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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ 

 

5.1   สรุปผลการวจิัย 
 ในบทน้ี ผูว้ิจยัจะสรุปวิเคราะห์แนวคิดเชิงอภิปรัชญาและแนวคิดเชิงจริยศาสตร์ท่ีปรากฏ
เป็นโลกทศัน์ทางความเช่ือของชาวม้งในชุมชนหนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อให้โลกทัศน์ทางความเช่ือเหล่าน้ีเช่ือมโยงกับหลักสากลปรัชญา ในฐานะท่ีเป็น
แนวคิดและวิธีคิดพื้นฐานเก่ียวกบัโลกและชีวิต ซ่ึงหล่อหลอมกลายเป็นวิถีวฒันธรรมให้ชาวมง้
สามารถด ารงชีวติและก่อร่างสร้างชุมชนจนเป็นปึกแผน่มาไดถึ้งทุกวนัน้ี  
 

5.1.1 ความเช่ือทีเ่ป็นโลกทศัน์เชิงปรัชญาของชาวม้งในชุมชนหนองหอย 
 ระบบความเช่ือของชาวมง้ในชุมชนในศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย   ต าบล

แม่แรม  อ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่  สามารถจดัเขา้ไดต้ามหลกัสากลปรัชญาสาขาอภิปรัชญา
และจริยศาสตร์  เน่ืองจากชาวมง้มีโลกทศัน์ท่ีเป็นความเช่ือในเร่ืองธรรมชาติของโลก (จกัรวาล-
ธรรมชาติ)  มนุษย ์ และส่ิงเหนือธรรมชาติอยา่งชดัเจน และมีหลกัการด าเนินชีวิตตามความเช่ือนั้น
อย่างเป็นระบบตามจารีตประเพณีท่ีกระท าสืบต่อกนัมาอย่างต่อเน่ือง  ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์แนวคิด
ความเช่ือของชาวมง้ตามความเช่ือเชิงอภิปรัชญาและความเช่ือเชิงจริยศาสตร์ ดงัน้ี 

 
1) โลกทัศน์เชิงอภิปรัชญาของชาวม้งในชุมชนหนองหอย 

  ชาวมง้ในชุมชนหนองหอย มีความเช่ือในเร่ืองโลก (จกัรวาล) ธรรมชาติ และ
มนุษยว์า่ถูกสร้างโดยเทพเจา้ (เซา้) ซ่ึงสถิตอยูใ่นโลกอ่ืน  เซา้เป็นเทพเจา้ผูมี้เมตตากรุณาและคอยให้
ค  าแนะน าปรึกษาช้ีแนะแก่ชาวบา้นทั้งหลายเวลาเกิดปัญหาหรือเร่ืองร้ายๆ ข้ึนในครอบครัวและ
ชุมชน   แต่เซา้ไม่ใช่เทพท่ีชาวมง้ตอ้งเคารพย  าเกรงแต่อยา่งใด   เน่ืองจากชาวมง้เช่ือวา่  เซ้าเม่ือสร้าง
โลกและมนุษยเ์สร็จ ก็ไม่ไดก้  าหนดใหม้นุษยต์อ้งด าเนินชีวิตตามท่ีท่านประสงคแ์ต่อยา่งใด   เซ้าจึง
ไม่มีความผูกพนักับมนุษย์ตั้ งแต่เกิดจนตาย หรือสามารถให้คุณให้โทษกับมนุษย์ได้โดยตรง   
แต่เซ้าก็เป็นท่ีพึ่งให้กบัมนุษยไ์ดใ้นกรณีท่ีเกิดอุปสรรคปัญหาหรือภยัอนัตรายข้ึนกบัมนุษย ์ท่านก็
จะให้ค  าแนะน าปรึกษาเพื่อให้ผ่านพน้จากอุปสรรคปัญหาหรือภยัอนัตรายเหล่านั้น ซ่ึงแนวคิด
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ดงักล่าวจดัเป็นแนวคิดกลุ่มวญิญาณนิยม คือเช่ือวา่สรรพส่ิงเกิดข้ึน ด าเนินเคล่ือนไหวไปตามอ านาจ
ของส่ิงเหนือธรรมชาติ 

  ส าหรับชาวมง้แลว้  ผีบรรพบุรุษ คือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีทุกคนตอ้งเคารพย  าเกรงและ
กราบไหวเ้ซ่นสรวงบูชาไม่ให้ขาดตกบกพร่อง ในฐานะท่ีผีเหล่าน้ีสามารถให้คุณให้โทษกบัชาวมง้
ได ้และเป็นผูมี้พระคุณของชาวมง้เม่ือคร้ังท่านยงัมีชีวติอยู ่ การเซ่นสรวงบูชาผบีรรพบุรุษจึงปรากฏ
ใน 2 ลกัษณะ คือ 1) เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณผีในฐานะท่ีเป็นผูส้ร้างบา้นเรือน สร้างชุมชน  
และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดมีข้ึนในบ้านและชุมชน และ 2) เพื่อขอให้ผีเหล่าน้ีปกป้อง
คุม้ครองดูแลไม่ให้ผูค้นในชุมชนประสบภยัอนัตราย หรืออุปสรรคปัญหาต่างๆ เช่น ความเจ็บป่วย  
เป็นตน้  ในการด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการท ามาคา้ขายต่างๆ   ตลอดจน
ใหมี้ความเจริญรุ่งเรืองในชีวติ ครอบครัว ชุมชน และสังคมของชาวมง้  

  การท่ีชาวมง้จะส่ือสารกับโลกแห่งผีได้นั้นต้องอาศยัหมอทรง หมอทรงคือผู ้
เช่ือมประสานระหวา่งโลกแห่งผีกบัโลกมนุษย ์เป็นผูน้ าสารของมนุษยไ์ปบอกกล่าวเพื่อให้ผีทราบ
วา่มนุษยต์อ้งการอะไร อยากใหผ้ช่ีวยเหลือหรือเยยีวยาแกไ้ขในเร่ืองอะไรท่ีมนุษยก์ าลงัมีความทุกข์
ร้อนอนัเกิดจากเหตุเภทภยัหรือขึดท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือชุมชนหมู่บา้น  ผีก็จะให้ความช่วยเหลือ
แก่เหล่ามนุษย ์โดยมีขอ้แมว้า่มนุษยจ์ะตอ้งเซ่นไหวบู้ชาดว้ยสัตว ์คือ หมู ไก่ หรือววั ตามแต่ท่ีมนุษย์
ไดบ้นเอาไว ้เพื่อแลกกบัความสุขสบายหรือสามารถผ่านพน้จากภยัพิบติัหรือขึดท่ีผูค้นหรือชุมชน
ก าลงัเผชิญอยูใ่นขณะนั้น 

  ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยเช่ือว่า ผีทั้งหลายไม่ไดมี้เฉพาะผีดีหรือผีท่ีมีคุณ (ผี
บรรพบุรุษ) กบัมนุษยเ์ท่านั้น  แต่ยงัมีผร้ีายท่ีหมายเอาชีวิตมนุษยด์ว้ย ผีร้ายเหล่าน้ีจะสิงอยูใ่นป่าเขา 
ตามตน้ไมใ้หญ่ ตามล าธาร หรืออยูใ่นรูปของสัตวป่์าคือเสือและมงักร หากมนุษยเ์ขา้ไปในป่าแลว้ 
แสดงกิริยาอาการท่ีไม่ดีต่อผี หรือลบหลู่ดูหม่ินทั้งทางกายและทางวาจา ก็จะถูกผีท าร้ายจนถึงแก่
ชีวติได ้ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในรูปของการเจบ็ป่วย การหมดสติ และการวิกลจริต จนเสียชีวิตในท่ีสุด การ
กระท าโดยผคืีอการเอาขวญั (วญิญาณ) ของมนุษยไ์ป ซ่ึงการท่ีจะช่วยเหลือผูถู้กผีท าร้ายได ้ก็คือการ
ประกอบพิธีอวัเนง้ โดยเชิญผีประทบัร่างหมอทรง เพื่อน าสารจากมนุษยไ์ปขอขมาผีเหล่านั้น และ
เซ่นไหวด้้วยสัตว ์คือ หมู ไก่ หรือววั เพื่อแลกวิญญาณสัตวใ์ห้ไปอยู่กบัผี และน าวิญญาณมนุษย์
กลบัเขา้สู่ร่างเดิม คนท่ีโดนผที าร้ายก็จะหายจากอาการเจบ็ป่วยในท่ีสุด 

