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บทที่ 2 
ภูมิหลงัทางสังคมและวฒันธรรมของชาติพนัธ์ุม้ง 

 
2.1. ช่ือเรียกและถิน่ฐานเดมิ 
 2.1.1. ช่ือเรียก 

มง้ (Hmoob/ Moob) เป็นช่ือท่ีกลุ่มคนท่ีอาศยัอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน ภาคเหนือของ
พม่า ลาว เวยีดนาม ไทย และในประเทศตะวนัตกใชเ้รียกตนเอง ส าหรับผูค้นในเอเชียอาคเนยช์าวมง้เป็นท่ี
รู้จกักนัดีในช่ือ “แมว้” ซ่ึงเจา้ของชาติพนัธ์ุไม่พอใจการเรียกขานดงักล่าว Embree และ Thomas1 อธิบายวา่ 
ช่ือ     “แมว้” น่าจะมาจากค าเรียกขานชาวมง้โดยชาวเวยีดนาม วา่ “Man Meo”  ซ่ึงเป็นค ายมืมาจากภาษาจีน 
“Man” นั้นชาวจีนใชเ้รียกชนเผา่ต่างๆท่ีไม่ใช่ชาวจีน (ยกเวน้ ชนเผา่ไท) ดงันั้นช่ือเรียกวา่ “แมว้” จึงมี
ความหมายแฝงดา้นการเหยยีดหยามทางสังคม ปัจจุบนัคนไทยในประเทศไทยจึงไม่เรียนขานชาวมง้วา่ 
“แมว้” เน่ืองจากมีการติดต่อกนัมากข้ึนและไดรั้บค าอธิบายวา่ ช่ือเรียกขานดงักล่าวเป็นช่ือเรียกขานอยา่ง       
ดูแคลน อยา่งไรก็ตาม ในบริบทของประเทศจีนนั้นช่ือของกลุ่มชาติพนัธ์ุ “ชาวมง้” มกัจะถูกใชอ้ยา่งสับสน
กบั “ชาวมง้” หรือ “เหมียว” โดยรากศพัทข์องค าดงักล่าวนั้นแปลวา่ ตน้ขา้วอ่อน   หน่อ  และ วชัพืชกบัท่ีนา 
ซ่ึงหมายถึงลูกของแผน่ดินและชนพื้นเมืองท่ีแต่เดิมท านาเป็นหลกั แต่ในระยะต่อมาถูกน ามาใชใ้นลกัษณะ
ของการดูถูกทางชาติพนัธ์ุ โดยการผกูเขา้กบัเสียงร้องของแมว และแสดงนยัยะของความเป็นคนป่าเถ่ือน  
ค าดงักล่าวเร่ิมปรากฏหลกัฐานทางประวติัศาสตร์จีนภายใตช่ื้อ “เหมียวหมิน” “หยเูหมียว” หรือ “ซาน
เหมียว” ซ่ึงเป็นการกล่าวถึงกลุ่มชาติพนัธ์ุหน่ึงท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าแยงซีเกียงและแม่น ้า    
ฮวงโห (แม่น ้าเหลือง) เม่ือประมาณสองพนัสองร้อยปีก่อน คริสตศกัราช 

ทั้งน้ีภายใตน้โยบายการจดัแบ่งกลุ่มชนชาติของรัฐบาลจีน ภายหลงัจากท่ีพรรคคอมมิวนิสต์
เขา้ปกครองประเทศในปี พ.ศ.1949 นั้น ชาวมง้เป็นเพียงกลุ่มยอ่ยหน่ึงท่ีถูกรวมเขา้ไวใ้นกลุ่มชนชาติเหมียว 
แมว้า่จะมีการแบ่งกลุ่มยอ่ยของชนชาติเหมียวออกเป็นหลายกลุ่มตามบริบททางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 
แต่นกัมานุษยวทิยาไดส้รุปตามช่ือท่ีชาติพนัธ์ุเรียกตวัเองและตามกลุ่มภาษาเอาไวว้า่ ชนชาติเหมียวประกอบ     
ไปดว้ยสามกลุ่มหลกัๆ คือกลุ่มท่ีเรียกตวัเองวา่ “ขอซ่ง” (Qhov Xyooj) “ฮมู”้ (Hmub) หรือ “ฮมอ้” (Hmob) 
และกลุ่ม “ชาวมง้” โดยภาษาพดูทั้งสามกลุ่มดงักล่าวไม่สามารถใชส่ื้อสารขา้มกนัได ้ 
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ส่วนเคร่ืองแต่งกายและประเพณีวฒันธรรมนั้นก็ต่างกนัออกไปอยา่งส้ินเชิง เฉพาะในมณฑล 
ยนูนานนั้นกลุ่มท่ีเรียกตวัเองวา่ชาวมง้ยงัแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มยอ่ยดว้ยกนัคือ      ชาวมง้เด๊อ (Hmoob Dawb) 
ชาวมง้จัว๊ะ (Hmoob Ntsuab) ชาวมง้ช้ือ (Hmoob Swb) ชาวมง้เป่ (Hmoob Peg) ชาวมง้เซา (Hmoob Xauv)      
ชาวมง้ซวั (Hmoob Sua) ชาวมง้ปัว (Hmoob Pua) โดยแต่ละช่ือดงัท่ีกล่าวมีท่ีมาจากสถานท่ีอยูอ่าศยัและช่ือ
ผูน้ าของเขาในอดีต แต่ในปัจจุบนันกัวชิาการและชาวบา้นเองมกัจะน าเอาความแตกต่างของส าเนียงภาษา
พดูและเคร่ืองแต่งกายมาเป็นเคร่ืองจ าแนก ส าหรับในประเทศไทยนั้นมีเพียงสองกลุ่มยอ่ยคือชาวมง้ขาว 
หรือท่ีเรียกตวัเองวา่ชาวมง้เด๊อะ (Hmoob Dawb) และชาวมง้ด าหรือชาวมง้เขียว หรือบางทีรู้จกักนัในช่ือวา่
ชาวมง้น ้าเงินกบัชาวมง้ลาย แต่พวกเขาเรียกตวัเองวา่ชาวมง้จัว๊ะ (Hmoob Ntsuab) 

 

2.1.2. ถิ่นฐานเดิม 
มง้เป็นกลุ่มชนท่ีชาวจีนรู้จกัมาตั้งแต่สมยัประวติัศาสตร์ก่อนยคุฮัน่ 2 ( the Pre-Han Period) 

ชาวมง้ ตั้งถ่ินฐานอยูบ่ริเวณหุบเขาลุ่มแม่น ้าเหลืองมาไม่ต ่ากวา่ 3,000 ปี3 ขอ้สันนิษฐานเก่ียวกบัแหล่งก าเนิด
ชาวมง้นั้นมีสามแนวคิดดว้ยกนั โดยแนวคิดแรกนั้นถูกเผยแพร่โดยบาทหลวงชาวฝร่ังเศส นิกายโรมนัคาธอ
ลิก ช่ือซาวน่ิา ท่ีเขา้ไปสอบถามจากชาวมง้ทางภาคเหนือของประเทศเวยีดนาม ในยคุก่อนสงครามโลกคร้ัง
ท่ีสอง ซ่ึงดินแดนดงักล่าวยงัเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศสอยูโ่ดยบาทหลวงซาวน่ิาสันนิษฐานวา่  บรรพบุรุษ
ชาวมง้อพยพมาจากดินแดนขั้วโลกเหนือ เพราะต านานคนชาวมง้เล่าวา่ท่ีนัน่เป็นดินแดนหนาวจดัและปก
คลุม     ไปดว้ยหิมะ ในเวลากลางวนันั้นเห็นพระอาทิตยเ์พียงหกเดือน บาทหลวงซาวิน่าจึงสันนิฐานวา่หลงั
จากนั้นชาวมง้จึงอพยพเขา้มาทางตอนเหนือของประเทศจีน สู่ดินแดนมองโกเลีย ลงมาทางตอนใตข้องจีน 
เขา้สู่ดินแดนท่ีปัจจุบนัเป็นรอยต่อของประเทศจีน เวยีดนาม ลาว ไทย และพม่า แนวคิดน้ีไดรั้บการสานต่อ
โดย ควนิซ่ี ท่ียกตวัอยา่งกรณีเด็กชาวมง้บางรายท่ีมีผวิและผมสีขาวและนยัน์ตา สีฟ้าเหมือนชาวยโุรป     

ส่วนแนวความคิดท่ีสอง นั้นเป็นของชาวมง้ส านกับา้นวินยั (ศูนยอ์พยพบา้นวนิยั อ าเภอ      
ปากชุม จงัหวดัเลย) ท่ีคลา้ยกบัของบาทหลวงซาวน่ิา แต่ไดรั้บอิทธิพลจากต านานของลาวกบัจีน เนน้ท่ีการ
กล่าวถึงความคลอ้งจองของช่ือ “สินชยั” ของลาวกบั “Xeem Xais” ของชาวมง้ และค าวา่ “ชาวมง้” (Hmoob 
/ Moob) กบั “มองโกเลีย” (Muam Nkauj Liag) และความเช่ือมโยงทางวฒันธรรมของชาวมง้กบัทั้งสองกลุ่ม 
รวมถึงการเกิดระบบตวัเขียนพา่เฮ่า (Phaj Hauj) ในประเทศลาวก่อนส้ินสุดยคุสงครามเวยีดนาม  

แนวคิดท่ีสาม เป็นท่ีรู้จกักนัในหมู่คนชาวมง้ในมณฑลยนูนาน ประเทศจีน โดยอา้งอิง
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของชาวจีนและต านานท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษเป็นหลกั ซ่ึงเช่ือวา่บรรพบุรุษ
ชาวมง้อพยพมาจากชายฝ่ังทะเลทางดา้นตะวนัออกของประเทศจีน หรือบริเวณทะเลเหลือง โดยค่อยๆ
เคล่ือนยา้ยท ามา หากินตามแม่น ้าหวงโห (แม่น ้าเหลือง หรือ Dej Dag ) เขา้มาสู่บริเวณท่ีปัจจุบนัเป็นภาค
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กลางของประเทศจีน เม่ือตอ้งเผชิญหนา้กบัชนเผา่มองโกลท่ีอพยพลงมาจากตน้ล าน ้าเหลืองและล าน ้าแยงซี
เกียง (Dej Ntev) บรรพบุรุษชาวมง้ไดอ้พยพมุ่งหนา้ลงทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ เขา้สู่บริเวณท่ีอาศยัอยูใ่น
ปัจจุบนั ทั้งน้ีมีหลกัฐานทางวฒันธรรมของชาวมง้บางอยา่งท่ีเก่ียวพนักบัทะเลและแม่น ้าเหลือง เช่น ลายผา้
รูปกน้หอย เส้นตดัขวางสองเส้นบนลายกระโปรงของหญิงชาวมง้จัว๊ะ ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของ แม่น ้าเหลือง
และแม่น ้า   แยงซีเกียง และภาษิตกบัต านานชาวมง้เก่ียวกบัแม่น ้าเหลือง ฯลฯ แนวคิดท่ีสามน้ีอา้งตาม
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์จีน ระบุวา่แหล่งก าเนิดของชนชาติเหมียวมีความสัมพนัธ์กบั “ซานเหมียว” และ 
“หนานหมาน” ในยคุดึกด าบรรพ ์ คือตั้งแต่เม่ือประมาณ 5,000 ปีก่อน นกัประวติัศาสตร์จีนสันนิฐานวา่
บรรพบุรุษชาวเหมียวหรือชาวมง้น่าจะมาจากสัมพนัธมิตรชนเผา่ท่ีเรียกตวัเองวา่ “จิวล่ี” ซ่ึงตั้งถ่ินฐานอยูใ่น
พื้นท่ีราบภาคตะวนัออกของจีน บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าเหลืองและแม่น ้าแยงซีเกียง โดยมีจีเยอ่ (Txiv Yawg) 
เป็นหวัหนา้ แต่จีเยอ่ถูกหว้งต่ี (Faj Tim) ผูน้ าสัมพนัธมิตรชนเผา่อีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงเขา้ใจกนัในปัจจุบนัวา่เป็น  
บรรพบุรุษของคนจีนน ากองก าลงัมาจากทางตอนบนของลุ่มแม่น ้าเหลืองเขา้โจมตีและเขา้ครอบครองพื้นท่ี
ดงักล่าว จากนั้นชาวเหมียวหรือชาวมง้จึงอพยพลงทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ เขา้สู่บริเวณทะเลสาบตง้ถิง 
(Dong Ting) ทะเลสาบโปยาง (Po Yang) แลว้ค่อยๆเคล่ือนเขา้สู่มณฑลเสฉวน กุย้โจวและยนูนาน   ในท่ีสุด   
 

