฟัก	เป็นต้น	
ในด้านความเชื่อนั้น	ชาวพวนมีความเชื่อเรื่องผี	
จะมีศาลประจำาหมู่บ้านเรียกว่า	ศาลตาปู่	หรือ
ศาลเจ้าปู่บ้าน	รวมทั้ง	การละเล่นในเทศกาล
ก็จะมีการเล่นผีนางด้ง	ผีนางกวัก	ประเพณี
ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพวนคือ	ประเพณี
ใส่กระจาด	ประเพณีกำาฟ้า	ซึ่งเป็นประเพณี
ที่แสดงถึงการสักการะฟ้า	เพื่อให้ผีฟ้า	หรือ
เทวดาพอใจ	เพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติ
	 คนพวนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเขตภาค
กลาง	ไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะผู้ถูกกวาดต้อน
หรือเข้ามาด้วยความสมัครใจ			ต่างก็ตั้งหลัก
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แหล่งอยู่ตามจังหวัดต่างๆ		กลุ่มที่ถูกกวาดต้อน
มาในฐานะเชลยศึกมักจะถูกส่งไปไว้ตามหัว
เมืองชั้นในเพื่อชดเชยแทนคน	ไทยที่ถูกพม่า
กวาดต้อนไปหลังเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี	พ.ศ.
2310		พวนกลุ่มนี้		ได้แก่	ชาวพวน	ลพบุรี	
นครนายก	ฉะเชิงเทรา	ปราจีนบุรี		สิงห์บุรี	
และชลบุรี	
	 ส่วนพวกที่อพยพเข้ามาด้วยความ
สมัครใจมักจะอพยพเข้าไปรวมอยู่กับพวน
กลุ่มเดิม	หรือขยายถิ่นที่อยู่ใหม่		ดังจะพบ
ว่าในปัจจุบัน	มีชุมชนชาวพวนขยาย	ไปอยู่
ที่		เพชรบุรี		สุโขทัย	นครสวรรค์	อุทัยธานี	
กาญจนบุรี		และอุตรดิตถ์	นอกจากนั้นก็ยัง
มีชาวพวนอยู่ในภาคเหนือ	ได้แก่	แพร่	น่าน	
พะเยา	เชียงราย	และภาคอีสาน	อุดรธานี	และ
หนองคาย	อุบลราชธานี
	 โดยภาพรวมคนไทยจะมองว่า
คนพวนเป็นชาวพุทธที่เคร่งศาสนามีความ
รู้	เคารพผู้อาวุโส	รักครอบครัว	รักสงบ	สามี
ชาวพวนมักให้เกียรติภรรยาหมู่บ้าน	พวนมัก
ไม่มีคดีร้ายรุนแรง	คนพวนเป็นคนมีวัฒนธรรม
มิใช่คนป่าเถื่อน	สิ่งที่หล่อหลอมคนพวนให้
มีบุคลิกภาพดังกล่าวนี่แหละคือภูมิปัญญา
ของ	บรรพบุรุษชาวพวน	ที่ถ่ายทอดมาทาง
วัฒนธรรมด้านต่างๆ	เช่น		คำาสอน		นิทาน		
วรรณคดี		ความเชื่อ	ประเพณี	พิธีกรรม	
ศิลปกรรมต่างๆ	ภูมิปัญญาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ลูก
หลานคนพวน	ควรค้นคว้าหาให้พบแล้วยึดให้
มั่น

ลักษณะการสร้างบ้านเรือนและที่อยู่อาศัย
	 บ้านเรือนของชาวพวนเป็นเรือนสูง	
ใต้ถุนเรือนใช้ทำาประโยชน์หลายอย่าง	 เช่น	 ทำา
คอก	 วัวควาย	 เล้าเป็ดไก่	 ตั้งเครื่องสำาหรับผูก
หูกทอผ้า	 หลังคาทรงมะนิลาหันหน้าไปทางทิศ	
ตะวันตก	 ไม้เครื่องบนผูกมัดด้วยหวาย	 และ
หลังคามุงด้วยหญ้าคา	 ถ้าเป็นบ้านผู้มีฐานะ

ดี				จะมุงด้วยกระเบื้องไม้เรียกว่า	ไม้แป้นเก็ด
หรือกระเบื้องดินเผา	 พื้น	 และ	 ฝาเรือนปูด้วย
กระดาน	 ไม้ไผ่สีสุกสับแผ่ออกเป็นแผ่นๆ	 เรียก
ว่า	ฟาก		ฤกษ์ในการปลูก	คือเวลาเช้า				การ
ปลูกเรือนจะเสร็จในวัน
ประมาณ	 	 	 5-6	 โมงเย็น	 ต่อจากนั้นจะเป็น
หน้าที่ของ	 ฝ่ายหญิง	 บางพวกทำา	 เล้าไก่	 ทำา
เตาไฟ	 การขึ้นบ้านใหม่เจ้าของบ้านต้องหาบ
สิ่งของขึ้นไป	 ได้แก่	 ไซหัว	 หมู	 แห	 ไม้ค้อน	
สิ่ว	และหอก	หญิงชาวพวนสูงวัย	ในตำาบลหาด
เสี้ยว	 นิยมนุ่งซิ่นดำาคาดแถบแดง	 	 	 ต่อจาก
น้ันจะมีคนถือเส่ือ	 ที่นอน	 หมอน	 มุ้ง	 ถาด
ข้าวต้มขนมหวาน	 สำาหรับทำาขวัญเรือน	 เมื่อ
ญาติพี่น้องมาพร้อมหน้า	 ก็เริ่มทำาพิธี	 สู่ขวัญ
เรือน	ตามประเพณี	การนอนเรือนใหม่จะต้องมี
คนนอนให้ครบทุกห้องเป็นเวลา			3		คืน	คืนที่สี่	
เจ้าบ้านจะต้องจัดทำา	 ข้าวต้มขนมหวานเลี้ยงดู
ญาติพี่น้อง	 ที่มานอนเป็นเพื่อนเมื่อเจ้าบ้านจัด
บ้านเสร็จคนที่จะเข้าออก	 ห้องนอนได้ต้องเป็น
คนในครอบครัว	เท่านั้น	

วัฒนธรรมและประเพณี
	 แต่งงานของชาวพวน	 ผู้ชายต้องหา
เฒ่าแก่ไปสู่ขอหญิง	 เฒ่าแก่ต้องไปเป็นคู่และ	
เป็นคนประพฤติดี	 มีครอบครัวแล้วอยู่กันอย่าง
ราบรื่นไม่เป็นหม้าย	 เมื่อ	 สู่ขอแล้ว	 ฝ่ายชาย	
ตกลงวันแต่งงาน	 ต้องนำาหมากไปด้วย	 วัน
แต่งงาน	ชาวพวน	เรียกว่า	วันก่าวสาว	ชายต้อง
จัด	ขันหมาก	1	ขัน	ซึ่งเรียกว่า	พานตีนสูงหรือ
ขันโตกของ	ที่ใส่พานได้แก่	หมาก	เต้าปูน	พลู	 ู
และมีดน้อย	 (มีดฮั่วมโฮง)	 เม่ือแต่งงานเสร็จ
ฝ่าย	สะใภ้ต้องเชิญญาติร่วมรับประทานอาหาร	
ในเวลาเย็นของวันแต่งงานและตอน	เช้าของวัน
รุ่งขึ้น

ประเพณีกำาเกียง	 คือ	 ประเพณีที่มีการส่งผี
ย่าผีเกียงสอนลูกหลานไม่ให้	 	 เป็นคนเห็นแก่
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กิน	 	 ประเพณีกำาเมื่อมีคนตาย	 	 คือไม่ให้มีการ
ทำางานหนักในบ้าน		ประเพณีห่อข้าวดำาดินเพื่อ
ส่งข้าวเปรต	 	 คือผีปู่ย่าตายาย	 พ่อแม่ญาติพี่
น้องที่ตายไป	 ประเพณีทานข้าวสะจะเป็นการ
ทำาบุญที่จัดขึ้น	 ในเดือน	 10	 ของ	 แรม	 15	
ค่ำา	 ซึ่งประเพณีทำาบ้องไฟจุดเป็นพุทธบูชาและ
ประเพณีสงกรานต์	 เรียกว่า	 สังขานต์	 	 มี	 	 3	
วัน	คือ	วันสังขานต์ล่อง	วันเนาและ	วันเถลิงศก	
เรียกว่าวันพญาวัน		

การแต่งกาย
	 การแต่งกายของชาวพวน	 ชายนุ่ง
กางเกง	และผ้านุ่งจูงกระเบน	ผ้าขาวม้าพาดบ่า
หรือ	 คาดเอว	 ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่น	 ผ้าขาวม้ารัดนม	
เรียกว่า	แห้งตู้	ทั้งชายหญิงไม่สวมเสื้อ	แต่เวลา
ไป	 ไร่นา	 ต้องสวมเสื้อสีดำา	 หรือสีคราม	 หญิง
สวมเสื้อรัดตัวแขนยาวถึง	 ข้อมือ	 กระดุมเสื้อ
ใช้เงิน	 กลม	 ติดเรียงลงมาตั้งแต่คอถึงเอว	 ชาย

หญิงเมื่อโกนผมไฟ	 แล้วหญิงจะไว้ผมจุก	 พอ
อายุ	 14-16	 ปีจะไว้ผมยาว	 เมื่อถึงอายุ	 18-19	
ต้องไว้ผม	 ทรงโค้งผมคือหยิบเอาผมที่ปล่อยลง
ไปมาทำาเป็นรูปโค้ง	 พออายุ	 20	 ปีขึ้นไปจะ
ต้องนำาผมมาขมวดเป็นกระจุกไว้ที่	 กลางศีรษะ	
เรียกว่า	เกล้าผมจุกกระเทียมและต้องปักหนาม
แน่น	 เมื่อแต่งงานแล้วจะเลิกปัก	 ส่วนชายจะ
โกนผมจนโตเป็นหนุ่มจึงไว้	ผมยาว

ชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย	19	จังหวัดดังนี้	
(ที่สำารวจและเข้าร่วมชมรมแห่งประเทศไทย)	
คือ	 จังหวัดแพร่	 น่าน	 เชียงราย	สุโขทัย	พิจิตร	
อุตรดิตถ์	ลพบุรี	สุพรรณบุรี	สระบุรี	นครนายก	
ปราจีนบุรี	 สิงห์บุรี	 เพชรบุรี	 ฉะเชิงเทรา	
อุบลราชธานี	 อุดรธานี	 หนองคาย	 เพชรบูรณ์	
และจังหวัดเลย
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ลาวเวียง
ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ 
	 ชื่อเรียกตัวเอง	ลาวเวียง	ความหมาย	
ชาวลาวที่อพยพหรือถูกกวาดต้อนมาจากเมือง
เวียงจันทน์	 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว	 ชื่อที่คนอ่ืนเรียกหรือช่ือท่ัวไป	
ลาว	ความหมาย	คนไทยเชื้อสายลาว

ประวัติศาสตร์
	 ลาวเวียง	เป็นชื่อเรียกกลุ่มคนที่
มีเชื้อสายลาว	อพยพจากเมืองเวียงจันทน์	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	แต่

