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บทที ่4 
ความเช่ือของชาวม้งหนองหอย 

 

ความเช่ือในวถิีชีวติชาวม้ง  
 ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยมีรากฐานวฒันธรรมมาจากความเช่ือท่ีสั่งสมบ่มเพาะสืบทอด
กนัมาจากบรรพบุรุษเป็นเวลายาวนาน โดยความเช่ือทั้งหลายผูกพนัแนบแน่นในวิถีชีวิตอย่าง
แยกกนัไม่ออก  ความเช่ือดงักล่าวปรากฏเป็นโลกทศัน์เชิงอภิปรัชญา ท่ีว่าดว้ยธรรมชาติของโลก 
มนุษย ์และส่ิงเหนือธรรมชาติ  และโลกทศัน์เชิงจริยศาสตร์ ท่ีวา่ดว้ยหลกัความประพฤติปฏิบติัใน
ส่ิงดีงามส าหรับตนเองและชุมชน  ซ่ึงเราอาจแบ่งความเช่ือท่ีเป็นท่ีเป็นโลกทศัน์ดงักล่าวออกเป็น
ประเด็นไดด้งัน้ี  

4.1    ความเช่ือทีเ่ป็นโลกทศัน์เชิงอภิปรัชญา 
 ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยมีความเช่ือเร่ืองผีและขวญัท่ีเป็นระเบียบแบบแผนมาตั้งแต่อดีต 
และสืบทอดผา่นพิธีกรรมต่างๆ มาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงความเช่ือดงักล่าวจดัเป็นโลกทศัน์และชีวทศัน์
เชิงอภิปรัชญา โดยผูว้จิยัขอแยกเป็นประเด็น ดงัน้ี 
 

4.1.1 ความเช่ือเกีย่วกบัชีวติ 1 
ชาวม้งแบ่งชีวิตออกเป็น 2 ส่วน คือ ชีวิตของส่ิงมีชีวิตทั้งหลายท่ีด ารงอยู่ในโลก

มนุษย ์และชีวติหลงัความตายหรือชีวติในโลกแห่งผี แสดงถึงความเช่ือของชาวมง้ท่ีวา่ เบ้ืองหลงัจาก
ชีวติตายไปแลว้ จะไปเกิดในเมืองผ ี ความเช่ือดงักล่าวน ามาสู่ทศันะเร่ืองมีเทพเจา้ผูส้ร้างโลก  มนุษย ์ 
และสรรพส่ิง  ซ่ึงชาวมง้เช่ือว่า เทพเจา้ผูส้ร้าง คือ “เซ้า” (เทพเจา้)  ซ่ึงหมายถึง เทพเจา้ท่ีมีลกัษณะ

                                                           
1
 ผูว้จิยัสมัภาษณ์บุคคลต่อไปน้ี  1) นายสิทธิศกัด์ิ  สุวรรณโชติ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์2         
2) นายสุรินทร์ นทีไพรวลัย ์  ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองหอย  3) นายซวัะ  เตชะเลิศพนา  หมอทรงและผูรู้้ในหมู่บา้น   
4) นายซวั  นทีไพรวลัย ์  5) นายซวา  เตชะเลิศพนา  6) นายแต่ง  พนาวรชยั  7) นายจีรศกัด์ิ  เตชะเลิศพนา           
8) นายเตง็  ถนอมวารี  9) นายพา่ง  เมธาอนนัตก์ลุ  10) นายสุรชาติ  เตชะเลิศพนา  11) นายหวา่ง  เตชะเลิศพนา  
12) นายหย ี เตชะเลิศพนา  13) นายเจง้  นทีไพรวลัย ์ 14) นายเจ่า  เตชะเลิศพนา  15) นายหลี  เตชะเลิศพนา       
16) นายตอง  เตชะเลิศพนา  17) นายตอง  พนาวรชยั  18) นายชชัวาลย ์ เตชะเลิศพนา  19) นายสุริยา  แซ่ลี  ผูรู้้ใน
ชุมชนและศรัทธาในพิธีกรรม  20) นายบุญเท่ง  โกสินทร์ เจา้หนา้ท่ีโครงการหลวงหนองหอย  โดยสมัภาษณ์ใน
ระหวา่งเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2553   
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ยิง่ใหญ่เฉพาะต่างหากจากผีทั้งหลาย  มีฤทธานุภาพ  มีพลานุภาพ  มีความเมตตากรุณา  เป็นเทพเจา้ผู ้
สมบูรณ์สูงสุด  และมีอ านาจเหนือผแีละมนุษยท์ั้งปวง ชาวมง้เช่ือวา่เทพเจา้ไดอ้าศยัอยูบ่ริเวณอ่ืนของ
โลกอ่ืน 2 

       เทพเจา้ผูส้ร้างมีลกัษณะพิเศษโดดเด่นเหนือกวา่ผทีั้งหลายของชาวมง้  จึงไม่น่าจะใช่
ผีท่ีชาวม้งโดยทัว่ไปให้ความเคารพย  าเกรง   เน่ืองจากผีตามความเช่ือของชาวม้ง จะปรากฏใน
ลกัษณะท่ีคอยช่วยเหลือในเร่ืองเก่ียวกบัความไม่สบาย ความเจ็บไขไ้ดป่้วยมากกว่าการสร้างโลก
และมนุษย ์ในการสัมภาษณ์ผูรู้้มง้ทั้งหลาย  ก็ไดรั้บค าอธิบายวา่ เทพเจา้น่าจะเป็นผีเหมือนกนั แต่
เป็นผท่ีีมีฤทธ์ิเดช และสถิตอยูใ่นโลกอ่ืน  จึงไม่มีความผกูพนักบัมนุษยม์ากนกั 3 
  จากการศึกษาของยุทธพงษ์   สืบศกัด์ิวงศ์  4  ซ่ึงเป็นคนมง้ท่ีได้ฟังนิทานมง้บ่อยๆ  
เช่ือวา่   เทพเจา้ในลกัษณะของมง้ ไม่ไดมี้ความหมายท่ีว่าพระผูส้ร้างท่ีมนุษยต์อ้งให้ความย  าเกรง
หรือเป็นท่ีเคารพสูงสุด  เทพเจา้มีความหมายเพียงในทศันะท่ีว่าเป็นท่ีปรึกษาของมนุษยใ์นยามท่ี
มนุษยมี์ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ   ดงัท่ีมีปรากฏในนิทานมง้ทัว่ไป  โดยมีวลีท่ีปรากฏอยูบ่่อยๆ  ใน
นิทานคือ  ไปถามเทพเจา้ หรือ  มูหน่งเซ้า  ซ่ึงเทพเจา้จะเป็นผูร้อบรู้ และช้ีแนะแนวทางให้  และ
บางคร้ังก็แนะวธีิการแบบมีเล่ห์เหล่ียมใชก้ลอุบายใหก้บัมนุษยผ์ูไ้ปถามก็มี 
  นอกจากน้ีเทพเจา้ยงัปรากฏให้เห็นบทบาทในบทสวดพิธีกรรมท่ีเรียกว่า  บทช้ีทาง  
หรือ   เตอ เก๋  หรือ  คั้วเก 5  ซ่ึงเป็นผูก้  าหนดบทบาทใหเ้ทพเจา้มีอ านาจในการสร้างโลกทั้งสองโลก
คือ โลกมนุษย ์ กบัโลกแห่งผแีละสรรพส่ิง  โลกมนุษยมี์มนุษยป์กครองอยู ่ ส่วนโลกแห่งผีมี ยูว่า้ตัว่
เต่งเป็นผูป้กครองคอยควบคุมระเบียบดูแลเหล่าผี   และเป็นผูอ้นุญาตให้เหล่าผีไปเกิดใหม่  หรือ      
เท่อเท๊ียะ โดยมี  จ่ือหยง่ 6  ท าใหม้นุษยต์ายและเป็นผูค้อยก าหนดระเบียบอายขุยัใหก้บัมนุษย ์
               กล่าวกนัว่า เม่ือเทพเจา้สร้างมนุษยคู์่แรกให้มาอยู่ในโลก มนุษยคู์่แรกช่ือ เกา้เอ๊ียะ 
และ เดร่าอง 7 ทั้งสองไม่รู้จกัตาย และจ่ือหย่งไดท้  าให้มนุษยรู้์จกัตายโดยก าหนดอายุไขของมนุษย์
ไว ้
                                                           
2
  ผูว้จิยั : ชาวมง้โดยทัว่ไปทัว่ภาคเหนือมีความเช่ือเร่ืองเทพเจา้ (เซา้) วา่เป็นผูส้ร้างโลกและมนุษยเ์หมือนกนั 

3
 สมัภาษณ์นายซวัะ  เตชะเลิศพนา, นายซวั  นทีไพรวลัย,์ และนายตอง  พนาวรชยั, กมุภาพนัธ์ 2553 

4
 ยทุธพงษ ์ สืบศกัด์ิวงศ,์ ความคิดทางปรัชญาในภาษิตมง้, 2546 หนา้ 63 

5
 บทสวดน้ีเป็นการช้ีทางวญิญาณใหไ้ปอยูก่บัผีบรรพบุรุษ ถา้ไม่มีบทสวดน้ีวญิญาณอาจหลงทางและเร่ร่อนได ้

6
 เปรียบไดก้บั ยมบาล ตามคติความเช่ือของชาวไทยทัว่ไป 

7
 ผูว้จิยั : แนวคิดเร่ืองมนุษยคู์่แรกของมง้ เหมือนกบัแนวคิดเร่ือง อดมั กบั อีฟ ในศาสนาคริสต ์และปู่สงัคะสา 
ยา่สงัคะสี (ปู่สงัไคสา ยา่สงัไคสี) ตามความเช่ือดั้งเดิมของชาวอีสาน ซ่ึงแนวคิดเร่ืองมนุษยคู์่แรกน้ีกระจายอยู่
ทัว่ไปในวถีิวฒันธรรมไทย-ลาว 
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1) ความเช่ือเร่ืองความเป็นมนุษย์ 
  ชาวมง้หนองหอยเช่ือว่า เทพเจา้เป็นผูส้ร้างโลกมนุษย ์โลกแห่งผี และสรรพส่ิง 

โดยก าหนดให้โลกมนุษยมี์มนุษยเ์ป็นผูป้กครอง ส่วนโลกแห่งผีมี “ย ัว่วา่ตัว่เต่ง (ยูว่า่ตวัเต่ง)”  เป็น
ผูป้กครอง  คอยควบคุมกฎระเบียบ ดูแลเหล่าผ ีและเป็นผูอ้นุญาตใหเ้หล่าผไีปเกิดใหม่ โดยมีจ่ือหยง่ 
เป็นผูค้อยก าหนดอายขุยัใหม้นุษย ์ เพราะฉะนั้น ความเช่ือพื้นฐานของชาวมง้จึงถือวา่ มนุษยก์ าเนิด
มาจากการสร้างของเทพเจา้ (เซา้)   

  มนุษยป์ระกอบดว้ยส่วน 2 ส่วน คือ ร่างกาย (รูปธรรม) และจิตใจ (นามธรรม)  
ส่วนร่างกายของมนุษยป์ระกอบข้ึนจากอวยัวะต่างๆ ร่างกายมีการเจริญเติบโต มีการเจ็บป่วย และมี
การแก่ การล้มตาย เส่ือมสลายไปตามธรรมชาติ  ส่วนใจ (เซ๊ีย) คือ ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ซ่ึง
เทียบเคียงไดก้บัเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ตามหลกัเบญจขนัธ์ในพระพุทธศาสนา เพียง
แต่ม้งไม่ได้อธิบายส่วนประกอบของชีวิตมนุษย์แยกแยะลงไปให้ละเอียดลึกซ้ึงเหมือน
พระพุทธศาสนา 

  นอกจากน้ี ชาวมง้ยงัเช่ือวา่ มนุษยมี์ขวญั (ปล่ี)  ประจ าตวั ซ่ึงขวญัเป็นผีประจ าตวั
มาแต่เกิด ขวญัในทศันะของชาวมง้มีลกัษณะเป็นตวัตน มีบุคลิกภาพ มีความรู้สึกเหมือนมนุษย ์อาจ
กล่าวได้ว่าขวญัถอดแบบมนุษย์ออกมาเลยก็ได้  ขวญัตามความเช่ือชาวม้งน่าจะหมายความถึง
วิญญาณตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงต่างจาก ขวญัในภาษาไทยท่ีมีลกัษณะเฉพาะและไม่
น่าจะใช่วิญญาณ เน่ืองจากขวญัคลอบคลุมไปถึงส่ิงไม่มีชีวิตด้วย เช่น ขวญัไร่ ขวญันา เป็นต้น 
ในขณะท่ีวิญญาณ มีอยูเ่ฉพาะในส่ิงมีชีวิตเท่านั้น  ชาวมง้เช่ือวา่ กระบวนการสืบต่อของชีวิต (เสีย) 
สัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัขวญั คือเม่ือขวญัหรือวิญญาณออกจากร่างไปแลว้ ร่างกายก็จะตายหรือส้ินลม
หายใจ 8 

  ความเช่ือเร่ืองชีวติมนุษย์   
  ชาวมง้หนองหอยเช่ือว่า  วิญญาณได้มาปฏิสนธิในร่างกายตั้งแต่เม่ือผูห้ญิงเร่ิม

ตั้งครรภแ์ลว้  หมายความวา่ หากไม่มีวิญญาณซ่ึงเป็นตวัการชีวิตมาปฏิสนธิในครรภม์ารดา  ชีวิตก็
ถือก าเนิดไม่ได ้  วิญญาณจึงเป็นตวัการของกระบวนชีวิตทั้งหมด  นัน่คือ ชีวิตมนุษยอ์าศยัวิญญาณ
เป็นแดนเกิด และสืบทอดมาจากวิญญาณซ่ึงเป็นอีกโลกหน่ึง แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
สองโลกอยา่งชดัเจน 

  เม่ือทารกถือก าเนิดข้ึนมา ก็จะมีการน าเอารกไปฝังไวใ้นบา้น  หากเป็นเพศหญิงก็
จะฝังรกไวใ้ต้เตียงนอน หากเป็นเพศชายก็จะฝังไวท่ี้เสาเอก (เสากลางบ้าน) หรือ เจ้ด๊า (เสา
                                                           
8
  สมัภาษณ์นายซวัะ  เตชะเลิศพนา, นายซวั  นทีไพรวลัย,์  นายจีรศกัด์ิ  เตชะเลิศพนา และนายซวา  เตชะเลิศพนา, 
กมุภาพนัธ์ 2553 
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กลางบา้นน้ีเปรียบเสมือนเสาค ้าฟ้า ซ่ึงค ้าระหวา่งฟ้ากบัดิน ส่วนฟ้าหมายถึงหลงัคาบา้น พื้นบา้นก็
เหมือนพื้นดิน เสาเอกจึงถือเป็นเสาท่ีมีความส าคญัของบา้น) เม่ือทารกอายุได ้3 วนั จะมีการเรียก
ขวญัหรือท าขวญั (ฮู่ปล่ี) ให้ 9 เพื่อบอกกล่าวผีประจ าบา้นให้รับรู้ว่าบุคคลน้ีได้มาเป็นสมาชิกใน
ครอบครัว จะเป็นผูก้  าหนดความเป็นไปของครอบครัวต่อไป ซ่ึงหลกัการน้ีถือวา่ส าคญัมากเพราะจะ
ส่งผลกระทบต่อฟ้าและดิน ในพิธีเรียกขวญันอกจากเพื่อแจง้ให้ผีประจ าบา้นทราบแลว้ ยงั เป็นการ
เล้ียงส่งขอบคุณผีสามีภรรยาคู่หน่ึงท่ีพาวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย ์ เน่ืองจากชาวมง้เช่ือว่า การท่ี
ทารกมาเกิดในบา้นเพราะมีสามีภรรยาผีคู่หน่ึงพาวิญญาณมาเกิด จึงตอ้งท าการเรียกขวญัเพื่อเป็น
การขอบคุณ ไม่ใช่เรียกเพื่อให้วิญญาณมาสิงสถิตในร่างกายเหมือนความเช่ือของสังคมไทย
โดยทัว่ไป  และชาวมง้มีพิธีกรรมหลายพิธีกรรมในการน าทารกมาสู่โลกมนุษย ์ มายงัแซ่ตระกูล 
และครอบครัวของฝ่ายบิดาซ่ึงเป็นผูคุ้มหลกัของสายตระกลูของสังคมมง้ 

  ชาวมง้ถือวา่ ลูกชายเป็นเสาหลกัของบา้น ลูกชายจึงดีกวา่ลูกสาว เม่ือแต่งงานกนั
แลว้ ฝ่ายหญิงตอ้งออกเรือนไปอยูก่บัฝ่ายชาย ต่อเม่ือจะกลบัมาเยี่ยมบา้นตอ้งขออนุญาตสามีทุกคร้ัง 
คติความเช่ือของชาวมง้ถือวา่ ผูช้ายในตระกูลเท่านั้นจึงจะมีสิทธ์ิเซ่นสรวงผีบรรพบุรุษ ผูห้ญิงไม่มี
สิทธ์ิกระท าได ้ยิ่งผูห้ญิงท่ีออกเรือนไปแล้ว ถือว่าเปล่ียนผีไปเป็นคนในตระกูลอ่ืน ก็จะไม่ไดรั้บ
ความส าคญัในกิจกรรมต่างๆ ของตระกลู  การนบัถือผบีรรพบุรุษจึงเป็นการนบัถือผฝ่ีายบิดา 

  เม่ือมีการตายเกิดข้ึน จะตอ้งมีการจดังานศพท่ีบา้นผูช้าย  เช่น เม่ือนาย ก ตาย ลูก
ชายนาย  ก  ตอ้งท าหน้าท่ีจดัการงานศพ ไม่ใช่ลูกสาว  พิธีหลกัของลูกสาวจะมีความส าคญัในวนั 
อวัคัวจือ คือ วนัท่ีแขกผูมี้เกียรติต่างแซ่จะมาร่วมท าความเคารพศพพร้อมกับน ากระดาษเงิน 
(ชวัเต๋อ) มาดว้ย  ซ่ึงลูกสาวจะตอ้งคอยตอ้นรับและดูแลแขกเป็นอยา่งดี   

  เม่ือผูต้ายตายครบ 13 วนัเต็ม จะมีพิธีปล่อยขวญัหรือวิญญาณ (จอปล่ี) การปล่อย
วิญญาณ คือ การให้วิญญาณท่ีประจ าอยู ่ณ หลุมฝังศพไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองใดๆ อีก เพราะถือวา่อยูก่นั
คนละโลกแล้ว และอยู่กนัคนละกฎเกณฑ์  มนุษยเ์ป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ของโลกแห่งผี  และผีก็
เป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ของโลกมนุษย ์แต่ชีวิตในแต่ละโลกก็ตอ้งเคารพซ่ึงกนัและกนั การปล่อย
วิญญาณตามความเช่ือชาวมง้จึงไม่หมายความถึงการปล่อยให้วิญญาณไปเกิด แต่หมายความว่าให้
วิญญาณผูต้ายกบัมนุษยเ์ป็นอิสระจากกนั  อีกความหมายหน่ึง การปล่อยวิญญาณคือ การท่ีคนใน

                                                           
9
  การเรียกขวญั หรือการท าขวญั คือการท่ีหมอทรงบอกกล่าวแก่ผีให้ทราบวา่มีเด็กมาเกิดในแซ่ตระกูล ขอให้ผี
ปกป้องคุม้ครองดูแลรักษา เพื่อใหเ้ด็กเติบโตดว้ยความสมบูรณ์แขง็แรง ไม่มีโรคภยัเบียดเบียน และไม่ประสบกบั
ภยัอนัตรายต่างๆ  ซ่ึงลกัษณะการเรียกขวญั ไม่มีกฎเกณฑท่ี์แน่นอนตายตวัว่าจะตอ้งท่องหรือสวดบทเรียกขวญั
เป็นการเฉพาะ  เป็นแต่เพียงการบอกกล่าวตามความเขา้ใจของหมอทรงแต่ละคน 
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ตระกูลเล้ียงส่งวิญญาณและเล้ียงเพื่อให้วิญญาณผูต้ายเป็นฝ่ายขอบคุณแขกผูม้าช่วยงานและจดังาน
ใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 10 

