
บทที่ 3 
ประวัติโครงการหลวง

ประวัติของเผ่าม้ง และชาวม้งบ้านหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

3.1ประวัติความเป็นมาโครงการหลวง 
วัตลุประสงค์ของโครงการหลวง

นพ ื่อใ]องกัน การทำลายป่าต้นนํ้า โดยราษฎรชาวเขา และส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน
2.เพือ่จัดให้ราษฎรชาวเขาเลิก โยกย้ายที่ทำกินและ การทำลายป่าเพื่อปลูกัฝืน ซึ่งเป็นการ 

ผิด กฎหมาย และให้รู้จักอยู่เป็นหลักแหล่ง โดยดำเนินการจัดหาพันธุพืชที่ทดลอง แล้วว่าสามารถปลูกได้ 
ในสภาพภูมิประเทศและ สภาพภูมิอากาศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของราษฎรชาวเขา อีกทั้งเป็นพืชที่ สามารถทำ 
รายได้สูงเท่ากับส่นหรือมากกว่า

3 เพื่อดำเนินการแกอบรมราษฎรชาวเขา ให้เข้าใจหลักวิชาการเกษตรที่สูง รวมทั้งการเลี้ยง
สัตว์

4 เพื่อดำเนินการ ทดลองวิจัยพันธุพืช และพันธุสัตว์ที่จะ สามารถขยายพันธุให้แก่ราษฎร 
เพื่อนำไปปลูกและเลี้ยง เพื่อเพิ่มพูนรายได้ โดยทำการศึกษาใน ด้านการขนส่งและ ภาวะตลาดด้วย

5 เพื่อส่งเสริม ในด้านการศึกษา อนามัย และการวางแผนครอบครัวแก'ราษฎรชาวเขา 
และได้พระราชทาน เป้าหมายของโครงการฯ ไว้ดังนี้

1.ช่วยชาวเขา เพื่อมนุษยธรรม
2.ช่วยชาวไทย โดยลดการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้ และต้นนํ้าลำธาร
3.กำจัด การปลูก'ฝืน

o /  A  61 %> X  *=SG1 3 )  3 )  ^  จ  3 )  น  » *=ร่ ๘ I II  0  1ใ » 0  <514.รักษา ดนและ (ชพนทํ (หถูกตอง คอ (หป่าอยู่ (นส่วน ทเบนป่า และ,ทำ เร่ ทำสวน (น 
ส่วนที่ควรเพาะปลูก อย่าให้ส่วนทั้งสอง นี้รุกลํ้าซึ่งกันและกัน

5.ผลิต พืชเพื่อเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก'ประเทศ นอกจากนี้พระราชทาน 
วิธีดำเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้

1.ลด1ขั้นตอน คือ จะทำอะไรก็อย่า ต้องให้มีการอนุมัติต่อ  ๆ กันไปหลายขั้น อีกนัยหนึ่งให้
กระจายอำนาจ

2.ปิดทองหลังพระ อย่าทำความดี เพื่อเอาไว้อวด
3.เร็ว  ๆ เข้า
4.ช่วยเขาช่วยตัวเอง
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ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์เป็น โครงการหลวงพัฒนาชาว,
โครงการหลวงภาคเหนือ, โครงการหลวง และมลนิธิโครงการหลวง ในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งโครงการหลวงเป็น5 <นํ
โครงการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยพระบารมีขององค์พระประมุข โครงการหลวงจึงเป็นศูนย์รวมของ 
นักวิชาการ ข้าราชการ และเอกชนจากแหล่งต่าง  ๆ ด้วยความเต็มใจทำงานถวายอย่างไม่ย่อท้อ นอกจาก 
ความช่วยเหลือ ภายในประเทศแล้ว ต่างประเทศหลายแห่ง ก็พยายามให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพราะ 
เรื่องยาเสพติด ค ือ‘ส่นและเฮโรอีน เป็นป้ญหาของคนทั้งโลก และการดำเนินงานที่สำคัญที่สุดของโครงการ 
หลวงในระยะเริ่มแรก คือ งานวิจัยเพราะนักวิชาการเกือบทั้งหมดของมหาวิทยาลัย คุ้นเคยกับพืชที่ปลูกกัน 
ในพื้นที่ข้างล่างยังไม่เคยศึกษา หรือวิจัยว่าพืชใด ที่มีราคาและเหมาะสมที่จะปลูกในที่สูง ให้ผลผลิตที่จะ 
ปลูกทดแทน^นได้

โครงการหลวงได้รับความร่วมมือจาก คณะผู้ทำงานเป็นอาสาสมัคร ประกอบด้วย 
คณาจารย์ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยราชการต่าง  ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรม 
ประชาสงเคราะห์ การพลังงานแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กองทัพอากาศ กองทัพบก กรม 
ชลประทาน กรมตำรวจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
แห่ง ประเทศไทย สำนักงานเกษตรภาคเหนือ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น

งานที่ทำในระยะแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ฯ ให้โครงการหลวง 
ปฏิบัติงานร่วมไปกับโครงการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสมือนเป็นโครงการเดียวกัน เพราะ 
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัคร ทำงานด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน แต่เนื่องจากไม่มีข้าราชการ หรือ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานวิจัยประจำอยู่ตามสถานีทดลอง จึงได้ร่วมมือกับ ตำรวจตระเวนชายแดน ท่ีประจำ 
อยู่ตามดอยหลายแห่ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นครูสอนเด็กในโรงเรียน และตั้งบ้านเรือนอยู่บนดอย พูดภาษาชาวเขา 
ได้ เป็นที่รู้จักพึ่งพาอย่างดีของชาวเขา ตำรวจตระเวนชายแดน ได้ช่วยเหลือในการส่งเสริมการปลูกพืชแก่ 
ชาวเขา และให้ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยของโครงการโดยทำหน้าที่เหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนาม 
ของโครงการ สมัยแรก  ๆ แต่เนื่องจากครูเหล่านี้ไม่มีความรู้ด้านเกษตรทางโครงการจึงให้การอบรม ตำรวจI q j  qj

ตระเวนชายแดนที่เป็น ครูชาวเขาเอง 16 คน
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2513 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.อ. หม่อมเจ้า 

กาฬวรรณดิศดิศกุล สมุหราชองค์รักษ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการอบรมวิชาการเกษตร ในโครงการ 
พระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการอบรมครั้งแรก โดยมี 
ครูและชาวเขาจาก หมู่บ้าน 17 แห่ง ในจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย และน่าน ผู้ที่มาช่วยสอนก็เป็นคณะ 
อาสาสมัคร จากหน่วยงานต่าง  ๆ หลังจากเสร็จการอบรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัว ได้พระราชทานเลี้ยงI qj

