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บทที ่3 
ววิฒันาการชุมชนม้งหนองหนอย 

 

3.1 ประวตัิศาสตร์ชนชาติม้ง 
ประวติัชาวมง้ไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นหลกัฐานไวอ้ย่างเป็นระบบ แต่กระจดักระจายอยู่ใน

รูปของเร่ืองเล่าผา่นผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในแต่ละชุมชน โดยปรากฏในรูปของนิทานปรัมปรา เทพนิยาย ภาษิต
บทสวดแคน หรือบทสวดพิธีกรรม เป็นตน้ 

บาทหลวงชาวฝร่ังเศสช่ือ เอฟเอ็ม  ซาวีนา (F.M. Savina) ไดเ้ขียนหนงัสือประวติัศาสตร์ท่ี
มีความเก่ียวขอ้งกบัมง้ แต่เขาไม่ไดเ้รียกมง้วา่มง้ หากเรียกวา่ เหมียว (มง้คือ เหมียว) เขาให้ทศันะวา่ 
คนเหมียวไดถู้กกล่าวถึงเม่ือประมาณ 2,700 ปีก่อนคริสตกาล  ในสมยันั้นคนเหมียวไดอ้ยูก่นัอยา่ง
ปรองดอง เม่ือถึงเวลาหน่ึงพวกเขาเร่ิมวิตกกงัวลท่ีจีนไดเ้พิ่มจ านวนประชากรมากข้ึนและไดข้ยาย
อาณาเขตอย่างรวดเร็ว และในท่ีสุดก็เขา้รุกรานคนเหมียว ในระยะแรกปรากฏว่าเหมียวสามารถ
เอาชนะชาวจีนได้ แต่ต่อมาจีนก็สามารถรวมตวักนัภายใตก้ารน าของฮวนหยวน และยกทพัเข้า
โจมตีชาวเหมียวและเป็นฝ่ายเอาชนะเหนือชาวเหมียวท่ีมี เซอโหย่ว เป็นผูน้ าได ้หลงัจากชยัชนะ
คร้ังนั้ น ฮวนหยวนได้กลายเป็นพระจักรพรรดิและได้รับการขนานนามใหม่ว่า หวงต้ี หรือ
จกัรพรรดิเหลือง หลงัจากนั้นชาวจีนกบัชาวเหมียวก็ยงัมีการรบกนัอยู่เร่ือยๆ แถบบริเวณลุ่มแม่
น ้าเหลืองและลุ่มแม่น ้าหวย  

ประมาณศตวรรษท่ี 20 ไม่ไดมี้การกล่าวถึงพวกเหมียวในแถบท่ีราบลุ่มแม่น ้ าเหลืองอีก ซ่ึง
บนัทึกทางประวติัศาสตร์จีนได้กล่าวไวว้่า พวกเหมียวอาจถูกเนรเทศไปตามส่วนโค้งของแม่
น ้ าเหลืองไปจนถึงเขตมลฑลเฉินซี และกานสูในปัจจุบนั และอพยพจากท่ีราบลุ่มแม่น ้ าหวยขา้ม
แม่น ้าน ้าเงิน  มุ่งไปยงัทะเลสาบตงติงและทะเลสาบโปหยางร่อนเร่ไปในมณฑลหูเป่ย  เกียงซี  และ
หูนานในปัจจุบนั  เรียบเลาะเร่ือยมาจนจรดทิวเขาซ่ึงเป็นเขตแบ่งแยกระหวา่งท่ีราบลุ่มแม่น ้ าน ้ าเงิน
จากส่วนท่ีอยูท่างตะวนัตกและพวกเขาก็อาศยัจนถึงมณฑลรายรอบจนถึงมณฑลกีซู ท่ีซ่ึงจีนไม่เคย
รุกรานและเป็นท่ีซ่ึงพวกเขายงัอาศยักนัอยูจ่นถึงปัจจุบนัน้ี 1 

ประมาณกลางศตวรรษท่ี 19 ความสัมพนัธ์ระหว่างจีนกบัมง้เร่ิมเส่ือมถอยลงเร่ือยๆ จาก
การท่ีชาวจีนข่มเหงรังแกชาวมง้มาโดยตลอดจนท าให้เกิดกลุ่มกบฏอยา่งต่อเน่ือง จากการท่ีชาวมง้ 

                                                        
1
 F.M. Savina p.VIII (อา้งในยทุธพงษ ์ สืบศกัด์ิวงศ,์ ความคิดทางปรัชญาในภาษิตมง้, 2546 หนา้ 7-8) 
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ถูกชาวจีนกดข่ีทารุณน่ีเองเป็นสาเหตุให้ชาวมง้ไดพ้ากนัอพยพถ่ินฐานของกลุ่มตนจ านวนหน่ึงมุ่ง
หน้ามาทางใตข้า้มจากเขตภาคใตข้องประเทศจีนเขา้สู่ประเทศเวียตนาม ลาว และประเทศไทยใน
ท่ีสุด  

การเคล่ือนยา้ยของมง้มายงัตอนเหนือของประเทศไทยเกิดข้ึนเม่ือราวปี ค.ศ.1885 โดย
ชาวมง้ไดต้ั้งถ่ินฐานในเขตจงัหวดัตาก และอพยพตั้งถ่ินฐานกระจายในเขตภาคเหนือของไทยใน
หลายจงัหวดัตามแต่วา่ท่ีแห่งใดจะอุดมสมบูรณ์และไม่ขาดแคลนน ้า 2 
 ค าว่า มง้ เป็นค าท่ีใชเ้รียกตนเองของชาวมง้ ส่วนคนพื้นราบมกัจะเรียกชาวมง้วา่  แมว้ ซ่ึง
ชาวมง้ถือวา่เป็นค าท่ีไม่สุภาพและเป็นไปในลกัษณะดูถูกเหยียดหยาม 3  สันนิษฐานว่า ค  าว่า แมว้ 
น่าจะเพี้ยนมาจากค าวา่ เหมียว ในภาษาจีน ซ่ึงเป็นค าพูดท่ีไม่มีความหมายในตวัเอง ส่วนค าวา่ มง้ 
แปลว่า อิสรชน ซ่ึงเป็นค าท่ีมีความหมายในตวัเอง และแสดงถึงลักษณะพฤติกรรมของชาวม้ง
โดยทัว่ไปอีกดว้ย ว่ามีนิสัยใจคอรักอิสระ มีวิถีชีวิตอยู่อย่างอิสระกลางป่าเขา รักษาชาติพนัธ์ุของ
ตนเองอยา่งเขม้แขง็ โดยไม่ชอบพึ่งพาอาศยัคนอ่ืนมากนกั ชาวมง้จึงนิยมให้คนอ่ืนเรียกกลุ่มของตน
วา่ มง้ และไม่ชอบใหใ้ครเรียกวา่ แมว้ เพราะถือวา่เป็นการไม่ใหเ้กียรติและดูถูกเหยยีดหยาม 
 มง้มีอยูด่ว้ยกนั 3 จ าพวก  ไดแ้ก่ มง้ลายหรือมง้เขียว  มง้ขาว และมง้ด า  มง้ลายกบัมง้ด ามี
ลกัษณะภาษาพดูท่ีเหมือนกนั ส่วนพวกมง้ขาวจะมีภาษาพดูท่ีผดิเพี้ยนไปจากมง้ลายตรงท่ีค าพูดบา้ง
เพียงเล็กน้อย ชาวม้งจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเหมือนกัน ชาวม้งลายกับม้งขาวอาจมีแซ่
เดียวกนัหรืออาจมีหลายแซ่ ซ่ึงในแต่ละแซ่จะใชภ้าษาพูดท่ีผิดเพี้ยนกนับา้งในตอนกระท าพิธีเล้ียงผ ี
เช่นออกเสียงเรียกช่ือผผีดิเพี้ยนกนัไปบา้ง 
 ชาวมง้ชอบปกครองกันเองและสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสงบสุข  โดยในแต่ละ
หมู่บา้นจะมีผูก้า้ง  (ผูใ้หญ่บา้น)  ท่ีเรียกตามภาษาของชาวมง้เองวา่   “เฮากะเหล่า”   หรือ  “กะเหล่า” 
ไม่ว่าจะอยู่ดอยลูกไหน  จงัหวดัอะไร  ชาวมง้จะให้ความเคารพนบัถือผูก้า้งหรือเฮากะเหล่าเป็น
อย่างดี  เพราะเป็นผูท่ี้ทุกคนให้ความย  าเกรงและเป็นผูมี้ฐานะดี  คนท่ีจะไดม้าเป็นผูก้า้งจะไดรั้บ
เลือกจากชาวบา้นโดยการลงคะแนนเสียงด้วยปากให้เป็นผูมี้อ านาจในตวั มีหน้าท่ีรับผิดชอบทุก
อยา่งภายในหมู่บา้น หากเกิดมีคดีเร่ืองอะไรเกิดข้ึนในหมู่บา้นผูก้า้งจะเป็นคนตดัส้ินช้ีขาด และเม่ือ
มีเร่ืองใดๆ ก็จะท าการนดัประชุมเพื่อปรึกษาหารือกนัท่ีบา้นของผูก้า้ง 

