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คำนำ
ชาวเขาเผ่าเมีย่ นหรือเย้าเป็ นหนึ่งในชนกลุ่มน้อยที่กระจายตัวอาศัยอยูใ่ นภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทางตอนเหนือกระจายตัวหลักอยูใ่ นบริเวณภาคใต้ของประเทศจีน ส่วนทางตอน
ใต้กระจายตัวหลักอยูใ่ นประเทศทีอ่ ยูใ่ นคาบสมุทรอินโดจีน(ไทย เวียดนาม ลาว) โดยคาดการณ์กนั
ว่าพวกเขาได้อพยพย้ายถิน่ ฐานเข้ามาในประเทศไทยตัง้ แต่ศตวรรษที่ ๑๙ เป็ นต้นมา ในประเทศ
ไทยชาวเขาเผ่าเมีย่ นหรือเย้าจะถูกเรียกว่า ชาวเขา(Chao Khao) เช่นเดียวกับเผ่ากะเหรีย่ ง
และเผ่าม้ง(Hmong) พวกเขาอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีแ่ ถบภูเขาทางภาคเหนือของไทย และเป็ นกลุ่มคนทีท่ า
การเพาะปลูกข้าวด้วยการทาไร่เลื่อนลอยและมีพธิ กี รรมต่างๆ เช่น พิธกี รรมบูชากราบไว้บรรพบุรุษ
เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ วิถชี วี ติ ของชาวเขาเผ่าเมีย่ นหรือเย้าได้เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
เป็ นอย่างมาก เช่น มีการทาไร่เลื่อนลอยในภาคเหนือลดน้อยลง อีกทัง้ ชาวเขาเผ่าเมีย่ นหรือเย้าได้
ออกไปทางานทีห่ ลากหลายเหมือนกับคนไทยทั ่วๆ ไป หากเป็ นในต่างประเทศก็ออกไปทางานที่
ประเทศเกาหลีหรือประเทศไต้หวัน ส่วนทีป่ ระเทศไทยก็จะออกไปทางานในเมืองทั ่วประเทศโดยมี
ศูนย์กลางอยูใ่ นบริเวณรอบๆ กรุงเทพมหานคร เมื่อเป็ นเช่นนี้อาจกล่าวได้วา่ ท่ามกลางวิถชี วี ติ ของ
ชาวเขาเผ่าเมีย่ นหรือเย้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างมากนี้ การตรวจสอบดูถงึ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของพวกเขาไปพร้อมกับการย้อนมองทางด้านประวัตศิ าสตร์จงึ เป็ นเรื่องทีส่ าคัญอย่าง
มาก นอกจากนี้ สาหรับชาวไทยโดยเฉพาะผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหา
นครซึง่ เป็ นสถานทีจ่ ดั งานแสดงนิทรรศการในครัง้ นี้ อาจเป็ นกลุ่มคนทีไ่ ม่ได้มโี อกาสได้พบเห็น
ชาวเขาเผ่าเมีย่ นหรือเย้าโดยทั ่วไป หรือยิง่ ไปกว่านัน้ อาจมีบางคนทีไ่ ม่รวู้ า่ ชาวเผ่าเมีย่ นหรือเย้านี้
เป็ นชนเผ่าเช่นไรเลยก็เป็ นได้
ในนิทรรศการนี้ เราจะแนะนาให้ทุกท่านได้เห็นเอกสารในการประกอบพิธกี รรมหรือภาพ
ของเทพเจ้าทีช่ าวเขาเผ่าเมีย่ นหรือเย้าซึง่ อาศัยอยูใ่ นเวียดนาม ไทย และจีนใช้กนั อยูจ่ ริง รวมทัง้
วีดที ศั น์ทบ่ี นั ทึกภาพการประกอบพิธกี รรมของพวกเขาด้วย นอกจากนัน้ ก็จะแนะนาวิถชี วี ติ และ
เครื่องแต่งกายของพวกเขาด้วยภาพถ่ายและวัตถุจริงทีน่ ามาจัดแสดง
หากการเข้าชมนิทรรศการในครัง้ นี้จะทาให้บุคคลทีไ่ ม่เคยสนใจในชาวเขาเผ่าเมีย่ นหรือเย้า
มาก่อน เช่น นิสติ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง รวมทัง้ ชาวญี่ป่ นุ ทีอ่ าศัยอยูใ่ น
กรุงเทพมหานคร ไม่ใช่เฉพาะแค่ชาวเขาเผ่าเมีย่ นหรือเย้าและนักวิจยั ทีท่ าวิจยั เกีย่ วกับชาวเผ่า
เมีย่ นหรือเย้าเท่านัน้ หากหันมาสนใจในวัฒนธรรมของชาวเผ่าเมีย่ นหรือเย้า ผมก็จะดีใจเป็ นอย่าง
ยิง่ ครับ
สุดท้ายนี้ ผมขอกล่าวคาขอบคุณผูน้ าในการประกอบพิธกี รรมของชาวเผ่าเมีย่ นหรือเย้า
จากทัง้ ในประเทศไทย จีน และเวียดนามทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลพิธกี รรม
ภาคสนามและการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร. ชมนาด ศีตสิ าร
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คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการทีป่ ระเทศไทย และขอขอบพระคุณ
ทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลและการจัดแสดงมา ณ ทีน่ ้ีดว้ ยครับ
อนึ่ง นิทรรศการนี้จดั ขึน้ โดยใช้งบจาก“โครงการงบประมาณพื่อการวิจยั เอกสารและบทเพลง
ในพิธกี รรมพืน้ บ้านของชนชาติเย้า” อันเป็ นโครงการของมหาวิทยาลัยคานากาวะ ทางผูจ้ ดั นิทรรศการ
ขอแสดงความขอบคุณมา ณ ทีน่ ้ี
วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
Dr. Takashi MASUNO
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สารบัญ
คานา
รายงานวิเคราะห์ หนังสือและพิธีกรรมทางศาสนาของชาวเมี่ยน
―

กรณีศึกษาหนังสือบันทึก盤王大歌 (เพลงบูชาเทพ盤王) ―
ผู้เขียน ริ ทสึโกะ ฮิโรตะ(Ritsuko HIROTA)
ผู้แปล มัชฌิมา โตจิราการ

การทาไร่ หมุนเวียนของชาวเมี่ยน
ผู้เขียน อาคิระ โยชิโนะ (Akira YOSHINO)
ผู้แปล มัชฌิมา โตจิราการ

วัฒนธรรมการแต่ งกายพืน้ บ้ านของชนชาวเขาในประเทศไทย
ผู้เขียน เรี ยวโกะ อุทสึมิ (Ryoko UTSUMI)
ผู้แปล มัชฌิมา โตจิราการ

ภาพวาดเทพเจ้ าของชาวเมี่ยนในประเทศจีน
ผู้เขียน ทั๋นจิง้ (Jing TAN)
ผู้แปล มัชฌิมา โตจิราการ

