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คาํนํา 
 
ในบริเวณประเทศภมูิภาคลุม่นํา้โขง  อนัได้แก่  จีน  พมา่  เวียดนาม  ลาว  ไทย  และกมัพชูา  มีกลุ่

ชาตพินัธุ์ท่ีมีอารยธรรม ประวตัศิาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา วฒันธรรมและภาษาแตกตา่ง
กนัเป็นจํานวนมาก  นกัปราชญ์ตะวนัตก Gorge Condominas and Richard Pottier (1982) กลา่ววา่ 
บริเวณเอเชียอาคเนย์สว่นท่ีเป็นภาคพืน้ดนิ เป็นบริเวณท่ีเราจะปฏิเสธไมไ่ด้วา่เป็นท่ีท่ีมีมนษุย์ตา่งชาติ
พนัธุ์และตา่งภาษารวมกนัอยูเ่ป็นจํานวนมากท่ีสดุ และปะปนกนัอยา่งซบัซ้อนท่ีสดุ (อ้างใน 
สริุยา :2531) กลุม่ชาตพินัธุ์เหลา่นี ้ถือกําเนิด ตัง้รกราก อพยพย้ายถ่ินฐาน และอยูอ่าศยักระจดักระจาย
ทัว่ไปในบริเวณประเทศลุม่นํา้โขง  มาตัง้แตย่งัไมมี่การแบง่อาณาเขตเป็นประเทศตา่งๆอยา่งในปัจจบุนั 
บางกลุม่มีประวตัศิาสตร์ยาวนานมากกวา่ชนท่ีเป็นเจ้าของประเทศในปัจจบุนัเสียอีก  บางกลุม่ถกูกลืน
กลายไปกบัชนกลุม่อ่ืนกระทัง่สญูหายไป บางกลุม่อาศยัปะปนกบัชนเผา่ตา่งๆ เกิดการแตง่งานข้าม
เผา่พนัธุ์และหลอมรวมกนัววิฒันาการเป็นกลุม่ชาตพินัธุ์ใหมข่ึน้  บางกลุม่แบง่แยกอพยพไปตัง้ถ่ินฐาน
อยูท่ี่อ่ืน จนตอ่มามีอํานาจครอบครองและก่อตัง้อาณาเขตประเทศและรุ่งเรืองมาจนปัจจบุนั  บางกลุม่ก็
มีถ่ินกําเนิดและตัง้ถ่ินฐานอาศยัตดิแผน่ดนิในบริเวณเดมิมาแตอ่ดีต ตอ่มามีกําลงัเข้มแข็ง มีอํานาจ
ครอบครองชนเผา่อ่ืนจนรวบรวมเข้าเป็นประเทศ เป็นต้น นอกจากนีแ้ตล่ะกลุม่ชาตพินัธุ์มิได้มีชีวิตอยู่
อยา่งโดดเด่ียว หากแตมี่ความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงและตดิตอ่สมัพนัธ์กนัมาโดยตลอด ทัง้ท่ีอยูใ่นฐานะผู้
ถกูครอบครองและเป็นผู้ครอบครอง หรือมีความสมัพนัธ์ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั แตมี่การถ่ายทอดทาง
วฒันธรรมซึง่กนัและกนั ดงันัน้การศกึษาค้นคว้าท่ีเก่ียวข้องกบัชนชาตใิดใดในปัจจบุนั จงึจําเป็นต้อง
ศกึษาต้นกําเนิดของกลุม่ชาตพินัธุ์ท่ีมีอารยธรรมเก่ียวเน่ืองกนัมาแตโ่บราณอยา่งขาดเสียมิได้   

 
พืน้ท่ีของประเทศจีนท่ีนบัวา่เป็นภมูิภาคลุม่นํา้โขง คือ จีนตอนใต้  อนัได้แก่พืน้ท่ีของ มณฑลยนูนาน แล
มณฑลกวางสี  บริเวณดงักลา่วนีเ้ป็นพืน้ท่ีท่ีมีชนกลุม่น้อยอาศยัอยูห่นาแนน่ หลากหลาย และมีจํานวน
มากท่ีสดุ ประเทศจีนทัว่ทัง้ประเทศ มีชนกลุม่น้อยทัง้หมด 55 ชนเผา่ เฉพาะบริเวณจีนตอนใต้มีชนกลุม่
น้อยอาศยัอยูม่ากกวา่  30 ชนเผา่ ได้แก่  (1 )ชนกลุม่น้อยเผา่อาชาง (2)ชนกลุม่น้อยเผา่ป๋าย  (3)ชน
กลุม่น้อยเผา่ปลงั (4)ชนกลุม่น้อยเผา่ปู้ อี  (5) ชนกลุม่น้อยเผา่ไต (6) ชนกลุม่น้อยเผา่เตอ๋อา๋ง (7) ชน
กลุม่น้อยเผา่ต้ง  (8) ชนกลุม่น้อยเผา่ตรุง (9) ชนกลุม่น้อยเผา่เกอลาว  (10) ชนกลุม่น้อยเผา่ฮานี  
(11)ชนกลุม่น้อยเผา่หยุ  (12) ชนกลุม่น้อยเผา่จีนัว่ (13) ชนกลุม่น้อยเผา่จิง (14) ชนกลุม่น้อยเผา่จ่ิงโพ 
(15)  ชนกลุม่น้อยเผา่ลาหู ่(16) ชนกลุม่น้อยเผา่ล่ีซ ู(17)  ชนกลุม่น้อยเผา่เหมาหนาน (18)  ชนกลุม่น้อย
เผา่มองโกล (19 ) ชนกลุม่น้อยเผา่เหมียว (20 ) ชนกลุม่น้อยเผา่มูห่ลา่ว  (21) ชนกลุม่น้อยเผา่นา่ซี ( 22) 
ชนกลุม่น้อยเผา่นู ่(23 ) ชนกลุม่น้อยเผา่ผหูม่ี (24) ชนกลุม่น้อยเผา่สุย่  ( 25) ชนกลุม่น้อยเผา่ถู่เจีย ( 26) 



 
 
 

B 

ชนกลุม่น้อยเผา่ว้า ( 27) ชนกลุม่น้อยเผา่ซีโป๋  ( 28) ชนกลุม่น้อยเผา่เหยา (29 ) ชนกลุม่น้อยเผา่อ๋ี  (30 ) 
ชนกลุม่น้อยเผา่ทิเบต และ (31) ชนกลุม่น้อยเผา่จ้วง 

 
ดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้นวา่ มณฑลยนูนาน (Yunnan) และมณฑลกวางสี(Guangxi) ซึง่เป็น

บริเวณรอยตอ่ของประเทศจีนกบัหลายประเทศในภมูิภาคลุม่นํา้โขง  การกําหนดสมาชิกประเทศลุม่นํา้โ
ในสว่นของประเทศจีนนัน้ จงึมกัจะนบัเอาเฉพาะพืน้ท่ีตอนใต้ของจีน โดยเฉพาะในสว่นของมณฑลยนู
นาน และกวางสีเทา่นัน้ บริเวณนีจ้งึนบัได้วา่เป็นต้นสายอารยธรรมสายนํา้โขง  ชนกลุม่น้อยในบริเว
ดงักลา่วนีมี้มากกวา่ 30 ชนเผา่ ท่ีสําคญัชนกลุม่น้อยเหลา่นีมี้หลายกลุม่เป็นชนเผา่เดียวกนักบัท่ีมีอยูใ่น
ประเทศตา่งๆในประเทศลุม่นํา้โขง รวมทัง้ประเทศไทยด้วย  เช่น  เผ่าเหมียว เผ่าว้า  เผ่าลาหู่   เผ่าตรุง เผ่
ปลงั เผา่ล่ีซ ูเผา่ฮานี เป็นต้น ในช่วงก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน (ก่อนปี 1949) ชนกลุม่น้อย
เหลา่นีถ้กูกดข่ีขม่เหง ทารุณกรรม และขดูรีดอยา่งแสนสาหสัจากชนชัน้ศกัดนิาท่ีเป็นชาวฮัน่และชนเผา่ท่ี
มีอํานาจเหนือกวา่ เป็นเหตใุห้สว่นใหญ่อพยพย้ายถ่ินถอยร่นลงมาตัง้ถ่ินฐานตามบริเวณแนวชายแดน
ของประเทศลุม่นํา้โขง    และเน่ืองจากชนกลุม่น้อยท่ีอพยพเข้ามามีฐานะยากจน  จงึตกเป็นเคร่ืองมือขอ
นายทนุ ในการเป็นแหลง่ปลกูฝ่ินและผลติยาเสพตดิ อนัเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศลุม่นํา้โขงและทัว่โลก
สง่ผลร้ายตอ่ความมัน่คงของประเทศอยา่งหนกั   

 
การศกึษาวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัประเทศจีนท่ีผา่นมาเป็นไปด้วยความยากลําบาก เน่ืองจากยงัมีผู้ รู้

ภาษาจีนน้อย หนทางเดียวท่ีนกัวิชาการชาวไทยสว่นใหญ่จะกระทําได้คือ การพึง่ข้อมลูท่ีได้จาก
การศกึษาหรือการบนัทกึของชาวตะวนัตก แตห่ลงัจากท่ีมีการศกึษาค้นคว้าและมีผู้ รู้ภาษาจีนมากขึน้ 
กลบัพบวา่ข้อมลูตา่งๆท่ีได้นัน้ มีความผิดพลาดคลาดเคล่ือนไมน้่อย นําไปสูก่ารสรุปผลการวิจยัท่ีไม่
ถกูต้อง จะเห็นวา่หลงัจากประเทศจีนเปิดประเทศแล้ว นานาประเทศสนใจศกึษาขมุคลงัความรู้ท่ีซอ่นตวั
อยูใ่นมา่นไม้ไผก่นัอยา่งกว้างขวาง  แตป่ระเทศไทยเพิง่จะเร่ิมหนัมาสนใจศกึษา  และให้ความสําคญัใน
การศกึษาองค์ความรู้ด้านจีนศกึษาในระยะ 5- 10 ปีมานีเ้อง  แตปั่ญหาใหญ่ของการศกึษาความรู้ด้าน
จีนศกึษาก็คือภาษาจีนนัน่เอง นกัวิชาการไทยท่ีนอกเหนือจากนกัวิชาการด้านภาษาจีนแล้ว มีไมม่ากนกั
ท่ีจะสามารถใช้ความรู้ภาษาจีนเป็นเคร่ืองมือในการศกึษาวิจยัและสืบค้นข้อมลู  ดงันัน้ข้อความรู้ท่ี
เก่ียวกบัจีนศกึษาไมว่า่จะเป็น ประวตัศิาสตร์ สงัคม ศลิปะ วรรณคดี ประเพณี วฒันธรรม ปรัชญา 
ศาสนา  เชือ้ชาต ิเป็นต้น หรือแม้กระทัง่ภาษาจีนเองก็ยงัมีไมม่ากเช่นกนั  ในขณะท่ีความต้องการศกึษา
มีมากขึน้ทกุขณะ  นกัวิชาการชาวไทยท่ีมีความรู้ภาษาจีน ตา่งทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดข้อมลูความรู้เก่ียวกบัประเทศจีนเป็นภาษาไทยเพ่ือเตมิเตม็องค์ความรู้ด้านจีนศกึษาให้กบัวง
การศกึษาของไทยอยา่งไมล่ดละ  
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ในกระแสความเข้มแข็งของจีนในเวทีโลก นานาประเทศตา่งทุม่เททนุทรัพย์และกําลงับคุคลเพ่ือ
มุง่ศกึษา สร้าง และพฒันาคลงัข้อมลูด้านจีนศกึษาและถ่ายทอดเป็นภาษาของตนอยา่งไมห่ยดุยัง้ 
เพ่ือให้คนในชาตไิด้ทําความรู้จกัและเข้าใจประเทศจีนมากขึน้  เป็นประโยชน์ในการสร้างปราการเพื่อรุก
และรับตอ่อํานาจความเจริญทางเศรษฐกิจและสงัคมของจีน  แตน่กัวชิาการไทยกลบัสวนกระแส มุง่
พฒันาคลงัความรู้ข้อมลูตา่งๆเป็นภาษาองักฤษด้วยเหตผุลของการมุง่สูค่วามเป็นสากล แตเ่ม่ือเทียบกบั
ประชาชนชาวไทยแล้วกลบัเป็นการถ่ายทอดความรู้ในวงแคบเท่านัน้ คนไทยในภาพรวมควรจะได้รับ
ประโยชน์จากการศกึษาค้นคว้าวิจยัของคนไทยเองมากกวา่นี ้  นกัวิชาการไทยควรสร้างสรรค์ผลงาน
ภาษาไทยเพ่ือเพิ่มความรู้ให้กบัคนในชาตมิากกวา่นี ้ 

 
 การทํางานครัง้นีมุ้ง่สร้างฐานข้อมลูในรูปแบบสารานกุรมและเว็บไซต์ เพ่ือถ่ายทอดเนือ้หา
เก่ียวกบักลุม่ชาตพินัธุ์ตา่งๆในบริเวณจีนตอนใต้ในฐานะต้นสายอารยธรรมลุม่นํา้โขง  เพ่ือใช้ในการศกึษ
ค้นคว้าสาขามนษุยศาสตร์สงัคมศาสตร์ และเป็นคลงัความรู้ท่ีสําคญัของวงการการศกึษาด้านภมูิภาค
ลุม่นํา้โขงท่ีสําคญั 
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1. 阿昌族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าอาชาง  Achang ethnic minority group 
   

 
รป ู 1 

 

 ถิ่นที่อยู่ 

ชาวเผา่อาชาง อาศยัอยูใ่นเขตปกครองตนเองชนกลุม่น้อยเผา่ไตและชนกลุม่น้อยเผา่จ่ิง
โพ   (傣族景颇族自治州 Dǎi Zú Jǐnɡpō Zú Zìzhìzhōu)  ในตําบลหลง่ชวน (陇川 Lǒnɡ

chuān) ตําบลเหลียงเหอ (梁河 Liánɡhé) เมืองเตอ๋หง (德宏 Déhónɡ) มณฑลยนูนานของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  นอกจากนีย้งัมีกระจดักระจายอยูท่ี่หมูบ้่านอ๋ิงเจียง(盈江 Yínɡ

jiānɡ)  ลูซ่ี (潞西 Lùxī) รุ่ยล่ี(瑞丽 Ruìlì) ป่าวซาน(保山 Bǎoshān) ของตําบลหลงหลงิ     
(龙陵 Lónɡlínɡ) และเถิงชง (腾冲 Ténɡchōnɡ)  จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 
ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่อาชางมีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 33,936 คน    

 

ภาษา 
     

ด้วยเหตท่ีุบรรพบรุุษชาวอาชางในอดีตมีการอพยพย้ายถ่ินฐานจากทิศตะวนัตกไปทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต้ของมณฑลยนูนาน ทําให้เกิดการผสมผสานกบัชนเผา่ตา่งๆเป็นบริเวณกว้างมาก 
ทําให้ภาษาของชาวอาชางมีการสมัผสัทางภาษา การยืมใช้ และถ่ายทอดซึง่กนัและกนักบัภาษา
ของชนเผา่ตา่งๆมาโดยตลอด เป็นเหตใุห้ภาษาของชาวอาชางคอ่นข้างซบัซ้อน การจดัตระกลู
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ภาษาของภาษาอาชางก็คอ่นข้างยุง่ยากและซบัซ้อนเช่นเดียวกนั พจิารณาจากตระกลูภาษาจะ
เห็นวา่  ภาษาอาชางจดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีนทิเบต แขนงภาษาพมา่ แตน่กัวิชาการในประเทศจีน
มีแนวคดิในการจดัแบง่แขนงภาษาอาชางแตกตา่งกนั ท่ีสําคญัมี 3 แนวทาง คือ   

1.จดัอยูใ่นแขนงภาษาพมา่  
2.จดัอยูใ่นแขนงภาษาอ๋ี  
3.จดัเป็นแขนงภาษาอิสระ คือ แขนงภาษาอาชาง 
 

ประวัตศิาสตร์ 
จากบนัทกึพงศาวดาร “หยวินหลง” ในสมยัราชวงศ์ชิงเรียกชนกลุม่นีว้า่ “ชาวเออ๋ชาง” (俄

昌人 Échānɡ rén) ในพงศาวดารบนัทกึไว้วา่ชาวเออ๋ชางมีหวัหน้าเผา่ช่ือ จ่าวขา่ย (早慨( Zǎo  

Kǎi) ปกครองเร่ือยมาจนถงึปลายราชวงศ์หยวน  สืบทอดชาวเออ๋ชางรวม 35 รุ่น จ่าวขา่ยตัง้กฎ
เก่ียวกบัการสืบทอดหวัหน้าเผา่โดยการสร้างตราหวัหน้าเผา่เป็นป้ายเหลก็ เรียกวา่ เถ่ียอิน้เชว่ียน 
“铁印券 Tiě yìn quàn” อนัเป็นการเร่ิมสืบทอดกฎการเลือกหวัหน้าเผา่ของชาวเออ๋ชาง ซึง่
วิธีการสืบทอดหวัหน้าเผา่นีก็้คือจากพอ่สูล่กูนัน่เอง  ในยคุนีช้าวเออ๋ชางมีความเข้มแข็งและมัน่คง
อยูม่าได้ประมาณสบิกวา่ปี กระทัง่ศตวรรษท่ีสบิ ถกูรุกรานและควบคมุจากหวางต้วนซ่ือ(王段氏

W á n ɡ  Du à nsh ì)แห่งเมืองต้าหล่ี ในช่วงนัน้พอ่ค้าจากตา่งเมืองเข้ามาตดิตอ่กบัชาวเออ๋ชาง
มากมาย และได้สอนให้ชาวเออ๋ชางรู้จกัการทํานา และการกสกิรรม ในสมยัราชวงศ์หยวนและหมงิ 
ก่อตัง้หมูบ้่านหยวนิหลง(云 龙 Y ú nl ó n ɡ) ชาวป๋ายและชาวฮัน่ได้อพยพเข้ามาอาศยัอยูเ่ป็น
จํานวนมาก ชาวเออ๋ชางเดมิ จงึได้ย้ายหนีไปอยูท่ี่อ่ืน สายหนึง่ย้ายไปท่ีเมืองเถิงชง  (腾冲 Ténɡ

chōnɡ) อีกสายหนึง่กระจดักระจายอาศยัอยูร่วมกบัชาวป๋ายและชาวฮัน่  

ก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน  บริเวณท่ีชาวอาชางอาศยัอยูส่ว่นใหญ่เป็นสงัคม
แบบศกัดนิา  ในขณะเดียวกนัระบบเจ้าของท่ีดนิก็พฒันาไมแ่พ้กนั เร่ิมมีการซือ้ขายท่ีดนิ การเชา่
ท่ีดนิเกิดขึน้ ชาวอาชางเร่ิมเช่าท่ีดนิของชาวไตและชาวฮัน่ทํามาหากิน ชาวอาชางมีความสามารถ
ในเร่ืองการทํานา การทํายาสบู การฝีมือ โดยเฉพาะ “มีดอาชาง” เป็นเคร่ืองใช้ท่ีได้รับความนิยม
มาก นอกจากนีก้ารผลติชาและอ้อย ก็เป็นอีกผลผลติหนึง่ท่ีสร้างเศรษฐกิจให้ชาวอาชางเป็นอยา่ง
ดี นอกจากนีห้ญิงชาวอาชางยงัมีฝีมือด้านการเย็บปักถกัร้อยซึง่นบัเป็นงานหตัถกรรมท่ีมีช่ือเสียง
ของชาวอาชางเลยทีเดียว  

ก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน  รัฐบาลจีนก่อตัง้ตําบลหลง่ชวนขึน้เป็นเขต
ปกครองตนเองเผา่อาชาง หลงัจากนัน้ก็เร่ิมยกฐานะบริเวณท่ีมีชาวอาชางอาศยัอยูใ่ห้เป็นเขต
ปกครองตนเองเผา่อาชาง เหตกุารณ์สําคญัท่ีนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงชีวิตของชาวเผา่อาชางครัง้
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ยิ่งใหญ่ก็คือการยกเลกิระบบเจ้าของท่ีดนิและระบบศกัดนิาท่ีดนิในปี 1955 และได้มีการก่อตัง้
โรงงานขนาดเลก็ผลติเหลก็กล้า  เคร่ืองมือเกษตร การกลัน่นํา้มนั การทําสบู่  การผลตินํา้มนัสน ก
ย้อมผ้า รัฐบาลจีนได้ให้ความช่วยเหลือด้านการสาธารณสขุ โดยอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีจะดแูลเร่ือง
สาธารณสขุชาวอาชาง และการป้องกนัโรคตดิตอ่ตา่งๆ ตลอดจนการพฒันาทางการศกึษาให้ชาว
อาชางได้มีโอกาสเข้าศกึษา และรู้หนงัสือในโรงเรียนของรัฐ จากการสนบัสนนุของรัฐบาล 
อตุสาหกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์และเป็นฝีมือชิน้เอกของชาวอาชาง ได้สร้างช่ือเสียงและรายได้ให้กบั
ชาวอาชางเป็นอยา่งมาก 

 

ศิลปวัฒนธรรม 

ในด้านวฒันธรรมดนตรีและการร่ืนเริงของชาวอาชางก็มีความหลายหลายมาก  ไมว่า่จะ
เป็นกลอน เพลงร้องเผา่อาชาง นิทานตํานานพืน้บ้านท่ีเป็นวรรณกรรมมขุปาฐะ เชน่ ตํานานอิง
ประวตัศิาสตร์เร่ือง《遮帕麻和遮咪麻》Zhēpàmá hé Zhēmīmá “เจ๊อพา่หมากบัเจ๊อหม่ี
หมา” นิทานกลอนเร่ือง 《铁匠战龙王》Tiějiɑnɡ zhàn lónɡwánɡ “สงครามช่างเหลก็
กบัจ้าวมงักร” นิทานพืน้บ้านเร่ือง 《亲堂姊妹》Qīn tánɡ zǐmèi “พ่ีน้องสองสาว” นิทาน
สตัว์เร่ือง 《麂子和豹子换工》Jǐzǐ hé bàozi huànɡōnɡ “เลียงผากบัเสือดาวแลกงาน” 

เร่ือง 《老熊撕脸皮》Lǎo xiónɡ sī liǎnpí “หมีใหญ่ถอดหน้ากาก” เป็นต้น   

 

 
รป ู 2 
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การขบัร้องเพลงของชาวอาชางมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ในยามทํางานท่ามกลางธรรมชาต ิ
หนุ่มสาวชาวอาชางจะร้องเพลงโต้ตอบกนั เนือ้หาเพลงท่ีร้องก็จะเก่ียวกบั ภเูขา แมนํ่า้  ลําธา
ท่วงทํานองบริสทุธิ    แตพ่อพลบค่ํ์ าหลงัจากเหน็ดเหน่ือยจากการทํางานแล้ว  ชาวอาชางกระซิ
กระซาบด้วยเสียงเพลงแผว่เบาบอกรักกนัและกนั บางครัง้ร้องกนัเพลนิจนโต้รุ่งเลยก็มี  ในคราว
สนกุสนานร่ืนเริงชาวอาชางก็มีเพลงท่ีเปรียบเปรย แฝงความหมายลกึซึง้ บ้างก็เป็นคตสิอนใจ 
บ้างก็เป็นเร่ืองขบขนั  ดนตรีของชาวอาชางก็มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  ชาวอาชางสร้างเคร่ืองดนตรี
ขึน้ด้วยฝีมือของชาวอาชางเองเช่น  พิณไม้ไผ ่  ป่ีนํา้เต้า  พิณสามสาย กลอง  ฆ้องเหลก็ เป็นต้น 
การเต้นรําระบําของชาวอาชางล้วนเก่ียวพนักบัธรรมชาต ิการเต้นเลียนแบบทา่ทางของลงิเรียกวา่ 
“ระบําลงิ” เป็นระบําท่ีนิยมมากในหมูห่นุ่มสาวชาวอาชาง การร่ืนเริงอีกอยา่งของชาวอาชางคือ
กีฬาพืน้บ้าน ชาวอาชางชอบการแขง่ม้า ฟันดาบ ยงิธน ูโล้ชิงช้า  

ชาวอาชางมีฝีมือในด้านศลิปหตัถกรรมพืน้บ้านหลายอยา่ง เชน่  การปักผ้า ทอผ้า ย้อม
ผ้า การปัน้ภาชนะเคลือบ แกะสลกั เคร่ืองเงิน การตีมีด โดยเฉพาะงานแกะสลกัของชาวอาชาง
ได้รับความนิยมนําไปประดบัประดาตามสิง่ปลกูสร้าง สร้างบรรยากาศความเป็นชนเผา่ได้อยา่งมี
เอกลกัษณ์ ในขณะเดียวกนัก็มีความกลมกลืนและลงตวัอยา่งนา่อศัจรรย์   

 
รป ู 3 

 

ชีวิตความเป็นอยู่  

ชีวิตความเป็นอยูแ่ละอาหารการกินของชาวอาชางสว่นใหญ่เป็นของป่าท่ีมีอยูต่าม
ธรรมชาต ิ เชน่  เผือก มนั ผกัป่าตา่งๆ เนือ้สตัว์ และจําพวกอาหารดองก็มี นอกจากนีช้าวอาชาง
ชอบเคีย้วหมากมาแตด่ัง้เดมิแล้ว ไมเ่พียงแตค่นแก่เทา่นัน้ เราจะเห็นเดก็หนุม่สาวชาวอาชางยิม้
เห็นฟันดําท่ีเกิดจากการเคีย้วหมากแทบทกุคน บ้านเรือนของชาวอาชางก่อด้วยอิฐ มีโครงทําด้วย
ไม้ สร้างเป็นห้องส่ีเหล่ียมยกพืน้สงู แบง่เป็นสองฝ่ัง คร่ึงหนึง่เป็นห้องนอน อีกคร่ึงหนึง่เป็นชายคา
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ทําอาหาร ใต้ถนุเลีย้งหม ู ถดัไปไมไ่กลเป็นคอกววั  ชาวอาชางช่วยกนัสร้างทางสญัจรในหมูบ้่าน
ด้วยการใช้หินมาเรียงตอ่กนัเป็นถนน ชายชาวอาชางเวลาออกจากบ้านจะพกอาวธุท่ีทําขึน้เองนัน่
ก็คือ “มีดอาชาง” ชาวอาชางทําไร่ทํานาในป่าเขา ภาพหนุ่มสาวท่ีแบกตระกร้ากลบัจากเก็บ
ผลผลติเป็นภาพชีวิตประจําวนัตามปกต ิ การจราจรไปในท่ีไกลๆ ใช้ลอ่เป็นพาหนะ 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

การแตง่กายของชาวอาชางมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ชายสวมกางเกงคล้ายกบักางเกง
มอ่ฮ่อมสีดําแตข่ายาวกวา่ สว่นเสือ้ก็เหมือนกบัเสือ้มอ่ฮ่อมสีดํา สีขาว หรือสีนํา้เงิน สว่นผู้หญิงเป็
พิเศษมากกวา่ คือจะมีชดุท่ีใสใ่นแตล่ะเทศกาลตา่งๆกนัไป   ชาวอาชางท่ีตา่งพืน้ท่ีกนัก็อาจมี
เคร่ืองแตง่กายท่ีแตกตา่งผิดเพีย้นกนัไปบ้าง  หญิงท่ีแตง่งานแล้วจะสวมผ้าถงุยาว สวมเสือ้รัดรูป
แขนกระบอก สว่นหญิงท่ียงัไมแ่ตง่งานสวมกางเกงมอ่ฮ่อมคล้ายของผู้ชาย สวมเสือ้รัดรูปแขน
กระบอกสีออ่น หญิงชายชาวอาชางจะมีผ้าโพกหวัท่ีประดบัประดาไปด้วยดอกไม้ป่า สีฉดูฉาดดู
สวยงามมาก 

หนุ่มสาวชาวอาชางพบรักกนัอิสระตามงานเทศกาลตา่งๆ  หลงัจากนัน้พอ่แมจ่ะเป็นผู้จดั
งานแตง่งานให้  เดมิทีจะไมแ่ตง่งานกบัคนแซเ่ดียวกนั แตภ่ายหลงัถือเอาแบบอยา่งตามชาวฮัน่
และชาวไตแตง่งานกบัคนแซเ่ดียวกนัได้ หญิงหม้ายสามารถแตง่งานใหมไ่ด้ แตไ่มส่ามารถนํา
ทรัพย์สมบตัขิองสามีเก่าตดิตวัไปได้  รวมทัง้ลกูก็ต้องยอมมอบให้บ้านสามีเป็นผู้ เลีย้งด ู คนท่ี
เสียชีวิตโดยปกตจิะฝัง แตถ้่าเสียชีวิตแบบไมป่กตจิะจดัพิธีศพโดยการเผา  

ชาวอาชางท่ีเมืองฮู่ลา่ซา(户腊撒 Hùlàsā) นบัถือศาสนาพทุธนิกายเถรวาท จะมีพิธีทาง
ศาสนาท่ีมีระยะเวลากําหนดแน่นอนทกุๆปี สว่นชาวอาชางท่ีเมืองเหลียงเหอ ยงันบัถือผี ทกุๆปี 
เม่ือเร่ิมฤดเูพาะปลกูและถงึฤดเูก็บเก่ียวจะมีการไหว้ “เทพธรณี” หรือ “ผีดนิ” เป็นประจําไมไ่ด้ขาด 
โดยชาวอาชางจะรวมตวักนัท่ีท้องนาแล้วเชือดไก่ เซน่เหล้า เพ่ือบชูาและอ้อนวอนให้เทพธรณีปก
ปักรักษาคุ้มครอง นอกจากนีย้งัได้รับอิทธิพลของชาวฮัน่ ชาวอาชางจงึเร่ิมมีการเซน่ไหว้
บรรพบรุุษตามแบบชาวฮัน่ 

บ้านเรือนของชาวอาชางแบง่เป็นโถงกลาง ห้องนอนอยูด้่านซ้ายและขวา ห้องนอนของผู้
อาวโุสของครอบครัวอยูด้่านซ้าย คนอ่ืนๆ อยูด้่านขวา ผู้ชายห้ามเข้าห้องผู้หญิงท่ีแตง่งานแล้ว  ลกู
ชายท่ียงัไมแ่ตง่งานสามารถพกัห้องทางทิศตะวนัตก ตะวนัออก และทิศใต้ 1  หรือ ชัน้สองได้ แต่

                                                 
1
 การสร้างบ้านเรือนตามคตินิยมของชาวอาชางและชาวจีนคือสร้างเป็นเรือนส่ีเหล่ียมล้อมรอบพืน้ท่ีตรงกลาง เรือนท่ีอยูท่างทิศเหนือถือ

เป็นเรือนหลกั หรือโถงหลกั  สว่นเรือนด้านอ่ืน ๆ เป็นเรือนรอง  



 
 
 

6 

ลกูผู้หญิงห้ามพกัชัน้บน หากมีผู้ชายอยูข้่างลา่ง ห้ามผู้หญิงขึน้บนบ้าน และมีข้อห้ามผู้หญิงเดนิ
ข้ามเคร่ืองมือการเกษตร  ถือวา่ไมเ่ป็นมงคล     

หมูบ้่านอาชางทกุปีจะมีงานเทศกาลร่ืนเริงมากมาย เชน่  งานวดั  งานสงกรานต์ เทศกาล
เผาคบเพลงิ  เทศกาลรดนํา้ดอกไม้  เป็นต้น  ซึง่สว่นใหญ่จะฉลองเทศกาลท่ีวา่นีร่้วมกบัชนเผ่
ใกล้เคียง  คือชาวฮัน่และชาวไต  
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2. 白族  ชนกลุ่มน้อยเผ่าป๋าย     Bai ethnic minority group 
 

  
รป ู 4 รป ู 5 

 
ถิ่นที่อย่ ู

ชนเผา่ป๋าย เป็นชนกลุม่น้อยท่ีมีประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมอนัยาวนาน อาศยัอยู่
บริเวณภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน  ท่ีสําคญัคือเขตปกครองตนเองเผา่ป๋าย(白族自治州 Bái 

Zú zìzhìzhōu) เมืองต้าหล่ี(大理 Dàlǐ) มณฑลยนูนาน (云南省 Yúnnánshěnɡ) ได้แก่ 
บริเวณเมืองล่ีเจียง (丽江 Lìjiānɡ) ปีเ้จียง(碧江 Bìjiānɡ) ป่าวซาน(保山 Bǎoshān) หนาน
หวั (南华 Nánhuá) หยวนเจียง (元江 Yuánjiānɡ) คนุหมงิ(昆明 Kūnmínɡ) อานหนิง(安宁 

Ānnínɡ) และในเขตอําเภอปีเ้จ๋ีย (毕节 Bìjié) ของเมืองกุ้ยโจว (贵州 Guìzhōu) อําเภอเหลี
ยงซาน(凉山 Liánɡshān)ของมณฑลเสฉวน (四川 Sìchuān) อําเภอซางจ๋ือ(桑植 Sānɡzhí) 
ของมณฑลหหูนาน (湖南 Húnán) ก็มีชนเผา่ป๋ายอาศยัอยูก่ระจดักระจาย จากการสํารวจจํานวน
ประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่ป๋ายมีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 1,858,063  คน    

ด้วยความท่ีชาวป๋ายอาศยัอยูก่ระจดัการะจาย  ชาวป๋ายในแตล่ะพืน้ท่ีมีช่ือเรียกทัง้เรียก
ตนเอง และผู้ อ่ืนเรียกหลายช่ือ เชน่  ชาวฮัน่เรียกวา่ เตียนเฝิน (滇焚 Diānfén) โสว่ (叟 Sǒu)     
ช่วนตี (爨氐 Cuàndī) ป๋ายหมาน (白蛮 Báimán

1) ป๋ายเหริน (白人 Báirén) หมินเจีย(民家

Mínjiā) เป็นต้น ชาวเผา่นา่ซีเรียกวา่ น่าหมา่ (那马 Nàmǎ) ชาวล่ีซเูรียกวา่ เลอ่โม ่(勒墨 Lèmò) 

                                                 
1 คําวา่  “หมาน” (蛮 mán) เป็นคําท่ีภาษาจีนใช้เรียกชนกลุม่น้อยท่ีอาศยัอยูท่างตอนใต้ในสมยัโบราณ 
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แม้แตคํ่าท่ีชาวป๋ายเรียกตนเองก็มีหลายช่ือแตกตา่งกนัไปตามถ่ินท่ีอยู ่ เชน่ เฝินจ่ือ(焚子 Fén   

zǐ) เฝินเออ๋ร์จ่ือ(焚儿子 Fén érzi) ป๋ายหนี (白尼 Báiní) ป๋ายหัว่(白伙 Báihuǒ) ซึง่มี
ความหมายวา่ ชาวเฝิน หรือชาวป๋ายนัน่เอง 

 
ภาษา 
 

ชาวป๋ายมีภาษาพดูเป็นของตนเอง เรียกช่ือวา่ ภาษาป๋าย เป็นภาษาในตระกลูภาษาจีน-
ทิเบตท่ีมีการถกเถียงกนัมากถึงการจดัแบง่สาขา  เน่ืองจากโครงสร้างของภาษาป๋ายยงัไมส่ามารถ
หาข้อสรุปท่ีแน่ชดัวา่เป็นโครงสร้างในสาขาจีนหรือสาขาทิเบต นบัถึงปัจจบุนันกัภาษาศาสตร์ท่ี
ศกึษาภาษาตระกลูจีนทิเบตก็ยงัไมมี่ข้อสรุปท่ีตรงกนัเก่ียวกบัการจดัแบง่สาขาภาษาป๋าย  บ้าง
เห็นวา่จดัอยูใ่นสาขาทิเบตพมา่ บ้างก็วา่ควรจดัไว้ในสาขาภาษาฮัน่ และก็มีบางกลุม่เช่ือวา่ไม่
สามารถจดัเข้ากลุม่ใดได้ จงึจดัไว้เป็นสาขาใหมเ่รียกช่ือวา่สาขาประสมระหวา่งสาขาทิเบตพมา่
กบัภาษาฮัน่  อยา่งไรก็ตาม ในหนงัสือช่ือ 《白语简志 Bái yǔ Jiǎnzhì》“บนัทกึสงัเขป
ภาษาป๋าย”  ของนกัภาษาศาสตร์จีนสามทา่นช่ือ ฟู่ มา่วจี  สวีหลนิ และจ้าวเหย่ียนซนุ (傅懋勣 Fù 

Màojī，徐琳 Xú Lín，赵衍荪 Zhào Yǎnsūn：1984) จดัภาษาป๋ายเข้าอยูใ่นสาขาทิเบต
พมา่ ในขณะท่ีนกัภาษาศาสตร์ผู้ศกึษาภาษาป๋าย อีกฝ่ายหนึง่ เชน่  James A · Mati – soff   ต้าย
ช่ิงเซ่ีย และ หยางอิงซนิ(马蒂索夫 Mǎdìsuǒfū，戴庆厦 Dài Qìnɡxià，杨应新 Yánɡ  

Yīnɡxīn：1992) ในหนงัสือช่ือ 《 民族语文 MínZú Yǔwén 》”ภาษาชนเผา่” ตัง้แขนง
ภาษาใหมช่ื่อวา่ แขนงภาษาป๋าย  

 

ประวัตศิาสตร์ 

อารยธรรมของชาวป๋ายเร่ิมมาตัง้แตย่คุหินใหม ่ โดยมีถ่ินกําเนิดท่ีสามารถยืนยนัได้วา่มี
ชาวป๋ายอาศยัอยูคื่อบริเวณเมืองเออ๋ร์หา่ย (洱海 Ĕrhǎi) ในยคุนัน้ชาวป๋ายอาศยัอยูใ่นถํา้  ถึ
สมยัฉินฮัน่เร่ิมมีความสมัพนัธ์เป็นปึกแผน่กบัประเทศจีน จนถงึคริสต์ศกัราช 109 ตรงกบัสมยัซีฮัน่
(ฮัน่ตะวนัตก) ได้อพยพชาวฮัน่เข้ามาอาศยัอยูใ่นบริเวณดงักลา่วนีเ้ป็นจํานวนมาก  และถ่ายทอด
วิทยาการตา่งๆให้กบัชาวพืน้เมืองเดมิ จนถงึสมยัตงฮัน่(ฮัน่ตะวนัออก) ดนิแดนแห่งนีข้ึน้กบัเมือง
หยง่ชาง(永昌 Yǒnɡchānɡ) ในสมยัถงับริเวณนีจ้ดัตัง้ให้เป็นเมืองเหยาโจว (姚州  Yáozhōu) 
จากนัน้จดัรวมกบัชนกลุม่น้อยในบริเวณเดียวกนัเป็นเขตปกครองแบบทาส ในปีคริสต์ศกัราช  
907 แยกออกจากชาวอ๋ีเป็นเอกเทศ ในปีคริสต์ศกัราช 1253 สมยัหยวนจดัแบง่การปกครอง
ออกเป็นมณฑล ก่อตัง้มณฑลทางใต้คือ ยนูนาน มีเมืองชัน้รองคือต้าหล่ีและเฮ่อช่ิง ถึงสมยัหมงิ
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ได้รับการยกฐานะเป็นจงัหวดัต้าหล่ี และจงัหวดัเฮ่อช่ิง ในสมยัราชวงศ์ชิงก็ยงัคงยดึการปกครอง
ตามสมยัหมงิ แตจ่ดัให้มีหวัหน้าเผา่ปกครองดแูลชนกลุม่น้อยในบริเวณนี ้

ก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน ระบบเศรษฐกิจและสงัคมของชาวป๋ายไมม่ัน่คง
นกั โดยเฉพาะยงัมีการถือครองกรรมสทิธิท่ีดนิแบบระบบทาสและระบบศกัดนิาอยู ่  อาชีพหลกั์

ของชาวป๋ายคือการเกษตร อตัราสว่นของชนชัน้คนรวยท่ีเป็นเจ้าของท่ีดนิกบักบัคนจนท่ีเชา่ท่ีดนิ
ทํากิน หรือรับจ้างทํานาแตกตา่งกนัถงึ 10 ตอ่ 90 การเก็บผลผลติกําไรจากผู้ เช่าท่ีสงูถึง 5 ถึง 8 
เท่า  เป็นเหตใุห้ชาวป๋ายสว่นใหญ่ยงัมีฐานะยากจน  เม่ือเศรษฐกิจภายนอกเร่ิมเฟ่ืองฟขูึน้ การ
นําเข้าสนิค้าจากตา่งประเทศมีมากขึน้ ในขณะเดียวกนัชาวป๋ายก็สง่ออกสนิค้าจําพวกดนิประสวิ 
เส้นไหม ใบชา ชาวป๋ายจงึเร่ิมมีเศรษฐกิจท่ีดีและพฒันาขึน้มาเร่ือยๆ     

หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน  ภายใต้การนําของพรรคคอมมิวนิสต์จีนปฏิวตัิ
การปกครองทัว่ทัง้ประเทศจีน การถือครองท่ีดนิของชาวป๋ายท่ีเมืองต้าหล่ี รวมทัง้บริเวณอ่ืนๆ ท่ีมี
มาแตด่ัง้เดมิจงึปรับเปล่ียนมาใช้ระบบเดียวกนัเหมือนกบัชนชาวฮัน่ ในปี 1953 แตย่งัมีพืน้ท่ีบาง
แห่งท่ีเจ้าของท่ีดนิเดมิชาวป๋ายยงัตอ่ต้านข้อบงัคบัดงักลา่ว เชน่  บริเวณฮู่สุย่(沪水 Hùshuǐ) ลิว่
คู ่ (六库 Liùk ù) รัฐบาลได้ใช้วิธีเจรจาอยา่งสนัตวิธีิกระทัง่ปรับเปล่ียนมาใช้ระบบเดียวกนัได้
สําเร็จ สว่นชาวป๋ายในบริเวณอ่ืนๆท่ีการตัง้ถ่ินฐานไมช่ดัเจน หรือมีความกระจดักระจายมาก แม้
จะไมย่อมรับการปรับเปล่ียนการปกครองระบบใหม ่ เช่น ท่ีเมืองปีเ้จียง (碧江 Bìjiānɡ) ฝกู้ง     
(福贡 Fúɡònɡ) แตใ่ช้วิธีการกระจายทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมของชนสว่นใหญ่ จนกระทัง่ชน
เผา่ป๋ายทัง้หมดยอมรับการเปล่ียนแปลงการปกครองแบบรัฐบาลกลางของจีน และในเดือน
พฤศจิกายน ปี ค.ศ.1956 ได้ก่อตัง้เขตปกครองตนเองเผา่ป๋ายขึน้ท่ีเมืองต้าหล่ี มณฑณยนูนาน 

ชาวป๋ายมีประวตัศิาสตร์ความเป็นมาและพฒันาการยาวนาน อารยธรรมของชาวป๋าย
สร้างคณุประโยชน์ตอ่ประเทศชาตอิยา่งมาก จากการขดุค้นทางประวตัศิาสตร์บริเวณเมืองชาง
เออ่ร์ (苍洱 Cānɡ’ěr) พบร่องรอยคคูลองและระบบชลประทานของชาวป๋ายในยคุโบราณ และ
การขดุค้นทางโบราณคดีในบริเวณเมืองเจีย้นชวน(剑川 Ji à nchu ā n) พบหลกัฐานทางการ 
เกษตร การเลีย้งสตัว์ของชาวป๋าย หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบท่ีเมืองเออ๋ร์ห่าย (洱海 Ĕr hǎi) 
ยืนยนัวา่ชาวป๋ายเร่ิมมีอารยธรรมของเคร่ืองใช้โลหะมาตัง้แตส่มยัชนุชิวจ้านกวอ๋ และในบริเวณ
เดียวกนันีใ้นยคุสูฮ่ัน่ (蜀汉 Shǔhàn) ชาวป๋ายรู้จกัการเลีย้งสตัว์ตามทุ่งหญ้า และมีการปลกูข้าว
แล้ว ในสมยัถงัเร่ิมมีระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร  การทํานาแบบขัน้บนัไดตามภเูขา มีการนบั
ปฏิทินเป็นของตนเอง  มีการเขียนตําราทางการแพทย์ และตําราดาราศาสตร์ของตนเองอีกด้วย 
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ศิลปวัฒนธรรม 

ศลิปะของชาวป๋ายมีเอกลกัษณ์เป็นหนึง่ ศลิปะท่ีมีช่ือเสียงของชาวป๋ายคืองานด้าน
สถาปัตยกรรม การแกะสลกั และการวาดภาพ เช่น เจดีย์สามองค์ท่ีวดัฉงเซิง่ 崇圣寺 Chónɡ  

shènɡ sì ท่ีตัง้อยูใ่นเมืองต้าหล่ี เป็นฝีมือการปลกูสร้างของชาวป๋าย มีความสงูถึง 6 เมตร 
นบัเป็นประตมิากรรมอนัลํา้เลศิท่ีถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองต้าหล่ี  และท่ีเคารพบชูาของชาวป๋าย 
ถํา้หินท่ีเมืองเจีย้นชวน(剑川 Jiàn chuān) ก็นบัวา่เป็นประตมิากรรมชัน้เย่ียมของชาวป๋ายอีกท่ี
หนึง่ รูปปัน้ และหินสลกัรูปคนราวกบัมีชีวิตเหมือนจริง  ประตมิากรรมลํา้คา่อีกแห่งหนึง่คือท่ีวดัจ
จู๋ซาน(鸡足山寺院 JīZúshān  sìyuàn “วดัเขาตีนไก่”) ท่ีสร้างขึน้ในสมยัหยวน รูปสลกัท่ี
บานประตหูน้าตา่งท่ีวจิิตรงดงาม ล้วนเกิดจากช่างฝีมือชาวป๋ายทัง้สิน้ 

 
รป ู 6 

ศลิปะการเคลือบสีของชาวป๋ายมีเทคนิควิธีเฉพาะตวั  ศลิปะการเคลือบสีเงาสําหรับเคร่ืองใช้
และวสัดตุกแตง่ การก่อสร้างท่ีเป็นท่ีนิยมในสมยัหยวนและหมิงล้วนนํามาจากมณฑลยนูนาน ซึง่
เกิดจากฝีมือชา่งชาวป๋ายจากเมืองต้าหล่ีทัง้สิน้ ภาพวาดมรดกลํา้คา่ของจีนน่านเจ้าท่ีถกูประเท
จกัรวรรดนิิยมขโมยไป ก็เป็นภาพจิตกรรมชิน้เอกท่ีวาดโดยช่างฝีมือชาวป๋ายช่ือ จางซุน่ (张顺 

Zhānɡ Shùn) และหวางเฟ่ิงจง (王奉宗 Wánɡ Fènɡzōnɡ)ในปี ค.ศ.899 ภาพจิตรกรรมนี ้
บรรยายเร่ืองราวเทพนิยายของชาวป๋ายได้อยา่งวิจิตรงดงาม    

วฒันธรรมด้านเพลงดนตรีและการร่ายรําของชาวป๋ายมีมาแตโ่บราณกาล ท่ีสําคญัคือเพลง
กลอนอนัไพเราะท่ีสืบทอดตอ่กนัมาท่ีช่ือวา่ ชว่งซ่ือจี ้ (创世纪 Chuànɡ shìjì “การสร้าง
ศกัราช”) กลา่วถึงการกําเนิดของชาวป๋าย  และการดํารงชีวิตท่ีสงบสขุ ไร้การกดข่ีทารุณ ไร้ซึง่คน
จนคนรวย ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสขุ อ้วนท้วนสมบรูณ์  บทกลอนท่ีถือเป็นตวัแทนวรรณกรรมของ
ชาวป๋าย เชน่  เร่ือง 《途中》Túzhōnɡ “ระหวา่งวถีิ” ของ หยางฉีคณุ (杨奇鲲 Yánɡ Qíkūn) 
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เร่ือง《题大慈寺芍药》Tídàcísì sháoyào “สมนุไพรวดัถีต้าฉือ” และ เร่ือง《洞云歌》

Dònɡyúnɡē “ลํานําถํา้เมฆา” ของหยางอีจ้ง (杨义宗 Yánɡ Yìzōnɡ) นบัเป็นวรรณกรรมชิน้
เอกท่ีแตง่โดยกวีชาวป๋าย  

วรรณกรรมประวตัศิาสตร์ของชาวป๋ายเช่น  เร่ือง《张氏国史》Zhānɡshì ɡuóshǐ 

“ประวตัชิาตติระกลูจาง” แตง่ในยคุน่านเจ้า(南诏 Nánzhào) 1  ในสมยัท่ีเป็นประเทศต้าหล่ีก็มี
พงศาวดารช่ือ ป๋ายส่ือ 《白史》Báishǐ “ประวตัป๋ิาย” พงศาวดารช่ือ กวอ๋ส่ือ《国史》Guó

shǐ “ประวตัปิระเทศ” โดยเฉพาะพงศาวดารป๋ายมีการบนัทกึไว้ในศลิาจารึกราชวงศ์หมงิด้วย ใน

สมยัหยวนมีพงศาวดารชาวป๋าย ช่ือ ป๋ายกู่ทง 《白古通》Báiɡǔtōnɡ “เจาะอดีตชาวป๋าย” 
ถึงสมยัชิง มีปราชญ์ชาวป๋ายช่ือ หวางซง (王崧 Wánɡ Sōnɡ) เรียบเรียงตําราช่ือ 《云南备征

志》Yúnnán bèizhēnɡzhì “เอกสารพิสจูน์ประวตัศิาสตร์ยนูนาน” นบัเป็นตําราสําหรับผู้
ศกึษาวจิยัชนกลุม่น้อยในยนูนานเลม่สําคญั 

 

ชีวิตความเป็นอย่ ู  

สิง่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์อีกอยา่งหนึง่ของชาวป๋ายคือการแตง่กาย แตก่ารแตง่กายของชาวป๋าย
ในแตล่ะพืน้ท่ีมีความแตกตา่งกนั อยา่งชาวป๋ายท่ีอยูท่ี่เมืองต้าหล่ี ชายชาวป๋ายจะโพกหวัด้วยผ้าสี
ขาวหรือนํา้เงิน  สวมเสือ้สีขาวปกสีดํา สวมเอ๊ียมทบัด้านนอก สวมกางเกงสีขาว สะพายกระเป๋าปั
ลายสวยงามจากฝีมือสาวชาวป๋าย  สว่นสตรีสวมเสือ้สีขาว และใสเ่อ๊ียมสีดําหรือสีมว่งปักลาย
งดงามไว้ด้านนอก สวมกางเกงขากว้างสีนํา้เงิน  ท่ีเอวรัดด้วยผ้าปักลายดอกไม้  สวมรองเท้าปั
ลวดลายสวยงาม สวมกําไลโลหะ นิว้สวมแหวนอญัมณีสีสวย ใสตุ่้มหเูงิน หญิงท่ีแตง่งานแล้วจะ
มวยผม สาวท่ียงัไมแ่ตง่งานถกัเปียปลอ่ยลงด้านหลงั 

เร่ืองอาหารการกินและการเพาะปลกู  ชาวป๋ายท่ีอาศยัอยูต่า่งพืน้ท่ีกนัมีการทํามาหากิน
ตา่งกนั อยา่งเช่น  ชาวป๋ายท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณท่ีราบจะปลกูข้าวเป็นพืชหลกั  สว่นชาวป๋ายท่ีอาศยั
อยูต่ามภเูขาจะปลกูข้าวโพดเป็นหลกั ชาวป๋ายชอบกินอาหารรสเปรีย้ว และเผ็ด นอกจากนีย้งั
ชอบกินอาหารประเภทเนือ้สด อาหารท่ีชาวป๋ายโปรดปรานเป็นพิเศษคืออาหารคล้ายๆ กบัยําเนือ้
สกุๆ ดบิๆ ชาวป๋ายจะหัน่เนือ้เป็นฝอยๆ คลกุเคล้ากบัขิงซอย กระเทียม นํา้ส้มถือเป็นอาหารเลิศร
ของชาวป๋ายเลยทีเดียว 

                                                 
1
 คํานีภ้าษาจีนอา่นวา่ หนานจ้าว เขียนวา่南诏 Nánzhào แตว่งการศกึษาภาษาไทยรู้จกักนัในช่ือ นา่นเจ้า หนงัสือเลม่นีจ้ะใช้คําวา่ 

นา่นเจ้า ซึง่ก็คือคําเดียวกนักบัคําวา่  หนานเจ้า ในภาษาจีน  
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บ้านของชาวป๋ายในแตล่ะท่ีก็แตกตา่งกนั บางท่ีแบง่เป็น 3 สว่นสําคญั คือ สว่นท่ีพกัอาศยั 
สว่นเลีย้งสตัว์ และสว่นท่ีเป็นสวน บางท่ีสร้างด้วยอิฐ มงุหลงัคากระเบือ้ง แบง่เป็นห้องนอน 
ห้องครัวและคอกสตัว์ สว่นบ้านของชาวป๋ายท่ีอยูบ่นภเูขาสร้างด้วยไม้หลงัคามงุจาก ห้องครัวกบั
ห้องนอนอยูด้่วยกนั ไมไ่ด้แยกเหมือนชาวป๋ายบนพืน้ราบ 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

ขนบธรรมเนียมของชาวป๋ายสืบทอดตอ่กนัมายาวนาน ชายหญิงชาวป๋ายรักเดียวใจเดียวมี
ภรรยาและสามีคนเดียว  ร่วมสร้างครอบครัวเลก็ๆ ครอบครัวไหนมีลกูชายเลีย้งดจูนเตบิใหญ่ เม่ือ
ลกูชายแตง่งานมีครอบครัวจะแยกย้ายออกไปตัง้บ้านเรือนใหมอ่ยูต่า่งหาก พอ่แมจ่ะอาศยัอยูก่บั
ลกูคนเลก็ จงึมกัไมพ่บการอยูร่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่  การแตง่งานของชาวป๋ายจะไมแ่ตง่งาน
กบัคนในสายตระกลูเดียวกนัและคนแซเ่ดียวกนั การแตง่งานพอ่แมเ่ป็นผู้จดัการให้  คนท่ีไมมี่ลกู
สามารถรับลกูบญุธรรมได้ ลกูบญุธรรมท่ีรับมาเลีย้งจะต้องเปล่ียนมาใช้แซเ่ดียวกนักบัพอ่แม ่ จงึ
จะมีสทิธิสืบทอดมรดกได้ ์  

พิธีงานศพของชาวป๋ายในสมยัหยวนใช้วิธีการเผา แตห่ลงัจากสมยัหยวนได้รับอิทธิพลของ
ชาวฮัน่ ศพของชาวป๋ายจงึเปล่ียนมาเป็นการฝังแทน  พิธีฝังศพชาวป๋ายถือเป็นพธีิท่ียิง่ใหญ่และ
สําคญัอีกพิธีหนึง่   

ชาวป๋ายดัง้เดมินบัถือเทพประจําเผา่ เทพประจําเผา่บ้างเป็นเทพตามธรรมชาต ิ บ้างเป็น
กษัตริย์ท่ีเคยปกครองเมืองมาก่อน  บ้างเป็นขนุนางทหารกล้า  จนถงึสมยัถงัเม่ือศาสนาพทุธ
เผยแพร่เข้ามาชาวป๋ายก็เร่ิมนบัถือพทุธศาสนา  ชาวป๋ายท่ีเออ๋ร์ห่าย(洱海 Ĕrhǎi) เร่ิมนบัถือ
พทุธศาสนาเป็นกลุม่แรก ตอ่มาในสมยัหยวนและหมิงพทุธศาสนาได้กระจายไปทัว่ดนิแดนจีน 
ชาวป๋ายทกุท่ีจากเดมิท่ีเคยนบัถือลทัธิถือผี เทพชนเผา่ บชูากษัตริย์ขนุนาง กลบัหนัมานบัถือ
ศาสนาพทุธทัง้หมด  

เทศกาลท่ีสําคญัและยิ่งใหญ่ของชาวป๋ายคือ ซานเยวเ่จีย(三月街 Sānyuèjiē) “ถนน
เดือนสาม” หรือเรียกอีกช่ือวา่ กวานอินซือ่ (观音市 Guānyīn shì) “เมืองเจ้าแมก่วนอิม” 
เทศกาลนีจ้ดัเป็นประจําทกุวนัท่ี 15 ถงึ 20 ในเดือนมีนาคมของทกุปี โดยจดัเทศกาลยิ่งใหญ่นีข้ึน้
ท่ีเชิงเขาเต่ียนชาง เมืองต้าหล่ี เดมิทีเป็นเทศกาลทางพทุธศาสนา แตต่อ่มากลายเป็นเทศกาล
พบปะสงัสรรค์แลกเปล่ียนสิง่ของเคร่ืองใช้ของชาวป๋าย  ในสมยัหมงิและชิงพอ่ค้าจากเสฉวนและ
ทิเบตมุง่หน้าสูต้่าหล่ีเพ่ือค้าขายในเทศกาลดงักลา่ว หลงัก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน เทศกาล
นีพ้ฒันามาเป็นงานประเพณีท่ีต้องจดัทกุปี และเป็นงานพบปะสมัพนัธ์แลกเปล่ียนวฒันธรรมของ
ชนกลุม่น้อยเผา่ตา่งๆ ในละแวกเดียวกนั 
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เทศกาลสําคญัและยิ่งใหญ่ไมแ่พ้กนัอีกเทศกาลหนึง่คือ เทศกาลคบเพลงิ(火把节 Huǒbǎ 

jié) เทศกาลนีจ้ะจดัขึน้ทกุๆ วนัท่ี 25 เดือน มถินุายนของทกุปี  เป็นเทศกาลเฉลมิฉลองก่อนการ
เก็บเก่ียวเพ่ือสร้างสริิมงคล  อวยพรให้การเก็บเก่ียวผลผลติราบร่ืน ได้ผลติผลงดงาม และอยูเ่ยน็
เป็นสขุ คืนแรกของเทศกาลนีช้าวป๋ายจะจดุคบเพลงิปักไว้ท่ีหน้าบ้าน และมีคบเพลงิใหญ่อยูก่ลาง
หมูบ้่าน ปักธงแดงและเขียวทัว่หมูบ้่าน  เขียนคําอวยพร คํามงคลตดิไว้ทัว่ไป  หมูบ้่านชาวป๋ายจะ
ฉลองเทศกาลนีเ้ป็นเวลาหนึง่สปัดาห์  ในช่วงเทศกาลนีจิ้ตใจของชาวป๋ายเตม็ไปด้วยความสขุและ
ความหวงัดัง่เปลวไฟท่ีลกุโชนสอ่งสวา่งทัว่ทัง้หมูบ้่าน  
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4. 布朗族  ชนกลุ่มน้อยเผ่าปลัง Blang ethnic minority group 
 

  
รป ู 1 รป ู 2 

 

ถิ่นที่อย่ ู
ชนกลุม่น้อยเผา่ปลงั ภาษาจีนออกเสียงวา่ ปู้ หลา่ง(布朗 Bùlǎnɡ) อาศยัอยูบ่ริเวณ

ตําบลเหมิงห่าย (勐海 Měnɡhǎi) ตําบลจ่ิงหง(景洪 Jǐnɡhónɡ) ของเขตปกครองตนเองเผา่
ไต(傣族自治州 Dǎi Zú zìzhìzhōu) สบิสองปันนา(西双版纳 Xīshuānɡbǎnnà) ใน
มณฑลยนูนาน และบริเวณตําบลซวงเจียง(双江 Shuānɡjiānɡ) ตําบลหยง่เตอ๋ (永德 Yǒnɡ

dé) ตําบลหยนุ (云县 Yúnxiàn) ตําบลเก๋ิงหมา่ (耿马 Gěnɡmǎ) ของเมืองหลนิชาง (临沧       

Líncānɡ) และบางสว่นอาศยัอยูบ่ริเวณตําบลหลานชาง(澜沧  Láncānɡ) ตําบลโมเ่จียง(墨江

Mòjiānɡ) ของเมืองซือเหมา(思茅 Sīmáo) จากการสาํรวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนใน
ปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่ปลงัมีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 91,882 คน   

ชาวปลงัเรียกตวัเองวา่ /plaη331/ แตช่าวปลงัในพืน้ท่ีตา่งๆกนัมีช่ือเรียกตวัเองหลายช่ือ
เช่น ปลงั(布朗 Bùlǎnɡ) ปัง(帮 Bānɡ) อาหวา่ (阿瓦 Āwǎ) อาราหวา่(阿尔瓦 Ā’ěr wǎ) อี
หวา่ (伊瓦 Yīwǎ) หวา่    (佤 Wǎ) เวิงก่ง (翁拱 Wēnɡɡǒnɡ) เป็นต้น  สว่นชาวฮัน่เรียกชนกลุม่นี ้
วา่“ผหูมา่น” (濮满, 蒲满 Púmǎn)  สว่นชาวไตเรียกวา่ มอญ หรือ เมิ่ง (孟 Mènɡ) ตามบนัทกึ
ประวตัศิาสตร์ ชาวปลงัมีถ่ินท่ีอยูอ่าศยัท่ีเมืองหยง่ชาง(永昌 Yǒnɡchānɡ) มาแตโ่บราณกาลแล้ว 
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ชาวปลงัมีจํานวนประชากรมาก พืน้ท่ีอยูอ่าศยักินบริเวณกว้าง ท่ีสําคญัคือบริเวณตลอดสายลุม่
แมนํ่า้หลานชาง(澜沧 Láncānɡ) และบริเวณลุม่แมนํ่า้นู่(怒江 Nù jiānɡ)  มีข้อสนันิษฐานวา่
ชาวผ ู (濮人 Pú rén) ท่ีชาวฮัน่พดูถึงในบนัทกึประวตัศิาสตร์นา่จะเป็นบรรพบรุุษของชาวปลงั 
ซึง่ก่อร่างสร้างเมืองอยูภ่ายใต้อํานาจการปกครองของซีฮัน่ ในบริเวณมณฑลยนูนาน ได้แก่ 
อําเภออีโ้จว (益州 Yìzhōu) ป่าวซาน(保山 Bǎoshān) ปู้ เหวย(不韦 Bùwéi) เป็นต้น จนถงึยคุ
ซีจิน้(西晋 Xījìn) ชาวผจูากเมืองหยง่ชางได้อพยพลงไปทางใต้ตัง้ถ่ินฐานอยูท่ี่เมืองเจิน้คงั (镇
康 Zhènkānɡ)  เฟ่ิงช่ิง (凤庆 Fènɡ qìnɡ) หลนิชาง (临仓 Líncānɡ) หลงัจากสมยัสยุและถงั 
มีบนัทกึพงศาวดารท่ีกลา่วถงึชาวผ ู แตใ่ช้อกัษรแตกตา่งกนัไป เชน่ ผเูหริน(濮人,蒲人 Púrén)  
พจ่ืูอ(扑子 Pūzǐ) ผจ่ืูอ (朴子 Pūzǐ) พ(ู扑 Pū) ผหูมา่น(蒲满 Púmǎn) เป็นต้น ในยคุนีก้ารตัง้
ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของชาวปลงักระจดักระจายกินบริเวณกว้างมาก  จนถึงสมยัถงัและซง่ ชาว “ผ”ู  ถกู
ปกครองโดยเมืองนา่นเจ้า (南诏 Nánzhào) และต้าหล่ี (大理 Dàlǐ)    ถงึสมยัหมิงมีการก่อตัง้
จงัหวดัซุน่หนิง (顺宁 Shùnnínɡ) ทางการได้แตง่ตัง้ให้ชาวผดูแูลหวัเมืองถู่จือ(土知 Tǔzhī) 
ตัง้แตบ่ดันัน้เป็นต้นมา ชาวผท่ีูเดมิอาศยัอยูบ่ริเวณเมืองนา่นเจ้าในมณฑลยนูนาน ได้พฒันา
เร่ือยมา ซึง่ปัจจบุนัรู้จกักนัในช่ือ “ชาวปลงั”  
 
ภาษา 
 ภาษาท่ีชาวปลงัพดู ช่ือวา่ ภาษาปลงั ภาษาจีนเรียกภาษาของชาวปลงัวา่ ปู้ หลา่ง (布朗

语 Bùlǎnɡyǔ) ตามทรรศนะของนกัวชิาการชาวจีน หล่ีต้าวหยง่ เน่ียซีเจิน และ ชิวเอ้อเฟิง  ใน
หนงัสือช่ือ 《布朗语简志 Bùlǎnɡyǔ Jiǎnzhì》“บนัทกึสงัเขปภาษาปู้ หลา่ง” (李道勇、聂

锡珍、邱鹗锋 Lǐ Dàoyǒnɡ、Niè Xīzhēn、Qiū Èfēnɡ:1986) จดัภาษาปลงัเป็นภาษา
ในตระกลูภาษาใหญ่ Austroasiatic (南亚语系 Nányà Yǔxì ภาษาจีนคํานีแ้ปลวา่ สาย
ตระกลูภาษาเอเชียใต้) ตระกลูภาษามอญเขมร (孟高棉语族 Mènɡ Gāomián yǔZú) แขนง
ภาษาปลงั (布朗语支 Bùlǎnɡ Yǔzhī) แตบ่างทฤษฎีก็จดัไว้เป็นแขนงภาษาว้า – เตอ๋อา๋ง (佤
德昂语支 Wǎ Dé’ánɡ yǔzhī) มีผู้พดูภาษานีร้าว 58,000 คน มีสําเนียงภาษาถ่ินสองถ่ิน คือ
ภาษาถ่ินปลงั (布朗方言 Bùlǎnɡ fānɡyán) กบัภาษาถ่ินอาระวา(คํานีเ้ป็นคําเรียกตามเสียง
อา่นภาษาจีนเขียนวา่ 阿尔佤方言 Ã’ěr wǎ fānɡyán  สว่นในเอกสารภาษาองักฤษเขียนวา่ 
A'erwa หรือ Awa) ภาษาถ่ินปลงัมีผู้พดูมากกวา่ภาษาถ่ินอาระวา กระจายตวัอยูบ่ริเวณเขต
ปกครองตนเองเผา่ไตสบิสองปันนา มณฑลยนูนาน (云南西双版纳傣族自治州 Yúnnán Xī

shuānɡbǎnnà Dǎi Zú Zìzhìzhōu) ในเขตพืน้ท่ีตําบลปู้ หลา่งซาน (布朗山 Bùlǎnɡ shān) 
ซีติง้(西定 Xīdìnɡ)ปาตา๋(八达 Bādá) ตา่ลัว่ (打洛 Dǎluò)  อําเภอเหมิงห่าย (勐海 Měnɡhǎ

i)     รวมไปถึงพืน้ท่ีของตําบลต้าเหมิ่งน่ง (大勐弄 Dàměnɡnònɡ) ของอําเภอจ่ิงหงด้วย สว่น
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ภาษาถ่ินอาระวา กระจายตวัอยูบ่ริเวณอําเภอหลานชาง ซวงเจียง และเจิน้คาง ซึง่เป็นพืน้ท่ีของ
เขตมณฑลยนูนานเช่นเดียวกนั ภาษาถ่ินทัง้สองมีความแตกตา่งกนัในเร่ืองระบบเสียง และคําศพัท์
เลก็น้อย  แตโ่ดยภาพรวมแล้วไมต่า่งกนัมากนกั  ยงัคงสื่อสารกนัรู้เร่ือง และด้วยเหตท่ีุอยูใ่กล้ชิด
กบัชาวไต ชาวว้า ชาวปลงัยงัสามารถพดูภาษาของชนเผา่ใกล้เคียงเหลา่นีไ้ด้ด้วย  
 ในหนงัสือช่ือ นานาภาษาในเอเชียอาคเนย์ ภาคท่ี 1: ภาษาตระกลูออสโตรเอเชียตกิและ
ภาษาตระกลูจีน-ธิเบต (สริุยา:2531)  ให้ข้อมลูการจดัแบง่ตระกลูภาษาปลงัวา่     ภาษาปลงัหรือ
ภาษาบลงั หรือภาษาปลูงั เป็นภาษาตระกลูออสโตรเอเชียตกิ กลุม่มอญ-เขมร สาขาปะหลอ่ง มีผู้
พดูทัง้สิน้ 37,200 คน พบในจีน 24,000 คน (พ.ศ. 2533) ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของยนูนาน ในสบิ
สองปันนา บางสว่นอยูร่่วมกบัชาวว้า ผู้พดูภาษานีม้กัใช้ภาษาไท ภาษาว้าหรือภาษาจีนได้ด้วย 
พบในพมา่ 12,000 คน (พ.ศ. 2537) ทางตะวนัออกของรัฐฉาน พบในไทย 1,200 คน ในอําเภอแม่
สาย จงัหวดัเชียงราย และในกรุงเทพฯ อตัราการรู้หนงัสือต่ํา อพยพมาจากสบิสองปันนาโดยเข้าไป
อยูใ่นพมา่ระยะหนึง่แล้วจงึเข้ามาไทยเม่ือ พ.ศ. 2517  มีสําเนียงท้องถ่ินอยา่งน้อย 7 สําเนียง คือ 
กอนตอย จงมอย สะแตง แพมยอง กอนมาก ปังโลชิ และกอนกาง   

 
 ประวัตศิาสตร์ 

ก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีนชาวปลงัมีถ่ินท่ีอยูอ่าศยัไมแ่น่นอนชดัเจน แต่
สามารถแบง่คร่าวๆได้สองบริเวณคือเขาปลงัเหมิ่งห่าย (勐海 Měnɡhǎi)ในสบิสองปันนา และ
บริเวณพืน้ท่ีเมืองซีติง้(西定 Xīdìnɡ) ตอ่ไปยงัเขตเมืองปาตา๋(巴达 Bādá)  ชาวปลงัในเขตเมือง
หลนิชาง(临沧 Líncānɡ)และเมืองซือเหมา(思茅 Sīmáo) ได้รับอิทธิพลจากชาวฮัน่และชนเผา่
อ่ืนท่ีเจริญกวา่ ทําให้สงัคมปลงัในบริเวณดงักลา่วนีพ้ฒันาไปมากกวา่บริเวณอ่ืน  เข้าสูร่ะบบ
สงัคมแบบศกัดนิาเจ้าของท่ีดนิ  

ชาวปลงัท่ีสบิสองปันนามีระบบการปกครองคล้ายกบัระบอบสงัคมนิยมในปัจจบุนั คณะ
ผู้บริหารหมูบ้่านมาจากกลุม่คนตา่งสายเลือด การผลติเคร่ืองมือ สร้างบ้านเรือน สร้างคอกสตัว์
จดัเป็นงานสว่นตวัภายในครอบครัว แตก่ารครอบครองท่ีดนิมีการจดัแบง่เป็นสามระบบคือ ท่ีดนิท่ี
เป็นสมบตัขิองครอบครัวบรรพบรุุษ  ท่ีดนิท่ีเป็นสมบตัขิองสาธารณะ และท่ีดนิเป็นของสว่นตวั 
ท่ีดนิท่ีเป็นสมบตัขิองครอบครัวคือสมบตัท่ีิเป็นมรดกสืบทอดมาแตบ่รรพบรุุษของตน ภาษาปลงั
เรียกวา่ “เจ๋ียกุ่น”  (戛滚 Jiáɡǔn) หมายถงึสมบตัท่ีิสร้างขึน้รวบรวมขึน้จากบรรพบรุุษ  ได้แก่ 
ท่ีดนิท่ีอยูร่อบๆบริเวณครอบครัวของตน ไมว่า่จะเป็นป่าไม้  ทุ่งหญ้า ถือเป็นสมบตัริวมของตระกลู  
โดยในฤดเูก็บเก่ียวของแตล่ะปี ผู้อาวโุสท่ีสดุในตระกลูจะทําหน้าท่ีแบง่ให้สมาชิกในครอบครัวโดย
ถือเอาการตัง้ครอบครัวใหมเ่ป็นเกณฑ์การแบง่  ผลผลติท่ีทําได้เป็นของตนเอง การครอบครอง
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ท่ีดนิในลกัษณะนีเ้ป็นเพียงการถือกรรมสทิธิใช้ท่ีดนิเทา่นัน้ ไมส่ามารถซือ้ขายกนัได้ ท่ีดนิใน์

บริเวณหมูบ้่านของชาวปลงัท่ีอยูห่่างไกลจากหมูบ้่านหรือจากครอบครัว ผู้ ท่ีมีกรรมสทิธิในท่ีดนินี ้์

คือกรรมการประจําเผา่  สมาชิกกรรมการประจําเผา่มีสทิธิใช้ท่ีดนิดั์ งกลา่ว  

ตอ่มาระบบการถือครองท่ีดนิของชาวปลงัพฒันาไปอีกขัน้ คือการสามารถถือครอง
กรรมสทิธิท่ีดนิเป็นของตนเอง์ ได้ ท่ีดนิท่ีเป็นท่ีนา ท่ีอยูอ่าศยั สวนชา สามารถซือ้ขายเปล่ียนมือถือ
ครองกรรมสทิธิได้ ผู้ มีฐานะร่ํารวยสามารถครอบครองท่ีดนิได้  การเลือกหวัหน้าหมูบ้่านแ์ ล
คณะกรรมการจะคดัเลือกจากผู้ ท่ีมีอํานาจทางเศรษฐกิจเหนือกวา่และมีกําลงัการผลติมากกวา่ 
ซึง่ในขณะนัน้คือชาวไตเป็นกลุม่คนท่ียิง่ใหญ่กวา่ชาวปลงัมาก ชาวไตจงึมีอํานาจในการควบคมุ
การเก็บภาษี และเกณฑ์แรงงาน แตผ่ลผลติการเกษตรของชาวปลงัในขณะนัน้ต่ํามาก ผู้ ท่ีมีอํานา
ทางเศรษกิจท่ีเหนือกวา่จงึมีสทิธิบีบบงัคบัซือ้ขายผลผลติ จํานองผลผลติ  สนิเช่ือในราคาท่ีต่ํามาก์

ชาวปลงัจงึอยูใ่นสภาพแร้นแค้น ยากจนไมมี่ทางลืมตาอ้าปากได้เลย ซํา้ร้ายกวา่นัน้เจ้าหน้าท่ีใ
รัฐบาลกวอ๋หมินตัง่ร่วมกบัผู้ นําหมูบ้่าน ผู้ มีฐานะระดบัสงูกดข่ีย่ํายี  ขดูรีดภาษีซํา้ซ้อน ย่ิงทาให้สภํ

ชีวิตและสงัคมของชาวปลงัตกต่ําย่ําแยก่วา่เดิ ม พืชหลกัท่ีชาวปลงัผลติได้แก ่ ข้า ว ข้าวโพ ด พ
ตระกลูถัว่ ชาและสําลี 

หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลมีนโยบายเปล่ียนแปลงระบบการถือครอง
ท่ีดนิแบบเดมิท่ีมีเจ้าของหลกัเป็นผู้ดแูลเก็บภาษี ขดูรีดประชาชน โดยจดัให้ชาวปลงักลบัไปใช้
ระบบการถือครองท่ีดนิแบบเดมิท่ีเคยมีมาคือการมีกรรมสทิธิในการใช้ท่ีดนิ ตัง้แตปี่ ์ 1956 เป็นต้น
มา ภายใต้ความช่วยเหลือและการปรับเปลี่ยนเร่ืองกรรมสทิธิท่ีดนิของรัฐบาล ทําให้เศรษฐกิจของ์

ชาวปลงัพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว มีการพฒันาระบบชลประทานหมูบ้่าน การพฒันาระบบการผลติ 
ผลผลติของชาวปลงักลายเป็นสนิค้าสง่ออกท่ีมีช่ือของจีน นัน่ก็คือ “ชาผเูออ่ร์” (普洱茶 Pǔ’ěr 

chá) ระบบการค้าขายในสงัคมชาวปลงัก็พฒันาไปอยา่งรวดเร็ว มีการก่อตัง้บริษัทการค้า ร้านค้า
ขึน้ในชมุชนปลงัมากมาย ผลผลติของชาวปลงัก็มีการพฒันาให้เป็นผลติภณัฑ์ท่ีทนัสมยั มีการ
ก่อตัง้ระบบการสาธารณสขุ การศกึษา ทําให้ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวปลงัดีขึน้ และทดัเทียมกบั
ชนเผา่อ่ืน  

ศิลปวัฒนธรรม 

เม่ือความเป็นอยูดี่ขึน้ ชาวปลงัสามารถพฒันาความคดิในเร่ืองวฒันธรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตน ไมว่า่จะเป็นศลิปะ วรรณกรรม ชาวปลงัมีวรรณกรรมท่ีเป็นกลอนมขุปาฐะ  
ถ่ายทอดเร่ืองราวอนังดงามสืบทอดตอ่กนัมาหลายชัว่อายคุน แตอ่ยา่งไรก็ตาม ด้วยเหตท่ีุเคยตก
อยูภ่ายใต้การครอบงําของกลุม่ชนท่ีใหญ่กวา่อยา่งชาวไต วฒันธรรมการร้องรําก็ได้รับอิทธิพลมา
จากวฒันธรรมของชาวไตไมน้่อย เคร่ืองดนตรีประจําเผา่คือพิณสามสาย ชาวปลงัท่ีมีภมูิลําเนา
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แถบภเูขามีความสามารถในการเต้นรําได้อยา่งสนกุสนาน การเต้นรําท่ีถือเป็นเอกลกัษณ์อยา่ง
หนึง่ของชาวปลงัคือ การรํามีด (刀舞 Dāo wǔ) การเต้นรําแสดงถึงความเข้มแข็งมีพลงั  หนุ่ม
สาวชาวปลงัชอบเต้นรําแบบล้อมกนัเป็นวงเรียกวา่ รําวง (圆圈舞 Yuánquān wǔ) การระบํารํา
ร้องของชาวปลงัจะจดัขึน้ในงานเทศกาล หรือพิธีสําคญัๆ เช่น  งานแตง่งาน  

 
รป ู 9 

 

ชีวิตความเป็นอย่ ู  

การแตง่กายของชาวปลงัท่ีอาศยัอยูก่ระจดักระจายมีความแตกตา่งกนับ้าง แตล่กัษณะ
เดน่คล้ายๆกนัคือ สวมเสือ้คล้ายเชิต้แขนสัน้ไมมี่ปกและสวมกางเกงขากว้างสีดํา ใช้ผ้าดําพนั
ศีรษะ นอกจากนีย้งันิยมสกัลวดลายตามร่างกาย  สว่นการแตง่กายของสตรีคล้ายคลงึกบัชาวไต  
คือสวมเสือ้แขนกระบอกไมมี่ปก  นุ่งผ้าถงุสีแดง สีดําหรือสีเขียว เกล้าผมแล้วพนัผ้ารอบศีรษะ 
สว่นชาวปลงัท่ีอาศยัอยูท่ี่เมืองจ่ิงตง(景东 Jǐnɡdōnɡ) สว่นใหญ่แตง่กายเหมือนชาวฮัน่  

อาหารหลกัของชาวปลงัคือข้าว ผสมกบัข้าวโพดและอาหารจําพวกถัว่ตา่งๆ รู้จกัทําเหล้า
หมกัจากข้าว สตรีชาวปลงัชอบเคีย้วหมาก เพราะจะทําให้ฟันกลายเป็นสีดําจะถือวา่สวยงามมาก  
ชาวปลงัก่อสร้างบ้านเรือนด้วยไม้ไผ ่ แบง่เป็นชัน้บนกบัชัน้ลา่ง ชัน้บนเป็นท่ีอยูอ่าศยัและชัน้ลา่ง
เป็นคอกเลีย้งสตัว์  

 

 

 



 
 
 

19 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

การแตง่งานของชาวปลงัจะแตง่งานกบัคนตา่งสายตระกลูกนั และมีสามีภรรยาคนเดียว  
หนุ่มสาวชาวปลงัสามารถพบรักกระทัง่แตง่งานได้อยา่งอิสระ แตก็่มีบ้างท่ีการแตง่งานพอ่แมเ่ป็น
ผู้จดัการให้อยา่งเสร็จสรรพ  

ชาวปลงัภเูขายงัคงยดึถือสายตระกลูตามสายแมอ่ยู ่  การตัง้ช่ือของลกูยดึสายสกลุตาม
แม ่ทารกแรกเกิดครบสามเดือนจะทําพธีิตัง้ช่ือ เพศชายกําหนดให้มีคําวา่ 岩 Yán ไว้หน้า สว่น
เพศหญิงให้มีคําวา่ 伊 Y ī ไว้หน้า พยางค์ตอ่มาตัง้เป็นช่ือลกู จากนัน้ใช้คําท่ีเป็นช่ือของแม่
ตอ่ท้ายไว้หลงัช่ือใหมข่องลกู         

 งานศพของชาวปลงัในทกุท้องท่ีคล้ายคลงึกนั เม่ือมีคนตายจะนิมนต์พระมาสวดสง่
วิญญาณ ครบสามวนัจงึเคล่ือนศพไปฝังยงัสสุานท่ีแบง่แยกเป็นสว่นตวัของแตล่ะสายตระกลู ผู้ ท่ี
ตายโดยวิธีไมป่กต ิเชน่  อบุตัเิหต ุถกูฆา่จะทําพิธีศพโดยการเผา  

ชาวปลงัในอดีตนบัถือศาสนาพทุธ นิกายหินยาน บชูาผีบรรพบรุุษ มีพิธีสําคญัทางศาสนา
เช่น  เทศกาลออกพรรษา เทศกาลเข้าพรรษา เทศกาลตกับาตร เทศกาลก่อกองทราย 
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5. 布依族  ชนกลุ่มน้อยเผ่าป้อีู  (ปเยยู ) Bouyei ethnic minority group 
 

  
รป ู 10 รป ู 3 

   

ถิ่นที่อย่ ู
ภาษาจีนเรียกชนกลุม่น้อยนีว้า่ ปู้ อี (布依族 Bùyī Zú)   ในภาษาไทยปรากฏช่ือ

เรียกวา่ “ปเูยย” ในภาษาองักฤษปรากฏช่ือเรียกวา่ Bouyei , Puyi , Buyei , Buyi สว่นภาษาเขียน
ของชาวปเูยยเรียกตวัเองวา่ Buxqyaix มีกลุม่ใหญ่ตัง้ถ่ินฐานอยูท่ี่มณฑลกุ้ยโจว ในเขตปกครอง
ตนเองเฉียนหนาน(黔南 Qiánnán) เฉียนซีหนาน(黔西南 Qiánxīnán) เผา่ปเูยยและเผา่
เหมียว(布依族苗族自治州 Bùyī Zú Miáo Zú zìzhìzhōu) ในเขตเมืองอานซุน่(安顺 

Ānshùn) และเมืองกุ้ยหยาง(贵阳 Guìyánɡ)  นอกจากนีย้งัมีบางสว่นกระจดักระจายอาศยัอยู่
ในบริเวณเขตปกครองตนเองเฉียนตงหนาน เผา่เหมียวและเผา่ต้ง (黔东南苗族侗族自治州 

Qiándōnɡnán Miáo Zú Dònɡ Zú zìzhìzhōu)   อําเภอถงเหริน (铜仁 Tónɡrén) ของ
เมืองจนุอี ้(遵义市 Zūnyì)  อําเภอปีเ้จ๋ีย     (毕节 Bìjié)ของเมืองลิว่ผานสุย่ (六盘水 Liùpá

nshuǐ) และเมืองหลวัผิง (罗平 Luópínɡ) ของมณฑลยนูนาน เมืองหนิงหนาน (宁南 Nínɡná

n) และเมืองฮุย่หล่ี (会理 Huìlǐ) ของมณฑลเสฉวน  จากการสาํรวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 
ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่ปเูยยมีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 2,971,460  คน 

 
ภาษา 

ตามทรรศนะของนกัวิชาการจีน ในหนงัสือช่ือ จารึกสงัเขปภาษาปู้ อี《布依语简志 Bù

yī yǔ Jiǎnzhì》ของผู้ เขียนช่ือ ยว่ีชุ่ยหรง (喻翠容Yù Cuìrónɡ:1980) เรียกช่ือภาษาของ
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ชนเผา่นีว้า่ ปู้ อี (布依 Bùyī) จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต สาขาจ้วง-ต้ง แขนงจ้วง-ไต  เป็น
ภาษาท่ีมีความใกล้ชิดกบัภาษาจ้วงมาก ภาษาจ้วงสําเนียงเหมือนกนักบัภาษาปเูยยท่ีพดูกนัใน
ตําบลวัง่โม ่ (望漠 Wànɡmò)  เช่อเฮิง (册亨Cèhēnɡ)  ตูซ๋าน  (独山 Dúshān) อานหลง(安龙

Ānlónɡ) และตําบลซิง่อี ้ (兴义 Xìnɡyì) ด้วยประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน ชาวปเูยยอพยพโยก
ย้าย และขยายถ่ินท่ีอยูอ่าศยัไปมาในเขตประเทศจีนตอนใต้ เม่ือแยกกนัอยูเ่ป็นเวลานาน ประกอบ
กบัอิทธิพลของภาษาของชนเผา่ข้างเคียงทําให้ภาษาปเูยยเกิดเป็นสําเนียงภาษาถ่ินขึน้ นกั 
ภาษาศาสตร์จีนได้แบง่สําเนียงภาษาถ่ินปเูยยออกเป็นสามพืน้ท่ี หรือสามถ่ิน ดงันี ้   

1) ภาษาปเยยถิ่นที่หน่ึงู  (第一土语区 Dìyī tǔyǔ qū) เรียกช่ือวา่ภาษาถ่ิน 
เฉียนหนาน  (黔1

南qiánnán) พดูครอบคลมุบริเวณพืน้ท่ีหลายอําเภอ ได้แก่อําเภอวัง่หมวั(望谟 

Wànɡmó) เช่อเฮิง(册亨Cèhēnɡ) อานหลง(安龙 Ãnlónɡ) เจินเฟิง (贞丰Zhēnfēnɡ) ซิง่
อี(้兴义Xìnɡyì) ซิง่เหริน(兴仁Xìnɡrén) หลวัเตีย้น(罗甸Luódiàn) ผิงถาง(平塘Pínɡ

tánɡ) ตูซ๋าน(独山Dúshān) ล่ีโป(荔波Lìbō) และสว่นหนึง่ของอําเภอฮุย่สุย่  (惠水Huì

shuǐ) 

2) ภาษาปูเยยถิ่นที่สอง  (第二土语区Dì èr tǔyǔ qū) เรียกช่ือวา่ภาษา 
ถ่ินเฉียนจง (黔中qián zhōnɡ) พดูครอบคลมุบริเวณพืน้ท่ีเขตและอําเภอตา่งๆดงันี ้  เขตกุ้ย
หยางฮวา(贵阳花Guìyánɡhuā) อําเภอกุ้ยติง้(贵定Guìdìnɡ) หลงหล่ี (龙里lónɡlǐ) 

อานซุน่ (安顺ānshùn)  ผิงป้า (平坝pínɡbà)และบางสว่นของอําเภอฮุ่ยสุย่ (惠水huìshu

ǐ) และฉางซุน่(长顺chánɡshùn) 
3) ภาษาปเยยถิ่นที่สามู   (第三土语区Dì sān tǔyǔ qū)  เรียกช่ือวา่ภาษา 

ถ่ินเฉียนซี (黔西qiánxī) พดูครอบคลมุบริเวณพืน้ท่ี อําเภอตา่งๆดงันี ้เจิน้หนิง (镇宁Zhènnín

ɡ)กวานหลิง่ (关岭Guānlǐnɡ)ฉิงหลง (晴隆Qínɡlónɡ) ลิว่จือ (六枝Liùzhī) ผานเซ่ียน 
(盘县Pánxiàn) และสุย่เฉิง (水城Shuǐchénɡ)  

ประวัตศิาสตร์ 

นกัวชิาการสว่นใหญ่เช่ือกนัวา่ ชาวปเูยยสืบเชือ้สายมาจากบรรพบรุุษชาวร้อยเผา่ท่ีช่ือวา่ 
“ป่ายเยว”่( 百越 Bǎiyuè) ชาวปเูยยมีช่ือเรียกตวัเองหลายช่ือแตกตา่งกนัไปตามท้องท่ี เชน่ ปู้ อี  
(布依 Bùyī) ปู้ หยา่อี (布雅伊 Bùyǎyī) ปู้ จ้ง(布仲 Bùzhònɡ)  ปู้ หราว (布饶 Bùráo)  ปู้ มา่น
(布曼 Bùmàn)  ในบนัทกึสมยัโบราณของจีนมีคําเรียกชนกลุม่นีห้ลายช่ือ เชน่  เหลียว (僚 Liáo) 
หมาน (蛮 Mán)  จ่งเจีย (仲家 Zhònɡjiā) หล่ีเหลียว (俚僚 Lǐ Liáo)  หมานเหลียว (蛮僚     

                                                 
1  คําว่า เฉียน (黔 Qián  ) เป็นช่ือย่อของมณฑลกุ้ยโจว  การแบ่งภาษาถ่ินของภาษาปเูยยตามพืน้ท่ีนีแ้บ่งเป็น เฉียนหนาน (黔南 Qiánnán) ก็คือ กุ้ยโจวใต้  เฉียนจง 

(黔中 Qián zhōnɡ) ก็คือ กุ้ยโจวกลาง และ เฉียนซี  (黔西 Qiánxī) ก็คือ กุ้ยโจวตะวนัตก   
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Mán Liáo) อ๋ีเหลียว(夷僚 Yí Liáo)เป็นต้น จากการวเิคราะห์ช่ือเรียกชาวปเูยยทัง้อดีตและ
ปัจจบุนั รวมทัง้ถ่ินท่ีอยูพ่บวา่ ชาวปเูยยมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดร่วมเชือ้สายกบัชาวจ้วง (壮 族

Zhuànɡ  Zú) ตัง้แตส่มยัเวย่จิน้หนานเป่ย (魏晋南北 Wèi Jìn Nán Běi) ถึงสมยัถงั รวม
ชาวปเูยยและชาวจ้วงเป็นกลุม่เดียวกนัเรียกช่ือวา่หล่ีเหลียว (俚僚 Lǐ Liáo) หมานเหลียว(蛮
僚 Mán Liáo) และอ๋ีเหลียว(夷僚 Yí Liáo) หลงัยคุห้าราชวงศ์(五代 Wǔdài) เรียกชาวปเูยย
วา่ จ้งเจีย (仲家 Zhònɡjiā) ในสมยัซง่ เรียกชาวจ้วงวา่ “ถง” (僮 Tónɡ) ซึง่เป็นเสียงเดียวกนั
กบัคําท่ีเรียกชาวปเูยย เพียงแตเ่ขียนตา่งกนัเท่านัน้ จากนัน้มาชนเผา่เดียวกนัแตอ่ยูต่า่งถ่ินกนันี ้
ด้วยเหตท่ีุแยกออกจากกนัเป็นเวลานาน ทําให้วฒันธรรมประเพณีจงึตา่งฝ่ายตา่งสร้างเอกลกัษณ์
เฉพาะตน  กระทัง่แบง่ออกเป็นชนกลุม่น้อยสองกลุม่ในท่ีสดุ  นอกจากนีย้งัมีอีกกระแสหนึง่เช่ือวา่
ชาวปเูยยสืบเชือ้สายมาจากบรรพบรุุษช่ือ ป่ายผ(ู百濮 Bǎipú) และยงัมีบางฝ่ายเช่ือวา่ชาวปเูยย
คือชนชาตเิยห่ลาง(夜郎 Y è l á n ɡ) เพราะในปลายสมยัจ้านกวอ๋ ประเทศเยห่ลางได้เข้ามา
ครอบครองดนิแดนท่ีเป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวปเูยยในปัจจบุนั  

การขดุค้นทางประวตัศิาสตร์ในบริเวณถ่ินท่ีอยูข่องชาวปเูยยพบไถ จอบ เสียม พลัว่ ท่ีทํา
ด้วยโลหะสําริดและเหลก็ท่ีใช้สําหรับการเกษตรและทํานา ซึง่ตรงกบัพงศาวดารประวตัศิาสตร์
ของจีนท่ีช่ือ ส่ือจี《้史记》Shǐjì ท่ีบนัทกึเอาไว้เก่ียวกบัป่ินปักผมเหลก็และไถของชาวเยห่ลาง 
ซึง่มีลกัษณะตรงกนั แสดงให้เห็นวา่ชาวปเูยยเป็นกลุม่ชนท่ีรู้จกัการปลกูข้าวมาแตโ่บราณกาล
แล้ว ในสมยัถงั จกัรพรรดจิงหยวนได้สถาปนาเมืองจีหมี (羁縻 Jīmí) ขึน้ท่ีบริเวณถ่ินฐานของ
ชาวปเูยย โดยใช้ชาตพินัธุ์ของประชาชนเป็นเกณฑ์ในการแบง่ 

ต้นราชวงศ์หมงิและชิงเกิดระบบหวัหน้าชนเผา่ขึน้  หวัหน้าเผา่มีกรรมสทิธิท่ีดนิในบริเวณ์

ท่ีตนปกครอง รวมทัง้มีสทิธิปกครองชาวเมืองในบริ์ เวณของตน ในสมยันัน้หวัหน้าเผา่กดข่ีแรงงาน
และขดูรีดประชาชน อีกทัง้ยงัมีการใช้กฎการควบคมุท่ีดนิตอ่ชาวปเูยยด้วย มีการเกณฑ์ประชากร
และทหารเพ่ือทํานาเก็บเก่ียวผลผลติสง่ให้รัฐ ตอ่มาบริเวณนีเ้ปล่ียนแปลงระบบการถือครองท่ีดนิ
มาเป็นเจ้าของท่ีดนิถือกรรมสทิธิ ตัง้แตป่ลา์ ยราชวงศ์หมิงจนถึงต้นราชวงศ์ชิง ระบบเศรษฐกิจ
สงัคมของชาวปเูยยพฒันาไปในทางท่ีดีขึน้ การครอบครองควบคมุประชาชนและท่ีดนิของหวัหน้า
เผา่เกิดมีการเปล่ียนแปลง จํานวนประชากรเพิ่มมากขึน้  เร่ิมมีการเช่าท่ีนาและการซือ้ขายท่ีนา
เกิดขึน้ หวัหน้าเผา่ท่ีแตเ่ดมิเคยเป็นผู้กมุอํานาจ เคยเป็นผู้ควบคมุและขดูรีดผลผลติจากประชาชน
ก็เร่ิมตกต่ําและข้นแค้นขึน้เพราะเก็บผลผลติจากประชาชนไมไ่ด้  ในท่ีสดุก็ขายท่ีดนิท่ีเคยมีให้กั
ชาวฮัน่ จนถงึสมยัจกัรพรรดยิงเจิง้แหง่ราชวงศ์ชิงมีนโยบายเอาท่ีดนิกลบัมาเป็นของรัฐ ระบบถือ
กรรมสทิธิท่ีดนิและตวัประชากรขอ์ งหวัหน้าเผา่หมดไป นบัแตน่ัน้มาระบบเศรษฐกิจของชาวปเูยย
จงึพฒันาขึน้เร่ือยๆ 
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เศรษฐกิจสงัคมของชาวปเูยยเร่ิมพฒันาก้าวหน้าขึน้มากในสมยัฉินและฮัน่ โดยเฉพาะ
วิวฒันาการด้านการเกษตร  อนัเป็นผลมาจากการพฒันาระบบสงัคมแบบศกัดนิาในสมยัฮัน่
นัน่เอง ชนเผา่ปเูยยถกูปกครองด้วยระบบการปกครองแบบประเทศพนัธมิตรและระบบหวัหน้า
เผา่มาโดยตลอด จนกระทัง่ถึงปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิงววิฒันาการทางการเกษตรของ
ชาวปเูยยพฒันาขึน้ไปอีกขัน้ เช่น จอบเสียมท่ีเคยใช้แบบขนาดเลก็และนํา้หนกัเบากลบัเปล่ียนม
เพิ่มนํา้หนกัมากขึน้  ขนาดยาวและใหญ่ขึน้  การกระเทาะเปลือกข้าวเดมิใช้วิธีตํา  การนวดข้าวใช
ไม้ทบุ พฒันามาเป็นการนวดแบบฟาดข้าว ทําให้กําลงัการผลติสงูขึน้ ผลผลติท่ีได้ก็มีจํานวนมาก
ขึน้ นอกจากนีช้าวปเูยยในพืน้ท่ีเมืองหลวัเตีย้น (罗甸 Luódiàn) อานหลง (安龙 Ānlónɡ) ผิง
ถาง(平塘 Pínɡtánɡ) ยงัรู้จกัวธีิการชลประทานโดยใช้กงัหนัวิดนํา้ เม่ือเทคนิคการทําการเกษต
ก้าวหน้า ได้ผลผลติดีขึน้ ชาวบ้านมีฐานะดีขึน้ นําไปสูก่ารเกิดระบบการถือครองกรรมสทิธิท่ีดนิ์

ขึน้  หลงัจากปี 1840 สงครามฝ่ินจบลง ระบบกษัตริย์ครอบคลมุบริเวณเฉียนหนาน(黔南 Qián 

nán) ระบบศกัดนิาในกลุม่ชนปเูยยก็คอ่ยๆลม่สลายไป เกิดเป็นระบบสงัคมกึง่อาณานิคมกึ่งศกัด-ิ
นา  ด้วยความกดดนัของระบบกษัตริย์และระบบศกัดนิานี ้ ทําให้ชาวปเูยยตกอยูใ่นภาวะยากจน
ข้นแค้น นบัตัง้แตเ่ร่ิมมีการรวมประเทศ ชาวปเูยยต้องเผชิญกบัความโหดร้ายของระบบกษัตริย์ 
ระบบศกัดนิา และระบบเจ้าขนุมลูนาย ชีวิตของชาวปเูยยตกอยูใ่นสภาพผู้ถกูกระทํา ยิง่ทวีความ
ลําบากอยา่งแสนสาหสั ไมมี่สถานภาพและสทิธิใดๆทางการเมือง การพฒันาระบบเศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรมของชนเผา่หยดุชะงกั จนถึงปี 1944 กองทพัทหารญ่ีปุ่ นรุกราน บริเวณ
เฉียนหนานซึง่เป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวปเูยยสว่นใหญ่ก็ถกูย่ํายีฆา่ล้างเผ่าพนัธุ์   หลงัจากปี 1945 
รัฐบาลกวอ๋หมินตัง่มีนโยบายควบคมุและตอ่ต้านชนกลุม่น้อยอยา่งรุนแรง และไมย่อมรับการมีอยู่
ของชนเผา่ปเูยย 

หลงัการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน  มีนโยบายเก่ียวกบัการปฏิวตัวิฒันธรรม
มากมาย ล้มล้างระบบศกัดนิา  ล้มล้างระบบการปกครองแบบกดข่ีประชาชน และเร่ิมมีการ
สนบัสนนุอตุสาหกรรมในแตล่ะภาคสว่น ทัง้ในระดบัครัวเรือนจนถงึระดบัตําบลและจงัหวดั   ด้วย
นโยบายเก่ียวกบัชนกลุม่น้อยของรัฐบาลใหมนี่เ้อง รัฐบาลได้สถาปนาบริเวณถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของ
ชาวปเูยยให้เป็นเขตปกครองตนเองชนกลุม่น้อยเผา่ปเูยยขึน้หลายแหง่ ดงันี ้ 

  ปี 1956 ก่อตัง้เขตปกครองตนเองชนกลุม่น้อยเผา่ปเูยยและเหมียวท่ีเมืองเฉียนหนาน (黔
南布依族苗族自治州 Qiánnán Bùyī Zú Miáo Zú zìzhìzhōu)  

ปี 1963 ก่อตัง้อําเภอปกครองตนเองชนกลุม่น้อยเผา่ปเูยยและเหมียวท่ีเมืองเจิน้หนิง (镇
宁布依族苗族自治县 Zhènnínɡ Bùyī Zú Miáo Zú zìzhìxiàn)  

ปี 1982 ได้ก่อตัง้เขตปกครองตนเองเผา่ปเูยยขึน้ท่ีเฉียนซีหนาน (黔西南布依族自治

州 Qiánxīnán Bùyī Zú zìzhìzhōu) และอําเภอปกครองตนเองชนกลุม่น้อยเผา่ปเูยยและ
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เหมียวเมืองกวานหลิง่ (关岭布依族苗族自治县 Guānlǐnɡ Bùyī Zú Miáo Zú zìzhì

xiàn)  
การก่อตัง้เขตปกครองตนเองชนกลุม่น้อยตามนโยบายของรัฐท่ีสนบัสนนุการให้สทิธิชนกลุม่

น้อยมีอํานาจทางการเมืองและอํานาจการปกครองตนเองเกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม ปัจจบุนัสงัคม
ชาวปเูยยเปล่ียนแปลงไปกวา่เดมิมาก  ก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน ชนเผา่ปเูยยไมมี่
ผลผลติทางอตุสาหกรรมใดๆเลย แตห่ลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีนชาวปเูยยเร่ิมมีการ
สร้างงานอตุสาหกรรมมากมาย เชน่ อตุสาหกรรมเหลก็ เคมี วสัดกุ่อสร้าง พลาสตกิ หนงั นํา้ตาล
เหล้า ยาสบู การพิมพ์ เคร่ืองไฟฟ้า ทอผ้า การประมง ยาง เป็นต้น อตุสาหกรรมการผลติเหลา่นี ้
เกิดขึน้จากฝีมือของชาวปเูยยภายใต้การสนบัสนนุของรัฐบาล ผลติภณัฑ์ อตุสาหกรรม นอกจาก
จะจําหนา่ยและใช้ภายในประเทศแล้ว ยงัสง่ออกขายยงัตา่งประเทศสร้างรายได้และการพฒันา
ให้กบัชาวปเูยยเป็นอยา่งมาก ปัจจบุนั เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมในพืน้ท่ีอาศยัชาว
เผา่ปเูยย  รัฐบาลสนบัสนนุการก่อสร้างระบบจราจรมากมาย  เชน่  การสร้างสนามบนิท่ีเมืองกุ้ย
หยาง การสร้างโรงเรียน วทิยาลยั มหาวิทยาลยัตลอดจนโรงพยาบาลเพ่ือสง่เสริมการศกึษาและ
สขุภาพท่ีดีของชาวปเูยย  

 

ศิลปวัฒนธรรม 
นบัร้อยปี พนัปีท่ีผา่นมา แม้ชีวิตของชาวปเูยยจะผา่นความทกุข์ยากลําบากมามาก

เพียงใด แตก่ารสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมอนังดงามของชนเผา่ก็มไิด้ขาดหายหรือสญูสลายไป
แตอ่ยา่งใด วรรณกรรมมขุปาฐะไมว่า่จะเป็น เพลงกลอน นิทาน เทพนิยาย สภุาษิตคําพงัเพย 
ปริศนาคําทายยงัคงสืบทอดมาถึงปัจจบุนั โดยเฉพาะการร้องเพลงของชาวปเูยยมีเอกลกัษณ์ท่ี
โดดเดน่ ท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ได้แก่  เพลงโบราณ เพลงเลา่เร่ือง  เพลงรักและการเกีย้วพาราสี เพลง
เหล้า(เพลงท่ีร้องรําเพ่ือเฉลมิฉลองในงานร่ืนเริง) และเพลงงาน (เพลงร้องในเวลาทํางานจําพวก
เพลงลงนา เพลงเก่ียวข้าว)  การร้องเพลงของชาวปเูยยมีหลายแบบ ได้แก่ การร้องโต้ตอบชาย
หญิง การร้องเพลงหมู ่ การร้องแบบประสานเสียง การร้องแบบประสานเสียงมีสองแบบคือ การ
ร้องประสานเสียงเพลงเอก ใช้ในงานพิธีท่ีสําคญัๆ เชน่ การแตง่งาน งานศพ ทว่งทํานองฟังดู
อกึทกึ  โออ่า่ และศกัดสิทิธิ  สว่นการร้องประสานเสียงแบบเพลง์ ์ โท ใช้ร้องในงานเทศกาลร่ืนเริง
ยามราตรี การร้องเกีย้วพาราสีของหนุ่มสาว  ทว่งทํานองนุ่มนวล แผว่พลิว้  แตแ่ฝงความสดใส
ชวนให้ลุม่หลงอยูใ่นที  การขบัร้องเพลงของชาวปเูยยไมไ่ด้ร้องเปลา่ แตมี่ดนตรีประกอบสร้าง
ความไพเราะน่าฟังอยา่งยิ่ง เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ได้แก่  ป่ี พิณวงเดือน ขลุย่ โหมง่เลก็  กลองเหลก็ 
สําหรับกลองเหลก็นีเ้ป็นกลองท่ีใช้ในพิธีสําคญัๆของชาวปเูยย จะตีกลองนีไ้ด้ในพธีิท่ียิง่ใหญ่และ
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สําคญัเท่านัน้ เช่น  พิธีแตง่งาน งานศพ และคนธรรมดาไมส่ามารถตีกลองนีไ้ด้ จะต้องเป็นผู้ มีวิชา 
ในพิธีกรรมตา่งๆ ผู้ ตีกลองคือพอ่ครู หรือหมอผีท่ีเป็นหวัหน้าหลกัในการทําพิธี   

ชีวิตความเป็นอย่ ู  
บ้านเรือนของชาวปเูยยสร้างอยูต่ามพืน้ท่ีราบลุม่ริมนํา้  สร้างเป็นเรือนไม้สองชัน้  ชัน้บนเป็

ท่ีอยูอ่าศยั ชัน้ลา่งเป็นท่ีเลีย้งสตัว์หรือเก็บฟืนหรือฟาง 
การแตง่กายของชาวปเูยยดเูรียบง่ายแตส่งูสง่และสง่างาม ชายชาวปเูยยสวมเสือ้เชิต้ไมมี่

ปก แขนสัน้หรือยาว สีฟ้าออ่น โพกศีรษะเป็นรูปเหล่ียม  สตรีสวมเสือ้แขนยาวไมมี่ปก คลมุทบั
ด้วยเสือ้กัก๊ กางเกงขายาว หรือชดุเหมือนเสือ้กัก๊ยาวคลมุกางเกงแล้วคาดเข็มขดัผ้า โพกศีรษะ
เป็นทรงเหล่ียม ในงานพิธีสําคญัๆ ประดบัประดาเสือ้ผ้าด้วยเคร่ืองเงิน  

ชาวปเูยยยดึถือการมีสามีภรรยาเดียว   สามารถแตง่งานในเครือญาตกินัได้ เชน่  พ่ีสาว
พอ่แตง่งานกบัพ่ีชายแมไ่ด้ แตญ่าตใิกล้ชิดไมแ่ตง่งานกนั การพบปะเลือกคูข่องหนุ่มสาวในงาน
เทศกาล หรือวา่งพกัจากการทํางานจะมารวมตวักนัร้องเพลง ฝ่ายหญิงจะเตรียมสร้อยท่ีร้อยเอง
ไว้ตดิตวั เม่ือเจอชายหนุ่มท่ีถกูใจก็จะโยนสร้อยนัน้ให้  หากฝ่ายชายตกลงก็จะพากนัออกไปในป่า
เขาสองตอ่สองท่ีไมห่่างไกลจากกลุม่ แล้วร้องเพลงโต้ตอบกนั แตด้่วยวฒันธรรมในสงัคมศกัดนิา 
การครองรักจนถึงแตง่งานอยูกิ่นชัว่ชีวิตของคูรั่กชาวปเูยยเป็นไปได้คอ่นข้างลําบาก เพราะผู้คนให้
ความสําคญักบัฐานะทางสงัคมและฐานะทางเศรษฐกิจมาก การเลือกคูแ่ตง่งานต้องดฐูานะให้
เหมาะสมกนัพอ่แมจ่งึจะยอมรับ บางครัง้การเลือกคูแ่ตง่งานก็ถกูจดัการโดยพอ่แมม่าตัง้แตล่กูยงั
ไมเ่กิดเลยก็มี  หญิงเม่ือแตง่งานแล้วไมนิ่ยมย้ายไปพํานกับ้านสามี บางท้องท่ีถึงขัน้ถือเป็นธรรม
เนียมเลยก็มี  

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  
พิธีงานศพของชาวปเูยยในปัจจบุนัใช้วธีิบรรจใุนโลงศพ แล้วเชิญหมอผีมาทําพิธีเบกิทาง 

และมีการเชือดคอววัเพ่ือเซน่ดวงวิญญาณ ชาวปเูยยเรียกพธีินีว้า่ “ตา่กา” (打嘎 Dǎɡā)  
ในช่วงก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวปเูยยนบัถือผี เทพยดา และผี

บรรพบรุุษ นอกจากนีมี้บางสว่นนบัถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลคิ และนบัถือพระเยซ ู 
เทศกาลสําคญัถือเอาตามเทศกาลของชาวฮัน่ เช่น  ตรุษจีน เทศกาลบะจ่าง  เทศกาลไหว้

พระจนัทร์ นอกจากนีย้งัมีเทศกาลประจําเผา่ เช่น  วนัท่ีแปดเดือนส่ี (四月八 Sì yuè bā) หรือ
เรียกวา่ เทศกาลเทพเจ้าววั เทศกาลนีช้าวปเูยยจะทําข้าวหลามหรือข้าวต้มมดัท่ีทําด้วยข้าว
เหนียวไหว้บรรพบรุุษและให้ววักิน ยงัมีอีกเทศกาลหนึง่ท่ีถือเป็นเทศกาลย่ิงใหญ่และสําคญัมาก
ของชาวปเูยย คือเทศกาลวนัท่ีหกเดือนหก (六月六 Liù yuè liù) เทศกาลนีช้าวปเูยยเรียกวา่ 
เกิง้เจียง (更将 Gènɡjiānɡ) เป็นเทศกาลไหว้เทพเจ้าท่ีถือเป็นเทพผู้สร้างชาวปเูยย 
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8. 傣族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าไต    Dai ethnic minority group 
 

  
รป ู 12 รป ู 4 

 

ถิ่นที่อย่ ู

ชาวไตอาศยัอยูใ่นมณฑลยนูนาน(云 南 Y ú nn á n) ในบริเวณเขตปกครองตนเองเผา่ไต     
สบิสองปันนา (西双版纳 Xīshuānɡbǎnnà) เขตปกครองตนเองเผา่ไตเผา่จ่ิงโพ(景颇族自治

区  Jǐnɡpō Zú zìzhìqū) เมืองเตอ๋หง(德宏 Déhónɡ) อําเภอปกครองตนเองเผา่ไต เผา่ว้า    
(傣族佤族自治县 Dǎi Zú Wǎ Zú zìzhìxiàn) เมืองเก๋ิงหมา่(耿马 Gěnɡmǎ) อําเภอ
ปกครองตนเองเผา่ไตเผา่ลาหู่ (傣族拉祜族自治县 Dǎi Zú Lāhù Zú zìzhìxiàn) เมือง
เมิ่งเหลียน(孟连 Mènɡlián) และมีกระจดักระจายอยูต่ามเมืองอ่ืนๆ อีกกวา่ 30 เมือง ในมณฑล
ยนูนาน เช่น  ซนิผิง(新平 Xīnpínɡ) หยวนเจียง(元江 Yuánjiānɡ) จินผิง (金平 Jīnpínɡ) 
เป็นต้น ชาวไตตัง้บ้านเรือนอยูต่ามบริเวณเขตร้อนท่ีราบหบุเขา จากการสํารวจจํานวนประชากร
ครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่ไตมีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 1,158,989  คน   

 
ภาษา 

ภาษาท่ีชาวไตพดูเรียกวา่ “ภาษาไต” (傣语 Dǎi yǔ) ออกเสียงตามอกัษรจีนวา่ “ไต”่ 
ตามทรรศนะของนกัวิชาการจีน ในหนงัสือช่ือ “สงัเขปภาษาชาวต้ง - ไถ” (侗台语族概论 Dònɡ 

Tái yǔzú Gàilùn)  ของผู้ เขียนช่ือ เหลียงหม่ิน และ จางจวินหรู (梁敏，张均如 Liánɡ Mǐ

n，Zhānɡ Jūnrú: 1996)  จดัภาษาไตอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต (汉藏语系  Hàn Zànɡ  
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yǔxì) สาขาภาษาจ้วง-ต้ง (壮侗语族 Zhuànɡ Dònɡ Yǔzú) แขนงภาษาจ้วง-ไต (壮傣语支

Zhuànɡ Dǎi yǔzhī)  และในกลุม่ภาษาไตยงัแบง่ออกเป็น 4 สําเนียงภาษาถ่ินโดยแบง่ตามถ่ิน
ท่ีอยูอ่าศยั ได้แก่  

(1)  ถ่ินเตอ๋หง (德宏傣语 Déhónɡ Dǎiyǔ)  มีช่ือภาษาถ่ินวา่ ไตน่่า (傣那语 Dǎinày

ǔ) มีประชากร 540,000 คน  
(2) ถ่ินสบิสองปันนา (西双版纳傣语 Xīshuānɡbǎnnà Dǎiyǔ) มีช่ือภาษาถ่ินวา่ ไต่

เลอ่หรือไตลือ้ (傣仂语 Dǎilèyǔ)   มีประชากร 280,000 คน   
(3) ถ่ินหงจิน (红金傣语 Hónɡjīn Dǎiyǔ) มีประชากร 140,000 คน ภาษาไตถ่ินนี ้

คอ่นข้างซบัซ้อน เน่ืองจากภาษาถ่ินของแตล่ะอําเภอมีความแตกตา่งกนัมาก  บริเวณท่ีพดูภาษาไต
ถ่ินนีคื้อหมูบ้่านชาวไตท่ีตัง้อยูต่ามบริเวณลุม่แมนํ่า้หยวนเจียง(元江 Yuánjiānɡ) และลุม่แมนํ่า้จิ
ซา (金沙江 Jīnshājiānɡ) ภายในภาษาไตกลุม่นีส้ามารถแบง่ได้อีก 5 ถ่ินยอ่ย ได้แก่ ถ่ินยอ่ย
หยวนซนิ (元新 Yuánxīn) ถ่ินยอ่ยหยงอู ่ (永武 Yǒnɡwǔ) ถ่ินยอ่ยหมา่กวาน (马关 Mǎɡuān) 
ถ่ินยอ่ยหยวนเจียง (元江 Yuánjiānɡ) และถ่ินยอ่ยลว่ีสือ (绿石 Lǜshí)          
  (4) ถ่ินจินผิง (金平傣语Jīnpínɡ Dǎiyǔ )  มีช่ือภาษาถ่ินวา่ ไตต่วน (傣端语 Dǎidu

ān yǔ)   มีประชากร 10,000 คน โดยประมาณ  

 

ประวัตศิาสตร์ 

 
คนไทหรือคนไตมีช่ือเรียกตวัเองหลายช่ือ เช่น  ไตเ่ลอ่ หรือ ไตลือ้ (傣仂 Dǎilè) ไตห๋ยา่ 

(傣雅 Dǎiyǎ) ไตเหนือ หรือ ไตน่่า (傣那 Dǎinà) ไตเ่ปิง(傣绷 Dǎibēnɡ) ในสมยัฮัน่และจิน้ 
เรียกชนกลุม่นีว้า่เตียนเยว ่ (滇越 Diānyuè) ตา่น (掸 Dǎn) ซา่น (擅 Shàn) เหลียว (僚 Liáo) 
และจิวเหลียว  (鸠僚 Jiūliáo) ในสมยัถงัและซง่เรียกชนกลุม่นีว้า่จินฉ่ือ (金齿 Jīnchǐ

1) เฮย
ฉ่ือ (黑齿 Hēi chǐ) หมางหมาน(茫蛮 Mánɡmán) ป๋ายอี(白衣 Bái yī) ช่ือป๋ายอีนีบ้างตํารา
เขียนด้วยตวัอกัษรตา่งๆกนั ออกเสียงตา่งกนัเลก็น้อย เช่น ป่ายอ๋ี(百夷 Bǎiyí)ป๋ายอ๋ี(白夷  

Bái yí)โป๋อ๋ี (伯夷 Bóyí)จนถึงสมยัราชวงศ์ชิงเรียกชนกลุม่นีว้า่ ป่ายอ๋ี(摆夷 Bǎiyí) 
ภายหลงัการปฏิวตัวิฒันธรรม รัฐบาลจีนเรียกช่ือชนเผา่ไตตามความสมคัรใจของชนเผา่วา่ ไตจู่๋    
(傣族 DǎiZú) ซึง่ หมายถงึชนเผา่ไตนัน่เอง  

                                                 
1
 ข้อสงัเกต เก่ียวกบัช่ือเรียกชาวไตบางช่ือ แปลความหมายตามตวัหนงัสือได้ดงันี ้จินฉ่ือ (金齿 Jīnchǐ แปลวา่ฟันทอง) เฮยฉ่ือ ( 黑齿  

Hēichǐแปลวา่ฟันดํา)   ป๋ายอี(白衣 Báiyīแปลวา่เสือ้ขาว) 
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ชนเผา่ไตในดนิแดนจีนนีมี้ประวตัศิาสตร์ความเป็นมายาวนานมาก พงศาวดารจีนท่ีมีบนัทกึ
ถึงชนเผา่ไตเร่ิมตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 1 ในปี ค.ศ. 109 จกัรพรรดฮิัน่อูตี่บ้กุเบกิพืน้ท่ีทางตะวนัตกเฉียง
ใต้ และสร้างเมืองอีโ้จว(益州 Yìzhōu)ขึน้ในบริเวณท่ีชาวไตตัง้ถ่ินฐานอยู ่ คือ บริเวณชายแดน
ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของเมืองอีโ้จว จนถึงศตวรรษท่ี 6 ได้สร้างเมืองหยง่ชาง(永昌 Yǒnɡchānɡ) 
พืน้ท่ีอาศยัของชนเผา่ไตจดัอยูใ่นเขตการปกครองของเมืองหยง่ชางนีเ้อง  ในเวลานัน้บรรพบรุุษ
ชาวไตได้สง่คณะทตูและคณะนกัดนตรีนกัแสดงเพ่ือแสดงถวายแดจ่กัรพรรดขิองราชวงศ์ตงฮัน่ท่ี
เมืองหลวงลัว่หยาง และได้รับการยอมรับและการโปรดปรานของจกัรพรรดริาชวงศ์ตงฮัน่เป็น
อยา่งมาก จนได้รับพระราชทานรางวลัมากมาย ท่ีสําคญัหวัหน้าท่ีนําคณะชาวไตมานัน้ได้รับเชิญ
ให้อยูรั่บราชการเป็นนายพลของราชวงศ์ฮัน่อีกด้วย ชนเผา่ไตและราชสํานกัฮัน่จงึมีสมัพนัธ์อนัดี
ตอ่กนันบัแตน่ัน้เร่ือยมา   

กระทัง่คริสต์ศตวรรษท่ี 8  ถึง คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ชนเผา่ไตรวมทัง้ชนชาตใิกล้เคียงได้แก่ 
เผา่อ๋ี (彝族 Yí Zú) เผา่ป๋าย (白族 Bái Zú)   ก่อตัง้เป็นเขตการปกครองขึน้ท่ียนูนานนา่นเจ้า 
(云南南诏 Yúnnán Nánzhào) ในสมยัหยวนพืน้ท่ีชนเผา่ไตอยูใ่นเขตการปกครองของมณฑล
ยนูนาน  ในสมยันัน้มีกฎการถือครองท่ีดนิ และมีการจดัตัง้ชมุชนใหมข่ึน้หลายแหง่ ท่ีสําคญัได้แก่ 
เมืองเตอ๋หง(德宏 Déhónɡ) สบิสองปันนา (西双版纳 Xīshuānɡbǎnnà) ซึง่เป็นพืน้ท่ีอาศยั
สว่นใหญ่ของชนชาวไต  ถงึสมยัหมงิมีการจดัการให้ชาวไตถือครองกรรมสทิธิท่ีดนิทํากิน อนัเป็น์

จดุสําคญัในการรวมชนเผา่ไตเข้ามาอยูใ่นการปกครองของจีน  ในสมยัราชวงศ์ชิงการปกครองชน
เผา่ไตไมมี่การเปล่ียนแปลงมากนกั คงยดึถือตามแบบการปกครองของราชวงศ์หมงิ แตมี่การยดึ
ท่ีดนิท่ีมีการพฒันาแล้วของชาวไตกลบัคืนเป็นของรัฐ โดยการสง่ขนุนางเข้าไปในพืน้ท่ีจดัการ
รวบรวมท่ีดนิ ในสมยักวอ๋หมินตัง่ก่อตัง้เขตการปกครองในบริเวณชายแดนของชนเผา่ไต ขดูรีด
ประชาชน  สร้างความทกุข์ยากให้กบัชาวไตเป็นอยา่งมาก 

ก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน  ชาวไตในแตล่ะท้องท่ีมีสภาพเศรษฐกิจและสงัคม
แตกตา่งกนั ไมว่า่จะเป็นการถือครองกรรมสทิธิท่ีดนิ ระดบัชัน้ทางสงัคม การปกครองแบบรีดนา์

ทาเร้นประชาชน  แสดงให้เห็นถึงวิวฒันาการของระบบสงัคมชาวไตวา่เร่ิมต้นจากระบบศกัดนิาท่ี
มีหวัหน้าเผา่ปกครองถือกรรมสทิธิสงูสดุ ์ เปล่ียนมาเป็นประชาชนมีสทิธิถือครองกรรมสทิธิในท่ีดนิ  ์ ์

ในบริเวณจ่ิงตง (景东 Jǐnɡdōnɡ) ซนิผิง (新平 Xīnpínɡ) หยวนเจียง(元江 Yuánjiānɡ) 
ประชาชนชาวไตและชาวฮัน่อาศยัอยูค่ละเคล้ารวมกนั ชาวไตรับอิทธิพลจากชาวฮัน่มากมายทัง้
ด้านการอาชีพ การเกษตร วฒันธรรม เป็นต้น โดยเฉพาะวิทยาการด้านอตุสาหกรรมการผลติ 
ระบบเศรษฐกิจและสงัคมของชาวไตและชาวฮัน่ในบริเวณนี ้ เร่ิมเข้าสูร่ะบบสงัคมแบบการถือ
ครองกรรมสทิธิในท่ีดนิ  ระบบศกัดนิาและความไมเ่สมอภาคในสงัคมเกิดขึน้อยา่งรุนแรง ชาวไต์

ถกูกดข่ีจากเจ้าของท่ีดนิทัง้ในและนอกพืน้ท่ี ประกอบกบัการปกครองของยคุกวอ๋หมินตัง่  สง่ผล
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ให้ชาวไตในบริเวณดงักลา่วทกุข์ยากและลําบากมาก  แตก่ารพฒันาเศรษฐกิจของชาวไตท่ี
เมืองเตอ๋หงและสบิสองปันนากลบัช้ากวา่ท่ีอ่ืน โดยเฉพาะในเขตสบิสองปันนา ยงัคงดํารงระบบ
การถือครองท่ีดนิแบบมีหวัหน้าชมุชนอยูอ่ยา่งคอ่นข้างสมบรูณ์ 

 
หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีนชาวไตก่อตัง้เขตปกครองตนเองตามเมืองตา่งๆดงันี ้ 
 
1. ปี 1953 ก่อตัง้บริเวณปกครองตนเองชนเผา่ไตท่ีสบิสองปันนา และในปี 1955 ยกระดบั 

เป็นเขตปกครองตนเองชนเผา่ไตท่ีสบิสองปันนา(西双版纳傣族自治州 Xīshuānɡbǎnnà   

Dǎi Zú zìzhìzhōu)  

2. ปี 1953 ชมุชนชาวไตท่ีเมืองเตอ๋หงก่อตัง้เป็นบริเวณปกครองตนเอง และยกฐานะเป็น 

เขตปกครองตนเองเมืองเตอ๋หง (德宏傣族景颇族自治州 Déhónɡ Dǎi Zú Jǐnɡpō Zú  

zìzhìzhōu) ในปี1956    

3. นบัตัง้แตปี่ 1954 ถึง 1980 ทยอยก่อตัง้เขตปกครองตนเองเผา่ไต เผา่ลาหู ่เผา่ว้าท่ีอําเภอ 

เมิ่งเหลียน(孟连傣族拉祜族佤族自治县 Mènɡlián Dǎi Zú Lāhù Zú Wǎ Zú zìzhì

xiàn)  อําเภอปกครองตนเองเผา่ไต  เผา่ว้าท่ีอําเภอเก๋ิงหมา่ ( 耿马傣族佤族自治县 Gěnɡmǎ 

Dǎi Zú Wǎ Zú zìzhìxiàn)  อําเภอปกครองตนเองเผา่อ๋ีเผา่ไตอําเภอซนิผิง (新平彝族傣

族自治县 Xīnpínɡ Yí Zú Dǎi Zú zìzhìxiàn) และอําเภอปกครองตนเองเผา่ฮานีเผา่ไต
อําเภอหยวนเจียง  (元江哈尼族彝族傣族自治县 Yuánjiānɡ Hāní Zú Yí Zú Dǎi 

Zú zìzhìxiàn)   
นบัแตน่ัน้มา ก็ได้มีการดําเนินการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงระบบการถือครองกรรมสทิธ์ิ 

ท่ีดนิแบบศกัดนิามาเป็นแบบสงัคมนิยม ทําให้ระบบสงัคมเศรษฐกิจและวฒันธรรมเกิดการ
เปล่ียนแปลงครัง้ยิ่งใหญ่และมีความก้าวหน้าอยา่งรวดเร็ว  ระยะเวลา 40 ปี นบัตัง้แตก่ารก่อตัง้
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นต้นมา เกิดการพฒันาในเร่ืองการชลประทาน อนัเป็นพืน้ฐานหลกัใน
การพฒันาการเกษตรของชมุชน รัฐบาลสนบัสนนุอตุสาหกรรมการผลติเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกล และ
อาหาร   โดยเฉพาะ “ชาผเูออ่ร์” (普洱茶 Pǔ’ěr chá) เป็นชาท่ีปลกูโดยชาวไตท่ีมีช่ือเสียงระบือ
ไกลไปทัว่โลก  มีการทดลองปลกูต้นยางพาราในเขตสบิสองปันนาได้สําเร็จสร้างความเจริญทาง
เศรษฐกิจและรายได้ให้กบัชาวไตอยา่งมหาศาล  มีการทําเหมืองแร่ อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 
ไฟฟ้า เคมี เคร่ืองปัน้ดนิเผา หนงั กระดาษ เกลือ ชา อาหารสาํเร็จรูป นํา้ตาล  ยาง  โรงงา
อตุสาหกรรมท่ีนู่เจียง สบิสองปันนาและเตอ๋หงก็ถือเป็นโรงงานอตุสาหกรรมระดบัแนวหน้าของ
มณฑลยนูนาน จํานวนการผลติก็เตบิโตขึน้มาโดยตลอด และเพ่ือรองรับการเจริญเตบิโตของ
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ภาคอตุสาหกรรม  รัฐบาลได้สนบัสนนุให้มีการสร้างสถานีกําเนิดไฟฟ้าขึน้ท่ีสบิสองปันนาอีกด้วย 
เม่ือความเจริญเข้ามา การเตบิโตทางภาคอตุสาหกรรมรุดหน้า สิง่จําเป็นอีกอยา่งหนึง่คือ
การจราจร รัฐบาลทุ่มงบประมาณมหาศาลเพ่ือระบบคมนาคมท่ีสมบรูณ์สูด่นิแดนชาวไต ไมว่า่จะ
เป็นถนนหลวง สนามบนิ การศกึษาก็ได้รับการพฒันาตามไปด้วย มีการก่อสร้างโรงเรียนตัง้แต่
ระดบัประถมถึงขัน้อดุมศกึษา โดยใช้ภาษาไตเป็นหลกั มีสถานีวิทยภุาษาไต หนงัสือเอกสารตํารา
ทัง้หลายได้รับการแปลเป็นภาษาไตใช้อยา่งกว้างขวาง  

ก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน ในถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของชาวไตท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ี
ห่างไกลมีโรคระบาดมากมายโดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรคมาลาเรียและอหิวาตกโรค ในขณะนัน้ชาวไต
ขาดวิทยาการทางการแพทย์และยารักษาโรคท่ีทนัสมยั ทําให้ชาวไตประสบปัญหาด้านสขุภาพ
มาก แตปั่จจบุนัรัฐบาลสนบัสนนุให้ชาวไตพฒันาวิทยาการทางการแพทย์ และการใช้ยาท่ีทนัสมยั 
มีการก่อสร้างสถานีอนามยัตามหมูบ้่าน จนสามารถปราบปรามและป้องกนัโรคดงักลา่วได้  
คณุภาพชีวิตของชาวไตเปล่ียนไปในทางท่ีดีขึน้ ปัจจบุนัชาวไตจงึเป็นชนกลุม่น้อยท่ีนบัวา่มีความ
เป็นอยูท่ี่ดี มีฐานะร่ํารวยมากๆชนเผ่าหนึง่  

 

ศิลปวัฒนธรรม 

ในด้านศลิปวฒันธรรม ท่ีโดดเดน่ได้แก่ การนบัปฏิทินแบบชาวไต  ซึง่เร่ิมมีมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 
638 มีตําราปฏิทินจนัทรคต ิ  มีบนัทกึพงศาวดารภาษาไตท่ีจารึกเร่ืองราวทางประวตัศิาสตร์ของ
ชนเผา่ เพลง กลอน นิทาน ตํานานมากมาย ชาวไตมีวรรณกรรมขนาดยาวท่ีจดบนัทกึไว้มากกวา่
ห้าร้อยเร่ือง ถือเป็นชนเผา่ท่ีมีอารยธรรมและวิวฒันาการทางภาษาท่ีโดดเดน่มากท่ีสดุในบรรดา
ชนกลุม่น้อยทัง้หมดของจีน วรรณกรรมท่ีโดดเดน่เป็นเร่ืองราวของการกําเนิดพิภพ เช่น เร่ือง《布

桑盖与瓦桑盖》Bùsānɡɡài yǔ Wǎsānɡɡài “ปู้ ซงัก้ายกบัหวา่ซงัก้าย”  เร่ือง《坤撒》  

Kūnsā “คณุซา” ยงัมีเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบับนัทกึการทํามาหากิน เช่น เร่ือง《叭阿拉吾射金

鹿》Bā’ālāwú shè jīnlù “ปาอาลาอูย๋ิงกวางทอง” นวนิยายอิงประวตัศิาสตร์เร่ือง《召网

香召网朔》Zhàowǎnɡxiānɡ Zhàowǎnɡshuò “จ้าววงัเซียงจ้าววงัซัว่” เร่ือง《勐卯与景

欠战争史》Měnɡmǎo yǔ Jǐnɡqiàn zhàn zhēnɡshǐ “ประวตัศิาสตร์สงครามของเหมิง
หมา่วกบัจ่ิงเช่ียน” นวนิยายความรักเช่น 《朗鲸布》Lǎnɡjīnɡbù “หลา่งจิงปู้ ” และเร่ือง《线

秀》Xiànxiù “เซี่ยนซิว่” เร่ืองราวเก่ียวกบัชีวิตชาวไตในสมยัการเปล่ียนแปลงการปกครองเชน่ 
เร่ือง 《彩虹》Cǎihónɡ “สายรุ้ง”《流沙河之歌》Liúshāhé zhī ɡē “บทเพลงแห่ง
สายนํา้ทราย”  
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ศลิปะการร่ายรําของชาวไตท่ีมีช่ือเสียงเล่ืองลืออยา่ง “ระบํานกยงู”(孔雀舞 Kǒnɡquè wǔ) 
ท่ีเลียนแบบทา่ทางการเคลือ่นไหว รําแพนของนกยงูก็สะท้อนวฒันธรรมของชาวไตได้อยา่งชดัเจน
และงดงามเช่นกนั เน่ืองจากในบริเวณสบิสองปันนา มีนกยงูเป็นจํานวนมาก ทัง้ท่ีเป็นนกยงูป่า 
และนกยงูเลีย้ง ชาวไตนบัถือนกยงูวา่เป็นนางพญาแหง่นก และนบัถือวา่เป็นสตัว์ศกัดสิทิธิประจํา์ ์

ชนเผา่ จนกลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของชาวไตสบิสองปันนาอยา่งหนึง่ จนได้รับขนานนามวา่ 
“ดนิแดนแหง่นกยงู” 

หหูลเูซียว(葫芦箫 húluxiāo) หรือ หหูลซูือ (葫芦丝 húlusī) คือ ขลุย่นํา้เต้า เป็
เคร่ืองดนตรีประเภทเป่าชนิดหนึง่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเดน่ของชาวไต ด้วยเสียงท่ีหวานใส และ
กงัวาน ราวกบัจะบอกให้รู้วา่เป็นเสียงจากกลุม่ชนท่ีมีจิตใจซ่ือตรง งดงามและบริสทุธิของผู้คนเผา่์

ไต หากมีโอกาสเดนิทางไปท่ีมณฑลยนูนานอนัเป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวไต ก็จะได้ยินเสียงขลุย่นํา้เต้าอ
อวนไปทัว่ทกุมมุเมือง นอกจากจะเป็นเคร่ืองดนตรีประจําเผา่กลุม่น้อยชาวไตในสบิสองปันนาแล้ว 
ด้วยความไพเราะของขลุย่นํา้เต้า  และความใกล้ชิดกนัของกลุม่ชนเผ่าตา่งๆ  ทําให้มีการถ่ายเททา
วฒันธรรมกนัมาตลอด ขลุย่นํา้เต้า  จงึได้รับความนิยมชมชอบของชนเผ่ากลุม่น้อยแถบภา
ตะวนัตกเฉียงใต้ของจีนอีกหลายกลุม่ เชน่ ชาวเผา่อาชาง ชาวเผา่ว้า และชาวเผา่จ่ิงโพด้วย  

 
  มีเร่ืองเลา่ของชาวไต เก่ียวกบัตํานานของขลุย่นํา้เต้าวา่  
 
 “นานมาแลว้ เกิดเหตน้ํุาป่าทะลกัไหลบ่า เด็กหนุ่มชาวไตคนหน่ึงเกาะน้ําเตา้ลอยคอฝ่าคลื
ยกัษ์ไปช่วยคนรกัของตน ความรกัอนับริสทุธิยงัความประทบัใจกบัเทพคีตา จึงบนัดาลใหพ้ายน้ํุาป่์
สงบลง หม่ผกาเบ่งบาน นกยงรําแพน อวยพรอนัประเสู ู ริฐแด่ค่รกัทัง้สอง นบัแต่นัน้มา น้ําเตา้จึงสืู
ทอดในเชือ้สายชาวไตเร่ือยมา”   

    

 

รป ู 5 
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นอกจากนีง้านฝีมือด้านการแกะสลกั การวาดภาพท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัก็สะท้อนวิถีชีวิต
ชาวไตได้อยา่งงดงาม ด้านสถาปัตยกรรมแพไม้ไผท่ี่ลอ่งลอยไปตามสายนํา้ ก็เป็นสถาปัตยกรรมที
ลอยไปอวดโฉมให้ชนเผา่อ่ืนช่ืนชมความงดงามและภมูปัิญญาของชนเผา่ไตตัง้แตอ่ดีตจนปัจจบุนั 

 

ชีวิตความเป็นอย่ ู  

การแตง่กายของชาวไตคือ ชายสวมเสือ้ผา่อกไมมี่ปกแขนยาวหรือสัน้  สวมกางเกงขากว้าง 
ฤดหูนาวคลมุทบัด้วยผ้าสกัหลาด พนัศีรษะด้วยผ้าขาวหรือเขียว  นอกจากนีช้ายชาวไตนิยมสกั
ลวดลายตามร่างกาย  เดก็ชายเม่ืออายสุบิเอ็ดสบิสองปีจะเชิญผู้ มีอาคมมาสกัยนัตร์ตามร่างกาย  
ลวดลายท่ีนิยมสกัได้แก่ ลายจําพวกสตัว์ ดอกไม้ หรืออกัขระภาษาไต  เพศหญิงสวมเสือ้แขน
กระบอก หรือเสือ้แขนสัน้ นุง่ผ้าถงุ  ชาวไตท่ีสบิสองปันนาสวมเสือ้รัดรูปสีขาวหรือสีลายดอก  นุ่ง
ผ้าถงุสีฉดูฉาด หญิงชาวไตท่ีเมืองหมาง(芒市 Mánɡshì) ก่อนแตง่งานจะสวมเสือ้ผา่อกรัดรูป
แขนสัน้สีออ่น กางเกงทรงยาวขากว้าง พบัทบชายพกท่ีเอว เม่ือแตง่งานแล้วเปล่ียนมาสวมเสือ้
แขนกระบอกนุ่งผ้าถงุสีดํา ด้วยการแตง่กายท่ีมีสีสนัฉดูฉาดเป็นเอกลกัษณ์น่ีเอง ชนกลุม่อ่ืนมกั
เรียกชาวไตวา่ ชาวไตเอวดอกไม้  ไตแขนกระบอก เป็นต้น 

ด้านอาหารการกินของชาวไต ชาวไตท่ีเตอ๋หงกินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลกั สว่นชาวไตท่ีสบิ
สองปันนาชอบกินข้าวเหนียว  ชอบด่ืมเหล้าและกินอาหารรสเผ็ด ชอบกินเนือ้ปลากุ้ง  และชอบ
เคีย้วหมาก  

บ้านเรือนของชาวไตสร้างด้วยไม้สองชัน้ ชอบตัง้บ้านเรือนอยูบ่นพืน้ท่ีราบลุม่ริมแมนํ่า้  สว่
ชาวไตท่ีเมืองเตอ๋หงนิยมสร้างบ้านด้วยอิฐและดนิชัน้เดียว และนิยมสร้างบ้านส่ีหลงัในรัว้เดียวกนั 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไตสะท้อนถงึสงัคมแบบศกัดนิาอยา่งชดัเจน การแตง่งาน
จะแตง่กบัคนท่ีมีระดบัชัน้ทางสงัคมเทา่เทียมกนั  การถือครองกรรมสทิธิท่ีดนิเป็นตวักําหนดระดบั์

ชัน้สงูต่ําทางสงัคม   ชายชาวไตท่ีเป็นชนชัน้สงูสามารถมีภรรยาหลายคนได้   สว่นชาวบ้านท่ีม
ระดบัชัน้ทางสงัคมต่ําจะมีสามีภรรยาคนเดียว  โดยท่ีบดิามีสทิธิเดด็ขาดในการเลือกคูค่รองของลกู  ์

สมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย  พอ่แมแ่ละลกูชายลกูสาวท่ียงัไมแ่ตง่งาน หนุ่มสาวชาวไตมี
อิสระในการเลือกคูค่รอง โดยท่ีหนุ่มสาวจะมีโอกาสพบปะกนัในเทศกาลสําคญัๆ หรือตามงาน
ประเพณีตา่งๆ การพบปะกนัเรียกวา่ “ชวนผู้สาว” เม่ือตกลงแตง่งานกนัแล้ว ชาวไตมีธรรมเนียม
การแตง่ลกูเขยเข้าบ้าน   
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ประเพณีงานศพของชาวไตใช้วิธีการฝังศพ สสุานฝังศพของผู้ มีสถานภาพทางสงัคมสงูจะ
แยกออกจากผู้ มีสถานภาพทางสงัคมต่ําอยา่งเคร่งครัด  สว่นศพพระ  นกับวชจะทําพิธีศพด้วยกา
เผา แล้วเก็บอฐิับรรจใุนเจดีย์กระเบือ้งเก็บไว้ท่ีวดั   

การนบัถือศาสนาและความเช่ือของชาวไตมีความสมัพนัธ์สอดคล้องกบัการพฒันาการของ
ระบบเศรษฐกิจและสงัคม  ในอดีตชาวไตบริเวณชายแดนนบัถือศาสนาพทุธนิกายเถรวาท  ใน
ขณะเดียวกนัยงันบัถือผีและวิญญาณอนัเป็นการนบัถือท่ีสืบทอดมาจากบรรพบรุุษ  ตามชนบท
ชาวไตสร้างวดัพทุธน้อยใหญ่มากมาย โดยเฉพาะท่ีสบิสองปันนา เดก็ชายอายคุรบเกณฑ์ต้อง
บวชเณร ชายอายคุรบพรรษาบวชต้องบวชพระ เพ่ือเรียนรู้พระธรรม ดงันัน้เทศกาล งานประเพณี
ตา่งๆของชาวไตล้วนมีความเก่ียวข้องกบัศาสนาพทุธเป็นสว่นใหญ่ เทศกาลท่ีสําคญัได้แก่  
เทศกาลกวานเหมินเจ๋ีย (关门节 Guānménjié) “เทศกาลปิดประต”ู เทศกาลคายเหมนิเจ๋ีย(开
门节 Kāimén jié) “เทศกาลเปิดประต”ู เทศกาลโพสุย่เจ๋ีย (泼水节 Pōshuǐ jié) “เทศกาล
สงกรานต์” เป็นต้น เทศกาลกวานเหมินเจ๋ีย คือ เทศกาลเข้าพรรษา จดัขึน้ในกลางเดือนมิถนุายน 
สว่นเทศกาลคายเหมินเจ๋ีย คือ เทศกาลออกพรรษา จดัขึน้ในกลางเดือนกนัยายน นบัตัง้แต่
เทศกาลเข้าพรรษาถึงเทศกาลออกพรรษาเป็นระยะเวลาสามเดือน ชาวไตจะเข้าพรรษา ถือศีล  
เข้าวดั ไหว้พระฟังธรรม จนออกพรรษาจงึจะกลบัมาใช้ชีวิตตามปกต ิ เทศกาลสงกรานต์เป็น
เทศกาลขึน้ปีใหมข่องชาวไต ในเทศกาลนีช้าวไตจะสรงนํา้พระ  เลน่สาดนํา้สงกรานต ์ แขง่เรืออย่
สนกุสนาน ถือเป็นเทศกาลท่ีมีความสําคญัมากของชาวไต 
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9. 德昂族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าเต๋ออ๋าง   De'ang ethnic minority group 

 

  
รป ู 15 รป ู 16 

 

ถิ่นที่อย่ ู

ในปีก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี ค.ศ. 1949 ชนเผา่ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศจีนกลุม่นี ้
เรียกช่ือตวัเองวา่ “เปิง หลง”  (崩龙 Bēnɡlónɡ) จนกระทัง่ปี ค.ศ.1985  ชนเผา่นีเ้ป็นท่ียอมรับ
จากทางการจีนในช่ือ “เตอ๋อา๋ง”(德昂 Dé’ánɡ ชาวเผา่เตอ๋อา๋งออกเสียงวา่ /t’ /a:N/) ตามคํา
เรียกร้องและความเห็นชอบของเจ้าของชนเผา่เอง ในประเทศไทยก็มีชนกลุม่นีอ้าศยัอยู ่ โดยได้
อพยพหนีภยัสงครามจากประเทศพมา่เข้าสูป่ระเทศไทยเม่ือปี พ.ศ.2511 มารวมกนัอยูท่ี่ชายแดน
ไทย- พมา่ บริเวณดอยอา่งขาง อําเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม ่ ปัจจบุนัหมูบ้่านชาวประหลอ่งอยูใ่น
พืน้ท่ีอําเภอฝาง อําเภอเชียงดาว อําเภอแมอ่าย จํานวน 10 หมูบ้่าน กลุม่ท่ีอพยพเข้าสูป่ระเทศ
ไทยนีเ้รียกช่ือตวัเองวา่ ดะองั  - ระองั  - ตะองั (Da - ang , Ra – ang , Ta - ang) ชาวไทใหญ่
เรียกช่ือวา่ “ปะหลอ่ง” ชาวไทใหญ่บางกลุม่เรียกวา่ คนุลอย(Kunloi แปลวา่ คนดอย)  ชาวพมา่
เรียกช่ือวา่ ปะลวง (Palaung)  กลุม่ท่ีอยูใ่นประเทศจีนอาศยัอยูอ่ยา่งกระจดักระจายในมณฑล
ยนูนาน(云南 Yúnnán) ในเขตปกครองตนเองเผา่ไต (傣族 Dǎi Zú) เผา่จ่ิงโพ (景颇族 Jǐnɡ

pō Zú)   เมืองเตอ๋หง(德宏 Déhónɡ)  และในตําบลตา่งๆหลายตําบลของเมืองเตอ๋หง เช่น  
เจิน้คงั (镇康 Zhènkānɡ) เก๋ิงหมา่  (耿马 Gěnɡmǎ)  หยง่เตอ๋ (永德 Yǒnɡdé) ป่าวซาน (保山

Bǎoshān)    หลานชาง (澜沧 Lán cānɡ) รวมบริเวณท่ีอยูอ่าศยัของชนเผา่นีก้ระจาย
ครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 3 หม่ืนตารางกิโลเมตร  นบัเป็นชนเผา่ท่ีมีการตัง้ถ่ินฐานกระจดักระจายมาก  



 
 
 

35 

การตัง้ถ่ินฐานสว่นใหญ่มกัอยูร่่วมกบัชนเผา่จ่ิงโพ (景颇    Jǐnɡpō Zú) เผา่ว้า(佤 Wǎ Zú)  และ
ชาวฮัน่(汉 Hàn Zú) จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่
เตอ๋อา๋งมีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 17,935  คน     

 
ภาษา 

ภาษาท่ีชนเผา่เตอ๋อา๋งพดู คือ ภาษาเตอ๋อา๋ง ภาษาจีนเขียนวา่ 德昂语 Dé’ánɡ yǔ 

ข้อมลูจากนกัวิชาการชาวจีนในหนงัสือภาษาจีนช่ือ《德昂语简志 Dé’ánɡ yǔ Jiǎnzhì》 

“บนัทกึสงัเขปภาษาเตอ๋อา๋ง” ของผู้ เขียนสามคน ช่ือ เฉินเซียงมู ่ หวางจิง้หลวิและลา่ยหยง่เหลียง     

(陈相木 Chén Xiànɡmù, 王敬骝 Wánɡ Jìnɡliú, 赖永良 Lài Yǒnɡliánɡ :1986) ให้ข้อมลู
วา่  นกัภาษาศาสตร์จีนจดัภาษาเตอ๋อา๋งอยูใ่นตระกลูภาษาท่ีเรียกวา่ 南亚语系 Nányà Yǔxì 

แปลวา่ “ตระกลูภาษาเอเชียใต้”1 (南亚语系 Nányà Yǔxì) สาขามอญ-เขมร(孟高棉语族 Mènɡ 

Gāomián yǔZú)  แขนงภาษาว้า – เตอ๋อา๋ง(佤德昂语支 Wǎ Dé’ánɡ yǔzhī) ภาษาท่ีใกล้ชิดท่ี
พดูอยูใ่นพืน้ท่ีประเทศจีนได้แก่ ภาษาว้าและภาษาปลงั เน่ืองจากชาวเตอ๋อา๋งอาศยัอยูใ่กล้ชิดกบั
ชาวไตมาตลอด จงึยืมคําจากภาษาไตมาใช้เป็นจํานวนมาก แม้กระทัง่ชมุชนชาวเตอ๋อา๋งท่ีอยู่
ใกล้ชิดหรือแวดล้อมกบัชาวไตบางกลุม่ ปัจจบุนัพดูและเขียนภาษาไตแทนภาษาของตนไปแล้วก็มี 
เดมิทีนกัภาษาศาสตร์จีนคดิวา่ภาษาเตอ๋อา๋งมีความใกล้ชิดกบัภาษาไต แตห่ลงัจากการศกึษาวจิยั
เปรียบเทียบพบวา่ ภาษาไตกบัภาษาเตอ๋อา๋งมีทัง้ข้อเปรียบตา่งกนัอยู ่ ในขณะท่ีภาษาเตอ๋อา๋งมี
ลกัษณะร่วมทางภาษาใกล้ชิดกบัภาษาว้าและภาษาปลงัมากกวา่ จงึได้แยกออกมาจากภาษาไต 
นอกจากนี ้ชาวเตอ๋อา๋งบางสว่นท่ีอยูใ่กล้ชิดกบัชาวจ่ิงโพ ก็สามารถพดูภาษาของชาวจ่ิงโพได้ด้วย      

 

ประวัตศิาสตร์ 

ในอดีตชนเผา่เตอ๋อา๋งเป็นเผา่ท่ีมีจํานวนประชากรมากท่ีสดุในบริเวณเมืองหยง่ชาง (永 昌    

Yǒnɡchānɡ)  ชาวเผา่เตอ๋อา๋งกระจายกนัอยูเ่ป็นบริเวณกว้างมาก  และในแตล่ะท้องท่ีก็มีช่ือ
เรียกตนเองแตกตา่งกนัไป เช่น หรู่อา๋ง (汝昂 Rǔ’ánɡ) เล่ียเป๋ีย (列别 Lièbié) หรูหมา่ย (汝买  

Rǔmǎi) หรู่โป (汝波 Rǔbō) ในอดีตตัง้แตส่มยัราชวงศ์ฮัน่ จิน้ มีบนัทกึถงึชาวผเูหริน (濮人 Pú 

rén) และชาวหมางหมาน (茫蛮 Mánɡmán) ชาวพจ่ืูอหมาน(扑子蛮 Pūzǐmán)    ชาววัง่จวีจ่ือ 
หมาน (望苴子蛮 Wànɡjūzǐmán) ช่ือชนเผา่เหลา่นีล้้วนเป็นชนกลุม่เดียวกนัท่ีมีช่ือตา่งๆ กนั ซึง่
เป็นบรรพบรุุษของชาวเตอ๋อา๋ง ว้า และชาวปลงัในปัจจบุนั  ชาวเตอ๋อา๋งถกูรวมเข้าอยูใ่นการ

                                                 
1
 สายตระกลูภาษาเอเชียใต้ (南亚语系 Nányà Yǔxì)  คือภาษาตระกลู Austro-Asiatic ตําราภาษาจีนบางเลม่เรียกทบัศพัท์แบบทบั