บางคนเรียกว่า	“ลาวตี้”	เนื่องจากคนกลุ่มนี้
จะมีคำาลงท้ายประโยคว่า	“ตี้”	เสมอ	ลาวเวียง
เข้ามาตั้งถิ่นฐานปลูกบ้านสร้างเรือนในราชบุรี
ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี	หรือประมาณ	๒๐๐	ปี
ที่ผ่านมา	เวลาที่ล่วงเลยมานานทำาให้คนไทย
เชื้อสายลาวเหล่านี้	ไม่สามารถทราบได้ว่า	
บรรพบุรุษอพยพมากันตั้งแต่เมื่อใด	และเพราะ
เหตุใด
	 ประวัติความเป็นมาของชาวลาว
เวียงซึ่งเป็นชาวชุมชนตำาบลบ้านเลือกโดยส่วน
ใหญ่ในปัจจุบันว่า		คนลาวเวียงเริ่มอพยพเข้า
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มาอยู่ในราชบุรีตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยต้น
กรุงรัตนโกสินทร์	แต่การอพยพครั้งใหญ่	อยู่ใน
ช่วงปี	พ.ศ.๒๓๖๙	-	๒๓๗๑	ในสมัยพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	เหตุการณ์ครั้งนั้น
นำาไปสู่การกวาดต้อนชาวลาวเวียงและหัวเมือง
ใกล้เคียงมาไว้ในหัวเมืองชั้นในเป็นจำานวนมาก	
แม้ในพระราชพงศาวดารจะมิได้ระบุว่า	การก
วาดต้อนครั้งนี้	ได้ส่งคนลาวเวียงมาอยู่ที่ราชบุรี
อีกหรือไม่	แต่ก็เชื่อว่าต้องมีบ้าง	เพราะด้วยเป็น
เมืองหน้าด่าน	และเคยมีพวกพ้องมาอาศัยอยู่
ก่อนแล้ว
	 จากคำาบอกเล่าต่อๆกันมาเมื่อคนลาว
เวียงมาอยู่ที่ราชบุรีใหม่ๆ	ตั้งหลักแหล่งกันอยู่
บริเวณริมแม่น้ำาแม่กลอง	โดยเฉพาะบริเวณวัด
คงคาราม	ในปัจจุบัน	ต่อมากลุ่มคนมอญขยาย
ตัวอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้น
ตามประวัติกล่าวว่า	 เป็นกลุ่มมอญ	 ๗	 หัวเมือง	
จากกาญจนบุรี	 ซึ่งเป็นกลุ่มชนชั้นเจ้านาย	 มี
สิทธิ์ในการเลือกที่อยู่	มากกว่าคนลาวเวียง	ชาว
ลาวเวียงจึงค่อยๆ	 ถอยร่นเข้าไปตอนใน	 ถ้าดู
ตามแผนที่	 โดยใช้แม่น้ำาแม่กลองเป็นแกน	 จะ
เห็นว่าตลอดริมฝั่งน้ำา	ทั้งสองฟาก	ตั้งแต่อำาเภอ

บ้านโป่ง	ลงมาถึง	อำาเภอโพธาราม	จะเป็นกลุ่มคนมอญเกือบทั้งหมด	ถัดจากฝั่งแม่น้ำาทางด้านทิศ
ตะวันออก	 หรือฝั่งซ้าย	 ออกไปประมาณ	 ๒	 กิโลเมตร	 จะเป็นกลุ่มคนลาวเวียง	 ตั้งแต่	 บ้านเลือก	
บ้านฆ้อง	บ้านบ่อมะกรูด	บ้านสิงห์	บ้านกำาแพงเหนือ	บ้านกำาแพงใต้	บ้านบางลาน	บ้านดอนทราย	
ในเขตอำาเภอโพธาราม	และเขตอำาเภอบ้านโป่ง	เช่น	บ้านดอนเสลา	บ้านหนองปลาดุก	บ้านหนอง
อ้อ	บ้านอ้ออีเขียว	บ้านฆ้องน้อย	ฯลฯ

ระบบครอบครัวและเครือข่าย
	 การเรียกคำานำาหน้าจะดูว่าเป็นฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่	 แม้จะไม่ใช่ญาติพี่น้องโดยตรงก็จะ
เรียกเหมือนๆ	กัน	เพราะชาวลาวถือเป็นญาติพี่น้องกัน
เครือญาติของพ่อ	 เครือญาติของแม่
พ่อ	 ปู่	 พ่อ	 พ่อคุณ
แม่	 ย่า	 แม่	 แม่คุณ
พี่ชาย	 ลุง	 พี่ชาย	 ลุง
พี่สาว	 ป้า	 พี่สาว	 ป้า
น้องชาย	 อาว	 น้องชาย(บวชแล้ว)	 	 	
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น้าทิด	น้องชาย(ไม่ได้บวช)	 น้าบ่าว
น้องสาว	 อา	 น้องอา			ฯลฯ	

ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมสำาคัญ
	 ลาวเวียงตำาบลบ้านเลือก	 มี
ขนบธรรมเนียมประเพณี	 ความเชื่อ	 เหมือนกับ
ชาวลาวเวียงทั่วๆ	 ไปคือ	 มีการไปมาหาสู่กัน	 มี
ความรัก	ความสามัคคี	สนิทสนมกลมเกลียวกัน	
มีความเป็นอยู่เหมือนพี่เหมือนน้อง	มีความเป็น
อยู่อย่างสันติสุข	 เคร่งครัดในพระพุทธศาสนา	
พบพระสงฆ์จะนั่งพนมมือพูดจาทักทาย	 จะ
ตักบาตรที่หน้าบ้านทุกเช้าและไปทำาบุญ
ตักบาตรที่วัดทุกวันพระ	8	ค่ำา	15	ค่ำา	ซึ่งแต่ละ
ครอบครัวจะจัดข้าวอาหารหวานคาว	 1	 สำารับ	
หาบไปทำาบุญที่วัด	และมีการทำาบุญใหญ่	ดังนี้

	 วันเพ็ญเดือนสาม	 วันมาฆบูชาเช้า
ทำาบุญข้าวหลามชาวบ้านจะเผาข้าวหลาม
กันทุกบ้านและจะนำาไปทำาบุญตักบาตรท่ีวัด
และอีกส่วนหนึ่งจะนำาไปฝากญาติมิตรและผู้ท่ี
เคารพนับถือเย็นเวียนเทียน

	 วันเพ็ญเดือนห้า	 วันสงกรานต์	 เช้า
ทำาบุญตักบาตร	 บ่ายจะมีการเล่นสงกรานต์
ที่หมู่บ้านโดยสาวๆ	 จะเล่นลูกช่วงท่ีหมู่บ้าน	
หนุ่มๆ	 จะมาเล่นและไปเล่นตามหมู่บ้านต่างๆ	
แวะเวียนกันไปเรื่อยๆ	 กลางคืนจะมีการละเล่น
ที่ศาลเจ้านาย	 อาทิ	 เพลงพื้นบ้าน	 รำาแคน	 ตี่
จับ	งูกินหาง	แย้ลงรู	มอญซ่อนผ้า	ขี่ม้าส่งเมือง	
รำาผีสุ่ม	 ฯลฯ	 การเล่นสงกรานต์นี้จะเล่นกันไป
เรื่อยๆทุกวัน	 ทุกคืน	 จนกว่าฝนจะตก	 เมื่อฝน
ตกแล้วทางวัดแต่ละวัดจะกำาหนดวันสรงน้ำา
พระจะทำาพิธีกันที่วัด	 สรงน้ำาพระพุทธรูป	 สรง
น้ำาพระสงฆ์	 การสรงน้ำาพระสงฆ์ชาวบ้านจะ
ช่วยกันกั้นเป็นห้องน้ำาชั่วคราว	 นำาไม้ไผ่ผ่าซีก
ทำาเป็นรางน้ำาสำาหรับให้ชาวบ้านเทน้ำาไหลลง
ไปให้พระสงฆ์อาบ	 พิธีสรงน้ำาเสร็จแล้วจะมี

การสาดน้ำากันระหว่างหนุ่มๆ	 สาวๆ	 และเด็กๆ	
ตอนคำาจะมารวมตัวกันอีกครั้งที่วัดเพื่อช่วยกัน
ขนทรายมาก่อนพระทราย	 กองละหมู่บ้านมี
ชาวบ้าน	 บ้านดอนกลาง	 บ้านขนุน	 และบ้าน
ฟากวัดประดับกองทรายให้สวยงาม	 และร่วม
กันเล่นการละเล่นเป็นการฉลองสงกรานต์วัด
สุดท้าย	 หากปีใดเมื่อถึงเดือนหกฤดูทำานาฝนไม่
ตกตามฤดูกาล	 ตอนหัวค่ำาชาวบ้านจะแห่นาง
แมวเพื่อขอฝน	 จะแห่กันทุกระยะจนกว่าฝนจะ
ตก
	 นอกจากว่างเว้นจากการทำานา	 ทำา
ไร่แล้ว	 ชาวบ้านจะทอผ้าไหม	 ผ้าฝ้าย	 เพื่อไว้
ในครัวเรือนและเป็นของฝากสำาหรับญาติสนิท
มิตรสหาย

วันเพ็ญเดือนหก	 วันวิสาขบูชา	 เช้าทำาบุตร
ตักบาตร	เย็นเวียนเทียน

วันเพ็ญเดือนแปด	 วันอาสาฬหบูชา	 เข้าทำาบุญ
ตักบาตร	เย็นเวียนเทียน
วันแรม	 1	 ค่ำาเดือนแปด	 วันเข้าพรรษา	 เช้า
ทำาบุญตักบาตร	 บ่ายใส่บาตรดอกพรรษา	
(ดอกไม้ชนิดหนึ่ง	ชื่อดอกพรรษาดอกมีสีเหลือง
จะออกดอกในช่วงเข้าพรรษา)	 ผู้สูงอายุชาย
หญิงจะจำาศีลภารวนาทุกวันพระจนถึงวันลอย
กระทง
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ลาหู่ 
ชื่อชนเผ่าพื้นเมือง	 (ที่ตนเองเรียก	 ที่คนอื่น
เรียก:	 ทั้งภาษาไทย	 และ	 English)	 	 ชื่อที่
ตนเองเรียก	ละหู่
ชื่อที่คนอื่นเรียก	ภาษาไทย	ลาหู่	ภาษาอังกฤษ	
LAHU

ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน/ถิ่นที่อยู่
	 ชนเผ่าลาหู่	 มีถิ่นฐานเดิมอยู่ใน
ประเทศธิเบต	 และเคยมีอาณาจักรเป็นของ
ตนเองในดินแดนที่เรียกว่า	 “ดินแดนแห่ง	
18	 หัวหน้าชนเผ่า”	 	 โดยมีเมืองหลวงชื่อ	 “ลิ
เชียงกาซี”	 อยู่ในมณฑลยูนนานของประเทศ
จีน	 ต่อมาได้ถอยร่นลงสู่ประเทศพม่า	 ลาว	
และได้เคลื่อนย้ายเข้าสู่ประเทศไทย	 ทาง
บ้านต้นน้ำาแม่มาว	 ตำาบลม่อนปิ่น	 อำาเภอฝาง	
จังหวัดเชียงใหม่	 ปัจจุบันมีการกระจายอยู่

ใน	 7	 จังหวัดของประเทศไทย	 ได้แก่	 จังหวัด
เชียงราย	 เชียงใหม่	 ลำาปาง	 แม่ฮ่องสอน	
ตาก	 กำาแพงเพชร	 และเพชรบูรณ์	 มีจำานวน
ประชากรประมาณ	 102,287	 คน	 โดยแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มย่อย	ได้แก่	ลาหู่ญี		ลาหู่นะ		ลา
หู่เชเล		ลาหู่ซีบาเกียว	ลาหู่ซีบาหลา		ลาหู่แฮะ
ก๊าย		ลาหู่ฟู		และลาหู่กู่เลา	เป็นต้น

