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ค ำน ำ 
 

ชาวเขาเผ่าเมีย่นหรอืเยา้เป็นหนึ่งในชนกลุ่มน้อยที่กระจายตวัอาศยัอยูใ่นภมูภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้ทางตอนเหนือกระจายตวัหลกัอยูใ่นบรเิวณภาคใตข้องประเทศจนี ส่วนทางตอน
ใตก้ระจายตวัหลกัอยูใ่นประเทศทีอ่ยูใ่นคาบสมุทรอนิโดจนี(ไทย เวยีดนาม ลาว) โดยคาดการณ์กนั
วา่พวกเขาไดอ้พยพยา้ยถิน่ฐานเขา้มาในประเทศไทยตัง้แต่ศตวรรษที ่๑๙ เป็นตน้มา ในประเทศ 

ไทยชาวเขาเผ่าเมีย่นหรอืเยา้จะถูกเรยีกวา่ ชาวเขา(Chao Khao) เช่นเดยีวกบัเผ่ากะเหรีย่ง
และเผ่ามง้(Hmong) พวกเขาอาศยัอยูใ่นพืน้ทีแ่ถบภเูขาทางภาคเหนือของไทย และเป็นกลุ่มคนทีท่ า
การเพาะปลกูขา้วดว้ยการท าไร่เลื่อนลอยและมพีธิกีรรมต่างๆ เช่น พธิกีรรมบชูากราบไวบ้รรพบุรุษ  

เมื่อเขา้สู่ศตวรรษที ่๒๑ วถิชีวีติของชาวเขาเผ่าเมีย่นหรอืเยา้ไดเ้ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ
เป็นอยา่งมาก เช่น มกีารท าไร่เลื่อนลอยในภาคเหนือลดน้อยลง อกีทัง้ชาวเขาเผ่าเมีย่นหรอืเยา้ได้
ออกไปท างานทีห่ลากหลายเหมอืนกบัคนไทยทัว่ๆ ไป หากเป็นในต่างประเทศกอ็อกไปท างานที่
ประเทศเกาหลหีรอืประเทศไตห้วนั ส่วนทีป่ระเทศไทยกจ็ะออกไปท างานในเมอืงทัว่ประเทศโดยมี
ศนูยก์ลางอยูใ่นบรเิวณรอบๆ กรุงเทพมหานคร เมื่อเป็นเช่นนี้อาจกล่าวไดว้า่ท่ามกลางวถิชีวีติของ
ชาวเขาเผ่าเมีย่นหรอืเยา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งมากนี้ การตรวจสอบดถูงึความหลากหลายทาง
วฒันธรรมของพวกเขาไปพรอ้มกบัการยอ้นมองทางดา้นประวตัศิาสตรจ์งึเป็นเรื่องทีส่ าคญัอยา่ง
มาก นอกจากนี้ ส าหรบัชาวไทยโดยเฉพาะผูค้นทีอ่าศยัอยูใ่นเมอืงหลวงอยา่งกรุงเทพมหา 
นครซึง่เป็นสถานทีจ่ดังานแสดงนิทรรศการในครัง้นี้ อาจเป็นกลุ่มคนทีไ่ม่ไดม้โีอกาสไดพ้บเหน็
ชาวเขาเผ่าเมีย่นหรอืเยา้โดยทัว่ไป หรอืยิง่ไปกวา่นัน้อาจมบีางคนทีไ่ม่รูว้า่ชาวเผ่าเมีย่นหรอืเยา้นี้
เป็นชนเผ่าเชน่ไรเลยกเ็ป็นได ้

ในนิทรรศการนี้ เราจะแนะน าใหทุ้กท่านไดเ้หน็เอกสารในการประกอบพธิกีรรมหรอืภาพ
ของเทพเจา้ทีช่าวเขาเผ่าเมีย่นหรอืเยา้ซึง่อาศยัอยูใ่นเวยีดนาม ไทย และจนีใชก้นัอยูจ่รงิ รวมทัง้ 
วดีทีศัน์ทีบ่นัทกึภาพการประกอบพธิกีรรมของพวกเขาดว้ย นอกจากนัน้กจ็ะแนะน าวถิชีวีติและ
เครื่องแต่งกายของพวกเขาดว้ยภาพถ่ายและวตัถุจรงิทีน่ ามาจดัแสดง  

หากการเขา้ชมนิทรรศการในครัง้นี้จะท าใหบุ้คคลทีไ่ม่เคยสนใจในชาวเขาเผ่าเมีย่นหรอืเยา้
มาก่อน เช่น นสิติของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เจา้หน้าทีท่ ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ชาวญี่ปุ่นทีอ่าศยัอยูใ่น
กรุงเทพมหานคร ไมใ่ช่เฉพาะแค่ชาวเขาเผ่าเมีย่นหรอืเยา้และนกัวจิยัทีท่ าวจิยัเกีย่วกบัชาวเผ่า
เมีย่นหรอืเยา้เท่านัน้ หากหนัมาสนใจในวฒันธรรมของชาวเผ่าเมีย่นหรอืเยา้ ผมกจ็ะดใีจเป็นอยา่ง
ยิง่ครบั 

สุดทา้ยนี้ ผมขอกล่าวค าขอบคุณผูน้ าในการประกอบพธิกีรรมของชาวเผ่าเมีย่นหรอืเยา้
จากทัง้ในประเทศไทย จนี และเวยีดนามทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามร่วมมอืในการเกบ็ขอ้มลูพธิกีรรม
ภาคสนามและการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ขอขอบพระคุณผูช้่วยศาสตราจารยด์ร. ชมนาด ศตีสิาร 
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คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และศนูยค์ตชินวทิยา คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามร่วมมอืในการจดันทิรรศการทีป่ระเทศไทย และขอขอบพระคุณ
ทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามร่วมมอืในการเกบ็ขอ้มลูและการจดัแสดงมา ณ ทีน่ี้ดว้ยครบั 

อนึ่ง นิทรรศการนี้จดัขึน้โดยใชง้บจาก“โครงการงบประมาณพื่อการวจิยัเอกสารและบทเพลง 
ในพธิกีรรมพืน้บา้นของชนชาตเิยา้” อนัเป็นโครงการของมหาวทิยาลยัคานากาวะ ทางผูจ้ดันิทรรศการ 
ขอแสดงความขอบคุณมา ณ ทีน่ี้ 

 
วนัที ่๑๐ กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

Dr. Takashi MASUNO 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



สารบัญ 

ค าน า

รายงานวิเคราะห์หนังสือและพิธีกรรมทางศาสนาของชาวเมี่ยน  

― กรณีศึกษาหนังสือบันทกึ盤王大歌 (เพลงบูชาเทพ盤王) ― 

ผู้เขียน ริทสึโกะ ฮิโรตะ(Ritsuko HIROTA) 
ผู้แปล มัชฌิมา โตจริาการ 

การท าไร่หมุนเวียนของชาวเมี่ยน  
ผู้เขียน อาคิระ โยชิโนะ (Akira YOSHINO) 
ผู้แปล มัชฌิมา โตจริาการ 

วัฒนธรรมการแต่งกายพืน้บ้านของชนชาวเขาในประเทศไทย  
ผู้เขียน เรียวโกะ อุทสึมิ (Ryoko UTSUMI)  
ผู้แปล มัชฌิมา โตจริาการ 

ภาพวาดเทพเจ้าของชาวเมี่ยนในประเทศจีน  
ผู้เขียน ทั๋นจิง้ (Jing TAN) 
ผู้แปล มัชฌิมา โตจริาการ 
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รายงานวิเคราะหห์นังสือและพิธีกรรมทางศาสนาของชาวเม่ียน 

----- กรณีศกึษาหนงัสอืบนัทกึ 盤王大歌 (เพลงบชูาเทพ 盤王) ----- 
 

ผูเ้ขยีน รทิสโึกะ ฮโิรตะ(Ritsuko HIROTA) 
ผูแ้ปล มชัฌมิา โตจริาการ 

 
ในระยะเวลาหลายปีทีผ่า่นมาผูเ้ขยีนไดเ้ดนิทางไปเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัเอกสารทางศาสนาของชนชาตเิมีย่นใน

หลายประเทศ โดยเดนิทางไปศกึษาบนัทกึในครอบครองของนกับวชชาวเมีย่นทัง้ในประเทศจนี ประเทศไทย 
และประเทศลาว นอกจากนี้ยงัไดท้ าการศกึษาบนัทกึซึง่ถูกเกบ็รกัษาไว ้ณ มหาวทิยาลยัและหอสมดุต่างๆ ไดแ้ก ่
มหาวทิยาลยันานซาน ในประเทศญีปุ่่ น หอสมดุประจ ารฐับาวาเรยี ประเทศเยอรมนี และหอสมดุโบดเดเลีย่น 
ประจ ามหาวทิยาลยัออ็กซฟอร์ด ประเทศองักฤษ 
บนัทกึทางศาสนาของชาวเมีย่นสบืทอดต่อกนัมาดว้ยวธิกีารคดัมอื โดยแบง่เนื้อหาไดห้ลายประเภทเชน่ บนัทึก

เกีย่วกบัพธิเีกดิ พธิแีต่งงาน พธิศีพ บนัทกึเกีย่วกบัข ัน้ตอนการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา บนัทึกสรรเสรญิ
เทพเจา้และบนัทกึบทสวดประจ าเทพแต่ละองค ์นอกจากนี้ยงัมบีนัทกึเกีย่วกบัวธิกีารรา่ยร าระหวา่งการประกอบ
พธิทีางศาสนา บนัทกึเกีย่วกบัวธิที านายวนัอนัเป็นมงคล บนัทกึเกีย่วกบัพธิรีบัศลีเพื่อเป็นนักบวช และบนัทกึที่
จารกึนามกบัสถานทีฝั่งศพของบรรพบรุษุแต่ละรุน่ 
นอกจากการศกึษาเนื้อหาเอกสาร ผูเ้ขยีนยงัไดเ้ดนิทางลงพื้นทีไ่ปเพื่อสงัเกตการณ์การประกอบพธิทีางศาสนา

ของชาวเมีย่นในสามประเทศ ไดแ้กเ่ขตเหลนิซานในจงัหวดัหยงโจว มณฑลหูหนาน ประเทศจนี จงัหวดัหล่าวกาย
ในประเทศเวยีดนาม และจงัหวดัน่านประเทศไทย เพื่อศกึษาวา่ชาวเมีย่นใชบ้นัทกึทางศาสนาในการประกอบพธิี
เชน่ใดบา้ง รายงานฉบบันี้เขยีนขึน้โดยมจีุดประสงคเ์พื่อศกึษาเนื้อหาของบนัทกึ ควบคูไ่ปกบัการศกึษาหน้าทีข่อง
บนัทกึทางศาสนาในพธิกีรรมเพื่อสรุปออกมาเป็นโครงสรา้งรวม จากการศกึษาพบวา่ในระหวา่งการท าพธิทีาง
ศาสนา ชาวเมีย่นจะอ่านบทสวดทีค่ดัลอกจากหนงัสอืบนัทกึและท่องออกมาเป็นท านอง ผลการส ารวจท าใหรู้ว้่าบท
สวดเหล่านี้ของชาวเมีย่นในจนี เวยีดนาม และไทยมคีวามคลา้ยคลงึกนัเป็นอย่างมาก  
แมว้า่บนัทกึทางศาสนาของชาวเมีย่นจะถอืไดว้่าเป็นศนูย์รวมความรูภ้มูปัิญญาตลอดจนความคดิทางศาสนาของ