รายงานวิ เคราะห์หนังสือและพิ ธีกรรมทางศาสนาของชาวเมี่ยน
----- กรณีศกึ ษาหนังสือบันทึก 盤王大歌 (เพลงบูชาเทพ 盤王) ----ผูเ้ ขียน ริทสึโกะ ฮิโรตะ(Ritsuko HIROTA)
ผูแ้ ปล มัชฌิมา โตจิราการ
ในระยะเวลาหลายปี ทผี่ า่ นมาผูเ้ ขียนได้เดินทางไปเก็บข้อมูลเกีย่ วกับเอกสารทางศาสนาของชนชาติเมีย่ นใน
หลายประเทศ โดยเดินทางไปศึกษาบันทึกในครอบครองของนักบวชชาวเมีย่ นทัง้ ในประเทศจีน ประเทศไทย
และประเทศลาว นอกจากนี้ยงั ได้ทาการศึกษาบันทึกซึง่ ถูกเก็บรักษาไว้ ณ มหาวิทยาลัยและหอสมุดต่างๆ ได้แก่
มหาวิทยาลัยนานซาน ในประเทศญีป่ นุ่ หอสมุดประจารัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี และหอสมุดโบดเดเลีย่ น
ประจามหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
บันทึกทางศาสนาของชาวเมีย่ นสืบทอดต่อกันมาด้วยวิธกี ารคัดมือ โดยแบ่งเนื้อหาได้หลายประเภทเช่น บันทึก
เกีย่ วกับพิธเี กิด พิธแี ต่งงาน พิธศี พ บันทึกเกีย่ วกับขันตอนการประกอบพิ
้
ธกี รรมทางศาสนา บันทึกสรรเสริญ
เทพเจ้าและบันทึกบทสวดประจาเทพแต่ละองค์ นอกจากนี้ยงั มีบนั ทึกเกีย่ วกับวิธกี ารร่ายราระหว่างการประกอบ
พิธที างศาสนา บันทึกเกีย่ วกับวิธที านายวันอันเป็ นมงคล บันทึกเกีย่ วกับพิธรี บั ศีลเพื่อเป็ นนักบวช และบันทึกที่
จารึกนามกับสถานทีฝ่ ั งศพของบรรพบุรษุ แต่ละรุน่
นอกจากการศึกษาเนื้อหาเอกสาร ผูเ้ ขียนยังได้เดินทางลงพื้นทีไ่ ปเพื่อสังเกตการณ์ การประกอบพิธที างศาสนา
ของชาวเมีย่ นในสามประเทศ ได้แก่เขตเหลินซานในจังหวัดหยงโจว มณฑลหูหนาน ประเทศจีน จังหวัดหล่าวกาย
ในประเทศเวียดนาม และจังหวัดน่านประเทศไทย เพื่อศึกษาว่าชาวเมีย่ นใช้บนั ทึกทางศาสนาในการประกอบพิธี
เช่นใดบ้าง รายงานฉบับนี้เขียนขึน้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อหาของบันทึก ควบคูไ่ ปกับการศึกษาหน้าทีข่ อง
บันทึกทางศาสนาในพิธกี รรมเพื่อสรุปออกมาเป็ นโครงสร้างรวม จากการศึกษาพบว่าในระหว่างการทาพิธที าง
ศาสนา ชาวเมีย่ นจะอ่านบทสวดทีค่ ดั ลอกจากหนังสือบันทึกและท่องออกมาเป็ นทานอง ผลการสารวจทาให้รวู้ ่าบท
สวดเหล่านี้ของชาวเมีย่ นในจีน เวียดนาม และไทยมีความคล้ายคลึงกันเป็ นอย่างมาก
แม้วา่ บันทึกทางศาสนาของชาวเมีย่ นจะถือได้ว่าเป็ นศูนย์รวมความรูภ้ มู ปิ ั ญญาตลอดจนความคิดทางศาสนาของ
ชาวเมีย่ นแต่การเผยแพร่หนังสือบันทึกมิได้ดาเนินการโดยมีสถาบันศูนย์กลางควบคุมแต่อย่างใด นักบวชแต่ละคน
จะทาการเก็บรักษาและคัดลอกบันทึกส่งต่อกันเองในหมูน่ กั บวชด้วยกัน การเก็บรักษาและคัดลอกบันทึกส่งต่อใน
หมูน่ กั บวชพบเห็นได้ในชุมชนชาวเมีย่ นทัง้ ในประเทศจีน เวียดนาม ไทย และอเมริกา เป็ นทีน่ ่ าประทับใจอย่างยิง่
ทีภ่ มู ปิ ั ญญาของชาวเมีย่ นแพร่กระจายข้ามพรมแดนกว้างขวางถึงเพียงนี้ สาเหตุ หนึ่งทีค่ วามรูท้ างศาสนาของชาว
เมีย่ นแพร่กระจายกว้างขวางคือระบบนักบวชของชาวเมีย่ นแตกต่างจากศาสนาอื่นตรงทีใ่ นยามปรกติจะดารงชีวติ
เช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆและจะทาหน้าทีใ่ นฐานะนักบวชในยามประกอบพิธกี รรม ระบบเช่นนี้ทาให้มผี มู้ สี ถานะ
นักบวชสืบทอดบันทึกทางศาสนาเป็ นจานวนมาก
ในบรรดาบันทึกมากมายของชาวเมีย่ น รายงานฉบับนี้เลือกวิเคราะห์บนั ทึก 盤王大歌 (เพลงบูชาเทพ 盤王)
อันเป็ นบันทึกสาคัญทีน่ ักบวชทุกคนต้องมีในครอบครอง บันทึกนี้เขียนด้วยอักษรภาษาจีน มีเนื้อหากล่าวถึงเทพ
盤王(ปรากฎชือ่ ในเอกสารภาษาไทยหลายแบบเช่นเบีย
้ นหู่ หรือ เบียนฮุน้ )ซึง่ ปรากฎในตานานกาเนิดเผ่าเมีย่ น
ในฐานะเทพทีช่ ว่ ยคุม้ ครองบรรพบุรษุ ชาวเมีย่ นระหว่างการเดินทางแสวงหาแหล่งตัง้ รกราก จากลักษณะเช่นนี้
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ของเทพ 盤王 กล่าวได้ว่าบันทึกเพลงบูชาเทพ 盤王 เป็ นสัญลักษณ์แสดงอัตลักษณ์ของชนชาติเมีย่ น ในการ
วิเคราะห์ผเู้ ขียนได้เปรียบเทียบรูปถ่ายหนังสือบันทึกเพลงบูชาเทพ 盤王 ของนักบวชในประเทศต่างๆ โดย
ตัวอย่างทีป่ รากฏท้ายบทความฉบับนี้คอื ส่วนทีม่ ชี อ่ื เรียกว่า 盤王起計
ชาวเมีย่ นในเขตเหลินซานประเทศจีนนิยมท่องเพลงบูชาเทพ 盤王 ในพิธี 盤王願 อันเป็ นส่วนหนึ่งในพิธี
อธิษฐานแก้บนต่อเทพเจ้าชือ่ ว่า 還家願 ส่วนชาวเมีย่ นในประเทศไทยและเวียดนามนิยมท่องเพลงบูชานี้ในพิธี
บูชาเทพ 盤王 ซึง่ ประกอบโดยทั ่วไปในชีวติ ประจาวัน เนื่องจากชาวเมีย่ นนับถือเทพเจ้าจานวนมาก พิธนี ้ีไม่ได้
้ งองค์อ่นื ๆทีเ่ รียกชือ่ รวมว่า 三廟
มีความหมายเพื่อบูชาเทพ 盤王 เพียงองค์เดียวแต่รวมไปถึงการบูชาเทพชันสู
ิ าค 連
聖王 ด้วย เทพกลุ่มนี้ประกอบด้วยเทพจานวนสิบกว่าองค์แบ่งเป็ นกลุ่มย่อยได้หกกลุ่มตัง้ ชือ่ ตามชือ่ ภูมภ
州(เหลียนโจว) 行平(ฉิงผิง) 福霊(ฝูหลิง) 福江(ฝูเจี้ยง) 厨司(ฉูซอื )และ 陽州(หยางโจว)อันเป็ นชือ่ สถานที่
ทีช่ าวเมีย่ นตัง้ รกราก ชือ่ กลุ่มเทพทัง้ หกกลุ่มนี้ได้แก่
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
ชือ่ กลุ่มเทพเหล่านี้แสดงถึงประวัตศิ าสตร์การย้ายถิน่ อันยาวนานและธรรมเนียมการรับเอาเทพเจ้าของแต่ละ
ท้องถิน่ เข้ามาผสมร่วมกับความเชือ่ ดังเดิ
้ ม ชาวเมีย่ นในประเทศจีนนับถือเทพกลุ่ม 三廟聖王 เป็ นอย่างมาก
และบางครังยั
้ งนับรวมเทพดังเดิ
้ มเช่นพระราชา 盤王(ปรากฎชือ่ ในเอกสารภาษาไทยว่าพระเจ้าเบีย้ นฮุน้ )และ
สุนขั มังกร 盤瓠(ปรากฎชือ่ ในภาษาไทยว่าผังหู)ซึง่ ถูกเล่าขานในตานานต้นกาเนิดว่าเป็ นบรรพบุรุษชนเผ่าเมีย่ น
เข้าไปอยู่ในกลุ่มเทพ 三廟聖王 ด้วย ชาวเมีย่ นในจังหวัดหยงโจวเล่าสืบต่อกันมาว่าในอดีตเมื่อบรรพบุรุษของ
ชาวเมีย่ นได้บนบานขอความช่วยเหลือจากเหล่าเทพ 三廟聖王 เมือ่ ประสบภัยในทะเลระหว่างการเดินทางตัง้
รกราก หลังจากขึน้ ฝั ง่ ได้โดยปลอดภัยบรรพบุรษชาวเมีย่ นจึงได้เริม่ ประเพณีแก้บนและบูชาเทพเจ้าทัง้ หลาย
โดยเฉพาะพิธบี นบานอธิษฐานต่อเทพ 盤王 ซึง่ ถือว่าเป็ นตัวแทนของวิญญาณบรรพบุรุษต้นตระกูลต่างๆ ชาว
เมีย่ นยังคงสืบทอดประเพณีการประกอบพิธบี ชู าเทพเจ้า โดยเชือ่ ว่าพันธสัญญาระหว่างชาวเมีย่ นกับเทพเจ้า
ยังคงอยู่แม้ในปั จจุบนั กล่าวได้วา่ การท่องบท 盤王大歌 (เพลงบูชาเทพ 盤王)ซึง่ มีเนื้อหาเกีย่ วกับความ
เป็ นมาของชนชาติเมีย่ นในระหว่างพิธที างศาสนา มีหน้าทีส่ าคัญในการช่วยกระตุน้ ให้ชาวเมีย่ นราลึกถึงต้น
กาเนิดชาติพนั ธุ์รวมถึงความสัมพันธ์กบั เทพเจ้า
การบูชาเทพ 盤王 ของชาวเมีย่ นในเขตเหลินซานประเทศจีนมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ มีการจัดแท่นบูชาโดยวาง
เครือ่ งบูชาเรียงเป็ นรูปร่างแสดงถึงเรือทีบ่ รรพบุรุษใช้เดินทางข้ามทะเลในตานาน (ภาพที่1)ชิน้ เนื้อซึง่ วางซ้อน
บนหัวหมูแสดงถึงผ้าเช็ดหน้าซึง่ ชาวเมีย่ นโบกขอความช่วยเหลือจากเหล่าเทพ หางหมูแสดงถึงไม้พาย ไส้หมู
แสดงถึงเชือกผูกตัวเรือ ตับหมูแสดงถึงสมอเรือ ไขมันหมูแสดงถึงผ้าใบเรือ ขนมบ๊ะจ่างบนหัวหมูแสดงถึงเสาเรือ
ธงประดับบนขนมบ๊ะจ่างแสดงถึงดอกไม้สามสิบหกชนิดทีเ่ ทพ 盤王 โปรดปราน พิธที างศาสนาของชาวเมีย่ นซึง่
ประกอบด้วยการสร้างแท่นบูชาและการท่องบทสวดเป็ นทานองก็คอื การแปรเนื้อหาตานานให้อยู่ในสภาพที่
สามารถสัมผัสได้โดยตรงผ่านประสาทสัมผัสทัง้ ห้านั ่นเอง
บทสวดในบันทึก 盤王大歌 (เพลงบูชาเทพ 盤王)มีกฎคือ หนึ่งวรรคมีเจ็ดคา สองวรรคนับเป็ นหนึ่งคู่ สีว่ รรค
นับเป็ นหนึ่งบท การท่องบทสวดไม่ใช่แค่การอ่านออกเสียงเพียงเท่านัน้ นอกจากแต่ละคาต้องอ่านออกเสียง
พิเศษแตกต่างจากการออกเสียงในชีวติ ประจาวัน การอ่านยังมีกฏเกณฑ์ซบั ซ้อนจานวนมาก ในบทสวดมีทงั ้ การ
ใช้คาเชิงสัญลักษณ์และคาซ้อน เนื้อหาเป็ นการผสมผสานระหว่างตานานลายลักษณ์อกั ษรและตานานทีเ่ ล่ากัน
มาปากต่อปาก ชาวเมีย่ นเชือ่ ว่าส่วนบทบูชาเทพซึง่ ถือเป็ นหัวใจของบทสวดจะยิง่ มีอานาจศักดิ ์สิทธิ ์มากขึน้ เมื่อ
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ถูกขับขานเป็ นท่วงทานองในระหว่างการประกอบพิธีกรรม ส่วนอื่นนอกเหนือจากบทบูชาเทพถูกจารึกในรูปบท
ปุจฉาวิสชั ชนาเป็ นบทสนทนาเล่าย้อนไปถึงการย้ายถิน่ ตัง้ รกรากของบรรพบุรษุ ชาวเมีย่ น บทสนทนานี้นอกจาก
จะมีความสาคัญในเชิงเนื้อหาแล้ว รูปแบบปุจฉาวิสชั ชนาซ้าไปมายังมีผลในการกระตุน้ ให้ชาวเมีย่ นรุน่ หลังสนใจ
และจดจาตานานประวัตขิ องชนเผ่าได้งา่ ยขึน้ คุณสมบัตขิ อ้ นี้ทาให้บนั ทึก 盤王大歌 (เพลงบูชาเทพ 盤王)มี
ความหมายพิเศษกว่าบันทึกทางศาสนาเล่มอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การทีก่ ฏการใช้ตวั อักษรในบันทึกแตกต่างจาก
การใช้ตวั อักษรโดยทั ่วไปในชีวติ ประจาวัน และทานองในการท่องยังแตกต่างออกไปในแต่ละบทเป็ นสาเหตุให้
บทสวดยากแก่การเรียนรูเ้ ข้าใจ ในปั จจุบนั นักบวชผูเ้ ป็ นอาจารย์จะถ่ายทอดทักษะการท่องบทสวดแก่ศษิ ย์โดย
ให้ผเู้ ป็ นศิษย์เข้าร่วมในการประกอบพิธแี ละจดจาวิธกี ารอ่านท่องเองโดยใช้ประสาทสัมผัสทัง้ ห้า
น่าเสียดายเป็ นอย่างยิง่ ทีช่ าวเมีย่ นรุน่ หนุ่มทีส่ นใจจะเป็ นนักบวชมีจานวนลดลงมาก ทาให้ทกั ษะการท่องบท
สวดในการทาพิธกี รรมเริม่ ถูกหลงลืมไม่ได้รบั การสืบทอด ในสถานการณ์เช่นนี้การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับหนังสือ
บันทึกทางศาสนาและการท่องบทสวดของนักบวชชาวเมีย่ นซึง่ มีความซับซ้อนแตกต่างออกไปตามท้องถิน่ จึงมี
ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ในการช่วยรักษาสืบทอดภูมปิ ั ญญาของชาวเมีย่ นอันถือได้วา่ เป็ นส่วนหนึ่งในมรดกทาง
วัฒนธรรมของมนุษยชาติ

