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เรื่อง ชนเผามง อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับชนเผามง อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่ง

ประกอบดวย 3 หมูบาน ไดแก หมูบานตลาดมง ตําบลคลองลานพัฒนา หมูบานใหมชุมนุมไทร ตําบลโปงน้ํารอน

และหมูบานป าคา ตําบลโปงน้ํารอน ชนเผามงในอําเภอคลองลาน  มีการประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรม พืช

เศรษฐกิจสําคัญ ไดแก มันสําปะหลัง ขาว อาชีพรองคือการคาขาย และมีกลุมอาชีพเสริมในหมูบาน เชน กลุม

เกษตรพัฒนา กลุมปักผาชาวเขา กลุมตีมิด เป็นตน

         ชนเผามงเป็นกลมุชาตพินัธุหน่ึงที่มีถิน่ที่อยูในประเทศจนีและประเทศตาง ๆ ในเอเชยีอาคเนย คอื เวยีดนาม

พมา ลาว และประเทศไทย ชื่อชนเผาพื้นเมือง คือ“มง” ภาษามง “มง” ภาษาไทย “มง” ภาษาอังกฤษ

“Hmong”  มงในประเทศไทยแบงออกไดเป็นสองกลุมใหญๆคือ มงขาว เรียกตนเองวา "มง เดอว" (Hmong

Daw/Hmoob Dawd) และมงเขียว เรียกตนเองวา "มง จัว๊" (Hmong Njua/ Moob Ntsuad)
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ความเป็นมาชนเผามง

         ชนเผามง (Hmoob/Moob) เป็นสาขาหน่ึงของชนชาติจนี  มีภมูลิาํเนาเดมิอยูในมณฑลไกวเจา มณฑลฮนูาน

และอพยพเขาอยูในมณฑลกวางสีและมณฑลยูนนานกวา 500 ปีมาแลว เลากันวาชนเผามงอาศัยอยูบนเขาทาง

ทิศใตของมองโกเลีย และเคลื่อนยายเขามายังแผนดินตอนกลางของประเทศจีนมีอาณาจักรและกษตัริยปกครอง

เป็นของตนเอง ชาวจีนเคยเรียกวาชนชาติฮัน่

         ชาวจนีตอนใตไดแบงชนชาติที่ไมใชชาวจนีออกเป็น 3 ชาติ คอื พวกโล-โล, ฉาน (ไทย) กบั ชนเผามง ชนเผา

มงแถบแมน้ําแยงซีเกียงสรางโรงเรือนครอมที่ดินฝากอดวยดินดิบ มีเตาไฟกลางหองปลูกขาวโพด ขาวฟาง ขาว

ไร ถัว่ ฯลฯ เลีย้งหมู เลีย้งไก เวลารับประทานอาหารนัน้จะใชตะเกียบมีกระบะไมใสขาวตัง้ไวบนโตะ หมอสอน

ศาสนาชาวอเมริกันไดพบปะกับชนเผามง, ชาวโล - โล และชาวปายีเป็นจํานวนมาก (บุญชวย ศรีสวัสดิ ์, 2545,

หน า 20 - 421)

         ชนเผามงในมณฑลยูนนานแบงออกไดเป็น 7 กลมุยอย ไดแก ชนเผามงเดอ (Hmoob Dawd) ชนเผามงจัว๊ะ

(Hmoob Ntsuab) ชนเผามงชื้อ (Hmood Swb) ชนเผามงเป  (Hmood Peg) ชนเผามงเซา (Hmood Xauv) ชน

เผามงซัว (Hmood Sua) และชนเผามงปัว (Hmood Pua) ปัจจุบันมีการแบงกลุมชนเผามงโดยนําเอาความแตก

ตางของการแตงกายและสําเนียงภาษามาเป็นเครื่องจําแนก  สําหรับในประเทศไทยมีเพียงสองกลุมยอย คือ ชน

เผามงขาวหรือชนเผามงเดอะ (Hmoob Dawd) และชนเผามงดําหรือชนเผามงเขียว บางทีก็รูจักกันในชื่อชนเผา

มงน้ําเงินหรือชนเผามงลาย  ซึ่งพวกเขาเรียกตัวเองวา ชนเผามงจัว๊ะ (Hmoob Ntsuab) มีแนวคิดซึ่งเป็นการสัน

นิฐานเกี่ยวกับแหลงกําเนิดชนเผามง ดังน้ี

         แนวคดิที่หน่ึง โดยบาทหลวงชาวฝรัง่เศส นิกายโรมนัคาธอลิก ชื่อ ซาวินา สนันิฐานวาบรรพบรุษุของ ชนเผา

มงนาจะอพยพมาจากดินแดนขัว้โลกเหนือ เขามาทางตอนเหนือของประเทศจีนสูดินแดนมองโกเลียลงมาทางใต

ของจีนเขาสูดินแดนที่ปัจจุบันเป็นรอยตอของประเทศจีน เวียดนาม ลาว ไทย และพมา เพราะมีตํานานที่ชนเผา

มงไดเลาวาที่นัน่เป็นดินแดนที่หนาวจัดและปกคลุมไปดวยหิมะ ในกลางวันนัน้เห็นพระอาทิตยเพียงหกเดือน

และไมเห็นอีกหกเดือน (Savina, 1924 อางถึงในประสิทธิ ์  ลีปรีชา 2548, หน า 5)

         แนวคิดที่สอง  ไดรับอิทธิพลจากตํานานของลาวกับจีน เนนถึงความคลองจองของชื่อสินชัยของลาวกับ

Xeem  Xais ของชนเผามง และคําวาชนเผามง ( Hmood /Mood) กับ มองโกเลีย (Muam- Nkauj Liag) ความ

