
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vayu
Typewritten text
รายการอ้างอิง (Citation)สุขเกษม ขุนทอง, พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข และ ถิรวิทไพรมหานิยม. (2562) อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง       ผ่าน “ตำนาน” บทสวดชี้นำทางคนตาย. การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1       (แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) 2 พฤษภาคม 2562. มหาวิทยาลัยนครพนม, หน้า 324-338.



 

 

 
 

 
การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศกึษา ครั้งท่ี 1 

“แลสายน้้าโขงกับงานวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
 

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เขตพื้นที่การศึกษามรุกขนคร 

มหาวิทยาลัยนครพนม ต้าบลนาราชควาย อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
----------------------------------------------------- 

 
คณะกรรมการวิชาการ  

ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูม ิเขตจัตุรัส   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัย วรรณอุดร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ดร.พิษณุ บุญศรีอนันต์    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สมบูรณ์   มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ดร.สานิตย์ ศรีคุณ     มหาวิทยาลัยพะเยา  
ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู ภูศรี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.สุทธินันท์ ศรีอ่อน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราวิธ ราศรี   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พุฒิวรากุล  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ดร.สถิตย์ ภาคมฤค     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ดร.อธิป เกตุสิริ      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  



 

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทอง เพชรโทน   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์   มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ีศรีพุทธรินทร์   มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองบริบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรมน กาสี   มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา มิขะมา  มหาวิทยาลัยนครพนม 
ดร.วิสิฏฐ ์คิดค าส่วน    มหาวิทยาลัยนครพนม 
ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา   มหาวิทยาลัยนครพนม 
ดร.อภิกนิษฐา นาเลา    มหาวิทยาลัยนครพนม 
ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ   มหาวิทยาลัยนครพนม 
ดร.อธิราชย์ นันขันตี    มหาวิทยาลัยนครพนม 
ดร.พีรพงษ์ ธีระเผ่าพงศ์    มหาวิทยาลัยนครพนม 
ดร.ปรมะ แขวงเมือง     มหาวิทยาลัยนครพนม 
ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์     มหาวิทยาลัยนครพนม 
ดร.วัชรี แซงบุญเรือง    มหาวิทยาลัยนครพนม 
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี    มหาวิทยาลัยนครพนม 
อาจารย์อนุชิต สิงห์สุวรรณ   มหาวิทยาลัยนครพนม 
อาจารย์กษฒา ประเสริฐสังข์   มหาวิทยาลัยนครพนม 
อาจารย์เจษฎา ไชยตา    มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการประชุมวิชาการและประชาสัมพันธ์ 

อาจารย์วัชระ  สุตะโคตร    มหาวิทยาลัยนครพนม 
ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์     มหาวิทยาลัยนครพนม 
อาจารย์สุภัทรชรี  บุญประชุม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
อาจารย์นันทิญา พันธ์โชติ    มหาวิทยาลัยนครพนม 
อาจารย์เฉลิมพล  อะทาโส   มหาวิทยาลัยนครพนม 
นางสาววรรณชิรา  จันทะเมธี   มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
3 

BHA: กลุ่มควำมเชื่อ ประวัติศำสตร์และโบรำณคดี 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้องน ำเสนอย่อย: รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ 

รหัส ชื่อผู้น ำเสนอ ชื่อบทควำม หน้า 
BHA01 ชาญชยั คงเพียรธรรม นาคสถานในภาคอสีานของไทย 229-242 
BHA02 อิสระ ตรีปัญญา แนวคิดพุทธปรัชญาในการสร้างสรรค์งานศลิปะร่วมสมยั

ของคามิน เลิศชัยประเสริฐ 
243-254 

BHA03 สุทธินันท์ ศรีอ่อน โปงอีสาน: วัตถุสญัลักษณ์กับภาพแทนความเป็นชายใน
วัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน 

255-269 

BHA04 วัลลภ บญุทานัง ความเชื่อและวิถีปฏิบัติ: วัฒนธรรมหลังความตายของ
คนไทยเชื อสายเวียดนามในจังหวดันครพนม 

270-285 

BHA05 ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร กางของ: ดอกไม้มงคลในบริบทสังคมวัฒนธรรมอสีาน 286-296 
BHA06 ยโสธารา ศิรภิาประภากร การศึกษาปัญจะปราสาท ช ย ภ ต ร ศาสนาสถานใน

อริยธรรมขอมโบราณพันปีท่ีมีอิทธพิลบทบาทต่อ 
การด าเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นใน จังหวัดสุรินทร ์

297-311 

BHA07 สัมพันธ์ ยิ่งยุทธ ช่ือบ้านนามเมืองในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 312-323 
BHA08 สุขเกษม ขุนทอง อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ต านาน” 

บทสวดชี  น าทางคนตาย 
324-338 

BHA09 สมิทธิ เสมพูล การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธ์ุในพื นที่ชุมชน
ภาคเหนือตอนล่างแบบมสี่วนร่วม 

339-354 

BHA010 นพพล แก่งจาปา ประวัติศาสตร์การพัฒนาเมืองเลยใน “ยุคสงครามเย็น” 355-371 
 
  



 

 

  

  
324 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ต านาน” บทสวดช้ีน า
ทางคนตาย และ 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ต านาน” บทสวดช้ีน าทาง
คนตาย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประเด็นอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ตามหลักสังคมวิทยา โดยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ (ความเช่ือแบบดั้งเดิม) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อาวุโส และปราชญ์ จ านวน 9 คน ที่สมัครใจและยินดี
ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และข้อมูลแบบทุติยภูมิจากเอกสาร และงานวิจัยอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหาผา่นระบบสังคมและการท าหน้าที่พื้นฐาน 4 ประการ ผลการศึกษาพบว่า 1) 
ชุมชนม้งน าเรื่องเล่าบทสวดช้ีน าทางคนตายทางประวัติศาสตร์มาร้อยเรียง เพื่อการธ ารงรักษาไว้ซึ่งแบบแผนแบบ
ดั้งเดิมพร้อมกับสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะขึ้นในพิธีบ าเพ็ญกุศลศพ และ 2) บทสวดช้ีน าทางคนตาย มี
ความเกี่ยวโยงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมทางประวัติศาสตร์ มีการจัดเครือข่ายความสัมพันธ์ของระบบสังคมเพื่อท าหน้าท่ีผลิต
ซ้ าทางวัฒนธรรม และมีการรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุม้งได้อย่างเป็นองค์รวม 

 
ค าส าคัญ: อัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ ต านาน บทสวดช้ีน าทางคนตาย ชุมชนม้ง 
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ABSTRACT 
This study aimed 1) to investigate the historical identity of the Hmong community through 

the “legend” of the psalm to guide the deceased and 2) to analyze the relationship of the historical 
identity of the Hmong community through the “legend” of the psalm to guide the deceased. It 
was a qualitative research. Historical identity issues were based on sociology via historical methods 
(traditional beliefs). The target group consisting of 9  people who were the elderly persons and 
scholars and willing to contribute the information through these instruments; interview form, 
observation form, and the secondary data; documents and other relevant documents. Data were 
analyzed by content analysis through Social System and four elements of Functional-Prerequisites. 
The findings were shown that; 1) The Hmong community has composed the story of the psalm to 
guide the deceased through the history for traditional maintenance and to generate a specific 
identity and uniqueness in the funeral ceremony, and 2) the psalm to guide the deceased is related 
to the traditional way of life in a history. The network relationship of the social system was 
integrated to reproduce the culture and able to maintain the holistic identity of Hmong ethnic 
group. 
 