  ความเช่ือท่ีชาวมง้เช่ืออยา่งสนิทใจและให้ความส าคญัมากประการหน่ึงคือความ
เช่ือเร่ือง ขวญั  ขวญัคือวิญญาณ ซ่ึงหมายถึงกระบวนชีวิตทั้ งหมดของมนุษย์  มนุษย์ด าเนิน
เคล่ือนไหวและท ากิจกรรมทุกอย่างได้โดยมีขวญัเป็นรากฐาน ขวญัจึงเปรียบเสมือนสมองหรือ
เคร่ืองจกัรตามแนวคิดของจกัรกลนิยม เพียงแต่ขวญัเป็นมากกว่าเคร่ืองจกัร ขวญัคือชีวิตท่ีเม่ือ
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ร่างกายแตกดบัไปแลว้ ก็ยงัสามารถไปเกิดในโลกแห่งผีได ้ไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมดีกรรม
ชัว่ท่ีแต่ละคนกระท าไวใ้นปัจจุบนัชาติได้ และไปเป็นผีบรรพบุรุษเพื่อคอยปกป้องคุม้ครองดูแล
ลูกหลานได ้เพราะฉะนั้น เม่ือขวญัหนีหรือขวญัเสียเพราะมนุษยเ์ผลอไปลบหลู่ดูหม่ินผีบรรพบุรุษ 
หรือถูกผีร้ายกลัน่แกลง้หมายเอาชีวิต ชาวมง้จึงท าพิธีอวัเน้ง เพื่อออ้นวอนบูชาผีให้คืนขวญัหรือ
วิญญาณของมนุษยก์ลบัคืนมาสู่ร่าง และตอบแทนดว้ยการมอบขวญัหรือวิญญาณของสัตวคื์อ หมู 
ไก่ หรือววัใหก้บัผเีป็นการแลกเปล่ียน 

  ส าหรับชาวมง้ในชุมชนหนองหอย ความเช่ือเร่ืองผีและขวญั และการเซ่นไหวผ้ี
บรรพ-บุรุษดว้ยวิธีการเขา้ทรงโดยหมอทรงและประกอบพิธีอวัเน้ง ยงัคงสืบทอดเป็นประเพณีมา
จนถึงปัจจุบนั ในลกัษณะ “ไม่ลืมของเก่า ไม่มวัเมาของใหม่” จนเกินเลยความพอดีของชีวิต ท าให้
วถีิชีวติของชาวมง้ในชุมชนด าเนินเคล่ือนไหวไปอยา่งสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองตามล าดบั 

 
2) โลกทัศน์เชิงจริยศาสตร์ของชาวม้งในชุมชนหนองหอย 

  ชาวม้งในชุมชนหนองหอย มีแนวคิดเชิงจริยศาสตร์ท่ีเป็นหลักส าหรับชีวิต 
เพื่อให้ประพฤติปฏิบติัตามความเช่ือในส่ิงท่ีดีงาม เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและชุมชนในหลาย
เร่ือง  ซ่ึงครอบคลุมพฤติกรรมทั้งในระดบัปัจเจกและระดบัชุมชน  

  ดงัไดก้ล่าวแลว้ว่า ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยมีความเช่ือเร่ืองผีเป็นรากฐานใน
การด าเนินชีวิต เพราะฉะนั้น ในกระบวนชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย จึงตอ้งมีหลกัส าหรับด าเนินชีวิต
เพื่อให้ถูกตอ้งตามหลกัความเช่ือนั้นดว้ย ซ่ึงหลกัความประพฤติดงักล่าวถือเป็นหลกัคุณธรรมและ
จริยธรรม ท่ีทุกคนตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด และมีโทษก ากบั ตั้งแต่ร้ายแรงสูงสุดคืออาจถึงแก่
ความตาย  เพราะผีท าร้าย และระดบัเบาคือถูกต าหนิและตกัเตือนโดยผูน้ าในชุมชน ซ่ึงแนวคิดเชิง 
จริยศาสตร์แบบน้ีอยู่ในรูปของจารีตประเพณีท่ีปฏิบติัสืบต่อกันมาอย่างไม่ขาดสาย ซ่ึงจดัเป็น
แนวคิดแบบสัมพทัธนิยม คือแนวคิดท่ีวา่ความดี ความชัว่ ความถูก ความผิด ไม่เป็นส่ิงแน่นอนตาย
ตวัอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หากอยู่ท่ีเง่ือนไขของสังคมนั้นๆ ว่าส่ิงท่ีแต่ละคนกระท านั้นเป็นส่ิงถูก
หรือผดิ ซ่ึงก็เป็นไปตามกฎเกณฑร์ะเบียบแบบแผนตามท่ีจารีตนั้นๆ วางเอาไว ้

  แนวคิดเชิงจริยศาสตร์ในระดบัปัจเจก  ชาวมง้จะมีหลกัการด าเนินชีวิตผกูพนัอยู่
กบัครอบครัว เพราะถือว่าครอบครัวคือศูนยก์ลางแห่งจกัรวาล เป็นสถานท่ีเช่ือมต่อระหว่างโลก
มนุษยก์บัโลกแห่งผ ีเพราะฉะนั้น ชาวมง้จึงสอนใหลู้กหลานเคารพบิดามารดา ปู่ ยา่ตายายตามล าดบั
รุ่นอยา่งเคร่งครัด ไม่ลบหลู่ดูหม่ินผูอ้าวุโส ไม่ให้ร้ายพี่น้อง ให้มีความรักความสามคัคีระหวา่งกนั
ของคนในครอบครัว ใหช่้วยเหลือเก้ือกูลกนัระหวา่งเครือญาติ พี่นอ้งจะตอ้งไม่ทะเลาะเบาะแวง้กนั
และช่วยเหลือกิจการงานกนัอยา่งเตม็ท่ี และไม่ทอดทิ้งกนั 
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  ชาวมง้ถือว่า บิดามารดาเป็นผูมี้พระคุณ เป็นผูใ้ห้ชีวิต เป็นผูใ้ห้วิญญาณ (ขวญั) 
เป็นผูใ้หก้  าลงัส าหรับต่อสู้อุปสรรคปัญหาและการสร้างฐานะครอบครัว เราตอ้งระลึกนึกถึงพระคุณ
และตอบแทนบุญคุณบิดามารดาจนเต็มก าลงัความสามารถ ต่อเม่ือท่านล่วงลบัไปแลว้ ก็ตอ้งกราบ
ไหวเ้ซ่นสรวงบูชาท่านผูก้ลายเป็นผีบรรพบุรุษ ท่ีจะยงัคงปกปักรักษาเราและครอบครัวให้อยู่เยน็
เป็นสุขและเจริญรุ่งเรือง เพราะฉะนั้นบิดามารดา แมเ้ม่ือตายจากเราไป ก็ไม่ไดไ้ปไหน หากยงัคง
เป็นผบีรรพบุรุษและสถิตอยูก่บัเราตลอดเวลา  