                                                        
2
  Robert  Cooper, The Hmong, p.15-16  (อา้งในยทุธพงษ ์ สืบศกัด์ิวงศ,์ ความคิดทางปรัชญาในภาษิตมง้, 2546 
หนา้ 9-10) 
3
 ในทศันะผูว้จิยั ค  าวา่ แมว้ เป็นค าเรียกท่ีไม่ใหเ้กียรติชาวมง้ คงเหมือนกบัคนกรุงเทพฯ เรียกคนอีสานวา่ “ลาว” 
ซ่ึงคนอีสานในสมยัก่อนถือวา่ เป็นการเรียกท่ีดูถูกเหยยีดหยามและลดค่าคนอีสานใหต้ ่ากวา่คนกรุงเทพฯ  
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 เน่ืองจากชาวมง้ไดอ้พยพมาจากประเทศจีน จึงมีรูปร่างลกัษณะผิวพรรณรวมถึงภาษาท่ีพูด
มีความคลา้ยหรือเหมือนกบัคนจีน ช่ือของชาวมง้หลายคนจะมีช่ือเหมือนกบัช่ือของคนจีน ผิวเน้ือ
ละเอียดมีสีผิวขาวเหลือง หนงัตาชั้นเดียว แต่ก็มิใช่ท่ีจะเหมือนกบัชาวจีนไปเสียทั้งหมด พวกผูช้าย
ชาวมง้ท่ีอยูต่ามหมู่บา้นท่ีอยูห่่างไกลความเจริญจะชอบไวผ้มแกละหรือผมจุก ซ่ึงส่วนมากจะเป็นผู ้
มีอายมุากแลว้   
 ชาวมง้จะเลือกอยู่บนยอดดอยสูงๆ การสร้างหมูบา้นท่ีอยูอ่าศยัหากมีพื้นท่ีบนยอดดอยไม่
เพียงพอส าหรับการตั้งถ่ินฐานซ่ึงอาจมีจ านวนมากมายหลายครอบครัว ชาวมง้ก็จะท าการสร้าง
บา้นเรือนเพื่อการอยู่อาศยัแบบลดหลัน่กนัลงมาตามความลาดเอียง และยงัคงอยูใ่นอาณาเขตพื้นท่ี
เดียวกนั ประมาณความสูงเม่ือเทียบกบัระดบัน ้ าทะเลแล้วชาวมง้จะสร้างท่ีอยู่อาศยัในความสูง
ประมาณ 3,000 ฟิตถึง 5,000 ฟิต 
 การเลือกสร้างหมู่บา้นในท่ีสูงของชาวมง้นั้นมีเหตุผลหลายประการ เช่น ในอดีตมีการท า
สงครามเพื่อการตั้งรกราก   ซ่ึงก็เป็นความเคยชินต่อแหล่งท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีไดเ้ปรียบท่ีตั้งอยู่
บนพื้นท่ีท่ีสูงกว่าและมีอาหารการกินอย่างเพียงพอจึงยากท่ีผูบุ้กรุกรานจะตีแตกได้ และยงัมีเหตุ
อ่ืนๆ อีก คือ 

ความสูงช่วยใหม้องเห็นและรู้ข่าวสารไดเ้ปรียบศตัรู 
 ความสูง ความหนาวเยน็ ช่วยใหพ้ืชผลท่ีปลูกงอกงามดี 
 ภาคเหนือของประเทศไทยมีเทือกเขาสูงเป็นจ านวนมาก จึงง่ายและสะดวกต่อการอพยพ
สะดวกต่อการตั้งถ่ินฐานท่ีอยูอ่าศยั และการปลูกพืชผล 
 ชาวมง้มีหลกัในการสร้างหมู่บา้นโดยจะยดึหลกักฎเกณฑด์งัน้ี 

1. พื้นท่ีท่ีจะตั้งหมูบา้นจะตอ้งไม่เคยเป็นท่ีตั้งของหมู่บา้นใดมาก่อน เพราะถา้หากท่ีดิน
และบริเวณนั้นอยูดี่ท  ามาหากินดีแลว้ไฉนคนเดิมจึงอพยพยา้ยไปเสีย 

2. ตูเซง -  ตูชี ซ่ึงพ  านกัอยูต่ามยอดเขาสูง พื้นท่ีท่ีตั้งหมู่บา้นจะเป็นท่ีๆ มีภูเขาลอ้มรอบทุก
ดา้นเพื่อจะไดรั้บความคุม้ครองจากผป่ีา 

3. อาศยัธรรมชาติเป็นส่วนตา้นลมพาย ุทั้งในฤดูฝนและฤดูหนาวอนัรุนแรง 
4. พื้นท่ีท่ีตั้งอยูบ่นสันเขา ท่ีตั้งระหวา่งภูเขา 3 – 4 ลูก และเพื่อท่ีจะไดไ้ม่อยูห่่างจากตน้น ้ า

ล าธารมากจนเกินไป 
5. โดยรอบหมู่บา้นจะตอ้งมีท่ีราบอยา่งเพียงพอ เพื่อใหทุ้กครอบครัวจะไดมี้ท่ีท ากิน 
6. หวัหนา้หมู่บา้นจะเป็นผูต้ดัสินใจพิจารณาวา่ท่ีๆ ตนอาศยัอยูน่ั้นมีลกัษณะท่ีดีหรือไม่  4 

                                                        
4
  สมัภาษณ์นายสุรินทร์  นทีไพรวลัย,์ นายชชัวาลย ์ เตชะเลิศพนา, และนายหลี  เตชะเลิศพนา, กมุภาพนัธ์ 2553 
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3.2 ชุมชนชาวม้งหนองหอย 5 
จากการบอกเล่าของผูอ้าวุโสภายในชุมชนมง้ ท าให้ทราบว่า มง้ขาวจากอ าเภอสะเมิง (ผูรู้้

บางท่านบอกว่ามง้ขาวอพยพมาจากอ าเภอหางดง และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อแสวงหาความอุดม
สมบูรณ์บริเวณแถบอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพในเขตต าบลแม่แรมแห่งน้ี)   ไดอ้พยพเขา้มาอยู่ใน
บริเวณแถบน้ี และก่อตั้งชุมชนข้ึนเรียกวา่ บา้นหนองหอย  ซ่ึงปัจจุบนัน้ีไดแ้ยกเป็น 2 หมู่บา้น  คือ 
บา้นหนองหอยเก่า  และบา้นหนองหอยใหม่  แต่ทั้ง 2 หมู่บา้นก็มีความรัก ความสามคัคี และไปมา
หาสู่กนัเสมอ   