Keywords:  Identity, History, Legend, The psalm to guide the deceased, The Hmong Community 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาเพื่อท าความเข้าใจความหลากหลายทางกระบวนการคิดของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ชีวิตใน
ลักษณะพึ่งพา และผูกพันกับความเช่ือแบบดั้งเดิมมานานนับพันปี เพื่อท าความเข้าใจวิ ถีความเช่ือ พิธีกรรม คติ
พื้นบ้าน จนถึงวิธีการใช้เหตุผลในลักษณะที่แตกต่างไปจากวิธีคิดแบบที่เราคุ้นเคยและเข้าใจ การศึกษาสังคมวิทยา
ชาติพันธุ์ของชนกลุ่มต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่าแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีการตีความเข้าใจสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ความเข้าใจเหล่านี้สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในองค์ความรู้ของท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึง
สัมพันธภาพอันลึกซึ้งระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับอ านาจที่มองไม่เห็น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ในการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธ์ุ  
 การตอบสนองความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่ว่ามนุษย์จะคิดอะไร เหตุปัจจัยที่มากระตุ้นความคิดก็มา
จากความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทั้งสิ้น ขณะเดียวกันสังคมวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ 
และปรากฏการณ์ทางสังคม ทั้งนี้รวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐานความคิด ความเชื่อ
ของกลุ่มชาติพันธุ์ ข้อมูลทางวัฒนธรรมของสังคมยังคงต้องอาศัยข้อมูลคติชนวิทยา เนื่องจากมีเนื้อหาที่สัมพันธ์จน
บางครั้งแยกจากกันไม่ออก กล่าวคือ “คติชนวิทยา” คือ กระจกส่องสังคม ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 3 ประการ คือ 
ความคิด การกระท าและผลของการกระท า เป็นการสะท้อนสภาพวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมได้อย่าง
ชัดเจนในรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไปที่ข้ึนอยู่กับบริบทและเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อมที่ตนอยู่อาศัยจะเป็นปัจจัยใน
การก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ (ขนิษฐา จิตชินะกุล, 2545 : 12;  นิยพรรณ (พลวัฒนะ) วรรณศิริ, 2550 : 16 และ 
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ยศ สันตสมบัติ และคณะ, 2547 : 1-28)  
 พฤติกรรมของมนุษย์จะถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการทางสังคม เมื่อตกผลึกแล้วอาจจะมีความหมายคงที่ 
ปรับเปลี่ยน หรือแม้กระทั้งเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหลัก กล่าวอีกนัยหนึ่ง อัต
ลักษณ์เป็นเรื่องของความเข้าใจและการรับรู้ว่าเราเป็นใครและคนอื่นเป็นใคร นั่นคือเป็นการกอรปขึ้นและด ารงอยู่ว่า
เรารับรู้เกี่ยวกับตัวเองอย่างไร และคนอื่นรับรู้เราอย่างไร โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร้างและสืบทอด ทั้งนี้
ย่อมขึ้นอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีคนหรือกลุ่มคนอื่น ๆ ด้วย และอัตลักษณ์มีทั้งเป็นระดับปัจเจก 
(Individual) และอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม (Collective) ในระดับปัจเจก บุคคลคนหนึ่งอาจจะมีหลายอัตลักษณ์อยู่ใน
ตัวเอง เช่น เพศสภาพ ชาติพันธ์ุ ชาติ ช่วงช้ันทางสังคม อาชีพ และศาสนา เป็นต้น ในขณะที่อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม
จะถูกสร้างบนพื้นฐานของความเหมือนกันของกลุ่มนั้น ย่อมมีความแตกต่างกับกลุ่มอื่น มาเป็นตัวก าหนดความ
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มตนเองด้วย ฉะนั้น เมื่อพูดถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ จึงเป็นลักษณะของอัตลักษณ์
ร่วมสมาชิกของกลุ่มคนในสังคมเดียวกัน ซึ่งแตกต่างออกไปจากกลุ่มอื่น ๆ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547 : 32-
34) สอดคล้องกับ วสันต์  ปัญญาแก้ว (2559 : 50) กล่าวว่า อัตลักษณ์ มีความเช่ือมใน “ความเป็นปัจเจก” ที่
เช่ือมต่อกับสังคม เพื่อการก าหนดบทบาทหน้าที่ และในมิติอัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ (Symbols) 
เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์เกี่ยวกับมิติ “ภายใน” ของความเป็นตัวเราอย่างมาก ทั้งในด้านอารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิด เพราะมนุษย์จะให้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายเกี่ยวกับตนเองในกระบวนการที่เขา
สัมพันธ์กับวัฒนธรรมอื่น ในแต่ละกลุ่มชน     
 ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มชนจะมีลักษณะและรูปแบบของวัฒนธรรมเฉพาะที่เป็นของตนเอง การบ่งบอกความ
เป็นอัตลักษณ์จะมีติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด เช่น ความผูกพันระบบเครือญาติ ศาสนา ภาษา และพฤติกรรมทางสังคม 
เป็นลักษณะร่วมและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนกลุ่มเดียวกัน ซึ่งยังคงเป็นภาพนิ่ง และมีความเป็นพลวัต
ของกลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ถึงแม้จะมีเส้นแบ่งความเป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละกลุ่ม แต่คนก็สามารถสื่อสาร
ข้ามระหว่างวัฒนธรรมได้ และการที่สมาชิกในกลุ่มหนึ่ง ๆ จะบอกว่าตนเองเป็นใครนั้น ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่พวกเขามีกับกลุ่มอื่น ๆ ด้วย และเป็นการหล่อหลอมความรู้สึกร่วมกันในสายเลือด 
(shared descent) ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของภาษา นิทานหรือนิยายที่สมาชิกในกลุ่มเช่ือว่ามีจุดก าเนิดร่วมกัน 
และบริบททางประวัติศาสตร์ที่สมาชิกในกลุ่มประสบมาด้วยกัน และในประเด็นจิตส านึกร่วมทางประวัติศาสตร์ 
(Historical Consciousness) เป็นส่วนหนึ่งเพื่อการก าหนดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnic Identity) โดยจะเลือก
เอาบางสถานการณ์หรือบางเรื่องราวที่มีนัยส าคัญต่อตนเองมาท าให้เป็นความจริงทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติ
พันธุ์ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547 : 32-34)          
 ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นผลผลิตจากสังคมสามารถแบ่งได้ 3 ภาพ คือ ภาพแรกเกี่ยวกับตัวตน 
เป็นภาพตัวตนของตัวเราเองที่เกิดขึ้นในสายตาของผู้อื่นเป็นภาพลักษณ์หรือความคิดแรกที่คนอื่นคิดเมื่อมีคนพูดถึง
ตัวเรา ซึ่งอาจจะไม่ใช่ภาพแห่งตัวตนแท้จริงของตัวเรา โดยทั่วไปย่อมไม่มีใครต้องการให้ผู้อื่นระลึกถึงเราใน
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ภาพที่สองเป็นตัวตนในอุดมคติ เป็นภาพตัวตนที่เกิดขึ้นในความคิดของตัวเราเองหรือตัวตนที่เรา
ต้องการจะเป็น ตัวตนในอุดมคติจึงเป็นกรอบในการก าหนดพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ให้เป็นไปตามความ
คาดหวัง และภาพสุดท้าย คือ ตัวตนที่มนุษย์แสดงออก ซึ่งควรสอดคล้องกับตัวตนในอุดมคติ เพราะจะท าให้บุคคลมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเชื่อในแต่ละสังคมของกลุ่มชนต่าง ๆ ก็จะมีชุดของความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐานที่ผู้คนในแต่ละ
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กลุ่มแต่ ละสังคมถือปฏิบัติ เพราะเชื่อกันว่าจะเกิดมงคลและความดีงามแก่ผูป้ฏิบตัิ อันเนื่องมาจากบริบททางสถาบัน
ครอบครัวที่มีการอบรมบ่มเพาะระเบียบสังคมจากคนรอบข้างผ่านการหล่อหลอมทางวัฒนธรรม อันหมายถึงค่านิยม
และวิถีปฏิบัติ เพราะวัฒนธรรมเป็นเรื่องของความคิด ความเชื่อที่ก าหนดพฤติกรรมการกระท าของมนุษย์ เป็นปัจจัย
หล่อหลอมให้เกิดการสืบวิถีทางวัฒนธรรม (คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม, 2559 : 75 ; จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) 
ผดุงชีวิต, 2551 : 60; เมตาตา (กฤตวิทย์) วิวัฒนานุกุล, 2559 : 179; ศิริพร ณ ถลาง, 2559 : 34, 181 และศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547 : 64-67)   
 การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ที่ต้องพยายามหากุศโลบายในการประกอบพิธีกรรม
ตามความเช่ือแบบดั้งเดิม เพื่อสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะขึ้นด้วยวิธีการทางคติชนวิทยามาเป็นพื้นฐานใน
การออกกฎเกณฑ์ เพื่อใช้ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวิญญาณบรรพบุรุษ ผ่าน “ต านาน” บทสวดช้ีน าคน
ตาย สอดคล้องกับแนวคิดหลักของนักคิดส านักหน้าที่นิยม เช่ือว่าขนบธรรมเนียม หรือลักษณะทางวัฒนธรรมของ
กลุ่มชนในสังคมล้วนมีความหมาย และหน้าที่ทั้งสิ้น ไม่ว่าใครจะมองเป็นเรื่องแปลกก็ตาม พิธีกรรมของมนุษย์ที่เกิด
จากความคิด และจิตนาการต่าง ๆ ล้วนต้องมีเหตุผลที่สร้างสรรค์ท าให้สิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้น คนในสังคมนั้นย่อมเข้าใจ
และรับรู้ว่า สิ่งที่ตนเองและสมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติมีความหมายล้วนมีเหตุผล อย่างไรก็ดีพิธีกรรมมักมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ใช้เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มาอธิบายเหตุผลของการบ าเพ็ญกุลศพ 
พร้อมกับสร้างอัตลักษณ์ ซึ่งเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติและหรือเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤติ อันเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต 
เพื่อรักษาสมดุลทางด้านจิตใจ (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551 : 16; ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2546 : 119; พระธรรมปิฎก
และคณะ, 2552 : 103; ภาณุเดช เกิดมะลิ, 2552 : 29; ยศ สันตสมบัติ, 2551 : 26-27 และ ศิริพร ณ ถลาง, 2557 : 
364-365) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุขเกษม ขุนทอง และ วชิระ พิมพ์ทอง (2561 : 65) ที่ท าการศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการปรับตัวของมนุษย์บนฐานประวัติศาสตร์วิถีจารีตม้ง ชุมชนบ้านเจดีย์โคะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
พบว่า การให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่เกิดจากส านึกร่วมทางประวัติศาสตร์ มาเป็น
กลไกการก าหนดพฤติกรรมการปรับตัวของคนม้ง เพื่อก าหนดพฤติกรรมอันเกี่ยวข้องกับระบบผลิต ระบบคุณค่า 
และระบบความสัมพันธ์ ทีป่รากฏออกมาในรูปของอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม 
 แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ของระบบสังคมกับระบบวัฒนธรรมจะต้องท าหน้าที่ประสานสัมพันธ์กัน 
กล่าวคือ ระบบวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดค่านิยมของสังคม และระบบสังคมเป็นตัวก าหนดวิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมาย
ของค่านิยม มีการผลิตซ้ า ปรับเปลี่ยน หรือสร้างอุดมการณ์อ านาจขึ้นมาใหม่ในบริบทของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ที่ต้อง
เผชิญกับวิกฤติ ท่ามกลางสภาวะขัดแย้ง ดังนั้น อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธ์ุม้ง เปรียบเสมือนรากเหง้า
ดั้งเดิมในวิถีด ารง และเป็นกลยุทธ์การประกอบบ าเพ็ญกุศลศพ ให้อยู่ในกรอบของชุดความรู้ที่เกิดจาก “ต านาน” ซึ่ง
ปรากฏออกมาในรูปของความรัก ความห่วงหา ความผูกพัน และความย าเกรง ตลอดรวมถึงความเช่ือในเรื่องของผี
บรรพบุรุษ (เช่ือแบบดั้งเดิม) โดยมุ่งอธิบายระบบสังคมและการท าหน้าที่พื้นฐาน ซึ่งจะท าให้เข้าใจกลไกต่าง ๆ ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหลักสังคมวิทยา ซึ่ งน าไปสู่ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
ในระดับพื้นท่ีต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ต านาน” บทสวดช้ีน าทางคนตาย  