 

2) ความเช่ือเร่ืองเพศ 
   ชาวม้งหนองหอยเช่ือว่า เพศชายดีกว่าเพศหญิง เพศชายเป็นเสาหลักของ
ครอบครัว เป็นผูน้ าครอบครัว เป็นผูคิ้ดและตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ภายในบา้นทั้งหมด  ส่วนเพศหญิง
จะมีความส าคญันอ้ยกวา่เพศชาย เน่ืองจากในวนัขา้งหนา้ เพศหญิงตอ้งแต่งงานและออกเรือนไปอยู่
กบัฝ่ายชาย การออกเรือนก็คือการเปล่ียนไปถือผีในตระกูลของแซ่อ่ืน จึงไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ตระกูลเดิมอีกต่อไป เพศหญิงจึงไม่ไดเ้ป็นผูถื้อเสาผีหรือเสาเรือน และไม่ไดเ้ป็นผูเ้ล้ียงดูฝ่ายบิดา
มารดาไปจนชัว่ชีวิต กล่าวคือบิดามารดาไม่ไดต้ายในบา้นของลูกสาวตนเอง   นอกจากลูกสาวคน
นั้นไม่แต่งงานและอยูก่บับิดามารดาจนแก่เฒ่า  ชาวมง้มีความเช่ือวา่มีลูกชายคนเดียวดีกวา่มีลูกสาว
ถึง 9 คน  เน่ืองจากว่า ลูกสาวทั้ง 9 คนนั้น เม่ือเติบโตไปแล้วก็ต้องแต่งงานออกเรือนกันหมด 
ในขณะท่ีลูกชายยงัอยูท่ี่บา้นคอยเป็นผูถื้อเสาหลกั อยูดู่แลบิดามารดา และเป็นผูสื้บตระกลูต่อไป 11 
 

3) ความเช่ือเร่ืองวยั 
   ชาวมง้เช่ือว่า เม่ือเป็นเด็ก ย่อมยงัไม่รู้จกัโลกกวา้ง ไม่เขา้ใจชีวิต ไม่รู้ว่าอนาคต
ตอ้งด าเนินไปทางไหน จึงตอ้งศึกษาเรียนรู้ให้มาก เพื่อให้รู้เห็นชีวิตและโลกภายนอก คือสังคม
ภายนอก  ชาวมง้จะสั่งสอนลูกให้เรียนรู้เพื่อเอาตวัรอดและเป็นผูน้ าครอบครัว ทั้งดว้ยการสั่งสอน
ดว้ยวาจาและดว้ยการปฏิบติัให้เห็นและตอ้งปฏิบติัตามท่ีบรรพบุรุษหรือบิดามารดาสั่งสอนอย่าง
เคร่งครัด  ต่อเม่ือเติบโตจะตอ้งยึดถือแบบแผนประเพณีท่ีบรรพบุรุษรักษาสืบทอดเอาไวอ้ย่าง
ต่อเน่ืองไม่ให้ขาดตกบกพร่อง เพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตและครอบครัว ตลอดจนเพื่อให้เกิด
ความความสงบสุขและความสามคัคีของสมาชิกภายในชุมชน 12 
 

4) ความเช่ือเร่ืองครอบครัวและเครือญาติ 
  ชาวม้งเช่ือว่า ครอบครัวคือศูนย์กลางของทุกอย่าง ไม่ได้อาศยัวดัหรือศาสน

สถานอ่ืนใดในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น การไหวผ้ีบรรพบุรุษ เป็นต้น  ชาวม้งนับถือ
ครอบครัวและเครือญาติตามตระกลูหรือแซ่   ซ่ึงจะตอ้งเคารพใหเ้กียรติกนัและกนัตามล าดบัชั้นของ
ญาติอยา่งเคร่งครัด และถือวา่เร่ืองครอบครัวและเครือญาติเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด เพราะผีบรรพบุรุษ

                                                           
10

 สมัภาษณ์นายซวัะ  เตชะเลิศพนา, นายจีรศกัด์ิ  เตชะเลิศพนา และนายซวั  นทีไพรวลัย,์ กมุภาพนัธ์ 2553 
11

 สมัภาษณ์นายซวัะ  เตชะเลิศพนา, นายเจง้  นทีไพรวลัย ์ และนายชชัวาลย ์ เตชะเลิศพนา, มีนาคม 2553 
12 สมัภาษณ์นายพา่ง  เมธาอนนัตก์ลุ, นายสุรชาติ  เตชะเลิศพนา และนายสุริยา  แซ่ลี, มีนาคม 2553 
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เป็นผูส้ร้างตระกลู (แซ่) ข้ึนมา  จะเห็นไดจ้ากประเพณีปีใหม่มง้ ซ่ึงมีการจดังานประจ าปี ชาวมง้ไม่
วา่จะไปท างาน  เรียนหนงัสือ หรือแยกครอบครัวไปตั้งรกรากถ่ินฐานในท่ีแห่งอ่ืน หากไม่มีภาระ
หรือติดธุระจ าเป็นจริงๆ  จะตอ้งกลบับา้นเพื่อเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษและเคารพญาติผูใ้หญ่ดว้ยกนัทุก
คน  ส าหรับในครอบครัว ผูช้ายถือว่าเป็นผูน้ า มีความเป็นใหญ่ และมีอ านาจตดัสินใจในกิจการ
ครอบครัวทุกเร่ือง ส่วนระบบเครือญาติ ก็ถือเอาฝ่ายชายเป็นใหญ่และมีความส าคญัสูงสุด เหนือฝ่าย
หญิงท่ีตอ้งแต่งงานออกเรือนไปถือแซ่อ่ืน 13 
 

5) ความเช่ือเร่ืองชุมชน และสังคม 
 ชาวมง้หนองหอยมีการรวมกลุ่มกนัเป็นชุมชนใหญ่ และเช่ือมัน่ในระบบเครือ

ญาติตามตระกลู (แซ่)  นิยมสร้างบา้นเรือนอยูร่่วมกนัเป็นชุมชนบนภูเขาสูง ท่ีมีทรัพยากรป่าไมแ้ละ
แหล่งน ้ าเพียงพอ จะเห็นไดว้า่เม่ือครอบครัวใดครอบครัวหน่ึงอพยพไปตั้งรกรากถ่ินฐานในท่ีแห่ง
อ่ืน หากสถานท่ีแห่งนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ ก็จะมีการส่งข่าวให้เครือญาติคนอ่ืนๆ มาตั้งรกรากท า
มาหากินดว้ยกนั เพื่อสร้างชุมชนข้ึนมาให้มีความเขม้แข็ง และเพื่อรักษาประเพณีวฒันธรรมตามวิถี
ชีวิตท่ีสืบทอดผ่านคติความเช่ือเร่ืองผีและขวญั (วิญญาณ) ของกลุ่มตนให้เจริญรุ่งเรือง มีความเป็น
ปึกแผน่ และรักษาอตัลกัษณ์แห่งชนชาวมง้ดา้นความเช่ือเร่ืองผีไม่ให้ขาดตอนและสูญหายไปตาม
กาลเวลา 14 
   ชาวมง้ถือว่า บรรพบุรุษเป็นผูส้ร้างชุมชนมง้ให้มีความเจริญรุ่งเรือง  มีระเบียบ
แบบแผน  มีประเพณีวฒันธรรม  มีผูสื้บทอด  มีภาษาเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน  มีผีบรรพบุรุษคอย
ปกป้อง คุม้ครอง ดูแลรักษา ชาวมง้จึงตอ้งปกป้องเผา่พนัธ์ุของตนให้คงความเป็นเอกลกัษณ์และอตั
ลกัษณ์เอาไว ้เพื่อเป็นการเชิดชูและกตญัญูต่อบรรพบุรุษ และเพื่อด ารงรักษาเผา่พนัธ์ุให้เจริญรุ่งเรือง
ต่อไป  

 จะเห็นไดว้า่ ในปัจจุบนั ถึงแมจ้ะมีลูกหลานมง้จ านวนมากเขา้มาท างานและเรียน
หนังสือในเมือง  และเรียนรู้วิถีชีวิตแบบสังคมเมือง  ใช้ชีวิตตามอย่างสังคมเมือง   ตลอดจนน า
วฒันธรรมสังคมเมืองไปกระจายเผยแพร่ในชุมชนของตน  เช่น  รูปแบบการแต่งกาย  การฟังเพลง 
เป็นตน้  แต่ในขณะเดียวกนั ชาวมง้ผูใ้หญ่ก็จะมีการควบคุมดูแลไม่ให้ลูกหลานละเลยวฒันธรรม
ประเพณีของชนเผา่ท่ีสืบทอดกนัมาอยา่งยาวนาน ซ่ึงปรากฏให้เห็นในรูปของประเพณีการเซ่นไหว้

                                                           
13

 สมัภาษณ์นายสิทธิศกัด์ิ  สุวรรณโชติ, ผูอ้  านวยการโรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์2, นายสุรินทร์  นทีไพรวลัย,์ 
ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองหอย และนายชชัวาลย ์ เตชะเลิศพนา,  มีนาคม 2553 
14

 สมัภาษณ์นายซวัะ เตชะเลิศพนา, หมอทรง, นายสุรินทร์ นทีไพรวลัย,์ ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองหอย, นายชชัวาลย ์ 
เตชะเลิศพนา และนายสุรชาติ  เตชะเลิศพนา, เมษายน 2553 
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ผบีรรพบุรุษท่ีลูกหลานทุกคนตอ้งมาร่วมพิธีเป็นประจ าทุกปี ไม่วา่จะไปอยูท่ี่แห่งใดก็ตาม น่ีถือเป็น
การควบคุมพฤติกรรมชาวมง้รุ่นใหม่ดว้ยการปฏิบติัใหเ้ห็นจริง 15 
 

4.1.2 ความเช่ือเกีย่วกบัโลกและธรรมชาติ 
 ชาวมง้เช่ือว่า โลกและธรรมชาติทั้งหลายถูกสร้างข้ึนโดยเทพเจา้ หรือเซ้า ท่านได้
สร้างโลกข้ึนสองโลก คือ โลกแห่งมนุษย์ กบั โลกแห่งผี ซ่ึงทั้งสองโลกต่างก็มีความเก่ียวเน่ือง
สัมพนัธ์ต่อกนัอยา่งไม่อาจตดัขาดแยกอิสระจากกนัได ้ 16 
  โลกตามทศันะของมง้ ไม่ไดห้มายถึงเพียงแผ่นดินท่ีส่ิงมีชีวิตอาศยัอยู่เท่านั้น หาก
หมายถึงระบบจกัรวาลทั้งหมด และหมายถึงโลกแห่งผีดว้ย ซ่ึงโลกแห่งผีด ารงอยูใ่นมิติท่ีทบัซ้อน
กนักบัโลกมนุษย ์และมีกฎเกณฑเ์ช่นเดียวกนักบัโลกมนุษย ์ ชาวมง้เช่ือวา่ มนุษยส์ามารถส่ือสารกบั
โลกแห่งผีไดด้ว้ยการเขา้ทรง โดยมีตวัแทนซ่ึงจะน าขอ้ความ (สาร) จากผีมาสู่มนุษย ์และน าความ
ตอ้งการของมนุษยไ์ปใหผ้ทีราบ โดยตอ้งมีการเซ่นไหวด้ว้ยหมูหรือไก่เป็นการแลกเปล่ียน เพื่อให้ผี
พอใจและช่วยใหม้นุษยส์มหวงัในส่ิงท่ีตอ้งการปรารถนาได ้  
  ชาวมง้ไดแ้บ่งโลกออกเป็นสองโลกซ่ึงโลกทั้งสองมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและ
กนั โดยโลกหน่ึงคือ โลกมนุษย ์ ซ่ึงมง้เรียกวา่ ยา่เจง้ หรือ เด้ียเตต้ี้เหน่ง (โลกแห่งรูปธรรม) ส่วนอีก
โลกหน่ึงนั้นคือ โลกแห่งผ ีซ่ึงมง้เรียกวา่ เยง้เจง้  (โลกแห่งนามธรรม)  ค  าวา่ เยง่ (ยา่) และ เจง้ คลา้ย
กบัค าว่า หยิน หยาง 17  ในภาษาจีน โดยนกัวิชาการดา้นสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเช่ือว่าน่าจะ
หมายถึงหยนิ-หยางตามความเช่ือของจีน  เพราะชาวมง้รับวฒันธรรมจีนมาตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษแลว้  

                                                           
15

 สมัภาษณ์นายสุรินทร์  นทีไพรวลัย,์  ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองหอย, นายชชัวาลย ์ เตชะเลิศพนา, นายสุริยา  แซ่ลี 
และนายสุรชาติ  เตชะเลิศพนา, เมษายน 2553 
16

 ในทศันะผูว้จิยั  แมเ้ทพเจา้ (ผเีจา้หรือเซา้)  จะสร้างโลกแห่งผีและโลกมนุษยใ์หมี้ความผกูพนักนั   แต่ส าหรับ
เทพเจา้เองจะถูกยกไวใ้หอ้ยูใ่นอีกสถานะหน่ึงในโลกอ่ืน ท่ีไม่มีความใกลชิ้ดผกูพนักบัมนุษยม์ากนกั ต่างจากผี
บรรพบุรุษท่ีชาวมง้มีความเคารพศรัทธาและเซ่นไหวเ้ป็นประจ า  ทั้งน้ีน่าจะมาจากความเช่ือพ้ืนฐานของมนุษย์
โดยทัว่ไปท่ีพยายามจะยกส่ิงท่ีกลุ่มตนเคารพศรัทธาใหอ้ยูใ่นสถานะสูงสุด (รวมถึงสถานท่ีสูงสุด) เพื่อเป็นท่ี
เคารพบูชา และไม่ใหผู้ใ้ดลบหลู่ดูหม่ิน 
17

  ผูว้จิยั  :   หยนิ หยาง คือสภาพท่ีตรงกนัขา้มกนัของสรรพส่ิงในลกัษณะความเป็นคู่ เช่น บวก-ลบ มืด-สวา่ง ดี-
ชัว่ เป็นตน้ เพ่ือให้เกิดความสมดุลข้ึนในส่ิงทั้งหลาย โดย หยิน แทนความมืด ความหยุดน่ิง ความอ่อนแอ เพศ
หญิง ส่วน หยาง แทนความสวา่ง ความเคล่ือนไหว ความแข็งแรง  เพศชาย  เป็นตน้  สรรพส่ิงมีการด าเนินควบคู่
ลกัษณะตรงกนัขา้มแบบน้ี 



59 
 

 ชาวมง้ไดแ้บ่งจกัรวาลออกเป็นสองโลกท่ีมีความแตกต่างแบบตรงกนัขา้มกนั กล่าวคือ   
โลกแห่งแสงสว่าง  และโลกแห่งความมืด  โลกแห่งแสงสว่างเป็นโลกทางสสารวตัถุ  เป็นท่ีอยู่อาศยั
ของส่ิงมีชีวติทั้งหลาย  ในขณะท่ีโลกแห่งความมืด เป็นโลกแห่งผ ีตามแนวคิดแบบวญิญาณนิยม 18 
 กล่าวโดยสรุป ชาวมง้หนองหอยเช่ือวา่ธรรมชาติของโลกไม่ไดห้มายถึงเพียงโลกทาง
กายภาพหรือโลกแห่งวตัถุท่ีปรากฏใหเ้ราเห็นและสัมผสัจบัตอ้งไดเ้ท่านั้น  แต่หมายรวมถึงโลกแห่งผ ี
ซ่ึงเป็นโลกท่ีอยู่ในอีกมิติหน่ึงซ่ึงทบัซ้อนกับโลกทางกายภาพอยู่ โลกแห่งผีนั้นมีอิทธิพลเหนือ
แนวคิด และวธีิคิดของมนุษย ์ เป็นโลกท่ีผลกัดนัชกัจูงมนุษยใ์หเ้จริญรุ่งเรืองหรือเส่ือมถอยก็ได ้  
 

4.1.3 ความเช่ือเกีย่วกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ 
1) ความเช่ือเร่ืองผ ีวิญญาณ  

  แนวคิดเร่ืองผีหรือวิญญาณน้ี  ฝังรากหยัง่ลึกอยู่ในวิถีวฒันธรรมของชาวมง้มา
ตั้งแต่คร้ังบรรพกาล  เป็นความเช่ือท่ีสืบทอดมาตั้งแต่คร้ังยงัอยู่ในเขตประเทศจีน  ต่อเม่ืออพยพ
โยกยา้ยหนีภยัสงครามและแสวงหาถ่ินท่ีอยู่ใหม่ท่ีอุดมสมบูรณ์จนเขา้มาอยู่ในเขตประเทศไทย 
ชาวมง้ก็ยงัคงน าเอาแนวคิดความเช่ือเร่ืองการไหวผ้ีบรรพบุรุษมาดว้ย เพื่อเป็นท่ีพึ่งทางใจและปัด
เป่าภยัอนัตรายไม่ให้เกิดมีแก่ลูกหลาน แนวคิดเร่ืองผีจึงติดแน่นอยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนชาวม้ง
โดยทัว่ไป 

 ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ของชาวมง้ลว้นมีท่ีมาหรือเก่ียวเน่ืองกบัความเช่ือในเร่ือง
ผทีั้งส้ิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผบีรรพบุรุษ ซ่ึงถือเป็นผท่ีีคอยปกป้องคุม้ครองลูกหลานท่ีเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข และมีความเจริญกา้วหนา้ สมาชิกในครอบครัวท่ีตายไปตอ้งกลายเป็นผี
บรรพบุรุษทั้งส้ิน เพราะฉะนั้นผเีหล่าจึงมีความผกูพนัอยูก่บัครอบครัว  

 จากการสัมภาษณ์นายซวัะ  เตชะเลิศพนา ผูรู้้ในชุมชนหนองหอยท าให้ทราบว่า  
ชาวมง้เช่ือวา่ ในธรรมชาติ  ภูเขา ป่าไม ้ ล าหว้ย  ล าธาร  ท่ีราบ ท่ีดอน และผนืแผน่ดินทั้งหมด  ลว้น
มีผสิีงสถิตอยู ่ ซ่ึงชาวมง้เรียกผเีหล่าน้ีวา่  ผป่ีา หรือ ด๊าคู  ผเีหล่าน้ีหากเราไม่ระวงัตวัเผลอไปลบหลู่
ดูหม่ิน เขาก็จะท าร้ายเราให้เป็นอนัตรายถึงชีวิตได ้ ผีป่าท่ีมง้ให้ความส าคญัคือ เจา้ท่ี หรือ ด๊าเหย ่ 
เจา้ท่ีจะคอยคุม้ครองปกป้องดูแลคนในครอบครัวใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุขและปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ 19 

 นอกจากน้ี   ชาวมง้ยงัมีการบูชาผบีรรพบุรุษ  เสถียร  พนัธรังสี  ให้ทศันะวา่  การ
บูชาบรรพบุรุษเป็นล าดบัแห่งศรัทธาในลทัธิศาสนาท่ียิ่งใหญ่อนัหน่ึงในต านานของมนุษย ์โดย

                                                           
18

 ยทุธพงษ ์ สืบศกัด์ิวงศ,์ ความคิดทางปรัชญาในภาษิตมง้, 2546 หนา้ 59-61 

19
 สมัภาษณ์นายซวัะ  เตชะเลิศพนา, เมษายน 2553 
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มนุษย์แต่โบราณเช่ือว่ามนุษย์ตายแล้วไม่สูญ มนุษย์มีดวงวิญญาณเหลืออยู่ ดวงวิญญาณนั้นจะ
ออกไปแลว้ทอ้งเท่ียวอยู ่คอยดูแลความสุขความทุกขข์องลูกหลานอยู ่ลางคราวมนุษยเ์ช่ือกนัต่อไป
วา่เม่ือถึงเวลาท่ีก าหนด ดวงวญิญาณนั้นจะกลบัคืนสู่ร่างเดิมกบัไปเกิดใหม่ 20 