ชาวเมีย่นแต่การเผยแพรห่นงัสอืบนัทกึมไิดด้ าเนินการโดยมสีถาบนัศนูย์กลางควบคมุแต่อย่างใด นักบวชแต่ละคน
จะท าการเกบ็รกัษาและคดัลอกบนัทกึสง่ต่อกนัเองในหมูน่กับวชดว้ยกนั การเกบ็รกัษาและคดัลอกบนัทึกสง่ต่อใน
หมูน่กับวชพบเหน็ไดใ้นชุมชนชาวเมีย่นทัง้ในประเทศจนี เวยีดนาม ไทย และอเมรกิา เป็นทีน่่าประทบัใจอย่างยิง่
ทีภ่มูปัิญญาของชาวเมีย่นแพรก่ระจายขา้มพรมแดนกวา้งขวางถึงเพยีงนี้ สาเหตุหนึ่งทีค่วามรูท้างศาสนาของชาว
เมีย่นแพรก่ระจายกวา้งขวางคอืระบบนกับวชของชาวเมีย่นแตกต่างจากศาสนาอื่นตรงทีใ่นยามปรกตจิะด ารงชวีติ
เชน่เดยีวกบับุคคลอื่นๆและจะท าหน้าทีใ่นฐานะนักบวชในยามประกอบพธิกีรรม ระบบเชน่นี้ท าใหม้ผีูม้สีถานะ
นกับวชสบืทอดบนัทกึทางศาสนาเป็นจ านวนมาก 
 ในบรรดาบนัทกึมากมายของชาวเมีย่น รายงานฉบบันี้เลอืกวเิคราะห์บนัทกึ 盤王大歌 (เพลงบชูาเทพ 盤王)
อนัเป็นบนัทกึส าคญัทีน่ักบวชทุกคนตอ้งมใีนครอบครอง บนัทกึนี้เขยีนดว้ยอกัษรภาษาจนี มเีนื้อหากล่าวถงึเทพ
盤王(ปรากฎชือ่ในเอกสารภาษาไทยหลายแบบเชน่เบีย้นหู่ หรอื เบยีนฮุน้)ซึง่ปรากฎในต านานก าเนิดเผา่เมีย่น
ในฐานะเทพทีช่ว่ยคุม้ครองบรรพบรุษุชาวเมีย่นระหวา่งการเดนิทางแสวงหาแหล่งตัง้รกราก จากลกัษณะเชน่นี้
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ของเทพ 盤王 กล่าวไดว้่าบนัทกึเพลงบชูาเทพ 盤王 เป็นสญัลกัษณ์แสดงอตัลกัษณ์ของชนชาตเิมีย่น ในการ
วเิคราะห์ผูเ้ขยีนไดเ้ปรยีบเทยีบรปูถ่ายหนงัสอืบนัทกึเพลงบชูาเทพ 盤王 ของนกับวชในประเทศต่างๆ โดย
ตวัอย่างทีป่รากฏทา้ยบทความฉบบันี้คอืส่วนทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ 盤王起計 
ชาวเมีย่นในเขตเหลนิซานประเทศจนีนิยมท่องเพลงบชูาเทพ 盤王 ในพธิี盤王願 อนัเป็นสว่นหนึ่งในพธิี

อธษิฐานแกบ้นต่อเทพเจา้ชือ่วา่ 還家願 สว่นชาวเมีย่นในประเทศไทยและเวยีดนามนิยมท่องเพลงบชูานี้ในพธิี
บชูาเทพ 盤王 ซึง่ประกอบโดยทัว่ไปในชวีติประจ าวนั เนื่องจากชาวเมีย่นนับถอืเทพเจา้จ านวนมาก พธินีี้ไมไ่ด้
มคีวามหมายเพื่อบชูาเทพ 盤王 เพยีงองคเ์ดยีวแต่รวมไปถงึการบชูาเทพชัน้สงูองคอ์ื่นๆทีเ่รยีกชือ่รวมวา่ 三廟
聖王 ดว้ย เทพกลุ่มนี้ประกอบดว้ยเทพจ านวนสบิกวา่องคแ์บง่เป็นกลุ่มย่อยไดห้กกลุ่มตัง้ชือ่ตามชือ่ภูมภิาค 連
州(เหลยีนโจว) 行平(ฉิงผงิ) 福霊(ฝหูลงิ) 福江(ฝเูจี้ยง) 厨司(ฉูซอื)และ 陽州(หยางโจว)อนัเป็นชือ่สถานที่
ทีช่าวเมีย่นตัง้รกราก ชือ่กลุ่มเทพทัง้หกกลุ่มนี้ไดแ้ก่ 

1.กลุ่ม 連州唐王  2.กลุ่ม 行平十二遊師 3. กลุ่ม 福(伏)霊五婆 4.กลุ่ม 福江盤王 5.กลุ่ม 厨司五旗兵
馬 และ6.กลุ่ม 陽州宗祖家先 
ชือ่กลุ่มเทพเหล่านี้แสดงถงึประวตัศิาสตรก์ารยา้ยถิน่อนัยาวนานและธรรมเนียมการรบัเอาเทพเจา้ของแต่ละ

ทอ้งถิน่เขา้มาผสมรว่มกบัความเชือ่ดัง้เดมิ ชาวเมีย่นในประเทศจนีนบัถอืเทพกลุ่ม 三廟聖王 เป็นอย่างมาก
และบางครัง้ยงันบัรวมเทพดัง้เดมิเชน่พระราชา 盤王(ปรากฎชือ่ในเอกสารภาษาไทยวา่พระเจ้าเบีย้นฮุน้)และ
สนุขัมงักร 盤瓠(ปรากฎชือ่ในภาษาไทยวา่ผงัหู)ซึง่ถูกเล่าขานในต านานตน้ก าเนิดวา่เป็นบรรพบรุุษชนเผา่เมีย่น 
เขา้ไปอยู่ในกลุ่มเทพ 三廟聖王 ดว้ย ชาวเมีย่นในจงัหวดัหยงโจวเล่าสบืต่อกนัมาว่าในอดตีเมื่อบรรพบรุุษของ
ชาวเมีย่นไดบ้นบานขอความช่วยเหลอืจากเหล่าเทพ 三廟聖王 เมือ่ประสบภยัในทะเลระหวา่งการเดนิทางตัง้
รกราก หลงัจากขึน้ฝัง่ไดโ้ดยปลอดภยับรรพบรุษชาวเมีย่นจงึไดเ้ริม่ประเพณีแกบ้นและบชูาเทพเจา้ทัง้หลาย 
โดยเฉพาะพธิบีนบานอธษิฐานต่อเทพ 盤王 ซึง่ถอืวา่เป็นตวัแทนของวญิญาณบรรพบรุุษตน้ตระกลูต่างๆ ชาว
เมีย่นยงัคงสบืทอดประเพณีการประกอบพธิบีชูาเทพเจา้ โดยเชือ่วา่พนัธสญัญาระหวา่งชาวเมีย่นกบัเทพเจา้
ยงัคงอยู่แมใ้นปัจจุบนั กล่าวไดว้า่การท่องบท 盤王大歌 (เพลงบชูาเทพ 盤王)ซึง่มเีนื้อหาเกีย่วกบัความ
เป็นมาของชนชาตเิมีย่นในระหวา่งพธิทีางศาสนา มหีน้าทีส่ าคญัในการช่วยกระตุน้ใหช้าวเมีย่นร าลึกถงึตน้
ก าเนิดชาตพินัธุ์รวมถงึความสมัพนัธ์กบัเทพเจา้ 
การบูชาเทพ 盤王 ของชาวเมีย่นในเขตเหลนิซานประเทศจนีมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ มกีารจดัแท่นบูชาโดยวาง

เครือ่งบชูาเรยีงเป็นรปูร่างแสดงถงึเรอืทีบ่รรพบรุุษใชเ้ดนิทางขา้มทะเลในต านาน (ภาพที่1)ชิน้เนื้อซึง่วางซอ้น
บนหวัหมแูสดงถงึผา้เชด็หน้าซึง่ชาวเมีย่นโบกขอความช่วยเหลอืจากเหล่าเทพ หางหมแูสดงถงึไมพ้าย ไสห้มู
แสดงถงึเชอืกผกูตวัเรอื ตบัหมแูสดงถงึสมอเรอื ไขมนัหมแูสดงถึงผา้ใบเรอื ขนมบ๊ะจ่างบนหวัหมแูสดงถงึเสาเรอื 
ธงประดบับนขนมบ๊ะจ่างแสดงถงึดอกไมส้ามสบิหกชนิดทีเ่ทพ 盤王 โปรดปราน พธิทีางศาสนาของชาวเมีย่นซึง่
ประกอบดว้ยการสรา้งแท่นบชูาและการท่องบทสวดเป็นท านองกค็อืการแปรเนื้อหาต านานใหอ้ยู่ในสภาพที่
สามารถสมัผสัไดโ้ดยตรงผา่นประสาทสมัผสัทัง้หา้นัน่เอง 
บทสวดในบนัทกึ 盤王大歌 (เพลงบชูาเทพ 盤王)มกีฎคอื หนึ่งวรรคมเีจด็ค า สองวรรคนบัเป็นหนึ่งคู ่สีว่รรค

นบัเป็นหนึ่งบท การท่องบทสวดไมใ่ชแ่ค่การอ่านออกเสยีงเพยีงเท่านัน้ นอกจากแต่ละค าตอ้งอ่านออกเสยีง
พเิศษแตกต่างจากการออกเสยีงในชวีติประจ าวนั การอ่านยงัมกีฏเกณฑซ์บัซอ้นจ านวนมาก ในบทสวดมทีัง้การ
ใชค้ าเชงิสญัลกัษณ์และค าซอ้น เนื้อหาเป็นการผสมผสานระหวา่งต านานลายลกัษณ์อกัษรและต านานทีเ่ล่ากนั
มาปากต่อปาก ชาวเมีย่นเชือ่วา่สว่นบทบชูาเทพซึง่ถอืเป็นหวัใจของบทสวดจะยิง่มอี านาจศกัดิส์ทิธิม์ากขึน้เมื่อ
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ถูกขบัขานเป็นท่วงท านองในระหวา่งการประกอบพธิีกรรม สว่นอื่นนอกเหนือจากบทบชูาเทพถูกจารกึในรปูบท
ปจุฉาวสิชัชนาเป็นบทสนทนาเล่ายอ้นไปถงึการยา้ยถิน่ตัง้รกรากของบรรพบรุษุชาวเมีย่น บทสนทนานี้นอกจาก
จะมคีวามส าคญัในเชงิเนื้อหาแลว้ รปูแบบปจุฉาวสิชัชนาซ ้าไปมายงัมผีลในการกระตุน้ใหช้าวเมีย่นรุน่หลงัสนใจ
และจดจ าต านานประวตัขิองชนเผา่ไดง้า่ยขึน้ คุณสมบตัขิอ้นี้ท าใหบ้นัทกึ 盤王大歌 (เพลงบชูาเทพ 盤王)มี
ความหมายพเิศษกว่าบนัทกึทางศาสนาเล่มอื่นๆ อย่างไรกต็าม การทีก่ฏการใชต้วัอกัษรในบนัทกึแตกต่างจาก
การใชต้วัอกัษรโดยทัว่ไปในชวีติประจ าวนั และท านองในการท่องยงัแตกต่างออกไปในแต่ละบทเป็นสาเหตุให้
บทสวดยากแก่การเรยีนรูเ้ขา้ใจ ในปัจจุบนันกับวชผูเ้ป็นอาจารย์จะถ่ายทอดทกัษะการท่องบทสวดแกศ่ษิย์โดย
ใหผู้เ้ป็นศษิย์เขา้ร่วมในการประกอบพธิแีละจดจ าวธิกีารอ่านท่องเองโดยใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ 
น่าเสยีดายเป็นอย่างยิง่ทีช่าวเมีย่นรุน่หนุ่มทีส่นใจจะเป็นนกับวชมจี านวนลดลงมาก ท าใหท้กัษะการท่องบท