2.2. ประชากรชาวม้งในประเทศต่างๆ 
 ปัจจุบนัมีชาวมง้พ  านกัอาศยัอยูใ่นหลายทวปี การกระจายตวัของชาวมง้ไปยงัหลายประเทศทัว่โลก
เป็นผลสืบเน่ืองจากการท าสงคราม ความขดัแยง้กบัชนเผา่อ่ืน หรือการบีบบงัคบัทางการเมืองการปกครอง 
การอพยพยา้ยถ่ินของชาวมง้จึงมีมาตั้งสมยัประวติัศาสตร์ก่อนการยดึครองประเทศจีนของชาวฮัน่  ชาวมง้
ตอ้งการด าเนินชีวติอยา่งเป็นอิสระทั้งเสรีภาพในการเลือกรูปแบบการด าเนินชีวติ และรูปแบบการท ามา    
หากิน และพร้อมต่อสู้เพื่อเสรีภาพดงักล่าว ท าใหช้าวมง้พร้อมท่ีจะเป็นพนัธมิตรกบัคู่สงครามท่ีสัญญาวา่จะ
ใหเ้สรีภาพในการด าเนินชีวติและการท ามาหากินกบัตน  ในประเทศลาว ชาวมง้เขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรกบั 
ทีมซีไอเอ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ท าการต่อสู้อยา่งดุดือดกบัฝ่ายคอมมิวนิสตใ์นสงครามอินโดจีน แต่ใน
กรณีของประเทศไทย ชนชาวมง้เขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรกบัฝ่ายคอมมิวนิสตท์  าสงครามกบัรัฐบาลไทย 
 ผลการเขา้ร่วมท าสงครามและการต่อสู้กบัฝ่ายต่างๆของชาวมง้ ท าใหเ้กิดการอพยพยา้ยถ่ินเพื่อ
หนีภยัจากการแพส้งครามของฝ่ายตน ซ่ึงการแพส้งครามอินโดจีนในปี 2518 ส่งผลใหช้าวมง้ในลาวทะลกั    
เขา้มาในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ประเทศไทยไดก้ าหนดใหช้าวมง้เหล่าน้ีพ  านกัอาศยัในศูนยอ์พยพ
ชัว่คราวในบริเวณชายแดนของประเทศมาจนกระทัง่มีการตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลลาวในการ
ด าเนินส่งผูอ้พยพชาวมง้กลบัประเทศลาว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีชาวมง้พ านกัศูนยอ์พยพในประเทศไทยนั้น
ไดมี้ประเทศต่างๆเปิดโอกาสใหช้าวมง้สมคัรเขา้ไปพ านกัในประเทศของตนจึงท าใหมี้ชาวมง้ประมาณ 
200,000 คนอพยพยา้ยถ่ินไปพ านกัในประเทศตะวนัตกหรือประเทศในเครือ  
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 จากการส ารวจในปี 2000 พบวา่มีประชากรมง้ประมาณ 8,827,404 กระจายตวัอยูใ่นประเทศต่างๆ
ทัว่โลก ดงัปรากฏตามตารางท่ี 1  
 
ตารางที ่1: ประชากรชาวม้งในประเทศต่างๆ (ปี2000)4 

ประเทศ จ านวนประชากร หมายเหตุ 
1.จีน 7,398,035 รวมชาวมง้ทุกกลุ่ม 
2.เวยีดนาม 787,604 รวมชาวมง้ทุกกลุ่ม 
3.ลาว 315,465  
4.สหรัฐอเมริกา 160,000  
5.ไทย 126,300  
6.พม่า 25,000 (ประมาณ) 
7.ฝร่ังเศส 10,000  
8. ออสเตรเลีย 1,600  
9. กิอาน่า (ฝร่ังเศส) 1,400  
10. แคนาดา 600  
11. อาร์เจนตินา 500 (ประมาณ) 
12. เยอรมนั 150 (ประมาณ) 
13. นิวซีแลนด์ 100 (ประมาณ) 
 

2.3. การอพยพและการตั้งถิน่ฐานในประเทศไทย 
 ในราวตน้ศตวรรษท่ี 19 ชาวมงัอพยพออกจากพื้นท่ีบริเวณตอนกลางของภาคใตข้องประเทศ
จีนเขา้สู่ตอนเหนือของเวยีตนามและลาวประมาณปี 1850 บริเวณยอดเขาในจงัหวดัหลวงพระบางของลาวมี
ชาวมง้ตั้งบา้นเรือนอยูม่าก 5  จากประเทศลาวจึงอพยพขา้มแม่น ้าโขง เขา้มาพ านกับนดอยสูงในประเทศ
ไทย 6  จากการสอบถามผูสู้งอายขุองแต่ละตระกลูในหมู่บา้นมง้ต่างๆทัว่ประเทศ สันนิฐานไดว้า่กลุ่มแรก
ของบรรพบุรุษชาวมง้น่าจะอพยพขา้มแม่น ้าโขงเขา้สู่ดินแดนท่ีปัจจุบนัเป็นประเทศไทย ในระหวา่งช่วง      
พุทธทศวรรษ 2390 ถึง 2420 ซ่ึงเป็นช่วงระยะเดียวกนักบัท่ีกองทพัของรัฐบาลจีนถูกส่งเขา้มาปราบปราม

                                                 
4 ประสิทธ์ิ  ลีปรีชา. 2546-2548. การค้าข้ามพรมแดนกบัอตัลกัษณ์ม้ง. รายงานการวิจยัภายใตโ้ครงการ “อ านาจ พ้ืนท่ี และอตัลกัษณ์ทาง 
  ชาติพนัธ์ุ:การเสืองเชิงวฒันธรรมของรัฐชาติในสงัคมไทย” . กรุงเทพฯใ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนงานวิจยั(สกว.),   น.9 
5 Lebar et al. 1964. Ethnic Groups of Mainland South East Asia.  New Haven, Human Relation Area files, Inc. page 73 
6 Paul and Elaine Lewis, 1984. Peoples of the Golden Triangle. Great Britain: Thames and Hudson Ltd.,    page 9 
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กองก าลงัชนกลุ่มนอ้ยชาวมุสลิมและอ่ืนๆท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีปัจจุบนัเป็นมณฑลกุย้โจวและมณฑลยนูนาน
ของประเทศจีน อนัเน่ืองจากรัฐใชม้าตรการเรียกเก็บภาษีแพง ท าใหช้นกลุ่มนอ้ยในแถบน้ีลุกข้ึนต่อตา้น 
 ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวเป็นช่วงท่ีเจา้อาณานิคมฝร่ังเศสและองักฤษเร่ิมเขา้มาครอบครอง
และก าหนดเส้นแบ่งพรมแดนประเทศข้ึนในแถบน้ี ดงันั้น การอพยพหนีสงครามจากจีนและเขา้มาหาพื้นท่ี
ท ามาหากินในบริเวณดงักล่าวจึงไม่ไดเ้ป็นท่ีรู้กนัในหมู่บรรพบุรุษมง้ในสมยันั้นวา่ตวัเองไดข้า้มเส้นแบ่ง
พรมแดน ของรัฐชาติหรือประเทศใดเขา้สู่ประเทศใดแลว้ แต่ใชช่ื้อสถานท่ีทางภูมิศาสตร์เป็นตวัก าหนด เช่น 
แม่น ้าแดง-แม่น ้าเขียว น ้าทา ภูซาง เมืองฮุน เมืองหงสา แม่น ้าโขง ดอยผาหม่น ภูช้ีฟ้า ภูแว ภูลงักา ดอยชา้ง      
ดอยอ่างขางฯลฯ ภายหลงัจากท่ีชาวมง้ไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูแ่ลว้เส้นแบ่งพรมแดนประเทศจึงถูกก าหนดข้ึน 
โดยจะสังเกตไดจ้ากการท่ียอดดอยสูงต่างๆ ใกลชุ้มชนท่ีชาวมง้อยูน่ั้นมกัจะมีช่ือวา่ ดอยฝร่ัง(เศส) ปักธงชาติ 
(Fuablab tsa ntoo) หรือ ดอยองักฤษ (Roob Kuabluab) เป็นตน้ 
 

2.3.1. เส้นทางการอพยพเข้าสู่ประเทศไทย 
 สามเส้นทางหลกัท่ีบรรพบุรุษชาวมง้อพยพเขา้สู่ดินแดนท่ีปัจจุบนัเป็นประเทศไทย ไดแ้ก่ 
  เส้นทางแรก อยูบ่ริเวณชายแดนจงัหวดัน่านและพะเยา ซ่ึงมีดอยภูแวและภูลงักา เป็นหลกั 
จากนั้นกลุ่มท่ีเขา้มาทางน้ีจึงอพยพโยกยา้ยต่อไปยงัดอยขุนสถาน (จงัหวดัน่านและแพร่) ดอยชา้ง ดอยอ่าง
ขาง ภูหินร่องกลา้ เขา้คอ้ และดอยลานสาง หรือดอยระแหง (Roob Looj Heem) เป็นตน้  
  ส่วนเส้นทางท่ีสองนั้นเขา้มาทางผาตั้ง ภูช้ีฟ้า ดอยผาหม่น และท่ีราบระหวา่งเมืองเชียงของ
กบัเชียงแสน จากนั้นจึงขา้มมาท่ีดอยยาว ดอยชา้ง ดอยอ่างขาง ดอยผา้ห่มปก (Laim Phuas Puv) และดอยจกั
ตอก (Laim Caaj Tuj) ในบริเวณประเทศพม่าปัจจุบนั กบัขา้มมาท่ีดอยเชียงดาว ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท ์
ดอยปางอุ๋ง ดอยหมากพริก เป็นตน้     
            ส่วนเส้นทางท่ีสามนั้น ขา้มแม่น ้าโขงทางตอนบนบริเวณประเทศลาวและพม่า เหนือท่า
ข้ีเหล็ก แลว้จึงลงมาทางขนุหวัแม่ค  า ซ่ึงอยูใ่กลบ้า้นหินแตก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย โดยกลุ่มท่ี
เขา้มาเส้นทางน้ีเป็นกลุ่มท่ีเขา้มาทีหลงัสุด คือประมาณช่วงทศวรรษ 2480 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงเสน้ทางการอพยพของชาวมง้เขา้มาสู่ประเทศไทย 
  (ท่ีมา : Peoples of the Golden Triangle)7  