ภาพที่ 1 นักบวชชาวเมี่ยน ขณะกาลังท่ อง 盤王大歌 (เพลงบูชาเทพ 盤王)
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ตัวอย่างหนังสือบันทึกที่ พบในประเทศไทย(แผ่นที่ 1)
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ตัวอย่างหนังสือบันทึกที่ พบในประเทศไทย(แผ่นที่ 2)
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ตัวอย่างหนังสือบันทึกที่ พบในประเทศเวียดนาม(แผ่นที่ 1)
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ตัวอย่างหนังสือบันทึกที่ พบในประเทศเวียดนาม(แผ่นที่ 2)
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ตัวอย่างหนังสือบันทึกที่ พบในประเทศจีน(แผ่นที่ 1)
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ตัวอย่างหนังสือบันทึกที่ พบในประเทศจีน(แผ่นที่ 2)
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การทาไร่หมุนเวียนของชาวเมี่ยน
ผูเ้ ขียน อาคิระ โยชิโนะ (Akira YOSHINO)
ผูแ้ ปล มัชฌิมา โตจิราการ
ชาวเมีย่ นดารงชีวติ ด้วยการทาไร่หมุนเวียนบนแถบภูเขาสูงไปพร้อมกับอพยพย้ายถิน่ เรือ่ ยมาจากประเทศจีน
ตอนใต้ลงมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนกระทั ่งมาถึงประเทศไทย รายงานฉบับนี้เขียนขึน้ เพื่ออธิบาย
เกีย่ วกับวิธกี ารทาไร่หมุนเวียนอันเป็ นเกษตรกรรมพื้นบ้านของชาวเมีย่ น
กลไกของไร่หมุนเวียน
การทาไร่หมุนเวียน เริม่ จากการถางป่ าและหลังจากทาการเพาะปลูกได้ระยะหนึ่งก็จะย้ายไปทาการเพาะปลูก
ในสถานทีอ่ ่นื ในระหว่างนัน้ จะปล่อยทีด่ นิ เดิมไว้เพื่อให้พชื พันธุ์ฟ้ื นตัวเองตามธรรมชาติ(พักดิน) แล้วจึงเวียน
กลับมาถางทีด่ นิ เพื่อทาการเพาะปลูกใหม่อีกครังหนึ
้ ่ง ตัวอย่างเช่นในกรณีการปลูกข้าว ชาวเมีย่ นจะย้ายสถานที่
ไถพรวนทุกปี หลังจากปลูกข้าวชาวเมีย่ นจะทาการปลูกข้าวโพดหรือพืชชนิดอื่นบนพื้นทีน่ นั ้ ๆเป็ นระยะเวลานาน
หนึ่งถึงสามปี กอ่ นจะพักดิน ในระยะพักดินช่วงแรกกลุ่มพืชทีต่ อ้ งการแสงมากจะเจริญเติบโตได้ดี เมือ่ เกิดร่มเงา
มากขึน้ กลุ่มพืชทีท่ นต่อสภาพร่มเงาได้ดกี จ็ ะเจริญงอกงามจนเกิดเป็ นป่ า ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้วชั พืชจะเติบโต
ได้ยากเนื่องจากแสงแดดผ่านลงมาไม่ถงึ หน้าดิน ใบไม้ซงึ่ ร่วงทับถมจะย่อยสลายเสริมให้ดนิ อุดมสมบูรณ์
เมือ่ ชาวเมีย่ นกลับมาถางเผาเตรียมที่ดนิ ในบริเวณนัน้ อีกครังหนึ
้ ่ง ไฟจะช่วยกาจัดเมล็ดพันธุ์วชั พืชและความ
ร้อนจะช่วยละลายแร่ธาตุในดินให้อยู่ในสภาพทีพ่ ชื ดูดซึมได้งา่ ย ส่วนขีเ้ ถ้าทีเ่ หลือทีเ่ หลือจากการเผาก็จะ
กลายเป็ นปุ๋ ยเพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดนิ ทีส่ าคัญคือเนื่องจากไม้ใหญ่จะหยั ่งรากลงไปดูดสารอาหารจากดิน
ส่วนลึกขึน้ มาสะสมไว้ในส่วนต่างๆ การเผาต้นไม้ใหญ่และปล่อยขีเ้ ถ้าซึง่ อุดมไปด้วยสารอาหารจากดินส่วนลึก
กลายเป็ นปุ๋ ยจึงมีประสิทธิภาพในการดึงเอาแร่ธาตุซงึ่ ซ่อนอยู่ลกึ ลงไปในดินขึน้ มาใช้ประโยชน์ ในการเพาะปลูก
ไม่เพียงเท่านัน้ การย้ายสถานทีเ่ พาะปลูกยังช่วยป้ องกันปรากฏการณ์ ดนิ จืดอีกด้วย กล่าวได้วา่ วิธกี ารทาไร่
หมุนเวียนเป็ นการเกษตรทีต่ งั ้ อยู่บนวงจรการเจริญเติบโตของพืชตามธรรมชาติและเป็ นระบบดึงผลประโยชน์
จากวงจรธรรมชาติมาใช้ในการเพาะปลูกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ข้อที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือพืชที่
เจริญเติบโตในช่วงการพักดินมีหน้าทีป่ ้ องกันไม่ให้ผวิ ดินสึกกร่อน การทาไร่หมุนเวียนจึงเป็ นวิธที เี่ หมาะสมกับ
การทาการเกษตรตามไหล่เขา
ในการทาไร่หมุนเวียนปริมาณผลผลิตทีไ่ ด้รบั จะขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาพักดิน ชาวเมีย่ นผูม้ ปี ระสบการณ์ยาวนานใน
การทาไร่หมุนเวียนกล่าวว่าโดยทั ่วไปแล้วชาวเมีย่ นจะทาการพักดินเป็ นระยะเวลากว่าสิบปี หากสามารถพักดินได้
นานประมาณสามสิบปี ทีด่ นิ นัน้ จะยิง่ อุดมสมบูรณ์เพาะปลูกได้ผลผลิตมาก ชาวเมีย่ นทีอ่ าศัยอยู่ในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้สว่ นใหญ่จะปลูกข้าวเป็ นหลัก พืชชนิดอื่นที่นิยมปลูกนอกจากข้าวได้แก่ ข้าวโพดและพืชหัว
ต่างๆ แต่ทว่ารัฐบาลไทยออกประกาศปรับปรุงแก้ไขขนาดไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมการทาไม้ในปี
พ.ศ.2532 ห้ามการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่เพื่อทาการเกษตร กฎหมายข้อนี้สง่ ผลให้ชาวเมีย่ นไม่สามารถตัดต้นไม้
เตรียมทีเ่ พาะปลูกหลังจากพักดิน ชาวเมีย่ นในประเทศไทยจึงจาต้องเลิกการทาไร่หมุนเวียนและหันมาทาไร่ถาวร
ตัง้ แต่ปีพ.ศ.2533เป็ นต้นมา ในประเทศอื่นจานวนชาวเมีย่ นทีท่ าไร่กล็ ดลงอย่างต่อเนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ ใน
ประเทศลาวและเวียดนามรัฐบาลออกกฏหมายควบคุมการตัดไม้เช่นเดียวกับประเทศไทย ส่วนในประเทศจีนชาว
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เมีย่ นเลิกย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่อาศัยมานานก่อนชาวเมีย่ นกลุ่มอื่น ทาให้ชาวเมีย่ นในจีนรุน่ ปั จจุบนั เคยชินกับการใช้ชวี ติ อยู่
ณ สถานทีเ่ ดิมเป็ นเวลานาน การทาไร่หมุนเวียนจึงเหลือน้อยเนื่องจากไม่เหมาะกับรูปแบบการดารงชีวติ
ความสัมพันธ์ระหว่างการทาไร่หมุนเวียนและการย้ายถิ่ น
เนื่องจากการย้ายพื้นทีเ่ พาะปลูกเป็ นเงือ่ นไขพื้นฐานในการทาไร่หมุนเวียน การอพยพย้ายถิน่ ฐานจึงเป็ น
สิง่ จาเป็ น ทว่าเงือ่ นไขเหล่านี้เป็ นสาเหตุทาให้การทาเกษตรของชาวเมีย่ นส่งผลให้จานวนประชากรในชุมชน
ลดลงโดยตรง ปั ญหาทีว่ า่ การเกษตรรูปแบบนี้ไม่มอี านาจช่วยรักษาระดับจานวนประชากรถือเป็ นข้อด้อยที่
สาคัญของการทาไร่หมุนเวียน นอกจากจาเป็ นต้องพักดินเป็ นเวลานาน บางครังที
้ ด่ นิ ระหว่างพักดินมีพ้นื ที่
มากกว่าที่ดนิ ซึง่ อยู่ระหว่างการเพาะปลูกหลายเท่าทาให้จานวนประชากรทีส่ ามารถอาศัยในพื้นทีห่ นึ่งๆได้ม ี
จานวนจากัด จากการวิจยั คานวณอัตราความหนาแน่นของประชากรในชุมชนชาวเมีย่ นออกมาเป็ นตัวเลขได้คอื
3-35 คนต่อพื้นทีห่ นึ่งตารางกิโลเมตร หากจานวนสมาชิกในชุมชนเพิม่ มากเกินไป พื้นทีใ่ นการเพาะปลูกจะไม่
เพียงพอในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในชุมชน ในการแก้ปัญหาทีเ่ พาะปลูกไม่เพียงพอมีทางเลือกสองทาง
ประการแรกคือ เดินทางไปทาการเพาะปลูกเพิม่ ในพื้นทีท่ ไี่ กลจากหมูบ่ า้ นมากกว่าเดิม ประการทีส่ องคือลด
ระยะเวลาพักดินและยืดระยะเวลาการเพาะปลูก ทว่าการลดระยะเวลาพักดินมีขอ้ เสียหลายประการคือ นอกจาก
จะส่งผลให้ได้ผลผลิตน้อยลงแล้ว หากระยะพักดินไม่ยาวนานพอจะให้พชื เจริญกลายเป็ นป่ าสมบูรณ์ เพียงพอ วง
เวียนอันเป็ นกลไกหลักของการทาไร่หมุนเวียนจะขาดสะบันลง
้ การถางพื้นทีจ่ ะไร้ความหมายกลับกลายเป็ นการ
ทาลายป่ า เมือ่ เปรียบเทียบทางเลือกทัง้ สองทาง ทางเลือกประการแรกคือเดินทางไปทาการเพาะปลูกบนพื้นทีท่ ี่
ห่างออกไปย่อมดีกว่าการลดระยะเวลาพักดิน แต่หากที่ดนิ นัน้ อยู่ห่างออกไปจนต้องใช้เวลาเดินทางไปมากกว่า
สองชั ่วโมงจากหมูบ่ า้ น ชาวเมีย่ นจาเป็ นจะต้องไปสร้างกระท่อมชั ่วคราวในบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากไม่สามารถ
เดินทางไปเช้าเย็นกลับได้ เมือ่ กรณีเช่นนี้เกิดซ้าซ้อนมากเข้าจานวนกระท่อมชั ่วคราวจะเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆจน
กลายเป็ นหมูบ่ า้ นแห่งใหม่ และหากมีหมูบ่ า้ นอื่นทีอ่ ยู่ใกล้สถานที่เพาะปลูกมากกว่าครอบครัวชาวเมีย่ นก็จะ
อพยพย้ายออกจากหมูบ่ า้ นเก่าโดยถาวร รูปแบบการย้ายทีอ่ าศัยอันเป็ นผลจากการย้ายสถานที่เพาะปลูกอาจ
แบ่งได้เป็ นสามประเภทดังต่อไปนี้ 1.กระท่อมชั ่วคราวบริเวณทีเ่ พาะปลูกเพิม่ จานวนขึน้ เรือ่ ยๆจนกลายเป็ น
หมูบ่ า้ นแห่งใหม่ 2.ครอบครัวชาวเมีย่ นย้ายไปหมูบ่ า้ นอื่นทีอ่ ยู่ใกล้ทเี่ พาะปลูกมากกว่า 3.ชาวเมีย่ นย้ายออกไป
พร้อมกันหลายครัวเรือนเพื่อสร้างหมูบ่ า้ นใหม่ ในสามประเภทนี้ การย้ายถิน่ สองประเภทหลังจะพบมากในยาม
เกิดความขัดแย้งหรือสงคราม ในอดีตธรรมเนียมการย้ายทีอ่ ยู่อาศัยทัง้ สามแบบนี้ได้รบั การสืบทอดต่อเนื่องมา
หลายรุน่ ทาให้ชนชาวเมีย่ นเคลื่อนตัวลงจากจีนผ่านเวียดนามลงมาจนถึงประเทศไทย กล่าวได้วา่ ชาวเมีย่ นที่
อาศัยอยู่ในประเทศไทยปั จจุบนั เป็ นลูกหลานเมีย่ นผูอ้ ยู่สดุ เส้นทางการอพยพอันแสนยาวนานของชาวเมีย่ น
ความสาคัญของปฏิ ทินจีนในการทาไร่หมุนเวียน
ชาวเมีย่ นกาหนดวันในการประกอบพิธกี รรมและการเพาะปลูกโดยอาศัยปฏิทนิ สุรยิ จันทรคติของจีน ปฏิทนิ จีน
จึงเป็ นสิง่ สาคัญทีข่ าดไม่ได้ในชีวติ ของชาวเมีย่ น และมีแขวนอยู่ในบ้านของชาวเมีย่ นแทบทุกครัวเรือน จากการ
สารวจพบว่าส่วนมากชาวเมีย่ นใช้ปฏิทนิ ทีต่ พี มิ พ์โดยสานักพิมพ์ 永經堂 ในฮ่องกงและสานักพิมพ์ 南陽堂 ใน
ไทย(ชือ่ สานักพิมพ์ในภาษาไทยว่าน่ าเอี้ยงกือสือ) ชาวเมีย่ นนับและเขียนชือ่ เดือนปี ตามธรรมเนียมจีน โดยนับปี
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ตามนักษัตรจีน(เช่นปี 戊申)และมีนบั การนับเดือนเพิม่ เติม(เดือนอธิกมาส) และใช้ปฏิทนิ นี้เป็ นหลักในการ
คานวณโชคชะตาเพื่อกาหนดวันในการดาเนินการเพาะปลูก ปฏิทนิ สุรยิ จันทรคติของจีนจึงมีความสัมพันธ์อย่าง
ลึกซึ้งกับการทาไร่หมุนเวียนของชาวเมีย่ น
จากการเก็บข้อมูลเกีย่ วกับการปลูกข้าวแบบไร่หมุนเวียนของชาวเมีย่ นในช่วงทศวรรษ1980 สรุปกาหนดการ
ทาไร่หมุนเวียนของชาวเมีย่ นตามปฏิทนิ สุรยิ จันทรคติจนี ได้ดงั ต่อไปนี้
เวลา
ตัง้ แต่เดือนสิบสองหรือช่วงขึน้ ปี ใหม่จนถึงฤดูหว่าน
เมล็ดข้าว
ช่วงขึน้ ปี ใหม่จนถึงวันทีส่ บิ เดือนหนึ่ง
ช่วงกลางเดือนหนึ่งถึงต้นเดือนสอง