 2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้งผ่าน“ต านาน”บทสวดช้ีน าทางคนตาย  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนด ตัวแปรต้น ได้แก่ อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์บทสวดช้ีน าคนตาย และตัวแปรตาม ได้แก่ 

ระบบสังคม (LIGA) และการท าหน้าท่ีพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) การปรับตัว 2) การบรรลุเป้าหมาย 3) บูรณาการ 
และ 4) การรักษาแบบแผน (สุภางค์ จันทวานิช, 2552 : 165-167) 
 

        ตัวแปรต้น                      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประเด็นอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ต านาน” บทสวด
ช้ีน าทางคนตาย เก็บข้อมูลตามหลักสังคมวิทยา (ความเช่ือแบบดั้งเดิม) โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ (The 
Historical Method) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อาวุโส และปราชญ์ ที่สมัครใจและยินดีให้ข้อมูล จ านวน 9 คน เป็นผู้ที่
มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบพิธีบ าเพ็ญกุศลศพ โดยการสุ่มแบบเจาะจง และผู้วิจัยได้แบ่ งขั้นตอนของการวิจัย
ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ต านาน” บทสวดช้ีน าทางคนตาย  
1. ร่างแบบสัมภาษณ์ (Interview) ในลักษณะแบบเจาะจง (focused interview) เป็นข้อค าถามปลายเปดิ 

(Open – ended Questions) แบบตอบโต้กันทั้งสองฝ่าย (Two – way Communication) เกี่ยวกับศึกษาอัต
ลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ต านาน” บทสวดช้ีน าทางคนตาย (การบ าเพ็ญกุศลศพ ตามความเชื่อแบบ
ดั้งเดิม)  

อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ 
บทสวดชี้น าทางคนตาย 

 

ระบบสังคม 

การรักษาแบบแผน 

บูรณาการ 

การปรับตัว 

การบรรลุเปา้หมาย 
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  1.1 น าร่างแบบสัมภาษณ์ ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และตรงกับ
วัตถุประสงค์ จ านวน 3 คน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ 2) ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน และ 3)   ดร.
อดิเรก ฟั่นเขียว  

 1.2 ผลการตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ ( Interview) พบว่า มีความตรงทางด้านเนื้อหาและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย   

2. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารและงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง 
ผ่าน “ต านาน” บทสวดช้ีน าทางคนตาย  

3. การตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านหลักสงัคมวิทยา (คติชนวิทยา) 
จ านวน 3 คน (ตามข้อ 1.1) และครูเนติกานต์ (หมี่) แซ่ม้า ผู้ ช่วยนักวิจัยท าหน้าที่ล่าม พร้อมทั้งตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล  

ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ต านาน” บทสวดช้ีน าทาง
คนตาย  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหา โดยใช้เทคนิคการอธิบายผ่านระบบสังคม และการท าหน้าที่พื้นฐาน 4 
ประการ ได้แก่ 1) การปรับตัว 2) การบูรณาการ 3) การรักษาแบบแผน และ 4) การบรรลุเป้าหมาย  

2. ตรวจสอบผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านหลักสังคมวิทยา จ านวน 3 คน(ขั้นตอน
ที่ 1) เพื่อหาความเช่ือมั่นของเนื้อหา 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ต านาน” บทสวดช้ีน า
ทางคนตาย 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ต านาน” บทสวดช้ีน าทางคนตาย ตามประวัติศาสตร์จีน 
แหล่งก าเนิดของชนชาติเหมียวมีความสัมพันธ์กับ “ซานเหมียว” และ “หนานหมาน” ในยุคดึกด าบรรพ์ คือ ตั้งแต่
ประมาณ 5,000 ปีก่อน นักประวัติศาสตร์จีนสันนิษฐานว่า บรรพบุรุษชาวเหมียวหรือม้งน่าจะมาจากชนเผ่าที่เรียก
ตัวเองว่า “จิวลี่” ตั้งถ่ินฐานอยู่ในพ้ืนท่ีราบภาคตะวันออกของจีน บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าเหลือง และแม่น้ าแยงซี โดย
มีจีหยู่ (Chi You/Txiv Wawg) เป็นหัวหน้า แต่จีหยู่ถูกห้วงตี่ (Huang Di) ผู้น าสัมพันธมิตรชนเผ่าอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่ง
เข้าใจกันในปัจจุบันว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวจีน น ากองก าลังมาจากตอนบนของลุ่มแม่น้ าเหลือง เข้าโจมตีและเข้า
ครอบครองพื้นที่ดังกล่าว จากนั้นชาวเมียวจึงอพยพลงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เข้าสู่บริเวณทะเลสาบต้งถิน (Dong 
Ting) มณฑลยูนนาน และในที่สุดได้อพยพลงมาทางใต้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศลาว พม่า และเข้ามาอยู่ในประเทศ
ไทยในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 โดยเดินทางผ่านเข้ามาทางชายแดนประเทศลาว ใน 3 ช่องทาง คือ ผ่านทางอ าเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย ทางอ าเภอปัว จังหวัดน่าน และทางแนวภูเขาควาย จังหวัดเลย และได้กระจายไปตามพื้นท่ีตา่ง 
ๆ ของประเทศไทย เช่น แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก ก าแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ เลย และสระบุรี เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในประวัติศาสตร์ชุมชนม้งจะต้องเผชิญกับการโยกย้ายถิ่นฐานอยู่ตลอดเวลา แต่พวก
เขาก็ยังคงรักษาและสืบทอดไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของตนเองผ่านพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพ ตามที่ สุขเกษม 
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ขุนทอง (2561 : 121) ได้ศึกษาพบว่า เมื่อมีการตายเกิดขึ้นในหมู่บ้านของชาวม้ง ผู้อาวุโสสายสกุลแซ่ของตน จะยิง
ปืนข้ึนฟ้า 3 นัด เพื่อ “สื่อ” ให้คนในชุมชนได้รู้ว่า “มีคนตาย” และจะมีการบ าเพ็ญกุศลศพภายในบ้านของผู้ตายเอง  
บรรดาญาติจะท าการล้างหน้าและอาบน้ าให้กับผู้ตาย หากผู้ตายเป็นหญิงท่ีมีครอบครัวแล้วญาติจะแต่งตัวให้ด้วยชุด
ที่เรียกว่า “เค้าลัวเล่า” (เป็นชุดเดียวกับชุดเจ้าสาวท่ีหญิงชาวม้งทุกคนจะเก็บไว้ใสอ่ีกครั้งในวันที่จากโลกนี้) จากนั้นก็
น าศพไปวางไว้ท่ีแคร่ไม้ที่เรียกว่า “ม้าผี” ตั้งศพไว้ตรงด้านหน้า “ผีสือกลั้ง” ซึ่งเป็นบริเวณห้องโถงทางประตูเข้าบ้าน 
และหันศีรษะไปทางผีเตาไฟ ใหญ่ (ครัว) พร้อมกับถักรองเท้าคู่ใหมจ่ากใยกันชง (Htaub maj) ใหผู้้ตาย 1 คู่ ส าหรับ
ใช้ในการเดินทางไปสู่ปรโลก จากนั้นจะมีการน าผ้าแดงมาคลุมศีรษะถึงหน้าผากผู้ตาย และจะยิงปืนข้ึนฟ้าอีก 3 นัด 
พร้อมกับเป่าแคนและตีกลอง แล้วจึงเริ่มมีการขึ้นบทสวดช้ีน าทางคนตาย เพื่อให้ผู้ตายได้เดินทางไปหาวิญญาณ
บรรพบุรุษ  เนื้อหาบทสวดมีเนื้อหาในลักษณะเป็นการเล่าเรื่องราวราวของผู้ตายตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้าย
แห่งชีวิต ซึ่งเล่าย้อนกลับไปยังสถานท่ีแรกเกิด นั้นก็คือบ้านที่มีฝัง “รก” ของผู้ตายไว้ ซึ่งตามประเพณีชาวม้ง เด็กที่
เกิดมาเป็นชายจะนิยมฝังรกไว้ที่เสากลางบ้าน (เสาเอก) และถ้าเป็นหญิงจะฝังไว้ที่ใต้เตียงนอน เป็นการบอกถึง
สถานภาพทางสังคมว่า “ชายเป็นใหญ่” และ “ชาย คือ หัวหน้าครอบครัว” และในบทสวดช้ีน าทางให้คนตาย ยังสื่อ
ถึงอัตลักษณ์ของความเป็นตัวตนปรากฏออกมาในรูปของ “ภาษา” ที่ส่งสารให้คนรุ่นปัจจุบันผ่านบทสวดช้ีน าทางคน
ตาย จึงเป็นการส่งมอบมรดกทางวิถีวัฒนธรรมโดยทางอ้อมได้อย่างชัดเจน  
 ณ ที่บ้านของผู้ตาย จะมีพิธีตอนรับบรรดาเครือญาติที่เดินทางมาแสดงความเสียใจ เมื่อญาติผู้ใหญ่คนใด
เดินทางมาถึงแล้วเข้ามาในบ้าน ลูกของผู้ตายจะแสดงความเคารพด้วยท่าที่เรียกว่า “เป” คือ การก้มตัวลงกับพื้นใน
ลักษณะเข่าและมือทั้งสองสัมผัสพื้นพร้อมกับก้มศีรษะอย่างอ่อนน้อม พร้อมกับรินเหล้าให้ 2 ถ้วยเพื่อแสดงความ
เคารพ และในประเด็นนี้เหล้ามิได้เป็นเพียงเครื่องดื่มเท่านั้น หากแต่เป็นการหล่อหลอมวิถีวัฒนธรรม เป็นกิจกรรม
สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกันและกันในกลุ่มเครือญาติ  
 นอกจากนี้ ชาวม้งยังนิยมน าเรื่องเล่าผ่าน “ต านาน” อิงประวัติศาสตร์ มาถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังในสอง
โอกาส คือ ช่วงเวลาที่พ่อแม่จะเล่ากล่อมลูกหลานก่อนนอน และในโอกาสที่มีงานศพ เนื่องด้วยชาวม้งนิยมตั้งศพไว้
บ าเพ็ญกุศลอย่างน้อย 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเจ้าภาพ และฤกษ์ยามเป็นหลัก และจะมีบรรดาผู้ชายต้อง
อยู่เฝ้าศพร่วมกันจนโต้รุ่งทุกคืน เพื่อให้บรรยากาศ เพื่อมิให้คนอยู่เฝ้าคนตายง่วงนอน จึงถือเอาโอกาสนี้สรรหาเรื่อง
เล่าอิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับก าเนิดกลุ่มชาติพันธุ์ของตน และที่มาของการตีกลอง เป่าเพลงแคน และฆ่าวัวจากค า
บอกเล่า ดังนี้  
 “ครั้งหนึ่งมีชาวม้ง “ตาย” ที่บ้านของตนเอง ทุกคนไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรดี และลงความเห็นกันว่าควร
เดินทางไปสอบถาม “เหย่อเซ้า” (Yawm Suab) ผู้เป็นเทพเจ้าสูงสุดที่ตนนับถือว่าท่านจะแนะน าอย่างไร จึงได้ส่ง
อาสาสมัครไป แต่ด้วยระยะทางหางไกลจึงต้องค้างแรมระหว่างทางหลายคืน ในขณะที่หยุดพักและประกอบอาหาร
ปรากฏว่ามีเหล่าหนูมาขอกินอาหารของพวกเขา แต่พวกเขาไม่ยอมแบ่งให้และกลัวว่าหนูจะมาสร้างความร าคาญให้
อีกจึงได้ฆ่าหนูตายเป็นจ านวนมาก เป็นเหตุท าให้หนูที่เหลือโกรธแค้นมาก และหนูเหล่านี้ล่วงรู้ว่าคนเหล่านี้ก าลัง
เดินทางไปค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดพิธีศพจากเหย่อเซ้า จึงได้เดินทางไปก่อนและกัดหนังสือท่ีบันทึกการประกอบพิธี
นี้ท่ีเทพเจ้าเหย่อเซ้าเตรียมไว้ให้ชาวม้งเสียหายจนหมด 
 เมื่อชาวม้งเดินทางไปถึงก็พบว่าหนังสือท่ีเหย่อเซ้า เตรียมไว้ให้นั้นได้ถูกหนูกันขาดหมดแล้ว ได้ถามเทพเจ้า
ว่า “จะท าอย่างไรดี ในเมื่อไม่มีหนังสือนี้แล้ว” เหย่อเซ้าจึงบอกให้พวกเขาคิดหาวิธีเอาเองว่าจะจัดการกับคนตาย