  ส่วนในเร่ืองคู่ครองนั้น ชาวมง้ถือวา่คู่ครองเป็นเร่ืองส าคญัมาก โดยเฉพาะผูช้าย
ถา้ไดภ้รรยาดีจะเป็นเคร่ืองสนบัสนุนให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง และส่งถึงลูกท่ีจะกลายเป็นคนเก่ง 
คนดี และด ารงวงตระกูล (สืบสกุล-แซ่) ไดดี้   ส าหรับหลกัการด าเนินชีวิตระหว่างสามีภรรยานั้น  
สามีภรรยาจะตอ้งมีความรักต่อกนั ให้เกียรติกนั เขา้ใจกนั ประคบัประคองชีวิตคู่ให้ดี  ความในไม่
น าออกความนอกไม่น าเขา้ คือ ไม่เอาส่ิงไม่ดีหรือขอ้ควรติเตียนของสามีภรรยาไปพูดให้คนอ่ืนฟัง 
และไม่เอาเร่ืองไม่ดี ไม่เป็นมงคล หรือไม่เป็นประโยชน์ อยา่งเช่นการท่ีมีคนนินทาสามีหรือภรรยา
เรา มาพูดให้เราฟัง  ไม่ดูถูกกนั ไม่กล่าวร้ายกนัในทางท่ีไม่ดี ช่วยกนัท ามาหากิน ไม่งอมืองอเทา้ 
ห่วงใยดูแลกนัทั้งในคราวสุขและคราวทุกข ์ 

   ส าหรับแนวคิดเชิงจริยศาสตร์ในระดบัชุมชนนั้น ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยเช่ือ
ในหลกัการปกครองตามล าดบัอาวโุสเป็นหลกั คือการเคารพเช่ือฟังให้เกียรติผูท่ี้สูงวยักวา่   และนบั
ถือกนัตามแซ่ตระกูลอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงหลกัการเช่ือฟังผูอ้าวุโสน้ีเอง ท่ีท าให้ชาวมง้สามารถเรียนรู้
และสืบทอดภูมิปัญญาท่ีเป็นวิถีแห่งมง้มาไดจ้นถึงปัจจุบนั เพราะผูอ้าวุโสจะเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบติัตนตามหลกัความเช่ือ และน าพาคนอ่ืนๆ ให้เรียนรู้และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด รวมถึงการ
ตดัสินคดีหรือขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ภายในชุมชน ชาวมง้ก็จะถือเอาค าตดัสินของผูอ้าวุโสสูงสุดซ่ึงทุกคน
เคารพนบัถือเป็นท่ียุติ ทั้งฝ่ายท่ีชนะและแพ ้จะไม่มีการละเมิดค าตดัสินนั้น และยอมรับโดยดุษฎี  
ท าใหช้าวมง้ในชุมชนหนองหอยและชาวมง้ทัว่ประเทศอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุขมาโดยตลอด 

 
3) ความกลมกลืนของความเช่ือทางศาสนากับความเช่ือแบบวิญญาณนิยมของ

ชาวม้งในชุมชนหนองหอย 
  ชาวมง้ในชุมชนหนองหอย นบัถือศาสนาพุทธเป็นหลกั และนบัถือศาสนาคริสต์

บา้งอีกจ านวนหน่ึง ส าหรับชาวมง้ท่ีนบัถือศาสนาพุทธนั้น ไม่ไดมี้การปฏิบติัตนตามแนวทางแห่ง
พุทธศาสนิกชนปฏิบติักนัโดยทัว่ไป เป็นเพียงการนบัถือตามท่ีหน่วยงานภาครัฐแนะน าเวลาไป
ติดต่อขอท าบตัรประชาชนเท่านั้นเอง จึงไม่มีความเขา้ใจหลกัค าสอนทางศาสนาพุทธว่าสอนเร่ือง
อะไร มีเป้าหมายสูงสุดคืออะไร มนุษยต์อ้งปฏิบติัตนอยา่งไรจึงจะถือวา่เป็นบุญหรือบาป เป็นตน้ 
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หากชาวมง้ท่ีเป็นชาวพุทธ ยงัคงปฏิบติัตนตามค าสอนของบรรพบุรุษเร่ืองการกราบไหวเ้ซ่นสรวง
บูชาผีบรรพบุรุษตามปกติ และเช่ือว่า พระพุทธเจา้น่าจะหมายถึงผีท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด คลา้ยๆ เทพเจา้ 
(เซา้) ตามความเช่ือของชาวมง้นัน่เอง  เพราะแมแ้ต่เทพเจา้ (เซา้)  ก็น่าจะเป็นผีท่ียิ่งใหญ่เช่นเดียวกนั 
ไม่น่าจะใช่พระเจา้ตามความเช่ือทางศาสนาโดยทัว่ไปแต่อย่างใด   เพราะหากวิเคราะห์หลกัความ
เช่ือพื้นฐานของชาวมง้แลว้  มกัเช่ือถือและกล่าวถึงเพียงผเีท่านั้นท่ีสามารถใหคุ้ณหรือโทษแก่มนุษย์
ได ้เกือบไม่มีการพดูถึงเทพเจา้ใดๆ เลย  

  ส าหรับชาวมง้ท่ีเป็นชาวคริสตน์ั้น มีการประกอบพิธีกรรมตามหลกัศาสนาคริสต์
อยู่บา้ง แต่ไม่ได้ท  ากนัอย่างเอิกเกริก  เน่ืองจากชาวมง้อ่ืนๆ  ยงัไม่ยอมรับมากนกั  เพราะกลวัว่า
ชาวมง้ท่ีเป็นคริสตจ์ะละเลยต่อประเพณีบูชาผบีรรพบุรุษตามอยา่งท่ีบรรพบุรุษปฏิบติัสืบทอดกนัมา
โดยตลอด  แต่ชาวมง้ท่ีเป็นชาวคริสตก์็ยงัคงรักษาประเพณีไหวผ้ีบรรพบุรุษเช่นเดียวกบัชาวมง้ทัว่ๆ 
ไป   ไม่ไดมี้การละเลยต่อผีบรรพบุรุษ หรือละเลยต่อพิธีกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคติความเช่ือแต่
อยา่งใด  รวมถึงด าเนินชีวติตามหลกัจริยธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความเช่ือเร่ืองผเีช่นเดียวกนั 

  จะเห็นไดว้า่ ชาวมง้ในชุมชนหนองหอย รักความสงบสันติ สามารถอยูร่่วมกนัได้
อยา่งเป็นปกติสุข ถึงแมจ้ะมีความเช่ือท่ีแตกต่างกนั มง้ทุกคนยงัคงรักษาคุณค่าแห่งวิญญาณนิยมใน
เร่ืองผบีรรพบุรุษวา่เป็นรากเหงา้แห่งวถีิชีวติท่ีทุกคนจะตอ้งตระหนกัและด ารงรักษาคุณค่าท่ีเป็นอตั
ลกัษณ์น้ีไวต้ลอดไป  ไม่ว่าความเช่ือของคนรุ่นใหม่จะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร และจะผา่นเขา้มาสู่
ชุมชนในรูปแบบใด ชาวมง้ก็จะยงัยึดมัน่ในวิถีแห่งมง้เหมือนดงัเช่นท่ีเคยปฏิบติัมา  ในปัจจุบนั
ชาวมง้ก็มีการปรับเปล่ียนการประกอบพิธีกรรมให้สามารถท าไดใ้นทุกฤดูกาล ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็น
เดือนสิบเอ็ดเหมือนในอดีตท่ีผา่นมา  ทั้งน้ีอยูท่ี่วา่ใครจะสะดวกกระท าในช่วงเวลาไหน ก็สามารถ
กระท าในช่วงเวลานั้นได้เลย  ซ่ึงถือเป็นการปรับเปล่ียนพิธีกรรมให้สามารถยืดหยุ่นได้ ไม่
จ  าเป็นตอ้งเคร่งครัดไปตามแบบอยา่งของบรรพบุรุษท่ีเคยปฏิบติัมาตั้งแต่คร้ังอดีต ในขณะเดียวกนัก็
รักษาประเพณีเอาไวไ้ม่ให้เลือนหายไปกับยุคสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วดังเช่นใน
ปัจจุบนั 1 
   ส าหรับชาวมง้แล้ว แนวคิดสมัยใหม่สามารถกลืนปนอย่างกลมกลืนเขา้กบัวิถี
วฒันธรรมดั้งเดิมได ้และชาวมง้ยนิดีตอบรับกระแสวฒันธรรมใหม่ท่ีผา่นเขา้มากบัลูกหลานมง้ท่ีไป
เรียนหรือท างานในสังคมเมือง  กระแสวฒันธรรมศาสนาท่ีผ่านเขา้มาในรูปความเช่ืออีกแบบหน่ึง  
หรือกระแสโลกยุคโลกาภิวตัน์ท่ีผ่านเขา้มาในรูปความเจริญรุ่งเรืองทางวตัถุ โดยชาวมง้มีความ