เชื่อโยงทางวัฒนธรรมทัง้สามกลุม รวมถึงระบบตัวเขียนพาเฮา (Phaj Hauj)ในประเทศลาวกอนสิน้สุด ยุค

สงครามเวียดนาม (Bertrais, 1985 อางถึงในประสิทธิ ์  ลีปรีชา 2548, หน า 5)

         แนวคดิที่สาม องิหลกัจากฐานทางประวตัศิาสตรของจนีและตาํนานที่สบืทอดจากบรรพบรุษุเป็นหลกั ซึ่งเชื่อ

วาบรรพบุรุษชนเผามงอพยพมาจากชายฝ่ังทะเลทางดานตะวันออกของประเทศจีน หรือบริเวณทะเลเหลือง โดย

คอยๆ เคลื่อนยายทํามาหากินตามแมน้ําฮวงโห (แมน้ําเหลือง หรือ Dej - Nag)เขามาสูบริเวณที่ปัจจุบันเป็นภาค
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กลางของประเทศจีนซึ่งมีหลักฐานทางวัฒนธรรมของชนเผามงบางอยางที่เกี่ยวพันกับทะเลและแมน้ําเหลือง เชน

ลายผารูปกนหอย เสนตักขวางสองเสนบนลายกระโปรงของหญิง ชนเผามงจัว๊ะที่เป็นสัญลักษณของแมน้ําเหลือง

และแมน้ําแยงซีเกียง และภาษติกับตํานานชนเผามงเกี่ยวกับแมน้ําเหลือง (Vwj, 1997 อางถึงในประสิทธิ ์  ลี

ปรีชา 2548, หน า 5 - 6)

         จากแนวคดิที่เกีย่วกบัแหลงกาํเนิดของชนเผามง แนวคดิที่สามมีความนาเชื่อถอืไดมาก เพราะมีหลกัฐานทาง

ประวัติศาสตรของจีนและมีเอกลักษณในวิถีชีวิตประจําวันของชนเผามงที่สอดคลองกับบริบทสภาพแวดลอม ซึ่ง

ตามหลักฐานของจีนกลาววาแหลงกําเนิดของชนชาติ “เหมียว” มีความสัมพันธกับ “ซานเหมียว” และ “หนาน

หมาน” ในยุคดึกดําบรรพ คือประมาณ 5,000 ปีกอน นักประวัติศาสตรจีนสันนิฐานวา บรรพบุรุษชาวเหมียวหรือ

ชนเผามงนาจะมาจากสัมพันธมิตรชนเผาที่เรียกตัวเองวา “จิวลี่” ซึ่งตัง้ถิ่นฐานอยูในบริเวณที่ราบลุม

แมน้ําเหลืองและแมน้ําแยงซีเกียง มีจีเยอ  (Txiv  Yawg) เป็นหัวหน าและถูกผูนําชนเผาอีกฝ ายหน่ึง คือ หวงตี่

(Faj  Tim) ในปัจจุบันเขาใจกันวานาจะเป็นบรรพบุรุษของจีนนํากองกําลังเขาโจมตีและครอบครองพื้นที่ดังกลาว

จากนัน้ชาวเหมียวหรือชนเผามงจึงอพยพลงทางทิศตะวันตกเฉียงใตเขาสูทะเลสาบตงถิง (Dong Teng)

ทะเลสาบโปยาง (PoYang) แลวเคลื่อนยายเขาสูมณฑลเสฉวน กุยโจวในที่สุด

         การแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติกับการรุกรานของชาวมองโกล ชาวแมนจู และชาวฮัน่ ทําใหเกิดสงคราม

ระหวางชนเผามงกับผูรุกรานหลายครัง้ นอกจากนัน้นโยบายการสรางรัฐชาติและการขุดรีดภาษีจากรัฐบาลกลาง

และรัฐบาลทองถิ่น ทําใหชนเผามงทนไมไหวและไดลุกขึ้นกอการกบฏหลายครัง้ในประวัติศาสตรจีน ในแตละ

ครัง้ไดรับการปราบปรามอยางหนัก สงผลตอการอพยพของชนเผา   มงจากประเทศจีนเขาสูบริเวณภาคเหนือของ

ประเทศเวียดนาม ลาว ไทย และพมา

          ในดินแดนลานนาหรือภาคเหนือของประเทศไทย ชนเผามงเริ่มอพยพเขามาตัง้หลักแหลงระหวางชวงตอ

คริสตศักราช 1800 และ1900 โดยในบันทึกของชาวตะวันตกพบวามีชนเผามงตัง้หมูบานอยูในจังหวัดตากกอน

หน า ปี ค.ศ.1929  จากเอกสารของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนของรัฐบาลที่จัดตัง้ขึ้นในชุมชนชนเผามงแหง

แรกคือ ที่บานนายเลาตา  หมูบานชนเผามง อําเภออุงผาง จังหวัดตากเป็นโรงเรียนประชาบาล สังกัดกรมสามัญ

ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตัง้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2478 หรือ  ปี ค.ศ.1935 (ประสิทธ  ลีปรีชา, 2548 หน า 7)

         ชนเผามงในประเทศไทย ในปัจจบุนัมีประชากรทัง้สิน้ 124,211 คน โดยกระจายตวัอยูใน 12 จงัหวดั ทาง

ภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร จังหวัดนาน จังหวัดลําปาง จังหวัด

แมฮองสอน จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย สวนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีชนเผามงอยูในจังหวัดเลย โดยชนเผามงอาศัยอยูเป็นจํานวนมากในจังหวัดเชียงใหม

จังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน และจังหวัดเพชรบูรณ

         ลักษณะการตัง้ถิ่นฐานของชนเผามงในประเทศไทยจะนิยมตัง้หมูบานอยูในระดับความสูงประมาณ 1,200
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เมตรจากระดับน้ําทะเล เน่ืองจากความสูงในระดับน้ีเหมาะสําหรับการเพาะปลูกฝ่ิน ในอดีตนัน้ชนเผามงมักอพยพ