ระบบครอบครัวและเครือญาติ 
	 ครอบครั วของชนเผ่ าลาหู่ เป็น
ครอบครัวขยายจะมีบ้างที่เป็นครอบครัวเดี่ยว
มีหัวหน้าครัวเรือนเพียงคนเดียวและทุกคน
จะต้องเชื่อฟ้งและเคารพต่อหัวหน้าครัวเรือน	
การนับญาตินั้นจะนับญาติทางสามีและภรรยา
เข้าด้วยกัน

โครงสร้างการปกครองและสังคม
	 โครงสร้ าง สังคมชนเ ผ่าลาหู่ จะ
ประกอบด้วย	๓	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่หนึ่ง	อาดอ	
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(	คะแซ	)	คือ	ผู้นำาหมู่บ้าน	ส่วนที่สอง	โตโบ	คือ	
พระหรือนักบวชทำาหน้าที่สั่งสอนคนให้เป็นคน
ดี	และส่วนที่สาม	จาหลี๋	คือ	ช่างตีเหล็ก	มีหน้า
ที่ผลิตเครื่องมือการเกษตร	 	 ชนเผ่าลาหู่เชื่อว่า
หากหมู่บ้านใดไม่มี	 ๓	 ส่วนดังกล่าว	 ถือว่าเป็น
หมู่บ้านที่ยังไม่สมบูรณ์	 ไม่สามารถเป็นหมู่บ้าน
ที่ใหญ่และมั่นคงต่อไปได้	 ชนเผ่าลาหู่ให้ความ
นับถือผู้อาวุโสทั้ง	๓	ส่วนนี้มาก	และทุกปีคนใน
หมู่บ้านทุกครัวเรือนจะไปทำางานให้ครอบครัว
ของผู้อาวุโสทั้ง	๓	ส่วนนี้	เพื่อเป็นการตอบแทน
ที่ช่วยดูแลให้เกิดความสงบสุข
ในหมู่บ้าน	 	 ด้านการปกครองชนเผ่าลาหู่จะใช้
รูปแบบของจารีตประเพณี	 เช่น	 เมื่อมีการร้อง
เรียนหรือข้อพิพาท	 ผู้นำาหมู่บ้านจะเชิญหัวหน้า
ครอบครัวทุกหลังคาเรือนมาประชุมเพ่ือชี้แจง	
ปรึกษา	และตัดสินคดีข้อพิพาท	ถ้าหากผลการ
ตัดสินเกิดความขัดแย้งขึ้น	 จะเชิญผู้นำาหมู่บ้าน
กับผู้อาวุโสจากหมู่บ้านอื่นท่ีมีความเป็นกลาง
มาว่าความ	 และตัดสินใจชี้ขาดเสมือนผู้นำาใน
หมู่บ้าน	 ถ้าเป็นการกระทำาผิดที่ไม่ร้ายแรงจะมี
โทษเพียงปรับเป็นเงินตามอัตรากฎจารีต	 ของ
หมู่บ้านที่ได้มีการตกลงกันไว้	 หากเป็นความ
ผิดร้ายแรงผู้กระทำาความผิดอาจได้รับโทษปรับ
ตามกฎจารีตแล้วถูก	 ขับไล่ออกจากหมู่บ้าน	
เป็นต้น

ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมต่าง
	 ชนเผ่าลาหู่นับถือ	 (ก่ือซา)	 ก่ือซา	
คือพระเจ้าซึ่งมีความเชื่อว่า	 (ก่ือซา)	 เป็นผู้
สร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามทั้งหลายในโลกน้ีเป็นผู้ท่ี
ทำาให้เรามีความสุขและบันดาลสรรพสิ่งต่าง	 ๆ
ให้แก่เรา	 ถ้าหากเราทำาทำาผิดหรือทำาสิ่งไม่ดีก็
จะถูกลงโทษได้	 นอกจาก	 (กื่อซา)	 ยังมีผีเรือน
และผีหมู่บ้านที่ลาหู่นับถือ	และเชื่อว่าผีเรือนทำา
หน้าที่ป้องกันภัยให้แก่คนในบ้าน	 สำาหรับผีร้าย
ที่ลาหู่เกรงกลัวนั้นมีมากมายเช่น	ผีฟ้า
ผีป่า	ผีภูเขาหลวง	เป็นต้น

การทำามาหากิน และวิถีการผลิตพื้นบ้าน
	 ในอดีตชนเผ่าลาหู่ประกอบอาชีพ
การเกษตรเพื่อบริโภค	 พืชที่นิยมปลูกได้แก่	
ข้าว	ข้าวโพด	งา	และพริก		เป็นต้น		ระบบการ
ทำาไร่นั้นจะเป็นการทำาไร่แบบหมุนเวียน	 ไร่หนึ่ง
ผืนจะใช้ประโยชน์ประมาณ	 3	 ปี	 หลังจากนั้น
จะทิ้งไว้ประมาณ	 10-15	 ปีแล้วหมุนเวียนกลับ
มาใช้ใหม่อีกครั้ง	 	 	 แต่ในปัจจุบันเนื่องจากมี
ข้อจำากัดในเรื่องที่ดิน	จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูป
แบบ	 เป็นการผลิตที่มุ่งเน้นเพื่อการค้ามากข้ึน	
นอกจากน้ันแล้วยังมีการเล้ียงสัตว์ไว้ใช้งานและ
ใช้ประกอบในพิธีกรรมต่าง	ๆ	ได้แก่	ไก่	สุกร	ม้า	
และล่อ	เป็นต้น

มรดกทางวัฒนธรรม
	 ชนเผ่าลาหู่เป็นชนเผ่าหนึ่งที่มีมรดก
ทางวัฒนธรรมที่ดีงาม	 มากมายไม่แพ้เผ่า
อื่นๆ	 เช่น	 ภาษา	 การแต่งกาย	 วิธีการหาปลา	
หัตถกรรม	 ศิลปะการแสดงและดนตรี	 ฯลฯ	
สิ่งท่ีโดดเด่น	 และเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป
ได้แก่	การเป่าแคน	และการเต้นจะคึ	องค์ความ
รู้ภูมิปัญญาเหล่าน้ีชาวลาหู่ได้มีการสืบทอด
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านกระบวนการเรียนรู้
ตามวิถีชีวิต	

บทสรุปส่งท้าย
	 ปัจจุบันวัฒนธรรม	 องค์ความรู้
ภูมิปัญญาของชนเผ่าลาหู่	 เริ่มมีการสูญสลาย
เหมือนชนเผ่าอื่น	 ๆ	 	 ด้วยข้อจำากัดและปัจจัย
หลายประการ	 อาทิ	 การศึกษา	 ศาสนา	 ความ
เช่ือ	 วิถีชีวิต	 ค่านิยม	 และระบบเศรษฐกิจ	
เป็นต้น	 ทำาให้หลายองค์กร	 หลายหน่วยงาน	
รวมทั้งชนเผ่าลาหู่เอง	 พยายามมีการรื้อฟ้ืน	
และอนุรักษ์วัฒนธรรม	 องค์ความรู้ภูมิปัญญาที่
ดีงามให้คงอยู่สืบไป
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ลีซู
ชื่อชนเผ่าพื้นเมือง
	 ลีซู	 (Lisu)	หมายถึง	 ชนผู้ใฝ่รู้แห่งชีวิต	มีความหมายมาจากรากศัพท์	
2	 คำา	 คือคำาว่า“ลี”มาจากคำาว่าอิ๊หลี่	 ซึ่งหมายถึง	 จารีตประเพณี	 วัฒนธรรม	
และวิถีปฏิบัติแห่งชีวิต	ส่วนคำาที่สอง	คือคำาว่า	“ซู”	มีความหมายว่า	ศึกษา	การ
เรียนรู้	ทั้งการเรียนรู้ในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติ

ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน/ถิ่นที่อยู่
เป็นชนกลุ่มเชื้อสายโล	–	โล	มีต้นกำาเนิดมา
จากชนผิวเหลืองหรือมองโกลอยด์	จากหลัก
ฐานและคำาบอกเล่าจากผู้เฒ่าชาวลีซู	ชาวลีซูมี
การมาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนครั้งแรกอยู่ที่บ้าน
ห้วยส้าน	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	เมื่อ
ปี	พ.ศ	2451	ในปัจจุบันชาวลีซูกระจายกันตั้ง
บ้านเรือนอยู่ในพื้นที่	9	จังหวัดภาคเหนือของ
ประเทศไทย	ได้แก่	จังหวัดเชียงใหม่	เชียงราย	
แม่ฮ่องสอน	จังหวัดตาก	พะเยาลำาปาง	สุโขทัย	
เพชรบูรณ์และกำาแพงเพชร	ปัจจุบันมีชาวลี
ซูที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย	จำานวนประมาณ	
50,000	คน	

ระบบครอบครัวและเครือญาติ
	 ครอบครัวของชาวลีซูเป็นลักษณะ
ครอบครัวขยาย	การสืบสายตระกูล	จะถือการ
สืบสายโลหิต	ทางฝ่าย	บิดาเป็นสำาคัญ		เมื่อ
บุตรชายคนโตแต่งงานต้องนำาภรรยาเข้ามา
อยู่บ้านบิดามารดาของตน		เพราะถือว่าบุตร
ชายเป็นผู้ได้รับมรดกสืบแซ่สกุลและบุตรชาย
คนโตเป็นใหญ่ในบรรดาพี่น้อง		ถ้าน้องชาย
แต่งงาน		บุตรชายคนโตที่มีครอบครัวแล้ว	จะ
แยกเรือนออกไปอยู่ต่างหาก	การนับญาติก็จะ
นับถือกันไปตามศักดิ์และอายุเป็นสำาคัญ	ชาว
ลีซูใช้ระบบสายสกุลหรือตระกูล	ตระกูลที่มีอยู่
ในไทย	ได้แก่		ต๊ะหมิ	(ตามี่หรือแสนมี่)	หย่า
จา	(แซ่ย่าง)	หลี่จา	(แซ่ลี้)	นุหลี่	(แซ่ลี้)	ซญ่อห
มิ	(แซ่มี่)	โอชือ	(แมวป่า)	จูจา	(แซ่จู)	จญาจา	
(สินจ้าง)	งั่วผ่า	(เลายี่ปา)	หว่าจา	(แสนว่าง)	
ซือผ่า	และตอจา	(สีตอน)	ใน	เมืองกาฬสินธุ์	
สกลนคร	นครพนมและมุกดาหาร	(วัฒนธรรม	

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์	เอกลักษณ์
และภูมิปัญญา	จังหวัดมุกดาหาร	,	๒๕๔๒,	
หน้า๓๔-๓๕.)	

