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บทคัดยCอ
กลุ%มชาติพันธุ/ที่เรียกตนเองว%า “เมี่ยน” หรือ “อิ้วเมี่ยน” มักเป?นที่รูAจักกันในนามว%า “เยAา” เมี่ยนเป?น
หนึ่งในกลุ%มชาติพันธุ/บนที่สูงตั้งชุมชนกระจายอยู%ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย นอกจากนั้นแลAวยัง
พบบริเวณรอยต% อของประเทศจีน เวียดนาม ลาว และไทย กั บ บางส% วนที่ อพยพไปตั้ งถิ่ น ฐานในประเทศ
ตะวันตกภายหลังจากสงครามอินโดจีน โดยชาวเมี่ยนที่อยู%ในประเทศไทยไดAอพยพเขAามาสู%ดินแดนลAานนาเมื่อ
200 ปUก%อน โดยตั้งถิ่นฐานอย%างกระจัดกระจายในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม% พะเยา ลำปาง น%าน สุโขทัย ตาก
เป?นตAน โดยทั่วไปจะรูAจักกันในลักษณะที่เป?นชาวเขา ซึ่งแสดงความโดดเด%นจากลักษณะทางดAานวัฒนธรรม
เช%น เครื่องแต%งกาย เครื่องประดับ การละเล%นต%างๆ รวมถึงการปกครอง ชาวเมี่ยนมีการนับถือลำดับตาม
อาวุโส ผูAชายมีสถานภาพทางสังคมสูงกว%าผูAหญิงและมีอำนาจมากกว%าในทุกดAาน โดยชาวเมี่ยนยังคงรักษาจารีต
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตดั่งเดิมผสมผสานกับวัฒนธรรมสมัยใหม% ใหAเกิดความกลมกลืน ในการสรAางการมี
ตัวตัน และอัตลักษณ/ของตนในสังคม ทั้งภาษา การแต%งกายที่เป?นเอกลักษณ/ มีลักษณะเด%นในเรื่องของการป]ก
ทอผAาทั้งผูAชายและผูAหญิงดAวยความชำนาญงานป]กที่เป?นเอกลัษณ/ มีวิถีการดำรงชีพหลักคือ ทำเกษตรแบบกึ่ง
ยังชีพบนพื้นที่สูง รวมถึงมีความจงรักภักดีและความเชื่อต%อเทพเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิเป?นอย%างมาก โดยเฉพาะ
การนับถือระบบเครือญาติแบบแซ% ตระกูล และผีบรรพบุรุษ ทำใหAชาวเมี่ยนมีการปกครองโดยผูAนำคือ ผูAอาวุโส
หัวหนAาหมู%บAาน หมอผี และมีการนับถือในรูปแบบลัทธิเต`า มีความยกย%องใหAบุรุษเป?นใหญ% ทั้งในครัวเรือนและ
ในสังคม ในรูปแบบการใชAชีวิตของชาวเมี่ยนในสังคมจึงเป?นรูปแบบปaตาธิปไตย ซึ่งส%งผลใหAผูAชายไดAเปรียบใน
สังคมหลายๆดAาน และเป?นแบบแผนทางการปกครองของชาวเมี่ยนในป]จจุบัน
คำสำคัญ: กลุ%มชาติพันธุ/ชาวเมี่ยน; องค/มติ; วัฒนธรรม; ความเชื่อ; การปกครอง
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Abstract

The ethnic group known as "Mien" or "Iu Mien" is known as "Yao," and they are one of
the ethnic groups located in the highlands and dispersed throughout Northern Thailand.
They can also be found near the borders of China, Vietnam, Laos, and Thailand, with some
having migrated to western countries following the Indochina War. The Mien people of
Thailand first arrived in Lanna territory 200 years ago, settling dispersedly in Chiang Rai,
Chiang Mai, Phayao, Lampang, Nan, Sukhothai, Tak, etc. They are well-known for their hill
tribe traits, which include costumes, decorations, and different customs, including
governance. The Mien strongly believes in the system of seniority, with men having a higher
social position than women and being more powerful in every aspect. Mien people continue
to keep their customs, culture, and traditional way of life, resulting in a harmonious
development of their own identity in society. Both the language and the unique clothes are
distinctive in embroidering, and both men and women are competent in unique embroidery.
Furthermore, farming in the highlands is the Mien people's primary source of income. They
are very devoted and believe in deities and sacred things, particularly the kinship system
and ancestor spirits, hence the Mien people are governed by leaders such as elders, village
leaders, and shamans. The Mien people's respect is founded on Taoism, which recognizes
men as superior both in the household and community level. As a result, the Mien people's
way of life in society is patriarchal. As a result, men have many advantages in society, and
this is the Mien people's current system of government.
Keywords: Mien Ethnic Group; Consensus; Beliefs; Governance

บทนำ

คนเยAาในประเทศไทยเรียกตัวเองว%า "เมี่ยน" หรือ "อิ้วเมี่ยน" เมี่ยน (เยAา) ในประเทศจีนมีคำเรียกชื่อ
กลุ%มตัวเองที่แตกต%างกันถึง 28 ชื่อ มีเชื้อชาติมองโกลอยด/ อยู%ในตระกูลจีน-ธิเบต เมี่ยน (เยAา) เป?นชนเผ%าหนึ่ง
อยู%ในประเทศไทยตอนเหนือ แต%คำว%า "เยAา" ไม%มีในภาษาของเผ%าเมี่ยน ซึ่งจะไม%เรียกตัวเองว%าเยAา แต%เรียก
ตัวเองว%า "เมี่ยน" หรือ "อิ้วเมี่ยน" แปลว%า "คน" หรือ มนุษย/ แต%ก็มีหลักฐานว%าเมื่อ 2,000 ปUมาแลAว ชาวเมี่ยน
อยู%ตามถ้ำเขาสูงเพราะ ไม%ยอมตกอยู%ภายใตAอำนาจของจีนและถูกเรียกว%า "ม%อเยAา" แต%ก%อนหนAานี้ถูกจีนเรียกว%า