หมูบานบอยครัง้ เน่ืองจากปัญหาที่ดินทํากินขาดความอุดมสมบูรณ และปัญหาภัยสงครามทางการเมืองระหวาง

รัฐบาลไทยกับพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งการอพยพในแงหนีสงครามเป็นไปตามความตองการของรัฐเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและการแยงชินมวลชนตามนโยบายรัฐบาล (ยศ  สันตสมบัติ และคณะผูวิจัย, 2547 หน า 38 -

40) 

ชนเผามงในอําเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร

         นายพรมชาติ จิตชยานนท (สัมภาษณ, 1 พฤษภาคม 2561) กลาววา ชนเผามง อําเภอคลองลาน มีการ

อพยพเขามาตัง้ถิ่นฐาน ราวประมาณ ปี พ.ศ. 2518-2519 บางกลุมก็ยายเขามา ราวปี พ.ศ.2522 สวนใหญยาย

มาจากเขตรักษาพันธุสัตวป าทุงใหญนเรศวรและเขตรักษาพันธุสัตวป าอุมผาง จังหวัดตาก โดยทยอยการยายเขา

มาและรวมตัวกันเป็นหมูบานใหญในราวปี พ.ศ.2528 ปัจจุบันมีชนเผามงตัง้ถิ่นฐานอยูในอําเภอคลองลาน จํารวน

3 หมูบาน ไดแก

         1. บานตลาดมง

         2. บานใหมชุมนุมไทร

         3. บานป าคา

วิถีชีวิตของชนเผามง อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

การประกอบอาชีพ

         ประชากรสวนใหญประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกั อาชพีรองคอืการคาขาย การทาํเกษตรกรรมของชน

เผามงจะอาศัยแหลงน้ําจากธรรมชาติ ทําไร - ทํานา และเลีย้งสัตว พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก มันสําปะหลัง

ขาว เลีย้งสัตวและผลไมยืนตน การปลูกขาวโพด ผักตางๆ มีเป็นบางครอบครัว นอกจากน้ี ชนเผามงยังมีกลุม

อาชีพในหมูบาน เชน กลุมเกษตรพัฒนา กลุมปักผาชาวเขา กลุมการตีมิด และกลุมคาขาย อาชีพทัว่ไป เชน ชาง

ซอมรถยนต ชางซอมรถมอเตอรไซต ชางกอสรางเป็นตน

ระบบครอบครัวและญาติ

         ชนเผามงในอําเภอคลองลาน จะอาศัยอยูกันเป็นครอบครัวใหญ สวนใหญจะเป็นชนเผามงเขียวหรือชนเผา

มงดําเทานัน้ สวนชนเผามงขาวไมพบวามีการตัง้ถิ่นฐานในเขตอําเภอคลองลาน ตระกูลแซนัน้สามารถแบงได

เป็น 7 ตระกูลใหญๆ ไดแก 1) ตระกูลแซมา 2) ตระกูลแซยาง  3) ตระกูลแซกือ 4) ตระกูลแซจาง 5) ตระกูลแซ

โซง 6) ตระกูลวาง และ 7) ตระกูลแซหาง โดยตระกูลที่มีจํานวนน อยที่สุดคือตระกูลแซวางและตระกูลแซหาง

การแตงกาย
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         ชนเผามงมีการแตงกายที่เป็นเอกลกัษณเฉพาะ มีความสวยงามทัง้ลวดลายตาง ๆ บนผาและแบบของเสื้อผา

ในอดีตชนเผามงใชผาไหมดิบที่ผลิตเองมาปักเป็นลวดลาย ซึ่งชนเผามงคิดคนออกแบบเอง เมื่อมีการปักลวดลาย

เรียบรอย จะนํามาแปลรูปเป็นเสื้อผาที่จะสวมใสในปัจจุบัน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนบวกกับความเจริญกาวหน าทาง

ดานเทคโนโลยี ชุดชนเผามงในอําเภอคลองลาน มีการประดิษฐดวยชุดที่มีสีสวยงามมากขึ้นและมีรูปแบบที่ทัน

สมัยมากขึ้น การแตงกายในชีวิตประจําวันก็หันมาแตงแบบคนไทยพื้นราบแทน หรือบางครัง้จะใสเพียง เสื้อหรือ

กางเกงเทานัน้ การแตงกายดวยชุดชนเผามงน้ีจะใชในงานสําคัญๆ เทานัน้ เชน งานประเพณีปีใหม งานแตงงาน

เป็นตน

         ลักษณะเครื่องแตงกายแบบชุดชนเผามง อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

         ผูหญงิ เสื้อสีดาํแขนยาว ปลายแขนเสื้อมีการปักลวดลายสวยงาม ดานหน าจะผากลางปลอยสาบเสื้อทัง้สอง

ขาง แลวปักลวดลายพรอมตกแตงดวยผาสีตาง ๆ  มีการประดิษฐขึ้นหลายแบบ ผูหญิงจะใสกระโปรง ซึ่งชนเผา

มงดํานิยมทํากระโปรงดวยสีที่ฉูดฉาดพรอมกับใชผาพันนองขา มีผาปิดหน า เรียกวา “เซ” ชายผาปิดหน าจะผูก

เอวแลวปลอยชายไวดานหลัง

         ผูชาย ตวัเสื้อจะเป็นแบบเอวลอยดานหน าของเสื้อจะผากลางไมเทากนั ซึ่งดานขวามอืจะเหลอืเน้ือที่ของผา