โครงสร้างการปกครองและสังคม
	 ในอดีตโครงสร้างการปกครองที่
ไม่เป็นทางการมีบทบาทสำาคัญมากในชุมชน	
เช่น	 (1)	 มือหมือผะ	 (ผู้นำาด้านพิธีกรรม)	 ทำา
หน้าที่ด้านพิธีกรรม	 (2)	 หนี่ผะ	 (หมอผี)	 ทำา
หน้าที่เชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของ
วิญญาณ	 (3)	 โชโหม่วโชตี	 (ผู้อาวุโส)	 บุคคลที่
มีอายุ	 และเป็นที่เคารพนับถือของชุมชน	 ทำา
หน้าที่ให้คำาปรึกษาในกิจกรรมหรือข้อพิพาษ
ต่าง	 ๆ	 ของชุมชน	 ในปัจจุบัน	 มีโครงสร้างการ
ปกครองทางการเหมือนนเช่นชุมชนทั้ว	สำาหรับ
โครงสร้างการปกครองที่ไม่เป็นทางการนั้น	 ใน
ปัจจุบันได้ลดบทบาทน้อยลง

ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม
 ประชากรส่วนใหญ่ของลีซูนับถือ
ศาสนาดั้งเดิม	 (Animism)	 มีส่วนน้อยที่นับถือ
ศาสนาคริสต์	 ปัจจุบันชุมชนลีซูยังมีกิจกรรม
วัฒนธรรม	 และพิธีกรรมตามความเชื่อแบบ
ดั้งเดิมปฏิบัติกันอยู่	 เช่นเทศกาลปีใหม่	 งาน
บูรณะอาปาโหม่ฮี	 หลี่ฮีฉัว	 (บูรณะหลุ่มฝังศพ)	
และพิธีทำาบุญเรียกขวัญ	 เป็นต้น	 นอกจาก
ตัวอย่างพิธีกรรมต่าง	 ๆ	 ที่กล่าวมาข้างต้น
แล้วยังมีพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมและพิธีกรรมต่าง	 ๆ	 ก็มีความ
สำาคัญและเกี่ยวข้องกับพืช	ผักต่างๆ	เช่นกัน
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การทำามาหากิน และวิถีการผลิตพื้นบ้าน
 อาชีพที่สำาคัญของชาวลีซูคือ	 การทำา
ไร่ข้าว	 	 ซึ่งในไร่ข้าวจะมี	 พริก	 ทานตะวัน	 ถั่ว	
แตง	 บวก	 และผักต่าง	 ๆ	 	 การทำาไร่ข้าวเพียง
เพื่อบริโภคภายในครอบครัวตลอดปีมากกว่า
ขายเป็นสินค้า		การทำาไร่ข้าวโพดมีความสำาคัญ
รองจากการทำาไร่ข้าว			ข้าวโพดที่ผลิตได้นำาไป
เลี้ยงสัตว์		เช่น	หมู		ไก่		บริโภคเองบ้างและบาง
ส่วนนำามาหมักต้มกลั่นเป็นสุราข้าวโพด	 	 เพื่อ
ดื่มในระหว่างงานพิธีฉลองปีใหม่	หรืองานพิธี

อื่นภายในครัวเรือนและหมู่บ้าน	 ส่วนพืชผักอื่น	
ๆ	ก็ปลูกแต่เพียงพอสำาหรับบริโภคในครอบครัว
เท่านั้น	 นอกจากนี้แล้วชาวลีซูยังเลี้ยงสัตว์ต่าง	
ๆ	เช่น	ไก่		หมู		แพะ		แกะ		ม้าอีกด้วย		โดย
เฉพาะหมูและไก่นั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่จะขาดเสีย
มิได้	 	 ทุกหลังคาเรือนจะเลี้ยงสัตว์ทั้งสองชนิด
นี้	 	 ทั้งนี้เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง	 ๆ	

ตามประเพณีของเผ่า	 	 นอกจากการทำาไร่และ
เลี้ยงสัตว์แล้ว		

มรดกทางวัฒนธรรม
อาหาร 
ลีซูมีอาหารที่จะประกอบในเทศกาล	 หรือเวลา
มีพิธีกรรมอยู่	 3	 อย่าง	 ได้แก่	 มาหวู่จ๊าจ๊า	 (ต้ม
หน่อไม้กับกระดูกหมู่)	ขว๋ากีกือ	(ลาบหมู)	และ	
ขว่าลู	 ๆ	 (ทอดหมู)	 นอกจากน้ันลีซูยังมีการ
ถนอมอาหารเพ่ือท่ีจะสามารถเก็บไว้กินใน
ยามแล้ง	 ได้แก่	 ผักกาดดอง	 ผักกาดตากแห้ง	
ไส้กรอก	 หมูลนควัน	 ลากหอมชูดอง	 เป็นต้น		
และอาหารที่ขึ้นชื่อของลีซูอีกอย่างคือ	 จ้า	 สู่	
แปะ	 แปะ	 หรือ	 ยำามะขือเทศ	 เป็นอาหารที่จะ
ต้องมีเพื่อไปทำาไร่ทำาสวน	
การแต่งกาย 
	 	 เครื่องแต่งกายชายลีซูสวมกางเกงขากว้าง
ยาวเลยเข่าเล็กน้อยลักษณะ	 สีที่นิยมคือ	 สีฟ้า		
เขียวอ่อน	 หรือสีอื่น	 ๆ	 (ที่เป็นสีโทนเย็น)	 ส่วน
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คนสูงอายุนิยมใช้สีดำาหรือสีม่วงเข้ม	 เสื้อคล้าย
เสื้อแจ็คเก็ต	 สีดำาทำาด้วยผ้าใยกัญชา	 (ในอดีต)	
หรือผ้ากำามะหยี่	 (ในปัจจุบัน)	 ประดับด้วยแผ่น
โลหะเงินรูปครึ่งวงกลมเย็บติดกับเสื้อเรียงเป็น
แถวทั้งข้างหน้าและข้างหลัง	(เสื้อกำามะหยี่นี้จะ
สวมเฉพาะวันปีใหม่	และวันแต่งงานของตนเอง
เท่านั้น)	 อีกทั้งนิยมสวมถุงน่องเป็นผ้าดำา	 และ
ติดด้วยแถบสีสดใส
	 	 	 	 เครื่องแต่งกายหญิงลีซูไม่ว่าจะเป็นเด็ก		
หญิงสาว	 	 หญิงแต่งงานแล้ว	 หรือคนชรา	 	 จะ
แต่งกายเหมือนกันหมด	กางเกงจะเป็นสีดำายาว
เลยเข่าเล็กน้อย	 	 มีเสื้อคลุมยาว	 	 นิยมสีฟ้า		
หรือสีโทนเย็นที่มีสีสดใส	 	 ตัวเสื้อตั้งแต่เอวลง
มาจะผ่าทั้งสองข้าง	 	 แขนยาว	 	 ที่ปกคอติด
แถบผ้าสีดำา		ยาวประมาณ	1	คืบ		ช่วงต้นแขน
และหน้าอกตกแต่งด้วยผ้าหลากสีเย็บติดกัน
เป็นแผ่น	คาดเข็มขัดซึ่งเป็นผ้าดำาผืนใหญ่	กว้าง
ขนาดฝ่ามือ	 หญิงนิยมโพกศีรษะ	 (จะใช้ผ้าโพก
ศีรษะเฉพาะในงานสำาคัญ	เช่น	งานแต่งงาน		ปี

ใหม่	)		ใช้ผ้าพันแข้งด้วยผ้าพื้นสีโทนร้อน	(แดง		
ชมพู	 	 ม่วง)	 ปลายขอบล่างติดแถบผ้าหลากสี
และมีลายปักที่สวยงาม

เม่ือมีพิธีกรรมหรืองานฉลองก็จะสวมเสื้อกั๊กผ้า
กำามะหยี่	 ซึ่งประดับด้วยแผ่นโลหะเงินรูปครึ่ง
วงกลม	และเหรียญรูปี

งานช่างฝีมือ
	 ลีซูถือว่าเป็นชนที่มีความเชี่ยวชาญ
ในงานฝีมือมากชนหนึ่ง	 งานฝีมือที่สามารถ
พบเห็นได้ในชุมชน	 ได้แก่	 ช่างจักรสาน	 (ตระ
กร้า,	 ไม้กวาด,	 เก้าอี้หวาย,	กระบุง,อุปกรณ์ดัก
สัตว์)ช่างตีเหล็ก	 	 (จอบ	 มีด	 เสียม)	 ช่างตีเงิน	
(แผ่นโลหะเงินรูปครึ่ง,	 เครื่องประดับ)	 ช่างเย็บ
ผ้า	เป็นต้น
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ศิลปะการแสดง 
	 ศิลปะการแสดงที่โดดเด่นของชาว
ลีซูคือ	 “กวาเซยี่ย”	 หรือเต้นรำา	 ลีซูจะมีการ
เต้นรำาการเฉลิมฉลองด้วยการทำาพิธีกรรม	และ
จัดงานรื่นเริง	เช่น	งานปีใหม่	งานแต่งงาน	และ
งานทำาความสะอาดศาลเจ้าหมู่บ้าน	 เป็นต้น	
นอกจากนั้นยังมีศิลปะการแสดง	 เช่น	 การร้อง
เพลง	 มีทั้งเพลงเกี่ยวพาราสี	 เพลงแต่งงาน	
เพลงสำาหรับคนตาย	 เพลงสำาหรับลูกกำาพร้า	
และ	เพลงกล่อมเด็ก

การละเล่นพื้นบ้าน 
 การละ เ ล่ นขอ งชาวลี ซู ที่ ยั ง ค ง
สืบทอดกันคือ	 การเล่นลูกสะบ้า	 ลูกข่าง	 ไม้คะ
เย่ง	และการใช้หน้าไม้	เป็นต้น	

ภาษาแม่ 
	 ลีซูพูดภาษาในกลุ่มหยี	 (โลโล)	 ธิเบต	
–	 พม่า	 ไม่มีภาษาเขียนของตนเอง	 ต่อมากลุ่ม
มิชชั่นนารีที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์ก็ได้นำาเอา
อักษรโรมันมาดัดแปลงเป็นภาษาเขียนของลีซู

นิทาน ตำานาน และสุภาษิต  
	 ลีซูมีนิทาน	เยอะมาก	มีทั้งนิทานตลก
ขบขัน	 นิทานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ	 การ
วางตัว	มากว่า	100	เรื่อง		ตำานานหรือสุภาษิต
ก็มีเยอะมาก	 ส่วนใหญ่ก่อนนอน	 คุณพ่อ	 แม่	
หรือว่ายา	ยายจะมีการเล่านิทาน	ตำานาน	หรือ
สุภาษิตให้กับลูกหลานได้ฟังก่อนนอน



คู่มือปฏิบัติการสำาหรับคนทำาสื ่อกับชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย		•		101

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
 ในสังคมชุมชนลีซูมีสถานที่สำาคัญ	 ๆ	
ได้แก่	(1)	อี๊ด่ามอ	ซึ่งเป็นที่ที่อำานาจศักดิ์สิทธิ์ที่
ใหญ่ที่สุดอาศัยอยู่	ซึ่งมีหน้าที่ปกป้อง	คุ้มครอง
ทรัยพยากรธรรมชาติในอาณาเขตของชุมชน	
ซึ่งรวมไปถึงพ้ืนที่ในการทำามาหากินด้วย	 และ	
อาปาโหม่ฮี	 ต้องเป็นพื้นที่ป่าที่อยู่เหนือชุมชน	
หรือสูงกว่าที่พักอาศัยของคนในชุมชน	 เป็น
สถานที่ประกอบพิธีกรรมระดับครอบครัว	 โดย
มีผู้อาวุโสที่สุดในครอบครัวเป็นผู้ประกอบพิธี	
และระดับชุมชนที่มีหมือ	 หมือผะหรือโชโหม่
วโชตี	 เช่นบางคนผูกขวัญไว้ที่อาปาโหม่ฮี	 ก็
ต้องประกอบพิธีกรรมเรียกขวัญท่ีอาปาโหม่ฮี	
เป็นต้น	