"หมาน" หมายความว%า พวกป™าเถื่อนทางใตA สมัยราชวงศ/ซ%ง คำว%า "ม%อ" ถูกตัดทิ้งไปเหลือแต%คำว%า "เยAา" ตาม
ประวัติศาสตร/ถิ่นฐานเดิมของชาวอิ้วเมี่ยน อยู%ทางตะวันออกของมณฑลไกลเจา ยูนนาน หูหนาย และกวางสี
ในประเทศจีน ต%อมาดAวยสภาพอากาศที่แหAงแลAงอาหารการกินไม%สมบูรณ/ รวมถึงถูกการรบกวนจากชาวจีน
อิ้วเมี่ยน จึงอพยพเขAามาทางตอนใตAเขAาสู%ประเทศเวียดนามเหนือ ซึ่งติดกับทางตอนเหนือของประเทศลาวและ
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ทางตะวันออกของประเทศพม%า บริเวณรัฐเชียงตุง และทางภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องจากประเทศจีน
เป?นประเทศที่มีอาณาเขตกวAางใหญ% ไพศาล นอกจากประชากรกลุ%มหลักอย%างชาวจีนแลAวยังประกอบดAวย
ชนเผ%าต%างๆ อย%างมากมาย กระจัดกระจายตั้งถิ่นฐานอาศัยบนผืนแผ%นดินนี้ แต%สำหรับชาวอิ้วเมี่ยนกลุ%ม
ที่อาศัยอยู%ในประเทศไทย เป?นกลุ%มที่เรียกตนเองว%า “อิ้วเมี่ยน” หรือ “เมี่ยน” นั่นเอง (Leeprecha, 2004)
ในเวลาที่ ช าวเมี่ ย นสนทนากั น ภายในกลุ% ม หากเป? น การพู ด ในลั ก ษณะที่ ไม% เป? น ทางการ ไม% เนA น
กลุ%มเป›าหมายในการสนทนาจะใชAคำว%า “เมี่ยน” เฉยๆ แต%ถAาเป?นการสื่อสารแบบทางการหรือเพื่อจำแนก
ใหAชัดเจนว%ามิใช%ชนเผ%าอื่นจะใชAคำว%า “อิ้วเมี่ยน” โดยเฉพาะตามป›ายประกาศหรือรายชื่อประจำเผ%า หรือ
ในการรวมตั ว กั น เป? น กลุ% ม องค/ ก รก็ จ ะใชA ค ำว% า “อิ้ ว เมี่ ย น” อาทิ เช% น เครื อ ข% ายอิ้ ว เมี่ ย นแห% งประเทศไทย
มหกรรมกีฬา อิ้วเมี่ยนแห%งประเทศไทย ชมรมนักศึกษา (อิ้วเมี่ยน) แห%งประเทศไทย และคณะกรรมการอนุชน
อิ้วเมี่ยนแห%งประเทศไทย เป?นตAน (Panpisutichon, 2007) หมู%บAานของชาวเมี่ยนส%วนมากจะตั้งอยู%บนที่สูง
กระจัดกระจายอยู%ทั่วไปทางตอนเหนือของประเทศไทย ในเขตจังหวัดเชียงราย เชียงใหม% พะเยา ลำปาง น%าน
สุโขทัย ตาก มีขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต%างไปจากชนกลุ%มใหญ%ของประเทศ สิ่งที่แสดงใหA
เห็นความแตกต%างกันระหว%างชนเผ%านั่นคือ ธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อที่แสดงออกในรูปแบบ
ของพิธีกรรมต%างๆ เช%น การแต%งกาย พิธีสู%ขวัญ พิธีแต%งงาน ปUใหม% งานศพ การสู%ขวัญ การบวช พิธีกรรมเหนือ
ธรรมชาติ (ฤดูกาล) ความเชื่อต%างๆ ซึ่งเป?นสิ่งที่ใชAยึดเหนี่ยวในสังคมนั้นๆ (Kanchanapan, 1988) ซึ่งส%วนใหญ%
ชาวเมี่ยนจะนับถือ เทพยดา วิญญาณบรรพบุรุษ และวิญญาณทั่วไป ทุกบAานจะมีหิ้งบูชา เป?นที่สิงสถิตของ
วิญญาณบรรพบุรุษ และมีความเชื่อในเรื่องที่อยู%เหนือธรรมชาติ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนการนับวันเดือนปU
สิ่งที่เกี่ยวขAองกับชีวิตประจำวัน ทักหมวก ผAา ย%าม กระเปา ทรงรูปแบบที่เอกลักษณ/ของชนชาวเมี่ยนนั่นเอง

ชาวเมี่ยน: มิติดSานสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ และการปกครอง
วัฒนธรรมประเพณีเป?นสิ่งที่มีคุณค%า สะทAอนใหAเห็นถึงวิถีชีวิตในชุมชนทAองถิ่น วัฒนธรรมจึงมีความ
เกี่ยวขAองกับทุกคนตลอดเวลา เพราะการดำเนินชีวิตของแต%ละคนลAวนแลAวมีความเกี่ยวขAองกับวัฒนธรรม
ในทุกมิติ รวมถึงการเมืองการปกครอง ก็มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมความเชื่อของสังคมทั้งสิ้น ทำใหAเกิดการ
รวมกลุ%มกันของชุมชนขึ้น เพื่อปกป›องสิทธิ หรือความเชื่อต%างๆ สรAางพื้นที่ทางสังคมและการเมืองใหAกับตนเอง
(Faculty members, Department of Sociology and Anthropology, 2005)
เช% น เดี ย วกั บ ในประเทศไทย ชาวไทยภู เขาเผ% า เยA า เรี ย กตั ว เองว% า “เมี่ ย น” หรื อ “อิ้ ว เมี่ ย น”
ซึ่งมีความหมายว%า “มนุษย/” หรือ “คนเหยา” (The Miror Foundation, 2009) จากประวัติศาสตร/ระหว%าง
ชาวเมี่ยนกับชาวจีนที่มีปฏิสัมพันธ/ที่เกี่ยวขAองตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทำใหAชาวเมี่ยนรับเอาวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวจีนเขAามาใชAในสังคมของตนมากมาย โดยเฉพาะรูปแบบการปกครองในครอบครัวที่มีลักษณะ
เป?นครอบครัวแบบขยาย (Extended Family) คลAายชาวจีนกล%าวคือ ถAามีการแต%งงานฝ™ายหญิงจะตAองไปอยู%
กับฝ™ายชาย ปฏิบัติตามระบบความเชื่อ ในการสืบทอดผีบรรพบุรุษในบAานผูAชายแทนความเชื่อดั้งเดิมติดตัวมา
ตั้งแต%อยู%บAานพ%อแม% ประกอบกับสังคมชาวเมี่ยนนั้น มีความยกย%องใหAบุรุษเป?นใหญ% ทั้งครัวเรือนและสังคม
รูปแบบการใชAชีวิตของชาวเมี่ยน จึงเป?นรูปแบบปaตาธิปไตย
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1. ดGานสังคม
ในอดีตครอบครัวของชาวอิ้วเมี่ยนส%วนใหญ%เป?นครอบครัวขยาย แต%ป]จจุบันระบบครอบครัวชาวเมี่ยน
เป?นทั้งครอบครัวเดี่ยว ซึ่งประกอบดAวย พ%อ แม% ลูกและครอบครัวขยาย ไดAแก% พ%อ แม% ลูก และลูกสะใภAหรือ
เขย คือ เมื่อแต%งงานแลAวผูAหญิงจะมาอยู%ที่บAานของฝ™ายชาย แต%ถAากรณีครอบครัวใดมีแต%ลูกผูAหญิง ถAาแต%งงาน