สวดในการท าพธิกีรรมเริม่ถูกหลงลมืไมไ่ดร้บัการสบืทอด ในสถานการณ์เชน่นี้การศกึษาวจิยัเกีย่วกบัหนงัสอื
บนัทกึทางศาสนาและการท่องบทสวดของนกับวชชาวเมีย่นซึง่มคีวามซบัซอ้นแตกต่างออกไปตามทอ้งถิน่จงึมี
ความส าคญัเป็นอย่างยิง่ในการชว่ยรกัษาสบืทอดภมูปัิญญาของชาวเมีย่นอนัถอืไดว้า่เป็นสว่นหนึ่งในมรดกทาง
วฒันธรรมของมนุษยชาติ 

 
 
 

ภาพท่ี1 นักบวชชาวเมี่ยน ขณะก าลงัท่อง 盤王大歌 (เพลงบชูาเทพ 盤王) 
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ตวัอย่างหนังสือบนัทึกท่ีพบในประเทศไทย(แผน่ท่ี1) 
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ตวัอย่างหนังสือบนัทึกท่ีพบในประเทศไทย(แผน่ท่ี2) 
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ตวัอย่างหนังสือบนัทึกท่ีพบในประเทศเวียดนาม(แผ่นท่ี1) 
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ตวัอย่างหนังสือบนัทึกท่ีพบในประเทศเวียดนาม(แผ่นท่ี2) 
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ตวัอย่างหนังสือบนัทึกท่ีพบในประเทศจีน(แผน่ท่ี1) 
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ตวัอย่างหนังสือบนัทึกท่ีพบในประเทศจีน(แผน่ท่ี2) 
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การท าไร่หมนุเวียนของชาวเม่ียน 

ผูเ้ขยีน อาคริะ โยชโินะ (Akira YOSHINO) 
ผูแ้ปล มชัฌมิา โตจริาการ 

 
ชาวเมีย่นด ารงชวีติดว้ยการท าไรห่มนุเวยีนบนแถบภเูขาสงูไปพรอ้มกบัอพยพยา้ยถิน่เรือ่ยมาจากประเทศจนี

ตอนใตล้งมาทางเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตจ้นกระทัง่มาถงึประเทศไทย รายงานฉบบันี้เขยีนขึน้เพื่ออธบิาย
เกีย่วกบัวธิกีารท าไรห่มนุเวยีนอนัเป็นเกษตรกรรมพื้นบา้นของชาวเมีย่น 

กลไกของไร่หมนุเวียน 

  การท าไรห่มนุเวยีน เริม่จากการถางป่าและหลงัจากท าการเพาะปลูกไดร้ะยะหนึ่งกจ็ะยา้ยไปท าการเพาะปลูก
ในสถานทีอ่ื่น ในระหวา่งนัน้จะปล่อยทีด่นิเดมิไวเ้พื่อใหพ้ชืพนัธุ์ฟ้ืนตวัเองตามธรรมชาต(ิพกัดนิ) แลว้จงึเวยีน
กลบัมาถางทีด่นิเพื่อท าการเพาะปลูกใหมอ่ีกคร ัง้หนึ่ง ตวัอย่างเช่นในกรณีการปลูกขา้ว ชาวเมีย่นจะยา้ยสถานที่
ไถพรวนทุกปี หลงัจากปลูกขา้วชาวเมีย่นจะท าการปลูกขา้วโพดหรอืพชืชนิดอื่นบนพื้นทีน่ัน้ๆเป็นระยะเวลานาน
หนึ่งถงึสามปีกอ่นจะพกัดนิ ในระยะพกัดนิชว่งแรกกลุ่มพชืทีต่อ้งการแสงมากจะเจรญิเตบิโตไดด้ ีเมือ่เกดิรม่เงา
มากขึน้กลุ่มพชืทีท่นต่อสภาพรม่เงาไดด้กีจ็ะเจรญิงอกงามจนเกดิเป็นป่า ในสภาพแวดลอ้มเชน่นี้วชัพืชจะเตบิโต
ไดย้ากเนื่องจากแสงแดดผา่นลงมาไมถ่งึหน้าดนิ ใบไมซ้ึง่ร่วงทบัถมจะย่อยสลายเสรมิใหด้นิอุดมสมบรูณ์ 
 เมือ่ชาวเมีย่นกลบัมาถางเผาเตรยีมที่ดนิในบรเิวณนัน้อีกคร ัง้หนึ่ง ไฟจะชว่ยก าจดัเมลด็พนัธุ์วชัพืชและความ
รอ้นจะชว่ยละลายแรธ่าตุในดนิใหอ้ยู่ในสภาพทีพ่ชืดดูซมึไดง้า่ย สว่นขีเ้ถา้ทีเ่หลอืทีเ่หลอืจากการเผากจ็ะ
กลายเป็นปุ๋ ยเพิม่ความอุดมสมบรูณ์ใหแ้ก่ดนิ ทีส่ าคญัคอืเนื่องจากไมใ้หญ่จะหยัง่รากลงไปดดูสารอาหารจากดนิ
สว่นลกึขึน้มาสะสมไวใ้นสว่นต่างๆ การเผาตน้ไมใ้หญ่และปล่อยขีเ้ถา้ซึง่อุดมไปดว้ยสารอาหารจากดนิสว่นลกึ
กลายเป็นปุ๋ ยจงึมปีระสทิธภิาพในการดงึเอาแรธ่าตุซึง่ซ่อนอยู่ลกึลงไปในดนิขึน้มาใชป้ระโยชน์ในการเพาะปลูก 
ไมเ่พยีงเท่านัน้การยา้ยสถานทีเ่พาะปลูกยงัชว่ยป้องกนัปรากฏการณ์ดนิจดือกีดว้ย กล่าวไดว้า่วธิกีารท าไร่
หมนุเวยีนเป็นการเกษตรทีต่ ัง้อยู่บนวงจรการเจรญิเตบิโตของพชืตามธรรมชาตแิละเป็นระบบดงึผลประโยชน์
จากวงจรธรรมชาตมิาใชใ้นการเพาะปลูกอย่างเตม็เมด็เตม็หน่วย ขอ้ที่น่าสนใจอกีประการหนึ่งคอืพชืที่
เจรญิเตบิโตในชว่งการพกัดนิมหีน้าทีป้่องกนัไมใ่หผ้วิดนิสกึกรอ่น การท าไรห่มนุเวยีนจงึเป็นวธิทีีเ่หมาะสมกบั
การท าการเกษตรตามไหล่เขา 
 ในการท าไรห่มนุเวยีนปรมิาณผลผลติทีไ่ดร้บัจะขึน้อยู่กบัระยะเวลาพกัดนิ ชาวเมีย่นผูม้ปีระสบการณ์ยาวนานใน
การท าไรห่มนุเวยีนกล่าววา่โดยทัว่ไปแลว้ชาวเมีย่นจะท าการพกัดนิเป็นระยะเวลากว่าสบิปี หากสามารถพกัดนิได้
นานประมาณสามสบิปี ทีด่นินัน้จะยิง่อุดมสมบรูณ์เพาะปลูกไดผ้ลผลติมาก ชาวเมีย่นทีอ่าศยัอยู่ในแถบเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใตส้ว่นใหญ่จะปลูกขา้วเป็นหลกั พชืชนิดอื่นที่นิยมปลูกนอกจากขา้วไดแ้ก ่ขา้วโพดและพชืหวั
ต่างๆ แต่ทวา่รฐับาลไทยออกประกาศปรบัปรงุแกไ้ขขนาดไมห้วงหา้มตามพระราชบญัญตัคิวบคมุการท าไมใ้นปี
พ.ศ.2532 หา้มการตดัตน้ไมข้นาดใหญ่เพื่อท าการเกษตร กฎหมายขอ้นี้สง่ผลใหช้าวเมีย่นไมส่ามารถตดัตน้ไม้
เตรยีมทีเ่พาะปลูกหลงัจากพกัดนิ ชาวเมีย่นในประเทศไทยจงึจ าตอ้งเลกิการท าไรห่มนุเวยีนและหนัมาท าไรถ่าวร
ตัง้แต่ปีพ.ศ.2533เป็นตน้มา ในประเทศอื่นจ านวนชาวเมีย่นทีท่ าไรก่ล็ดลงอย่างต่อเนื่องดว้ยสาเหตุต่างๆ ใน
ประเทศลาวและเวยีดนามรฐับาลออกกฏหมายควบคุมการตดัไมเ้ชน่เดยีวกบัประเทศไทย สว่นในประเทศจนีชาว
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เมีย่นเลกิยา้ยถิน่ทีอ่ยู่อาศยัมานานกอ่นชาวเมีย่นกลุ่มอื่น ท าใหช้าวเมีย่นในจนีรุน่ปัจจุบนัเคยชนิกบัการใชช้วีติอยู่ 
ณ สถานทีเ่ดมิเป็นเวลานาน การท าไรห่มนุเวยีนจงึเหลอืน้อยเนื่องจากไมเ่หมาะกบัรปูแบบการด ารงชวีติ 
 