ขันตอนการเพาะปลู
้
ก
ทาพิธอี ธิษฐานให้เมล็ดข้าวงอกงามดี
เลือกทีด่ นิ เพาะปลูก
ตัดไม้โดยใช้ขวานโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่และใช้มดี
ปลายตะขอตัดต้นไม้ขนาดเล็ก
เผาไม้ครังที
้ ห่ นึ่ง โดยใช้คบทาจากต้นไผ่จุดไฟเผา
ซากไม้ทตี่ ดั เป็ นเวลานานประมาณหนึ่งชั ่วโมง
รวบรวมเศษไม้ทหี่ ลงเหลือจากการเผาครังแรกมา
้
ทาการเผาอีกครังหนึ
้ ่ง
หว่านเมล็ดพันธุ์เมือ่ เข้าสูฤ่ ดูฝน ใช้วธิ หี ว่านแบบ
หยอดคือใช้ไม้ความยาวประมาณสองเมตรแทงขุด
เป็ นหลุมและหยอดเมล็ดข้าวลงไปจานวน 3-10
เมล็ด
ใช้มดี ปลายตะขอและจอบถางดายหญ้า กาจัด
วัชพืชสองถึงสามครังตามความเหมาะสม
้
ทาพิธไี หว้เจ้าทีอ่ ธิษฐานให้เก็บเกีย่ วได้ผลผลิต
มาก
ทาการเก็บเกีย่ ว จะเริม่ เก็บเกีย่ วเมือ่ สิน้ ฤดูฝนและ
เข้าสูฤ่ ดูแล้ง โดยทาพิธไี หว้เจ้าทีก่ อ่ นจะทาการ
เก็บเกีย่ ว วิธกี ารเกีย่ วข้าวของชาวเมีย่ นเลือก
เกีย่ วเฉพาะรวงข้าวคือใช้เครือ่ งมือทีเ่ รียกว่าหวู
เกีย่ วต่าจากรวงข้าวลงไปประมาณยีส่ บิ เซนติเมตร
หลังจากนัน้ จะนาข้าวทีเ่ กีย่ วแล้วไปตากบนราว
ตากข้าว
นวดหรือฟาดข้าวให้ขา้ วเปลือกหลุดจากรวง มีทงั ้
การฟาดข้าวลงบนหิน การวางข้าวลงบนแคร่แล้ว
ใช้ไม้ตี ในอดีตมีการใช้วธิ ยี ่าข้าวด้วย

ช่วงปลายเดือนสอง
หลังจากการเผาไม้ครังแรก
้
เดือนสี่

ก่อนถึงฤดูเก็บเกีย่ ว
ฤดูใบไม้รว่ ง(ประมาณเดือนเจ็ด หรือวันทีเ่ จ็ดเดือน
แปดตามปฏิทนิ สุรยิ คติ)
ช่วงเดือนเก้าถึงเดือนสิบ

เดือนสิบเอ็ด

เป็ นทีน่ ่าเสียดายว่าในปั จจุบนั นี้ชาวเมีย่ นจานวนมากหันมาทาการเกษตรแบบถาวร กาหนดการเพาะปลูก
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ตลอดจนรูปแบบการดารงชีวติ เปลีย่ นไปมาก การเพาะปลูกตามกาหนดการที่กล่าวมาด้านบนจึงกลายเป็ น
ปรากฎการณ์ทพี่ บเห็นได้ยากไปเสียแล้ว
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ภาพที่1 การเผาเพื่อเตรียมทีด่ นิ เพาะปลูก