แลAว ลูกเขยอาจมาอยู%ที่บAานของฝ™ายหญิงตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อแลกเปลี่ยนกับค%าสินสอดที่ยังจ%ายไม%ครบ
แต%ถAาผูAหญิงเป?นลูกสาวคนเดียวถAาแต%งงานกันแลAว ผูAชายตAองมาอยู%ที่บAานของผูAหญิงไปตลอดชีวิต หรือจนกว%า
พ%อตา แม%ยายจะเสียชีวิต ซึ่งฝ™ายเจAาบ%าวก็ไดAรับสิทธิ์โดยไม%ตAองจ%ายค%าสินสอดในการแต%งงาน ในกรณีที่ฝ™ายชาย
ตAองมาอยู%บAานฝ™ายหญิงไม%ว%าจะอยู%ตลอดชีวิตหรือชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ตาม ลูกที่เกิดมาตAองใชAตระกูลของฝ™ายแม%
กรณีที่เป?นครอบครัวขยาย ผูAอาวุโสฝ™ายชายจะเป?นผูAที่มีอำนาจสูงสุดในครัวเรือน บุตรชายมีอำนาจ ลดหลั่นลง
มาจากพ%อแม% ฝ™ายชายมีหนAาที่หลัก คือ ตัดไมA ผ%าฟ§น ล%าสัตว/ ซ%อมแซมบAาน และสรAางบAานเรือน ตลอดจนการ
ติดต%อกับบุคคลภายนอก ฝ™ายหญิงก็มีหนAาที่หลักในการช%วยฝ™ายชายทำมาหากิน ทำอาหาร และใหAอาหารแก%
สัตว/เลี้ยง คอยสนับสนุนเพศชาย บุตรชายอาจแยกตัวไปตั้งครอบครัวใหม%ในแบบครอบครัวเดี่ยวก็ต%อเมื่อ
นAองชายไดAแต%งงานแลAวนำภรรยามาอยู%กับบิดามารดาของตน หรือเมื่อมีคนเลี้ยงดูบิดามารดาแทน ซึ่งป]จจุบันมี
แนวโนAมที่จะเป?นครอบครัวแบบเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น เพราะตAองการความเป?นอิสระและเพื่อสรAางฐานะของตัวเอง
และนับถือผีบรรพบุรุษ รวมทั้งมีการประกอบอาชีพที่แตกต%างหลากหลายจึงมีความจำเป?นตAองปลูกสรAาง
บAานเรือนหรือซื้อหาบAานที่สะดวกต%อการอยู%อาศัย อย%างไรก็ตามบุตรหลานชาวอิ้วเมี่ยน ส%วนใหญ%ยังเคารพนับ
ถือพ%อแม%และผูAอาวุโสในครอบครัวและในชุมชนดั่งเดิมมิเสื่อมคลาย
นับว%าสังคมของชาวเมี่ยน จัดว%าเป?นสังคมที่ตั้งอยู%บนพื้นฐานแบบ “แซ%สกุล” เป?นสำคัญ โดยแซ%สกุล
ของชนเผ% าเมี่ ยนมี ทั้ งหมด 12 แซ% ไดA แก% แซ% พ% าน, แซ%จ`าว, แซ%ลี, แซ%ฟ™ ง, แซ% ย%าง, แซ% เจิ้น , แซ% เติ๋ น , แซ%ล%อ,
แซ%ถาง, แซ%ซิ่น, แซ%เลี่ยว และแซ%ตั้ง ซึ่งชาวเมี่ยนรุ%นเก%าใหAความสำคัญกับการส%งเสริมใหAลูกชายเรียนภาษาจีน
เป?นอย%างมาก เพราะตัวอักษรเมี่ยนเป?นตัวอักษรจีนโบราณที่ใชAบันทึกตำราทางศาสนา และพิธีกรรมต%างๆ
ลู ก ชายจึ งจำเป? น ตA อ งเรียนรูAห นั งสื อ เพื่ อ เป? น ผูA น ำในการประกอบพิ ธีก รรมต% างๆ ของครอบครัว โดยเรียน
การอ%านและเขียนจากบิดาหรือครูภาษาจีนประจำหมู%บAาน หรือคนในหมู%บAานที่เปaดสอน ส%วนลูกสาวไม%ไดAรับ
อนุ ญ าตใหA เรี ย นภาษาจี น (Leksomboon, 2002) แสดงใหA เห็ น ถึ งความไม% เท% าเที ย มกั น ของเพศชายและ
เพศหญิ ง ซึ่ งผูA ห ญิ งเมี่ ย น ไม% เพี ย งแต% ตA อ งเผชิ ญ กั บ ป] ญ หาความไม% มั่ น ใจต% อ ความมั่ น คงในการดำเนิ น ชี วิต
ในการทำมาหากินและนโยบายการพัฒนาพื้นที่สูงที่มองขAามความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางเพศแลAว
ยังตA องเผชิญ กับ ป] ญ หาความเหลื่อมล้ำทางสังคมวัฒ นธรรมภายใตAระบบสังคมวัฒ นธรรมที่ ใหA อำนาจชาย
เป?นใหญ%และพยายามเบียดขับใหAผูAหญิงในกลุ%มชาติพันธุ/ชาวเมี่ยนกลายเป?นคนดAอยอำนาจในสังคม โดยผูAหญิง
ไม%มีสิทธิจะไดAเรียนภาษาจีนแมAกระทั่งในบริบทของยุคสงครามเย็นที่การเรียนการสอนภาษาจีนถูกรัฐบาลไทย
เพ%งเล็งว%า อาจมีส%วนสัมพันธ/กับการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต/ ชาวอิ้วเมี่ยนบางส%วนก็ยังใหAส%งเสริมการสอน
ภาษาจีนแก%ลูกหลานอย%างไม%ลดละ แมAจะประสบความยากลำบากเพียงใดก็ตาม อาทิเช%น กรณีของชุมชน
อิ้วเมี่ยนที่บAานละเบAายา ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น%าน ชาวบAานไดAแอบสรAางโรงเรียนสอนภาษาจีนที่มีการเรียน
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การสอนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน โดยสรAางเป?นกระต©อบในบริเวณป™าลึกที่หลบเขAาไปในลำหAวยกลาง
หมู%บAาน เพื่อทางราชการจะไม%สามารถเห็นไดA (Leepreecha, 2004)
การที่ ช าวเมี่ ย นใชA ตั วอั ก ษรเขี ย นภาษาจี น กวางตุA งมาดั ด แปลงเป? น ภาษาของตนเอง ทำใหA มี ก าร
จดบั น ทึ ก เรื่อ งราวเกี่ ย วกั บ พิ ธีก รรมและสื บ ทอดประวัติ ศ าสตร/ข องตนเองใหA ลู ก หลานไดA ย าวนาน อี ก ทั้ ง
ยังกลายเป?นทุนทางสังคมที่สำคัญอย%างหนึ่งในการคAาขายก็ใหAเกิดความร่ำรวย เพราะว%าสามารถใชAตัวหนังสือ
ในการจดบันทึกรายละเอียดของลูกคAาและการคิดคำนวณในระบบบัญชี ที่มากไปกว%านั้น คือ ระบบความคิด
และอุดมการณ/เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและการคAาของชาวจีนกวางตุAงยังถูกซึมซัมพรAอมๆ กับการยืมตัวหนังสือ
เขียนของจีนกวางตุAงดAวย กล%าวคือ วัฒนธรรมความเชื่อที่ไดAรับจากชาวจีนกวางตุAงและระบบจักรวาลวิทยาของ
ชาวเมี่ ยน ทำใหA ช าวเมี่ ยนตA อ งขยั น ขั น แข็ งทำมาหากิ น เพื่ อ ตอบแทนบุ ญ คุ ณ พ% อ แม% แสวงหาความร่ำรวย
เพื่อความสุขและชื่อเสียงบารมีสำหรับตนเองในโลกนี้ อีกทั้งยังเป?นการสะสมผลบุญสำหรับชีวิตภายหลังจาก
การตายแลA ว โดยมี เงิน เป? น ป] จ จั ย หลั ก ในการที่ จ ะบรรลุ ถึ งสิ่ งเหล% านี้ (Leepreecha et al. 2004) ความรูA
