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เรื่อง ชนเผาเมียน (MIEN)

รายละเอียด

        ชาวเมี่ยน เป็นชนชาติเชื้อสายจีนเดิม ชนเผาน้ีเรียกตัวเองวา เมี่ยน ซึ่งแปลวา มนุษย มีชื่อเรียกอีกชื่อหน่ึง

วา เยา ถิ่นเดิมของเมี่ยนอยูทางตะวันออก ของมณฑลไกวเจา ยูนนาน หูหนาน และกวางสีในประเทศจีน ตอมา

การทํามาหากินฝืดเคืองและถูกรบกวนจากชาวจีนจึงไดอพยพมา ทางใต เขาสูเวียดนามเหนือ ตอนเหนือของลาว

และทางตะวันออกของพมาบริเวณรัฐเชียงตุงและภาคเหนือของไทย ชาวเมี่ยนที่ี่เขามาอยูในประเทศไทย อพยพ

มาจากประเทศลาวและพมา ปัจจุบันมีชาวเมี่ยนอาศัยอยูมากในจังหวัดเชียงราย พะเยาและนานรวมทัง้ในจังหวัด

กําแพงเพชร เชียงใหม ตาก เพชรบูรณ ลําปาง สุโขทัย

        ภาษาเมี่ยนมีความ สัมพันธใกลชิดกับภาษามงมากกวาภาษาชาวเขาอื่นๆ ภาษาเขียน เมี่ยนไดรับอิทธิพล

จากจีนมาก เป็นคําเดียวโดดๆ ไมมีีภาษาเขียนเป็นของตนเอง เมี่ยนที่อยูในเมืองไทยสวนใหญพูดภาษาไทย

เหนือหรือคําเมืองพอรูเรื่องบาง คนพูดภาษาไทยกลางได คนที่มีอายุพูดภาษาจีนกลางและจีนฮอได ผูชายชาวเมี่

ยนมีคํานําหน าวา “เลา” สวนผูหญิงมีคํานําหน าวา “อํ่า” บุตรชายคนแรกเรียก ตอนโห หรือ ตอนเกา ลูกสาวคน

แรกเรียก อํ่ามวย พวกเมี่ยนนิยมตัง้หมูบานบนไหลเขา บริเวณตนน้ําลําธาร สูงประมาณ ๓,๐๐๐-๓,๕๐๐ ฟุต ซึ่ง
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อยูในระดับที่ตํ่ากวาหมูบานมงและลีซอ หมูบานเมี่ยนมักมีขนาดเล็กประมาณ ๑๕ หลังคาเรือน มีการโยกยาย

หมูบานบอยๆ ในชวงเวลา ๑๐-๑๕ ปี แตบางแหงตัง้อยูอยางถาวร

         ในหมูบานเมี่ยนจะเอากระบอกไมไผผาครึ่งทาํเป็นทอหรอืรางน้ําเพื่อรองน้ําจากลาํธารมาใชภายใน หมบูาน

ได ชาวเมี่ยนปลูกบานครอมดิน ใชพื้นดินเป็นพื้นบาน บานมีลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผามุงหลังคาดวยหญาคาหรือ

ใบหวาย ฝาบานทําจากไมเน้ือออนที่ผาดวยขวานและลิ่มถากใหเรียบ กัน้ฝาในแนวตัง้ บางหลังใชไมไผหรือฟาง

ขาวผสมดินโคลนกอเป็นกําแพงเป็นฝาผนัง ถามีสมาชิกหลายคนจะแบงเป็นหองๆ หน าบานมีีประตูเรียกวา ประตู

ผี ประตูน้ีจะเปิดใชเมื่อสงตัวบุตรสาวออกไปแตงงาน หรือนําลูกสะใภเขาบาน และใชเวลายกศพออกจากบาน

ตรงกับประตูหน า จะมีหิง้ผีติดขางฝาเรียกวา “เมีย้นป าย” เป็นที่สิงสถิตของผีบรรพบุรุษ บางบานมีหิง้ผีอีกแบบ

หน่ึงเรียกวา “เมีย้น เตี่ย หลง”  

        เมี่ยนที่มีฐานะอาจสรางบานยกพื้นมุงหลังคากระเบื้องหรือสังกะสี กัน้ฝาและปูพื้นดวยไมกระดาน บางแหง