ภาพที่2 การหว่านข้าวแบบหยอด

ภาพที่3 การเลือกเกีย่ วเฉพาะรวงข้าว
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วัฒนธรรมการแต่งกายพื้นบ้านของชนชาวเขาในประเทศไทย
ผูเ้ ขียน เรียวโกะ อุทสึม ิ (Ryoko UTSUMI)
ผูแ้ ปล มัชฌิมา โตจิราการ
วัฒนธรรมการแต่งกายพื้นบ้านของชนชาติต่างๆในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แตกต่างออกไปตามชนเผ่า
แม้กระทั ่งในชนเผ่าเดียวกันก็ยงั แตกต่างออกไปตามท้องถิน่ ดังนัน้ ในอดีตเครือ่ งแต่งกายจะทาหน้าทีเ่ ป็ นเครือ่ งชี้
ให้ผคู้ นรูถ้ งึ ชนเผ่า แหล่งทีอ่ าศัย ของอีกฝ่ ายและในบางครังอาจรู
้
ไ้ ปถึงหมูบ่ า้ นทีส่ งั กัดด้วย นอกจากการศึกษา
ความแตกต่างในส่วนรายละเอียดย่อยเช่นลายปั ก หรือ วิธกี ารพันผ้าโพกศีรษะ การศึกษาความแตกต่างของเครือ่ ง
แต่งกายหลักก็มคี วามสาคัญเพราะรูปแบบเครือ่ งแต่งกายหลักเช่นเสือ้ กางเกง กระโปรงจะช่วยชีใ้ ห้เราทราบถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่าต่างๆในมุมมองกว้าง
แม้วา่ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีบางชนเผ่าทีไ่ ม่สวมเสือ้ ผ้าปกปิ ดท่อนบน แต่ทุกเผ่าพันธุ์ ลว้ นมี
ประเพณีให้ชายหญิงทีเ่ จริญวัยแล้วสวมเสือ้ ผ้าปกปิ ดท่อนล่าง ตัวอย่างเสือ้ ผ้าปกปิ ดท่อนล่างของเพศชายได้แก่
การใช้ผา้ เตีย่ วพันปกปิ ดอวัยวะเพศ การใช้ผา้ ผูกเอว โสร่ง และกางเกงขาบานแบบจีน เป็ นต้น ส่วนตัวอย่าง
เครือ่ งแต่งกายท่อนล่างของเพศหญิงได้แก่ การใช้ผา้ ผูกเอว ผ้าถุง ผ้าโสร่ง การนุ่งผ้าทรงกระโปรง(หมายถึงการ
เพลาะชายสองข้างเข้าด้วยกันเป็ นทรงคล้ายกระโปรง บางเผ่าสวมขึน้ ไปสูงถึงหน้าอก) และกางเกง
เมือ่ เปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นได้วา่ ในขณะทีเ่ ครือ่ งแต่งกายท่อนล่างของชนชาวเขาเพศชายจะมีรปู แบบ
ใกล้เคียงกันหมดแทบทุกเผ่าคือใช้ผา้ พันปิ ดอวัยวะเพศ หรือนุ่งกางเกง รูปแบบเครือ่ งแต่งกายท่อนล่างของเพศ
หญิงมีความหลากหลายมากกว่ากล่าวคือ ในประเทศไทยสตรีในชนเผ่าทีพ่ ูดภาษาตระกูลไท-กะไดและกลุ่ม
ภาษามอญ-เขมรมักนิยมนุ่งผ้าถุงหรือโสร่ง สตรีในเผ่ากะเหรีย่ งและเผ่าอาข่าซึง่ ใช้ภาษาตระกูลทิเบต-พม่านิยม
นุ่งผ้าถุง ทว่าสตรีเผ่าลีซอและเผ่ามูเซอซึง่ อยู่ในกลุ่มภาษาทิเบต-พม่าเช่นเดียวกันกลับพบว่ามีการนุ่งกางเกง
ด้วย แตกต่างไปจากกะเหรีย่ งและอาข่า สตรีในเผ่าม้งและเผ่าเมีย่ น แม้จะพูดภาษาในกลุ่มตระกูลเดียวกัน แต่ก็
แต่งกายแตกต่างกันคือในขณะสตรีชาวเผ่าม้งนิยมนุ่งผ้ามีจบี รอบคล้ายกระโปรง สตรีเผ่าเมีย่ นกลับนุ่งกางเกง
เมือ่ สังเกตแถบตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมจะพบว่า ชุดพื้นบ้านของสตรีในมีการนุ่งผ้าถุงหรือโสร่งเป็ น
วัฒนธรรมร่วม ในแถบหมูเ่ กาะเช่นประเทศอินโดนีเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์ สตรีมกั นุ่งผ้าผืนยาวลงไปจากเอว หรือนุ่ง
ผ้าทรงกระสอบสูงขึน้ มาถึงหน้าอก วัฒนธรรมการนุ่งผ้าเห็นได้เป็ นวงกว้างขึน้ ไปจากทวีปเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ แพร่ไปจนถึงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย ผ้านุ่งของสตรี
โดยทั ่วไปเป็ นผ้าผืนเดียว ไม่ตอ้ งมีการตัดเย็บให้ยุ่งยาก กล่าวได้วา่ เป็ นรูปแบบเครือ่ งแต่งกายทีเ่ หมาะสมกับ
รูปแบบการดารงชีพซึง่ อาศัยการเก็บใยพืชมาทอเป็ นเครือ่ งแต่งกายเองในแต่ละครัวเรือน เพราะง่ายดายและได้
ใช้ผา้ อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มกี ารทิ้ง นอกจากนี้ผา้ ซึง่ ทอเป็ นผืนเดียวไม่มกี ารตัดเย็บยังมีขอ้ ดีอกี ประการ
หนึ่งคือเนื้อผ้ามีความคงทน ไม่มดี า้ ยขาดหรือหลุด ในประเทศไทยวัฒนธรรมการนุ่งผ้าก็แพร่หลายมากเห็นได้
ในหลายเผ่าชน
ในบรรดาวัฒนธรรมผ้านุ่ง ผ้ามีจบี รอบคล้ายกระโปรงพลีตเป็ นเครือ่ งแต่งกายทีพ่ บได้บริเวณตอนเหนือของ
ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านัน้ ในประเทศไทยมีเพียงสตรีชาวม้งเท่านัน้ ทีน่ ุ่งผ้าจีบรอบ โดยถือเครือ่ งแต่ง
กายในชีวติ ประจาวันของสตรีชาวม้งซึง่ อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนและตอนเหนือของทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะทีใ่ นประเทศไทยมีเพียงสตรีเผ่าม้งทีน่ ุ่ งผ้าจีบรอบ ในประเทศจีนมีหลายชนเผ่าทีน่ ุ่งผ้า
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จีบรอบเช่นเดียวกับชาวม้ง ได้แก่เผ่าเย้ากางเกงขาวและเผ่าเย้าแดงซึง่ ใช้ภาษาใกล้เคียงกับเผ่าม้ง ชนเผ่าอีแ๋ ละ
เผ่าลีเซอซึง่ พูดภาษาในตระกูลพม่า-ทิเบต ชนเผ่าจ้วงและปู้อซี งึ่ อาศัยอยู่บริเวณชายแดนจีน-เวียดนาม จาก
จานวนเผ่าเห็นได้ชดั ว่าการนุ่งผ้ามีจบี รอบแพร่หลายเป็ นทีน่ ิยมในแถบประเทศจีนมากกว่าในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ในปั จจุบนั ผ้านุ่งจีบรอบของชนเผ่าเหล่านี้ถูกผลิตและจับจีบในโรงงาน ตลาดสาหรับชาวม้งมีผา้ นุ่งจีบสาเร็จรูป
ขายเป็ นจานวนมาก แตกต่างจากในอดีตซึง่ บรรดาสตรีจะทอผ้านุ่งจากฝ้ ายหรือใยต้นกัญชงและตกแต่งลายด้วย
ตนเอง เนื่องจากการทอและการปั กลายมีขนตอนสลั
ั้
บซับซ้อน ต้องใช้ท งั ้ เวลาและแรงงาน ผ้านุ่งจึงถือเป็ นโอกาส
อันดีทสี่ ตรีแต่ละคนจะได้อวดฝี มอื ของตนให้คนในชุมชนได้เห็น
ผ้านุ่งแบบมีจบี รอบคล้ายกระโปรงมีประวัตศิ าตร์ยาวนานย้อนกลับไปถึงยุคสมัยราชวงศ์ฮ ั ่น เครือ่ งแต่งกาย
ประเภทนี้เป็ นเครือ่ งแต่งกายพื้นเมืองของชนชาวฮั ่น นิยมสวมกันมากในประเทศจีนตัง้ แต่ชว่ งยุคราชวงศ์ฮ ั ่น
จนถึงยุคราชวงศ์ชงิ เครื่องแต่งกายของสตรีชาวญีป่ นุ่ ดังทีป่ รากฎในภาพบนฝาผนังถ้าทาคามัตสึซึกะ และ
กระโปรงโมะซึง่ เป็ นเครือ่ งแต่งกายของสตรีฐานะสูงในยุคนาระและยุคเฮอัน ตลอดจนกระโปรงชีมาของสตรีชาว
เกาหลีกจ็ ดั ว่าเป็ นเครือ่ งแต่งกายในสายตระกูลเดียวกัน
อาจสรุปได้วา่ วัฒนธรรมผ้านุ่งแบ่งออกได้เป็ นสองสายใหญ่ๆคือผ้านุ่งทรงกระสอบไม่มจี ีบและผ้านุ่งจับจีบ
จานวนมากคล้ายกระโปรงพลีต โดยผ้านุ่งไม่มจี บี แพร่หลายมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะทีผ่ า้ นุ่ง
จับจีบเป็ นทีน่ ิยมกันในแถบเอเชียตะวันออก
ด้านวัฒนธรรมการสวมกางเกงเป็ นเครือ่ งแต่งกายพื้นบ้านของสตรี ในประเทศไทยจะพบมากในสตรีเผ่ามูเซอ
และลีซอ ส่วนในประเทศซึง่ อยู่ตอนกลางและตอนใต้ของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กางเกงพบเฉพาะในสตรี
ชนเผ่าส่วนน้อยซึง่ อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราและได้รบั อิทธิพลจากวัฒนธรรมอิสลาม ส่วนใน
ประเทศเวียดนามสตรีชนชาติกงิ ห์จะนุ่งผ้านุ่งไม่มจี บี แล้วสวมเสื้ออ่าวหญ่ายทับ และเพิง่ หันมาสวมกางเกงใต้เสือ้
อ่าวหญ่ายหลังจากเข้าสูศ่ ตวรรษทีส่ บิ เก้า
ในประเทศจีนวัฒนธรรมการสวมกางเกงของสตรีเริม่ ต้นขึน้ โดยได้รบั อิทธิพลจากเครือ่ งแต่งกายของชายชาว
มองโกล หลังจากนัน้ ได้พฒ
ั นามาเป็ นเครือ่ งแต่งกายของสตรีชาวแมนจูและแพร่ขยายกว้างขวางในยุคราชวงศ์ชงิ
ส่วนในประเทศญี่ปนุ่ หลักฐานทีช่ ว้ี า่ ชาวญี่ปนุ่ สวมกางเกงมาตัง้ แต่โบราณกาลแล้วคือตุ๊กตาฮานิวะซึง่ สวมกางเกง
ฮาคามะขาบาน และเมือ่ เข้าสูย่ ุคเฮอัน สตรีชาววังก็สวมกางเกงฮาคามะ
จากการสารวจพบว่าโดยทั ่วไปสตรีชาวเมีย่ นซึง่ อาศัยอยู่บริเวณระหว่างมณฑลหูหนานและมณฑลยุนนาน รวมถึง
บริเวณตอนบนของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สวมกางเกงเป็ นหลัก(ยกเว้นชาวเมีย่ นส่วนน้อยทางตอนเหนือ
เวียดนามซึง่ นุ่งผ้าจับจีบ) นอกจากนี้พบว่าสตรีชนเผ่า กิมมุนก็สวมกางเกงเช่นกัน โดยชนเผ่านี้พูดภาษากิมมุนใน
ตระกูลภาษาม้ง-เย้า และอาศัยกระจายตัวตัง้ แต่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางสีและมณฑลยุนนานไปจนถึงประเทศ
เวียดนามกับประเทศลาว สันนิษฐานว่าการสวมกางเกงของสตรีชาวเมีย่ นและกิมมุนน่ าจะได้รบั อิทธิพลจากเครือ่ ง
แต่งกายของสตรีในสมัยราชวงศ์ชงิ เนื่องจากชนเผ่าเหล่านี้เริม่ อพยพจากประเทศจีนลงมาสูท่ วีปเอเชีย ตะวันออก
เฉียงใต้เมือ่ ประมาณสามร้อยปี กอ่ น จึงคาดว่าน่าจะได้รบั อิทธิพลและสวมกางเกงกันมาตัง้ แต่กอ่ นหน้านัน้ อย่างไรก็
ตามในหนังสือบันทึกเกีย่ วกับพิธกี รรมของชาวเมีย่ นปรากฏอักษรว่า 裙 ซึง่ หมายถึงกระโปรง จึงมีความเป็ นไปได้
ว่าในยุคโบราณสตรีชาวเมีย่ นอาจจะสวมผ้านุ่งจีบรอบเช่นเดียวกับชาวม้ง
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ภาพที่1 สตรีชาวม้งในเวียดนาม
(จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม)