ทางภาษาจีนจึงเป?นหนึ่งในทุนทางสังคมที่สำคัญที่ส%งเสริมใหAชาวเมี่ยนสามารถปรับตัวเขAาสู%ระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาดไดAเป? นอย%างดี ชาวเมี่ ยนส%วนใหญ% จึงประกอบอาชีพ คAาขายในเมื อง ในขณะที่ บ างส%วนสามารถ
ใชAความรูAทางภาษาจีนในการประกอบอาชีพเป?นล%ามภาษาจีน ทั้งในประเทศและต%างประเทศ โดยเฉพาะ
ในกลุ%มของครอบครัวที่เป?นลูกครึ่งจีน-อิเมี่ยน อย%างไรก็ตามเป?นที่น%าเสียดายว%าชาวเมี่ยนรุ%นใหม%ในประเทศไทย
ที่รูAตัวภาษาเขียนของเมี่ยนมีจำนวนไม%มากนัก ส%วนใหญ%เป?นกลุ%มผูAอาวุโสโดยเฉพาะหมอผีผูAประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาที่ ยั ง คงสามารถอ% า นภาษาเขี ย นนี้ ไดA (suthi, Jamlong, and Jatuvorapruek, 1996) โดยใหA
ความสำคัญกับการตัดเย็บ เรื่องการตัดเย็บจึงเป?นเรื่องของเพศหญิง การตัดเย็บ ป]กลาย ใส%สี ไวAใชAในประจำวัน
และในพิธีกรรมต%างๆ โดยเฉพาะ สีดำ และ สีแดง
โดยชาวเมี่ยนมีอาชีพหลักคือ การเพาะปลูก เป?นการเพาะปลูกแบบทำไร%เลื่อนลอย พืชที่ปลูกเป?น
จำนวนมากในอดี ต ไดA แ ก% ฝa¬ น รัฐบาลไดA อ อกกฎหมายควบคุ ม หA ามปลู ก เนื่ อ งจากมี ค วามผิ ด ทางกฎหมาย
จึ งหั น มาปลู ก ขA าว โดยจะปลู ก เพี ย ง 1 ปU จากนั้ น ก็ จ ะไปปลู ก บนที่ ดิ น แปลงใหม% เพื่ อ ใหA พื้ น ดิ น คื น สภาพ
ใหAกลับมาอุดมสมบูรณ/เหมือนเดิม โดยจะใชAเวลา 5-10 ปU จึงจะกลับมาปลูกซ้ำที่เดิมอีกครั้ง นอกจากนี้ก็ยัง
ปลูกขAาวโพดเพื่ อขายประกอบอาหาร และเลี้ยงสัตว/ เช%น หมู ไก% เป? น ตA น โดยเฉพาะหมู และไก% ตAองเลี้ยง
เป?นจำนวนมาก เพราะมีความจำเป?นในการใชAประกอบพิธีกรรม ส%วนพืชอื่นที่ปลูกไดAแก% มันฝรั่ง งา และอื่นๆ
ส%วนสัตว/เลี้ยงที่เลี้ยงไวAนอกจากเพื่อเป?นอาหารและใชAประกอบพิธีกรรมแลAวยังใชAเป?นแรงงาน เช%น มAา วัว
ควาย หรือเลี้ยงเพื่อใชAแทนมAา ชาวเมี่ยนยังมีความสามารถในการทำเครื่องเงินและการเย็บป]กถักรAอย ดังนั้น
ชาวเมี่ยน จึงมีรายไดAจากการคAาขายเครื่องประดับ เช%น สรAอย ต%างหู กำไล เสื้อผAา และสิ่งของเครื่องใชAภาย
ในบAาน
สำหรับการแต%งกายของชาวเมี่ยน แสดงใหAเห็นถึงวัฒนธรรมที่เป?นอัตลักษณ/ชัดเจนดAวยความชำนาญ
ในการป]กผAา เครื่องแต%งกาย ของใชA กระเปา หมวก ย%าม เป?นตAน การป]กลายเสื้อผAาเพื่อใชAทำเป?นเครื่องแต%ง
กาย และของใชAตามจารีตประเพณี ชาวไทยภูเขาเผ%าเยAามีวิธีการป]กลายผAา 4 แบบไดAแก% การป]กลายเสAน
(กิ่ว กิ่ว) การป]กลายขัด (โฉ%งเกียม) การป]กลายแบบกากบาท (โฉ%ง ทิว) และการป]กไขวA (โฉ%ง ดับ ยับ) การ
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ป]กลายของผูAหญิงชาวไทยภูเขาชาวเมี่ยน รวมถึงเครื่องแต%งกายผูAหญิงก็มักจะเป?นการแต%งกายขาก©วยลายป]ก
ที่แสดงใหAเห็นถึงฝUมือประณีตงดงาม สวมเสื้อคลุมตัวยาวรวบชายเสื้อไวAดAานหลัง เพื่อโชว/ลายป]กที่กางเกงติด
ปุยไหมพรมสีแดงมีผAาคาดเอวและผAาโผกศรีษะ ส%วนผูAชายเมี่ยนจะสวมเสื้อตัวสั้นกับกางเกงขาก©วยป]กลวดลาย
งดงาม สวมเครื่อ งเงิน เป? น กำไลคอและมี ส รAอ ยระยA าหA อ ยลงดA านหลั ง (Buruspat, 1995) ดA วยเอกลั ก ษณ/
ของวัฒนธรรมดAานการแต%งกายนี้ ทำใหAชาวเมี่ยนเป?นที่รูAจักและสรAางวัฒนธรรมการท%องเที่ยวชุมชนไดAเป?น
อย%างมาก มีการประยุกต/ใชAการออกแบบลวดลายของผลิตภัณ ฑ/ต%างๆ ดAวยเทคนิคการพิมพ/ลายชุดเครื่อง
แต% งกาย ชนเผ% าผสมผสานลวดลายของผA าป] ก ที่ โดดเด% น ของชนเผ% า ทำใหA เกิ ด การสรA างงาน สรA างอาชี พ
สรAางรายไดAแก%ชุมชน เป?นการเสริมสรAางเศรษฐกิจฐานรากใหAมีความยั่งยืน ดAวยอัตลักษณ/ ของคนในชุมชน
ทำใหA เกิ ด การท% อ งเที่ ย วชุ ม ชน กลายเป? น สิ น คA า ที่ ทุ ก คนอยากเขA า มาเยี่ ย มชม โดยอาศั ย ป] จ จั ย ดA า นพื้ น ที่
ที่มีศักยภาพของภาคเหนือเป?นสิ่งดึงดูดนักท%องเที่ยวใหAมาเยี่ยมชน เป?นการกระจายรายไดA กระตุAนเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ ใหAเขAามาซื้อสินคAา และบริโภควัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ%าที่ถูกสรAางสรรค/ผ%านผลิตภัณฑ/ เครื่องแต%ง
กาย และวิถีชีวิตอย%างสรAางสรรค/
2. ดGานวัฒนธรรม ความเชื่อ
ชาวเมี่ยนมีการนับถือลำดับตามความอาวุโส ผูAชายมีสถานะภาพทางสังคมสูงกว%าผูAหญิงและมีอำนาจ
มากกว%าในทุกดAาน รวมถึงมีหนAาที่ดูแลบิดา มารดา ความสัมพันธ/เครือญาติใชA แซ%สกุล และมีผีบรรพบุรุษ
ในการกำหนดเครือญาติ ชาวเมี่ยนส%วนใหญ% นับถือผีบรรพบุรุษ ผีสาง เทวดา ผสมผสานความเชื่อลัทธิเต%า
ซึ่งชาวเมี่ยนส%วนใหญ%มักอาศัยทำบAานเรื่อนสูงกว%าระดับน้ำทะเล 1,000 – 5,000 เมตร ซึ่งบAานของชาวเมี่ยน
มี ลักษณะเป? น รูป สี่ เหลี่ ยมผื น ผA า แบ% งออกเป? น หA องๆ ภายในบA านไม% มี ห นA าต% าง แต% มี ป ระตู ห ลายทาง และ
มีประตูผี หรือประตูใหญ%ไวAติดต%อกับวิญญาณ เมื่อมีพิธีศพหรือแต%งงานจึงตAองใชAประตูในการเขAาออก เพื่อทำ