                                                           
1
  สมัภาษณ์นายสุรินทร์  นทีไพรวลัย ์ผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองหอย และนายบุญเท่ง  โกสินทร์, พฤษภาคม 2553 
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ฉลาดในการเลือกเสพและปรับใช้กระแสวฒันธรรมเหล่านั้นให้เขา้กบัวฒันธรรมเดิมของชาวมง้ 
อยา่งสนิทแนบแน่น และไม่ใหสู้ญเสียอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาวมง้ในชุมชนแต่อยา่งใด 2 
  

5.1.2 เศรษฐกจิพอเพยีงในวถิีชีวติของชาวม้งในชุมชนหนองหอย 
 ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยด าเนินชีวิตตามแบบอย่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ 

การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย  ด าเนินชีวิตแบบมุ่งแสวงหาปัจจยัเพื่อด ารงชีพของสมาชิกในครอบครัว
มากกวา่เพื่อเก็บก่อและสร้างเสริมไม่ส้ินสุด และอยูร่่วมกนัแบบพึ่งพาอาศยัมากกวา่แข่งกนัแสวงหา
ทรัพยสิ์นเพื่ออวดวา่ใครร ่ ารวยกวา่กนั 

 ชาวมง้ถือวา่   หลกัการด าเนินชีวิตแบบน้ี สอนให้ชาวมง้ไม่ฟุ่มเฟือย   รู้จกัประหยดั 
อดออม  และรู้จกัใช้จ่ายแต่พอดี ไม่เกินตวัเกินฐานะ และสามารถรักษาความเป็นชุมชนให้อยู่
ร่วมกนัอยา่งมีความสุขได ้ชาวมง้ถือวา่ มีกินไม่หวงกิน ร ่ ารวยไม่อวดรวย คือ มีอะไรก็แบ่งปันกนั
กิน เพราะมง้อยูท่ี่ไหนก็เป็นชาติพนัธ์ุเดียวกนัตอ้งช่วยเหลือเก้ือกูลกนั และหากใครมีฐานะดีกวา่คน
อ่ืน ก็ไม่ตอ้งอวดตนวา่ร ่ ารวยมากกว่าคนอ่ืน ให้ท ามาหากินตามปกติ และไม่ท าตวัแปลกแยกออก
จากชุมชน ตอ้งคอยช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 

 ปัจจุบนัชาวม้งในชุมชนหนองหอยยงัคงอตัลักษณ์รูปแบบการด าเนินชีวิตตาม
แบบอย่างของบรรพชนไม่เปล่ียนแปลง คือ มีความสมถะ ถ่อมตน และมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย 
ถึงแมบ้างครอบครัวจะสร้างบา้นเรือนเป็นตึกก่อด้วยอิฐและปูนตามแบบสมยัใหม่ แต่ก็ไม่ได้มี
แสดงใหเ้ห็นถึงความหรูหราจนท าให้ดูแตกต่างจากครอบครัวอ่ืนจนเกินไป และท่ีส าคญัชาวมง้ทุก
คนยงัคงประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ และร่วมกิจกรรมของชุมชนเป็นอยา่งดี 3 

 
5.1.3 การท่องเที่ยวในวถิีวฒันธรรมของชาวม้งในชุมชนหนองหอย 
 ในปัจจุบนั  เม่ือมีโครงการหลวงหนองหอยตามแนวพระราชด าริเกิดข้ึน  ท าให้

ชุมชนหนองหอยเป็นท่ีรู้จกัในสายตาของคนภายนอกมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั และตลอดสิบกวา่ปีท่ี
ผา่นมามีผูค้นเขา้มาภายในชุมชนอยา่งไม่ขาดสาย ทั้งเพื่อมาส ารวจประชากร มาท าวิจยัเก่ียวกบัวิถี
ชีวติมง้ หรือมาติดต่อคา้ขายกบัชาวมง้และโครงการหลวงฯ  ซ่ึงการมาของผูค้นต่างวิถีวฒันธรรมได้
น าพาความเจริญสมยัใหม่เขา้มาดว้ยอยา่งหลีกเล่ียงไม่พน้ ในขณะเดียวกนัวิถีชีวิตชาวมง้เองก็มีการ
                                                           
2 สมัภาษณ์นายสิทธิศกัด์ิ  สุวรรณโชติ ผูอ้  านวยการโรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์2 และนายเจง้ นทีไพรวลัย,์ 
พฤษภาคม 2553 
3
 สมัภาษณ์นายชชัวาลย ์ เตชะเลิศพนา, นายหย ี เตชะเลิศพนา และนายเตง็  ถนอมวารี, เมษายน 2553 
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ปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินชีวิตให้สามารถเข้ากันได้กับรูปแบบชีวิตของผูค้นจากภายนอก  
ลกัษณะการไม่ปิดกั้นตนเองจากวฒันธรรมขา้งนอก แต่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เขา้กนัไดก้บั
รูปแบบชีวิตดั้งเดิมของกลุ่มตนเองน่ีเอง คือทกัษะพิเศษท่ีท าให้ชาวมง้ยืนหยดัอยู่ในสังคมไดอ้ยา่ง
ไม่สูญเสียความเป็นอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุแต่อยา่งใด 
  

1) การท่องเที่ยวในมิติความเช่ือของชาวม้งในชุมชนหนองหอย 
  ดงัไดก้ล่าวแลว้ว่า ชีวิตชาวมง้ในชุมชนหนองหอยผูกพนัแนบแน่นอยู่กบัความ

เช่ือเร่ืองผี และไม่อาจตดัขาดโลกของผีกบัโลกมนุษยใ์ห้อิสระออกจากกนัได ้โดยมีความเช่ือเร่ือง
ขวญั (วิญญาณ) เป็นตวัเช่ือมประสานระหว่างสองโลกให้ขบัเคล่ือนด าเนินควบคู่กนัไปในวิถีชีวิต
ตั้งแต่เกิดจนตาย  จะเห็นไดว้่ารูปแบบการปลูกสร้างบา้นเรือนของชาวมง้นั้น มีลกัษณะเช่ือมโลก
สองโลกในมิติท่ีทบัซอ้นกนัอยู ่คือพื้นบา้นเป็นโลกมนุษย ์และเหนือศีรษะท่ีเป็นข่ือแปจนถึงหลงัคา
เป็นโลกแห่งผี  (สวรรค)์   ซ่ึงทั้งสองส่วนน้ีจะเช่ือมโยงในรูปแบบการพึ่งพาอาศยักนั  โดยมนุษยมี์
หน้าท่ีเซ่นไหวบู้ชาเหล่าผีทั้งหลายท่ีปกป้องคุม้ครองดูแลสมาชิกภายในบา้น ในขณะท่ีผีทั้งหลาย
เม่ือไดรั้บการเซ่นไหวบู้ชาก็ท าหนา้ท่ีปกปักรักษาบา้นเรือนดว้ยความเขม้แขง็เตม็ใจ ไม่ยอมให้ผีร้าย
ตามมารังควานท าร้ายหมายเอาชีวติของสมาชิกภายในบา้น   