นิยมสรางยุงขาวโพดไวหน าบาน เมี่ยนไมมีหัวหน าเผามีแตหัวหน าที่ไดรับการคัดเลือกมาจากผูอาวุโสของหมูบาน

หรือไดรับแตงตัง้จากทางการ ผูที่เป็นหัวหน าตองมีความรูความสามารถจะทําหน าที่ตัดสินขอพิพาทตางๆ รับเชิญ

ไปในพิธีกรรมตางๆ และติดตอกับทางราชการ

         ครอบครวัของเมี่ยนมีทัง้ครอบครวัเดีย่วและขยาย ถาเป็นครอบครวัขยาย นิยมขยายทางฝายชาย ในทศันะ

ของเมี่ยน คําวา ญาติพี่น อง นอกจากจะหมายถึงญาติพี่น องทางสายโลหิตแลว ยังรวมถึงชนชาติอื่นๆ ที่เขามา

รวมอยูในชุมชนของชาวเมี่ยนดวย ในเรื่องญาติพี่น องของเมี่ยนนัน้ มิไดหมายถึงความเกี่ยวพันทางสายโลหิตดัง

ที่เขาใจกัน แตเกี่ยวพันกันในทางวิญญาณของบรรพบุรุษ เมี่ยนเชื่อวาเด็กที่เกิดมานัน้เป็นผลผลิตของความรวม

มือระหวางวิญญาณหญิงชายของบรรพบุรุษ ไดมอบวิญญาณเด็กใหแกบิดามารดาซึ่งเป็นผูสรางรางกายเด็กและ

เลีย้งดูใหเติบโต บุคคลหน่ึงบุคคลใดจะยังไมไดเป็นชาวเมี่ยนโดยสมบูรณจนกวาจะผานพิธีกรรมรับเขาเป็นสมาชิ

ก โดยการแนะนําตัวตอวิญญาณบรรพบุรุษ หลังจากมีอายุครบ ๑๒ ปีบริบูรณ

         ในหมูบานเมี่ยนจะเอากระบอกไมไผผาครึ่งทาํเป็นทอหรอืรางน้ําเพื่อรองน้ําจาก ลาํธารมาใชภายในหมบูาน

ได ชาวเมี่ยนปลูกบานครอมดิน ใชพื้นดินเป็นพื้นบาน บานมีลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผามุงหลังคาดวยหญาคาหรือ

ใบหวาย ฝาบานทําจากไมเน้ือออนที่ผาดวยขวานและลิ่มถากใหเรียบกัน้ฝาในแนวตัง้ บางหลังใชไมไผหรือฟาง

ขาวผสมดินโคลนกอเป็นกําแพงเป็นฝาผนัง ถามีสมาชิกหลายคนจะแบงเป็นหองๆ หน าบานมีีประตูเรียกวา ประตู

ผี ประตูน้ีจะเปิดใชเมื่อสงตัวบุตรสาวออกไปแตงงาน หรือนําลูกสะใภเขาบาน และใชเวลายกศพออกจากบาน

ตรงกับประตูหน า จะมีหิง้ผีติดขางฝาเรียกวา “เมีย้นป าย” เป็นที่สิงสถิตของผีบรรพบุรุษ บางบานมีหิง้ผีอีกแบบ

หน่ึงเรียกวา “เมีย้น เตี่ย หลง” เมี่ยนที่มีฐานะอาจสรางบานยกพื้นมุงหลังคากระเบื้องหรือสังกะสี กัน้ฝาและปู

พื้นดวยไมกระดาน บางแหงนิยมสรางยุงขาวโพดไวหน าบาน

         เมี่ยนไมมีหัวหน าเผามีแตหัวหน าที่ไดรับการคัดเลือกมาจากผูอาวุโสของหมูบานหรือไดรับแตงตัง้จากทาง
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การ ผูที่เป็นหัวหน าตองมีความรูความสามารถ จะทําหน าที่ตัดสินขอพิพาทตางๆ รับเชิญไปในพิธีกรรมตางๆ และ

ติดตอกับทางราชการ

         ครอบครวัของเมี่ยนมีทัง้ครอบครวัเดีย่วและขยาย ถาเป็นครอบครวัขยาย นิยมขยายทางฝายชาย ในทศันะ