ภาพที่2 สตรีชาวเมีย่ นในเวียดนาม
(จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม)
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ภาพวาดเทพเจ้าของชาวเมี่ยนในประเทศจีน
ผูเ้ ขียน ทั ๋นจิ้ง (Jing TAN)
ผูแ้ ปล มัชฌิมา โตจิราการ
ชาวเมี่ยนในประเทศจีน
เผ่าเย้าเป็ นชนกลุ่มน้อยหนึ่งใน 56 ชนชาติในประเทศจีน ชือ่ ในภาษาจีนเรียกว่า 瑤 (เหยา) ภาษาไทยเรียกว่า
เย้า ภาษาเวียดนามเรียกว่า Dao ตัวอักษรจีน “ 瑤 ”ถูกกาหนดให้ใช้เป็ นชือ่ เผ่าเมีย่ นโดยรัฐบาลจีนในช่วงทศวรรษ1950
เพื่อแทนชือ่ ดังเดิ
้ มคือ 徭 และ 猺 ซึง่ ใช้กนั มาเป็ นเวลายาวนาน โดยตัวอักษรใหม่มคี วามหมายว่า “มณีอนั งดงาม” อ่าน
ออกเสียงเหมือนกัน แต่มคี วามหมายเป็ นมงคลกว่าตัวอักษรเดิม ชาวเมีย่ นในประเทศจีนอาศัยกระจายตัวในบริเวณ
ตัง้ แต่มณฑลหูหนานไปจนถึงมณฑลยูนนาน และยังมีชาวเมีย่ นบางส่วนอพยพเดินทางลงไปอาศัยอยู่ตามเขาสูงทางตอน
เหนือของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศจีนมณฑลทีม่ ชี าวเมีย่ นอาศัยได้แก่ มณฑลหูหนาน เขตปกครอง
ตนเองกวางซีจนิ มณฑลกวางตุง้ มณฑลกุย้ โจว และมณฑลยุนนาน ชนเผ่าเย้าในประเทศจีนแบ่งออกได้เป็ นสามกลุ่ม
ใหญ่ๆตามภาษาทีใ่ ช้คอื กลุ่มภาษาเมีย่ น กลุ่มภาษาบูเนา และกลุ่มภาษาลาคยา
ภาพวาดทีแ่ นะนาในรายงานฉบับนี้เป็ นภาพวาดของชนชาติเย้ากลุ่มทีเ่ รียกตนเองว่า “เมีย่ น” พูดภาษาเมีย่ น และนิยม
อพยพย้ายถิน่ บ่อยทีส่ ุดในหมูช่ นชาติเย้า
ศาสนาความเชื่อของชาวเมี่ยนในประเทศจีน
ชาวเมีย่ นในประเทศจีนนับถือวิญญาณบรรพบุรษุ และเทพเจ้าในลัทธิเต๋าจานวนมาก ตัวอย่างเทพทีช่ าวเมีย่ นนับถือมี
ดังต่อไปนี้
เทพ 三清(ซันชิง)ทัง้ สามประกอบด้วย 元始天尊 道徳天尊 และ 霊寶天尊 (อ่านว่าหยวนสือ่ เทียนจุน
เต้าเต๋อเทียนจุน และหลิงเป่ าเทียนจุนตามลาดับ) 玉皇 (เง็กเซียนฮ่องเต้) 聖主(เทพโพธิสตั ว์) 張天師(เทพ
เตียวเทียนซื่อ) 李天師(เทพหลีเ่ ทียนซื่อ) 天府(เทพผูด้ แู ลสวรรค์) 地府 (เทพผูด้ แู ลพิภพ) 陽間(เทพผูด้ แู ลโลก
คนเป็ น) 水府(เทพผูด้ แู ลสายน้ า) 十殿(ยมบาลทัง้ สิบ) 太尉(เทพไท่เว่ย นายทหารแห่งทัพสวรรค์) 唐葛周三
将軍(จอมทัพสวรรค์สามองค์) 監斎(เทพผูด
้ แู ลการประกอบพิธีทางศาสนา)
นอกจากเทพทีย่ กตัวอย่างด้านบน ชาวเมีย่ นยังนับถือเทพวิญญาณบรรพบุรุษซึง่ มีเทพ 盤王(เทพองค์สาคัญในตานาน
ต้นกาเนิดชาวเมีย่ น)เป็ นตัวแทนด้วย
ภาพเขียนเทพเหล่านี้เป็ นอุปกรณ์สาคัญในการทาพิธกี รรมของชาวเมีย่ น ในยามทีไ่ ม่มกี ารทาพิธี นักบวชชาว
เมีย่ นจะเป็ นผูเ้ ก็บรักษาภาพโดยแขวนบนผนังข้างแท่นบูชาในบ้านของตน ในบ้านของชาวเมีย่ นจะตัง้ แท่นบูชา
เพื่อกราบไหว้เทพวิญญาณบรรพบุรษุ ไว้ปีกซ้ายหรือขวาของผนังฝั ง่ ตรงข้ามกับประตูทางเข้าออก โดยชาวเมีย่ น
จะจุดธูปและรินเหล้าเซ่นไหว้เทพวิญญาณบรรพบุรษุ ทุกวันก่อนรับประทานอาหารเช้าและอาหารเย็น บริเวณใจ
กลางฝาผนังฝั ง่ ตรงข้ามกับประตูทางเข้าออกชาวเมีย่ นถือว่าเป็ นสถานทีส่ าหรับบูชาเทพ 盤王 แต่จะไม่มกี ารจัด
แท่นบูชาและไม่มกี ารวาดรูปเทพ 盤王 เนื่องจากชาวเมีย่ นเชือ่ ว่าบ้านของตนคือบ้านของเทพ 盤王 และเทพ
盤王 จะเดินทางเข้าออกโดยอิสระจึงไม่จาเป็ นต้องสร้างแท่นบูชาเป็ นพิเศษแต่อย่างใด
พิธกี รรมทางศาสนาของชาวเมีย่ นมีทงั ้ พิธที ตี่ อ้ งใช้ภาพวาดและพิธที ไี่ ม่ตอ้ งใช้ภาพวาด พิธที ไี่ ม่ตอ้ งใช้ภาพวาด
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ได้แก่พธิ ี 架橋 เพื่อรักษาอาการเจ็บป่ วยและพิธี 送船 คือพิธสี ง่ เรือเพื่อบูชาวิญญาณบรรพบุรษุ พิธซี งึ่ จาเป็ นต้อง
ใช้ภาพวาดได้แก่พธิ ที เี่ กีย่ วข้องกับนักบวชและการเพิม่ ยศในฐานะนักบวชเช่น 掛三灯(การบวชชันต้
้ น ชือ่ กว๋าซัน
ตัง) 還家願(พิธแี ก้บน) 度戒(พิธรี บั ยศเป็ นนักบวชชันสู
้ งขึน้ เรียกว่าพิธตี เู้ จีย่ ) พิธี 掛三灯 เป็ นพิธเี พื่อเพิ่ม
บารมีแก่ชายชาวเมีย่ น ผูผ้ า่ นพิธนี ้ีจะได้รบั การยอมรับว่าเป็ นชายเต็มตัวและมีสทิ ธิ ์ในการสืยทอดตระกูล ในพิธนี ้ี
ชายชาวเมีย่ นจะได้รบั ชือ่ ทางวิญญาณซึ่งจะถูกจารึกลงในบันทึกรายชือ่ บรรพบุรษุ ประจาตระกูล และได้รบั ฐานะ
นักบวชขันต
้ ่ าสุด นอกจากนี้ชาวเมีย่ นยังเชือ่ ว่าชายผูผ้ ่านการทาพิธนี ้ีจะได้รบั ตาแหน่งพร้อมทัง้ ทหารรับใช้ใน
โลกวิญญาณทาให้สามารถปกป้ องวิญญาณของตนเองและพวกพ้องจากอันตรายต่างๆได้ ในการทาพิธี 掛三灯
เชือ่ กันว่าต้องอัญเชิญเทพ 三清 มาเป็ นสักขีพยานจึงต้องใช้รูปวาดในระหว่างการประกอบพิธี
จากรายละเอียดเกีย่ วกับ 掛三灯 ทีก่ ล่าวมาด้านบนจะเห็นได้ว่า แม้ว่าชาวเมีย่ นจะได้รบั อิทธิพลจากลัทธิ
เต๋ามาไม่น้อย แต่มหี ลักคิดและวิธกี ารประกอบพิธีกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้ว่า ภาพวาดอัน
เป็ นอุปกรณ์ ในการประกอบพิธีกรรมถือเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอันแสดงถึงอัตลักษณ์ ของชนชาวเมีย่ น
ภาพวาดเทพเจ้าของชาวเมี่ยน
ภาพเขียนเทพเจ้าซึง่ ชาวเมีย่ นใช้ในการประกอบพิธกี รรมมีลกั ษณะเป็ นภาพแขวนยาวแบบจีนซึง่ นักบวช
เป็ นผูเ้ ก็บรักษาและนาออกมาใช้ในยามจาเป็ น ชาวเมีย่ นเชือ่ ว่ามีอานาจศักดิ ์สิทธิ ์สถิตอยู่ภาพ จึงมีกฏห้าม
ไม่ให้สตรีแตะต้องหรือเข้าใกล้ภาพเหล่านี้ในระหว่างการประกอบพิธกี รรม
ชื่อและประเภทของภาพวาดเทพเจ้า
ในขณะนี้ยงั ไม่ปรากฏแน่ ชดั ว่าภาพเทพเจ้าของชาวเมีย่ นมีทงั ้ หมดกีป่ ระเภท แต่จากการสารวจข้อมูลใน
พื้นทีต่ ่างๆในขณะนี้พบภาพของเทพเจ้ารวม 26 ประเภทยกตัวอย่างได้ดงั ต่อไปนี้
ภาพเทพ 三清(ซันชิง) 玉皇 (เง็กเซียนฮ่องเต้) 聖主(เทพตัวแทนพระโพธิสตั ว์) 四府 (เทพผูด้ แู ลสีภ่ พ โดย
เป็ นเขียนรวมในภาพสองภาพเป็ นคู่กนั ) 張天師(เทพเตียวเทียนซื่อ)李天師(เทพหลีเ่ ทียนซื่อ) เทพนายทหาร
ทัง้ หกแห่งทัพสวรรค์ได้แก่เทพ 雷部六将把壇師王 และเทพ 霊官 หรือภาพเหล่าเทพ 元帥(เทพหยวนไซ่
ทหารในทัพสวรรค์ โดยสองภาพถือเป็ นหนึ่งคู)่ 十殿(ยมบาลทัง้ สิบ)太尉(เทพไท่เว่ย ทหารนายกองแห่งทัพ
สวรรค์) 大海旙 และ 旙張趙二郎(เทพผูถ้ ่ายทอดกฎเกณฑ์ทางความเชื่อและเทพผูข้ บั ไล่อาการเจ็บป่ วย
บางครังนั
้ บสององค์น้ีเป็ นเทพองค์เดียวกัน) 総壇(ภาพรวมหมู่เหล่าเทพโดยแบ่งตามลาดับชัน)
้ 唐葛周三
้ แู ลการประกอบพิธที างศาสนา) 大道橋梁(ภาพวาดแสดงให้
将軍(จอมทัพสวรรค์สามองค์) 監斎大王(เทพผูด
เห็นขณะทีป่ วงเทพเสด็จลงมาสูแ่ ท่นบูชา) 四府功曹(เทวทูตผูเ้ ดินทางไปมาระหว่างภพทัง้ สี่ โดยสองภาพถือ
เป็ นหนึ่งคู)่ 南斗星君 (เทพดาวใต้) 北斗星君(เทพดาวเหนือ) เทพ 王姥 เทพ 庫官(เทพผูร้ กั ษาคลัง) และ
เทพ 施食 เป็ นต้น
การจัดชุดภาพเหล่านี้มคี วามแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ทอ้ งถิน่ โดยหนึ่งชุดจะประกอบไปด้วยภาพจานวน
17-18ภาพ ใน18ภาพนี้ มีภาพทีช่ าวเมีย่ นในทุกท้องทีใ่ ช้เหมือนกันจานวน13 ภาพดังต่อไปนี้
1.