  รูปแบบชีวิตท่ีผูกติดกับความเช่ืออย่างสนิทแนบแน่นน้ีเอง ถือเป็นอตัลักษณ์
เฉพาะกลุ่มท่ีมีคุณค่าและสมควรรักษาให้ลูกหลานประพฤติปฏิบติัตามอยา่งไม่ขาดสาย  เน่ืองจาก
ความเช่ือดงักล่าวเป็นรากเหงา้ทางวฒันธรรมท่ีหล่อหลอมความเป็นมง้ให้รักษาชาติพนัธ์ุมาไดอ้ยา่ง
ยาวนาน และกลมกลืนกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูค้นในปัจจุบนัไดอ้ยา่งไม่สูญเสียความเป็น
ตวัตนตามวิถีแห่งชนเผา่  ถึงแมใ้นปัจจุบนั ชุมชนจะถูกกระแสความเจริญทางวตัถุโถมถัง่เขา้มาหา
อยา่งต่อเน่ืองและเยา้ยวนต่อกิเลสภายในใจ แต่ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยก็ยงัสั่งสอนลูกหลานให้
รักษาประเพณีวฒันธรรมเดิมเอาไวอ้ยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยพยายามไม่ทอดทิ้งพิธีกรรมใดๆ 
ใหเ้ลือนหายไปจากชุมชน เพียงแต่อาจปรับเปล่ียนเวลาและความเหมาะสมไปตามยคุสมยั  

  การรักษารูปแบบวิถีชีวิตให้กลมกลืนเขา้กนัได้กบัวฒันธรรมแบบใหม่ โดยไม่
สูญเสียรากฐานเดิม เกิดจากการเช่ือมัน่ศรัทธาในแซ่ตระกูลท่ีนบัถือกนัรุ่นต่อรุ่นสืบทอดกนัมา ซ่ึง
คนรุ่นหลงัจะตอ้งท าตามคนรุ่นก่อน และให้ถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีจะตอ้งกระท าตามส่ิงท่ีคนรุ่นก่อน
ยดึถือปฏิบติัโดยไม่โตแ้ยง้ น่ีคือระบบการปกครองแบบเครือญาติท่ีไม่ตอ้งใชก้ าลงับงัคบัให้กระท า
ตาม แต่ใชค้วามอาวุโส ความเป็นผูรู้้ ความเป็นบุพการีบอกกล่าวสั่งสอนคนรุ่นใหม่ไม่ให้หลงลืม
รากเหงา้ทางวฒันธรรมของตนเอง 
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  การท่องเท่ียวในมิติความเช่ือของชาวม้งในชุมชนหนองหอย เพื่อแสวงหา
แนวคิดความเช่ือท่ีชาวมง้มีต่อผีบรรพบุรุษ และความเคารพต่อบรรพชนผูล่้วงลบัไปแลว้ โดยถือวา่
ท่านเหล่านั้นไม่ได้จากไปไหน แต่เป็นผีบรรพบุรุษท่ีคอยปกปักรักษาและเฝ้าดูความเป็นไปของ
ลูกหลานอยู่เสมอ เพื่อค ้าจุนให้ลูกหลานเจริญกา้วหนา้ต่อไป ถือว่าเป็นการท่องเท่ียวเพื่อรักษาภูมิ
ปัญญาชาวบา้นท่ีพวกเขาไม่สยบยอมต่อกระแสโลกยุคโลกาภิวตัน์จนเกินเลยความพอดี หากยงัคง
เก็บออมความคิดความเช่ือท่ีรักษาเผ่าพนัธ์ุเอาไวไ้ด้อย่างครบถ้วนโดยไม่เหยียบย  ่าวิถีเดิม เพื่อ
แสวงหาหลักแห่งการด าเนินชีวิตใหม่  เหมือนเช่นท่ีสังคมเมืองก าลังกระท ากันอยู่ด้วยความ
หลงใหลยนิดี 

  การท่องเท่ียวแบบน้ีจึงถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและสามารถน าไปบอกกล่าวแก่
ผูค้นทั้งหลายใหรู้้จกัหนักลบัมายอ้นมองดูตวัเองวา่ แทท่ี้จริงแลว้เราเป็นใคร มีรากเหงา้มาจากไหน 
และควรมีจุดยืนทางสังคมอย่างไร เพื่ออย่างน้อยก็จะเกิดความตระหนกัรู้ว่าทางท่ีเราควรเลือกใน
อนาคตมีประโยชน์มากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงดีกวา่การไม่สนใจในแก่นแกนดั้งเดิมของตนเอง แลว้ยอม
จ านนต่อกระแสโลกยคุโลกาภิวตัน์อยา่งไม่ลืมหูลืมตา 
 

2) การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกจิพอเพยีงของชาวม้งในชุมชนหนองหอย 
  รูปแบบการด าเนินชีวิตของชาวมง้ในชุมชนหนองหอยเป็นไปอยา่งเรียบง่าย ไม่

ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินพอดี  ดงัจะเห็นไดจ้ากรูปแบบการสร้างบา้นเรือน ความเป็นอยู่ ค่านิยม และ
พิธีกรรมท่ีมีความสมถะ  เรียบง่าย ไม่หรูหรา และไม่แสดงออกถึงความมีหนา้มีตาของสมาชิกใน
ชุมชน ซ่ึงถึงแมจ้ะมีฐานะครอบครัวแตกต่างกนั แต่ก็พยายามท่ีจะด าเนินชีวิตเหมือนปกติ ไม่ให้
แตกต่างจากคนอ่ืนๆ ภายในชุมชน ตลอดจนมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในกิจกรรมและพิธีกรรม
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 

  รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบน้ี เป็นไปตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเน้นความ
เป็นอยูแ่บบเรียบง่าย สมตวั สมฐานะ ทั้งน้ีเป็นไปตามศกัยภาพของแต่ละคน และยื่นมือช่วยเหลือ
เก้ือกูลกนัของสมาชิกภายในชุมชน ซ่ึงถือเป็นการสร้างชุมชนให้เกิดความสมดุลในลกัษณะท่ีให้
ความส าคญักบัสมาชิกทุกคนภายในชุมชนในรูปแบบความเสมอภาคในการด าเนินชีวิต ไม่ให้มีการ
แบ่งแยกแตกต่างกนัมากจนเกินความพอดี ท าให้ชุมชนเห็นว่าทุกคนสามารถอยู่ร่วมกนัไดภ้ายใต้
หลกัแห่งความเสมอภาคน้ี  

  การท่องเท่ียวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง คือ การเขา้ไปศึกษาหาความรู้ในหลกัการ
ด าเนินชีวติของชาวมง้ในชุมชนหนองหอยวา่ อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุขในลกัษณะการพึ่งพาอาศยั
กนัและไม่เบียดเบียนกนัไดอ้ย่างไร ชีวิตความเป็นอยู่แบบไม่หรูหราฟุ่มเฟือย และอยู่ร่วมกนัโดย
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พึ่งพิงอิงอาศยัธรรมชาติแวดลอ้ม แต่ก็ด ารงอยู่ไดอ้ย่างปกติสุข ในขณะท่ีผูค้นสังคมเมืองแก่งแย่ง
แข่งขนัและท าร้ายเบียดเบียนกนั เพียงเพราะคิดวา่อีกฝ่ายดีกวา่ เหนือกวา่ หรือมีฐานะสูงกวา่  

  การท่องเท่ียวแบบน้ีนอกจากจะสอนให้เราตระหนักรู้ว่า ความร ่ ารวยไม่ใช่ส่ิง
ส าคญัท่ีสุดท่ีมนุษยพ์ึงมี พึงได ้หรือพึงแสวงหา แต่ความเป็นมิตร ความเป็นชุมชนท่ีผูค้นช่วยเหลือ
เก้ือกูลและรักษาวิถีวฒันธรรมเอาไวใ้ห้ลูกหลานสืบทอดต่อต่างหาก เป็นส่ิงควรค่าแก่การแสวงหา
และถือว่าเป็นส่ิงส าคญัสูงสุดในชีวิตแล้ว  ยงัสอนให้เรารู้จกัเลือกใช้ชีวิตให้สมดุลคน สมดุล
ธรรมชาติ  และสมดุลโลก เพื่อรักษามนุษยชาติและโลกใหด้ ารงอยูไ่ดต้ลอดไป 
 