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อย่างไร ดังนั้นพวกเขาจึงช่วยกันคิดและช่วยท ากลองและแคนขึ้นมา ใช้ประกอบกับบทสวดชี้น าทางคนตาย เพื่อให้
ผู้ตายจะได้เดินทางกลับไปหาวิญญาณบรรพบุรุษอย่างมีความสุข และในประเด็นนี้ชาวม้งได้คิดหาวิธีที่จะแก้แค้นหนู
คืนเช่นกัน แต่ก็ท าไม่ได้ จึงคิดถึง “วัว” ซึ่งเพื่อนกับหนูมาเป็นผู้รับผลแทน จึงเป็นที่มาของการฆ่าวัว เพื่อเป็นผู้ร่วม
เดินทางและคอยรับใช้วิญญาณผู้ตายที่สวรรค์”  
 นอกจากนี้ ในวันก่อนที่จะน าผู้ตายไปฝัง ณ สุสาน จะมีพิธีการรวมญาติพี่น้องที่เป็นลูกหลานให้มากราบ
ไหว้วิญญาณของคนตายเป็นครั้งสุดท้าย และเมื่อถึงเวลาใกล้อาหารเย็น จะมีการตั้งโต๊ะอาหารให้กับเฉพาะกลุ่ม
ผู้หญิงได้กินอาหารก่อน เรียกว่า “คัวมอ” พอตกเวลากลางคืน จะมีการสวดเรียกว่า twv zaiv โดยปราชญ์ผู้ที่ชาวมง้
ให้ความเคารพ จะเข้ามาอบรมให้กับลูกและหลานของคนตาย โดยขับร้องเป็นท านองจังหวะไม่มีดนตรีประกอบ มี
ใจความโดยสรุปว่า ผู้ตายเป็นคนดี ลูกทุกคนจะต้องยึดถือเป็นแบบอย่าง เขาเป็นคนขยันท ามาหากินด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เลี้ยงลูกทุกคนมาด้วยความรัก อบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดี เป็นครูสอนให้ลูกหลานรู้จักการประกอบ
อาชีพ และช่วงท้ายของเพลง จะมีเนื้อหาสอนให้ลูกประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของจริยธรรมที่ดีงามเหมือนกับ
บรรพบุรุษที่เคยกระท ามา และเช้าวันรุ่งขึ้นจะน าศพออกไปท่ี “เฉอ ฉ่ีอ ฉาง” (สุสาน) ลูกชายคนโตจะเผากระดาษ 
“ผีสือกลั้ง” ซึ่งเป็นตัวแทนคนตาย (หมายถึง คนตายเป็นผู้สร้างบ้าน) หากไม่ใช่เจ้าของบ้านจะไม่เผา จากนั้นกลุ่ม
เจ้าภาพจะตั้งขบวนเพ่ือน าศพไปยัง “เฉอ ฉี่อ ฉาง” ต่อไป 
 เมื่อไปถึงจะมีการเวยีน “เฉอ ฉี่อ ฉาง” 9 รอบ กรณีผู้ตายเป็นชาย แต่หากเป็นหญิง จะเวียนเพยีง 7 รอบ 
โดยมีคนเป่าแคนน าหัวขบวน ตามด้วยคนถือหน้าไม้ คนถือมีด คนถือไฟ และตามด้วยศพของคนตาย ตามล าดับ เมื่อ
ครบตามจ านวนรอบและน าศพไปตั้งไว้ในบริเวณสสุานท่ีจัดเตรยีมไว้ จากนั้นจะเริม่พิธีฆ่าวัว โดยฆ่าตามจ านวนลูก
ชายของผู้ตายที่มีแตต่้องแต่งงานแล้วเท่านั้นเช่น มีลูกชายที่แต่งงานแล้ว 1 คน ก็ฆ่าวัว 1 ตัว หากมี 3 คน ก็ฆ่า 3 ตัว 
แต่หากผู้ตายเป็นคนมีฐานะดี ก็จะฆ่าวัวเพิ่มอีกหนึ่งตัว และกรณีที่ผู้ตายเป็นผู้หญิงจะให้ญาติทางลูกสะใภ้เป็นผู้ฆ่า 
ส าหรับผู้ตายแล้ว “วัว” เป็นพาหนะส าหรับเดินทางกลับไปหาบรรพบุรุษและคอยรบัใช้ (ต้นทุน) และเจ้าภาพจะแบง่
บันส่วนเนื้อวัวให้กับทุกคนที่มาร่วมงาน ประมาณคนละ 1-2 กิโลกรัม ญาติพี่น้องของผู้ตาย 1 ขา พ่ีเขย 1 ขา คนที่
อยู่หน้างาน 1 ขา (ญาติ) และส าหรับคนเป่าแคนจะได้รับซีโครง 3 ซี (ค่าครู) ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะน ามาประกอบ
เป็นอาหารเลี้ยงรับรองญาติพี่น้องที่มาร่วมงานได้กินกันทุกคน   
 ในประเด็นนี้มีการกล่าวถึง “ต านาน” อิงประวัติศาสตร์บทสวดชี้น าคนตายไว้ว่า (ศูนย์มานุษยวิทยา-สิริน
ธร, 2547 :43-46) “ครั้งหนึ่งเมื่อก าเนิดมนุษย์และสรรพสิ่งขึ้นบนโลกนั้น มนุษย์กับผีอยู่ปะปนกันอย่างแยกไม่ออก 
จึงมักเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันบ่อย ๆ บรรพบุรุษของชาวม้งจึงได้ปรึกษากันว่าจะท าอย่างไรดี ในที่สุดก็ได้ข้อสรุป
ว่าจะไปขอค าปรึกษาจากเหย่อเซ้า โดยเหย่อเซ้า แนะน าว่าให้กลับมาใช้กระด้งตาข่ายที่ท าด้วยทองผสมเหล็ก ร่อน
เพื่อแยกมนุษย์ออกจากผี เพราะมนุษย์เป็นผู้ที่มีร่างกาย จึงไม่สามารถร่อนด้วยกระด้งตาขาย ส่วยผีนั้นแปลงร่างได้ 
ก็จะถูกร่อนแยกออกไป พวกเขาจึงกลับมาท าตามค าแนะน าดังกล่าว ซึ่งก็ได้ผลในการแยกมนุษย์ออกจากผี จากนั้น
พวกเขาจึงมีชีวิตอยู่อย่างสันติสุข แต่ในระยะต่อมามีวัวและม้าปีศาจ (Nyuj ciab, Nees ciab) มากินมนุษย์จนใกล้
จะสูญพันธ์ุ พวกเขาจึงกลับไปขอค าปรึกษาจากเหย่อเซ้าอีกครั้งหนึ่ง เหย่อเซ้าจึงได้ส่งพญารามสูร (Yawm Xob) ลง
มาส่งเสียงร้องค ารามเป็นฟ้าร้อง เพื่อข่มขู่และใช้ขวานหินท าฟ้าผ่า เพื่อลงโทษวัวและม้าปีศาจดังกล่าว พร้อมกับจับ
ส่วนที่เหลือโดยใช้เชือกผูกเอาไว้ด้วยการเจาะรูจมูกเพื่อท าให้เช่ือง แล้วแนะน าให้มนุษย์ฝึกปรือเอาไว้ใช้ งานและ
น ามาเป็นค่าสินสอดเมื่อลูกหลานแต่งงาน ด้วยในสมัยนั้นยังไม่มีการใช้เงินและทองเป็นทรัพย์สิน 
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 มาถึงยุคของหญิงเก้าจัวะ (Nkauj Ntsuab) และชายเจ่าหน่า (Txiv Nraug Nas) ซึ่งเป็นคู่รักกัน แต่ด้วย 
เก้าจัวะเป็นหญิงสาวสวยสดงดงาม เมื่อกษัตริย์จีนทรงพบเห็นเข้าจึงเกิดความหลงใหล และพยายามใช้เล่ห์กลต่าง ๆ 
เพื่อให้ได้นางมา คู่รักทั้งสองจึงท้ิงไร่นาและบ้านเมืองแล้วหนีเอาตัวรอดไปอยู่ยังท่ีต่าง ๆ พวกเขาใช้เวลาหนีและหลบ
ซ่อนยาวนานถึง 33,300 ปี (Peb txhiab peb vam xyoo) เมื่อท้ังสองกลับมายังบ้านเกิดก็พบว่าไร่นาและบ้านเมอืง
ของตัวเองตกเป็นของชาวจีนหมดแล้ว ด้วยความโกรธแค้น จึงไปถอนเอาขนของวัวน้ า (Plaub xib nyuj) มาอุดรูถ้ า
ที่เป็นทางระบายน้ าบนพื้นผิวโลก ท าให้น้ าค่อย ๆ เอ่อท่วมโลก ชาวจีนจึงได้น าเหล็กมาท าเป็นกลอง แล้วต้อนสัตว์
เลี้ยงและเก็บเอาเมล็ดพืชพันธุ์ธัญญาหารทุกอย่างเข้าไปไว้ในนั้นกับตนด้วย ส่วนชาวม้งใช้หนังสัตว์และท่อนไม้แห้ง
มาท ากลอง โดยมีเพียงสองพี่น้อง เก้าหมิ (Nhauj Mim) พี่สาว กับเจ่าหนู่ (Nraug Nus) น้องชาย เท่านั้นท่ีเข้าไปอยู่
ในนั้น เมื่อน้ าท่วมสูงขึ้นกลองเหล็กของชาวจีนได้จมลงใต้น้ า ส่วนของชาวม้งนั้นลอยขึ้นผิวน้ า จนกระทั่งไปกระทบ
ท้องฟ้า ซึ่งเป็นใต้ถุนที่อยู่อาศัยของเทพเจ้าเหย่อเซ้า ครั้นเหย่อเซ้าทราบว่าเกิดน้ าท่วมโลกหนัก จึงส่งพญารามสูร 
(Yawm Xob) ลงมาใช้เหล็กแทงผืนแผ่นดินให้ทะลุเพื่อระบายน้ าไปยังใต้บาดาล จากนั้นน้ าบนพื้นผิวโลกจึงค่อย ๆ 
ลดลงเข้าสู่ปกติ ทั้งสองจึงกลับลงมาสู่พื้นผิวโลก เมื่อออกมาจากกลองก็พบว่าไม่มีมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตอื่นใด
เหลืออยู่เลย จึงเกิดค าถามกับตัวเองว่า พวกเราเป็นพี่น้องกันจะแต่งานกันได้หรือ แล้วใครจะเป็นผู้ให้ก าเนิดลูกหลาย
มนุษย์เพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์ให้อยู่ในโลกนี้ต่อไปอย่างไร เมื่อไปถามเหย่อเซ้า จึงได้รับค าแนะน าว่าให้ทั้งสองน าโม่หิน
ขึ้นไปบนยอดเขา โดยฝ่ายหญิงแบกซีกล่าง ส่วนฝ่ายชายแบกซีกบน แล้วให้ท าการเสี่ยงทายโดยกลิ้งลงจากเขาคนละ
ด้าน ถ้าโม่หินทั้งสองข้างลงมาประกบกันท่ีเชิงเขาก็ให้แต่งงานกันได้ เท่านั้นยังไม่พอ ให้ฝ่ายหญิงถือเข็มแล้วให้ฝ่าย
ชายโยนปลายด้ายดูว่าเข้ารูเข็มหรือไม่ ถ้าเข้าจึงสามารถแต่งงานกันได้ ทั้งสองจึงกลับมาท าตามค าแนะน า ปรากฏว่า