 
 
 

                                                 
7 Paul and Elaine Lewis, 1984. Peoples of the Golden Triangle. Great Britain: Thames and Hudson Ltd.  page 8 
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2.3.2. การตั้งถิ่นฐานชาวม้งในประเทศไทย 
 2.3.2.1. การขอสิทธ์ิและการเลอืกทีต่ั้งชุมชน 
 การเขา้มาตั้งชุมชนของชาวมง้ในบริเวณท่ีเป็นประเทศไทยปัจจุบนัในช่วงบุกเบิกนั้นไดท้  าการ 
ขออนุญาตจากผูน้ าชุมชนใกลเ้คียงท่ีตั้งหลกัแหล่งอยูก่่อนแลว้พร้อมกบัแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองทอ้งถ่ิน
ท่ีดูแลในพื้นท่ีนั้นๆ รับทราบ เป็นตน้วา่ ผูใ้หญ่บา้น ก านนั เจา้เมือง ขา้หลวง ฯลฯ ทั้งน้ี มกัจะมีการน าเอา
ของป่า   ท่ีมีค่า เช่นลูกสัตวป่์า งาชา้ง หนงัสัตว ์ น ้าผึ้ง ฯลฯ มาเป็นสัญลกัษณ์บรรณาการในการผกูสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัเจา้หนา้ท่ีปกครองระดบัทอ้งถ่ินดงักล่าว ทั้งน้ี ในระยะแรกนั้นผูน้ าชาวมง้ในหลายพื้นท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งจากเจา้เมืองและขา้หลวงใหเ้ป็นพญาหรือผูใ้หญ่บา้นเพื่อปกครองดูแลชาวบา้นบนภูเขาดว้ย 
เช่น พญาพิภกัด์ิ  (บา้นพญาพิภกัด์ิ จงัหวดัเชียงราย) เป็นตน้  
 การท่ีเลือกตั้งชุมชนอยูเ่ฉพาะบนพื้นท่ีสูงตามภูเขาหลกัๆในภาคเหนือของประเทศไทยนั้นเป็น
เพราะ เหตุผลอยา่งนอ้ยสองประการดว้ยกนั คือ ประการแรก การเลือกสภาพพื้นท่ีดินธรรมชาติและอากาศท่ี
เหมาะสมกบัการปลูกฝ่ินเพราะฝ่ินเป็นผลผลิตทางการเกษตรหลกัเพียงชนิดเดียวท่ีสามารถขายเป็นเงินสดได้
ในช่วงท่ีชาวมง้อพยพเขา้มาสู่ดินแดนลา้นนา แมว้า่ภายหลงัจากท่ีรัฐบาลไดอ้อกกฎหมายหา้มการคา้และ
เสพฝ่ินทัว่ประเทศซ่ึงมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2502 เป็นตน้มา แต่ความตอ้งการฝ่ินของประเทศ
และโลกยงัคงมีต่อมา ประการท่ีสอง ในยคุก่อนทศวรรษ 2500 นั้น มีโรคระบาดหลายอยา่งท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งคนบนพื้นท่ีสูงกบัในพื้นราบ เช่น ไขท้รพิษ โรคเร้ือน ไขม้าเลเรีย ท่ีท าให ้   
คนเฒ่าคนแก่ชาวมง้ในยคุนั้นอธิบายสาเหตุของการเจบ็ป่วยจากโรคต่างๆเหล่าน้ี โดยเฉพาะไขม้าเลเรีย วา่
เป็นเพราะถูกผทุี่งนาและแอ่งน ้าในพื้นราบกระท า  ฉะนั้นพื้นท่ีราบลุ่มจึงไม่อยูใ่นความสนใจของชาวมง้   
ในการตั้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยั 
 จนกระทัง่เหตุการณ์ทั้งสองอยา่งขา้งตน้เปล่ียนแปลงไป ประกอบกบัมีสถานการณ์การ    
แทรกซึมของคอมมิวนิสตใ์นพื้นท่ีหมู่บา้นชาวมง้ โดยเฉพาะในจงัหวดัเชียงราย น่าน เพชรบูรณ์และตาก 
ชาวมง้ท่ีไม่ฝักใฝ่ระบอบอุดมการณ์ดงักล่าวจึงไดอ้พยพหลบหนี เขา้มาตั้งชุมชนอยูบ่ริเวณพื้นราบ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2511 เป็นตน้มา ตวัอยา่งเช่น บา้นนาหนุนและบา้นร่องส้านในจงัหวดัพะเยา บา้นป่ากลางในจงัหวดั
น่าน        บา้นห้วยทรายในจงัหวดัพิษณุโลก บา้นเขก็นอ้ยและเล่าลือในจงัหวดัเพชรบูรณ์ และบา้นป่าคาเก่า
กบัเจดียโ์คใ๊นจงัหวดัตาก เป็นตน้ จากนั้นจึงเร่ิมมีคนรุ่นใหม่ท่ีเรียนจบระดบัการศึกษาขั้นตน้ในชุมชนเร่ิม    
เขา้มาเรียนหนงัสือและประกอบอาชีพในเมืองมากข้ึน ในขณะเดียวกนัคนท่ีเร่ิมเห็นโอกาสในการขายของ      
ท่ีระลึกใหน้กัท่องเท่ียวก็เร่ิมขยายตลาดเขา้สู่ในเมืองในระยะเวลาท่ีไล่เล่ียกนั คือช่วงตน้ทศวรรษ 2501 
ทางดา้นของคนท่ีอยูใ่นชุมชนบนภูเขานั้น เร่ิมไดรั้บการกดดนัจากนโยบายต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อวถีิชีวติ
และความไม่มัน่คงในท่ีอยูอ่าศยัและท่ีท ากินของพวกเขา       โดยเฉพาะภายหลงัช่วงกลางทศวรรษ 2520 
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เป็นตน้มาท่ีการสู้รบกบัคอมมิวนิสตใ์นป่าไดย้ติุลง ดงันั้น การอพยพเขา้มาเรียนและท ามาหากินในเมือง
ของชาวมง้จึงมีมากข้ึนตามล าดบั เฉพาะในเมืองเชียงใหม่และอ าเภอใกลเ้คียงนั้นพบวา่มีประมาณ1,400 คน8  

 จากประวติัศาสตร์ของการอพยพดงักล่าว จะเห็นวา่มง้เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีแต่เดิมอาศยัอยูใ่น
บริเวณทุ่งราบแถบแม่น ้าเหลือง จากนั้นจึงตอ้งอพยพข้ึนเขา ดว้ยเพราะถูกแยง่ชิงท่ีท ากินและเข่นฆ่าโดยชาว
จีน   ท าให้ตอ้งปรับวถีิชีวติจากการท านาไปเป็นการท าไร่แทน ประจวบเหมาะกบัการน าฝ่ินเขา้มาเผยแพร่
ในจีนของเจา้อาณานิคมตะวนัตกท าใหม้ง้และกลุ่มชาติพนัธ์ุบนท่ีสูงอ่ืนๆ รับฝ่ินมาปลูกเพื่อขายใหก้บัผูเ้สพ
ฝ่ิน ในเมือง เม่ือตอ้งอพยพถอยร่นมาทางใตข้องประเทศจีน เขา้สู่บริเวณท่ีปัจจุบนัเป็นประเทศเวยีดนาม  
ลาว และไทย จึงยดึเอาการตั้งชุมชนอยูบ่นพื้นท่ีสูงท่ีเหมาะกบัการปลูกฝ่ินเป็นหลกั ดว้ยเพราะความตอ้งการ
ของระบบตลาดและผลประโยชน์ของฝ่ินท่ีควบคุมโดยทั้งผูป้กครองของประเทศเจา้อาณานิคมและประเทศ   
ในแถบน้ี แต่ภายหลงัจากท่ีฝ่ินถูกประกาศใหก้ลายเป็นของผดิกฎหมาย มาตรการส่งเสริมอาชีพทดแทนพืช
ทดแทนฝ่ิน รวมทั้งการพฒันาดา้นต่างๆท่ีเปิดประตูสู่สังคมภายนอกมากข้ึน ท าใหค้นมง้ตามชุมชนต่างๆ  
บนดอยสูงต่างมุ่งหนา้เขา้สู่เมืองหรือพื้นราบอีกคร้ังหน่ึง 

 

 2.3.2.2. ชุมชนม้งในประเทศไทย 
ชาวมง้ซ่ึงอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเวลาน้ีนั้น อพยพเขา้มาทางเขตประเทศลาวมากกวา่ทางดา้น 

รัฐฉานของสหภาพพม่า มีจ  านวนประมาณ 50,000 คน มากกวา่ชาวเขาเผา่อ่ืน แต่เป็นรองชาวกระเหร่ียง
หรือชาวยาง ต่างกนัตรงท่ีชาวกระเหร่ียงอยูท่างดา้นตะวนัตกของภาคเหนือและภาคกลาง  ส่วนชาวมง้นั้น 
อยูต่ามพรมแดนดา้นตะวนัออกและดา้นตะวนัตกดว้ย คือตั้งบา้นเรือนอยูใ่นเขตจงัหวดัเชียงราย, จงัหวดั
เชียงใหม,่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน, จงัหวดัตาก, จงัหวดัล าปาง, จงัหวดัน่าน, จงัหวดัแพร่, จงัหวดัอุตรดิตถ์, 
จงัหวดัพิษณุโลก, จงัหวดัเพชรบูรณ์, จงัหวดัเลย บางจงัหวดัอยูเ่พียง 2-3 หมู่บา้น  บางจงัหวดัหลายสิบ
หมู่บา้น ชาวมง้เหล่าน้ีอยูบ่นภูเขาสูงตั้งแต่ 4,000 ฟุตข้ึนไป นบัวา่อยูสู่งกวา่ชาวเขาทุกเผา่ ชาวมง้ในไทย
อพยพเขา้มาราว 60 ปีมาแลว้ มีประมาณ 180 หมู่บา้น หมู่บา้นหน่ึงระหวา่ง 10-40 หลงัคาเรือน ท่ีใชจ้  านวน
ประมาณน้ีถือตามท่ีชาวต่างประเทศบางท่านไดเ้ขียนไวร้วมกบัจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนระหวา่ง 3 ปีมาน้ี จ  านวน
เหล่าน้ีไม่แน่นอนนกัเพราะ ไม่ไดมี้การส ารวจพลเมืองอยา่งชนิดแยกเผา่ ทั้งชาวเขาเผา่ต่างๆ เองมีการอพยพ
โยกยา้ยเสมอดว้ย 
 
 
 
 

                                                 
8ประสิทธ์ิ  ลีปรีชา ขวญัชีวนั บวัแดง และปนดัดา บุณยสาระนยั. 2546. วถิีชีวติชาติพนัธ์ุในเมือง. เชียงใหม่:  สถาบนัวิจยัสังคมมหาวิยาลยั 
 เชียงใหม ่
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2.3.2.3. ชุมชนม้งในจังหวดัภาคเหนือของประเทศไทย 
 ในส่วนของดินแดนลา้นนาหรือภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบนันั้น เขา้ใจวา่ชาวมง้เร่ิม