พิธีดังกล%าว ส%วนใหญ%มีการนับถือผี (animism) เป?นความเชื่อที่ฝ]งแน%นและเป?นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ภายหลัง
ไดAรับอิทธิพลของศาสนาคริสต/และพุทธ จึงมีทั้งการนับถือศาสนาและนับถือผี และมีชาวเมี่ยนที่นับถือศาสนา
คริสต/ประมาณ 200 คน ส%วนคนที่นับถือศาสนาพุทธมีประมาณ 5,000 คน สำหรับการนับถือถือผี ซึ่งเป?น
ความเชื่อดั้งเดิมนั้น ประกอบดAวยผีต%างๆ ไดAแก% ผีเรือน คือ ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล%วงลับ โดยชาวเมี่ยน
จะทำแท%นบูชาไวAที่บAานหรือเรียกว%า “เมี่ยนเตีย” ซึ่งดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ จะกลับมาเยี่ยมเยียนลูกหลาน
เดือนละ 2 ครั้งคือ ตอนกลางเดือนกับตอนสิ้นเดือน ผีบรรพบุรุษจะใหAทั้งคุณและโทษถAาหากลูกหลานไม%เชื่อฟ]ง
หรือเลี้ยงดู ซึ่งตามปกติแลAวทุกวันเยAาจะจัดอาหารเพื่อบูชาผีบรรพบุรุษ โดยจะจัดถAวยขAาว ถAวยอาหาร ถAวยน้ำ
และจุดธูป เพื่อบูชา
นอกจากนี้ ชาวเมี่ยนยังเชื่อว%าผีอยู%ทุกหนทุกแห%ง เช%น ตามป™าเขาอยู%ที่ไร%นาอยู%ในพื้นดิน สำหรับพิธี
อื่นๆ เช%น การไหวAผีหลวง ซึ่งถือว%าเป?นผีหมู%บAานหรือผีประจำเมืองที่มีหนAาที่คุAมครองรักษาหมู%บAาน ใหAมีความ
สงบสุข สำหรับพิธีเซ%นไหวAผีเรือนจะอยู%ในช%วงเดือนกุมภาพันธ/ ชาวเมี่ยนจะมีการฆ%าหมูทำพิธีและหยุดงาน
ใน ไร%นาเป?นเวลา 3 วัน ทั้งนี้เชื่อว%า ถAาขวัญออกจากร%างกายจะทำใหAเกิดการเจ็บป™วย การรักษาจะใหAหมอผี
อัญเชิญผีใหญ%หรือผีบรรพบุรุษมาไล%ผีรAายออกจากร%างกายแลAวเรียกขวัญมาเขAาร%างกายเหมือนเดิมก็จะหายป™วย
เรียกว%า “เวิ่น หรือ “ฮAองขวัญ” (Kachamit, 2015) ดังนั้น จึงกล%าวไดAว%าความเชื่อถือของชาวเมี่ยน จึงเป?นการ
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ผสมผสานระหว%างความเชื่อที่ไดAรับอิทธิพลมาจากลัทธิเต`ากับความเชื่อถือผี โดยเชื่อว%าเมื่อบรรพบุรุษของตน
ตายไปแลAวจะสิงสถิตย/อยู%บนสวรรค/และจะคอยดูแลปกป›องลูกหลานของตนเอง ผีบรรพบุรุษยังทำหนAาที่เป?น
ตัวแทนติดต%อระหว%างคนที่มีชีวิตกับเทวดาหรือผีใหญ%ของตนเอง
ขวัญ ก็เช%นกันคนชาวเมี่ยนเชื่อว%าในร%างกายของคนเรามีขวัญ (เวิ่น) อยู%ตามอวัยวะส%วนต%างๆ ของ
ร%างกายทั้งหมด 12 แห%ง คือ ตา หู ปาก คอ แขน หนAาอก ทAอง ขา ขAางหัว ดAานซAาย ขAางหัวดAานขวา เทAาและ
มือ แต%ขวัญของเด็กอายุต่ำกว%า 12 ขวบนั้น ยังไม%แน%นอนว%าจะอยู%กับตัวเด็กตลอดไปหรือไม% จึงเรียกว%า แปง
เมื่อขวัญแห%งใดแห%งหนึ่งตกใจหรือออกจากร%างกายไป จะทำใหAเจAาของร%างกายเจ็บป™วย การเรียกขวัญ จึงเป?น
วิธีหนึ่งที่สามารถรักษาอาการเจ็บป™วยไดA
การเลี้ยงผีบรรพุรุษ ในแต%ละปUชาวเมี่ยน จะตAองเลี้ยงผีบรรพบุรุษตามเทศกาลต%างๆ อย%างนAอยปUละ
4 ครั้ง ในการเลี้ยงผีบรรพบุรุษ หอผีจะแต%งกายดAวยชุดธรรมดาโดยนำ ไก% เหลAา และน้ำมันเป?นเครื่องเซ%น
การเลี้ยงผีฟ›า มีเครื่องดนตรี และใชAหมู เหลAา น้ำดื่มสะอาดเป?นเครื่องเซ%นหลัก ประเพณีการผิดผี บAานใดที่
มีเฉลวแขวนไวAหนAาประตูบAาน ใหAเป?นที่รูAกัน ภายในบAานตAองมีพิธีกรรมอะไรบางอย%าง หAามมิใหAบุคคลภายนอก
เขAาบAาน หากไม%ปฏิบัติตามถือว%า ผิดผี โดยทั่วไปชาวเมี่ยนมีนิสัยอ%อนนAอมถ%อมตน สุภาพ และมีความเกรงใจ
เพื่อใหAเป?นที่นิยมของชุมชน ผูAมาเยือนจะตAองมีความสุภาพ มีความจริงใจ
รวมถึง เครื่องดนตรีของชาวเมี่ยน ที่แสดงใหAเห็นถึงการประกอบพิธีกรรมต%างๆ โดยเครื่องดนตรีที่ใชA
ไดAแก% หยัด (ปU¬), โย` (กลอง), เช%าเจAย (ฉาบ), และล%อ (โหม%ง) เป?นเครื่องดนตรีที่แสดงถึงผลผลิตทางวัฒนธรรม
ของชาวเมี่ยน เพราะถือว%าเป?นเครืองดนตรี ที่ตAองถูกฝ²กมาเพื่อใชAในการกระกอบพิธีสำคัญต%างๆ เช%น งานปU
ใหม% งานแต%งงาน งานขึ้นบAานใหม% เป?นตAน
3. ดGานการปกครอง
ในอดีตนั้นชาวเมี่ยนเคยมีกษั ตริย/ปกครองแต%เมื่อรบแพA จีน หลังจากนั้นก็ไม%มีชาวเมี่ยนตั้งตัวเป? น
กษัตริย/อีกเลย ดังจะเห็นหลักฐานที่ชาวเมี่ยนจะมีหิ้งบูชากษัตริย/ของตนหรือหิ้งนี้เรียกว%า “ฮูงเมี้ยนป›าย”
อันเป?นหิ้งบูชาบรรพบุรุษของกษัตริย/ ที่ชาวเมี่ยนจะทำการเซ%นไหวA หากตAองไปรบหรือจับโจรผูAรAาย เป?นตAน
สำหรับการปกครองในป]จจุบันนั้น หมู%บAานจะมีหัวหนAาหมู%บAานเป?นผูAนำซึ่งผูAที่จะมีดำรงตำแหน%งจะมาโดยการ
คัดเลือกของคนในหมู%บAานบางแห%งก็ไดAรับการสืบทอจากบรรพบุรุษใหAมาเป?นผูAนำ สำหรับหนAาที่ของหัวหนAา
หมู%บAานนั้นมีหนAาที่ตัดสินคดี ความกรณีที่คนในหมู%บAานมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน ส%วนผูAที่มีบทบาทในชุมชน คือ
หมอผี เนื่องจากเป?นผูAนำดAานการประกอบพิธีกรรมของหมู%บAาน นอกจากนี้ยังมีผูAสูงอายุ เนื่องจากสังคมเยAานั้น
ใหA ค วามเคารพกั บ ผูA สู งอายุ ม ากดั งนั้ น หากคนสู งอายุ ว%ากล% าวตั ก เตื อ นเยA าที่ มี อ ายุ นA อ ยกว% าจะตA อ งเชื่ อ ฟ] ง
(Kachamit, 2015)
ดังนั้น ชาวเมี่ยนไม%มีหัวหนAาเผ%าที่มีอำนาจสูงสุดในการปกครอง ซึ่งแต%ละหมู%บAานจะมีผูAอาวุโส ซึ่งเป?น