ความสมัพนัธร์ะหว่างการท าไร่หมนุเวียนและการย้ายถ่ิน 

 เนื่องจากการยา้ยพื้นทีเ่พาะปลูกเป็นเงือ่นไขพื้นฐานในการท าไร่หมนุเวยีน การอพยพยา้ยถิน่ฐานจงึเป็น
สิง่จ าเป็น ทวา่เงือ่นไขเหล่านี้เป็นสาเหตุท าใหก้ารท าเกษตรของชาวเมีย่นสง่ผลใหจ้ านวนประชากรในชมุชน
ลดลงโดยตรง ปัญหาทีว่า่การเกษตรรปูแบบนี้ไมม่อี านาจชว่ยรกัษาระดบัจ านวนประชากรถอืเป็นขอ้ดอ้ยที่
ส าคญัของการท าไรห่มนุเวยีน นอกจากจ าเป็นตอ้งพกัดนิเป็นเวลานาน บางครัง้ทีด่นิระหว่างพกัดนิมพีื้นที่
มากกวา่ที่ดนิซึง่อยู่ระหวา่งการเพาะปลูกหลายเท่าท าใหจ้ านวนประชากรทีส่ามารถอาศยัในพื้นทีห่นึ่งๆไดม้ี
จ านวนจ ากดั จากการวจิยัค านวณอตัราความหนาแน่นของประชากรในชุมชนชาวเมีย่นออกมาเป็นตวัเลขไดค้อื
3-35 คนต่อพื้นทีห่นึ่งตารางกโิลเมตร หากจ านวนสมาชกิในชมุชนเพิม่มากเกนิไป พื้นทีใ่นการเพาะปลูกจะไม่
เพยีงพอในการเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งคนในชมุชน ในการแกปั้ญหาทีเ่พาะปลูกไมเ่พยีงพอมทีางเลอืกสองทาง 
ประการแรกคอื เดนิทางไปท าการเพาะปลูกเพิม่ในพื้นทีท่ีไ่กลจากหมูบ่า้นมากกว่าเดมิ ประการทีส่องคอืลด
ระยะเวลาพกัดนิและยดืระยะเวลาการเพาะปลูก ทว่าการลดระยะเวลาพกัดนิมขีอ้เสยีหลายประการคอื นอกจาก
จะสง่ผลใหไ้ดผ้ลผลติน้อยลงแลว้ หากระยะพกัดนิไมย่าวนานพอจะใหพ้ชืเจรญิกลายเป็นป่าสมบรูณ์เพยีงพอ วง
เวยีนอนัเป็นกลไกหลกัของการท าไรห่มนุเวยีนจะขาดสะบัน้ลง การถางพื้นทีจ่ะไรค้วามหมายกลบักลายเป็นการ
ท าลายป่า เมือ่เปรยีบเทยีบทางเลอืกทัง้สองทาง ทางเลอืกประการแรกคอืเดนิทางไปท าการเพาะปลูกบนพื้นทีท่ี่
ห่างออกไปย่อมดกีว่าการลดระยะเวลาพกัดนิ แต่หากที่ดนินัน้อยู่ห่างออกไปจนตอ้งใชเ้วลาเดนิทางไปมากกว่า
สองชัว่โมงจากหมูบ่า้น ชาวเมีย่นจ าเป็นจะตอ้งไปสรา้งกระท่อมชัว่คราวในบรเิวณใกลเ้คยีงเนื่องจากไมส่ามารถ
เดนิทางไปเชา้เยน็กลบัได ้เมือ่กรณีเชน่นี้เกดิซ ้าซอ้นมากเขา้จ านวนกระท่อมชัว่คราวจะเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆจน
กลายเป็นหมูบ่า้นแห่งใหม ่และหากมหีมูบ่า้นอื่นทีอ่ยู่ใกลส้ถานที่เพาะปลูกมากกว่าครอบครวัชาวเมีย่นกจ็ะ
อพยพยา้ยออกจากหมูบ่า้นเก่าโดยถาวร รปูแบบการยา้ยทีอ่าศยัอนัเป็นผลจากการยา้ยสถานที่เพาะปลูกอาจ
แบง่ไดเ้ป็นสามประเภทดงัต่อไปนี้ 1.กระท่อมชัว่คราวบรเิวณทีเ่พาะปลูกเพิม่จ านวนขึน้เรือ่ยๆจนกลายเป็น
หมูบ่า้นแห่งใหม ่2.ครอบครวัชาวเมีย่นยา้ยไปหมูบ่า้นอื่นทีอ่ยู่ใกลท้ีเ่พาะปลูกมากกว่า 3.ชาวเมีย่นยา้ยออกไป
พรอ้มกนัหลายครวัเรอืนเพื่อสรา้งหมูบ่า้นใหม ่ในสามประเภทนี้ การยา้ยถิน่สองประเภทหลงัจะพบมากในยาม
เกดิความขดัแยง้หรอืสงคราม ในอดตีธรรมเนียมการยา้ยทีอ่ยู่อาศยัทัง้สามแบบนี้ไดร้บัการสบืทอดต่อเนื่องมา
หลายรุน่ ท าใหช้นชาวเมีย่นเคลื่อนตวัลงจากจนีผา่นเวยีดนามลงมาจนถงึประเทศไทย กล่าวไดว้า่ชาวเมีย่นที่
อาศยัอยู่ในประเทศไทยปัจจุบนัเป็นลูกหลานเมีย่นผูอ้ยู่สดุเสน้ทางการอพยพอนัแสนยาวนานของชาวเมีย่น 
 

ความส าคญัของปฏิทินจีนในการท าไร่หมนุเวียน 

ชาวเมีย่นก าหนดวนัในการประกอบพธิกีรรมและการเพาะปลูกโดยอาศยัปฏทินิสรุยิจนัทรคตขิองจนี ปฏทินิจนี
จงึเป็นสิง่ส าคญัทีข่าดไมไ่ดใ้นชวีติของชาวเมีย่น และมแีขวนอยู่ในบา้นของชาวเมีย่นแทบทุกครวัเรอืน จากการ
ส ารวจพบว่าสว่นมากชาวเมีย่นใชป้ฏทินิทีต่พีมิพ์โดยส านักพมิพ์ 永經堂 ในฮ่องกงและส านกัพมิพ์ 南陽堂 ใน
ไทย(ชือ่ส านกัพมิพ์ในภาษาไทยว่าน ่าเอี้ยงกอืสอื) ชาวเมีย่นนบัและเขยีนชือ่เดอืนปีตามธรรมเนียมจนี โดยนบัปี
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ตามนกัษตัรจนี(เชน่ปี 戊申)และมนีบัการนบัเดอืนเพิม่เตมิ(เดอืนอธกิมาส) และใชป้ฏทินินี้เป็นหลกัในการ
ค านวณโชคชะตาเพื่อก าหนดวนัในการด าเนินการเพาะปลูก ปฏทินิสรุยิจนัทรคตขิองจนีจงึมคีวามสมัพนัธ์อย่าง
ลกึซึ้งกบัการท าไรห่มนุเวยีนของชาวเมีย่น  
จากการเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัการปลูกขา้วแบบไรห่มนุเวยีนของชาวเมีย่นในชว่งทศวรรษ1980 สรปุก าหนดการ

ท าไรห่มนุเวยีนของชาวเมีย่นตามปฏทินิสุรยิจนัทรคตจินีไดด้งัต่อไปนี้ 
 

เวลา ขัน้ตอนการเพาะปลูก 

ตัง้แต่เดอืนสบิสองหรอืชว่งขึน้ปีใหม่จนถงึฤดหูวา่น
เมลด็ขา้ว 

ท าพธิอีธษิฐานใหเ้มลด็ขา้วงอกงามด ี

ชว่งขึน้ปีใหมจ่นถงึวนัทีส่บิเดอืนหนึ่ง เลอืกทีด่นิเพาะปลูก 

ชว่งกลางเดอืนหนึ่งถงึตน้เดอืนสอง ตดัไมโ้ดยใชข้วานโคน่ตน้ไมข้นาดใหญ่และใชม้ดี
ปลายตะขอตดัตน้ไมข้นาดเลก็ 

ชว่งปลายเดอืนสอง เผาไมค้ร ัง้ทีห่นึ่ง โดยใชค้บท าจากตน้ไผจุ่ดไฟเผา
ซากไมท้ีต่ดัเป็นเวลานานประมาณหนึ่งช ัว่โมง 

หลงัจากการเผาไมค้ร ัง้แรก รวบรวมเศษไมท้ีห่ลงเหลอืจากการเผาครัง้แรกมา
ท าการเผาอกีคร ัง้หนึ่ง 

เดอืนสี ่ หวา่นเมลด็พนัธุ์เมือ่เขา้สูฤ่ดฝูน ใชว้ธิหีว่านแบบ
หยอดคอืใชไ้มค้วามยาวประมาณสองเมตรแทงขดุ
เป็นหลุมและหยอดเมลด็ขา้วลงไปจ านวน 3-10
เมลด็ 

กอ่นถงึฤดเูกบ็เกีย่ว ใชม้ดีปลายตะขอและจอบถางดายหญา้ ก าจดั
วชัพชืสองถงึสามครัง้ตามความเหมาะสม 

ฤดใูบไมร้ว่ง(ประมาณเดอืนเจ็ด หรอืวนัทีเ่จด็เดอืน
แปดตามปฏทินิสรุยิคต)ิ 

ท าพธิไีหวเ้จา้ทีอ่ธษิฐานใหเ้กบ็เกีย่วไดผ้ลผลติ
มาก 

ชว่งเดอืนเกา้ถงึเดอืนสบิ ท าการเกบ็เกีย่ว จะเริม่เกบ็เกีย่วเมือ่สิน้ฤดฝูนและ
เขา้สูฤ่ดแูลง้ โดยท าพธิไีหวเ้จา้ทีก่อ่นจะท าการ
เกบ็เกีย่ว วธิกีารเกีย่วขา้วของชาวเมีย่นเลอืก
เกีย่วเฉพาะรวงขา้วคอืใชเ้ครือ่งมอืทีเ่รยีกว่าหวู
เกีย่วต ่าจากรวงขา้วลงไปประมาณยีส่บิเซนตเิมตร 

หลงัจากนัน้จะน าขา้วทีเ่กีย่วแลว้ไปตากบนราว
ตากขา้ว 

เดอืนสบิเอ็ด นวดหรอืฟาดขา้วใหข้า้วเปลอืกหลุดจากรวง มทีัง้
การฟาดขา้วลงบนหนิ การวางขา้วลงบนแครแ่ลว้
ใชไ้มต้ ีในอดตีมกีารใชว้ธิยี ่าขา้วดว้ย 

 

เป็นทีน่่าเสยีดายว่าในปัจจุบนันี้ชาวเมีย่นจ านวนมากหนัมาท าการเกษตรแบบถาวร ก าหนดการเพาะปลูก
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ตลอดจนรปูแบบการด ารงชวีติเปลีย่นไปมาก การเพาะปลูกตามก าหนดการที่กล่าวมาดา้นบนจงึกลายเป็น
ปรากฎการณ์ทีพ่บเหน็ไดย้ากไปเสยีแลว้ 
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ภาพที่1 การเผาเพื่อเตรยีมทีด่นิเพาะปลูก 

 
ภาพที่2 การหวา่นขา้วแบบหยอด 

 

ภาพที่3 การเลอืกเกีย่วเฉพาะรวงขา้ว 
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วฒันธรรมการแต่งกายพื้นบ้านของชนชาวเขาในประเทศไทย 

ผูเ้ขยีน เรยีวโกะ อุทสมึ ิ(Ryoko UTSUMI)  
ผูแ้ปล มชัฌมิา โตจริาการ 

 
วฒันธรรมการแต่งกายพื้นบา้นของชนชาตติ่างๆในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ตกต่างออกไปตามชนเผ่า 

แมก้ระทัง่ในชนเผา่เดยีวกนักย็งัแตกต่างออกไปตามทอ้งถิน่ ดงันัน้ในอดตีเครือ่งแต่งกายจะท าหน้าทีเ่ป็นเครือ่งชี้
ใหผู้ค้นรูถ้งึชนเผา่ แหล่งทีอ่าศยั ของอกีฝ่ายและในบางครัง้อาจรูไ้ปถงึหมูบ่า้นทีส่งักดัดว้ย นอกจากการศกึษา
ความแตกต่างในสว่นรายละเอยีดย่อยเชน่ลายปัก หรอื วธิกีารพนัผา้โพกศรีษะ การศกึษาความแตกต่างของเครือ่ง
แต่งกายหลกักม็คีวามส าคญัเพราะรูปแบบเครือ่งแต่งกายหลกัเช่นเสือ้ กางเกง กระโปรงจะชว่ยชีใ้หเ้ราทราบถงึ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งชนเผา่ต่างๆในมมุมองกวา้ง 
แมว้า่ในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตจ้ะมบีางชนเผา่ทีไ่มส่วมเสือ้ผา้ปกปิดท่อนบน แต่ทุกเผา่พนัธุ์ลว้นมี