ท่ี พระตำหนักคูพิงคราชนิเวศน์ และพระราชทานมีดสำหรับ ติดตา ต่อกิ่ง และชาวเขา ก็ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน 
คนละหนึ่งบาท ตามธรรมเนียมของไทย เมื่อได้รับของมีคม
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การปฏิบัติงานในสมัยแรกประสบความยากลำบาก โดยเฉพาะเสันทาง การติดต่อสื่อสาร 
โทรคมนาคม นา ไฟ เสันทางและการคมนาคมระหว่างดอยต่าง  ๆ ยากลำบากคณะทำงานจะต้องเดินเท้าใน 
การขึ้นลงดอยต่าง  ๆ และการติดต่อสื่อสารจึงขาดความสะดวกและล่าช้ามาก ทำให้เกิดป้ญหาตามมา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุญาตให้โครงการหลวงติดตั้งวิทยูตามดอยต่าง  ๆ โดยใช้ข่ายคลื่นวิทยู ของq o 1 I 1
มหาวิทยาลัยได้ ผู้ที่ริเริ่มในเรื่องนี้ ได้แก่ นายพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมและ 
แกอบรม นอกจากนี้เมื่อเริ่มทำงานจะต้องมองหาและคัดเลือกพื้นที่สำหรับ ทำการวิจัย หรือทำการส่งเสริม 
ซึ่งในพื้นที่เหล่าน ี้

ในปี พ.ศ. 2512 หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี และคณะทำงานได้ตัดสินใจเลือก บริเวณดอยอ่างขาง เป็น 
สถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวงและได้รับพระราชทานชื่อในเวลาต่อมาว่า “สถานีเกษตรหลวงอ่าง 
ขาง” ต่อมามีการขยายพื้นที่การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น การติดต่อเข้าไปในพื้นที่ต้องอาศัยเดินเท้าเป็นหลัก ใน 
บางพื้นที่ที่เฮลิคอปเตอร์ สามารถลงจอดได้ก็จะได้รับการสนับสนุนจาก กองทัพอากาศ ช่วยอำนวยความ 
สะดวก ในการเดินทางของอาสาสมัคร นักวิจัยเป็นประจำทุกต้นเดือน ส่วนการขนส่งปุย ยา เมล็ดพันธุ และ 
เสบียงต่าง  ๆ จะได้รับความช่วยเหลือจากกองพันสัตว์ต่างกองทัพบก1

3.2 ประวัติศนย์พัฒนาโครงกาหลวงหนองหอย <ฆ่

ตั้งในพื้นที่ซึ่งสูงจากระดับนํ้าทะเล 1,200เมตรมีอ ุณหภูม ิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ2 2 องศาเซลเซียส 
อันเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตหมู่บ้านหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมี 
ราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง อาศัยอยู่ในเขตที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เขตลุ'มนํ้า ชั้นที่ 1 เป็นแหล่งกำเนิดของต้น 
นํ้าลำธารแห่งหนึ่งของประเทศ

วัตลุประสงค์ของการดำเนินงาน

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร โดยแนะนำพืชเศรษฐกิจใหม่ ทดแทนการปลุกแนและ 
การทำไร่เลื่อนลอย

2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต้นนํ้าลำธาร และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. เพื่อยกสภาพความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้น ทัดเทียมคนพื้นราบ
4. เพื่อพัฒนาชาวเขาให้มีความสำนึกในความเป็นไทย ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

1 โครงการหลวง,(ออนไลน์), เข้าถึงได้จากhttp://www.royalprojectthailand.com,23 January 2012.

http://www.royalprojectthailand.com,23
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ศูนย์พัฒนาโครงการหนองหอย มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน คือ บ้านสามหลัง หนอง 
หอยเก่า หนองหอย-ใหม่ แม่ขิและปางไฮ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 11,875 ไร่ รวมประมาณ 442 ครอบครัว 
ประชากร 2,007คนซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองและชาวเขาเผ่าต่างๆ ได ้แก ่ม ้งล ีซอจ ีนฮ ่อม ูเซอและเย ้า

ลักษณะการดำเนินงาน ประกอบด้วย งานส่งเสริม งานวิจ ัย งานสาธิต และงานผลิตเมล็ดพันธ ์

งานส่งเสริม แบ่งออกได้ดังน ี้

1. พืชผักต่าง  ๆที่ส่งเสริมแบ่งตามลักษณะตลาดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

- พืชผักตลาดเปิด เกษตรกรเป็นผู้ขายผลผลิตเอง ได้แก่ กะหลํ่าปลี ผักกาดหางหงส์ แครอท และ 
ผักกาดขาวปลี

- พืชผักตลาดโครงการหลวง ซึ่งปลูกตามเป้าหมายการผลิต ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ กระเทียมต้น 
ปวยเหล็ง หอมญี่ป่น บีท แรดิชฯ รวมประมาณ 18 ชนิด ที่ปลูกหมุนเวียนตลอดปีที่ส่งเสริมเป็นหลักมี 2 
ชนิด คือ แกลดิโอลัส และสแตติสเพอริ'ชิอาย

ภาพที่ 1 แสดงแปลงผักกาดหอมห่อ หมู่บ้านหนองหอย ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
ที่มา : ผู้วิจัย
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2 .ไม้ผลเมืองหนาว ที่ส่งเสริมเป็นหลัก คือ ท้อ บ๊วย พลัม พลับ สาลี่ อโวคาโด และกาแฟ และพืช 
ใหม่ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อยู่ระหว่างการปลูก คือ แอปเปิล และองุ่น

ภาพที่ 2 แสดงแปลงองุ่น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
ท ี่มา: ผู้วิจัย

3. ดอกไม้แห้ง โดยเน้นเป็นวัตถุดิบ สำหรับการทำผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้ง คือ ปลูกดอกกระดาษและ 
หญ้าไข่มุก

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองคอย เริ่มดำเนินงานในพื้นที่ ด้วยการทดสอบวิจัยพืชผัก เพื่อหาพืช 
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และทำแปลงสาธิตการปลูกพืชผัก เป็นตัวอย่างให้เกษตรกร พร้อมกับคัดเลือก 
เกษตรกรผู้นำ โดยจัดให้ดูงานด้านการปลูกพืชผักนอกพื้นที่ เพื่อนำกลับมาปฏิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ 
คำแนะนำ แจกจ่ายเมล็ดพันธุและปุยให้แก่เกษตรกร
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ภาพท ี่4 แสดงแปลงสาธิตการปลูกพืชผัก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
ที่มา : ผู้วิจัย
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พืชเกษตรกรรมที่เป็นพืชเด่น ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ที่ทำรายไดให้แก'เกษตรกร 
เป็นจำนวนมากแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. พืชผัก ได้แก่ โกโบ้ ผักกาดหางหงส์ ผักกาดหอมห่อ ฯลฯ