ชาวมง้กลุ่มแรกๆ   ท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานท ามาหากินบริเวณบนดอยน้ี เร่ิมจากตระกูลแซ่ย่าง  
(เตชะเลิศพนา) เขา้มาอยูก่่อนประมาณ 1 – 2  ปี  หลงัจากนั้นไดช้กัชวนเครือญาติให้เขา้มาตั้งรกราก
อยู่ด้วยกนั ในปัจจุบนัได้มีแซ่ตระกูลต่างๆ  ตามกนัมาตั้งถ่ินฐานในชุมชน ได้แก่  ตระกูลแซ่ซ้ง  
และแซ่วา่ง โดยตระกลูแซ่ยา่งท่ีมาตั้งรกรากถ่ินฐานอยูก่่อนถือเป็นตระกลูใหญ่ของชาวมง้ท่ีอาศยัอยู่
ในบริเวณพื้นท่ีแถบต าบลแม่แรมน้ี  
 การเลือกพื้นท่ีส าหรับการตั้งเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวมง้นั้น จากการบอกเล่าท าให้ทราบว่า
ก่อนหน้านั้น ชาวมง้ได้มีการท าไร่เล่ือนลอย และมีการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานไปเร่ือยๆ บนดอยสูง
รอบๆ บริเวณเทือกเขาดอยสุเทพแห่งน้ี  ซ่ึงบริเวณแถบน้ีมีความอุดมสมบูรณ์ จึงตั้ งถ่ินฐานอยู่
ประจ า โดยประกอบอาชีพหลกัคือการท าไร่เล่ือนลอยและลกัลอบปลูกฝ่ิน  ซ่ึงเน้ือท่ีส าหรับปลูกฝ่ิน
มีประมาณ 250 ไร่  ท าให้ประชากรมง้ติดฝ่ินเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะพวกผูช้าย  แรงงานท าไร่
และดูแลครอบครัวในขณะนั้นจึงตกเป็นภาระของฝ่ายหญิง ซ่ึงตอ้งท างานหนกัไม่ต่างจากผูช้าย 

กระทัง่ต่อมา ในปี พ.ศ. 2527  ก็ไดมี้โครงการหลวงเขา้มาเพื่อพฒันาชุมชน  เรียกวา่  ศูนย์
พฒันาโครงการหลวงหนองหอย (ก่อตั้งข้ึนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ เป็นเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ า   
เป็นแหล่งก าเนิดล าธาร)   ทั้งน้ีเพื่อลดปัญหาชาวเขาท าลายป่าเพื่อเปิดท่ีดินท ากิน ปลูกฝ่ิน ท าไร่
เล่ือนลอย  และเพื่อส่งเสริมและพฒันาอาชีพดา้นเกษตรโดยแนะน าการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ๆ 
ทดแทนการปลูกฝ่ินและท าไร่เล่ือนลอย สามารถยกระดบัความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีข้ึน  มี
หมู่บา้นในความรับผิดชอบ 5 หมู่บา้น ซ่ึงก่อนหนา้น้ีพื้นท่ีท่ีชาวมง้ใชท้  าการเกษตรจะถูกใชใ้นการ
ปลูกฝ่ิน ปัจจุบนัมีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเขา้มาช่วยเหลือในการจดัการพื้นท่ีเพื่อให้การ
ปลูกพืชเศรษฐกิจไดผ้ลผลิตท่ีดี มีประสิทธิภาพ และยกระดบัชีวติความเป็นอยูข่องชาวมง้ใหดี้ข้ึน 

                                                        
5
 ผูว้จิยัสมัภาษณ์ นายสุรินทร์  นทีไพรวลัย ์ ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองหอย,  นายชชัวาลย ์ เตชะเลิศพนา,  นายซวั     
เตชะเลิศพนา  หมอทรงประจ าหมู่บา้น,  นายเจ่า   เตชะเลิศพนา,  นายตอง  เตชะเลิศพนา,   และนายพา่ง          
เมธาอนนัตก์ลุ ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์-พฤษภาคม 2553 
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 ในปัจจุบนั   ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยไดมี้การแบ่งพื้นท่ีป่าออกเป็น  4   ประเภท  ดงัน้ี      
1) พื้นท่ีท่ีใชส้ าหรับท าไร่ ปลูกพืชผกั   2) ป่าใช้สอย    3) ป่าอนุรักษ์   4) ป่าพื้นท่ีอุทยานซ่ึงมีการ
ปักเขตแนวไวอ้ยา่งชดัเจน   
 ภายในชุมชนหนองหอยจะมีเครือข่ายต่างๆ อาทิเช่น เครือข่ายตา้นภยัยาเสพติด เครือข่าย
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ 
 

3.2.1 ลกัษณะทัว่ไปของชุมชนหนองหอย  
ท าเลทีต่ั้ง 
ชุมชนหนองหอยตั้งยูบ่นดอยสูง  มีความสูงจากน ้าทะเลปานกลางประมาณ 580-1,460 

เมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง  อากาศในช่วงฤดูหนาวจะหนาวจดั  ในฤดูร้อนอากาศจะเยน็สบาย  
สถานท่ีตั้งของหมู่บา้นอยูเ่ลยโครงการหลวงหนองหอยข้ึนไปประมาณ 1-4 กิโลเมตร 
 

ลกัษณะทางกายภาพ 
 การตั้งหมู่บา้น ชาวมง้หนองหอยจะสร้างบา้นเรือนให้อยูบ่นสันเขาตามแนวนอนทาบ
สันเขาไปตลอดทั้งแนวเขา ส่วนในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัลงจะใชท้  าการเกษตร  ชุมชนหนองหอยมี
การสร้างบา้นเรือนทอดยาวตามสันเขา มีการกระจุกตวัของบา้นเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยมีการจดัหาช่วง
พื้นท่ีท่ีเป็นท่ีราบหรือช่วงพื้นท่ีท่ีพอจะสร้างบา้นได ้และมีการสร้างบา้นท่ีกระจายตวัออกเป็นกลุ่มๆ  
ตามความสูงต ่าของภูมิประเทศ  ปัจจุบนัน้ีภายในชุมชน มีสมาชิกครัวเรือนประมาณ 285 ครัวเรือน 
ถือวา่เป็นชุมชนใหญ่ชุมชนหน่ึง  
 ส าหรับภูมิประเทศของชุมชน จะมีสภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาสูง พื้นท่ีของหมู่บา้นจะตั้งอยู่
ตามแนวเทือกเขาถนนธงชยั หมู่บา้นหนองหอยอยูห่่างจากจงัหวดัเชียงใหม่เป็นระยะทางประมาณ 
36กิโลเมตร และเป็นหมู่บา้นท่ีมีรูปร่างคลา้ยกบัตวัหนอนซ่ึงมีอาณาเขต ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดต่อ บา้นโป่งไคร้ 
 ทิศใต ้ ติดต่อ บา้นแม่จิ, ปางไฮ 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อ บา้นแม่ปง, บางบอ้ 

ทิศตะวนัออก ติดต่อ บา้นโป่งแยง 6 
 

                                                        
6
 สมัภาษณ์นายสุรินทร์  นทีไพรวลัย,์ ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองหอย, นายชชัวาลย ์ เตชะเลิศพนา, และนายจีรศกัด์ิ    
เตชะเลิศพนา, กมุภาพนัธ์ 2553 
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เส้นทางคมนาคม 
 