ประเพณีใหช้ายหญงิทีเ่จรญิวยัแลว้สวมเสือ้ผา้ปกปิดท่อนล่าง ตวัอย่างเสือ้ผา้ปกปิดท่อนล่างของเพศชายไดแ้ก่
การใชผ้า้เตีย่วพนัปกปิดอวยัวะเพศ การใชผ้า้ผูกเอว โสรง่ และกางเกงขาบานแบบจนี เป็นตน้ สว่นตวัอย่าง
เครือ่งแต่งกายท่อนล่างของเพศหญงิไดแ้ก่ การใชผ้า้ผูกเอว ผา้ถุง ผา้โสรง่ การนุ่งผา้ทรงกระโปรง(หมายถงึการ
เพลาะชายสองขา้งเขา้ดว้ยกนัเป็นทรงคลา้ยกระโปรง บางเผา่สวมขึน้ไปสงูถงึหน้าอก) และกางเกง  
เมือ่เปรยีบเทยีบกนัแลว้จะเหน็ไดว้า่ในขณะทีเ่ครือ่งแต่งกายท่อนล่างของชนชาวเขาเพศชายจะมรีปูแบบ

ใกลเ้คยีงกนัหมดแทบทุกเผา่คอืใชผ้า้พนัปิดอวยัวะเพศ หรอืนุ่งกางเกง รปูแบบเครือ่งแต่งกายท่อนล่างของเพศ
หญงิมคีวามหลากหลายมากกวา่กล่าวคอื ในประเทศไทยสตรใีนชนเผา่ทีพู่ดภาษาตระกลูไท-กะไดและกลุ่ม
ภาษามอญ-เขมรมกันิยมนุ่งผา้ถุงหรอืโสรง่ สตรใีนเผ่ากะเหรีย่งและเผา่อาขา่ซึง่ใชภ้าษาตระกลูทเิบต-พมา่นิยม
นุ่งผา้ถุง ทวา่สตรเีผา่ลซีอและเผา่มเูซอซึง่อยู่ในกลุ่มภาษาทเิบต-พมา่เชน่เดยีวกนักลบัพบว่ามกีารนุ่งกางเกง
ดว้ย แตกต่างไปจากกะเหรีย่งและอาขา่ สตรใีนเผ่ามง้และเผา่เมีย่น แมจ้ะพูดภาษาในกลุ่มตระกลูเดยีวกนั แต่ก็
แต่งกายแตกต่างกนัคอืในขณะสตรชีาวเผา่มง้นิยมนุ่งผา้มจีบีรอบคลา้ยกระโปรง สตรเีผา่เมีย่นกลบันุ่งกางเกง 
เมือ่สงัเกตแถบตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยรวมจะพบวา่ ชุดพื้นบา้นของสตรใีนมกีารนุ่งผา้ถุงหรอืโสรง่เป็น

วฒันธรรมรว่ม ในแถบหมูเ่กาะเช่นประเทศอนิโดนีเซยีและฟิลปิปินส์ สตรมีกันุ่งผา้ผนืยาวลงไปจากเอว หรอืนุ่ง
ผา้ทรงกระสอบสงูขึน้มาถงึหน้าอก วฒันธรรมการนุ่งผา้เหน็ไดเ้ป็นวงกวา้งขึน้ไปจากทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต ้แพรไ่ปจนถงึบรเิวณตอนใตข้องประเทศจนีและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศอนิเดยี ผา้นุ่งของสตรี
โดยทัว่ไปเป็นผา้ผนืเดยีว ไมต่อ้งมกีารตดัเยบ็ใหยุ้่งยาก กล่าวไดว้า่เป็นรูปแบบเครือ่งแต่งกายทีเ่หมาะสมกบั
รปูแบบการด ารงชพีซึง่อาศยัการเกบ็ใยพชืมาทอเป็นเครือ่งแต่งกายเองในแต่ละครวัเรอืน เพราะงา่ยดายและได้
ใชผ้า้อย่างเตม็เมด็เตม็หน่วยไมม่กีารทิ้ง นอกจากนี้ผา้ซึง่ทอเป็นผนืเดยีวไมม่กีารตดัเย็บยงัมขีอ้ดอีกีประการ
หนึ่งคอืเนื้อผา้มคีวามคงทน ไมม่ดีา้ยขาดหรอืหลุด ในประเทศไทยวฒันธรรมการนุ่งผา้กแ็พรห่ลายมากเหน็ได้
ในหลายเผา่ชน 
ในบรรดาวฒันธรรมผา้นุ่ง ผา้มจีบีรอบคลา้ยกระโปรงพลตีเป็นเครือ่งแต่งกายทีพ่บไดบ้รเิวณตอนเหนือของ

ทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้ท่านัน้ ในประเทศไทยมเีพยีงสตรชีาวมง้เท่านัน้ทีนุ่่งผา้จบีรอบ  โดยถอืเครือ่งแต่ง
กายในชวีติประจ าวนัของสตรชีาวมง้ซึง่อาศยัอยู่ทางตอนใตข้องประเทศจนีและตอนเหนือของทวปีเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้ในขณะทีใ่นประเทศไทยมเีพยีงสตรเีผา่มง้ทีนุ่่งผา้จบีรอบ ในประเทศจนีมหีลายชนเผา่ทีนุ่่งผา้
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จบีรอบเชน่เดยีวกบัชาวมง้ ไดแ้กเ่ผ่าเยา้กางเกงขาวและเผา่เยา้แดงซึง่ใชภ้าษาใกลเ้คยีงกบัเผา่มง้ ชนเผ่าอีแ๋ละ
เผา่ลเีซอซึง่พูดภาษาในตระกลูพมา่-ทเิบต ชนเผา่จว้งและปู้อซีึง่อาศยัอยู่บรเิวณชายแดนจนี-เวยีดนาม จาก
จ านวนเผา่เหน็ไดช้ดัว่าการนุ่งผา้มจีบีรอบแพรห่ลายเป็นทีน่ิยมในแถบประเทศจนีมากกว่าในแถบเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต้ 
ในปัจจุบนัผา้นุ่งจบีรอบของชนเผ่าเหล่านี้ถูกผลติและจบัจบีในโรงงาน ตลาดส าหรบัชาวมง้มผีา้นุ่งจบีส าเรจ็รปู

ขายเป็นจ านวนมาก แตกต่างจากในอดตีซึง่บรรดาสตรจีะทอผา้นุ่งจากฝ้ายหรอืใยตน้กญัชงและตกแต่งลายดว้ย
ตนเอง เนื่องจากการทอและการปักลายมขี ัน้ตอนสลบัซบัซอ้น ต้องใชท้ัง้เวลาและแรงงาน ผา้นุ่งจงึถอืเป็นโอกาส
อนัดทีีส่ตรแีต่ละคนจะไดอ้วดฝีมอืของตนใหค้นในชมุชนไดเ้หน็ 
ผา้นุ่งแบบมจีบีรอบคลา้ยกระโปรงมปีระวตัศิาตรย์าวนานยอ้นกลบัไปถงึยุคสมยัราชวงศฮ์ัน่ เครือ่งแต่งกาย

ประเภทนี้เป็นเครือ่งแต่งกายพื้นเมอืงของชนชาวฮัน่ นิยมสวมกนัมากในประเทศจนีตัง้แต่ชว่งยุคราชวงศฮ์ัน่
จนถงึยุคราชวงศช์งิ เครื่องแต่งกายของสตรชีาวญีปุ่่ นดงัทีป่รากฎในภาพบนฝาผนงัถ ้าทาคามตัสซึึกะ และ
กระโปรงโมะซึง่เป็นเครือ่งแต่งกายของสตรฐีานะสงูในยุคนาระและยุคเฮอนั ตลอดจนกระโปรงชมีาของสตรชีาว
เกาหลกีจ็ดัว่าเป็นเครือ่งแต่งกายในสายตระกลูเดยีวกนั 
อาจสรปุไดว้า่วฒันธรรมผา้นุ่งแบง่ออกไดเ้ป็นสองสายใหญ่ๆคอืผา้นุ่งทรงกระสอบไมม่จีีบและผา้นุ่งจบัจบี

จ านวนมากคลา้ยกระโปรงพลตี โดยผา้นุ่งไม่มจีบีแพรห่ลายมากในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ในขณะทีผ่า้นุ่ง
จบัจบีเป็นทีน่ิยมกนัในแถบเอเชยีตะวนัออก 
ดา้นวฒันธรรมการสวมกางเกงเป็นเครือ่งแต่งกายพื้นบา้นของสตร ีในประเทศไทยจะพบมากในสตรเีผา่มเูซอ

และลซีอ สว่นในประเทศซึง่อยู่ตอนกลางและตอนใตข้องทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตก้างเกงพบเฉพาะในสตรี
ชนเผา่สว่นน้อยซึง่อาศยัอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสมุาตราและไดร้บัอทิธพิลจากวฒันธรรมอสิลาม สว่นใน
ประเทศเวยีดนามสตรชีนชาตกิงิห์จะนุ่งผา้นุ่งไมม่จีบีแลว้สวมเสื้ออ่าวหญ่ายทบั และเพิง่หนัมาสวมกางเกงใตเ้สือ้
อ่าวหญ่ายหลงัจากเขา้สูศ่ตวรรษทีส่บิเกา้ 
ในประเทศจนีวฒันธรรมการสวมกางเกงของสตรเีริม่ตน้ขึน้โดยไดร้บัอทิธพิลจากเครือ่งแต่งกายของชายชาว

มองโกล หลงัจากนัน้ไดพ้ฒันามาเป็นเครือ่งแต่งกายของสตรชีาวแมนจูและแพรข่ยายกวา้งขวางในยุคราชวงศช์งิ 
สว่นในประเทศญี่ปุ่ นหลกัฐานทีช่ ีว้า่ชาวญี่ปุ่ นสวมกางเกงมาตัง้แต่โบราณกาลแลว้คอืตุ๊กตาฮานิวะซึง่สวมกางเกง
ฮาคามะขาบาน และเมือ่เขา้สูยุ่คเฮอนั สตรชีาววงักส็วมกางเกงฮาคามะ 
จากการส ารวจพบวา่โดยทัว่ไปสตรชีาวเมีย่นซึง่อาศยัอยู่บรเิวณระหวา่งมณฑลหูหนานและมณฑลยุนนาน รวมถงึ

บรเิวณตอนบนของทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตส้วมกางเกงเป็นหลกั(ยกเวน้ชาวเมีย่นส่วนน้อยทางตอนเหนือ
เวยีดนามซึง่นุ่งผา้จบัจบี) นอกจากนี้พบว่าสตรชีนเผา่กมิมนุกส็วมกางเกงเชน่กนั โดยชนเผ่านี้พูดภาษากมิมนุใน
ตระกลูภาษามง้-เยา้ และอาศยักระจายตวัตัง้แต่บรเิวณตอนใตข้องมณฑลกวางสแีละมณฑลยุนนานไปจนถงึประเทศ
เวยีดนามกบัประเทศลาว สนันิษฐานว่าการสวมกางเกงของสตรชีาวเมีย่นและกมิมนุน่าจะไดร้บัอทิธพิลจากเครือ่ง
แต่งกายของสตรใีนสมยัราชวงศ์ชงิ เนื่องจากชนเผ่าเหล่านี้เริม่อพยพจากประเทศจนีลงมาสูท่วปีเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใตเ้มือ่ประมาณสามรอ้ยปีกอ่น จงึคาดว่าน่าจะไดร้บัอทิธพิลและสวมกางเกงกนัมาตัง้แต่กอ่นหน้านัน้ อย่างไรก็
ตามในหนงัสอืบนัทกึเกีย่วกบัพธิกีรรมของชาวเมีย่นปรากฏอกัษรวา่ 裙 ซึง่หมายถงึกระโปรง จงึมคีวามเป็นไปได้
วา่ในยุคโบราณสตรชีาวเมีย่นอาจจะสวมผา้นุ่งจบีรอบเชน่เดยีวกบัชาวมง้ 
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ภาพที่1 สตรชีาวมง้ในเวยีดนาม 

(จงัหวดัหล่าวกาย ประเทศเวยีดนาม) 
ภาพที่2 สตรชีาวเมีย่นในเวยีดนาม 

(จงัหวดัหล่าวกาย ประเทศเวยีดนาม) 
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ภาพวาดเทพเจ้าของชาวเม่ียนในประเทศจีน 

ผูเ้ขยีน ทัน๋จิ้ง (Jing TAN) 
ผูแ้ปล มชัฌมิา โตจริาการ 

ชาวเมี่ยนในประเทศจีน 

เผา่เยา้เป็นชนกลุ่มน้อยหนึ่งใน 56 ชนชาตใินประเทศจนี ชือ่ในภาษาจนีเรยีกวา่ 瑤 (เหยา) ภาษาไทยเรยีกวา่
เยา้ ภาษาเวยีดนามเรยีกว่า Dao ตวัอกัษรจนี “ 瑤 ”ถูกก าหนดใหใ้ชเ้ป็นชือ่เผ่าเมีย่นโดยรฐับาลจนีในช่วงทศวรรษ1950 
เพื่อแทนชือ่ดัง้เดมิคอื徭 และ猺 ซึง่ใชก้นัมาเป็นเวลายาวนาน โดยตวัอกัษรใหมม่คีวามหมายว่า “มณีอนังดงาม” อ่าน
ออกเสยีงเหมอืนกนั แต่มคีวามหมายเป็นมงคลกว่าตวัอกัษรเดมิ ชาวเมีย่นในประเทศจนีอาศยักระจายตวัในบรเิวณ
ตัง้แต่มณฑลหูหนานไปจนถงึมณฑลยูนนาน และยงัมชีาวเมีย่นบางส่วนอพยพเดนิทางลงไปอาศยัอยู่ตามเขาสงูทางตอน
เหนือของทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ในประเทศจนีมณฑลทีม่ชีาวเมีย่นอาศยัไดแ้ก ่มณฑลหูหนาน เขตปกครอง
ตนเองกวางซจีนิ มณฑลกวางตุง้ มณฑลกุย้โจว และมณฑลยุนนาน ชนเผา่เยา้ในประเทศจนีแบง่ออกไดเ้ป็นสามกลุ่ม
ใหญ่ๆตามภาษาทีใ่ชค้อื กลุ่มภาษาเมีย่น กลุ่มภาษาบเูนา และกลุ่มภาษาลาคยา  
 ภาพวาดทีแ่นะน าในรายงานฉบบันี้เป็นภาพวาดของชนชาตเิยา้กลุ่มทีเ่รยีกตนเองว่า “เมีย่น” พูดภาษาเมีย่น และนิยม
อพยพยา้ยถิน่บอ่ยทีสุ่ดในหมูช่นชาตเิยา้ 
 

ศาสนาความเช่ือของชาวเมี่ยนในประเทศจีน 

 ชาวเมีย่นในประเทศจนีนบัถอืวญิญาณบรรพบรุษุและเทพเจ้าในลทัธิเต๋าจ านวนมาก ตวัอย่างเทพทีช่าวเมีย่นนบัถอืมี
ดงัต่อไปนี้ 
เทพ三清(ซนัชงิ)ทัง้สามประกอบดว้ย 元始天尊  道徳天尊 และ 霊寶天尊 (อ่านวา่หยวนสือ่เทยีนจุน  
เตา้เต๋อเทยีนจุน และหลงิเป่าเทยีนจุนตามล าดบั) 玉皇 (เงก็เซยีนฮ่องเต)้  聖主(เทพโพธสิตัว)์ 張天師(เทพ

เตยีวเทยีนซื่อ) 李天師(เทพหลีเ่ทยีนซื่อ)  天府(เทพผูด้แูลสวรรค)์  地府 (เทพผูด้แูลพภิพ) 陽間(เทพผูด้แูลโลก
คนเป็น) 水府(เทพผูด้แูลสายน ้า) 十殿(ยมบาลทัง้สบิ) 太尉(เทพไท่เวย่ นายทหารแห่งทพัสวรรค)์ 唐葛周三
将軍(จอมทพัสวรรคส์ามองค)์ 監斎(เทพผูด้แูลการประกอบพธิีทางศาสนา) 
  นอกจากเทพทีย่กตวัอย่างดา้นบน ชาวเมีย่นยงันบัถอืเทพวญิญาณบรรพบรุุษซึง่มเีทพ 盤王(เทพองคส์ าคญัในต านาน
ตน้ก าเนิดชาวเมีย่น)เป็นตวัแทนดว้ย  
ภาพเขยีนเทพเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ส าคญัในการท าพธิกีรรมของชาวเมีย่น ในยามทีไ่มม่กีารท าพธิ ีนกับวชชาว

เมีย่นจะเป็นผูเ้กบ็รกัษาภาพโดยแขวนบนผนงัขา้งแท่นบชูาในบา้นของตน ในบา้นของชาวเมีย่นจะตัง้แท่นบชูา
เพื่อกราบไหวเ้ทพวญิญาณบรรพบรุษุไวปี้กซ้ายหรอืขวาของผนงัฝัง่ตรงขา้มกบัประตูทางเขา้ออก โดยชาวเมีย่น
จะจุดธูปและรนิเหลา้เซ่นไหวเ้ทพวญิญาณบรรพบรุษุทุกวนักอ่นรบัประทานอาหารเชา้และอาหารเยน็ บรเิวณใจ
กลางฝาผนงัฝัง่ตรงขา้มกบัประตูทางเขา้ออกชาวเมีย่นถอืวา่เป็นสถานทีส่ าหรบับูชาเทพ 盤王 แต่จะไมม่กีารจดั
แท่นบชูาและไมม่กีารวาดรปูเทพ 盤王 เนื่องจากชาวเมีย่นเชือ่ว่าบา้นของตนคอืบา้นของเทพ 盤王 และเทพ
盤王 จะเดนิทางเขา้ออกโดยอสิระจงึไมจ่ าเป็นตอ้งสรา้งแท่นบชูาเป็นพเิศษแต่อย่างใด 
พธิกีรรมทางศาสนาของชาวเมีย่นมทีัง้พธิทีีต่อ้งใชภ้าพวาดและพธิทีีไ่มต่อ้งใชภ้าพวาด พธิทีีไ่มต่อ้งใชภ้าพวาด
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ไดแ้กพ่ธิี 架橋 เพื่อรกัษาอาการเจบ็ป่วยและพธิี 送船 คอืพธิสีง่เรอืเพื่อบชูาวญิญาณบรรพบรุษุ พธิซีึง่จ าเป็นตอ้ง
ใชภ้าพวาดไดแ้กพ่ธิทีีเ่กีย่วขอ้งกบันกับวชและการเพิม่ยศในฐานะนกับวชเชน่ 掛三灯(การบวชชัน้ตน้ ชือ่กว๋าซนั
ตงั) 還家願(พธิแีกบ้น) 度戒(พธิรีบัยศเป็นนกับวชชัน้สงูขึน้ เรยีกวา่พธิตีูเ้จีย่) พธิี 掛三灯 เป็นพธิเีพื่อเพิ่ม
บารมแีก่ชายชาวเมีย่น ผูผ้า่นพธินีี้จะไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นชายเตม็ตวัและมสีทิธิใ์นการสยืทอดตระกลู ในพธินีี้
ชายชาวเมีย่นจะไดร้บัชือ่ทางวญิญาณซึ่งจะถูกจารกึลงในบนัทึกรายชือ่บรรพบรุษุประจ าตระกลู และไดร้บัฐานะ
นกับวชขัน้ต ่าสุด นอกจากนี้ชาวเมีย่นยงัเชือ่ว่าชายผูผ้่านการท าพธินีี้จะได้รบัต าแหน่งพรอ้มทัง้ทหารรบัใชใ้น
โลกวญิญาณท าใหส้ามารถปกป้องวญิญาณของตนเองและพวกพอ้งจากอนัตรายต่างๆได้ ในการท าพธิี 掛三灯
เชือ่กนัว่าต้องอญัเชญิเทพ 三清 มาเป็นสกัขพียานจงึตอ้งใชรู้ปวาดในระหว่างการประกอบพธิี 
จากรายละเอียดเกีย่วกบั 掛三灯 ทีก่ล่าวมาดา้นบนจะเหน็ไดว้่า แมว้่าชาวเมีย่นจะไดร้บัอทิธพิลจากลทัธิ

เต๋ามาไมน่้อย แต่มหีลกัคดิและวธิกีารประกอบพธิีกรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ ดงันัน้จงึอาจกล่าวไดว้่าภาพวาดอนั
เป็นอุปกรณ์ในการประกอบพธิีกรรมถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัแสดงถงึอตัลกัษณ์ของชนชาวเมีย่น  

 

ภาพวาดเทพเจ้าของชาวเมี่ยน 

ภาพเขยีนเทพเจ้าซึง่ชาวเมีย่นใชใ้นการประกอบพธิกีรรมมลีกัษณะเป็นภาพแขวนยาวแบบจนีซึง่นักบวช
เป็นผูเ้กบ็รกัษาและน าออกมาใชใ้นยามจ าเป็น ชาวเมีย่นเชือ่วา่มอี านาจศกัดิส์ทิธิส์ถติอยู่ภาพ จงึมกีฏหา้ม
ไมใ่หส้ตรแีตะต้องหรอืเขา้ใกล้ภาพเหล่านี้ในระหว่างการประกอบพธิกีรรม 

 

ช่ือและประเภทของภาพวาดเทพเจ้า 

ในขณะนี้ยงัไม่ปรากฏแน่ชดัว่าภาพเทพเจ้าของชาวเมีย่นมทีัง้หมดกีป่ระเภท แต่จากการส ารวจขอ้มลูใน
พื้นทีต่่างๆในขณะนี้พบภาพของเทพเจ้ารวม 26 ประเภทยกตวัอย่างไดด้งัต่อไปนี้ 
ภาพเทพ 三清(ซนัชงิ) 玉皇 (เงก็เซยีนฮ่องเต)้ 聖主(เทพตวัแทนพระโพธสิตัว)์ 四府 (เทพผูด้แูลสีภ่พ โดย