_  VI V  VI  2 ^  * 3 ^  I QJ ๗2. เมผล เดแก่ ทอ กาแฟ พลมและบวย

3.ไม้ตัดดอก ได้แก่ แกลดิโอลัส และสแตติสเพอริ,ชิอาย

4.ดอกไม้แห้ง.เกษตรกรมีรายได้ประมาณ 38,000 บาท/ครอบครัว/ปี

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จากมูลนิธิโครงการ 
หลวง และตั้งแตป่ี 2530 - 2536 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงเกษตร ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(NAS) ในด้านการปลูกพืชทดแทน ในปี 2536 กรมประชาสงเคราะห์ ให้งบประมาณสนับสนุน ในด้าน 
ค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ เป็นบางส่วน ซึ่งนอกจากจะดำเนินงานส่งเสริม เพื่อพัฒนาอาชีพของเกษตรกร 
แล้ว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ได้ดำเนินงานในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในหมู่บ้านหนอง 
หอยใหม่โดยจัดครูผู้สอน พร้อมอาหารกลางวันให้เด็กด้วย การใช้พื้นที่ในการเกษตรกรรมนั้น ศูนย์พัฒนา 
โครงการหลวงหนองหอย แนะนำให้เกษตรกรทำการปลูกพืชเป็นขั้นบันไดหรือคูรับนํ้าขอบเขา เพื่อลดและ 
ชะลอการชะล้างของหน้าดิน โดยมีการปลูกหญ้าแฝกช่วยในการอนุรักษ์ดินและนํ้า

แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรกรรม

พื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 80% ใช้นํ้าฝนในการเพาะปลูก สำหรับ 20% ในบางพื้นที่ใช้นํ้าจากฝาย 
กักเก็บนํ้าขนาดเล็ก ที่กรมชลประทานสร้าง และต่อท่อนํ้าผ่านแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร โดยเกษตรกร 
จัดการต่อท่อส่งนํ้าจากท่อใหญ่ เข้าสู่แปลงเพาะปลูกของตน ด้วยระบบสปริงเกอร์ และบางพื้นที่ เกษตรกร 
สร้างคันดินกั้นลำห้วยธรรมชาติ และต่อท่อเข้าสู่แปลงเพาะปลูก
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แผนที่ 1 แสดงเขตลุ่มนาแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ทมา:ลุ่มนำแม่สา,(ออน1!ลน), เข้าถึงได้จากhttp://www.dwr.go.th/agenda/basindata/maesa/maesal_map.jpg 
/24 January 2012.

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่ป่าไม,ที่ยังคงเหลืออยู่ จะหามไม่ใช้ชาวเขาเขาไปตัดทำลาย โดยชาวเขาร่วมกันตั้งกฎเกณฑ์
II  รเ/Gi f I I Q J  q  a /  l i  จ ุ'  I T  q  y  II  (Vท ห ้าม เม  เหติดเมทาลายป่าหากผู้เดผาผนจะติองถูกปรบสาหรบพนทป่าเสอมไทรมจะปล่อย เห้ป่าพนติว 

พร้อมกับปลูกทดแทนบางส่วน นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ได้ชักจูงให้ชาวเขาร่วมกัน 
ปลูกป่าอนุรักษ์ของชุมชน เป็นประจำทุกปี ในส่วนของกลุ่มหนุ่มสาว และกลุ่มนักเรียนก็ได้ดำเนินการปลูก 
ป่า เป็นป่าอนุรักษ์และป่าต้นนํ้าฃองชุมชนไปพร้อมกันด้วย ซึ่งพื้นที่ที่ปลูกป่ามีประมาณ 50 ไร่ ไม้ที่ปลูก 
ประกอบด้วย จันทร์ทอง เมเปลไต้หวัน นางพญาเสือโคร่ง แอปเปีลป่า เสี้ยวและกระถินดอย2

2 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย,(ออนไลน), เข้าถึงได้จาก http://w w w .rovalproifictthai1anri.com .■
23 January 2012.

http://www.dwr.go.th/agenda/basindata/maesa/maesal_map.jpg
http://www.rovalproifictthai1anri.com.%e2%96%a0
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3.3 ประวัติความเป็นมาของเผ่าม้ง
ชาวม้งดั้งเดิม อาศัยอยู่ตามริมฝืงแม่นํ้าเหลือง เมื่อราว 2,000 กว่าปีก่อนพุทธศาสนา สมัยนั้นชาวม้ง 

เคยต่อต้านการขยายตัวของจีนพ.ศ.2234ราชวงศ์แมนจู(เหม ็ง)ม ีอำนาจในประเทศจีนกษัตริย ์ในราชวงศ์ 
เหม็งเปลี่ยนแปลงนโยบาย ใช้วิธีการปราบปรามให้ชาวม้งยอมจำ นน แต่ชาวม้งไม'ยอมทำ ให้เกิดการต่อสั 
กันอย่างรุนแรง เมื่อ พ .ศ .2009ทำศึกกับจีนที่เม ืองฟ้งหยุน พ .ศ .2276-2278ทำศึกกับจีนที่มณฑลไกวเจา 
และ พ.ศ.2306-2318 ทำ ศึกกับจีนที่มณฑลเสฉวนและไกวเจา ล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2398-2424 ทำ ศึกกับจีนที่มณ 
ทลไกวเจาชาวม้งได้พยายามต่อสัอย่างหมดหวังในการกลับสู่เอกราชของตนเอง3

การต่อสัแต่ละครั้งชาวม้งประสบความปราชัยทำ ให้เกิดความเสียหายอย่างมาก และสูญเสียกำ ลัง 
พลอย่างมหาศาล ในที่ส ุดชาวม้งก็ตัดสินใจอพยพลงใต้ เช่นเดียวกับชนชาติไทยที่ต้องถอยร่นลงมา ใน 
ระหว่างพุทธศตวรรษที่23 - 2 4 ชาวม้งได้อพยพมุ่งเข้าสู่ตังเกี๋ยและเขตของเวียดนาม ชาวม้งได้ครอบครอง 
อาณาบริเวณภูเขาด้วยความสงบ เมื่อถูกคุกคามก็จะทำ การต่อสัและตอบโต้อย่างรุนแรง กับกองทัพ 
เวียดนามใกล้เมืองฟูเย็นมินท์ ใน พ.ศ.2403 ชาวม้งเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เนื่องจากเวียดนามนำ กำ ลังที่มีมากกว่ามา 
เพิ่มเติม ทำ ให้ชาวม้งถอนตัวออกจากที่ราบเพราะว่าไม'สามารถทนต่ออากาศในเขตร้อนได้ และค่อยๆ กลับ 
ขึ้นภูเขาสูงซึ่งมีอากาศเย็นด้วยความสมัครใจและได้อยู่มาจนกระทั่งป ้จจุบ ันนี้ นอกจากนี้ย ังมีชาวม้งอีก 
จำนวนหนึ่งที่อพยพเข้าไปในแคว้นสิบสองจุไทและสิบสองปนนา4 ชาวม้งได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อ 
ประมาณ 60 ปีเศษมาแล้ว ส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ 
สหภาพพม่าส่วนหนึ่ง ชาวม้งที่อาศัยอยู่ใน ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็น 3 พวก คือ