เยอะกวาเพื่อที่จะปักทําเป็นมุมตาง กางเกงจะเป็นแบบเป ายานและขากวาง ชายกางเกงจะปักดวยลวดลายที่สวย

งาม

ที่อยูอาศัย

         อาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชร แบงเขตการปกครองยอยออกเป็น 4 ตาํบล ไดแก ตาํบลคลองน้ําไหล

ตําบลโปงน้ํารอน ตําบลคลองลานพัฒนา ตําบลสักงาม มีหมูบานทัง้หมด 68 หมูบาน ซึ่งมีหมูบานที่เป็นชนเผา

มงจํานวน 3 หมูบาน ไดแก

         1. หมบูานตลาดมง ตัง้อยูในเขตเทศบาลตาํบลคลองลานพฒันา อาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชร การ

คมนาคม มีเสนทางคมนาคมหลักลักษณะตาง ๆ ในตําบล ดังน้ี ตําบลคลองลานพัฒนา มีทางหลวงแผนดิน

หมายเลขที่ 1117 คือ ถนนคลองแมลาย - คลองลาน เป็นเสนทางหลักในการคมนาคมติดตอกับเมือง

กําแพงเพชรไดอยางสะดวก มีถนนหลักลาดยางติดตอกับ จังหวัดกําแพงเพชรและอําเภอคลองลานไดอยางสะ

ดวก

         2. บานใหมชมุนมุไทร อาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชร ตัง้อยูทางหลวงชนบทหมายเลข 4049 ตาํบล

โปงน้ํารอน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180 อยูหางจากตัวจังหวัดประมาณ 48.5 กม. ใชเวลาเดินทางตัว

จังหวัดประมาณ 1 ชัว่โมง 3 นาที อยูหางจากตัวอําเภอประมาณ 46.7 กม. ใชเวลาเดินทางตัวอําเภอประมาณ 1

ชัว่โมง 4 นาที
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         3. บานปาคา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร โดยจารีตประเพณีของชนเผามงนัน้จะสรางบานติดพื้น

ดินเพื่อความสะดวกของการประกอบพิธีกรรมตางๆ เน่ืองจากปัจจุบันมีความเจริญกาวหน าทางเทคโนโลยีมากขึ้น

และชนเผามงสวนมากก็ยายมาอาศัยอยูพื้นราบ โดยทางการอยูอาศัยรวมกัน จึงสงผลใหรูปแบบในการสรางบาน

ของชนเผามงอําเภอคลองลานเปลี่ยนแปลงไป มีทัง้บานที่สรางจากไมทัง้หลัง บานกึ่งไมกึ่งปูน และบานที่สราง

ดวยปูนทัง้หลัง มีทัง้แบบ ชัน้เดียวและแบบ 2 ชัน้ เหตุผลหน่ึงที่สําคัญ ถึงแมจะสรางบานแบบชัน้เดียวแตแบบ

บานก็จะตางไปจากสมัยกอน เพียงแตรักษาจารีตประเพณีตางๆไว ถึงจะไมรอยเปอรเซ็น การสรางบานของชน

เผามงในอําเภอคลองลาน นิยมหันมาปลูกบานแบบสมัยใหมกันมากขึ้น 

ของใชในชีวิตประจําวัน

         การตีมดี ชนเผามงมีความรูเรื่องการทาํมดีอยูมากมาย จะเหน็ไดวาชนเผามงในอาํเภอคลองลาน มีกลมุตีมดี

ซึ่งในแตละปีก็สรางรายไดใหกับคนในชุมชนไดไมน อย ลักษณะมีดจะไมเหมือนกับชนเผาอื่น ชนเผามงจะมีการตี

มีดตามสภาพการใชงาน ถาเป็นงานหนักตัวมีดก็จะมีลักษณะใหญ แตถาใชในการดายหญาจะทําดามมีดใหยาว

เพื่อสะดวกในการฟันหญา หรือถาตัดไมก็จะทําตัวมีดใหญขึ้น มีดของชนเผามง ไดแก มีดดามยาว (เมาจัว๊) เคียว

เกี่ยวขาว  ขวาน (เตา) เป็นตน

         ชนเผามงมีการทาํงานในไรหรอืในสวนตาง ๆ จงึมีการตีมดีใหเหมาะสมกบังาน เชน การตดัไมจะตองใชมดี

ดามยาว (เมาะจัว๊ะ) หรืออาจจะใชขวานก็ได สวนการทําอาหารจะใชมีดดามสัน้หรือมีดปลายแหลม สวนงานที่

หนักจะตองใชมีดที่มีขนาดใหญ เหมาะกับการใชงาน เป็นตน ของใชในชีวิตประจําวันของชนเผามงในสมัยกอน

เชน  มีดดามสัน้หรือมีดปลายแหลม (เจาะปลึ่อ) มีดดามยาว (เมาจัว๊) ขวาน (เตา) ปืนแกส (ปลอ-ยาง) ธนู (เนง)

กระบุง (เกอะ) กระดง (วาง) กระชอน (ซัวะจี้) หมอขาว (จู) ขัน (ฝ๋ึกเตา) กะทะ (เยีย) หมอเล็ก (เลาเกว) หมอ

ตําขนมมง (ดัง้จัว่) เครื่องรีดน้ําออย ซุมไก (เตอะคาร) เครื่องโมขาวโพด (แยะ) ครกกระเดื่อง (จู)

         ปัจจบุนั เมื่อยคุสมยัเปลีย่นแปลงไป มีความเจรญิกาวหน าทางเทคโนโลยีมากขึ้น ความทนัสมยัเขามาสูวถิี

ชีวิตของชนเผามงจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแลว ขาวของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน หลายสิ่งหลายอยางก็มี