เสียง วา่澳斯特罗-亚细亚语系 Ào sī tè luó –yà xì yà yǔxì  ตรงกับภาษาอังกฤษ คือ ตระกลภาษา ู Austro-Asiatic  
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ปกครองของเมืองนา่นเจ้า (南诏 Nánzhào) ต้าหล่ี (大理 Dàlǐ) ดําเนินมาตลอดช่วงระยะเวลา
ของสมยัราชวงศ์ฮัน่ จิน้ และถงั  จนถึงสมยัราชวงศ์หยวน ชาวเตอ๋อา๋งตกเป็นประชาชนในอาณตัิ
ของชนเผา่ไต  

ก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวเตอ๋อา๋งเป็นชนเผา่ในปกครองของชนเผา่ไต  
หวัหน้าเผา่จะสืบช่วงตอ่กนัมาตัง้แตบ่รรพบรุุษ  หวัหน้าเผา่ปกครองชมุชนเตอ๋อา๋งท่ีทัง้ในชมุชน
ของตนและบริเวณใกล้เคียง  และในทกุๆหมูบ้่านมีผู้ใหญ่บ้านปกครองดแูลภายใต้อํานาจสงูสดุ
ของหวัหน้าเผา่ใหญ่อีกชัน้หนึง่ ชนชาวเตอ๋อา๋งต้องสง่บรรณาการให้กบัผู้ใหญ่บ้าน แล้ว
ผู้ใหญ่บ้านสง่ตอ่ให้กบัหวัหน้าเผา่  ชาวเตอ๋อา๋งอีกกลุม่หนึง่ท่ีเป็นชมุชนในการปกครองของเผา่จ่ิง
โพยงัต้องสง่ของบรรณาการ สง่ภาษี ให้กบัหวัหน้าผู้ปกครองอีกด้วย นอกจากนีใ้นยคุกวอ๋หมินตัง่
ยงัเก็บภาษีจากชนกลุม่น้อยซํา้อีก สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอยา่งมาก 

ช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 ชาวเตอ๋อา๋งยงัคงรักษาขนบธรรมเนียมเก่ียวกบัการสืบสายตระกลูสาย
ตรงจากเพศชายและอยูร่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่  ในครอบครัวหนึง่ๆ มีญาตร่ิวมเชือ้สายอยู่
รวมกนัมากกวา่สามรุ่นเป็นอยา่งน้อย   ทกุคนในครอบครัวร่วมกนัทํามาหากินและใช้ในครอบครัว
ใหญ่นัน้  แตห่ลงัจากระบบสงัคมท่ีประชาชนมีสทิธิครอบครองกรรมสทิธิท่ีดนิเป็นของตนเอง์

เกิดขึน้  ระบบเศรษฐกิจภายนอกท่ีเจริญขึน้ สนิค้าและคา่ครองชีพตา่งๆ สงูขึน้ ชาวเตอ๋อา๋งเร่ิม
แยกครอบครัวออกจากครอบครัวใหญ่มาตัง้เป็นครอบครัวเด่ียวของตวัเอง    

 ช่วงสมยัฮัน่ การเกษตรของชาวเตอ๋อา๋งรุ่งเรืองมาก  บรรพบรุษของชาวเตอ๋อา๋งบกุเบกิการ
ทําไร่ไถนาในพืน้ท่ีราบของเมืองเตอ๋หง ปลกูข้าวเป็นพืชหลกั มีการใช้เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ
การเกษตรท่ีทําด้วยเหลก็จําพวกจอบ เสียม คราด ไถ มาตัง้แตย่คุนัน้แล้ว  นบัเป็นการใช้
เคร่ืองมือการเกษตรท่ีทําด้วยเหลก็ยคุต้นๆของจีนเลยทีเดียว  ตอ่มาถกูรุกรานจากชนกลุม่อ่ืนถอย
ร่นลงใต้ตัง้ถ่ินฐานอยูบ่ริเวณภเูขา ก็ยงัยดึอาชีพเดมิท่ีตกทอดมาจากบรรพบรุุษคือการทํานา แต่
เน่ืองจากพืน้ท่ีอยูแ่ห่งใหมนี่เ้ป็นแบบภเูขาสงู ด้วยภมูิปัญญาของชาวเตอ๋อา๋ง จงึได้ขดุภเูขาเป็น
แบบขัน้บนัไดเพ่ือทําเป็นแปลงนา  มีการใช้เคร่ืองมือการเกษตรท่ีดีกวา่ รู้จกัการใช้ปุ๋ ย นบัเป็นชน
เผา่ท่ีมีเทคนิคการทํานาท่ีก้าวหน้ากวา่ชนกลุม่อ่ืนในบริเวณเดียวกนั  นอกจากปลกูข้าวแล้ว  ชาว
เตอ๋- อา๋งยงัมีความชํานาญในการปลกูพืชเศรษฐกิจหลายอยา่ง เชน่  ใบชา  ฝ้าย เป็นต้น 
นอกจากจะเป็นผู้ปลกูชาฝีมือดีแล้ว ยงัมีวิธีการชงชาและด่ืมชาท่ีพิเศษกวา่ใคร จนได้รับการ
ขนานนามวา่เป็นเกษตรกรผู้ปลกูชาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของประเทศอีกด้วย 

ตอ่มาในยคุแรกๆของการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลได้เข้ามาดแูลและกระจาย
นโยบายชนกลุม่น้อยในเผา่เตอ๋อา๋ง ได้ให้ความช่วยเหลือเก่ียวกบัการพฒันาผลผลติทาง
การเกษตร  ในปี 1956  รัฐบาลควบคมุดแูลและเปล่ียนแปลงระบบสงัคม สภาพความเป็นอยู ่การ
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ปกครองในสงัคมชาวเตอ๋อา๋ง  แตข้่อพิเศษของชนเผา่เตอ๋อา๋งก็คือการตัง้ชมุชนกระจดักระจาย ไม่
อยูร่วมกนั ดงันัน้การปรับเปล่ียนในแตล่ะชมุชนจงึต้องใช้วิธีท่ีแตกตา่งกนั เช่น  ชาวเตอ๋อา๋งท่ี
เมืองป่าวซาน (保山 Bǎoshān) หลนิชาง(临沧 Líncānɡ) เน่ืองจากมีความใกล้ชิดกบัชนเผา่ไต
มานาน ระบบสงัคมเศรษฐกิจท่ีอยูภ่ายใต้อํานาจของชาวไต ดงันัน้จงึใช้วธีิเดียวกนักบัชาวไต 
สามารถตกลงกนัได้ด้วยความสงบ สว่นชาวเตอ๋อา๋งท่ีเมืองเตอ๋หง และตําบลหวา่นตงิ(畹町 Wǎn 

dīnɡ) อยูใ่นการปกครองของชนเผา่จ่ิงโพ และชนเผา่ไต  จงึใช้วธีิเปล่ียนระบบสงัคมตามรัฐบาล
ได้โดยตรง  จากนัน้มาการพฒันาด้านระบบสงัคมเศรษฐกิจและวฒันธรรมของชนชาวเตอ๋อา๋งก็
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลให้พฒันารุดหน้าไปอยา่งรวดเร็ว  ในบริเวณท่ีมีชาวเตอ๋อา๋งอาศยั
อยูเ่ป็นกลุม่ก้อน เป็นชมุชน รัฐบาลได้ตัง้ให้ชาวเตอ๋อา๋งเป็นหวัหน้าปกครองดแูลตนเอง  
นอกจากนีย้งัสง่ผู้ ท่ีเป็นผู้ นําชมุชนในระดบัสงูไปเป็นสมาชิกสภาประชาชนด้วย ลกูหลานชาวเตอ๋- 
อา๋งก็ได้มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ  มีการก่อสร้างโรงเรียน    โรงพยาบาลเพ่ือให้ชนชาว
เตอ๋อา๋งได้มีความรู้ และสขุภาพอนามยัท่ีดี  

 

ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านศลิปวฒันธรรมของชาวเตอ๋อา๋งมีความโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ โดยเฉพาะผ้าปัก
ลวดลายงดงาม ไปจนถงึการแกะสลกัภาพฝาผนงัแบบนนูสงู นนูต่ํา  การก่อสร้าง  งา
เคร่ืองปัน้ดนิเผา ในอดีตถือเป็นกลุม่ชนท่ีเป็นเจ้าของภมูิปัญญาแขนงนีท่ี้เจริญรุ่งเรืองมากท่ีสดุ
กลุม่หนึง่  ปัจจบุนัสิง่ปลกูสร้างในบริเวณท่ีมีหรือเคยมีชาวเตอ๋อา๋งอาศยัอยูเ่ชน่  ภาพสลกัท่ีวดั
พทุธลูซ่ี (潞西佛寺 Lùxī fósì)  ตําหนกัราชินีเตอ๋อา๋ง(德昂女王宫殿 Dé’ánɡ nǚwánɡ  

ɡōnɡdiàn) ท่ีตําบลหลง่ชวน(陇川 Lǒnɡchuān) สะพานโบราณ ถนนโบราณ เมืองโบราณเผา่
เตอ๋อา๋ง เคร่ืองปัน้ดนิเผาท่ีมีเนือ้ละเอียดมนัวาวลวดลายชดัเจน ถือเป็นร่องรอยศลิปะอนังดงาม
ของชาวเตอ๋อา๋งท่ีมีให้พบเห็นอยูท่ัว่ไป  นอกจากนีเ้สือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายท่ีปักร้อยภาพงดงามตาม
จินตนาการของชาวเตอ๋อา๋ง เชน่  ภาพนกคู ่ มือคู ่ เสือคู ่ ดอกไม้ตา่งๆ ก็เป็นภาพสะท้อน
เอกลกัษณ์อนังดงามของชาวเตอ๋อา๋งท่ีสืบทอดตอ่กนัมานานหลายชัว่อายคุน  

ด้านวรรณกรรม  ชาวเตอ๋อา๋งมีการสืบทอดศลิปะภาษาวรรณคดีของชนเผา่แบบมขุปาฐะ  
ไมว่า่จะเป็นนิทานพืน้บ้าน ตํานาน เพลง กลอน สภุาษิต คําพงัเพย  เช่น นิทานเร่ือง 《兔子制

土司》Tùzi zhì tǔsī “กระตา่ยตัง้หวัหน้า” เร่ือง《芦笙哀歌》Lúshēnɡ āiɡē “ครวญ
เพลงขลุย่นํา้เต้า” เร่ือง《彩虹》Cǎihónɡ “สายรุ้ง” นอกจากนีตํ้านานและนวนิยายท่ีสําคญั ๆ 
ของชาวไตและชาวฮัน่ เช่น เร่ือง《西游记》Xī yóu jì “จาริกตะวนัตก(ไซอ๋ิว)”  เร่ือง《三国

演义》 Sānɡuó yǎnyì  “สามก๊ก”        ก็เป็นตํานานท่ีชาวเตอ๋อา๋งเลา่สืบทอดกนัมาด้วยภาษา
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เตอ๋อา๋งจนถึงปัจจบุนั ชาวเตอ๋อา๋งมีเคร่ืองดนตรีท่ีสืบทอดกนัมาแตบ่รรพบรุุษ ซึง่บางอยา่งก็ได้รับ
อิทธิพลมาจากชาวฮัน่ เชน่ กลอง โหมง่ ขลุย่นํา้เต้า ป่ี   พิณสามสาย เคร่ืองดนตรีเหลา่นีใ้ช้บรรเล
ประกอบการเต้นรําในเทศกาลสนกุสนานร่ืนเริงและงานพิธีสําคญัๆ ของชนเผา่ 

 

ชีวิตความเป็นอย่ ู  

ชาวเตอ๋อา๋งกินข้าวเป็นอาหารหลกั รวมถึงข้าวโพดและถัว่ตา่งๆ แตช่าวเตอ๋อา๋งในบางท้องท่ี
ก็กินข้าวโพดเป็นอาหารหลกั  ชอบด่ืมชา  ชาวเตอ๋อา๋งใช้นํา้ชาเป็นของรับแขกอนัสงูสง่ท่ีขาดมิได้
และยงัมีใบยาสบูพนัธุ์ดีท่ีสืบทอดกนัมาแตบ่รรพบรุุษ   นอกจากนีก้ารเคีย้วหมากให้ฟันดําของ
ชาวเตอ๋อา๋งเป็นท่ีนิยมมาก  เพราะเช่ือวา่ฟันท่ีมีสีดําเป็นฟันท่ีสวยงามและแข็งแรง 

เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายของชาวเตอ๋อา๋งก็มีเอกลกัษณ์โดดเดน่ สะท้อนความงามในอดุมคติ
ของชาวเตอ๋อา๋งได้อยา่งชดัเจน เอกลกัษณ์ท่ีบง่บอกวา่เป็นชดุของหญิงชาวเตอ๋อา๋งก็คือ “เถาวลัย์
พนัเอว” มีตํานานเลา่วา่ “หญิงสาวชาวเต๋ออ๋างในสมยัก่อนโบยบินอย่เต็มทอ้งฟ้า  ู  เพือ่จะจบัสาว
เต๋ออ๋างมาเป็นค่ครอง หู นุ่มชาวเต๋ออ๋างใชเ้ถาวลัย์สานเป็นห่วงคลอ้งเอว” จากนัน้มาจงึกลายเป็น
วฒันธรรมการแตง่กายของสาวชาวเตอ๋อา๋งในท่ีสดุ  หญิงชาวเตอ๋อา๋งเม่ือโตเป็นสาวจะใช้เถาวลัย์
พนัรอบเอว 5 ถึง 6 รอบ บางรายพนัเป็นสบิรอบก็มี  ยิ่งมีเถาวลัย์พนัมากเทา่ใด เปรียบเสมือน
เป็นสาวงามท่ีมีคา่ เป็นท่ีต้องตาต้องใจและเป็นท่ีหมายปองของชายหนุ่ม เถาวลัย์ท่ีใช้พนัเอวนัน้
บ้างเป็นสีตามธรรมชาต ิ บ้างย้อมเป็นสีแดง ดํา เหลือง เขียว บางครัง้ยงัมีการแกะสลกัลวดลาย
ลงบนเถาวลัย์  ประดบัด้วยเงินและเคร่ืองประดบัตา่งๆ เพิ่มความงดงามเป็นเอกลกัษณ์ และ
ทรงคณุคา่มากขึน้ด้วย   ผ้าถงุของหญิงชาวเตอ๋อา๋งยาวตัง้แตอ่กถงึตาตุม่ ลวดลายผ้าถงุเป็นลาย
ตามขวาง  หลากหลายสีสนั  หญิงสาวชาวเตอ๋อา๋งไมไ่ว้ผมยาว บางรายโกนหวั หรือพนัด้วยผ้า 
แตห่ลงัจากแตง่งานแล้วจะไว้ผมยาวและพนัหวัด้วยผ้าสีดํา ลกัษณะเดน่อีกอยา่งของชดุแตง่กาย
ชาวเตอ๋อา๋งคือการแขวนลกูบอลไหมพรมหรือขนสตัว์หลากสี เช่น  แดง เขียว เหลือง ท่ีชายเสือ้ 
ผ้าท่ีใช้โพกหวั ตุ้มห ูกระเป๋าสะพาย ทัง้ชายและหญิงจะประดบัประดาด้วยลกูบอลไหมพรมท่ีวา่นี ้ 
ท่ีโดดเดน่ท่ีสดุก็คือหนุม่ๆ ชาวเตอ๋อา๋งจะคล้องคอด้วยลกูบอลไหมพรมท่ีร้อยเป็นพวงยาวสําหรับ
ชดุท่ีเป็นงานสําคญัๆ อีกด้วย  แตช่ดุของหญิงเตอ๋อา๋งจะคล้องลกูบอลไหมพรมนีไ้ว้รอบปกเสือ้ ใส่
เคร่ืองประดบัเงินจําพวกสร้อยคอ ตุ้มห ู กําไล ชายชาวเตอ๋อา๋ง นิยมสกัลายบนร่างกาย สว่นใหญ่
สกัไว้ท่ีขา แขน  และอก ลวดลายท่ีนิยม เช่น  เสือ กวาง นก และลวดลายพืชพนัธุ์ดอกไม้ตา่งๆ  

บ้านเรือนของชาวเตอ๋อา๋งสร้างด้วยไม้ไผใ่ต้ถนุสงู ในบริเวณบ้านมีรัว้รอบเป็นหนึง่หลงัคา
เรือน ชัน้บนเป็นท่ีอยูอ่าศยั ทําอาหารและเก็บข้าวของเคร่ืองใช้และเก็บตนุเสบยีงอาหารชัน้ลา่ง
เป็นคอกสตัว์  ข้างบ้านสร้างกระท่อมเลก็ไว้เก็บฟืน และเป็นครกกระเด่ืองตําข้าว  ชาวเตอ๋อา๋งท่ี
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เมืองเจิน้คงั (镇康 Zhènkānɡ) สร้างบ้านหลงัใหญ่มีครอบครัวเลก็ๆ อาศยัอยูร่่วมกนัสองถงึสาม
ครอบครัว มีทางเดนิเป็นระเบียงเช่ือมตอ่กนัระหวา่งเรือนเลก็แตล่ะเรือน บ้านเรือนของชาวเตอ๋- 
อา๋งในปัจจบุนัสร้างเป็นตกึสงูและอาศยัอยูร่วมกนัหนึง่ครอบครัวตอ่หนึง่ห้องเหมือนอยา่งชาวฮัน่ 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

  ระบบครอบครัวของชาวเตอ๋อา๋งคือยดึถือการมีสามีภรรยาคนเดียว ไมแ่ตง่งานกบัคน
นามสกลุเดียวกนั และไมนิ่ยมแตง่งานกบัคนนอกเผา่  หนุ่มสาวสามารถพบรักกนัได้อยา่งอิสระ  
สาวชาวเตอ๋อา๋งมีสทิธิในการเลือกคูค่รองด้วย์ ตนเอง แตท้่ายท่ีสดุต้องได้รับความเห็นชอบจากพอ่
แมใ่นการอนญุาตให้หรือไมใ่ห้แตง่งานกบัใคร  เม่ือตกลงแตง่งาน ฝ่ายชายต้องมอบสนิสอดให้กบั
ฝ่ายหญิง  หากสามีภรรยาอยูกิ่นกนัไปแล้วเกิดการหยา่ร้าง ฝ่ายชายเป็นผู้ขอหยา่ เพียงแคม่อบ
ข้าวสารไมก่ี่กิโลกรัม เงินเลก็น้อย เชิญหวัหน้าเผา่มาทําพิธีขอขมาตอ่ผีบรรพบรุุษและเทพท่ี
เคารพ  ก็เป็นสญัญาณบอกฝ่ายหญิงวา่ให้ออกจากบ้าน กลบัไปบ้านเดมิได้ หากฝ่ายหญิงเป็นผู้
ขอหยา่ จะต้องชดใช้คา่สนิสอดท่ีฝ่ายชายมอบให้ในวนัแตง่งาน แตห่ลงัจากการก่อตัง้สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประชาชนทกุคนอยูภ่ายใต้กฎหมายเดียวกนั ธรรมเนียมการหยา่ของชาวเตอ๋อา๋งก็
ไมเ่คร่งครัดเหมือนแตก่่อนแล้ว  

พิธีศพของชาวเตอ๋อา๋งใช้วิธีฝังศพ ในแตล่ะหมูบ้่านมีสสุานประจําเผา่ แตผู่้ ท่ีเสียชีวิตด้วย
อาการเจ็บป่วยเรือ้รังยาวนานและหญิงท่ีเสียชีวิตจากการคลอดบตุรจะประกอบพธีิศพด้วยการ
เผา 

เก่ียวกบัความเช่ือและการนบัถือศาสนา  ในอดีตชาวเตอ๋อา๋งนบัถือศาสนาพทุธนิกาย
หินยาน ในแตล่ะชมุชนมีวดัพทุธประดษิฐานพระพทุธรูป และมีพระภิกษุประจําวดั  พระภิกษุทกุ
รูปเรียนรู้ภาษาไตเพ่ืออา่นคมัภีร์และบทสวด   พิธีสําคญัๆ ล้วนเก่ียวข้องกบัพทุธศาสนา ชาวเตอ๋- 
อา๋งจะหมนุเวียนกนันําข้าวปลาอาหารไปถวายพระ  แตค่วามเช่ือเก่ียวกบัศาสนาของชาวเตอ๋อา๋ง
ในแตล่ะท้องท่ีไมเ่หมือนกนัเสียทีเดียว อาจเป็นพทุธแตต่า่งนิกายกนั  บางท่ีสามารถเลีย้งหมเูลีย้ง
ไก่เพ่ือฆา่เป็นอาหาร  แตบ่างท่ีซึง่นบัถือตา่งนิกายกลบัห้ามฆา่สตัว์ตดัชีวิต ห้ามลา่สตัว์ป่า แม้แต่
ในงานพิธีสําคญัๆ ก็ไมอ่นญุาตให้ฆา่สตัว์ นอกจากนบัถือศาสนาพทุธแล้วนีช้าวเตอ๋อา๋งยงันบัถือ
ผีและวิญญาณตามท่ีบรรพบรุุษนบัถือมาแตเ่ดมิ  

เทศกาลสําคญัของชาวเตอ๋อา๋งคือเทศกาลสงกรานต์  เข้าพรรษา  ออกพรรษา  ซึง่เทศกาล
ตา่งๆ ล้วนสะท้อนถึงความเช่ือเก่ียวกบัการนบัถือศาสนาอยา่งชดัเจน 
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10. 侗族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าต้ง  Dong ethnic minority group 
 

  
รป ู 17 รป ู 18 

 

 ถิ่นที่อย่ ู

ชนเผา่ต้งอาศยัอยูใ่นมณฑลกุ้ยโจว (贵州省 Guìzhōushěnɡ)  บริเวณเมืองหลีผิง (黎
平 Lípínɡ) ฉงเจียง(从江 Cónɡjiānɡ)  หรงเจียง  (榕江 Rónɡjiānɡ) เทียนจู้ (天柱 Tiā

nzhù) จ่ินผิง(锦屏 Jǐnpínɡ) ซานซุย่(三穗 Sānsuì) เจิน้หยว่น(镇远 Zhènyuǎn) เจีย้นเหอ (
剑河 Jiànhé)  ยว่ีผิง(玉屏 Yùpínɡ) ในมณฑลหหูนาน(湖南省 Húnánshěnɡ)  บริเวณเมือง
ซนิหว่ง(新晃 Xīnhuǎnɡ) จิง้เซ่ียน(靖县 Jìnɡxiàn) ทงเต้า (通道 Tōnɡdào) ในเขตปกครอง
ตนเองเผา่จ้วง มณฑลกวา่งซี(广西 Guǎnɡxī) บริเวณตําบลซานเจียง (三江 Sānjiānɡ) หลง
เซิง่(龙胜 Lónɡshènɡ)  หรงสุย่(融水 Rónɡshuǐ) จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของ
จีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่ต้งมีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 2,960,293 คน   

 
ภาษา 

ภาษาท่ีชาวต้งใช้คือภาษาต้ง(侗语 Dònɡyǔ) ชาวต้งเรียกภาษาของตวัเองวา่ / kam1/    จดั
อยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต (汉藏语系 Hàn Zànɡ yǔxì) สาขาภาษาจ้วง-ต้ง (壮侗语族 

Zhuànɡ Dònɡ yǔZú) แขนงภาษาต้ง-สุย่ (侗水语支 Dònɡ Shuǐ yǔzhī) แบง่ออกเป็นสอง
สําเนียงภาษาคือ สําเนียงต้งเหนือและสําเนียงต้งใต้ ไมมี่ภาษาอกัษรเป็นของตวัเอง  สว่นใหญ่ใช้
อกัษรจีน กระทัง่ในปี  ค.ศ. 1958 มีการประดษิฐ์ภาษาอกัษรโดยใช้อกัษรภาษาลาตนิขึน้ใช้  



 
 
 

41 

ประวัตศิาสตร์ 

ในสมยัราชวงศ์ฉินและฮัน่ ชาวต้งอาศยักระจดักระจายอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นมณฑลกวา่งตง 
และกวา่งซีในปัจจบุนั ในสมยันัน้เรียกชนกลุม่นีว้า่ ลัว่เยว(่骆越 Luòyuè) ซึง่เป็นกลุม่ชนเผา่ยอ่ย
ของชนร้อยเผา่ท่ีช่ือ ป่ายเยว(่百越 Bǎiyuè) หลงัสมยัราชวงศ์เวย่และจิน้เรียกชาวลัว่เยวนี่ว้า่
เหลียว บนัทกึช่ือหยา่《赤雅》Chìyǎ ของผู้ เขียนช่ือ ควา่งลู(่邝露 Kuànɡlù) ท่ีเขียนในสมยั
ราชวงศ์หมงิกลา่วถงึชนชาวต้งไว้วา่ “ชาวต้งเป็นชนกลุม่ยอ่ยหนึง่ในกลุม่ชนชาวเหลียว” กลุม่ชน
ท่ีจดัเป็นกลุม่ยอ่ยของชาว “ป่ายเยว”่ ในปัจจบุนัมีชาวต้ง ชาวเหมาหนาน ชาวจ้วง และชาวสุย่ 
ชนทัง้ส่ีกลุม่นีมี้ความสมัพนัธ์ด้านภาษา วฒันธรรม ความเป็นอยูแ่ละบริเวณท่ีอยูใ่กล้เคียงและ
คล้ายคลงึกนั โดยเฉพาะทางด้านภาษา นกัภาษาศาสตร์จีนจดัภาษาทัง้ส่ีภาษาอยูใ่นตระกลู
ภาษาจีน-ทิเบต  สาขาภาษายอ่ยจ้วง-ต้ง จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์สนันิษฐานได้วา่ชาวต้ง
ก็คือชาวลัว่เยวท่ี่มีอารยธรรมสืบทอดกนัมาตัง้แตส่มยัฉินจนปัจจบุนั  

ชาวต้งมีพฒันาการมาตัง้แตย่คุบพุกาล พฒันา และเปลี่ยนแปลงเร่ือยมาจนถงึระบบสงัคม
ศกัดนิาในสมยัราชวงศ์ถงั  แตมี่บางกระแสเช่ือวา่ระบบสงัคมของชาวต้งเคยผา่นระบบทาสมา
ก่อน  ตัง้แตส่มยัถงัถึงสมยัชิงได้รวบรวมพืน้ท่ีอาศยัของชาวต้งไว้เป็นเมืองในการปกครอง   ระบบ
สงัคมในสมยันัน้เป็นแบบสงัคมศกัดนิา  ต้นราชวงศ์ชิงยดึท่ีดนิคืนสูอํ่านาจกลางของรัฐ และ
ครอบครองชาวต้งเป็นประชาชนในอาณตั ิ  เข้าสูร่ะบบการปกครองแบบระบบศกัดนิาถือครอง
กรรมสทิธิในท่ีดนิ  แตร่ะบบสงัคม์ ชาวต้งท่ีถือปฏิบตัมิาแตเ่ดมิคือระบบกฎรวมของเผา่ยงัคงใช้อยู ่
กลา่วคือ ในทกุๆหมูบ้่านมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหวัหน้าใหญ่ชัน้ท่ีหนึง่ ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าท่ีดแูลคนใน
ชมุชนให้ปฏิบตัติามขนบ จารีตประเพณี  ผู้ใหญ่บ้านแตล่ะหมูบ้่านขึน้ตรงตอ่หวัหน้า
คณะกรรมการหมูบ้่านท่ีเลือกขึน้มาจากผู้ใหญ่บ้านเป็นการปกครองท่ีสงูขึน้เป็นชัน้ท่ีสอง  หวัหน้า
คณะกรรมการผู้ใหญ่บ้านนีข้ึน้ตรงตอ่ประธานท่ีได้รับคดัเลือกมาจากหวัหน้าหมูบ้่านตา่งๆ อีก
ชัน้หนึง่  เป็นการปกครองชัน้ท่ีสงูสดุ วิธีการปกครองแบบนีถื้อปฏิบตัมิาจนถึงปลายสมยัราชวงศ์
ชิงเข้าสูส่าธารณรัฐประชาชนจีน 

ระบบเศรษฐกิจสงัคมของชาวต้งมีการเปล่ียนแปลง และมีพฒันาการเร่ิมต้นอยา่งชดัเจนมา
ตัง้แตห่ลงัยคุสงครามฝ่ินในปี 1840 สงัคมของชาวต้งได้รับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจแบบทนุ
นิยมจากสงัคมภายนอก จงึคอ่ยๆปรับเปล่ียนมาเป็นระบบสงัคมแบบกึ่งอาณานิคมกึง่ศกัดนิา 
ภายใต้การกดข่ีและขดูรีดของจกัรวรรดนิิยมของราชวงศ์ชิง ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวต้งตกอยูใ่น
สภาพลําบากแร้นแค้นอยา่งแสนสาหสั จนถงึยคุสงครามปลดแอก ระบบศกัดนิาแบบถือครอง
ท่ีดนิก็ยงัคงเป็นอยู ่  เจ้าของท่ีดนิมีท่ีดนิในครอบครองมากกวา่ชาวนาถึงย่ีสบิเท่า ชาวต้งต้องเชา่
ท่ีดนิทํากิน และยงัถกูกดข่ีขดูรีดทัง้การเก็บผลผลติและดอกเบีย้คา่เช่าจากเจ้าของท่ีดนิและ
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นายทนุอยา่งอยา่งรุนแรง  ถึงยคุกวอ๋หมินตัง่ได้ก่อการตอ่ต้านระบบการปกครองรัฐบาล และใช้
ระบบศกัดนิาจดัการให้ผู้ มีอํานาจสงูดแูลพืน้ท่ีของชาวต้ง อนัเป็นการสนบัสนนุให้คนชัว่ก่อกรรม
ทําเข็ญ  ผู้ปกครองในระดบัหมูบ้่าน ตําบล และเมืองท่ีมีชาวต้งอาศยัอยูต่า่งพากนัเก็บภาษี รีดไถ
ประชาชนอยา่งแสนสาหสั  ชาวต้งจงึตกสูภ่าวะลําเคญ็และยากแค้นอยา่งท่ีสดุ 

หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลได้ก่อตัง้เขตปกครองตนเองชาวต้งขึน้หลาย
แห่ง  ดงันี ้ 

1.  ปี 1951 ก่อตัง้อําเภอปกครองตนเองชาวต้ง จ้วง เหยา เหมียวในเขตอําเภอหลงเซิง่ ของ 
มณฑลกวา่งซี   (广西龙胜侗、壮、瑶、苗各族自治县 Guǎnɡxī Lónɡshènɡ Dònɡ、

Zhuànɡ、Yáo、Miáo ɡè  Zú zìzhìxiàn)  
2.   ปี 1952 ก่อตัง้อําเภอปกครองตนเองชาวต้งอําเภอซานเจียง ในมณฑลกวา่งซี  (广西 

三江侗族自治县Guǎnɡxī Sānjiānɡ Dònɡ Zú zìzhìxiàn)   
3.  ปี 1954 ก่อตัง้อําเภอปกครองตนเองชาวต้งอําเภอทงต้าว มณฑลหหูนาน (湖南通道侗 

族自治县 Húnán Tōnɡdào Dònɡ Zú zìzhìxiàn)  
4. ปี 1956 ก่อตัง้เขตปกครองตนเองชาวเหมียวและต้ง เมืองเฉียนตง เฉียนหนาน มณฑล 

กุ้ยโจว (贵州黔东南苗族侗族自治州 Guìzhōu Qiándōnɡnán Miáo Zú Dònɡ Zú zì

zhìzhōu) และอําเภอปกครองตนเองเผา่ต้ง อําเภอซนิห่วง มณฑลหหูนาน (湖南新晃侗族自

治县 Húnán Xīnhuǎnɡ Dònɡ Zú zìzhìxiàn)  
5.  ปี 1984 ก่อตัง้อําเภอปกครองตนเองชาวต้งอําเภอยว่ีผิง มณฑลกุ้ยโจว (贵州省玉屏侗 

族自治县 Guìzhōushěnɡ Yùpínɡ Dònɡ Zú zìzhìxiàn)  
 

การก่อตัง้เขตปกครองตนเองนี ้ ทําให้ประชาชนชาวต้งมีสทิธิในการปกครองดแูลตนเองใน
หลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการทํามาหากิน ล้มล้างระบบศกัดนิากรรมสทิธิท่ีดนิ ประชาชนมีสทิธิ์ ์

ประกอบอาชีพและมีรายได้เป็นของตวัเอง ชาวต้งเร่ิมเปล่ียนแปลงการผลติผลติผลทางการเกษตร
โดยได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาล อาชีพด้านการเกษตร ป่าไม้ อตุสาหกรรม เลีย้งสตัว์ และ
ประมงพฒันาขึน้อยา่งรวดเร็ว เข้าสูย่คุสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองตนเองเผา่ต้งเมือง
เฉียนหนานก่อตัง้โรงงานอตุสาหกรรมน้อยใหญ่หลายแห่ง ผลติสนิค้าจําพวกเคร่ืองจกัรกล ปุ๋ ยเคมี 
กระดาษ เขตปกครองตนเองเผา่จ้วงตําบลซานเจียงก่อตัง้โรงงานผลตินํา้และกระแสไฟฟ้า  ชีวิตแล
ความเป็นอยูข่องชาวต้งดีขึน้เป็นลําดบั  หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นต้นมา  ชมุชน
ชาวต้งท่ีเฉียนตงหนาน(黔东南 Qiándōnɡnán) มีถนนยาวเพียง 500 กิโลเมตร ปัจจบุนัรัฐบาล
สนบัสนนุการก่อสร้างถนนเช่ือมตอ่ทกุตําบลและหมูบ้่าน   
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ทางด้านการศกึษาก็มีการพฒันาท่ีดีขึน้เช่นกนั จากเดมิก่อนการปฏิวตัวิฒันธรรมมีโรงเรียน
มธัยมเพียงแหง่เดียว  โรงเรียนประถมไมเ่กิน 3 แหง่ แตปั่จจบุนัได้ก่อสร้างโรงเรียนประถมและ
มธัยมจนครบทกุตําบลหมูบ้่าน ชาวต้งอดทนขยนัขนัแข็ง มานะบากบัน่สอบเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลยัชัน้แนวหน้าของประเทศ ปัจจบุนัมีชาวต้งได้ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใหญ่โตในคณะ
รัฐบาล  เป็นหวัหน้างาน ทหาร  นกัวิชาการ ข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่เป็นจํานวนไมน้่อย  นอกจากนีใ้น
ชมุชนชาวต้งบางแหง่ลงขนักนัก่อตัง้โรงเรียนภาคค่ําสําหรับผู้ใหญ่ท่ีไมมี่โอกาสได้เรียนในโรงเรีย
ปกต ิ  

การรักษาพยาบาลก็พฒันาก้าวหน้าขึน้ เดมิทีชาวต้งนบัถือผี เม่ือเจ็บป่วยก็ไหว้ผีสางให้มา
ช่วยรักษา แตห่ลงัจากความเจริญเข้ามาถึง ชาวต้งเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองการสาธารณสขุมากขึน้ มี
การก่อตัง้โรงพยาบาลขึน้หลายแหง่  โรคร้ายแรงท่ีเคยระบาดในชมุชนชาวต้งก็คอ่ยๆหมดไป 
สภาพชีวิตชาวต้งดีขึน้ มีไฟฟ้า นํา้ประปาใช้  มีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองอํานวยความสะดวกตา่ง
ใช้แล้ว  

 

ศิลปวัฒนธรรม 

ด้วยความท่ีมีอารยธรรม ประวตัศิาสตร์การตัง้ชมุชนท่ียาวนาน ชาวต้งจงึนบัได้วา่เป็นชนท่ี
ร่ํารวยทางวฒันธรรมมากเผ่าหนึง่    จนได้รับการขนานนามวา่ “เมืองกวี ปฐพีเพลง”  เพลงของ
ชาวต้งสมัผสัคล้องจอง ทํานองเสนาะ ไพเราะเปิดเผย  เปรียบเปรยเดน่ชดั  ให้อารมณ์กลอน
งดงามสงูสง่า ลํา้คา่จริงใจและอบอุน่ การบรรยายเร่ืองราวในบทกลอนแฝงซอ่นภมูิปัญญา นุ่มนว
ลกึซึง้ นบัเป็นมรดกทางภาษาและวรรณกรรมอนัลํา้คา่ของชาวต้ง  เช่น  บทกวีเร่ือง《珠郎娘

嫫》Zhūlánɡ niánɡmó “เทพบตุรกบัหญิงอปัลกัษณ์”   และเร่ือง《三郎五妹》Sān lánɡ 

wǔ mèi “สามหนุ่มกบัห้าอนงค์” เป็นนิทานกลอนท่ีนิยมแพร่หลายไปทัว่ นอกจากนีก้ารขบัร้อง
เพลงหมูข่องชาวต้งมีเอกลกัษณ์โดดเดน่เฉพาะตวั  ด้วยพลงัเสียงมหศัจรรย์  สง่เสียงท่ีดงักงัวาน
ก้อง  ท่วงทํานองท่ีฟังดมีูอิสระ  ประกอบด้วยเคร่ืองดนตรีผีผาบรรเลงทํานองคลอ่งแคลว่ เริงร่า 
เป็นเอกลกัษณ์เพียงหนึง่เดียวพบได้ในเผา่ต้ง  นิทาน ตํานานท่ีเลา่สืบทอดกนัมาหลายชัว่อายคุน 
มีมากมายหลากหลายเร่ืองราว รูปแบบการดําเนินเร่ืองยอกย้อน แยบยล ดงึดดูให้หลงใหล  
แสดงออกถึงจินตนาการอนัสลบัซบัซ้อนและลกึซึง้ของชาวต้งได้เป็นอยา่งดี  งิว้ต้งเป็นการแสดง
อปุรากรท่ีพฒันามาจากการเลา่นิทานกลอน  ถือกําเนิดขึน้ในต้นศตวรรษท่ี 19         การแสดง
งิว้ต้งนีท้่าร่ายรําเรียบงา่ย  แตก่ารขบัร้องทํานองมีมากมาย ในการแสดงใช้เคร่ืองดนตรีจําพวกซอ
และผีผาบรรเลงประกอบ ก่อนการแสดงโหมโรงด้วยการลัน่กลองเรียกบรรยากาศอยา่งครึกครืน้
เร้าใจ  งิว้ต้งไมว่าดหน้า แตแ่ฝงไว้ด้วยเอกลกัษณ์ของความเป็นชนเผา่ได้อยา่งนา่อศัจรรย์  



 
 
 

44 

นอกจากนีว้ฒันธรรมการร่ืนเริงของชาวต้งยงัมีระบําตวัเย(哆耶 Duōyē) ระบําขลุย่นํา้เต้า  ระบํ
มงักร ระบําสงิโต เป็นต้น  

 “ระบําตวัเย” คือการเต้นระบําเป็นกลุม่ใหญ่ทัง้ชายหญิงรวมกนัเริงระบําในงานร่ืนเริง  
ประสานมือคล้องคอล้อมกนัเป็นวง ร้องเลน่เต้นระบํา “ระบําขลุย่นํา้เต้า” ก็เป็นการเต้นระบําเป็น
กลุม่เช่นกนั ผู้ เต้นเป่าขลุย่นํา้เต้าไปพร้อมๆ กบัเต้นรํา เคร่ืองดนตรีท่ีชาวต้งใช้บรรเลงในงานร่ืนเริง
และงานพธีิตา่งๆ ยงัมีอีกมาก เชน่  ขลุย่เหลก็ ป่ี เป็นต้น    

งานหตัถกรรมเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดมาแตบ่รรพบรุุษเช่นกนั งานฝีมือท่ีมี
ช่ือเสียงของชาวต้งเช่น  งานปักผ้า ร้อยมาลยั วาดภาพ แกะสลกั ตดักระดาษ  ถกั สาน เป็นต้น 
หตัถกรรมปักผ้าของหญิงชาวต้ง เป็นงานฝีมือชัน้เย่ียม  ชาวต้งนิยมปักลวดลายตา่งๆ เชน่  
ดอกไม้ สตัว์ตา่งๆ  รูปบคุคลลงบนเสือ้ผ้า ลวดลายและสีสนัชดัเจน กลมกลืนเหมือนจริง   
นอกจากนีย้งัมีการทําเคร่ืองประดบัเงินได้แก่  สร้อยเงิน กําไลเงิน ตุ้มห ูแหวน ป่ินปักผม ดอกไม้
เงินล้วนเป็นเคร่ืองประดบัท่ีเป็นท่ีนิยมอยา่งมากของหญิงชาวต้ง  

ชายชาวต้งมีความชํานาญในการก่อสร้างตกึด้วยอิฐ หิน และไม้ การสร้างตกึแขวนกลอง สร้าง
สะพานถือเป็นงานสถาปัตยกรรมท่ีชาวต้งมีความชํานาญมากท่ีสดุ การก่อสร้างตกึแขวนกลอง
ของชาวต้งใช้ไม้ล้วนๆ ไมมี่การใช้ตะปตูอกยดึ สามารถสร้างได้สงูเป็นสบิชัน้เลยทีเดียว   รูปทรง
หกเหล่ียมแปดเหล่ียมงดงามดจุเจดีย์แก้ว สงูสง่ สงา่งาม นบัเป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของชมุชนชาวต้ง   
และเป็นจดุศนูย์รวมของชมุชน  นอกจากนีย้งัมีสะพานเฉิงหยาง(程阳桥 Chénɡyánɡ qiáo) ท่ี
ตําบลซานเจียง เป็นสะพานท่ีสร้างโดยช่างชาวต้ง มีความงดงาม แข็งแรง ได้รับการขึน้ทะเบียนให้
เป็นมรดกทางวฒันธรรมของประเทศจีนอีกด้วย 

 

ชีวิตความเป็นอย่ ู  

ชาวต้งสวมเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายท่ีผลติขึน้เอง  ชาวต้งชอบสวมเสือ้ผ้าสีเขียว มว่ง ขาว      นํ ้
เงิน ชายชาวต้งในปัจจบุนัสวมเสือ้ผ้าไมแ่ตกตา่งจากชาวฮัน่ แตย่งัมีชาวต้งท่ีอยูใ่นบริเวณ
ห่างไกล เชน่ ชาวต้งภเูขายงัคงสวมเสือ้ผ้าแบบดัง้เดมิ คือสวมเสือ้แขนสัน้ผา่อกไมมี่ปก สวม
กางเกงขากว้างยาว  ใช้ผ้าโพกหวั  บางคนไว้ผมจกุ  ชดุของหญิงชาวต้งแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะ
ท้องท่ี บ้างสวมเสือ้ทรงกระบอกผา่อก ไมมี่ปก ตดิกระดมุเงิน บ้างสวมเสือ้คอกระเช้าคล้องไหล ่ 
บ้างสวมกางเกงขากว้างยาว  บ้างสวมชดุเสือ้ยาวคลมุเขา่  บ้างสวมผ้าถงุคาดเข็มขดั เกล้าผมขึน้
แล้วใช้ผ้าโพกหวั  สวมรองเท้าคลมุหน้าแข้งใช้เชือกมดัแน่น  แตบ่างท้องท่ีก็แตง่ตวัเหมือนอยา่ง
ชาวฮัน่ แตท่ี่สําคญัชาวต้งชอบสวมเคร่ืองประดบัท่ีทําด้วยเงิน 
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อาหารการกินของชาวต้งกินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลกั  ชาวต้งท่ีอาศยัอยูบ่นพืน้ท่ีราบชอบกิน
ข้าวสวย แตช่าวต้งท่ีอยูต่ามภเูขาชอบกินข้าวเหนียว  ชอบกินอาหารรสเผ็ดและเปรีย้ว  รู้จกัวธีิ
ถนอมอาหารเช่น  ทําปลาร้า เนือ้หมกั  การรับแขกท่ีสําคญัต้องมีนํา้ชาเป็นการต้อนรับ  ชาวต้งตั ้
บ้านเรือนอยูริ่มภ ู ริมนํา้ ซึง่เป็นทิวทศัน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของภาคใต้ของจีน สร้างบ้านแบบใต้ถนุสงู
ข้างบนเป็นท่ีพกัอาศยั ชัน้ลา่งเป็นคอกสตัว์ และเก็บของ 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

ประเพณีสําคญัท่ีนา่สนใจของชาวต้ง คือประเพณี “เยวเ่หย”่ (月也 Yuèyě) ตรงกบัวนัท่ี
แปด เดือนหนึง่ตามปฏิทินจนัทรคตขิองจีน เป็นประเพณีท่ีชาวต้งจากหมูบ้่านหนึง่ไปเป็นแขก
เย่ียมเยือนอีกหมูบ้่านหนึง่ กิจกรรมสําคญัคือการร่ืนเริงและสงัสรรค์ มีการเป่าขลุย่นํา้เต้า  ร้องงิ ้
บรรเลงขบักลอ่ม  จดัในช่วงวา่งเว้นจากการเพาะปลกู มีการชนววัเป็นกีฬาบนัเทิงประจําชนเผา่  
ช่วงเทศกาลนีจ้ะตีฆ้องร้องป่าวให้ผู้คนมากมายมาร่วมร้องรําทําเพลง สนกุสนานร่ืนเริงบนัเทิงใจ   
จดุพลเุฉลมิฉลองสวา่งไสวไปทัว่หบุเขา  เป็นการต้อนรับชาวต้งจากหมูบ้่านอ่ืนท่ีมาเยือนด้วย
ความยนิดีปรีดา  เป็นโอกาสท่ีหนุ่มสาวได้พบปะคบหาสมาคมกนั   ชาวต้งทางเหนือเรียกเทศกาล
นีว้า่ เท่ียวภเูขา (玩山 Wán shān)  หนุม่สาวชาวต้งรวมกนัเป็นกลุม่หลงัวา่งเว้นจากงานในช่วง
เดือนมีนาคมและเมษายน เม่ือมารวมกนัพร้อมหน้าจะร้องเพลงโต้ตอบ เกีย้วพาราสีกนั ชาวต้ง 
ทางตอนใต้เรียกงานนีว้า่ “แอว่เมือง”  หรือ “แอว่สาว”  คืนวนังานหญิงสาวปักผ้าอยูใ่นเรือน ชาย
หนุ่มขบักลอ่มดนตรีและร้องเพลงโต้ตอบกนั พรรณนาความรักตอ่กนั เม่ือถกูใจกนัจะแลกของท่ี
ระลกึซึง่กนัและกนัเป็นการหมัน้หมายเอาไว้    ในวนัท่ีสามเดือนสามหรือวนัท่ีสองเดือนสองของ
ทกุปี ชมุชนชาวต้งท่ีตําบลซานเจียงรวมตวักนัในลานกว้างประจําหมูบ้่าน จดังานเทศกาลร่ืนเริง 
โดยจะช่วยกนัทําพลดุอกไม้ยิงขึน้ฟ้า เม่ือตกลงสูพื่น้ให้คนท่ีมาร่วมงานแยง่กนัเก็บ ผู้ ท่ีเก็บได้จะมี
รางวลัให้ งานนีเ้รียกวา่ “งานชิงพล”ุ 

ชาวต้งยดึถือการแตง่งานแบบสามีภรรยาคนเดียว การแตง่งานกนัระหวา่งพ่ีสาวหรือ
น้องสาวพอ่กบัพ่ีชายแมเ่ป็นท่ีนิยมของชาวต้ง แตญ่าตร่ิวมสายเลือดจะไมแ่ตง่งานกนั  หญิง
แตง่งานแล้วไมย้่ายไปอยูบ้่านสามี  สถานภาพทางครอบครัวและสงัคมของผู้หญิงต่ําต้อยกว่
ผู้ชาย มีกฎข้อห้ามมากมายสําหรับผู้หญิงเช่น  ห้ามตีกลอง ห้ามอยูบ่นบ้านในขณะท่ีมีผู้ชายนัง่
อยูข้่างลา่ง หญิงชาวต้งจะสามารถมีสทิธิในทรัพย์สมบตัท่ีิตนเองหามาได้หรือทรัพย์สมบตัขิองพอ่
แมก็่ตอ่เม่ือแตง่งานแล้วเทา่นัน้ แตก็่ไมไ่ด้มีปริมาณมากเทา่ใดนกั สมบตันีิเ้รียกวา่ “นาผู้หญิง ท่ี
ผู้หญิง” สว่นผู้ชายเป็นผู้ รับสืบทอดมรดกประจําตระกลู หากไมมี่ลกูชายสามารถรับเลีย้ง
ลกูบญุธรรมและสืบทอดสายตระกลูให้กบัลกูบญุธรรมตอ่ได้ 



 
 
 

46 

พิธีงานศพของชาวต้งเหมือนกบัชาวฮัน่ คือใช้วิธีฝังศพ แตช่าวต้งบางพืน้ท่ีเม่ือมีคนเสียชีวิต 
จะยงัไมป่ระกอบพิธีศพ แตจ่ะใสโ่ลงแล้วนําไปเก็บไว้ในป่าช้าท่ีอยูห่า่งไกลออกไปจากหมูบ้่าน รอ
จนคนท่ีเกิดวนั เดือน ปี เดียวกนัเสียชีวิตทัง้หมดจงึจะประกอบพิธีฝังศพพร้อมกนั  

ชาวต้งนบัถือผี และเทพมากมาย เคารพบชูาธรรมชาต ิเช่น  ต้นไม้ใหญ่ หินก้อนใหญ่  บอ่นํา้
สะพาน  มีเจ้าแมส่ร้างเมืองช่ือ ซา่ซุย่ (萨岁 Sàsuì)  ซึง่ถือกนัวา่เป็นหญิงผู้ เป็นต้นกําเนิดและ
สร้างชมุชนชาวต้ง เป็นเทพท่ีชาวต้งเคารพสงูสดุ  ในทกุๆหมูบ้่านจะสร้างวดัซา่ซุย่ โดยใช้การเส่ียง
ทายของนก หญ้า  ไข ่ หอย ข้าว เป็นสิง่ชีว้ดัความเป็นสริิมงคล 

เทศกาลสําคญัของชาวต้งมีเทศกาลตรุษจีน เทศกาลไหว้เทพววั (วนัท่ี 8 เดือน 4 หรือวนัท่ี 6 
เดือน 6 ) เทศกาลกินอาหารใหม ่(กลางเดือน 7 ) บางท้องท่ีมีการขึน้ปีใหมข่องชาวต้งในช่วงเดือน 
10 หรือเดือน 11 นอกจากนีย้งัรับอิทธิพลเทศกาลของชาวฮัน่ท่ีมาพร้อมกบัการเกษตรอีก เช่น  
เทศกาลวนัเชงเม้ง เทศกาลตวนอู ่เทศกาลไหว้พระจนัทร์ และเทศกาลฉงหยาง(วนัท่ี 9 เดือน 9)  
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12. 独龙族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าตรุง  Drung ethnic minority 
 

  
รป ู 19 รป ู 20 

 

ถิ่นที่อย่ ู
ชาวเผา่ตรุง ภาษาจีนออกเสียงวา่ ตูห๋ลง อาศยัอยูบ่ริเวณสองฝ่ังแมนํ่า้ตรุง (独龙河    Dú

lónɡ hé) ซึง่เป็นเขตตดิตอ่กนัของเขตปกครองตนเองนู่เจียง (怒江 Nùjiānɡ) เผา่ล่ีซ ู (傈僳族 

Lìsù Zú) และอําเภอปกครองตนเองก้งซาน (贡山 Gònɡshān) เผา่ตรุงเผา่นู่(怒族 Nù Zú) 
ของมณฑลยนูนาน(云南省 Yúnnán shěnɡ) และยงัมีสว่นน้อยท่ีกระจดักระจายอยูริ่มสองฝ่ัง
แมนํ่า้นู่ (怒江 Nù jiānɡ) บริเวณตอนเหนือของตําบลก้งซาน  จากการสํารวจจํานวนประชากร
ครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่ตรุงมีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 7,426  คน   
 
ภาษา 

ชาวเผา่ตรุงพดูภาษาตรุง  เป็นภาษาในตระกลูจีน-ทิเบต(汉藏语系 Hàn Zànɡ yǔxì) 
สาขาทิเบต-พมา่(藏缅语族 Zànɡ Miǎn yǔZú) ภาษาของชนเผา่ตรุงทัง้สองบริเวณไมแ่ตกตา่ง
กนั ไมมี่ภาษาอกัษร         

                                                                          

ประวัตศิาสตร์ 

เอกสารท่ีเก่าแก่ท่ีสดุท่ีกลา่วถึงชาวตรุงคือ บนัทกึการรวมราชวงศ์หยวน《 大 元 一 统

志》Dàyuán yì tǒnɡzhì กลา่วถึงชาวตรุงในช่ือ “เช่ียว” (撬 Qiào)  ตอ่มาในสมยัหมงิและ
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ชิงเรียกชนกลุม่นีว้า่ “ฉิว” (俅 Qiú ) หรือ “ฉว่ี” (曲 Qǔ)  บนัทกึทางประวตัศิาสตร์บนัทกึไว้วา่        
ชาวตรุงในสมยัถงัและซง่อยูใ่ต้การปกครองของนา่นเจ้า(南诏 Nánzhào) และต้าหล่ี(大理 Dàlǐ

)  ถึงสมยัหยวน หมิง และชิงอยูภ่ายใต้การปกครองของเมืองล่ีเจียง  กลางสมยัราชวงศ์ชิงแบง่เป็น
สองสว่นอยูภ่ายใต้การปกครองของชนเผา่นา่ซีแหง่เมืองล่ีเจียง  (丽江纳西族 Lìjiānɡ Nàxī 

Zú) และเมืองเยจื่อ(叶枝 Yèzhī) ตอ่มาถกูจดัรวมกนัอีกครัง้ให้อยูภ่ายใต้การปกครองของเมือง
เยจื่อทัง้หมดในเวลาตอ่มา  ปี 1909 มีการแตง่ตัง้ผู้ควบคมุดแูลบริเวณแมนํ่า้ตรุง  ปี 1918 ก่อตัง้
เขตปกครองขึน้ในบริเวณท่ีเป็นอําเภอก้งซานในปัจจบุนั  ซึง่เป็นบริเวณท่ีอยูข่องชาวตรุงนัน่เอง 

ระบบเศรษฐกิจสงัคมของชาวตรุงนบัได้ตัง้แตก่่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน  ก่อน
หน้านัน้ชาวตรุงแม้จะไมมี่ความรู้ในการผลติเหลก็สืบทอดมาแตบ่รรพบรุุษ แตด้่วยความท่ีอยู่
ใกล้ชิดกบัชาวทิเบต ชาวฮัน่ ชาวน่าซี ชาวป๋าย  จงึได้รับอิทธิพลการผลติเคร่ืองมือเหลก็ เชน่  
ขวาน มีด มาผลติเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของตน  โดยเฉพาะใช้ในการเกษตร จอบเสียมท่ีเดมิทํามา
จากไม้ พฒันามาเป็นจอบเสียมไม้หุ้มเหลก็ ระบบการเกษตรจงึเปล่ียนจากเคร่ืองมือไม้มาเป็น
เคร่ืองมือเหลก็ แตอ่ยา่งไรก็ตามชาวตรุงยงัคงคุ้นเคยกบัการใช้เคร่ืองมือไม้อยู ่ ผลผลติทาง
การเกษตรก็ยงัคงมีปริมาณไมม่าก ซึง่ไมเ่พียงพอสําหรับการบริโภค จงึต้องหาอาหารโดยการเก็บ
ของป่าและลา่สตัว์นํา้  อปุกรณ์จบัสตัว์นํา้ก็ถกัและสานขึน้ง่าย ๆ จากวสัดธุรรมชาต  ิเช่ น ไม้ไผ
เถาวลัย์ แตเ่ม่ือเปล่ียนมาใช้เคร่ืองมือเหลก็ทําให้ผลผลติเพิ่มปริมาณมากขึน้  และมีเหลือพอท่ีจะ
นําไปแลกผลผลติอ่ืนกบัชาวตรุงด้วยกนั การแลกเปล่ียนนีเ้องเร่ิมพฒันาไปเป็นการนบัราคาสนิค้า
ด้วยวิธีใช้เชือกผกูไม้ การผกู 1 ครัง้เท่ากบัการซือ้ขายหรือแลกเปล่ียนของหนึง่อยา่ง  เกิดเป็นการ
ตัง้ราคาสนิค้าในหมูช่าวตรุงขึน้  

ระบบสงัคมของชาวตรุงสืบสายตระกลูโดยญาตสิายตรงเพศชาย  การถือครองกรรมสทิธ์ิ
ท่ีดนิมีสามลกัษณะคือ หนึง่ “ท่ีดนิประจําตระกลู” คือท่ีท่ีร่วมมือกนัหกัร้างถางพงจบัจองและสืบ
ทอดมาแตบ่รรพบรุุษ  สอง “ท่ีดนิร่วมใช้” คือท่ีดนิท่ีชาวบ้านสองสามครอบครัวช่วยกนับกุเบกิจบั
จองและถือเป็นกรรมสทิธิร่วมกนั  สาม์  “ ท่ีดนิสว่นตวั” คือท่ีดนิท่ีเป็นสมบตัสิว่นตวัของครอบครัว
หนึง่ๆ ธรรมเนียมปฏิบตัเิก่ียวกบัพืชและสตัว์ท่ีเป็นอาหารท่ีเกิดตามธรรมชาตใินท่ีดนิทัง้สาม
ประเภทนีก็้ใช้วิธีการแบง่กรรมสทิธิตามเจ้าของท่ีดนิ สมาชิกท่ีมีกรรมสทิธิในท่ีดนิ มีสทิธิในอาหาร์ ์ ์

ธรรมชาตเิหลา่นัน้ด้วย หากเป็นท่ีท่ีครอบครองกรรมสทิธิร่วมกนัหลายคนต้องแบง่อาหารธรรมชาติ์

ในท่ีดนิเหลา่นัน้อยา่งเท่าเทียมกนั หลงัฤดเูก็บเก่ียวเป็นฤดลูา่สตัว์   ในท่ีดนิท่ีมีกรรมสทิธิร่วมกนัผู้์

ถือกรรมสทิธิมีสทิธิลา่สตัว์ในท่ีดนินัน้ได้  ทกุคนถือกฎอยา่งเคร่งครัดท่ีจะไมล่า่สตัว์ในท่ีดนิของ์ ์

ผู้ อ่ืน 
ถึงปี 1949 เป็นยคุการปลดปลอ่ย(解放 jiěfànɡ) มีการถือครองกรรมสทิธิท่ีดนิเป็นสมบตัิ์

สว่นตวัขึน้ในหมูช่าวตรุง มีการเลีย้งหม ู ไก่ เป็นสมบตัขิองตวัเองและแลกเปล่ียนเพ่ือการค้า
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ระหวา่งกนั ส่ือกลางท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนสนิค้าคือ “ววั” ในท่ีดนิท่ีถือครอง
กรรมสทิธิ ชาวตรุงจะปลกูพืชจําพวกข้าวโพด์ และมนัเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน การเพาะปลกูมี
จํานวนมากขึน้จงึนําออกมาแลกเปล่ียนซึง่กนัและกนั ผู้ ท่ีไมมี่ท่ีดนิทํากินและไมมี่ววัเป็นของตวัเอง 
ต้องเช่าววัจากผู้ ท่ีร่ํารวยกวา่โดยใช้ลกูสาวเป็นหลกัประกนั   จากระบบเศรษฐกิจท่ีพฒันามากขึ ้
เร่ือยๆ ชาวตรุงมีอํานาจทางเศรษฐกิจเหนือกวา่ชนกลุม่อ่ืนในละแวกเดียวกนั  ชนกลุม่ท่ีมีความ
เจริญน้อยกวา่ยอมเป็นทาสรับใช้ชาวตรุง  ทาสท่ีมาจากชนเผา่อ่ืนนีก็้ถือเป็นสมบตัท่ีิใช้แลกเปล่ียน
หรือใช้เป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม หรือเชา่ท่ีนาได้อีกอยา่งหนึง่   ตอ่มาท่ีดนิสว่นใหญ่กลายเป็น
สมบตัสิว่นตวัจนหมด ผู้ ท่ีไมมี่ท่ีดนิทํากินใช้จอบ เสียม ไก่ หม ู เป็นคา่เช่าหรือคา่ประกนัในการเช่า
ท่ีดนิทํากิน บางรายท่ีเคยเป็นเจ้าของท่ีดนิใช้ท่ีดนิท่ีเป็นกรรมสทิธิอยูไ่ปแลกกบัสิง่ท่ีต้องการ์ เช่น  
อาหาร สตัว์เลีย้ง  เคร่ืองมือการเกษตร จงึเกิดการค้าขายท่ีดนิเกิดขึน้ นอกจากนี ้ ผู้ ท่ีไมมี่ทรัพย์
สมบตัใินการเช่าท่ีก็ใช้วิธีขายแรงงานแลกกบัผลผลติท่ีได้ จงึเกิดการจ้างแรงงานขึน้ในหมูช่าวตรุง  

หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวตรุงมีชีวิตและสงัคมแบบใหม ่ โดยในปี 1956 
ก่อตัง้อําเภอปกครองตนเองเผา่ตรุงเผา่นู่ท่ีอําเภอก้งซาน (贡山独龙族怒族自治县 Gònɡshān 

Dúlónɡ Zú Nù Zú zìzhìxiàn)  รัฐบาลสนบัสนนุและให้ความช่วยเหลือในการพฒันาการทํา
การเกษตร สาธารณปูโภค ระบบนํา้  ไฟฟ้า  ผลผลติการเกษตรสงูขึน้เป็นลําดบั  การผลติยา
ผลติภณัฑ์หนงัจากธรรมชาตเิพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว ชาวตรุงเร่ิมเลีย้งววั แกะ หมเูป็นสตัว์เศรษฐกิจ 
รัฐบาลก่อตัง้แหลง่กําเนิดไฟฟ้าและนํา้ขึน้   มีการก่อสร้างระบบคมนาคม  สะพาน  นอกจากนีร้ะบ
การสาธารณสขุ และการศกึษาก็ได้รับการพฒันาอยา่งกว้างขวาง  

 

ศิลปวัฒนธรรม 
ด้านศลิปวฒันธรรมของชาวตรุง ชาวตรุงเป็นชนเผา่ท่ีรักการร้องเลน่เต้นรํา ไมว่า่จะเป็น

กิจกรรมตา่งๆเช่น  ระหวา่งทํานา เก็บเก่ียว ลา่สตัว์ สร้างตกึ จีบสาว การเฉลมิฉลองเป็นต้น ล้วน
ใช้เพลงเป็นส่ือขบักลอ่มบรรยายความรู้สกึทกุข์ สขุ รัก หรือเศร้าของตน  เพลงท่ีร้องในการทํางาน
พฒันามาเป็นวฒันธรรมการเต้นรํา ขบัร้องและดนตรีในเวลาตอ่มา เคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลง
ประกอบการขบัร้องและเต้นรําได้แก่  พิณ ฆ้องโหมง่  ขลุย่ กลองหนงัและพิณ ในงานฉลองร่ืนเริง 
ผู้หญิงชาวตรุงจะเป็นผู้บรรเลงพิณประกอบกบัการขบัร้อง สว่นชายชาวตรุงด่ืมเหล้าฉลอง
สนกุสนานครืน้เครง การเต้นรําบ้างเรียงเป็นแถวชายหญิงหนัหน้าเข้าหากนั ทัง้ร้องทัง้เต้น บ้างจบั
มือกนัเป็นวงกลมร้องเพลงเต้นรํา เสียงเพลงสะท้อนความสนกุสนานอนับริสทุธิ ในขณะเดียวกนัก็์

แฝงด้วยความองอาจกล้าหาญของชาวเผา่ตรุง 
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ชีวิตความเป็นอยู่ 
การแตง่กายของชาวตรุง  ชายหญิงชาวตรุงสวมเสือ้ผ้าฝ้ายคลมุไหลข้่างเดียว พาดเฉียงไป

ทางขวา  ใช้เชือกร้อยมีดเป็นปมท่ีใต้รักแร้ขวา  ชายสวมกางเกงขากว้างสัน้ แขวนมีดหรือลกูศรธนู
ไว้ท่ีเอว   

ชายหญิงชาวตรุงชอบไว้ผมยาว  ทรงผมท่ีนิยมคือด้านหน้ายาวลงมาถึงคิว้ ด้านหลงัยาวถงึ
บา่  ด้านข้างยาวปิดหทูัง้สองข้าง ผู้หญิงชอบสวมตุ้มหแูละสร้อยคอ และคาดเอวด้วยเถาวลัย์ย้อม
หลากสีสนั  หากออกจากบ้านจะแขวนกระบอกไม้ไผไ่ว้ท่ีเอว  สวมผ้าถงุสีสนัสดใส พนัขาด้วยผ้า
ฝ้าย นอกจากนีส้ตรีชาวตรุงยงันิยมวาดหน้าด้วยสีจากธรรมชาตอีิกด้วย ซึง่ถือเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัอยา่งหนึง่ของชาวตรุง  

 
รป ู 6 

ด้านอาหารการกิน อาหารหลกัของชาวตรุงคือข้าวเจ้าและข้าวสาลี ในอดีตเน่ืองจากการ
เพาะปลกูไมเ่พียงพอ อาหารจําพวกสตัว์ป่าท่ีลา่มาได้ก็เป็นอาหารหลกัท่ีสําคญัของชาวตรุงอีก
อยา่งหนึง่ โดยเนือ้ท่ีได้มาสว่นใหญ่ทําให้สกุโดยวิธีการยา่ง ชาวตรุงชอบด่ืมเหล้าท่ีหมกัเองและ
ชอบสบูฝ่ิน บ้านเรือนของชาวตรุงสร้างด้วยไม้หรือไม้ไผ ่  ในบ้านแบง่เป็นสามห้อง คือสว่นท่ีเป็น
ห้องพกัอาศยัหนึง่ห้อง และครัวสองห้องอยูต่รงกนัข้ามกนั ครัวหนึง่เป็นของหวัหน้าครอบครัว อีก
ครัวหนึง่เป็นของลกูท่ีแตง่งานแล้ว  ลกูท่ีแตง่งานแล้วไมแ่ยกครอบครัว แตจ่ะอาศยัอยูก่บัพอ่แม ่
โดยกินอยูร่อบๆ ครัวอีกฟากหนึง่นัน่เอง หากมีลกูมาก บ้านไมเ่พียงพอ ก็จะตอ่เตมิบ้านเพิ่มขึน้ใน
บริเวณใกล้เคียงกนั หรือสร้างตอ่กนักบับ้านของพอ่แม ่
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  
 
ธรรมเนียมการแตง่งานของชาวตรุงยดึถือการมีสามีภรรยาคนเดียว  แตใ่นอดีตมีการแตง่งาน

เป็นหมู ่ผู้ชายมีภรรยาหลายคน โดยแตง่กบัพ่ีสาวและน้องสาว หนุ่มสาวชาวตรุงมีอิสระในการพบ
คูรั่ก  แตก่ารแตง่งานพอ่แมจ่ะเป็นผู้จดัการให้ทัง้หมด  บางครัง้มีการหมัน้หมายกนัไว้ตัง้แตเ่ดก็  
เม่ือแตง่งานไปแล้ว ทกุครัง้ท่ีภรรยาคลอดลกู 1 คน  ลกูเขยจะต้องมอบววัหรือสิง่ของมีคา่ให้กบัพอ่
แมฝ่่ายหญิง     หากภรรยาเสียชีวิตตัง้แตย่งัอายนุ้อย พอ่แมฝ่่ายหญิงจะต้องคืนสนิสอดสว่นหนึง่
ให้ฝ่ายชายเพ่ือเป็นคา่ช่วยเหลือในการแตง่งานใหม ่  

พิธีศพของชาวตรุงทําพธีิศพโดยการฝัง  หากเสียชีวิตด้วยโรคร้ายจะทําพิธีศพโดยการเผา 
ในด้านความเช่ือ ชาวตรุงเช่ือวา่สรรพสิง่มีวิญญาณ จงึนบัถือผีตา่งๆ โดยให้ความสําคญักบั

ธรรมชาตเิป็นอยา่งมาก เช่ือวา่ลม ฝน ฟ้าร้อง ฟ้าผา่ ภเูขา แมนํ่า้ ก้อนหินใหญ่  ต้นไม้รูปร่างแปล
ประหลาดล้วนมีผีสงิสถิตย์อยู ่  ซึง่ชาวตรุงเช่ือวา่ผีเหลา่นีจ้ะทําร้ายคน ดงันัน้จงึต้องอธิษฐานขอพร 
และเซน่สงัเวยผีตา่งๆเหลา่นี ้ การบชูาผีจะมีหมอผีประจําเผา่เป็นผู้ประกอบพธีิ  ด้วยความเช่ือวา่
หมอผีเป็นผู้ตดิตอ่กบัผีได้ ดงันัน้ชาวตรุงจงึให้ความเคารพนบัถือหมอผีประจําเผา่มาก  

เทศกาลสําคญัของชาวตรุงมีเพียงเทศกาลเดียวคือการขึน้ปีใหม ่แตก่ารขึน้ปีใหมข่องชาวตรุง
ไมมี่กําหนดแน่นอน ต้องดวูา่ปริมาณผลผลติท่ีได้มากน้อยเพียงใด จงึจะสามารถกําหนดวนัขึน้ปี
ใหมไ่ด้    
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17. 仡佬族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าเกอลาว Gelao ethnic minority group 
    

 

รป ู 22 

 ถิ่นที่อย่ ู
ชนเผา่เกอลาว ภาษาจีนเรียกวา่ อีห้ลา่ว(仡佬 Yìlǎo) เป็นชนเผา่เก่าแก่และดัง้เดมิท่ีสดุ

เผา่หนึง่ท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณท่ีราบสงูหยวินกุ้ย (云贵 Yún ɡ u ì) สว่นใหญ่ตัง้บ้านเรือนอาศยัอยู่
กระจดักระจายบริเวณตะวนัตกเฉียงเหนือ ตะวนัตกเฉียงใต้และทางตอนเหนือของมณฑลกุ้ยโจว 
ครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 20 เมืองเช่น  จนุอี(้遵义 Zūnyì) เหรินหวย(仁怀 Rénhuái) อานซุน่(安顺 

Ānshùn) กวานหลิง่(关岭 Guānlǐnɡ) ผูอ่าน(普安 Pǔ’ān)  ชิงเจิน้(清镇 Qīnɡzhèn)  ผิงป้า   
(平坝 Pínɡbà) เฉียนซี(黔西 Qiánxī)  ต้าฟาง(大方 Dàfānɡ) จือจิน(织金 Zhījīn) จินซา   
(金沙 Jīnshā) เจินเฟิง(贞丰 Zhēnfēnɡ) ฉิงหลง(晴隆 Qínɡlónɡ) ลิว่จือ(六枝 Liùzhī) 
สุย่เฉิง(水城 Shuǐchénɡ) เป็นต้น มีบางสว่นกระจายอาศยัอยูบ่ริเวณเขตปกครองตนเองเผา่จ้วง
ในมณฑลกวา่งซี และบริเวณกวา่งหนาน(广南 Guǎnɡnán) หมา่ซง(马松 Mǎsōnɡ) ฟู่ หนิง (阜
宁 Fùnínɡ) ซึง่เป็นพืน้ท่ีในเขตปกครองตนเองเผา่จ้วงและเผา่เหมียว ในมณฑลยนูนาน  จากการ
สํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่เกอลาวมีจํานวนประชากร
ทัง้สิน้ 579,357  คน 
 
ภาษา 

ด้วยเหตท่ีุชนชาวเกอลาวมีจํานวนประชากรไมม่ากนกั ประกอบกบัการตัง้ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัมี
ความกระจดักระจายมาก  ทําให้ภาษาของชาวเกอลาวในแตล่ะท้องท่ีแตกตา่งกนั กระทัง่ไม่
สามารถส่ือสารกนัรู้เร่ือง ปัจจบุนัมีชาวเกอลาวอยูจํ่านวนน้อยมากท่ีพดูภาษาเกอลาวของตนได้  
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เพราะเหตคุวามแตกตา่งของสําเนียงภาษาในแตล่ะท้องถ่ิน ชาวเกอลาวจงึใช้ภาษาจีนเป็น
ภาษากลางในการตดิตอ่ส่ือสารกนั  มีบางสว่นใช้ภาษาของชนเผา่อ๋ี ภาษาเหมียว ภาษาปเูยย 
ชาวเกอลาวบางท่ีสามารถพดูได้ถึง 4 ภาษา แตภ่าษาท่ีเป็นภาษาดัง้เดมิของชาวเกอลาวช่ือ 
ภาษาเกอลาว จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต แตย่งัไมส่ามารถระบไุด้ชดัเจนวา่ จดัอยูใ่นสาขา
ภาษาและแขนงภาษาใด  ไมมี่ภาษาอกัษร 
 

ประวัตศิาสตร์ 

ชาวเกอลาวเป็นชนเผา่ท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบักลุม่ชนในอดีตช่ือ “เหลียว” (僚 Liáo) 
ซึง่เป็นกลุม่ชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณท่ีเป็นเมืองกุ้ยโจวในปัจจบุนั เร่ิมมีการกลา่วถงึชนกลุม่นีใ้น
พงศาวดารสมยัซง่ และสมยัถงัในช่ือ เก่อเหลียว (葛僚 Gěliáo) เก๋อหลา่ว (革老 Gélǎo)      
อีห้ลา่ว(仡佬 Yìlǎo) อีเ้หลียว(仡僚 Yìliáo) แม้จะมีช่ือเรียกแตกตา่งกนัไปตามถ่ินท่ีอยูแ่ละ
ภาษาของผู้ เรียก แตช่ื่อกลางท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปคือ “เหลียว” (僚 Liáo)  ในสมยัโบราณคําวา่ 
“เหลียว” เป็นคําท่ีใช้เรียกรวมกลุม่ชนน้อยใหญ่ท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณเมืองกุ้ยโจว  คาดวา่ชนกลุม่ใหญ่
ท่ีสดุในบรรดาชนเผา่หลากหลายกลุม่เหลา่นัน้พฒันามาเป็นชาวเกอลาวในปัจจบุนั  สว่นช่ือเรียก
ชนเผา่ “ เกอลาว” ปรากฏครัง้แรกในบทประพนัธ์ของจฝูู่  (朱辅 Zhū fǔ) เร่ือง “ซีหมานฉงเสีย้ว” 
《溪蛮丛笑》 Xīmáncónɡxiào ในสมยัซง่ นบัตัง้แตส่มยัหมงิเป็นต้นมา บนัทกึพงศาวดาร
โบราณตา่งๆ กลา่วตรงกนัวา่คําวา่ “ เกอลาว” เป็นช่ือเดมิของชนกลุม่ “เหลียว”   ในช่วงสองสาม
ร้อยปีมานี ้  ชาวเกอลาวบางสว่นยงัคงรักษาสืบทอดขนบธรรมเนียมโบราณดัง้เดมิของชาวเหลียว
อยู ่  เชน่  หญิงสวมผ้าถงุ  เจาะฟัน  และใช้โลงศพหิน แสดงให้เห็นวา่ชาวเกอลาวในปัจจบุนัมี
ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัชาวเหลียวในอดีต    

ชาวเหลียวคือชนเผา่โบราณกลุม่สําคญักลุม่หนึง่ในประเทศเยห่ลาง(夜 郎 国 Y è l á n ɡ    

ɡuó) ซึง่มีประวตัคิวามเป็นมายาวนานราว 2,100 ปี คือตัง้แตส่มยัซีฮัน่เป็นต้นมา มีชีวิตและตัง้ถ่ิน
ฐานอยูบ่ริเวณเมืองกุ้ยโจว ยนูนาน ในอาณาเขตของประเทศเยห่ลางประกอบด้วยชนเผา่
หลากหลายท่ีสําคญัคือ ชาวเหลียว  ดํารงชีวิตด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อยูอ่าศยักนั
เป็นชมุชน มีหวัหน้าเผา่ปกครอง ระบบสงัคมเป็นแบบช่วงตอ่ระหวา่งยคุปลายของสงัคมบพุกาล
เข้าสูย่คุสงัคมแบบแบง่ชนชัน้วรรณะ ราว 130 ปีก่อนคริสตกาล  ราชสํานกัฮัน่รวบรวมประเทศเย่
หลางเข้ามาเป็นเขตหนึง่ในอํานาจการปกครอง  ระบบสงัคมศกัดนิาของชาวฮัน่ในสมยันัน้มีปัจจยั
ตอ่การเปล่ียนแปลงระบบสงัคมของชาวเหลียวจนกลายมาเป็นระบบสงัคมแบบศกัดนิาในท่ีสดุ ใน
ศตวรรษท่ี 7 ราชสํานกัถงัรวบรวมและก่อตัง้บริเวณตอนเหนือของเมืองกุ้ยโจวในปัจจบุนัซึง่เป็นถ่ิน
ท่ีอยูข่องชาวเหลียวเข้ามาเป็นเมืองประเทศราช  ในช่วงนีป้ริมาณการผลติของชาวเหลียวมีจํานวน
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สงูขึน้ มีการปลกูข้าวเจ้า ข้าวสาลีเพ่ือบริโภคในครัวเรือน และเพ่ือการค้าขาย  งานฝีมือปักผ้าของ
ชาวเหลียวงดงามต้องตา จนได้รับยกยอ่งให้ใช้เป็นเคร่ืองราชบรรณาการถวายและใช้ในราชสํานกั  

นบัตัง้แตส่มยัราชวงศ์ถงั ซง่และชิงเป็นต้นมา ชาวเกอลาวถกูการกดข่ีและขดูรีดจากชน
ชัน้สงูในสงัคมศกัดนิามาตลอด จนถงึสมยัหยวนและหมิงชาวเกอลาวสว่นใหญ่ถกูครอบงํา และ
ถกูกดข่ีจากชนชัน้กรรมสทิธิท่ีดนิอยา่งหนกั โดยเฉพาะการ์ แตง่ตัง้ข้าราชการและทหารมาปกครอง
ดแูล ชีวิตของชาวเกอลาวลําบากยากแค้นมากขึน้ มาในสมยัราชวงศ์ชิง  จกัรพรรดยิงเจิง้ (雍正  

Y ō n ɡ zh è n ɡ) มีนโยบายรวบรวมท่ีดนิกลบัคืนสูรั่ฐ ชีวิตของชาวเกอลาวตกอยูใ่นอํานาจการ
ปกครองข้าราชการ  แตย่งัมีชาวเกอลาวบางสว่นโดยเฉพาะในบริเวณกุ้ยโจว เฉียนซี ต้าฟางยงัคง
รักษาระบบสงัคมแบบชนชัน้กรรมสทิธิท่ีดนิอยู ่์ ชาวเกอลาวตกอยูใ่นอํานาจของชนเผา่ท่ีเหนือกวา่
อยา่งชาวอ๋ี (彝族 Yí Zú) มาจนกระทัง่ก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลในยคุนัน้
ยงัคงกดข่ีรังแกและขดูรีดประชาชนชาวเกอลาวอยา่งแสนสาหสั ชาวเกอลาวดํารงชีวิตด้วยการ
ปลกูพืชการเกษตรเป็นหลกั ท่ีสําคญัมี ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลีและมนั แตด้่วยวทิยาการท่ีล้าหลงั 
ผลผลติต่ํามาก  ชาวเกอลาวในขณะนัน้รู้จกัใช้เคร่ืองมือจําพวกกระบงุ   ภาชนะท่ีทําจากเปลือกไม้
เคร่ืองจกัสานไม้ไผ ่  รองเท้าฟาง  หลงัจากปี 1840 เป็นต้นมา สนิค้าจากภายนอกถาโถมเข้าสู่
ประเทศจีนรวมทัง้ชมุชน เกอลาวก็ได้รับผลกระทบอยา่งหนกั งานฝีมือท่ีผลติขึน้เองของชาวเกอ
ลาวถกูมองข้ามและละเลย ไมไ่ด้รับความนิยม  สภาวะเศรษฐกิจตามชนบทตกต่ํา สภาพชีวิตควา
เป็นอยูดํ่าดิง่สูภ่าวะยากจนแร้นแค้น 

หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลมีนโยบายให้ชนกลุม่น้อยมีสทิธิในการ
ปกครองตนเอง และได้ก่อตัง้เขตปกครองตนเองของชาวเกอลาวดงันี ้ 

ปี 1953 ได้ก่อตัง้อําเภอปกครองตนเองหลากเผา่พนัธุ์ท่ีตําบลหลงหลนิ มณฑลกวา่งซี (广
西隆林各族自治县 Guǎnɡxī Lónɡlín ɡè Zú zìzhìxiàn) ซึง่มีกลุม่ชนชาวเกอลาว
รวมอยูด้่วย   

ปี 1956 ก่อตัง้หมูบ้่านชนกลุม่น้อยขึน้ท่ีเมืองจนุอีแ้ละเหรินหวนในมณฑลกุ้ยโจว (贵州遵

义和仁怀民族乡 Guìzhōu Zūnyì hé Rénhuái mínZú xiānɡ)  

คณะกรรมการตัง้แตร่ะดบัหมูบ้่าน ตําบล อําเภอ มณฑลตลอดจนระดบั ประเทศ  มีชาวเกอ
ลาวเป็นสมาชิก หลงัการปฏิวตัวิฒันธรรมและการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีดนิทํากิน  
ตลอดจนผลผลติของชาวเกอลาวพฒันาเพิ่มปริมาณสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว   สภาพชีวติความเป็นอยู่
ดีขึน้ มีการพฒันาระบบการศกึษา ก่อตัง้โรงเรียนให้แก่ลกูหลานชาวเกอลาว  อารยธรรมและ
วฒันธรรมของชาวเกอลาวกลบัฟืน้ฟแูละมีชีวิตขึน้อีกครัง้ 
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ศิลปวัฒนธรรม 

ศลิปวฒันธรรมและวรรณกรรมประจําเผา่ของชาวเกอลาวได้แก่ เพลง กลอน นิทาน สภุาษิตคํา
พงัเพย  รูปแบบลกัษณะคํากลอนมีสมัผสัคล้องจองกนัเป็นวรรคๆ เป็นกลอนสาม กลอนห้า กลอน
เจ็ด นิทานของชาวเกอลาวสว่นใหญ่มีเนือ้หาการยกยอ่งชาวนาผู้อดทน ชาญฉลาด และมีจิตใจดี
งาม  มีบางเร่ืองท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัการตอ่ต้านการกดข่ีขม่เหงรังแกของระบบศกัดนิา การดนตรี
ของชาวเกอลาวเรียบง่ายแตง่ดงาม เคร่ืองดนตรีมี ซอเอ้อร์ห ู ขลุย่ผิว ป่ี โหมง่ กลอง บรรเลง
ประกอบการเต้นรําร่ืนเริงประจําเผา่  และเน่ืองจากชาวเกอลาวอาศยัอยูร่่วมกบัชาวฮัน่มาเป็น
เวลานาน ซมึซบัรับเอาวฒันธรรมของชาวฮัน่ไปมาก ไมว่า่จะเป็นการกินอยู ่การแตง่กาย ประเพณี 
เทศกาลสําคญั ล้วนกําหนดตามแบบอยา่งชาวฮัน่ทัง้สิน้ จนดจูะไมมี่วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของตนเองมากนกั   

 

รป ู 23 

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 

เดมิทีหญิงชาวเกอลาวสวมเสือ้ลําตวัสัน้ กระโปรงยาว สวมรองเท้าหวัแหลม แตใ่นระยะสบิ
ปีหลงัมานีไ้มพ่บการแตง่กายแบบนีแ้ล้ว    อาหารหลกัของชาวเกอลาวท่ีอาศยัอยูบ่นภเูขาคือ
ข้าวโพด  สว่นกลุม่ท่ีอยูบ่นพืน้ท่ีราบกินข้าวเป็นอาหารหลกั  นอกจากนีย้งับริโภคข้าวสาลี  ข้าว
เกาเหลียง  ข้าวเหนียว ชอบอาหารรสเปรีย้วและเผ็ด  

ชาวเกอลาวตัง้บ้านเรือนอยูท่ัง้บนเขาและท่ีราบริมชายเขา ลกัษณะบ้านเรือนไมแ่ตกตา่ง
จากบ้านเรือนของชาวฮัน่ ในบ้านแบง่เป็นสามห้อง คือห้องนอน ห้องครัว ห้องโถงหนึง่ห้อง หรือ
บางบ้านแบง่เป็นสองห้องคือห้องนอนกบัห้องครัว 
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  
 

ชาวเกอลาวยดึถือการแตง่งานแบบมีสามีภรรยาคนเดียว และอาศยัอยูเ่ป็นครอบครัวเลก็  
สถานภาพในครอบครัวของชายและหญิงเท่าเทียมกนั  ในอดีตการแตง่งานของชาวเกอลาวเป็น
แบบคลมุถงุชน     นิยมแตง่งานระหวา่งญาตนิอกสายตระกลู (ญาตใินสายตระกลูคือญาตท่ีิสืบ
เชือ้สายโดยตรงโดยเพศชาย นอกจากนัน้ถือเป็นญาตนิอกสายตระกลู)  แตปั่จจบุนัหนุม่สาวมี
สทิธิเสรีในการเลือกคูค่รองด้วยตนเอง  และแตง่งานตัง้แตอ่ายยุงัน้อย บางรายพอ่แมห่มัน้หมาย
กนัไว้ตัง้แตเ่ดก็ วนัแตง่งานฝ่ายเจ้าบา่วสง่คนไปรับเจ้าสาวมาจากบ้าน โดยต้องกางร่มให้เจ้าสาว
จนถงึบ้านเจ้าบา่ว  เม่ือมาถึงบ้านเจ้าบา่ว ไมมี่พิธีกราบไหว้ใดๆ สง่ตวัเข้าห้องหอได้เลย  ในอดีต
ชาวเกอลาวบางกลุม่ยงัคงรักษาประเพณีการแตง่งานแบบชาวเหลียวอยู ่ นัน่คือหญิงท่ีจะแตง่งาน
ออกเรือน  ในวนัแตง่งานก่อนจะเข้าบ้านเจ้าบา่วต้องถอนเขีย้วฟันบนออกก่อน พธีินีช้าวเกอลาว
เรียกวา่ “เปล่ียนฟันเกอลาว” (换牙仡佬 huàn yá Yìlǎo) 

พิธีศพของชาวเกอลาวสว่นใหญ่เหมือนกบัชาวฮัน่ มีเพียงชาวเกอลาวท่ีอําเภอจนุอี ้ (遵义 

Zūnyì) เหรินหวย(仁怀 Rénhuái) ยงัคงยดึถือพิธีการ “ย่ําโบสถ์” อยู ่พิธีนีคื้อ ก่อนจะฝังศพจะมี
พิธีร้องเพลงสรรเสริญผู้ตาย ญาตสินิทมติรสหายมาเคารพศพ ไมมี่การเลือกวนัฝังศพ ไมเ่ลือก
สถานท่ีฝังศพ ถือเอาวนัและท่ีท่ีสะดวก และไมต่ัง้ป้ายหลมุศพ  

ชาวเกอลาวมีความเช่ือในเทพเจ้า เคารพบชูาบรรพบรุุษ และมีข้อกําหนดเก่ียวกบัความเช่ือ
หลายอยา่ง  เช่น วนัขึน้ปีใหมว่นัแรกจะไมก่วาดบ้าน ไมก่ระโดดนํา้ ไมต้่มเนือ้ ไมเ่ทนํา้หน้าบ้าน ไ
ลงนาทํางาน  เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลย่ิงใหญ่ของชาวเกอลาว ชว่งเทศกาลปีใหมจ่ดักิจกรรม
ร่ืนเริงและการละเลน่บนัเทิงมากมาย  เชน่  การเลน่ตีลกูมงักร  ตีไขไ่ก่  ลกูมงักรคือลกูบอลลกู
เลก็ๆ ท่ีสานจากเปลือกต้นอ้อแล้วยดัในด้วยเศษกระเบือ้งและเงินเหรียญสองสามเหรียญ  เม่ือตี
เหรียญท่ีอยูข้่างในจะกระทบกนัเป็นเสียง เวลาเลน่แบง่เป็นสองฝ่าย ฝ่ายละสองคน แล้วตีลกูบอล
ไปมา สว่นการเลน่ตีไขไ่ก่ คือ ใช้ลกูบอลท่ีสานจากไม้ไผล่กูใหญ่ ข้างในยดัด้วยฟางข้าว วิธีการ
เลน่เหมือนกนั เทศกาลสําคญันอกจากจะมีการละเลน่สองอยา่งนีเ้ป็นกิจกรรมหลกัแล้ว ยงัมีการ
ร้องรําทําเพลงอนัถือเป็นวฒันธรรมท่ีสืบทอดตอ่กนัมายาวนานของชาวเกอลาว นอกจากนีใ้นต้น
เดือนตลุาคมจะมีเทศกาล “เทพเจ้าววั” เทศกาลนีจ้ะทําข้าวเหนียวแผน่แขวนไว้ท่ีเขาววั ตกแตง่
สวยงาม จงูววัไปท่ีริมนํา้ ให้ววัสอ่งดเูงาตวัเอง แล้วเอาข้าวเหนียวแผน่นีป้้อนให้ววักิน  
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18. 哈尼族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าฮานี  Hani ethnic minority group 
 

  
รป ู 24 รป ู 25 

 

ถิ่นที่อย่ ู
 

ภาษาจีนใช้อกัษรจีนเขียนช่ือชนเผา่นีว้า่  哈尼(Hā ní) อา่นวา่ ฮาหนี แตรู้่จกักนัทัว่ไป
ในช่ือ “ฮานี”  ชนเผา่ฮานีอาศยัอยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้ของมณฑลยนูนาน แถบหบุเขาอายหลาว(
哀牢 Āiláo) ด้านตะวนัตกของคลองหง (红河 Hónɡ hé) ซึง่เป็นตอนปลายของแมนํ่า้หล่ี  รว
พืน้ท่ีหลายตําบลเช่น ซนิผิง (新平 Xīnpínɡ) เจิน้หยวน (镇源 Zhènyuán) โมเ่จียง (墨江 Mò

jiānɡ) หยวนเจียง(元江 Yuánjiānɡ) หงเหอ(红河 Hónɡhé) หยวนหยาง(元阳 Yuányánɡ) 
ลว่ีชนุ    (绿春 Lǜchūn) จินผิง(金平 Jīnpínɡ) เจียงเฉิง(江城 Jiānɡchénɡ) เป็นต้น  จาก
การสํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่ฮานีมีจํานวนประชากร
ทัง้สิน้ 1,439,673 คน 
 
ภาษา 

ภาษาของชาวฮานี คือ ภาษาฮานี  จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต สาขาทิเบต-พมา่  แขนง
ภาษาอ๋ี  ไมมี่ภาษาอกัษร  ในปี 1957 รัฐบาลจีนได้สนบัสนนุและให้ความช่วยเหลือในการพฒันา
อกัษรขึน้ใช้  โดยใช้อกัษรภาษาลาตนิ  
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ประวัตศิาสตร์ 

จากหลกัฐานบนัทกึทางประวตัศิาสตร์ บรรพบรุุษของชาวฮานี นา่จะเป็นกลุม่ชนท่ีอาศยัอยู่
ทางตอนใต้ของแมนํ่า้ต้าตู้(大渡河 Dàdù hé) บริเวณเมือง “เหออ๋ี” (和夷 Héyí)  ซึง่ในสมยั
โบราณเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวเชียงท่ีอพยพลงมาจากเหนือ นบัตัง้แตค่ริสตศวรรษท่ี 4 ถงึ 
คริสต์ศตวรรษท่ี 8 อพยพไปทางตะวนัตกตัง้ถ่ินฐานอยูบ่ริเวณลุม่แมนํ่า้หยวน (元 江 Yu á n    

jiānɡ) ตลอดแนวยาวไปจนถึงลุม่แมนํ่า้หลานชาง (澜沧江 Láncānɡ jiānɡ)  ในบนัทกึชาว
ถงัเรียกบรรพบรุุษของชาวฮานีวา่ “เหอหมาน” (和蛮 Hémán) หลงัการจดัตัง้เขตการปกครอง
น่านเจ้า(南诏 Nánzhào) และต้าหล่ี(大理 Dàlǐ) แล้ว  สว่นการปกครองในระดบัยอ่ยท่ีอยู่
ภายใต้การปกครองของสองเมืองนี ้ เช่น เขตกวานกุ้ยซือถวั (官桂思陀部 Guānɡuì sītuó  

bù) เขตซีชู่เตีย้น(溪处甸部 Xīchùdiàn bù) เขตป้านซีลัว่ขง่ (伴溪落恐部 Bànxīluòkǒnɡ 

bù) เขตเถ่ียหรงเตีย้น (铁容甸部 Tiěrónɡdiàn bù) เป็นต้น ล้วนครอบคลมุบริเวณท่ีอยูอ่าศยั
ของชาวฮานีแทบทัง้สิน้ และสืบทอดเผา่พนัธุ์อยูท่ี่ชายฝ่ังลุม่แมนํ่า้หง(红河 Hónɡ hé) เร่ือยมา 
ถึงสมยัราชวงศ์หยวน ทางการได้รวบรวมเอาเมืองเหลา่นีไ้ว้ในการปกครองของมณฑลยนูนาน ทํา
ให้เร่ิมเห็นภาพของการควบคมุและปกครองชนเผา่ฮานีชดัเจนขึน้ ในสมยัหมิงมีนโยบายการ
ควบคมุกรรมสทิธิท่ีดนิ ล้มล้างระบบกรรมสทิธิท่ีดิ์ ์ นในชนกลุม่น้อยตา่ง ๆ รวมทัง้ฮานีด้วย 

ชาวฮานีมีความพยายามบกุเบกิดนิแดนป่าเขาลําเนาไพรในเขตชายแดนของจีนมาเป็นเวลา
นบัร้อยนบัพนัปีมาแล้ว ทําไร่ไถนา เลีย้งปลา ปลกูชา ปลกูข้าว  จนได้ช่ือวา่เป็นเมืองอูข้่าวอูนํ่า้แห่
หบุเขาเลยทีเดียว ใบชาท่ีมาจากอําเภอลว่ีชนุ (绿春县 Lǜchūn xiàn) ของชาวฮานีเป็นใบชา
คณุภาพดี สีเขียวใส สง่ขายทัว่ประเทศ  หมูบ้่านชาวฮานีบนเขาหนานนัว่ (南糯山 Nánnuòshā

n) นบัเป็นแหลง่ผลติชาผเูออ่ร์(普洱茶 Pǔ’ěr chá) แหลง่สําคญัแหง่หนึง่ของประเทศ นอกจาก
ปลกูชาแล้ว ชาวฮานียงัปลกูพืชจําพวกฝ้าย งา  ต้นครามท่ีใช้ย้อมผ้า ซึง่ผ้าทอมือย้อมครามก็เป็น
สนิค้าพืน้เมืองท่ีสําคญัของชาวฮานีอีกอยา่งหนึง่ นอกจากนีต้ามพงศาวดารราชวงศ์ฮัน่ มี
หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่ชาวฮานีรู้จกัการใช้แร่ดีบกุมาตัง้แต ่2000 ปีก่อนแล้ว  

แตท่วา่พฒันาการด้านเศรษฐกิจสงัคมของชนเผา่ฮานีตัง้แตอ่ดีตมาถึงปัจจบุนั ไมสู่้ราบร่ืน
นกั ชาวฮานีบริเวณโมเ่จียง (墨江 Mòjiānɡ) ซนิผิง(新平 Xīnpínɡ)  เจิน้หยวน (镇源 Zhèn 

yuán) ซึง่เป็นพืน้ท่ีชัน้ในได้รับผลกระทบจากการตดิตอ่สมัพนัธ์กบัชาวฮัน่มาตลอด  จนถงึสมยัชิง
เร่ิมเข้าสูส่งัคมแบบศกัดนิาการถือครองกรรมสทิธิท่ีดนิ ปริมาณผลผลติทดัเทียมกบัชาวฮัน่ ์ มีการ
ซือ้ขายท่ีดนิ การเช่าท่ีดนิเกิดขึน้ แตช่าวฮานีในสบิสองปันนา(西双版纳 Xīshuānɡbǎnnà)และ
บริเวณแมนํ่า้หลานชาง(澜沧江 Láncānɡ jiānɡ) กลบัยงัคงถกูควบคมุจากกลุม่ชนชัน้ศกัดนิา
อยู ่  บางกลุม่ยงัคงใช้วิธีการเพาะปลกูแบบดัง้เดมิอยู ่ ด้วยระบบสงัคมแบบศกัดนิาและกดข่ีขดูรีด
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ของชนชัน้ศกัดนิา ชาวฮานีตกอยูใ่นสภาวะลําบากและยากจนอยา่งมาก โดยเฉพาะในยคุ
จกัรวรรดนิิยมเช่ือมตอ่กบัยคุกวอ๋หมนิตัง่ ชาวฮานีประสบกบัความเดือดร้อน ยากเข็ญทัว่ทกุ
หยอ่มหญ้า 

หลงัจากการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลสนบัสนนุให้ชนกลุม่น้อยมีสทิธิในการ
ปกครองตนเอง ชมุชนเผา่ฮานีได้รับการยกฐานะเป็นเขตปกครองตนเองในหลายๆท้องท่ี เช่น   

- เขตปกครองตนเองเผา่ฮานีและเผา่อ๋ีเมืองหงเหอ (红河哈尼族彝族自治州 Hónɡ hé 

      Hāní Zú  Yí Zú zìzhìzhōu)  

- อําเภอปกครองตนเองเผา่ฮานีเผา่อ๋ีเผา่ไตเมืองหยวนเจียง (元江哈尼族彝族傣族自

治县 Yuánjiānɡ Hāní Zú Yí Zú Dǎi Zú zìzhìxiàn)  

- อําเภอปกครองตนเองเผา่ฮานีโมเ่จียง(墨江哈尼族自治县 Mòjiānɡ Hāní Zú zì 

zhìxiàn)  

- อําเภอปกครองตนเองเผา่ฮานีเผา่อ๋ีเจียงเฉิง(江城哈尼族彝族自治县 Jiānɡ chénɡ 

Hāní Zú Yí Zú zìzhìxiàn)   
จากการพฒันาประเทศในระยะ 40 ปีมานี ้  เศรษฐกิจในเขตปกครองตนเองชาวฮานีในทกุ

พืน้ท่ีตา่งพฒันาก้าวหน้าไปอยา่งรวดเร็ว  ปัจจบุนัมีการสร้างถนนหนทางไปทัว่ทกุตําบลและ
หมูบ้่านน้อยใหญ่ ในหมูบ้่านของชาวฮานีมีการก่อตัง้โรงกําเนิดไฟฟ้าขนาดเลก็เพ่ือเป็นกําลงั
สําคญัในการผลติภาคอตุสาหกรรม ตอ่มาโรงงานอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล  เคมีภณัฑ์  
ปนูซีเมนต์ การทอผ้า พลาสตกิ ยาสบู และการแปรรูปอาหารเกิดขึน้มากมาย อาชีพการเกษตร 
ป่าไม้ ปศสุตัว์ ประมง เหมืองแร่ ก็ได้รับการพฒันาเพิม่มากขึน้อยา่งรวดเร็วเช่นกนั เม่ือเศรษฐกิจ
ความเป็นอยูดี่ขึน้ ชาวฮานีจงึเร่ิมพฒันาและฟืน้ฟศูลิปวฒันธรรมขึน้ โดยเร่ิมจากการศกึษา มีการ
ก่อสร้างโรงเรียนประถมมธัยมขึน้มากมาย  การสาธารณสขุและโรงพยาบาลพฒันาขึน้ ชาวฮานีมี
สทิธิทางการเมือง และมีสทิธิในการเป็นสมาชิกคณะกรรมการปกครองตัง้แตใ่นระดบัหมูบ้่าน ชาว
ฮานีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ มีความสงบสขุ  ในฐานะพลเมืองจีนด้วยดีมาตลอด 

 
ศิลปวัฒนธรรม 

เม่ือความเป็นอยูดี่ขึน้ ชาวฮานีจงึมีพลงัท่ีจะฟืน้ฟแูละสร้างสรรค์ผลงานทางศลิปะและ 
วฒันธรรมของชนเผา่ ด้านวรรณกรรมชาวฮานีมีเทพนิยาย ตํานาน เพลง กลอน ภาษิตคําพงัเพย 
เพลงพืน้เมือง ปริศนาคําทาย เทพนิยายหรือตํานานท่ีโดดเดน่ของชาวฮานีเชน่ เร่ือง《创世纪》
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Chuànɡ shìjì “ศตวรรษสร้างโลก” เร่ือง《洪水记》Hónɡshuǐ jì “บนัทกึอทุกภยั” เร่ือง 
《哈尼祖先过江来》Hāní zǔxiān ɡuò jiānɡ lái “บรรพบรุุษชาวฮานีข้ามแมนํ่า้มา” 

เพลงของชาวฮานีมีสองประเภทคือ เพลงช่ือ ลาปาเร่อ (拉八热 Lābárè) เป็นการร้องเพลง
ประสานสียงใช้ในพิธีแตง่งาน งานศพ งานเทศกาลสําคญัตา่งๆ  ทว่งทํานองเป็นเพลงท่ีจริงจงั 
เคร่งขรึม เพลงอีกประเภทหนึง่คือ เพลงช่ือ อาจีก(ู阿基估 Ājīɡū) เป็นเพลงภเูขาท่ีใช้ร้องเกีย้ว
พาราสีโต้ตอบกนัของหนุม่สาว  เคร่ืองดนตรีของชาวฮานีท่ีสําคญัได้แก่ พิณสามสาย พิณส่ีสาย  
ขลุย่ไม้  ขลุย่นํา้เต้า  นอกจากนีช้าวฮานีรักการเต้นรําเป็นชีวิตจิตใจ   การเต้นรําท่ีเป็นท่ีนิยมเช่น 
ระบําปรบมือ ระบําพดั ระบํานกยงู ระบําขลุย่นํา้เต้า  เป็นต้น  ลกัษณะของการเต้นรํามีจงัหว
คลอ่งแคลว่ให้บรรยากาศของความสนกุสนานร่ืนเริงอยา่งมาก  

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 

ชาวฮานีตัง้บ้านเรือนอยูต่ามป่าเขา บ้านสร้างจากวสัดธุรรมชาต ิ  ฝาบ้านทําจากดนิ หลงัคา
มงุด้วยหญ้าแห้ง  ใช้หินเป็นฐานราก แล้วใช้ไม้เป็นโครงบ้าน บ้านแบง่เป็นสามชัน้ ชัน้ลา่งเป็น
คอกเลีย้งสตัว์ ชัน้สองเป็นท่ีอยูอ่าศยัและเก็บของ ชัน้บนหรือชัน้หลงัคาเป็นท่ีเก็บเสบียง
อาหารแห้ง และสิง่ของเคร่ืองใช้  ชาวฮานีท่ีเมืองโมเ่จียงสร้างบ้านด้วยดนิเป็นบ้านชัน้เดียว  สว่น
ท่ีสบิสองปันนาสร้างบ้านด้วยไมไ่ผ ่  มีชัน้ลอยไว้เป็นท่ีเก็บเสบียง และตากอาหารจําพวก
อาหารแห้ง 

ชาวฮานีรู้จกัการทอผ้าและย้อมสี เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายตดัเย็บขึน้ใช้เอง  ชายสวมเสือ้ผา่อก 
และกางเกงขายาว ใช้ผ้าสีดําหรือขาวโพกหวั ใช้เคร่ืองประดบัเงิน  หญิงสวมเสือ้แขนยาวผา่อกไม่
มีปก สวมกางเกงขายาว  สว่นหญิงชาวฮานีท่ีสบิสองปันนาสวมกระโปรงสัน้ และใช้ผ้าดําพนัขา
สงูถึงเขา่ สวมหมวกคลมุศีรษะทรงกลมท่ีประดบัประดาด้วยเคร่ืองเงิน  หญิงชาวฮานีท่ีเมืองโม่
เจียงสวมผ้าถงุยาว รัดเข็มขดั การแตง่กายของหญิงท่ีแตง่งานแล้วกบัยงัไมแ่ตง่งานมีความ
แตกตา่งกนั บางท้องท่ี หญิงท่ียงัไมแ่ตง่งานใช้การถกัเปีย แตห่ญิงท่ีแตง่งานแล้วจะเกล้าผม บาง
ท่ีหญิงท่ียงัไมแ่ตง่งานคาดเข็มขดัคนละสีกบัหญิงท่ีแตง่งานแล้ว เป็นต้น 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

ครอบครัวของชาวฮานีเป็นครอบครัวเลก็ การแตง่งานเป็นแบบมีสามีภรรยาคนเดียว  
โดยเฉพาะชาวฮานีท่ีสบิสองปันนาเคร่งครัดมาก หากชายมีภรรยาหลายคนถือเป็นการผิด
ขนบธรรมเนียม  แตห่ากแตง่งานกนัมานานยงัไมมี่ลกูชายจะอนญุาตให้ชายมีภรรยาอีกคนได้  
หนุ่มสาวสามารถเลือกคูค่รองได้ด้วยตนเอง แตก่ารจดัการแตง่งานพอ่แมเ่ป็นผู้ เห็นชอบและ
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จดัการให้  แตก็่มีบางท่ีท่ีใช้วิธีคลมุถงุชน ชาวฮานีท่ีเมืองโมเ่จียงมีวิธีการเลือกคูค่รองท่ีเป็นธรรม
เนียมปฏิบตัสืิบทอดกนัมา  คือธรรมเนียมการแตง่งานแบบ “เหยียบถนน” คือเม่ือหนุ่มสาวตกลง
รักใคร่ชอบพอกนั ผู้อาวโุสของทัง้สองฝ่ายร่วมเดนิไปบนถนนสายเดียวกนั ชว่งท่ีเดนิไปบนถนน
หากไมพ่บกบัสตัว์ป่า ก็ถือวา่สามารถแตง่งานกนัได้  

พิธีศพของชาวฮานีกระทําโดยการเผา 

ยงัมีธรรมเนียมการตัง้ช่ือของชาวฮานีนา่สนใจมาก คือการสืบทอดสายตระกลูจากพอ่สูล่กู 
โดยการใช้คําสดุท้ายของช่ือพอ่มาเป็นคําแรกในการตัง้ช่ือลกู และเม่ือตนเองมีลกูก็จะใช้คํา
สดุท้ายของช่ือตนมาตัง้เป็นคําแรกของช่ือลกูเช่นกนั เช่นนี ้ ก็จะเป็นเหมือนหว่งโซค่ล้องตอ่ๆกนัไป
จากรุ่นสูรุ่่น 

ความเช่ือของชาวฮานีสว่นใหญ่นบัถือบชูาเทพเจ้า และบรรพบรุุษ การบชูามีหมอผีเป็น
ผู้กระทําพิธี  และมีการใช้ยาสมนุไพรรักษาโรคแบบหมอผี  ในต้นศตวรรษท่ี 20 ศาสนาคริสต์
เผยแพร่เข้าสูช่นเผา่ฮานี  นอกจากนีศ้าสนาพทุธก็เผยแพร่เข้ามาสูเ่ผา่ฮานีบางท้องท่ีเชน่กนั แต่
ชาวฮานีเช่ือและนบัถือศาสนาท่ีเพิง่เผยแพร่เข้ามาใหมนี่ไ้มม่ากนกั หลงัจากก่อตัง้สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนการนบัถือศาสนาของชาวฮานียิง่ลดน้อยลง 

เทศกาลสําคญัของชาวฮานีมี เทศกาลเดือนหก และเทศกาลเดือนสบิ  ชาวฮานีนบัเดือนสบิ
เป็นเดือนแรกของปี เพราะฉะนัน้ชาวฮานีจะฉลองวนัขึน้ปีใหมใ่นเดือนสบินี ้ระยะเวลาเฉลมิฉลอง 
5 – 6 วนั หรือยาวนานถึงคร่ึงเดือน สว่นเทศกาลเดือนหกเรียกวา่ “ขูจ่าจา” จดัในวนัท่ี 24 เดือน
หก นอกจากนีย้งัรับเอาเทศกาลตา่งๆของชาวฮัน่ เชน่ เทศกาลไหว้พระจนัทร์   เทศกาลไหว้ขนม
จ้าง และเทศกาลตรุษจีน เป็นเทศกาลเฉลมิฉลองประจําเผา่ด้วย 
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21. 回族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าหุย Hui ethnic minority group 

 

  
รป ู 26 รป ู 27 

 

ถิ่นที่อย่ ู
ชาวเผา่หยุเป็นชนกลุม่น้อยท่ีกระจดักระจายมากท่ีสดุเผา่หนึง่  อาศยัอยูก่ระจดักระจาย

ทัว่ประเทศจีน แตบ่ริเวณท่ีมีชาวหยุรวมตวักนัอาศยัอยูม่ากท่ีสดุคือบริเวณเขตปกครองตนเองเผา่
หยุเมืองหนิงเซ่ีย  นอกจากนีใ้นบริเวณมณฑลกานซู ๋ ชิงหา่ย ยนูนาน เหอเป่ย ซานตง  เหอหนานก็
มีชมุชนชาวหยุเลก็บ้างใหญ่บ้างอาศยัอยูป่ระปราย  จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของ
จีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่หยุมีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 9,816,802  คน   

 
ภาษา 

 ด้วยเหตท่ีุชนเผา่หยุตัง้แตอ่ดีตเป็นต้นมาก่อร่างสร้างเป็นกลุม่ขึน้จากการรวมตวักนัของชน
หลายเชือ้ชาตแิละหลายภาษา โดยมีศาสนาอิสลามเป็นสิง่เช่ือมโยง  ดงันัน้ชาวหยุจงึ
ประกอบด้วยกลุม่ชนท่ีมีภาษาพดูท่ีหลากหลาย ได้แก่  ชาวหยุท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีประเทศจีนมาแต่
โบราณพดูภาษาหยุกู่(回鹘语 Huíɡǔ yǔ) ภาษามองโกล(蒙古语 Měnɡɡǔ yǔ) ภาษาฮัน่ 
สว่นชาวหยุท่ีอพยพมาจากท่ีอ่ืนพดูภาษาเปอร์เซีย(波斯语 Bōsī yǔ)และภาษาอาหรับ(阿拉

伯语  Ālābó yǔ) แตจ่ากการอยูอ่าศยัรวมกนักบัชาวฮัน่ มีการแตง่งานกบัชาวฮัน่ทําให้ภาษา
และวฒันธรรมของชาวหยุเร่ิมหลอมรวมเข้ากบัวฒันธรรมของชาวฮัน่ในท่ีสดุ มีบางกลุม่ใช้ภาษา
ลกูผสมระหวา่งภาษาฮัน่กบัภาษาดัง้เดมิ จนถงึสมยัหมงิชาวหยุท่ีพดูกนัหลายภาษาหนัมาใช้
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ภาษาฮัน่เป็นภาษาส่ือกลางระหวา่งกนั    มีชาวหยุบางกลุม่โดยเฉพาะบริเวณชายแดนยงัคงใช้
ภาษาดัง้เดมิ หรือใช้ภาษาท่ีเป็นภาษาถ่ินของท้องถ่ินท่ีอยูน่ัน้ๆ 

ชาวหยุอยูร่่วมกบัชาวฮัน่มาเป็นเวลาช้านาน ปัจจบุนัพดูภาษาฮัน่ และหากอยูใ่นชมุชนเผา่
อ่ืนก็จะเรียนรู้ภาษาของเผา่ใกล้เคียง  
 

ประวัตศิาสตร์ 

ช่ือชนเผา่หยุยอ่มาจากช่ือเตม็วา่ “หยุหยุ” เป็นกลุม่ชนท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของชนเผา่
เลก็เผา่น้อยอาศยัอยูร่่วมกนั มีพฒันาการทางประวตัศิาสตร์อารยธรรมร่วมกนัเป็นเวลานาน และ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นบัตัง้แตศ่าสนาอิสลามเผยแผเ่ข้าสูป่ระเทศจีนเป็นต้นมา กลุม่คนเผา่เลก็เผา่
น้อยเหลา่นีจ้งึเกิดการรวมตวักนัเป็นชนเผา่เดียวกนัท่ีเดน่ชดัขึน้ 

ราวสมยัถงั ปี ค.ศ. 651 ศาสนาอิสลามเร่ิมเผยแผเ่ข้ามายงัประเทศจีน พอ่ค้าชาวอาหรับ
เปอร์เซียเดนิทางเข้ามาประเทศจีนในบริเวณกวา่งโจว(广州 Guǎnɡzhōu ) เฉวียนโจว(泉州  

Quánzhōu) หางโจว(杭州 Hánɡzhōu) หยางโจว(扬州 Yánɡzhōu)และฉางอาน(长安 Chánɡ’ 

ān) ซึง่ได้ตัง้หลกัปักฐานในบริเวณดงักลา่วเป็นจํานวนไมน้่อย หลงัจากตัง้ถ่ินฐานแล้ว ได้แตง่งาน
กบัเผา่พนัธุ์เดียวกนัสร้างครอบครัวและตัง้หลกัปักฐานเป็นท่ีแน่นอน จงึมีการก่อสร้างศาสนสถาน
อิสลามขึน้มากมาย ไมว่า่จะเป็นมสัยิด สสุาน เป็นต้น การก่อสร้างมสัยิดของชาวอิสลามครัง้นีน้บั
ได้วา่เป็นมสัยดิรุ่นแรกท่ีก่อสร้างขึน้ในประเทศจีน  ในขณะนัน้ชาวฮัน่เรียกชนกลุม่นีว้า่ “ฟานเคอ่” 
(蕃客 Fānkè) หรือ “ถู่เซงิฟานเคอ่”(土生蕃客 Tǔshēnɡfānkè) จนกระทัง่สมยัหยวนชนกลุม่
นีถ้กูเรียกวา่ “หยุหยุฟานเคอ่”(回回蕃客 Huíhuí Fānkè)  หรือ “หนานฟานหยุหยุ”(南蕃回

回 Nánfān Huíhuí) ตอ่มารวมกบัชนเผา่เลก็น้อยอ่ืนๆเกิดเป็นสมาชิกสว่นสําคญัของเผา่ “หยุ”    

คําเรียกชนเผา่ “หยุหยุ” ปรากฏครัง้แรกในบนัทกึ “เมิ่งซ”ี 《梦溪笔谈》Mènɡxī bǐtán 
ของเสิน่คัว่ (沈括 Shěn Kuò) และบนัทกึช่ือ《黑鞑事略》Hēidá shìlüè “สงัเขปเฮยตา๋” 
ของเผิงต้าหยา่ (彭大雅 Pénɡ Dàyǎ) ในสมยัเป่ยซง่ (北宋 Běisònɡ) และหนานซง่ (南宋     

Nánsònɡ)  โดยมีกลา่วถงึชนกลุม่หยุเหอ (回纥 Huíhé) หยุกู่ (回鹘 Huíɡǔ) ท่ีเป็นอิสลามกิชน  
ในศตวรรษท่ี 13 หวัเมืองซีเจิง(西征 Xīzhēnɡ) ซีเหลียว(西辽 Xīliáo)ในเขตมองโกลลม่สลาย 
ชาวหยุเหออพยพไปทางตะวนัออกพร้อมๆกบัชนเผา่ท่ีนบัถือศาสนาอิสลามด้วยกนั ได้แก่       
ชาวเปอร์เซยี อาหรับ โดยอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในบริเวณทุง่ราบภาคกลาง ซีเป่ย เจียงหนาน       
ยนูนาน  ประกอบอาชีพ เลีย้งสตัว์ ชา่งงานฝีมือ  ค้าขาย  นกัศกึษา และข้าราชการ ชนกลุม่นีถ้กู
เรียกวา่ “หยุหยุ”  นบัเป็นชนเผา่ท่ีมีบทบาทและมีความสําคญัอยา่งมากในสมยัหยวน  จากนัน้มา
ชาวหยุก็ใช้ช่ือ “หยุ” เรียกตวัเองตลอดมา   
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นบัตัง้แตส่มยัหยวนถึงต้นสมยัหมงิ ชาวหยุหยุซึง่สืบเชือ้สายมาจากชาวหยุเหอหรือชาวหยุกู่
ยงัคงนบัถือศาสนาอิสลามอยู ่  อนัเป็นข้อแบง่แยกท่ีชดัเจนกบัชนชาวอยุกร์ูท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณ
เกาชาง (高昌 Gāochānɡ) เหอซี(河西 Héxī) ซึง่นบัถือศาสนาพทุธ  ตอ่มากลางสมยัหมิงชาว
อยุกร์ูอพยพเข้ามาสูด่นิแดนประเทศจีนเพิม่มากขึน้ และหนัมานบัถือศาสนาอิสลามตามอยา่ง
ชาวหยุ ด้วยความความสมัพนัธ์ของศาสนานีเ้องท่ีหลอมรวมชนทัง้สองกลุม่นีเ้ข้าด้วยกนั  

ในสมยัหยวน พวกขนุนาง คหบดี ชนชัน้สงูของพวกมองโกลหนัมานบัถือศาสนาอิสลามมาก
ขึน้  ศาสนาอิสลามก็ได้รวมชาวมองโกลเข้ามาอยูก่บัพวกชนชาวหยุอีกเช่นกนั ในสมยักษัตริย์เจิง้
เตอ๋แห่งราชวงศ์หมิง (ปี 1506 - 1521)  ชาวฮาหลาฮยุ (哈剌灰人 Hāláhuī rén) ท่ีอาศยัอยู่
บริเวณเมืองฮาม่ี (哈密 Hāmì) ชนกลุม่นีเ้ดมิเป็นชาวมองโกล ได้อพยพจากเมืองฮาม่ีเข้าสูใ่น
บริเวณประเทศจีนในเมืองซูโ่จว (肃州 Sùzhōu)  และมีวฒันธรรมการ “ไมกิ่นหม”ู เหมือนอยา่ง
ชาวหยุหยุ  แตเ่น่ืองจากอยูภ่ายใต้การปกครองของรัฐบาลจีน และมีการแตง่งานข้ามเผา่พนัธุ์กบั
ชาวฮัน่ วฒันธรรมตา่งๆ ของชาวหยุหยุเร่ิมซมึซบัและรับเอาวฒันธรรมของชาวฮัน่ไปไมน้่อย 
กระทัง่บางกลุม่มีชีวิตความเป็นอยูร่่วมสงัคมกบัชาวฮัน่อยา่งแยกไมอ่อก  นอกจากนีช้าวหยุหยุยงั
มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัชาวฮิบรูหรือชาวยิวท่ีอพยพเข้ามาอาศยัอยูบ่ริเวณเมืองไคเฟิง (开 封    

Kāifēnɡ) ในช่วงสมยัราชวงศ์ซง่ (ปี ค.ศ. 1101 - 1125)  ในสมยัหยวนเรียกชนชาวฮิบรูกลุม่นีว้า่ 
“ซูฮ่หูยุหยุ” (术忽回回 Shùhū Huíhuí)  ด้วยเหตท่ีุชนกลุม่นีน้บัถือศาสนายิว  ไมกิ่นเนือ้หม ู 
เทศกาลและกิจกรรมสําคญัทางศาสนาคล้ายคลงึกบัชาวหยุหยุ โดยเฉพาะการแตง่กายใน
เทศกาลทางศาสนาท่ีจะคลมุศีรษะด้วยผ้าสีฟ้า บางครัง้จงึเรียกชนกลุม่นีว้า่ “ชาวหยุหยุหมวก
ฟ้า” (蓝帽回回 Lánmào Huíhuí) หรือ หยุหยุเขียว(青回回 Qīnɡ Huíhuí) จากพฒันาการ
ท่ียาวนานสืบตอ่มา ชนเผา่ชาวยิวในจีนกลุม่นีร้วมตวัเข้ากบัชาวหยุหยุเป็นกลุม่ชนเดียวกนั         
จนยอมรับท่ีจะเรียกตวัเองวา่ “ชาวหยุ” 

ระบบสงัคมของชาวหยุในสมยัหยวนเป็นแบบระบบส่ีวรรณะ  ในสมยันัน้ชาวหยุมีสถานภาพ
ทางสงัคมสงูกวา่ชาวฮัน่ โดยเฉพาะในช่วงการขยายอาณาเขตประเทศของราชวงศ์หยวน กลุม่คน
ชาวหยุท่ีเป็นชนชัน้สงู  ขนุนาง บณัฑิต พอ่ค้าล้วนมีอิทธิพลตอ่ชาวฮัน่อยา่งมาก การพฒันา
ประเทศในสมยันัน้ ไมว่า่จะเป็นการจราจรระหวา่งสว่นกลางกบัภาคตะวนัตก การทหาร การ
ปกครอง และเศรษฐกิจล้วนได้รับอิทธิพลจากชาวหยุแทบทัง้สิน้ ในขณะเดียวกนัชาวหยุเองก็ได้
วางรากฐานระบบเศรษฐกิจของตนแผข่ยายไปทัว่ดนิแดนจีนในคราวนี ้ แตด้่วยความท่ีชาวหยุ
อาศยัอยูก่ระจดักระจายทัง้ยงัถกูรังแกจากชาวมองโกล ทําให้ไมมี่ความมัน่คงในชีวิต สง่ผลให้ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไมเ่ป็นท่ียอมรับ จนกระทัง่สมยัราชวงศ์หมงิ อํานาจของราชสํานกัหมิง 
เข้มแข็งขึน้ ชาวหยุและชาวมองโกลจงึตกอยูใ่นการปกครองของราชสํานกัหมงิในท่ีสดุ ในสมยั
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ราชวงศ์ชิงชาวหยุและมองโกลถกูกดข่ีจากการปกครองของทางการในสมยันัน้เป็นอยา่งมาก เป็น
เหตใุห้ชาวหยุและชาวมองโกลพยายามลกุขึน้ตอ่ต้านการปกครองของทางการอยา่งแรงกล้า 

ชนกลุม่น้อยชาวหยุแม้จะถือกําเนิดขึน้ในจีน แตก็่มีลกัษณะเดน่กวา่ชนกลุม่อ่ืนๆ คือไมไ่ด้
เป็นกลุม่ชนท่ีอยูต่ดิแผน่ดนิมาแตโ่บราณ หากแตอ่พยพเข้ามาจากท่ีอ่ืน ชาวหยุท่ีอพยพเข้ามาใน
ยคุแรกๆ ไร้ท่ีอยู ่ ไร้ท่ีดนิทํากิน ไร้อาชีพ ในสมยัหมิงและชิงชาวหยุสว่นใหญ่มีชีวิตเร่ร่อนไมเ่ป็น
หลกัแหลง่  ในสมยันัน้พืน้ท่ีกว้างใหญ่ไพศาล ผู้คนมีน้อยสามารถจบัจองท่ีดนิทํากินได้อยา่ง
อิสระเสรี ชาวหยุสว่นใหญ่มีชีวิตอยูด้่วยการประกอบอาชีพเลีย้งสตัว์ในทุ่งหญ้าบริเวณชายแดน
ของซีเป่ยและยนูนาน   

ในปี 1274 – 1289 ชาวหยุและชาวฮัน่ร่วมกนับกุเบกิดนิแดน สร้างระบบชลประทาน 
การเกษตร และก่อตัง้เมืองซา่นฉ่าน (鄯阐 Shànchǎn) ขึน้ ซึง่ก็คือเมืองคนุหมงิในปัจจบุนั ใน
ขณะเดียวกนั ชาวหยุและชาวฮัน่ท่ีเมืองหนิงเซ่ีย (宁夏 Nínɡxià) ร่วมกนัพฒันาและสร้างระบบ
ชลประทานขึน้มากมาย เชน่  การขดุคลอง ท่ีสําคญัได้แก่  คลองต้าชิง(大清渠 Dàqīnɡ qú) 
คลองฮุ่ยหนง(惠农渠 Huìnónɡ qú) คลองชีซงิ (七星渠 Qīxīnɡ qú)  คลองชางรุ่น (昌润渠

Chānɡrùn qú) นบัเป็นการพฒันาด้านเกษตรกรรมของหนิงเซ่ียให้รุดหน้าไปกวา่บริเวณอ่ืนๆ 
อยา่งมาก จนได้รับสมญานามวา่ “เหนือกวา่เจียงหนาน” ชาวหยุทกุครัวเรือนตัง้บ้านเรือนเป็น
หลกัแหลง่  ประกอบอาชีพมีรายได้เลีย้งตวัเอง  ทําให้สภาพชีวิตความเป็นอยูดี่ขึน้ นอกจากอาชีพ
เลีย้งสตัว์และการเกษตรท่ีเป็นอาชีพหลกัแล้ว ชาวหยุยงัประกอบอาชีพเสริมซึง่สามารถสร้าง
รายได้เลีย้งครอบครัวอีกมากมาย เชน่  การผลติยา การขนสง่ งานหตัถกรรม และการค้าขาย 
นอกจากนีช้าวหยุมีฝีมือด้านงานช่างมาก ผลติภณัฑ์ท่ีเกิดจากฝีมือการช่างของชาวหยุมีคณุภาพ
ดี และเป็นท่ียอมรับทัว่ไป ได้แก่  การผลติหนงั  และการทําธูป  อาชีพด้านการทําอญัมณี  
ผลติภณัฑ์จากววัและแกะ ล้วนเป็นอาชีพท่ีชาวหยุได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบรุุษทัง้สิน้ และ
ด้วยนิสยัชอบการค้าขาย ในสมยัหยวนพอ่ค้าชาวหยุเดนิทางค้าขายกระจายไปทัว่บริเวณประเทศ
จีน และรวมไปถึงการตดิตอ่การค้ากบัตา่งประเทศด้วย   

จวบจนสมยัหมิงและชิง รวมอํานาจเข้าสูส่ว่นกลาง เป็นเหตใุห้การพฒันาและการจราจรไป
มาหาสูก่นัระหวา่งสว่นกลางกบัภาคตะวนัตกหยดุชะงกัลง การทํามาค้าขายของชาวหยุก็
หยดุชะงกัลงเช่นกนั  และจดุนีเ้องนบัเป็นเป็นจดุเร่ิมต้นของการหยดุการพฒันาภาคตะวนัตกของ
จีนซึง่สง่ผลมาจนถึงปัจจบุนั 

ตอ่มาในสมยัจกัรวรรดนิิยม ระบบสงัคมแบบศกัดนิาและระบบขนุนางกดข่ีขม่เหงรังแกชาวหุ
ยอยา่งหนกั  ชาวหยุไมมี่สถานภาพทางสงัคมและการเมืองใดๆ สภาพเศรษฐกิจและสงัคมพฒันา
ไปอยา่งเช่ืองช้า  รัฐบาลกวอ๋หมินตัง่ไมใ่ห้ความสําคญักบัชนกลุม่น้อย  ไมเ่พียงแตไ่มเ่คารพใน
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ขนบธรรมเนียมวฒันธรรมของชาวหยุ  ซํา้ร้ายไปกวา่นัน้ยงัไมย่อมรับการดํารงอยูข่องชนเผ่าหยุอี
ด้วย  ทางการถือวา่ชนชาวหยุในสมยันัน้เป็นเพียงชนอพยพเร่ร่อนเทา่นัน้ 

ก่อนปี 1949 ระบบสงัคมของชาวหยุเป็นแบบระบบศกัดนิาแบบการถือครองในกรรมสทิธ์ิ
ท่ีดนิ การพฒันาระบบเศรษฐกิจไมส่มดลุ  ชาวหยุในแตล่ะพืน้ท่ีมีทิศทางการพฒันาตา่งๆกนัไป   
ชาวหยุท่ีเป็นชาวนาไมมี่ท่ีดนิเป็นของตนเอง หรือมีก็เป็นท่ีทะเลทราย ท่ีภเูขาสงู ท่ีดนิเคม็ทํา
การเกษตรไมไ่ด้  ชาวนาตกอยูใ่นสภาวะยากจน ล้มละลายและละทิง้บ้านเรือนเร่ร่อนไปอยูท่ี่อ่ืน
เป็นจํานวนมาก   

หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลสนบัสนนุให้ชนกลุม่น้อยมีสทิธิในการ
ปกครองตนเอง นบัตัง้แต ่ ปี 1958 เป็นต้นมา ได้ก่อตัง้เขตปกครองตนเองชาวหยุในหลายพืน้ท่ี 
ดงันี ้ 

1. เขตปกครองตนเองเผา่หยุท่ีเมืองหนิงเซ่ีย (宁夏回族自治区 Nínɡxià Huí Zú 

 zìzhìqū)    

2. เขตปกครองตนเองเผา่หยุเมืองหลนิเซ่ีย  มณฑลกานซู ่(甘肃省临夏回族自治州  

Gānsù shěnɡ Línxià Huí Zú zìzhìzhōu)  

3. เขตปกครองตนเองเผา่หยุเมืองชางจ๋ี มณฑลซนิเจียง(新 疆 昌 吉 回 族 自 治 州       

Xīnjiānɡ Chānɡjí Huí Zú zìzhìzhōu)  

 พืน้ท่ีเขตปกครองตนเองทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ ล้วนมีชาวหยุเป็น
คณะกรรมการปกครองร่วมอยูด้่วย ในปี 1980 มีชาวหยุเป็นข้าราชการในสว่นการปกครองอยูถ่งึ 
126,000 คน ภายใต้การดแูลและสนบัสนนุของรัฐบาล  ทางการได้ดําเนินการเก่ียวกบัการพฒันา
ความรู้ เทคโนโลยีและฝีมือแรงงานให้กบัชาวหยุ  สร้างการพฒันาผลผลติและเพิ่มพนูรายได้ให้กบั
ชาวหยุ สง่ผลให้ชาวหยุมีสภาพชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้  ขนบธรรมเนียมวฒันธรรมของชาวหยุ
ได้รับการยอมรับ และได้รับความเคารพจากรัฐบาล ในเขตความเจริญของเมืองตา่งๆ มีร้านอาหาร
ของชาวหยุเปิดขึน้มากมาย และได้รับความนิยมจากบคุคลทัว่ไป  ชาวหยุมีอิสรเสรีในการนบัถือ
ศาสนา และด้วยเหตผุลทางศาสนานีเ้อง  อาหารของชาวหยุมีลกัษณะพิเศษ   ในสถานศกึษา 
สถานท่ีทํางานหรือโรงงาน ตา่งๆ ล้วนจดัให้มีโรงอาหารสําหรับชาวหยุโดยเฉพาะ หากไมมี่การจดั
โรงอาหารเฉพาะ ก็มีการจ่ายเงินชดเชยคา่อาหารให้กบัชาวหยุเป็นกรณีพิเศษ รัฐบาลให้
ความสําคญัและเคารพตอ่ทกุๆ เทศกาลสําคญัทางศาสนาของชาวหยุ สสุานของชาวหยุรัฐบาลก็
ประกาศให้เป็นพืน้ท่ีพิเศษ  ชมุชนชาวหยุท่ีใดท่ีไมมี่พืน้ท่ีสร้างสสุาน รัฐก็จดัหาท่ีตามภเูขาไว้ให้
เป็นสสุานเฉพาะของชาวหยุด้วย 
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ผลจากการปฏิวตัวิฒันธรรม และการล้มล้างระบบศกัดนิาท่ีกดข่ีขม่เหงประชาชนในสงัคม
อิสลาม    เศรษฐกิจสงัคมของชาวหยุเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ เขตปกครองตนเองตา่งๆของ
ชาวหยุพฒันารุดหน้าอยา่งรวดเร็ว     เขตปกครองตนเองชาวหยุท่ีเมืองหนิงเซ่ียสร้างเหมืองแร่
ถ่านหิน  ก๊าซธรรมชาต ิ โรงกําเนิดไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกล เหมืองทอง อตุสาหกรรมเคมี  มลูคา่การ
ผลติเพิ่มจาก 12,000,000 ล้านหยวนในปี 1949 เป็น 1,000 ล้านหยวน ในปี 1978 และในปี 
1990 มลูคา่การผลติท่ีได้จากเขตปกครองตนเองเผา่หยุเมืองหนิงเซ่ียมีมลูคา่สงูถงึ 8,400 ล้าน
หยวน ทําให้คณุภาพชีวิตของชาวหยุดีขึน้กวา่เดมิอยา่งเห็นได้ชดั  นอกจากนีก้ารสร้างระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่ในเขตเมืองหนิงเซ่ียและกานซู ่  สง่ผลดียิง่ตอ่การพฒันาระบบการเกษตร
ของชาวหยุ ผลผลติทางการเกษตรท่ีมาจากชาวหยุและฮัน่ในบริเวณดงักลา่วมีปริมาณเพียงพอ 
และสามารถสง่ออกสูต่ลาดทัว่ประเทศ 

 

ศิลปวัฒนธรรม 
ด้านวฒันธรรมและวิทยาการ ชาวหยุได้สร้างคณุประโยชน์แก่ประเทศจีนเป็นอยา่งมาก  

นบัตัง้แตส่มยัหยวนเป็นต้นมา ชาวหยุนําความรู้ด้านดาราศาสตร์  แพทย์ศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ 
คีตวิทยา เผยแพร่สูด่นิแดนประเทศจีน  การประดษิฐ์เข็มทิศ  กระดาษ แป้ง การสร้างเคร่ืองมือ
เก่ียวกบัดาราศาสตร์ท่ีปักก่ิง เช่น  หอดดูาว เคร่ืองวดัตําแหนง่ดวงดาว เข็มทิศ เคร่ืองวดัเส้นศนูย์
สตูร  เคร่ืองวดัตําแหนง่ลกูโลก ล้วนพฒันาขึน้มาจากความรู้ท่ีชาวหยุนําเข้ามาทัง้สิน้  ในสมยัหมงิ
มีการก่อตัง้สถาบนัปฏิทินชาวหยุ นอกจากนีว้ิศวกรท่ีมีช่ือเสียงคือ เฮ่อเตียร์ตงิ (黑迭儿丁 Hèdi

é’érdīnɡ) เป็นผู้วางรากฐานการก่อสร้างพระราชวงัตา่งๆ รวมทัง้พระราชวงักู้กงก็เป็นวิศวกรชาว

หยุท่านนี ้ ในด้านการแพทย์ ชาวหยุมีตํารับยาและตําราการแพทย์ท่ีสําคญัอยา่ง《  回 回 药

方》Huíhuí yàofānɡ “ตํารับยาหยุหยุ” ก็ได้รับการยอมรับและใช้มาจนถึงปัจจบุนั   

การเดนิทางค้าขายของชาวหยุแผข่ยายไปทัว่ทัง้ในประเทศจีนและตา่งประเทศรวมกวา่ 37 
ประเทศ  มลูเหตกุารณ์เดนิทางค้าขายนีเ้องท่ีทําให้เองชาวหยุไมเ่พียงแตนํ่าวฒันธรรมของตน
เผยแพร่สูน่านาประเทศ แตย่งัมีการบนัทกึการเดนิทางของชาวหยุท่ีนํามาสูก่ารสร้างแผนท่ีการ
เดนิทางทางทะเลท่ีสําคญัฉบบัหนึง่ของจีน  

ด้านวรรณคดี  มีบทประพนัธ์อนัทรงคณุคา่ของปราชญ์ชาวหยุและเป็นท่ียอมรับมาจน
ปัจจบุนั เชน่ บทประพนัธ์ช่ือ 《雁门集》Yànmén jí “ประชมุบทเย่ียนเหมิน” บทประพนัธ์ช่ือ

《萨文锡逸诗》Sàwén xīyì shī “กลอนซา่เหวนิซีอี”้ บทประพนัธ์ช่ือ《西湖十景词》

Xīhú  shí jǐnɡ cí “ลํานําทศทศันาสายธาราซีห”ู เป็นต้น  ในสมยัหยวนมีปราชญ์ชาวหยุช่ือ 
ซา่นซือ (赡思 Shàn Sī) จดบนัทกึเร่ืองราวเก่ียวกบัดาราศาสตร์ ภมูิศาสตร์ อทุกศาสตร์ และ
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การคํานวณ   ในสมยัหมิงมีปราชญ์สาขาปรัชญาชาวหยุเสนอแนวคดิเก่ียวกบัการกําเนิดของ
สรรพสิง่ในโลกวา่เกิดจากการพฒันาเปลีย่นแปลงอยา่งเป็นขัน้ตอน ด้านสงัคมได้เสนอแนวคดิ
เก่ียวกบัทฤษฎีด้านคณุธรรม และตอ่ต้านระบบสงัคมศกัดนิา  ตอ่ต้านความคดิเก่ียวกบัความเท่า
เทียมของชายหญิง  นบัเป็นนกัปรัชญาท่ีมีช่ือเสียงคนหนึง่ในประวตัศิาสตร์การศกึษาของจีน  

การดนตรีของชาวหยุได้รับความนิยมมากในสมยัหยวน ถึงขัน้ได้รับยกยอ่งให้เป็นดนตรีท่ีใช้
บรรเลงในราชสํานกั  ดนตรีหยุจงึถือได้วา่เป็นสว่นหนึง่ของพฒันาการด้านดนตรีของจีน  หนึง่ใน
แปดคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ในสมยัหยวนคือ หมาจ่ิวเกา(马九皋 Mǎ Jiǔɡāo) ก็เป็นชาวหยุ เพลงภาษา

หยุท่ีช่ือ《花儿》Huā’ér “ดอกไม้” ซึง่เป็นเพลงพืน้เมืองท่ีมีช่ือเสียงและได้รับความนิยมทัว่ไป
ในมณฑลกานซูแ่ละชิงหา่ยก็เป็นเพลงท่ีนํามาจากทว่งทํานองเพลงพืน้เมืองของชาวหยุ ผลงาน
ด้านจิตรกรรม ชาวหยุมีจิตรกรท่ีมีช่ือเสียงด้านการวาดภาพ ซึง่มีชีวิตอยูใ่นช่วงราชวงศ์หยวน ช่ือ 
เกาเคอ่กง(高克恭 Gāo Kèɡōnɡ) และอีกท่านหนึง่ท่ีมีชีวิตอยูใ่นสมยัชิงคือ ก่ายฉี (改琦 Gǎi 

Qí)  ผลงานของจิตรกรชาวหยุทัง้สองท่านนีปั้จจบุนัได้รับยกยอ่งให้เป็นมรดกด้านจิตรกรรมอนัลํ ้
คา่ยิ่งของจีน 

ด้านหตัถกรรม งานฝีมือ  ชาวหยุมีฝีมือด้านการแกะสลกังาช้าง  แกะสลกัหิน การปักผ้า  ทอ
พรม ซึง่เป็นงานฝีมือท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของชาวหยุท่ีได้รับการสืบทอดตอ่มาจาก
บรรพบรุุษ 

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 

ชาวหยุอาศยัอยูร่่วมกบัชาวฮัน่มาเป็นเวลานาน ซมึซบัและรับเอาวฒันธรรมของชาวฮัน่ไปไม่
น้อย ในสมยัหมงิ ชาวหยุเร่ิมเลียนแบบการแตง่กายอยา่งชาวฮัน่ และเร่ิมมีการใช้แซแ่ละช่ือ
เหมือนชาวฮัน่ จนปลายสมยัหมงิกิจการด้านตา่งๆของชาวหยุไมว่า่จะเป็นการเกษตร การทหาร 
การค้า อตุสาหกรรมล้วนหลอมรวมกลมกลืนไปกบัชาวฮัน่ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในขณะเดียวกนัชาว
หยุก็ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนไว้อยา่งมัน่คงและแนบแนน่เช่นเดียวกนั 

ด้านวฒันธรรมการกิน เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ชาวอิสลามไมกิ่นเนือ้หม ู  ชาวหยุก็เช่นเดียวกนั 
แตจ่ะกินเนือ้ววั เนือ้แกะ และง ู ไมกิ่นเนือ้ม้า ลา ลอ่ สนุขั ไมกิ่นเลือดสตัว์   บ้านเรือนของชาวหยุ
สะอาดสะอ้านเป็นระเบียบ เม่ือเข้าบ้านของชาวหยุจะเห็นกานํา้แขวนไว้ท่ีข่ือประตู  ชาวหยุจะใช
กานํา้นีไ้ว้ล้างหน้าและล้างมือ  ชาวหยุจะไมใ่ช้อา่งล้างหน้า  แตจ่ะใช้กานํา้ท่ีแขวนไว้ท่ีข่ือประตนู
สําหรับชําระล้างร่างกาย กานํา้ชนิดนีช้าวหยุได้รับอิทธิพลมาจากชาวอาหรับ  ปัจจบุนัโรงแรมท่ีพั
ในเมืองท่ีมีชาวหยุอาศยัอยู ่ หากเป็นโรงแรมท่ีสร้างไว้ต้อนรับชาวหยุโดยเฉพาะแล้ว จะต้องแขวน
กานํา้ชนิดนีไ้ว้ท่ีหน้าโรงแรม เพ่ือเป็นเคร่ืองยืนยนัวา่เป็นท่ีพกัแรมของชาวหยุอยา่งแท้จริง  
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

ด้านศาสนาความเช่ือ ชาวหยุนบัถือศาสนาอิสลาม โดยได้รับอิทธิพลในเร่ืองความเช่ือและ 
วฒันธรรมเก่ียวกบัศาสนาอิสลามมาจากชาวอาหรับและเปอร์เซียมาแตค่รัง้อดีต  ชาวจีนในสมยั
ถงัและซง่มีความรู้เก่ียวกบัศาสนาน้อยมาก  ชาวฮัน่จงึมองการกราบไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธิของชาว์

อิสลามวา่เป็นพวกไหว้ฟ้าดนิ ไหว้ผีสาง  แตต่อ่มาในสมยัหยวน  ชาวฮัน่เร่ิมให้ความสนใจศาสนา
อิสลามของชาวหยุ  โดยเรียกศาสนาอิสลามท่ีชาวหยุนบัถือวา่ ศาสนาหยุหยุ  มสัยิดอิสลามถกู
เรียกวา่ โบสถ์หยุหยุ  สถานท่ีปฏิบตัธิรรมทางศาสนาอิสลามถกูเรียกช่ือวา่วดัหยุหยุ  นกับวชใน
ศาสนาอิสลามก็เรียกวา่พระหยุหยุ  ในสมยัชิงเรียกชนกลุม่น้อยอ่ืนๆท่ีนบัถือศาสนาอิสลามด้วย
การเตมิคําวา่ “หยุ” ลงไป เช่น เรียกชนชาวตงเซียงวา่ “ตงเซียงหยุ”(东乡回 Dōnɡxiānɡ Huí) 
เรียกชาวอยุกร์ูวา่ “ฉานหยุ” (缠回 Chán Huí) เรียกชาวซาลาวา่ “ซาลาหยุ” (撒拉回 Sālā 

Huí) จนมกัเกิดความสบัสนวา่ชนกลุม่ดงักลา่วเป็นชนกลุม่ยอ่ยของชนเผา่หยุอยูบ่อ่ยๆ 

ขนบธรรมเนียมของชาวหยุ ชีวิตของชาวหยุผกูพนัอยูก่บัศาสนาอิสลามตัง้แตเ่กิดจนตาย 
เม่ือมีเดก็แรกเกิดจะเชิญอีหมา่ม(阿訇 Ā hōnɡ)มาตัง้ช่ือให้ลกู เม่ือแตง่งานก็เชิญอีหมา่มทําพธีิ
แตง่งานให้  เม่ือเสียชีวิตก็เชิญอีหมา่มทําพิธีศพ ท่ีพเิศษคือชาวหยุจะไมรั่บประทานเนือ้หม ู  ไม่
บริโภคเลือดสตัว์และไมบ่ริโภคเนือ้สตัว์ท่ีตายเองตามธรรมชาต ิ    ซึง่ถือเป็นบทบญัญตัขิองคมัภีร์
กู่หลานจิง《古兰经》Gǔlánjīnɡ หมายถงึ “คมัภีร์อลักรุอา่น” ท่ีเป็นคมัภีร์ศกัดสิทิธิขอ์ ์ งชาว
อิสลาม  การปฏิบตัติามหลกัศาสนา นานวนัเข้ากลายเป็นธรรมเนียมปฏิบตัท่ีินบัถือเคร่งครัดสืบ
ทอดสูรุ่่นหลงั จนถงึยคุปฏิวตัวิฒันธรรม รัฐมีนโยบายล้มล้างความไมเ่ทา่เทียมของระบบศกัดนิา 
รวมทัง้ศาสนาความเช่ือตา่งๆ ชาวหยุและชนเผา่ท่ีนบัถือศาสนาอิสลามรวมพลงักนัตอ่ต้านเพ่ือ
ปกป้องศาสนาของตนไว้ นบัเป็นเหตกุารณ์การรวมเผา่ชาวหยุครัง้สําคญัเลยก็วา่ได้  

ชาวหยุมีเทศกาลสําคญัอยูส่องเทศกาลคือเทศกาลถือศีลอดและเทศกาลกรุปัง เทศกาลถือ
ศีลอดจดัขึน้ในเดือนท่ีเก้าตามปฏิทินชาวหยุ สว่นเทศกาลกรุปังจดัขึน้หลงัจากเทศกาลถือศีลอด
สิน้สดุลง 70 วนั  คือประมาณวนัท่ี 10 เดือนท่ี 12 เพราะเป็นวนัสดุท้ายท่ีพระศาสดาเดนิทางไป
เมกกะ  ชาวหยุจะฆา่ววั ฆา่แกะเพ่ือบชูา  และจดังานเฉลมิฉลองกนัอยา่งใหญ่โต 
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22. 基诺族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าจีน่ัว  Jino ethnic minority group 
 

  
รป ู 28 รป ู 29 

 

 ถิ่นที่อย่ ู

“จีนัว่” เป็นคําเรียกท่ีเผา่นีเ้รียกตวัเอง  หมายความวา่ “ทายาทของลงุ” หรือ “ชนเผา่ท่ี
เคารพลงุ” (尊重舅舅的民族 zūnzhònɡ jiùjiu de mínZú) อาศยัอยูบ่ริเวณบ้านจีนัว่ ใน
เขตปกครองตนเองเผา่ไตสบิสองปันนาของมณฑลยนูนาน  และมีบางสว่นกระจายอาศยัอยู่
บริเวณหบุเขาบ้านจีนัว่ จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อย
เผา่จีนัว่มีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 20,899  คน   
 
ภาษา 

 ชนกลุม่น้อยเผา่จีนัว่พดูภาษาจีนัว่ จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต สาขาทิเบต - พมา่ 
แขนงภาษาอ๋ี  ไมมี่ภาษาอกัษร 
 

ประวัตศิาสตร์ 

หมูบ้่านชาวจีนัว่เดมิเรียกวา่ “เขาจีนัว่” (基诺山 Jīnuò shān) พงศาวดารราชวงศ์ชิงเรียก
ชมุชนชาวจีนัว่วา่ “โยวเลอ่ซาน” (攸乐山 Yōulè shān แปลวา่ หบุเขาโยวเลอ่) ซึง่เป็นช่ือท่ี
ได้มาจากคําท่ีชาวจีนัว่เรียกตวัเองนัน่เอง  แสดงให้เห็นวา่ชาวจีนัว่เป็นชนเผา่ท่ีอยูต่ดิดนิแดนมา
แตโ่บราณกาลแล้ว  เอกสารบนัทกึภาษาจีนท่ีเก่ียวข้องกบัชาวจีนัว่ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุสามารถสืบค้นได้
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คือในสมยัศตวรรษท่ี 18 ตรงกบัช่วงปลายสมยัราชวงศ์หมิงตอ่ไปถงึต้นสมยัราชวงศ์ชิง  ชาวฮัน่
ขยายพืน้ท่ีการปลกูชาเข้าไปในบริเวณเขาเลอ่ซานและได้เผยแพร่วิธีการปลกูชาผเูออ่ร์ (普洱茶

Pǔ’ěr chá) ให้กบัชาวจีนัว่ซึง่เป็นชนพืน้เมืองท่ีอาศยัอยูบ่นเขาเลอ่ซาน  ในปี 1729 ตรงกบัยคุ
สมยัของจกัรพรรดยิงเจิงปีท่ี 7 ได้สร้างป้อมปราการขึน้ท่ีบริเวณเขาจีนัว่ และสง่กําลงัทหาร 500 
คนไปประจําการ และยกฐานะให้เป็นเขตยทุธศาสตร์สําคญั  แตเ่มืองยทุธศาสตร์แห่งนีล้ม่สลาย
ไปใน 6 ปีตอ่มาด้วยภยัระบาดของโรคมาลาเรีย จากนัน้มาจงึมอบหมายให้ชาวจีนัว่เป็น
ผู้ปกครองและดแูลบริเวณเมืองโยวเลอ่แหง่นี ้  ตอ่มาชนชัน้ศกัดนิาของชาวไตเข้มแข็งขึน้และได้
เข้าครอบครองบริเวณเขาจีนัว่ เข้าสูย่คุสาธารณรัฐประชาชนจีน กวอ๋หมินตัง่แตง่ตัง้หวัหน้าผู้ดแูล
เขาจีนัว่   หวัหน้าผู้ดแูลได้จดัการให้ชาวไตและชาวจีนัว่ร่วมกนัรับผิดชอบในการดแูลและใช้พืน้ท่ี
ดงักลา่ว รวมทัง้ร่วมกนัรับผิดชอบในการจดัเก็บภาษีสง่ให้กบัรัฐ  ตอ่มา ในปี 1941   ชาวจีนัว่
รวมตวักนักบัชาวฮานี ชาวเหยา และชาวฮัน่ตอ่ต้านการขดูรีดภาษีของรัฐบาลกวอ๋หมินตัง่  
ท้ายท่ีสดุสามารถขบัไลผู่้วา่การมณฑลยนูนานได้สําเร็จ  3 ปีตอ่มารัฐบาลก็ได้ยกเลกิการเก็บภาษี
จากชนเผา่ตา่งๆในพืน้ท่ีดงักลา่ว  