5.2    อภิปรายผลการวจิัย 
ความเช่ือท่ีปรากฏเป็นวิถีวฒันธรรมของชาวมง้ในชุมชนหนองหอย  ถือเป็นส่ิงท่ีมีค่าและ

ยึดโยงรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูค้นในชุมชนให้อยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสันติสุขและเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล
กัน จนกลายเป็นอัตลักษณ์ประจ าถ่ินท่ีงดงามและควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าและน ามาเป็น
แบบอย่างในการสร้างสังคมแห่งความเก้ือกูลข้ึนในสังคมเมืองยุคปัจจุบนั ท่ีเต็มไปดว้ยการเอารัด
เอาเปรียบและแก่งแยง่แข่งขนักนัสั่งสมวตัถุจนละเลยคุณค่าแห่งความเป็นมนุษยไ์ปแลว้ในบางส่วน 

งานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดน้ าความรู้จากการสัมภาษณ์ผูรู้้ภายในชุมชนหนองหอยมาสรุปวิเคราะห์
และอภิปรายผลแนวคิดความเช่ือเชิงปรัชญาของชาวมง้ โดยแยกเป็นประเด็น ดงัน้ี 

 
5.2.1 ความเช่ือ : อตัลกัษณ์ทีเ่ป็นรากฐานความเข้มแข็งของชาวม้งในชุมชนหนองหอย 
 ความเช่ือท่ีเป็นโลกทศัน์เชิงอภิปรัชญาท่ีวา่ เทพเจา้ (เซา้)   เป็นผูส้ร้างโลก ธรรมชาติ 

และมนุษย ์ โดยเทพเจา้ (เซา้) น่าจะเป็นผเีช่นเดียวกบัผอ่ืีนๆ มากกวา่จะเป็นเทพเจา้ตามคติความเช่ือ
ทางศาสนาทัว่ไป  และความเช่ือเร่ืองผีทั้งหลายว่าเป็นส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีให้ทั้งคุณและโทษแก่
เหล่ามนุษย ์  โดยโลกแห่งผีไม่ไดด้ ารงอยู่อยา่งอิสระแยกจากโลกมนุษย ์แต่ด ารงอยูอี่กมิติหน่ึงทบั
ซ้อนอยู่ในโลกมนุษย์นั่นเอง ความเช่ือดังกล่าวน าไปสู่แนวคิดท่ีให้ชาวมง้ต้องเซ่นสรวงบูชาผี
เพื่อใหผ้โีปรดปรานและน าความผาสุกมาให ้ 

 ชาวมง้เป็นกลุ่มชนท่ีมีพิธีกรรมเฉพาะกลุ่มในการเซ่นไหวผ้ี โดยแบ่งผีออกเป็นสอง
พวก คือผีดี กบัผีร้าย  ผีดีคือเหล่าผีบรรพบุรุษท่ีสิงสถิตอยู่ภายในบา้นของชาวมง้แต่ละครอบครัว  
ตั้งแต่ผบีรรพบุรุษ  ผเีนง้ (ผปีระจ าห้ิง) ผปีระจ าประตูหลกั (ผเีฝ้าประตู) ผีประจ าเตาไฟใหญ่ เป็นตน้ 
ส าหรับเคร่ืองท่ีใช้ประกอบในพิธีเซ่นไหวผ้ี ไดแ้ก่ ธูป กระดาษเงิน กระดาษทอง และหมู ไก่ หรือ
ววั (ตามแต่ว่าไดบ้นสัตวป์ระเภทใดไวใ้นการเซ่นไหวผ้ี) ส าหรับผีร้าย ไม่ไดก้ล่าวถึงการเซ่นไหว้
บูชา แต่เวลาท่ีถูกผร้ีายเบียดเบียนท าร้าย ก็จะขอหมอทรงอวัเนง้ เพื่อให้ผีบรรพบุรุษช่วยเหลือแกไ้ข
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ให้หลุดพน้จากเหตุเภทภยัท่ีถูกท าร้ายนั้น ซ่ึงเคร่ืองประกอบในพิธีกรรมก็เหมือนกบัพิธีเซ่นไหวผ้ี
ตามปกติ 

 ส่วนความเช่ือท่ีเป็นโลกทศัน์เชิงจริยศาสตร์นั้น  ก็มีผลมาจากความเช่ือเร่ืองผีนัน่เอง   
ชาวมง้ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ให้แต่ละคนประพฤติปฏิบติัตามไวม้าตั้งแต่คร้ังบรรพกาลท่ีด ารงเป็น
ชนเผ่า  โดยแยกเป็นหลกัจริยธรรมในการเคารพบูชาผี คือ การไม่ลบหลู่ดูหม่ินผีทั้งหลาย  แต่ละ
ครอบครัวตอ้งประกอบพิธีเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณท่ีผี
เหล่านั้นปกป้องคุม้ครองสมาชิกในครอบครัวใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข  ป้องกนัอนัตรายจากผีร้าย และส่ิงท่ี
เป็นขึด (ส่ิงไม่ดี) ทั้งหลาย และช่วยใหก้ารประกอบอาชีพเกษตรกรรมประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดี  

 ส าหรับหลกัจริยธรรมส าหรับปฏิบติัต่อกนันั้น ชาวมง้ไดส้ั่งสอนให้ลูกหลานเคารพ
บิดามารดา ปู่ ยา่ตายาย และเคารพนบัถือผูอ้าวุโส โดยนบัถือกนัตามล าดบัแซ่ตระกูลอยา่งเคร่งครัด  
พี่น้องตอ้งมีความรัก ความสามคัคีต่อกนั  ตอ้งช่วยเหลือกนัเวลามีกิจกรรมเกิดข้ึนในครอบครัวพี่
หรือน้อง และตอ้งไม่ทอดทิ้งกนั  สามีภรรยาตอ้งปฏิบติัต่อกนัด้วยความรัก ตอ้งไม่ดูถูกกนั ตอ้ง
ช่วยเหลือกิจการงานกนั ตอ้งช่วยกนัท ามาหากิน และไม่ดุด่าวา่กล่าวกนั   

 ส าหรับหลกัจริยธรรมในชุมชนนั้น ชาวมง้ถือว่า ผูอ้าวุโส คือ ผูท่ี้ชาวมง้ตอ้งเคารพ
ให้เกียรติ และปฏิบติัตามค าสั่งสอนของท่าน ชาวมง้จะนับถือกนัตามล าดบัแซ่ตระกูล โดยอาศยั
ความอาวุโสเป็นล าดบัแรก หากเกิดคดีความหรือความขดัแยง้ใดๆ เกิดข้ึน จะตอ้งขอให้ผูอ้าวุโสท่ี
แต่ละคนหรือแต่ละครอบครัวเคารพศรัทธาร่วมกนัเป็นผูต้ดัสิน เม่ือท่านตดัสินออกมาอยา่งไร ให้
ถือเป็นข้อยุติ ต้องปฏิบติัตามและไม่น ามาเป็นประเด็นให้เกิดความขัดแยง้กันอีก ซ่ึงเป็นการ
ปกครองตามล าดบัความอาวโุสท่ีไดผ้ลดีเป็นอยา่งยิง่   