หั วหนAาหมู%บAาน และหมอผีประจำหมู%บAานร%วมกันปกครองหมู%บAาน แต%ละฝ™ายจะมีที่มาและอำนาจในการ
ปกครอง (Chaipikusit, 2004)
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รูปภาพที่ 1 รูปแบบการปกครองชาวเมี่ยน

หัวหนGา
หมู]บGาน

ผูGอาวุโส

หมอผี
1. ผูGอาวุโส ชาวเมี่ยนถือว%าผูAอาวุโสเป?นผูAที่มีประสบการณ/และเป?นผูAที่มีความรูAความสามารถในดAาน
ต%างๆ จึงไดAรับการเคารพและนับถือจากคนในหมู%บAาน ในแต%ละกลุ%มสายแซ% สกุล จะมีผูAอาวุโสของตนคอยดูแล
และปกครองลูกหลานของตน
2. หัวหนGาหมู]บGาน หัวหนAาหมู%บAานมาจากการเลือกตั้งของคนในหมู%บAาน แต%ในทางปฏิบัติผูAที่ไดAรับ
การเลือกมาเป?นหัวหนAาหมู%บAานมักจะมาจากกลุ%มแซ%ที่ใหญ%ที่สุดในหมู%บAาน หรือมาจากการไดAรับการแต%งตั้งจาก
ทางราชการ
3. หมอผี หมอผีจะเป?นผูAที่ประกอบพิธีกรรมต%างๆ ตามประเพณีใหAแก%ชาวบAานเริ่มตั้งแต%เกิดจนกระทั่ง
ตาย และประเพณีของส%วนรวม หมอผีเมี่ยนแบ%งออกเป?น หมอผีใหญ%และหมอผีเล็ก หมอผีใหญ%ประกอบพิธีทุก
อย%างตั้งแต%เกิดจนตาย รวมทั้งพิธีของหมู%บAาน ส%วนหมอผีเล็กประกอบดAวยพิธีกรรมย%อยๆ เช%น เรียกขวัญ เลี้ยง
ผีบAาน เป?นตAน หมอผีมีอำนาจที่จะใหAคำแนะนำตักเตือนชาวบAานไดAและร%วมกับผูAนำอื่นๆ ในการปกครองของ
หมู%บAานดAวย

กลุCมชาติพันธุชa าวเมี่ยนจังหวัดลำปาง

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค%อนขAางมาก นอกจากประชากรไทยทั่วไปแลAวยังมีกลุ%ม
ชาติพันธุ/ที่หลากหลายกระจายอยู%ในภูมิภาคต%างๆ มีภาษา วัฒ นธรรม และประเพณี ที่แตกต%างกันไปจาก
ชนกลุ%มใหญ% กลุ%มชาติพันธุ/ที่หลากหลายเหล%านี้ ส%วนใหญ%ผสมกลมกลืนภายใตAนโยบายบูรณาการของรัฐและ
มีฐานะเป?นพลเมืองของรัฐไทย ถือว%ากลุ%มชาติพันธุ/และชนเผ%าเป?นกลุ%มที่ถูกกระบวนการทางสังคมผลักดันใหA
ตกอยู%ในสถานะบุคคลชายขอบของสังคม นับจากอดีตจวบจนป]จจุบัน มักถูกลิดรอนสิทธิความเป?นมนุษย/สิทธิ
ความเป? น พลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างวั ฒ นธรรม ดA ว ยเหตุ ป] จ จั ย ดั งกล% า ว กลุ% ม ชาติ พั น ธุ/ แ ละชนเผ% า จึ งมี ค วาม
เปราะบาง สุ%มเสี่ยงต%อความไม%มั่นคงในชีวิต ป]จจุบันประเทศไทยมีกลุ%มชาติพันธุ/และชนเผ%าไม%นAอยกว%า 60
กลุ%ม และมีประชากรมากกว%า 6 ลAานคน โดยเฉพาะอย%างยิ่งความทAาทายจากระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน/การกAาว
สู%ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยชนเผ%าพื้นเมืองในประเทศไทยตAองอยู%อย%างยากลำบากมานานหลายทศวรรษ
ต%อสูAกับขAอจำกัดต%างๆ อาทิ การเขAาถึงที่ดินทำกินของบรรพบุรุษ และสิทธิในการเขAาถึงบริการสาธารณะจากรัฐ
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เนื่ อ งจากยั ง มี ช นเผ% า พื้ น เมื อ งอี ก หลายคนยั ง ไม% ไ ดA รั บ สั ญ ชาติ ไ ทย จากสภาพป] ญ หาต% า งๆ ดั ง นี้ (IPF
Poundation, 2018)
1. ดGานเศรษฐกิจ
นโยบายจากภาครัฐและการเปลี่ ย นแปลงดA านกฎหมายส% งผลกระทบอย% างมาก ส% งผลต% อ วิถี ก าร
ดำรงชีวิตของชนเผ%าพื้นเมือง โดยเฉพาะส%งผลต%อการอพยพเคลื่อนยAายถิ่นทำกิน
2. ดGานสังคม
แสดงใหAเห็นถึงขAอกังวลของชนเผ%าพื้นเมืองดAานการสูญเสียเอกลักษณ/ รวมถึงภาษาพูดของชนเผ%า
พื้ น เมื อง พิ ธีกรรมและแนวปฏิ บั ติท างวัฒ นธรรมต% างๆ ถึงแมA จะมี ความพยายามในการอนุ รักษ/ ห รือฟ§³ น ฟู
วัฒนธรรมของชนเผ%าพื้นเมือง แต%ป]จจุบันแนวปฏิบัติและพิธีกรรมในระดับครัวเรือนเริ่มลดลง
3. ดGานการเมือง
ประชากรชนเผ%าพื้นเมืองหลายคนยังไม%ไดAรับสัญ ชาติไทย นั่นหมายถึงว%าไม%ไดAรับสิทธิบริการและ
สวัสดิการพื้นฐานดAวย จึงมีการคาดหวังว%าการขับเคลื่อนของสถาบันของชนเผ%าพื้นเมืองจะช%วยใหAผูAนำของชน
เผ%าพื้นเมืองในแต%ละกลุ%มชาติพันธุ/มีอำนาจและธำรงอำนาจของความเป?นชนเผ%าพื้นเมืองไวAอย%างมั่นคง มีการ
ตัดสินใจดAวยตนเองและมีศรัทธาในความเป?นตัวตนชนเผ%าพื้นเมือง
แมAจะปรากฏว%ากลุ%มชาติพันธุ/บนพื้นที่สูงมีความชอบธรรมในการใชAทรัพยากรเพื่ออยู%อาศัย และเป?น
วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในทAองถิ่นนั้น อันเป?นการปรับตัวเพื่อการดำรงชีวิตอยู%กับสภาพแวดลAอมเช%นนั้น
แต%รัฐไม%ดำเนินการรับรองใหAมีสิทธิอย%างถูกตAองตามกฎหมาย ลักษณะโครงสรAางสังคมไทยเป?นสังคมที่ไม%มี
ความเท%าเทียม มีการแยกคนในสังคมไทยออกเป?นประเภทและมีสถานะทางสังคมที่ไม%เท%าเทียมกัน ผ%านมโน
ทัศน/ความเป?น “คนไทย” ที่นิยามความหมายโดยรัฐ ซึ่งความเป?นคนไทยมีนัยสำคัญต%อสิทธิและโอกาสเขAาถึง
ผลประโยชน/ของรัฐ ขณะเดียวกันก็มุ%งกีดกันคนบางกลุ%มออกจากพื้นที่ประโยชน/ทางเศรษฐกิจและการเมือง
ยังมีการจัดลำดับชั้นทางชาติพันธุ/ดAวย โดยกลุ%มชาติพันธุ/บนพื้นที่สูงถูกจำกัดใหAอยู%ในสถานะ ที่ต่ำกว%า ความ
แตกต%างจากวัฒนธรรมรูปแบบ ภาษาพูด การแต%งกาย ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การปฏิบัติ จึงส%งผลใหA
ถูกกีดกันสิทธิและโอกาสในส%วนแบ%งผลประโยชน/แห%งชาติ จึงเกิดการสูญเสียตัวตนและภูมิป]ญญาที่สั่งสมและ