1. ม้งดำ หรือม้งนั้าเงิน เรียกตัวเองว่า “หมุงจั๊ว” (H’MOONO NJUA)
2. ม้งขาว เรียกตนเองว่า “หมุงด๋าว” (H’MOONO DEAW)
3. ม้งกัวมะบ้า เรียกตนเองว่า “หมุงกัวมะบ้า” (H’MOONO GUAMBA)
ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ได้กล่าวถึงการแยกชาวเขาเผ่าม้งในเขตภาคเหนือของประเทศไทยตามลักษณะ 

ของการแต่งกายและภาษาที่ใช้ โดยแบ่งเป็น 3 เผ่า คือ ม้งดำ หรือนั้าเงิน ม้งขาว และม้งกัวมะบา สำ หรับม้ง 
ดำ แบ่งออกเป็นสาขาย่อย 3 สาขา คือ ม้งดอก ม้งลาย และม้งดำ การแบ'งม้งออกเป็น 3 สาขา โดยอาศัยความ 
แตกต่างทางภาษา และความแตกต่างของเครื่องแต่งกาย ตลอดจนชื่อที่ชาวม้งใช้เรียกตัวเอง ภาษาม้งเป็น 
ภาษาที่มีเสียงก้องและเป็นคำ โดด ต่างกับภาษาจีนทั้งคำ และการออกเสียง มีคำ ศัพท์จำ นวนมากยืมมาจาก 
ภาษาจีน ไทย ลาว และชนชาติอื่น  ๆ ที่ชาวม้งมีความสัมพันธ์ด้วย ชาวม้งแต'ละเผ่าใช้ภาษาที่แตกต่างกันบ้าง 
ในประเทศไทยภาษาที่ชาวม้งใช้ติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มใช้ภาษาไทยกลาง เป็นภาษากลางในการ 
ติดต่อสัมพันธ์กัน ในอดีตการติดต่อสัมพันธ์กับคนไทย ชาวม้งได้มีการนำ เอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกับพ่อค้า 
คนไทยในตำ บลหรืออำเภอที่ใกล้เคียง บางครั้งมีการเดินทางเข้ามาถึงตัวจังหวัด อย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ มี

\  QJ c s o /  จ ุ, ' ^  V  (บ  %> %>สงคต จนทนะไพธ, 2543,ชุมทางคนแม้ว. กรุงเทพฯ : ธารบวแกว, หน้า 10. ’ ’ <* จิ ’
4 0/0/ O' o' _ „ I <=> %fฃจดภย บุรุษพฒน้, 2538,ชาวเขา, กรุงเทพฯ : แพรพทยา, หน้า 23.q q 5 5 ’ จิ 5
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การนำ สินค้ามาขาย ณ ที่เป็นแหล่งชุมชนเป็นประจำ สินค้าหลักที่ชาวม้งต้องการเป็นประจำ ได้แก่ เกลือ 
นอกจากนี้ก็มีของใช้เบ็ดเตล็ด เช่น ถ่านไฟฉาย ไม้ขีดไฟ นํ้ามัน เสื้อผ้า และอื่น  ๆ ตามความจำ เป็นเท่านั้น 
ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านั้นไม่มีมาตรฐานแน่นอน แต่จะขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้งสองฝ่าย แต่ใน
ป้จจบันนี้สินค้าทกชนิดที่ชาวม้งผลิตได้หรือที่ชาวม้งต้องการทั้งเพื่อยังชีพและสินค้าฟ้มเฟือยต่าง  ๆ ที่เข้าสู่จํ  จํ  จํ  1 <นํ

ตลาดได้ถูกกำหนดมาตรฐานโดยใช้เงินตราแทบทั้งสิ้น5
ส่วนสังคมของชาวม้งเป็นสังคมเกษตรกรรม ทำ ไร่เลื่อนลอย โดยถางป่าเพื่อปลูกพืช เมื่อดินหมด 

สภาพความอุดมสมบูรณ์ก็จะย้ายไปหาที่ผืนใหม่ แต่ป้จจุบันพื้นที่บนดอยลูกจำ กัด โดยรัฐรวมทั้งประชากร 
ที่เพิ่มขึ้น จึงทำ ให้ชาวม้งต้องเปลี่ยนแนวทางการดำ เนินชีวิตเสียใหม่โดยมีการปลูกข้าวและข้าวโพดเป็น 
หลัก สำ หรับัฝ่นได้มีการลดพื้นที่ปลูกเบาบางลงมากแล้ว บางพื้นที่ได้เลิกปลูกแล้วโดยมีการปลูกพืชอื่นที่มี 
รายได้มากกว่า ทดแทน เช่น ไม้ดอกเมืองหนาว หรือพืชผักผลไม้ ซ่ึงไม่จำ เป็นต้องย้ายพื้นที่ไปปลูกที่อื่นอีก
G1 3)  0  A  d A  I  o  OS 0 /1  QJ 3)  V I  A l a /  QJ / i l  ๔ ?  a /  d  d(นดำนการดำ เนินชวตประจำ วน บจจุบันชาวมง เดัมการตดต่อสังคมกับคนเมองมากขนทังนํเพอ 
ผลประโยชน์ในทางธุรกิจการค้าระหว่างกัน6 หมุง หรือหมึง หรือมะมุง เป็นคำ ที่ชาวม้งเรียกตัวเอง ชาวม้งก 
ลุ่มแรกที่อพยพเข้าสู่ประเทศไทยนั้นเข้ามาในประมาณ พ.ศ.2383-2413 และเข้ามาในบริเวณใหญ่ 3 ทาง 
ด้วยกันคือ