 ส่วนการปฏิบติัตนในชุมชนนั้น ชาวมง้สั่งสอนใหส้มาชิกในชุมชนตอ้งช่วยเหลือกนั
ภายในชุมชนและกลุ่มเครือญาติ หากมีกิจกรรมใดๆ เกิดข้ึนในชุมชน ให้ถือเป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ี
จะตอ้งคอยช่วยเหลือดูแลร่วมกนัเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปไดแ้ละประสบความส าเร็จ ส่วน
การช่วยเหลือกนัในกลุ่มเครือญาตินั้น ถึงแมเ้ครือญาติจะอยู่ท่ีไหน  หากพวกเขามีกิจกรรมหรือ
พิธีกรรมใดๆ ตอ้งไปช่วยเหลือดูแลทนัที ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นจริงๆ และในปัจจุบนัชาวมง้ในชุมชน
หนองหอยยงัคงปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมดงักล่าวมาโดยตลอด 

 ความเช่ือเหล่าน้ีจดัเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะกลุ่มของชาวมง้ในชุมชนหนองหอย ท่ีหล่อ
หลอมความเป็นชนชาติม้งให้ด ารงชาติพนัธ์ุมาได้อย่างยาวนาน ท่ามกลางกระแสวฒันธรรม
ภายนอกท่ีหลัง่ไหลเขา้สู่ชุมชนและทา้ทายวถีิแห่งมง้มาโดยตลอด การท่ีชาวมง้ยงัคงอตัลกัษณ์ท่ีเป็น
รูปแบบวถีิชีวติตามคติความเช่ือตา้นทานกระแสโลกมาไดจ้นทุกวนัน้ี แสดงให้เห็นวา่ความเช่ือเป็น
รากฐานส าคญัท่ีชาวมง้เช่ือถือดว้ยความบริสุทธ์ิใจ เพราะถึงแมจ้ะมีแนวคิดสมยัใหม่ท่ีเช่ือถือและ
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เสพติดในเทคโนโลยีไหลบ่าเขา้มาสู่ชุมชนตามความเจริญของบา้นเมืองและผา่นมาทางลูกหลานท่ี
ไปเรียนและท างานในสังคมเมือง ก็ไม่อาจท าใหค้วามเช่ือดั้งเดิมสั่นคลอนแต่อยา่งใด  หากในความ
เป็นจริง ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยยงัคงยึดถือประเพณีเก่ียวกบัผีมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 
โดยแสดงออกผ่านประเพณีปีใหม่มง้ และประเพณีเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษ ท่ีลูกหลานทุกคนจะตอ้ง
กลบัมาร่วมพิธีแมจ้ะอยูท่ี่แห่งใดก็ตาม 

 ดงันั้น ความเช่ือจึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัและเขม้แขง็ท่ีสุดในสังคมมง้ในชุมชนหนอง
หอย รวมถึงชาวมง้ท่ีกระจายอยู่ทัว่ทุกพื้นท่ีในประเทศไทย  เป็นวิถีวฒันธรรมท่ีท าให้ชาวมง้อยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นปึกแผน่  และเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งโลกแห่งผีกบัโลกมนุษยใ์ห้พึ่งพา
อาศยักนัและกนัทา้ทายกระแสโลกยคุโลกาภิวฒัน์ท่ีแต่งแตม้ฉาบทาสังคมให้หลงใหลเสพติดอยูก่บั
ส่ือเทคโนโลยีต่างๆ ดงัเช่นท่ีปรากฏในปัจจุบนั   จะเห็นไดว้า่แมโ้ลกจะหมุนไปอย่างไร  ชาวมง้ก็
ยงัคงปฏิบติัตามความเช่ือของกลุ่มตนอยา่งเคร่งครัด  ถึงแมจ้ะมีการปรับเปล่ียนช่วงเวลาให้มีความ
เหมาะสมตามยคุสมยั  แต่ก็ไม่เสียความเป็นอตัลกัษณ์ตามวถีิมง้แต่อยา่งใด 

 
5.2.2 การผสานความเช่ือหลายกระแสเพือ่ความเป็นเอกภาพของชาวม้งในชุมชนหนองหอย 
 ชาวม้งในชุมชนหนองหอยยึดถือปฏิบัติตามคติความเช่ือเร่ืองผีตามแบบแผน

ประเพณีท่ีบรรพบุรุษสืบทอดต่อกนัมาอย่างยาวนาน แต่ต่อมาก็มีความเช่ือทางศาสนาพุทธ ความ
เช่ือทางศาสนาคริสต ์และความเช่ือแบบบริโภคนิยมสมยัใหม่ไหลผา่นเขา้มาสู่ชุมชน ซ่ึงวฒันธรรม
เหล่าน้ีผา่นเขา้มาโดยบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาติดต่อกบัผูค้นภายในชุมชน หรือจากการเขา้มาเผยแพร่
ศาสนาของนักบวช หรือจากลูกหลานของชาวมง้ท่ีไปศึกษาเล่าเรียนและท างานในสังคมเมือง ซ่ึง
เม่ือมีชาวมง้ภายในชุมชนเช่ือถือศรัทธาศาสนาเหล่านั้น หรือวยัรุ่นมง้บางกลุ่มหลงใหลในกระแส
บริโภคนิยม ท าให้กลุ่มผูอ้าวุโส (ผูรู้้) พากนัปรึกษาหารือเพื่อรับมือกบักระแสวฒันธรรมใหม่ ทั้งน้ี
เพือ่ไม่ใหว้ฒันธรรมมง้ดั้งเดิมเลือนหายและไม่ต่อตา้นต่อวฒันธรรมใหม่จนเกินพอดี  

 ดงันั้น  ชาวมง้ในชุมชนจึงร่วมกนัท่ีจะรักษาประเพณีมง้ดั้งเดิมเอาไวช้ัว่ลูกชัว่หลาน  
ในขณะเดียวกนัก็ไม่ปิดกั้นผูท่ี้ตอ้งการจะนบัถือศาสนาใหม่ ตลอดจนไม่ปิดกั้นกระแสวตัถุนิยมท่ี
วยัรุ่นม้งรับมาจากสังคมเมือง แต่ผูป้กครองและผูใ้หญ่ในชุมชนจะต้องร่วมกันสอดส่องดูแล
พฤติกรรมกลุ่มวยัรุ่นไม่ให้เสพติดวฒันธรรมบริโภคจนเกินเลยความพอดีกระทัง่หลงลืมประเพณี
ดั้งเดิมของชาวมง้ และประเพณีไหวผ้ีบรรพบุรุษประจ าปีให้ถือเป็นงานส าคญัท่ีลูกหลานทุกคนไม่
วา่จะอยู ่ณ ท่ีแห่งใดตอ้งมาร่วมพิธี ยกเวน้ผูท่ี้ติดภารกิจจ าเป็นจริงๆ จึงจะอนุญาตไม่ใหม้าร่วม 4 

                                                           
4
 สมัภาษณ์นายสุรินทร์  นทีไพรวลัย,์ นายหวา่ง  เตชะเลิศพนา  และนายสุรชาติ  เตชะเลิศพนา, เมษายน 2553 
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 จะเห็นได้ว่า ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยสามารถตา้นทานกระแสความเช่ือหลาย
กระแสท่ีไหลผา่นเขา้สู่ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีโดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชว้ิธีการรุนแรง หากแต่ยอมรับ
กระแสเหล่านั้น ในขณะเดียวกนัก็ปลูกฝังให้ลูกหลานปฏิบติัตามคติความเช่ือแบบดั้งเดิมไม่ให้สูญ
หาย  ซ่ึงถือวา่เป็นการผสานความเช่ือหลายกระแสให้เป็นจุดเน้นเพื่อสร้างเอกภาพให้ชุมชนหนอง
หอยเกิดความเขม้แขง็มัน่คงข้ึนไปอีก  

 
5.2.3 การน าแนวคิดเร่ืองความเช่ือไปใช้ในหลกัสูตรท้องถิ่นโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2  
 งานวิจยัเร่ืองความเช่ือในชุมชนในศูนย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอย  ต าบล     