การเปลี่ยนแปลงจากเดิม เครื่องใชแบบโบราณบางอยางก็เลิกใชไปบางแลว เชน หมอขาว (จู) ขันน้ําเตา (ฝ๋ึกเตา)

ครกกระเดื่อง (จู) เป็นตน 

ความเชื่อ

         ชนเผามงมีความเชื่อวาพธิีไสยศาสตรจะชวยใหวนิิจฉัยโรคไดและทาํการรกัษาไดผล และเชื่อวาความเจบ็ปวย

เกิดจากการผิดผี จะตองมีพิธีกรรมในการปฏิบัติรักษา นอกจากน้ียังเชื่อวาการที่มีรางกายสมบูรณแข็งแรงโดย

ไมมีโรคภัยมาเบียดเบียนนัน่คือ ความสุขอันยิ่งใหญ ฉะนัน้ชนเผามงจึงตองทําทุกอยางเพื่อเป็นการรักษาจากโรค

ตาง ๆ พิธีกรรมในการรักษาโรคของชนเผามงมีอยูหลายแบบ ซึ่งจะแตกตางกันออกไป ดังน้ี

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-22 12:31:39 หน า 7

         การทําผี (การอัว๊เน ง) การอัว๊เน งจะทําไดก็ตอเมื่อมีคนในครอบครัวเจ็บปวยโดยไมรูสาเหตุ การอัว๊

เน งเป็นการเรียกขวัญที่หายไปใหกลับคืนมา ชนเผามงเชื่อวาการเจ็บปวยเกิดจากขวัญที่อยูในตัวหายไป เครื่อง

มือ ในการทําผี ไดแก ไมคูเสี่ยงทาย (กัว๊ะ) ฆอง (จัว๊ะเน ง) เกาอี้ในการนัง่ทําผี (จองเน ง) เหรียญกษตัริย

(จื้อเน ง)

         การรักษาคนตกใจ (การไซเจง) การไซเจงจะทําเมื่อมีคนปวยที่ตัวเย็น เทาเย็น ใบหูเย็น มือเย็น ชนเผา

มงเชื่อวาการที่เทาเย็น มือเย็น หรือตัวเย็น เกิดจากขวัญในตัวคนไดหลนหายไป

         การรกัษาดวยการเปาดวยน้ํา (การเชอแดะ) จะทาํเมื่อมีคนในครอบครวัปวย ตกใจมากเป็นพเิศษ กลวัมาก

เป็นพิเศษ โดยไมทราบสาเหตุ

         การปัดกวาดสิ่งที่ไมดีออกไป (ตูซู) ชนเผามงจะปัดกวาดสิ่งที่ไมดีออกไป ในชวงขึ้นปีใหมเพื่อปัดเปาหรือ

กวาดสิ่งที่ไมดีใหออกไปจากบาน

         หมูประตูผี (อัวะบัว๊จอง) เป็นพิธีกรรมที่ชนเผามงทําเพื่อรักษา คนในบานใหปราศจากโรคภัยตาง ๆ การ

ประกอบพิธีกรรมหมูประตูผีนัน้จะทําในตอนกลางคืนเทานัน้  มีการกลาวเพื่อปิด - เปิดประตูบาน และจะมีการฆา

หมูแลวตมใหสุก นําหมูที่ตมสุกมาหัน่เป็นชิน้เล็ก ๆ จัดใสจานไว 9 จาน สําหรับทําพิธี ซึ่งแตละจานจะใสเน้ือหมู

ไมเหมือนกัน

         การเกดิ ชนเผามงมีความเชื่อวา การตัง้ครรภนัน้เกดิจากผีพอผีแมใหเดก็มาเกดิ เวลาใกลคลอดหญงิมีครรภ

ไมควรไปไหนมาไหนโดยลําพัง หรือถามีความจําเป็นจะตองมีเพื่อนไปดวยอยางน อย 1 คน การคลอดจะเป็นไป

ตามธรรมชาติ ชนเผามงเชื่อวาถาเป็นเด็กผูชายจะนํารกไปฝังไวที่เสากลางบาน ซึ่งเป็นเสาที่มีผีเสาสถิตอยู เพราะ

ผูชายควรจะรูเรื่องผี ถาเป็นเด็กผูหญิงจะฝังรกไวใตแครนอนของมารดา เพราะตองการใหลูกสาวรูจักรักนวล

สงวนตัว และรูจักการบานการเรือน ชนเผามงจะตัง้ชื่อบุตรหลังจากเด็กเกิดได 3 วัน โดยมีการทําพิธีตัง้ชื่อ และ

นําไกมาเซนไหวผีบรรพบุรุษเพื่อบอกผีบานผีเรือนใหคุมครองเด็กและขอบคุณผีพอผีแมที่สงเด็กมาเกิด ชนเผามง

เชื่อวาถาเด็กที่เกิดมายังไมครบ 3 วันนัน้ยังเป็นลูกผีอยู หากเด็กนัน้ตายภายใน 3 วันหลังจากคลอด จะไมมีการ

จัดพิธีศพและสามารถนําเด็กไปฝังไดเลย

         ในปัจจบุนัน้ีชนเผามงนิยมไปคลอดที่โรงพยาบาลเพื่อความปลอดภยัตอเดก็และแม แตเดก็หรอืบตุรที่เกดิมา

ตองมีการทําพิธีตามประเพณีดัง้เดินของชนเผามงทุกประการ

         การตาย ชนเผามงเชื่อวาพธิีศพที่ครบถวนถกูตอง จงึจะสงวญิญาณผูตายไปสูสคุติได เมื่อมีการตายเกดิขึ้น ณ

บานใด  ญาติจะยิงปืนขึ้นไปบนฟ า 3 นัด เป็นสัญญาณวามีการตายเกิดขึ้นในบานหลังนัน้

         การจัดพิธีศพของชนเผามงจะจัดในบานของผูตาย  จะมีการอาบน้ําใหศพจากนัน้ก็จะแตงกายใหศพดวย