 ดงัเช่น ชาวจีนเช่ือว่าบรรพบุรุษตายไปแลว้วิญญาณของบรรพบุรุษจะคอยดูแล
ญาติในโลกน้ีอยูเ่สมอ  สามารถใหคุ้ณและโทษได ้จ าเป็นตอ้งเอาใจใส่เป็นประจ า  ดว้ยเหตุน้ีชาวจีน
จึงถือสุสานประจ าสกุลของตนเองเป็นท่ีส าคญั จ าเป็นตอ้งดูแลใหดี้ เพื่อเป็นท่ีเซ่นสรวงและบนบาน
วญิญาณบรรพบุรุษของตนเอง  หรือชาวลา้นนามีความเช่ือวา่  บรรพบุรุษ เช่น ปู่   ยา่ ตา ยาย เม่ือตาย
ไปจะคอยเป็นผีปู่ ยายท่ีคอยปกปักรักษาหรือคุม้ครองลูกหลานในสายตระกูลให้อยู่ร่วมกนัอย่าง
ผาสุกและปลอดภยั  ภายใตค้วามเช่ือและจารีตท่ีถือปฏิบติัแบบเดียวกนั  ครอบครัวชาวลา้นนาในแต่
ละตระกลูจะมีหอผ ีปู่  ยา่ อยูด่า้นเบ้ืองทิศหวันอน หรือทิศตะวนัออกของบา้น  ในส่วนของชาวมง้มี
แนวความคิดเร่ืองการบูชาผบีรรพบุรุษ หรือ จอ้เก๋ใจดาควั  เช่นเดียวกนั โดยถือวา่เป็นหนา้ท่ีของทุก
คนท่ีจะตอ้งเซ่นไหวบู้ชาผบีรรพบุรุษ   และชาวมง้ทุกคนท่ีเกิดมา เม่ือตายไปก็จะถูกก าหนดให้เป็น
ผบีรรพบุรุษ  21 

 ส าหรับผี หรือวิญญาณ (วิญญาณนิยม) 22  ท่ีปรากฏในแนวคิดความเช่ือของ
ชาวมง้  แบ่งออกเป็น  5  ประเภท ดงัน้ี   

 

 (1)  ผปีระเภทเทพ  เป็นผท่ีีมีอ านาจมาก สามารถใหคุ้ณใหโ้ทษแก่มนุษยไ์ด ้ดงัน้ี 
         1.1  เซา้ หรือ ผเีจา้ เป็นผูร้อบรู้และสร้างสรรพส่ิง ทั้งโลกมนุษยแ์ละโลกแห่ง
ผ ีกล่าวคือสร้างระบบจกัรวาลทั้งหมด  และเป็นเทพเจา้ผูค้อยใหค้  าปรึกษาแก่มนุษย ์ หากผูใ้ดไปขอ
ค าแนะน าจากเทพเจา้  เทพเจา้ก็จะใหค้  าแนะน าหรือกลวธีิเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆ   
    1.2  ยูว่า่ตัว่เต่ง (ย ัว่วา่ตัว่เต่ง)  เป็นผีท่ีคอยอนุญาตให้เหล่าวิญญาณไปเกิดตาม
การตดัสินของจ่ือหยง่ 
    1.3  จ่ือหยง่  (ยมบาล)  เป็นผูก้  าหนดอายไุขใหม้นุษย ์ และตดัสินความดีความ
ชัว่ของเหล่าวญิญาณในโลกแห่งผ ี พร้อมกบัก าหนดบทลงโทษใหก้บัเหล่าวญิญาณทั้งหลาย 

                                                           
20

 เสถียร  พนัธรังสี, ศาสนาเปรียบเทียบ, 2527 หนา้ 30 
21

 ยทุธพงษ ์ สืบศกัด์ิวงศ,์ ความคิดทางปรัชญาในภาษิตมง้, 2546 หนา้ 52-53 

22
 สมัภาษณ์นายซวัะ  เตชะเลิศพนา, นายจีรศกัด์ิ  เตชะเลิศพนา, นายซวา เตชะเลิศพนา, และนายแต่ง พนาวรชยั 

(กมุภาพนัธ์ 2553) ซ่ึงเป็นหมอทรงและผูรู้้ในชุมชนหนองหอย (จากการสมัภาษณ์ : ชาวมง้ทุกคนจะถูกสัง่สอนให้
รู้วา่ผีมีอยูป่ระจ าท่ีไหนบา้ง และผีดี ผีร้ายมีลกัษณะอยา่งไร จะตอ้งเซ่นไหวผ้ีอยา่งไรจึงจะถูกตอ้งตามประเพณี)  
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    1.4  สียี  เป็นผีชั้นเทพ ท่ีเม่ือก่อนเคยเป็นมนุษยท่ี์มีฤทธ์ิเดช สามารถเดินทาง
ไปมาระหวา่งโลกมนุษยก์บัโลกแห่งผไีด ้ และมีอ านาจในการรักษาผูค้นโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่ จ้ื
อเนง้ จ้ือใหญ่ เม่ือเขาตายไปแลว้ไดเ้ป็นผีชั้นเทพ และไดน้ าเคร่ืองมือการรักษาน้ีโยนกลบัมายงัโลก
มนุษย ์ ถา้ผูใ้ดไดเ้คร่ืองมือน้ีไปก็จะมีความสามารถรักษาผูค้นได ้ และมีอ านาจในการควบคุมผูเ้นง้ 
 

 (2)  ผดีี (ด๊าเหย่) เป็นเหล่าผท่ีีคอยคุม้ครองดูแลมนุษย ์แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท  
              2.1  ด๊าเจ๋ (ผบีา้นผเีรือน) คือ ผท่ีีสิงสถิตอยูต่ามสถานท่ีต่างๆ ภายในบา้น  ไดแ้ก่ 

  1)  ด๊าส่ือก๊า   สิงอยูท่ี่ศาลซ่ึงท าจากกระดาษติดตรงฝาบา้นตรงขา้มประตู  
ด๊าส่ือก๊า   เป็นผท่ีีมีผมขาวโพลน มือถือมีดและถือดาบติดตรงฝาบา้นตรงขา้มประตู 

  2)  ผีเน้ง หรือ  ด๊าเนง้  ประจ าอยู่ท่ีแท่นบูชาผีเนง้  ผีเนง้มีหนา้ท่ีดูแลขวญั
หรือวญิญาณของมนุษย ์เช่น จูด้ั้ว   จูเ้ฮลา  ผพีวกน้ีอยูภ่ายใตอ้  านาจของหมอทรง  กล่าวกนัวา่ผีเนง้มี
หลายตนอยู่กนัเป็นกลุ่มเป็นกองท่ีเรียกว่า  เพี่ย  อาจมีถึง  9 กลุ่มกอง โดยมีทั้งผีไทหรือมา้  ผีจีน
หรือสัว  และผีมง้  เน่ืองเพราะผีทรงท่ีเขา้ทรงหมอทรงเรียกว่า  สียี  ซ่ึงเป็นผีขั้นเทพ  เม่ือเขา้ทรง
หมอทรงแลว้ก็ถือว่าหมอทรงเป็นตวัแทนแห่งผี  โดยมีอ านาจในการสั่งการพวกผีเน้งในขณะท่ีมี
การประกอบพิธีกรรมทรงเจา้เพื่อใช้เป็นก าลงัต่อสู้กบัผีป่าท่ีไดน้ าขวญัของมนุษยไ์ป การสืบทอด
การเป็นหมอทรงสามารถสืบทอดโดยตระกลูไปยงัลูกหลานได ้ เช่น  เม่ือบิดาเสียชีวิตลง  ผีเนง้ก็จะ
กลบัไปยงัโลกแห่งผี  จากนั้นเม่ือลูกหลานหรือผูใ้ดผูห้น่ึงมีความเหมาะสมส าหรับเป็นหมอทรง  
พวกผเีนง้ก็จะมาพึ่งการเขา้ทรงเพื่อสืบทอดหลกัปฏิบติัน้ีต่อไป 23 

  3)  ผีประจ าประตูหลัก หรือ  ด๊าตร่ง  หรือ ด๊าเช่ียเม่ง ประตูหลักของ
ชาวมง้ เรียกว่า   ขอจง้ต่า  เหนือขา้งบนประตูน้ีจะมีผา้แขวนอยู่ของ  ด๊าเช่ียเม่ง  ผีตนน้ีจะมีหน้าท่ี
เหมือนยามเฝ้าประตู  หากมีผีป่าบุกรุกเข้ามา  ด๊าเช่ียเม่ง จะคอยขดัขวางผีป่า ท าให้สมาชิกใน
ครอบครัวนั้นๆ จะไม่มีความเจบ็ป่วย 

  4)   ผีประจ าเตาไฟใหญ่ (ด๊าขอจอ)   และผีประจ าเตาไฟเล็ก (ด๊าขอจู๊)  ผี
เหล่าน้ีมีหน้าท่ีคอยควบคุมเราเม่ือเราประกอบอาหาร ท่ีตอ้งคลุกคลีอยู่กบัไฟ ซ่ึงเราอาจประสบ
อุบติัเหตุในการประกอบอาหาร  

   2.2  ผีบรรพบุรุษ  ด๊าควั  เป็นผีจ  าพวกคนในครอบครัวท่ีล่วงลบัไปแลว้ ซ่ึง
วิญญาณได้ไปรวมกัน ณ  ดินแดนแห่งผีบรรพบุรุษ  ด๊าควั  จะคอยคุ้มครองเราเม่ือเราประสบ
เหตุการณ์คบัขนัหรือเหตุการณ์ร้าย เช่น เม่ือเราไปออกศึก หรือเขา้ไปในป่า โดยเฉพาะผีบิดามารดา

                                                           
23

 นายจีรศกัด์ิ  เตชะเลิศพนา อธิบายวา่ผีเนง้จะเป็นผูเ้ลือกเองวา่ใครเหมาะสมจะเป็นหมอทรง ซ่ึงอยูท่ี่ผีจะชอบใจ 
และหากผีชอบใจผูใ้ด ผูน้ั้นก็ตอ้งเป็นหมอทรงตามความประสงคข์องผีเนง้ 
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หรือ ด๊าเหน่ียด๊าจ๋ี   เม่ือเราท าการบนหรือ  ฝีเหยง่  ท่านก็จะคุม้ครองเราให้อยู่รอดปลอดภยัจากภยั
อนัตรายต่างๆ   

 

 (3)  ประเภทผป่ีา (ด๊าคู)  มีหลายประเภท แต่ผท่ีีปรากฏใหเ้ห็นประจ า ไดแ้ก่ 
      3.1  ผเีจา้ท่ี หรือ ด๊าถือต่ี  เป็นผท่ีีประจ าอยูพ่ื้นดิน ณ ท่ีชุมชนหรือท่ีมง้เรียกวา่ 
ยอ ไดต้ั้งอยู ่ ผีเจา้ท่ีถือวา่เป็นเจา้ของพื้นดินนั้นๆ  (เซ้งเต๊เซ้งเชอ)  จากการสัมภาษณ์นายซวัะทราบ
วา่ ภูเขาลูกหน่ึงตอ้งมีผีเจา้ท่ีประจ าอยู ่ ซ่ึงชาวมง้มีการตั้งตน้ไมต้น้หน่ึง (ดงเซ้ง) ให้เป็นท่ีอยูข่องผี
เจา้ท่ี  24 
    ตามคติความเช่ือของชาวม้ง จะไม่มีการตั้งศาลตามท่ีต่างๆ แต่จะตั้ ง
ตน้ไมต้น้หน่ึงในเขตป่าบริเวณหมู่บา้นหรือบริเวณป่าท่ีเหมาะสมเป็นเหมือนศาลประจ าของเจา้ท่ี  ผี
เจา้ท่ีน้ี ชาวมง้จะมีการเซ่นไหวเ้ป็นประจ าทุกปีเพื่อให้คุม้ครองคนในชุมชนและสัตวเ์ล้ียง  เม่ือเรา
ออกจากบ้านเพื่อเดินทางไกล  อาจไปท าไร่หรือไปหาญาติพี่น้องต่างหมู่บา้น  หากเราประสบ
เคราะห์ร้ายในการเดินทาง  ผเีจา้ท่ีก็จะแสดงนิมิตใหเ้รารู้ เช่น  มีงูเล้ือยผา่น หรือมีเกง้วิ่งตดัหนา้ เป็น
ตน้ หรือเม่ือมีสัตวร้์าย เช่น เสือ เป็นตน้ ได้เขา้มาในเขตหมู่บา้นท่ีเราเล้ียงสัตวไ์ว ้ เช่น ววั หรือ 
สุนขั เป็นตน้ หากผเีจา้ท่ีไม่อนุญาต  เสือก็ไม่กลา้ท าร้ายสัตวเ์ล้ียงของเรา  หรืออสัตวร้์ายเหล่านั้นไม่
สามารถมองเห็นสัตวเ์ล้ียงของเราไดเ้น่ืองดว้ยอ านาจแห่งผเีจา้ท่ี  25 

   3.2   ป้อจ่ง  เป็นผีผูห้ญิง  เช่ือกนัว่า มีลกัษณะรูปร่างเล็ก  ผมยาวรุงรัง  และ
ชอบคลุกคลีอยูก่บัเสือ  ถือใบไมอ้ าพรางตวัเพื่อไม่ใหค้นและสัตวเ์ห็น 
 

 (4)  ผสัีตว์  ไดแ้ก่ 
     4.1   เสือ หรือ จ๋อ  เป็นสัตวท่ี์ชาวมง้กล่าวถึงมากท่ีสุดในเร่ืองของความน่า
กลวั เพราะเม่ือก่อนชาวมง้อาศยัอยู่บนภูเขาสูงเป็นป่าทึบ และมีเสือชุกชุม  เร่ืองของเสือไดป้รากฏ
อยูใ่นนิทานเป็นตวัร้าย และบางแนวคิดก็ระบุวา่มีบางแซ่ตระกูลท่ีคนกลายร่างเป็นเสือได ้ ตามคติ
นั้นเช่ือวา่หากเสือมีน้ิวเทา้ห้าน้ิวแสดงวา่เป็นเสือท่ีเกิดจากคนตายแลว้วิญญาณไดถื้อก าเนิดเป็นเสือ
และเป็นเสือท่ีมีอาถรรพ ์ 26 

                                                           
24

 นายซวัะ  เตชะเลิศพนา กล่าววา่ ผีเจา้ท่ีเป็นผดีี มีเมตตาต่อมนุษย ์และคอยป้องกนัมนุษยจ์ากอนัตรายท่ีเกิดจากผี
อ่ืนๆ และสตัวร้์าย 
25

 ยทุธพงษ ์ สืบศกัด์ิวงศ,์ ความคิดทางปรัชญาในภาษิตมง้, 2546 หนา้ 56 

26
 ผูว้จิยั : คงเป็นเพราะชาวมง้อยูบ่นเขาสูง และถูกเสือท าร้ายทั้งคนและสตัวเ์ล้ียง จึงมองวา่เสือเป็นผร้ีาย ส าหรับ

คนท่ีตายแลว้กลายเป็นเสือนั้น เหมือนแนวคิดเร่ืองเสือสมิงของคนไทย 
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     4.2   มงักร หรือ ยา่  มีมงักร 2 ประเภท คือ ประเภทท่ีเป็นสัตวไ์ม่สามารถแปลง
เป็นมนุษยไ์ด ้คือ งู (ยา่นา้)  และมงักรประเภทท่ีแปลงเป็นมนุษย์ได ้เรียกวา่ ยา่ต๊ีเหน่ง มงักรพวกน้ี
จะอาศยัอยูใ่นถ ้า  เม่ือตอ้งการออกนอกบริเวณก็จะแปลงเป็นงู  เม่ือกลบัเขา้ถ ้าก็จะแปลงเป็นมนุษย ์ 
มงักรมีอ านาจในการท าให้แผน่ดินถลมดว้ยการดลบนัดาลให้เกิดฝนตกหนกั  ท าให้น ้ าหลาก  และ
น ้าท่วมจนเป็นสาเหตุใหแ้ผน่ดินถล่มในท่ีสุด 27 
  

     (5) ผอีืน่ๆ  เช่น   
      5.1   ป้อด๊าป่อ  เป็นผีท่ีน าวิญญาณคนตายให้มาถือก าเนิดบนโลกมนุษย ์ เม่ือ
เด็กเกิดมาไดส้ามวนัก็จะมีการเรียกขวญัเพื่อเป็นการขอบคุณผตีนน้ี (แต่บางคติความเช่ือถือวา่ผูท่ี้พา
เด็กมาเกิดคือผสีามีภรรยาคู่หน่ึง) 
      5.2  ลัง่เส่า หรือผีผอม เป็นผีร้าย เวลาผีผอมปรากฏตวัจะมีลกัษณะเป็นลูกไฟ
ดวงใหญ่ๆ เกิดข้ึนในช่วงฤดูฝน และลูกไฟใหญ่ดวงนั้นสามารถแตกออกเป็นลูกไฟดวงเล็กๆ ได้
ประมาณ 5-6 ดวง รวมถึงสามารถรวมตวักลบัเป็นลูกไฟดวงใหญ่ไดอี้ก ผีผอมน้ีสามารถท าร้ายคน
ใหถึ้งตายได ้ซ่ึงเวลาท่ีผีผอมปรากฏตวัท่ีไหน ก็จะมีหนูตวัเล็กๆ ปรากฏให้เห็นในท่ีนั้นดว้ย หนูตวั
เล็กๆ น้ีเป็นบริวารของผผีอม ผชีนิดน้ีชาวมง้หวาดกลวัเป็นอยา่งมาก 28 
  

2) ขุนหลวงวลิงัคะ : ผหีลวงแห่งชุมชนหนองหอย 
   ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยต่างเล่าขานต านานขุนหลวงวิลงัคะแห่งดอยม่อนล่อง
ต่อกนัมารุ่นแลว้รุ่นเล่า ใจความวา่นานมาแลว้มีกลุ่มชาวลวัะอาศยัอยูบ่ริเวณแถบเทือกเขาดอยสุเทพ 
และมีผูน้ า (กษตัริย)์ ช่ือ ขนุหลวงวลิงัคะ หรือท่ีชาวมง้ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็น “มะลงัก๊ะ” ขุนหลวง
เป็นผูท่ี้มีช่ือเสียงดา้นการพุ่งหอกยาวหรือเสนา้ไดร้ะยะไกลมากดว้ยฤทธ์ิเดชแห่งคาถาอาคม ต่อมา
ท่านได้หลงรักพระนางจามเทวีแห่งเมืองหริภุญไชย และได้ส่งทูตไปสู่ขอพระนางมาเป็นมเหสี   
ดว้ยความท่ีพระนางไม่ไดมี้ใจใหก้บัท่านขนุหลวง แต่ดว้ยความกลวัในอ านาจบารมีและคาถาอาคม
ของท่าน พระนางจึงออกอุบายว่าหากท่านขุนหลวงสามารถพุ่งเสน้ามาตกยงัเมืองหริภุญไชยได ้
พระนางก็จะยอมเป็นมเหสี  ในโอกาสเดียวกนั พระนางก็ไดส่้งหมวกมาให้ท่านเพื่อเป็นก าลงัใจ แต่
ในหมวกใบนั้นมีเส้นเกศาของพระนางอยู ่เม่ือขุนหลวงไดรั้บหมวกก็สวมใส่ดว้ยความยินดีโดยคิด
วา่พระนางจามเทวีมีใจให้ตน  แต่พอพุ่งเสนา้ไปยงัเมืองหริภุญไชย เสนา้กลบัพุ่งไปไดไ้ม่ไกลดงัท่ี

                                                           
27

 ผูว้จิยั : แนวคิดน้ีเหมือนความเช่ือชาวจีนท่ีเคารพนบัถือมงักรวา่เป็นเทพเจา้  และมีส่วนคลา้ยกบัความเช่ือเร่ือง
พญานาค (อาศยัอยูใ่นน ้ า) ของไทยท่ีเช่ือวา่เป็นเทพมีฤทธ์ิอ านาจและสามารถแปลงกายเป็นมนุษยไ์ด ้
28