อพยพเขา้มาตั้งหลกัแหล่งระหวา่งช่วงต่อคริสศกัราช 1800 และ 1900 โดยในบนัทึกชาวตะวนัตก พบวา่     
มีคนมง้ตั้งหมู่บา้นอยูใ่นจงัหวดัตากก่อนหนา้ปี ค.ศ. 1929 แลว้ 9  และจากเอกสารของกระทรวงศึกษาธิการ 
โรงเรียนรัฐบาลท่ีจดัตั้งข้ึนในชุมชนมง้แห่งแรกคือท่ีบา้นนายเลาต๋า หมู่บา้นมง้ อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก 
เป็นโรงเรียนประชาบาล สังกดักรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2478 หรือ        
ปี ค.ศ. 193510  

ชาวมง้ในจงัหวดัน่าน จากการส ารวจพบวา่มีชาวมง้อาศยัอยูม่ากกวา่ทุกจงัหวดั คืออยูใ่นเขต
ต าบลบ่อเกลือเหนือ, ต าบลบ่อเกลือใต ้ อ าเภอปัว กบัตอนเหนือของอ าเภอทุ่งชา้ง เพราะพื้นท่ีตอนนั้นเป็น
ภูเขาสูง อยูติ่ดกบัเขตแขวงไซยะ    แห่งประเทศลาว ห่างไกลจากท่ีตั้งอ าเภอและตวัจงัหวดัน่านมาก เป็นการ
เหมาะสมส าหรับชาวมง้ท าการลกัลอบปลูกฝ่ินและคา้ฝ่ิน อ าเภอเมือง, อ าเภอนานอ้ย และอ าเภอสา  จงัหวดั
น่านมีชาวมง้ตั้งบา้นเรือน  อยูบ่นเขาบา้งเหมือนกนั 
 ชาวมง้ในจงัหวดัเชียงราย เม่ือ 15 ปีก่อน มีขอ้มูลวา่ชาวมง้อาศยัอยูบ่นดอยชา้ง                    
ทางทิศตะวนัตกของตวัเมืองเชียงราย ภายหลงัไดอ้พยพไปอยูท่ี่อ่ืน คงเหลืออยูแ่ต่ชาวเยา้ ชาวลีซอ อาศยัอยู่
บนดอยชา้งเท่านั้น ในเขตอ าเภอเมืองมีชาวมง้อยูบ่นดอยทุ่งก่อ ต าบลทุ่งก่อ อยูก่นัมากตามภูเขาติดและใกล้
พรมแดนประเทศลาว  ในเขตอ าเภอเชียงของ, อ าเภอเทิง, อ าเภอเชียงค า ตามสถิติการส ารวจพลเมืองของ
อ าเภอเทิง  เม่ือพ.ศ. 2500  มีชาวมง้อยู ่1,198 คน เป็นชาย 597 คน หญิง 601 คน คือต าบลยางฮอม, ต าบล   
ป่าตาล, ต าบลตบัเต่า ฯลฯ อ าเภอเชียงของมีอยูบ่นดอยหลวงและภูเขาทางพรมแดนติดกบัลาว อ าเภอเชียงค า
อยูบ่นดอยน ้าบง, ดอยปาย, ดอยก่ิงไผ,่ ดอยหว้ยเหม้ียง, ดอยบา้นหลวง, ดอยผาจะลอ, ดอยนาง, ดอยผาแดง 
อ าเภอปงบนดอยภูลงักาและบนภูเขาติดต่อกบัเขตน่าน, แพร่ แต่มีจ านวนนอ้ยกวา่ชาวเยา้ อ าเภอเวยีงป่าเป้า 
อยูใ่นเขตต าบลเวยีง 

 ในจงัหวดัเชียงใหม่ ชาวมง้อาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอฝาง, อ าเภอเชียงดาว, อ าเภอแม่แตง, อ าเภอ
หางดง, อ าเภอสันป่าตอง, อ าเภอสะเมิง, อ าเภอจอมทอง, อ าเภอฮอด, อ าเภออมก๋อย ฯลฯ อ าเภอเชียงดาว   
อยูบ่นภูเขาในเขตต าบลเมืองคอง, ต าบลเมืองนะ, ต าบลเมืองแหง ไม่ห่างไกลจากหมู่บา้นชาวลีซอ และชาว
มูเซอ พวกชาวมง้ไดเ้ขา้มาอยูใ่นนิคมของกรมประชาสงเคราะห์ ณ ดอยผาปู่ จอง อ าเภอน้ี 18 หลงัคาเรือน 
อาชีพปลูกพืชไร่ และปลูกกาแฟ, ชา, มนัฝร่ัง อ าเภอแม่แตงมีท่ีต าบลป่าแป๋ อ าเภอสะเมิง อยูใ่นต าบล      
บา้นแกว้ อ าเภอหางดงอยูบ่นดอยปุย ไม่ห่างไกลจากพระธาตุดอยสุเทพนกั มีหมู่บา้นหน่ึง 40 หลงัคาเรือน 
จ านวนชายหญิงประมาณ 300 คน ตดัฟันตน้ไมเ้พื่อท าไร่บริเวณสาขาของล าหว้ยแกว้ อ าเภอจอมทองอยูบ่น

                                                 
9 Bernatzik. 1970. Akha and Miao:Problems of Applied Ethnography in Farther India. Translated  from  the German  

   by Alois Nagler. New Haven: Human Relations Area files 
10 สุภางค ์จนัทวานิช และคณะ. 25271. รายงานการวจิัยเร่ืองนโยบายการจัดการศึกษาส าหรับชาวเขาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ส านกังาน 
   คณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ 
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ดอยอินทนนทห์รือดอยอ่างกา อ าเภออมก๋อยมีจ านวนนอ้ยกวา่ชาวกะเหร่ียง อ าเภอฮอดอยูใ่นเขตอ าเภอ    
บ่อหลวง  

ชาวมง้ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชาวมง้อยูบ่นภูเขาในเขตต าบลบา้นโป่ง, ต าบลหมอกจ าแป่ 
อ าเภอเมือง ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย ต าบลแม่ยวมนอ้ย อ าเภอขุนยวม และต าบลอ่ืนๆอีก 
 ชาวมง้ในจงัหวดัตาก ปรากฏมีชาวมง้อยูใ่นเขตต าบลแม่ละเมา อ าเภอตากกบัในเขตอ าเภอ    
แม่สอด ซ่ึงท าท่าจะยา้ยเขา้ไปอยูต่อนเหนือของจงัหวดักาญจนบุรีอยา่งเดียวกนักบัชาวกะเหร่ียง แต่ชาว
กะเหร่ียงอยูต่ามท่ีราบและเนินเขาเต้ียในป่าลึกมากกวา่อยูต่ามภูเขา ซ่ึงเป็นการเคล่ือนยา้ยลงมาทางพรมแดน
ดา้นตะวนัตกไกลกวา่ชาวเขาเผา่อ่ืน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะถือวา่ “ท่ีไหนเป็นภูเขามีตน้ไมข้ึ้นเขียวชอุ่มอยู ่ท่ีนัน่
เป็นแผน่ดินของชาวมง้” 
 จงัหวดัล าปาง ซ่ึงอยูต่อนกลางของภาคเหนือ ใตจ้งัหวดัเชียงรายและทิศตะวนัออกของจงัหวดั
เชียงใหม่นั้น ปรากฏวา่มีชาวมง้ตั้งบา้นเรือนอยูต่ามตน้น ้ าขนุหว้ยหก กบัขนุแม่เหม้ียง อ าเภอแจห่้มเม่ือ
กลางปี พ.ศ. 2504 รวม 29 หลงัคาเรือน จ านวน 192  คน เป็นชาย 100 คน หญิง 92 คน มา้ 21 ตวั หมู 106 
ตวั ววั 13 ตวั แพะ 8 ตวั 

 ทางดา้นทิศตะวนัออกของประเทศไทย ชาวมง้ไดเ้คล่ือนยา้ยลงมาตามเทือกเขาจากเหนือจนถึง
ภาคกลางและภาคอีสาน คือนบัตั้งแต่จงัหวดัเชียงราย, ล าปาง, แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์ 
และบนเขาใกลพ้รมแดนลาวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ก็มีอยูเ่ฉพาะบนภูเขาภูลมโลสูง7,000ฟุตในเขตอ าเภอ
ด่านซา้ย จงัหวดัเลย มีชาวมง้ 5-6 หมู่บา้น จ านวนคน 1,739 คน มีอาชีพปลูกฝ่ินและไร่ขา้ว ชาวมง้เหล่าน้ี
อพยพมาจากจงัหวดัน่าน, จงัหวดัพิษณุโลกและในเขตประเทศลาวนบัวา่กา้วลงมาจากเหนือไกลกวา่ชาวเขา     
ทุกเผา่ ซ่ึงยงัเป็นท่ีน่าสงสัยวา่ตามภูเขาพรมแดนภาคอีสานคือจงัหวดัหนองคาย นครพนมคงมีพวกชาวมง้ 
อพยพเขา้มาอยูบ่า้งเพราะอยูไ่ม่ห่างไกลจากถ่ินของชาวมง้แห่งแขวงเชียงขวาง, ซ าเหนือของประเทศลาว
มากนกั 
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ภาพท่ี 2 การกระจายตวัของชาวมง้และชนเผา่ต่างๆในประเทศไทย 
             (ท่ีมา :  Peoples of the Golden Triangle)11 
 
 