元始天尊

(หยวนสือ่ เทียนจุน)

2.
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道徳天尊(เต้าเต๋อเทียนจุน)

3. 霊寶天尊 (หลิงเป่ าเทียนจุน)
5. 聖主 (เทพโพธิสตั ว์)
8. 張天師 (เทพเตียวเทียนซื่อ)
10. 大海旙(เทพผูส้ อนกฏทางศาสนา)
12.-13. 元帥(เทพนายทหาร แขวนเป็ นคู)่

4. 玉皇 (เง็กเซียนฮ่องเต้)
6.-7. 四府 (ผูด้ แู ลสีภ่ พ แขวนเป็ นคู)่
9. 李天師(เทพหลีเ่ ทียนซื่อ)
11. 十殿(ยมบาลทัง้ สิบ)

ส่วนภาพทีเ่ หลือในชุดจานวน 4-5 ภาพแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิน่ นักบวชจะเก็บรักษาและใช้ภาพครบทัง้
ชุด จะไม่มกี ารใช้ภาพแยกเดีย่ ว นักบวชชาวเมีย่ นซึง่ อาศัยอยู่ในเขตปกครองกวางซีจนิ และมณฑลหูหนาน
อธิบายว่าภาพหนึ่งชุดแบ่งได้เป็ นสองกลุ่มคือ 1.กลุ่ม 行師(หรือ 行司) และ2.กลุ่ม 三清兵馬 โดยกลุ่ม 三清
้ งเช่น 元始天尊(หยวนสือ่ เทียนจุน) 道徳天尊(เต้าเต๋อเทียนจุน)และ 霊寶天尊
兵馬 คือภาพเทพเจ้าชันสู
(หลิงเป่ าเทียนจุน) ส่วนกลุ่ม 行師(หรือ 行司)คือภาพของเทพทีอ่ ยู่ใต้บญ
ั ชาของเหล่าเทพชันสู
้ งจานวนสีภ่ าพ
ได้แก่ภาพ 太尉(เทพไท่เว่ย นายทหารแห่งทัพสวรรค์) 大海旙(เทพผูถ้ ่ายทอดกฏทางศาสนา) 唐葛周三将
้
軍(จอมทัพสวรรค์สามองค์)และภาพสุดท้ายคือ 総壇(ภาพรวมหมูเ่ หล่าเทพโดยแบ่งตามลาดับชัน)
丹青匠人(ตั ๊งชิ งเจี่ยงเหริ น)：ช่างผูว
้ าดภาพเทพเจ้า

ในหมู่ชาวเมีย่ น ช่างวาดภาพเทพเจ้ามีชอ่ื เรียกว่า 丹青匠人(ตั ๊งชิงเจีย่ งเหริน) ในอดีตมีทงั ้ ช่างวาดชายและ
ช่างวาดหญิง หากชายชาวเมีย่ นต้องการจะเป็ นช่างวาดภาพเทพเจ้าอย่างน้อยจะต้องผ่านพิธบี วชขันต้
้ นคือ 掛
ี่ ตรีตอ้ งการเป็ นช่างวาดภาพเทพเจ้าจะต้องแต่งงานกับชายทีผ่ า่ น
三灯(กว๋าซันตัง)ให้เรียบร้อยก่อน ในกรณีทส
พิธี 掛三灯(กว๋าซันตัง) ทว่าในประเทศจีนขณะนี้ช่าง 丹青匠人 เหลือจานวนน้อยมาก ช่างวาดหญิงก็ยงิ่ หาได้
ยาก
ผูเ้ ขียนได้ตดิ ตามค้นหาร่องรอยของช่างผูเ้ ขียนภาพเทพเจ้าเป็ นเวลานานหลายปี จนในทีส่ ุดได้พบกับอาจารย์
黄(หวง) ณ เมืองฉาเตีย
่ น จังหวัดเห่อโจว เขตปกครองตนเองกวางซีจนิ ในปี พ.ศ.2559 อาจารย์หวงเป็ นชายชาว
เมีย่ น ขณะนี้อายุ74ปี แล้ว อาจารย์หวงผ่านพิธบี วช 掛三灯(กว๋าซันตัง)ในช่วงปี ใหม่ในปี พ.ศ.2507 และผ่านพิธี
掛七星灯(กว๋าฉิกซิงตัง)เพื่อเลื่อนขันเป็
้ นนักบวชระดับกลางในเดือนธันวาคมของปี เดียวกัน หลังจากนัน้ ได้ผา่ น
พิธี 度戒(พิธรี บั ยศเป็ นนักบวชชันสู
้ งขึน้ เรียกว่าพิธตี เู้ จีย่ )ในปี พ.ศ.2522 และได้รบั ยศเป็ น 黄財一郎(หวงไฉอี้
หลาง)เมือ่ ผ่านพิธี 加職 เลื่อนยศนักบวชชันสู
้ งยิง่ ขึน้ ในปี ถดั มา
อาจารย์หวงเล่าว่าตนชอบวาดภาพมาตัง้ แต่สมัยเด็กและเริม่ ฝึ กเขียนภาพเทพเจ้าด้วยตนเองเมือ่ อายุสบิ สามปี
หลังจากผ่านพิธี 掛三灯 และผ่านพิธี 掛七星灯 ในปี พ.ศ.2507 ได้ห้วิ ไก่ไปกราบขอเป็ นศิษย์ชา่ งวาดภาพเทพ
เจ้าผูม้ ชี อ่ื ในแถบนัน้ จากนัน้ ได้ฝีกฝนจนได้รบั หนังสือ 點相師父名単書 (เตีย่ นเชียงชือ่ ฝู่ หมิงตันชู)่ อันเป็ น
หนังสือรับรองฐานะช่างวาดภาพเทพเจ้า อาจารย์หวงอธิบายว่าช่างวาดภาพเทพเจ้าต้องมีหนังสือรับรองนี้ หาก
ไม่ม ี จะไม่สามารถใช้ภาพทีบ่ คุ คลผูน้ นั ้ วาดในการประกอบพิธกี รรมได้
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ภาพที่1 อาจารย์หวง ช่างเขียนภาพเทพเจ้า 丹青匠人 ผูอ้ าศัยอยู่ ณ เมืองฉาเตีย่ น จังหวัดเห่อโจว เขต
ปกครองตนเองกวางซีจนิ

สิ ทธิ์ ในการถือครองและใช้ภาพเทพเจ้าประกอบพิ ธีกรรม
ภาพเทพเจ้าเป็ นเครือ่ งแสดงยศในฐานะนักบวช โดยสิทธิ ์ในการครอบครองและการใช้ภาพในพิธกี รรมจะ
แตกต่างกันไปตามระดับฐานะ ในประเทศจีนผูผ้ ่านพิธบี วชขันต้
้ น 掛三灯(กว๋าซันตัง)จะสามารถครอบครอง
และใช้ภาพในกลุ่ม 行師 ซึง่ ประกอบด้วย 太尉(เทพไท่เว่ย นายทหารแห่งทัพสวรรค์) 大海旙(เทพผูถ้ ่ายทอด
กฏเกณฑ์ความเชือ่ ต่างๆ) 唐葛周三将軍(จอมทัพสวรรค์สามองค์)และ 総壇(ภาพรวมหมู่เหล่าเทพโดยแบ่ง
ตามลาดับชัน)
้ หลังจากนัน้ เมือ่ ผ่านพิธี 度戒(พิธรี บั ยศเป็ นนักบวชชันสู
้ งขึน้ ) จึงจะสามารถครอบครองและใช้
ภาพทีเ่ หลือคือภาพกลุ่ม 三清兵馬 ซึง่ ประกอบด้วยภาพเทพเจ้าชันสู
้ งเช่น 元始天尊(หยวนสือ่ เทียนจุน) 道
徳天尊(เต้าเต๋อเทียนจุน)และ 霊寶天尊(หลิงเป่ าเทียนจุน) 玉皇 (เง็กเซียนฮ่องเต้) 聖主 (เทพโพธิสตั ว์) 四
府 (ผูด
้ แู ลสีภ่ พ ) 張天師 (เทพเตียวเทียนซื่อ) 李天師(เทพหลีเ่ ทียนซื่อ)และ 十殿(ยมบาลทัง้ สิบ) เมือ่ ได้
ครอบครองภาพครบทัง้ สองกลุ่ม จึงถือว่าจะครบเป็ นภาพเทพเจ้าหนึ่งชุด
ตัวอย่างภาพเทพเจ้าของชาวเมี่ยน (ภาพGXH-A-1 - GXH-A-14)
ภาพจานวน 14 ภาพทีแ่ นะนาเป็ นตัวอย่างดังต่อไปนี้เป็ นส่วนหนึ่งในชุดภาพทีอ่ าจารย์หวงผูเ้ ป็ นช่างเขียนภาพ
เทพเจ้าเป็ นผูเ้ ขียนขึน้ และได้เก็บรักษาไว้ในครอบครองในฐานะนักบวช เนื่องจากอาจารย์หวงเป็ นนักบวชฐานะ
26