 สมัภาษณ์นายสุรินทร์  นทีไพรวลัย,์ ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองหอย, เมษายน 2553 
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คิด ขุนหลวงจึงรู้ตวัว่าถูกพระนางจามเทวีถอนอิทธิฤทธ์ิของตนเสียแลว้ และเป็นเหตุให้พระนาง
จามเทวปีฏิเสธท่ีจะสมรสดว้ย  
   ขุนหลวงเสียใจมากจนกินปลิดชีพตนเอง  ขบวนทหารได้แห่พระศพของขุน
หลวงไปฝังบนดอย  ระหวา่งทางลาดชนัข้ึนดอยสุเทพมาเร่ือยๆ  ทหารสองกลุ่มคือ กลุ่มท่ีแบกหีบ
พระศพและกลุ่มท่ีตีฆอ้ง ตีกลองเกิดพลดัหลงกนับริเวณทางแยกข้ึนหมู่บา้นหนองหอยใหม่ (บา้น
ใหม่) กลุ่มทหารท่ีแบกฆอ้ง แบกกลองไปถูกทางแลว้  แต่กลุ่มท่ีแบกหีบพระศพกลบัมุ่งตรงมายงั
ทางไปสู่ม่อนล่อง  เหล่าทหารท่ีแบกฆอ้งและกลองรู้สึกเหน่ือยและหนักมาก เน่ืองจากรอเหล่า
ทหารท่ีแห่พระศพเป็นเวลานาน จึงทิ้งเคร่ืองดนตรีของตนเองไวบ้ริเวณนั้น ต่อมาฆอ้งและกลองก็
กลายเป็นหิน  บริเวณดงักล่าวจึงถูกเรียกวา่ ผาฆอ้งและผากลองมาจนถึงทุกวนัน้ี 
   ส่วนขบวนทหารท่ีแบกหีบพระศพของขนุหลวงฯ ก็เดินข้ึนไปเร่ือยจนถึงบนดอย
ลูกหน่ึง  และหีบพระศพได้คว  ่าลงท่ีดอยนั้น และเม่ือมองลงไปยงับริเวณด้านล่างโดยรอบๆ ก็
สังเกตเห็นเมืองหริภุญไชยไดอ้ย่างชดัเจน  ทหารจึงเขา้ใจว่า  ขุนหลวงคงปรารถนาท่ีจะมองเห็น
พระนางจามเทวตีลอดไป จึงพากนัฝังร่างท่านไวท่ี้ดอยแห่งนั้น  ซ่ึงปัจจุบนัดอยดงักล่าว ถูกเรียกวา่ 
ม่อนล่อง 
   ปัจจุบนัน้ีบริเวณม่อนล่องเป็นท่ีตั้งของศาลขุนหลวงวิลงัคะ วนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส
จะมองเห็นจงัหวดัล าพนูไดจ้ากบริเวณยอดม่อนล่องน้ีอยา่งชดัเจน   
   ชาวม้งในชุมชนหนองหอยเล่าว่า  ชาวลัวะจะข้ึนมาท าพิธีเซ่นไหวบู้ชาดวง
วญิญาณท่านขนุหลวงวลิงัคะแห่งดอยม่อนล่อง เป็นประจ าทุกปี   
   ส าหรับชาวมง้ในชุมชนหนองหอย ถือว่า ขุนหลวงวิลงัคะ คือ “ผีหลวง หรือผี
เทพ” ท่ีคอยปกปักรักษาและคุม้ครองชุมชนบริเวณน้ีให้อยู่เย็นเป็นสุข ท าการเกษตรเพาะปลูก
ไดผ้ลดี  และมีพิธีกรรมเซ่นไหวผ้หีลวงเป็นประจ าทุกปี   ส่วนใหญ่เป็นการเซ่นไหวเ้พื่อแกบ้น เช่น 
การบนในเร่ืองของการเพาะปลูกท่ีตอ้งการให้ได้ผลผลิตดี   โดยส่ิงท่ีใช้แก้บน คือ หมูหรือววั  
เหรียญกระดาษ ธูป  เหล้า  และน ้ าชา   ส าหร  บจ านวนของส่ิงท่ีบนข้ึนอยู่กบัการเจรจาต่อรอง
ระหวา่งหมอทรงท่ีท าพิธีกบัผีหลวง  โดยผูท่ี้บนจะเสนอจ านวนของส่ิงท่ีบนและหมอทรงจะเส่ียง
ทายโดยใช้ไมส้องอนัขวา้งลงกบัพื้น  หากไมเ้ส่ียงทายหงายข้ึนทั้งสองอนั แสดงว่าผีขุนหลวงพึง
พอใจต่อขอ้เสนอนั้น  แต่ถา้ไม่พอใจ  หมอผีจะเพิ่มจ านวนของท่ีบนข้ึนเร่ือยๆ จนกวา่ผีขุนหลวงจะ
พอใจ (จนกวา่ไมเ้ส่ียงทายจะหงายข้ึนทั้งสองอนั) 29 

                                                           
29

  ผูว้จิยัไดรั้บขอ้มูลจากอาจารยจิ์ตรา  อินทรก าแพง  ซ่ึงถอดความจากการสมัภาษณ์ผูรู้้ผา่นเร่ืองเล่าปรัมปราท่ีมี
ปรากฏในชุมชนหนองหอย  
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   จะเห็นไดว้า่ ขนุหลวงตามความเช่ือของชาวมง้หนองหอยและชาวมง้บริเวณแถบ
น้ี ไม่ไดมี้ฐานะเป็นกษตัริย ์(เจา้เมืองลวัะ) แต่อยา่งใด และชาวมง้ก็ไม่ไดเ้คารพนบัถือท่านในฐานะ
ท่ีเป็นกษตัริยด์ว้ย  หากถือว่า ขุนหลวงเป็นผีหลวง ซ่ึงอยู่ในกลุ่มผีเทพ หรือผีเจา้ เช่นเดียวกบัเซ้า  
เพียงแต่ขุนหลวงเป็นผีท่ีคลา้ยกบั ผีเจา้ท่ี ซ่ึงมีหนา้ท่ีดูแลป่าเขา และคอยปกป้องคุม้ครองชาวมง้ให้ 
อยูเ่ยน็เป็นสุข ปราศจากภยัอนัตราย และช่วยเหลือใหก้ารท าเกษตรกรรมไดผ้ลผลิตดี  ซ่ึงชาวมง้เช่ือ
วา่ การท่ีจะท าการเกษตรไดผ้ลดีตอ้งบวงสรวงให้ผีหลวงช่วยเหลือ จึงตอ้งมีการเซ่นไหวเ้ป็นการ
ตอบแทนท่าน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความอ่อนนอ้มถ่อมตนและความกตญัญูรู้คุณของชาวมง้ในชุมชน
หนองหอย  
 

3) หมอทรง : บทบาทและสถานภาพในชุมชนหนองหอย 
   หมอทรง คือ ผูป้ระกอบพิธีกรรม เป็นผูติ้ดต่อส่ือสารกับผี โดยส่ือสารผ่าน
พิธีอวัเน้ง ในอดีตจะถือกันตามแซ่ตระกูล คือ แต่ละตระกูลก็จะมีหมอทรงประจ าตระกูล  ซ่ึง
รายละเอียดของการประกอบพิธีกรรมจะแตกต่างกนัออกไปตามแซ่ตระกูลของตน  แต่ในปัจจุบนั 
ความเช่ือดงักล่าวเร่ิมมีการยืดหยุน่ลงบา้งแลว้ เน่ืองจากบางแซ่ตระกูลไม่มีผูสื้บทอดการเป็นหมอ
ทรง เพียงแต่สืบทอดพิธีกรรมการเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษตามความเช่ือเท่านั้น  ในหมู่บา้นหนองหอย
มีหมอทรงส าหรับประกอบพิธีกรรมเพียงคนเดียว คือ นายซวัะ  เตชะเลิศพนา  ซ่ึงยงัคงมีชาวมง้มา
ขอใหน้ายซวัะประกอบพิธีกรรมต่างๆ อยูเ่สมอ ไม่ไดแ้ตกต่างจากอดีตมากนกั  ถึงแมว้า่ในปัจจุบนั
เวลาท่ีผูค้นเจ็บป่วยก็จะไปโรงพยาบาลกนั แต่เม่ือกลบัมาไม่วา่ผูป่้วยจะหายหรือไม่ก็ตาม ชาวมง้ก็
ยงัคงนิยมการประกอบพิธีอวัเน้ง เพื่อเรียกขวญัให้กบัผูเ้จ็บป่วยอยู่เสมอ  จะเห็นได้ว่า หมอทรง
ยงัคงมีบทบาทส าคญัในการดูแลพิธีกรรมตามความเช่ือ และชาวมง้ก็ยงัคงให้ความเคารพนับถือ
หมอทรงวา่เป็นผูป้ระสานระหวา่งผกีบัมนุษย ์เป็นผูใ้หค้  าแนะน าปรึกษาในดา้นต่างๆ ให้กบัผูค้นใน
ชุมชนมาจนถึงทุกวนัน้ี  30 
 

4) ความเช่ือเร่ืองขวัญ  31 
 ลักษณะของขวญัหรือวิญญาณ 32  สรุปได้ว่า  ขวญัมีลักษณะเป็นตวับุคคล มี

บุคลิกภาพ มีความรู้สึกเหมือนมนุษย ์และมีคุณสมบติัคือสามารถแบ่งภาคได ้ สามารถแปลงเป็น
แมลงได ้ ชาวมง้มีแนวคิดวา่โดยทัว่ไปแลว้มนุษยป์ระกอบไปดว้ยขวญัประจ าตวั 12 ตน 32  ตน 
                                                           
30

 สมัภาษณ์นายซวัะ  เตชะเลิศพนา, เมษายน 2553 
31

 สมัภาษณ์นายซวัะ เตชะเลิศพนา, นายสุรินทร์  นทีไพรวลัย,์ นายจีรศกัด์ิ  เตชะเลิศพนา, นายซวา  เตชะเลิศพนา, 
นายสุริยา  แซ่ลี, นายสุรชาติ  เตชะเลิศพนา, นายหวา่ง  เตชะเลิศพนา  และนายแต่ง พนาวรชยั,  กมุภาพนัธ์ 2553 
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   ชาวม้งหนองหอยนิยมเรียกขวญั เม่ือประสบกบัความไม่สบายเจ็บไขไ้ด้ป่วย 
หรือเกิดเหตุร้ายต่างๆ ดว้ยการประกอบพิธี อวัเนง้ เพื่อเรียกขวญักลบัเขา้มาในร่าง โดยการเซ่นไหว้
หมู เพื่อแลกขวญัไปเป็นเคร่ืองเซ่นใหก้บัผ ีแลว้ขอขวญัของมนุษยก์ลบัคืนมาสู่ร่างกาย  
   ชาวมง้เช่ือว่า  มนุษยผ์ูห้น่ึงจะประกอบไปดว้ยขวญัทั้งหมด  12  ตน  แต่ไม่
สามารถบอกได้ว่าขวญัทั้ง 12 ตนนั้นมีช่ือเรียกว่าอย่างไรบา้ง  มีเพียงขวญับางตนเท่านั้นท่ีท่าน
สามารถเรียกช่ือได ้ คือ  จูด้ั้ว จูเ้ฮลา  จูค้าล่ี  ซือ  และนู่ตร่า  ขวญัคือกระบวนการของชีวิต เปรียบ
เหมือนกบัพลงัชีวิต เม่ือขาดส่ิงน้ีไปชีวิตก็มีโอกาสตายได้  ซ่ึงอาจจะไม่ตายเลยในทนัที  แต่อาจ
ค่อยๆ ตาย โดยการแสดงออกในรูปของการเจ็บป่วย  และเม่ือคนใดท่ีขวญัไม่อยูก่บัเน้ือกบัตวั หาก
ไปเห็นงานศพคนอ่ืนๆ ท่ีมีบทสวด มีพิธีกรรม หรือมีการร้องไห้เสียใจ หรือมีการประโคมดนตรี  ก็
อาจนึกวา่ตนเองไดต้ายไปแลว้  และไม่ยอมกลบัเขา้ร่าง หนีออกจากร่างกาย ท าให้คนนั้นป่วยหรือ
เสียชีวติได ้
   หากขวญัของผูใ้ดพร่องไป เน่ืองจากไดรั้บการกระทบกระเทือนทางดา้นร่างกาย 
เช่น ประสบอุบติัเหตุ จนส่งผลต่อจิตใจ  ท าให้ขวญัตกหล่นอยู่ในบริเวณท่ีเกิดเหตุนั้นๆ  หรือขวญั
ไปประจ าอยู่กับส่ิงอ่ืน   ผูน้ั้ นก็จะเจ็บป่วย ร่างกายไม่แข็งแรงซ่ึงอาจเสียชีวิตได้  ชาวม้งจึงมี
พิธีกรรมเรียกขวญั หรือ ฮูปล่ี  เพื่อแลกขวญัผู ้นั้ นกลับคืนเข้าร่าง โดยพิธีกรรมการทรงเจ้า 
หรืออวัเนง้ ซ่ึงเป็นการเชิญขวญัมนุษยก์ลบัเขา้ร่างโดยแลกกบัสัตวเ์ซ่นไหว ้ 33 
   คติของชาวมง้ถือว่า  ขวญัหรือวิญญาณของมนุษยเ์ปรียบเสมือนตน้ไม้ตน้หน่ึง   
หากขวญัมีความสมบูรณ์ก็เท่ากบัว่าตน้ไมน้ี้แข็งแรง มีชีวิตชีวา  แต่หากวา่ขวญัอ่อนหรือหากผีเอา
ไป  ตน้ไมต้น้น้ีก็จะเห่ียวเฉา  เม่ือมนุษยย์งัเด็ก ตน้ไมต้น้น้ีก็เปรียบเสมือนตน้กลา้ หรือตน้ไมเ้ล็กๆ 
ท่ีจะตอ้งไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ดว้ยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน ้ า เป็นตน้  ชาวมง้จึงถือว่า
การเรียกขวญัเป็นประจ าทุกปี หรือการทรงเจา้เป็นการดูแลรักษาตน้ไมแ้ห่งชีวิต และเม่ือตน้ไมถู้ก
ลมพดัแรง  แลว้เอียนเอนจะลม้ เปรียบเสมือนกบัผีป่าท่ีไดน้ าขวญัไป ก็จะมีการฆ่าสัตวส่์วนหน่ึง
เพื่อน าขวญัของสัตวม์าเป็นไมค้  ้าไม่ใหต้น้ไมล้ม้  34 

                                                                                                                                                                      
32

 ผูว้จิยั : ความเช่ือเร่ืองขวญัมีแพร่หลายทัว่ทุกภาคของประเทศไทย เป็นความเช่ือพ้ืนฐานท่ีเป็นรากเหงา้ปรัชญา
ไทย  แต่ขวญัในความเช่ือของคนไทยภาคเหนือและภาคอีสาน ไม่น่าจะใช่วญิญาณ เพราะส่ิงไม่มีชีวติก็มีขวญัดว้ย 
เช่น ขวญัขา้ว ขวญันา ขวญัไร่ เป็นตน้ 
33

 ผูว้จิยั : พิธีเรียกขวญั เป็นพิธีท่ีคนไทยทัว่ทุกภาคกระท ากนัเป็นประจ า ไม่วา่จะเป็น พิธีการแต่งงาน การไดง้าน
ใหม่ การยา้ยท่ีอยูอ่าศยั การรับต าแหน่งใหม่ หรือแมแ้ต่การประสบกบัความเจ็บป่วยหรืออุบติัเหตุตา่งๆ ก็จะมีการ
เรียกขวญัหรือเชิญขวญักลบัเขา้ร่างเดิม 
34

 ยทุธพงษ ์ สืบศกัด์ิวงศ,์ ความคิดทางปรัชญาในภาษิตมง้, 2546 หนา้ 75-76 
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   จากการสัมภาษณ์นายซัวะ  มูลเหตุท่ีท าให้ผีป่าน าขวญัของคนไปได้คือการ
อนุญาตของผปีระตู หรือ ด๊าเช่ียเม่ง  อาจเน่ืองจากผีประตูไม่ไดรั้บการเซ่นไหว ้จึงยอมอนุญาตให้ผี
ป่าน าขวญัของคนไป  35 
   ดงันั้นจึงตอ้งมีการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหวผ้ีประตูเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้
คุม้ครองขวญัของคนทุกคนในครอบครัว  นอกจากน้ีหากเราไม่ระวงัตวัเม่ือเขา้ไปในป่าหรือท่ีใดก็
ตามท่ีมีผสิีงอยูแ่ลว้เราไปล่วงเกินผ ี(เตร่าคา๊)  หากผูน้ั้นลม้ป่วยลง สันนิษฐานไดว้า่ ผีไดน้ าขวญัของ
ผูน้ั้นไปเพราะไดล่้วงเกินผ ี ณ  ท่ีบริเวณนั้น ก็จะมีการประกอบพิธีกรรมทรงเจา้เช่นกนั 
   ชาวมง้มีแนวคิดวา่ เม่ือคนคนหน่ึงตายไป  ขวญัเหล่าน้ีก็สามารถถอนภาคไดใ้ห้
เหลืออยู่หลกัๆ เพียงสามตนเท่านั้น  โดยตนหน่ึงจะไปสถิตท่ีหลุมศพ  ตนหน่ึงไปสถิตท่ีดินแดน
แห่งผบีรรพบุรุษ  และอีกตนหน่ึงไปเวยีนไหวต้ายเกิด 
   ชาวมง้เช่ือวา่  เม่ือมีคนตายใหม่ๆ ขวญั หรือวิญญาณยงัไม่รู้วา่ตวัเองตายจึงตอ้งมี
การประกอบพิธีศพซ่ึงองค์ประกอบหลกัๆ คือ การตีกลอง (เดาจวั) การเป่าแคน (ชั้ วเค่ง ) การ
ร้องไหร้ าพนั (เหยีย่คัว่)  เป็นตน้ เพื่อเป็นการแจง้วิญญาณให้ทราบวา่ตวัเองไดต้ายแลว้  ในระหวา่ง
น้ีวญิญาณยงัไม่ถูกเรียกวา่ ผจีนกวา่จะไปสถิตอยู ่ ณ  สถานท่ีท่ีหน่ึงๆ เช่น ดินแดนแห่งผีบรรพบุรุษ
หรือหลุมศพ 
   ในพิธีศพจะมีการสวดบทช้ีทางหรือ  เตอเก๋  ผูส้วดบทช้ีทางจะสวดน าวิญญาณ
ภาคท่ีแยกไปเพื่อน าผลของการกระท าในปัจจุบนัชาติไปให้ ยู่วา้ตัว่เต่ง  เป็นผูต้ดัสิน และก าหนด
เส้นทางชีวิตให้ไปเกิดใหม่   และในขณะเดียวกนั  อีกภาคหน่ึงของวิญญาณก็จะแยกไปสถิตท่ีดิน
แดนแห่งผบีรรพบุรุษ  หรือ สวรรค ์ซ่ึงวญิญาณตนน้ีจะถูกเรียกวา่  ผีบรรพบุรุษ ส่วนวิญญาณภาคท่ี
รอสวดอยู่ในพิธีกรรมนั้น หมอแคนจะเป่าแคนสวดช้ีทางให้วิญญาณไปประจ าอยู่ท่ีหลุมผงัศพซ่ึง
เรียกวา่ ผ ี เช่นเดียวกนั 36 
   ตามแนวคิดของชาวมง้เช่ือวา่  หลุมศพเป็นบา้นหลงัหน่ึง  เป็นชุมชนของอีกโลก
หน่ึง  หากเราไดต้ั้งมัน่อยูใ่นสถานท่ีดีตรงกบัเส้นชีวติโลก ก็จะท าให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขให้กบั
ตระกลูนั้นๆ  ซ่ึงชาวมง้เรียกวา่  ล่งเหม่ (คลา้ยๆ กบั ฮวงจุย้ ในภาษาจีน)   
   จากการสัมภาษณ์นายสุริยา  แซ่ลี ซ่ึงสมยัเป็นเด็กเคยป่วยเป็นโรคไข้สมอง
อกัเสบ พ่อแม่พาไปรักษาท่ีโรงพยาบาลแต่ก็ไม่หาย และหมอให้กลบัมาอยูบ่า้น เน่ืองจากไม่มีทาง
รักษา ครอบครัวจึงไปปรึกษาหมอทรง และท าพิธีอวัเนง้เพื่อเรียกขวญั เน่ืองจากเช่ือวา่ ผีร้ายมาเอา

                                                           
35

 นายซวัะ เล่าวา่ มง้บางครอบครัวลืมไหวผ้ีประตู ท าใหผ้ีประตูไม่พอใจและอนุญาตใหผ้ีป่ามาเอาขวญัไปได ้