 ภาพที ่2  แผนท่ีเส้นทางคมนาคมเขา้สู่ชุมชนหนองหอย ต.แม่แรม อ.แม่ริม  
 

จากเส้นทางสายเชียงใหม่ – ฝาง ตามทางหลวงหมายเลข 107  เม่ือเดินทางผา่นอ าเภอ
แม่ริม ประมาณกิโลเมตรท่ี 17 จะมีสามแยกให้เล้ียวซ้ายไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1096 ไปสู่
อ าเภอสะเมิง และเม่ือเดินทางไปประมาณ 15 กิโลเมตร จะพบหมู่บา้นโป่งแยง  และมีทางแยกเล้ียว
ขวาโดยสามารถสังเกตดูไดท่ี้ป้ายโครงการหลวงหนองหอยตรงปากทางเขา้ (ดา้นขวามือ) เป็นถนน
คอนกรีต  ซ่ึงเส้นทางค่อนขา้งสะดวก  แต่ทางลาดชนัข้ึนเขาโดยตลอด ก่อนท่ีจะถึงชุมชนจะผ่าน
โครงการหลวงหนองหอยก่อน เน่ืองจากโครงการหลวงตั้งอยู่ก่อนถึงหมู่บา้น   การเดินทางเขา้สู่
ชุมชนหนองหอย   หากตอ้งการความสะดวกควรใชร้ถกระบะ หรือ รถมอเตอร์ไซค ์ 

 เข
า้เมื

อง
    
    
    
    
    
ไป

 อ
 าเภ

อแ
ม่ ริ

ม 
   

ส่ีแยกข่วงสิงห์ (ถ.ซุปเปอร์ฯ) 

                           15 กม. ไปอ าเภอสะเมิง  

ท่ีวา่การ อ.แม่ริม 

บา้นหนองหอย 

 

อ.แม่ริม 
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ลกัษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศของชุมชนหนองหอยจะมีลกัษณะของภูมิอากาศท่ีใกลเ้คียงกนัตลอด

ทั้งปี เน่ืองจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง พื้นท่ีส่วนใหญ่ใช้ท าการเกษตร ดงันั้นภูมิอากาศ
โดยรวมจะคลา้ยคลึงกนัคือเยน็สบายตลอดทั้งปี ภูมิอากาศในแต่ละฤดูเป็นดงัน้ี 
 ฤดูร้อน สภาพภูมิอากาศจะอยูท่ี่ 30 องศาเซลเซียสท่ีเป็นความร้อนสูงสุด 

 ฤดูฝน สภาพภูมิอากาศจะมีฝนตกชุกมาก 
 ฤดูหนาว สภาพภูมิอากาศจะมีอากาศหนาวจดัทุกปี ต ่าสุดประมาณ 4 องศาเซลเซียส 

 
การปกครองภายในชุมชนหนองหอย 

 โดยหลกัการทัว่ไปของการปกครองหมู่บา้นหนองหอยจะมีผูน้ า 2 แบบ คือ 1) ผูน้ า
อาวโุสจะเป็นผูน้ าทางดา้นวฒันธรรมหรือผูน้ าในการกระท าพิธีกรรม  2) ผูน้  าทางการปกครองก็คือ
ผูใ้หญ่บา้น จะเป็นผูท่ี้คอยดูแลเร่ืองท่ีเก่ียวกบักฎหมายบา้นเมืองหรือกฎของหมู่บา้น และหากมีการ
กระท าผดิใดๆ ก็จะมีการเรียกประชุมเพื่อหาขอ้ตกลงกนัในการใชก้ฎของการลงโทษ 

ชุมชนหนองหอย มีผูใ้หญ่บา้นเป็นผูป้กครองสูงสุดภายในหมู่บา้นตามกฎระเบียบของ
ทางราชการ ปัจจุบนัน้ี ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองหอย คือ นายสุรินทร์  นทีไพรวลัย ์  ในขณะเดียวกนัก็
มีการปกครองโดยระบบผูอ้าวโุสประจ าหมู่บา้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้ชาวบา้นโดยทัว่ไป รวมถึงผูใ้หญ่บา้นให้
ความเคารพนบัถือ และยกยอ่งวา่เป็นปราชญช์าวบา้น  

ชุมชนหนองหอย มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่แรม สามารถลง
สมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แรม ประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนมีบตัร
ประชาชน สามารถเลือกตั้งผูน้  าทอ้งถ่ินไดต้ามปกติ 

ชาวมง้เช่ือวา่ในชุมชนตอ้งมีผูน้ าและผูน้ าตอ้งเป็นคนท่ีผูค้นในชุมชนให้ความเคารพ
นบัถือและย  าเกรง ซ่ึงตอ้งมีความเป็นผูใ้หญ่ กล้าคิด กล้าตดัสินใจ และน าพาผูค้นในชุมชนไปสู่
ความเจริญรุ่งเรือง ตลอดจนปกป้องชุมชนจากภยัอนัตรายต่างๆ ได ้ซ่ึงในแต่ละชุมชนหรือหมู่บา้นก็
จะมีการคดัเลือกผูน้ า โดยเลือกจากผูใ้หญ่ท่ีมีผูค้นทัว่ไปเคารพนบัถือประจ าชุมชนหรือหมู่บา้นนั้นๆ 
 แต่เม่ือรัฐเขา้ไปมีบทบาทและอ านาจในชุมชน การเลือกผูน้ าจึงเปล่ียนแปลงไป โดย
ผูน้ าแบบเดิมยงัคงมีอยู ่และทุกคนยงัใหค้วามเคารพนบัถือเหมือนเดิม  แต่จะมีการคดัเลือกผูน้ าแบบ
ใหม่ตามแบบอย่างท่ีรัฐตอ้งการ ซ่ึงผูน้ าแบบใหม่ จะตอ้งเป็นคนท่ีประสานกบัผูค้นในชุมชนได ้
เดินทางไปมาสะดวก ใชภ้าษาไทยไดดี้ สามารถติดต่อประสานงานกบัทางราชการได ้ซ่ึงผูน้ าแบบน้ี
เรียกวา่ พอ่หลวง หรือผูใ้หญ่บา้น นัน่เอง  
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ส าหรับการเมืองระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาตินั้น ชาวมง้มีสิทธิเลือกตั้งเช่นเดียวกบัคน
ไทยโดยทัว่ไป และจะพากนัเลือกคนท่ีรู้จกัและช่ืนชอบเขา้ไปเป็นนกัการเมืองทั้งระดบัทอ้งถ่ินและ
ระดบัชาติ ตามระบอบประชาธิปไตย จะอย่างไรก็ตาม ชาวมง้ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมืองมากนกั ทั้งน้ีเน่ืองจากชุมชนเป็นชุมชนเกษตรกรรม ตอ้งท ามาหากิน ท าไร่ท านา ออกจาก
บา้นตั้งแต่เชา้ และกลบัเขา้บา้นตอนเยน็ จึงเห็นการเมืองเป็นเร่ืองไกลตวั   แต่ถึงเวลาเลือกตั้ง   พวก
เขาก็จะดูวา่นกัการเมืองคนไหนท่ีพอจะรู้จกั หรือเคยเขา้มาหาเสียง หรือมาช่วยเหลือชาวบา้น ก็จะ
เลือกคนนั้น ส าหรับพรรคการเมือง ชาวมง้จะไม่ค่อยรู้จกั และไม่ไดใ้ห้ความสนใจนโยบายพรรค
การเมืองเท่าใดนกั  
 

เศรษฐกจิชุมชน 
อาชีพหลกัภายในชุมชนหนองหอย  คือ  การท าการเกษตรกรรมโดยการปลูกผกั  เช่น   