บริเวณแรกทางทิศเหนือสุด เข้ามาตามแนวเมืองห้วยทราย-เชียงของ บริเวณที่สอง คือ แนวไชยบุรี- 
ป้ว บริเวณที่สาม คือ แนวเมืองหนองคาย-เลย เมื่อเข้ามาถึงเชียงของแล้วได้แยกออกเป็นสองกลุ่มตามภูเขา 
สองทิวที่ทอดขนานกัน กลุ่มแรกเดินทางไปตามพรมแดนพม่า แล้วลงมาทางทิศใต้สู่เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
กลุ่มที่สองเดินทางมาตามพรมแดนไทย-ลาว เข้าเขตอำ เภอทุ่งช้าง อำ เกอป็ว จังหวัดน่าน แพร่ และบ้านเข็ก 
น้อย จังหวัดเพชรบูรณ ์7 ชาวม้งได้กระจายอยูต่ามพื้นที่ทั่วไปในเขตภาคเหนือของไทย ในจังหวัดเชียงราย 
น่าน พะเยา แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน สุโขทัย เลย ตาก กำ แพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ โดย 
ที่จังหวัดน่าน มีประชากรชาวม้งเป็นจำ นวนมากกว่าจังหวัดอื่น  ๆ มีชาวม้งอาศัยอย่ในเขตตำ บลบ่อเกลือใต้I  <บ

อำเภอป้ว กับทางตอนเหนือของอำ เภอทุ่งช้างจำ นวนมาก ทั้งนี้เป็นเพราะพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นภูเขา 
ติดต่อกับแขวงไชยะบุรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว8 ลักษณะการตั้งบ้านเรือนชาวม้งนิยม 
ตั้งบ้านเรือนอยู่บนภูเขาสูง และถ้าภูเขานั้นมีพื้นที่เป็นที่ราบเพียงพอก็จะอยู่รวมกันทั้งหมด ส่วนใหญ่ชาวม้ง 
มักจะกระจายลงมาอยู่ตามที่ลาดเชิงเขาสำ หรับชาวม้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมักตั้งหมู่บ้านอยู่บนภูเขาที่ 
ส ูงจากระดับนั้าทะเลประมาณ 3,000-5,300ฟ ุตความสูงเฉลี่ยประมาณ 4,000ฟุตโดยปกติชาวม้งจะเลือก

5 ขจัดภัย บุรุษพ'ฒน์,เรื่องเดียวกัน, หน้า 45-50.q  q  5  7

6 สมัย สุทธิธรรม, 2541,สารคดีชีวิตของชนกลุ่มน้อยบนดอยสง ะ แม้ว. กรุงเทพ ฯ : บริษัท เลิฟแอนด์ลิพเพรส จำจ ิ , ,  4 จิเ จิ
กัด,หน้า 54.

7 เงาศิลปึ คงแก้ว, 2537,ชีวิตบนเส้นด้ายของ 13 เผ่าไทย, หน้า 69-70.
8 สังคีต จันทนะโพธิ, 2543, เรื่องเดียวกัน, หน้า 11.
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ที่ต ั้งที่เป ็นยอดเขาสูงที่ส ุดเท่าที่จะเป็นได้และในขณะเดียวกันต้องเป็นบริเวณที่ม ีแหล,งนํ้าท ี่อ ุดมสมบูรณ ์ 
หมู่บ้านชาวม้งจึงมักตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งต้นนํ้าลำ ธาร การตั้งหมู่บ้านอยู่ในที่สูงของชาวม้งนั้น สันนิษฐาน 
ได้ว่าเป็นผลมาจากอดีตที่ชาวม้งต้องต่อสัรบพุ่งกับกลุ่มชนต่างๆ มาโดยตลอด การจัดตั้งหมู่บ้านจึงจัดตาม 
หลักยุทธศาสตร์ในสมัยโบราณ ทั้งนี้เพราะความสูงทำ ให้รู้ข่าว ทราบความเคลื่อนไหวและได้เปรียบศัตรู 
อีกประการหนึ่งความหนาวเย็นช่วยให้พืชผลที่ปลูกเจริญงอกงามดี ชาวม้งจึงยึดหลักในการสร้างหมู่บ้าน

QS 9ดงนคอ
1. สถานที่ที่จะตั้งหมู่บ้านนั้น จะต้องไม่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านใดมาก่อน
2. หมู่บ้านจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบทุกด้าน โดยมีความเชื่อว่าจะได้รับความ 

คุ้มครองจากผีป่า
3. พื้นที่อาศัยต้องสามารถป้องกันลมพายุทั้งในฤดูฝนและฤดูหนาวอันรุนแรง
4. พื้นที่ควรตั้งอยู่ระหว่างภูเขา 3-4 ลูก เนื่องจากเป็นแหล่งต้นนั้าลำ ธาร
5. พื้นที่อยู่อาศัยต้องประกอบด้วยพื้นที่ที่เพียงพอต่อการทำ กิน
6. หัวหน้าหมู่บ้านมีอำนาจในการพิจารณาเลือกพื้นที่อยู่อาศัย
ชาวม้งจะย้ายหมู่บ้านทุกๆ 10-15 ปี เนื่องจากชาวม้งในอดีตทำไรัฝ่น เป็นหลัก เมื่อเพาะปลูกเป็น 

เวลานานติดต่อกัน พื้นดินจะเสื่อมสภาพและไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของ 
สุขภาพอนามัย เพราะเมื่อสร้างบ้านเป็นเวลานานโดยปราศจากการดูแลในเรื่องความสะอาด สิ่งปฏิกูลต่างๆ 
ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และจากการที่ชาวม้งปลูกบ้านติดกับพื้นดินแสงแดดส่องเข้าไม่ถึง ทำ ให้มีการ 
เจ็บป่วย ล้มตายทั้งคนและสัตว์เลี้ยง จึงเป็นสาเหตุของการโยกย้ายลักษณะการสร้างบ้านของชาวม้ง นิยม 
ปลูกสร้างบ้านติดกับพื้นดินพื้นบ้านก็คือพื้นดินส่วนที่นอนจะยกสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณ 2 ฟุตวัสดุท ี่สร้าง 
หาเอามาจากป่าธรรมชาตทิ ี่อยู่ใกล้เคียง ฝาบ้านอาจทำ มาจากไม้ฟากหรือใช้ไม้ก่อตอกลิ่ม จัดวางด้านตั้งflง 
ดินลงไปเล็กน้อยยึดแน่นด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกขนาบ หลังคามุงด้วยหญ้าคา หรือไม้ไผ่ผ่าซีกหงายควํ่าสลับกัน 
ภายในบ้านตรงกลางบ้านที่รับแขกจะมีเตาไฟอยู่ติดกับพื้นดิน ตั้งกานั้าและผิงไฟในฤดูหนาว หน้าห้องนอน 
จะมีเตาไฟใหญ่ ก่อด้วยดิน มีกระทะใบบัวตั้งอยู่ เตาน้ีสำ หรับทำ อาหารให้คนและต้มข้าวให้หมูครกตำ ข้าว 
อยู่ภายในบ้านด้านหน้าขวามือ ข้างครกจะมีแคร่ยกร้านใช้เก็บพืชผลจากไร่ที่จะใช้ทำ พันธุและเครื่องมือ 
เพาะปลูก กระบอกไม้ไผ่ใส่นั้า พิงไว้ตรงประตูทางเข้า มีแท่นบูชาดวงวิญญาณผีบรรพบุรุษ ผีเรือน พื้นดิน 
หน้าแท่นบูชานี้เวลาแขกมาพักด้วยก็จะเอาเสื่อลำ แพนมาปูให้แขกนอนส่วนที่นอนของเจ้าบ้านและลูกๆ จะ 
ตั้งอยู่ซ้ายมือประตูทางเข้า ลูกชายจะมีห้องนอนของตัวเองห่างจากห้องของลูกสาว บ้านที่มีครอบครัวขนาด 
ใหญ่ เมื่อลูกแต่งงานแล้ว จะแยกห้องให้อยู่ต่างหากนอกจากนั้นยังพบว่า เมื่อมีการสร้างบ้านชาวม้งมักต่าง 
คนต่างทำ ไม่มีการช่วยเหลือกัน อาจมีเพียงญาติสนิทเท่านั้นที่จะมาร่วมช่วยเหลือ10