36
 ยทุธพงษ ์ สืบศกัด์ิวงศ,์ ความคิดทางปรัชญาในภาษิตมง้, 2546 หนา้ 76-77 
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ขวญัของนายสุริยาไป หลงัจากท าพิธีอวัเน้งได้ประมาณ 3-4 วนั นายสุริยาก็หายจากโรคไขส้มอง
อกัเสบอยา่งน่าอศัจรรย ์ ในปัจจุบนัน้ี เขายงัคงแขง็แรงและท างานหนกัไดโ้ดยท่ีไม่เจบ็ป่วยอีกเลย 37 

  พอ่หลวงสุรินทร์เล่าให้ฟังวา่ ขวญั หรือวิญญาณเป็นส่ิงส าคญัมากตอ้งดูแลรักษา
ไม่ให้ขวญัหนีหรือหาย ในอดีตจะมีพวกวยัรุ่นท่ีไม่ชอบกนัไปจา้งหมอผี (ท่ีไม่ดี) ให้ท าพิธีขโมย
ขวญัของคนท่ีตนเองไม่ชอบแลว้เอาไปฝังไวใ้นเตาไฟของบา้นหมอผีหรือเอาไปฝังไวใ้นหนองน ้ า 
คนท่ีถูกขโมยขวญัไปจะรู้สึกร้อนรุ่มกระวนกระวายตลอดเวลา หากเขาเอาขวญัไปฝังไวใ้นเตาไฟ  
หรือรู้สึกเยน็ยะเยือกตลอดเวลา หากเขาเอาขวญัไปฝังไวใ้นหนองน ้ า ฝ่ายท่ีถูกขโมยขวญัก็จะตาม
ฆ่าหมอผคีนท่ีประกอบพิธีกรรม ในชุมชนหนองหอยมีหมอผปีระเภทน้ีถูกยงิตายไป 3 คนแลว้ 38 

  ส าหรับการเรียกขวญั หรือท าขวญั เวลาท่ีมีคนในชุมชนเกิดภยัอนัตรายหรือความ
เจบ็ป่วยข้ึน ญาติจะพาผูน้ั้นไปหาหมอทรง เพื่อให้หมอทรงเขา้ทรงวา่สาเหตุท่ีเกิดมาจากอะไร และ
จะแก้ไขได้อย่างไร หมอทรงจะเข้าทรงและสอบถามผีถึงสาเหตุท่ีท าให้ผูน้ั้นเกิดอนัตรายหรือ
เจบ็ป่วย เม่ือทราบสาเหตุ ก็จะให้ญาติของผูน้ั้น เตรียมเคร่ืองเซ่นไหว ้คือ ธูป กระดาษเงิน กระดาษ
ทอง และหมู ไก่ หรือววั ตามแต่ผีท่ีท  าร้ายผูน้ั้นจะตอ้งการ โดยบอกความตอ้งการนั้นผ่านมาทาง
หมอทรง  เม่ือได้เคร่ืองเซ่นครบถ้วน หมอทรงจะท าพิธีเรียกขวญั โดยบอกกล่าวให้ผีมารับเอา
เคร่ืองเซ่นไหวข้อขมา และเอาขวญัของผูน้ั้นกลบัคืนมายงัร่างเดิม และเอาเคร่ืองเซ่นไปเป็นส่ิงตอบ
แทน ซ่ึงในการเรียกขวญันั้น ไม่ไดมี้บทสวดท่ีชดัเจน เป็นเพียงการบอกกล่าวตามวิธีการของหมอ
ทรงท่ีจะบอกแก่ผเีท่านั้น โดยพิธีเรียกขวญั สามารถท าไดต้ลอดทั้งปีเม่ือมีเหตุการณ์ร้ายเกิดข้ึนไม่วา่
จะกบัตวับุคคลหรือชุมชน และเม่ือมีเด็กเกิดใหม่ ก็จะเรียกขวญับอกกล่าวผีให้รับทราบเพื่อจะได้
คุม้ครองและปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายออกไปจากบุคคลหรือชุมชน  

  แนวคิดเร่ืองขวัญ หรือวิญญาณ ถือเป็นแนวคิดพื้นฐานของชาวม้ง ท่ีให้
ความส าคญัเป็นอยา่งมาก ชาวมง้ถือวา่ชีวิตตั้งมัน่อยูไ่ดก้็เพราะมีขวญั เป็นเคร่ืองหล่อเล้ียง และเป็น
กระบวนการของชีวติทั้งหมด การด าเนินชีวติของชาวมง้ จึงอาศยัขวญัเป็นแรงผลกั หากขวญัดี ชีวิต
ก็มีก าลงัต่อสู้และท างานดูแลครอบครัวได ้หากขวญัเสียหรือขวญัอ่อน ก็จะท าให้ไม่สามารถท างาน
สร้างครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองได้ จึงตอ้งมีพิธีอวัเน้งเพื่อเรียกขวญั ให้ขวญัเป็นเคร่ืองหล่อเล้ียง
กระบวนชีวติต่อไป 

 

                                                           
37

 สมัภาษณ์นายสุริยา  แซ่ลี,  เมษายน 2553 
38

 สมัภาษณ์นายสุรินทร์  นทีไพรวลัย,์ ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองหอย, พฤษภาคม 2553 
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4.2  ความเช่ือทีเ่ป็นแนวคดิเชิงจริยศาสตร์  39 
 ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยมีหลกัการส าหรับด าเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตและชุมชนสังคมมี
ความอยู่เยน็เป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่คร้ังบรรพกาล โดยอาศยัความเช่ือเร่ืองผีเป็นพื้นฐาน 
และประพฤติปฏิบติัตนตามความเช่ือนั้นมาอยา่งต่อเน่ือง หลกัการด าเนินชีวิตน้ีเองคือแนวคิดเชิง 
จริยศาสตร์ท่ีหลอมรวมความเป็นมง้ให้อยู่ร่วมกนัทั้งกบัชาติพนัธ์ุตนเองและชาติพนัธ์ุอ่ืนไดอ้ย่าง
สงบสันติ และไม่เบียดเบียน  ชาวมง้เป็นกลุ่มชนท่ีรักสงบ ท ามาหากินอยู่ตามป่าเขา ไม่สมาคมยุ่ง
เก่ียวกบัคนในสังคมเมืองมากนกั ซ่ึงถือเป็นวถีิชีวติท่ีดีงามและสงบสุข 
 

4.2.1 หลกัจริยธรรมในการด าเนินชีวติ 
  ชาวมง้หนองหอยมีหลกัปฏิบติัส าหรับเป็นเคร่ืองน าทางให้ชีวิตอยู่เยน็เป็นสุข และ
ปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ มาตั้งแต่คร้ังอดีต  ดว้ยการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือต่อผีบรรพ
บุรุษอย่างเคร่งครัด และปฏิบติัตามค าสอนของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ซ่ึงเป็นผูอ้าวุโสประจ าหมู่บา้นและชุมชน  
ส าหรับหลกัความประพฤติของชาวมง้จะผ่านมาทางพิธีกรรมต่างๆ ทั้งหลกัปฏิบติัของสมาชิกใน
ครอบครัว หลกัปฏิบติัต่อบิดามารดา หลกัปฏิบติัของสามีภรรยา  ซ่ึงถือเป็นหลกัจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวติ เราอาจแบ่งหลกัความประพฤติท่ีชาวมง้พึงกระท าในฐานะสมาชิกของครอบครัว ดงัน้ี 
  

1) ครอบครัว 
   ชาวมง้หนองหอยมีศูนยก์ลางของชีวติอยูท่ี่ครอบครัว  จะเห็นไดว้า่ครอบครัวของ
ชาวมง้มีทั้งโลกแห่งผแีละโลกแห่งมนุษยอ์ยูใ่นท่ีๆ เดียวกนั คือ บา้นหลงัหน่ึงจะมีทั้งท่ีเป็นท่ีอยูข่อง
สมาชิกในครอบครัว และท่ีสิงสถิตของผีทั้งหลายซ่ึงมีหน้าท่ีปกปักรักษาสมาชิกในครอบครัวให้
ปลอดภยัจากความเจบ็ป่วยและภยัอนัตรายต่างๆ   
   ชาวมง้ไม่มีวดัหรือสถานท่ีประกอบพิธีกรรมท่ีเป็นส่วนรวม สถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมก็คือบา้น โดยเม่ือมีพิธีกรรมใดๆ เกิดข้ึน สมาชิกในครอบครัวก็จะเป็นผูต้ระเตรียมงาน
ต่างๆ โดยมีญาติพี่นอ้งคอยช่วยเหลือ ซ่ึงกิจกรรมลกัษณะน้ียงัคงปฏิบติัสืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั  
บา้นแต่ละหลงัก็จะมีห้ิงบูชา (ส่ือก๊า) ประจ าแต่ละหลงั  บา้นของชาวมง้จึงเป็นสัญลกัษณ์ระหว่าง
โลกสวรรค์ (ผี) กบัโลกมนุษย ์คือตั้งแต่เพดานบา้นข้ึนไปเป็นโลกสวรรค์ ตั้งแต่เพดานบา้นลงมา
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 สมัภาษณ์บุคคลต่อไปน้ี  1)  นายสุรินทร์ นทีไพรวลัย ์ ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองหอย   2) นายซวัะ  เตชะเลิศพนา  
หมอผี/หมอทรง  3) นายซวา  เตชะเลิศพนา  4) นายแตง่  พนาวรชยั  5) นายจีรศกัด์ิ  เตชะเลิศพนา  6) นายตอง    
เตชะเลิศพนา  7) นายหย ี เตชะเลิศพนา  8) นายเจ่า  เตชะเลิศพนา  9) นายสุรชาติ  เตชะเลิศพนา  10) นายสุริยา 
แซ่ลี  11) นายพา่ง  เมธาอนนัตก์ลุ  12) นายหวา่ง  เตชะเลิศพนา  ผูรู้้ในชุมชนและผูป้ฏิบติัตามความเช่ือ โดย
สมัภาษณ์ในระหวา่งเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2553   
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เป็นโลกมนุษย์ โดยมีเสาหลกักลางบา้นเป็นเสาค ้ าระหว่างโลกทั้งสอง หรือท่ีเรียกว่า เสาค ้ าฟ้า 
ระบบชีวิตทั้ งหมดจึงรวมศูนย์อยู่ท่ีบ้านและเช่ือมโลกมนุษย์กับโลกแห่งผีเข้าเป็นอนัหน่ึงอัน
เดียวกนั ดว้ยเหตุน้ีชาวมง้จึงให้ความส าคญักบัความเป็นพี่เป็นนอ้ง ความเป็นญาติและผีบรรพบุรุษ
เป็นอยา่งยิง่ 
   ชาวม้งสอนว่า ไม่เอาน้องเอาพี่ย่อมจะขาดผีบรรพบุรุษ 40   แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพี่นอ้งในครอบครัวกบัผบีรรพบุรุษวา่ไม่อาจแยกขาดออกจากกนัได ้ มง้ถือวา่ 
ญาติพี่น้องจะตอ้งรักใคร่กลมเกลียวและสามคัคีกนั เพราะจะท าให้ครอบครัวและชุมชนมีความ
มัน่คงแขง็แรง และจิตใจเบิกบานเป็นสุข  หากพี่นอ้งคนใดมีงานใดงานหน่ึงแลว้เราไม่ไปช่วยเหลือ
เลย เวลาเรามีงานเขาก็จะไม่มาช่วยเรา ซ่ึงจะท าใหค้วามสัมพนัธ์ทางสังคมเปล่ียนแปลงไป 41 
   ส าหรับการสร้างครอบครัว จะตอ้งมีความระมดัระวงัในการเลือกคู่ครองเป็น
อยา่งยิง่ โดยเฉพาะฝ่ายชายซ่ึงตอ้งเป็นฝ่ายไปสู่ขอฝ่ายหญิงให้มาร่วมชีวิตกบัสาย (แซ่) ตระกูลของ
ตน ถึงกบัมีค าสอนว่า แต่งภรรยาตอ้งดูญาติพี่น้อง หมายความว่า เม่ือเราจะเลือกคู่ชีวิตเพื่อสร้าง
ครอบครัวใหม่ จะตอ้งดูดว้ยวา่ญาติพี่นอ้งเขาเป็นอยา่งไร เพราะเราจะมีเช้ือสายเขาอยูด่ว้ยคร่ึงหน่ึง 
จึงตอ้งดูว่า ฝ่ายเขามีความเป็นผูน้ าหรือไม่ นิสัยใจคอหรืออธัยาศยัดีหรือไม่ ฐานะทางสังคมเป็น
อย่างไร ข้ีเกียจ หรือติดยาเสพติดหรือไม่ เพราะว่าเม่ือเราเลือกเขาเป็นคู่แลว้ เช้ือสายของเราจะมี
พฤติกรรมคร่ึงหน่ึงเป็นแบบเช้ือสายเขาดว้ย ดงันั้น เม่ืออยากไดภ้รรยาดีจึงตอ้งดูญาติพี่นอ้งของเขา
ดว้ยวา่ดีหรือไม่ 42 
 

2) การเลอืกคู่ครองเพือ่สร้างครอบครัว 
   ชาวมง้เช่ือวา่ หากสามีไดภ้รรยาดี จะช่วยหนุนให้ชีวิตมีความเจริญกา้วหนา้และ
ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได ้ เน่ืองจากสังคมมง้เป็นสังคมเกษตรกรรม หากไดภ้รรยาท่ีมีความ
อดทนและขยนัหมัน่เพียร ยอ่มสามารถท าใหก้ารท าไร่นาเสร็จเร็วข้ึน และท่ีส าคญัลกัษณะนิสัยของ
ภรรยาจะถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานดว้ย ท าให้ลูกหลานมีความอดทนและขยนัหมัน่เพียรเช่นเดียวกนั 
ลกัษณะภรรยาท่ีดี คือ เป็นผูมี้ความคิด เป็นคนใจเยน็ มีความรอบคอบ ขยนัขนัแข็งในการท ามาหา
กิน ไม่ดูถูกสามีของตนและญาติสามีของตน ไม่แช่งด่าสามีของตนให้ถึงความฉิบหาย ไม่ปล่อย
ปละละเลยใหก้ารงานคัง่คา้ง ตั้งใจท างาน  ภรรยาแบบน้ีจะท าใหชี้วติครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรือง 
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 สมัภาษณ์นายซวัะ  เตชะเลิศพนา, กมุภาพนัธ์ 2553 
41

 นายซวัะเล่าวา่ ครอบครัวเป็นพ้ืนฐานส าคญัมากในการท่ีจะรักษาแซ่ตระกลูใหด้ ารงอยูต่ลอดไป 
42

 ผูว้จิยั : ประเพณีการแต่งงานของชาวมง้เคร่งครัดมาก หา้มผูช้ายแต่งงานกบัผูห้ญิงท่ีมีแซ่ตระกลูเดียวกนัอยา่ง
เด็ดขาด 



71 
 

   แต่ถา้เลือกภรรยาไม่ดี คือ เป็นคนหนกัไม่เอาเบาไม่สู้ ข้ีเกียจ เถียงค าไม่ตกฟาก 
ไม่เช่ือฟังสามี เม่ือสั่งให้ท าส่ิงใดก็ไม่ท าตาม เอาแต่ใจตนเอง จะท าให้เราไม่มีความสุข จะท าลาย
ความรู้สึกและจิตใจของเรา ท าใหเ้ราเสียใจในภายหลงั และไม่สบายใจไปชัว่ชีวติ และท่ีส าคญัจะท า
ใหก้ารด าเนินชีวติไม่ราบร่ืน มีอุปสรรคปัญหาตลอด ไม่มีความเจริญรุ่งเรือง  43 
   จากแนวคิดดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ ภรรยาคือผูค้  ้าจุนชีวิตสามี และมีส่วนส าคญัใน
การท าให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองหรือเส่ือมถอยลง ผูช้ายจึงตอ้งถือว่าการเลือกคู่ครองนั้นเป็นเร่ือง
ใหญ่และต้องพิถีพิถันเป็นอย่างมาก  ทั้ งน้ีเพื่อให้ได้ภรรยาท่ีดีมาเป็นคู่ครองและค ้ าจุนชีวิตให้
ประสบแต่ความเจริญมัน่คงและอยูเ่ยน็เป็นสุข 
 

3) ความสัมพนัธ์ในครอบครัว  44 
   เน่ืองจากครอบครัวเป็นรากฐานส าคญัในการด าเนินชีวติ จึงมีหลกัความประพฤติ
ท่ีสมาชิกในครอบครัวพึงปฏิบติัต่อกนั ซ่ึงอาจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

(1) บิดามารดากบับุตร 
  จากการสัมภาษณ์ผูรู้้ทั้งหลาย มีความเห็นตรงกนัว่า บิดามารดาเป็นผูท่ี้ลูก

ทุกคนตอ้งเคารพสูงสุด  ตอ้งเช่ือฟังท่าน ตอ้งไม่กล่าวล่วงเกินท่าน  ตอ้งไม่แสดงกิริยาอาการดูหม่ิน
หรือไม่ให้เกียรติท่าน  และสั่งสอนลูกหลานของเราให้เคารพท่านดว้ย  ลูกทุกคนพึงระลึกเสมอว่า 
บิดามารดาเป็นผูใ้ห้ก าเนิดเรา เป็นผูใ้ห้ชีวิตเรา เราจึงมีชีวิตอยูร่อดไดจ้นถึงทุกวนัน้ี และท่ีเรามีชีวิต
ดีไดก้็เพราะบิดามารดาชุบเล้ียงเราใหเ้ป็นคนดี   

  นอกจากน้ี ชาวมง้ยงัสอนให้คนรุ่นใหม่เคารพให้เกียรติคนรุ่นเก่า แสดงให้
เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งรุ่นหน่ึงกบัอีกรุ่นหน่ึง คือคนรุ่นหลงัจะตอ้งเคารพให้เกียรติและเช่ือฟัง
คนรุ่นก่อนเสมอๆ และสืบทอดกนัรุ่นต่อรุ่นอยา่งน้ีตลอดไป โดยตอ้งไม่ท าลายสายสัมพนัธ์ระหวา่ง
รุ่นหน่ึงกบัอีกรุ่นหน่ึงอยา่งเด็ดขาด 45 

(2) สามีกบัภรรยา 
  ลักษณะสามีภรรยาท่ีดีจะต้องช่วยเหลือกันท างาน คนหน่ึงสั่งอีกคนให้

ท างาน ในการสั่งก็ตอ้งค่อยๆ สั่ง ตอ้งใชถ้อ้ยค าวาจาดี และผูท่ี้ถูกสั่งก็พึงท างานนั้นดว้ยความเต็มใจ 
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 สมัภาษณ์นายจีรศกัด์ิ  เตชะเลิศพนา, นายแต่ง  พนาวรชยั, และนายตอง  เตชะเลิศพนา, กมุภาพนัธ์ 2553 

44
 ทศันะผูว้จิยั  การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งสมาชิกในครอบครัวเป็นวถีิวฒันธรรมของคนไทยโดยทัว่ไป 

และมีหลกัค าสอนส าหรับใหผู้ค้นปฏิบติัตามในทุกภาคของประเทศ 
45

 สมัภาษณ์นายสุรินทร์  นทีไพรวลัย,์ ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองหอย, นายสุรชาติ  เตชะเลิศพนา, และนายสุริยา แซ่ลี, 
มีนาคม 2553 
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สามีภรรยาตอ้งพึ่งพาอาศยักนั จึงจะเกิดความเจริญกา้วหนา้ในชีวิต ท่ีส าคญัจะตอ้งมีความรักต่อกนั 
เคารพเช่ือฟังและใหเ้กียรติกนั ชีวติครอบครัวจึงจะมีความสุข 

  สังคมม้งนับถือสามีหรือฝ่ายชายเป็นหลกั เม่ือแต่งงานกันแล้ว ฝ่ายหญิง
จะตอ้งเขา้มาอยูบ่า้นฝ่ายชาย  เพราะฉะนั้นจึงตอ้งปฏิบติัตนให้เป็นคนดี  ไม่ลบหลู่ดูหม่ินสามี  หรือ
ด่าวา่สามีทั้งต่อหนา้และลบัหลงั ไม่นินทาสามีใหค้นอ่ืนไดย้นิ ตลอดจนขยนัเอาการเอางาน ไม่เกียจ
คร้าน ใหเ้ป็นท่ีไวว้างใจของสามี 46  