เป็นเขยีนรวมในภาพสองภาพเป็นคู่กนั) 張天師(เทพเตยีวเทยีนซื่อ)李天師(เทพหลีเ่ทยีนซื่อ) เทพนายทหาร
ทัง้หกแห่งทพัสวรรคไ์ดแ้กเ่ทพ 雷部六将把壇師王 และเทพ 霊官 หรอืภาพเหล่าเทพ 元帥(เทพหยวนไซ่ 
ทหารในทพัสวรรค ์โดยสองภาพถอืเป็นหนึ่งคู)่ 十殿(ยมบาลทัง้สบิ)太尉(เทพไท่เวย่ ทหารนายกองแห่งทพั
สวรรค)์ 大海旙 และ 旙張趙二郎(เทพผูถ้่ายทอดกฎเกณฑ์ทางความเชื่อและเทพผูข้บัไล่อาการเจบ็ป่วย 
บางครัง้นับสององคน์ี้เป็นเทพองคเ์ดยีวกนั) 総壇(ภาพรวมหมู่เหล่าเทพโดยแบง่ตามล าดบัชัน้) 唐葛周三
将軍(จอมทพัสวรรคส์ามองค)์ 監斎大王(เทพผูด้แูลการประกอบพธิทีางศาสนา) 大道橋梁(ภาพวาดแสดงให้
เหน็ขณะทีป่วงเทพเสดจ็ลงมาสูแ่ท่นบชูา) 四府功曹                          (เทวทูตผูเ้ดนิทางไปมาระหวา่งภพทัง้สี ่โดยสองภาพถอื
เป็นหนึ่งคู)่ 南斗星君           (เทพดาวใต)้ 北斗星君   (เทพดาวเหนือ) เทพ 王姥 เทพ 庫官   (เทพผูร้กัษาคลงั) และ
เทพ 施食 เป็นตน้ 
การจดัชุดภาพเหล่านี้มคีวามแตกต่างกนัออกไปแลว้แต่ทอ้งถิน่ โดยหนึ่งชดุจะประกอบไปดว้ยภาพจ านวน 
17-18ภาพ ใน18ภาพนี้ มภีาพทีช่าวเมีย่นในทุกทอ้งทีใ่ชเ้หมอืนกนัจ านวน13 ภาพดงัต่อไปนี้ 
 

1. 元始天尊 (หยวนสือ่เทยีนจุน) 2. 道徳天尊(เตา้เต๋อเทยีนจุน) 



25 
 

3. 霊寶天尊 (หลงิเป่าเทยีนจุน) 4. 玉皇 (เงก็เซยีนฮ่องเต)้ 
5. 聖主 (เทพโพธสิตัว)์ 6.-7. 四府 (ผูด้แูลสีภ่พ แขวนเป็นคู)่ 
8. 張天師 (เทพเตยีวเทยีนซื่อ) 9. 李天師(เทพหลีเ่ทยีนซื่อ) 
10. 大海旙(เทพผูส้อนกฏทางศาสนา) 11. 十殿(ยมบาลทัง้สบิ) 
12.-13. 元帥(เทพนายทหาร แขวนเป็นคู)่  

  
สว่นภาพทีเ่หลอืในชุดจ านวน 4-5 ภาพแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถิน่ นกับวชจะเกบ็รกัษาและใชภ้าพครบทัง้

ชดุ จะไมม่กีารใชภ้าพแยกเดีย่ว นกับวชชาวเมีย่นซึง่อาศยัอยู่ในเขตปกครองกวางซจีนิและมณฑลหูหนาน
อธบิายวา่ภาพหนึ่งชดุแบง่ไดเ้ป็นสองกลุ่มคอื1.กลุ่ม 行師(หรอื 行司) และ2.กลุ่ม 三清兵馬 โดยกลุ่ม 三清
兵馬 คอืภาพเทพเจา้ชัน้สงูเชน่ 元始天尊(หยวนสือ่เทยีนจุน)  道徳天尊(เตา้เต๋อเทยีนจุน)และ 霊寶天尊 
(หลงิเป่าเทยีนจุน) สว่นกลุ่ม 行師(หรอื 行司)คอืภาพของเทพทีอ่ยู่ใตบ้ญัชาของเหล่าเทพชัน้สงูจ านวนสีภ่าพ 

ไดแ้กภ่าพ 太尉(เทพไท่เวย่ นายทหารแห่งทพัสวรรค)์ 大海旙(เทพผูถ้่ายทอดกฏทางศาสนา) 唐葛周三将
軍(จอมทพัสวรรคส์ามองค)์และภาพสดุท้ายคอื 総壇(ภาพรวมหมูเ่หล่าเทพโดยแบง่ตามล าดบัชัน้) 

 

丹青匠人(ตัง๊ชิงเจี่ยงเหริน)：ช่างผูว้าดภาพเทพเจ้า 

ในหมู่ชาวเมีย่น ช่างวาดภาพเทพเจา้มชีือ่เรยีกว่า 丹青匠人(ตัง๊ชงิเจีย่งเหรนิ) ในอดตีมทีัง้ชา่งวาดชายและ
ชา่งวาดหญงิ หากชายชาวเมีย่นตอ้งการจะเป็นชา่งวาดภาพเทพเจา้อย่างน้อยจะตอ้งผา่นพธิบีวชข ัน้ตน้คอื 掛
三灯(กว๋าซนัตงั)ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น ในกรณีทีส่ตรตีอ้งการเป็นชา่งวาดภาพเทพเจา้จะตอ้งแต่งงานกบัชายทีผ่า่น
พธิี掛三灯(กว๋าซนัตงั) ทวา่ในประเทศจนีขณะนี้ช่าง 丹青匠人 เหลอืจ านวนน้อยมาก ชา่งวาดหญงิกย็ิง่หาได้
ยาก 
ผูเ้ขยีนไดต้ดิตามคน้หารอ่งรอยของชา่งผูเ้ขยีนภาพเทพเจา้เป็นเวลานานหลายปี จนในทีสุ่ดไดพ้บกบัอาจารย์
黄(หวง) ณ เมอืงฉาเตีย่น จงัหวดัเห่อโจว เขตปกครองตนเองกวางซจีนิในปีพ.ศ.2559 อาจารย์หวงเป็นชายชาว
เมีย่น ขณะนี้อายุ74ปีแลว้ อาจารย์หวงผา่นพธิบีวช 掛三灯(กว๋าซนัตงั)ในชว่งปีใหมใ่นปีพ.ศ.2507 และผา่นพธิี
掛七星灯(กว๋าฉิกซงิตงั)เพื่อเลื่อนข ัน้เป็นนกับวชระดบักลางในเดอืนธนัวาคมของปีเดยีวกนั หลงัจากนัน้ไดผ้า่น
พธิี 度戒(พธิรีบัยศเป็นนกับวชชัน้สงูขึน้ เรยีกวา่พธิตีูเ้จีย่)ในปีพ.ศ.2522 และไดร้บัยศเป็น 黄財一郎(หวงไฉอี้
หลาง)เมือ่ผา่นพธิี加職 เลื่อนยศนกับวชชัน้สงูยิง่ขึน้ในปีถดัมา 
อาจารย์หวงเล่าวา่ตนชอบวาดภาพมาตัง้แต่สมยัเดก็และเริม่ฝึกเขยีนภาพเทพเจา้ดว้ยตนเองเมือ่อายุสบิสามปี 

หลงัจากผา่นพธิี 掛三灯 และผา่นพธิี掛七星灯 ในปีพ.ศ.2507 ไดห้ิ้วไกไ่ปกราบขอเป็นศษิย์ชา่งวาดภาพเทพ
เจา้ผูม้ชี ือ่ในแถบนัน้ จากนัน้ไดฝี้กฝนจนไดร้บัหนงัสอื 點相師父名単書 (เตีย่นเชยีงชือ่ฝู่ หมงิตนัชู)่อนัเป็น
หนงัสอืรบัรองฐานะชา่งวาดภาพเทพเจา้ อาจารย์หวงอธบิายวา่ช่างวาดภาพเทพเจา้ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองนี้ หาก
ไมม่ ีจะไมส่ามารถใชภ้าพทีบ่คุคลผูน้ัน้วาดในการประกอบพธิกีรรมได้ 
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ภาพที่1 อาจารย์หวง ชา่งเขยีนภาพเทพเจา้ 丹青匠人 ผูอ้าศยัอยู่ ณ เมอืงฉาเตีย่น จงัหวดัเห่อโจว เขต
ปกครองตนเองกวางซจีนิ 

 

 

สิทธ์ิในการถือครองและใช้ภาพเทพเจ้าประกอบพิธีกรรม 

ภาพเทพเจา้เป็นเครือ่งแสดงยศในฐานะนกับวช โดยสทิธิใ์นการครอบครองและการใชภ้าพในพธิกีรรมจะ
แตกต่างกนัไปตามระดบัฐานะ ในประเทศจนีผูผ้่านพธิบีวชข ัน้ต้น 掛三灯(กว๋าซนัตงั)จะสามารถครอบครอง
และใชภ้าพในกลุ่ม 行師 ซึง่ประกอบดว้ย 太尉(เทพไท่เวย่ นายทหารแห่งทพัสวรรค)์ 大海旙(เทพผูถ้่ายทอด
กฏเกณฑ์ความเชือ่ต่างๆ) 唐葛周三将軍(จอมทพัสวรรคส์ามองค)์และ 総壇(ภาพรวมหมู่เหล่าเทพโดยแบง่
ตามล าดบัชัน้) หลงัจากนัน้เมือ่ผ่านพธิี 度戒(พธิรีบัยศเป็นนกับวชชัน้สงูขึน้) จงึจะสามารถครอบครองและใช้
ภาพทีเ่หลอืคอืภาพกลุ่ม 三清兵馬 ซึง่ประกอบดว้ยภาพเทพเจา้ชัน้สงูเชน่ 元始天尊(หยวนสือ่เทยีนจุน)  道
徳天尊(เตา้เต๋อเทยีนจุน)และ霊寶天尊(หลงิเป่าเทยีนจุน) 玉皇 (เงก็เซยีนฮ่องเต)้ 聖主 (เทพโพธสิตัว)์ 四
府 (ผูด้แูลสีภ่พ ) 張天師 (เทพเตยีวเทยีนซื่อ) 李天師(เทพหลีเ่ทยีนซื่อ)และ 十殿(ยมบาลทัง้สบิ) เมือ่ได้
ครอบครองภาพครบทัง้สองกลุ่ม จงึถอืวา่จะครบเป็นภาพเทพเจา้หนึ่งชดุ 

 

ตวัอย่างภาพเทพเจ้าของชาวเมี่ยน (ภาพGXH-A-1 - GXH-A-14) 