บทสรุปส่งท้าย 
 ปัจจุบันสังคมลีซูประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจ	 	 วิถีชีวิตที่เป็นแปลงไป	การสูญหาย
ของวัฒนธรรมและภาษา	 ซึ่งเหล่านี้คนลีซูจะ
ต้องรวมพลังในการคิดและวางแผนที่จะสู้กับ
ปัญหาเหล่านี้อย่างไร	 เรื่องที่ดินทำากินและว่า
เราครอบครอบที่ดินมายังหลายทั่วอายุคน	 แต่
เราก็ยังอยู่ยังผิดกฎหมาย	 หรือยังไม่ได้รับการ
ยอมรับในการอยู่อาศัย	 ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ใน
การทำาให้ชนเผ่าลีซูต้องอพยพแรงงานสู่ภาค
เมือง	 ปัญหาต่าง	 ๆ	 รัฐจะมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขหรือผลักดันอย่างเพื่อที่จะรักษาอัตร
ลักษณ์ของความเป็นลีซูไว้
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โส้ (โทร)
ชื่อและความหมาย
	 โส้	 (SO)	 หรือ	 กะโส้	 หรือ	 กะโซ่	
เป็นกลุ่มภาษา	 ออสโตรเอเชียติค	 สาขาย่อย	
มอญ-เขมร	
กลุ่มกะตูอิคเหนือ

	 	 	 	 ชนเผ่าไทโส้	 	 หรือ	 ข่ากะโส้	 	 เป็นกลุ่มที่
มีลักษณะ	 และชาติพันธุ์	 	 ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม	
มองโกลอยด์	 	 ลักษณะภาษาจัดอยู่ในกลุ่ม
ตระกูล		ออสโตรเอเชียติค		กลุ่ม	มอญ	–	เขมร	
สาขาย่อยกะตูอิคเหนือ	
มีแต่ภาษาพูดไม่มีภาษาเขียน		
	 	 	 	 	 	 	 	 กลุ่มชาวโส้	 	 ปัจจุบัน	 	 มีอยู่มาก
ในเขตเมืองมหาชัย	 แขวงคำาม่วน	 	 สปป.ลาว	
ประเทศไทย	 มีมากอยู่ในเขตอำาเภอกุสุมาลย์	
จังหวัดสกลนคร	 –	 นครพนม	 จะมีมากใน
อำาเภอโพนสวรรค์	อำาเภอท่าอุเทน	เรียกตัวเอง
ว่า		โทรำ	แต่คนอิสานทั่วไปเรียกว่า	โส้
	 ถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวโส้อยู่ท่ีเมือง
มหาชัยแขวงคำาม่วนและแขวงสุวรรณเขตของ
ประเทศลาว	 ชาวโส้ที่อพยพข้ามแม่น้ำาโขงมา
ในรัชกาลที่	3	ได้ตั้งบ้านเมืองหลายเมืองคือ
เมืองกุสุมาลย์มณฑล	 	 เป็นชาวโส้ที่อพยพมา
จากเมืองมหาชัย	 (อยู่ในแขวงคำาม่วนของลาว)	
อพยพมาตั้งอยู่ที่บ้านกุดขะมาน	 	 เมื่อปี	 พ.ศ.
๒๓๘๕			ตั้งเป็นเมืองกุสุมาลย์มณฑล		ขึ้นกับ
เมืองสกลนคร	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2387	 	 ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ	 ตั้งให้เพี้ยเมืองสูง	 ซึ่งเป็น
หัวหน้าชาวโส้เป็นพระอรัญอาษา	 เจ้าเมือง
กุสุมาลย์	 ปัจจุบันคือท้องที่อำาเภอกุสุมาลย์		
จังหวัดสกนคร
	 ตามประวัติพงศาวดารของเมือง
สกลนคร	 บันทึกไว้ว่าเมื่อ	 ปี	 พุทธศักราช	

๒๓๘๑	 	 ราชวงค์คำา	 	 จากเมืองมหาชัย
กองแก้ว	 	 ได้อพยพผู้คนมาอยู่ริมฝั่งหนองหาร		
ตั้งขึ้นเป็นเมืองสกลนคร	 	 และได้มีพระบรม
ราชโองการ	 	 โปรดเกล้า	 ฯ	 ตั้งให้ราชวงค์
คำาเป็น	พระยาประเทศธานี		เจ้าเมืองสกลนคร
	ฝ่ายพระยามหาอำามาตย์	(ป้อม		อำามาตยกุล	)	
แม่ทัพ		พร้อมนายทัพนายกอง	บุตรหลานท้าว
เพี้ยเมืองสูง	 	 ได้จัดแจงให้ครอบครัว	 	 กะโส้	
ตั้งบ้านกุดขะมานขึ้นต่อเมืองสกลนคร	 โดยได้
ครัวท้าวเพี้ย	๖๗		ฉกรรจ์	๖๑๒		รวม		๖๗๙	
คน		ครัว	๒,๕๐๓		รวมฉกรรจ์		๓,๒๐๙	ครัว	
๒,๐๐๐
	 ปี	พ.ศ.๒๓๘๔		วันแรม	๕	ค่ำา	เดือน	
๕	 	 ซึ่งตรงกับวันที่	 ๓๑	 เดือนมีนาคม	 	 ปี
พุทธศักราช	 	 ๒๓๘๔	 พระมหาสงคราม	 	 ซึ่ง
รักษาเมืองนครพนม	 ได้ยกไพร่พลกองทัพไป
ตี		เมืองวัง		เมืองเซโปน		เมืองพิณ		เมืองนอง		
ไปถึงเมืองเชียงฮ่ม	 	 และเมืองผาบัง	 จรดแดน
ญวน	 	 อันเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวผู้ไท	 	 ชาวข่า		
กะโส้	 	 กะเลิง	 ฯลฯ	 	 ผู้คนส่วนมากได้พากัน
อพยพ	 	 หลบหนีเข้าป่าดงและหลบหนีเข้าไป
ในแดนญวน
	 ธาณี	 	 (ราชวงค์คำา)	 	 เจ้าเมือง
สกลนคร	 	 ยกกองทัพไปเป็นจำานวนมาก	 	 แต่
ราชวงศ์อินกลับทูลว่า	 	 หากทำาอย่างนั้น	 	 จะ
ทำาให้ผู้คนแตกต่ืนตกใจ	 	 หลบหนีเข้าไปใน
แดนพวกข่า	 พวกขอมเสียหมด	 	 จึงขออาสา	
เข้าเกลี้ยกล่อมหัวหน้าครอบครัวในเมือง
ต่าง	 ๆ	 เพราะตนมีความคุ้นเคย	 เป็นอย่าง
ดี	 	 การเกลี้ยกล่อมหัวหน้าครอบครัวในเมือง
ต่าง	 ๆ	 ที่ยังหลบซ่อนอยู่ในป่าดงในครั้งนั้นได้
หัวหน้าครัวกะโส้	 	 เมืองเชียงฮ่ม	 โดยมีท้าว
บัว	 	 หรือ	 พระอุทัยประเทศ	 	 เจ้าเมืองราม
ราช	-	นครพนม		ได้หัวหน้าครัว	เมืองวัง		โดย
มีท้าวโฮงกลาง	 	 เป็นหัวหน้า	 และหัวหน้าครัว
ข่ากะโส้		จากเมืองมหาชัยกองแก้ว		โดยมีท้าว
เพี้ยเมืองสูง		เป็นหัวหน้า		เข้ามาตั้งบ้านเรือน
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อยู่ในเขตเมืองสกลนคร

พอถึงปี	พ.ศ.๒๓๘๗		พระยาประเทศธานี		(รา
ชวงค์คำา	)		เจ้าเมืองสกลนคร		ได้นำาพาหัวหน้า
ครอบครัว	จากกลุ่มต่างๆ	ลงไปกรุงเทพฯ	 เพื่อ
เข้าเฝ้า	 	สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 	รัชกาล
ที่	 	 ๓	 	 และทรงโปรดเกล้าฯ	 ให้ท้าวโฮงกลาง	
เป็นพระยาเสนาณรงค์	 เจ้าเมืองปะขาวพันนา	
และทรงโปรดเกล้า	 ให้เพี้ยเมืองสูง	 เป็นหลวง
อรัญอาสา	เจ้าเมืองกุสุมาลย์มณฑล			ชนเผ่าโส้
จึงได้พึ่งพระบรมโพธิสมภาร		เจ้าแห่งกรุงสยาม	
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

อาชีพ/การทำามาหากิน
	 ชาวโส้ทำาการปลูกข้าวเป็นหลัก	 เช่น	
ทำานา	 สมัยก่อนอาจจะมีการปลูกข้าวไร่	 (สวน
หรือไทร)นอกจากนี้ยังใช้ระบบแลกเปลี่ยนกับ
ผลผลิตอื่นๆ	 เช่น	พริก	 เสื้อผ้า	 เกลือ	 เพื่อแลก
ข้าว	ชาวโส้ยังหาของป่า	 เช่น	หน่อไม้	 เห็ด	ผัก
หวาน		 ไข่มดแดง	แมงแคง	จิ้งหรีด	จักจั่น	กบ	
เขียด	เป็นต้น	

ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม
		 ความเชื่อของโส้	 เช่ือสิ่งนอกเหนือ
ธรรมชาติ	 และผีโส้แบ่งผีเป็น	 ๒	 ระดับคือ	 ชั้น
สูง	 ได้แก่	 ผีพระ	 ผีเทวดา	 ผีแถน	 ผีปู่ตา	 และ
ผีชั้นต่ำา	 ได้แก่	 ผีน้ำา	 ผีฟ้า	 ผีเรือน	 ผีไร่	 ผี
นา	 เป็นต้น	 ผีปู่ตาทำาหน้าที่คุ้มครองให้ชาวโส้
มีความสุข	 บุคคลที่ติดต่อกับผีได้คือ	 เจ้ากะมูจ	
หรือ	เจ้าจ้ำา	เป็นผู้ประกอบพิธี	เลี้ยงผีปู่ตา	และ
พิธีกรรมต่าง	ๆ	(สุรัตน์	๒๕๓๐,	น.๒๑)	ชาวโส้
เชื่อว่า	 ความเจ็บป่วยเกิดจากผี	 มีหมอเยาทำา
หน้าที่	 รักษาโรค	 นอกจากนั้น	 ชาวโส้ยังเชื่อใน
ศาสนาพุทธ	ที่สอนเรื่องบุญ	บาป	นรก	สวรรค์

เทศกาลสำาคัญของชาวโส้ 
 ประเพณีบุญปีใหม่ชาวโส้	 ซึ่งเรียกว่า	

เทศกาลโส้รำาลึก	 	 ตรงกับวันขึ้น	 ๓	 ค่ำาเดือน	
๓	 	 และมีพิธีบูชา	 ผีหมอ	 (พิธีแซงสนาม)	 เพื่อ
บูชาคุณของผีหมอ	 จะมีในช่วงประมาณเดือน	
๔	ของทุกปี
พิธีกรรม	 แตกต่างไปจากกลุ่มวัฒนธรรมไทย-
ลาว	 โดยเฉพาะพิธีปลงศพของชาวโส้น้ันเป็น
พิธีกรรมทาง	 ภูติผี	 (แต่เดิมไม่มีพิธีทางพุทธ
ศาสนา)	โดยเฉพาะในพิธีงานศพชาวโส้นั้นมีพิธี
ทำาให้ผู้ตายไม่เป็นผีดิบ			เรียกว่า	“ซางกะมูด”