  ชาวมง้เช่ือวา่ การแต่งงานคร้ังแรกหรือมีภรรยาคนแรกนั้นเป็นส่ิงท่ีดี ถา้ไม่
จ  าเป็นก็ไม่ควรเลิกรากัน เพราะการมีภรรยาคนท่ีสองย่อมไม่อาจสู้ภรรยาคนแรกได้ การ
ประคบัประคองครอบครัวให้อยูก่นัอย่างมีความสุข โดยไม่ทะเลาะเบาะแวง้และเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา เป็นเร่ืองท่ีสามีภรรยาจะตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอๆ เพื่อใหค้รอบครัวเจริญรุ่งเรืองต่อไป 47 

(3) พีก่บัน้อง 
   ชาวมง้หนองหอยสอนวา่  มีญาติพี่นอ้งเยอะมีค่ามากกวา่มีเงินมีทอง   เพราะ

เม่ือมีเร่ืองมีราวย่อมมีท่ีพึ่ง สามารถช่วยเหลือกนัได ้ เขาไม่กลวัคนหน่ึงเขาก็ย่อมกลวัอีกคนหน่ึง 
ดงันั้น พี่นอ้งจึงควรรักกนัใหม้าก อยา่รักเงินมากกวา่รักพี่รักนอ้ง 

  ในการอยูร่่วมกนั ตอ้งมีบา้งท่ีพี่นอ้งทะเลาะกนั แต่ตอ้งให้อภยั เวลาคนหน่ึง
มีเร่ืองมีราว หรือมีงานอะไร จะตอ้งรีบมาช่วยเหลือกนั และอย่าน าเร่ืองท่ีทะเลาะกนัไปพูดให้ใคร
ต่อใครฟัง อยา่ถือเป็นเร่ืองส าคญัจนท าใหค้รอบครัวร้าวฉาน เพราะเราเป็นเลือดแซ่ตระกลูเดียวกนั  

  การนับถือกนัให้นับถือกนัตามล าดบัคนเกิดก่อนเกิดหลงั และนอกจากน้ี
ยงัให้นบัถือผูท่ี้มีปัญญา มีความสามารถ และในการใชชี้วิตจะตอ้งมีความระมดัระวงั ใชส้ติปัญญา
แกไ้ขปัญหา มีจิตใจดีงามและกวา้งขวาง ไม่ล าเอียง เป็นคนตรงไปตรงมาและช่วยเหลือกนัให้ถึง
ท่ีสุด  48 
 

4.2.2 หลกัจริยธรรมส าหรับชุมชน 
  ชุมชนเป็นศูนยร์วมของกิจกรรมต่างๆ ท่ีตอ้งมีการปฏิสังสรรคก์นัอยูต่ลอดเวลา ไม่
วา่จะเป็นการท ากิจกรรมทั้งในระดบัครอบครัว หมู่บา้น หรือตามท่ีหน่วยงานของรัฐเขา้ไปขอความ
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 สมัภาษณ์นายหย ี เตชะเลิศพนา, นายสุรชาติ  เตชะเลิศพนา, เมษายน 2553 
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 สมัภาษณ์นายซวา  เตชะเลิศพนา, นายแต่ง  พนาวรชยั, นายหย ี เตชะเลิศพนา, และนายตอง  เตชะเลิศพนา, 
เมษายน 2553 
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 สมัภาษณ์นายแต่ง  พนาวรชยั, นายจีรศกัด์ิ  เตชะเลิศพนา และนายสุริยา  แซ่ลี, เมษายน 2553 
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ร่วมมือ เพราะฉะนั้น ชาวมง้จึงมีหลกัความประพฤติในชุมชนเพื่อให้ผูค้นปฏิบติัตามและสืบทอด
กนัมาจนถึงปัจจุบนั 
  ชาวมง้สอนวา่  เม่ืออยูอ่าศยัในชุมชนเดียวกนั  ตอ้งไม่ขดัแยง้กนั  ไม่ไปตั้งขอ้รังเกียจ
คนอ่ืน  ไม่ไปกล่าวหาด่าวา่คนอ่ืน ไม่ไปเป็นศตัรูหรือสร้างศตัรูกบัคนอ่ืน ไม่หาเร่ืองคนอ่ืนก่อน เขา
พดูดีกบัเราจงพดูดีตอบกบัเขา เขามีงานหรือกิจกรรมอะไรก็จงรีบเขา้ไปช่วยเขา เพราะเม่ือเรามีงาน
เขาก็จะไดม้าช่วยเหลือเรา  (น่าจะตรงกบัวลีท่ีวา่ ผกูมิตรดีกวา่สร้างศตัรู)  
  ส าหรับหลกัการปกครองนั้น ชาวมง้ยดึถือผูอ้าวโุสเป็นส าคญั มีการเคารพให้เกียรติผู ้
อาวุโสตามล าดบัรุ่น  เวลามีเร่ืองมีราวกนั ตอ้งให้ผูอ้าวุโสท่ีทุกคนเคารพนบัถือเป็นผูต้ดัสินและค า
ตดัสินนั้นใหถื้อวา่เป็นท่ีสุด จะตอ้งไม่น าไปเป็นเหตุให้ทะเลาะหรือมีเร่ืองมีราวกนัอีก และตอ้งเลิก
บาดหมางกนั ส าหรับการเลือกผูป้กครองในการตดัสินคดีความต่างๆ จะตอ้งคดัเลือกจากผูท่ี้มีจิตใจ
ดี เป็นท่ีเคารพรักของคนโดยทัว่ไป อาจคนเดียวหรือหลายคนก็ได ้ท่ีทุกคนในชุมชนเห็นร่วมกนัวา่
ท่านเป็นผูท่ี้มีความเท่ียงตรง มีเมตตา และไม่ล าเอียงเขา้ขา้งฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด ส าหรับการตดัสินนั้น 
หากท่านตดัสินอยา่งไร ก็ให้คู่กรณีถือปฏิบติัตามนั้น จะไม่มีการต่อวา่หรือให้ร้ายวา่ท่านไม่มีความ
ยติุธรรม ใหถื้อวา่ค าตดัสินเป็นท่ียติุ  49 
  ส าหรับผูน้ าทางการปกครองจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ท่ีผา่นโลกมามาก และสร้างชุมชน
ให้เป็นท่ีอยู่ท่ีอาศัยและมีความเจริญรุ่งเรืองมาตามล าดับ ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการเลือกตั้ ง
ผูใ้หญ่บา้นตามแบบอยา่งรัฐจดัให้ท า และมีการเลือกผูใ้หญ่บา้นท่ีสามารถประสานงานกบัทางการ
ได้  แต่ชาวม้งก็ยงัคงนับถือผูอ้าวุโสในหมู่บ้านว่าเป็นผูป้กครองอยู่ และเคารพให้เกียรติท่าน
เหล่านั้น  
  หลกัจริยศาสตร์ของชาวมง้มีการยึดถือตามแบบประเพณี ถือเป็นจริยธรรมในระดบั
ประเพณี ท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาผา่นพิธีกรรมการไหวผ้ีบรรพบุรุษ  เพราะฉะนั้น หลกัแห่งความถูก
หรือผิด ดีหรือชัว่ ควรหรือไม่ควร จึงอยูท่ี่ประเพณีและตดัสินตามระเบียบแบบแผนท่ีประเพณีวาง
เอาไว ้ ส่ิงใดถูกตอ้งกบัประเพณีท่ีเคยปฏิบติัมา ส่ิงนั้นถือว่าเป็นส่ิงถูกตอ้งดีงาม ส่ิงใดตรงกนัขา้ม 
ไม่เคยมีผูค้นในชุมชนเคยปฏิบติัเอาไว ้ส่ิงนั้นถือวา่ผิด  ในกรณีน้ีหลกัจริยศาสตร์ของชาวมง้จึงถือ
เป็นหลกัจริยธรรมเฉพาะกลุ่ม ไม่ใช่หลกัจริยธรรมสากลท่ีจะใช้ไดโ้ดยทัว่ไป และใช้เกณฑ์ตดัสิน
จริยธรรมแบบสัมพทัธนิยม 50 
 
                                                           
49

 สมัภาษณ์นายสุรินทร์  นทีไพรวลัย,์ นายซวัะ  เตชะเลิศพนา, และนายหวา่ง เตชะเลิศพนา, เมษายน 2553 
50

 เกณฑต์ดัสินจริยธรรมแบบสมัพทัธนิยม เป็นเกณฑต์ดัสินท่ีมีกฎเกณฑไ์ม่แน่นอนตายตวั ใชไ้ดเ้ฉพาะกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง ไม่สามารถน าเกณฑข์องกลุ่มหน่ึงมาใชก้บัอีกกลุ่มได ้



74 
 

4.2.3 ข้อห้ามที่เป็นจารีตดั้งเดิม 
 กฎท่ีเป็นจารีตประเพณี ซ่ึงเป็นขอ้ห้าม (ขึด)  ท่ีชาวมง้ในชุมชนหนองหอยนบัถือ

และปฏิบติัสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั คือ 
1) แซ่ตระกลูเดียวกนัจีบกนัและแต่งงานกนัไม่ได ้
2) ลูกสะใภห้า้มข้ึนบนแคร่เหนือกองไฟ 
3) พอ่ผวัหา้มเขา้หอ้งนอนของลูกชายและลูกสะใภ ้
4) เด็กหา้มกินเลือดไก่ หวัไก่ และเคร่ืองในไก่ 
5) หา้มท าส่ิงใดๆ อนัเป็นการลบหลู่บ่อน ้า เตาไฟ 
6) หา้มขา้มเคร่ืองมือท ามาหากินต่างๆ เช่น มีด ขวาน ปืน เป็นตน้  

 ชาวมง้มีการปฏิบติัตามกฎจารีตท่ีมีกฎขอ้ห้ามเหล่าน้ีอยา่งเคร่งครัด  จะมีบา้งในบาง
ครอบครัวท่ีมีการติดต่อท ามาคา้ขายกบัคนพื้นราบ เม่ือไดรั้บความรู้ใหม่ๆ เขา้มาก็มีการปรับเปล่ียน
แนวทางปฏิบติัตามความเช่ือลดลงไปบา้ง แต่ส าหรับบางครอบครัวก็ยงัคงยึดถือเคร่งครัดอยู ่  เม่ือมี
การประพฤติผดิจารีตในสังคมชาวมง้ก็จะมีการลงโทษดว้ยใชห้ลกัจารีตประเพณี ตั้งแต่การวา่กล่าว
ตกัเตือนไปจนถึงขบัออกจากเผา่  ซ่ึงส่วนใหญ่ชาวมง้จะยอมรับกนั เน่ืองจากกลวัวา่จะอยูร่่วมกบั
คนในชุมชนไม่ได ้  และจะถูกชาวบา้นตั้งขอ้รังเกียจ และไม่มีใครคบหาสมาคมดว้ย 51 
 

4.3 ความเช่ือทางศาสนากบัความเช่ือแบบวญิญาณนิยม 
 ส าหรับชาวมง้ในชุมชนหนองหอย มีทั้งท่ีนบัถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต ์แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว ผูท่ี้นับถือศาสนาพุทธ ไม่ได้ท  าบุญตักบาตร หรือประกอบพิธีกรรมตามแบบท่ี
พุทธศาสนิกชนโดยทัว่ไปปฏิบติักนั  คือ นบัถือศาสนาพุทธตามท่ีหน่วยงานของรัฐแนะน าเวลาไป
ท าบตัรประชาชนเท่านั้นเอง  
 ชาวมง้เขา้ใจว่า  พระพุทธเจา้ก็คือผีท่ียิ่งใหญ่เช่นเดียวกนักับผีเซ้า (เทพเจ้า)  ท่ีพวกเขา
เคารพนบัถือ   เพราะฉะนั้น การนบัถือผตีามแบบดั้งเดิมก็ไม่ต่างอะไรกบัการนบัถือพระพุทธเจา้ จึง
เลือกท่ีจะด าเนินวถีิชีวติตามรูปแบบวถีิวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีบรรพบุรุษยดึมัน่และสืบทอดต่อกนัมา  
 ส าหรับชาวมง้ท่ีหันไปนบัถือศาสนาคริสต์ ก็จะมีการประกอบพิธีกรรมตามหลกัศาสนา
คริสต์อยู่บา้ง และมีชาวมง้ส่วนหน่ึงตั้งขอ้สังเกตหรือมีความเคลือบแคลงใจในผูท่ี้นับถือศาสนา
คริสต ์ เพราะกงัวลวา่คนพวกนั้นไม่ยอมรับนบัถือผีบรรพบุรุษตามท่ีไดป้ฏิบติัสืบทอดกนัมา แต่มง้

                                                           
51

 สมัภาษณ์นายซวัะ  เตชะเลิศพนา, นายแต่ง  พนาวรชยั, และนายซวา  เตชะเลิศพนา, เมษายน 2553 
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ท่ีเป็นชาวคริสตก์็ยงัคงสืบทอดประเพณีการเซ่นไหวผ้ีเป็นประจ าทุกปี ไม่ไดท้  าตวัแปลกแยกออก
จากชุมชนแต่อยา่งใด  
 จะเห็นไดว้า่ ศาสนาไม่ไดท้  าให้วิถีชีวิตของชาวมง้ในชุมชนหนองหอยเปล่ียนแปลงไปแต่
อยา่งใด ชาวมง้ยงัคงยึดถือประเพณีดั้งเดิมอยา่งต่อเน่ืองไม่ขาดสาย และสั่งสอนลูกหลานให้ยึดถือ
ประเพณีเหล่าน้ีต่อไป ศาสนาในทศันะของชาวมง้ จึงไม่ใช่แนวคิดแปลกใหม่ท่ีจะแยกชุมชนมง้ให้
แตกแยก แต่ด ารงอยูใ่นฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวิถีมง้เหมือนปกติ  แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
จดัการความสัมพนัธ์ทางความเช่ือของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีเป็นผูน้ าทางจิตวิญญาณของชาวมง้ไดอ้ยา่งดียิ่ง
ในการรับกระแสการเล่ือนไหลของวฒันธรรมภายนอกท่ีผา่นเขา้มาสู่ชุมชน ดว้ยการปฏิบติัยึดมัน่
ในประเพณีวฒันธรรมเดิมเป็นแบบอยา่งใหก้บัคนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตาม   
 ท่ามกลางการกลืนปนของวฒันธรรมท่ีหลากหลายซ่ึงไหลบ่าเขา้สู่สังคมชาวมง้  การรักษา
ขนบประเพณีดั้งเดิมใหด้ ารงคงอยูไ่ด ้ นบัวา่เป็นความเขม้แข็งของชาวมง้ และท าให้ชุมชนมง้ยงัคง
รักษาอตัลกัษณ์เฉพาะของตนเอาไวไ้ดอ้ย่างงดงาม และเป็นตน้แบบส าหรับการศึกษาเรียนรู้ของ
ผูค้นโดยทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็น นกัคิด นกัวิชาการ นกัวิจยั ผูรู้้ และผูท่ี้สนใจรากเหงา้แห่งวฒันธรรม
ดั้งเดิมทั้งหลาย   
 

4.4 ประเพณแีละพธิีกรรมตามความเช่ือ 
 ประเพณีของชาวมง้ในชุมชนหนองหอย ยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกั  ถึงแมว้า่จะมีการ
ติดต่อคา้ขายกบัชาวพื้นราบก็ตาม การท่ีไดรั้บนวตักรรมใหม่ๆ เขา้สู่ชุมชนชาวมง้ เช่น เคร่ืองมือ
เกษตรกรรม การใช้ปุ๋ยเคมี  การรับ-ส่งข่าวสารจากโลกภายนอก  การขนส่งท่ีรวดเร็วข้ึนกว่าท่ี
เป็นอยู่เดิม การใช้เงินในการซ้ือขายแลกเปล่ียนส่ิงของ รวมทั้ งส่ิงอ่ืนๆ ท่ีผ่านเข้ามาในวิถี
ชีวิตประจ าวนั แต่ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณีความเช่ือของชาวมง้นั้นยงัคงเดิมไวไ้ม่มี
การเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะในกลุ่มของชาวมง้ผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 30 ปีข้ึนไป 
 ส าหรับประเพณีและพิธีกรรมท่ีชาวมง้ในชุมชนหนองหอยปฏิบติัสืบทอดกนัมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนัและกลายเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะถ่ิน มีจ านวนมาก ดงัน้ี 

 

4.4.1 ประเพณฉีลองปีใหม่  
  งานประเพณีฉลองปีใหม่ของชาวมง้หรือท่ีเรียกวา “น่อเป๊โจ่ว” ซ่ึงแปลว่า กิน
สามสิบ ชาวมง้ในชุมชนจะถือเอาวนัสุดทา้ยคือ 30 ค ่า ของเดือน 12 ในทุกปีเป็นวนัส่งทา้ยปีเก่า 52 

                                                           
52

 นายซวัะ  เตชะเลิศพนา เล่าวา่ ปฏิทินของไทยจะนบัแบ่งเป็น 2 ช่วง ขา้งข้ึนขา้งแรม ช่วงละ 15 วนั ตั้งแต ่1 ค  ่า 
ถึง 15 ค ่าแต่ของมง้นบัจาก 1 ค ่าไปถึง 30 ค ่า 
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  งานฉลองปีใหม่จะอยู่ในราวปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ชาวมง้จะ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ถดัจากวนัส่งทา้ยปีเก่าไปอีก 3 วนัเป็นวนัฉลองปีใหม่ ทุกคนจะหยุดท างาน
ใน 3 วนัแรก โดยชายหญิงทุกคนในหมู่บา้นจะไดส้วมเส้ือผา้ชุดใหม่ โดยเฉพาะหนุ่มสาวจะแต่งตวั
กนัเต็มท่ีประดบัประดาเคร่ืองเงินสวยงาม ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่และเด็กๆ จบักลุ่มกนัและร้องร าท าเพลงกนั
อยา่งสนุกสนาน  นอกจากน้ีจะมีการละเล่นต่างๆ เช่น เล่นลูกข่วง เพื่อใช้ประกอบในการเก้ียวพา
ราสีกนั และเล่นลูกข่าง เพื่อความสนุกสนานและเกิดความสามคัคีกนัในชุมชน เป็นตน้  
  ในอดีตชาวมง้มีวฒันธรรมแต่งกายเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง แต่ปัจจุบนัเร่ิมมีการ
เปล่ียนแปลงไปบา้งในบางส่วนตามกาลเวลาและสถานท่ี ทั้งชายและหญิงจะมีการแต่งกายทนัสมยั
มากข้ึน  วยัรุ่นมีสวมใส่เส้ือยืดเส้ือเช้ิต กางเกงยีนส์ หรือเม่ือมาติดต่อกบัทางราชการก็จะใส่เส้ือเช้ิต
แต่อาจมีสวมกางเกงแบบใหม่หรือกางเกงแบบเดิมของชาวมง้ปนกนัไปบา้งตามโอกาส  
  ในหมู่บา้นหนองหอยจะมีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เพียงไม่ก่ีคนเท่านั้นท่ีแต่งกายดว้ยชุดประจ าเผ่า
ตลอดทั้งปี  นอกนั้นจะสวมใส่เส้ือผา้ปะปนกนับา้ง เช่น อาจเป็นการสวมใส่กางเกงมง้ เส้ือเช้ิต 
ผูห้ญิงจะนุ่งผา้ถุงแต่ใส่เส้ือแบบมง้ ชาวมง้ทุกคนจะมีชุดประจ าเผา่มง้อยา่งนอ้ยคนละหน่ึงชุด เพื่อ
เก็บไวใ้ชใ้นงานพิธีการส าคญั เช่น วนัข้ึนปีใหม่หรืองานแต่งงาน เท่านั้น ทั้งน้ีชาวมง้ให้เหตุผลวา่
การท าความสะอาดยากกวา่ชุดแบบใหม่และมีเพียงหน่ึงชุดจึงตอ้งเก็บถนอมไว ้และราคาของชุดมง้
เม่ือตดัออกมาครบแลว้ค่อนขา้งมีราคาแพง ในอดีตหญิงจะตดัเยบ็ดว้ยผา้ทอมือใส่ แต่ปัจจุบนัผูห้ญิง
มง้ในหมู่บา้นหนองหอยเลิกตดัเยบ็ผา้มง้แลว้โดยหนัไปซ้ือเส้ือผา้มง้ส าเร็จรูปจากตวัเมืองเชียงใหม่
มาใส่แทนการเยบ็ใส่เอง 