เสื้อผาชุดชนเผามง ตําแหนงการตัง้ศพคือตัง้บนพื้นใกลศาลพระภูมิหรือศาลบรรพชน ภาษามง เรียกวา “สือ กา

ง” (Xwm Kaab) ซึ่งอยูตรงกันขามกับประตูบานหรือที่เรียกวาประตูผี ทัง้น้ีขึ้นอยูกับความเชื่อของแตละ
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นามสกุลที่แตกตางกันออกไป จะมีการผูกขอมือญาติทุกคนดวยผาสีแดงและหามแกะออกจนกวาจะเสร็จงานศพ

บางแซจะมีการคาดศีรษะดวยผาสีขาว ดังเชนพิธีศพของชาวจีน ชนเผามงเชื่อวาเมื่อมีเด็กหรือใครก็ตามที่หกลม

บริเวณบานของผูตาย ใหรีบทําพิธีเรียกขวัญบุคคลนัน้กลับมา มิฉะนัน้วิญญาณของผูตายจะนําวิญญาณของผูที่

หกลมไปอยูดวย

         ชนเผามงนิยมพนัน้ิวมอืศพดวยดายสีแดง เพราะมีความเชื่อวาระหวางที่วญิญาณผูตายเดนิทางไปยงัปรโลก

วิญญาณของผูตายจะถูกรัง้ใหปอกหัวหอม ทําใหเดินทางไปเกิดชา วิญญาณผูตายสามารถอางไดวาเจ็บน้ิว ทําให

ไมสามารถปอกหอมได และชนเผามงยังเชื่อวาวิญญาณผูตายตองเดินทางฝ าดงบุงยักษ จึงมีการมีการสวม

รองเทาใหศพดวย จากนัน้ศพจะถูกจัดวางบนแครและหามสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร จะมีการตัง้ขาวใหศพ วัน

ละ 3 เวลา แตละครัง้จะตองยิงปืน 3 นัด และมีการจุดตะเกียงวางไวที่ลําตัวของศพ

         “นอง จอง” (Noob Ncoos) เป็นผาสีเ่หลีย่มสีแดง ปักเป็นลวดลายตาง ๆ มอบใหผูตายเพื่อแสดงความอาลยั 

มีการตัดกระดาษแขวนไวขางฝาของตัวบาน เพื่อที่จะเผาและเป็นการสงผูตายใหไปถึงที่หมาย ปัจจุบันไดมี

การนําพวงหรีดไวอาลัยรวมกับการแขวนกระดาษดวยกอนจะนําศพไปฝันจะมีพิธี “ชือ ฉ า” (Tswm Tshaav)

โดยพิธีกรรมน้ีจะตองจัดในลานกวาง ๆ ที่ญาติไดเตรียมไว เมื่อทําพิธีเสร็จจึงนําผูตายไปฝังได เมื่อขบวนถึง

สุสานจะมีผูเฒาทําพิธีที่หลุมอีกครัง้หลังจากนัน้จะเผากระดาษหรือทุกสิ่งทุกอยางที่จะมอบใหกับผูตาย จึงหยอน

ศพลงหลุมและกลบดินปิดปากหลุม มีการจัดวางกอนหินเหนือหลุมศพ บางครอบครัวจะลอมรัว้รอบบริเวณหลุม

ศพ เพื่อไมใหสัตวมาคุยเขี่ยหลุมศพ สถานที่ฝังศพของชนเผามงจะดูตามตําราฮวงจุย หรือฝังตามความตองการ

ของผูตาย ที่ไดบอกกลาวลวงหน า ชนเผามงจะไวทุกข ใหผูตายประมาณ 13 วัน มีขอหามระหวางการไวทุกขคือ

หามซักเสื้อผาและหวีผม เพราะเชื่อวาสิ่งสกปรกจะเขาไปในอาหารของผูตาย หามตอดายเพราะดายจะพันแขงขา

ของผูตาย หามเย็บผาเพราะเชื่อวาผูตายจะถูกเข็มแทง

         ปัจจบุนั ชนเผามง อาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชร ยงัคงอนรุกัษวฒันธรรมเหลาน้ีไวไมมีการเปลีย่นแป

ลง และมีการนําศพมาบรรจุไวในโลงศพแทนแคร

ศิลปะการแสดง

         ชนเผามงมีประเพณี วฒันธรรมตาง ๆ เชนเดยีวกบัชนชาติอื่น ๆ มีความสามารถในการสรางงานศลิปะหลาย

ดาน ดังน้ี                 

         ดานดนตรี ชนเผามงมีเครื่องดนตรีที่มีความเป็นเอกลกัษณของความเป็นชนเผา ไดแก เฆง (Qeej) ซึ่งแปล

วา แคน หรือ Mouth Organ เฆง (Qeej) ซึ่งมีการเขียนหลายรูปแบบ เชน เฆง (Qeej), เคง (Qeej), เกง

(Qeej) แตในงานรายงานชิน้น้ีจะขอใชในทางเดียวกัน คือ เฆง (Qeej) เป็นเครื่องดนตรีที่ทําจากลําไมไผ และไม

เน้ือแข็ง มีปรากฏในเอเชียมากวา 3,000 ปีและถือไดวาเป็นเครื่องดนตรีที่เกาแกที่สุด

         เฆง (Qeej) ถอืวาเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นมรดกของชนเผามงเลยก็วาได เป็นเครื่องดนตรีที่ใชในการประกอบ
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ในพิธีศพและในพิธีที่เกี่ยวของกับผูที่เสียชีวิตไปแลว รวมทัง้เป็นเครื่องดนตรีที่ใชนันทนาการอีกดวย เสียงเพลง