โม่หินทั้งสองข้างกลิ้งมาประกบกันที่เชิงเขาและปลายเส้นด้ายก็เข้ารูเข็มเช่นกัน จึงแต่งงานอยู่กินกันฉันสามีภรรยา 
จากนั้นเก้าหมิได้ตั้งครรภ์ เมื่อคลอดลูกออกมากลับพบว่าลูกตนมีลักษณะผิดปกติ คือ ไม่มีใบหน้า แขน และขา แต่
เป็นรูปทรงกลมเหมือนลูกโป่งที่อ่อนปวกเปียกกลิ้งไปมาเท่าน้ัน  
 เช่นเดียวกับการศึกษาของ ยิ่งยง เทาประเสริฐ (2549 : 7-8) กล่าวว่า ด้วยความโกรธของผู้เป็นพ่อ จึงใช้
มีดผ่าลูกของตนเอง ปรากฏว่าภายในมีลักษณะเหมือนเครื่องในของมนุษย์ เมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งสองจึงสับเป็นช้ิน ๆ 
โดยโยนส่วนหน่ึงลงล าห้วยแล้วเสกให้เป็นชาวพื้นราบ โยนอีกส่วนหนึ่งขึ้นบนภูเขาแล้วเสกให้กลายเป็นชนเผ่าต่าง ๆ 
ส าหรับในส่วนของชาวม้งได้สับย่อยออกเป็น 12 ช้ิน แล้วเสกให้เป็นแซ่ต่าง ๆ เพื่อให้ลูกหลานท่ีมีสกุลแซ่ที่ต่างกันให้
สามารถแต่งงานกันได้ และให้ก าเนิดลูกหลานที่สมบูรณ์เหมือนมนุษย์ ซึ่ง 12 แซ่ ได้แก่ 1) แซ่ว่าง 2) แซ่จาง หรือ 
แซ่หยาง 3) แซ่ม้าหรือแซ่มัว 4) แซ่ย่าง 5) แซ่โซ้งหรือม้งเมาะ 6) แซ่ท่อหรือแซ่ท้าว 7) แซ่เล้าหรือม้งกือ 8) แซ่ค้าง
หรือแซ่จ๋าวหรือม้งปลัว 9) แซ่กือ 10) แซ่หาญ 11) แซ่ลีหรือม้งจาย และ 12) แซ่เฮ้อ การแบ่งสายตระกูลแซ่เหล่านี้
ส่งผลต่อกฎจารีตที่ส าคัญ คือ ชาวม้งจะห้ามการแต่งงานในสายสกุลแซ่เดียวกันอย่างเด็ดขาด เพื่อหลีกเลี่ยงความ
ผิดปกติของลูกที่จะเกิดมา โดยออกกุศโลบายว่าการแต่งงานในแซ่เดียวกันจะท าให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุข อยู่อย่าง
ล าบาก ถึงจะอยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันก็ตาม ให้ถือเสมือนเป็นพ่ีเป็นน้องร่วมสายเลือดบิดามารดาเดียวกัน  
 นอกจากนี้ พิธีบ าเพ็ญกุศลศพของชาวม้ง มีรายละเอียดของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ม้งกับชาว
จีน เช่นกัน นั่นคือ การออกศึก (Tsa Rog) และกับการท าพิธีไม่ให้ชาวจีนแย่งชิงของมีค่า (Ua Suav Huas) ของ
ผู้ตายก่อนที่จะฝังศพ รูปแบบพิธีกรรมที่เริ่มจากการที่หมอแคนเป็นผู้เป่าแคนน าขบวน แล้วตามด้วยคนถือหน้าไม้ 
คนถือปืน คนเป่าเขาควายหรือกระบอกไม้ไผ่และวัสดุอื่น ๆ ที่จ าเป็น แล้ววนไปรอบ ๆ บ้านที่มีศพ ถ้าผู้ตายเป็น
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ผู้ชายก็จะวน 9 รอบ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะวนเพียง 7 รอบ และมีหมอแคนอีกคนหนึ่งเป่าท าพิธีอยู่ในบ้าน แต่จะ
ออกมาคอยรับหมอแคนคนข้างนอกบ้านท่ีประตูบ้าน ส่วนคนถือปืนก็เดินไปยิงปืนไป คนถือเขาควายหรือกระบอกไม้
ไผ่ก็เป่าไปใช้ไม้เคาะตีไป ส่งเสียงอึกทึกครึกโครมไปรอบ ๆ หมู่บ้าน ซึ่งในสมัยอดีตนั้นการท าเช่นนี้เพื่อเป็นการลวง
ข้าศึกว่าให้เข้าใจว่าชาวม้งมีความพร้อมที่จะออกศึกตลอดเวลา ท าให้ไม่กล้าเข้ามารุกราน  
 นอกจากนี้เมื่อสมัยที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศจีนนั้น เกิดสงครามครั้งใหญ่ระหว่างกลุ่มชาวม้งขาวกับชาวจีน 
การสู้รบในครั้งนั้นด าเนินไปอย่างยืดเยื้อ โดยชาวม้งเป็นกลุ่มที่ถูกชาวจีนเข้าปิดล้อม ระหว่างการสู้รบนั้นเอง ผู้น า
ของชาวม้งได้ล้มป่วยและเสียชีวิตลง เพื่อไม่ให้ฝ่ายข้าศึกรู้เรื่องนี้ ทหารม้งจึงจัดก าลังออกลาดตระเวนรอบ ๆ ชุมชน
ของตนตามปกติ โดยที่มีคนถือปืน ถือดาบ ถือหน้าไม้ เขาควาย และอาวุธอ่ืน ๆ ไปด้วย เมื่อข้าศึกเห็นการเคลื่อนไหว
อย่างสม่ าเสมอดังกล่าว จึงไม่กล้ายกทัพเข้าประชิดเมืองและได้ล่าถอยกลับไปในท่ีสุด ท าให้ไม่มีใครเข้ามาก่อกวนใน
การจัดพิธีศพของผู้น าของชาวม้ง ฉะนั้นขั้นตอนของพิธีจึงได้รับการสืบทอดต่อ ๆ กันมาจนกระทั่งทุกวันน้ี 
 ในประเด็นนี้ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (2547) ได้ระบุบทสวดช้ีน าทางคนตายเพิ่มเติมว่า ครั้งหนึ่งนาน
มาแล้วมีหญิงโสดชาวม้งคนหนึ่งนั่งปักผ้าอยู่บนลานหินที่ชายป่าใกล้หมู่บ้าน ด้วยความว้าเหว่หัวใจ (Kho siab) นาง
จึงคร่ าครวญออกมาเป็นบทเพลงแห่งรัก ขณะนั้นมีหมูป่าตัวหนึ่งออกมาจากป่าตามเสียงเพลงไปจนพบต้นเสียง ท า
ให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างนางกับเจ้าหมูป่าขึ้น ไม่นานนางก็ได้ตั้งครรภ์ขึ้น ด้วยความกลัวว่าจะถูกนินทาจาก
ชาวบ้าน และเกิดความอับอายกับลูกที่ก าลังจะเกิดมา นางจึงฆ่าหมูป่าตัวนั้นแล้วน าไปฝังทิ้งที่ใต้ตอไม้เหนือหมู่บ้าน  
 เมื่อนางให้ก าเนิดลูกน้อยมาเป็นมนุษย์ จึงตั้งซื่อว่า “จื้อช่อ” (Tswb Tshoj) ด้วยความที่เป็นเด็กก าพร้าพ่อ 
เมื่อโตขึ้นเขาจึงไปรับจ้างเลี้ยงวัวและม้าให้กับชาวจีน การที่เขาต้องพาสัตว์เลี้ยงไปดื่มน้ าในสระกลางทุ่งหญ้าทุกวัน 
ท าให้เขาได้พบและใกล้ชิดกับเจ้าวัวน้ า (Xib Nyuj) ที่อยู่ในสระตัวหนึ่ง ถึงขนาดสามารถไปจับและขึ้นไปขี่มันได้ วัน
หนึ่งนายจ้างมาเห็นเข้า ด้วยความเช่ือว่าเจ้าวัวน้ าเป็นสัตว์ที่จะบันดาลโชคลาภให้ขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตถึงระดับกษัตริย์
ได้ เขาจึงออกอุบายให้จื้อช่อน าเอาถุงเถ้ากระดูกของบรรพบุรุษของตนไปให้เจ้าวัวน้ ากิน แต่จื้อช่อเองก็ล่วงรู้เรื่องนี้
เช่นกัน จึงกลับมาหาเถ้ากระดูกของพ่อตนเอง เมื่อกลับมาถามแม่กลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมบอกความจริง เมื่อนางได้ฟัง
เหตุผลและทนการอ้อนวอนไม่ไหวจึงความจริงไปและบอกจุดที่นางเอาไปฝัง จื้อช่อจึงไปขุดเอากระดูกของพ่อมาบด
ใส่ถุงเล็ก ๆ 
 วันรุ่งขึ้น เขาแอบน าถุงเถ้ากระดูกของพ่อไปด้วย ที่สระน้ า เมื่อเห็นเจ้าวัวน้ าโผล่ขึ้นมาอาบแดดที่ขอบสระ
ดังเช่นทุกวัน เขาจึงเอาถุงเถ้ากระดูกของพ่อท าทีจะโยนใส่ปากเจ้าวัวน้ ากลับไม่ยอมอ้าปาก เมื่อท าท่าจะโยนถุงของ
นายจ้างเจ้าวัวน้ ากลับอ้าปากกว้าง ขณะที่อ้าปากค้างอยู่นั้น จึงตัดสินใจโยนถุงของตัวเองเข้าไปในปาก แต่ปรากฏว่า
ถุงเถ้ากระดูกเข้าไปในท้องแล้วก็ไหลออกทางก้นของเจ้าวัวน้ าทันที ตอนเย็นเขาจึงกลับมาบอกนายจ้างว่าเอาถุงเถ้า
กระดูกไม่ยอมอยู่ในท้องจะท าอย่างไรดี นายจ้างจึงบอกว่าเมื่อโยนเข้าปากแล้วให้รีบเข้าไปตบที่ก้นสามที แล้ว
กลับมาตบที่ปากอีกสามทีถุงเถ้ากระดูกก็จะค้างอยู่ในท้อง  
 วันถัดมาเขาได้ท าตามค าแนะน าพบว่าได้ผลจริง ๆ โดยท าท่าจะโยนของนายจ้างให้วัวน้ ากินก่อนเมื่อมันอ้า
ปากจึงโยนของตนเองลงไปแทน แล้วรีบไปตบที่ก้นและปาก ในขณะที่เจ้าวัวน้ าก าลังหันหลังกลับลงไปในน้ าจึงโยนถงุ
ของนายจ้างตามไป ปรากฏว่าไปติดอยู่ท่ีเขาข้างหนึ่งของเจ้าวัวน้ า เขาจึงปิดเรื่องนี้ไว้เ  
 ต่อมาเมื่อจื้อช่อมีโอกาสไปร่ าเรียน ก็เป็นคนที่ฉลาดและเก่งกว่าใคร ๆ  ในห้องเรีน ด้วยความเฉลี่ยวฉลาด
ของเขาในที่สุดเมื่อเติบใหญ่ก็ได้รับการยอมรับและขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศ เมื่อเขาปกครองได้ระยะหนึ่งก็ถูก