 

4.4.2 ประเพณกีารเกีย้วสาว  
  หลงัจากวา่งเวน้งานในไร่หรือหลงัฤดูเก็บเก่ียวหนุ่มสาวชาวมง้จะมีการเก้ียวพาราสี
กนัในยามค ่าคืน ซ่ึงโดยปกติแล้วชายหนุ่มเละหญิงสาวชาวมง้จะไม่มีการเก้ียวพาราสีกนัในท่ี
สาธารณะหรือต่อหนา้ผูค้น โดยเฉพาะผูใ้หญ่ซ่ึงถือเป็นการไม่ใหเ้กียรติผูใ้หญ่การเก้ียวพาราสีกนัจะ
กระท าในเวลากลางวนัไดก้็ต่อเม่ือถึงเทศกาลฉลองปีใหม่ ซ่ึงเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวมง้มาสนุกร่ืน
เริงกนัดว้ยการเล่นโยนลูกช่วง 
  การไปแอบกระซิบบอกรักกบัหญิงสาวของหนุ่มชาวมง้อาจจะพยายามอยูห่ลายาคร้ัง 
ซ่ึงอาจไม่ประสบความส าเร็จตลอดไป แต่หากฝ่ายสาวมีความพึงใจต่อหนุ่มแลว้ เธอก็จะออกมาพบ
ชายหนุ่มนอกบา้นและพากนัไปพลอดรักอยูต่ามสุมทุมพุ่มไมจ้นดึก หรือบางทีอาจอยู่กนัจนสวา่ง
ใตผ้า้ห่มผืนเดียวกนั แต่บางทีกว่าหญิงสาวจะยอมร่วมสุขไดห้นุ่มอาจจะใชเ้วลาหลายคืน แต่หาก
เน่ินนานไปเกิน 3 คืน หนุ่มก็จะไม่มาหาหญิงสาวคนนั้นอีกถือวา่เป็นหญิงไม่ดี การมีเพศสัมพนัธ์



77 
 

กนัก่อนแต่งงานในสังคมชาวมง้จึงไม่ถือเป็นเร่ืองส าคญั  ส่ิงท่ีถือวา่ส าคญัท่ีสุดคืออยา่กระท าอะไร
กนัภายในบา้น เน่ืองจากมีความเช่ือวา่จะท าใหผ้เีรือนโกรธเคืองและเป็นการผดิผอียา่งมาก 53  

 

4.4.3 ประเพณแีต่งงาน  
  รูปแบบการท าพิธีแต่งงาน คือ เม่ือเจา้สาวมาถึงบา้นเจา้บ่าวแลว้ เร่ิมท าพิธีสะเดาะ
เคราะห์ใหแ้ก่คู่บ่าวสาว เพื่อใหคู้่บ่าวสาวเป็นสามีภรรยาท่ีดีต่อกนั โดยท่ีผีบรรพบุรุษ ผีบา้น ผีเรือน 
สามารถรับรู้จากการกระท าพิธีน้ี จะใชไ้ก่ 1 ตวั ฟืนท่ีติดไฟ 1 ท่อนเล็กๆ ท าพิธีหนา้ประตูผีก่อนท่ี
จะเขา้บา้น เม่ือเสร็จพิธีคู่บ่าวสาวเดินเขา้บา้นพอ่แม่ เจา้บ่าวจะท าความเคารพโดยการกม้ค านบัแบบ
พิธีมง้ 2 คร้ัง ให้แก่บุคคลต่างๆ ตามล าดบัวนัรุ่งข้ึนตอ้งหาเฒ่าแก่ไปแจง้ให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงทราบ 
โดยมีเหลา้ 1 ขวด ยาเส้นหรือบุหร่ี และเชา้วนัท่ีสามจะท าพิธีเรียกขวญัคู่บ่าวสาว  
  ในกรณีการฉุดผูห้ญิงไปเป็นภรรยาก่อน ในวนัแต่งงานคู่บ่าวสาวจะกลบัไปเยี่ยมพ่อ
แม่ฝ่ายหญิงเพื่อค านบั ขอขมาท่ีน าตวัลูกสาวมาโดยไม่ไดข้ออนุญาตโดยมีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่น าไป ส่วนมาก
จะเป็นตอนเยน็ๆ เม่ือไปถึงแลว้จึงเร่ิมท าความเคารพผูอ้าวุโสตามล าดบั หลงัจากขอขมาแลว้  การ
กินเล้ียงอาจจะจดัเร็วหรือชา้ตามแต่ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือข้ึนอยูก่บัการตกลงกนัหรือพิธี “หยวัป้อ
เหนียะ”  คือ “การซ้ือภรรยา” หรือด่ืมเหลา้จากเจรจาค่าตวัเรียกวา่ “ไห่เก”  การฉุดการหนีตามกนั 
หรือการไปสู่ขอ เพื่อน าไปสู่การแต่งงานจะถือวา่สมบูรณ์ไดก้็ต่อเม่ือมีการจ่ายสินสอดกนัเรียบร้อย
แลว้ ซ่ึงอาจจะเป็น 1 ปี หรือ 2 ปี หลงัจากฉุดไปแลว้จึงจะจ่ายค่าสินสอดหมด  54 
  พิธีแต่งงาน ส่วนมากชาวมง้หนองหอยจะจดัพิธีในบา้นของเจา้สาว โดยฝ่ายชายเป็น
ผูจ้ดัหาหมูและไก่มาฆ่าเล้ียงแขกเป็นจ านวนสองเท่าของฝ่ายหญิง จากนั้นก็อญัเชิญผีบา้นมากินไก่
เคร่ืองเซ่น เฒ่าแก่ทั้งสองฝ่ายนัง่ด่ืมเหลา้รับประทานไก่ท่ีโต๊ะเซ่นไหวผ้ีบา้น ญาติพี่นอ้งเจา้บ่าวจะ
ยนืพร้อมกนัต่อหนา้เฒ่าแก่ กราบไหวแ้ละวานเฒ่าแกให้จดัการพิธีแต่งงานให้ส าเร็จ จากนั้นจะเป็น
การกราบไหวผ้ีบรรพบุรุษตามล าดบั คือ ผีบรรพบุรุษ  ผเีตาไฟ  ผีเสาเรือน  ผีเตาไฟเล็ก  และผี
ประตูบา้น เม่ือเสร็จพิธีแลว้เถา้แก่และเจา้บ่าวก็เตรียมค่าสินสอดมาจ่ายกนั 
  เงินสินสอด จะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัฐานะทางดา้นครอบครัวและขอ้ตกลงของแต่
ละฝ่าย สินสอดน้ีบิดามารดาของฝ่ายเจา้สาวมิไดรั้บไวเ้พียงผูเ้ดียว จะตอ้งแบ่งให้ญาติพี่น้องใน
สัดส่วนท่ีแตกต่างกนัไปแลว้แต่เห็นสมควร เม่ือเสร็จพิธีแต่งงานแลว้ ในวนัรุ่งข้ึน บิดามารดา
เจา้สาวจะมอบสินสมรสเช่น ววั หมู ห่วงคอและเส้ือผา้ ให้แก่คู่สมรส โดยผา่นทางเฒ่าแก่ฝ่ายชาย 

                                                           
53

 ศูนยว์จิยัชาวเขา, ประเพณีวฒันธรรมชาวเขา, 2514 หนา้ 12 

54
 สมัภาษณ์นายซวัะ  เตชะเลิศพนา, นายแต่ง  พนาวรชยั, นายซวั  นทีไพรวลัย ์และนายซวา  เตชะเลิศพนา, 

เมษายน 2553 
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หรืออาจจะมอบเงินสดเท่าจ านวนซ่ึงของเป็นการทดแทนก็ได้ ถา้หากบา้นอยู่ห่างไกลกนั ค่า
สินสอดหรือท่ีชาวมง้เรียกวา่เงินซ้ือภรรยาน้ี บิดามารดาฝ่ายชายจะเป็นผูจ้ดัการหาให้บุตรเอง ปกติ
ส าหรับผูท่ี้เคยแต่งงานหรือมีภรรยาอยูแ่ลว้  เม่ือตอ้งการแต่งงานอีกจะตอ้งหาค่าสินสอดดว้ยตนเอง  
สังคมชาวมง้ อนุญาตใหผู้ช้ายมีภรรยาเกินกวา่หน่ึงคนได ้แต่จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎขอ้ห้ามของชาวมง้
โดยทัว่ไป เช่น ไม่อนุญาตให้แต่งงานในแซ่เดียวกนั โดยในปัจจุบนัผูช้ายก็ยงัคงมีภรรยามากกว่า
หน่ึงคนได ้ 55 
  ในปัจจุบนัประเพณีการแต่งงานไดมี้การเปล่ียนแปลงไปบา้ง กล่าวคือ การหมั้น
หมายกนัตั้งแต่ยงัเล็กนั้นมีการปฏิบติัตามนอ้ยมาก เน่ืองจากชาวมง้ในปัจจุบนัไดส่้งเสริมให้บุตร
หลานเรียนหนงัสือให้ไดรั้บความรู้จากสังคมภายนอกเป็นส่วนมาก การเลือกคู่จึงปล่อยให้บุตร
หลานเลือกเองมากกวา่ แต่ตอ้งให้ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ไปสู่ขอกนัตามประเพณี และยงัคงยึดหลกัประเพณีเดิม 
คือการหา้มไม่ใหแ้ต่งงานกบัคนในแซ่เดียวกนั ดงันั้นการแต่งงานจะเกิดข้ึนเม่ือหนุ่มสาวมีความพึง
พอใจต่อกนัแลว้จะมีการส่งเฒ่าแก่ไปสู่ขอตามประเพณีโดยก าหนดวงเงินค่าสินสอดและน ามาช าระ
ไปพร้อมๆ กนัเลย  
  ส าหรับพิธีการแต่งงานนั้น ไดมี้การลดขั้นตอนลงเช่นกนั ทั้งน้ีเพื่อไม่ให้เวลายืดเยื้อ
เกินไป  แต่ยงัคงมีการกราบไหวผ้ีบา้นผีบรรพบุรุษตามประเพณีเช่นเดิม ส าหรับกรณีท่ีมีการฉุด
หญิงสาวเพื่อจะมาท าเป็นภรรยานั้นในปัจจุบนัน้ียงัมีอยู่ แต่น้อยมากเน่ืองจากจะมีกฎหมายของ
บา้นเมืองเขา้มาเก่ียว จากการเก็บขอ้มูลของผูว้ิจยัพบวา่ หากมีการยุติหรือหญิงหนีตามชายไปทาง
พ่อแม่และญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายจะมาตกลงกนัภายหลงั โดยมีผูน้ าหมู่บา้นและคณะกรรมการ
หมู่บา้นจะเป็นผูต้ดัสิน หากเป็นการฉุดโดยฝ่ายหญิงไม่ยินยอม ทางฝ่ายหญิงจะเรียกร้องค่าสินไหม
จากทางฝ่ายชายตามจ านวนท่ีต่อรองกนั และมีการปรับฝ่ายชายเพื่อน าเงินไปพฒันาหมู่บา้นดว้ยหาก
ฝ่ายชายไม่ยินยอม  ทางคณะกรรมการหมู่บ้านก็จะส่งตวัให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป แต่ถา้เป็นกรณีท่ีฝ่ายหญิงยินยอมและรักกนันั้น พ่อแม่ ญาติของทั้ง
ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายจะมาตกลงกนัเก่ียวกบัเร่ืองการแต่งงานและสินสอดทองหมั้นในภายหลงั 

 

4.4.4 ประเพณกีารเกดิ  
  การตั้งครรภ์มีทั้งแบบปกติ คือเกิดจากคู่สามีภรรยา ซ่ึงไม่ได้เป็นปัญหาอะไร แต่
บางคร้ังหากเกิดข้ึนกบัหญิงสาวชาวมง้ท่ีคบผูช้ายหลายคน และไม่ทราบวา่ตั้งครรภก์บัใคร หญิง
สาวก็จะบอกให้พ่อแม่ทราบเพื่อจะไดห้าทางท าแทง้  แต่หากสามารถบอกช่ือชายหนุ่มคนใดคน
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 สมัภาษณ์นายสุรินทร์  นทีไพรวลัย,์ ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองหอย, นายสิทธิศกัด์ิ  สุวรรณโชติ, ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์2, เมษายน 2553   
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หน่ึงได ้  ผูถู้กเอ่ยนามก็จะตอ้งยินยอมแต่งงานดว้ย ถา้ปฏิเสธก็จะถูกปรับเป็นค่าท าคลอด แลว้แต่
กรณีไป แต่หากครรภแ์ก่ใกลค้ลอด หญิงสาวจะคลอดบุตรในบา้นบิดามารดาไม่ได ้ ดงันั้นบิดาจะ
สร้างกระท่อมหลงัเล็กๆ ใกลบ้า้นเพื่อให้ลูกสาวคลอดบุตร จากนั้น 1 เดือนจึงจะยอมให้เขา้อยูใ่น
บา้นใหญ่ได ้56 
  ชาวมง้หนองหอยเช่ือว่า  การตั้งครรภ์เกิดจากผีพ่อแม่ให้เด็กมาเกิด เม่ือเวลาใกล้
คลอด หญิงมีครรภจ์ะไม่ไปไหนมาไหนโดยล าพงั ตอ้งมีเพื่อนอยูด่ว้ยอยา่งนอ้ยหน่ึงคน การคลอด
บุตรโดยทัว่ไปจะเป็นไปตามธรรมชาติ สังคมชาวมง้นั้นไม่มีผูท้  าคลอดในต าแหน่งหมอต าแยอยา่ง
เป็นทางการ (ไม่ไดมี้ประจ า ในลกัษณะท่ีเวลาคลอดตอ้งไปเรียกหมอต าแยคนน้ีตลอด)  ดงันั้นเม่ือ
ผูห้ญิงจะคลอดบุตร นอกเหนือจากสามีแลว้ ผูช่้วยท าคลอดส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงโดยเฉพาะ
มารดาของสามีหรือญาติเพศหญิง ก่อนการคลอดนั้นจะมีการเตรียมตม้น ้าเพื่อเช็ดท าความสะอาดมีด
หรือกรรไกรคมๆไวส้ าหรับตดัสายรก ยาสมานแผลสมุนไพร และผา้เช็ดตวัเด็ก ให้หญิงตั้งครรภท่ี์
ใกลจ้ะคลอดบุตรจะนัง่อยูบ่นมา้นัง่ขนาดเล็กหนา้ห้องนอน ตวัคลุมดว้ยผา้ห่มนอนเอนตวัพิงสามี
ปิดประตูบา้นหา้มเด็กเขา้ไปยุง่ในบา้น  
  หลงัจากคลอดจะท าความสะอาดเด็ก ตดัรกดว้ยกรรไกรหลงัจากคลอดออกมาแลว้
หากเป็นชายจะเอารกไปฝังบริเวณเสาผีกลางบา้น  ซ่ึงเป็นผีบรรพบุรุษเรือท่ีเรียกว่าเสายึดเหน่ียว
วญิญาณบรรพบุรุษ เน่ืองจากเช่ือวา่ลูกผูช้ายจะตอ้งสืบสกุลและรับภารกิจของครอบครัวต่อจากบิดา
มารดา หากเป็นหญิงก็จะน ารกไปฝังไวใ้ตเ้ตียงห้องนอนของพ่อแม่เด็ก เหตุผลเพราะชาวมง้เห็นวา
ผูห้ญิงจะตอ้งแต่งงานออกเรือนไป 57  
  หลงัจากนั้นอีก 3 วนัจะท าพิธีเรียกขวญั และตั้งช่ือให้เด็ก แต่ถ้าหากเด็กเสียชีวิต
ภายใน 3 วนัก่อนท่ีจะท าพิธีเรียกขวญั ก็จะน าศพไปฝังอย่างง่ายๆ เพราะถือวา่ยงัไม่เป็นคนโดย
สมบูรณ์  แต่ถา้หากไปคลอดท่ีโรงพยาบาลก็จะไม่มีการท าพิธีฝังรก แต่จะมีพิธีเรียกขวญัเด็ก  
  โดยปกติหญิงท่ีคลอดลูกจะตอ้งอยูไ่ฟ (ไจ๋) ท่ีเตาไฟเล็กภายในบา้น หลงัจากท่ีคลอด
แลว้จะตอ้งกินขา้วกบัไก่หรือไข่เป็นเวลา 30 วนั บา้นไหนท่ีมีการคลอดลูกจะมีเฉลว หรือก่ิงไมส้ด
ปักไวท่ี้ประตูบา้น ซ่ึงเป็นการบอกให้รู้วา่บุคคลภายนอกห้ามเขา้ หากมีเร่ืองจ าเป็นก็ตอ้งปฏิบติัให้
ถูกตอ้ง เช่น ถอดรองเทา้ ถอดหมวก ปลดถุงยา่มออกก่อน เป็นตน้ แต่ในปัจจุบนัน้ีหลายแห่งได้
คลายความเคร่งครัดในขอ้ปฏิบติัเหล่าน้ีลงมากแลว้ เม่ือครบก าหนดก็เป็นอนัส้ินสุดการอยูไ่ฟ 58   
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 สมยั  สุทธิธรรม, สารคดีชนกลุ่มนอ้ยบนพ้ืนท่ีสูง “แมว้”, 2541 หนา้ 42 
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 ชูพินิจ  เกษมณี, คู่มือการปฏิบติังานกบัชาวเขาเผา่แมว้, 2527 หนา้ 35 
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 สมยั  สุทธิธรรม, สารคดีชนกลุ่มนอ้ยบนพ้ืนท่ีสูง “แมว้”, 2541 หนา้ 42 
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  ส่วนการท าคลอดท่ีบา้นหรือในหมู่บา้นนั้นไม่มีประมาณสิบกวา่ ปีมาแลว้ ส าหรับ
ผูท้  าคลอดนั้นจะเป็นผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีมีความรู้ในการท าคลอดหรือญาติๆ ของฝ่ายหญิง หมู่บา้นหนอง
หอยเคยมีผูท้  าคลอด แต่ในปัจจุบนัก็ไม่ไดท้  าคลอดอีกแลว้  เน่ืองจากปัจจุบนัการคมนาคมสะดวก 
หญิงตั้งครรภจึ์งไปฝากทอ้งท่ีโรงพยาบาลและไปคลอดลูกท่ีโรงพยาบาลทั้งหมด 59 
 

4.4.5 พธีิส าคัญส าหรับชาวม้งหนองหอย 
 ส าหรับพิธีกรรมหลกัๆ ท่ีมีการกระท ากนัในปัจจุบนั มีดงัน้ี 

1) พิธีอวัเนง้ (พิธีเก่ียวกบัการเรียกขวญั หรือขบัไล่อาเพศท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวหรือ
ชุมชน) 

2) พิธีศพ  
3) พิธีเล้ียงผปีระจ าเสาบา้น 

 

1) พธีิอวัเน้ง  
  พิธีอวัเน้ง ถือเป็นพิธีส าคญัของชาวมง้ในชุมชนหนองหอยและชาวมง้โดยทัว่ไป 

ในกรณีท่ีมีคนเจ็บป่วย ก็จะให้หมอทรงประกอบพิธีอวัเน้ง เพื่อแลกขวญัหรือวิญญาณของสัตว ์คือ 
หมู ไก่ หรือววั กบัขวญัหรือวญิญาณของคนเจบ็ให้กลบัคืนสู่ร่าง  ส่วนในกรณีท่ีเกิดส่ิงไม่ดีหรืออาเพศ 
หรือ ขึด (ขอ้หา้ม ส่ิงตอ้งหา้ม) ข้ึนในครัวเรือนหรือในชุมชน เช่น อยูดี่ๆ มีเลือดตกตามหมู่บา้น มีสัตวมี์
พิษ เช่น งู หรือตะขาบ เขา้มาในบ้าน ถือว่าเป็นลางร้าย เป็นส่ิงอปัมงคล จะต้องประกอบพิธีอวัเน้ง
เพื่อใหผ้ปัีดเป่าส่ิงชัว่ร้ายออกไปจากครัวเรือนหรือชุมชน 60  พธีิอวัเนง้จะท าใน 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