ด้านระบบเศรษฐกิจและสงัคมของชาวจีนัว่นัน้ ในช่วงก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชน
จีน สงัคมของชาวจีนัว่เป็นยคุปลายของระบบสงัคมแบบบพุกาล ยงัคงรักษาขนบธรรมเนียม
ดัง้เดมิ เชน่ มีการแตง่งานในสายตระกลูเดียวกนั แม้กระทัง่ในสายเลือดเดียวกนัก็สามารถ
แตง่งานกนัได้   ในสมยันัน้ยงัสืบสายตระกลูสายแม ่ดงันัน้พิธีการสําคญัตา่งๆ ญาตสิายตระกลู
ฝ่ายแมเ่ท่านัน้จงึจะมีสทิธิกระทําได้ ์ เชน่  การเชือดไก่บชูาผีเพ่ือให้หายจากโรคภยัไข้เจ็บ การขึน้
บ้านใหม ่ ผู้ ท่ีนําทางในการขึน้บ้าน และนําทางเปิดประต ู จดุไฟ ต้องเป็นผู้อาวโุสท่ีสดุฝ่ายหญิง  
ผู้ใหญ่บ้านหรือหวัหน้าเผา่แม้จะยอมให้เพศชายเป็นได้ แตคํ่าเรียกตําแหนง่หวัหน้าเผา่กลบัเป็น
คําเรียกท่ีหมายถึงเพศหญิง คือ “โยว่หม่ีโหยวขา่” หมายความวา่ “ยา่ใหญ่” ระบบสงัคมแบบ
สืบสายตระกลูสายพอ่ท่ีเข้ามาแทนท่ีการสืบสายตระกลูสายแมเ่ร่ิมเกิดขึน้เม่ือ 300 ปีมานี ้ ชา
วจีนัว่เร่ิมอาศยัอยูใ่นบ้านไม้ไผร่วมเป็นครอบครัวใหญ่ โดยการสืบสายตระกลูสายพอ่ ครอบครัว
เลก็ๆท่ีอยูร่วมกนัในบ้านจะแบง่ห้องอยูก่นัเป็นสดัสว่น การทํามาหากินและผลผลติท่ีได้จะเข้าสู่
ครอบครัวเลก็ๆ ของคนเท่านัน้ ไมไ่ด้เข้าสูก่องกลางของครอบครัวใหญ่แตอ่ยา่งใด รูปแบบสงัคม
เช่นนีเ้ป็นลกัษณะของสงัคมบพุกาลยคุปลาย ซึง่เป็นลกัษณะเดน่ของชนเผา่จีนัว่อยา่งหนึง่ 

ชมุชนหนึง่ๆของชาวจีนัว่ประกอบด้วยสมาชิกตา่งสายตระกลูกนัรวมกนัอยูเ่ป็นหมูบ้่าน แต่
ละหมูบ้่านมีสทิธ์ิบนท่ีดนิในเขตของตน  สมาชิกในหมูบ้่านสามารถทํามาหากินและใช้พืน้ท่ีในเขต
หมูบ้่านของตนได้ แตจ่ะไมรุ่กลํา้เขตพืน้ท่ีของหมูบ้่านอ่ืนโดยเด็ดขาด  การแบง่ท่ีดนิในหมูบ้่านแบ่
ออกเป็นสามสว่น คือสว่นท่ีหนึง่เป็นท่ีดนิสาธารณะทกุคนสามารถใช้ประโยชน์ได้  สว่นท่ีสองเป็น
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ท่ีดนิของตระกลู สมาชิกในวงศ์ตระกลูใช้ประโยชน์ร่วมกนั และสว่นท่ีสามเป็นท่ีดนิสว่นบคุคลท่ี
พอ่แมแ่บง่ให้เม่ือแตง่งานสร้างครอบครัวใหมข่องตน  ในยคุนีเ้ร่ิมมีการเช่าท่ีดนิ การเช่าเคร่ืองมือ
และการจ้างแรงงานเกิดขึน้แล้ว  แตท่กุคนอยูใ่นชนชัน้ทํางานเหมือนกนัหมด ไมมี่ชนชัน้ท่ีมี
อํานาจเหนือกวา่มากดข่ีแรงงานผู้ อ่ืน แตล่ะหมูบ้่านมีผู้อาวโุสท่ีสดุทําหน้าท่ีเป็นหวัหน้าหมูบ้่าน 
ดแูลชีวิตความเป็นอยูข่องคนในชมุชนในทกุๆด้าน 

ชาวจีนัว่ใช้วิธีทําการเกษตรโดยใช้เคร่ืองมือและใช้ไฟเผา เคร่ืองมือการเกษตรท่ีใช้เป็น
เคร่ืองมือท่ีทําด้วยเหลก็ เชน่  พร้า  เสียม  เป็นต้น พืชท่ีปลกูสว่นใหญ่ได้แก่  ข้าว  ข้าวโพด  สําลี  
กล้วย  มะละกอ และผลไม้เมืองร้อนอ่ืน ๆ  นอกจากนี ้“เขาจีนัว่”  ท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวจีนัว่นี ้
เป็นหนึง่ในหกหบุเขาปลกูชาเล่ืองช่ือของจีน การเลีย้งสตัว์ทุ่งหญ้านิยมเลีย้งววั ควาย  แตช่า
วจีนัว่ไมไ่ด้ใช้ววัและควายไว้ใช้ในการทําการเกษตร หากแตเ่ลีย้งไว้ใช้ในพธีิบชูาตามหลกัความ
เช่ือ และใช้เป็นอาหารอีกสว่นหนึง่  นอกจากนีก้ารผลติยาสมนุไพรและการปลกูใบชา โดยเฉพาะ
การปลกูชาเพ่ือผลติและบรรจขุายทัว่ไปสร้างรายได้ให้กบัชาวจีนัว่เป็นกอบเป็นกํา สง่ผลให้สภาพ
ชีวิตความเป็นอยูดี่ขึน้กวา่เดมิมาก นอกจากนีอ้าชีพทางงานหถัตกรรมของชาวจีนัว่ก็สามารถสง่
ขายสร้างรายได้เป็นอยา่งดีเช่นกนั เชน่  การปักผ้า  การสานไม้ไผ ่กลัน่เหล้า งานไม้  และการตี
เหลก็ 

หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน  กวอ๋หมินตัง่ได้สง่เจ้าหน้าท่ีทางการเข้าไปในชมุชน
ชาวจีนัว่เพ่ือประชาสมัพนัธ์นโยบายของรัฐเก่ียวกบัการปกครองและการดแูลชนกลุม่น้อย ภายใต้
ความช่วยเหลือของรัฐบาล ชมุชนจีนัว่จงึเร่ิมเปล่ียนจากระบบสงัคมบพุกาลก้าวกระโดดมาเป็น
แบบสงัคมนิยม  เร่ิมดําเนินกิจการเก่ียวกบัการค้าขายผลติผลของชมุชน ปริมาณการผลติเพิ่มขึน้
อยา่งรวดเร็ว ประชาชนมีรายได้ สภาพชีวิตความเป็นอยูดี่ขึน้ มีการสร้างระบบสาธารณปูโภค
ตา่งๆ ขึน้มากมายไมว่า่จะเป็นชลประทาน ไฟฟ้า ชมุชนจีนัว่มีไฟฟ้าใช้เป็นครัง้แรก มีการทํา
การเกษตรด้วยเคร่ืองไม้เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั มีการพฒันาระบบสาธารณสขุ การศกึษา ทําให้
ประชาชนชาวจีนัว่มีสขุภาพอนามยัท่ีดี มีความรู้ในการประกอบอาชีพ และสามารถพฒันาชมุชน
ให้เจริญก้าวหน้ากวา่เดมิมาก 

 

ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านศลิปวฒันธรรม ชาวจีนัว่มีวรรณกรรมประจําเผา่มากมาย เช่น  ตํานาน เทพนิยาย 
นิทาน และเพลง มีกลอนภาษาจีนัว่ท่ีเป็นท่ีนิยมมากได้แก่  ผลงานช่ือ《玛黑和玛妞》Mǎhēi 

hé Mǎniū “หมา่เฮยกบัหมา่นิว” ผลงานช่ือ《女始祖尧白》Nǚ shǐzǔ Yáobái “ท่านยา่
เหยาป๋ายผู้สร้างโลก” เร่ืองแรกเป็นนิทานเก่ียวกบัชนเผา่จีนัว่ผู้สร้างโลก อทุกภยัครัง้ยิ่งใหญ่ และ
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การแตง่งานของพ่ีชายกบัน้องสาว เร่ืองท่ีสองเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัทา่นยา่เหยาป๋ายสร้างโลกขึน้
สําเร็จ แล้วได้โปรยเมลด็ชาลงบนเขาจีนัว่  จากนัน้ชาวจีนัว่ก็มีอาชีพปลกูชาเพ่ือดํารงชีวิตสืบ
ตอ่มา   ยงัมีนิทานพืน้บ้านอีกหลายเร่ืองท่ีสะท้อนชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนัว่ เชน่  เร่ือง《两

个小伙子》Liǎnɡ ɡè xiǎohuǒzi  “สองหนุ่มน้อย” กลา่วถงึเร่ืองราวของบาปบญุคณุโทษ 
นอกจากนีย้งัมีนิทานปรัมปราท่ีเลา่สืบทอดกนัมาแตโ่บราณอีกมากมาย เชน่  เร่ือง《宝刀和竹

笛》Bǎodāo hé zhúdí  “มีดลํา้คา่กบัขลุย่ไม้ไผ”่ เร่ือง《猴子和人》Hóuzi hé rén 

“มนษุย์กบัวานร” เร่ือง《大姐和四妹》Dàjiě hé sìmèi “พ่ีสาวกบัน้องส่ี” เป็นต้น  

เพลงและดนตรีของชาวจีนัว่มีมากมายหลายรูปแบบ มีเพลงพืน้เมือง เพลงภเูขา เพลง
สรรเสริญ เพลงกลอ่มเดก็  เพลงร้องเลน่ของเดก็  เคร่ืองดนตรีท่ีสําคญัมี พิณเป่า ขลุย่สามรู  แคน 
และซอ  ในงานเทศกาลจะได้ยินเสียงเพลงและดนตรีของชาวจีนัว่ สนกุสนานครืน้เครงดงัก้องไป
ทัว่เขาจีนัว่ 

ชาวจีนัว่มีฝีมือในการถกัสานไม้ไผ ่  หญิงสาวช่ําชองในการปักผ้าลวดลายงดงาม  นํามาตดัเย็
เคร่ืองแตง่กาย  ชาวจีนัว่นิยมสวมเสือ้ผ้าท่ีตดัเย็บด้วยผ้าทอมือ สะพายกระเป๋าผ้า มีผ้าเช็ดหน้า
เหน็บอยูท่ี่เอว ในสมยัก่อนหนุ่มสาวจะมอบผ้าเช็ดหน้านีใ้ห้กบัคนท่ีถกูตาต้องใจกนั 

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 

การแตง่กายของชาวจีนัว่ ชายสวมเสือ้ผา่อกสีขาวไมมี่ปก ด้านหลงัปักลวดลายวงกลมมี
ประกายรัศมีรอบวง  สวมกางเกงขากว้างท่ีตดัด้วยผ้าฝ้าย สว่นหญิงชาวจีนัว่สวมหมวกทรง
เหล่ียมสงู สวมเสือ้ผา่อกไมมี่ปก ปักลวดลายหลากสี  สวมกระโปรงสัน้ลายทางขาวดํา   

ด้านอาหารการกิน  ชาวจีนัว่กินข้าวเป็นอาหารหลกั การจดัเตรียมหงุหาอาหารเป็นหน้าท่ี
ของผู้หญิง  อาหารจําพวกผกัเก็บมาจากป่า หรือผกัท่ีปลกูขึน้เอง สว่นอาหารพวกเนือ้ผู้ชายจะ
เป็นฝ่ายเข้าป่าลา่สตัว์ เนือ้ท่ีลา่มาเป็นอาหารได้แก่  เนือ้ววั หมปู่า สนุขั ไก่ เป็นต้น  

ชาวจีนัว่อาศยัอยูใ่นกระท่อมชัน้เดียวตดิพืน้ สร้างด้วยไม้ไผห่รือไม้เนือ้แข็ง หลงัจากท่ีสภาพ
ชีวิตความเป็นอยูดี่ขึน้ เปล่ียนมาสร้างบ้านแบบอิฐผสมไม้ เพราะปลอดภยัและแข็งแรงกวา่ 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

การแตง่งานของชาวจีนัว่ในอดีตมีการแตง่งานแบบชายหนึง่กบัหญิงหลายคน แตปั่จจบุนั
เป็นแบบมีสามีภรรยาคนเดียว  หนุ่มสาวมีอิสระในการเลือกคู ่ เม่ือแตง่งานกนัแล้วจะไมห่ยา่ร้าง
กนั  หนุ่มสาวชาวจีนัว่จะมีพิธีการเข้าสูก่ารเป็นผู้ใหญ่ หลงัจากนัน้จงึจะมีสทิธิในการเลือกคูค่รอง์
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ได้  การเกีย้วพาราสีเกิดขึน้ในระหวา่งการทําไร่ไถนา โดยการร้องเพลงโต้ตอบกนัไปมา แล้วใช้
ใบไม้เป็นจดหมายเพ่ือบอกความนยัวา่จะนดัพบกนัท่ีไหน เวลาใด เม่ือทัง้สองฝ่ายรักชอบพอกนั 
ก็ จะตกลงอยูร่่วมกนั แตย่งัไมมี่พิธีแตง่งาน จนกวา่จะให้กําเนิดลกูคนแรกเสียก่อน  ประเพณีการ
แตง่งานต้องให้ผู้อาวโุสเป็นผู้สูข่อ หลงัจากแตง่งานแล้ว เจ้าสาวจะกลบัไปอยูท่ี่บ้านเกิดตวัเองห้า
วนั จากนัน้จงึกลบัมาอยูท่ี่บ้านสามี 

พิธีศพของชาวจีนัว่ทําโดยการฝังในสสุานเฉพาะของชนเผา่  โลงศพใช้วิธีขดุท่อนไม้ต้นใหญ่
ให้เป็นโพรงเพ่ือใช้บรรจศุพก่อนฝัง  สิง่ของเคร่ืองใช้ท่ีผู้ตายเคยใช้ในระหวา่งมีชีวิตอยูจ่ะฝังลงไป
พร้อมกบัผู้ตายด้วยเพ่ือให้ผู้ตายได้นําไปใช้ในภพหน้า   เม่ือฝังศพแล้วจะไมต่ัง้ป้ายบชูาใดๆ แต่
จะสร้างกระทอ่มเลก็ๆไว้ท่ีหลมุศพ  ญาตผิู้ตายจะเอาอาหารไปสง่ให้ผู้ตายวนัละ 3 ครัง้ เป็นเวลา 
1 – 3 ปี จากนัน้ก็รือ้กระท่อมนัน้ทิง้ แตผู่้ ท่ีเสียชีวิตในขณะตัง้ครรภ์หรือศพของคนวิกลจริต จะ
ประกอบพิธีศพโดยการเผา และจะไมฝั่งศพสามีภรรยาไว้ด้วยกนั  

ในด้านความเช่ือ  ชาวจีนัว่นบัถือบชูาวิญญาณบรรพบรุุษ  มีความเช่ือในวิญญาณของทกุ
สรรพสิง่ มีหมอผีประจําเผา่ เม่ือมีภยัพบิตัจิะเชิญหมอผีมาทําพธีิเชือดววั หม ู ไก่ และหมาเพ่ือ
บชูาเทพเจ้า  

เทศกาลสําคญัของชาวจีนัว่มีมากมาย ท่ีสําคญัมีเทศกาลบชูามงักร เทศกาลคบเพลงิ  
เทศกาลรับขวญัข้าวใหม ่  และเทศกาลปีใหม ่  ช่วงเวลาท่ีจะมีเทศกาลตา่งๆ ไมแ่น่นอน ขึน้อยูก่บั
หวัหน้าเผา่ เม่ือหวัหน้าเผา่ลัน่กลอง เป็นสญัญาณการเร่ิมต้นของเทศกาลเฉลมิฉลองตา่งๆ  
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23. 京族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าจงิ  Jing ethnic minority 

 

  
รป ู 30 รป ู 31 

 

ถิ่นที่อย่ ู
ชนกลุม่น้อยเผา่จิงเป็นกลุม่ท่ีมีจํานวนประชากรน้อยมาก เรียกตวัเองวา่ “จิง” มาแตค่รัง้

อดีต แตค่นภายนอกเรียกชนกลุม่นีว้า่ “เยว”่ จนปี ค.ศ. 1958 จงึใช้ช่ือ “จิง” เป็นช่ือเรียกอยา่งเป็น
ทางการ  ชาวจิงอาศยัอยูก่ลางหบุเขาอําเภอเจียงผิง (江平 Jiānɡpínɡ)  ล่ีเหวย่(丽伟 Lìwěi) 
อโูถว (乌头 Wūtóu) เหิงวัง่ (恒望 Hénɡ wànɡ) ถานจ๋ี (谭吉 Tánjí) หงขัน่ (宏坎 Hónɡkǎn) 
จู๋ซาน(竹山 Zhúshān) ในเขตปกครองตนเองกลุม่จ้วงของมณฑลกวา่งซ ี จากการสํารวจจํานวน
ประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่จิงมีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 22,517  คน   
 
ภาษา 

ชนกลุม่น้อยเผา่จิงพดูภาษาจิง  ภาษานีเ้หมือนกบัภาษาเวียดนาม แตช่าวจิงสว่นใหญ่ใน
ปัจจบุนัใช้ภาษาจีน อกัษรจีนและภาษาพดูกวางตุ้ง 
 

ประวัตศิาสตร์ 

ชาวจิงอพยพมาจากพืน้ท่ีตา่งๆ ของประเทศเวียดนามโดยเฉพาะจากบริเวณหบุเขาถ ู (涂山

Tú shān)  โดยช่วงแรกท่ีอพยพมานัน้ ตัง้ถ่ินฐานอยูบ่ริเวณหมูบ้่านเลก็ๆในเกาะอซูาน(巫山岛  

Wūshān dǎo)และอําเภอเจียงผิง(江平 Jiānɡpínɡ)ของประเทศจีน ตอ่มาขยายอาณาเขตท่ีอยู่
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อาศยัไปยงัพืน้ท่ีตา่งๆ เชน่ เมืองเหวย่ (尾 wěi) ซานซนิ(山心 Shānxīn) ถานจ๋ี (潭吉 Tánjí) 
ถึงสมยัราชวงศ์ชิง มีการตัง้ดา่นท่ีเมืองเจียงผิง  ตอ่มาในปลายสมยัชิงเมืองนีอ้ยูใ่นอํานาจการ
ปกครองของราชสํานกัชิง  ชาวจิงอยูร่่วมกบัชาวฮัน่หกัร้างถางพงบกุเบกิพฒันาและดแูลเมือง
ตา่งๆ ในพืน้ท่ีทางตอนใต้ เปรียบเสมือนประตเูมืองทางใต้ของจีนในสมยันัน้ก็วา่ได้  ใน
ประวตัศิาสตร์ชาวจิงเคยรวมตวักนักบัชาวฮัน่ ชาวจ้วงตอ่ต้านการรุกรานและกดข่ีขม่เหงจาก
สงัคมศกัดนิาของระบอบกษัตริย์ในสมยันัน้  ในยคุปฏิวตัวิฒันธรรม ชาวจิงราว 30 กวา่คนร่วม
เป็นสมาชิกในพรรคแรงงานประชาชนตอ่ต้านรัฐบาล  และท่ีเมืองซานซนิมีการก่อตัง้สมาคม
เกษตรกรชาวจิงขึน้ และมีการรวมตวักนัเดนิขบวนแสดงพลงัของชาวจิงนบัร้อยคนเพ่ือตอ่ต้านชน
ชัน้ศกัดนิา นายทนุ และระบบจกัรวรรดนิิยม    ในช่วงต้นปี 1944  กองทพัญ่ีปุ่ นรุกรานดนิแดนอนั
เป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวจิง  ชาวจิงในขณะนัน้ร่วมเข้าเป็นกองกําลงักบัรัฐบาลจีนเพ่ือสู้รบกบักอง
กําลงัญ่ีปุ่ น  นบัเป็นการตอ่สู้ เพ่ือประเทศชาตคิรัง้สําคญั 

ระบบเศรษฐกิจและสงัคมของชาวจิง  ในช่วงยคุก่อนการปลดปลอ่ย  ชาวจิงประกอบอาชีพ
การประมงนํา้ตืน้เป็นหลกั  รองลงมาได้แก่  อาชีพเกษตรกร  การทํานาเกลือ  ในระบบสงัคมศกัดิน
การขดูรีดประชาชนรุนแรงมาก ชาวจิงต้องจ่ายคา่เช่าท่ีดนิทํากินและเคร่ืองมือการเกษตรและการ
ประมงให้เจ้าของโดยหกัจากผลผลติสงูกวา่ 70%  ในขณะเดียวกนัภาษีท่ีต้องสง่ให้ชนชัน้ศกัดนิา
ก็สงูถงึ 70 – 80 % ผลผลติท่ีได้จงึไมเ่พียงพอตอ่การจ่ายคา่เช่าและภาษี ท่ีสําคญัไมเ่พียงพอตอ่
การดํารงชีพ การจ้างแรงงานสว่นใหญ่จงึเป็นไปในรูปแบบของการชดใช้หนีส้นิท่ีไมมี่ท่ีสิน้สดุ ชาว
จิงในยคุนัน้ตกอยูใ่นสภาวะอดอยากและหิวโหยอยา่งสาหสั 

 ก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน สงัคมของชาวจิงเป็นแบบมีหวัหน้าเผา่เป็นผู้ มี
อํานาจสงูสดุในการควบคมุดแูลความเป็นอยู ่  มีอํานาจตดัสนิความขดัแย้งของสมาชิก ตลอดจน
เป็นผู้ นําในการประกอบพิธีกรรมตา่งๆของชมุชน ภายใต้การปกครองของหวัหน้าเผา่มีผู้ปกครอง
ในระดบัรองลงมา มีหน้าท่ีลงโทษผู้กระทําความผิดและดแูลพืน้ท่ีทํากิน ป่าเขาของชมุชน 
รองลงมามีเลขาของชมุชน ทําหน้าท่ีเก่ียวกบัเอกสารและการบนัทกึตา่งๆ  เร่ืองราวท่ีสําคญัจะ
ตดัสนิกนัโดยคณะกรรมการประจําชมุชนโดยมีหวัหน้าหมูบ้่านเป็นประธาน  ในยคุกวอ๋หมนิตัง่ได้
อาศยัระบบการปกครองชมุชนชาวจิงนีเ้ป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมชาวจิงเข้ามาอยูใ่นอํานาจการ
ปกครอง 

หลงัยคุปลดปลอ่ย  ชาวจิงมีอํานาจและสทิธ์ิในการปกครองตนเอง ตามนโยบายชนกลุม่
น้อยของรัฐบาล  ภายใต้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุของรัฐบาล ชาวจิงประกอบอาชีพประมงซึง่
เป็นอาชีพหลกัท่ีทํามาแตด่ัง้เดมิ มีปริมาณผลผลติเพิ่มขึน้มาโดยตลอด สร้างฐานะความเป็นอยูท่ี่
ดีขึน้ การประมงพฒันาจากเดมิท่ีเป็นการประมงนํา้ตืน้เปล่ียนเป็นการทําประมงนํา้ลึ ก ขยายอา
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บริเวณพืน้ท่ีการประมงมากขึน้  เคร่ืองมือประมงพฒันาจากเดมิท่ีใช้เคร่ืองมือแบบพืน้บ้านมาเป็น
อวนลากขนาดใหญ่  พฒันารูปแบบการประมงท่ีเดมิจบัสตัว์นํา้ตามธรรมชาตมิาเป็นการเพาะเลีย้ง
และประกอบเป็นผลติภณัฑ์อาหารแห้งในระดบัโรงงานขนาดใหญ่สง่ออกจําหนา่ยทัว่ประเทศ  
หลงัการปลดปลอ่ยเป็นต้นมา  รัฐบาลมีนโยบายพฒันาเศรษฐกิจบริเวณเหยียนหา่ย     (沿海 Yá

nh ǎ i) ซึง่เป็นพืน้ท่ีอาศยัของชาวจิงเป็นพิเศษ  สง่ผลให้การอาชีพและสภาพชีวติความเป็นอยู่
ของชาวจิงดีขึน้เป็นลําดบั   นําไปสูก่ารพฒันาการศกึษา การสาธารณสขุท่ีดีขึน้ 

 

ศิลปวัฒนธรรม 
งานศลิปวฒันธรรมท่ีหลากหลายของชาวจิง แสดงออกถึงอตัลกัษณ์ความเป็นชนเผา่ได้

อยา่งชดัเจน  ศลิปะการร้องรําทําเพลงก็มีเอกลกัษณ์โดดเดน่  การร้องเพลงของชาวจิงมีพิณสาม
สายบรรเลงประกอบ และมีเคร่ืองประกอบจงัหวะคือ กลอง และเกราะ  มีทํานองเพลงมากมาย
กวา่ 30 ทํานอง เนือ้หาสําคญัของเพลงชาวจิงได้แก่ เพลงชาวเขา เพลงรัก เพลงแตง่งาน เพลง
ชาวประมง  เพลงรําพนั เพลงยาวเลา่เร่ือง เพลงแรงงาน เพลงพืน้บ้าน เป็นต้น เนือ้เพลงบางอยา่ง
ก็ได้มาจากเร่ืองราวทางประวตัศิาตร์ รวมทัง้กลอนโบราณของจีน เช่น  กลอนช่ือ《宋珍、陈菊

花》Sònɡ zhēn、Chén júhuā “ไขม่กุแห่งซง่ เบญจมาศแหง่เฉิน”  กลอนช่ือ《斩龙传》

Zhǎnlónɡ Zhuàn “บนัทกึจ่านหลง” กลอนช่ือ《琴仙》Qínxiān “เทพแห่งพิณ” เป็นต้น 
ทํานองเพลงและเนือ้เพลงของชาวจิง มีท่ีสืบทอดกนัมาแตโ่บราณ และบ้างก็แตง่ขึน้ใหม ่   เพลง
สว่นใหญ่มีเนือ้หาสะท้อนสภาพชีวิตของชาวจิงได้อยา่งชดัเจน เชน่  มีเพลงเพลงหนึง่มีเนือ้ร้องวา่  
潮涨潮退不离海，   风吹云走不离天； 
大路不断牛脚印，   海上不断钓鱼船。 

cháo zhǎnɡ cháo tuì bù lí hǎi，      
fēnɡ chuī yún zǒu bù lí tiān；  
dà lù bú duàn niú jiǎo yìn，      

hǎi shànɡ bú duàn diào yú chuan. 
น้ําสงต่ําไม่ต่ําสงเกินทะเลู ู        ลมโบกเมฆาไกลไม่เกินฟ้า 
ทะเลไม่ส้ินไร้เรือหาปลา           ถนนนาไม่โรยรารอยเทา้ววั 
  

ยงัมีเพลงรักเพลงหนึง่ของชาวจิงมีเนือ้ร้องวา่ 

       摇船过海摇绳断，    还有几摇到岸边； 
板短搭桥难到岸，           望妹伸手过来牵 
yáo chuán ɡuò hǎi yáo shénɡ duàn ，       
hái yǒu jǐ yáo dào àn biān ；  
bǎn duǎn dā qiáo nán dào àn ，              
wànɡ mèi shēn shǒu ɡuò lái qiān 
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พายเรือขา้มสมทุรสาย   พายขาด 
อีกกีพ่ายจึงวาด       ถึงฝ่ัง 
ไมส้ัน้มิอาจพาด                 ขา้มได ้เลยเอย 
จดจ่อจิตขอนอ้ง                     ส่งมือช่วยเอือ้ม 

 
รป ู 32 

 หนุ่มสาวชาวจิงเลือกคูโ่ดยวิธีการร้องเพลงโต้ตอบเกีย้วพาราสีกนั  ดงันัน้ชาวจิงจงึ
เช่ียวชาญการร้องรําทําเพลงกนัถ้วนหน้า  “อปุรากรจิง” เป็นการแสดงอนัสะท้อนถึงเอกลกัษณ์
ของชาวจิงท่ีสืบทอดกนัมาแตโ่บราณ  เคร่ืองดนตรีอยา่งหนึง่ของชาวจิง ได้แก่  “พิณสายเด่ียว” 
หรือท่ีภาษาเวียดนามเรียกวา่ “ดา่นบา่ว” (Dan bau) เป็นพิณท่ีสืบทอดมาแตบ่รรพบรุุษ  ถือได้วา่
เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเดน่เฉพาะตวัของชาวจิง 

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 

การตัง้บ้านเรือนของชาวจิง เดมิชาวจิงใช้ไม้และไม้ไผเ่ป็นโครงสร้างหลกัแล้วใช้โคลนโบก
เป็นฝาบ้าน  หลงัคามงุจาก แตปั่จจบุนัชาวจิงสร้างบ้านด้วยอิฐและมงุหลงัคาด้วยกระเบือ้งดนิเผา  

 การแตง่กาย ผู้อาวโุสชาวจิงแตง่กายด้วยชดุพืน้เมือง  สวมเสือ้แขนยาวลําตวัยาวคลมุเขา่  
ผา่ข้างสงูถงึเอว  สวมกางเกงขากว้างและยาวสีเดียวกนักบัเสือ้ หรือสีดํา  บางคนยงัเคีย้วหมากให้
ฟันดํา เพราะนิยมวา่เป็นสีฟันท่ีสวยงาม  ชายสวมเสือ้แขนยาว ลําตวัยาวคลมุถงึเขา่  คาดเข็มขดั
ผ้าท่ีเอว   แตปั่จจบุนัทัง้ชายหญิงชาวจิงแตง่กายคล้ายคลงึกบัชาวฮัน่ทัว่ไป  

 เร่ืองอาหารการกิน ชาวจิงกินข้าวเป็นอาหารหลกั นอกจากนีย้งักินพืชธรรมชาตจํิาพวก 
มนั เผือก และข้าวโพด  และด้วยอาชีพหลกัของชาวจิงคือการประมง ดงันัน้อาหารเนือ้สว่นใหญ่
จะเป็นอาหารทะเล เนือ้ปลา ป ูกุ้ง  หอย ชาวจิงรู้วิธีการหมกัปลาทําเป็นนํา้ปลา นอกจากนีห้ญิ
ชาวจิงชอบเคีย้วหมากให้ฟันดําอีกด้วย 
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

เก่ียวกบัธรรมเนียมการแตง่งาน ในอดีตพอ่แมข่องชาวจิงจะเป็นผู้จดัการเร่ืองการแตง่งาน
ของลกูชายหญิง แตปั่จจบุนัหนุ่มสาวมีอิสระในการเลือกคูค่รองเองได้  ในงานเทศกาล หรือการ
ทํางานในชีวิตประจําวนั หนุ่มสาวจะร้องเพลงโต้ตอบกนั เกีย้วพาราสีกนั  หากฝ่ายชายต้องตา
หญิงคนใดจะใช้เท้าเข่ียทรายและสะบดัใสฝ่่ายหญิง หากผู้หญิงมีใจให้ก็จะใช้เท้าสะบดัทรายตอบ 
จากนัน้ใช้ใบไม้เขียนเพลงแล้วไหว้วานแมส่ื่อให้นําไปมอบให้ฝ่ายตรงข้าม  จากนัน้ทัง้สองฝ่ายจะ
สง่รองเท้าไม้ให้กนัและกนั หากข้างซ้ายขวาเข้าคูก่นั ก็ถือวา่หนุ่มสาวคูน่ัน้มีบพุเพสนันิวาส  ฟ้าสง่
ให้มาเป็นคูก่นั  จากนัน้เข้าสูพ่ิธีสูข่อ โดยฝ่ายชายจะเตรียมของขวญัและหมอเพลงไปท่ีบ้านฝ่าย
หญิงร้องเพลงโต้ตอบเพ่ือยืนยนัความแน่ใจวา่ทัง้สองฝ่ายตกลงแตง่งานกนั ในพธีิแตง่งานฝ่าย
หญิงจะปิดบ้านให้สนิทมิดชิด  หน้าบ้านสร้างซุ้มประดบัประดาโคมไฟหลากสี 3 ชัน้ ฝ่ายขบวน
เจ้าบา่วจะผา่นสามซุ้มแตล่ะชัน้ไปได้ จะต้องร้องเพลงโต้ตอบจนกวา่ฝ่ายหญิงจะพอใจจงึจะเปิด
ประตตู้อนรับ งานเลีย้งตอนกลางคืน ฝ่ายหญิงจะไปไหว้ผู้ใหญ่ท่ีบ้านฝ่ายชาย  และร้องรําทําเพลง
กนัอยา่งสนกุสนานเพ่ือเฉลมิฉลองให้กบัคูบ่า่วสาว 

 เทศกาลท่ียิง่ใหญ่ของชาวจิงคือ “เทศกาลขบัร้อง” (唱哈节 Chànɡ hā jié) จดัขึน้
ในช่วงวนัท่ีสบิ เดือนหกตามปฏิทินของชาวจิง เทศกาลนีห้มอเพลงจะผลดักนัขึน้มาร้องเพลง ผู้คน
ร่วมฉลองและร้องเพลงกนัตลอดช่วงเวลาตดิตอ่กนัสามวนัสามคืน   

 ชาวจิงนบัถือเทพเจ้าและวญิญาณตา่งๆ  โดยเฉพาะเทพเจ้าท่ีเก่ียวข้องกบันํา้และทะเล 
เน่ืองจากชีวิตของชาวจิงผกูพนัอยูก่บัอาชีพการประมงนัน่เอง  
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24. 景颇族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าจิ่งโพ  Jingpo ethnic minority group 

 

 

รป ู 33 

 

ถิ่นที่อย่ ู
ชนกลุม่น้อยเผา่จ่ิงโพอาศยัอยูบ่ริเวณเขตปกครองตนเองเผา่ไตเผา่จ่ิงโพเมืองเตอ๋หง 

มณฑลยนูนาน ในบริเวณท่ีเป็นหบุเขา เชน่ เขตตําบลลูซ่ี(潞西 Lùxī) รุ่ยล่ี(瑞丽 Ruìlì) หลง่
ชวน (陇川 Lǒnɡchuān) อ๋ิงเจียง(盈江 Yínɡjiānɡ) และ ตําบลเหลียงเหอ (梁河 Liánɡhé) 
บ้านเพ่ียนหมา่(片马 Piànmǎ) กู่ลัง่(古浪 Gǔlànɡ) กัง่ฝาง(岗房 Gǎnɡfánɡ) ในเขตปกครอง
ตนเองนู่เจียง(怒江 Nùjiānɡ) เผา่ล่ีซ(ู傈僳族 Lìsù Zú) นอกจากนีย้งัมีกระจดักระจายอยู่
บริเวณเมืองหลนิชาง(临沧 Líncānɡ)เขตปกครองตนเองเก๋ิงหมา่(耿马 Gěnɡmǎ) อําเภอ
ปกครองตนเองเผา่ไต และตําบลหลานชาง(澜沧 Láncānɡ)ของอําเภอซือเหมา (思茅 Sīmáo) 
จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่จ่ิงโพมีจํานวน
ประชากรทัง้สิน้ 132,143  คน   
 
ภาษา 

ชนกลุม่น้อยเผา่จ่ิงโพ พดูภาษาจ่ิงโพ จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต  สาขาธิเขตพมา่ 
แขนงภาษาจ่ิงโพ  นอกจากนีบ้างกลุม่พดูภาษาไจวา (Zaiwa language) ท่ีจดัอยูใ่นสาขาภาษา
พมา่ มีภาษาเขียนท่ีพฒันาขึน้ภายหลงัโดยใช้อกัษรลาตนิ 
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ประวัตศิาสตร์ 

จากคําบอกเลา่ในตํานานประจําเผา่ รวมทัง้บนัทกึทางประวตัศิาสตร์ของจีนระบวุา่  
บรรพบรุุษของชาวจ่ิงโพอาศยัอยูท่างตอนใต้ของบริเวณท่ีราบสงูคงัจัง้ (康藏高原 Kānɡ Zànɡ     

ɡāoyuán)  ตอ่มาอพยพลงใต้ไปตัง้ถ่ินฐานท่ีบริเวณตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน(云南

Yúnnán)  และทางตะวนัตกของแมนํ่า้นู่(怒江 Nù jiānɡ) ซึง่บริเวณทัง้สองนี ้  ในสมยัฮัน่จดัอยู่
ในการปกครองของเมืองหยง่ชาง(永昌 Yǒnɡchānɡ) ในสมยัถงัจดัอยูใ่นการปกครองของแคว้น
น่านเจ้าของยนูนาน (云南南诏 Yúnnán Nánzhào) ในเขตการปกครองดงักลา่วมีประชากร
หลากหลายชนเผา่ รวมทัง้ชาวจ่ิงโพด้วย รวมเรียกบริเวณดงักลา่ววา่ “สวินจ้วน” (寻传  Xún  

zhuàn) ตอ่มา ในสมยัหยวนสถาปนามณฑลยนูนานขึน้ บริเวณสวินจ้วนจดัอยูใ่นการปกครอง
ของมณฑลยนูนาน  จากนัน้ชาวจ่ิงโพแบง่การปกครองภายใน ก่อตัง้หมูบ้่านขึน้สองหมูบ้่าน คือ 
ฉาซาน(茶山 Cháshān) และ หล่ีหมา (里麻 Lǐmá)  เกิดการปกครองแบบชมุชนชาวเขาขึน้ 
ระบบสงัคมแบง่เป็นชนชัน้สามระดบั ได้แก่  เจ้าหน้าท่ีทางการ ราษฎร และทาส  

 ต้นศตวรรษท่ี 15 ราชวงศ์หมงิสง่เจ้าหน้าท่ีเข้ามาจดัการเก่ียวกบัระบบท่ีดนิในบริเวณนี ้ 
และก่อตัง้เจ้าเมืองผู้ดแูลเมืองฉาซาน (茶山 Cháshān) และ หล่ีหมา(里麻 Lǐmá)  ผู้ดแูล
บริเวณท่ีอยูอ่าศยั รวมทัง้สภาพชีวิตของชาวจ่ิงโพคือหวัหน้าเมือง  เมืองฉาซานแรกเร่ิมเดมิทีอยู่
ในการดแูลของกองกําลงัทหารจินฉ่ือ(金齿 Jīnchǐ) จากนัน้โอนไปอยูใ่นการดแูลของกองกําลงั
หยง่ชาง (永昌 Yǒnɡchānɡ)  และตอ่มาครัง้สดุท้ายโอนไปอยูใ่นการปกครองของจงัหวดัเถิงชง  
(腾冲 Ténɡchōnɡ) สว่นเมืองหล่ีหมาสงักดัมณฑลยนูนานมาตัง้แตอ่ดีต   

ในสมยัราชวงศ์ชิง ชาวจ่ิงโพอยูใ่นการปกครองของอําเภอ จงัหวดั มณฑลตามการจดัแบง่
เขตการปกครองของราชสํานกัชิง จนกระทัง่ถึงศตวรรษท่ี 16 ชาวจ่ิงโพระลอกใหญ่อพยพเข้าไป
ตัง้ถ่ินฐานท่ีเมืองเตอ๋หง และอยูม่าจนปัจจบุนั 

 ยคุก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระบบสงัคมของชาวจ่ิงโพเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง
จากระบบคอมมนูไปเป็นแบบระบบมีชนชัน้ เน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากระบบศกัดนิาของราช
สํานกัจีนท่ีใช้จดัการดแูลชนชาวไต ประกอบกบัการได้รับอิสระในการปกครองตนเองแบบ “การ
ปกครองชนชาวเขา”   หนว่ยราชการท่ีปกครองชนชาวเขาในแตล่ะหน่วยเดมิทีมีระบบสงัคมเป็น
แบบระบบคอมมนู หวัหน้าหมูบ้่านเป็นตวัแทนท่ีมีอํานาจสงูสดุในการดแูลและปกครองในสว่น
การปกครองของตน การสืบทอดตําแหนง่เป็นอํานาจของหวัหน้าหมูบ้่านท่ีจะต้องสืบทอดให้กบัผู้
ท่ีอาวโุสน้อยกวา่เป็นผู้ รับตําแหน่งตอ่ไป ตอ่มาในยคุหลงั ระบบการปกครองชนชาวเขาลม่สลาย
ไป โดยนําการปกครองแบบให้ประชาชนออกเสียงเลือกผู้ นําหมูบ้่านเข้ามาแทนท่ี  
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ระบบภมูิศาสตร์ของถ่ินท่ีอยูช่าวจ่ิงโพจดัอยูใ่นเขตร้อน มีความสงู 1,500 – 2,000 เมตร  
จากระดบันํา้ทะเล สภาพภมูิอากาศอบอุน่ ท่ีดนิอดุมสมบรูณ์   ในอดีตการทํามาหากินของชาวจ่ิงโ
เป็นระบบสงัคมแบบคอมมนู  แตด้่วยวธีิการเกษตรแบบเก่าท่ีใช้วิธีการเผานา  และไมมี่การบาํรุง
ดนิ ทําให้ผลผลติท่ีได้มีปริมาณและคณุภาพต่ํามาก  แตใ่นระยะร้อยปีมานีค้วามรู้ด้านการเกษต
ของชาวจ่ิงโพพฒันาขึน้ ปริมาณการผลติสงูขึน้  ในขณะท่ีประชากรเพิ่มมากขึน้  เกิดภาวะ
วา่งงาน ไมมี่ท่ีดนิทํากิน เกิดการจ้างแรงงาน การเช่าท่ี  การจํานองและการซือ้ขายท่ีดนิขึน้  จาก
จดุนีร้ะบบการถือครองกรรมสทิธิท่ีดนิเร่ิมก่อตวัขึน้ในสงัคมชาวจ่ิงโพ   นําไปสูร่ะบบชนชัน้ในท่ีสดุ  ์

ประชาชนชาวจ่ิงโพกวา่ 80 % เป็นคนจน ไมมี่ท่ีดนิเป็นของตวัเอง ไมมี่เคร่ืองมือการเกษตร ไมมี่
สตัว์เลีย้งเพ่ือการเกษตรอยา่งววัและควายเป็นของตนเอง ประกอบกบัการซํา้เติมของระบ
จกัรวรรดนิิยมท่ีกดข่ีทารุณ ทําให้ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจ่ิงโพตกอยูใ่นสภาวะแร้นแค้นอยา่ง
แสนสาหสั  

หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน  ด้วยผลของการดําเนินงานด้านนโยบายชนกลุม่
น้อยของรัฐบาล ในปี 1953 ได้ก่อตัง้เขตปกครองตนเองชาวไตและชาวจ่ิงโพขึน้ท่ีเมืองเตอ๋หง (德
宏傣族景颇族自治州 Déhónɡ Dǎi Zú Jǐnɡpō Zú zìzhìzhōu) ชาวจ่ิงโพมีสทิธิในการ
เป็นสมาชิกสภาราษฎร และเข้ารับราชการในหนว่ยงานตา่งๆของรัฐ ร่วมมือกบัรัฐบาลในการ
พฒันาชมุชน  มีการก่อสร้างโรงงานน้อยใหญ่ขึน้มากมาย เชน่  โรงกําเนิดไฟฟ้า ระบบประปา  
เคร่ืองสีข้าว เคร่ืองกลัน่นํา้มนัธรรมชาติ  เคร่ืองบดแป้ง  มีการก่อตัง้สถานศกึษา  สาธารณสขุ 
ชลประทาน ตลอดจนการคมนาคมทัง้ในชมุชนชาวจ่ิงโพและเช่ือมตอ่กบัชมุชนภายนอก ทําให้
ความเป็นอยูแ่ละฐานะเศรษฐกิจของชาวจ่ิงโพดีขึน้เป็นลําดบั 

 

ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านศลิปวฒันธรรม  จากการดํารงชีวิตด้วยการเกษตรมาตัง้แตอ่ดีตเป็นปัจจยัสําคญัในการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศลิปวฒันธรรมประจําท้องถ่ิน ในด้านวรรณกรรม ชาวจ่ิงโพมีวรรณกรรม
มขุปาฐะเก่ียวกบัการสร้างโลก ประวตัศิาสตร์ชนเผา่ และนิทานพืน้บ้านมากมาย  นอกจากนีย้งัมี
วรรณกรรมแบบขบัร้องประกอบดนตรีท่ีไพเราะนา่ฟัง แสดงออกถึงเอกลกัษณ์เฉพาะตวัได้อยา่ง
เดน่ชดั เคร่ืองดนตรีของชาวจ่ิงโพมี กลองไม้  แตรเขาววั ขลุย่  ขลุย่ผิว  พิณเป่า และเคร่ืองดนตรี
ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากชนเผา่อ่ืน เชน่  โหมง่ ฉ่ิง ฉาบ  พิณสามสาย เป็นต้น นอกจากนีก้ารเต้นรํา
ของชาวจ่ิงโพก็แสดงออกถงึชีวิตความเป็นอยูไ่ด้เป็นอยา่งดี เชน่  การเต้นระบําท่ีเก่ียวกบัการทํา
การเกษตร  การบชูาเทพเจ้า การตอ่สู้ เป็นต้น  การเต้นรําของชาวจ่ิงโพท่ีน่าสนใจคือการเต้นรํา
เป็นหมูจ่ะพบเห็นได้ในงานเทศกาลสําคญั ชาวจ่ิงโพนบัร้อยนบัพนัจะรวมตวักนัร้องเพลงเต้นรํา
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ตามจงัหวะและท่วงทํานองพืน้เมืองเสียงดงักึกก้องไปทัว่ห้วงหบุเขา งานด้านหตัถกรรมของชาว
จ่ิงโพงดงามโดดเดน่ ชาวจ่ิงโพมีฝีมือในการวาดภาพ  การแกะสลกัไม้  แกะสลกัไม้ไผ ่  ตลอดจน
งานปักผ้าและเคร่ืองประดบัเงินก็เป็นงานฝีมือท่ีชาวจ่ิงโพเช่ียวชาญเป็นพิเศษ 

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 

อาหารการกินของชาวจ่ิงโพ  อาหารหลกัของชาวจ่ิงโพคือข้าว  และมีสว่นน้อยบางกลุม่ท่ี
บริโภคข้าวโพดเป็นอาหารหลกั  ในสมยัโบราณใช้ใบตองห่อข้าว กินข้าวด้วยมือ  ด่ืมนํา้แร่ตา
ธรรมชาต ิ และรู้จกัการทําเหล้า  ชาวจ่ิงโพมีพิธีฆา่หมเูพ่ือบชูาเทพเจ้า  เนือ้หมจูะแบง่ให้คนใน
ชมุชนเท่าๆกนั นอกจากนีช้าวจ่ิงโพยงัชอบเคีย้วหมาก  เม่ือมีแขกมาเยือนหรือพบปะกนั การ
ต้อนรับด้วยหมาก ถือเป็นการให้เกียรตแิละเคารพผู้มาเยือนอยา่งมาก 

บ้านเรือนของชาวจ่ิงโพสร้างด้วยไม้ไผแ่ละไม้เนือ้แข็งสร้างเป็นรูปทรงจัว่  และมีบางกลุม่
สร้างบ้านด้วยอิฐและกระเบือ้ง  ตวับ้านสร้างเป็นสองชัน้ ชัน้บนเป็นท่ีอยูอ่าศยั  ชัน้ลา่งเป็นคอก
เลีย้งสตัว์ ภายในบ้านกัน้เป็นสองสว่น สว่นแรกไว้ต้อนรับผู้มาเยือน ชัน้ท่ีสองเป็นท่ีอาศยัของ
เจ้าของบ้านห้ามผู้ อ่ืนเข้า  บ้านท่ีสร้างมาแล้วประมาณ 7 – 8 ปีจะรือ้สร้างใหม ่ การสร้างบ้าน 
ผู้คนในหมูบ้่านจะร่วมลงแรงกนัสร้างบ้าน และมีพธีิขึน้บ้านใหมอ่ยา่งเอิกเริก 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  
 

ด้านขนบธรรมเนียมวฒันธรรม ชาวจ่ิงโพแตง่งานมีสามีภรรยาคนเดียว  แตใ่นชนบทหา่งไกล
บางท้องท่ีผู้ชายยงัสามารถมีภรรยาหลายคนได้ ในแตล่ะครอบครัวมีพอ่เป็นหวัหน้าครอบครัว  
หากแตง่งานแล้วไมมี่ลกูชายสามารถแตง่งานครัง้ท่ีสองได้ แตภ่รรยาคนท่ีสองไมเ่ปล่ียนนามสกลุ
ตามสามี  หากยงัไมมี่ลกูชายเสียทีสามารถรับเลีย้งลกูชายเป็นบตุรบญุธรรมได้   บตุรบญุธรรมมี
สทิธิในมรดกและมีภาระการเลีย้งดพูอ่แมเ่หมือนลกูโดยสายเลือดทกุประการ  หากมีลกูสองคน 
ลกูคนเลก็มีสทิธิเหนือกวา่ลกูคนโต  แตล่กูผู้หญิงถกูจํากดัสถานภาพทัง้ภายในครอบครัวและ
สงัคม  สงัคมชาวจ่ิงโพมีวฒันธรรมการแตง่งานในเครือญาต ิ คือ ลกูชายของพ่ีสาวน้องสาวพอ่ 
จะต้องแตง่งานกบัลกูสาวของพ่ีชายน้องชายแม ่  แตล่กูชายของพ่ีชายน้องชายแมไ่มส่ามารถ
แตง่งานกบัลกูสาวของพ่ีสาวน้องสาวพอ่ได้  เม่ือภรรยาเสียชีวิตฝ่ายชายจะแตง่งานกบัพ่ีสาวหรือ
น้องสาวของภรรยา นอกจากนีก้ารแตง่งานยงัมีข้อกําหนดเก่ียวกบัระดบัชัน้ทางสงัคมด้วย เชน่ 
ชนชัน้ข้าราชการจะต้องแตง่งานกบัข้าราชการ  ราษฎรก็ต้องแตง่กบัชนชัน้ราษฎร  การเลือก
คูค่รองหนุ่มสาวมีอิสระเลือกคูด้่วยตนเอง แตก่ารจดัการแตง่งานพอ่แมจ่ะเป็นผู้จดัการให้   
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แตโ่บราณมาชาวจ่ิงโพมีกฎหมายประจําเผา่  แตบ่ทลงโทษสงูสดุไมมี่การประหารชีวิต  
ผู้กระทําความผิดฆา่คนตายต้องชดใช้คา่ชีวิตให้กบัญาตผิู้ตาย   การชดใช้ในการกระทําผิดตอ่
ทรัพย์สนิ จะต้องชดใช้เป็นสองเทา่ หรือถงึสบิเท่าของมลูคา่เดมิ  คดีท่ีสืบสาวเอาเร่ือง หรือหาคน
ผิดไมไ่ด้ จะใช้วิธีทางความเช่ือโดยการบนบานเทพเจ้า  การสาปแชง่  หรือการสาบาน กฎหมาย
ประจําเผา่สญูสลายไปจากการเข้ามาปกครองของระบบชนชาวเขา ซึง่หวัหน้าเผา่มีอํานาจสงูสดุ
ในการปกครอง  

พิธีศพของชาวจ่ิงโพ  กระทําโดยการฝัง แตศ่พท่ีถกูฆา่จะประกอบพิธีศพโดยการเผา เดก็
และคนพิการประกอบพิธีศพโดยการทิง้ไว้ในหบุเขาห่างไกลให้แห้งไปเองตามธรรมชาต ิ

การแตง่กายของชาวจ่ิงโพ   ชายโพกศีรษะด้วยผ้าสีขาวหรือดํา สวมเสือ้และกางเกงสีขาว
หรือดํา เม่ือออกนอกบ้านจะคล้องดาบและสะพายยา่ม สว่นหญิงสวมเสือ้ลําตวัสัน้สีขาวหรือดํา  
สวมกระโปรงสีแดงปักลายด้วยขนแกะ คาดเข็มขดัและสวมรองเท้าท่ีทอด้วยขนสตัว์ นิยมสวม
เคร่ืองประดบัจําพวกแหวน กําไล สร้อยคอ ตา่งหท่ีูทําจากเงิน 

ชาวจ่ิงโพนบัถือวิญญาณของทกุสรรพสิง่  มีความเช่ือและข้อห้ามมากมาย หมอผีนอกจาก
จะทําหน้าท่ีเป็นส่ือกลางระหวา่งคนกบัวิญญาณแล้ว ยงัสามารถรักษาคนป่วยได้ด้วย  นอกจากนี ้
ยงัมีหน้าท่ีจดบนัทกึหรือจดจําเร่ืองราว  ตํานาน นิทานและประวตัศิาสตร์ของชนเผา่  พิธีบชูาแต่
ละครัง้ล้วนเก่ียวข้องกบัการเกษตร เชน่  พิธีกินข้าวใหม ่ พธีิบชูากองข้าว พิธีเรียกขวญัข้าว แตล่ะ
ครัง้จะต้องฆา่ววัเพ่ือบชูา  เทศกาลท่ียิง่ใหญ่คือเทศกาลช่ือ มูห่นา่ว (目脑节 Mùnǎo jié) จดั
ขึน้ปีละครัง้ เป็นพธีิบชูาผีและวิญญาณท่ีชาวจ่ิงโพนบัถือ  ปัจจบุนัมีชาวจ่ิงโพบางสว่นนบัถือ
ศาสนาคริสต์ 
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26. 拉祜族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าลาห่ ู Lahu ethnic minority group 
 

  
รป ู 34 รป ู 35 

     

ถิ่นที่อย่ ู
ชาวเผา่ลาหู่อาศยัอยูบ่ริเวณภเูขาด้านตะวนัตกเฉียงใต้ของมณฑลยนูนาน เรียกตวัเองวา่ 

“ลาหู”่  แตบ่คุคลภายนอกเรียกชนเผา่นีต้า่งกนัไปหลากหลายช่ือ เชน่  หลัว่เฮย(倮黑 Luǒhēi) 
เกอชวั (哥搓 Gēcuō) เหม่ียน(缅 Miǎn) มูเ่สอ่ (目舍 Mùshě) ขูช่ง(苦聪 Kǔcōnɡ) เป็นต้น 
อาศยัอยูแ่ถบลุม่นํา้หลานชาง(澜沧 Láncānɡ) บริเวณเมืองซือเหมา (思茅 Sīmáo) และหลนิ
ชาง(临沧 Líncānɡ) ในบริเวณท่ีเป็นรอยตอ่ของเมืองตา่งๆ  ได้แก่  เขตปกครองตนเองสบิสอง
ปันนา  เขตปกครองตนเองเผา่ฮานี(哈尼族 Hāní Zú) เผา่อ๋ี (彝族 Yí Zú) และท่ีเมืองยว่ีซี(玉
溪 Yùxī) ก็มีชนเผา่ลาหู่อาศยัอยู ่ แตช่าวลาหู่ประมาณ 80% รวมตวักนัอาศยัอยูท่ี่ตะวนัตกของ
แมนํ่า้หลานชาง  จากการสาํรวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่ลาหู ่
มีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 453,705  คน   
 
ภาษา 

ชาวลาหูพ่ดูภาษาลาหู ่ จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต  สาขาทิเบต-พมา่ แขนงภาษาอ๋ี 
ชาวลาหู่อาศยัอยูร่่วมกบัชาวฮัน่และชาวไตมาเป็นเวลาช้านาน สว่นมากสามารถพดูภาษาไตและ
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ภาษาฮัน่ได้  ในอดีตชาวลาหู่เคยใช้อกัษรท่ีประดษิฐ์ขึน้จากภาษาลาตนิโดยหมอสอนศาสนา
ชาวตะวนัตก  กระทัง่ปี ค.ศ. 1957 ได้พฒันาขึน้ใช้อยา่งเป็นทางการ  
 

ประวัตศิาสตร์ 

ชาวลาหู่สืบเชือ้สายมาจากชนชาตเิชียง (羌人 Qiānɡ rén) ซึง่เป็นชนเผา่โบราณท่ี
ดํารงชีวิตอยูใ่นบริเวณกานซูแ่ละท่ีราบสงูทิเบตมาแตค่รัง้บรรพกาล  หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์
ระบวุา่ในอดีตเคยมีชาวเชียงกลุม่หนึง่อพยพลงใต้เข้าไปตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นมณฑลยนู
นานในปัจจบุนั โดยตัง้ถ่ินฐานอยูท่ี่บริเวณตอนใต้ของฝ่ังแมนํ่า้จินซา (金沙江 Jīnshā jiānɡ) 
ในสมยัฉิน และฮัน่ดํารงชีวติอยูใ่นบริเวณท่ีพดูภาษาแขนงภาษาอ๋ี (彝语支 Yí yǔzhī)  จงึถกู
เรียกวา่ ชาวอ๋ีคนุหมงิ (昆明夷 Kūnmínɡ Yí) ชนชาวอ๋ีนีถื้อวา่เป็นบรรพบรุุษชาวลาหู่รุ่นแรกท่ี
ดํารงชีวิตในบริเวณยนูนาน นบัตัง้แตส่มยัถงัเป็นต้นมา ชาวลาหู่ท่ีตัง้ถ่ินฐานริมฝ่ังแมนํ่า้จินซาได
อพยพเป็นสองสาย สายหนึง่ไปทางตะวนัออกเฉียงใต้ และอีกสายหนึง่ไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ 
กลุม่ท่ีอพยพไปทางตะวนัออกเฉียงใต้เดนิทางผา่นด้านตะวนัตกของเขาอายเหลา (哀 牢 山      

Āiláoshān)  และตะวนัออกของเขาอูเ๋ล่ียง (无量山 Wúliànɡ shān) โดยได้ตัง้ถ่ินฐานอยู่
บริเวณทิศตะวนัออกของแมนํ่า้หลานชาง (澜沧江 Láncānɡ jiānɡ) กลุม่นีเ้รียกวา่ “ลาหูซ่ี”     
(拉祜西  Lāhù xī มีความหมายวา่ ลาหู่ตะวนัตก)  สว่นกลุม่ท่ีอพยพไปทางตะวนัตกเฉียงใต้
เดนิทางผา่นเขาเวย่ซาน(巍山 Wēi shān) ข้ามแมนํ่า้หลานชางไปอีกฝ่ังหนึง่ ซึง่คือเมืองหลินชา
 (临沧 Lín cānɡ) ในปัจจบุนั โดยตัง้ถ่ินฐานอยูบ่ริเวณตะวนัตกของแมนํ่า้หลานชางแห่งนัน้มาจ
ปัจจบุนั ชาวลาหู่กลุม่นีมี้ช่ือวา่ ลาฮู่นา่ (拉祜纳 Lāhù nà)  ชาวอ๋ีท่ีมีความผกูพนัทางเชือ้ชาตท่ีิ
ใกล้ชิดกบัชาวลาหู่เรียกชาวลาหูน่่าวา่ ต้าหลัว่เฮย(大倮黑 Dà Luǒhēi “หลัว่เฮยใหญ่”) และ
เรียกชาวลาหูซ่ีวา่ เส่ียวหลัว่เฮย (小倮黑 Xiǎo Luǒhēi  “หลัว่เฮยเลก็”) เรียกหมูบ้่านลาหูว่า่ 
“หลัว่เฮยเจีย” (倮黑加 Luǒhēi jiā)  จนถงึสมยัหยวนและสมยัหมิง  ถกูปกครองโดยชนเผา่ไต  
จนปลายสมยัราชวงศ์ชิง มีการแบง่เขตการปกครองเป็นตําบลและอําเภอขึน้ในบริเวณท่ีอยูอ่าศยั
ของชาวลาหู ่ 

 ในช่วงก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระบบเศรษฐกิจสงัคมของชาวลาหู่ไมมี่
ความแนน่อน นบัตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 19 ถงึศตวรรษท่ี 20 ระบบเศรษฐกิจสงัคมในบริเวณเมืองหลิน
ชาง(临沧 Líncānɡ) ซือเหมา(思茅 Sīmáo) หยวนเจียง(元江 Yuánjiānɡ) และโมเ่จียง(墨江

M ò ji ā n ɡ) ยงัคงเป็นแบบสงัคมศกัดนิามีการถือครองกรรมสทิธิท่ีดนิ รวมไปถึงบริเวณ์

ตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองหลานชาง(澜沧东北部 Láncānɡ dōnɡběibù) ซวงเจียง (双江

Shuānɡjiānɡ) จ่ิงตง(景东 Jǐnɡdōnɡ) เจิน้หยวน(镇源 Zhènyuán) จ๋ิงกู่ (景谷 Jǐnɡɡǔ)    
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ก็มีระบบเศรษฐกิจสงัคมอยา่งเดียวกนั  ปริมาณการผลติตกต่ําและล้าหลงัมาก   การรวบรวมท่ีดิ
มีความกระจดักระจายมาก เกิดการกดข่ีแรงงาน และเอารัดเอาเปรียบจากชนชัน้ศกัดนิา ชาวลาหู่
ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณดงักลา่วมีจํานวนกวา่คร่ึงของจํานวนประชากรชนเผา่ทัง้หมด  เคร่ืองมือ
การเกษตรคล้ายคลงึกบัของชาวฮัน่ แตว่ธีิการทําการเกษตรล้าหลงั  จงึได้ผลผลติไมส่งูมากนกั  
งานด้านหตัถกรรมได้แก่ งานตีเหลก็ ทอผ้า ปักผ้า  จกัสาน สว่นใหญ่ผลติเพ่ือใช้ในครัวเรือน
เท่านัน้   ชาวลาหู่ท่ีอยูใ่นการปกครองแบบระบบศกัดนิาของชนเผา่ไตมีชีวิตลําบากยากเข็ญมาก   
ชาวลาหูท่ี่เมืองเก๋ิงหมา่ (耿马 Gěnɡmǎ) เป็นทาสของคนเผา่ไต  ชาวลาหูท่ี่อาศยัอยูท่างตะวนัตก
เฉียงใต้ของเมืองหลานชาง(澜沧 Láncānɡ) เมิ่งเหลียน(孟连 Mènɡlián) และสบิสองปันนา
เป็นชาวนาท่ีอยูใ่นการครอบครองของชาวไต มีหน้าท่ีต้องสง่สว่ยให้ชาวไต ชนชัน้คนรวยกบัคนจน
ภายในชมุชนชาวลาหู่เองก็มีความสมัพนัธ์กนัแบบนายกบัทาสเช่นเดียวกนั     แตก็่มีชมุชนลาหู่
บางกลุม่ท่ีมีระบบสงัคมแบบคอมมนู ท่ีประกอบด้วยครอบครัวขนาดใหญ่ผลผลติท่ีได้เข้าสู่
สว่นกลาง ชนชาวลาหู่ในบริเวณดงักลา่วนีมี้สภาพชีวติแร้นแค้นมาก  ปริมาณการผลติก็ได้น้อย  
เคร่ืองมือท่ีทําจากเหลก็ก็มีราคาแพงเหลือกําลงัท่ีชาวลาหู่จะซือ้หาได้  การทํามาหากินจงึหยดุอยู่
เพียงการใช้มีดพร้า จอบเสียมหรือเคร่ืองมือท่ีเคยใช้มาแตก่่อน ในขณะท่ีชมุชนรอบข้างพฒันาไป
มาก ผลผลติท่ีได้จงึไมมี่ทางแขง่ขนัก็ชมุชนอ่ืนๆ ได้เลย  ชาวลาหู่จงึประกอบอาชีพเสริมอยา่งอ่ืน 
เช่น  การลา่สตัว์ป่า  ปลกูผกั เลีย้งผึง้ ซึง่สามารถทํารายได้เสริมให้กบัชาวลาหูพ่อประทงัชีวิตได้  
ในขณะท่ีเศรษฐกิจของชมุชนลาหู่ท่ีตําบลจินผิงถดถอยอยา่งรุนแรง  ชาวบ้านลาหู่ในบริเวณนีย้งั
ใช้วิธีการทําการเกษตรแบบโบราณและทําไร่เล่ือนลอยอยู ่  ท่ีพกัอาศยัยงัคงเป็นเพิงเลก็ๆ ยงัไม่
รู้จกัการทอผ้า  ยงัใช้ใบไม้หรือหนงัสตัว์ปกคลมุร่างกาย ในศตวรรษท่ี 19 ยงัใช้ภาษาใบ้ในการ
แลกเปล่ียนสนิค้ากบัชนภายนอกอยู ่ 

 หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน  ชาวลาหู่ได้รับชีวิตใหม ่ มีการก่อตัง้เขตปกครอง
ตนเองชาวลาหู่หลายแหง่ ได้แก่  

ปี 1953 รัฐบาลก่อตัง้อําเภอปกครองตนเองชาวลาหู่ขึน้ท่ีเมืองหลานชาง (澜沧拉祜族

自治县 Láncānɡ Lāhù Zú zìzhìxiàn)   

ในปี 1954 ก่อตัง้อําเภอปกครองตนเองชาวไตชาวว้าชาวลาหู่ขึน้ท่ีอําเภอเม่ิงเหลียน (孟
连傣族拉祜族佤族自治县 Mènɡlián Dǎi Zú Lāhù Zú Wǎ Zú zìzhì   xiàn)  

นบัแตน่ัน้มา ชาวลาหูก็่มีชีวติและสทิธิเสรีภาพเท่าเทียมกนักบัชนกลุม่อ่ืน  และท่ีสําคญัมี
สทิธิท่ีในการปกครองตนเอง ในปี 1952 – 1956 รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปท่ีดนิทํากินในชมุชนชาว
ลาหู่ด้วยนโยบายการเพิ่มปริมาณการผลติ การบกุเบกิท่ีดนิทํากินใหม ่  การสนบัสนนุช่วยเหลือ
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ด้านตา่งๆ และความร่วมมืออนัดีของชาวลาหู่  รัฐบาลดําเนินนโยบายการปกครองแบบสงัคมนิยม
ได้สําเร็จในปี 1958   

จากการก่อร่างสร้างเมืองเป็นเวลากวา่ 40 ปี กิจการด้านตา่งๆในชมุชนลาหูมี่การ
เปล่ียนแปลงพฒันาไปในทางท่ีดีขึน้มาก การเกษตรเปล่ียนพลกิฟืน้คืนชีวิตขึน้มา ชาวลาหู่ใน
หลายพืน้ท่ีเร่ิมปลกูข้าวทัง้นาปีและนาปรัง  ปริมาณการผลติในแตล่ะปีเพิ่มมากขึน้เป็นเท่าตวั  
สร้างโรงงานน้อยใหญ่ขึน้มากมาย เช่น  โรงงานตีเหลก็ เคร่ืองจกัรกล  ผลตินํา้ตาล   ทอผ้า  ผลิ
กระดาษ ปนูชีเมนต์ และก๊าซธรรมชาต ิ โรงงานผลติแร่ตะกัว่ของเมืองหลานชาง(澜沧 Láncānɡ)  
เป็นโรงงานขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึน้ในชมุชนลาหู ่ และถือเป็นโรงงานสําคญัของมณฑลยนูนาน 
นอกจากนีย้งัมีการก่อสร้างโรงกําเนิดไฟฟ้า โดยเฉพาะในเมืองหลานชางมีโรงงานกําเนิดไฟฟ้า
น้อยใหญ่รวมกนักวา่ 70 แห่ง  เดมิทีการคมนาคมในชมุชนชาวลาหู่มีเพียงถนนดนิ แตปั่จจบุนัมี
การก่อสร้างระบบคมนาคมขนาดใหญ่เช่ือมตอ่กนัทัง้ในชมุชนและกบัภายนอก   ตลาดการเกษตร
และธุรกิจการเกษตรตา่งๆเกิดขึน้มากมาย  มีการพฒันาระบบการศกึษาให้ลกูหลานชาวลาหู่ได้มี
ความรู้เพ่ือพฒันาตนเอง สามารถใช้ความรู้ประกอบอาชีพท่ีดีได้ นอกจากนีใ้นอดีตท่ีผา่นมาชาว
ลาหู่จํานวนมากต้องเสียชีวติด้วยโรคห่าระบาดอยา่งหนกั แตห่ลงัจากการสาธารณสขุพฒันาขึน้ 
ชาวลาหู่มีสขุภาพดีขึน้ถ้วนหน้า นําความกินดีอยูดี่ และมีสขุให้มาสูช่มุชนชาวลาหูต่ลอดมา 

 

ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านศลิปวฒันธรรม  ชาวลาหู่รักการร้องรําทําเพลง เต้นระบํารําฟ้อน  บทเพลงและการ
เต้นรําของชาวลาหู่เป็นสิง่ท่ีสะท้อนภาพชีวิตและบรรยากาศของความเป็นชนเผา่ได้อยา่งโดดเดน่
และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  เพลงของชาวลาหู่มีแบง่เป็นหลกัๆ 5 ประเภท คือ เพลงสรรเสริญ 
เพลงบรรยาย เพลงร้องเลน่ เพลงรัก และเพลงรําพนั รูปแบบของบทเพลงและทํานองเพลงรวมทัง้
การเต้นรํามีความหลากหลายมาก  เคร่ืองดนตรีท่ีชาวลาหู่ใช้ประกอบการร้องรําทําเพลงได้แก่  
ขลุย่นํา้เต้า พิณเป่า พิณสามสาย ฆ้องโหมง่  ขลุย่ผิวและป่ี   ระบําขลุย่นํา้เต้าเป็นระบ ําประจ ําเผ
ชาวลาหู่  การร่ายรําสว่นใหญ่เก่ียวข้องการทําการเกษตร เช่น  ระบําตีข้าว  ระบําเก่ียวข้าว ระบํา
ตําข้าว  ระบําเก็บข้าว  ระบํานกยงู เป็นต้น  ด้วยความใกล้ชิดกนักบัชาวไต  การร่ายรําของชาวลา
หู่ได้รับอิทธิพลจากชาวไตอยา่งมาก ท่ีเห็นได้ชดัคือการจีบมือ  ชาวลาหู่รับวธีิการรําแบบจีบมือ
ของชาวไตมาประยกุต์ประสมประสานกบัการร่ายรําของตนเอง  เกิดเป็นความงามท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั  

ด้านวรรณคดี  โดยมากเป็นวรรณกรรมแบบมขุปาฐะท่ีสืบทอดกนัมารุ่นตอ่รุ่น  มีรูปแบบ
หลากหลาย เนือ้หามีความเก่ียวข้องกบัวถีิชีวิตประจําวนั  การใช้แรงงาน การสรรเสริญ การ
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ตอ่ต้านการถกูกดข่ีขม่เหง  เหลา่นีถ้กูถ่ายทอดและสะท้อนอยูใ่นวรรณกรรมของชาวลาหูท่ี่สามารถ
พบเห็นได้ทัว่ไป   วรรณกรรมท่ีทรงคณุคา่ด้านประวตัศิาสตร์ของชาวลาหู่คือ เร่ือง หมูป่าม่ีปา 
《牡扒密扒》Mǔbā Mìbā เป็นวรรณกรรมคํากลอนท่ีนกัวิจยัใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการศกึษา
ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี อาชีพ และการแตง่งานของชาวลาหู่ฉบบัสําคญั  นอกจากนีย้งัมีบท
กลอนประเภทหนึง่ เรียกวา่ “ถวัผูเ่คอ” (陀普科 Tuópǔkē) ซึง่เป็นบทกลอนของชาวลาหู่ท่ีแฝง
ปริศนาคําทายอยูใ่นบทกลอน มีลกัษณะคล้ายกบักลอนผะหมีของไทย เป็นกลอนท่ีได้รับความ
นิยมชมชอบของชาวลาหู่อยา่งมาก 

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 

อาหารการกิน  ชาวลาหู่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลกั   ยงัมีข้าวโพด มนั เผือกและถัว่ตา่งๆ 
นอกจากนีก็้เป็นอาหารจําพวกผกัท่ีได้จากธรรมชาตแิละปลกูขึน้รับประทานในครอบครัว เชน่ หวั
ผกักาด  มนัฝร่ังและแตงตา่งๆ  ชาวลาหู่ชอบอาหารรสเผ็ด ในยามวา่งจากการงานชาวลาหูท่ัง้ชาย
หญิงชอบสบูยา รู้จกัการหมกัข้าวทําเหล้า ชาวลาหู่จิตใจดี ต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยความเป็น
มิตร เม่ือถึงเทศกาลสําคญัชาวลาหู่จะเชิญชวนชนเผา่ท่ีอยูใ่กล้ชิดกนั เช่น  ชาวไต ชาวฮานี ชาว
ปลงัมาร่วมรับประทานอาหารเฉลมิฉลองในเทศกาลของตน  ในเทศกาลแตล่ะครัง้ชาวลาหูแ่ตล่ะ
ครัวเรือนจะนําเนือ้สดมารวมกนัทําอาหาร มียําเนือ้สดคลกุกบัเกลือและพริก เป็นอาหารโปรดของ
ชาวลาหู ่  ถือเป็นอาหารพเิศษท่ีใช้ต้อนรับแขกและแสดงถึงความเคารพตอ่แขกผู้มาเยือนอีกด้วย   

บ้านเรือนของชาวลาหู่สร้างด้วยไม้ไผแ่ละไม้เนือ้แข็ง  สร้างเป็นบ้านเรือนหลงัเลก็เหมาะ
สําหรับการอาศยัอยูห่นึง่ครอบครัว  และยงัมีบ้านท่ีสร้างด้วยไม้เป็นตกึหลงัใหญ่ จะใช้เสาไม้
ประมาณ12 – 21 ต้นเป็นเสาหลกั และแบง่ห้องภายในบ้านเป็นท่ีพกัอาศยัและครัว ชาวลาหู่ได้รับ
อิทธิพลการปลกูสร้างบ้านเรือนจากชาวไตและชาวฮัน่ ปัจจบุนัมกัสร้างบ้านด้วยอิฐ ใช้อิฐและปนู
เป็นฝาบ้าน แตย่งัคงรักษารูปแบบหลงัคาดัง้เดมิคือมงุหลงัคาด้วยหญ้า 

การแตง่กายของชาวลาหู่มีลกัษณะความเป็นชนเผา่ท่ีโดดเดน่เฉพาะตวั ชายพนัผ้าโพก
หวัสีดํา สวมเสือ้ผา่อกไมมี่ปก สวมกางเกงขากว้างและยาวถงึตาตุม่  หญิงชาวลาหู่นา่ใช้ผ้าคลมุ
ผมเป็นแนวยาว แล้วปลอ่ยชายผ้าไว้ด้านหลงัคลมุยาวถงึเอว สวมเสือ้ชดุคลมุยาว เสือ้ผ้าปักลาย
สีสนัฉดูฉาด ทัง้ลายภาพและลายเส้น ประดบัประดาเสือ้ผ้าด้วยกระดมุหรือหมดุเงิน    แตก่ารแตง่
กายของหญิงชาวลาหู่ซีแตกตา่งกบัลาหูน่า่ คือ สวมเสือ้คลมุสัน้ และสวมกระโปรงสัน้ สว่นชาวลา
หู่ท่ีอาศยัใกล้ชิดกบัชาวไตและชาวฮัน่ ได้รับอิทธิพลการแตง่กายจากทัง้สองชนชาต ิ จงึแตง่กาย
เหมือนกบัทัง้สองชนเผา่  
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