 

 

  

  
334 

ชาวจีนออกอุบายแย่งชิงต าแหน่ง โดยตกลงกันว่าให้ปลูกต้นไม้คนละต้น แล้วดูว่าวันรุ่งข้ึนของใครออกดอกจะได้เป็น
กษัตริย์ เมื่อทั้งสองปลูกต้นไม้ด้วยกันในตอนเย็นแล้ว ก่อนฟ้าสางชาวจีนแอบลุกขึ้นมาดู พบว่าต้นไม้ของ จื้อช่อเริ่ม
แตกดอก จึงท าการแอบขุดแล้วสลับกับของตน เมื่อได้เวลานัดหมาย ทั้งสองฝ่ายไปดูต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้พบว่า ของ
ชาวจีนมีดอก แต่ของจื้อช่อ (ชาวม้ง) ไม่มี เขารู้อยู่แก่ใจว่าต้นไม้ของตนเองถูกขุดและสับเปลี่ยนไป แต่ก็หาเหตุผลมา
สู้กับชาวจีนไม่ได้ ในที่สุดจึงยอมลงจากต าแหน่งกษัตริย์แล้วให้ชาวจีนเป็นแทน  
 อย่างไรก็ตาม ด้วยคุณงามความดีที่จื้อช่อมีต่อประเทศชาติ เมื่อจื้อช่อเสียชีวิตลงนั้นชาวจีนได้จัดพิธีศพให้
อย่างสมเกียรติ แต่ความมีใจอันไม่ประสงค์ดขีองชาวจีนยังมีอยู่ จึงได้ใช้แผ่นเหล็กท าเป็นหีบศพและแผ่นหินมาปหูลมุ
ฝังศพ เพื่อป้องกันมิให้จื้อช่อกลับมาเกิดใหม่ได้อีก หรืออย่างน้อยก็ต้องใช้ระยะเวลาเป็นร้อยเป็นพันปี จึงจะสามารถ
ท าให้เหล็กสึกกร่อนลงได้ 
 สรุปได้ว่า อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ต านาน” พบว่า ชาวม้งมีกระบวนการสร้าง และสืบ
ทอดความมีตัวตน ผ่านการบ าเพ็ญกุศลศพ ด้วยวิธีการเล่าเรื่องราวปากตอ่ปาก (Oral Tradition) จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีก
รุ่นหนึ่ง และจากบทสวดชี้น าทางคนตาย คือ กระบวนการผลิตซ้ า (Reproduction) ทางอัตลักษณ์ ส่งผลต่อการซึม
ซับความรู้สึกนึกคิด และการสร้างอุดมการณ์ของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์ มีรากเหง้า มีความเช่ือ
ร่วมกัน (เหย่อเซ้า) โดยกระบวนการ “สื่อสาร” เรื่องเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์ที่เกิดจากการบ าเพ็ญกุศลศพ ผ่าน
สมาชิกใหม่ของตนเอง จนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติของกลุ่มตนเอง อย่างไรก็ดี ในแต่ละยุคสมัยนั้นมีการทบทวนถึง
ความไม่เหมาะสมของพิธีกรรมที่ปฏิบัติต่อกันมายาวนาน โดยประกอบพิธีกรรมมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุค
สมัย และมีความสอดคล้องกับกระแสโลกสมัยใหม่อย่างเหมาะสม และสามารถตอกย้ า และสืบทอดจิตส านึกทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical Consciousness) พร้อมกับการแสดงตัวตนบนพื้นที่ได้อย่างมั่นคง  
 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้งผ่าน “ต านาน” บทสวดช้ีน าทางคนตาย 
โดยใช้เทคนิคการอธิบาย “ระบบสังคม” และหน้าท่ีพื้นฐาน 4 ประการ มีรายละเอียด ดังน้ี  
  2.1 การปรับตัว พบว่า อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ในพิธีบ าเพ็ญกุศลศพของชุมชนม้ ง (ภาพ
อดีต) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดความสัมพันธ์ทางสังคม โดยระบบอาวุโสของสายสกุลแซ่ (ชายเป็นใหญ่) บน
พื้นฐานของความเช่ือที่เกิดจากเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ ที่บอกถึงรากเหง้าของความมีตัวตน ผ่านบทสวดช้ีน าคน
ตาย ส่งผลต่อการประกอบพิธีกรรมแบบดั้งเดิม เช่ือมโยงเข้ากับระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน และคนกับ
วิญญาณบรรพบุรุษ และยังคงมีการรักษาอัตลักษณ์ทางการแต่งกายให้กับผู้ตายแบบดั้งเดิม ในชุด “เค้าลัวเล่า” และ
ถักรองเท้าจากใยกันชงให้กับผู้ตายอีกหน่ึงคู่ ส าหรับใส่เดินทางไปหาบรรพบุรุษ   
    2.2 การบรรลุเป้าหมาย พบว่า บทสวดช้ีน าทางคนตาย คือ สื่อระหว่างคนเป่าแคน คนตีกลอง 
และวิญญาณของผู้ตาย จะได้กลับไปหาบรรพบุรุษของตนเอง เป็นการเล่าเรื่องว่า ผู้ตายเป็นใคร มาจากที่ไหน จะได้
เดินทางกลับได้ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้ คือ ยุทธวิธีการสร้างส านึกร่วมต่ออุดมการณ์ของความเป็นกลุ่มเครือญาติที่มี
วิญญาณบรรพบุรุษเดียวกันมาอย่างยาวนาน และการบ าเพ็ญกุศลศพ ได้แสดงถึงความมีตัวตน ที่คนรุ่นปัจจุบันได้ท า
ให้คนรุ่นอนาคตได้เห็น เพื่อเป็นการส่งสารต่อคนรุ่นอนาคต จะต้องร่วมกันรักษา และสืบทอดมรดกของพิธีบ าเพ็ญ
กุศลศพให้คงอยู่ตลอดไป รวมถึงการรักษาอัตลักษณ์เฉพาะ คือ การแต่งกาย การเป่าแคน การตีกลอง และการฆ่าวัว  
 2.3 บูรณาการ พบว่า ชุมชนได้ให้ความส าคัญกับระบบคุณค่าแบบดั้งเดิมในพิธีบ าเพ็ญกุศลศพ ซึ่งครั้งหนึ่ง
ญาติของผู้ตาย จะน าศพวางไว้บนม้าผี (ความสูงระดับอก) ท าให้ผู้ร่วมงานได้เห็นภาพท่ีดูแล้วไม่น่ามองและเกิดความ
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กลัวได้ แต่ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ กล่าวคือ ได้มีการน าโลงเย็น (สมัยใหม่) มาใช้ ซึ่ง
มีความสะดวกและสามารถเก็บรักษาศพไว้ได้นาน โดยไม่ส่งกลิ่นออกมา และสิ่งส าคัญ คือ จะท าให้ผู้ที่มาร่วมแสดง
ความเสียใจไม่เกิดความกลัว แต่อย่างไรก็ตามสิ่งส าคัญของการรักษาอัตลักษณ์ คือ โลงศพจะต้องวางอยู่บนม้าผี ซึ่ง
เป็นวิถีแบบดั้งเดิม  
 ส าหรับขั้นตอนในการน าผู้ตายไปท่ี “เฉอ ฉี่อ ฉาง” (สุสาน) น้ันจะมีคนเป่าแคนน าหน้า ตามด้วย คน ถือ
ดาบ ถือหน้าไม้ และถือไฟ (เป็นสะใภ้คนโต) ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ คือ เป็นการป้องกันมิให้ชาว
จีนมาแย่งชิงของมีค่าของคนตายก่อนที่จะฝังคนตาย และการลวงข้าศึกมิให้ยกกองทัพเข้ามาโจมตี แสดงให้เห็นถึง
การบูรณการความเชื่อแบบดั้งเดิม หรืออาจกล่าวได้ว่า “ต านาน” ได้ท าหน้าที่ส่งสารจากคนรุ่นอดีต เพื่อที่จะให้คน
รุ่นปัจจุบันได้ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ พร้อมกับส่งมอบมรดกการบ าเพ็ญกุศลศพให้กับคนรุ่นอนาคต โดย
วิธีการท าให้ดู และแสดงให้เห็น   
 ในประเด็นเกี่ยวกับการฆ่าวัว ณ สุสาน ชาวม้งได้บูรณาการเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัวและม้าปีศาจ (Nyuj ciab, 
Nees ciab) มากินมนุษย์จนใกล้จะสูญพันธุ์ บรรพบุรุษม้งในสมัยนั้นจึงกลับไปกราบทูลและขอค าปรึกษาจากเหย่อ
เซ้า และได้ส่งพญารามสูร (Yawm Xob) ลงมาส่งเสียงร้องค ารามเป็นฟ้าร้องเพื่อข่มขู่ และใช้ขวานหินท าฟ้าผ่าเพื่อ
ลงโทษวัวและม้าปีศาจดังกล่าว พร้อมกับจับในส่วนท่ีเหลือแล้วใช้เชือกผูกเอาไว้ด้วยการเจาะรูจมูก (Chaws neswg) 
เพือ่ท าให้เช่ือง ดังนั้น “วัว” จึงเป็นวิถีผลิตที่เกี่ยวข้องกับพิธีบ าเพ็ญกุศลศพ นับแต่นั้นมา 
 การฆ่าวัว เป็นการบูรณาการเช่ือมโยงกับวิถีวัฒนธรรมในประเด็น ระบบผลิตที่เกิดจาก “ต านาน” ส่งผล
ต่อวิถีชาวม้งทุกครัวเรือนต้องเลี้ยงวัว เพื่อใช้ในการบ าเพ็ญกุศลศพ อันเป็นระบบคุณค่าที่แสดงออกถึงความกตัญญู
ของลูกที่พึงกระท าต่อบุพการี (พ่อและแม่) เพื่อเป็นการรักษาสมดุลทางด้านจิตใจ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
ความเชื่อ (วิญญาณบรรพบุรุษ) และสุดท้าย คือ ระบบความสัมพันธ์ ระหว่างคนท่ีมาแสดงความเสียใจ เปรียบเสมือน
เครือญาติ และการร่วมรับประทานอาหารของผู้ที่มาร่วมงาน คือ การสานสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน      
 2.4 การรักษาแบบแผน จาก “ต านาน” กล่าวว่า ชาวม้งจึงออกเดินทางไปพบเหย่อเซ้า เพื่อขอหนังสือมา
ประกอบพิธีเกี่ยวกับคนตาย แต่ถูกหนูกันขาดหมด เหย่อเซ้า บอกให้ชาวม้งคิดหาวิธีเอง ดังนั้น ชาวม้งจึงท าแคนและ
กลองขึ้นมาใช้เป็นส่วนประกอบ ส าหรับการแต่งกายของคนตาย จะต้องแต่ชุดยาวหรือชุดคนแก่ “เค้าลัวเล่า” (เป็น
ชุดเดียวกับชุดเจ้าสาว ที่หญิงชาวม้งทุกคนจะเก็บไว้ใส่อีกครั้งในวันท่ีจากโลกนี้) และผู้ที่เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจ
กับผู้ที่เสียชีวิตนั้นต้องแต่งกายอย่างสุภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นชาวม้ง สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด คือ 
ระบบคุณค่าที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ที่แสดงออกถึงความผูกพัน เพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ของตนเอง  
 ในประเด็นเรื่อง เก้าหมิกับเจ่าหนู่ (Nhauj Mim, Nraug Nus) สองพี่น้องแต่งงานกัน เมื่อลูกที่เกิดออกมา
ผิดปกติ คือ ไม่มีใบหน้า ไม่มีแขน และไม่มีขา แต่เป็นรูปทรงกลมเหมือนลูกโป่งที่อ่อนปวกเปียก กลิ้งไป กลิ้งมา