สืบทอดมานาน ซึ่งจำเป?นตAองปกป›องและฟ§³นฟูวิถีวัฒนธรรมและภูมิป]ญญานั้นใหAคงอยู% โดยการปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตใหAสัมพันธ/กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดAานต%าง ๆ ที่สามารถเป?นจุดเริ่มตAนในการดำเนินการท%ามกลางป]จจัย
และเงื่อนไขขAอจำกัดต%างๆ
ซึ่งกลุ%มชาติพันธุ/ต%างๆ ลAวนมีอัตลักษณ/ที่แตกต%างกันไปตามลักษณะกลุ%มชนของตน แต%สิ่งที่น%าสนใจก็
คือ กลุ%มชาวเมี่ยนที่อาศัยอยู%ในจังหวัดลําปางมีลักษณะวิถีชีวิตความเป?นอยู%ที่มีความแตกต%างจากพื้นที่อื่น ทั้งนี้
สืบเนื่ องมาจากการปรับตัวตามป] จจัยแวดลAอมทั้ งลักษณะพื้ นที่ การอพยพเคลื่อนยAายและการตั้งถิ่นฐาน
ในขณะที่กลุ%มคนเหล%านี้กลับกลายเป?นส%วนหนึ่งของระบอบทุนนิยมในการพัฒนาต%อยอดสรAางรายไดA
สำหรับจังหวัดลําปางเป?นจังหวัดหนึ่งในแถบภาคเหนือตอนบนที่มีร%องรอย และปรากฏการณ/การ
เคลื่อนยAายและตั้งถิ่นฐานของกลุ%มชาติพันธุต/ %างๆ ในพื้นที่มาตั้งแต%อดีตจนถึงป]จจุบันซึ่งมีทั้งกลุ%มชนดั้งเดิม และ
กลุ%มชาติพั น ธุ/ที่ อพยพเคลื่อนยAายเขตมาตั้งถิ่น ฐานอยู%ใหม% นอกจากนี้ ดAวยลักษณะทางภู มิศาสตร/และภู มิ
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วัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดลําปางนั้น มีเขตแดนติดต%อกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือของไทยที่มีการเคลื่อนยAายและ
ตั้งถิ่นฐานอยู%กระจัดกระจายตามรอยต%อบนพื้นที่สูง ในขณะที่จังหวัดลําปางถือว%าเป?นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีกลุ%ม
ชาติพันธุ/อพยพเคลื่อนยAายเขAามาหลากหลายกลุ%ม เช%น กลุ%มชาติพันธุ/ชาวเมี่ยน (เยAา) ที่อพยพเขAามาตั้งถิ่นฐาน
ในจังหวัดลําปาง พบว%า มีการอพยพเคลื่อนยAายมาผ%านกลุ%มเครือญาติที่อาศัยอยู%ในพื้นที่ก%อนหนAานี้แลAว มีการ
กระจายตัวอยู%ใน 22 หมู%บAาน ใน 5 อำเภอ คือ งาว เมืองปาน แจAห%ม วังเหนือ และแม%เมาะ ซึ่งมีลักษณะวิถี
ชีวิตความเป?นอยู%ที่มีความแตกต%างจากพื้นที่อื่น โดยกลุ%มชาวเมี่ยนส%วนใหญ%เป?นผูAที่มีบทบาทสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการท%องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และความเป?นชาติพันธุ/สูง
ในขณะที่ทุนทางวัฒนธรรมกลายเป?นส%วนหนึ่งของการพัฒนาอย%างต%อเนื่อง เนื่องจากจังหวัดลำปาง
เป?นจังหวัดที่อยู%ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย มีประวัติศาสตร/ที่ยาวนานมากว%า 1,300 ปU มีอำเภอทั้งหมด
13 อำเภอ มี แหล% งท% อ งเที่ ยวทั้ งเชิ งประวัติ ศ าสตร/ ธรรมชาติ เกษตร และดA านอื่ น ๆ เป? น จำนวนมากในปU
พ.ศ.2558 และในบริบทอัตวิถีถิ่นในปU พ.ศ. 2560 จังหวัดลำปาง ไดAมุ%งพัฒนาหมู%บAานท%องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดลำปางอย%างต%อเนื่อง (Institute of Research and Development, 2017) ดAวยการสืบทอดและดำรง
อยู%ของอัตลักษณ/ กลุ%มชาติพั นธุ/ชาวเมี่ยน ทำใหA เกิดความหลากหลาย นำไปสู%การท% องเที่ ยวเชิงวัฒ นธรรม
ดAวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่นำไปสู%การพึ่งตนเอง ทำใหAชุมชนมีกระบวนการจัดการ
การท%องเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นฐานของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนไดAอย%างเหมาะสม ใชAกระบวนการท%องเที่ยว
เป?นเครื่องมือในการพัฒ นาชุมชนในดAานต%างๆ ทั้งการฟ§³นฟูวัฒ นธรรม การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
การจั ด การสิ่ งแวดลA อ มในชุ ม ชน รวมถึ งการเตรีย มความพรAอ มชุ ม ชนเพื่ อ การจั ด การท% อ งเที่ ย ว ทำใหA ค น
ในชุมชนมีความภาคภูมิใจในชีวิต นำไปสู%ความรักและหวงแหนวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติในทAองถิ่น
ที่ มีคุณ ค%าต%อการดำเนินชีวิตของผูAคนในป] จจุบันประชากรชาวเมี่ยนจังหวัดลำปางในปU 2563 ซึ่งอาศัยอยู%
ใน อำเภองาว 2,965 คน, อำเภอเมืองปาน 61 คน, อำเภอแจAห%ม 576 คน, อำเภอแม%เมาะ 106 คน, อำเภอ
วังเหนือ 1,193 คน และอำเภอเมือง 157 คน รวมประชากรทั้งสิ้น จำนวน 5,0548 คน (Lampang Culture
Office, 2020)
ขAอมูลประชากรชาวเมี่ยนจังหวัดลำปาง จากขAอมูลประชากร พบไดAว%า ในปU 2563 กลุ%มชาติพันธุ/
ชาวเมี่ยน ส%วนใหญ%อาศัยอยู%อำเภองาว อำเภอวังเหนือ และอำเภอแจAห%ม ตามลำดับ โดยส%วนใหญ%แลAวจะมีการ
นับถือศาสนาคริสต/ และศาสนาพุทธ ลักษณะภูมิประเทศตั้งชุมชนเป?นพื้นที่ภูเขาสูง ความสูงจากระดับน้ำทะเล
280 เมตรขึ้ น ไป เขตแม% น้ ำหลั ก คื อ แม% น้ ำแม% งาว โดยมี ลั ก ษณะทางสั งคมและวัฒ นธรรมของชาวเมี่ ย น
ประกอบอาชีพหลักในชุมชน คือ เกษตรกรรมและงานหัตถกรรม อาชีพเสริมในชุมชนคือ หาของป™าและรับจAาง
พืชหลักที่ปลูกในชุมชน คือ ขAาวโพด ป]ญหาหลักและความตAองการของชุมชนคือ ขAาวโพด สำหรับชาวอิ้วเมี่ยน