สูงจึงมีครบทัง้ ภาพในกลุ่ม 行師 และภาพในกลุ่ม 三清兵馬 โดยผูเ้ ขียนได้ทาการถ่ายรูปเหล่านี้ในเดือน
สิงหาคมปี พ.ศ.2559 ณ เมืองฉาเตีย่ น จังหวัดเห่อโจว เขตปกครองตนเองกวางซีจนิ
บทส่งท้าย
รายงานฉบับนี้ได้แนะนาข้อมูลเกีย่ วกับรูปภาพเทพเจ้าของชาวเมีย่ นในแง่มมุ ต่างๆกล่าวคือ ชนิดของภาพ
การจัดกลุ่มภาพ สิทธิ ์ในการครอบครองและใช้ภาพ รวมทัง้ แนะนาข้อมูลเกีย่ วกับช่าง 丹青匠人 ช่างผูว้ าดภาพ
เทพเจ้า อย่างไรก็ตามหากต้องการศึกษาเกีย่ วกับภาพเทพเจ้าของชาวเมีย่ นในระดับลึก ควรจะต้องหันไปมอง
ด้วยว่าภาพเทพเจ้าเหล่านี้ถูกใช้ในพิธกี รรมอย่างไร และภาพมีความเกีย่ วพันกับบันทึกทางศาสนาของชาวเมีย่
นอย่างไร ตัวอย่างเช่นรายละเอียดของภาพตรงกับคาบรรยายในบันทึกหรือไม่อย่างไรบ้าง และอีกประเด็นหนึ่งที่
จะลืมไปไม่ได้คอื การเปรียบเทียบว่าภาพเทพเจ้าของชนเผ่าเมีย่ นในแต่ละท้องทีม่ คี วามแตกต่างกันอย่างไร
ประเด็นเหล่านี้ลว้ นเป็ นประเด็นทีเ่ ราต้องใช้เวลาในการศึกษาต่อไปอีกยาวนาน
ท้ายทีส่ ดุ นี้ ผูเ้ ขียนหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่ารายงานฉบับนี้จะช่วยชีใ้ ห้ผคู้ นระลึกถึงเสน่ห์และภูมปิ ั ญญาอันลึกซึ้งซึง่
แฝงอยู่ในวัฒนธรรมของชาวเมีย่ น
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เทพหยวนสื่อเทียนจน เทพผู้สร้ าง
ลกจักรวาลและสรรพสิง่ เป็ นเทพสูงสดใน
ความเชื่อลัทธิเตา เชื่อกันว่าเป็ นผู้ปกครอง
าพหมายเลข

เทพ

เทพอวีช้ งิ หยวนสื่อเทียนจุน
28

สวรรค์ชนั ้

(อวี ้ชิงจิ ้ง) บางครัง้ จึง

เรี ยกว่าเทพ

(อวี ้ชิง) ด้ วย

เทพหลิงเป่ าเทียนจน เป็ นผู้ปกครอง
สวรรค์ชนั ้ 上 (สังชิ
้ งจิ ้ง) บางครัง้ จึงเรี ยก
กันว่าเทพ上 (สังชิ
้ ง) ประทับ ณ ตาหนัก
(มี หลวกง) ในรูปมักถือหยูอี ้ งึ่ มี
าพหมายเลข

เทพ

รูปร่างคล้ ายเห็ดหลินจือไว้ ไนมือ

เทพสั่งชิงหลิงเปาเทียนจุน
29

เทพเต้ าเตอเทียนจน เป็ นผู้ปกครอง
สวรรค์ชนั ้
เรี ยกกันว่าเทพ

(ไท่ชิงจิ ้ง) บางครัง้ จึง
(ไท่ชิง) ในรูปมักถือ

พัดด้ ามยาว เทพหยวนสื่อเทียนจน หลิง
เป่ าเทียนจน และเต้ าเตอเทียนจน ทังสาม
้
องค์เป็ นเทพ งึ่ ได้ รับการยกย่องสูงสดใน
าพหมายเลข

เทพ

ลัทธิเตา

เทพ ทชิงเต้ าเตาเทียนจุน
30

เทพเง็กเ ียน อ่ งเต้ ได้ รับการยกย่อง
เป็ นเทพสูงสดผู้ปกครองสวรรค์ตลอดจน
ภพอื่นๆตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ ง่ เป็ นต้ นมา
มีชื่อเรี ยกหลายชื่อเช่น
ต้ าตี ้)
าพหมายเลข

เทพ

上

(อวี ้หวงสังตี
้ ้)

( ว่ เทียนอวี ้หวง)

เทพเง็กเ ียน องเต้
31

(อวี ้หวง
(อวี ้ตี ้) เป็ นต้ น

เป็ นเทพผู้เป็ นตัวแทนแสดงถึงเหล่า
ผู้มีบ

าบารมีและพระ พธิสตั ว์ ในบาง

ครัง้ ถูกเรี ยกว่า

(เชิ่งจู)่ หรื อ

(เชิ่งจื่อ) ในรูปมักสวมชดลายมังกรและ
สวมเครื่ องประดับบนศีร ะแสดง านะ
าพหมายเลข

เทพ

เทียบเท่ากับเง็กเ ียน อ่ งเต้

เทพ ่ งิ จู
32

เทพเตียวเทียน ือ ในสมัยที่เป็ น
มน ย์ชื่อ

(จางหลิง) เป็ นผู้ก่อตังลั
้ ทธิ

เตานิกาย

(เจิ ้งอี ้) ดยมีสานัก

(อู่ ต่วหมี่หรื อในภา าไทยเรี ยกว่าสานัก
ข้ าวสารห้ า ต่ว) หลังจากจางหลิงเสียชีวิต
แล้ วลูกหลานเป็ นผู้สืบตาแหน่งเจ้ าสานัก
แต่จากการที่เจ้ าสานักคนแรกได้ รับการ
ยกย่องเป็ นเทียน ือบางครัง้ จึงเรี ยกกันว่า
ลัทธิเตานิกายเทียน ือ ชาวเมี่ยนเชื่อว่า
เทพเตียวเทียน ือเป็ นผู้มีอานาจกาหนด
าพหมายเลข

เทพ

และเผยแพร่ก เกณฑ์ตา่ งๆทางศาสนา

เทพเตียวเทียน ือ
33

เทพหลี่เทียน ือ เป็ นผู้เผยแพร่หลัก
กฎเกณฑ์ทางศาสนาแก่มน ย์ มักแขวน
คูก่ นั กับภาพของเทพเตียวเทียน ือ ดย
ทัว่ ไปแล้ วจะวาดเทพหลี่เทียน ือให้ หนั ไป
ทาง ้ าย ส่วนเทพเตียวเทียน ือหันไปทาง
าพหมายเลข

เทพ

ขวา

เทพหลี่เทียน ือ
34

ในชดภาพเทพเจ้ าของชาวเมี่ยนจะมี
ภาพหนึง่ คูท่ ี่แสดงถึงเทพผู้สถิตในแต่ละภพ
ใน

หรื อสี่ภพในความเชื่อของชนชาติ

เมี่ยน (ได้ แก่
ป พีภพ

คือสวรรค์ภพ
คือวารี ภพ และ

คือ
คือ ลก

ที่คนเป็ นอาศัย) ภาพในหนึง่ คูจ่ ะเป็ นเทพ
ภพใดก็ได้ ที่ไม่ ้ากัน ในหนึง่ ภาพจะปราก
าพหมายเลข

เทพแหง พ

เทพสององค์ ในภาพหนึง่ คูน่ บั รวมได้ สี่องค์

สวรรค พ
35

าพหมายเลข

เทพกลุม

ป พี พ
36

เทพไท่เว่ย คือเหล่าเทพนายกองแห่ง
ทัพสวรรค์ ชาวเมี่ยนเชื่อว่าเทพไท่เว่ยมี
หน้ าที่ปกป้องเผยแพร่กฎเกณฑ์ทางศาสนา
รวมถึงลง ท ผู้กระทาผิดและวิ

าณ

ร้ าย ดยมีทหารรับใช้ จานวนมาก ในรูปมัก
วาดให้ ถือดาบและมีหน้ าตาขึงขังน่าเกรง
าพหมายเลข

เทพ

ขาม

เทพ ทเวย
37

ภาพแสดงถึงนรกในความเชื่อลัทธิ
เตา ดยในภาพจะปราก สะพาน
(ไน่เหอเฉียว สะพานเชื่อมสูน่ รก)
(เมิ่งพัว ห ิงชราผู้ทาหน้ าที่ลบความทรง
(ยมทูตหัววัว

จาของผู้ตาย)

และยมทูตหน้ าม้ า)รวมทังยมบาลผู
้
้ ดแู ล
นรกทังสิ
้ บขมได้ แก่

(ชิงกวงออง)

(ฉู่เจียงออง)

( ง่ ตี ้ออง)

(อูก่ วนออง)

(แหยนหมอ

ออง หรื อเงี่ยมล้ อออง)
อง)
งออง)
าพหมายเลข

(ไท่ านออง)
(ตู้ ื่อออง) และ

(อูเ่ ตาจ้ วงหลนออง)

าพนรก มู แิ ละยมบาลทัง้ สิบองค
38

(เปี ยนเฉิ่งอ
(ผิงเติ ้

หนึง่ ในเทพนายทหารสวรรค์หยวน
ไ อ่ นั ประกอบด้ วย
(ชิ ้นหยวนไ )่
ไ )่

(หม่าหยวนไ )่

(คังหยวนไ )่
(เติ ้งหยวน
(กวน

หยวนไ )่ ชาวเมี่ยนเชื่อว่าเทพหยวนไ ท่ า
หน้ าที่ปราบวิ
าพหมายเลข

เทพ

แท่นบูชา

เทพเติง้ หยวน
39

าณร้ ายและคอยปกป้อง

าพหมายเลข

เทพ

เทพชิน้ หยวน
40

เทพองค์นี ้เป็ นเทพที่นบั ถือเฉพาะของ
ชาวเมี่ยน เชื่อว่าเป็ นผู้เผยแพร่กฎเกณฑ์
ความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ ในรูปมักขี่
มังกรเป็ นพาหนะ สวมเสื ้อผ้ าหรื อเสื ้อเกราะ
สีแดง ในมือถือจอกเหล้ าและดาบ ชาว
เมี่ยนจะใช้ ภาพของเทพองค์นี ้ในพิธี上刀
้
แปลได้ ความว่าปี นบันไดดาบ)
梯 (สังเตาที
อันเป็ นขันตอนหนึ
้
ง่ ในพีธีเพิ่มยศนักบวช
ชื่อ度戒 (ตู้เจี่ย) ดังนันในรู
้ ปจึงมีการวาด
าพหมายเลข

บันไดดาบไว้ ด้วย

เทพ海旛
41

่ บทอดวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย(เมียน-เย้
่
เอกสารประกอบนิ ทรรศการโครงการเพือสื
า)
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