เท่านั้น กลายเป็นกฎจารีตทางสังคม คือ ห้ามแต่งงานในสายสกุลแซ่เดียวกันอย่างเด็ดขาด โดยออกอุบายว่า จะท า
ให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุข อยู่อย่างล าบาก ถึงจะอยู่ต่างที่ ต่างถิ่นกันก็ตาม ให้ถือเสมือนเป็นพี่เป็นน้องร่วมสายเลือดพ่อ
แม่เดียวกัน 
 สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์พบว่า ระบบสังคมและการท าหน้าที่พื้นฐานบนความสัมพันธ์ในอัตลักษณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ต านาน” บทสวดช้ีน าทางคนตาย ที่เกิดจากความเช่ือแบบดั้งเดิม (ศาสนาวิญญาณ) 
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มาเป็นกลไกการก าหนดพฤติกรรมการบ าเพ็ญกุศลศพ และเราเรียกสิ่งนี้ว่า “หน้าท่ี” และเมื่อพิจารณาหน้าท่ีพื้นฐาน 
จะมีการอธิบายถึงสายสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุม้งได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเช่ือมโยงถึงวิถีชีวิตใน
เรื่องของ ระบบผลิต คือ ผลิตชุดความรู้อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รูปแบบการบ าเพ็ญกุศลศพที่ให้ความส าคัญกับ 
“ความกตัญญู” ระบบความสัมพันธ์ คือ กลุ่มเครือญาติที่เข้ามาร่วมงาน มีการแสดงออกถึงความรัก และความห่วง
หา พร้อมแสดงพลังของความเป็นกลุ่มเครือญาติด้วยแรงกายและทรัพย์ (อาหาร) ร่วมกันการบ าเพ็ญกุศลศพ ให้กับ
คนตาย และ ระบบคุณค่า คือ การส่งมอบอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ให้กับคนรุ่นอนาคต ซึ่งเป็นกระบวนการตอก
ย้ าจิตส านึกร่วมทางประวัติศาสตร์ (Historical Consciousness) ของกลุ่มชาติพันธ์ุม้งท่ีมีรากเหง้ามาอย่างยาวนาน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. แหล่งก าเนิดของชนชาติเหมียวมีความสัมพันธ์กับ “ซานเหมียว” และ “หนานหมาน” ในยุคดึกด าบรรพ์ 
คือ ตั้งแต่ประมาณ 5,000 ปีก่อน บรรพบุรุษชาวเหมียวหรือม้งน่าจะมาจากชนเผ่าที่เรียกตัวเองว่า “จิวลี่” ตั้งถิ่น
ฐานอยู่ในพื้นที่ราบภาคตะวันออกของจีน บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าเหลือง และแม่น้ าแยงซี โดยมีจีหยู่ (Chi You/Txiv 
Wawg) จากนั้นชาวเหมียวจึงได้อพยพลงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เข้าสู่บริเวณทะเลสาบต้งถิน (Dong Ting) 
มณฑลหยูนาน สอดคล้องกับ จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, (2551 : 60) กล่าวถึงหน้าที่ของประวัติศาสตร์สามารถ
น ามาอธิบายว่า “เราคือใคร บรรพบุรุษของเราเป็นใคร” มีการอธิบายถึงสถานการณ์ และสถานภาพของคนกลุ่มต่าง 
ๆ ในสังคมที่สูงต่ า ไม่เท่ากันเพราะเหตุใด รวมไปถึงบทบาทในฐานะที่เป็น “บทบัญญัติ” แนวทางในการประกอบ
อาชีพต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มชนที่แตกต่างกัน มนุษย์จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ผ่านการรับรู้ จึงมีรูปแบบการรับรู้ และ
วัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดความหมาย  โดยส่งผ่านทางประสบการณ์ของมนุษย์ ข้ึนอยู่กับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ 
 อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ต านาน” คือ กระบวนการสร้างและสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมในการบ าเพ็ญกุศลศพ มีการผลิตซ้ า (Reproduction) พิธีกรรม ที่แสดงถึงความมีตัวตน ส่งผลต่อการซึม
ซับความรู้สึกนึกคิด และการสร้างอุดมการณ์ของความเป็นอัตลักษณ์ โดยถ่ายทอดเรื่องเล่าที่เกิดจากภาพอดีต ผ่าน
สมาชิกใหม่ของตนเองในแต่ละรุ่น สอดคล้องกับ วสันต์ ปัญญาแก้ว (2559 : 50) กล่าวว่า อัตลักษณ์ มีความเชื่อมถึง 
“ความเป็นปัจเจก” ที่เช่ือมต่อกับระบบสังคม เป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ (Symbols) เพราะการแสดงออกซึ่ง
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับมิติ “ภายใน” ของความเป็นตัวเราอย่างมาก ทั้งในด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และ
สอดคล้องกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (2547 : 64-67) ระบุว่า กระบวนการและเนื้อหาในการสร้าง และสืบทอด
ความเป็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ม้ง ในการบ าเพ็ญกุศลศพ ผ่าน “ต านาน” เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ คือ 
กระบวนการสร้าง และ สืบทอดอัตลักษณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อความเป็นตัวตน และเป็นกลไกในการซึมซับ และ
สามารถสร้างความตระหนักในอุดมการณ์ของความเป็นชาติพันธุ์ของตนเองต่อสมาชิก และต้องการแยกความเป็น 
“เขา เป็น เรา” ให้ชัดเจน 
 2. ระบบสังคมและการท าหน้าที่พื้นฐานที่ให้ความส าคัญกับอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน 
“ต านาน” บทสวดช้ีน าทางคนตาย สอดคล้องกับ ศิริพร ณ ถลาง (2557 : 366, 377-378) กล่าวว่า เรื่องเล่าทาง
ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม จะเกี่ยวข้องกับผู้มีอ านาจเหนือธรรมชาติ ที่ท าให้ “มนุษย์” ต้องประกอบ
พิธีกรรมตามความเช่ือ เพื่อใช้ในการสร้างขวัญ ก าลังใจ และให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของวิถีด ารงอยู่ และประวัติศาสตร์
วิถีชุมชน คือ กระบวนการเปิดพื้นท่ีทางสังคมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ของตนได้มีที่ยืน 
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 ในประเด็น เรื่อง เก้าหมิกับเจ่าหนู่ (Nhauj Mim, Nraug Nus) สองพี่น้องแต่งงานกัน เมื่อลูกที่เกิดออกมา
จะมีความผิดปกติ เป็นสิ่งที่เกิดจากส านึกร่วมทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวข้องกับระบบความสัมพันธ์กลุ่มเครือญาติได้
อย่างเป็นระบบ พร้องทั้งส่งมอบมรดกทางวัฒนธรรมให้กับชาวม้งรุ่นอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับ ศิริพร ณ 
ถลาง (2557 : 366, 377-378) กล่าวว่า “ต านาน” คือ กระบวนการอธิบายก าเนิด และอัตลักษณ์ของกลุ่มชน 
(Myth of Origin) และบทบาท และสถานภาพ เพื่อให้คนในสังคมที่มีความเช่ือแบบดั้งเดิมหรือสังคมประเพณี โดย
ใช้เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มาอธิบายกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง ตนเป็นใคร มีก าเนิดอย่างไร พร้อมกับก าหนด
รูปแบบการจัดความสัมพันธ์ของสายสกุล (แซ่) ที่สมาชิกในกลุ่มจะต้องประพฤติปฏิบัติ ซึ่งเปรียบเสมือน “จารีต” 
ของกลุ่มตนเอง   
 การอธิบายถึงสายสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเช่ือมโยงถึงวิถี
ชีวิตในเรื่องของ ระบบผลิต ระบบความสัมพันธ์ และ ระบบคุณค่า คือ การส่งมอบอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ให้กบั
คนรุ่นอนาคต สอดคล้องกับ ศิริพร  ณ ถลาง, (2557 : 364) กล่าวว่า ทฤษฎีบทบาทหน้าที่นิยม มองว่าวัฒนธรรม
ส่วนต่าง ๆ ในสังคมมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ทางด้านความมั่นคงของ
สังคม และความมั่นคงทางด้านจิตใจ ในสังคมประเพณี พิธีกรรมมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ถึง 2 
ด้าน คือ ท้ังด้านสังคมและทางด้านจิตใจ 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปถอดบทเรียนเพื่อเป็นสื่อในการส่งเสริมและน าเสนออัตลักษณ์ทาง

ประวัติศาสตร์ชาวม้ง ให้กับผู้ที่มีความสนใจด้านสังคมวิทยาหรือบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างการยอมรับและความเข้าใจ
อันดีต่อกันในความหลากหลายทางเช้ือชาติ ความเชื่อและวัฒนธรรม น าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวและอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุขสืบไป 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาการทอผ้าแบบดั้งเดิมในวิถีวัฒนธรรมการแต่งกายจากใยกันชง  

 2. กลุ่มชาติพันธ์ุในพื้นที่จังหวัดตาก มีอัตลักษณ์ประเพณีที่ดีงามและมีชุดความรู้แบบดั้งเดิม ควรมีการ
ศึกษาวิจัย เรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านประเพณี ตามปีปฏิทินกลุ่มชาติพันธ์ุม้งแบบมีส่วนรว่ม” 
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