การแต่งกาย
	 หญิง	 จะใส่เสื้อสีดำาแขนกระบอกเลย
ข้อศอกลงมาเล็กน้อย	 ผ่าอกขลิบแดงปล่อย
ให้เลยชายเสื้อลงไป	 ๒	 -	 ๓	 นิ้ว	 กระดุมเงิน
กลม	 หรือเงินเหรียญเท่าที่หาได้	 ชายเสื้อด้าน
ข้างแหวกชายสองข้าง	 ใช้ด้ายแดงตกแต่งขอบ
ชายเสื้อ	 คอเส้ือ	 และปลายแขน	 ชายเส้ือจะ
มีด้ายแดงปล่อยให้เลยห้อยลงมาตรงเอวทั้ง
สองด้าน	 ๒	 -	 ๓	 ปอยผ้านุ่งใช้ผ้ามัดหมี่	 ฝ้าย
สีน้ำาเงิน	-	ขาว	ต่อตีนซิ่นและหัวซิ่นด้วยผ้าแถบ
สีสันสวยงามทรงผมผู้หญิงจะเกล้ามวยสูง	เรียก
ว่า	 “มะยวล”	 ในงานพิธีนุ่งผ้าไหม	 ใส่กำาไลข้อ
มือ	ข้อเท้า	สร้อยเงิน	ตุ้มหู	ตามฐานะ	บางครั้ง
จะห่มสไบ	ทับเสื้อ

	 ชาย	นุ่งโสร่ง	หรือ	กางเกง	“	โซงญุม”			
สวมเสื้อผ้าทอยก	 	 สีดำา	 หรือสีกรมท่า	 สวม
หมวกใบตาล	การแต่งกาย	ผู้ชายชาวโส้ปัจจุบัน	
แต่งกายเหมือนไทยลาว	 สมัยอดีตนุ่งผ้ากะ
เตี่ยว	 หากชายผู้ใดเรียนอาคมไสยศาสตร์	 จะ
ใส่ลูกประคำาแก้วคล้องคอเป็นสัญลักษณ์ด้วย	
ความเชื่อในการใช้ผ้ามีสองลักษณะ	 	คือ	 	 การ
ใช้ผ้าในชีวิตประจำาวัน	 	 และการใช้ผ้าในงาน
พิธีกรรม	 	 การใช้ผ้าในชีวิตประจำาวันของชาว
โส้ที่สำาคัญได้แก่		ผ้าโสร่ง		ก๊วย		กางเกงขาสั้น		
กางเกงชั้นใน	 	 ผ้าโจงกระเบน	 	 ผ้าเบี่ยง	 	 เสื้อ		
และผ้าขาวม้า		ผ้าผู้หญิง		ได้แก่	 	ผ้าซิ่น		 เสื้อ		
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ผ้าเบี่ยง		และผ้าเช็ดหน้า		ส่วนผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำาวันอื่น	ๆ		ได้แก่		ผ้าทำาหมอน		ผ้าทำาฟูก		และ
ผ้าห่ม	 	 การใช้ผ้าในพิธีกรรมแบ่งได้เป็นสองประเภทคือใช้ผ้าทางพระพุทธศาสนา	 	 ที่สำาคัญได้แก่		
ผ้าในพิธีบวชนาค		ผ้าที่พระใช้แต่งตัว		ผ้าถวายพระในงานบุญ		ผ้านุ่งในพิธีเส็งกลอง		และผ้าทำา
ขึ้นพิเศษเพื่อศาสนา		ประเภทที่สองคือการใช้ในพิธีกรรมเกี่ยวกับผี		ที่สำาคัญได้แก่		ผ้าในงานศพ		
ผ้าในพิธีเยา		ผ้าในพิธีเกิด		และพิธีแต่งงาน

งานช่างฝีมือ	หัตถกรรมฝีมือ	ผ้าซิ่นมัดหมี่	เญอเอือ	ผ้าห่มทอยก	สวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะ)	ผ้า
ขิด	ผ้าย้อมคราม	

ศิลปะการแสดง การละเล่นพื้นบ้าน
	 การเล่นลายกลอง	 เป็นพัฒนาการมาจากการแข่งขันการตีกลองเส็งนอกจากจะใช้เส็ง
กลองกันแล้วก็ยังมีการละเล่นอีกอย่างหน่ึงซ่ึงชาวโส้ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ	 คือการเล่นลาย
กลอง	การเล่นลายกลองเป็นศิลปะชั้นสูง	ในการตีกลองต้องใช้ความสามารถอย่างสูง	การเล่นลาย
กลองเล่นกันเป็นคณะประกอบด้วยผู้เล่น	 ดังนี้	 	 ๑.	 	 	 คนเล่นลายกลอง	 	 ๒.	 คนตีกลองตุ้มคอย
ให้จังหวะ	๓.คนเป่าแคน	 เพื่อความครื้นเครง๔.คนดีดกระจับปี่(พิณ)	 ๕.	 คนตีฉิ่งฉาบ	๖.คนตีฆ้อง		
๗.คนตีไม้แก็บ	๙.คนเล่นลายมวย	(เดิมทีมีคนเล่น)
	 ลายกลองที่ใช้เล่น	 	มีลายใหญ่ๆอยู่	๔	ลาย	และลายสลับอีก	๔	ลาย	ลายใหญ่ของการ
เล่นลายกลอง	มีดังนี้	๑	เสือลากหาง	๒.ไม้ลอดขา	๓.ไก่เลียบครก	๔.กาเต้นก้อน
ส่วนลายสลับหรือลายย่อยที่ใช้ตีสลับกับ	4	ลายข้างต้น	มีดังนี้		กวางเหลียวเหล่า	๒.	นกเขากระพือ
ปีก	๓.	เคาะหลังงูสิง	๔.	ลิงไหว้ข้างหลัง
เมื่อเริ่มเล่นลายกลอง	ดนตรีประกอบด้วย	กลองตุ้ม	แคน	ซอ	กระจับปี่	ฉิ่ง	ฉาบ	พังฮาด	และแก็บ	
จะเริ่มบรรเลง	 คนเล่นลายกลองและเล่นลายมวย	 จะก้มลงกราบและยืนขึ้น	 คนเล่นลายกลองจะ
เริ่มตีลายกลองเสือลากหาง	ต่อด้วยลายไม้ลากขา	ลายไก่เลียบครก	และลายกาเต้นก้อนในขณะที่
ตีลายเหล่านี้	ก็จะสลับด้วยลายกลองเหลียวเหล่า	นกเขากระพือปีก	 เคาะหลังงูสิง	และลิงไหว้ข้าง
หลัง	ในการเล่นลายกลองนี้จะเล่นลายใหญ่	๔	ลาย	ซึ่งจะต้องเล่น	ให้ครบเสียก่อน	๑	จบ	พอเริ่ม
ลายเสือลากหางอีกครั้งก็จะสลับด้วยลายกวางเหลียวเหล่า	 แล้วเริ่มลายไม้ลอดขาสลับด้วยนกเขา
กระพือปีก	 แล้วเล่นลายไก่เลียบครกสลับด้วยลายเคาะหลังงูสิง	 ปิดท้ายด้วยลายกาเต้นก้อนสลับ
ด้วยลายลิงไหว้ข้างหลัง	หรือจะเล่นลายใหญ่สองลาย	สลับด้วยลายสลับ	๒	ลาย	ก็ได้ตามแต่คนจะ
เห็นว่าเหมาะสมสวยงาม	 ในการเล่นลายกลองนี้	 จะเล่นได้คนเดียวหรือสองคนพร้อมกันก็ได้	 แต่
ในการเล่นสองคนพร้อมกันนั้น	 มักจะไม่เล่นลายไก่เลียบครกและลายการเต้น	 เพราะเล่นยากมาก	
ส่วนลายอื่น	ๆ	นั้น	เล่นได้เหมือนเล่นคนเดียว

โส้ทั่งบั้ง
การละเล่นโส้ทั่งบั้ง	ได้ก่อกำาเนิดขึ้นมาจากพิธีเยาคนป่วย,ลงสนาม(แซงสนาม)และพิธีเจียสะลามา
ประยุกต์รวมกัน	เหตุที่นำามาประยุกต์เข้าด้วยกันก็เหตุดังนี้
๑.	 เพื่อให้เป็นรูปขบวนที่สวยงาม
๒.	 พิธีทั้ง	๓	ที่กล่าวมาข้างต้น	จะทำาลอย	ๆ	ไม่ได้	เพราะเป็นพิธีเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษของ
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ชาวโส้	ซึ่งชาวโส้ถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ ์

“โส้ทั่งบั้ง”	ชาวโส้	เรียกว่า	“โทรำ	อะติ่	อึเกา”	ซึ่งแปลว่า	โส้ทั่งบั้งนั่นเอง	แต่ใช้คำาว่า	อะติ่	อึเกา	
คนทั่วไปจะไม่เข้าใจ	จึงใช้คำาว่า	“โส้ทั่งบั้ง”

อาหาร 
อาหารชาวโส้	เนื้อสัตว์	ปลา	ดอกกระเจียว	ไข่มดแดง		หน่อไม้	เห็ด	ผักหวาน		แมงแคง	จิ้งหรีด	
จักจั่น	กบ	เขียด	แล้วแต่จะหาได้ตามสภาพพื้นที่	
ภูมิปัญญา		การทอผ้ายก	การหมักเหล้าเป็นภูมิปัญญาของชาวโส้		มีการหมักเหล้า	ถึง	๓	แบบ	
คือ	เหล้าไห	เหล้าโท	และ	เหล้าก้อง	ซึ่งทำาจาก	การหมักยอดข้าว	และปลายข้าว	
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อาข่า
ชื่อชนเผ่าพื้นเมือง
ที่ตนเองเรียก	ที่คนอื่นเรียก:	ทั้งภาษาไทย	และEnglish)	ชื่อที่ตนเองเรียก	
อ่าข่า	 (Aqkaq)
ชื่อที่คนอื่นเรียก	ภาษาไทย	อาข่า	ภาษาอังกฤษ	Akh

ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน/ถิ่นที่อยู่
	 ชนเผ่าอาข่า	มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่บริเวณภูเขาสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตก
เฉียงใต้ของประเทศจีน	ปัจจุบันชาวอาข่ามีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่บริเวณมณฑณยูนนาน
ของประเทศจีน	โดยเฉพาะแคว้นสิบสองปันนา		นอกจากนี้ยังมีประชากรชาวอาข่ากระจายอยู่ใน
ประเทศต่าง	ๆ	บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ได้แก่	ประเทศลาว		พม่า			เวียดนามและไทย	ซึ่ง
มีประชากรโดยรวมทั่วโลกประมาณ	8	แสนคน	ชนเผ่าอาข่าได้เคลื่อนย้ายเข้ามาสู่ประเทศไทย
เมื่อประมาณ	120	ปีที่แล้ว	กระจายอยู่ในพื้นที่	7	จังหวัดทางภาคเหนือของไทย	ได้แก่	จังหวัด
เชียงราย	เชียงใหม่	พะเยา	ลำาปาง	แพร่	ตากและเพชรบูรณ์		อาข่าในประเทศไทยมีอยู่	8	กลุ่ม	
คือ		อู่โล้		UQ		LOR,		ลอมี้			LAW	MIR,		อู่	บยา	UQ		BYAQ	,	หน่าคะ	NAQ	KAR	อาเคอะ	
AR		KER,		อาจ้อ	AR		JAWR	,	อู่พี	UQ	PI	และ	เปียะ	PYAVQ	มีจำานวนประชากรในประเทศไทย
ประมาณ	70,000	คน		อาศัยอยู่มากที่สุดในจังหวัดเชียงราย	
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ระบบครอบครัวและเครือญาติ 
	 โครงสร้างครอบครัวของชนเผ่าอาข่า	
ผู้ชายถือเป็นหัวหน้าครอบครัว	และมีการขยาย
ครอบครัวออกทางผู้ชาย	 เน่ืองจากผู้ชายจะ
เป็นผู้สืบสายวงศ์ตระกูลของครอบครัว	 ดังนั้น
ชนเผ่าอาข่าจึงมีการสืบสายโลหิต	โดยมีการนับ	
ลำาดับชื่อบรรพบุรุษ	อาข่าเรียกว่า	จึ	 (Tseevq)	
โดยมีชื่อผู้ชายเป็นหลัก	 ฉะนั้นผู้ชายชนเผ่า
อาข่า	 จึงมีความจำาเป็นท่ีต้องเรียนรู้ลำาดับชื่อ
ของบรรพบุรุษ	 ตลอดจนพิธีกรรมประเพณี
ของครอบครัว	 เพื่อจะได้นำาไปใช้และถ่ายทอด
สืบทอดให้กับน้องหรือลูกหลานต่อไป	

ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม
	 วิถีชีวิตที่ดำาเนินมานานกว่า	 	 2,700		

กว่าปี		แม้อาข่าไม่มีภาษาเขียน		แต่มีพิธีกรรม
และประเพณี	 	 ที่อาข่าเรียกว่า	 “แดะย้อง	 ซี้
ย้อง”	Daevq	Zanr	Xir	Zanr	ไม่น้อยกว่า	21	
พิธีกรรม	 เป็นเครื่องมือดำารงชีพ	 มีสุภาษิต	 คำา
สอน			เรียกว่า	“อ่าข่า	ด่อด่า”	Aqkaq	Dawq	
daq		มี	กฎระเบียบข้อบัญญัติ	(กฎหมาย)	เรียก
ว่า	 “ย๊อง”	 Zanr	 	 	 ซึ่งทั้งหมดเป็นที่มาของ
การมี	 ศาสนา	 ที่เรียกว่า	 	 “อ่าข่าย๊อง”Aqkaq	
Zanr	 	 ถือเป็น	 คัมภีร์	 ของชนเผ่าอาข่า	 โดย
มี	 ความเชื่อ	 ที่เรียกว่า	 “นือ	 จอง”	 Nee	 Jan	
และนับถือองค์เทพต่างๆ	 	 หลายองค์	 อาทิเช่น	
เทพแห่งดิน	 เทพแห่งน้ำา	 	 เทพแห่งภูเขา	 	ฯลฯ		
โดยมีองค์เทพสูงสุดเรียกว่า	 “อ่าเผ่ว	 หม่ีแย้”	
Aq	 Poeq	 Miq	 Yaer	 	 	 เป็นที่เคารพกราบ
ไหว้บูชามาจนถึงปัจจุบัน	 	 	 ประเพณีของชน

เผ่าอาข่ามีความผูกพันเกี่ยวโยงกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแทบทั้งสิ้น	 ประเพณีที่เป็นที่
รู้จักของบุคคลทั่วไป	 ได้แก่	 ประเพณี	 “ขึ่มสึ	
ขึ่มมี้	 อ่า	 เผ่ว”	 (Khmq	 seevq	 khmq	 mir	
aq	 poeq)	 หรือประเพณีชนไข่แดงเป็นส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่	 และยังเป็นวันคล้ายวัน
เด็กของอาข่าอีกด้วย	 	 	 มีขึ้นในช่วงกลางเดือน
เมษายน	ประเพณี	“แย้	ขู่	อ่าเผ่ว”	(Year		kuq		
aq	 poeq)	 	 หรือประเพณีโล้ชิงช้าเป็นการ
เฉลิมฉลองและขอพรจากเทพเจ้าให้พืชพันธุ์
ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์	มีขึ้นในช่วงปลายเดือน
สิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน	 ประเพณี“คะ	 ท๊
อง	 อ่าเผ่ว”(	 Kar	 tanr	 aq	 poeq)	 หรือ	
“ปีใหม่ลูกข่าง”คือพิธีเฉลิมฉลอง	 การเปลี่ยน
ฤดูกาลทำามาเลี้ยงชีพ	 มีขึ้นเป็นประจำาทุกเดือน
ธันวาคมของทุกปี	

การทำามาหากิน และวิถีการผลิตพื้นบ้าน
	 อาชีพหลักของอาข่าคือการทำาการ
เกษตร	 	 พืชส่วนใหญ่ที่เพาะปลูกเป็นพืชไร่เช่น	
ข้าว	 ข้าวโพด	 และพืชผักสวนครัวอื่นๆ	 	 เพื่อ
บริโภคและประกอบพิธีกรรม			ส่วนที่เหลือจะ
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แบ่งไว้สำาหรับขายหรือแลกเปลี่ยน	 	 การเลือก
ทำาเลและพ้ืนที่ทำาการเกษตรน้ันจะใช้ความเชื่อ
และพิธีกรรมเป็นหลักในการตัดสินใจ	 โดยปกติ
จะอยู่ไกลจากชุมชนไม่น้อยกว่า	3-5	กิโลเมตร	
วิธีการปลูกพืชนั้นจะมีการผสมเมล็ดพันธ์ุต่างๆ
ผสมคลุกเคล้ากับเมล็ดพันธ์ุข้าวและปลูกพร้อม
กัน	 	 ฉะนั้นไร่ข้าวของอาข่าจะมีพืชพันธุ์นานา
ชนิดผสมอยู่ด้วย	 นอกจากน้ีอาข่ายังนิยมปลูก	
พืชผักสวนครัวไว้บริเวณรั้วหลังบ้านของตน	
ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการบริโภค	 และอาข่ายังมี
วิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ	เช่น	สมุนไพร	ผัก
ป่าตามฤดูกาล	 และการล่าสัตว์เพื่อยังชีพอีก
ด้วย

มรดกทางวัฒนธรรม
	 ชนเผ่าอาข่าเป็นชนเผ่าหนึ่งที่มีมรดก
ทางวัฒนธรรมที่ดีงามและมีคุณค่า	 ทั้งที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม	 ในรูปแบบของแนวคิด
และแนวทางปฏิบัติ	มากมาย	เช่น	ศาสนสถาน	
โครงสร้างการปกครอง	 	 ความเชื่อในการจัด
ตั้งชุมชน	 การสร้างบ้านเรือน	 การเลือกพื้นที่
เพาะปลูก	 การเลือกคู่ครอง	 กระบวนการผลิต
เครื่องนุ่งห่ม	ศิลปะการแสดง	ศิลปะในการปรุง
อาหาร	 การรักษาและบำาบัดโรคด้วยสมุนไพร
และพิธีกรรม	 ภาษา	 และการแต่งกาย	 ฯลฯ	
โดยมีการสืบทอดถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ตามวิถีชีวิต	
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บทสรุปส่งท้าย
	 การดำารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของอาข่าที่ดีงามนั้น	นับวันยิ่งยากมากขึ้น	ด้วยปัจจัยต่าง	
ๆ	 มากมาย	 ที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 การศึกษา	 กฎหมาย	
ค่านิยม	 ศาสนา	 และความเชื่อ	 ฯลฯ	 สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการสูญสลายของวิถีชีวิต	 องค์ความรู้ภูมิปัญญา	 และวัฒนธรรม	 เช่น	 คนรุ่นใหม่
ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น	ได้เข้าถึงความเจริญมากขึ้น	แต่ในทางกลับกันองค์ความรู้ภูมิปัญญา	ความ
เป็นตัวตนกลับลดลง	ทำาให้วัฒนธรรมชนเผ่าเดิมที่เคยมีมาได้ค่อยเลือนหายไปพร้อมกับชนรุ่นหลัง
ที่พัฒนาตนเองกลายเป็นคนเมือง	 อย่างไรก็ตามหวังว่าปัญหาเหล่านี้จะถูกให้ความสนใจ	 และถูก
แก้ไข	จากทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	เพื่อดำารงไว้ซึ่งความเป็นพหุวัฒนธรรมของประเทศไทยสืบไป



110		  •  www.facebook.com/IMNThailand

อูรักลาโว้ย
ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน/ถิ่นที่อยู่
	 อุรักลาโว้ย	 มีความหมายว่า	 “คน
ทะเล”	 มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า	 ในอดีตชาวอุ
รังลาโว้ยอาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาฆูนุงฌึไร	 ใน
แถบชายฝั่งทะเลในรัฐเกดะห์	 (ไทรบุรี)	 จาก
นั้นก็เร่ร่อนเข้ามาสู่ในน่านน้ำาไทย	 แถบทะเล
อันดามัน	
	 ชาวอุรังลาโว้ยเชื่อกันว่าเกาะลันตา
เป็นสถานที่แรกที่ชาวอุรังลาโว้ยตั้งถ่ินฐาน	
เปรียบเสมือนเมืองหลวงของพวกเขาเลยที
เดียว	 แต่พวกเขาก็ยังอพยพเร่ร่อนอยู่เรื่อยๆ	
โดยโยกย้ายไปตามหมู่เกาะต่างๆ	 และตั้ง
ถิ่นฐานที่เกาะนั้นๆ	 และกลับมาที่เดิม	 แต่ทุก
กลุ่มยังคงมีความสัมพันธ์ไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ	

ถือว่าเป็นสังคมเครือญาติใหญ่
ปัจจุบันชาวอุรังลาโว้ยอาศัยอยู่บริเวณเกาะสิ
เหร่	 หาดราไวย์	 แหลมหลาเหนือ	 และบ้านสะ
ปำา	 ในจังหวัดภูเก็ต	 เกาะพีพี	 เกาะจำา	 เกาะปู	
เกาะไหว	 และเกาะลันตาใหญ่	 ในจังหวัดกระบี่	
ไปจนถึงเกาะอาดัง	เกาะหลีเป๊ะ	
เกาะบุโหลน	และเกาะราวี	จังหวัดสตูล
ระบบครอบครัวและเครือญาติ 
	 วิ ถี ชี วิ ต ช า ว อุ รั ง ล า โ ว้ ย ใช้ ชี วิ ต
ครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว	 โดยฝ่ายชาย
จะเข้าอยู่กับครัวเรือนฝ่ายหญิงชั่วคราว	 ก่อน
แยกเป็นครอบครัวเดี่ยวเมื่อถึงเวลาสมควร	

ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม
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				 ชาวอุรักลาโว้ยนั้นนับถือผีบรรพบุรุษ	
และสิ่งเหนือธรรมชาติว่ามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต	
“โต๊ะหมอ”จะเป็นผู้นำาในการทำาพิธีกรรมต่างๆ	
เช่นพิธีลอยเรือ	พิธีแก้บน	เป็นต้น
	 ทุกครึ่งปีในเดือนหกและเดือนสิบเอ็ด	
ไม่ว่าชาวอุรังลาโว้ย	
จะกระจัดกระจายอยู่ที่ใด	 พวกเขาก็จะกลับ
มายังถิ่นฐานเดิมเพื่อเข้าร่วมในพิธีลอยเรือ	 หรือ	
“เปอลาจั๊ก”	ในวันนั้นที่ชายหาดจะมีการบรรเลง
รำามะนา	 เสียงเพลง	 การร้องรำา	 การเล่นรองเง็ง	
ตลอดจนการดื่มฉลองพิธีการในวาระอันสำาคัญ
ของชาวอุรังลาโว้ย