                                                 
11  Paul and Elaine Lewis, 1984. Peoples of the Golden Triangle. Great Britain: Thames and Hudson Ltd.,  page 8 
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 ชาวมง้ชอบตั้งบา้นเรือนอยูบ่นภูเขาสูงท่ีมีอากาศเยน็ ห่างไกลจากหมู่บา้นของชาวเขาเผา่อ่ืน 
พื้นท่ี ท่ีปลูกสร้างบา้นเรือนนั้นเป็นพื้นท่ีลาดลงมาจากยอดเขาคลา้ยหลืบเขา ไม่ชนันกั อยูใ่กลก้บัตน้น ้าหรือ
ล าธารสามารถไปตกัน ้าข้ึนมาหรือต่อรางไมไ้ผล่งมาใกลก้บัตวัหมู่บา้นไดส้ะดวก บา้นเรือนปลูกเป็นโรง  
ติดกบัพื้นดิน ยกพื้นสูงเพยีงท่ีนอน นอกนั้นเป็นพื้นดิน ฝาเรือนใชไ้มฟ้ากตั้ง พวกมีฐานะดีใชไ้มก้ระดานซ่ึง
ตอกล่ิมท าเป็นแผน่บางๆ แลว้น ามาตอกลึกลงไปในดินราว 1 ศอก ตั้งเรียงกนัขนาบดว้ยไมไ้ผข่า้งล่าง
ขา้งบน      ส่วนหลงัคานั้นใชไ้มไ้ผผ่า่คร่ึงตามทางยาว เลาะขอ้ออกวางประกบคว  ่าอนัหน่ึง หงายอนัหน่ึง  
บางหมู่บา้นมุงหลงัคาดว้ยใบคาหรือใบกอ้ ภายในบา้นมีเตาไฟอยูบ่นพื้นดินตรงกลางส าหรับผงิไฟ,        
วางน ้าชา ใชเ้ป็นท่ีรับแขกกบัมีเตาไฟใชดิ้นก่อส าหรับวางกระทะตม้ผกัใหห้มูและใชท้  าอาหารดว้ย ครกต า
ขา้วอยูใ่นบา้นทางดา้นหนา้ ขา้งๆครกยกสูง 1 ศอก แบ่งเป็น 3-4 หอ้งตั้งอยูร่ะหวา่งประตูหนา้กบัประตูหลงั
บา้น  การปลูกสร้างบา้นเรือนของชาวมง้ต่างคนต่างท า มกัไม่ช่วยเหลือกนั นอกจากเป็นญาติพี่นอ้งบุตร
หลานท่ีสนิทเท่านั้น  
 แบบแปลนบา้นเรือนชาวมง้คลา้ยคลึงกนั ถา้มีสมาชิกภายในครอบครัวมากก็จะต่อเติมบา้น
เดิมโดยการสร้างยาวต่อออกไป บางหลงัมีเพียง 2 คน สามีภรรยาปลูกเป็นโรงส่ีเหล่ียม มีประตูเดียว เตาไฟ
อยูติ่ดประตูส่วนท่ีนอนยกพื้นสูงจากพื้นดินเล็กนอ้ย มีฝากั้นรอบหรือไม่มีฝากั้นห้องนอนก็ได ้แต่ตวัฝาบา้น
นั้นส าหรับผูย้ากจนใชเ้พียงไมฟ้ากสับแผต่ั้งเรียงต่อกนัไป โดยไม่มีไมไ้ผข่นาบเป็น 3 ตอน 
 ติดกบัตวับา้นเป็นโรงมา้, คอกหมู, เลา้ไก่ สร้างดว้ยไม่ไผเ่รียงรายขา้งนอก ไม่มีร้ัวบา้นหรือร้ัว
หมู่บา้นอยา่งชาวกอ้ ส่วนมากไม่นิยมต่อท่อหรือรางไมไ้ผน่ าน ้ามาจากท่ีสูงมาใชภ้ายในหมู่บา้นอยา่งชาวเยา้ 
ชาวลีซอ การตกัน ้าแทนท่ีจะเอาน ้าเตา้หรือกระบอกไมส้ั้นๆขนาด 2 ฟุต ใส่ตะกร้าสะพายไปตกัน ้าในล าธาร
หรือแอ่งน ้า ชาวมง้ใชก้ระบอกไมไ้ผข่นาดใหญ่ ซ่ึงชาวเหนือเรียก “ไมห้ก” ยาว 4 ฟุต ทะลุขอ้ขา้งในออก 
สะพายบนหลงัโดยไม่ใชบ้รรจุในตะกร้า 2 กระบอกเดินลงไปตกัน ้าจากล าธาร 
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ภาพท่ี 3 ลกัษณะภายนอกบา้นของชาวมง้ ปลูกเป็นโรง ติดกบัพ้ืนดิน ยกพ้ืนสูง 
เพียงท่ีนอน นอกนั้นเป็นพ้ืนดิน ฝาเรือนใชไ้มฟ้ากตั้ง พวกมีฐานะดีใชไ้มก้ระดาน 
ซ่ึงตอกล่ิมท าเป็นแผน่บางๆ แลว้น ามาตอกลึกลงไปในดินราว 1 ศอก ตั้งเรียงกนั 
ขนาบดว้ยไมไ้ผข่า้งล่างขา้งบน  ส่วนหลงัคานั้นใชไ้มไ้ผผ่า่คร่ึงตามทางยาว เลาะขอ้ออก 
วางประกบคว ่าอนัหน่ึง หงายอนัหน่ึง  บางหมู่บา้นมุงหลงัคาดว้ยใบคาหรือใบกอ้  
(ท่ีมา : ผูว้จิยั) 
 
 

                    
                     ภาพท่ี 4 บา้นส าหรับครอบครัวเลก็ๆ บา้นจะเป็นทรงส่ีเหล่ียม มีประตูเดียว  
  เตาไฟอยูติ่ดประตูส่วนท่ีนอนยกพ้ืนสูงจากพ้ืนดินเลก็นอ้ย มีฝากั้นรอบ 
  หรือไม่มีฝากั้นหอ้งนอนก็ได ้แตต่วัฝาบา้นนั้นส าหรับผูย้ากจนใชเ้พียง 
  ไมฟ้ากสบัแผต่ั้งเรียงต่อกนัไป โดยไม่มีไมไ้ผข่นาบเป็น 3 ตอน    
  (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 
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                                  ภาพท่ี 5 ภายในบา้นของชาวมง้ มีเตาไฟอยูบ่นพ้ืนดินตรงกลางส าหรับผิงไฟ,    
               วางน ้ าชา ใชเ้ป็นท่ีรับแขก    (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

2.4. กลุ่มชาตพินัธ์ุย่อยและลกัษณะความเป็นชาตพินัธ์ุม้ง 
 2.4.1. กลุ่มชาติพนัธ์ุย่อยชาวม้ง 

ชาวมง้ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 เผา่ คือ มง้ขาว, มง้ด า กบัมง้ลาย ทั้ง 3 เผา่น้ีมีภาษา,  
วฒันธรรม, ขนบประเพณีความเป็นอยูค่ลา้ยคลึงกนัมากจนแทบไม่ทราบวา่เป็นชาวมง้เผา่ไหน  จะแตกต่าง
กนับา้งก็เพียงเคร่ืองแต่งกาย 

ชาวมง้ขาว (White Hmong) ทั้งชายหญิง มีแถบผา้สีขาวหรือสีฟ้าอ่อน ติดทาบอยูป่ลายแขน
เส้ือ ผูห้ญิงสวมกระโปรงสีขาว ไม่มีลวดลาย แต่กระโปรงสีขาวน้ีสงวนไวส้วมในโอกาสพิเศษเท่านั้น      
แต่หากเป็นเวลาปกติสวมกางเกงขายาวทรงหลวมแทน 12  ชาวมง้ขาวมีจ านวนมากกวา่มง้ด าและมง้ลาย พวก
ท่ีอาศยัอยูบ่นดอยปุย อ าเภอหางดงจงัหวดัเชียงใหม่ ใกลก้บัพระธาตุดอยสุเทพเป็นมง้ขาว พวกน้ีอาศยัอยู่
ทัว่ไปในจงัหวดัเชียงใหม่, เชียงราย, น่าน, แพร่, ตาก ฯลฯ 

 

                                                 
12  Paul and Elaine Lewis, 1984. Peoples of the Golden Triangle. Great Britain: Thames and Hudson Ltd.,   page 110 
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                  ภาพท่ี 6 เส้ือของผูห้ญิงมง้ขาว เป็นเส้ือแขนยาวสีด ามีแถบสีขาวหรือสีฟ้าอ่อน 
  ติดท่ีปลายแขนเส้ือ แต่ถา้เป็นเส้ือท่ีสวมในโอกาสพิเศษจะประดบัดว้ยลายปัก 
  ท่ีคอเส้ือกบัปลายแขนเส้ือ  (ท่ีมา : Peoples of the Golden Triangle)13 

 

 
 

ภาพท่ี 7  กระโปรงของมง้ขาวเป็นกระโปรงพลีทสีขาวลว้น ไม่มีลวดลายใดๆ  
แต่มีไวส้ าหรับสวมในโอกาสพิเศษเท่านั้น  (ท่ีมา : Peoples of the Golden Triangle)14 

                                                 
13 Paul and Elaine Lewis, 1984. Peoples of the Golden Triangle. Great Britain: Thames and Hudson Ltd., page 108 
14 Paul and Elaine Lewis, 1984. Peoples of the Golden Triangle. Great Britain: Thames and Hudson Ltd., page 110 
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ภาพท่ี 8  สาวชาวมง้ขาวจะสวมกางเกงขายาวตวัหลวมสีด า 
แทนกระโปรงพลีทสีขาว ส าหรับวนัปกติ 
(ท่ีมา : Peoples of the Golden Triangle)15 

 

 
ภาพท่ี 9 ครอบครัวชาวมง้ขาวจากหลวงพระบาง  ประเทศลาว 

(ท่ีมา : http://forums.hmoob.com/showthread.php?t=66699, 5 ธนัวาคม 2554) 
 
 
 

                                                 
15 Paul and Elaine Lewis, 1984. Peoples of the Golden Triangle. Great Britain: Thames and Hudson Ltd.,   page 117 
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 ชาวมง้ด า (Blue Hmong) ชอบแต่งกายดว้ยชุดสีด ามากกวา่สีอ่ืน ผูช้ายสวมเส้ือเปิดให้เห็นทอ้ง 
ผูห้ญิงสวมเส้ือแขนยาวตดัดว้ยผา้ฝ้ายหรือผา้ก ามะหยีสี่ด า ผา่หนา้ เส้ือผา้ส าหรับโอกาสพิเศษตกแต่งดว้ย 
ลายปักท่ีคอเส้ือยาวลงมาจนถึงเอว ชอบตั้งบา้นเรือนอยูต่ามพรมแดนไทย และมีอยา่งประปรายในเขต
จงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่, น่าน  ฯลฯ 
 

          
  ภาพท่ี 10  ครอบครัวของชาวมง้ด า จะเห็นไดว้า่ผูช้ายสวมเส้ือเปิดใหเ้ห็นทอ้ง  
  ผูห้ญิงสวมเส้ือแขนยาวสีด า ผา่หนา้ เส้ือผา้ส าหรับโอกาสพิเศษตกแต่งดว้ยลายปัก 
  ท่ีคอเส้ือยาวลงมาจนถึงเอว   ผูห้ญิงมวยผมเป็นกอ้นกลมไวด้า้นบนศีรษะเฉียง 
  มาทางดา้นหนา้  (ท่ีมา : Peoples of the Golden Triangle)16 

 

         
  ภาพท่ี 11  สาวชาวมง้ด าจะสวมเส้ือแขนยาวสีด า ผา่หนา้ เส้ือผา้ส าหรับโอกาสพิเศษ 
  ตกแต่งดว้ยลายปักท่ีมีความละเอียด สวยงามและพนัน่องดว้ยผา้สีด า ทรงผมท าเป็น 
  มวยใหญ่บนศีรษะเฉียงมาทางดา้นหนา้  (ท่ีมา : Peoples of the Golden Triangle)17 
                                                 
16 Paul and Elaine Lewis, 1984. Peoples of the Golden Triangle. Great Britain: Thames and Hudson Ltd., page 125 
17 Paul and Elaine Lewis, 1984. Peoples of the Golden Triangle. Great Britain: Thames and Hudson Ltd., page 111 
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ชาวมง้ลาย ผูช้ายสวมเส้ือยาวถึงเอวไม่เปิดพุงอยา่งผูช้ายมง้ขาว มง้ด า กางเกงสีด าถึงตาตุ่ม  
เป้ากาง ผูห้ญิงสวมกระโปรงจีบเป็นดอกสีเหลืองสีขาวเล็กๆ โพกศีรษะดว้ยผา้ลาย มีอยูใ่นต าบลบ่อหลวง
อ าเภอฮอด, อ าเภออมก๋อย, อ าเภอสะเมิง, อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ อ าเภอปาย, อ าเภอเมือง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน และชายแดนจงัหวดัน่าน มง้ลายในแขวงเชียงขวาง, แขวงซ าเหนือนั้น ผูห้ญิงมีแขนเส้ือพาด
แถบลายเป็นบั้งๆ บางคนสวมเส้ือลายดอก 
 

 
        ภาพท่ี 12 เส้ือของผูห้ญิงชาวมง้ลายตดัเยบ็ดว้ยผา้สีด า ผา่หนา้ คอเส้ือตกแต่งดว้ยผา้ลายแถบ 

      สีสนัต่างๆ แขนเส้ือติดแถบเป็นบั้งๆ       (ท่ีมา : Peoples of the Golden Triangle)18 
 