ประเพณีการแตง่งานของชาวลาหู่เป็นแบบมีสามีภรรยาเดียว  และไมนิ่ยมแตง่งานกบัชน
เผา่อ่ืน  ชายหญิงมีอิสระในการเลือกคูค่รอง  พอ่แมไ่มบ่งัคบัเก่ียวกบัการแตง่งานของลกู ชาวลาหู่
ซียงัคงรักษาขนบธรรมเนียมการนบัญาตสิายตระกลูเป็นสองฝ่ายเรียกวา่ “เออ๋เจ๋อเออ๋ขา่” (俄折

俄卡 Ézhé Ékǎ) คือ  สายตระกลูเพศชายสายตรงนบัเป็น 1 เออ๋เจ๋อเออ๋ขา่ สายตระกลูเพศหญิง
สายตรงนบัเป็น 1 เออ๋เจ๋อเออ๋ขา่ ลกูชายหญิงมีสทิธิเท่าเทียมกนัในการรับมรดก  ทัง้สองสาย
ตระกลูจะมีการแตง่งานกนัระหวา่งลงุ-ป้าของทัง้สองฝ่าย  การแตง่งานฝ่ายหญิงจะเป็นฝ่ายบอก
รักเพศชาย  ฝ่ายหญิงจะเป็นฝ่ายแตง่ฝ่ายชายเข้าบ้าน พธีิแตง่งานจดัขึน้ท่ีบ้านฝ่ายหญิง  เม่ือ
แตง่งานแล้วฝ่ายชายจะอาศยัอยูท่ี่บ้านฝ่ายหญิง  หรือต้องอาศยัอยบู้านฝ่ายหญิงไมน้่อยกวา่ 3 ปี 
จงึจะย้ายไปอยูบ้่านพอ่แมฝ่่ายชาย  ชาวลาหู่นา่สืบสายตระกลูสายตรงฝ่ายพอ่  และห้ามการ
แตง่งานในสายตระกลู 5 รุ่น การแตง่งานฝ่ายชายเป็นฝ่ายบอกรัก จดัพิธีแตง่งานท่ีบ้านฝ่ายชาย  
หลงัแตง่งานฝ่ายชายอยูท่ี่บ้านภรรยา 3 วนั หรือ 3 ปี  

กลางศตวรรษท่ี 20 ชาวลาหู่นบัถือศาสนาดัง้เดมิ บชูาเทพเจ้าตามธรรมชาต ิชาวลาหู่เช่ือ
วา่ทกุสรรพสิง่มีวิญญาณ สิง่ท่ีมีอยูต่ามธรรมชาตล้ิวนมีเทพสงิสถิตย์อยู ่ ดงันัน้ชาวลาหู่จงึมีเทพท่ี
เคารพบชูามากมาย เช่น สริุยเทพ จนัทรเทพ เทพแหง่ดวงดาว เทพพิรุณ เทพวาย ุ เทพธรณินทร์  
เทพฟ้าร้อง เทพฟ้าผา่ เป็นต้น  ต้นสมยัราชงวงศ์ชิงศาสนาพทุธนิกายหินยานเผยแผเ่ข้าสูป่ระเทศ
จีน  ชาวลาหูห่นัมานบัถือศาสนาพทุธ  สว่นชาวลาหู่บางสว่นท่ีเมืองหลานชาง(澜沧 Láncānɡ) 
และหลนิชาง(临沧 Líncānɡ) นบัถือศาสนาคริสต์  

เทศกาลสําคญัของชาวลาหู่ได้รับอิทธิพลจากชาวฮัน่มีเทศกาลตรุษจีน  เทศกาลไหว้
ขนมบะจ่าง  และมีเทศกาลพืน้เมืองของตนเช่น  เทศกาลคบเพลงิ  และเทศกาลกินอาหารใหม ่  
ในแตล่ะเทศกาลสําคญัโดยเฉพาะตรุษจีนและเทศกาลคบเพลงิ  ชาวลาหู่สวมเสือ้ผ้าชดุใหม ่ 
เย่ียมเยือนอวยพรปีใหมก่นัและกนั ตกกลางคืน จดุคบเพลงิไฟสวา่งไสวไปทัว่หมูบ้่าน รวมกลุม่กนั
ร้องเลน่เต้นรํากนัอยา่งสนกุสนานครึกครืน้กนัถ้วนหน้า 
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28. 傈僳族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าล่ีซู  Lisu ethnic minority group 

 

  
รป ู 36 รป ู 37 

 
 

ถิ่นที่อย่ ู
ชาวเผา่ล่ีซเูป็นชนกลุม่น้อยท่ีเก่าแก่มากท่ีสดุกลุม่หนึง่ของจีน  อาศยัอยูบ่ริเวณเขต

ปกครองตนเองนู่เจียงเผา่ล่ีซ ู ของมณฑลยนูนาน(云南怒江傈僳自治州 Yúnnán Nùjiānɡ 

Lìsù  zìzhìzhōu) และยงัมีกระจดักระจายอยูใ่นตําบลและอําเภอตา่งๆของมณฑลยนูนาน 
เช่น        ล่ีเจียง(丽江 Lìjiānɡ)  ต๋ีช่ิง(迪庆 Díqìnɡ) ต้าหล่ี(大理 Dàlǐ) ป่าวซาน(保山 Bǎ

oshān)   เตอ๋หง(德宏 Déhónɡ) ฉู่สยง(楚雄 Chǔxiónɡ) หลนิชาง(临沧 Líncānɡ) เป็นต้น 
ในมณฑลเสฉวน(四川 Sìchuān) ก็มีชาวล่ีซอูาศยัอยูป่ระปราย เช่น เมืองเหยียนหยวน(盐源 Y

ányuán) เหยียนเปียน  (盐边 Yánbiān)  มูห่ล่ี(木里 Mùlǐ) เตอ๋ชาง(德昌 Déchānɡ)  เป็นต้น 
จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่ล่ีซมีูจํานวนประชากร
ทัง้สิน้ 634,912  คน 

 
ภาษา 

ชาวเผา่ล่ีซ ูพดูภาษาล่ีซ ูจดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต  สาขาทิเบต-พมา่ แขนงภาษาอ๋ี 
 

ประวัตศิาสตร์ 

  ภาษาจีนใช้อกัษรจีนเขียนช่ือชาวล่ีซวูา่ “ล่ีซู”่ (傈僳 Lìsù) ปรากฏในเอกสารครัง้แรกสดุ
คือในงานเขียนของบณัฑิตในสมยัถงัช่ือ ฝานชาว (樊绰 Fán Chāo) ในบนัทกึหมานซ ู 《蛮
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书》Mán shū โดยเรียกช่ือวา่    ล่ีซู ่(栗粟 Lìsù)   เช่ือกนัวา่เป็นชนกลุม่ยอ่ยกลุม่หนึง่ของชาว
อหูมาน (乌蛮 Wūmán)  มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดทางสายเลือดกบัชนเผา่อ๋ี (彝族 Yí Zú) และ
เผา่นา่ซี (纳西族 Nàxī Zú) จากบนัทกึทางประวตัศิาสตร์และตํานานประจําเผา่ระบวุา่ ใน
ศตวรรษท่ี 8 บรรพบรุุษของชาวล่ีซตูัง้ถ่ินฐานอยูบ่ริเวณสองฝ่ังแมนํ่า้จินซา (金沙江 Jīnshā 

jiānɡ) เคยตกอยูใ่นการปกครองของสองชนเผา่ท่ีมีอํานาจรุ่งเรืองในสมยันัน้คือ อู้ เติง้ (勿邓 Wù

dènɡ)   และเหล่ียงหลนิ (两林 Liǎnɡlín) ตอ่มาหลงัจากศตวรรษท่ี 12 เมืองทัง้สองนีเ้ป็นเมือง
ในการปกครองของราชวงศ์หยวนและหมงิ ชาวล่ีซจูงึตกอยูใ่นการปกครองของราชสํานกัทัง้สอง
ด้วย กลางศตวรรษท่ี 16    ภยัจากภาวะสงครามและการกดข่ีทารุณจากระบบนายทนุ ชาวล่ีซจูงึ
ได้อพยพหลบหนีลงไปทางใต้ข้ามแมนํ่า้หลานชาง(澜沧江 Láncānɡ jiānɡ) ข้ามเขาหิมะปี้
หลวั (碧罗雪山 Bìluó xuěshān) เข้าสูบ่ริเวณท่ีราบลุม่แมนํ่า้นู่ (怒江 Nù jiānɡ) จากนัน้
ชาวล่ีซไูด้อพยพเป็นสองสายไปทางทิศตะวนัตกและตะวนัออก เข้าสูบ่ริเวณเมืองเตอ๋หง(德宏 Dé

hónɡ) หลนิชาง (临沧 Líncānɡ) และเก๋ิงหมา่(耿马 Gěnɡmǎ)  อีกกลุม่หนึง่อพยพลดัเลาะไป
ตามฝ่ังแมนํ่า้จินซาจนตัง้ถ่ินฐานอยูท่ี่เมืองลูเ่ชว่ียน  (禄劝 Lùquàn) และต้าเหยา (大姚 Dàyá

o) มาจนปัจจบุนั 

ก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน ระบบเศรษฐกิจสงัคมของชาวล่ีซไูมสู่้จะราบร่ืนนกั  
สงัคมของชาวลี่ซใูนบริเวณมณฑลยนูนาน ได้แก่ เมืองล่ีเจียง(丽江 Lìjiānɡ) เหวยซี (维西   

Wéixī) หยง่เซิง่(永胜 Yǒnɡshènɡ) หยวินหลง(云龙 Yúnlónɡ) หลานผิง(兰坪 Lánpínɡ) 
ป่าวซาน(保山 Bǎoshān)  รวมไปถึงมณฑลเสฉวนเร่ิมเข้าสูร่ะบบสงัคมศกัดนิา มีการถือครอง
กรรมสทิธิท่ีดิ์ น ชาวล่ีซท่ีูอยูร่อบบริเวณภเูขาประกอบอาชีพทําการเกษตรและเลีย้งสตัว์แบบ
ดัง้เดมิ บางพืน้ท่ียงัดํารงชีวติอยูด้่วยการลา่สตัว์และเก็บของป่า ผลผลติท่ีได้มีปริมาณน้อย การ
รวมตวักนัและการแบง่หน้าท่ีทางสงัคมยงัไมช่ดัเจน การซือ้ขายสนิค้ายงัคงเป็นการแลกเปล่ียน
สนิค้ากนัอยู ่ ท่ีเดน่ชดัคือ ระบบเศรษฐกิจของชาวล่ีซใูนบริเวณเมืองปีเ้จียง(碧江 Bìji ā n ɡ)       
ฝกู้ง(福贡 Fúɡònɡ) ยงัเพิง่เร่ิมเข้าสูย่คุเร่ิมต้นของการซือ้ขายสนิค้าโดยการแลกเปลี่ยนสนิค้ากนั 
ในขณะท่ีระบบสงัคมแบบการเจ้ากรรมสทิธิท่ีดนิของชาวล่ีซใูน์ เขตลุม่นํา้นู่(怒江 Nù ji ā n ɡ) 
เร่ิมก่อตวัเป็นรูปเป็นร่างขึน้แล้ว ชมุชนเร่ิมมีความแตกตา่งของระดบัชนชัน้แล้ว  แตร่ะบบสงัคม
โบราณแบบทาสในเรือนเบีย้ยงัคงหลงเหลืออยู ่ เจ้าของทาสมีกรรมสทิธิท่ีดนิและ์ ในตวัทาสเป็น
ของตนเอง เป็นผู้ มีหน้าท่ีจดัการดแูลท่ีดนิและชีวติความเป็นอยูข่องทาส ระบบนีภ้าษาล่ีซเูรียกวา่ 
“ฮาหม่ีเป้ยหลายเหอ” (哈米贝来合 Hā mǐ bèi lái hé)   

ศตวรรษท่ี 16 – 20 ระบบทาสในเรือนเบีย้ในบริเวณนู่เจียงยงัคงหลงเหลืออยู ่  ทาสเป็น
สมาชิกในครอบครัวคนหนึง่ท่ีเจ้าของบ้านเป็นผู้ดแูลเลีย้งด ู  แตท่าสถือเป็นสมบตัขิองเจ้าของท่ีมี
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สทิธิในการใช้แรงงานและซือ้ขาย์   ทาสไมมี่สถานภาพใดๆในสงัคม แตท่าสสามารถไถ่ถอนตวัเอง
เป็นไทได้  จนกระทัง่ปี 1949 ระบบทาสในสงัคมชาวล่ีซคูอ่ยๆ สญูสลายและหมดสิน้ไป  

ศตวรรษท่ี 20 สงัคมชาวล่ีซยูงัคงรักษาระบบสายตระกลูเป็นระบบพืน้ฐานของสงัคมอยู ่  คน
ท่ีอยูใ่นสายตระกลูเดียวกนัสืบเชือ้สายสูรุ่่นตอ่ไปด้วยคําเรียกประจําตระกลูท่ีได้มาจาก “โทเทม”       
(图腾 túténɡ) ประจําตระกลู ซึง่เป็นลกัษณะเหมือนกบัการใช้ “แซ”่ ประจําตระกลูนัน่เอง ช่ือ
เรียกประจําตระกลูของชาวลี่ซเูรียกวา่ “ชเูออ๋” (初俄 Chū’é) มี เสือ(虎 Hǔ) หมี(熊 Xiónɡ)   ลงิ 
(猴 Hóu) ง(ู蛇 Shé) แกะ(羊 Yánɡ) ไก่(鸟 Jī) นก(鸡 Niǎo) ปลา(鱼 Yú) หน(ู鼠 Shǔ) ผึง้(蜂
Fēnɡ) ข้าวสาลี (荞 Qiáo) ไผ ่ (竹 Zhú) ผกั(菜 Cài) ปอ(麻 Má) ต้นสกั(柚木 Yóumù) ต้นหลี   
(犁 Lí) และนํา้ค้าง(霜 Shuānɡ)   

แตล่ะสายตระกลูสืบเชือ้สายโดยตรงจากพอ่ และจะมีการนบัสายตระกลูกนั 2–4 รุ่น สมาชิก
ในสายตระกลูเรียกวา่ “ถ่ีเออ๋” (体俄 tǐ’é) หมายความวา่ “สายตระกลู”  การรวมตวักนัของสอง
สายตระกลูขึน้ไปเรียกวา่ “คัง่” (亢 kànɡ) การรวมตวักนัของ “คัง่” เกิดจากการรวมตวักนัแบบ
ตระกลูใกล้ชิด หรือผู้อาวโุสของสายตระกลูนําสายตระกลูมารวมตวักนั การรวมตวักนันีเ้รียกวา่ 
“ชวัอู”๋    (搓吾 cuō wú)  หวัหน้าของ “ชวัอู”๋ เป็นข้าราชการท่ีทางการสง่มา  และไมมี่การสืบ
ทอดอํานาจตอ่กนั หน้าท่ีของหวัหน้าชวัอูคื๋อดแูลการทํามาหากิน  ตดัสนิปัญหาข้อพิพาท  จดัการ
เก่ียวกบัการบชูา เป็นผู้ นําเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และการแก้แค้นกบั “คัง่” อ่ืนๆ ตลอดจนมีหน้าท่ี
ลงนามในสนธิสญัญาและข้อตกลงตา่งๆ  

หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลได้ดําเนินนโยบายพฒันาชมุชนล่ีซหูลายแบบ  
แตกตา่งไปตามกระแสการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมของชาวล่ีซใูนแตล่ะชมุชน รัฐประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินนโยบายเก่ียวกบัการปฏิรูปท่ีดนิในชมุชนล่ีซใูนเมืองล่ีเจียง(丽江  Lìjiānɡ)  หยง่ผิง
(永平 Yǒnɡpínɡ)  หยง่เซิง่(永胜 Yǒnɡshènɡ)  หยวนิหลง(云龙 Yúnlónɡ)  ระบบเศรษฐกิจ
แบบการถือครองกรรมสทิธิท่ีดนิพฒันาไปมาก  ชาวล่ีซู์ สามารถพฒันาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิต
ของตนเองให้ทดัเทียมกบัชาวฮัน่  จนสามารถล้มล้างการขดูรีดทารุณของระบบศกัดนิาลงได้ ใน
บริเวณท่ีมีชนหลายเผา่อาศยัอยูร่วมกนัได้แก่   ชนเผา่ไต ทิเบต อ๋ี  ในเมืองหนิงลา่ง (宁蒗  Nínɡ

lànɡ) ลูซ่ี (潞西 Lùxī) ป่าวซาน (保山 Bǎoshān) ของมณฑลยนูนาน    และเมืองเหยียนเปียน 
(盐边Yánbiān) ซีชาง (西昌 Xīchānɡ) ของมณฑลเสฉวน รัฐบาลได้ดําเนินนโยบายอยา่งสนัติ
วิธีเพ่ือการปฏิรูปท่ีดนิทํากิน สว่นชมุชนชาวล่ีซท่ีูเมืองเตอ๋หงและนู่เจียง รัฐบาลกบัชาวล่ีซก็ูได้
ร่วมมือกนัก่อสร้างระบบคมนาคม มีการสร้างสะพานซึง่นํามาซึง่การพฒันาระบบเศรษฐกิจสงัคม
ของชมุชน ให้ก้าว สงัคมชาวล่ีซจูงึเข้าสูร่ะบบสงัคมนิยมอยา่งเตม็รูปแบบ  
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ในปี 1954 มีการก่อตัง้บริเวณปกครองตนเองชนเผา่ล่ีซขูึน้ท่ีนู่เจียง (怒江傈僳族自治区

Nùjiānɡ Lìsù Zú zìzhìqū) โดยมีอาณาเขตครอบคลมุหลายอําเภอได้แก่  หลสูุย่ (泸水      

Lúshuǐ) ปีเ้จียง(碧江 Bìjiānɡ) ฝกู้ง(福贡 Fúɡònɡ) และก้งซาน(贡山 Gònɡshān)  ตอ่มา
ในปี 1957 ก็ได้รวมชาวล่ีซท่ีูอําเภอหลานผิงเข้ามา และยกระดบัให้เป็นเขตปกครองตนเองชาวล่ี
ซนูู่เจียง (怒江傈僳族自治州 Nùjiānɡ Lìsù Zú zìzhìzhōu) ได้สําเร็จ ชาวล่ีซมีูสทิธิใน
การปกครองตนเอง ตลอดระยะเวลา 50 ปี  ภายใต้การสนบัสนนุของรัฐบาลและพลงัความ
ร่วมมือของชาวล่ีซ ู ได้เกิดการสร้างระบบพืน้ฐานทางการเกษตรขึน้  สง่ผลให้ผลผลติท่ีได้ในแตล่ะ
ปีเพิ่มขึน้เป็นทวีคณู  ปัจจบุนัอตุสาหกรรมตา่งๆเกิดขึน้อยา่งมากมายในชมุชนล่ีซ ูเชน่  โรงกําเนิด
ไฟฟ้า  โรงงานซอ่มรถยนต์ โรงผลติเคร่ืองจกัรกลการเกษตร โรงงานโลหะ  โรงงานผลตินํา้ตาล
เกลือ กระดาษ  ยา  โรงพมิพ์  โรงกลัน่เหล้า  โรงงานอาหารสําเร็จรูป โรงงานผลติกระเบือ้ง วสัดุ
ก่อสร้างเป็นต้น ท่ีสําคญัคือ รัฐบาลได้สนบัสนนุการศกึษาให้ชาวล่ีซมีูความรู้เพ่ือเป็นกําลงัสําคญั
ในพฒันาด้านอตุสาหกรรม มีการพฒันาและก่อสร้างระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ รวมถึงารพฒันา
ด้านการคมนาคม การสาธารณสขุ การสือ่สาร เพ่ือเอือ้ตอ่การพฒันาชมุชนชาวล่ีซโูดยรวม  ทําให้
ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวล่ีซใูนปัจจบุนัดีขึน้มาก ทดัเทียมกบัประชาชนชาวจีนเผา่อ่ืนๆ ทัว่ไป 

 

ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านศลิปวฒันธรรม ชาวล่ีซรัูกความสนกุสนานร่ืนเริง ชอบการร้องรําทําเพลง เม่ือมีพิธี
สําคญัๆ อยา่งพิธีแตง่งาน สร้างบ้านใหม ่ขึน้บ้านใหมห่รือเทศกาลสําคญัๆ  ชาวล่ีซจูะแสดงออก
ถึงความสขุนัน้ด้วยการเต้นรําและร้องเพลง  บทเพลงและการเต้นรําของชาวล่ีซผูกูพนัใกล้ชิดและ
สะท้อนภาพของการดํารงชีวิตอยา่งแยกกนัไมอ่อก  เนือ้หาและทํานองเพลงแบง่เป็นหลกัๆ ได้ 4 
แบบคือ เพลงลงนา  เพลงสร้างบ้าน  เพลงเก็บเก่ียว และเพลงแตง่งาน    บทกลอนของชาวลี่ซมีู
ฉนัทลกัษณ์ชดัเจน  แตล่ะวรรคของกลอนมี 7 คํา และมีบงัคบัสมัผสัคล้องจองท่ีเคร่งครัด  ทํานอง
เพลงท่ีนิยมเช่น  โมก่วา (莫瓜 Mòɡuā) โหยวเหย ่ (由野 Yóuyě) และปายส่ือ(掰史 Bāishǐ) 
ทํานองเพลงบางเพลงสําเนียงเสียงสงูเร่งจงัหวะเร่าร้อนเสนกุสนานร่ืนเริง แตก็่มีบางเพลงท่ีมีเสียง
ต่ําเช่ืองช้าฟังดเูยือกเย็นอ้อยสร้อย  การขบัร้องเพลงของชาวลี่ซมูกัร้องประกอบกบัเคร่ืองดนตรีผีผ
 (琵琶 Pípá) พิณส่ีสาย (四弦 Sìxián) และพิณเป่า(口弦 Kǒuxián) การเต้นรําของชาวล่ีซู
สนกุสนานร่ืนเริง  ท่วงทํานองกระฉบักระเฉง กระชบัฉบัไว  

ด้านวรรณกรรม ชาวล่ีซมีูวรรณกรรมมขุปาฐะท่ีสืบทอดตอ่กนัมามากมาย ได้แก่ เทพนิยาย 
นิทานพืน้บ้าน ตํานานนํา้ท่วมโลก การกําเนิดมนษุย์   การกําเนิดต้นไม้  ป่าไม้  และสตัว์โลก เช่น
เร่ือง《天神捏地球的传说》Tiānshén niē dìqiú de chuánshuō “ตํานานเทพเจ้าปัน้
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โลก”  เร่ือง《洪水滔天．兄妹成家》Hónɡshuǐ tāotiān ．xiōnɡmèi chénɡjiā 
“คล่ืนยกัษ์ทว่มโลก – พ่ีน้องออกเรือน” เร่ือง《天狗吃月亮》Tiānɡǒu chī yuèliɑnɡ 
“สนุขัสวรรค์กินจนัทรา” และยงัมีเร่ืองราวเก่ียวกบัการตอ่สู้กบัการกดข่ีขม่เหง เช่น เร่ือง《阿普

和阿邓的故事》Āpǔ hé Ādènɡ de ɡùshi “ตํานานอาผูก่บัอาเติง้” เร่ือง《绿斑鸠的故

事》Lǜbānjiū de ɡùshi “นิทานนกเขาเขียวลาย” เร่ือง《姐妹俩》Jiěmèi liǎnɡ “พ่ี
น้องสองสาว” เป็นต้น 

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 

การแตง่กายของชาวล่ีซสูวมเสือ้ผ้าทอเองจากใยป่าน ชายสวมเสือ้เชิต้ลําตวัสัน้  กางเกงขา
ยาว บ้างโพกศีรษะด้วยผ้าสีฟ้า  คล้องมีดท่ีเอวด้านซ้าย แขวนธนท่ีูเอวด้านขวา   หญิงสวมเสือ้ตดั
เฉียงขวาลําตวัสัน้ สวมกระโปรงยาว โพกศีรษะด้วยผ้าสีขาวหรือฟ้า  คล้องสร้อยไขม่กุหลากสี
ระดบัอก ชาวล่ีซตูา่งท้องท่ีกนัสวมเสือ้ผ้าสีตา่งกนั จงึมีช่ือเรียกตามสีของเสือ้ผ้า ได้แก่  ล่ีซขูาว (
白傈僳 Bái Lìsù) สวมเสือ้ผ้าสีสะอาด สีฟ้า หรือสีขาว ล่ีซดํูา(黑傈僳 Hēi Lìsù) สวม
เสือ้ผ้าสีดํา ดสูงูสง่ สงา่งาม และล่ีซลูาย(花傈僳 Huā Lìsù)  สวมเสือ้ผ้าหลากสี  และชอบสี
ฉดูฉาด สดใส     

อาหารการกิน ชาวล่ีซกิูนข้าวโพดและข้าวสาลีเป็นอาหารหลกั  ในสมยัโบราณดํารงชีวิตด้วย
การลา่สตัว์ อาหารเนือ้ของชาวล่ีซจูงึมีความหลากหลายมาก ท่ีสําคญัคือชายหญิงชาวล่ีซช่ืูนชอบ
การดื่มสรุาเป็นการสงัสรรค์ในทกุเทศกาลร่ืนเริง หรือการต้อนรับแขกผู้มาเยือน  

บ้านเรือนชาวลี่ซมีูสองแบบ คือ สร้างด้วยไม้ ฝาบ้านทัง้ส่ีด้านใช้ไม้กระดานยาวตีเป็นฝา
บ้าน มงุหลงัคาด้วยไม้กระดาน  อีกแบบหนึง่คือบ้านไม้ไผ ่  ใช้ไม้เนือ้แข็งทําเป็นเสาบ้าน ใช้ไม้ไผ่
สานเป็นฝาบ้าน หลงัคามงุจาก  ภายในบ้านสร้างเตาไฟขนาดใหญ่ไว้ตรงกลาง  เป็นลกัษณะบ้าน
ชาวล่ีซท่ีูนูเ่จียงโดยเฉพาะ  

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

ชาวล่ีซเูคารพผู้อาวโุสกวา่ เวลารับประทานอาหาร ข้าวท่ีตกัถ้วยแรกจะใช้มือทัง้สองประคอง
แล้วย่ืนให้ผู้อาวโุสท่ีสดุในวงข้าว  ถ้ามีไก่ตบัไก่และหวัไก่จะต้องให้ผู้ ท่ีอาวโุสกวา่  ถ้าฆา่หม ูถ้ามีผู้
อาวโุสหลายคน จะหัน่ตบัหมแูบง่ให้ผู้อาวโุสเหลา่นัน้เทา่ๆกนั  ปีใหมฆ่า่หมจูะต้องเก็บหวัหมไูว้
เป็นของขวญัให้พอ่แม ่   ถ้าฆา่เพียงตวัเดียวจะแบง่คร่ึงให้พอ่แมฝ่่ายชายคร่ึงหนึง่ อีกคร่ึงหนึง่ให้
พอ่แมฝ่่ายหญิง  ในพธีิมงคล ต้องฆา่หมฆูา่ววั  และต้องมอบหวัท่ีใหญ่ท่ีสดุให้เป็นของขวญักบั
พอ่แมภ่รรยา  
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ชาวล่ีซแูตง่งานแบบมีสามีภรรยาคนเดียว แตใ่นอดีตคนระดบัหวัหน้าเผา่หรือผู้ มีฐานะดี 
ผู้ชายสามารถมีภรรยาหลายคนได้  ฝ่ายชายเม่ือแตง่งานแล้วจะแยกครอบครัวจากพอ่แม ่ สร้าง
ครอบครัวใหมข่องตน  หนุ่มสาวเลือกคูค่รองได้อยา่งอิสระ แตก่ารแตง่งานพอ่แมจ่ะเป็นฝ่าย
จดัการให้  มีธรรมเนียมการแตง่งานกนัในเครือญาต ิ  

พิธีศพทําโดยการฝัง มีการสร้างสสุานสําหรับฝังศพ และมีสสุานประจําตระกลู  

ความเช่ือและเทศกาลสําคญัของชาวล่ีซ ู ในอดีตชาวล่ีซนูบัถือและบชูาธรรมชาต ิ เช่ือวา่
สรรพสิง่มีวิญญาณ  มีหมอผีเป็นผู้ ทําพิธีกรรม  จนถึงต้นศตวรรษท่ี 20 ศาสนาคริตส์เผยแผเ่ข้าสู่
ประเทศจีน ชาวล่ีซบูริเวณเตอ๋หง นู่เจียงยอมรับนบัถือศาสนาคริตส์นิกายโรมนัคาทอลกิ 

 ก่อนปี 1950 ชาวล่ีซนูบัปฏิทินโดยสงัเกตธรรมชาตแิละกิจกรรมการดําเนินชีวติ แบง่
ช่วงเวลาในแตล่ะปีออกเป็นเดือนดอกไม้บาน เดือนไก่ขนั เดือนไฟป่า เดือนอดอยาก เดือนเก็บผกั
ป่า เดือนเก็บเก่ียว เดือนต้มเหล้า เดือนลา่สตัว์ เดือนข้ามปี เดือนสร้างบ้าน รวมทัง้สิน้ 10 เดือน 
เทศกาลสําคญัมี เทศกาลอาบนํา้ เทศกาลเก็บเก่ียว และเทศกาลปีใหม ่  

เทศกาลท่ียิง่ใหญ่ของชาวล่ีซท่ีูเมืองเตอ๋หงคือ “เทศกาลด้ามมีด” (刀杆节 Dāoɡǎn jié) 
จดัขึน้ทกุวนัท่ี 17 เดือน 2 ของทกุปี  เทศกาลนีจ้ดัเป็นสองวนั วนัแรกคือกิจกรรม “ลยุทะเลเพลงิ” 
(下火海 Xià huóhǎi) โดยจะก่อไฟกองใหญ่  และมีผู้แสดงห้าคนกระโดดเข้าออกกองไฟ แล้ว
คลกุไฟ ล้างหน้าด้วยไฟ  ใช้เหลก็เผาไฟให้ร้อนแล้วสง่ตอ่กนัไปด้วยมือเปลา่เรียกวา่ “ดงึสร้อยไฟ”  
เม่ือการแสดงสิน้สดุลงทกุคนร่วมกนัเต้นรํารอบกองไฟ วนัท่ีสองเป็นการ “ปีนเขากระบ่ี” (上刀山

Shànɡ dāoshān) ลบัมืด 32 เลม่ให้คมกริบ แล้วเสียบเข้ากบัราวบนัไดสงู บนยอดมีธงแดงและ
ประทดั ผู้แสดงจะปีนขึน้สูย่อดบนัไดเพ่ือเอาธงลงมาท่ามกลางเสียงปะทดัและเสียงโห่ร้องด้วย
ความสนกุสนานยินดี  
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31.毛南族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าเหมาหนาน Maonan ethnic minority group 
 

  

รป ู 38 รป ู 39 

 

ถิ่นที่อย่ ู
ชนเผา่เหมาหนานเป็นชนกลุม่น้อยชาวเขาท่ีมีจํานวนประชากรไมม่าก แม้วา่ชาวเหมา

หนานจะมีจํานวนประชากรน้อย แตด้่วยประวตัศิาสตร์อนัยาวนานและวฒันธรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ทําให้ชนเผา่นีเ้ป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป ศนูย์กลางท่ีมีชนเผา่เหมาหนานอาศยัอยูคื่อภเูขา
เหมาหนาน (茅难山 Máonán shān)  ทางใต้ของตําบลหวนเจียง(环江 Huánjiānɡ) 
โดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นเข่ือนถือเป็นศนูย์กลางการปกครองและเศรษฐกิจของชาวเหมาหนาน  
นอกจากนีย้งัมีสว่นน้อยกระจายอาศยัอยูใ่นตําบลหนานตาน(南丹 Nándān) และตอูาน (都安 D

ū’ān)  จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่เหมาหนาน มี
จํานวนประชากรทัง้สิน้ 10,716 คน 
 
ภาษา 
      ชนเผา่เหมาหนานพดูภาษาเหมาหนาน จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต  สาขาภาษาจ้วง-ต้ง 
แขนงภาษาต้ง-สุย่ ไมมี่ภาษาอกัษร ชาวเหมาหนานอาศยัอยูร่่วมกบัชาวจ้วงและชาวฮัน่มาเป็น
เวลานาน ดงันัน้ชาวเหมาหนานสว่นมากพดูภาษาจ้วงและภาษาจีนได้ ภาษาเขียนท่ีใช้คืออกัษรจีน 

ประวัตศิาสตร์ 
ชาวเหมาหนานเรียกตวัเองวา่ “อาหนาน” (阿难 Ā’nán) หมายความวา่ “คนพืน้ท่ีนี”้ จาก

ช่ือเรียกตวัเองนีแ้สดงให้เห็นวา่ บรรพบรุุษของชาวเหมาหนานอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีนีม้าตัง้แตด่ัง้เดมิ
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แล้ว พงศาวดารภาษาฮัน่ท่ีบนัทกึไว้ในสมยัซง่ระบวุา่  พืน้ท่ีปัจจบุนัของอําเภอหวนเจียง(环江 Hu

án jiānɡ) มณฑลกวา่งซี (广西 Guǎnɡxī) มีช่ือเรียกหมูบ้่านท่ีออกเสียงใกล้เคียงกบัช่ือชนเผา่
เหมาหนาน เชน่  เหมาทาน (茆滩，茅滩 Máotān，Máotān) เมา่หนาน (冒南 Màonán) จะ
เห็นวา่ชนเผา่ตา่งๆในสมยัโบราณ จะมีคําเรียกช่ือชนเผา่กบัช่ือหมูบ้่านท่ีสมัพนัธ์กนัหรือเป็นช่ือ
เดียวกนั   ชาวเหมาหนานก็ได้ช่ือมาจากช่ือสถานท่ีเชน่กนั หลงัการปลดปลอ่ย รัฐบาลเรียกช่ือชน
กลุม่นีอ้ยา่งเป็นทางการวา่ “ชาวเหมาหนาน” (毛难族 Máonán Zú) จนยคุปี 80 ชนชาวเหมา
หนานเสนอขอเปล่ียนช่ือเป็น “ชาวเหมาหนาน” (毛南族 Máonán Zú)1  

ชาวเหมาหนานพฒันาแตกสาขามาจากชนร้อยเผา่ท่ีช่ือวา่ ป่ายเยว ่ (百越 Bǎiyuè) ยคุ
ก่อนสมยัถงัคือกลุม่ชนช่ือ เหลียว(僚 Liáo)ในสมยัซง่ หยวน และหมงิ เรียกช่ือวา่ หลงิ (伶          

Línɡ) ชนเผา่เหลา่นีน่ี้เอง คือบรรพบรุุษยคุแรกๆ ของชาวเหมาหนาน  
จากบนัทกึทางประวตัศิาสตร์   ชาวเหมาหนานดํารงชีวิตและตัง้ถ่ินฐานอยูอํ่าเภอซือเอิน (

思恩 Sī’ēn) ในช่วงสมยัถงั จดัอยูใ่นการปกครองเขตหวนโจว (环州 Huán zhōu) ในสมยัซง่
เคยอยูใ่นอํานาจการปกครองของเขตฝสูุย่ (抚水 Fǔ shuǐ) ในสมยัหยวนอยูใ่นเขตการปกครอง
ของเขตช่ิงหยว่น(庆远 Qìnɡ yuǎn)  ในสมยัหมงิอําเภอซือเอิน(思恩 Sī’ēn) เปล่ียนไปอยูใ่น
การปกครองของเขตเหอฉือ (河池州 Héchí zhōu) ตอ่มาในสมยัชิงอําเภอซือเอิน กลบัไปอยูใ่น
เขตการปกครองของจงัหวดัช่ิงหยว่น และก่อตัง้ชมุชนเหมาหนานขึน้  ในชมุชนเหมาหนานแบง่
การปกครองออกเป็น 3 ขัน้ เรียกวา่ “เออ๋” (额  é) ในแตล่ะเออ๋มี “ผาย” (牌 pái) เป็นสว่น
ปกครองยอ่ย แตล่ะ“ผาย”  มีหวัหน้า“ผาย”  ดแูล 10 ครอบครัว  ในประวตัศิาสตร์ท่ีผา่นมาชาว
เหมาหนานรวมกําลงัลกุขึน้ตอ่ต้านการกดข่ีขม่เหงของระบบชนชัน้อยูเ่นืองๆ ในยคุท่ีกองกําลงั
ทหารญ่ีปุ่ นรุกราน ชาวเหมาหนานก็เป็นกําลงัรบสําคญักลุม่หนึง่ จนถงึยคุสงครามการปลดปลอ่ย
ชาวเหมาหนานได้รวมกําลงัขึน้ตอ่สู้กบัการปกครองของพรรคกวอ๋หมินตัง่อยา่งเข้มแข็งและกล้าหาญ  

เก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจและสงัคมของชาวเหมาหนาน ชาวเหมาหนานอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ี
ป่าลกึลบั ซบัซ้อนมาตัง้แตบ่รรพบรุุษ  มีพืน้ท่ีทํากินคบัแคบ แตด้่วยสตปัิญญาท่ีปราดเปร่ือง ชาว
เหมาหนานรู้จกัวิธีการใช้พืน้ท่ีอยา่งคุ้มคา่  พืน้ท่ีใช้สอยไมเ่ว้นให้วา่งเปลา่แม้แตต่ารางนิว้เดียว 
ชาวเหมาหนานรู้จกัวธีิการปรับท่ีภเูขาเพ่ือทํานาแบบขัน้บนัได  ชาวเหมาหนานรู้จกัใช้เคร่ืองไม้
เคร่ืองมือท่ีทําจากเหลก็มาตัง้แตบ่รรพบรุุษแล้ว แตล่กัษณะและรูปแบบเคร่ืองมือยงัคงล้าหลงัไม่
มีการพฒันา ในช่วงก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีนยงัใช้คราดไถนาแบบเท้าเหยียบแล้ว
ใช้ววัควายลาก หรือคนลากอยู ่  การเก็บเก่ียวก็ยงัใช้เคียวเก่ียวข้าวด้วยแรงงานคนอยู ่ ผลผลติท่ี

                                                 
1
 ช่ือเรียกชนเผา่เดิมเขียนด้วยตวัอกัษรจีนวา่ 毛难族 Máonán Zú  เปล่ียนมาเป็น 毛南族 Máonán Zú ออกเสียงเหมือนกนัวา่ 

“เหมาหนาน”  โดยเปล่ียนอกัษรท่ีอยูต่รงกลางจาก 难 nán ซึง่แปลวา่ ความทกุข์ยากลําบาก มาเป็นอกัษร 南 nán ซึง่หมายถงึ ทิศใต้  



 
 
 

99 

ได้จงึมีปริมาณน้อยมาก  จากการสํารวจ ชาวเหมาหนานบริเวณหมูบ้่านยว่ีหวน (玉环 Yùhuán) 
อําเภอหวนเจียง (环江 Huánjiānɡ) ประชากรท่ีมีท่ีดนิเป็นของตนเองมีอตัราสว่นเพียง 3 %ของ
ประชากรทัง้หมด และมีประชากรชนชัน้รับจ้างทํานามากเกินกวา่คร่ึงของประชากรทัง้หมด 
ในขณะท่ีพืน้ท่ีทํากินมีเพียง 30% ของพืน้ท่ีชมุชนเหมาหนานทัง้หมด เจ้าของท่ีดนิทํานาเพาะปลกู
ด้วยตนเอง บ้างจ้างแรงงานแบบกดข่ี รีดไถ ทําให้คา่จ้างท่ีได้ไมเ่พียงพอ เกิดการกู้ ยืมหรือเชา่ท่ีดนิ
โดยคดิอตัราดอกเบีย้สงู ผลผลติท่ีชนชัน้แรงงานกู้ ยืมไป ตลอดจนการเช่าท่ีดนิทํากิน เจ้าของท่ีดนิ
จะคดิคา่เช่าโดยหกัจากผลผลติท่ีได้สงูถึง  70 – 80% และจะต้องชดใช้หนีด้้วยการใช้แรงงาน
แบบไมว่นัสิน้สดุ ชาวนาไมเ่พียงทํานาเลีย้งชีพ ยงัต้องเลีย้งสตัว์เป็นอาชีพเสริม แตผ่ลผลติท่ีได้ก็
ยงัคงไมเ่พียงพอตอ่การผลติเพ่ือกินอยูเ่องในครอบครัว และดอกเบีย้คา่เช่าท่ีสงูมาก 

หลงัยคุการปลดปลอ่ย ในปี 1952 รัฐดําเนินนโยบายปฏิรูปท่ีดนิ ล้มล้างระบบสงัคมศกัดิ
นาจ้าวกรรมสทิธิท่ีดนิ ระบบสงัคมและการปกครองชมุชนในหมูบ้่านเหมาหนานเกิดการ์

เปล่ียนแปลงครัง้ยิ่งใหญ่ ประชาชนมีสทิธิทางสงัคมเท่าเทียมกนั ภายใต้การสนบัสนนุและ
ช่วยเหลือของรัฐบาล เศรษฐกิจชาวเหมาหนานพฒันาดีขึน้อยา่งรวดเร็ว การทําการเกษตรมีการ
พฒันาวิธีการ และนําเทคโนโลยีความรู้ตา่งๆเข้ามาใช้เพ่ือเพิ่มผลผลติให้ได้ปริมาณสงูขึน้เป็น
เท่าตวั การเลีย้งววัควายของชาวเหมาหนานเปล่ียนจากเลีย้งเพ่ือช่วยทําการเกษตร เป็นการเลีย้ง
เพ่ือการค้าและสง่ออกขายไปทัว่ จนชมุชนเหมาหนานได้รับการขนานนามวา่ “ดนิแดนแห่งทุง่
หญ้าเลีย้งสตัว์” เม่ือเศรษฐกิจของชมุชนดีขึน้ ประชาชนอยูดี่มีสขุ ประชาชนล้วนมีคณุภาพชีวิตท่ี
ดีขึน้ถ้วนหน้า 

 

ศิลปวัฒนธรรม 
ชาวเหมาหนานมีความขยนั ฉลาดและอดทน   แม้ช่วงเวลาท่ีตกอยูใ่นภาวะลําบาก แตก็่ยงั

สร้างสรรค์ศลิปวฒันธรรมอนัทรงคณุคา่มากมาย  ผลงานด้านวรรณกรรม ตํานาน นิทานของชาว
เหมาหนานมีอยูม่ากมาย สว่นใหญ่สะท้อนถึงวิถีการดาํรงชีวิตของผู้คน ความเช่ือและคณุธรรม
คําสัง่สอนทัว่ไป  อยา่งเช่น เร่ือง 《盘古的传说》Pánɡǔ de chuánshuō “ตํานานเทพเจ้า
ผานกู่ผู้สร้างโลก” เร่ือง《顶卡花》Dǐnɡkǎ huā “ดอกติง๋ขา่”เร่ือง《七女峰》Qī nǚ fēnɡ 

“เจ็ดยอดเขาสาวน้อย” เร่ือง《恩爱石》Ēn’ài shí “ศลิาแห่งรัก”  เร่ือง《三九的传说》     

Sānjiǔ de chuánshuō  “ตํานานสามเก้า”1  เป็นต้น 

                                                 
1 คําว่า “三九 sānjiǔ”  หมายถงึ “สาม เก้า” หมายความว่า  ช่วงเวลาท่ีหลงัจากฤดหูนาวมาถงึแล้วนบัไป 3 ช่วง แตล่ะช่วงแบ่งเป็นเก้าวนั 

ซึง่ก็ประมาณช่วงสปัดาห์ท่ีสามปลายๆของเดือนท่ีฤดหูนาวมาถงึนัน่เอง ชาวจีนถือกนัวา่เป็นช่วงท่ีหนาวท่ีสดุของฤดหูนาว ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะว่า 
ในช่วงฤดหูนาว เวลากลางวนัสัน้ กลางคืนยาว จงึเป็นช่วงเวลาท่ีพืน้ดินดดูซบัความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้น้อยท่ีสดุ ในขณะเดียวกนัเม่ือถึง
เวลากลางคืน พืน้ดินก็จะระบายความร้อนออกมาตามปกติ ซึง่มากกวา่ความร้อนท่ีดดูซบัเข้าไปในตอนกลางวนั อณุหภมิูในพืน้ดินจึงเร่ิมลดลง
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เพลงกลอนของชาวเหมาหนานก็มีเอกลกัษณ์โดดเดน่ เนือ้หาหลากหลาย  กลอนเหมาหนาน
แตล่ะวรรคมี 7 – 8 คํา มีบงัคบัสมัผสัคล้องจอง ชายหญิงร้องเพลงตอ่กลอนโต้ตอบกนั เรียกวา่ 
“ป่ี” (比 bǐ มีความหมายวา่ เปรียบ ในท่ีนีคื้อ การเปรียบกลอน) เม่ือร้องโต้กนัจบทกุๆ  2 วรรค 
จะร้องคําวา่ “หลวั – ห่าย” (罗海 luó hǎi) ตอ่ท้าย คล้ายกบัท่ีภาษาไทยร้อง “ฮ้า - ไฮ้”  จงึเป็น
ท่ีมาของช่ือเรียกการร้องกลอนตอ่เพลงของชาวเหมาหนานวา่ “เพลงหลวัหา่ย” (罗海歌 Luóhǎi 

ɡ ē) ในงานเทศกาลร่ืนเริง หรือการแสดงความยนิดีในพิธีมงคลตา่งๆ จะร้องเพลงกลอนห้าหรือ
กลอนแปดโต้ตอบกนัระหวา่งชายหญิง เรียกเพลงชนิดนีว้า่ “ฮวน” (欢 Huān มีความหมายวา่ 
ยินดี) นอกจากนีย้งัมีเพลงร้องเด่ียว เนือ้เพลงบรรยายเร่ืองราวเก่ียวกบัการกําเนิดชนเผา่ 
ประวตัศิาสตร์ ความเป็นมาของชนเผา่ กลอนเพลงเป็นแบบกลอนวรรคเจ็ด 4 วรรคเป็น 1 เพลง 
แตล่ะเพลงร้องแบบร้อยเรียงตอ่กนัเป็นเพลงตบั เรียกเพลงชนิดนีว้า่ “ผายเจีย้น” (排 见       

páijiàn) นอกจากนีย้งัมีงิว้เหมาหนาน ซึง่เป็นศลิปะการแสดงท่ีได้รับความนิยมมากอีกอยา่ง
หนึง่ เร่ืองราวท่ีแสดงมกัเก่ียวกบัเร่ืองราวความทกุข์ยากลําบากในการดํารงชีวิต การพลดัพราก
ของคูรั่ก ประวตัศิาสตร์ และตํานานพืน้บ้านตา่งๆ 

หตัถกรรมงานฝีมือท่ีสําคญัของชาวเหมาหนานมีการแกะสลกัและจกัสาน สิง่ท่ีโดดเดน่เป็น
เอกลกัษณ์ของชาวเหมาหนานคือ “งอบไม้ไผ”่ ชาวเหมาหนานเรียกวา่  “ดอกติง๋ขา่”   (顶卡花   

Dǐnɡkǎ huā)  ลวดลายท่ีใช้ไม้ไผจ่กัสานเป็นวสัดเุคร่ืองใช้ตา่งๆ มีความชดัเจนและงดงาม  งาน
แกะสลกัท่ีได้รับความนิยมคือการแกะสลกัหน้ากากไม้เลียนแบบอากบักริยาและอารมณ์ของคน
ได้เหมือนจริง  นอกจากงานแกะสลกัไม้แล้ว ศลิปะการแกะสลกัหินของชาวเหมาหนานก็งดงาม
ดจุภาพเหมือน เชน่  ภาพมงักร หงส์  กิเลน ต้นสน และพืชพนัธุ์ดอกไม้ งดงามราวกบัมีชีวิต  เป็น
งานท่ีได้รับความนิยมชมชอบและกลา่วขวญัไปทัว่ ทัง้ชาวเหมาหนานเองและชนเผา่ใกล้เคียง 
งานฝีมือผลติเคร่ืองประดบัเงินของชาวเหมาหนานก็มีลวดลายและแบบท่ีงดงามออ่นช้อย ได้รับ
ความนิยมไปทัว่ทกุชนเผา่เช่นกนั 

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 
ชนชาวเหมาหนานตัง้ชมุชนอยูร่วมกนัในบริเวณหบุเขา หมูบ้่านเลก็ๆ ท่ีประกอบด้วย 10 

ครัวเรือนขึน้ไปของชาวเหมาหนานประกอบด้วยคนในชนเผา่เดียวกนั หรือกลุม่เครือญาตสิาย
ตระกลูเดียวกนั  หมูบ้่านขนาดใหญ่ท่ีมีชาวเหมาหนานหลายๆสายตระกลูอยูร่วมกนัก็มีจํานวนไม่
เกินร้อยหลงัคาเรือน ชาวเหมาหนานสร้างบ้านหลงัคามงุกระเบือ้ง ก่อกําแพงด้วยอิฐและปนู มี

                                                                                                                                            
ไปเร่ือยๆ จนถงึช่วงท่ีพืน้ดินปลอ่ยความร้อนออกมาสูพื่น้โลกเทา่กบัหรือน้อยกว่าความร้อนท่ีดดูซบัเข้าไป  จะทําให้โลกขาดความร้อนทัง้จาก
ดวงอาทิตย์และจากพืน้โลก จงึเป็นช่วงเวลาท่ีหนาวเย็นมากท่ีสดุ ช่วงเวลาดงักล่าวกินเวลาประมาณ “สามเก้า” จงึเป็นคําเรียกช่วงเวลาท่ีหนาว
เหน็บมากท่ีสดุในฤดหูนาว      
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สองชัน้ ชัน้บนเป็นท่ีพกัอาศยั มีชายคาย่ืนออกมาด้านหน้าของบ้าน ชัน้ลา่งเป็นท่ีเลีย้งสตัว์และ
เก็บของ   

การแตง่กายมีความคล้ายคลงึกบัชนเผา่จ้วง (壮族 Zhuànɡ Zú) ท่ีอาศยัอยูใ่กล้เคียงกนั 
ชายหญิงชาวเหมาหนานสวมเสือ้ผา่อกตดิกระดมุ นิยมสีขาวและนํา้เงิน  เสือ้ของผู้หญิงปักลา
เฉียงด้านขวา สวมกางเกงหรููด ขายาว  นิยมไว้ผมยาว สวมเคร่ืองประดบัเคร่ืองเงินตา่งๆ เชน่  
จําพวกกําไล สร้อยคอ  เอกลกัษณ์ท่ีเดน่ชดัของชาวเหมาหนาน คือชอบสวมงอบทรงกรวยคว่ําที
สานจากไม้ไผ ่

เร่ืองอาหารการกิน ชาวเหมาหนานกินข้าวและข้าวโพดเป็นอาหารหลกั รองลงมามีข้าว
เกาเหลียง มนั และฟักทอง ชอบกินอาหารเนือ้ท่ีผา่นการหมกัดอง เชน่ เนือ้หมกั หอยดอง รวมไป
ถึงผกัดองประเภทตา่งๆ ด้วย ชาวเหมาหนานมกัใช้อาหารเหลา่นีเ้ป็นอาหารพเิศษสําหรับต้อนรับ
แขกผู้มาเยือน 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  
การแตง่งาน ชาวเหมาหนานยดึถือการมีสามีภรรยาคนเดียว ในอดีตการเลือกคูค่รองและ

การแตง่งานเป็นหน้าท่ีของพอ่แมจ่ดัการให้  ธรรมเนียมการแตง่งาน หลงัจากแตง่งานแล้วเจ้าสาว
จะไมไ่ปอยูท่ี่บ้านสามี  แมห่ม้ายหากจะแตง่งานอีกครัง้มีกฎระเบียบและข้อจํากดัมากมาย  แต่
ปัจจบุนัไมค่อ่ยเข้มงวดมากนกั  

พิธีศพทําโดยการฝัง เชิญพระเตา๋มาสวดมนต์สง่วิญญาณ  
เทศกาลสําคญัมี  “เทศกาลเฟินหลง” (分龙节 Fēnlónɡ jié) หรือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่  

“เทศกาลงานวดัเดือนห้า” (五月庙节 Wǔyuè miào jié)  จดัขึน้ก่อนถึงเดือน “เฟินหลง”  สอง
วนัตามปฏิทินสริุยคต ิเน่ืองจากชาวเหมาหนานเร่ิมเพาะปลกูเร็วกวา่ปกต ิทําให้ฤดเูก็บเก่ียวมาถงึ
เร็วขึน้ พืชพนัธุ์ธญัญาหารก็สามารถเก็บเก่ียวได้ราบร่ืน ชาวเหมาหนานเช่ือวา่ช่วงฤดกูาลนีเ้ป็น
ช่วงเวลาแรกของฤดรู้อน เป็นช่วงท่ีมงักรกบันํา้ต้องแยกจากกนั คําวา่ เฟินหลง(分龙 Fēnlónɡ) 
หมายความวา่ “แยกมงักร” จงึเป็นท่ีมาของช่ือเทศกาลดงักลา่วนีเ้อง เทศกาลนีจ้ดัขึน้เพ่ือบชูา
เทพเจ้าและบรรพบรุุษ ผู้คนทัง้หมูบ้่านใกล้ไกล ญาตสินิทมิตรสหายในละแวกเดียวกนัล้วน
มาร่วมเทศกาลร่ืนเริงดงักลา่วด้วยความหน้าช่ืนตาบาน 

ด้านความเช่ือ ชาวเหมาหนานนบัถือศาสนาเตา๋ และบชูาเทพเจ้า นอกจากนีย้งัมีความเช่ือ
มากมาย  เก่ียวกบัสิง่ลีล้บั วญิญาณ และภตูผีปีศาจ 
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33. 蒙古族 ชนกลุ่มน้อยเผ่ามองโกล   Mengol ethnic minority group 
 

  
รป ู 40                     รปู  41 

 

ถิ่นที่อย่ ู
ภาษาจีนเรียกชนกลุม่นีว้า่ “เหมงิกู่” แตท่ี่รู้จกักนัทัว่ไปเรียกช่ือวา่ “มองโกล” สว่นใหญ่

อาศยัอยูใ่นเขตปกครองตนเองมองโกล  และกลุม่ปกครองตนเองเผา่มองโกล ในมณฑลซนิเจียง  
(新疆 Xīnjiānɡ) ชิงห่าย(青海 Qīnɡhǎi) กานซู(่甘肃 Gānsù)  เฮยหลงเจียง (黑龙江 Hēi 

lónɡjiānɡ)  จ๋ีหลนิ(吉林 Jílín) เหลียวหนิง (辽宁 Liáonínɡ)  และยงัมีกระจดักระจายอยู่
ในพืน้ท่ีตา่งๆของมณฑลยนูนาน เหอเป่ย  ซื่อชวน หนิงเซ่ีย ปักก่ิง เป็นต้น จากการสํารวจจํานวน
ประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่มองโกล มีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 
5,813,947 คน   
 
ภาษา 

ภาษาของชาวมองโกล คือ ภาษามองโกล จดัอยูใ่นตระกลูภาษาอลัไต สาขาภาษามอง
โกล  แบง่ออกเป็นสามสําเนียงภาษาคือ มองโกเลียใน, Oirat-Khalkha, Khulkha-Buryat  สว่น
ภาษาอกัษรท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั คือ ภาษาท่ีประดษิฐ์ขึน้จากภาษาอยุกร์ูในต้นศตวรรษท่ี 13 และ
พฒันามาเร่ือยๆโดยนกัภาษาศาสตร์ชาวมองโกล จนพฒันาเป็นภาษามองโกลท่ีสมบรูณ์ดงัท่ีใช้
อยูใ่นปัจจบุนั  ศตวรรษท่ี 17  ดาไลลามะได้ปรับปรุงอกัษรมองโกลเพ่ือใช้สําหรับภาษามองโกล
สําเนียง Khulkha-Buryat อกัษรนีเ้รียกวา่ ทวัเท่อ (托忒 Tuōtè) ใช้สําหรับชาวมองโกลท่ีอาศยั 
อยูท่ี่มณฑลซนิเจียง  
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ประวัตศิาสตร์ 

บรรพบรุุษของชาวมองโกลมีถ่ินกําเนิดอยูบ่ริเวณลุม่นํา้วัง่เจีย้น (望建河 Wànɡ ji à n   

hé) ปัจจบุนัคือบริเวณท่ีราบลุม่แมนํ่า้เออ๋เออ่ร์กู่น่า (额尔古纳河 É’ěrɡǔnà hé) มีช่ือปรากฏ
ครัง้แรกในบนัทกึช่ือ จิว้ถงัซ《ู旧唐书》Jiùtánɡshū “บนัทกึเก่าสมยัราชวงศ์ถงั”คริสต์ศกัราช 
840 หลงัจากท่ีประเทศหยุกู่ฮัน่ (回鹘汗国 Huíɡǔ Hàn Guó) ลม่สลาย กลุม่ชนท่ีอาศยัอยูใ่น
บริเวณดงักลา่วนีอ้พยพไปอาศยัอยูท่างทิศตะวนัตก อยูร่่วมกบักลุม่คนท่ีพดูภาษาเทอร์จิคใน
พืน้ท่ีราบลุม่มองโกล  ในช่วงนีไ้ด้รับอิทธิพลทางภาษาจากชนกลุม่เทอร์จิค และพฒันาอกัษร
ภาษามองโกลขึน้ ด้านเศรษฐกิจและสงัคมก็ได้รับอิทธิพลจากชนกลุม่เทอร์จิคมาตลอด ชาวมอง
โกลในยคุนัน้ดํารงชีพด้วยการเลีย้งสตัว์ตามทุง่หญ้ามองโกลอนักว้างใหญ่ 

ศตวรรษท่ี 12 ชาวมองโกลขยายเผา่พนัธุ์ออกไปอยา่งกว้างขวาง  กระจายอาณาเขตและ
ตัง้ถ่ินฐานแผข่ยายออกไปทางแถบลุม่นํา้เคอ่หลูห่ลนุ (克鲁伦河 Kèlǔlún hé) ลุม่นํา้เอ้อเน่ิน     
(鄂嫩河 È’nèn hé) และลุม่นํา้ถู่ลา(土拉河 Tǔlā hé)  ไปจนจรดแถบเขาเข่ินเท่อ (肯特山 

Kěntè shān) ก่อตัง้เป็นกลุม่ชมุชนและหมูบ้่านน้อยใหญ่ เช่น  ฉ่ีเหยียน (乞颜 Qǐyán) จ๋าตา๋-
หลาน (札答兰 Zhádálán) ไท่ช่ืออ ู (泰赤乌 Tàichìwū) หงจ๋ีหลา (弘吉剌 Hónɡjílá)      
อเูหลียงเหอ (兀良合 Wūliánɡhé) เป็นต้น กลุม่ชนท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในทุง่หญ้ามองโกลมีกลุม่
ชนเลีย้งสตัว์เร่ร่อนกลุม่ทาทาร์ (塔塔儿 Tǎtǎ’ér) อาศยัอยูบ่ริเวณทะเลสาบเป้ยเจียเออ่ร์ (贝
加尔湖 Bèijiā’ěr hú) กลุม่ชนเม่ียร์ฉี (蔑儿乞 Miè’érqǐ) อาศยัอยูบ่ริเวณฝ่ังตะวนัออก
ของทะเลสาบเป้ยเจียเออ่ร์และท่ีราบลุม่แมนํ่า้เซอ่เหลงิเก๋อ (色楞格河 Sèlénɡɡé hé) และ
กลุม่โวอีห้ลา (斡亦剌 Wòyìlá) อาศยัอยูบ่ริเวณทิศตะวนัตกของทะเลสาบเป้ยเจียเออ่ร์และ
บริเวณลุม่นํา้เยห่นีซาย (叶尼塞河 Yènísāi hé，Yenisei)  ชนทัง้สามกลุม่นีล้้วนพดูภาษา
มองโกล  นอกจากนีย้งัมีกลุม่ชนท่ีถกูปกครองโดยชาวเทอร์จิค (突厥 Tūjué)  กลุม่ชนกลุม่นีน้บั
ถือศาสนาจ่ิง (景教 Jǐnɡ jiào) และเร่ิมพฒันาเป็นกลุม่เดียวกนักบัพวกมองโกล ได้แก่  กลุม่
เคอ่เล่ีย(克烈部 Kèliè bù) ไหนห่มาน(乃蛮部 Nǎimán bù) และวงักู่(汪古部 Wānɡɡǔ   

bù) 

กลุม่ชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณทุง่หญ้ามองโกลดํารงชีพอยูด้่วยอาชีพสองอยา่ง คือการเลีย้ง
สตัว์เร่ร่อน และการลา่สตัว์ป่า  กลุม่แรกท่ีมีอาชีพเลีย้งสตัว์เร่ร่อนคือพวกกลุม่เทอร์จิคท่ีอาศยัตดิ
แผน่ดนิมาแตเ่ดมิ  รวมถึงกลุม่ท่ีอพยพเข้ามาภายหลงัแล้วได้รับอิทธิพลจากกลุม่เทอร์จิค และ
กลุม่มองโกล สว่นกลุม่ท่ีสองคือกลุม่ท่ีอาศยัอยูใ่นป่าลกึ ดํารงชีพอยูด้่วยการลา่สตัว์ป่า ประชาชน
มีสทิธิเท่าเทียมกนัในการใช้พืน้ท่ีทํามาหากิน จากอาชีพเลีย้งสตัว์ท่ีพฒันาขึน้เร่ือยๆ ทําให้สภาพ
สงัคมของกลุม่ชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณทุง่มองโกลนีเ้กิดมีระบบชนชัน้ขึน้  ชนชัน้คนรวยแบง่แยกตวั
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ออกจากชนสว่นใหญ่เกิดเป็นกลุม่ชนเลีย้งสตัว์ชัน้สงูเรียกวา่ “น่าเหยียน” (那颜 Nàyán) ชนกลุม่
นีมี้อํานาจในอาณาเขตเลีย้งสตัว์และมีสตัว์เลีย้งในครอบครองจํานวนมาก เม่ือมีอํานาจมากขึน้ก็
ได้ก่อตัง้กองกําลงัเฉพาะตวัขึน้เรียกวา่ “น่าเขอ่ร์” (那可儿 Nàkě ’ér) สว่นประชาชนทัว่ไป
เรียกวา่ “ฮาลาช”ู   (哈剌出 Hāláchū) คือกลุม่ชนชัน้ธรรมดาท่ีเดมิมีสทิธิเทา่เทียมกนั กลายมา
เป็นชนชัน้ต่ํากวา่ท่ีต้องรับจ้างเป็นทาสและพึง่พาอาศยัชนชัน้สงู  ระบบสงัคมในยคุนัน้จึงเป็นไปใ
ลกัษณะสงัคมศกัดนิาแบบทาสคนงานเลีย้งสตัว์ และมีแนวโน้มใกล้เคียงกบัระบบทาสแบบ
สมบรูณ์  

ในปี 1206 เตมจิูนรวบรวมชนเผา่มองโกลและก่อตัง้เป็นชาตมิองโกลขึน้ในบริเวณฝ่ังแมนํ่ ้
โวห่นาน (斡难河 Wònán hé) ถือเป็นการก่อตัง้ชาตมิองโกลครัง้สําคญั เพราะนบัเป็นชนชาตท่ีิมี
ความยิง่ใหญ่มัน่คงและมีกําลงัเข้มแข็งมากชนชาตหินึง่ในบริเวณภาคเหนือของจีน  ทัง้ยงัขยาย
อาณาเขตความเจริญรุ่งเรืองออกไปไมห่ยดุยัง้ อาณาเขตท่ีชนชาตมิองโกลปกครอง รวมเรียกวา่
อาณาเขตมองโกล และรวมเรียกประชาชนในพืน้ท่ีปกครองวา่ชนชาวมองโกลทัง้หมด 

นบัตัง้แตปี่ 1219 – 1260  ภายใต้การนําของเจงกีสขา่น (成吉思汗 Chénɡjísīhán)  
ชนชาตมิองโกลทําศกึสงครามขยายอาณาเขตไปทางตะวนัตก และก่อตัง้รัฐในปกครองแถบยเูร
เซีย ขึน้ถึง 4 รัฐ ได้แก่  รัฐโวคัว่ไถ (窝阔台 Wōkuòtái) รัฐฉาเหอไถ(察合台 Cháhétái) รัฐชิน
ฉา   (钦察 Qīnchá) รัฐอีร์ (伊儿 Yī’ér) ในขณะเดียวกนัก็ได้บญัชาการการทําสงครามขยาย
อาณาเขตลงไปทางใต้ ตลอดระยะเวลาศกึสงคราม 70 กวา่ปี  ก็ได้ก่อตัง้ประเทศจีนท่ีเป็นรูปเป็น
ร่างขึน้ โดยการก่อตัง้ราชวงศ์หยวนได้เป็นผลสําเร็จ ดนิแดนประเทศจีนในสมยัหยวนนีทิ้ศเหนือ
จรดไซบีเรีย (西伯利亚 Xībólìyà) ทิศใต้จรดทะเลจีนใต้  ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือจรดแมนํ่า้อซูู
ล่ี (乌苏里江 Wūsūlǐ jiānɡ,Ussuri River) ด้านตะวนัออกและใต้รวมดนิแดนไปถึงเขต
มณฑลยนูนาน นอกจากนีใ้นสมยัหยวนยงัขยายอาณาเขตครอบครองไปถึงดนิแดนทางทิเบตเป็น
ครัง้แรก นบัเป็นจดุเร่ิมต้นของรากฐานความเป็นปึกแผน่ของแผน่ดนิจีนมาจนปัจจบุนั 

มลูเหตขุองการทําศกึสงครามเพ่ือขยายดนิแดนประเทศมองโกล ทําให้ชนชาวมองโกล 
กระจดักระจายอยูไ่ปทัว่ดนิแดนประเทศจีน  จนกระทัง่ปี 1368 ราชวงศ์หยวนลม่สลาย กองกําลงั
มองโกลน้อยใหญ่อพยพหลบหนีกลบัไปตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นท่ีราบมองโกลตามเดมิ ในช่วงนีด้นิแดน
มองโกลแบง่ออกเป็นสว่นคือภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก ชาวมองโกลตะวนัออก(东 蒙 古    

Dōnɡ Měnɡɡǔ) คือกลุม่ท่ีเลีย้งสตัว์เร่ร่อนอยูใ่นบริเวณโมเ่ป่ย (漠北 Mòběi)และโมห่นาน (漠
南 Mònán) เป็นชนชัน้ศกัดนิาท่ีสืบเชือ้สายมาแตร่าชสํานกัหยวนเดมิ อีกกลุม่หนึง่คือชาวมองโกล
ท่ีเลีย้งสตัว์เร่ร่อนอยูท่างโมซ่ ี (漠西 Mòxī) เรียกช่ือวา่ มองโกลตะวนัตก (西蒙古 Xī Měnɡɡǔ) 
ชาวมองโกลกลุม่นีมี้ความสมัพนัธ์กบัชาวมองโกลตะวนัออกแบบเครือญาตแิตง่งาน 
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ตอ่มาในศตวรรษท่ี 15 มองโกลใต้และเหนือถกูรวมอํานาจเข้าอยูใ่นการปกครองของ        
ตา๋เหยียนขา่น (达延汗 Dáyánhàn) และได้จดัการปกครองมองโกลตะวนัออกเป็น 6 เขตคือ 
คาร์คา(喀尔喀 Kā’ěrkā) อเูหลียงฮา(兀良哈 Wūliánɡhā) เออ๋เออ่ร์ตสุ(鄂尔多斯 È’ěrduō 

sī) ถู่โมเ่ท่อ (土默特 Tǔmòtè) ชาฮาร์ (察哈尔 Cháhā’ěr) คาหลาช่ิน (喀剌沁 Kāláqìn)  
จนถงึช่วงปลายราชวงศ์หมงิต้นราชวงศ์ชิง ชนชาตมิองโกลตกอยูใ่นสภาพบ้านเมืองแตกแยก โดย
แตล่ะภาคแบง่ตวักนัตามเขตทะเลทรายเป็น 3 ภาคชดัเจน คือ มองโกลเหนือ  มองโกลตะวนัตก 
และมองโกลใต้  มองโกลใต้มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัราชสํานกัหมงิ เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง เป็น
ศนูย์กลางการปกครอง วฒันธรรม และเศรษฐกิจของมองโกล ตอ่มาราชสํานกัหมิงใช้เวลากวา่
คร่ึงศตวรรษ และกองกําลงัทหารจํานวนมหาศาลรวบรวมชนชาตมิองโกลทัง้หมดเข้าอยูใ่นการ
ปกครองของประเทศจีนในท่ีสดุ 

 

ศิลปวัฒนธรรม 
 ชาวมองโกลมีความเก่ียวข้องกบัศาสนาอยา่งใกล้ชิด   ในยคุอานตา๋ขา่น (俺答汗 Ānd

áhàn ) ศาสนาลามะ (喇嘛教 Lǎmɑ jiào) ลทัธิเก๋อหลู ่ (格鲁派  Gélǔ pài) เร่ิมเผยแผเ่ข้า
สูด่นิแดนมองโกล นบัแตน่ัน้มาศาสนาลามะได้ฝังรากลกึในชีวติและสงัคมของชาวมองโกล 
ระยะเวลาร้อยกวา่ปี ศาสนาลามะมีอิทธิพลตอ่การปกครอง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมของ
ชาวมองโกลอยา่งมาก อานตา๋ขา่นศรัทธาศาสนาลามะย่ิง  ประชาชนทัว่ไปก็นบัถือศาสนาลามะ
ถ้วนทัว่ จงึมีการก่อสร้างวดัลามะขึน้มากมาย ทําให้วดัลามะมีกรรมสทิธิเตม็ท่ีในการครอบครอง์

ท่ีดนิ 

 ศาสนาลามะ ได้นําเอาวฒันธรรมทิเบตเข้ามาเผยแพร่และถาโถมเข้าสูว่ฒันธรรมมองโกล 
อยา่งหนกั   วฒันธรรมความคดิความเช่ือเก่ียวกบัเร่ืองบาปบญุคณุโทษ เก่ียวกบัเร่ืองพระพทุธเจ้า
สร้างโลก สิง่เหลา่นีส้ะท้อนออกมาในงานวรรณกรรม และบนัทกึประวตัศิาสตร์ของชาวมองโกล ท่ี
เดน่ชดัสําคญั ได้แก่  เร่ือง 《大黄金史》Dàhuánɡjīnshǐ “ประวตัศิาสตร์ต้าหวงจิน” ของ 
หลวัปู่ จ้างตานจิน (罗卜藏丹津 Luóbǔ Zànɡdānjīn) เร่ือง《黄金史纲》Huánɡjīnshǐ 

ɡānɡ “สงัเขปประวตัหิวงจิน” ไมป่รากฏนามผู้แตง่ แตว่รรณกรรมท่ีสะท้อนวฒันธรรมของชาวมอง
โกลอยา่งแท้จริง เป็นจําพวกวรรณกรรมมขุปาฐะท่ีถ่ายทอดกนัมาแตส่มยัราชวงศ์หยวน มีความ
ชดัเจน ตรงไปตรงมา เรียบงา่ย ซื่อตรง ท่ีสําคญัเป็นวรรณกรรมท่ีสะท้อนสภาพชีวิตจิตใจของชาว
มองโกลได้อยา่งลกึซึง้ เชน่  นิทานเร่ือง《乌巴什洪台吉的故事》Wūbāshí hónɡtáijí 

de ɡùshi “เร่ืองราวของอปูาสือ หงถายจ๋ี” นิทานเร่ือง《心鉴》Xīn jiàn “ซนิเจีย้น” และยงัมี
เอกสารประวตัศิาสตร์ท่ีเกิดจากการตกผลกึของกาลเวลาอีกจํานวนหนึง่ เช่น เร่ือง《 蒙 古 秘
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史》Měnɡɡǔ mìshǐ “ประวตัลิบัมองโกล” นอกจากนีย้งัมีวรรณกรรมภาษาฮัน่ท่ีแปลมาจาก
ต้นฉบบัภาษามองโกลอีกมาก เชน่ เร่ือง《秘史》Mì shǐ “ประวตัลิบั” ซึง่ปัจจบุนัสญูหายไป
จากวรรณกรรมมขุปาฐะของชาวมองโกลเสียแล้ว ปลายสมยัหมิง ชาฮาร์หลนิตานขา่น (察哈尔

林丹汗 Cháhā’ěr líndānhàn) จดัให้แปลคมัภีร์ช่ือ กานจเูออ๋ร์《甘珠尔经》Gānzhū’ěr 

j ī n ɡ ภาษาท่ีใช้ในคมัภีร์ฉบบันีล้้วนเป็นภาษาทิเบต การแปลครัง้นีน้บัเป็นการรับคําศพัท์ทิเบต
เข้าสูว่งคําศพัท์มองโกลครัง้ใหญ่ครัง้หนึง่   

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 

ชาวมองโกลในอดีตดํารงชีวติอยูด้่วยการลา่สตัว์และเลีย้งสตัว์เร่ร่อน จนปัจจบุนักิจกรรม
ท่ีสืบทอดมาจากการดํารงชีพยงัคงปรากฏชดั  เห็นได้จากชาวมองโกลเช่ียวชาญการข่ีม้า และยิง
ธน ูแตเ่ดมิท่ีเลีย้งสตัว์เร่ร่อนพฒันามาเป็นการเลีย้งสตัว์ทุง่หญ้า และตัง้ถ่ินฐานเป็นหลกัแหลง่ แต่
ยงัคงมีการอพยพย้ายฝงูสตัว์ตามฤดกูาล คือ ฤดหูนาวและฤดรู้อน  การดาํรงชีพด้วยการลา่สตัว์
และเลีย้งสตัว์เพียงแตเ่ดมิ พฒันามาเป็นการทําการเกษตรควบคูไ่ปด้วย โดยเฉพาะในช่วง
ศตวรรษท่ี 17 ตรงกบัยคุอาลาถ่านขา่น (阿拉坦汗  Ā lātǎnhàn) ได้เช่ือมสมัพนัธ์กบัราช
สํานกัหมงิ โดยมีการเปิดพรมแดนการค้าระหวา่งกนั ผลจากการเปิดพรมแดนการค้านีทํ้าให้
กิจการด้านการเกษตรและเลีย้งสตัว์ของชาวมองโกลพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว มองโกลได้สร้างเมือง
ใหมข่ึน้ ซึง่ปัจจบุนัคือเมืองฮเูหอเฮ่าเท่อ (呼和浩特 Hūhéhàotè)  