ที่แววมาอยางโหยหวน แสดงความสูญเสีย ที่สลับซับซอนนัน้เป็นสื่อกลางในการติดตอสื่อสารระหวางผูตายกับลูก

หลานที่ยังมีชีวิตอยู เสียงเฆงที่แววออกมาลวนมีความหมายสอดแทรกบอกเลาเรื่องราวตางๆ ใหกับดวงวิญญาณ

ไดรับรู  เชน ใหเขารูวาเขาเสียชีวิตแลว ใหกลับมาทานขาวเชา มาทานขาวเที่ยง มาทานขาวเย็น ใหผูตายนัน้รับรู

สิ่งตางที่ลูกหลายมอบให ใหผูเสียชีวิตนัน้มีความสุขในภพตอ ๆ ไป ใหเดินทางไปพบบรรพชนของตนเองได ดัง

นัน้ชนเผามง จึงถือวาหากงานศพใดไมมีการแสดงเฆง (Qeej) งานศพนัน้ก็จะไมสมบูรณเพราะดวงวิญญาณไม

สามารถไปสูสุคติได นอกจากน้ี เฆงยังสามารถนําไปแสดงงานรื่นเริงทัว่ไผไดเชนกัน จะพบไดมากที่สุดในชวง

เทศกาลปีใหมมง และยังเป็นการแสดงเพื่อตอนรับบุคคลสําคัญหรือแขกบานแขกเมืองไดอีกดวย

         ขลยุ เป็นเครื่องดนตรีอกีประเภทหน่ึงที่ใชเปาเรยีกหาคูและสรางความ  จรรโลงใจแทนความรสูกึของสภาพ

จิตใจของผูนัน้ จะเปาในงานสําคัญ เชน งานปีใหม  เป็นตน ในปัจจุบันชนเผามงในอําเภอคลองลานยังนิยมเปา

ขลุยกันอยางแพรหลาย

         กลอง หรอื จัว๊  เป็นเครื่องดนตรีที่มีลกัษณะเป็นกลองสองหน า ใชแผนหนังสตัวสองแผนมาประกอบเขากบั

โครงกลองหลอมตัวกลองทัง้สองดานริมขอบของแผนหนังทัง้สองแผนจะเจาะรูเป็นคูๆ สําหรับเสียบสลักไมเล็กๆ

เพื่อใชเชือกรอยสลักไมของแผนหนังทัง้สองดานดึงเขาหากัน ซึ่งจะทําใหแผนหนังกลองตึงตัวเต็มที่ เมื่อตีจะมี

เสียงดังกังวาน กลองน้ีจะใชเมื่อประกอบพิธีงานศพ การปลอยผีหรือปลดปลอยวิญญาณเทานัน้

วัฒนธรรม ประเพณี

         ชนเผามง อาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชร มีลกัษณะการเคารพนับถอืกนัตามตระกลุแซและเชื่อมโยง

กันเป็นชุมชนสังคมเครือญาติ การนับถือศาสนาจะนับถือศาสนาพุทธและผีเป็นสวนใหญ มีวัฒนธรรมและ

ประเพณีที่ยึดถือและปฏิบัติกันตัง้แตสมัยโบราณ ไดแก

ประเพณีปีใหม

         ประเพณีขึ้นปีใหมหรอืประเพณีฉลองปีใหม จะจดัขึ้นหลงัจากไดเกบ็เกีย่วผลผลติในรอบปีเรยีบรอย ประเพณี

ฉลองปีใหม เรียกวา “นอเป โจวฮ” แปลตรงตัวไดวา “กินสามสิบ” สืบเน่ืองจากชนเผามงจะนับชวงเวลาตาม

จันทรคติ โดยจะเริ่มนับตัง้แตขึ้น 1 คํ่า ไปจนถึง 30 คํ่า (ซึ่งตามปฏิทินจันทรคติจะแบงออกเป็นขางขึ้น 15 คํ่า

และขางแรม 15 คํ่า) เมื่อครบ 30 คํ่า จึงนับเป็น 1 เดือน ดังนัน้ในวันสุดทาย (30 คํ่า) ของเดือนสุดทาย (เดือนที่

12) ของปีจึงถือไดวาเป็นวันสงทายปีเกา ในวันดังกลาวหัวหน าครัวจะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ การ

ทําพิธีบูชาถึงผีฟ า - ผีป า – ผีบาน ที่ใหความคุมครอง และดูแลความสุขสําราญตลอดทัง้ปีวันถัดจากวันสงทายปี

เกาไป 3 วัน เป็นวันฉลองปีใหม

         กิจกรรมการละเลนที่บรรดาหนุมสาวนิยมเลนกัน ในเทศกาลปีใหม คือการโยนลูกชวง ลูกชวงที่ใชเลนนัน้
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ทําขึ้นจากเศษผาสีดําเย็บตอเชื่อมกันเป็นลูกกลม โดยหญิงสาวโสดจะเป็นผูจัดทําลูกบอลผา โดยฝายหญิงจะเป็น

ฝายเลือกชายหนุมที่พอใจ แลวนําลูกชวงไปใหฝ ายชาย เพื่อชวนไปโยนลูกชวงดวยกัน โดยแตละฝ ายจะยืนเป็น

แถวหน ากระดานเรียงหน่ึงหันหน าเขาหากัน มีระยะหางกันพอสมควรแลวโยนลูกชวงใหกันไปมา สามารถทําการ

สนทนากับคูที่โยนได เพื่อความสนุกสนาน นอกจากน้ี บนเวทียังมีการแสดงประกอบ เพลงพื้นเมืองของเด็กสาว

ชนเผามง และมีการแสดงการเปาแคนของชนเผามง ที่จะแสดงในงานเทศกาลปีใหม และวันสําคัญตางๆ เทานัน้