ผกัสลดั กะหล ่า แครอท และท่ีมีการปลูกเพิ่มเติมในขณะน้ี คือ ชาขียว และองุ่น 
ลกัษณะของการท าเกษตรจะท าในแบบขั้นบนัได เน่ืองจากพื้นท่ีของชาวมง้เป็นพื้นท่ี

สูง และมกัจะท าการเกษตรในช่วงฤดูฝน กบัช่วงฤดูหนาวเท่านั้น ส่วนในฤดูร้อนชาวบา้นมกัพากนั
ออกไปหาพื้นท่ีเพื่อท าการเกษตรใหม่  เน่ืองจากมีปัญหาเก่ียวกบัการขาดแคลนแหล่งน ้านัน่เอง 

ภายในชุมชนมีร้านคา้ขายของช า และร้านขายผลิตภณัฑท์างการเกษตร เป็นตน้ 
ภายในชุมชนมีป้ัมน ้ ามนัเพื่อให้บริการเติมน ้ ามนัส าหรับมอเตอร์ไซค์และรถกระบะ 

เพื่อขนยา้ยถ่ายเทพืชผลทางการเกษตร ซ่ึงรายไดโ้ดยเฉล่ียของชาวมง้ในแต่ละครัวเรือนท่ีไดจ้ากการ
ท าการเกษตรประมาณครัวเรือนละ 70,000 บาท ต่อปี 
 

หน่วยงานภายในชุมชนหนองหอย 
ในชุมชนหนองหอยมีหน่วยงานต่างๆ ภายในหมู่บา้นอยูห่ลายหน่วยงาน ซ่ึงหน่วยงาน

เหล่าน้ีจดัตั้งข้ึนเพื่อใหบ้ริการแก่ชาวมง้ และจดัตั้งข้ึนเพื่อป้องกนัภยัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในชุมชน 
เช่น ภยัยาเสพติด เป็นตน้  ส าหรับหน่วยงานท่ีผูใ้หญ่บา้นร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
ชาวบา้นตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบดูแล ประกอบดว้ย  

1. ศูนยเ์ด็กเล็ก ตั้งอยูภ่ายในชุมชน ปัจจุบนัมีเด็กเล็กประมาณ 60 คน มีครูพี่เล้ียง 1 คน 
2. ศูนยป์ระสานงานป้องกนัยาเสพติด ตั้งอยูท่ี่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย 

ศูนยด์งักล่าวสามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใหล้ดลงตามล าดบั สถานการณ์ดา้นการเสพ
และการคา้ยาเสพติดภายในชุมชนดีข้ึนตามล าดบั 
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3. ศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน ตั้ งอยู่ภายในชุมชน คือ หน่วยงาน อสม. (อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ปัจจุบนัมี อสม. 8 คน) มีการรณรงค์ป้องกนัในด้านสาธารณสุขและ
อนามยัตามท่ีหน่วยงานสาธารณสุขสั่งการเป็นประจ า 7 
  
 สถานทีท่่องเทีย่วตามธรรมชาติ 

มีจุดชมววิอยูเ่ลยชุมชนหนองหอยข้ึนไป เรียกวา่ เส้นทางชมธรรมชาติดอยม่อนล่อง 8  
เป็นจุดชมววิบนหนา้ผาสูงเหนือระดบัน ้าทะเลประมาณ  1,460  เมตร  มองเห็นทิวทศัน์ไดก้วา้ง  ชม
พรรณไมแ้ละดอกไมป่้าหลากหลาย ฤดูหนาวเป็นจุดชมทะเลหมอกท่ีสวยงาม  

สถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึง คือ  ม่อนแจ่ม  สถานท่ีพกัแห่งใหม่ของโครงการหลวง 
ในรูปแบบเตน็ท ์มีความสวยงามมาก สามารถมองเห็นเมืองฝาง และอ าเภอแม่แตงไดอ้ยา่งชดัเจนใน
เวลากลางคืน 

นอกจากน้ี ยงัสามารถเข้าชมพื้นท่ีทางการเกษตร ชมการปลูกพืชผกัเศรษฐกิจ 
ตลอดจนเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์ครงการหลวงไดอี้กดว้ย 

 
3.2.2 วถิีชีวติชาวม้งในชุมชนหนองหอย 

ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยมีวิถีการด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่ว่าจะเป็นดา้นท่ีอยู่
อาศยั การอยู ่การกิน การแต่งกาย และการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตามความเช่ือ ก็เน้นความเรียบ
ง่าย แต่ศกัด์ิสิทธ์ิ ไม่เนน้หนกัในดา้นพิธีรีตองจนเกินไป  

 
ลกัษณะการสร้างบ้านเรือนของชาวม้งหมู่บ้านหนองหอย 

         การสร้างบา้นเรือนของชาวมง้ จะเร่ิมตน้จากการบวงสรวงเจา้ท่ีผีป่าเสียก่อนท่ีจะท าการ
ปลูกบา้น โดยจะตอ้งจดัหากาละมงัเพื่อใส่ขา้วสารแลว้น าเอาไข่ไก่วางบนขา้วสาร จากนั้นจะท าการ
ปักธูปจุดเทียนตรงบริเวณท่ีจะปลูกบา้นเรือน หัวหนา้ครอบครัวก็จะท าการบอกเจา้ป่า เจา้เขา เจา้ท่ี 
เจา้ทาง ภูตผ ีปีศาจ ซ่ึงลกัษณะค าพดูบอกกล่าว จะเป็นไปในการขอขมาลาโทษ ขอท่ีอยูอ่าศยั ไม่ไดมี้
เจตนามาเบียดเบียนผทีั้งหลาย  เม่ือท าพิธีบวงสรวงเสร็จส้ินแลว้จึงจะเร่ิมท าการปลูกบา้นเรือน 