(1) พธีิอวัเน้งมัวดู้ 
    พิธีอวัเนง้ หรือ อวัเนง้มวัดู ้ คือ  พิธีเล้ียงผีหรือเซ่นไหวผ้ี  เป็นพิธีท่ีถูกจดัข้ึน
จากความเช่ือเม่ือมีคนเจบ็ป่วยเร้ือรัง ท่ีชาวมง้เช่ือวา่อาการท่ีเกิดข้ึนมาจากการกระท าความผิดบ่อยๆ 
ซ่ึงเป็นตน้เหตุใหผ้ไีม่พอใจและลงโทษดว้ยการให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ญาติพี่นอ้งของผูท่ี้ถูกลงโทษก็
จะไปหาหมอผเีพื่อประกอบพิธี 
  พิธีอวัเน้งมวัดู ้เป็นการเขา้ทรงของหมอผี โดยมีขั้นตอนของพิธีกรรม ดงัน้ี 
เร่ิมด้วยการน าลวดมาขดให้เป็นรูปวงกลมแล้วน าลูกกระพรวนไปติดไวร้อบวงประมาณ 10 อนั 
หมอผจีะก าวงลวดดงักล่าวไวอ้ยา่งเหนียวแน่น โดยนัง่อยูบ่นท่ีนัง่ (ตัง่)  จากนั้นก็จะน าผา้ด ามาคลุม
ศีรษะและหยอ่นขาลงบนพื้นดินท่ีโรยดว้ยแกลบเผาพร้อมกบับริกรรมคาถาประมาณ 4 – 5 นาที 
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  จากนั้นหมอผจีะมีอาการเร่ิมสั่นทีละนอ้ย และค่อยๆ สั่นแรงมากยิ่งข้ึน มีการ
กระทืบพื้นดินและหมอผจีะเตน้ไปรอบๆ คนไข ้หมอผีจะถามคนไขว้า่ไปถูกอะไรท ามา และสั่งให้
ไปหาหมูมาให้ผีกินโดยเร็ว ชาวมง้ท่ีอยูร่่วมภายในพิธีก็จะไปช่วยกนัจบัหมูมาผกูไวใ้นบริเวณบา้น 
แลว้หาเคร่ืองเซ่นไหวผ้ ีประกอบไปดว้ยกระดาษเงินและธูปน าไปวางไวบ้นโตะ๊ท่ีอยูก่ลางบา้น แลว้
น าหญา้คามาผกูเป็นสายสิญจน์  จากนั้น หมอผีจะไปตีฆอ้งตรงบริเวณประตูทางเขา้บา้นพร้อมกบั
เรียกผีตวัตน้เหตุท่ีท าให้คนเจ็บป่วยมา  แลว้จึงท าการฆ่าหมูเพื่อเป็นการเซ่นไหวผ้ี เป็นอนัเสร็จพิธี  
เม่ือเสร็จพิธีกรรมทั้งหมดแลว้ เจา้ภาพก็จะตดัขาหมูหน้าออก 1 ขามอบให้หมอผีน าไปกิน ส่วนท่ี
เหลือก็จะน ามาท าเป็นอาหารกินกนัส าหรับผูท่ี้มาช่วยงาน ในบางคร้ังก็จะใช้ไก่ตวัผูสี้แดงและมี
หงอนสีแดงแทนหมู การท่ีหมูหรือไก่ถูกฆ่านั้นก็เพื่อแลกวญิญาณกบัวญิญาณของคนเจบ็ป่วย 61 

 

(2) พธีิอวัเน้งมัวเด้อ 
  พิธีอวัเนง้มวัเดอ้  เป็นพิธีกรรมของชาวมง้เก่ียวกบัการแกค้วามเจ็บไขไ้ดป่้วย
ตามปกติ ท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัว ซ่ึงมีขั้นตอนการเตรียมพิธีและเตรียมอุปกรณ์ส่ิงของต่างๆ ดงัน้ี 

1. กระถางธูปจ านวน 1 กระถาง 
2. ถว้ยน ้าชาจ านวน 2 ถว้ย 
3. กระดาษท่ีตดัลายส าเร็จแลว้ (ส าหรับวางพาดท่ีบ่าของผูป่้วย) 
4. ถว้ยน ้าท่ีใส่เหรียญบาทไวภ้ายในถว้ย 
5. ไก่จ านวน 1 ตวั ส าหรับการประกอบพิธีกรรมใหก้บับุคคลเพียงคนเดียว 
6. หมูจ านวน 1 ตวั ส าหรับการประกอบพิธีกรรมเป็นครอบครัว 
7. กระดาษเงินผ ี

  ขั้นตอนของพิธีอวัเนง้มวัเดอ้ มีดงัน้ี 
1. เร่ิมตน้ดว้ยการไปขอหมอผีให้มาประกอบพิธีกรรม เม่ือหมอผีรับท าพิธี

เจ้าของบ้านต้องมาจัดเตรียมโต๊ะส าหรับประกอบพิธี และเตรียมบริเวณบ้านให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสะอาดตา 

2. เม่ือหมอผีมาถึงจะประกอบพิธีกรรมภายนอกตวับ้านก่อนด้วยการตี
โหม่งพร้อมกบับริกรรมคาถา 

3. จากนั้นหมอผีจะเข้ามาประกอบพิธีกรรมภายบ้าน  ด้วยการตีโหม่ง
พร้อมกบับริกรรมคาถาอยูเ่ช่นเดิม 
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4. หมอผจีะเป็นผูเ้ส่ียงทาย  โดยการใช้เขาควายหรือไมไ้ผผ่า่ซีก  และหมอ
ผจีะเป็นผูบ้อกใหเ้จา้ของบา้นทราบวา่จะตอ้งใชส่ิ้งใดบางเป็นเคร่ืองประกอบในพิธีกรรม 

5. จากนั้นหมอผจีะก าหนดใหผู้ป่้วยมายนืตรงกลางบา้น โดยจะมีผูจ้บัไก่อยู่
ทางด้านหลงัของผูม้ารักษา และหมอผีจะเดินตีโหม่งไปรอบๆ ตวัของผูป่้วยประมาณ 2 – 3 รอบ 
พร้อมๆ กบัการบริกรรมคาถา 
  ในขณะท่ีหมอผีก าลงัประกอบพิธีอยู่นั้นจะยงัไม่มีการฆ่าไก่  จนกวา่หมอผี
เดินไปรอบๆ ผูป่้วยเสร็จเรียบร้อยแลว้จึงจะสั่งให้น าไก่ไปฆ่า จากนั้นจึงใชเ้ขาควายหรือไมไ้ผท่ี่ท า
การเส่ียงทายไปแตะเลือดของไก่แล้วน ามาแตะท่ีหลังของผูป่้วย เพื่อให้ไก่น าเอาโรคภยัไขเ้จ็บ
ออกไปจากผูป่้วย ซ่ึงก็เป็นไปตามประเพณีความเช่ือ จึงจะถือวา่เสร็จครบขั้นตอนพิธีกรรม   
  ส าหรับพิธีอวัเนง้มวัเดอ้ให้กบัผูป่้วยทั้งครอบครัว หมอผีจะก าหนดให้ใชห้มู
และไก่อย่างละ 1 ตวั โดยหมอผีจะน าผา้และด้ายมดัตวัหมูไวแ้ละบงัคบัให้หมูเดินวนไปรอบๆ 
สมาชิกของครอบครัว จากนั้นหมอผีจะน าเอาผา้และดา้ยไปวางไวท่ี้โต๊ะพิธี แลว้เร่ิมท าการตีโหม่ง
และเดินไปรอบๆ สมาชิกภายในครอบครัวพร้อมกบับริกรรมคาถาจนเสร็จพิธีกรรม  ก็จะสั่งให้ท า
การฆ่าหมูและไก่  และน าเขาควายหรือไมไ้ผ่ท่ีใช้ในการเส่ียงทายแตะเลือดหมู แล้วน าไปแตะ
สมาชิกทุกคนในครอบครัว ต่อด้วยการแตะเลือดไก่แล้วน าไปแตะสมาชิกทุกคนในครอบครัว 
หลงัจากเสร็จส้ินพิธีกรรม  หมอผจีะผกูขอ้มือดว้ยดา้ยเส้นท่ีผกูกบัตวัหมูนั้น  จากนั้นเจา้บา้นจะตอ้ง
ท าการแบ่งหมูใหก้บัหมอผใีนส่วนท่ีเป็นหวักบัขาหนา้ 1 ขา ส่วนท่ีเหลือก็จะน าหมูและไก่มาท าเป็น
อาหารเล้ียงเพื่อนบา้นท่ีมาร่วมงาน 62 

 

2) พธีิศพ 
   ชาวมง้หนองหอยเช่ือว่าการตายเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีสุด  ชาวมง้ทุกคนจึงจะตอ้งหยุด
งานมาช่วยเหลือกนัอย่างเต็มท่ี  ในพิธีศพของชาวมง้นั้น ถา้เป็นพิธีศพเด็ก พิธีกรรมจะไม่ใหญ่โต
และยุง่ยากเท่ากบังานศพของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในหมู่บา้น ชาวมง้จะเก็บรักษาศพไวใ้ห้นานท่ีสุดถึง 15 วนั   
ชาวบา้นทุกคนจะอยูช่่วยงานกนัโดยตลอดดว้ยความขยนัขนัแข็งตามท่ีเจา้ภาพไดข้อร้องให้ท า ไม่
วา่จะเป็นงานหนกัหรืองานเบา   เจา้ภาพแทบจะไม่ตอ้งยุง่กบัการท างานใดๆ นอกจากแสดงถึงความ
เศร้าโศกเสียใจ และคร ่ าครวญร้องไห้  ภรรยาทั้งหมดของผูต้ายจะยืนขา้งศพคร ่ าครวญร ่ าไห้  มือ
ของภรรยาจะแตะท่ีศพอยูต่ลอดเวลาเหมือนกบัวา่จะไม่ยอมให้พลดัพรากจากกนัไป และตอ้งคอย
ปัดไล่แมลงวนัท่ีจะบินมาตอมศพด้วย ผูใ้ดท่ีไม่มีหน้าท่ีอ่ืนใดก็จะมายืนแสดงการร ่ าไห้ด้วย ซ่ึง
แสดงออกดว้ยความบริสุทธ์ิใจ  
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   หลงัจากพิธีกรรมเก่ียวกบัศพเสร็จส้ินแลว้ ญาติผูต้ายก็จะน าขา้วปลาอาหารไปส่ง
ให้แก่ผูต้ายเพียงแค่ระยะคร่ึงทางของหลุมฝังศพ วนัรุ่งข้ึนก็จะน าขา้วปลาอาหารไปส่งเป็นระยะ
ค่อนทางโดยน าไปวางไว ้ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง จนกระทัง่ถึงวนัท่ี 3 จึงจะสามารถน าขา้วปลาอาหารไปวาง
ให้ไดถึ้งหลุมฝังศพ จากนั้นญาติของผูต้ายจะช่วยกนัหากอ้นหินมาเรียงซ้อนกนัให้สูงประมาณ 1 
ฟุต ตามความยาวของหลุมศพอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยและปัดกวาดท าความสะอาด หาใบไมม้า
มุงเพื่อเป็นการกนัแดดกนัฝน รวมทั้งท าร้ัวกั้นบริเวณหลุมศพอีกดว้ย 63   

 

3) พธีิเลีย้งผปีระจ าเสาบ้าน  
  พิธีเล้ียงผีประจ าเสาบ้าน เป็นอีกพิธีกรรมหน่ึงท่ีชาวม้งในชุมชนหนองหอย
ปฏิบติักนัมาอยา่งยาวนาน  พิธีกรรมดงักล่าว เร่ิมตน้ดว้ยการบอกกล่าวเช้ือเชิญชาวบา้นให้ไปชุมนุม
ร่วมงานกนัท่ีบา้นเจา้ภาพ น าหมูตวัเมียมาฆ่าแลว้จึงก่อไฟท่ีตรงบริเวณกลางบา้น น าเอาหมูท่ียา่งไฟ
ทั้งขน จนกระทัง่ขนหลุดออกจากตวัหมูหมด ชาวบา้นจะช่วยกนัช าแหละแบ่งหมูออกเป็น 4 ช้ิน
ใหญ่ๆ แยกเอาเน้ือหมู ไส้หมู น าไปตม้ในกระทะใบบวัใบใหญ่ เม่ือเน้ือหมู ไส้หมูสุกแลว้ ก็จะท า
การแบ่งใส่ภาชนะอยา่งละเท่าๆ กนั เพื่อแจกจ่ายใหแ้ขกผูม้าร่วมพิธีกรรมจนครบทุกคน 
   พิธีเล้ียงผปีระจ าเสาบา้นจะท ากนัทั้งวนั  หมอผีจะประกอบพิธีสวดตลอดเวลาทั้ง
วนั โดยหมอผีจะท าพิธีส่งมอบวิญญาณหมูตวัเมียให้กบัผีเสาบา้น เพื่อให้หมูตวัเมียไปเป็นภรรยา
ของผเีสาบา้น ส่ิงท่ีส าคญัในพิธีเล้ียงผีประจ าเสาบา้น คือ การตดักระดูกกรามขากรรไกรของหมูตวั
เมีย ท าการตม้และลา้งให้สะอาด น าไปผกูติดกบัเสาบา้นส่วนบน ผูค้นท่ีมาร่วมงานเล้ียงฉลองการ
แต่งงานของผีเสาบา้นกบัวิญญาณหมูตวัเมีย จะร่วมกนัอญัเชิญผีประจ าเสาบา้นลงมากินอาหาร
ร่วมกนักบัชาวบา้น ในขณะเดียวกนัก็จะมีการตม้เลือดหมูใส่ขา้วเพื่อแบ่งปันกนักินทุกคน 64 
 

บทสรุป 
 ความเช่ือของชาวม้งมีความส าคญัต่อวิถีชีวิตของชาวม้งเป็นอย่างมาก โดยความเช่ือ
ดงักล่าวหลอมรวมจนกลายเป็นประเพณีวฒันธรรมท่ีสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั และเป็น
แนวคิดท่ีมีความละเอียดลึกซ้ึง สามารถจดัเขา้ในหลกัสากลปรัชญา คือ แนวคิดท่ีเป็นอภิปรัชญา กบั
แนวคิดท่ีเป็นจริยศาสตร์ได ้ 

                                                           
63 สมัภาษณ์นายซวัะ  เตชะเลิศพนา, นายซวั  นทีไพรวลัย,์ นายสุรินทร์  นทีไพรวลัย ์และนายซวา  เตชะเลิศพนา,  
เมษายน 2553 
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 ส าหรับแนวคิดความเช่ือเชิงอภิปรัชญาของชาวมง้ คือ ความเช่ือเร่ืองชีวิต เร่ืองธรรมชาติ
และโลก และส่ิงเหนือธรรมชาติทั้งหลาย โดยชาวมง้เช่ือวา่ โลกและส่ิงมีชีวิตทั้งหลายรวมถึงมนุษย ์
ถูกสร้างโดยเซ้า (เทพเจา้) ซ่ึงเป็นผีท่ียิ่งใหญ่และมีฤทธ์ิอ านาจมาก โดยเซ้าไดส้ร้างโลกมนุษยแ์ละ
โลกแห่งผีข้ึนมาพร้อมกนั และมีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัผา่นการเซ่นสรวงบูชา โดยใชต้วัแทน
หรือหมอทรง ในการบอกกล่าวหรือน าสารจากผีมาสู่มนุษย์ว่าผีต้องการอะไร และน าความ
เดือดร้อนหรือความตอ้งการของมนุษยไ์ปสู่ผีเพื่อให้ผีปัดเป่าช่วยเหลือ ซ่ึงการเซ่นสรวงบูชาจะตอ้ง
น าสัตวฆ่์าสังเวยเพื่อแลกเปล่ียนกบัความตอ้งการใหส้มกบัท่ีตั้งความหวงัเอาไว ้  

ชาวม้งเช่ือว่าผีกับมนุษย์ผูกพนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน เพียงแต่ปรากฏในรูปลักษณ์ท่ี
แตกต่างกนั แต่เช่ือมโยงกนัผา่นขวญั หรือวญิญาณ  ซ่ึงขวญัคือกระบวนชีวติของมนุษยต์ั้งแต่เกิดจน
ตาย เม่ือเกิด ขวญัจะตอ้งมีความสมบูรณ์แขง็แรงจึงจะประสบความส าเร็จในชีวิต หากขวญัเสีย หรือ
ขวญัอ่อน ย่อมเป็นอนัตรายและอาจท าให้เสียชีวิตได ้จึงตอ้งประกอบพิธีอวัเน้งเพื่อเรียกขวญัให้
กลบัคืนมา เม่ือตายขวญัก็จะแบ่งเป็นสามภาค ภาคแรกจะเป็นผูน้ าผลการกระท าในโลกมนุษยไ์ป
ตดัสิน ภาคสองจะไปอยูก่บัผบีรรพบุรุษ และภาคสามไปอยู ่ณ หลุมฝังศพ ทั้งหมดน้ีคือวงจรชีวิตท่ี
เป็นความคิดความเช่ือของชาวมง้ท่ีจดัเป็นแนวคิดเชิงอภิปรัชญา 

ส าหรับแนวคิดเชิงจริยศาสตร์ของชาวมง้ มีรูปแบบเป็นจริยธรรมในระดบัประเพณี คือ 
พิจารณาตดัสินความดี ความชัว่ ความถูก ความผิด ความควร ความไม่ควร วา่อยูท่ี่ชุมชนเคยปฏิบติั
มาก่อนหรือไม่ หมายความว่า การกระท าใดๆ ก็ตามของเรา จะถือว่าถูกตอ้งดีงามก็ต่อเม่ือมีการ
ปฏิบติัมาแลว้โดยผูค้นทั้งหลาย แต่ถา้การกระท าใด ไม่ปรากฏวา่มีผูใ้ดเคยปฏิบติัมาก่อน การกระท า
นั้นถือวา่เป็นส่ิงผดิ ไม่ควรท า ซ่ึงเกณฑด์งักล่าวถือเป็นเกณฑต์ดัสินแบบสัมพทัธนิยม  

ชาวม้งยึดถือและปฏิบติัตามกรอบท่ีผูอ้าวุโสทั้งหลายอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดี ทั้ งการ
เคารพต่อบิดามารดา การเคารพผูอ้าวโุสตามล าดบัรุ่น การปฏิบติัต่อพี่นอ้งดว้ยความรักความสามคัคี  
การใหเ้กียรติกนัระหวา่งสามีภรรยา การร่วมกนัดูแลเอาใจใส่ต่อคนอ่ืนภายในชุมชน การไม่ทะเลาะ
เบาะแวง้ การช่วยเหลือเก้ือกูลกัน การมีน ้ าใจ และการยอมรับค าตดัสินของผูอ้าวุโสในฐานะ
ผูป้กครองสูงสุดของชุมชน 
 ส าหรับในเร่ืองประเพณีและพิธีกรรมนั้น ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยไดป้ฏิบติัสืบต่อกนัมา
อยา่งเคร่งครัด เพื่อรักษาประเพณีวฒันธรรมประจ าถ่ินไม่ให้เลือนหายไป และกลายเป็นอตัลกัษณ์
เฉพาะกลุ่มท่ีโดดเด่นเป็นอยา่งยิ่ง ส าหรับให้ผูค้นทั้งหลายเขา้มาศึกษาเรียนรู้ถึงประเพณีวฒันธรรม
เหล่าน้ี ท่ีส าคญัประเพณีวฒันธรรมตามความเช่ือท่ีเป็นโลกทศัน์เหล่าน้ีน่ีเองท่ีหลอมรวมให้ชาวมง้ 
อยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งสงบสุขและรักษาความเป็นชาติพนัธ์ุมาไดจ้นถึงทุกวนัน้ี 
 