 
 ภาพท่ี 13 ผา้โพกศีรษะผูห้ญิงชาวมง้ลาย ท าดว้ยผา้ลาย  
(ท่ีมา : Peoples of the Golden Triangle)19 

                                                 
18 Paul and Elaine Lewis, 1984. Peoples of the Golden Triangle. Great Britain: Thames and Hudson Ltd., page 111 
19 Paul and Elaine Lewis, 1984. Peoples of the Golden Triangle. Great Britain: Thames and Hudson Ltd., page 108 
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  ภาพท่ี 14 สาวนอ้ยชาวมง้ลายก าลงัเล่นโยนลูกช่วงในเทศกาลปีใหม่มง้ 
  สวมเส้ือแขนยาวสีด าผา้ก ามะหยีแ่ละผา้แพรตกแต่งดว้ยแถบผา้สีต่างๆ 
  ท่ีคอเส้ือและใส่เคร่ืองประดบัเงิน (ท่ีมา : Peoples of the Golden Triangle)20 

 

 2.4.2. ลกัษณะความเป็นชาติพนัธ์ุม้ง 
 2.4.2.1. การแต่งกาย 

                    
ภาพท่ี 15 การแต่งกายของชาวมง้    
ชาวมง้มกัแต่งกายดว้ยเส้ือผา้สีด าเป็นหลกั แต่จะมีการตกแต่งดว้ยผา้ปัก 
ท่ีมีลวดลายท่ีแตกต่างกนัไป เคร่ืองประดบัเงินเป็นเคร่ืองบอกฐานะครอบครัว 
(ท่ีมา : Peoples of the Golden Triangle)21 

                                                 
20 Paul and Elaine Lewis, 1984. Peoples of the Golden Triangle. Great Britain: Thames and Hudson Ltd., page 119 
21 Paul and Elaine Lewis, 1984. Peoples of the Golden Triangle. Great Britain: Thames and Hudson Ltd., page 117 
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    สีด า  เป็นสีท่ีชาวมง้ทั้งชายหญิงใชเ้ป็นเคร่ืองแต่งกายมากกวา่สีขาวและดอกลวดลาย นกัเขียน
ชาวยโุรปบางท่านวา่มีชาวมง้เขียว (The green Meo) และชาวมง้สีน ้าเงิน (The blue Meo) ในประเทศไทย 
แต่นามน้ีใชเ้รียกเฉพาะชาวมง้ด า ซ่ึงผูต้ ั้งนาม “ชาวมง้ด า” คือชาวไทยในภาคเหนือและชาวลาวตอนเหนือ
ของประเทศลาวไม่ใช่ชาวจีน ชาวเขาเผา่อ่ืนในมณฑลยนูนานหรือในรัฐฉานของพม่า ซ่ึงเป็นท่ีแน่นอนวา่ 
เส้ือผา้ท่ีชาวมง้ใชต้อ้งเป็นสีด าอยา่งเดียวกนักบัชาวมูเซอด า, ชาวกอ้, ชาวเยา้ใชจ้ะเป็นสีบลู (blue) หรือสีน ้า
เงิน, สีฟ้า, สีเขียว (green) นั้นเป็นไปไม่ได ้
 เป็นความจริงท่ีชาวมง้หรือชาวเขาเผา่อ่ืนใชใ้บฮ่อมหมกัยอ้มผา้เป็นสีน ้าเงินในคร้ังแรก แต่เม่ือ
ยอ้มหลายคร้ังเขา้จะเปล่ียนสีน ้าเงินด าหรือเรียกวา่ dark blue ถา้น าไปหมกัในด าโคลน หรือลูกไมบ้างชนิด
เขา้ก็กลายเป็นสีด ามากกวา่สีน ้าเงิน ไม่ปรากฏมีสีเขียวหรือสีน ้าเงินเหลือเลยปัจจุบนัมกัซ้ือผา้ด าน าไปตดั
เยบ็เส้ือผา้ บางคนใชผ้า้แพรไหมสีด าข้ึนเงามนัดว้ยซ ้ าไป ไม่ค่อยทอผา้เองอยา่งแต่ก่อน 
 เส้ือของผูช้าย ตดัเยบ็รัดตวั แขนยาวถึงขอ้มือ พวกชาวมง้ลายไม่ติดแถบผา้สีขาวปลายแขนเส้ือ 
แต่ชาวมง้ขาวบางคนติดแถบผา้สีขาวขนาด 2-3 น้ิว ปลายแขนเส้ือ ตวัเส้ือของผูช้ายชาวมง้ด ายาวลงมาจาก
ตน้คอถึงร่องกลางหนา้อก เปิดใหเ้ห็นทอ้งแสดงถึงความสมบูรณ์ของร่างกาย เป็นความงามอยา่งหน่ึงของ
ผูช้ายท่ีผูห้ญิงชาวมง้นิยมชมชอบ ชายผูมี้อาวุโสไม่ยอมเปิดทอ้งกวา้งใหเ้ห็นถนดัอยา่งชายหนุ่ม แต่ยงัเวน้
ช่องวา่งเหนือชายพกกางเกงขนาดกวา้ง 2 น้ิวไว ้ ส่วนชายชาวมง้ลายนั้นไม่เปิดเส้ือให้เห็นทอ้งหรือพุงอยา่ง
ชาวมง้ขาวและชาวมง้ด า เส้ือของชาวมง้ ผา่อกขา้งจากตน้คอมาทางเอวซา้ยมากกวา่ทางเอวขวานิดเดียวคือ
ยงัไม่ถึงเอวขา้งทีเดียว เส้ือของชาวมง้รัดตวัมากกวา่เผา่อ่ืน ดงัภาพท่ี 16 
 

          
ภาพท่ี 16 เส้ือของผูช้ายชาวมง้แบบต่างๆตวัเส้ือมกัจะสั้นแขนยาว ตดัดว้ยผา้สีด า 

                       ตกแต่งดว้ยผา้ปักและผา้สีต่างๆ   (ท่ีมา : Peoples of the Golden Triangle)22 

                                                 
22 Paul and Elaine Lewis, 1984. Peoples of the Golden Triangle. Great Britain: Thames and Hudson Ltd.,  page 115 
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 กางเกงของผูช้าย มีลกัษณะเดียวกบักางเกงของชาวจีน คือมีความยาวถึงขอ้เทา้ มีเป้ากวา้ง ตดั
อยา่งหลวมๆหยอ่นยานเทิบทาบ ชาวมง้ขาวบนดอยทุ่งก่อจงัหวดัเชียงราย สวมกางเกงไม่หลวมมากอยา่ง
ชาวมง้ขาวแถบจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชายหนุ่มนิยมคาดเอวดว้ยผา้ผนืใหญ่สีแดง บางคน
ใชผ้า้ดอกลวดลายคาดเอวแทน แต่ปล่อยชายผา้ 2 ขา้งตวดัมาปกขา้งหนา้ประมาณ 1 ฟุต หรือ 1 ฟุตคร่ึง 
  

            
 ภาพท่ี 17 กางเกงผูช้ายชาวมง้ตดัเยบ็ดว้ยผา้สีด ายาวถึงขอ้เทา้ เป้ากางหยอ่นลงมา 

                      จนเกือบถึงขอ้เทา้ ปลายขาตกแต่งดว้ยลายปัก (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

                     
 ภาพท่ี 18 ผา้คาดเอวของผูช้ายท าเป็นแถบกวา้งประมาณ 5 น้ิว เม่ือผกูท่ีเอวแลว้ 

           จะหอ้ยชายทั้งสองขา้งลงมาดา้นหนา้ ปลายทั้งสองขา้งมกัประดบัดว้ยผา้ปัก 
                             (ท่ีมา : Peoples of the Golden Triangle)23 

 

                                                 
23 Paul and Elaine Lewis, 1984. Peoples of the Golden Triangle. Great Britain: Thames and Hudson Ltd., page 114 
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 ปัจจุบนัผูช้ายชาวมง้ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่, จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะพวกชาวมง้ลาย
นิยมใชเ้ขม็ขดัเงินคาดทบับนผา้คาดเอวแลว้มีชายผา้เป็นดอกลวดลายหอ้ยลงมาปิดขา้งหนา้เป็นรูปสามเหล่ียม 
2 มุมบนกางเกงตรงขา้งหนา้ ต่างกบัพวกชาวมง้ทางดา้นทิศตะวนัออกติดกบัเขตประเทศลาว 
 

        
ภาพท่ี 19 ปัจจุบนัผูช้ายชาวมง้ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน  

                  นิยมคาดเขม็ขดัเงินทบัผา้คาดเอว ทั้งน้ีผูว้จิยัสนันิษฐานวา่เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึง 
            ฐานะทางเศรษฐกิจของผูส้วมใส่     
            (ท่ีมา : http://banluangcity.org/forum/index.php?topic=34.0, 7 ธนัวาคม 2554) 

 
 หมวกของผูช้าย ท่ีผูช้ายชาวมง้นิยมสวมเป็นประจ านั้น รูปทรงของหมวกมีลกัษณะอยา่ง
กะลามะพร้าวท าดว้ยผา้สีด า    มีพูสี่แดงบนยอดหมวก ผูช้ายชาวมง้จึงมีท่ีสังเกตไดง่้ายวา่แตกต่างกบัผูช้าย
ชาวเขาเผา่อ่ืนตรงสวมหมวกกลมๆ สวมก าไลคอหรือห่วงโลหะเงิน เส้ือรัดตดัผา่อกมาทางเอวซา้ยมากกวา่
ทางขวา เปิดใหเ้ห็นพุง มีผา้คาดเอวหรือเหน็บเอว หมวกสีด ากลมๆอยา่งกะลามะพร้าวนั้น ไม่ใช่เป็นเคร่ือง
แต่งกายประจ าเผา่ของผูช้ายชาวมง้ดั้งเดิม เป็นแบบของผูดี้ชาวจีนใชส้วมทัว่ไปในมณฑลยนูนาน, กวางสี, 
ไกวเจา ฯลฯ ชาวมง้อาศยัอยูใ่นดินแดนเหล่านั้นมานานจึงน าเอามาใช ้ เพราะง่ายกวา่การโพกผา้เพียงหยบิ
ข้ึนสวมไดท้นัที เวลาไม่ตอ้งการใชก้็พบัสอดเหน็บไวท่ี้เอวหรือแขวนไวข้า้งฝา หมวกของชาวมง้แทจ้ริงนั้น
ใชผ้า้ลายผนืกวา้งประมาณ 1 คืบไม่ยาวมากนกั ท าเป็นถุงกระสอบหรือกระทอเล็กๆสวมบนศีรษะทั้งผูห้ญิง 
ผูช้าย ส าหรับชายหนุ่มบางคนมีเหรียญเงินหอ้ยท่ีหมวกน้ีดว้ย  
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ภาพท่ี 20 หมวกของผูช้ายชาวมง้ซ่ึงเลียบแบบมาจากผูดี้ชาวจีน 