                                                        
7
  สมัภาษณ์นายสุรินทร์  นทีไพรวลัย,์ ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองหอย, นายสิทธิศกัด์ิ สุวรรณโชติ, ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์2 
8
  ต านานขนุวลิงัคะ (วลิงัก๊ะ) กษตัริยช์นชาติลัว๊ะ ปัจจุบนัมีศาลส าหรับกราบไหวบู้ชาท่าน ซึงชาวมง้ถือวา่ท่าน
เป็นผีบรรพบุรุษท่ีคอยปกปักรักษาชาวมง้ใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุขและปราศจากภยัอนัตรายทั้งปวง  
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 ลกัษณะการสร้างบา้นของชาวมง้มี 2 ประเภท คือ 1) มีลกัษณะการผสมผสานโดยใช้
วสัดุท่ีคงทนเช่น หลงัคามุงกระเบ้ืองหรือมุ่งสังกะสี ส่วนตวับา้นจะใชว้สัดุก่อสร้างคืออิฐมอญหรือ
อิฐบล็อก พื้นบา้นจะเทดว้ยปูนเพื่อให้มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 2) หลงัคามุงดว้ยสังกะสี ตวับา้น
ยงัคงใช้วสัดุท่ีท ามาจากไม้หรือไม้ไผ่เป็นฝาก ส่วนพื้นบ้านยงัคงเป็นพื้นดินไม่มีหน้าต่างเพื่อ
ป้องกนัความหนาวเย็นของอากาศและป้องกนัน ้ าฝนท่ีจะสาดเขา้มาภายในตวับา้นซ่ึงก็จะท าให้
พื้นบา้นท่ีเป็นดินเฉอะแฉะได ้ภายในบา้นจะดูมืดไปหมดตรงกลางบา้นจะปล่อยโล่งไวเ้พื่อสะดวก
ต่อการเดินไปมา มีขา้วของอะไรก็จะเก็บไวภ้ายในบา้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้ก็
ตาม การสร้างบา้นเรือนท่ีพื้นบา้นเป็นดินก็เพื่อความสะดวกสบาย เพราะเหตุท่ีวา่ชาวมง้มีความขยนั
ในการท างาน เวลาท่ีจะท าอะไรก็จะออกประตูไปได้เลยไม่ต้องเสียเวลาท่ีจะต้องเดินลงบนัได 
บา้นเรือนของชาวมง้ในชุมชนหนองหอยจะมีลกัษณะ ดงัน้ี 
 ภายในบา้นจะแบ่งพื้นท่ีส าหรับการใชส้อยออกเป็นส่วนๆ คือ ส่วนท่ีเป็นครัวจะมีเตา
ไฟมีโต๊ะนัง่ยาวไวส้ าหรับตอ้นรับแขกหรือไวรั้บประทานอาหารของสมาชิกภายในครอบครัว ใน
ส่วนของห้องนอนนั้นจะกั้นไวอ้ยา่งมิดชิดเป็นสัดเป็นส่วน พืชพนัธ์ต่าง ๆ ท่ีเตรียมไวป้ลูกก็จะเก็บ
วางไวข้า้งเตาไฟหรือท าท่ีเก็บโดยเฉพาะ 
 ชุมชนหนองหอยเป็นชุมชนท่ีความเจริญต่างๆ เขา้ไปไดถึ้ง เน่ืองจากมีโครงการหลวง 
มีเคร่ืองสาธารณูปโภค มีไฟฟ้า มีประปาหมู่บา้น และมีสัญญาณรับโทรศพัท์ บางบา้นจะมีจานรับ
สัญญาณดาวเทียมส าหรับการรับสัญญาณโทรทศัน์ และยงัมีอุปกรณ์เคร่ืองอ านวยความสะดวก
ต่างๆ อีกหลายอยา่ง เช่น หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ เตาแก็ส รถมอเตอร์ไซค ์และรถกระบะ
ท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ 
 การตั้งบา้นเรือนจะสร้างบา้นเรือนติดกนัเป็นกลุ่มย่อยๆ นอกจากจะมีบา้นพกัอาศยั
แลว้ภายในตวับา้นยงัจะเปิดเป็นท่ีโล่งส าหรับขายสินคา้ แต่บางบา้นจะสร้างเป็นร้านคา้เพื่อขายของ
โดยเฉพาะท่ีมีสภาพบา้นแบบเปิดกวา้งและอยูติ่ดถนน จากลกัษณะบา้นเรือนท่ีอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม
ดงักล่าว ภายในหมู่บา้นจะมีทางเล็ก ๆ ท่ีสามารถเช่ือมเขา้หากนัได้ มีสถานท่ีส าหรับเล้ียงสัตว์
โดยเฉพาะสัตวท่ี์เล้ียงไวส้ าหรับน าไปใชใ้นพิธีกรรม ๆ หรือเล้ียงท่ีไวส้ าหรับเป็นอาหาร 
 ด้านอาหารการกินส าหรับชาวมง้ ส่วนมากแล้วจะรับประทานขา้วเจา้มากกว่าขา้ว
เหนียวการท าอาหารโดยทั่วไปจะเป็นแบบง่ายๆ ไม่มีความยุ่งยากในการประกอบอาหาร 
ส่วนประกอบส าคญัในการปรุงอาหารจะมีพริกกบัเกลือเป็นหลกั 
 ดงันั้นจะเห็นไดว้่าเม่ือวฒันธรรมของคนเมืองเขา้ไปถึงภายในชุมชน วฒันธรรมดา้น
สาธารณูปโภคก็เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงมากยิ่งข้ึน มีส่ิงอ านวยความสะดวกมากยิ่งข้ึน วิถีชีวิตของ
ชาวมง้บางอยา่งยงัคงอยูก่บัวฒันธรรมดั้งเดิม แต่จะลดและทอนในส่วนท่ีเป็นขั้นตอนบางขั้นตอนท่ี
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มีความยุ่งยากออกไป ถึงแม้จะดูเหมือนว่าว ัฒนธรรมของชาวม้งในชุมชนน้ีย ังไม่ เกิดการ
เปล่ียนแปลง แต่แทท่ี้จริงแลว้วถีิแห่งการด ารงชีวติของชาวมง้ก าลงัเร่ิมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปท่ีละเล็ก
ท่ีละน้อย เน่ืองจากชาวมง้รุ่นใหม่มีการศึกษาท่ีสูงข้ึนและเพิ่มจ านวนมากข้ึนตามล าดบั กระแส
แนวคิดแบบสังคมเมืองแบบใหม่จะส่งผลกระทบต่อความเช่ือท่ีมีมาแต่คร้ังโบราณอย่างแน่นอน   
ซ่ึงเหล่าผูอ้าวุโสในชุมชนต่างตระหนกัและรับรู้และพยายามให้ลูกหลานสืบทอดภูมิปัญญาและ
ความเช่ือเอาไวไ้ม่ใหข้าดสายและหายสาบสูญไปในท่ีสุด 9 
 

การแต่งกายของชาวม้ง 
 มง้เป็นชาวเขาเผา่เดียวท่ีรู้จกัใช้ปาเต๊ะท าลวดลายบนเส้ือผา้ ซ่ึงผูห้ญิงจะเกลา้ผมมวย
ใหญ่และนุ่งกระโปรงพลีท นิยมใชเ้คร่ืองเงินประดบัประเภทก าไลมือ และก าไลคอ ซ่ึงเส้ือผา้ท่ีสวม
ใส่มีลวดลายสวยงาม และมีราคาค่อนขา้งแพง 
 
 การแต่งกายชุดม้งผู้หญงิ 

1. เส้ือผูห้ญิงมง้จะนิยมในการปักตามขอบชายเส้ือใหมี้สีสันสวยงาม ดงัน้ี 
2. ผา้พนัเอว จะมีจ านวน 2 ช้ิน ดงัน้ี 
      ช้ินท่ี 1 จะเป็นผา้ด าลว้นยาวประมาณ 1 – 2 วา และมีความกวา้งประมาณ 1 คืบ ผา้

พนัเอวจะใชส้ าหรับพนัทบับริเวณขอบกระโปรงกบัชายเส้ือ  
      ช้ินท่ี 2 เรียกวา่ เสย ์ใชพ้นัทบัช้ินท่ี 1 จะมีพูแ่ละลายปักอยูด่า้นหนา้  
3. กระโปรง จะนิยมใช้ผา้ดิบสีขาวท่ีมีความยาวประมาณ 3 – 4 วา มาแต่งลวดลาย

แล้วเย็บติดกับผา้ปัก จากนั้นจึงท าการจับกลีบให้ทั่วทั้ งผืนกระโปรง การสวมใส่จะใช้วิธีพนั
กระโปรงรอบเอวแลว้ใชป้ลายเช้ือทั้ง 2 ดา้นมดัใหแ้น่น  

ปัจจุบนัชุดชาวมง้เขียวของผูห้ญิงได้ท าการประยุกต์ใช้ท่ีแตกต่างไปจากชุดดั้งเดิม  
เน่ืองจากภาวะทางด้านเศรษฐกิจรวมทั้ งการท่ีจะต้องออกไปท าไร่ จึงท าให้ไม่มีเวลาในการ
จดัเตรียมชุดส าหรับสวมใส่ในวนัปีใหม่หรือในวนัท่ีจะกระท าพิธีต่างๆ จากภาวะของเวลาท่ีมีจ  ากดั
และมีน้อยลงนั้นท าหญิงสาวชาวมง้เขียวท าการประยุกต์ใช้การแต่งกายดว้ยการไปซ้ือกระโปรง
แบบส าเร็จรูปท่ีมีขายอยูใ่นเมืองหลวงแลว้น ามาตกแต่งใหส้วยงามในภายหลงั  
 