9 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, 2538, เรื่องเดียวกัน, หน้า 31-32.
10 สังคีต จันทนะโพชิ, 2543, เรื่องเดียวกัน, หน้า 15.
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ในป้จจุบันหมู่บ้านชาวม้งจำนวนมากได้รับการพัฒนาจนมีสภาพใกล้เคียงกับหมู่บ้านคนไทยในพื้น 
ราบ มีการก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูนอย่างดี หลังคามุงกระเบื้องหรือสังกะสีแทนการมุงด้วยหญ้าคาหรือใบตอง 
ชาวม้งบางส่วนกลายเป็นเจ้าของกิจการร้านค้า ประกอบธุรกิจ เป็นเจ้าของไร่ข้าวโพด กะหลํ่าปลี โดยมีคน 
ไทยเป็นลูกจ้าง และชาวม้งบางคนได้รับการศึกษาในระดับสูงก็เข้ารับราชการจนมีตำแหน่งหน้าที่ที่ส ูง มี 
หน้าที่การงานที่มั่นคงเป็นที่รู้จักของสังคมโดยทั่วไปลักษณะรูปร่างของชาวม้งส่วนมากรูปร่างคล้ายชาวจีน 
เพ ียงแต่อาจมีผิวคลํ้ากว่าเล็กน้อย การแต่งกายของชาวม้งทั้งสามกลุ่มในประเทศไทยมีความแตกต่างกัน 
ผู้วิจัยจึงเปรียบเทียบความแตกต่างของการแต่งกายเพียงม้งนํ้าเงินหรือม้งดำ กับม้งขาว เพื่อเป็นกรณีศึกษา 
เท่านั้น ม้งนั้าเงิน ชายชาวม้งนั้าเงินจะนิยมใช้ผ้าสีดำ หรือสีนั้าเงินเข้ม เสื้อแขนยาวจรดข้อมือ ขลิบขอบแขน 
เสื้อข้อมือด้วยสีฟ้า ชายเสื้อสั้นระดับเอว ป้ายด้านขวาทับด้านซ้ายของตัวเสื้อ หน้าอกเสื้อจะปกลวดลายด้วย 
ผ้าสีเป็นเสื้อไม่มีคอปก ส่วนกางเกงใช้สีเดียวกันช่วงขาและเป้ากางเกงจะกว้างและหย่อนตํ่าลงมาถึงหัวเข่า 
แต่ปลายขาจะเล็กและแคบลง เวลาสวมใส่จะมีผ้าสีแดงคาดเอวไว้ ชายผ้าคาดเอวทั้งสองข้างจะปกลวดลาย 
สวยงามห้อยลงมา บางคนก็คาดเข็มขัดเงินทับผ้าแดงอีกชั้นหนึ่ง สำหรับผู้หญิงชาวม้งนั้าเงิน ก็ใช้เสื้อผ้าสีดำ 
หรือสีนั้าเงินเข้มแขนยาวขลิบที่ปลายแขนด้วยสีฟ้าเช่นกัน ปกลวดลายหรือขลิบด้วยผ้าสีที่หน้าอก คอปก 
เสื้อมีลักษณะเป็นทรงกลมห้อยทับไปด้านหลัง มีการประดิษฐ์ลวดลายสวยงาม สวมกระโปรงเย็บจีบรอบตัว 
ทำ ลวดลายสวยงาม โดยวิธีเขียนด้วยขี้ผึ้ง แล้วนำ ไปย้อมสีนั้าเงิน เกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม ด้านหน้ามีผ้า 
ผืนยาวปกลวดลายสวยงามคาดปิดกระโปรงลงมาอีกชั้นหนึ่ง สำ หรับหญิงที่แต่งงานแล้วจะใช้ผ้าพื้นเรียบ  ๆ
ขลิบชายด้วยผ้าสี มีผ้าแดงปกลวดลายที่ชายทั้งสองข้างและปล่อยเป็นพู'ห้อยเป็นสีแดงหลายเสัน บางครั้งก็ 
จะมีการคาดเข็มขัดเงินทับ ผู้หญิงม้งนํ้าเงินนี้มักจะสวมกระโปรงเช่นนี้ทุกโอกาส ที่ช่วงขาท่อนล่างของหญิง 
สาวจะมีผ้าพันแข้งสีนั้าเงินหรือสีดำ โดยรอบ โดยทั่วไปผู้หญิงมักนิยมมวยผมไว้ที่กลางกระหม่อม มีช้อง 
มวยผมทำ จากหางม้าพันเสริมให้ดูใหญ่ขึ้น แล้วใช้ผ้าแถบเป็นตาๆ ประดับด้วยลูกป็ดสีสวยโพกมวยผมอีก 
ด้วย นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับเพิ่มเติมเช่น เครื่องเงิน กำไลคอ กำไลข้อมือ ตุ้มหู รวมทั้งเหรียญต่างๆ 
ประดับตามเสื้อผ้า และมีผ้าสะพายเฉียงไหล่ทั้งสองข้าง ส่วนมากชาวม้งจะมีการแต่งตัวกันอย่างเต็มที่ในวัน 
สำคัญ  ๆ เช่น วันฉลองปีใหม่ วันแต่งงาน เป็นต้น