ของเมี่ยน คําวา ญาติพี่น อง นอกจากจะหมายถึงญาติพี่น องทางสายโลหิตแลว ยังรวมถึงชนชาติอื่นๆ ที่เขามา

รวมอยูในชุมชนของชาวเมี่ยนดวย ในเรื่องญาติพี่น องของเมี่ยนนัน้ มิไดหมายถึงความเกี่ยวพันทางสายโลหิตดัง

ที่เขาใจกัน แตเกี่ยวพันกันในทางวิญญาณของบรรพบุรุษ เมี่ยนเชื่อวาเด็กที่เกิดมานัน้เป็นผลผลิตของ ความรวม

มือระหวางวิญญาณหญิงชายของบรรพบุรุษ ไดมอบวิญญาณเด็กใหแกบิดามารดาซึ่งเป็นผูสรางรางกายเด็กและ

เลีย้งดูใหเติบโต บุคคลหน่ึงบุคคลใดจะยังไมไดเป็นชาวเมี่ยนโดยสมบูรณจนกวาจะผานพิธีกรรมรับเขาเป็นสมาชิ

ก โดยการแนะนําตัวตอวิญญาณบรรพบุรุษ หลังจากมีอายุครบ ๑๒ ปีบริบูรณ ชาวเมี่ยนมีอิสระเสรีในการเลือกคู

ครอง โดยไมมีการบังคับกัน เมี่ยนมีประเพณีเที่ยวสาว ซึ่งชาวเมี่ยนไดยึดถือปฏิบัติมาจนทุกวันน้ี การเที่ยวสาว

นัน้ไมไดมีเพียงการพูดจาเกีย้วพาราสีเทานัน้ แตเมื่อหญิงสาวชาวเมี่ยนพอใจหนุมคนใดเป็นพิเศษ ก็อาจจะรวม

หลับนอนกับชายคนนัน้ไดภายในหองนอนของตนเอง

         การแตงงานของเมี่ยนมี ๒ แบบคือ การแตงงานเล็ก และการแตงงานใหญ การแตงงานเล็กกระทําที่บานผู

หญิง สวนการแตงงานใหญจัดที่บานผูชาย มีการกินเลีย้ง ๓ วัน ๓ คืน ชาวเมี่ยนไมนิยมแตงงานกับคนแซเดียว

กัน และไมหามการมีภรรยาหลายคน โดยถือหลักวา ถามีภรรยาคนเดียวไมสามารถทํามาหาเลีย้งชีพไดเพียงพอ

ก็ตองหาภรรยาน อยเพื่อมาชวยทํางาน ครอบครัวเมี่ยนมักไมคอยมีการหยาราง ถาผูหญิงมีชู ชายชูตองเสียคา

ปรับใหสามีเกา การมีชูเป็นเรื่องนาอับอายสําหรับเมี่ยน ผูชายชาวเมี่ยนมีศักดิ ์เหนือกวา

         ผชูายชาวเมี่ยนมีศกัดิ ์เหนือกวาสตรีและเดก็ในครอบครวั เวลากนิอาหาร จะจดัใหผชูายกอน สตรีและเดก็จะ

มากินทีหลัง ภรรยาตองเคารพสามี ตื่นกอนนอนทีหลัง ชาวเมี่ยนทํามาหากินโดยการทําไรเลื่อนลอย พืชหลักที่

ปลูกไดแก ฝ่ิน ขาว ขาวโพด มันฝรัง่ พริก ฝ าย มันเทศ เป็นตน ไรขาวของเมี่ยนจะไม่มีตนไมใหญเหมือนพวก

กะเหรี่ยง ไรขาวจะอยูรอบหมูบานในรัศมีเดินไมเกินสองชัว่โมง ฤดูปลูกขาวเริ่มปลูกปลายเดือนพฤษภาคมและมิ

ถุนายน ขาวที่เกี่ยวและนวดแลวจะเก็บไวในยุงในไรไมนิยมนํากลับมาบาน นอกจากเพาะปลูกแลว ชาวเมี่ยนยัง

เลีย้งสัตว เชน มา หมูและไก มาใชสําหรับขี่ี่เดินทางหรือตางของ หมูและไกเลีย้งไวเพื่อเซนสังเวยผีในพิธีกรรม