                        (ท่ีมา : Peoples of the Golden Triangle)24 

 
 ห่วงคอเงิน เป็นเคร่ืองประดบักายซ่ึงทุกคนขาดไม่ไดไ้ม่วา่ชายหรือหญิง แสดงถึงฐานะและ
เป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของชาวมง้ ชายหนุ่มบางคนสวมห่วงคอโลหะเงินซอ้นๆกนั 4-5 อนั ห่วงคอ
อนัหน่ึงใชเ้งินเหรียญรูปีหลอมหล่อตกราว 25 ถึง 30 เหรียญรูปี ท าดว้ยโลหะเงินแท ้บางคนท าห่วงคอเงิน
เรียงรายติดกนัเป็นชั้นๆถึง 4-5 ห่วง ตรงปลายมีสายโซ่เงินหอ้ยลงมาแขวนแผน่โลหะเงินส่ีเหล่ียมไวท่ี้
หนา้อก พวกอยูใ่นเขตประเทศลาวท าโซ่เล็กๆคลอ้งหอ้ยลงมานบัสิบกวา่สาย ผูช้ายสูงอายหุรือมีภรรยาแลว้
ไม่นิยมประดบัเคร่ืองแต่งกายมากอยา่งชายหนุ่ม มกัสวมห่วงคอเงินเพียง1 อนัหรือ 2 อนัเท่านั้น 
 

 
 ภาพท่ี 21 ชายหนุ่มท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะดีจะสวมห่วงคอเงินท่ีเรียงต่อกนัหลายๆชั้น 

                บางคนมีสายโซ่เงินเลก็หอ้ยลงมาแขวนแผน่โลหะต่อจากห่วงนั้นอีกนบัสิบสาย 
                (ท่ีมา : http://banluangcity.org/forum/index.php?topic=34.0, 7 ธนัวาคม 2554) 
 
 

                                                 
24 Paul and Elaine Lewis, 1984. Peoples of the Golden Triangle. Great Britain: Thames and Hudson Ltd., page 114  
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 อาวธุ ประจ าตวัของผูช้าย คือมีดสั้นใส่ฝักเหน็บไวต้รงเอวดา้นหนา้หรือตรงชายพกกางเกง   
มีดพร้า ใส่ในฝักหวายเหน็บขา้งหลงัเวลาไปไร่ ดาบยาว ใชติ้ดตวัเดินทางไปหวัเมืองไกลทางดา้นพม่า 
ชาวมง้ถนดัในการร่ายร าดาบยาวโดยเลียนแบบมาจากชาวไทยใหญ่ในเขตรัฐฉานของพม่า ปืนแก๊ป ท าเอง
ดว้ยดา้มร่มเหล็กหรือท่อเหล็กยาวๆรูปร่างเล็กยาวมองไกลๆ คลา้ยไมเ้ทา้มีหวัโคง้งอใชใ้นการยงิสัตวป่์าเช่น
ชะนี, ลิง, ไก่ป่า ฯลฯ นอกจากน้ีมี หนา้ไม ้ใชอ้ยา่งเดียวกบัปืนแก๊ป 
 การแต่งกายของผูห้ญิงชาวมง้ สวมผา้ถุงรูปทรงกระสอบบนศีรษะอยา่งเดียวกบัผูช้ายแต่ใชผ้า้
สีด า หรือเป็นลายดอกลวดลายหรือร้ิวตั้งตรงข้ึนไปหลายสี บางคนมีโลหะเงินท าเป็นแท่งกลมเล็กยาวโคง้
ลงมาจากศีรษะหลงัลงมายงัตน้คอ ขา้งหลงั บางทีสวมถุงผา้ลายเป็นรูปปลายแหลมขา้งบน 
 เส้ือสีด า แขนยาวถึงขอ้มือ ขา้งหลงัมีปกผา้ลายส่ีเหล่ียมปิดประมาณ 1 คืบอยา่งปกเส้ือขา้งหลงั
ทหารเรือ มีก าไลแขนใส่ซอ้นกนัหลายอนั เส้ือยาวปิดเอวไม่เปิดทอ้งอวดพุงอยา่งผูช้าย ผา่อกกลางแต่ติด
แถบผา้สีขาวริมของเส้ือขนาด 2-3 น้ิว แลว้ทบัซอ้นไขวเ้ล็กนอ้ยโดยมีเขม็กลดัท่ีหนา้อก ผูห้ญิงท่ีมีเด็กอ่อน
ไม่ยอมกลดัเขม็กลดัท่ีหนา้อกมกัปล่อยใหเ้ปิดเห็นถนัเผือ่เวลาเด็กหิวจะไดเ้ปิดใหกิ้นนมง่าย 
 

       
ภาพท่ี  22  การแต่งกายของผูห้ญิงชาวมง้ สวมเส้ือแขนยาว สีด า ยาวถึงเอว  
และกระโปรงพลีทยอ้มดว้ยฮ่อม ตกแต่งชายกระโปรงดว้ยผา้ปัก  มกัจะพนัแขง้ 
ดว้ยผา้สีด า เพ่ือป้องกนัความหนาวและรอยขีดข่วนเม่ือตอ้งท างานในไร่   
(ท่ีมา : Peoples of the Golden Triangle)25 
 
 

                                                 
25 Paul and Elaine Lewis, 1984. Peoples of the Golden Triangle. Great Britain: Thames and Hudson Ltd.,   page 116 
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 ผูห้ญิงชาวมง้ขาวสวมกางเกงสีด าขายาวอยูก่บับา้นหรือเวลาท างาน ส่วนกระโปรงสีขาวจีบ 
รอบเอวสั้นแค่หวัเข่านั้นมกัสวมในเวลาเขา้ไปในเมืองหรือเวลามีงานพิธีต่างๆ ไม่ใชพ้ร ่ าเพร่ือเพราะเป้ือน
ง่าย ผูห้ญิงชาวมง้ลายสวมกระโปรงเป็นดอกลวดลาย นอกจากน้ีมีแผน่ผา้ส่ีเหล่ียมผนืผา้ปิดจากเอวดา้นหนา้
คลา้ยผา้กนัเป้ือนของแม่ครัวชาวยโุรป ปล่อยยาวลงไปถึงหนา้แขง้ ผา้ผืนน้ีเยบ็แถบริมผา้กวา้งประมาณ 4-5 
น้ิวดว้ยสีขาวหรือสีด ารอบทั้ง 4 ดา้นตรงกลางเป็นผา้สีด าหรือสีขาวกวา้งขนาดเดียวกนั ทั้งหมดอยูบ่นผา้      
ช้ินเดียว บางคนใชผ้า้ตรงกลางเป็นดอกลวดลายต่างๆมีผา้คาดเอวสีแดง หรือผา้ลายทบัเอวโดยรอบ 
 

                     
  ภาพท่ี  23 ผูห้ญิงชาวมง้ขาวมกัสวมกางเกงขาวยาวตวัหลวมสีด า 
  แทนกระโปรงพลีทสีขาวท่ีจะเก็บไวส้วมใส่ในโอกาสส าคญัเท่านั้น 
  เน่ืองจากกระโปรงสีขาวเป้ือนไดง่้าย (ท่ีมา : Peoples of the Golden Triangle)26 

 
 ผูห้ญิงใชผ้า้พนัแขง้สีขาวหรือสีด า ไม่สวมรองเทา้ เคร่ืองแต่งกายเหล่าน้ีแตกต่างกนัไป      
เพียงเล็กนอ้ยส่วนตุม้หูใชอ้ยา่งเดียวกบัผูห้ญิงชาวเยา้คือท าเป็นวงกลมเล็กๆมีลูกศรตรงกลางท าดว้ยโลหะเงิน 
 กระโปรงผูห้ญิงชาวมง้นั้น ใชท้อดว้ยตน้ป่านชนิดหน่ึง เรียกกนัวา่ “ปาง” แลว้จีบรูด ดอก
ลวดลายท่ีเห็นบนกระโปรง ผา้ปิดใตเ้อวขา้งหนา้ หรือหมวกผา้ทรงกระสอบนั้น ไม่ไดปั้กอยา่งชาวเยา้ มีปัก
บา้งเพียงส่วนนอ้ย นอกนั้นใชย้อ้มเป็นดอกลวดลาย วธีิท าผา้ดอกลวดลายน้ีเขาใชเ้ขียนดว้ยข้ีผึ้งอุ่นไฟลง  
บนผา้ราว 4-5 วนัแลว้น าไปยอ้มสี ส่วนท่ีไม่ไดถู้กข้ีผึ้งจะจบัสีด าหรือสีอ่ืนๆ ศิลปะการเขียนลวดลายน้ีมี
ลกัษณะอยา่งจีน 
 
                                                 
26 Paul and Elaine Lewis, 1984. Peoples of the Golden Triangle. Great Britain: Thames and Hudson Ltd., page 125 
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ภาพท่ี 24 กระโปรงของผูห้ญิงชาวมง้ตดัเยบ็ดว้ยผา้ท่ีทอข้ึนเองจากตน้กญังชง 
ความยาวพอดีเข่า น ามาาเขียนลายเทียนและยอ้มดว้ยใบหอ้ม ตกแต่งดว้ยผา้ปัก 
ท่ีชายกระโปรงและเศษผา้ช้ินเลก็ท่ีตวัประโปรง  (ท่ีมา : Peoples of the Golden Triangle)27 

 

2.4.2.3. บุคคลกิภาพและภาพลกัษณ์ชาวม้ง  
 ชาวมง้เป็นกลุ่มคนท่ีรักอิสรภาพและเสรีภาพ ชาวมง้มีจิตส านึกวา่ตนเองเกิดมาในพื้นท่ี     
กวา้งใหญ่ไพศาลแห่งเทือกเขาโดยไม่มีส่ิงกีดขวางใดๆมาปิดกั้นไว ้  ตลอดระยะเวลาหลายร้อยปี ชาวมง้
ด าเนินชีวติดว้ยจิตแห่งอิสระภาพ ชาวมง้ยดึถือคุณค่าของเสรีภาพและความเป็นตวัตนมง้ เหนือกวา่ชีวติท่ี
ด ารงอยูอ่ยา่งสะดวกสบายและพร้อมจะท าสงครามถา้เสรีภาพถูกคุกคาม หรือ พร้อมจะร่วมสงครามเป็น
พนัธมิตรกบัผูท่ี้สัญญาวา่จะใหเ้สรีภาพในการด าเนินชีวิตและการจดัการเศรษฐกิจของตน เม่ือใดก็ตามท่ีถูก
บงัคบักดข่ีจากผูป้กครองดินแดน ชาวมง้จะลุกข้ึนท าการก่อกบฎ ดงัปรากฏหลายคร้ังในประวติัศาสตร์จีน  
แต่ละคร้ังไดรั้บการปราบปรามอยา่งหนกั โดยเฉพาะกบฏไถผ้งิ กบฏธงแดง-ธงขาว (ค.ศ. 1856-1872) และ
กบฏฮ่อธงด านั้นส่งผลโดยตรงต่อการอพยพของชาวมง้จากประเทศจีนเขา้สู่บริเวณภาคเหนือของประเทศ
เวยีดนาม ลาว ไทยและพม่า 
 