				อย่างไรก็ตาม	จากความเชื่ออันนี้ย่อมสะท้อน
ให้เห็นว่า	 ชาวเลอูรังลาโว้ย	 ในอดีตเคยได้รับ
อิทธิพลของศาสนาอิสลามเช่นเดียวกับชนชาติใน
ตระกูลมาลายิกทั้งหลาย	

การทำามาหากิน และวิถีการผลิตพื้นบ้าน
	 ชาวอุรังลาโว้ยยังชีพด้วยการท่องเรือ
ตามหมู่เกาะ	 กลุ่มละ	 ๕-๖	 ลำา	 บางครั้งพวก
เขาก็จะขึ้นเกาะมาเพ่ือหาของป่า	 แต่ส่วนใหญ่
จะล่าสัตว์ทะเลด้วยเครื่องมือง่ายๆอย่าง	 ฉมวก	
สามง่าม	 เบ็ดพวกเขามีความสามารถในการดำา
น้ำาทะเลลึกเพื่อแทงปลาหรือจับกุ้งมังกรด้วย
มือเปล่าและดำาน้ำาเก็บหอยจากก้นทะเล
มรดกทางวัฒนธรรม

ภาษา
ตามตำ านาน เ ล่ าว่ าชาวอุ รั ง ลา โว้ ย เคย มี
บรรพบุรุษเดียวกับชาวมอแกนและเป็นกลุ่ม
ชาติพันธ์ุท่ีเร่ร่อนในทะเลมานาน	 พวกเขาใช้
ภาษาอูรังลาโว้ยเป็นภาษาพูด	 เป็นภาษาที่แตก
ต่างกับกลุ่มมอแกนและมอแกลน	 แม้จัดอยู่ใน
ตระกูลออสโตรนีเชียน	 นอกจากนี้ภาษาอูรังลา
โว้ยยังใกล้เคียงกับภาษามาเลย์อีกด้วย
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บรรณานุกรม

กะเหรี่ยง  
รายงานผลการวิจัย	การใช้ภูมิปัญญษท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก
หลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนตามจารีตประเพณี	สมาคม	IMPECT

กูย 
ที่มา		๑.	http://www๒.sac.or.th/archives/๒๕๕๒/ethnic/
							๒.	เอกสาร	จากคณาจารย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	จัดส่งให้	สำานักงานคณะกรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ			วันที่๕	เมษายน	๒๕๕๓	เพื่อใช้ในการจัดงาน	มหกรรมนานาชาติ:	ธ	ทรง
ปกเกล้าฯ	จากขุนเขาจรดทะเล	ระหว่างวันที่	๑-๕	พฤษภาคม	๒๕๕๓	ณ	ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย	สำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	กรุงเทพมหานคร
ตรวจทานข้อมูลโดย		ว่าที่	ร.ต.	สมโภชน์		ดาศรี

ขมุ
สุวิไล	เปรมศรีรัตน์.	2541.	สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์	:	ขมุ	.	กรุงเทพฯ	:	สหธรรมิก

คะฉิ่น
ผู้ให้ข้อมูล	นายอนุชาติ	ลาพา	และนางสาวกาญจนา	มะหรั่น

ชอง
https://minolityofthailand.wordpress.com/category
ผู้ให้ข้อมูล		นายเฉิน	ผันผาย

ญัฮกุร
ที่มา		๑.	ที่มา	http://www๒.sac.or.th/archives/๒๕๕๒/ethnic/
								๒.	เอกสารจาก			ชาวญัฮกุร			ชุมชนบ้านน้ำาลาด	จ.สกลนคร		จัดส่งให้	สำานักงานคณะกรม
การวัฒนธรรมแห่งชาติ		วันที่๕	เมษายน	๒๕๕๓	เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการ	ในงาน	มหกรรม
นานาชาติ	ธทรงปกเกล้าฯ	จากขุนเขาจรดทะเล
									๓.	อัจฉรา		ภาณุรัตน์		และคณะ	.”ภูมิไทย	ชุดไทย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”	สำานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ		กรุงเทพ,	๒๕๔๙	งานวิจัย	เอกสารโรเนียว
ดาราอาง
ผู้ให้ข้อมูล		นางสาวฆีลา	กวาน

ไตหย่า
ผู้ให้ข้อมูล	ดร.	เลหล้า		ตรีเอกานุกุล
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ไทยทรงดำา
ผู้ให้ข้อมูล	นางขวัญเมือง		เรียนผง

ไทเขิน
ผู้ให้ข้อมูล		นายอินทร	แก้วพรหม

ไทยยวน
ผู้ให้ข้อมูล	ดร.อุดม	สมพร

ไทใหญ่
เอกสารอ้างอิง
1.	 เสมอชัย	พูลสุวรรณ.	รัฐฉาน	(เมืองไต):พลวัติของชาติพันธุ์ในบริบทประวัติศาสตร์และ
การเมืองร่วมสมัย.	กรุงเทพฯ:ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	(องค์การมหาชน),	2552.	หน้า	66
2.	 บรรจบ	พันธุเมธา.	ไปสอบคำาไทย.	หน้า	94
3.	 ไปสอบคำาไทย	หน้า	100
4.	 ไปสอบคำาไทย.	หน้า	80
5.	 ไปสอบคำาไทย	.	หน้า	100
6.	 ไปสอบคำาไทย	หน้า	100
แหล่งข้อมูลอื่น
•	 H.R.H.	Prince	Hso	Khan	Pha	of	Yawnghwe
•	 Shan	Relief	Foundation
•	 Shan	Human	Rights	Foundation
•	 Shan	Women’s	Action	Network	(SWAN)
•	 Shan	language	page	from	Ethnologue	site
•	 Photos	of	Shan	State	Army-South	(SSA-S)	military	outposts	along	the		
	 border	of	Thailand,	Chiang	Rai	province
•	 Help	without	Frontiers
•	 Shan	Tradition	Rules	in	a	Northern	Thai	Town	Sai	Silp,	The	Irrawaddy,		
	 April	5	2007
•	 http://www.claudiawiens.com/englisch/vorlage_e.html	Claudia	Wiens,	a		
	 photo	essay	about	tribal	people	in	Shan	State
•	 Thai	Yai	cultural	dance	at	Mae	Hong	Son,	Thailand

ไตยอง
ผู้ให้ข้อมูล		สมาคมชาวยอง	จังหวัดลำาพูน	
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ปลาง
ผู้ให้ข้อมูล		นายประสิทธิ์		ธงทัศวรรธนะ
Joshua Project (www.joshuaproject.net/people)

ภูไท
แหล่งข้อมูล
๑.	http://www๒.sac.or.th/archives/๒๕๕๒/ethnic/
๒		อัจฉรา		ภาณุรัตน์		และคณะ	.”ภูมิไทย	ชุดไทย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”	สำานักงานคณะ
กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ		กรุงเทพ,	๒๕๔๙	งานวิจัย	เอกสารโรเนียว
๓		สารานุกรมวัฒนธรรมไทย	ภาคอีสาน	เล่ม	๑๕.	๒๕๔๒	

ม้ง
http://www.xn--12cl7cd0co7cwbg9shi.com/
ดร.ลิ	ติ่ง	กุย	(Dr.Li	Ting	Gui)	อ้างโดยเลอภพ	(2536)
รายงานผลงานวิจัย	ภูมิปัญญาชนเผ่าในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามจารีตประเพณี	
สมาคม	IMPECT	

มละบริ
แหล่งข้อมูล:	
www.bloggang.com	
www.lannabiketrip.com	
รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล	โดย	คุณนิตยา		เอียการนา

มอแกน
ให้ข้อมูลโดย	คุณดวงจิตต์		ปราบสมุทร

มอแกลน (Moklen)
ให้ข้อมูลโดย	คุณอรวรรณ		หาญทะเล

มอญ
แหล่งข้อมูล	
-	สุจริตลักษณ์	๒๕๓๘,	น.๔-๗)
-	http://www.thapra.lib.su.ac.th
-	http://www๒.sac.or.th/archives/๒๕๕๒/ethnic/
-	พลับพลึง		คงชนะ	และคณะ	.”ภูมิไทย	ชุดไทย	ภาคกลาง”	สำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม-	
-	แห่งชาติ		กรุงเทพ,	๒๕๔๙	งานวิจัย	เอกสารโรเนียว
-	คุณเสกสรรค์		สุขมนตรี
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มันนิ
เรียบเรียงข้อมูลโดย		คุณธภทัร		มณีรัตน์

อิ้วเมี่ยน
ให้ข้อมูลโดย	คุณกิตติศักดิ์		รัตนะกระจ่างศรี

ลเวือะ
หนังสือ	บุญช่วย	ปี	พ.ศ.	๒๕๐๖
เพิ่มเติมข้อมูลโดย	คุณพรชัย		ชมพนา

ลาวกา (ไทยขาว/ลาวพุทธ)
ผู้รวบรวมและบันทึก	:		นายวรวุฒิ		ทองสี		ทัพคล้าย		ต.	ทัพหลวง		อ.	บ้านไร่		จ.	อุทัยธานี

ลาวครั่ง
ผู้เรียบเรียงข้อมูล	
1.	นายอร่าม										กาฬภักดี									ประธานชุมชนบ้านเหนือพัฒนา
2.	สิบตรีประกาศิต			แปลนพิมาย				จนท.ธุรการ	2	เทศบาลตำาบลบ่อกรุ	พ.ศ.	2548

ลาวแง้ว
ผู้ให้ข้อมูล
นางรุจิรา		เชาว์ธรรม	๒๙๘/๑	หมู่	๑		ตำาบลจันเสน		อำาเภอตาคลี		จังหวัดนครสวรรค์

ไทยพวน
อ้างอิงจาก		http://www.nayokcity.com/board/contactus.php
ขอขอบคุณ	ข้อมูลจาก
http://www.sci.riubon.ac.th/chem/lao_thaipuan.html
http://lib/ary.rits.ac.th/il/lop/trad/trad1.html
http://ora.kku.ac.th/Journal/journal1_44/
http://www.sac.or.th/database/ethnic/phuan.html
http://www.ksafe.com/profiles/p_code4/2060.html
Host	Master	&	CEO		NAYOKCITY.COM
รวบรวม	โดย	นาวี	ผาจันทร์	
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โส้ (โทร)
สุรจิตต์			จันทรสาขา,	เมืองมุกดาหาร	(กรุงเทพฯ:	ม.ป.พ.,	2543),	หน้า	95.

อาข่า
สมาคมเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมอาข่าเชียงราย,	ศูนย์พิพิธภัณฑ์ชาวเขา,	สมาคมศูนย์รวมการ
ศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย	(ศ.ว.ท./IMPECT)

อูรักลาโว้ย 
ผู้ให้ข้อมูล	คุณกานดา		ประโมงกิจ

คู่มือปฏิบัติสำาหรับคนทำาสื่อ ว่าด้วยประเด็นชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชีย
จัดพิมพ์โดย	มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย	(AIPP)

ภาพประกอบ 
จากสมาชิกเครือข่ายชนเผ่่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
นักข่าว	เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง	(IMN)