                                                        
9
  สมัภาษณ์นายสิทธิศกัด์ิ  สุวรรณโชติ, ผูอ้  านวยการโรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์2, นายซวั  นทีไพรวลัย,์       
นายเจง้  นทีไพรวลัย,์ นายสุรชาติ  เตชะเลิศพนา, และนายสุริยา  แซ่ลี, กมุภาพนัธ์ 2553 
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การแต่งกายชุดม้งผู้ชาย 
1. เส้ือม้งชายในแบบดั้ งเดิมนั้นจะใช้ผา้สีด าน ามาปักลวดลายด้วยโทนสีท่ีเน้นสี

ฉูดฉาดเช่น สีส้ม สีฟ้า สีเหลือง โดยจะนิยมปักลวดลายตามขอบชายเส้ือหรือตามขอบแขนเส้ือ 
ลกัษณะของตวัเส้ือจะเป็นแบบเส้ือเอวลอย  ส่วนใหญ่แลว้ผูสู้งอายุของชาวมง้จะนิยมใส่มากกว่า
ชาวมง้รุ่นหนุ่มสาว  

2. เส้ือม้งชายท่ีนิยมสวมใส่ในปัจจุบนั ลักษณะของตัวเส้ือจะเป็นผา้สีด าปักลาย
ฉูดฉาดตกแต่งลวดลายตามท่ีผูส้วมใส่ตอ้งการ  

3. ผา้พนัเอวของมง้ชาย  ตวัผา้จะมีสีด ายาวประมาณ 2 วา และกวา้งประมาณ 1 คืบ 
ดา้นปลายของผา้พนัเอวทั้ง 2 ดา้นจะปักลวดลาย เม่ือสวมใส่ปลายทั้งสองดา้นเขา้มาประกบกนั 

4. กางเกงของมง้ชายจะเป็นผา้พื้นสีด า มีการปักลวดลายใหเ้ป็นดอกต่างๆ ตรงบริเวณ
ปลายขากางเกงทั้ง  2  ขา้ง  ลกัษณะของรูปทรงกางเกงจะมีเป้ากางเกงท่ีค่อนขา้งมีความยาวเป็น
อยา่งมาก 

เน่ืองจากในปัจจุบนัวฒันธรรมในการแต่งกายของชาวมง้ชายเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไป
จากแบบดั้งเดิม ทั้งท่ีเป็นรูปแบบของตวัเส้ือและสีสันของเส้ือผา้สาเหตุก็เพื่อให้เขา้กบัยุคกบัสมยัท่ี
เปล่ียนไปดว้ยเช่นกนั รวมทั้งการท่ีไดรั้บส่ือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ส่ือทางโทรทศัน์ เป็นตน้ อีกทั้ง
จากการท่ีได้ไปพบปะสังสรรค์กบัชาวบ้านในพื้นราบ ก็มีผลท าให้รูปแบบในการแต่งกายของ
ชาวมง้เปล่ียนแปลงไป โดยมีการผสมผสานระหวา่งเส้ือกบักางเกงแบบใหม่ๆ เช่นมีการสวมเส้ือยืด
ใส่กางเกงมง้ หรือใส่เส้ือมง้แต่สวมกางเกงยีนส์ ซ่ึงส่วนมากแลว้ส่ิงดงักล่าวน้ีมกัจะเกิดข้ึนในหมู่
ของวยัรุ่นเป็นส่วนใหญ่  10 

ในกระแสวฒันธรรมท่ีเปล่ียนไปและมีการรับเอาวฒันธรรมสมยัใหม่เขา้มาสู่ชุมชน 
โดยกลุ่มชาวมง้รุ่นใหม่ ท าใหรู้ปแบบการด าเนินชีวติ และการแต่งกายมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
อยูบ่า้ง จะอยา่งไรก็ตาม ชาวมง้ส่วนมากยงัคงรักษารูปแบบประเพณีวฒันธรรมดั้งเดิมเอาไวไ้ดอ้ยา่ง
เหนียวแน่นและร่วมกนัรักษาเอาไวเ้ป็นอยา่งดี และสามารถผสมกลมกลืนกบัวฒัธรรมแบบใหม่ให้
สามารถเขา้กนัไดก้บัวฒันธรรมดั้งเดิมไดโ้ดยท่ีวฒันธรรมเดิมไม่ไดเ้สียคุณค่าไปแต่อยา่งใด 
 

ระบบความเช่ือของชาวม้งหนองหอย 
ชาวมง้ เป็นกลุ่มชนท่ีมีวฒันธรรมประเพณีและภาษาพดูเป็นของตนเอง มีท่ีอยูอ่าศยัอยู่

บนภูเขา ชีวิตความเป็นอยู่จะมีความเจริญไปตามวิถีแห่งวฒันธรรม มีอาชีพท่ีเป็นรายไดห้ลกัจาก
                                                        
10

 สมัภาษณ์นายสุรินทร์  นทีไพรวลัย,์ ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองหอย, นายสุริยา  แซ่ลี, และนายบุญเท่ง โกสินทร์, 
กมุภาพนัธ์ 2553 
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การท าเกษตร ลกัษณะในดา้นของครอบครัวจะเป็นแบบเครือญาติและเป็นชุมชนระดบัหมู่บา้น ซ่ึง
ในแต่ละหมู่บา้นแต่ละเผา่ก็จะมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง และมีความแตกต่างกนัออกไป   แต่ส่ิงท่ี
ทุกเผา่ปฏิบติัเหมือนกนัก็คือ การนบัถือผท่ีีไดสื้บทอดกนัมาจากบรรพบุรุษ  การแต่งงานก็ยงัคงนิยม
แต่งงานกบัคนในเผา่ของตนเองมากกวา่ท่ีจะแต่งงานกบัคนนอกเผา่ แต่ตอ้งไม่แซ่ตระกลูเดียวกนั 
 มง้ในประเทศไทย มีพื้นเพและอาศยัอยู่ในประเทศไทยมามากกว่าร้อยปี  แต่ชาวมง้
ยงัคงมีความเช่ือและมีประเพณีของตนเองอยู ่นัน่ก็คือ ความเช่ือในเร่ืองผี และความเช่ือในเร่ืองขวญั 
ในขณะเดียวกนัก็ให้ความเช่ือถือผูอ้าวุโส โดยให้ความนบัถือว่า คือ ปราชญ์ เป็นผูน้ ามีความรู้ใน
การประกอบพิธีกรรมต่างๆ  
 มง้มีความเช่ือในเร่ืองผ ี นบัถือผผีสมกบัการบูชาวิญญาณของบรรพบุรุษ  และมีระบบ
ความเช่ือในส่ิงต่างๆ ว่าอยู่ภายใตก้ารบงการของอ านาจเหนือธรรมชาติไปเสียทั้งหมด ซ่ึงอ านาจ
เหนือธรรมชาติน้ีสามารถให้คุณและโทษแก่ชาวม้งได้ ทั้ งน้ีอยู่ท่ีการปฏิบัติต่อผีและวิญญาณ
เหล่านั้นวา่ชาวมง้ผูใ้ดหรือกลุ่มใดท่ีกระท าการบูชาถูกตอ้งตรงตามโบราณประเพณีท่ีสืบทอดกนัมา 
 ชาวม้งในชุมชนหนองหอยมีการนับถือผีเป็นส่วนใหญ่ และมีส านักสงฆ์ตั้ งอยู่
ห่างไกลออกไปจากตวัหมู่บา้นทั้งก่อนและเลยห่างไกลออกไปจากหมู่บา้น แต่ถึงแมช้าวมง้ส่วน
ใหญ่จะนบัถือพระพุทธศาสนาตามบตัรประชาชน แต่ก็ไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัพระพุทธศาสนา หาก
ยงัคงรักษาวฒันธรรมบูชาผีและวิญญาณบรรพบุรุษดงัเช่นท่ีเคยปฏิบติัสืบต่อกนัมาเหมือนเช่นเดิม 
ยกเวน้กลุ่มชาวมง้ท่ีหนัไปนบัถือศาสนาคริสต ์ท่ีเช่ือในอ านาจของพระเจา้วา่เป็นส่ิงสมบูรณ์สูงสุด  
มีอ านาจท่ีสุดในฐานะผูท้รงสร้างโลกและมนุษย ์แต่มง้เหล่าน้ีก็ยงัคงกราบไหวผ้บีรรพบุรุษเช่นกนั  
  