                                                 
27 Paul and Elaine Lewis, 1984. Peoples of the Golden Triangle. Great Britain: Thames and Hudson Ltd., page 109 
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 ชาวมง้เป็นกลุ่มคนท่ีไดช่ื้อวา่มีไมตรีสัมพนัธ์และพร้อมท่ีจะตอ้นรับแขกแปลกหนา้ ผูม้าเยอืน 
แต่หากเกิดความขดัแยง้ หรือแยง่ชิงพื้นท่ีเพาะปลูก ชาวมง้ก็พร้อมท่ีจะต่อสู้อยา่งดุร้าย  ความไม่ไวว้างใจ
ระหวา่งคนไทยในภาคเหนือของประเทศไทยต่อชาวมง้มีปรากฏอยูย่าวนานตราบจนกระทัง่พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินี ทรงใหค้วามสนพระทยัต่อชาวมง้จึงท าใหส้ถานการณ์
ต่างๆพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึนไปตามล าดบั28 
 ภาพลกัษณ์ทัว่ไปท่ีคนไทยมีต่อชาวมง้วา่เป็นผูป้ลูก ผูเ้สพ และผูค้า้ฝ่ิน ท่ีอาศยัอยูบ่นภูเขาสูง
เร่ิมเปล่ียนไปในปลายศตวรรษท่ี 20 ชาวมง้ยา้ยภูมิล าเนามาอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีความสูงนอ้ยลงและแมว้า่จะมีบาง
กลุ่มลกัลอบปลูกฝ่ิน แต่ชาวมง้จ านวนมากปรับเปล่ียนมาปลูกพืช ผกั พืชเศรษฐกิจท่ีปลูกไดแ้ก่ กาแฟ ผกั 
และไมผ้ลเมืองหนาว 
 ดว้ยจิตวิญญาณของการคน้หาความมัง่คัง่ใหก้บัตนเองของชาวมง้ท่ีมีติดตวัมาตั้งแต่โบราณ ท า
ใหช้าวมง้มีความช านาญในการเป็นผูค้า้รายยอ่ยอยูใ่นตลาดส าคญัๆในภาคเหนือ  
 

2.5. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
พระวชิชุพงศ ์  แซ่หยาง. 2552. “ศึกษาความเป็นมาและความเช่ือมัน่ท่ีปรากฎในลายปักบนผนื

ผา้ของชาวเขาเผา่มง้ บา้นห้วยทรายเหนือ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก” พบวา่ลายปักส่นใหญ่มี        
แรงบนัดาลใจมาจากต านานประวติิศาสตร์ของเผา่พนัธ์ุ ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในวถิชีวติท่ีด ารงและ
เล้ียงชีพอยูใ่นขนุเขาแมกไมแ้ละสายน ้าและนอกจากน้ีลวดลายต่างๆยงัเก่ียวโยงไปถึงความเช่ือในการสวมใส่ 
 

กรองทอง  สุดประเสริฐ. 2551. “การปรับความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศของผูห้ญิงมง้คา้ผา้ใย    
กญัชง:จากหมูบ่า้น สู่ตลาดคา้ผา้” ไดก้ล่าววา่ ธมัมสโรภิกขแุละวโิรจโนภิกขุ พบวา่การสวมกระโปรงผา้ใย
กญัชงเป็นการบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ความเป็นผูห้ญิงมง้ 29  และงานของประไพ ทองเชิญ พบวา่การท่ีมง้
ก าหนดใหมี้ชุดใหม่เพียงปีละชุดนั้นไม่ใช่ขอ้ก าหนด แต่เป็นการบริหารจดัการกบัชีวติของตนเองและ
สมาชิกในครัวเรือนเพราะการท าชุดมง้นั้นมีกรรมวธีิท่ีละเอียดอ่อนและเป็นหนา้ท่ีของผูห้ญิงมง้ 30  ในขณะท่ี
กรองทอง พบวา่งานอนัละเอียดอ่อนนั้นหาไม่ไดแ้ลว้ในผูห้ญิงมง้บา้นป่ียมน ้าใจ เพราะสถานะของผูห้ญิง
ไดเ้ปล่ียนไปจากหนา้ท่ีในการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มมาเป็นผูค้า้และผลิตผา้เพื่อขาย และจากเดิมท่ีหนา้ท่ีการผลิต
เคร่ืองนุ่งห่มเป็นของผูห้ญิงเท่านั้นก็เปล่ียนมาเป็นผูช้ายเขา้มามีบทบาทในการผลิตเช่น การจดัหาเคร่ืองมือ
ในการผลิต  หรืองานท่ีตอ้งใชแ้รงงานและความอดทน 
 

                                                 
28 Paul and Elaine Lewis, 1984. Peoples of the Golden Triangle. Great Britain: Thames and Hudson Ltd.,  page 133 
29 ธมัมสโรภิกขแุละวิโรจโนภิกข.ุ 2517. ประวตัิและประเพณชีาวเขาเผ่าแม้ว. กรุงเทพฯ: โรงพิมพช์วนพิมพ ์
30 ประไพ  ทองเชิญ. 2548. นีค้อื....ผ้าทอพืน้บ้าน. เชียงใหม:่ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยัส านกังานภาค. 
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 ธนัยา พรหมบุรมยแ์ละชานนท ์ ชิงชยานุรักษ.์ 2550 “การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันา
หตัถกรรมทอ้งถ่ินและการตลาด ในพื้นท่ีโครงการหลวง : กรณีศึกษาผา้ปักและผา้บาติกชาติพนัธ์มง้” ซ่ึงได้
ท าการศึกษาชาวมง้ในพื้นท่ีโครงการหลวงบา้นหว้ยลึก ต. ปิงโคง้ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ และหมู่บา้น    
สิบสองพฒันา ต.ผาชา้งนอ้ย อ.ปง จ. พะเยา และพบวา่การผลิตงานหตัถกรรมเป็นส่ิงท่ีดีสามารถเป็นอาชีพ
เสริมสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัว ในขณะท่ีกลุ่มวยัรุ่นจะไม่ค่อยสนใจท่ีจะเรียนรู้เน่ืองจากตอ้งไปท างาน
หรือไปเรียนหนงัสือนอกพื้นท่ี ผูห้ญิงมง้ของทั้งสองหมู่บา้นจะสอนใหลู้กปักผา้ท่ีอาย ุ 10 ขวบโดยเฉล่ีย 
และในเชิงวฒันธรรมนั้นชาวมง้ยงัใหค้วามส าคญักบัการมีชุดใหม่ส าหรับใส่ไปงานเทศกาลปีใหม่มง้ ตาม
ความเช่ือของมง้ทัว่ไป แต่กระบวนการผลิตมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีเคยท าเองตั้งแต่ทอผา้ใยกญัชง 
เขียนลายเทียนและปักลายเองเปล่ียนมาเป็นซ้ือผา้ฝ้าย หรือผา้เขียนลายและผา้ปักท่ีท าเสร็จแลว้มาเยบ็เป็น
กระโปรงในขณะเดียวกนัก็ไม่สามารถบอกความหมายของลวดลายและความเป็นมาของแต่ละลายได ้
 

อนุพนธ์  สนิท. 2548. การผสมกลมกลืนทางวฒันธรรมของชาวมง้กบัวฒันธรรมไทย : 
กรณีศึกษาชาวมง้บา้นหนองหอยใหม่ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ชาวมง้ยงัคงนบัถือ
ประเพณีบางอยา่งอยา่งเหนียวแน่น มีการสอนและอธิบายใหบุ้ตรหลานเขา้ใจและปฏิบติัตามประเพณีแมว้า่
ชาวมง้บา้นหนองหอยใหม่จะมีการติดต่อส่ือสารกบัชาวพื้นราบมากข้ึนเช่นประเพณีการเล้ียงผ ี การนบัถือผี
บรรพบุรุษเป็นตน้ ในขณะท่ีวยัรุ่นท่ีเขา้มาเรียนหนงัสือในเมืองมีความสนใจเรียนรู้และยอมรับวฒันธรรม
ไทยมาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต แต่อยา่งไรก็ตามก็มีบางอยา่งท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้งในระดบัท่ีผสมกลมกลืน
และระดบัท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยส้ินเชิง เช่นการแต่งกายท่ีมีการผสมผสานชุดมง้กบัเคร่ืองแต่งกายแบบ    
คนไทยพื้นราบผูช้ายอาจสวมกางเกงมง้กบัเส้ือยดื หรือทั้งหญิงและชายสวมกางเกงยนีส์กบัเส้ือมง้ แต่ถา้
เป็นวยัรุ่นก็เปล่ียนเป็นสวมกางเกงยนีส์และเส้ือยดืตามแบบชาวไทยพื้นราบ  นอกจากน้ีการสร้างบา้นเรือน
คนท่ีพอมีฐานะก็จะสร้างแบบบา้นของคนไทยพื้นราบ  

 
ประสิทธ์ิ ลีปรีชา. 2548. การคา้ขา้มพรมแดนกบัอตัลกัษณ์มง้:รายงานการวจิยัภายใตโ้ครงการ

อ านาจ พื้นท่ีและอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ : การเมืองเชิงวฒันธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย ไดส้รุปบทบาท
ของผา้มง้ไวว้า่นอกเหนือจากผา้ปักมง้จะมีวตัถุประสงคเ์พื่อตกแต่งเส้ือผา้ส าหรับออกงานแลว้ ผา้ปักมง้ยงัมี
บทบาทใหม่ ในฐานะเป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่ ในการน าเสนออตัลกัษณ์ดา้นความทรงจ าร่วมของชาวมง้ 
กล่าวคือ มีการออกแบบลายใหม่ท่ีพยายามบอกเล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ลงบนผนืผา้ในลกัษณะท่ีส่ือ
ใหเ้ห็นความสัมพนัธ์กนัและกนัมากข้ึนเช่น ภาพคนก าลงัเก็บเก่ียวผลผลิตการเกษตร ตน้ไม ้ สัตวป่์าและ
ผูค้นวิง่เล่นอยูใ่นผนืผา้เดียวกนั นอกจากน้ียงัมีการปักลวดลายขนาดใหญ่ท่ีเล่าเร่ืองราวการอพยพของชาวมง้
เพื่อเป็นการบนัทึกความทรงจ าของตนเองเอาไวใ้หลู้กหลานไดเ้รียนรู้ 
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จากงานวจิยัท่ีกล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปไดว้า่ การสวมใส่เส้ือผา้ท่ีตดัเยบ็ดว้ยผา้กญัชงนั้น
ถือวา่เป็นจิตวิญญาณของผูห้ญิงชาวมง้ และลายปักท่ีปรากฏบนผนืผา้ปักมง้นั้นมีท่ีมาจากธรรมชาติท่ีอยู่
รอบตวัและความเช่ือ จากอดีตจนปัจจุบนัผา้ปักนั้นยงัคงมีหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองนุ่งห่มและความเช่ือท่ีวา่การสวม
ใส่ชุดมง้ใหม่ในประเพณีข้ึนปีใหม่นั้นจะท าใหมี้ชีวิตท่ีรุ่งเรืองตลอดปีนั้นยงัถือปฏิบติักนัอยู ่ ปัจจุบนัผา้ปัก
ยงัมีบทบาทเพิ่มข้ึนคือเป็นเคร่ืองมือในการบอกเล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ใหก้บัชาวมง้รุ่นหลงัไดเ้รียนรู้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชาวมง้ท่ีอพยพไปอยูโ่ลกตะวนัตกอยา่งอเมริกา แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือความเจริญหลัง่ไหล
เขา้สู่หมู่บา้นชุมชนชาวมง้ วถีิชีวติก็เปล่ียนไป ผูห้ญิงเปล่ียนบทบาทจากผูผ้ลิตมาเป็นผูค้า้ขาย ใน
ขณะเดียวกนั ผูช้ายเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต และการแต่งกายของชาวมง้รุ่นใหม่ก็เปล่ียนไป
เช่นกนั มีการรับเอาวฒันธรรมการแต่งกายแบบชาวไทยพื้นราบเขา้มาแทนท่ี จิตวญิญาณของผา้กญัชงและ
ชุดมง้ก็เร่ิมหายไปตามกาลเวลาและความเจริญทางวตัถุ 
 