แม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นงานวิจยัพื้นฐาน แต่ผูว้ิจยัก็ไดน้ าผลงานวิจยัดงักล่าวไป
ใช้ในหลกัสูตรสถานศึกษา โดยจดัท าเป็นสาระการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษาในหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ร่วมกบัคณะครูโรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ์ 2  ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนนกัเรียนโรงเรียน
ดงักล่าว เพื่อให้นกัเรียนทราบถึงรากเหงา้ทางความเช่ือซ่ึงเป็นท่ีมาของวิถีวฒันธรรมมง้ในชุมชน
หนองหอยว่ามีพื้นฐานมาจากความเช่ือเร่ืองผี หรือวิญญาณนิยม และชาวมง้ทุกคนด ารงชีวิตตาม
หลกัจริยธรรมท่ีบรรพบุรุษอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัตามแนวทางท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ความเช่ือนัน่เอง 5 
 

5.3   ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจยัเร่ืองความเช่ือในชุมชนในศูนย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอย ต าบลแม่แรม 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อให้แนวคิดเชิงปรัชญาซ่ึงมีท่ีมาจากความเช่ือ
ของชาวมง้ในชุมชนยงัคงเป็นรากฐานของชุมชนต่อไปได ้โดยแบ่งเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 
 

5.3.1 ระดับปัจเจก 
 ชาวมง้ในชุมชนหนองหอยตอ้งถือวา่ ทุกคนมีหนา้ท่ีรักษาวิถีวฒันธรรมความเช่ือซ่ึง

เป็นรากเหง้าทางความคิดและเป็นหลกัจริยธรรมส าหรับปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัทั้งระดบัปัจเจก
และระดบัชุมชนเหล่าน้ีไว ้และสืบทอดให้กบัลูกหลานไดรั้กษาและปฏิบติัตามต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น
อย่างต่อเน่ืองตลอดไป เพื่อให้ความเช่ือเชิงปรัชญาเหล่าน้ีเป็นท่ีพึ่งทางจิตวิญญาณของผูค้นใน
ชุมชนต่อไปชัว่ลูกชัว่หลาน 
                                                           
5
 ผูว้ิจยัร่วมกบัคณะครูโรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์2 บา้นหนองหอย ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ร่วมกนั
จดัท าสาระการเรียนรู้ระดบัชั้นประถมศึกษาเพ่ือบรรจุเขา้ในหลกัสูตรทอ้งถ่ินเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2553 และวนัท่ี 
8 กรกฎาคม 2554 ซ่ึงคณะครูไดบ้รรจุเร่ืองความเช่ือในชุมชนหนองหอยเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรทอ้งถ่ินแลว้ 
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 ถึงแมจ้ะมีวฒันธรรมใดๆ ก็ตามผา่นเขา้มาสู่ชุมชน ชาวมง้จะตอ้งศึกษาเรียนรู้ดว้ยใจ
เป็นกลาง และในขณะเดียวกนัก็ไม่ละเลยประเพณีดั้งเดิม แมว้่าจะมีผูใ้ดศรัทธาเช่ือถือในกระแส
วฒันธรรมใหม่ ก็ตอ้งไม่ทอดทิ้งวฒันธรรมเดิม และจดักิจกรรมตามความเช่ือตามเวลาท่ีเหมาะสม
อยา่งไม่ขาดตอน และตอ้งไม่ใหค้วามเช่ือใหม่กลืนปนวฒันธรรมเดิมจนหมดส้ิน จนไม่เหลือคุณค่า
แห่งวิถีวฒันธรรมมง้ดั้งเดิม ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากบัว่าเราเป็นผูล้ะทิ้งปรัชญาท่ีเป็นอตัลกัษณ์
ของตนจนหมดส้ินและไดช่ื้อวา่เป็นผูท้  าลายวฒันธรรมของกลุ่มตน 
 

5.3.2 ระดับชุมชน 
 ชาวมง้ตอ้งมีความสามคัคีและเห็นคุณค่าแห่งวฒันธรรมบรรพชนท่ีรักษาและสืบ

ทอดมาจนถึงลูกหลาน ซ่ึงท าให้ชุมชนหนองหอยมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีร่มเย็นเป็นสุขและ
เจริญเติบโตตามล าดบั ลว้นมาจากพลงัความเช่ือว่ามีส่ิงเหนือธรรมชาติหรือผีคอยปกป้องคุม้ครอง
ดูแลอยู ่ จึงพากนัเซ่นสรวงบูชาผีเหล่านั้น เพื่อให้ท่านไม่ทอดทิ้งและมอบความอุดมสมบูรณ์มาให ้
รวมถึงคอยป้องกนัภยัอนัตรายต่างๆ ไม่ใหม้าท าร้ายผูค้นในชุมชน 

 ดงันั้น ชาวมง้ตอ้งถือว่าประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษ 
หรือพิธีกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับความเช่ือเร่ืองผี ไม่ใช่เร่ืองเฉพาะครอบครัว (สมาชิกใน
ครอบครัว) เท่านั้น แต่เป็นหน้าท่ีของชุมชนท่ีจะตอ้งร่วมกนัจดัและประกอบพิธีกรรมให้ถูกตอ้ง
ตามระเบียบแบบแผน ตลอดจนช่วยเหลือกนัภายในชุมชนอย่างเต็มท่ีทุกคร้ังท่ีมีบา้นเรือนหลงัใด
ประกอบพิธีกรรมดงักล่าว  อีกประการหน่ึง ชาวมง้ตอ้งยึดมัน่ในหลกัจริยธรรมของชุมชนในเร่ือง
การเคารพนบัถือผูอ้าวโุสท่ีเป็นผูรู้้ (ปราชญ)์ ภายในชุมชน และเช่ือฟังค าสั่งสอนของท่าน ตลอดจน
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด เพื่อใหชุ้มชนเกิดสันติสุขและเจริญรุ่งเรืองต่อไป  
 

5.4   ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
ความเช่ือในชุมชนหนองหอยถือเป็นอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเฉพาะกลุ่มอยา่งยิ่ง และมีอิทธิพล

ต่อวิถีชีวิตของชาวมง้ทุกคน ซ่ึงปรากฏในรูปแบบประเพณีและพิธีกรรมท่ีชาวมง้จดัข้ึนเป็นประจ า
ทุกปี เช่น ประเพณีปีใหม่มง้ ประเพณีเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษ ท่ีชาวมง้ทุกคนถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะตอ้ง
เขา้ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงตามแซ่ตระกูลของตน รวมถึงหลกัจริยธรรมในการเช่ือถือศรัทธาผู ้
อาวโุสตามล าดบัแซ่ตระกลู และปกครองกนัตามล าดบัความอาวุโส ไม่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเหล่า
ผูอ้าวุโสวางเอาไวเ้พื่อรักษาเอกภาพของชุมชน  ซ่ึงอตัลกัษณ์ทางความเช่ือดงักล่าวยงัคงไดรั้บการ
ปกป้องดูแลจากรุ่นสู่รุ่นอยา่งเหนียวแน่นอยา่งน้ีเพราะอะไร   รูปแบบแห่งอตัลกัษณ์น้ีถูกถ่ายทอด
ในลกัษณะใด และจะยงัไดรั้บการรักษาเอาไวโ้ดยลูกหลานต่อไปอีกหรือไม่  เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ
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อย่างยิ่งในการจะศึกษาวิจยัเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของชาวมง้ในชุมชนหนองหอย หรือชาวมง้ในท่ีอ่ืน 
ตลอดจนกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ ท่ีสามารถรักษาอตัลกัษณ์เฉพาะกลุ่มตนเอาไวไ้ด้อย่างเหนียวแน่น 
รวมถึงการท าวจิยัเปรียบเทียบอตัลกัษณ์ระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุเพื่อให้เห็นวิวฒันาการแห่งอตัลกัษณ์
ท่ีรักษาความเป็นชาติพนัธ์ุของแต่ละกลุ่มว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไรในการปกป้อง
รักษาและการถ่ายทอดอตัลกัษณ์ประจ ากลุ่มตนใหม้ัน่คงเหนียวแน่นจนถึงปัจจุบนั 
 