3.2.3 อตัลกัษณ์ชาวม้งหนองหอย 
 อตัลักษณ์ คือ ความโดดเด่นเชิงคุณภาพเฉพาะตวัท่ีปรากฏในบุคคล  ชุมชน หรือ
สังคม ซ่ึงในแต่ละบุคคลยอ่มมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีปรากฏในรูปของแนวคิด  วธีิคิด  หรือวิถีปฏิบติัท่ี
แสดงออกมาให้คนอ่ืนไดรั้บรู้ผ่านความเป็นตวัตนของเขา  แต่ไม่ใช่วา่ทุกคนจะสามารถแสดงอตั
ลกัษณ์เฉพาะตวัออกมาได ้  ส่วนชุมชนหรือสังคมในแต่ละทอ้งถ่ิน   ก็ย่อมมีความเป็นอตัลกัษณ์
เฉพาะท่ีเปิดเผยออกมาสู่สาธารณชนในรูปของวิถีปฏิบติัผ่านประเพณีและพิธีกรรมประจ าถ่ิน      
อตัลกัษณ์จึงเป็นส่ิงสร้างของบุคคลหรือสังคมท่ีมุ่งแสดงออกใหค้นอ่ืนรับรู้ถึงความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลหรือสังคมนั้นๆ 11   
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 สญัญา  สะสอง, อตัลกัษณ์ : ภาพสะทอ้นของสงัคมไร้แก่นสาร, 2552 หนา้ 253-268 
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ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยมีรูปแบบการด าเนินชีวติตามวถีิวฒันธรรม และด ารงสังคม
ดว้ยวิถีชุมชนท่ีสืบทอดและปฏิบติัตามจากรุ่นสู่รุ่นเป็นลกัษณะเฉพาะถ่ินของตนเองมาโดยตลอด 
การรักษาขนบแบบแผนน้ีเองคือการรักษาอตัลักษณ์ท่ีเป็นรากเหง้าทางวฒันธรรมเอาไว ้และ
ถ่ายทอดผ่านอนุชนคนรุ่นหลังมาอย่างไม่เวน้วรรค จนกลายเป็นวิถีวฒันธรรมประจ าถ่ินท่ีตอ้ง
ตระหนกัในการดูแลรักษาใหเ้ป็นมรดกทางภูมิปัญญาต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด เราอาจแบ่งอตัลกัษณ์
เฉพาะของชาวมง้ได ้ดงัน้ี 
 

ภาษาม้ง 
 ชาวม้งในชุมชนหนองหอยมีภาษาพูดเป็นของตนเอง โดยมีส าเนียงหลักอยู่สอง
ส าเนียง  คือ ภาษามง้ขาว และมง้เขียวหรือมง้ด า แต่ไม่มีตวัอกัษร ถึงแมว้า่ในปัจจุบนั  ชาวมง้นิยม
ส่งบุตรหลานเขา้มาเรียนหนงัสือในเมือง ปะปนอยูก่บัคนพื้นราบ และมีวิถีชีวิตใกลเ้คียงกบัคนพื้น
ราบทั้งลกัษณะการอยูก่ารกิน การใชภ้าษา คือภาษาไทย กบัภาษาเมือง ตลอดจนการศึกษาไทยภาค
บงัคบัในปัจจุบนัตอ้งให้เด็กเรียนภาษาไทยกลาง เป็นเหตุให้บุตรหลานชาวมง้ไดเ้รียนรู้และซึมซับ
เอาภาษาไทยซ่ึงเป็นวฒันธรรมแบบไทยมาเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต  แต่ผูป้กครองและผูเ้ฒ่าผูแ้ก่
ยงัคงใชภ้าษามง้ในการพดูคุยกนัอยูต่ลอดเวลา และสอนให้บุตรหลานใชภ้าษาถ่ินเป็นภาษาตอบโต้
ส่ือสารระหวา่งกนัภายในชุมชน ยกเวน้ตอ้งพดูกบัคนต่างถ่ิน หรือคนพื้นราบท่ีตอ้งติดต่อส่ือสารกนั 
ภาษามง้จึงยงัคงไดรั้บการถ่ายทอดและมีการพดูคุยส่ือสารในชีวิตประจ าวนัของชาวมง้เป็นปกติ ซ่ึง
นบัวา่เป็นอตัลกัษณ์ส าคญัอยา่งยิง่ประการหน่ึงของชุมชนชาวมง้หนองหอย 12  

 
ความกตัญญูกตเวท ี
ความเช่ือเร่ืองผีบรรพบุรุษ การกราบไหวเ้ซ่นสรวงบูชาผีบรรพบุรุษ แสดงให้เห็นถึง

ความกตญัญูกตเวทีของชาวมง้ว่ามีความหนกัแน่นมัน่คงมาก  ชาวมง้ทุกคนทุกครัวเรือนต่างถือว่า
บรรพ-บุรุษคือผูก่้อร่างสร้างชาติสร้างแผน่ดินไวใ้หลู้กหลานไดอ้ยูอ่าศยัและมีชีวิตอยูอ่ยา่งสุขสบาย  
เพราะฉะนั้นเม่ือท่านล่วงลบัดบัขนัธ์ไปแลว้ จะตอ้งเคารพนบัถือและกราบไหวบู้ชาท่าน ประหน่ึง
วา่ท่านยงัคงมีชีวิตอยู ่นบัเป็นประเพณีท่ีชาวมง้เช่ือถือศรัทธาและปฏิบติัสืบต่อกนัมาอยา่งยาวนาน
โดยไม่ขาดตอน ซ่ึงถือเป็นความกตญัญูกตเวทีท่ียิง่ใหญ่และกลายเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะของชาวมง้ 
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 สมัภาษณ์นายซวั  เตชะเลิศพนา, นายจีรศกัด์ิ  เตชะเลิศพนา, นายเตง็  ถนอมวารี และนายสิทธิศกัด์ิ สุวรรณโชติ, 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์2, กมุภาพนัธ์ 2553 
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ความเคารพธรรมชาติ 
ชาวมง้เช่ือวา่ในธรรมชาติมีผคีอยปกป้องคุม้ครองดูแลอยู ่ผีมีหลายประเภททั้งผีดีและ

ผีร้าย แต่ท่ีส าคญัก็คือ การท่ีชาวมง้เช่ือว่าในสรรพส่ิงมีผีอาศยัอยู ่แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดท่ีมุ่งให้คน
เคารพธรรมชาติ ไม่ล่วงล ้ากล ้าเกินหรือใชธ้รรมชาติอย่างไม่เห็นคุณค่า  จะเห็นไดว้า่ชาวมง้จะกระ
ท าพิธีขอขมาหรือขออนุญาตทุกคร้ังในการใชท้รัพยากรในป่า   เพื่อให้ไดรั้บความปลอดภยัและไม่
ถูกผีท าร้าย  แสดงให้เห็นวา่ชาวมง้มีความเคารพในธรรมชาติ และเน้นการมีวิถีชีวิตอยู่แบบพึ่งพา
อาศยัธรรมชาติเป็นหลกั  
 
  