ในจังหวัดลำปาง พบอาศัยอยู%หนาแน%นในอำเภองาว พื้นที่ส%วนใหญ%ถูกจัดสรรใหAชาวบAานที่อพยพมาจากพื้นที่
อุ ท ยานดอยหลวง ผาแดงแม% สA า น มาอาศั ย บA า นผาแดง บA า นวั ง ใหม% ทำใหA ส% ง ผลต% อ การดำรงชี วิ ต แบบ
เกษตรกรรมในเขตภูเขา ลงมาสู%พื้นที่ราบ ซึ่งเป?นพื้นที่ไม%สามารถเพาะปลูกไดA ชาวบAานจึงยAายถิ่นเพื่อหางานทำ
ทั้งในประเทศและต%างประเทศจำนวนมาก
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ชาวเมี่ยนถือไดAว%าตนเองเป?นชนชาติที่มีวัฒ นธรรมสูงกว%ากลุ%มชาติพันธุ/อื่นๆ ในขณะที่ยังคงรักษา
อัตลักษณ/ดั้งเดิมของตนเอาไวAไดAเป?นอย%างดี และชาวเมี่ยนยังคงมีการนับถือตามอย%างบรรพบุรุษจำนวนมาก
และนับถือศาสนาคริสต/ อาศัยอยู%รวมกันบนที่ดินของโบสถ/ โดยไม%มีการถือครองที่ดิน และยังคงรักษาวิถีชีวิต
ชาวเมี่ยนดั้งเดิมทั้งภาษาที่มีรากภาษามาจากภาษาจีนกลาง (แตAจิ๋ว) มีเครื่องแต%งกายเฉพาะของชนเผ%าที่
สวยงาม ป]กดAวยมือ สมาชิกในชุมชนอาศัยร%วมกันดAวยความรักความเมตตาต%อกันและใหAความเคารพนับถือ
ผูAใหญ%ในชุมชนและมีผูAนำชุมชนที่เป?นที่ปรึกษาเมื่อมีป]ญหาและช%วยเหลือแกAไขป]ญหาร%วมกันตามวิถีชีวิตดั้งเดิม
ตามบรรพบุรุษ

สรุป

จะเห็นไดAว%า จากการศึกษาสังคมชาวเมี่ยนยังคงรักษาอัตลักษณ/ในวัฒนธรรมของชาวเมี่ยน ในเรื่อง
การถ%ายทอดความรูAการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อดั้งเดิมใหAแก%สมาชิกในสังคม ทำใหAวัฒนธรรม ประเพณี
ความเชื่อต%างๆ ยังคงสืบทอดอยู%ในสังคมป]จจุบัน ไม%ว%าจะเป?นความเชื่อในเรื่องของ การนับถือบรรพบุรุษ
เทพยดา พิธีกรรมเลี้ยงผี หรือความเชื่อในเรื่องของขวัญทั้ง 12 ขวัญที่มีติดตัว ตลอดจนความเชื่อหลังความตาย
ผูAเสียชีวิตจะขึ้นไปอยู%บนสวรรค/ และจะคอยปกป]กรักษาลูกหลาน จึงมีความเชื่อในเรื่องของการทำบุญอุทิศ
ส%วนกุศลใหAเป?นประจำทุกปU พิธีกรรมต%างๆ จึงมีอิทธิพลแฝงทำใหAสมาชิกในสังคมไดAเรียนรูA เขAาใจถึง คติความ
เชื่อ ขAอหAาม อุดมการณ/ รวมถึงจารีตประเพณี ที่บรรพบุรุษไดAใชAเป?นแนวทางในการดำรงชีวิตสืบทอดกันมา
สู%รุ%นต%อรุ%น รวมถึงชาวเมี่ ยนไดAรับ การยอมรับ ว%าเป? นกลุ%มชาติพั นธุ/ที่ มีทั กษะ ฝUมือดAานการสรAางสรรค/งาน
ศิลปหั ตถกรรมผูAชายชาวเมี่ยนมีทักษะ ความเชี่ยวชาญดAานการทำเครื่องเงิน และหญิ งชาวเมี่ยนมีทักษะ
ความเชี่ยวชาญดAานการป]กผAาที่งดงาม รังสรรค/ศิลปะการป]กผAาไดAอย%างสรAางสรรค/ ซึ่งลวดลายที่ป]กบนผืนผAา
ของชาวเมี่ยน มักมีความเกี่ยวขAอง และผูกพันกับเรื่องเล%า ตำนานปรัมปรา รวมถึงความเชื่อที่สอดแทรกอยู%
ในประเพณีวัฒนธรรมประจำกลุ%มชาติพันธุ/ชาวเมี่ยนที่ผสมผสานกลมกลืนเขAากับลวดลาย ตลอดจนวิถีชีวิต
ความเป?นอยู%ของชาวเมี่ยน
รวมถึงความเชื่อเรื่องการนั บ ถือสิ่งศั กดิ์ สิท ธิ์ ชาวเมี่ ยนใหA การนั บ ถือผีบ รรพบุ รุษ ผีเทพยดา และ
ผี ในธรรมชาติ ว% า เป? น สิ่ งศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ส ถิ ต อยู% บ นสวรรค/ แ ละคอยดู แ ลปกป› อ งชี วิ ต พี่ นA อ งชาวเมี่ ย นทุ ก ท% า น
ดAวยสภาพวิถีชีวิตของเมี่ยนที่ยังคงอาศัยและทำมาหากินอยู%ตามป™าเขา ชาวเมี่ยนจึงใหAความเคารพต%อธรรมชาติ
รอบๆ ตัว เพื่อขอบคุณที่ไดAดูแลรักษาพืชไร% เลี้ยงสัตว/ ตลอดจนทุกคนที่อาศัยอยู%ในหมู%บAานใหAร%มเย็นเป?นสุข
และมีหัวหนAาครอบครัว ผูAอาวุโสในการเป?นผูAนำในดAานต%างๆ โดยเฉพาะการประกอบพิธีกรรมต%างๆ จึงเป?น
ที่ยอมรับและเคารพของคนในหมู%บAาน จึงควรใหAความเคารพ เปรียบเสมือนผูAปกครองของหมู%บAาน
แต%ถึงอย%างไรก็ตามท%ามกลางการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมของชาวเมี่ยนที่ไดAรับการรักษาและสืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ กำลังถูกวัฒนธรรมของสังคมเมืองเขAามาครอบงำ จึงอาจทำใหAวัฒนธรรมดั้งเดิมนั้นอาจจะ
เริ่มสูญหายไปไดA ถAาหากไม%มีการรักษาไวA จึงไดAเกิดการสรAางวัฒนธรรมการท%องเที่ยวใหAสอดคลAองกับสภาพ
ป] จ จุ บั น โดยการอนุ รัก ษ/ แ ละดำรงไวA ซึ่ งอั ต ลั ก ษณ/ ข องกลุ% ม ชาวเมี่ ย น ทั้ งการแต% งกาย อาหาร ภาษาพู ด
เพื่อสรAางความโดดเด%น ก%อใหAเกิดการผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรม โดยรับเอาวัฒนธรรมจากภายในเขAา
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มาผสมกลมกลืน กั บ วัฒ นธรรมดั้ งเดิ มของตนเอง ซึ่งเนA น การเรียนรูAร%วมกั น ระหว%างนั กท% องเที่ ยวและผูAถูก
ท%องเที่ยว เช%น การเขAาไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการทอผAา ป]¬นฝ›าย ยAอมผAา เครื่องแต%งกาย ของใชA
กระเป า หมวก ย%าม และ รูป แบบกิจกรรมการท% องเที่ ยวเชิงวัฒ นธรรมที่ ไม% ท ำลายตA น ทุ น ทางสังคม และ
ไม% ท ำลายศั กยภาพและภู มิป] ญ ญาของกลุ%มชาวเมี่ ยน แต% เป? น การเสริมสรAางความมั่ น คง ความมั่ งคั่ ง และ
เสริมสรAางความเขAมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมของกลุ%มชาวเมี่ยนไดAอย%างยั่งยืน
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