ภาพจ านวน 14 ภาพทีแ่นะน าเป็นตวัอย่างดงัต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งในชดุภาพทีอ่าจารย์หวงผูเ้ป็นช่างเขยีนภาพ
เทพเจา้เป็นผูเ้ขยีนขึน้และไดเ้กบ็รกัษาไวใ้นครอบครองในฐานะนักบวช เนื่องจากอาจารย์หวงเป็นนกับวชฐานะ
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สงูจงึมคีรบทัง้ภาพในกลุ่ม 行師 และภาพในกลุ่ม 三清兵馬  โดยผูเ้ขยีนไดท้ าการถ่ายรปูเหล่านี้ในเดอืน
สงิหาคมปีพ.ศ.2559 ณ เมอืงฉาเตีย่น จงัหวดัเห่อโจว เขตปกครองตนเองกวางซจีนิ 

บทส่งท้าย 

 รายงานฉบบันี้ไดแ้นะน าขอ้มลูเกีย่วกบัรปูภาพเทพเจา้ของชาวเมีย่นในแงม่มุต่างๆกล่าวคอื ชนิดของภาพ 
การจดักลุ่มภาพ สทิธิใ์นการครอบครองและใชภ้าพ รวมทัง้แนะน าขอ้มลูเกีย่วกบัชา่ง 丹青匠人 ชา่งผูว้าดภาพ
เทพเจา้ อย่างไรกต็ามหากตอ้งการศกึษาเกีย่วกบัภาพเทพเจา้ของชาวเมีย่นในระดบัลกึ ควรจะตอ้งหนัไปมอง
ดว้ยวา่ภาพเทพเจา้เหล่านี้ถูกใชใ้นพธิกีรรมอย่างไร และภาพมคีวามเกีย่วพนักบับนัทกึทางศาสนาของชาวเมีย่
นอย่างไร ตวัอย่างเชน่รายละเอยีดของภาพตรงกบัค าบรรยายในบนัทกึหรอืไมอ่ย่างไรบา้ง และอกีประเดน็หนึ่งที่
จะลมืไปไมไ่ดค้อืการเปรยีบเทยีบวา่ภาพเทพเจา้ของชนเผ่าเมีย่นในแต่ละทอ้งทีม่คีวามแตกต่างกนัอย่างไร 
ประเดน็เหล่านี้ลว้นเป็นประเดน็ทีเ่ราตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาต่อไปอกียาวนาน  
ทา้ยทีส่ดุนี้ ผูเ้ขยีนหวงัเป็นอย่างยิง่วา่รายงานฉบบันี้จะชว่ยชีใ้ห้ผูค้นระลกึถงึเสน่ห์และภมูปัิญญาอนัลกึซึ้งซึง่

แฝงอยู่ในวฒันธรรมของชาวเมีย่น 
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เทพหยวนสื่อเทียนจน เทพผู้สร้าง

ลกจกัรวาลและสรรพสิง่ เป็นเทพสงูสดใน

ความเช่ือลทัธิเตา เช่ือกนัวา่เป็นผู้ปกครอง

สวรรค์ชัน้玉清境 (อวีชิ้งจิง้) บางครัง้จงึ

เรียกวา่เทพ玉清 (อวีชิ้ง) ด้วยาพหมายเลข เทพ玉清 เทพอวีช้งิหยวนส่ือเทยีนจุน
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าพหมายเลข เทพ上清 เทพส่ังชงิหลิงเปาเทยีนจุน

เทพหลงิเป่าเทียนจน เป็นผู้ปกครอง

สวรรค์ชัน้上清 (สัง้ชิงจิง้) บางครัง้จงึเรียก

กนัวา่เทพ上清 (สัง้ชิง) ประทบั ณ ตาหนกั

弥羅宮 (มี หลวกง) ในรูปมกัถือหยอีู ้ ึง่มี

รูปร่างคล้ายเหด็หลนิจือไว้ไนมือ
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าพหมายเลข เทพ太清 เทพ ทชงิเต้าเตาเทยีนจุน

เทพเต้าเตอเทียนจน เป็นผู้ปกครอง

สวรรค์ชัน้太清境 (ไทชิ่งจิง้) บางครัง้จงึ

เรียกกนัวา่เทพ太清 (ไทชิ่ง) ในรูปมกัถือ

พดัด้ามยาว เทพหยวนสื่อเทียนจน หลงิ

เป่าเทียนจน และเต้าเตอเทียนจน ทัง้สาม

องค์เป็นเทพ ึง่ได้รับการยกยอ่งสงูสดใน

ลทัธิเตา
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เทพเง็กเ ียน อ่งเต้ ได้รับการยกยอ่ง

เป็นเทพสงูสดผู้ปกครองสวรรค์ตลอดจน

ภพอ่ืนๆตัง้แตส่มยัราชวงศ์ ง่เป็นต้นมา 

มีช่ือเรียกหลายช่ือเชน่玉皇大帝 (อวีห้วง

ต้าตี)้ 玉皇上帝 (อวีห้วงสัง้ตี)้ 昊天玉皇

( ว่เทียนอวีห้วง) 玉帝 (อวีตี้)้ เป็นต้นาพหมายเลข เทพ玉皇 เทพเงก็เ ียน องเต้
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เป็นเทพผู้ เป็นตวัแทนแสดงถงึเหลา่

ผู้ มีบ าบารมีและพระ พธิสตัว์ ในบาง

ครัง้ถกูเรียกวา่聖主 (เช่ิงจู)่ หรือ聖旨 

(เช่ิงจ่ือ) ในรูปมกัสวมชดลายมงักรและ

สวมเคร่ืองประดบับนศีร ะแสดง านะ

เทียบเทา่กบัเง็กเ ียน อ่งเต้าพหมายเลข เทพ星主 เทพ ิ่งจู
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เทพเตียวเทียน ือ ในสมยัท่ีเป็น

มน ย์ช่ือ張陵 (จางหลงิ) เป็นผู้ ก่อตัง้ลทัธิ

เตานิกาย正一 (เจิง้อี)้ ดยมีสานกั五斗米

(อู่ ตว่หม่ีหรือในภา าไทยเรียกวา่สานกั

ข้าวสารห้า ตว่) หลงัจากจางหลงิเสียชีวิต

แล้วลกูหลานเป็นผู้สืบตาแหนง่เจ้าสานกั 

แตจ่ากการท่ีเจ้าสานกัคนแรกได้รับการ

ยกยอ่งเป็นเทียน ือบางครัง้จงึเรียกกนัวา่

ลทัธิเตานิกายเทียน ือ ชาวเม่ียนเช่ือวา่

เทพเตียวเทียน ือเป็นผู้ มีอานาจกาหนด

และเผยแพร่ก เกณฑ์ตา่งๆทางศาสนาาพหมายเลข เทพ張天師 เทพเตยีวเทยีน ือ
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เทพหลี่เทียน ือ เป็นผู้ เผยแพร่หลกั

กฎเกณฑ์ทางศาสนาแก่มน ย์ มกัแขวน

คูก่นักบัภาพของเทพเตียวเทียน ือ ดย

ทัว่ไปแล้วจะวาดเทพหลี่เทียน ือให้หนัไป

ทาง ้าย สว่นเทพเตียวเทียน ือหนัไปทาง

ขวาาพหมายเลข เทพ李天師 เทพหล่ีเทยีน ือ
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ในชดภาพเทพเจ้าของชาวเม่ียนจะมี

ภาพหนึง่คูท่ี่แสดงถงึเทพผู้สถิตในแตล่ะภพ

ใน四府 หรือสี่ภพในความเช่ือของชนชาติ

เม่ียน (ได้แก่天府คือสวรรค์ภพ 地府คือ

ป พีภพ 水府คือวารีภพ และ陽間 คือ ลก

ท่ีคนเป็นอาศยั) ภาพในหนึง่คูจ่ะเป็นเทพ

ภพใดก็ได้ท่ีไม่ า้กนั ในหนึง่ภาพจะปราก

เทพสององค์ ในภาพหนึง่คูน่บัรวมได้สี่องค์าพหมายเลข เทพแหง พ天府 สวรรค พ
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าพหมายเลข เทพกลุม地府 ป พี พ
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เทพไทเ่วย่ คือเหลา่เทพนายกองแหง่

ทพัสวรรค์ ชาวเม่ียนเช่ือวา่เทพไทเ่วย่มี

หน้าท่ีปกปอ้งเผยแพร่กฎเกณฑ์ทางศาสนา

รวมถงึลง ท ผู้กระทาผิดและวิ าณ

ร้าย ดยมีทหารรับใช้จานวนมาก ในรูปมกั

วาดให้ถือดาบและมีหน้าตาขงึขงันา่เกรง

ขาม าพหมายเลข เทพ太尉 เทพ ทเวย
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ภาพแสดงถงึนรกในความเช่ือลทัธิ

เตา ดยในภาพจะปราก สะพาน奈何

橋 (ไนเ่หอเฉียว สะพานเช่ือมสูน่รก) 孟婆 

(เม่ิงพวั ห ิงชราผู้ทาหน้าท่ีลบความทรง

จาของผู้ตาย) 牛頭・馬頭 (ยมทตูหวัววั

และยมทตูหน้าม้า)รวมทัง้ยมบาลผู้ดแูล

นรกทัง้สบิขมได้แก่秦広王 (ชิงกวงออง) 

初江王 (ฉู่เจียงออง) 宋帝王 ( ง่ตีอ้อง) 

五官王 (อูก่วนออง) 閻魔王 (แหยนหมอ

ออง หรือเง่ียมล้อออง) 変成王 (เปียนเฉ่ิงอ

อง) 太山王 (ไท่ านออง) 平等王 (ผิงเติ ้

งออง) 都市王 (ตู้ ื่อออง) และ五道転輪

王 (อูเ่ตาจ้วงหลนออง)าพหมายเลข าพนรก มูแิละยมบาลทัง้สิบองค
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หนึง่ในเทพนายทหารสวรรค์หยวน

ไ อ่นัประกอบด้วย康元帥 (คงัหยวนไ )่ 

辛元帥 (ชิน้หยวนไ )่ 鄧元帥 (เติง้หยวน

ไ )่ 馬元帥 (หมา่หยวนไ )่ 関元帥 (กวน

หยวนไ )่ ชาวเม่ียนเช่ือวา่เทพหยวนไ ท่า

หน้าท่ีปราบวิ าณร้ายและคอยปกปอ้ง

แทน่บชูาาพหมายเลข เทพ鄧元帥 เทพเติง้หยวน
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าพหมายเลข เทพ辛元帥 เทพชิน้หยวน
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เทพองค์นีเ้ป็นเทพท่ีนบัถือเฉพาะของ

ชาวเม่ียน เช่ือวา่เป็นผู้ เผยแพร่กฎเกณฑ์

ความเช่ือและพิธีกรรมตา่งๆ ในรูปมกัข่ี

มงักรเป็นพาหนะ สวมเสือ้ผ้าหรือเสือ้เกราะ

สีแดง ในมือถือจอกเหล้าและดาบ ชาว

เม่ียนจะใช้ภาพของเทพองค์นีใ้นพิธี上刀

梯 (สัง้เตาที แปลได้ความวา่ปีนบนัไดดาบ) 

อนัเป็นขัน้ตอนหนึง่ในพีธีเพ่ิมยศนกับวช

ช่ือ度戒 (ตู้ เจ่ีย) ดงันัน้ในรูปจงึมีการวาด

บนัไดดาบไว้ด้วยาพหมายเลข เทพ海旛
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