ม้งขาว ผู้ช้ายชาวม้งขาวจะใส่เสื้อสีดำ หรือสีนั้า เงินเข้มลักษณะคล้ายกันกับชาวม้งนํ้า เงิน แต่มีการ 
ประดับลวดลายน้อยกว่า กางเกงใช้สีเดียวกัน ที่เอวจะมีผ้าแดงผูกคาดทับกางเกงและมีเข็มขัดทับอีกชั้นหนึ่ง 
ที่คอมักจะสวมห่วงเงินรอบคอหลายห่วงผู้หญิงชาวม้งขาว ส่วนใหญ่จะแต่งตัวคล้ายกันกับผู้หญิงชาวม้งนํ้า 
เงิน ซึ่งในสมัยก่อนผู้หญิงชาวม้งขาวจะนิยมใส่กระโปรงสีขาวสั้น ไม'มีลวดลายใดๆ แต่มีผ้าผืนยาวที่ปิดทับ 
ด้านหน้ากระโปรงจะเย็บปกเป็นลวดลายสวยงาม พร้อมทั้งมีผ ้าแทบสีแดงคาดเอวปล่อยชายเป็นหางไว้ 
ด้านหลัง ในระยะหลังกระโปรงสีขาวเปรอะเปีอนได้ง่าย หญิงชาวม้งขาวจึงหันมานิยมสวมกางเกงจีนสีนั้า
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เงินเข้มแทนกระโปรง และมีผ้าปกเป็นลวดลายห้อยลงมาปิดกางเกงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง11 จะเห็นได้ว่า 
หญิงชาวม้งทั้งสองกลุ่มจะสวมเสื้อ ที่คอปกเป็นลวดลายเหมือนกันแต่ปกคอเสื้อของชาวม้งขาวจะมีขนาด 
ใหญ่กว่า มีการใช้ผ้าพันแข้งหรือผ้าคลุม รองเท้าสีนั้าเงิน ดำและขาว ตามที่ชอบ ชาวม้งทั้งสองเผ่าทั้งผู้หญิง 
และผู้ชายจะใส่ห่วงที่คอซึ่งทำ ด้วยเงินการแต่งกายของชาวม้งทั้งสองกลุ่มจะมีสิ่งที่แตกต่างกันคือ เสื้อ 
ชั้นนอกของชาวม้งนํ้าเงินจะยาวกว่าของชาวม้งขาว ซึ่งเสื้อของชาวม้งขาวจะสั้นเปิดจนเห็นท้อง และกางเกง 
ของชาวม้งนํ้าเงินก็จะยาวกว่ากางเกงของชาวม้งขาวเช่นกัน อย่างไรก็ตามตามสีเสื้อและกางเกงของผู้ชายชาว 
ม้งทั้งสองเผ่าจะเหมือนกัน เมื่อมีงานประเพณีของชาวม้ง ผู้ชายจะใส่เครื่องประดับที่ทำ ด้วยเงินมากพอๆ
QS A  19กับผู้หญิง

ในจังหวัดเชียงใหม่นั้น พบว่ามีชาวม้งกระจายอยู่ตามภูเขาสูงทั่วไป เช่น ม้งขุนกลาง อำเภอจอมทอง 
ม้งขุนแม่วาง อำเภอแม่วาง ม้งแม'ขี้มูก ม้งแม"โถ อำเภอแม่แจ่ม ม้งห้วยลึก อำเภอเชียงดาว ม้งกึ๊ดช้าง อำเภอ 
แม่แตง ม้งดอยปุย อำเภอเมือง ม้งแม'สาใหม่ ม้งบวกเต๋ย ม้งบวกจั่น ม้งหนองหอยและม้งหนองหอยใหม่ 
อำเภอแม่ริม13

3.4 ประวัติความเป็นมาบ้านม้งหนองหอย
บ้านหนองหอย หมู'ท่ี 7 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง 

เหนือของอำเภอแม่ริม ม้งได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบ้านหนองหอยเก่า ราวปี พ.ศ.2486 -2488 ซึ่งอพยพมาจาก 
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

อาณาเขตของหมู่บ้าน 
ทิศเหนือติดกับบ้านปางไฮ ตำบลแม่แรม 
ทิศตะวันออกอยู่ติดบ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม 
ทิศตะวันตกอยู่ติดอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

11 สมัย สุทธิธรรม, 2541,สารคดีชีวิตของชนกลุ่มน้อยบนดอยสง ะ แม้ว, กรุงเทพ ฯ : บริษัท เลิฟแอนด์ลิพเพรสจ ิ, ,  4 จิเ ' จิ
จำกัด หน้า 26-29.

12 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, 2528, เรื่องเดียวกัน, หน้า 28.9  จิ  5 5  5

13 ศนย์วิจัยชาวเขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526, บรรณนทิัศน์ 5 สภาพของชาวเขาในประเทศไทย, เชียงใหม่ :qj  5 5  7

สถาบันวิจัยชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่.
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แผนที่ 2 แสดงอาณาเขตและเสันทางการติดต่อหมู'บ้านหนองหอยและพื้นที่ใกล้เคียง 
ที่มา : นักวิจัยและนายจตุพร แก้วนิ่ม (กราฟฟิกดีไซน์)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2510-2523 เกิดป้ญหาการบุกลุกป่าทำไร่เลือนลอย และป้ญหาส่นในหมู่บ้านชาวม้ง 
รัฐบาลจึงส่งเสริมพืชพาณิชย์ทดแทนัส่น ซึ่งเกิดขึ้นใต้บริบทสงครามอุดมการณ์การเมือง ภายหลังจากการ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแผนพัฒนา และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509) ที่มุ่งเน้นให้ที่การ 
สร้างถนน ไฟฟ้า น ํ้าประปาไปทั่วท ุกภาคของประเทศเพ ื่อเอ ื้อต ่อการพัฒนาประเทศที่เน ้นการรวมศูนย์ 
อำนาจทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง ท ั้งน ี้ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2510 กองกำลังของฝ่ายคอมมูนิสต์ไทยใน 
ป่าทางภาคเหนือได้มีการสัรบมากขึ้น ขณะเดียวกับที่รัฐบาลก็มีการเพ่งเล็งกลุ่มชาติพันธุที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ 
สูง ด้วยเกรงว่าจะถูกฝ่ายคอมมูนิสต์แทรกซึมได้ง่าย ซึ่งจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

ในปี พ.ศ. 2511 ได้มีการทบทวนนโยบาย และการเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการสงเคราะห์ชาวเขาเป็น 
คณะกรรมการชาวเขาแห ่งชาติและได้จ ัดต ั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ขึ้น ซ ึ่งในส ่วนของนโยบายนั้นได้ 
กำหนดเป็นสองระยะ คือ นโยบายระยะสั้นที่จ ัดเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงชาวเขาในจุดที่ส ่อแหลมโดยเร็วที่ส ุด 
โดยใช้วิธีพัฒนาเพื่อผูกพันจิตใจชาวเขาให้มีความนิยมในรัฐบาลและจงรักภักดีต่อประเทศ ขณะเดียวกันก็
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ให้ชาวเขาเป็นกำลังในการป้องกันและต่อต้านการแทรกซึมของคอมมูนิสต์ ส่วนนโยบายระยะยาว คือ การ 
พัฒนาและสงเคราะห์ให้ชาวเขาอยู่อาศัยและทำมาหากินบนภูเขาเป็นหลักแหล่งแน่นอน เลิกการปลูก^นให้ 
ปลูกพืชอื่นทดแทน เล ิกการทำลายป่า และเป ็นพลเมืองดีทำประโยชน์แก'ประเทศชาติตามแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510-2514)14