         ปัจจุบันการดําเนินชีวิตของชนเผามง อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ปรับเปลี่ยนในบางสิ่งบางอยาง

เพื่อใหทันตอยุคสมัย จึงจัดโครงการจัดงานประเพณีทองถิ่นของชนเผา เพื่อสืบสานประเพณีปีใหมชนเผามง ให

ตรงกับวันขึ้นปีใหมสากลเป็นประจําในทุกๆ ปีเพื่อที่ลูกหลาน หรือญาติที่ไปประกอบอาชีพที่หางไกลสามากรถ

กลับมารวมงานได

ประเพณีกินขาวใหม ตรงกับเดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน

         ประเพณีกนิขาวใหม ของชนเผามงอาํเภอคลองลาน เป็นประเพณีที่สบืทอดกนัมาตัง้แตสมยัโบราณมีความ

เชื่อวาจะตองเลีย้งผีป ู-ผียา เพราะชวงเวลาในหน่ึงรอบปีที่ผานมานัน้ เชื่อวามีผีป ู-ผียา ไดดูแลครอบครัวของ

แตละครอบครัวเป็นอยางดี ดังนัน้จึงมีการเซนบูชาผีปู-ผียาพรอมกับเจาที่ทุกตน ซึ่งการกินขาวใหมจะทํากันใน

เดือนตุลาคมของทุกปี ขาวใหมคือขาวที่เก็บเกี่ยวเมื่อตนขาวเริ่มสุก ใหรวงขาวมีสีเขียวปนเหลือง เมื่อเกี่ยวเสร็จ

ก็จะนํามานวดใหขาวเปลือกหลุดออกโดยไมตองตากใหแหง นําขาวเปลือกที่นวดเรียบรอยแลวมาคัว่ใหเม็ดขาว

แข็งและเปลือกขาวแหง ในอดีตนัน้นิยมการตําขาวดวยโคกกระเดื่อง เมื่อตําเสร็จเรียบรอยนําขาวมาหุงเพื่อเซน

ไหวผีป ู-ผียา ซึ่งในการทําพิธีเซนผีนัน้ สามารถทําโดยการนําไกตัวผูมาเซนไหวตรงผีประตูกอน โดยการนําไกที่

ตมทัง้ตัวมาประกอบพิธีซึ่งตําแหนงที่จะตองเซนไหวมี 5 แหง ไดแก สื่อกาง ดัง้ขอจุบ ดัง้ขอจุด ดัง้ขอจอง ดัง้จี้

ดัง้ ขณะทําพิธีตองสวดบทสวดเพื่อที่บอกใหสิ่งศักดิส์ิทธิ ์ที่นับถือไดรับรูและเขามาทานกอน เมื่อทําพิธีเสร็จคนใน

บานถึงจะสามารถทานตอได พิธีกินขาวใหมนัน้ไดสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

ประเพณีการแตงงาน

         หนมุสาวจะแตงงาน ฝายชายจะพาฝายหญงิไปบานของตนเอง  โดยผานประตูผีบานของฝายชาย พอแมของ

ฝายชายจะเอาแมไกมาหมุนรอบศีรษะทัง้สองคน 3 รอบ  เรียกวา “หรือขา” เป็นการตอนรับลูกสะใภ  ฝายชาย

ตองใหญาติผูใหญคน 2 คน เรียกวา “แมโกง” ไปแจงทางญาติฝ ายหญิงทราบภายใน 24 ชัว่โมง พอแมฝ ายหญิง

จะแจงใหแมโกงวาอีก 3 วันใหมาใหม ซึ่งหมายความวาพอแมฝ ายหญิงตองการจัดงานแตงงาน ในสมัยกอนชน

เผามงมักจะอยูกินดวยกันกอน แลวคอยมาจัดงานแตง แตปัจจุบันน้ีสังคมเปลี่ยนไปตามยุคเทคโนโลยี ทําใหการ

จัดงานแตงงานของชนเผามงไดกําหนดจัดงานแตงงานภายใน 3 วัน ซึ่งเป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน

         คาสนิสอดในงานแตงงานของชนเผามง  ในสมยักอนเรยีกวา  “หนาจื่อเคาชอ”  หมายถงึ คาเลีย้งดูบตุร หรอื

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-22 12:31:39 หน า 11

คาที่พอแมชุบเลีย้งลูกเป็นเงินแทงจํานวน 4 แทง หรืออาจะมากกวาตามกําลังของเจาบาว เงินแทงเป็นคาสินสอด

ในปัจจุบันชนเผามง อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร นิยมใชเป็นเงินสดแทนเงินแทง

บทสรุป

         ชนเผามงอาํเภอคลองลานเป็นสงัคมเกษตรกรรม อยูเป็นครอบครวัใหญ เวลามีงานตาง ๆ จะมาชวยเหลอืกนั

และกัน  ไมมีวันหยุดตามประเพณีเวนแตจะหยุดตามเหตุการณตาง ๆ คือ งานศพ  งานแตงงาน งานประเพณีปี

ใหมมง หรือการประกอบพิธีกรรมในแตละครัวเรือนเทานัน้ ในปัจจุบันน้ีชนเผามงในอําเภอคลองลาน มีการ

ประกอบอาชีพคาขายกันมากขึ้น ประกอบกับมีการทําเกษตรแบบผสมผสานมากขึ้น ตลอดจนประกอบอาชีพอื่น

มาเสริม เชน การปักผา การตีมีดเป็นตน

คําสําคัญ : ชนเผามง, อําเภอคลองลาน, กําแพงเพชร

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=ชนเผามง_อําเภอคลองลาน_จังหวัด

กําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-20

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2100&code_db=610004&code_type=05
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