 หลงัการปลดปลอ่ย บริเวณตา่งๆ ของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน มีการพฒันาด้าน
การเลีย้งสตัว์ การเกษตร ป่าไม้  โรงงานอตุสาหกรรม และบกุเบกิพืน้ท่ีใหมข่ึน้อยา่งรุดหน้าและ
กว้างขวาง  มีการพฒันาอตุสาหกรรมเลีย้งสตัว์อยา่งทนัสมยั เชน่ การปลกูหญ้าเลีย้งสตัว์ การ
ป้องกนัและรักษาโรคสตัว์ การสร้างคอกสตัว์  สนบัสนนุให้เลีย้งสตัว์เป็นหลกัแหลง่แน่นอน รวมไป
ถึงการควบคมุผลผลติจากสตัว์เช่น  การควบคมุคณุภาพการผลติเนือ้สตัว์  การตดัขนสตัว์  
ตลอดจนการสร้างโรงงานอตุสาหกรรมแปรรูปผลติภณัฑ์จากสตัว์และการเกษตรอยา่งครบวงจร  
ผลติผลการเกษตรและเลีย้งสตัว์ท่ีได้จากชาวมองโกลมีปริมาณมาก สร้างรายได้มหาศาลแก่ชมุชน
และประเทศจีนโดยรวม 

 ผลจากการพฒันาประเทศ และความร่วมมือของชนชาวมองโกล ปัจจบุนัเศรษฐกิจใน
ชมุชนมองโกลพฒันาไปมาก รัฐบาลสนบัสนนุการสร้างโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่มากมาย 
เช่น  โรงงานเหมืองแร่ โรงงานโลหะหนกั โรงกําเนิดไฟฟ้า โรงงานเคมีภณัฑ์  โรงงานผลติวสัดุ
ก่อสร้าง โรงงานทอผ้า โรงงานผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โรงงานนํา้ตาล  โรงงานยาง  โรงงานกระดาษ
โรงงานผลติยา เป็นต้น สง่ผลให้มองโกลเลียในเป็นเมืองอตุสาหกรรมครบวงจรท่ีมีความสมบรูณ์
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มากท่ีสดุ ชมุชนมองโกลในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ก็กําลงัพฒันาไปสูค่วามเป็นเมืองอตุสาหกรรมครบวงจร
อยา่งไมห่ยดุยัง้เช่นเดียวกนั โดยรัฐบาลสนบัสนนุให้มีการสร้างโรงงานผลติข้าวของเคร่ืองใช้ใน
ชีวิตประจําวนั เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของชมุชนมองโกลเอง และตอบสนองตอ่ความ
ต้องการของชนในประเทศอีกด้วย 

 ด้านวทิยาการทางการแพทย์แผนโบราณของชาวมองโกลก็มีความพิเศษและโดดเดน่ อนั
เป็นภมูิปัญญาท่ีก่อกําเนิดขึน้จากการตกผลกึทางความรู้ท่ีได้มาจากการตอ่สู้กบัโรคภยัธรรมชาต ิ
และการซมึซบัรับเอาวิทยาการทางการแพทย์จากชาวฮัน่และทิเบตผนวกเข้าด้วยกนั  ในอดีตก่อน
การก่อตัง้ชาตมิองโกล  ชาวมองโกลก็มีการสืบทอดวิธีการรักษาและตํารับยาอยูแ่ล้ว เช่น  การด่ืม
นมม้าเพ่ือรักษาโรค การใช้เหลก็เผาไฟรักษาบาดแผล เป็นต้น การแพทย์แผนมองโกลพฒันาขึน้
เป็นรูปร่างชดัเจน ถงึขัน้มีการก่อตัง้โรงพยาบาลและหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบด้านการรักษาพยาบาล
ขึน้มาตัง้แตส่มยัหยวนแล้ว และพฒันาขึน้อยา่งสมบรูณ์ในสมยัหมงิและชิง  มีการเขียนตํารา
การแพทย์ และตํารายาตามหลกัการแพทย์แผนมองโกลขึน้ เชน่ เร่ือง《蒙药正典》 Ménɡ yà

o zhènɡdiǎn “ตํารับยามองโกล” เร่ือง《饮膳正要》Yǐnshàn zhènɡyào “อาหารการกิน”   
เร่ือง 《蒙医药选编》 Ménɡ yī yào xuǎnbiān   “ตําราแพทย์และยามองโกล” การแพทย์
แผนมองโกลไมเ่พียงแตใ่ห้ความสําคญักบัตํารับยาและวธีิการรักษา แตใ่ห้คํานงึถึงอาหาร การ
บํารุงและการป้องกนัโรคด้วย นบัเป็นคณุประโยชน์ใหญ่หลวงแก่วงการสาธารณสขุของประเทศ
จีนจวบจนปัจจบุนั 

 ปัจจบุนั เขตปกครองตนเองมองโกลได้พฒันาวิทยาการด้านตา่งๆอยา่งทนัสมยัและ
รุดหน้า โดยเฉพาะอยา่งยิง่การให้ความสําคญักบัการพฒันาด้านการศกึษา  โดยในปัจจบุนัมีการ
ก่อตัง้โรงเรียนประถมกวา่ 2 หม่ืนแห่ง โรงเรียนมธัยม 5 พนักวา่แห่ง วทิยาลยัการอาชีพกวา่ 80 
แห่ง และมหาวิทยาลยั 15 แห่ง มีการสร้างสถานีวทิยโุทรทศัน์เผยแพร่ขา่วสารความรู้เพ่ือพฒันา
คณุภาพชีวิตความเป็นอยูข่องชาวมองโกล มีการก่อตัง้ห้องสมดุ พิพิธภณัฑ์ เพ่ือการศกึษาวิจยั
ด้านภาษามองโกลอนัถือเป็นงานหลกัท่ีชาวมองโกลให้ความสําคญั ในอนัท่ีจะเป็นรากฐานในการ
พฒันาด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสขุภาพ ในขณะเดียวกนัก็ยงัสามารถรักษาขนบธรรมเนียม 
วฒันธรรมดัง้เดมิให้คงอยูด้่วย 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

 ด้านขนบธรรมเนียมตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น การดํารงชีวติ อาหารการกิน ท่ีอยูอ่าศยั การ
แตง่งาน การแตง่กาย พิธีการตา่งๆ ล้วนมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  การแตง่กายของชาวมองโกล ชาย
หญิงสวมชดุคลมุยาว แขนยาวและกว้าง  รัดด้วยสายรัดเอว สวมรองเท้าบู้ทท่ีเย็บจากหนงัสตัว์  
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ชายสวมหมวกสีนํา้เงิน  ดํา  นํา้ตา ล หรือโพกศีรษะด้วยผ้าสีแดงหรือเหลือ ง   หญิงสวมหมวกคร
ศีรษะ มีพูร่ะย้า  หมวกท่ีคลมุเป็นสีแดงและนํา้เงิน   ด้านอาหารการกิน  ชาวมองโกลท่ีอาศยัอยูใ่
บริเวณพืน้ท่ีเลีย้งสตัว์บริโภคเนือ้และนมท่ีได้จากแกะและววัเป็นหลกั  สว่นชาวมองโกลท่ีอาศยัอยู่
ในบริเวณพืน้ท่ีเกษตรบริโภคเนือ้ นมสตัว์และผกัเป็นอาหารหลกั  ด้านท่ีพกัอาศยั ชาวมองโกลพกั
อาศยัอยูใ่นกระโจมทรงกลม มีฝาบ้านล้อมรอบซึง่ก่อขึน้อยา่งงา่ย ๆ เพ่ือสะดวกตอ่การอพยพ
โยกย้าย อนัเป็นผลพวงทางวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้จากการดํารงชีวิตเลีย้งสตัว์เร่ร่อนมาแตอ่ดีตนัน่เอง 
ภายนอกคลมุด้วยผ้าสกัหลาด ปัจจบุนัชาวมองโกลดํารงชีวิตเป็นหลกัแหลง่ สร้างบ้านเรือนด้วย
อิฐและไม้ แตย่งัคงรักษารูปร่างท่ีเป็นเอกลกัษณ์ดัง้เดมิไว้ อีกอยา่งหนึง่ท่ีชาวมองโกลยงัคงรักษา
วฒันธรรมดัง้เดมิไว้คือ การข่ีม้า ไมว่า่เดนิทางใกล้ไกล ชาวมองโกลจะใช้ม้าเป็นพาหนะคูก่าย
เสมอ 

 ครอบครัวชาวมองโกลอาศยัอยูเ่ป็นครอบครัวเด่ียวท่ีประกอบด้วย พอ่ แม ่ และลกูท่ียงัไม่
แตง่งาน  ลกูท่ีแตง่งานแล้วจะแยกไปตัง้ครอบครัวใหมข่องตนเอง พอ่แมจ่ะสืบทอดมรดกให้กบัลกู
คนเลก็ ในอดีตการแตง่งานเป็นแบบสามีภรรยาเดียว ไมแ่ตง่งานกบัคนในสายตระกลูเดียวกนั การ
แตง่งานพอ่แมเ่ป็นผู้จดัการให้  แตบ่างพืน้ท่ีมีการแตง่งานแบบพ่ีชายน้องชายมีภรรยาคนเดียวกนั  
สถานภาพทางสงัคมของผู้หญิงถกูกดข่ี  ปัจจบุนัหนุ่มสาวมีอิสระในการเลือกคูค่รอง และเข้มงวด
กบัการแตง่งานแบบสามีภรรยาเดียว สถานภาพชายหญิงมีความเทา่เทียมกนั   

พิธีศพของชาวมองโกลมีการฝัง การเผา และการทิง้ไว้บนหบุเขาหา่งไกลให้ยอ่ยสลายไป
ตามธรรมชาต ิ 

 นบัตัง้แตก่ารก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นต้นมา ชาวมองโกลดํารงชีวติอยูอ่ยา่ง
ปกตสิขุด้วยวฒันธรรมท่ีสืบทอดมาแตบ่รรพบรุุษ และมีสขุภาพดีด้วยภมูิปัญญาการแพทย์ของตน 
ผสมผสานกบัความเจริญในยคุปัจจบุนั ทําให้ชาวมองโกลมีสภาพชีวติความเป็นอยูท่ี่สงบสขุ  ชาว
มองโกลเป็นมติรตอ่แขกผู้มาเยือน จริงใจและซ่ือสตัย์ จนได้รับขนานนามวา่เป็นชนเผา่พ่ีเผา่น้อง 
วฒันธรรมดัง้เดมิท่ีไมส่ง่ผลดีตอ่การพฒันา คอ่ยๆสญูหายไป และรับเอาวฒันธรรมอนัดีของชมุชน
รอบข้างผสมผสานกบัวฒันธรรมของตนได้อยา่งกลมกลืน เชน่ พิธีบชูาเทพเจ้าท่ีจดัขึน้อยา่ง
ยิ่งใหญ่ในเดือนกรกฎาคม ปรับเปล่ียนมาเป็นกิจกรรมเฉลมิฉลองการเก็บเก่ียว มีกิจกรรมร่ืนเริง
ตา่งๆ มากมาย เชน่  การแขง่ม้า ยงิธน ูมวยปลํา้ เป็นต้น  
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34. 苗族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าเหมียว Miao ethnic minority group 
 

  
รป ู 42 รป ู 7 

 
ถิ่นที่อย่ ู

 ชาวเหมียว (หรือชาวแม้ว) มีถ่ินฐานอยูใ่นเมืองและมณฑลตา่งๆในประเทศจีนหลายแหง่ 
เช่น  กุ้ยโจว(贵州 Guìzhōu) หหูนาน (湖南 Húnán) ยนูนาน (云南 Yúnnán) ซื่อชวน (四川  

Sìchuān) กวา่งซี(广西 Guǎnɡxī) หเูป่ย(湖北 Húběi)  ห่ายหนาน(海南 Hǎinán) ถ่ินท่ีมีชาว
เหมียวรวมตวักนัอยูม่ากท่ีสดุคือ บริเวณรอยตอ่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองเฉียนตงกบั
เมืองเซียงเอ้อ โดยเฉพาะท่ีเมืองเซียงซี(湘西 Xiānɡxī)มีมากท่ีสดุ นอกจากนีย้งัมีชาวเหมียว
กลุม่เลก็ๆกระจดักระจายอยูต่ามหบุเขาเหมียวในมณฑลกวา่งซี บริเวณรอยตอ่ของเมืองเตียน
เฉียนกุ้ย(滇黔桂 Diānqiánɡuì) กบัชวนเฉียนเตียน(川黔滇 Chuānqiándiān) จากการ
สํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่เหมียว มีจํานวนประชากร
ทัง้สิน้ 8,940,116 คน 

 
ภาษา 

ชาวเหมียว พดูภาษาเหมียว จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต สาขาภาษาเหมียว-เหยา(แม้ว-
เย้า)1 แขนงภาษาเหมียว  

                                                 
1
 นกัภาษาศาสตร์ตะวนัตก เชน่ เบเนดิค (Benedict,1972)  กนัไว้นอกภาษาตระกลูจีน-ทิเบต โดยแยกเป็นตระกลูม้ง-เย้า   
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ตัง้แตอ่ดีตชาวเหมียวอพยพย้ายถ่ินท่ีอยูห่ลายตอ่หลายครัง้  ชมุชนชาวเหมียวจงึกระ
จดัการจายไปมาก เม่ือแยกกนัอยูเ่ป็นเวลานาน ทําให้ภาษาท่ีใช้มีความแตกตา่งกนั ปัจจบุนั
ภาษาเหมียวแบง่ได้ 3 สําเนียงคือ สําเนียงเซยีงซีตะวนัออก(湘西 Xiānɡxī) สําเนียงเฉียนตง
กลาง (黔东 Qiándōnɡ) และสําเนียงชวนเฉียนเตียนตะวนัตก(川黔滇 Chuānqiándiān)   
สําเนียงชวนเฉียนเตียนตะวนัตกนีย้งัแบง่ออกได้อีก 7 สําเนียงยอ่ย ชาวเหมียวท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
ชมุชนกลุม่น้อยอ่ืน บางท่ีพดูภาษาของชนกลุม่ท่ีใหญ่กวา่ เชน่ ภาษาจีน ภาษาต้ง ภาษาจ้วง มี
การขดุค้นทางโบราณคดีท่ีเป็นชมุชนโบราณของเผา่เหมียว พบศลิาจารึกท่ีคาดวา่จะเป็นอกัษร
ของชาวเหมียว แตไ่มมี่การสืบทอดและสญูหายไป กระทัง่ปี 1956 รัฐบาลจีนได้ประดษิฐ์อกัษร
สําหรับชนเผา่เหมียวขึน้โดยใช้อกัษรลาตนิ และใช้อยา่งกว้างขวางจนปัจจบุนั 
 

ประวัตศิาสตร์ 
ประวตัศิาสตร์การตัง้ถ่ินฐานของชนชาวเหมียวมีมานานหลายพนัปี จากหลกัฐานทาง

ประวตัศิาสตร์ สืบย้อนไปเม่ือส่ีพนัปีก่อน ในบนัทกึเอกสารโบราณมีการกลา่วถงึชนเผา่กลุม่เลก็
กลุม่น้อยท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณท่ีราบลุม่แมนํ่า้ฮวงโหและแมนํ่า้แยงซีเกีย ง รวมเรียกชนเผ่าเหลา่นีว้่า 
“หนานหมาน” (南蛮Nánmán) ในจํานวนนีมี้ชนชาวเหมียวรวมอยูด้่วย  นกัวิชาการบางทา่นให้
ความเห็นวา่ช่ือ “ชือโหยว” (蚩尤 Chīyóu) ท่ีปรากฏในนิทานปรัมปราโบราณท่ีชาวเหมียวให้
ความเคารพบชูานัน้ มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบับรรพบรุุษของชาวเหมียว บางทา่นให้ความเห็นวา่
เหมียวสามฝ่ายท่ีกลา่วถึงในสมยัโบราณเป็นบรรพบรุุษของชาวเหมียวในปัจจบุนั บ้างเช่ือวา่ชาว
เหมียวในปัจจบุนัสืบเชือ้สายมาจากชาว “เหมา” (髳  Máo) ในสมยัอินโจว(殷周 Yīnzhōu)  
อยา่งไรก็ตามปัจจบุนัยงัไมมี่ข้อสรุปแน่ชดัเก่ียวกบักําเนิดท่ีมาของชนชาวเหมียว แตห่ลกัฐานท่ี
เพียงพอท่ีจะสรุปได้ในขณะนีก็้คือ เม่ือสองพนักวา่ปีก่อน ในสมยัฉินฮัน่ (秦汉时代 Qín Hàn 

shídài)  ชาวเหมียวตัง้ถ่ินฐานเป็นชมุชนขึน้แล้วในบริเวณพืน้ท่ีท่ีเป็นเมืองเซียงซี  (湘西 Xiānɡ

xī) และเมืองเฉียนตง (黔东Qiándōnɡ) ในปัจจบุนั  ในอดีตเรียกช่ือวา่บริเวณ อูซ่ี (五溪 Wǔxī) 
ในบริเวณดงักลา่วมีชนกลุม่น้อยอาศยัอยูร่วมกนัมากมาย รวมเรียกช่ือวา่ อูซ่หีมาน(五溪蛮 Wǔxī

mán) หรืออูห่ลงิหมาน(武陵蛮  Wǔlínɡ mán)  จากนัน้ชนกลุม่น้อยเหลา่นีก้ระจดักระจายอพยพ
ไปทางตะวนัตก และตัง้ถ่ินฐานมาจนปัจจบุนั   

ด้านเศรษฐกิจและสงัคมของชาวเหมียว สงัคมชาวเหมียวเป็นแบบสงัคมบพุกาลมาช้า
นาน จนถงึสมยัถงัและซง่  เร่ิมเข้าสูก่ารมีชนชัน้ทางสงัคม และด้วยอิทธิพลทางเศรษฐกิจของ
ระบบสงัคมศกัดนิาของชาวฮัน่ ผลกัดนัให้เกิดระบบเศรษฐกิจสงัคมแบบเจ้าศกัดนิาขึน้ในชมุชน
ชาวเหมียว ในเวลานีก้ารเกษตรและงานหตัถกรรมพฒันาขึน้มาก เกิดมีการซือ้ขายแลกเปล่ียน
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สนิค้ากนัขึน้ เร่ิมมีการกําหนดเวลาท่ีแนน่อนท่ีชาวเหมียวและชาวฮัน่จะมาแลกเปล่ียนสนิค้า
ระหวา่งกนั ในรูปแบบของ “ตลาดนดั”  

ในสมยัหยวน ระบบสงัคมแบบเจ้าศกัดนิาพฒันาและชดัเจนขึน้เร่ือยๆ   จนถึงสมยัหมงิ
สงัคมชาวเหมียวเป็นแบบเจ้าศกัดนิาอยา่งชดัเจนถงึจดุสงูสดุ จากนัน้ก็เร่ิมเข้าสูก่ารลม่สลาย 
ตอ่มาระบบการถือครองกรรมสทิธิท่ีดนิเร่ิมก่อตวัขึน้ ในสมยัหมงิเร่ิม์ ดําเนินนโยบายการรวบรวม
ท่ีดนิกลบัคืน โดยดําเนินการในเขตมณฑลหหูนาน (湖南 Húnán) ซึง่ครอบคลมุไปถึงถ่ินท่ีอยูข่อง
ชมุชนชาวเหมียวด้วย ทําให้ระบบเศรษฐกิจแบบการถือครองกรรมสทิธิท่ีดนิพฒันาไปอยา่ง์

ราบร่ืน  การรวบรวมท่ีดนิกลบัคืนของจกัรพรรดคิงัซีและยงเจิง้ในสมยัราชวงศ์ชิงนํามาซึง่การลม่
สลายของระบบเจ้าศกัดนิา และก่อเกิดระบบการถือครองกรรมสทิธิท่ีดนิขึน้  หลงัสงครามฝ่ินในปี ์

1840 ระบบสงัคมเศรษฐกิจแบบเจ้ากรรมสทิธิท่ีดนิยงัคงเดนิหน้าพฒันาตอ่ไป  จนปลายศตวรรษ์

ท่ี 19  อํานาจของระบบจกัรวรรดนิิยมแผข่ยายเข้าสูช่มุชนชาวเหมียว      ระบบเศรษฐกิจสงัคม
ของชาวเหมียวจงึเปลีย่นไปเป็นแบบกึ่งอาณานิคมกึง่ศกัดนิา  

หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระบบสงัคมชาวเหมียวเปล่ียนแปลงไปสูร่ะบอบ
ประชาธิปไตย และพฒันาเข้าสูร่ะบบสงัคมนิยมในเวลาตอ่มา  ก่อเกิดนโยบายการปกครอง
ตนเองของชนกลุม่น้อยขึน้ นบัแตปี่ 1951 เป็นต้นมา เร่ิมมีการก่อตัง้เขตปกครองตนเองและ
อําเภอปกครองตนเองเผา่เหมียวขึน้หลายแห่ง  จนปัจจบุนัชาวเหมียวมีสทิธิและมีสว่นร่วมในการ
ปกครอง ตลอดจนพฒันาระบบสงัคมเศรษฐกิจของตนให้เจริญรุดหน้าทดัเทียมกบัชนชาวจีน
ทัว่ไป    

ภายใต้การสนบัสนนุของรัฐบาล และการร่วมแรงร่วมใจของชาวเหมียว ทําให้เศรษฐกิจ 
สงัคม การศกึษา วฒันธรรม อนามยัของชาวเหมียวพฒันาไปในทางท่ีดีขึน้มาก มีการก่อตัง้
โรงงานอตุสาหกรรมขึน้มากมาย จนเกิดเป็นเมืองอตุสาหกรรมขึน้อยา่งเมืองขายหล่ี (凯 里     

Kǎilǐ)  จ๋ีโสว่ (吉首 Jíshǒu) สว่นด้านการเกษตรมีการใช้เคร่ืองจกัรกลมากขึน้ ทําให้ผลผลติท่ี
ได้มีปริมาณเพิ่มมากขึน้ ชมุชนชาวเหมียวไมว่า่ใกล้ไกลเพียงใด มีการพฒันาระบบไฟฟ้า และ
การจราจรเข้าถึงทกุแหง่หน นําความเจริญเข้าสูช่มุชนอยา่งถ้วนทัว่  ท่ีสําคญัมีการสร้างทางรถไฟ
เข้าไปถงึชมุชนชาวเหมียว เช่น ทางรถไฟสายกุ้ยคนุ (贵昆 Guìkūn)  เซียงเฉียน(湘黔 Xiānɡ

qián)  จือหลิว่(枝柳 Zhīliǔ) เฉียนกุ้ย(黔桂 Qiánɡuì) เป็นต้น เป็นเส้นทางเช่ือมตอ่ความ
เจริญจากภายนอกเข้าสูช่มุชนชาวเหมียว ในขณะเดียวกนัก็เป็นหนทางท่ีชาวเหมียวมีโอกาส
ตดิตอ่กบัชมุชนภายนอกอยา่งสะดวกสบาย   

ชาวเหมียวให้ความสําคญักบัการศกึษา นอกจากจะก่อตัง้โรงเรียนตัง้แตป่ระถมจนถึง
มธัยมปลายแล้ว ยงัก่อตัง้มหาวิทยาลยัขึน้เพ่ือผลติบณัฑิตชาวเหมียวให้มีความรู้ด้านวชิาชีพครู 
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แพทย์ ประวตัศิาสตร์ วรรณคดี ศลิปะ เทคโนโลยี เพ่ือให้เป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาชมุชน  
นอกจากนีมี้การก่อตัง้โรงพยาบาล สถานีอนามยัเพ่ือดแูลด้านสขุภาพและรักษาโรค โรคระบาด
ร้ายแรงตา่งๆ ในอดีตหมดไป  การประกอบอาชีพของชาวเหมียวหลากหลายขึน้ไมว่า่จะเป็น 
การเกษตร ป่าไม้ ประมง เลีย้งสตัว์  ทําให้ครอบครัวและชมุชนมีรายได้ สง่ผลให้ชาวเหมียวใน
ปัจจบุนัมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้  

 

ศิลปวัฒนธรรม 
ด้านศลิปวฒันธรรม ด้วยอารยธรรมท่ียาวนาน ก่อเกิดวฒันธรรมท่ีงดงามและหลากหลาย

สืบทอดมาแตบ่รรพบรุุษรุ่นสูรุ่่น  วรรณกรรมพืน้บ้านท่ีสําคญัได้แก่ เพลงกลอน ตํานาน นิทาน
พืน้บ้าน เลา่สืบตอ่เป็นวรรณกรรมมขุปาฐะตกทอดจนถึงปัจจบุนั   ฉนัทลกัษณ์กลอนเพลงชาว
เหมียวเป็นแบบกลอนห้า  กลอนเจ็ด และกลอนอิสระ  สว่นใหญ่เน้นเร่ืองของจงัหวะ แตไ่มเ่น้นการ
สมัผสั  ทว่งทํานองเพลงเรียบง่ายไมซ่บัซ้อน จงัหวะก็ไมเ่ข้มงวดมากนกั  ความสัน้ยาวของเพลงไม่
แน่นอน  เพลงของชาวเหมียวแบง่ได้เป็น เพลงโบราณ  เพลงธรรมชาต ิ เพลงมนตรา เพลงงาน 
เพลงวนเวียน เพลงรัก และเพลงเดก็ เชน่ เพลงช่ือ 《老人开天地》Lǎorén kāi tiāndì  “ผู้
เฒา่เบกิพิภพ”  เพลงช่ือ《九十九个太阳和九十九个月亮》Jiǔ shí jiǔ ɡè tàiyánɡ 

hé jiǔ shí jiǔ ɡè yuèliɑnɡ “เก้าสบิเก้าตะวนักบัเก้าสบิเก้าจนัทรา”  บทเพลงเหลา่นีไ้ม่
เพียงแตส่ะท้อนสภาพชีวิตของชาวเหมียวท่ีต้องตอ่สู้และผกูพนัอยูก่บัธรรมชาต ิแตย่งัเป็นหลกัฐาน
ในการศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์และเร่ืองราวของชนชาวเหมียวได้เป็นอยา่งดี 

ชาวเหมียวรักการร้องรําทําเพลงเป็นชีวิตจิตใจ  บทเพลง ดนตรี และละครเหมียวมี
วิวฒันาการและสืบทอดกนัมาช้านาน  ทํานองเพลงเกร็ดตา่งๆ ถกูนํามาแตง่เป็นเพลงประกอบ
ระบําท่ีประดษิฐ์ขึน้ใหมม่ากมาย  เคร่ืองดนตรีเหมียวหลกั ๆ เป็นจําพวกเคร่ืองตีและเคร่ืองสาย มี
กลองไม้ กลองหนงั และกลองโลหะ  นอกจากนีย้งัมีเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่า เช่น  ขลุย่ ป่ี
นํา้เต้า และป่ีหลายขนาดท่ีชาวเหมียวประดษิฐ์ขึน้จากวสัดธุรรมชาติ  มีการเป่าเพลงใบไม้  และพิ
ปากเป่า  ระบําเหมียวท่ีสําคญัมีระบําขลุย่นํา้เต้า  ระบําเก้าอี ้  ระบําลิงตีกลอง เป็นต้น เสียงดนตร
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวเหมียวคือป่ีนํา้เต้า  ทัง้ระบํางดงามร่ืนเริง  ดนตรีไพเราะมีเอกลกัษณ์ของช
เผา่   เป็นท่ีช่ืนชอบของผู้คนทัว่ไป 

งานหตัถกรรมชาวเหมียวก็เป็นศลิปะประจําเผา่อีกอยา่งท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่ เชน่  งานปักผ้า 
ทอผ้า ย้อมผ้า ตดักระดาษและเคร่ืองประดบัตา่งๆ สืบทอดกนัมานานหลายชัว่อายคุน จนถึงยคุ
ปลดปลอ่ย มีพฒันาการถึงขัน้สามารถย้อมลวดลายรูปภาพได้แล้ว  ผลติภณัฑ์หตัถกรรมของชาว
เหมียวเป็นสนิค้าสง่ออกทัง้ในและตา่งประเทศสร้างรายได้อยา่งงดงาม  งานหตัถกรรมท่ีเป็น
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เอกลกัษณ์โดดเดน่อีกอยา่งของชาวเหมียวคือการทําเคร่ืองประดบัเงิน ชาวเหมียวนิยมประดบั
ประดาเสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่กายและตามร่างกายด้วยเคร่ืองเงิน ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองประดบัศีรษะเงิน 
สร้อยพวงระย้า กําไล ชดุเสือ้ผ้าเงิน เป็นต้น ล้วนมีแบบและลวดลายท่ีสวยงามและดสูงูสง่  

ภมูิปัญญาด้านการแพทย์ของชาวเหมียวท่ีสัง่สมมาแตบ่รรพบรุุษรุ่นตอ่รุ่น ได้รับการ
ยอมรับจากวงการแพทย์แผนปัจจบุนั ตําราการแพทย์ของชาวเหมียวแบง่โรคในร่างกายมนษุย์เป็น 
36 ชนิด โรคภายนอก 72 โรค มีวิธีรักษา 20 วิธี ตําราแพทย์แผนเหมียวท่ีเป็นท่ียอมรับอยา่ง
กว้างขวาง เชน่  ตําราช่ือ《苗医验方》Miáo yīyàn fānɡ “ตําราตรวจรักษาแผนเหมียว” 
เป็นตําราการแพทย์ท่ีเขียนโดย สือฉ่ีกุ้ย (石启贵 Shí Qǐɡuì) ตําราช่ือ《苗族药物集》       

Miáo Zú yàowù jí “รวมตํารายาแผนเหมียว” ของผู้ เขียน ลูเ่คอหมิ่น (陆科闵 Lù Kēmǐn)  
ปลายศตวรรษท่ี 19 ววิฒันาการทางการแพทย์แผนเหมียวพฒันาถึงขัน้สามารถรักษาด้วยการ
ผา่ตดัได้แล้ว นอกจากนีย้งัมีตํารายารักษาอาการกระดกูหกั พษิง ู พษิธน ู การรักษาบาดแผลด้วย
สมนุไพร ผลการรักษาหายขาดและรวดเร็ว เป็นท่ียอมรับไปทัว่  

สถาปัตยกรรม สิง่ปลกูสร้าง บ้านเรือนของชาวเหมียวแตกตา่งกนัในแตล่ะท้องท่ี  ชาว
เหมียวท่ีเมืองเฉียนตงและเฉียนหนานก่อสร้างบ้านด้วยไม้  บ้างสร้างเป็นบ้านชัน้เดียว บ้างสร้าง
เป็นบ้านสองชัน้ หรือใต้ถนุสงู  หลงัคาเป็นแบบจัว่สองหน้า บ้างมงุด้วยกระเบือ้ง บ้างมงุด้วยหญ้า
มดัเป็นตบั  บนหลงัคาเป็นท่ีตากพืชและอาหารแห้ง ใต้ถนุเป็นท่ีเก็บสิง่ของตา่งๆ และใช้เป็นคอก
สตัว์  ในสมยัก่อนท่ีประชาชนมีกรรมสทิธิในท่ีดนิเป็นของตนเอง ชาว์ เหมียวสร้างบ้านแบบมีรัว้
บ้าน  ก่อด้วยอิฐหรือหิน  ชาวเหมียวท่ีบริเวณเมืองเหวนิซานของมณฑลยนูนานใช้ไม้ไผส่านถ่ี ๆ 
แล้วฉาบด้วยโคลนก่อเป็นกําแพงรัว้  ตวัฝาบ้านก็ใช้วธีิเดียวกนั แล้วมงุหลงัคาด้วยหญ้าแห้งมดั
เป็นตบั แบง่เป็นสองห้อง ใช้เป็นท่ีพกัอาศยัและคอกสตัว์        สว่นชาวเหมียวท่ีเมืองจาวทง (昭
通 Zhāo tōnɡ) สร้างบ้านโดยใช้ท่อนไม้ขดักนัเป็นกระโจม แล้วมงุด้วยหญ้าแห้ง กําแพงทําด้วย
ไม้สานแล้วฉาบด้วยโคลน ชาวเหมียวท่ีเกาะ ห่ายหนานสร้างบ้านลกัษณะเป็นห้องแถวทรงยาว 
แบง่เป็นสามห้อง มีชายคาบ้านยาวใช้เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 

เอกลกัษณ์โดดเดน่ของชาวเหมียวท่ีไมว่า่ผู้ใดพบเห็นก็รู้ได้ทนัทีวา่มิใชช่นเผา่ใดไหนเลย 
คือ เคร่ืองแตง่กาย  ชายชาวเหมียวสวมเสือ้ผ้าป่านปักลวยลายงดงาม มีผ้าคลมุบา่ท่ีเป็นผ้า
สกัหลาดขนแกะปักลาย นอกจากนีใ้นหลายๆพืน้ท่ีการแตง่กายอาจแตกตา่งกนัไปบ้าง บ้างสวม
เสือ้ผา่อกลําตวัสัน้  สวมกางเกงขายาว รัดเอวด้วยผ้าหรือเข็มขดัขนาดใหญ่  พนัศีรษะด้วยผ้าสีนํ ้
เงิน  ในฤดหูนาวพนัรอบขาด้วยผ้าหรือเชือกรัดแข้ง  ในสมยัโบราณ ชายชาวเหมียวไว้ผมยาว  
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เกล้าเป็นมวยไว้กลางศีรษะเสียบด้วยป่ินไม้หรือเหลก็ ใสตุ่้มหทูัง้สองข้าง สวมกําไลข้อมือ  บางท่ี
ปลอ่ยยาวลงมาแล้วถกัเปีย  แตน่บัตัง้แตป่ลายสมยัชิงเป็นต้นมาชายชาวเหมียวไมเ่กล้าผมอยา่ง
สมยัก่อน แตนิ่ยมปลอ่ยยาวลงมาแล้วถกัเปียทัง้สองข้างมากกวา่  สว่นการแตง่กายของสตรี
เหมียวในแตล่ะท้องท่ีแตกตา่งกนัมากเป็นสบิๆ แบบ   แตส่ว่นใหญ่สวมเสือ้ผา่อก ปกใหญ่ ลําตวั
สัน้ สวมกระโปรงจีบรอบ บ้างยาวกรอมส้น บ้างสัน้ถงึโคนต้นขา บางท้องท่ีสวมกางเกงขายาว
และกว้าง และปักลวดลายดอกไม้ขนาดใหญ่  โพกศีรษะด้วยผ้าลายตาราง สวมตุ้มห ูหว่งคล้อง
คอ และกําไลเงิน  เคร่ืองประดบัศีรษะของสตรีชาวเหมียวมีรูปแบบหลากหลายมาก  บ้างมวยผม
ทรงกลม ทรงแหลม ไว้กลางศีรษะแล้วประดบัประดาด้วยเคร่ืองประดบัเงิน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ชาวเหมียวท่ีเฉียนตง เฉียนหนาน ครอบศีรษะด้วยหมวกเงิน มียอดปลายแปลมงอโค้งขึน้ด้านบน
คล้ายกบัเขาววั ชดุเสือ้ผ้าก็ประดบัประดาด้วยเคร่ืองเงินจนเตม็ตวัเรียกกนัวา่ ชดุเงิน (银衣 yí

nyī) นบัเป็นเคร่ืองแตง่กายท่ีทรงคณุคา่ยิง่นกั 
เร่ืองอาหารการกิน  ชาวเหมียวท่ีเมืองเฉียนตง(黔东Qiándōnɡ) เฉียนหนาน (黔南     

Qiánnán) เซียงซี (湘西Xiānɡxī) ห่ายหนาน (海南 Hǎinán) และท่ีกวา่งซี (广西Guǎnɡxī) 
กินข้าวเป็นอาหารหลกั นอกจากนีย้งัมีข้าวโพดและมนัเป็นอาหารเสริม สว่นชาวเหมียวในบริเวณ
เมืองเฉียนซี (黔西Qiánxī) เฉียนเป่ย (黔北Qiánběi) ชวนหนาน (川南Chuānnán) เตียนตง   
(滇东Diāndōnɡ) เตียนเป่ย(滇北  Diānběi) กินข้าวโพด มนัฝร่ัง ข้าวโอ๊ตเป็นอาหารหลกั 
อาหารพิเศษของชาวเหมียวคือผกัดอง วธีิทําคือเอาข้าวเหนียวคลกุกบัผกัหมกัไว้ในโอง่ปิดฝาสนิท 
เก็บไว้ประมาณ 2 เดือนก็นําออกมาประกอบอาหารได้  ชาวเหมียวชอบการด่ืมสรุาสงัสรรค์เฮฮา  
ไมว่า่จะเป็นเทศกาล งานพธีิการใดๆ หรือมีแขกมาเยือน ชาวเหมียวจะใช้สรุาต้อนรับแขกด้วย
ความยนิดี 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

วฒันธรรมการแตง่งานของชาวเหมียวยดึถือการมีสามีภรรยาเดียว  การสืบทอดมรดก
ยดึถือสายเลือดสายตรงเพศชายเป็นหลกั  ในขณะเดียวกนัเพศหญิงก็มีสทิธิและสถานภาพใน
ครอบครัวเช่นกนั  ลกูคนเลก็มีหน้าท่ีเลีย้งดพูอ่แมย่ามแก่เฒา่ ชาวเหมียวตัง้ช่ือลกูชายโดยใช้
คําศพัท์ท่ีเป็นช่ือพอ่เป็นคําหลงัของช่ือลกูคล้องตอ่กนัเป็นลกูโซ ่  เป็นช่ือท่ีระบกุารสืบเชือ้สาย แต่
การเรียกขานกนัตามปกตจิะเรียกเฉพาะช่ือเจ้าตวัเท่านัน้  นอกจากนีย้งัรับอิทธิพลของชาวฮัน่ใน
การตัง้ช่ือ โดยกําหนดคําท่ีระบถุึงคนในรุ่นเดียวกนั จะใช้คําเดียวกนัเป็นสว่นประกอบของช่ือ  

ในงานเทศกาลร่ืนเริงตา่งๆ หนุม่สาวชาวเหมียวมีโอกาสพบปะและเลือกคูรั่กคูค่รองของ
ตน แตบ่างท้องท่ีก็มีการแตง่งานแบบคลมุถงุชนท่ีพอ่แมเ่ป็นฝ่ายเลือกคูค่รองให้  โดยผู้ใหญ่จะ
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จบัคูต่ามท่ีเห็นวา่เหมาะสมกนัทัง้ฐานะ ครอบครัว วงศ์ตระกลู  หลงัแตง่งานเจ้าสาวชาวเหมียวจะ
ไมย้่ายไปอยูบ้่านเจ้าบา่ว โดยเฉพาะท่ีเมืองเฉียนซียงัคงรักษาขนบธรรมเนียมแบบดัง้เดมินีอ้ยู ่ ใน
บางท้องท่ียงันิยมขนบธรรมเนียมการแตง่งานแบบ “สองครอบครัวแลกเจ้าสาว” หรือ “การ
แตง่งานกบัทัง้พ่ีสาวน้องสาว” กนัอยู ่

ด้านศาสนาความเช่ือและเทศกาลสําคญั  ชาวเหมียวนบัถือผีและวญิญาณของหม่ืนล้าน
สรรพสิง่ บชูาวิญญาณบรรพบรุุษ นบัถือธรรมชาต ิ เช่ือวา่ทกุสรรพสิง่มีวิญญาณแรงกล้าท่ีมิอาจ
ลว่งเกินได้ ชาวเหมียวจะอธิษฐานอ้อนวอนขอพร รักษาโรค ขอบตุร ขอโชคลาภ การคุ้มครอง และ
ปกปักรักษาจากเทพทัง้มวล  การทําพธีิบชูาเทพเจ้าต้องมีหมอผีประจําเผา่ทําหน้าท่ีเป็นส่ือกลาง
ระหวา่งมนษุย์กบัเทพเจ้า พธีิกรรมบชูาเทพเจ้า ผีและวญิญาณบรรพบรุุษ ซึง่ถือเป็นพิธีท่ียิง่ใหญ่
และศกัดสิทิธิ  พิธีไหว้ผี พธีิไลผี่ พธีิกินววั พิธีกินหม ู พิธีกินผี  พิธีล้มววั์ ์  เป็นต้น ล้วนเป็นพธีิท่ี
ยิ่งใหญ่สําคญัของชาวเหมียว นอกจากนีส้ิง่ของตามธรรมชาต ิ เช่น  ต้นไม้ ก้อนหินรูปร่างแปลก
ประหลาด หรือท่ีมีขนาดใหญ่โต  หรือสิง่ท่ีมนษุย์สร้างขึน้เช่น บอ่นํา้ เก้าอี ้   ล้วนต้องบชูาวิญญา
ของสิง่เหลา่นีท้ัง้สิน้ สิง่ของท่ีใช้บชูา ได้แก่  อาหาร และเคร่ืองด่ืมตา่งๆ เชน่ เหล้า เนือ้ ไก่ เป็ด 
ปลา ข้าวเหนียว เป็นต้น หลงัจากการเผยแผศ่าสนาคริสต์เข้ามา  มีชาวเหมียวบางสว่นหนัมานบั
ถือพระเยซ ู

เทศกาลสําคญัของชาวเหมียวมีมากมาย  ชาวเหมียวในแตล่ะท้องท่ีมีเทศกาลแตกตา่งกนั
ไปบ้าง ชาวเหมียวท่ีเฉียนตง เฉียนหนาน กวา่งซี เฉลมิฉลองวนัปีใหมเ่หมียวในวนัท่ี 1 เดือน 11 
ตรงกบัวนักระตา่ยและวนัววัตามปฏิทินเหมียว มีกิจกรรมร่ืนเริงมากมาย เช่น  แขง่ม้า ลอ่ววั 
ระบําเพลงขลุย่นํา้เต้า  ระบํากลอง  และการเย่ียมเยือนเพ่ือนบ้าน สว่นชาวเหมียวท่ีเมืองกุ้ยหยา
จะมารวมตวักนัท่ีบริเวณใกล้นํา้พใุจกลางเมืองกุ้ยหยางในทกุๆ วนัท่ี 8 เดือน 4 เพ่ือจดังานร่ืนเริง 
เต้นรํา พบปะสงัสรรค์ เพ่ือรําลกึถงึวีรบรุุษในตํานานท่ีช่ือ “ยา่หนู”่ (亚努 Yànǔ) นอกจากนีย้งัมี
เทศกาลสําคญัท่ีชาวเหมียวทัว่ทกุพืน้ท่ีจดังานร่ืนเริงถ้วนหน้า เชน่ เทศกาลเรือมงักร เทศกาล
ภเูขาดอกไม้ (ต้นเดือน 5 ) เทศกาลกินอาหารใหม ่ (เดือน 6 เดือน 7 หลงัการเก็บเก่ียวข้าวใหม)่ 
นอกจากนีย้งัมีเทศกาลท่ีรับอิทธิพลมาจากชาวฮัน่ เชน่  เทศกาลตรุษจีน เทศกาลเชงเม้ง เป็นต้น  
ชาวเหมียวท่ียนูนานยงัมีเทศกาลสําคญัท่ีสืบทอดกนัมาจนปัจจบุนัคือเทศกาลเหยียบดอกไม้ ถือ
เป็นเทศกาลร่ืนเริงท่ีสําคญัของชาวเหมียว จดัขึน้อยา่งยิง่ใหญ่ทกุๆปี 
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35. 仫佬族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าม่หล่าวู   Mulam ethnic minority group 
 

   
รป ู 44 รป ู 45 

 

ถิ่นที่อย่ ู
ชาวมูห่ลา่วเป็นชนเผา่ชาวเขาของจีนท่ีมีจํานวนประชากรไมม่ากนกั เรียกตวัเองวา่ “หลงิ” 

(伶  Línɡ)   บ้างเรียกวา่ “จ่ิน” (谨 Jǐn) ชาวจ้วงเรียกชนกลุม่นีว้า่ “ปู้ จ่ิน” (布谨 Bùjǐn)  ชาว
ฮัน่เรียกช่ือชนกลุม่นีว้า่ “หมหูลาว” (姆佬  M ǔ l ǎ o) หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน
เรียกช่ือชนกลุม่น้อยกลุม่นีอ้ยา่งเป็นทางการวา่ชนเผา่มูห่ลา่ว ประชากรชาวมู-่หลา่วสว่นใหญ่
อาศยัอยูบ่ริเวณอําเภอปกครองตนเองเผา่มูห่ลา่วในเมืองหลวัเฉิง   (罗城 Luóch é n ɡ) ของ
มณฑลกวา่งซี(广西 Guǎnɡxī)  นอกจากนีย้งัมีกระจดักระจายอยูต่ามตําบลอ่ืนๆ  เชน่ ซนิเฉิง     
(忻城 Xīnchénɡ) อ๋ีซาน(宜山 Yíshān) หลิว่เฉิง(柳城 Liǔchénɡ) ตอูาน(都安 Dū’ān)หวน
เจียง(环江 Huánjiānɡ) เหอฉือ(河池 Héchí) เป็นต้น ซึง่อาศยัอยูป่ะปนกบัชนกลุม่น้อยเผา่อ่ืน
ได้แก่ จ้วง(壮 Zhuànɡ) ฮัน่(汉 Hàn) เหยา(瑶 Yáo) เหมียว (苗 Miáo) ต้ง  (侗 Dònɡ) เหมา
หนาน(毛南  Máonán) และสุย่  (水 Shuǐ)   

จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000    ชนกลุม่น้อยเผา่มูห่ลา่ว มี
จํานวนประชากรทัง้สิน้ 207,352 คน 

 
 
 

 



 
 
 

117 

ภาษา 
ชาวมูห่ลา่วพดูภาษามูห่ลา่ว ซึง่เป็นภาษาท่ีมีความใกล้ชิดกบัภาษาเหมาหนาน (毛难语   

Máonányǔ)    ภาษาต้ง(侗语 Dònɡyǔ) และภาษาสุย่(水语 Shuǐyǔ)  ปัจจบุนัชาวมูห่ลา่วสว่น
ใหญ่รู้ภาษาจีนและใช้อกัษรจีน  
 

ประวัตศิาสตร์ 
ชาวมูห่ลา่วมีววิฒันาการมาจากชาวชนเผา่ในอดีตช่ือวา่ ชาวเหลียว (僚人 Liáo rén)   

ในบทประพนัธ์ของฉางฉวี (常璩 Chánɡ Qú) ในสมยัจิน้ (晋 Jìn) เร่ือง “บนัทกึจีนภาคใต้และ
ภาคกลาง” กลา่วถงึชาวเหลียววา่ “ชาวเหลียวดํารงชีวิตและตัง้ถ่ินฐานอยูบ่ริเวณตอนใต้ของ
เทือกเขาหยวนิหลิง่ (云岭 Yúnlǐnɡ) ซึง่อยูใ่นบริเวณท่ีราบสงูหยวนิกุ้ย (云贵 Yúnɡuì)”  
หลงัจากยคุราชวงศ์ถงัและซง่เป็นต้นมา      เอกสารประวตัศิาสตร์ล้วนมีกลา่วถงึชาวเหลียว (僚 

Liáo) หรือชาวหลงิ(伶 Línɡ) ในบนัทกึราชวงศ์ชิงมีกลา่วถงึชาวเหลียวและชาวหลงิวา่ “ชาวหลงิ
มีอีกช่ือวา่ชาวเหลียว ช่ือเรียกพืน้เมืองวา่หมหูลา่ว (姆佬 Mǔlǎo)” นกัวิชาการมีความเห็นวา่ 
ชาวมูห่ลา่วแยกตวัออกมาจากชาวหลงิและชาวเหลียว จากนัน้หลอมรวมและก่อตวักนัเป็นชนเผา่
ใหมใ่นสมยัราชวงศ์ซง่  
 จากบนัทกึทางประวตัศิาสตร์  การจดัการปกครองของจกัรพรรดริาชวงศ์ซง่มีการก่อตัง้ 
เมืองหลนิต้ง(琳洞 Líndònɡ) กุ้ยโจว (桂州 Guìzhōu) รวมเข้าเป็นตําบลหลวัเฉิง (罗城 Luó

chénɡ) จดัอยูใ่นเขตการปกครองของเขตล่ีหรง(隶融 Lìrónɡ)  ตอ่มาจดัอยูใ่นเขตการปกครอง
ของจงัหวดัช่ิงหยว่น(庆远 Qìnɡyuǎn)  ชาวมูห่ลา่วในปลายสมยัหยวนและต้นสมยัหมงิตัง้ถ่ิน
ฐานอยูท่ี่บริเวณตําบลหลวัเฉิง (罗城 Luóchénɡ) ประชาชนอยูภ่ายใต้อํานาจการปกครองของ
ราชสํานกัหมิง  ต้องสง่เคร่ืองบรรณาการและภาษีเป็นพืชธญัญาหารให้แก่ราชสํานกัทกุปี ในสมยั
ราชวงศ์ชิงได้จดัการปกครองในเขตท่ีตัง้ถ่ินฐานของชาวมูห่ลา่ว โดยก่อตัง้ชมุชนเป็น “หล่ี”(里 lǐ) 
ภายใต้หล่ีแบง่เป็นหมูบ้่านยอ่ยๆ ท่ีประกอบด้วยประชากรสบิกวา่หลงัคาเรือน เรียกวา่  “ตง” (冬
dōnɡ) ในแตล่ะตง มีหวัหน้าท่ีเลือกโดยสมาชิกในหมูบ้่าน ทําหน้าท่ีเป็นผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าท่ีเก็บ
รวบรวมภาษีสง่ให้ทางการ  ด้วยความท่ีชาวมูห่ลา่วท่ีเป็นเครือญาตกินัจะตัง้บ้านเรือนอยูใ่กล้ชิด
กนั ดงันัน้ การปกครองท่ียอ่ยลงไปจาก “ตง” ก็คือ “ฝัง” (房 fánɡ) ซึง่ก็หมายถงึสมาชิกในแตล่ะ
ครัวเรือนนัน่เอง  หลงัจากปี  1933 ตามการปกครองของกวอ๋หมินตัง่  แบง่การปกครองเป็นเขต 
ตําบล หมูบ้่าน หวัหน้าในแตล่ะสว่นเป็นสมาชิกคณะกรรมการปกครองสว่นท้องถ่ิน ใน
ขณะเดียวกนัก็มีหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นครูใหญ่โรงเรียนประถมศกึษาในชมุชนของตนด้วย เพ่ือทํา
หน้าท่ีเป็นฝ่ายปกครองของอํานาจกวอ๋หมินตัง่        ผู้ ท่ีจะรับหน้าท่ีตามการจดัการปกครอง
ของกวอ๋หมินตัง่นีก็้มาจากพืน้ฐานเดมิของหวัหน้า หล่ี ตง และฝังของชาวมูห่ลา่วเดมินัน่เอง  การ
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ตอ่ต้านการปกครองแบบราชสํานกั การปกครองแบบศกัดนิา  การตอ่ต้านกองทพัญ่ีปุ่ นล้วนได้รับ
พลงัอนัเข้มแข็งจากชาวมูห่ลา่ว จนสามารถก่อตัง้เป็นประเทศจีนมาจนปัจจบุนั  
 ด้านสงัคม  ในอดีตชาวมูห่ลา่วใช้ช่ือเผา่เป็นนามสกลุ ตอ่มาได้รับอิทธิพลในเร่ืองการตัง้ช่ือ
และนามสกลุจากชาวฮัน่ ชาวมูห่ลา่วเร่ิมใช้แซอ่ยา่งชาวฮัน่ ยคุใกล้ปัจจบุนั (近代Jìndài) แซ่
ของชาวมูห่ลา่วมี หลวั (罗Luó) อ๋ิน (银Yín) อู ๋ (吴Wú) เซี่ย (谢Xiè) พาน (潘Pān) เหลียง (梁    

Liánɡ) โจว(周Zhōu) เหวย(韦Wéi) จาง(张Zhānɡ) หวง(黄Huánɡ) หลว่ี(吕Lǚ) เปา (包Bāo) 
ถาน (覃Tán) เป็นต้น  สายตระกลูใหญ่ของชาวมูห่ลา่วคือสายตระกลูหลวั อ๋ิน อู ๋และเซ่ีย   

 ท่ีตัง้ชมุชนของชาวมูห่ลา่วอยูท่่ามกลางธรรมชาต ิ โอบล้อมด้วยหบุเขา และสายนํา้  ควา
อดุมสมบรูณ์ของริมฝ่ังนํา้เป็นทรัพย์ในดนิท่ีชาวมูห่ลา่วเก็บเก่ียวสร้างผลผลติการเกษตรหลอ่เลีย้
ชมุชนชาวมูห่ลา่วมาตลอด พืชหลกัท่ีชาวมูห่ลา่วปลกูก็คือข้าวเจ้า ข้าวโพด  ถัว่ลสิง  ถัว่เหลือง มนั 
งา  พืชนํา้มนั  ชาวมูห่ลา่วรู้จกัใช้เคร่ืองมือเกษตรท่ีทําด้วยเหล็กมาตัง้แตส่มยัหมิงแล้ว  ปริมาณกา
ผลติ เทคโนโลยีการเกษตรเทียบเท่ากบัชาวฮัน่และจ้วงซึง่เป็นกลุม่ชนท่ีมีความเจริญมากในยคุนัน้  
งานหตัถกรรมของชาวมูห่ลา่วก็มีพฒันาการลํา้หน้า   ดงับนัทกึราชวงศ์ชิงท่ีกลา่วถงึชาวมูห่ลา่ววา่ 
“เป็นกลุม่ชนท่ีมีฝีมือผลติมีดชัน้เย่ียม” งานหตัถกรรมด้านการเผา หลอมเหลก็ และการเผาเคร่ือง
กระเบือ้งของชาวมูห่ลา่วก็มีวิวฒันาการมานบัร้อยปี ในสมยัหมงิชาวมูห่ลา่วผลติขวานเหลก็ใช้เอง
ได้แล้ว นอกจากนีย้งัมีงานหตัถกรรมทํากระปกุ เคร่ืองปัน้ดนิเผาท่ีทําจากทรายท่ีมีช่ือเสียงอีกด้วย 

 ด้วยเหตท่ีุบริเวณท่ีอยูอ่าศยัของชาวมูห่ลา่วอดุมสมบรูณ์ไปด้วยแร่ธาตตุา่งๆ เชน่  ถ่าน
หิน ก๊าซธรรมชาต ิ  ขนาดท่ีได้ช่ือวา่ “เมืองแห่งถ่านหิน” ด้วยเหตนีุ ้  ชาวมูห่ลา่วเร่ิมจากการเก็บ
ถ่านหินตามธรรมชาต ิ พฒันาจนเป็นอตุสาหกรรมเหมืองแร่ถ่านหินในปัจจบุนั      ในสมยั
ราชวงศ์หมงิและชิงก็มีบนัทกึเก่ียวกบัการเก็บแร่ถ่านหินของชาวมูห่ลา่วไว้วา่ “คนมูห่ลา่วเก็บแร่
ดํารงชีวิต ขดุดนิทําเตา  เผากระอบทราย”  ในยคุหมนิกวอ๋  การทําอตุสาหกรรมเก็บแร่ถ่านหินของ
ชาวมูห่ลา่วขยายปริมาณและพืน้ท่ีกว้างใหญ่ขึน้  เหมืองแร่กวา่ 31 แหง่ในยคุนัน้ต้องจ้างการ
แรงงานจํานวนมาก  ชาวมูห่ลา่วเกือบทัง้ชนเผา่รับจ้างเป็นกรรมกรในเหมืองแร่  นอกจากการทํา
เหมืองแร่ถ่านหินแล้ว  ยงัมีการก่อตัง้โรงงานอตุสาหกรรมขึน้มากมายในชมุชนชาวมูห่ลา่ว เชน่  
โรงงานปนูซีเมนต์  โรงงานผลติปุ๋ ยเคมีและเคมีภณัฑ์  โรงงานยา  โรงงานผลติเคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรม  โรงงานผลติวสัดกุ่อสร้าง โรงงานผลติอาหารสําเร็จรูป เป็นต้น งานด้านการจราจร
พฒันาเจริญก้าวหน้า  ทําให้คณุภาพชีวิตความเป็นอยูข่องชาวมูห่ลา่วดีขึน้มาโดยตลอด 

 

 

ศิลปวัฒนธรรม 
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ด้านศลิปวฒันธรรม  ชาวมูห่ลา่วรักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ       บทเพลงชาวเขาของ
ชาวมูห่ลา่วเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดวถีิชีวิตอารมณ์ความรู้สกึ ตลอดจนวฒันธรรมประจําเผา่ได้เป็น
อยา่งดี  เพลงของชาวมูห่ลา่วมีหลายแบบ เชน่ “การโต้เพลง  ”เป็นบทเพลงทํานองสัน้ๆ ท่ีหนุม่
สาวใช้ร้องโต้ตอบ เกีย้วพาราสีกนัในการร่ืนเริงตา่งๆ ลกัษณะคําร้องมีแบบเพลงส่ีวรรคกบัเพลงหก
วรรค ในแตล่ะวรรคบงัคบัคําเจ็ดคํา คําสดุท้ายของแตล่ะวรรคสมัผสัคล้องจองกนั  “เพลงตบั
โบราณ”  คือบทเพลงขนาดยาวท่ีประกอบด้วยเพลงเลก็ๆเป็นสบิๆเพลงร้องตอ่กนัเป็นตบั ใช้
บรรยายเร่ืองราว นิทาน ตํานาน เทพนิยายของชนเผา่และยงัใช้ประกอบการระบําอีกด้วย  
นอกจากนีมี้ “เพลงลมปาก”  เป็นเพลงประเภทร้องโต้ตอบกนั เนือ้หาเสียดสีประชดประชนั เนือ้
เพลงใช้วิธีด้นสด ถ้อยคําเป็นภาษาพืน้บ้าน บางครัง้ถงึขัน้ไมส่ภุาพหรือหยาบโลนก็มี เป็นเพลงท่ี
ใช้ร้องเพ่ือสร้างอารมณ์ตลกขบขนั และบรรยากาศท่ีเร้าใจได้เป็นอยา่งดี 

 กวีชาวมูห่ลา่วท่ีมีช่ือเสียงเช่น  เปายว่ีถาง (包玉堂 Bāo Yùtánɡ) กวีผู้ซึง่รักษาและสืบ
ทอดขนบวธีิการแตง่บทกลอนและเพลงของเผา่มูห่ลา่ว บทประพนัธ์ท่ีมีช่ือเสียง เช่น เร่ือง《凤凰

山下百花开》Fènɡ huánɡ shānxià bǎihuā kāi “ ร้อยบปุผาบานเชิงภพูานพญาหงส์” 
เร่ือง《歌唱我的民族》Gēchànɡ wǒ de mínZú “ขบัลําเพลงเผา่ข้า” เร่ือง《在天河两

岸》Zài tiānhé liǎnɡ àn “สองฝ่ังฟ้านทีสวรรค์” เร่ือง《清清的泉水》Qīnɡ qīnɡ de 

quán shuǐ “นํา้พพุราวใส”เป็นต้น 

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 

บ้านเรือนของชาวมูห่ลา่วสร้างด้วยกําแพงดนิ หลงัคามงุกระเบือ้ง ภายในบ้านมีเตาเผาใช้
ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิ  อาหารหลกัของชาวมูห่ลา่วคือข้าวเจ้า ข้าวโพด มนั มีข้อห้ามรับประทาน
เนือ้แมวและเนือ้ง ู เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายนิยมสีเขียวหรือสีนํา้เงินเข้ม  ตัง้แตอ่ดีตมาจนถึงสมยัชิง
หญิงชาวมูห่ลา่วนิยมสวมผ้าถงุ แตปั่จจบุนันิยมสวมกางเกงขากว้าง  เสือ้ผา่อกตดิกระดมุ ประดบั
ร่างกายด้วยตุ้มห ูกําไล แหวน  ชายสวมเสือ้ผา่อกตดิกระดมุอยา่งชาวฮัน่   สวมกางเกงขากว้าง 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

 ในอดีตการแตง่งานของชายหญิงชาวมูห่ลา่วล้วนจดัการโดยญาติผู้ใหญ่ทัง้สองฝ่าย  หรือ
หากรักใคร่ชอบพอกนัเองต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใหญ่ทัง้สองฝ่ายจงึจะแตง่งานกนัได้ หนุม่
สาวชาวมูห่ลา่วแตง่งานตัง้แตอ่ายยุงัน้อย  หลงัแตง่งานฝ่ายหญิงยงัคงอาศยัอยูบ้่านพอ่แมต่นเอง  
ตอ่เม่ือคลอดบตุรคนแรกแล้วจงึจะสามารถย้ายเข้าไปอยูท่ี่บ้านฝ่ายชายได้  พธีิการแตง่งานจดั
อยา่งใหญ่โต ครึกครืน้ และเอิกเริก สามารถแตง่งานข้ามเผา่กบัชาวฮัน่หรือชาวจ้วงได้  
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 พิธีศพของชาวมูห่ลา่วจดัอยา่งยิ่งใหญ่  การฝังศพยดึถือกฎเกณฑ์เก่ียวกบั “เฟิงสุย่”อยา่ง
เคร่งครัด 
 เทศกาลมีมากมาย  เทศกาลสําคญัมี เทศกาลจ้าวโผหวาง (婆王节 Pówánɡ jié) เป็น
เทศกาลบชูาเทพเจ้าประจําหมูบ้่าน จดัขึน้วนัท่ี 3 เดือนมีนาคม เทศกาลววั (牛节 Niújié) เป็น
เทศกาลบชูาเทพววั ปลอ่ยให้ววัได้พกัผอ่น จดัขึน้ในวนัท่ี 8 เดือนเมษายน นอกจากนีย้งัมีเทศกาล
ท่ีได้รับวฒันธรรมมาจากชาวฮัน่เช่น  เทศกาลตวนอู ่ (端午节 Duānwǔ jié)  เทศกาลสําคญั
ได้แก่  เทศกาลคนหนุ่มสาว (后生节 Hòushēnɡ jié) เป็นเทศกาลท่ีหนุ่มสาวจะได้มีโอกาสมา
พบกนั ในวนัท่ี 5 เดือนพฤษภาคม  นอกจากนีมี้เทศกาลทําบญุข้าว จดัปีละครัง้หรือสองปีสามปี
ครัง้ จดัในวนัสดุท้ายของการเก็บเก่ียว กิจกรรมท่ีสําคญัมีการบชูาด้วยเนือ้หม ูแกะ และมีกิจกรรม
ร่ืนเริงอีกหลายอยา่ง เชน่  การแสดงอปุรากร  เชิดสงิโต  ร้องเพลงภเูขา  

ด้านศาสนาความเช่ือ  ชาวมูห่ลา่วนบัถือผี และวิญญาณของสรรพสิง่มาแตบ่รรพบรุุษ 
ตอ่มาบางสว่นนบัถือศาสนาพทุธ และศาสนาเตา๋  เทพเจ้าท่ีชาวมูห่ลา่วนบัถือมีมากมาย แบง่เป็น
กลุม่ใหญ่ๆ ได้แก่ เทพนอกบ้านกบัเทพในบ้าน  แตปั่จจบุนัชาวมูห่ลา่วท่ียงัคงนบัถือตามแบบ
บรรพบรุุษมีจํานวนไมม่ากแล้ว   
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36. 纳西族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าน่าซี  Naxi ethnic minority 

 

  

รป ู 46 รป ู 47 

 

ถิ่นที่อย่ ู
ชาวเผา่นา่ซีมีถ่ินท่ีอยูใ่นหมูบ้่านหยง่หนิง (永宁 Yǒnɡnínɡ) เตอ๋ชิน (德钦 Déqīn) หยง่

เซิง่ (永胜 Yǒnɡshènɡ) เฮอ่ช่ิง (鹤庆 Hèqìnɡ) เจีย้นชวน (剑川 Jiànchuān) หลานผิง (兰
坪  Lánpínɡ) ในอําเภอเหวยซี (维西 Wéixī) จงเตีย้น(中甸 Zhōnɡdiàn) ซึง่เป็นอําเภอ
ปกครองตนเองเผา่น่าซี (纳西族自治县 Nàxī Zú zìzhìxiàn) ในเมืองล่ีเจียง ของมณฑล
ยนูนาน นอกจากนีใ้นอําเภอเหยียนหยวน(盐源 Yányuán)  เหยียนเปียน(盐边 Yánbiān)  มูห่ล่ี    
(木里 Mùlǐ)  ของมณฑลเสฉวนและในอําเภอหมางคงั (茫康 Mánɡ kānɡ ) ของทิเบตก็มีชาว
เผา่นา่ซีอาศยัอยู ่  จากการสาํรวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่นา่ซี 
มีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 308,839 คน    
 
ภาษา 

ภาษาของชาวน่าซี คือ ภาษานา่ซี จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต  สาขาทิเบต-พมา่ 
แขนงภาษาอ๋ี  ในอดีตชาวนา่ซีมีอกัษรภาพส่ือความหมายเรียกวา่  “อกัษรตงปา”  (东巴文 Dōnɡ

bā wén)  และมีอกัษรแบบแทนเสียงเรียกวา่ “เกอปา” (哥巴文 Gēbā wén) แตใ่ช้ไมแ่พร่หลาย 
จนสญูหายไปในท่ีสดุ ปัจจบุนัชาวนา่ซีใช้ภาษาเขียนท่ีประดษิฐ์ขึน้จากอกัษรลาตนิในปี 1957  
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ประวัตศิาสตร์ 
จากบนัทกึทางประวตัศิาสตร์  บรรพบรุุษของชาวนา่ซีมีความใกล้ชิดทางชาตพินัธุ์กบัชน

กลุม่น้อยกลุม่หนึง่ท่ีมีช่ือเรียกในสมยัฮัน่วา่ “เหมาหนิวอ๋ี” (牦牛夷  Máoniúyí) ช่ือในสมยัจิ ้
นเรียกช่ือวา่ “หมวัซาอ๋ี” (摩沙夷 Móshāyí) ในสมยัถงัเรียกวา่“หมวัเซียหมาน” (磨些蛮 Móxiē 

mán)  ช่ือท่ีแตกตา่งกนันีไ้มไ่ด้หมายถึงกลุม่ชนท่ีตา่งกนั   แตเ่ป็นช่ือเรียกกลุม่ชนเดียวกนัในยคุ
สมยัและสถานท่ีท่ีแตกตา่งกนัเท่านัน้  

ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 3 หมูบ้่านเยวห่ลว่ี (越膂 Yuèlǚ) ได้รับการยกระดบัให้เป็น
ตําบล  ปัจจบุนัคือพืน้ท่ีเมืองเหยียนหยวน(盐源 Yányuán) ของมณฑลเสฉวน ซึง่มีหลกัฐานวา่มี
ชาว “หมวัซาอ๋ี” อาศยัอยูแ่ล้ว ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 8  ในบริเวณลุม่นํา้จินซา (金沙Jīnshā) 
ของเมืองล่ีเจียง(丽江  Lìjiānɡ) และบริเวณลุม่นํา้หยา่หลง (雅砻 Yǎlónɡ) ของเมืองเยียน
หยวน(盐源Yányuán) ก็มีชาว “หมวัเซียหมาน” ตัง้ถ่ินฐานอยูแ่ล้วเช่นเดียวกนั  ในระยะหลาย
ร้อยปีนบัจากยคุสามก๊กถงึต้นสมยัถงั  ชาวน่าซีท่ีตัง้ถ่ินฐานอยูบ่ริเวณลุม่นํา้หยา่หลงอพยพไปทา
ตะวนัตกและทางใต้ สว่นชาวหมวัเซียหมานท่ีตัง้ถ่ินฐานอยูท่ี่ลุม่นํา้จินซาเร่ิมพฒันากระจา
เผา่พนัธุ์  และตัง้รกรากเป็นหลกัแหลง่แน่นอน  เหตจุากการขยายเผา่พนัธุ์มากขึน้ พืน้ท่ีทํากินและ
อาณาเขตของชนเผา่ก็ต้องการขยายให้กว้างใหญ่ออกไป ในสมยัถงันีเ้องมีชาวหมวัเซียบางกลุม่
อพยพข้ามแมนํ่า้จินซาลงไปทางตอนใต้  เข้าสูบ่ริเวณฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบเอ๋อร์ห่าย (洱海 

Ĕrhǎi)  ก่อตัง้เมืองใหมช่ื่อวา่ “เยวซ่ี่เจ้า” (越析诏 Yuèxī zhào) หรือเรียกอีกช่ือวา่ “หมวัเซยี
เจ้า” (磨些诏 Móxiē zhào)  มีสถานภาพเป็นหนึง่ในหกเมืองของเขตเออ๋ร์ห่าย  ตอ่มาชนชาตถิู่
ฟาน (吐蕃 Tǔfān) เรืองอํานาจ  ขยายอาณาเขตออกไปทางตะวนัออกและใต้  เพ่ือป้องกนัการ
รุกรานของถู่ฟาน ราชสํานกัถงัจงึยกฐานะเมืองเหมิงเสอ่ (蒙舍Ménɡshě) เป็นเมืองศนูย์กลาง
อํานาจปกครองเมืองในเขตเออ๋ร์ห่ายทัง้หก และสถาปนาให้เป็นอาณาจกัรท่ียิง่ใหญ่ช่ือวา่
“อาณาจกัรน่านเจ้า”(南诏Nán zhào) และย่ิงใหญ่พอท่ีจะตอ่ต้านอํานาจและกําลงัของถู่ฟาน ได้
อยา่งเข้มแข็ง บริเวณท่ีเป็นเมืองล่ีเจียงและหยง่หนิงในปัจจบุนั เป็นดนิแดนท่ีอาณาจกัรนา่นเจ้า
และถู่ฟานแยง่ชิงกนัครอบครอง ซึง่ในอดีตบริเวณแห่งนีเ้คยตกอยูใ่นการปกครองของทัง้สอง
อาณาจกัรสลบักนัไปมา 

คริสต์ศกัราช 1253   มองโกลแยง่ชิงและครอบครองเมืองต้าหล่ีได้สําเร็จ มีอาณาเขตรวม
ไปถึงเขตตะวนัออกของเมืองล่ีเจียง แคว้นมองโกลได้สง่ขนุนางช่ือ มา่ยเหลียง(麦良 Màiliánɡ) 
มาปกครองดแูลดนิแดนใหมแ่ห่งนี ้จนกระทัง่ปี 1276 มีการสร้างถนนล่ีเจียง และก่อตัง้กองกําลงั
ทหารประจําจงัหวดัล่ีเจียง  และสถาปนาลกูหลานของมา่ยเหลียงเป็นข้าราชการปกครองดแูล  
จนถงึต้นราชวงศ์หมงิ  หวัหน้าเผา่นา่ซี ช่ือ มูเ่ตอ๋ (木得 Mùdé) ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ดแูลเร่ือง
ท่ีดนิทํากินของราษฎรในบริเวณจงัหวดัล่ีเจียงและบริเวณใกล้เคียง ในยคุนีจ้งัหวดัล่ีเจียงเร่ิมมี
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อาณาเขตท่ีแน่นอนและเป็นปึกแผน่  ตอ่มาในปี 1723 ตรงกบัสมยัราชวงศ์ชิง จกัรพรรดยิงเจิง้มี
นโยบายรวบรวมท่ีดนิเป็นกรรมสทิธิของรัฐ  ระบบการครอบครองกรรมสทิธิท่ีดนิในจงัหวดัล่ีเจียง์ ์

ได้ปฏิรูปเป็นไปตามนโยบายของราชสํานกั  
ด้านระบบสงัคมและเศรษฐกิจ  ในสมยัถงั ชาวน่าซีท่ีตัง้ถ่ินฐานอยูบ่ริเวณเมืองล่ีเจียงมี

การพฒันาขึน้เป็นรูปเป็นร่างแล้ว การปศสุตัว์เป็นอาชีพหลกัของชาวนา่ซี ตอ่มานบัตัง้แตศ่ตวรรษ
ท่ี 10 ถงึศตวรรษท่ี 13 ชาวนา่ซีเร่ิมทําการเกษตร ผลติผลทางการเกษตรมีปริมาณนําหน้าการปศุ
สตัว์ท่ีเคยทํามาแตก่่อนมาก  งานด้านหตัถกรรมก็เร่ิมมีการพฒันาขึน้  ในสมยัหยวนยงัมีบนัทกึถงึ
บริเวณเมืองล่ีเจียงวา่ “ชาวนานบัหม่ืน ท่ีดนิดาษด่ืนอดุม ราษฎรสมบรูณ์พนูสขุ”  ถึงกลางสมยัห
มิง ระบบสงัคมของชาวนา่ซีเข้าสูร่ะบบเจ้าศกัดนิา ปลายสมยัหมงิสงัคมน่าซีได้รับอิทธิพลของ
ระบบสงัคมจากชมุชนรอบข้าง เกิดมีการซือ้ขายท่ีดนิ เช่าท่ีดนิกนัขึน้  สงัคมชาวนา่ซีจงึเปลีย่นไปสู่
ระบบการถือครองผกูขาดในกรรมสทิธิท่ีดนิ ถึงศตวรรษท่ี ์ 20 ระบบเศรษฐกิจในสงัคมนา่ซีแม้จะ
เข้าสูร่ะบบสงัคมศกัดนิา แตก่ารพฒันาของแตล่ะท้องท่ีแตกตา่งกนั เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้พืน้ท่ี
บริเวณลี่เจียง(丽江 Lìjiānɡ)  เมืองเหวยซีตอนใต้(维西 Wéixī) และหยง่เซิง่(永胜 Yǒnɡshè

nɡ) เข้าสูร่ะบบเศรษกิจแบบทนุนิยม  สว่นตําบลจงสวนิ (中旬 Zhōnɡxún) จินเจียง (金江 Jī

njiānɡ) ซานป้า(三坝 Sānbà) เหวยซีตอนเหนือ  ตําบลหนิงลา่ง (宁蒗 Nínɡlànɡ) หยง่หนิง (
永宁 Yǒnɡnínɡ) เหยียนหยวน (盐源 Yányuán) ยงัคงเป็นสงัคมแบบเจ้าศกัดนิาอยู ่ 

การเกษตรเป็นอาชีพหลกัท่ีหลอ่เลีย้งชีวิตของชาวน่าซีมาแตอ่ดีตจนปัจจบุนั พืชหลกัท่ี
ชาวน่าซีปลกูได้แก่  ข้าวเจ้า ข้าวโพด มนัฝร่ัง  ข้าวสาลี สําลี งา ถัว่ตา่งๆ สว่นชาวน่าซีในบริเวณ
ลุม่นํา้จินซามีช่ือเสียงในด้านอาชีพการทําป่าไม้   ชาวน่าซีท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณหบุเขามงักรหยก (玉
龙山 Yùlónɡ shān ) ปลกูพืชหลากหลายชนิด ทัง้พืชปลกูและพืชป่า จนได้รับขนานนามวา่ 
“ดนิแดนแหง่คลงัพฤกษชาต”ิ  ปริมาณการผลติสงูเทียบเทา่กบัชาวฮัน่และชาวป๋าย (白族 Bái 