กล่าวคือบริบทและความเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 และในปี พ.ศ. 2512 ที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรหมู'บ้านหนองหอยและทรงมีพระราชดำริว่า "... ควรจะปีการส่งเสริมอาชีพ 
ด้านการเกษตรด้วย... ” กรมป่าไม้ไต้จ ัดส ่งบ ุคลากรของกรมเข้าร ่วมงานกับหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ 
ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ได้ส ่งเจ ้าหน้าที่ประจำหมู่บ ้านเพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง  ๆ ได้แก่<น 1

ก รม พ ัฒ น าท ี่ด ิน  ก รม ช ล ป ระท าน  ก ร ม ส ่ง เส ร ิม ส ห ก ร ณ ์ ก ร ม อ น าม ัย แ ล ะ ค ณ ะ เก ษ ต ร ศ าส ต ร ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2517 เหลือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามปกติ คือ กรมป่า 
ไม้และกรมประชาสงเคราะห์ ต่อมาในปีเดียวกันหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง 
ทรงเห็นว่าหมู่บ้านหนองหอย มีประชากรเพิ่มขึ้นและมีการปลกัส่นมาก ท้ัง  ๆ ที่ตั้งอย่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่<บํ <บํ I

และได้มีการขยายหมู'บ้านออกเป็น 2 หมู'บ้าน คือ หมู'บ้านหนองหอยเก่าและหมู'บ้านหนองหอยใหม่ สมควร 
ที่มูลนิธิโครงการหลวงจำเป็นต้องเข้าไปมีบทบาทในการแก้ป้ญหาต่าง  ๆ จึงเป็นจดเริ่มต้นการปฏิบัติงาน<บ่ นิ ■ จ ิ ct|
ของ “ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ” จนถึงป้จจุบัน

โครงการหลวงได้เข้ามาแก้ไขป้ญหาที่เก ี่ยวกับงานด้านการเกษตร และนับแต่นั้นป้ญหาเรื่องการ 
ปลูก^นและทำไร'เลื่อนลอยก็หมดสิ้นไป สภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในหมู'บ้านก็ดีขึ้นเป็นลำดับ ดังปรากฏ 
อย่างชัดเจนในคำบอกเล่าของผู้คนในหมู'บ้าน

“...ตอนที่ยังไม่ปีโครงการหลวงก็เป็นแค'ชุมชนเล็กๆ บ้านส่วนหญ้าก็แค่มุงหญ้าคาผนังบ้านก็ปีด 
ด้วยไม้ไผ่ที่เขาเอามาสานๆกัน แล้วก็ม ุงด้วยหญ้าคาหรือสังกะสีเป ็นส่วนใหญ่ถ้าเป ็นกระเบื้องยัง ไม่ปีเลย 
พอหลังที่โครงการหลวงเข้ามาก็ชาวบ้านเขาปลูกผักแล้วก็ส่งให้โครงการหลวงก็ปีเงินมากขึ้นซื้อรถได้เริ่ม

ร /  ร /  <=/<=* J i 15สรางบานแบบทดขน... ”

“...โครงการหลวงก็ขึ้นมาช่วยเหลือซื้อผัก ซ ื้อไม ้เอามาขาย ก็เลยเลิกปลูกผ่น ปลูกผักปลูกไม้ ก็ 
ได ้เง ินทองมาสร้างบ ้านอยู่ ซ ื้อรถยนต ์มาใช ้ ก ็อย ่างว่า สม ัยก ่อนท ี่ล ุงปล ูกผ ่นน ีป ีไหน ได้ผ่นสัก 7-8 
กิโลกรัมๆ ละ 1,000 บาท ปีนั้นก็ได้สัก 7,000-8,000 บาท ถ้าเดี๋ยวนีพระเจ้าอยุ'หัวก็เลยแนะนำให้ปลูกผักI  ’  ’  ’  ข ิ q j

14 ลีศึก ฤทธิเนติกุล. 2540.การปรับตัวกับวิถีชีวิตใหมไนชุมชนเมืองของชาวเขาเผ่าม้ง ะ กรณีศึกษาเขตอำเภอI C|  q

เมืองเชียงใหม่ ะ รายงานการวิจัย. เชียงใหม่ : ศูนย์พ ัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสงเคราะห์. 
หน้า 63.

15 นางผั๊ว เมธาอนันต์กุล, หมุ' 7 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, 16 ธันวาคม 2552, อาย 70 ปี,สัมภาษณ์.ช ุ่ 5 q j  5 5 q  5
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ปลูก ไม้ ได้เงินปีละแสนกว่า สองแสน ได้ๆ จ่ายๆ ให้นักเรียน ไปเรียนหนังสือ ซ ื้อรถยนต์มาใช้ ซื้อรถ 
เครื่องมาใช้ ออกจากบ้าน สะดวกสบายมาก ไปไร่ไปสวนก็ไม่ได้หามของหามครัวอะไร เก็บใส'ในรถ แล้ว 
นั่งรถไปไร'ไปสวน มีของอะไรก็เก็บใส่ในรถ พอกลับบ้านก็นั่งรถมาบ้าน ไปเที่ยวแม่ริม เชียงใหม่นั่งรถ 
ไปชั่วโมง นั่งรถกลับมาสะดวกสบาย สมัยท ี่พระเจ้าอยู่ห ัวมาแนะนำสบายขึ้นเยอะ รถยนต์นี้ต้องมีทุก
หลังคา ความยินดีพระเจ้าอยู่ห ัวจริงๆ ความยินด ีพระเจ้าอยู่ห ัวมาก มาช ่วยเหลือชาวเขา ดีท ุกหลังคา
*  ,, 16 เรอน... ”

ภาพที่ 5 นายลื้อ ยอดยิ่งหทัยกุล ผู้ให้ข้อมูลประวัติหมู่บ้านหนองหอย 
(อดีตผู้ใหญ่บ้านหนองหอยคนแรก)

ท ี่มา : ผู้วิจัย

16 /41 <̂ <u _ * _ * <=19 1 0 /  _ <=1| O' </นายลอ ยอดยงหทยกุล, เลขท 7 หม่ 7 ต.แม่แรม อ.แม่รม จ.เชยง เหม, 16 ธนวาคม 2552,อาย 71 จ,สมภาษณ.q  ’  qj  7 ' q  '