ชาวเมี่ยนยังมีฝีมือในการทําเครื่องประดับเครื่องเงิน เย็บปักถักรอย ทํามีด จอบ ขวาน เคียว เป็นตน

         เมี่ยนเชื่อวา เงนิเป็นกญุแจไปสูความสาํเรจ็ทัง้ในโลกมนษุยและโลกของวญิญาณ กลาวคอื ชาวเมี่ยนเชื่อวา

ในขณะที่มี ชีวิตในโลกมนุษย ถาหากไดจายเงินเพื่อทําบุญอยางเพียงพอแลว เมื่อตายไปแลววิญญาณจะไดรับ

การเคารพนับถือจากดวงวิญญาณทัง้หลาย และอาศัยอยูในโลก วิญญาณอยางมีความสุข ผูที่ไดรับการนับถือใน

สังคมเมี่ยนตองมี ลักษณะอยู ๓ ประการ คือ มีฐานะการเงินดี มีความเฉลียวฉลาด และมีความเมตตากรุณา

         เมี่ยนมีการนับถอืผี พวกเขาเชื่อวาทกุหนทกุแหงมีผีสงิสถติอยูทัง้นัน้ เชน ผีภูเขา ผีตนไม ผีบาน ผีป า ผีมี

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 : 2023-05-19 21:48:43 หน า 4

๒ พวกคือ ผีดีและผีราย ผีดี ไดแก ผีบนสวรรคหรือทองฟ า ผีรายอาศัยอยูตามตนไมในป า ตามแองน้ํา ลําธาร

นอกจากนัน้เยายังนับถือผีอีกพวกหน่ึงซึ่งมีความสําคัญสูงสุด คือ ผีใหญหรือ “จุซัง เมีย้น” มี ๑๘ ตนดวยกัน มี

อํานาจลดหลัน่กันเป็นลําดับ ผีที่มีอํานาจสูงสุดมี ๓ ตนดวยกัน คือ สามดาวหรือฟามชิง้ หมอผีของชาวเมี่ยนเรียก

วา“ซิมเมีย้นเมียน” ทําหน าที่ประกอบพิธีกรรมตางๆ และรักษาโรค ชาวเมี่ยนเชื่อวารางกายคนมีขวัญทัง้หมด

๑๑ ขวัญ ขวัญเหลาน้ีชอบออกไปจากรางกายเมื่อเจ็บปวย ไดรับอันตรายหรือตกอกตกใจ แลวผีรายจะเขามาสิงสู

แทน หมอผีจะเป็นผูประกอบพิธีเรียกขวัญ และเชิญผีครู ผีบรรพบุรุษ และผีสามดาวมาชวยในการเรียกขวัญดวย

 

          การแตงกายของชาวเมี่ยน ผูหญิงนุงกางเกงดวยผาสีน้ําเงินปนดํา ดานหน าจะปักลวดลาย ใสเสื้อคลุมสี

ดํายาวถึงขอเทา ผาดานหน าตลอดติดไหมพรมสีแดงที่อกเสื้อรอบคอลงมาถึงหน าทอง ผาดานขาง อกเสื้อกลัดติด

ดวยแผนเงินสี่เหลี่ยม ทาผมดวยขี้ผึ้ง พันดวยผาสีแดง และพันทับดวยผาสีน้ําเงินปนดํา สวนผูชายนุงกางเกงสี

ดําขายาว ขลิบขอบขากางเกงดวยไหมสีแดง สวมเสื้อดําอกไขวแบบเสื้อคนจีน ติดกระดุมคอและรักแรเป็นแนว

ลงไปถึงเอว เสื้อยาวคลุมเอว ปัจจุบันชาวเมี่ยนเริ่มแตงกายคลายคนไทยพื้นราบมากขึ้น อาวุธของเมี่ยนไดแก

ปืนคาบศิลาทําเอง ใชคันรมเป็นลํากลองปืน

คําสําคัญ : เผาเมียน

ที่มา : สภาวัฒนธรรมอําเภอคลองลาน. (2549). วัฒนธรรมทองถิ่นและภูมินามหมูบานตําบลคลองลาน

อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร. กําแพงเพชร: สภาวัฒนธรรมอําเภอคลองลาน.
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