Zú)  แตก่ารทําการเกษตรของชาวน่าซีมใิช่ทําในท่ีดนิของตน  เจ้าของกรรมสทิธิท่ีดนิมีเพียง ์ 10 
% เทา่นัน้ ประชาชนสว่นใหญ่ต้องเช่าท่ีดนิทํากิน คา่เช่าสงูลบิลิว่เกินกวา่ 50 – 80 % ของผลติผล
ท่ีได้  ชาวนา่ซีถกูกดข่ีจากเจ้าของท่ีดนิอยา่งหนกั บางท้องท่ีต้องทํางานโดยไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน
เสียก่อนจงึจะได้รับการแบง่สรรท่ีดนิทํากินให้เชา่  การเช่าท่ีนาแม้จะเก็บคา่เช่าจากผลผลติท่ีได้ 
แตก่่อนท่ีจะเช่าชาวนาต้องเสียคา่ใช้จ่ายเป็นคา่กินเปลา่จํานวนสงู  ชีวิตชาวนา่ซีลําบากยากแค้น
อยา่งหนกั  

หลงัสงครามญ่ีปุ่ น  ถนนหนทางระหวา่งจีนกบัพมา่ถกูตดัขาด จีนจงึหนัไปทําการค้ากบั
อินเดีย และทิเบต เมืองล่ีเจียงจงึกลายเป็นศนูย์กลางการขนสง่และการค้าระหวา่งอินเดีย ทิเบต
และจีน  เศรษฐกิจในเมืองล่ีเจียงเปล่ียนแปลงขนานใหญ่  มีการลงทนุทําการค้าขนาดใหญ่ใน
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เมืองล่ีเจียง ชาวน่าซีเองก็เร่ิมหนัมาทําการค้าด้วยเชน่กนั  สนิค้าหตัถกรรม เคร่ืองเงิน เคร่ืองโลหะ 
หนงัสตัว์ ผ้าทอ ผ้าปัก กระดาษ ท่ีเกิดจากฝีมือของชาวน่าซีผลติออกมารองรับตลาดกระจาย
ออกไปทัง้ในและตา่งประเทศ 

หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลจีนเข้าสูก่ารปกครองแบบสงัคมนิยม  และ
สนบัสนนุให้ชนกลุม่น้อยมีสทิธิในการปกครองตนเอง ในปี 1961 รัฐบาลได้ก่อตัง้อําเภอปกครอง
ตนเองเผา่นา่ซีขึน้ท่ีเมืองล่ีเจียง (丽江纳西族自治县 Lìjiānɡ Nàxī Zú zìzhìxiàn)  
ระยะเวลากวา่ 40 ปี ชาวน่าซีได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลกลางปฏิรูปสภาพชีวิตความเป็นอยูท่ี่
ดีขึน้อยา่งเห็นได้ชดั ชาวน่าซีมีสทิธิดํารงตําแหน่งสําคญัทางราชการเหมือนอยา่งชาวจีนทัว่ไป 
ปัจจบุนัข้าราชการในอําเภอปกครองตนเองเผา่น่าซีท่ีเมืองล่ีเจียงกวา่ 80% เป็นชาวน่าซี  มีการ
พฒันาระบบชลประทาน สง่นํา้สูท่กุหยอ่มหญ้า  ชาวน่าซีเร่ิมทําการเกษตรแผนใหม่   สง่ผลให
ผลผลติการเกษตรมีการพฒันาและเพิ่มปริมาณสงูขึน้มาก อตุสาหกรรมป่าไม้ อาชีพเสริมตา่งๆ 
พฒันาขึน้ตามมาเป็นลําดบั โรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ เชน่ โรงงานเหมืองแร่ถ่านหิน  โรงงานผลติ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ปุ๋ ยเคมี โรงงานกระดาษ ปนู ทอผ้า เคมีภณัฑ์ การผลติยาเกิดขึน้มากมาย  
นอกจากนีผ้ลติภณัฑ์หตัถกรรม เช่น การเย็บรองเท้าหนงัสตัว์ เคร่ืองหนงั เคร่ืองเงิน เคร่ืองไม้  การ
กลัน่เหล้า  ก็เป็นงานท่ีสร้างรายได้อยา่งงามให้กบัชมุชนชาวนา่ซี  ในสมยัก่อนการจราจรไม่
สะดวก ชาวนา่ซีใช้ม้า ลา เป็นพาหนะในการสง่สนิค้า แตปั่จจบุนัตําบลและอําเภอใหญ่น้อยใน
เมืองล่ีเจียงกวา่ 70% มีทางหลวงสร้างไปถึง ตามหมูบ้่านทกุพืน้ท่ีมีการตดัถนนเส้นใหมเ่ช่ือมกบั
ทางหลวง  นําความเจริญเข้าสูช่มุชนชาวน่าซีอยา่งทัว่ถงึ  การพฒันาการศกึษาเป็นเร่ืองท่ีชาวน่า
ซีให้สําคญั มีการก่อตัง้โรงเรียนประถม มธัยมขึน้หลายแห่ง  เฉพาะท่ีเมืองล่ีเจียงมีโรงเรียนมธัยม
กวา่ 40 แหง่  ด้านสขุภาพอนามยัก็มีการสร้างโรงพยาบาล สถานีอนามยัเพ่ือดแูลรักษาด้าน
สขุภาพและการเจ็บป่วย  ในสมยัก่อนชาวน่าซีเสียชีวิตด้วยโรคระบาดเป็นจํานวนไมน้่อย แต่
ปัจจบุนัโรคระบาดตา่งๆหมดไป สขุภาพและสภาพชีวิตความเป็นอยูข่องชาวนา่ซีอยูดี่มีสขุกนัถ้วน
หน้า  

 

ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านศลิปะ วฒันธรรม  ชาวนา่ซีมีประวตัคิวามเป็นมาท่ียาวนาน บรรพบรุุษของชาวนา่ซี
สัง่สมอารยธรรมหลากหลาย งดงามและมีเอกลกัษณ์  ท่ีโดดเดน่คืออกัษรภาพของชาวนา่ซี ซึง่
เป็นอกัษรท่ีเร่ิมปรากฏขึน้เม่ือพนักวา่ปีมาแล้ว  ในยคุเร่ิมแรก อกัษรภาพของชาวน่าซีสร้างขึน้เพ่ือ
ใช้บนัทกึคมัภีร์ของศาสนาตงปา(东巴教 Dōnɡbā jiào)  ซึง่เป็นศาสนาท่ีชาวนา่ซีนบัถือ      
จงึเรียกอกัษรภาพนีว้า่อกัษรตงปา (东巴文 Dōnɡbā wén)  ตอ่มาในต้นศตวรรษท่ี 13 ชาวน่าซี
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ประดษิฐ์อกัษรขึน้ใหมเ่ป็นอกัษรแทนเสียงเรียกวา่อกัษรเกอปา (哥巴文 Gēbā wén) ดงันัน้ 
คมัภีร์ท่ีช่ือ คมัภีร์ตงปา 《东巴经》Dōnɡbā jīnɡ จงึถือได้วา่เป็นตวัแทนทางวฒันธรรมท่ี
สามารถใช้สืบค้นและศกึษาเร่ืองราวประวตัศิาสตร์ ศลิปวฒันธรรม ความคดิ ความเช่ือของชาว
น่าซีได้เป็นอยา่งดี   

ในสมยัหมิง ขนุนางสกลุมู ่ (木氏Mù shì) ซึง่เป็นชาวน่าซี พยายามศกึษาและเผยแพร่
วฒันธรรมท่ีทนัสมยัของชาวฮัน่ให้กบัชาวน่าซี  ขนุนางสกลุมูไ่ด้ประพนัธ์กลอนขึน้มากมาย เช่น  
กลอนช่ือ《雪山始音》Xuěshān shǐyīn “ปฐมสําเนียงแห่งภเูขาหิมะ” ของมูก่ง(木公 Mù 

Gōnɡ)  กลอนช่ือ《玉水清音》Yùshuǐ qīnɡyīn “ธารหยกสําเนียงริน” ของมูชิ่ง (木青 Mù  

Qīnɡ)  กลอนช่ือ 《云过淡墨》 Yúnɡuò dànmò  “เมฆผา่นหมกึจาง”  ของมูเ่จิง (木增 Mù  

Zēnɡ) ได้รับการยอมรับวา่เป็นบทกวีชิน้เอกในสมยัหมงิ  ตอ่มาในสมยัชิง  มีบทกวีท่ีสําคญั เช่น  
บทกวีช่ือ《雪楼诗钞》Xuělóu shīchāo  “ใบโคลงในหอหิมะ”  ของ หมา่จือหลง   ( 马之龙 

Mǎ Zhīlónɡ)  บทกวีช่ือ《铁砚堂诗集》Tiěyàntánɡ shījí “ชมุนมุกลอนโถงถาดหมกึ” 
ของซางอิง้โต้ว (桑映斗 Sānɡ Yìnɡdòu) นบัเป็นบทกวีท่ีสะท้อนวฒันธรรมฮัน่ท่ีแทรกซมึและ
แพร่กระจายเข้าสูว่ฒันธรรมน่าซีท่ีเดน่ชดั  

ตํานานการสร้างโลก ช่ือ《创世纪》Chuànɡ shìjì เป็นเร่ืองราวท่ีเลา่สืบตอ่กนัมา
ของชาวน่าซี  สะท้อนถึงการเบกิฟ้าฝ่าดนิ และชยัชนะของชาวนา่ซี ยงัสะท้อนถงึความจงรักภกัดี
ของหนุม่สาวชาวน่าซีท่ีมีตอ่กนั และมีตอ่ชนเผา่  ชาวนา่ซีชํานาญด้านการร้องรําทําเพลง  ไมว่า่
จะเป็นในการทํางาน งานเทศกาลร่ืนเริง เสียงเพลงไมเ่คยขาดหายไปจากชมุชนนา่ซีเลย เพลงท่ี
ร้องตดิปากและเป็นเอกลกัษณ์ของชาวน่าซีได้แก่ เพลง  เวย่มา่ยตา๋ (喂麦达 Wèimàidá)  โอ้เร่อ
เร่อ (哦热热 Ò rèrè) อาล่ีล่ี (阿丽丽 Ā lìlì) เป็นเพลงประจําเผา่ท่ีสืบทอดกนัมาแต่
โบราณ  การร้องเพลงจะร้องประกอบเคร่ืองดนตรี ได้แก่ ขลุย่ พิณเป่า ขลุย่นํา้เต้า ท่วงทํานองเพล
ก็แช่มช้อย งดงาม เพลงท่ีขึน้ช่ือและเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป คือ เพลงช่ือ《白沙细乐》Báishā xìyu

è “เพลงพรายทรายขาว” และ เพลงช่ือ《丽江古乐》Lìjiānɡ ɡǔyuè “เพลงเก่าล่ีเจียง” 

สถาปัตยกรรมของชาวนา่ซีปรากฏให้เห็นในรูปของสิง่ก่อสร้างทางศาสนา ท่ีสําคญัและ
เป็นเอกลกัษณ์โดดเดน่คือ วงัต้าป่าวจี (大宝积宫 Dàbǎo jīɡōnɡ “วงัผลกึมณี”) ตําหนกัหลวิ
หลี (琉璃殿 Liúlí diàn “ตําหนกักระเบือ้ง” ) ตําหนกัต้าติง้ (大定阁 Dàdìnɡɡé “ตําหนกั
มหาพํานกั”) หออูเ่ฟ่ิง (五凤楼 Wǔfènɡlóu “หอเบญจพญาหงส์”) สถาปัตยกรรมลํา้คา่เหลา่นี
อยูท่ี่เมืองป๋ายซา(白沙 Báishā) จงัหวดัล่ีเจียง นอกจากนีย้งัมีวงัต้าเจว๋ีย (大觉宫 Dàjuéɡōnɡ 

“วงัมหาอรุารมณ์”) ท่ีเมืองซูเ่หอ(束河 Shùhé) ล้วนเป็นสถาปัตกรรมท่ีสร้างขึน้ในสมยัหมงิ เป็น
สถาปัตยกรรมท่ีรวมเอกลกัษณ์ของสามชนเผา่ คือ ฮัน่ ทิเบต และน่าซี เข้าด้วยกนัอยา่งกลมกลืน  
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ภาพวาดฝาผนงัศลิปะน่าซสีะท้อนถึงการรับวฒันธรรมจากชาวฮัน่และทิเบต โดยใช้ภมูิปัญญาอนั
ชาญฉลาดผสมกลมกลืนกบัวฒันธรรมของตนเองได้อยา่งลงตวั  

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 

ด้านสงัคมชาวน่าซี สามีเป็นหวัหน้าครอบครัว สถานภาพของผู้หญิงในสงัคมนา่ซีต่ําต้อ
จนแทบจะไมมี่สทิธิใดๆในสงัคมเลย   หน้าท่ีหลกัของชายชาวน่าซีคือ สืบทอดอารยธรรมของชน
เผา่ อนัได้แก่  ดนตรี หมากรุก วาดภาพ และอกัษรเทา่นัน้ วฒันธรรมดัง้เดมิของชาวน่าซีนบัเพศ
หญิงเป็นศนูย์กลางของครอบครัว  การนบัญาตแิละลําดบัญาตนิบัจากฝ่ายหญิงเป็นหลกั ลกูท่ี
เกิดมาอาศยัอยูก่บัแม ่  ภาระหน้าท่ีทกุอยา่งทัง้การหาเลีย้งครอบครัว การปกครองดแูลคนใน
ครอบครัว การจดัการเร่ืองการบ้านการเรือน เป็นภาระของฝ่ายหญิงทัง้หมด หลงัแตง่งานฝ่าย
หญิงไมย้่ายเข้าบ้านฝ่ายชาย สามีภรรยาหลงัแตง่งานยงัคงอาศยัอยูท่ี่บ้านพอ่แมต่ามปกต ิ ตก
กลางคืนฝ่ายชายจะไปนอนท่ีบ้านฝ่ายหญิง พอรุ่งเช้าก็กลบับ้านเดมิของตน  เม่ือมีลกูก็ถือวา่เป็น
ลกูของฝ่ายหญิง ซึง่ฝ่ายหญิงมีภาระท่ีต้องเลีย้งด ู  ฝ่ายชายไมมี่หน้าท่ีและไมจํ่าเป็นต้องเลีย้งด ู
อาจถึงขัน้ไมมี่ความเก่ียวข้องใดๆก็ได้ เม่ือลกูโตขึน้จงึจะตามหาพอ่ของตนด้วยตวัเอง 
ความสมัพนัธ์ของคูส่ามีภรรยาหากไมพ่อใจสามารถเลกิรากนัไปได้โดยไมมี่ภาระผกูพนั  แตห่าก
ดําเนินความสมัพนัธ์กนัจนถงึวยักลางคน ก็จะถือวา่เป็นสามีภรรยากนัอยา่งแท้จริงไม่
เปล่ียนแปลง และสามารถออกมาก่อตัง้ครอบครัวของตน หรือไมฝ่่ายชายก็จะย้ายเข้าไปอยูบ้่าน
ฝ่ายหญิง หรือฝ่ายหญิงย้ายไปอยูบ้่านฝ่ายชาย หากฝ่ายหญิงไปอยูบ้่านฝ่ายชายลกูท่ีเกิดมาจะ
นบัญาตกิบัสายตระกลูฝ่ายชาย หากฝ่ายชายเข้าไปอยูบ้่านฝ่ายหญิงลกูท่ีเกิดมาก็จะนบัญาตกิบั
สายตระกลูฝ่ายหญิง นอกจากนีย้งัมีธรรมเนียมการแตง่งานแบบพ่ีสาวน้องสาวมีสามีคนเดียวกนั 
หรือพ่ีชายน้องชายมีภรรยาคนเดียวกนั เม่ือสงัคมภายนอกเปล่ียนไป ความเจริญของวฒันธรรม
สมยัใหมเ่ข้าถงึ วฒันธรรมการแตง่งานของชาวนา่ซีจงึเร่ิมเปล่ียนไป มีการรับเอาตามแบบสงัคม
สมยัใหมท่ี่เป็นแบบสามีภรรยาเดียว 

การแตง่กายของชาวนา่ซีโดยรวมแล้วคล้ายคลงึกบัชาวฮัน่ หญิงชาวน่าซีสวมเสือ้แบบจีน 
เอวกว้าง  แขนใหญ่  และสวมเสือ้กัก๊ทบัด้านนอก  สวมกางเกงขายาวไว้ด้านใน แล้วคลมุทบัด้าน
นอกด้วยกระโปรงจีบรอบ คลมุไหลด้่วยหนงัแกะผืนใหญ่ ปักลายเจ็ดดาว พระอาทิตย์และ
พระจนัทร์ แสดงถึงความมมุานะอดทน 

 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  
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พิธีศพของชาวนา่ซีสมยัก่อนกระทําโดยการเผา หลงัจากสมยัชิงเป็นต้นมาเร่ิมทําโดยการ
ฝัง 

ด้านศาสนาความเช่ือและเทศกาลสําคญั  ชาวนา่ซีนบัถือศาสนาตงปามาแตโ่บราณ ซึง่
เป็นศาสนาท่ีนบัถือเทพเจ้ามากมาย  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตล้ิวนเป็นเทพท่ีชาวน่าซีเคารพ
นบัถือ ไมว่า่จะเป็น ดนิ ฟ้า ลม ฝน เขา นํา้ ไฟ  ไม้  เป็นต้น  นกับวชท่ีทําหน้าท่ีเป็นส่ือกลางระหว่า
มนษุย์กบัเทพเรียกวา่ “ตงปา” ในทกุๆ กิจกรรมหรือเทศกาลสําคญั เชน่ แตง่งาน งานศพ เทศกาล
สําคญั การรักษาโรค ล้วนต้องเชิญนกับวชตงปามาสวดมนต์ จนถึงสมยัหมงิ ศาสนาลามะเผยแผ่
เข้าสูล่ี่เจียง ชาวน่าซีบางสว่นหนัมานบัถือศาสนาลามะ หลงัจากนัน้ศาสนาเตา๋ และศาสนาคริสต์
ก็เผยแผเ่ข้ามา แตช่าวนา่ซีนบัถือไมม่ากเท่าใดนกั  

เทศกาลสําคญัมี เทศกาลเฉลมิฉลองการเกษตร จดัในเดือนขึน้ปีใหม ่   เทศกาลวดัหลง
หวาง (龙王庙 Lónɡwánɡ miào “วดัพญามงักร”) เป็นเทศกาลการนําสนิค้ามาแลกเปล่ียนกนั 
จดัในเดือนสามของทกุปี  เทศกาลชมุนมุม้าลา จดัในเดือนเจ็ด และเทศกาลคบเพลงิไฟ 
นอกจากนีย้งัมีเทศกาลท่ีรับวฒันธรรมมาจากชาวฮัน่ เช่น  เทศกาลตวนอู ่ เทศกาลเชงเม้ง 
เทศกาลไหว้พระจนัทร์ เป็นต้น 
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37. 怒族 ชนกลุ่มน้อยเผ่านู่  Nu ethnic minority group 
 

  
รป ู 48 รป ู 49 

 

ถิ่นที่อย่ ู
ชาวเผา่นู่สว่นใหญ่มีถ่ินฐานอยูใ่น 3 อําเภอของมณฑลยนูนานได้แก่  ปีเ้จียง (碧江 Bì

jiānɡ) ฝกู้ง(福贡 Fúɡònɡ) ก้งซาน (贡山 Gònɡshān)  นอกจากนีย้งัมีสว่นน้อยกระจายอยูใ่น
อีก 2 อําเภอ คือ หลานผิง(兰坪 Lánpínɡ) และ เหวยซี(维西 Wéixī) จากการสํารวจจํานวน
ประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่นู ่ มีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 28,759 คน    
 
ภาษา 

พดูภาษานู ่ จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต สาขาทิเบต-พมา่ ภาษานู่ในแตล่ะท้องท่ีมี
สําเนียงแตกตา่งกนัมาก ผู้คนท่ีอาศยัอยูต่า่งอําเภอกนั ไมส่ามารถใช้ภาษานูท่ี่ตา่งสําเนียงกนั
ส่ือสารกนัเข้าใจได้ ไมมี่ภาษาอกัษร สว่นใหญ่ใช้อกัษรจีน 
 

ประวัตศิาสตร์ 

ชาวนู่มีช่ือเรียกหลายช่ือแตกตา่งไปตามสถานท่ีและผู้ เรียก ชาวนู่ท่ีเมืองปีเ้จียงเรียก
ตวัเองวา่ นู่ซ ู(怒苏 Nùsū)  ชาวนูท่ี่เมืองฝกู้งเรียกตวัเองวา่ซ่ืออานู่  (誓阿怒 Shì’ānù)      สว่น
ท่ีเมืองก้งซานเรียกตวัเองวา่อาหลง (阿龙 Ālónɡ) เป็นชนเผา่เก่าแก่ท่ีอาศยัตดิแผน่ดนิสองฝ่ัง
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แมนํ่า้นู่และแมนํ่า้หลานชางมาแตโ่บราณกา ล   เป็นกลุม่ชนท่ีมีพฒันาการมาจากชนเผ่าหลลููห่ม
 (庐鹿蛮 Lúlù mán) ซึง่เป็นชนเผา่ดัง้เดมิในสมยัถงัท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณท่ีเป็นเมืองฝกู้ง และเมือง
ก้งซานของมณฑลยนูนานในปัจจบุนั แตช่าวนู่ท่ีอาศยัอยูใ่นตา่งพืน้ท่ีกนั ยงัคงเรียกตวัเองเป็น
ภาษาชนเผา่แตกตา่งกนัไปตามแตล่ะท้องท่ี  เร่ิมตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 8 ชมุชนชาวนูต่กอยูใ่นอํานาจ
การปกครองของอาณาจกัรน่านเจ้าและต้าหล่ี ตอ่มาในสมยัหยวนและหมิงตกอยูใ่นการปกครอง
ของเจ้าเมืองสกลุมูแ่หง่เผา่นา่ซีของเมืองล่ีเจียง นบัจากศตวรรษท่ี 17 เป็นต้นมายงัเคยตกเป็นชน
เผา่ในการปกครองของชนเผา่ว้า เผา่ทิเบตและเผา่ป๋าย นอกจากนีช้นเผา่ล่ีซท่ีูมีอํานาจแข็งแกร่ง
กวา่ก็เคยรุกรานและครอบครองท่ีดนิทํากินของชาวนู ่ รวมทัง้กวาดต้อนชาวนู่ไปเป็นทาสอีกด้วย  
หลงัยคุปลดปลอ่ย ในปี 1913 มีการก่อตัง้ศนูย์กลางชาวนู่ขึน้ท่ีชมุชนอ๋ิงผาน (营盘 Yínɡpán) 
ตําบลหลานผิง(兰坪 Lánpínɡ) ตอ่มาก็ได้ก่อตัง้ศาลาการปกครองขึน้อีกสามแหง่ คือ ศาลาการ
ปกครองชางผถู่ง(菖蒲桶 Chānɡpútǒnɡ คือเมืองก้งซานในปัจจบุนั) เมืองซา่งพา่(上帕 Shànɡ

pà คือเมืองฝกู้งในปัจจบุนั) เมืองจือจ่ือหลวั (知子罗 Zhīzǐluó คือเมืองปีเ้จียงในปัจจบุนั) 
ตอ่มาในปี 1933 รัฐบาลกวอ๋หมนิตัง่สถาปนาศาลาการปกครองทัง้สามขึน้เป็นเมืองก้งซาน ฝกู้ง 
และเมืองปีเ้จียงมาจนปัจจบุนั 

 ด้านเศรษฐกิจสงัคม  ชาวนูดํ่ารงชีพด้วยการเกษตรมาแตโ่บราณ  จนถึงสมยัชิงชาวนู่เร่ิม
เรียนรู้การเพาะปลกู  และเร่ิมปลกูพืชจําพวกข้าวและผกัตา่งๆ แตอ่าหารจําพวกเนือ้ยงัคงได้มา
จากการลา่สตัว์ป่า  งานหตัถกรรมพฒันาขึน้เป็นรูปเป็นร่าง  ในยคุนัน้ชาวนู่นําของป่าท่ีได้จากการ
ลา่และเก็บจากป่าโดยเฉพาะวา่นหวงเหลียน (黄连 Huánɡlián) มาแลกเปลี่ยนสนิค้าจําพวก
เกลือ และอาหารอ่ืนๆ กบัชนตา่งเผา่  หลงัปี 1929 ทางการเมืองปีเ้จียง และเมืองฝกู้งเร่ิมกําหนด
ช่วงเวลาการเปิดตลาด เร่ิมใช้เงินตราท่ีทําจากโลหะและกระดาษ ชาวนู่จงึเร่ิมหนัมาเปิดแผงทํา
การค้าขายสนิค้าตามฤดกูาล ในยคุนีส้ิง่ของเคร่ืองใช้ชาวนู่ยงัเป็นแบบท่ีใช้มาแตโ่บราณ เชน่ 
ขวานหิน มีดหิน แสดงให้เห็นวา่ชาวนู่มีพฒันาการมาตัง้แตม่นษุย์ยคุหิน นอกจากนีย้งัมีเคร่ืองมือ
การเกษตรท่ีทําจากไม้อีกมากมาย เชน่  จอบไม้ เสียมไม้  จนถงึศตวรรษท่ี 16 – 17 เร่ิมมีการใช้
เคร่ืองมือท่ีทําจากเหลก็บ้างแล้ว แตบ่างสว่นยงัคงใช้เคร่ืองไม้เคร่ืองมือแบบเดมิอยู ่  เคร่ืองมือ
เหลก็ท่ีเร่ิมมีใช้นัน้ได้รับอิทธิพลมาจากชาวน่าซีและชาวทิเบต 

 การเกษตรกรรมของชาวนูท่ี่เมืองปีเ้จียงยงัล้าหลงัจากชาวนูท่ี่เมืองฝกู้งและก้งซานมาก 
ชาวนู่ในสมยัก่อนยงัคงทํานาแบบเผาไร่เล่ือนลอย  ทําให้ผลผลติท่ีได้มีจํานวนน้อยมาก  แตท่ี่เมือง
ก้งซานและฝกู้งมีดนิอดุมสมบรูณ์กวา่เมืองปีเ้จียง การคมนาคมก็ดีกวา่ ดงันัน้การทําการเกษตรจงึ
พฒันาไปมากกวา่เมืองปีเ้จียง  จากการพฒันาด้านเศรษฐกิจท่ีแตกตา่งกนันีเ้อง สง่ผลให้ชาวนูใ่น
ทัง้สามเมืองมีระบบสงัคมแตกตา่งกนั ชาวนูท่ี่เมืองฝกู้งมีเศรษฐกิจดีกวา่เมืองอ่ืนๆ ราษฎรยงัคงมี
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ท่ีดนิทํากินสาธารณะร่วมกนัอยู ่    สว่นชาวนู่ท่ีเมืองก้งซานได้รับอิทธิพลและความเจริญจากชาว
น่าซีและทิเบต ระบบเศรษฐกิจสงัคมจงึพฒันารุดหน้าไปมากกวา่  ท่ีดนิในบริเวณท่ีเป็นป่าเป็น
สมบตัสิาธารณะ ทกุคนมีสทิธิในการใช้ท่ีดนิร่วมกนั สว่นท่ีดนิท่ีประชาชนหกัร้างถางพงเพ่ือทํามา
หากินด้วยตนเองถือเป็นสมบตัขิองครอบครัวนัน้ ๆ  สามารถสืบทอดตอ่กนัได้  ผลผลติท่ีมีมากพอ
และเหลือจากการบริโภคในครอบครัว ชาวนู่ก็เร่ิมจะนํามาเป็นสนิค้าเพ่ือมาแลกเปล่ียนกบัชมุชน
ภายนอก เกิดการพฒันาระบบการแลกเปล่ียนสนิค้าขึน้ ในขณะนัน้มีการจ้างแรงงานเกิดขึน้ 
คา่จ้างมีทัง้เป็นสิง่ของและเงิน   ในขณะเดียวกนัเร่ิมมีระบบการจํานองท่ีดนิ  การมดัจํา และการ
ใช้ทาสเกิดขึน้ 

  ก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน  ชาวนูท่ี่อาศยัอยูบ่ริเวณเมืองหลานผิง(兰坪 Lán 

pínɡ) ถเูออ๋ (菟峨 Tú’é)  และสว่นหนึง่ท่ีอาศยัอยูตํ่าบลเหวยซี มีสภาพชีวิตความเป็นอยูแ่ละ
ปริมาณการผลติเทียบเท่ากบัชนเผา่ในบริเวณเดียวกนั ได้แก่ ชาวฮัน่ ชาวป๋าย และชาวนา่ซี และ
เร่ิมเข้าสูร่ะบบสงัคมแบบศกัดนิา 

หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวนู่ได้รับการปลดปลอ่ยจากการเป็นทาส และหลดุพ้น
จากความยากลําบาก รัฐมีนโยบายสง่เสริมสนบัสนนุให้ชนเผา่กลุม่น้อยมีสทิธิและอํานาจในการ
ปกครองตนเอง โดยในเดือนสงิหาคม ปี 1954 รัฐบาลได้ก่อตัง้บริเวณปกครองตนเองชาวล่ีซท่ีูแมนํ่ ้
นู่ มีอาณาเขตครอบคลมุเมืองปีเ้จียง ฝกู้งและก้งซาน ซึง่เป็นพืน้ท่ีตัง้ถ่ินฐานของชาวนู่ ตอ่มาในปี 
1957 ได้รับการยกระดบัเป็นเขตปกครองตนเอง  ก่อนหน้านัน้ในปี 1956 รัฐบาลได้ก่อตัง้อําเภอ
ปกครองตนเองเผา่นู่และเผา่ตรุงขึน้ท่ีเมืองก้งซาน(贡山独龙族怒族自治县 Gònɡ shān Dúl

ónɡ Zú Nù Zú zìzhìxiàn)  รัฐบาลกลางสนบัสนนุการพฒันาในชมุชนชาวนู่ และนําพา
ประเทศเข้าสูร่ะบบการปกครองแบบสงัคมนิยม  ระยะเวลากวา่ 50 ปีมานีช้มุชนชาวนูพ่ฒันาไป
อยา่งไมห่ยดุยัง้  คณุภาพชีวิตของประชาชนดีขึน้เป็นลําดบัเร่ือยมา  ในสมยัก่อนชาวนู่ไมรู้่จกัแม้
การทําตะปเูหลก็เลก็ๆเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ แตปั่จจบุนัพฒันาไปถงึการก่อตัง้โรงงานผลิต
อปุกรณ์การเกษตร  เฉพาะบริเวณลุม่นํา้นู่มีการก่อตัง้โรงงานเหมืองแร่ขึน้กวา่สบิแห่ง มีการพฒัน
ระบบชลประทานและการทํานาแบบขัน้บนัได ปริมาณผลผลติเพิ่มขึน้มหาศาล พืน้ท่ีอาศยัชาวนู่
อยูใ่นหบุเขาหา่งไกล หนทางถกูปิดกัน้จากโลกภายนอก  รัฐบาลได้ดําเนินการสร้างถนนหนทาง
และทางหลวงเส้นหลกัเช่ือมตอ่เข้าไปถึงในชมุชน แมนํ่า้ท่ีเคยเป็นเขตแดนกัน้ขวางก็มีการสร้า
สะพานแขวนเพ่ือเช่ือมตอ่ชีวติและการไปมาหาสูข่องผู้คนทัง้สองฝ่ัง นอกจากนีร้ะบบการศกึษา
และสาธารณสขุก็ได้รับการพฒันาขึน้เช่นเดียวกนั รัฐบาลได้ก่อตัง้โรงเรียนประถมขึน้ในทกุ
หมูบ้่านชมุชนชาวนู่  ในทกุๆตําบลมีโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา  ในสมยัก่อนชาวนู่ต้องทนทกุข์
ทรมานและเสียชีวิตด้วยโรคระบาดท่ีไมมี่หนทางรักษา แตปั่จจบุนัการสาธารณสขุขยายความ
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เจริญเข้าถึงชมุชน ชาวนู่มีสขุภาพพลานามยัสมบรูณ์แข็งแรง  และมีความเป็นอยูอ่ยา่งผาสกุอยา่ง
ถ้วนหน้า 

 

ศิลปวัฒนธรรม 

จากการสืบทอดชาตพินัธุ์ของตนมาเป็นเวลานาน ปัญญาชนชาวนู่ได้รังสรรค์วฒันธรรมท่ี
เป็นเอกลกัษณ์โดดเดน่และงดงามมากมาย ในปี 1957 พบภาพเขียนสีบนฝาผนงัถํา้และหน้าผา
ภาพเขียนสีผนงัถํา้พบท่ีถํา้ในเมืองปีเ้จียง 7 ภาพ  ภาพท่ีพบมีความสมบรูณ์สามารถแยกแยะ
ความหมายได้อยา่งชดัเจน มี ภาพพระอาทิตย์ ปลา นก ววั และม้า เป็นต้น สีท่ีใช้เป็นสีแดงท่ีได้
จากเปลือกไม้ธรรมชาต ิ ลกัษณะลายเส้นเป็นภาพง่ายๆ ไมซ่บัซ้อน จากการวเิคราะห์ของนกั
โบราณคดีลงความเห็นวา่ ภาพเขียนสีกลุม่นีเ้ป็นศลิปะการวาดภาพเขียนสีฝาผนงัตัง้แตย่คุก่อน
ประวตัศิาสตร์  นบัเป็นสมบตัอินัลํา้คา่ทางโบราณคดีของจีนชิน้สําคญัชิน้หนึง่ 

    บทเพลงและกลอนของชาวนู่เป็นลกัษณะเพลงด้นสด สามารถถ่ายทอดจินตนาการ และ
สะท้อนเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของชนเผา่ได้อยา่งเดน่ชดั บทเพลงมีการกําหนดรูปแบบและ
ท่วงทํานองท่ีแน่นอนชดัเจน เนือ้หากว้างแตล่กึซึง้ ขบัร้องประกอบดนตรีท่ีบรรเลงด้วยเคร่ืองดนตรี
หลายชนิด ได้แก่  ผีพา ขลุย่ พิณปากและขลุย่นํา้เต้า  บทเพลงท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีได้แก่   เพลงช่ือ 
《祭猎神调》Jì lièshén diào “เพลงบชูาเทพแห่งพราน”   เพลงช่ือ《瘟神歌》Wēn 

shén ɡē “เพลงบชูาเทพเจ้ากาฬโรค” เป็นเพลงท่ีสะท้อนวิถีการดํารงชีวิตและความเช่ือของชาวนู ่
นอกจากนีย้งัมีเพลงท่ีสะท้อนถงึพิธีกรรมและขนบธรรมเนียมของชนเผา่ เชน่ เพลงช่ือ《 婚 礼

歌》Hū nl ǐ  ɡ ē “เพลงแตง่งาน” ตํานานพืน้บ้านท่ีเลา่สืบตอ่กนัมาก็สะท้อนถึงความคดิและ
จินตนาการของชาวนู่ได้เป็นอยา่งดี เช่น  ตํานานเร่ือง《大力士阿洪》Dàlìshì Ā hónɡ “อา
หงวีรบรุุษผู้ยิ่งใหญ่” นิทานพืน้บ้านท่ีสะท้อนวิถีชีวิตของชาวนูท่ี่มีความผกูพนักบัธรรมชาต ิ เชน่  
นิทานเร่ือง 《瞎子求医》Xiāzi qiúyī “คนตาบอดหาหมอ” นิทานเร่ือง《神仙草》Shén 

xiān cǎo “หญ้าเทวดา” เป็นต้น งานด้านวรรณกรรมเหลา่นีแ้สดงให้เห็นถึงความงดงามทาง
จิตใจ ความรักความผกูพนั และความเคารพในธรรมชาตขิองชาวนู ่ เหตเุพราะชาวนู่มีวถีิชีวิตอยู่
กบัธรรมชาต ิดํารงชีพด้วยการพึง่พาอาศยัธรรมชาตมิาโดยตลอดนัน่เอง 

คีตกวีพืน้บ้านสร้างสรรค์บทเพลงท่ีแสดงออกถึงความบริสทุธิของผู้คนแห่งขนุเขา เสียง ์

ดนตรีท่ีไพเราะและจงัหวะท่ีกระชัน้กระชบั เชือ้เชิญผู้คนให้ออกมาเต้นรํา เริงระบํากนัอยา่ง
สนกุสนานร่ืนเริง  ทา่ทางการร่ายรําและระบําของชาวนูล้่วนผกูพนักบัธรรมชาตอิยา่งแยกไมอ่อก 
เช่น  ระบําวานร  ระบําไก่  ระบําวิหคเหิร  ระบําพญานก ล้วนเป็นระบําท่ีเลียนแบบกิริยาท่าทาง
ของสตัว์ท่ีชาวนู่พบเห็นในธรรมชาตท่ีิรายรอบนัน่เอง นอกจากนีย้งัมีระบําท่ีมีท่ีมาจากวิถีการดํารง
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ชีพ เชน่  ระบํากระทะ ระบําซกัผ้า ระบําเก็บเก่ียว  ระบําเก่ียวข้าว เป็นต้น  ในงานร่ืนเริงหรืองาน
พิธีสําคญัตา่งๆ ชาวนู่จะร้องรําทําเพลง เต้นระบํารําฟ้อนเพ่ือแสดงออกถึงความร่ืนรมย์ยนิดี และ
การเฉลมิฉลองอวยพร บทเพลงท่ีขบัร้องและการเริงระบาํ แสดงออกถึงชว่งชีวิตและขัน้ตอนการ
ดําเนินชีวิตของผู้คนได้อยา่งชดัเจนและนา่ทึง่ ตวัอยา่งเช่น เพลงท่ีร้องในพธีิแตง่งาน จะ
ประกอบด้วย เพลง《创世》Chuànɡshì “สร้างโลก” เพลง《谈情》Tánqínɡ “พลอดรัก” 
เพลง《牧羊》Mùyánɡ “เลีย้งแกะ” เพลง《剪毛》Jiǎnmáo “ตดัขน” และเพลง《迎亲》 

Yínɡqīn “รับเจ้าสาว”  

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 

การแตง่กายของชาวนู ่ ทัง้หญิงและชายสวมเสือ้ผ้าป่าน หญิงชาวนู่สวมเสือ้ผา่อก  ยาวคลมุ
ลงไปถึงข้อเท้า  สาวๆ ชาวนู่นิยมพนัผ้าถงุรอบเอวไว้ชัน้นอกอีกชัน้หนึง่  ชายผ้าถงุปักลายดอกไม้
หลากสีสนั ชายสวมเสือ้ผา่อก คลมุยาวไปถึงเขา่ คาดเอวด้วยผ้าหรือเชือกถกั แล้วดงึเสือ้ให้ย้อย
ออกมาคลมุทบัเข็มขดั ท่ีเข็มขดัประดบัด้วยมีดพร้า สะพายธนแูละยา่มใสล่กูธน ู เคร่ืองประดบัมี
เคร่ืองประดบัศีรษะ สร้อยและตุ้มหท่ีูทําจากหินสี  ผลกึหินแก้ว  มกุ เปลือกหอย เคร่ืองเงิน ชาย
ชาวนู่นิยมไว้ผมยาวแล้วโพกศีรษะด้วยผ้าสีขาวหรือนํา้เงิน  

ด้านอาหารการกิน ชาวนู่กินข้าวโพดและพืชเมลด็จําพวกข้าวสาลี ข้าวโอ๊ตเป็นอาหาร
หลกั ชาวนูท่ี่ก้งซานเรียนรู้วิธีการปลกูพืชจากชาวทิเบต รู้จกัการปลกูผลไม้และข้าวโอ๊ตเป็นอาหาร  
อาการเนือ้ได้แก่ จําพวกไก่ ปลา หม ูแกะ ววัและยงัลา่สตัว์ป่าอ่ืนๆ เป็นอาหารด้วย ชาวนู่ชอบกิน
อาหารท่ีต้มจนเป่ือย  มกัต้มข้าวรวมกบัเนือ้เค่ียวจนเป่ือยเข้าด้วยกนั นอกจากนีย้งันิยมด่ืมเหล้า
ทัง้ชายและหญิง 

ท่ีอยูอ่าศยัของชาวนู่สร้างด้วยไม้แผน่และไม้ไผ ่โครงบ้านทําด้วยไม้ไผ ่หลงัคาและฝามงุด้วยไม้
แผน่ ตวับ้านแบง่เป็นสองห้องคือสว่นท่ีพกัอาศยักบัสว่นท่ีใช้ต้อนรับแขก สว่นท่ีเป็นครัวใช้เตาแบบ
หินสามมมุ สว่นภายในบ้านแบง่เป็นสว่นท่ีเป็นท่ีนอน และสว่นท่ีไว้เก็บของ ไมอ่นญุาตให้คน
ภายนอกเข้า 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  
 ชาวนู่แตง่งานแบบมีสามีภรรยาเดียว  แตก็่มีสว่นน้อยหรือครอบครัวท่ีร่ํารวย  ฝ่ายชา
สามารถมีภรรยาหลายคนได้ หลงัแตง่งานแล้วคูส่ามีภรรยาใหมจ่ะสร้างบ้านหลงัใหมใ่กล้กบับ้าน
พอ่แมฝ่่ายชาย และจะได้รับการแบง่มรดกจากพอ่แมด้่วย  แตก่ารทํามาหากินยงัคงทํากินในท่ีดนิ
ของพอ่แม ่ผลผลติท่ีได้เป็นสว่นรวมของครอบครัวใหญ่  ลกูชายคนสดุท้องต้องอาศยัอยูก่บัพอ่แม ่
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หลงัพอ่แมเ่สียชีวิต สมบตัทิกุอยา่งไมว่า่จะเป็นบ้าน ท่ีดนิ ทรัพย์สนิตา่งๆ มอบให้ลกูชายคนเลก็
เป็นผู้ สืบทอดมรดก  การสืบสายตระกลูนบัตามสายตรงเพศชาย  ชาวนู่ท่ีปีเ้จียงใช้คําในช่ือพอ่เป็น
สว่นหนึง่ของช่ือลกูคล้องกนัเป็นลกูโซ ่เพ่ือแสดงถึงการสืบเชือ้สาย  

การประกอบพิธีศพเดมิกระทําโดยการเผา ปัจจบุนัใช้วธีิฝัง โดยมีสสุานฝังศพประจําชน
เผา่ 

ด้านความเช่ือ ชาวนูย่งัคงนบัถือลทัธิดัง้เดมิคือ การนบัถือเทพเจ้าและวิญญาณในทกุ
สรรพสิง่  บชูาธรรมชาต ิ เช่ือในสิง่ลีล้บัและเคารพบชูาพอ่มดหมอผี  นอกจากนี ้ มีชาวนู่บางสว่น
หนัมานบัถือศาสนาลามะ ศาสนาคริสต์ และพระเยซ ู 
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38. 普米族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าผหม่ีู      Pumi ethnic minority group 

 

  
รป ู 50 รป ู 51 

 

ถิ่นที่อย่ ู
ชนเผา่ผหูม่ี มีถ่ินฐานอยูใ่นเขตอําเภอและเมืองตา่งๆ ได้แก่ หลานผิง(兰坪 Lánpínɡ)       

ล่ีเจียง(丽江 Lìjiānɡ) เหวยซี(维西 Wéixī) หยง่เซิง่(永胜 Yǒnɡshènɡ) และเขตปกครอง
ตนเองเผา่อ๋ี (彝族 Yí Zú) อําเภอหนิงลา่ง (宁蒗 Nínɡlànɡ) นอกจากนีย้งัมีบางสว่นอาศยัอยู่
อําเภอเหยียนหยวน(盐源 Yányuán) และเขตปกครองตนเองทิเบตอําเภอมูห่ล่ี(木里 Mùlǐ) ของ
มณฑลเสฉวน  จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000    ชนกลุม่น้อยเผา่ผหูม่ี
มีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 33,600 คน 
 
ภาษา 

ภาษาผหูม่ี จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต  สาขาทิเบต-พมา่ ชาวผหูม่ีท่ีอําเภอหนิงลา่ง
เคยใช้ภาษาเขียนของภาษาทิเบต  แตไ่มเ่ป็นท่ีนิยม ปัจจบุนัใช้ภาษาจีน 
 

ประวัตศิาสตร์ 

ชาวผหูม่ีในแตล่ะท้องถ่ินมีช่ือเรียกตวัเองตา่งกนั   ชาวผหูม่ีท่ีล่ีเจียง (丽江 Lìjiānɡ)  
เหวย ซี (维西 Wéixī) หลานผิง(兰坪 Lánpínɡ) และหยง่เซิง่ (永胜 Yǒnɡshènɡ) เรียกตวัเอง
วา่  “ผูอิ่งหม่ี” (普英米 Pǔyīnɡmǐ) สว่นชาวผหูม่ีท่ีหนิงลา่งเรียกตวัเองวา่  “ผูร่ื่อหม่ี” (普日米  
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Pǔrìmǐ) หรือ “เผยหม่ี” (裴米 Péimǐ) ทัง้สามคําเป็นภาษาผหูม่ี  มีความหมายวา่ “คนขาว” 
สว่นชาวฮัน่เรียกชาวผหูม่ีตามท่ีมีในบนัทกึทางประวตัศิาสตร์ด้วยช่ือวา่ “ซีฟาน” (西蕃 Xīfān) 
หรือ “ปา-จวี” ( 巴苴 Bājū)  

จากบนัทกึทางประวตัศิาสตร์มีข้อมลูเก่ียวกบัชาวผหูม่ีวา่ ชาวผหูม่ีเดมิเป็นกลุม่ชนท่ีตัง้
ถ่ินฐานอยูบ่นท่ีราบสงูทิเบต  ดํารงชีวิตด้วยการลา่สตัว์เร่ร่อนตามบริเวณเมืองตา่งๆ ของมณฑล
ชิงหา่ย(青海 Qīnɡhǎi) กานซู(่甘肃 Gānsù) และเสฉวน(四川 Sìchuān) ตอ่มาอพยพจาก
บริเวณท่ีหนาวเยน็ลงไปตัง้ถ่ินฐานอยูบ่ริเวณท่ีราบพืน้ดนิท่ีมีอากาศอบอุน่กวา่ ประมาณเวลาอยู่
ในยคุก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 7 จากนัน้ได้ตัง้ถ่ินฐานในบริเวณท่ีเป็นเขตมณฑลเสฉวนในปัจจบุนั 
ได้แก่ เมืองเยวซ่ี (越西 Yuèxī) เหม่ียนหนิง (冕宁 Miǎnnínɡ) ฮัน่หยวน (汉源 Hànyuán) 
จ่ิวหลง(九龙 Jiǔlónɡ) และสือเหมียน(石棉 Shímián) ในบนัทกึราชวงศ์ซง่มีการกลา่วถึง
ชาวผหูม่ีวา่ ชนชาวผหูม่ีมีความสมัพนัธ์กบัชาวฮัน่และชนกลุม่น้อยอ่ืนๆอยา่งแนน่แฟ้นมาแตอ่ดีต
แล้ว จนถึงสมยัราชวงศ์หยวน  ในช่วงท่ีมองโกลรุกรานเมืองต้าหล่ี  ชาวผหูม่ีเข้าร่วมเป็นกองกําลงั
กบักองทพัมองโกล แล้วทยอยเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยูท่ี่ในบริเวณมณฑลยนูนาน ท่ีเมืองหนิงลา่ง     
ล่ีเจียง เหวยซ ีหลานผิงและหยง่เซิง่      ในสมยัราชวงศ์หยวนชาวผหูม่ีอยูใ่นการปกครองของเขต
ล่ีเจียง ตอ่มาในสมยัราชวงศ์หมิงได้จดัให้ชาวผหูม่ีอยูใ่นเขตการปกครองของจงัหวดัล่ีเจียง และ
หยง่หนิง(永宁 Yǒnɡnínɡ) จนถงึสมยัชิงชาวผหูม่ีตกอยูใ่นอํานาจการปกครองของหวัหน้าเมือง
เหยียนหยวน และหวัหน้าเผา่ของตน 

 

ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านศลิปวฒันธรรม ชาวผหูม่ีรักการร้องระบําทําเพลง ในทกุๆ เทศกาล จะมีการร้องเพลง
ยาวโต้ตอบกนั เนือ้หาของเพลงสว่นใหญ่เป็นการบรรยายเร่ืองราว  ตํานาน นิทานของชนเผา่ และ
ยงัมีเพลงสัน้ท่ีหนุ่มสาวใช้ร้องบอกรักเกีย้วพาราสีกนั นอกจากนีช้าวผหูม่ียงัชอบร้องเพลงชาวเขา 
ซึง่เป็นวฒันธรรมเพลงดนตรีท่ีรับมาจากชาวนา่ซี ชาวป๋ายและชาวฮัน่ ชาวผหูม่ีมีตํานานและ
นิทานพืน้บ้านมากมายท่ีเลา่สืบทอดกนัมาแตบ่รรพบรุุษ  การเต้นรําล้วนสะท้อนและได้รับอิทธิพล
มาจากการดํารงชีวิต เชน่  ระบําเก็บเก่ียว ระบําลา่สตัว์ ระบําทอผ้า เป็นต้น การเต้นรําร่ืนเริงมี
จงัหวะท่ีเร้าใจ และมีเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่า เชน่  ขลุย่นํา้เต้า ขลุย่ผิวเป็นดนตรีประกอบ 

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 

การแตง่กายของชาวผหูม่ี ชายสวมเสือ้ผ้าป่านลําตวัสัน้ สวมกางเกงขายาวและกว้าง     
สวมเสือ้คลมุท่ีตดัเย็บด้วยผ้าทอจากขนแกะ แล้วคลมุไหลย่าวถึงหลงัด้วยขนแกะสีขาวแลดสูง่า
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งามยิ่งนกั พนัเท้าด้วยผ้าขนแกะ คล้องมีดท่ีเอว หญิงชาวผหูม่ีในแตล่ะท้องท่ีแตง่กายแตกตา่งกนั
บ้าง อยา่งเชน่ท่ีเมืองหยง่เซิง่และหนิงลา่งนิยมโพกศีรษะด้วยผ้าผืนใหญ่ สวมเสือ้ผา่อกตดิกระดมุ 
กระโปรงจีบรอบสีขาว คาดเอวด้วยผ้าย้อมหลากสี นิยมสีแดง เขียว ฟ้าและเหลือง  คลมุไหลแ่ละ
หลงัด้วยขนแกะ สว่นหญิงชาวผหูม่ีท่ีเมืองหลานผิงและเหวยซีนิยมสวมเสือ้ผา่อกตดิกระดมุ 
ลําตวัสัน้สีเขียว ฟ้าและขาว  สวมเสือ้กัก๊ทบัด้านนอก สวมกางเกงขายาว คาดเอวด้วยผ้าปักลาย
ดอกไม้ ใสเ่คร่ืองประดบัตา่งๆ เช่น  ตุ้มหเูงิน กําไล สร้อยคอ 

อาหารการกินของชาวผหูม่ีนิยมกินข้าวโพดเป็นอาหารหลกั รองลงมาได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าว
สาลี ข้าวโอ๊ต เป็นต้น อาหารเนือ้ได้แก่ จําพวกเนือ้หม ูเนือ้ววั นิยมด่ืมเหล้าและชา  

ท่ีพกัอาศยัของชาวผหูม่ีสร้างด้วยไม้เป็นหลกั  กําแพงบ้านใช้ไม้ท่อนเรียงตอ่กนัขึน้ไป ใช้
ไม้แผน่มงุหลงัคา มีเสากลมสร้างเป็นโครงสี่มมุ  ตรงกลางมีเสาหลกัขนาดใหญ่  ชาวผหูม่ีเรียกวา่ 
“เสาเทียมฟ้า” เช่ือวา่เป็นท่ีสงิสถิตของเทพตา่งๆ บ้านของชาวผหูม่ีสร้างเป็นสองชัน้ ชัน้ลา่งเป็น
คอกสตัว์ชัน้บนเป็นท่ีอยูอ่าศยั ในสว่นบริเวณท่ีอยูอ่าศยัแบง่เป็นสว่นทําครัวไว้ตรงกลาง และถือ
วา่เป็นจดุศนูย์กลางท่ีสําคญัท่ีสดุของบ้าน ก่อขึน้เป็นเตาสามขา ด้านหลงัตัง้ศาลบชูาเทพเจ้า 
ภายนอกบ้านแขวนเขาววั เขาแกะ ยิ่งแขวนมากย่ิงแสดงถึงความร่ํารวยและศกัดศิรีของเจ้าขอ์

บ้าน 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

ชาวผหูม่ีท่ีเมืองหนิงลา่งและหยง่เซงิอาศยัอยูร่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่  สว่นชาวผหูม่ีท่ี
หลานผิงและเหวยซีอยูร่วมกนัสองถงึสามรุ่นก็จะแยกกนัไปตัง้ครอบครัวใหม ่ โดยลกูคนสดุท้อง
จะต้องย้ายออกไป   แตล่ะตระกลูจะสืบทอดมรดกโดยสายเลือดสายตรงเพศชาย   โดยแบง่ให้ลกู
ทกุคนเทา่ๆ กนั ให้ความเคารพกบัรุ่นท่ีสงูกวา่ในสายตระกลู ลกูของลงุไมว่า่จะอายมุากกวา่หรือ
น้อยกวา่ ต้องนบัถือเป็นพ่ีชายพ่ีสาว มีชาวผหูม่ีท่ีหนิงลา่งบางสว่นยงัคงยดึถือธรรมเนียมการ
สืบสายสกลุสายแมอ่ยู ่ แมเ่ป็นใหญ่ในครอบครัว สืบทอดมรดกให้กบัลกูสาว  ถือวา่เพศหญิงมี
สถานภาพทางสงัคมสงูกวา่เพศชาย   

การแตง่งานยดึถือการมีสามีภรรยาเดียว  การเลือกคูค่รองพอ่แมเ่ป็นผู้จดัหาให้ มีการ
แตง่งานกบัเครือญาตคืิอพ่ีสาวน้องสาวพอ่แตง่กบัพ่ีชายน้องชายแม ่ ชาวผหูม่ีแตง่งานตัง้แตอ่ายุ
ยงัน้อย หลงัแตง่งานฝ่ายหญิงไมย้่ายไปอยูท่ี่บ้านฝ่ายชาย  

พิธีศพของชาวผหูม่ีท่ีเมืองหนิงลา่งกระทําโดยการเผา ท่ีหลานผิงและหยง่เซิง่ทําโดยการ
ฝัง สว่นท่ีเหวยซีมีทัง้เผาและฝัง 
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ชาวผหูม่ีนบัถือบชูาเทพมากมาย รวมทัง้บชูาวิญญาณบรรพบรุุษด้วย การทําพธีิกรรม
ต้องเชิญนกับวชประจําเผา่มาทําพธีิ นอกจากนีย้งัมีชาวผหูม่ีบางสว่นนบัถือศาสนาลามะ และเตา๋  

เทศกาลสําคญัได้แก่ เทศกาลขึน้ปีใหม ่  เทศกาลชิมอาหารใหม ่บางพืน้ท่ีรับอิทธิพลจาก
ชาวฮัน่มีเทศกาลเชงเม้ง เทศกาลไหว้ขนมบะจ่าง ในเทศกาลสําคญัตา่งๆ มีกิจกรรมมากมาย เชน่  
แขง่ม้า ยงิเป้า ตกกลางคืนชาวผหูม่ีจะแตง่ตวังดงาม รวมตวักนัเซน่ไหว้บชูาเทพเจ้าท่ีเคารพนบั
ถือ แล้วเต้นรํารอบกองไฟ ร้องเพลงชาวเขา ด่ืมเหล้าเฉลมิฉลองอยา่งสนกุสนานร่ืนเริง  
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42. 水族   ชนกลุ่มน้อยเผ่าสุ่ย  Shui ethnic minority group 
 

  
รป ู 52 รป ู 53 

 

ถิ่นที่อย่ ู
ชนกลุม่น้อยเผา่สุย่สว่นใหญ่มีถ่ินฐานอยูท่ี่เขตปกครองตนเองเผา่สุย่ มณฑลกุ้ยโจว และ

กระจายอยูต่ามอําเภอตา่งๆของมณฑลกุ้ยโจวเช่น  ล่ีโป (荔波  Lìbō) ตูซ๋าน(独山  Dúshān)    
ตหูยวนิ (都  Dūyún) หรงเจียง(榕江 Rónɡjiānɡ) ฉงเจียง (从江 Cónɡjiānɡ) และมีสว่น
น้อยท่ีกระจดักระจายอยูใ่นตําบลตา่งๆของมณฑลกวา่งซี เช่น  หรงอาน(融安 Rónɡ’ān) หนาน
ตาน(南丹 Nándān)  หวนเจียง(环江 Huánjiānɡ) เหอฉือ(河池 Héchí) เป็นต้น  จากการ
สํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่สุย่มีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 
406,902 คน  
 
ภาษา 

ชาวสุย่พดูภาษาสุย่ จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต  สาขาภาษาจ้วง-ต้ง แขนงภาษาต้ง-
สุย่   มีภาษาอกัษรเป็นของตนเอง(ภาพตอ่ไป) แตปั่จจบุนัใช้อกัษรจีน  
 

ประวัตศิาสตร์ 
จากเอกสารบนัทกึในสมยัโบราณ รวมไปถึงตํานานบอกเลา่ ตลอดจนเอกลกัษณ์ทาง

วฒันธรรมของชาวสุย่สามารถวิเคราะห์และสืบประวตัชิาวสุย่ได้วา่ ชาวสุย่สืบเชือ้สายและแตก
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แขนงมาจากชนร้อยเผา่โบราณท่ีช่ือ “ป่ายเยว”่  (百越 Bǎiyuè)  ซึง่มีอารยธรรมมาตัง้แตส่มยัฉิน
ฮัน่ ในสมยัถงัและซง่มีช่ือเรียกเป็นช่ือเดียวกนักบัชนเผา่ท่ีพดูภาษากลุม่จ้วงต้ง (壮侗  Zhuànɡ  

Dònɡ) วา่ “เหลียว” (僚Liáo) จนถึงสมยัหมิงและชิงจงึแยกตวัเองออกมา และเรียกตวัเองวา่ “สุย่”   
(水shuǐ) 

อารยธรรมของชาวสุย่เร่ิมถือกําเนิดตัง้แตส่มยัเป่ยซง่  โดยตัง้ถ่ินฐานเป็นหลกัแหลง่อยู่
บริเวณรอยตอ่ของต้นแมนํ่า้หลง (龙江 Lónɡ jiānɡ) และต้นแมนํ่า้หลิว่ ( 柳江 Liǔ jiānɡ) 
โดยมีช่ือเรียกในสมยันัน้วา่ “เขตฝสูุย่” (抚水州 Fǔshuǐ zhōu) ปัจจบุนับริเวณดงักลา่วคือเขต
อําเภอปกครองตนเองเผา่สุย่และรอยตอ่ของเมืองล่ีโป(荔波  Lìbō) กบัแมนํ่า้หวน(环江  Huán 

jiānɡ) ในยคุนีก้ารเกษตรของชาวสุย่พฒันามาก ชาวสุย่พืน้ท่ีราบรู้จกัการทํานาปลกูข้าวแล้ว มี
ระบบการรักษาความปลอดภยั และตัง้ป้อมปราการหมูบ้่านก่อเป็นรัว้ไม้ไผ ่  สงัคมของชนชาวสุย่
เร่ิมมีการแบง่ชนชัน้เป็นชนชัน้สงูกบัชนชัน้สามญัขึน้อยา่งชดัเจน มีตระกลูเหมิง (蒙Ménɡ) เป็น
หวัหน้าเผา่ สามารถก่อตัง้กองกําลงัท่ีมีความเข้มแข็ง และตอ่กรกบัราชสํานกัซง่อยูเ่ป็นประจํา   

กระทัง่สมยัหยวนจนถึงปีท่ี 20 ของราชสํานกัหยวน ในปี 1283 มีการจดัการปกครอง
เก่ียวกบัชนกลุม่น้อยในเมืองกุ้ยโจวของมณฑลเสฉวน แล้วตัง้ให้หวัหน้าเผา่แตล่ะเผา่เป็นผู้จดัการ
ดแูลเร่ืองท่ีดนิทํากินในเผา่ของตน ตอ่มาขนุนางท่ีดแูลเมืองบริเวณฝ่ังแมนํ่า้หลิว่ กําหนดให้แตล่ะ
ชนเผา่ต้องสง่บรรณาการจําพวก ทรายแดง แร่ธาตสุยง-หวง (雄黄 xiónɡhuánɡ) ม้า และผ้า
สกัหลาดให้กบัราชสํานกั ถึงสมยัหมงิมีการสถาปนาเขตการปกครองท่ีเป็นเมืองในสมยัหยวนให้
เป็นจงัหวดั ถงึสมยัชิงมีการก่อตัง้เขตซานเจ่ียว (三脚州 Sānjiǎo zhōu) จนปี 1914 เปล่ียน
เขตซานเจ่ียวเป็นอําเภอซานเหอ (三合县 Sānhé xiàn)  และเปลี่ยนช่ือเป็นอําเภอซานต ู (三
都县 Sāndū xiàn) ในเวลาตอ่มา  

ในสมยัซง่ ชมุชนชาวสุย่ท่ีบริเวณเมืองล่ีโปได้ก่อตัง้เป็นชมุชนล่ีโปขึน้ จากนัน้มาก่อตัง้เป็น
เขตล่ีโป จดัการปกครองชมุชนแบบการมีหวัหน้าเผา่ ในสมยัหมงิมีการจดัระบบการถือครอง
กรรมสทิธิท่ีดนิ และล้มล้างชนชัน้ศกัดนิาของชนเผา่สุย่ท่ีครอบครองกรรมสทิธิท่ีดนิสามตระกลูคือ ์ ์

เหมงิ (蒙 Ménɡ ) เหลย (雷 Léi) และ ผี (皮 Pí)  ตอ่มาในสมยัชิงก่อตัง้ตําบลลี่โป  ชนชาวสุย่จงึ
ขึน้ตรงตอ่การปกครองของราชสํานกัชิง  ตอ่มาชาวฮัน่อพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในชมุชนชาวสุย่เป็น
จํานวนมาก การตดิตอ่สมัพนัธ์กนัของทัง้สองชนเผา่จงึลกึซึง้และแนน่แฟ้นยิ่งขึน้ ระบบการเกษตร 
การชลประทาน และงานหตัถกรรมทอผ้าในครัวเรือนพฒันาขึน้อยา่งเห็นได้ชดั  มีตลาดสําหรับ
การซือ้ขายแลกเปล่ียนสนิค้า ระบบศกัดนิาเร่ิมเปล่ียนไป  ประชาชนมีสทิธิในการถือครองท่ีดนิ
เป็นของตนเองได้ จนถึงกลางสมยัชิงชาวสุย่สามารถครอบครองกรรมสทิธิท่ีดนิเป็นของตนเอง์

อยา่งเห็นได้ชดั บางรายมีท่ีดนิในกรรมสทิธิหลายพนัไร่เลยทีเดียว์  
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นบัแตศ่ตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา  ประเทศจกัรวรรดนิิยมเข้ารุกรานประเทศจีน รวมถึง
ชมุชนชาวสุย่ ชาวสุย่เร่ิมหนัมาปลกูฝ่ิน ในแตล่ะปีฝ่ินท่ีได้จากชมุชนชาวสุย่ในบริเวณลุม่นํา้หลิว่ 
มีจํานวนนบัหม่ืนตําลงึสง่ออกสูภ่ายนอก ในขณะท่ีระบบเกษตรกรรมดัง้เดมิถกูทําลายลง งาน
หตัถกรรมพืน้บ้าน “ผ้าชาวสุย่” เร่ิมถกูแทนท่ีด้วยผ้าจากชาตติะวนัตก แม้กระทัง่ชาวสุย่เองก็หนั
มาทอผ้าแบบตะวนัตก  หลงัปฏิวตักิารปกครองการพฒันาของชนกลุม่น้อยเป็นไปอยา่งช้าๆ เร่ิมมี
การก่อตัง้โรงงานตีเหลก็ โรงงานถลงุแร่หลายชนิด  แตก็่กลบัถกูทําลายและชะงกัลง                  
จนในสมยักวอ๋หมินตัง่ ชนชัน้ศกัดนิาเป็นผู้ ถือครองท่ีดนิ ชนชัน้ศกัดนิาจดัการเก็บคา่เช่าท่ีดนิทํา
กินและขดูรีดประชาชนคร่ึงตอ่คร่ึงของปริมาณผลผลติท่ีได้ ชาวสุย่ตกอยูใ่นสภาพแร้นแค้นอยา่ง
แสนสาหสั 

หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลจีนปฏิวตัเิปล่ียนแปลงระบบสงัคมใน
ชมุชนชาวสุย่ โดยในปี 1957 ได้ก่อตัง้อําเภอปกครองตนเองชาวสุย่ท่ีอําเภอซานต ู(三都水族自

治县 Sāndū shuǐ Zú zìzhìxiàn)  จากนัน้มาสงัคมและชมุชนชาวสุย่พฒันาไปอยา่ง
รวดเร็ว ท่ีดนิทํากิน การเพาะปลกูขยายอาณาเขตกว้างขวางขึน้ ปริมาณการผลติโดยเฉพาะพืช
อาหารเพิ่มมากขึน้  โรงงานอตุสาหกรรมหลายประเภทเช่น  โรงงานเหมืองแร่  โรงงานผลติ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  โรงานผลติข้าวของเคร่ืองใช้  ตลอดจนการผลติกระแสไฟฟ้าเร่ิมเข้ามาลงทนุและ
ก่อตัง้ขึน้ในชมุชนชาวสุย่  ระบบการจราจรจากเดมิท่ีเคยถกูปิดและตดัขาดจากชมุชนภายนอก 
รัฐบาลเร่ิมให้การสนบัสนนุการก่อสร้างถนนเช่ือมตอ่เข้าไป แมนํ่า้ท่ีเคยกัน้ขวางชาวสุย่  รัฐบา
สร้างสะพานเช่ือมตอ่ความสมัพนัธ์ และการขนสง่ ถนนหนทางท่ีเช่ือมถึงกนันีไ้มเ่พียงแตเ่ช่ือม
สมัพนัธ์ชาวสุย่กบัชมุชนอ่ืนๆ แตท่ี่สําคญัเป็นการเช่ือมตอ่ชาวสุย่ด้วยกนัเองท่ีแตเ่ดมิอพยพแยก
ย้ายไปตัง้ถ่ินฐานกระจดักระจายกนัอยูต่ามพืน้ท่ีตา่งๆ ให้สามารถรวมเป็นนํา้หนึง่อนัเดียวกนัได้ 
การพฒันาด้านการศกึษาและสาธารณสขุก็เร่ิมเข้าถงึ   และพฒันาอยา่งรวดเร็ว  ปัจจบุนัชาวสุย่มี
คณุภาพชีวิตท่ีดีและสขุสบายยิง่ขึน้ 

 

ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านศลิปะ วฒันธรรม  ชาวสุย่มีศลิปวฒันธรรมหลากหลาย เป็นเอกลกัษณ์ และเป็นสว่น
หนึง่ของมรดกทางวฒันธรรมท่ีสําคญัของชาตจีิน    งานฝีมือ ศลิปะการตดักระดาษ การปักผ้า 
การย้อมสีและการแกะสลกัก็งดงามโดดเดน่ งานด้านวรรณกรรมมขุปาฐะท่ีสืบทอดมาแต่
บรรพบรุุษเช่น  เพลง กลอน นิทาน ตํานาน สภุาษิตคําพงัเพยล้วนเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ี
สะท้อนภาพชีวิต ความคดิ ความใฝ่ฝัน และประวตัศิาสตร์ของชาวสุย่ได้อยา่งชดัจน  บทเพลงของ
ชาวสุย่มีรูปแบบและท่วงทํานองหลากหลาย  ปราชญ์ชาวสุย่เช่ียวชาญการแตง่กลอนเพลงเพ่ือ
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ถ่ายทอดความคดิ อารมณ์ความรู้สกึของตนได้อยา่งแยบยล นอกจากนีย้งัมีตํานาน นิทานทัง้ท่ี
แตง่เป็นบทร้อยแก้วและร้อยกรอง มีเนือ้หาพรรณนาเลา่เร่ืองราวการกําเนิดและการดํารงชีวิตของ
ชนเผา่สุย่  บทเพลงท่ีรําพนัความรักของหนุ่มสาวชาวสุย่ก็ลกึซึง้กินใจ นอกจากนีย้งัมีเทพนิยายท่ี
สะท้อนความเช่ือของชาวสุย่ได้เป็นอยา่งดี     งานด้านวรรณกรรมเหลา่นีน้บัเป็นมรดกทาง
ประวตัศิาสตร์อนัลํา้คา่ยิ่ง  เพลงชาวสุย่มีสองประเภท คือ เพลงเอก(大歌 Dà ɡē) กบัเพลงสรุา  
(酒歌 Jiǔ  ɡē) การขบัร้องเพลงของชาวสุย่ไมใ่ช้เคร่ืองดนตรีประกอบ แตจ่ะใช้วิธีการขบัร้อง
ประสานเสียง  เพลงใหญ่ใช้ร้องในการดํารงชีวิตทัว่ไป เชน่ การลงนา เก่ียวข้าว เป็นต้น สว่นเพลง
สรุาจะใช้ในพธีิแตง่งาน งานศพ และงานเลีย้งฉลองตา่งๆ   

     เคร่ืองดนตรีของชนเผา่สุย่มีกลอง โลหะ ซึง่เป็นกลองท่ีสืบทอดมาแตโ่บราณถือเป็นเคร่ือง
ดนตรีประจําเผา่สุย่  ใช้ตีประกอบการเต้นระบํา ในงานเฉลมิฉลองตา่งๆ นอกจากนีย้งัมีโหมง่ 
กลองหนงั ขลุย่นํา้เต้า  ซอ  ป่ี เป็นต้น 

ชาวสุย่มีการนบัปฏิทินของตนเอง ซึง่มีความคล้ายคลงึกบัปฏิทินจนัทรคตขิองจีน  
แตกตา่งกนัตรงท่ี ชาวสุย่นบัเอาเดือนแปดเป็นเดือนสดุท้าย และเดือนเก้าเป็นเดือนเร่ิมต้น นบั
จากวนัสดุท้ายของเดือนเก้าถึงวนัแรกของเดือนสบิถือเป็นช่วงตอ่ของปีเรียกช่ือวา่ “เจีย้ตวนเจ๋ีย” 
(借端节 Jièduān jié) ซึง่ก็คือวนัขึน้ปีใหมข่องชาวสุย่นัน่เอง ในงานเทศกาลชาวสุย่จดัให้มี
กิจกรรมร่ืนเริงมากมาย เช่น การแขง่ม้า เต้นรํากลองโลหะ ระบําขลุย่นํา้เต้า ตกเย็นมีงานเลีย้งเฉลิ
ฉลองอยา่งยิง่ใหญ่ นอกจากนีย้งัมีเทศกาลท่ีได้รับอิทธิพลจากชาวฮัน่หลายอยา่ง เช่น      เทศกาล
เชงเม้ง เทศกาลเดือนหก เทศกาลเดือนเจ็ด เป็นต้น   

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 

หญิงชายชาวสุย่ชอบสวมเสือ้ผ้าสีเขียวและนํา้เงิน  ชายสวมเสือ้ผา่อกลําตวัยาว  แขนสัน้
พนัรอบศีรษะด้วยผ้าสีนํา้เงิน  หญิงสวมเสือ้ผา่อกไมมี่ปก  ลําตวัยาว  บริเวณอกเสือ้ปักลวดลา
ดอกไม้ สวมกางเกงสีนํา้เงินขากว้างและยาว   ชายกางเกงปักลวดลายดอกไม้   ในงานเทศกา
สําคญัสวมกระโปรง และปลอ่ยสยายผมยาวลงมา  สวมเคร่ืองประดบัเงินแบบตา่งๆ เช่น กําไล 
สร้อยคอ แหวน ตุ้มหอูยา่งงดงาม  

ด้านอาหารการกิน ชาวสุย่กินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลกั รองลงมาได้แก่ พืชเมลด็จําพวก
ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต และมนั  ท่ีสําคญัชาวสุย่ชอบกินข้าวเหนียว  อาหารเนือ้ชอบกินปลา  
รู้จกัการทําเหล้าหมกัจากข้าว  และใช้เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีสําคญัในงานเลีย้งฉลองสําคญั ๆ  

บ้านเรือนชาวสุย่สร้างด้วยไม้  ในสมยัก่อนสร้างสงูหลายชัน้ แตปั่จจบุนัสร้างเป็นบ้านชัน้
เดียวตดิพืน้ 
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

ชาวสุย่เป็นมิตรและมีนํา้ใจ  เม่ือมีแขกมาบ้านจะต้องรีบออกมาต้อนรับ  และหานํา้หาท่าใ
แขกด่ืม  ในวนัเทศกาลสําคญัเม่ือมีแขกมาเยือน ไมว่า่จะรู้จกัสนิทสนม หรือคนแปลกหน้า ชาวสุย่
จะต้อนรับด้วยเหล้าและข้าวปลาอาหารเป็นอยา่งดี  แตห่ากเป็นแขกสําคญัจะฆา่หมแูละปลา
เลีย้งต้อนรับ  หวัหมแูละหวัไก่ถือเป็นสิง่สําคญัท่ีมอบให้กบัแขกหรือผู้ เคารพนบัถือ  ในพิธี
บวงสรวงบชูา ชาวสุย่จะใช้หวัหมเูป็นสญัลกัษณ์สําคญัท่ีขาดมิได้ 

ระบบครอบครัวของชาวสุย่เป็นครอบครัวขนาดเลก็  ยดึถือธรรมเนียมการมีสามีภรรยา
เดียว  การสืบสายตระกลูยดึถือสายพอ่  สองสามร้อยปีก่อนหนุ่มสาวชาวสุย่มีอิสระในการเลือก
คูค่รองด้วยตนเอง แตพ่อเข้าสูย่คุสงัคมศกัดนิา  การแตง่งานของชาวสุย่ต้องยดึถือชนชัน้ของคู่
บา่วสาวเป็นสําคญั  ดงันัน้การเลือกคูค่รองของชาวสุย่  พอ่แมแ่ละผู้ใหญ่ทัง้สองฝ่ายจะเป็น
ผู้จดัการให้  ในวนัแตง่งานเจ้าบา่วจะไมต้่อนรับญาตด้ิวยตวัเอง แตจ่ะจดัให้มีหนุม่สาวท่ียงัเป็น
โสดเป็นตวัแทนมาต้อนรับ สว่นเจ้าสาวเดนิกางร่มมาท่ีบ้านเจ้าบา่ว ไมมี่การจดัพิธีแตง่งานใดๆ  
เม่ือเจ้าสาวถงึบ้านเจ้าบา่วแล้ว มีการเลีย้งแขกท่ีมาร่วมงาน เม่ือเสร็จงานเจ้าสาวกลบับ้านของ
ตวัเอง  จนกวา่จะครบคร่ึงปี จงึจะย้ายเข้าไปอยูท่ี่บ้านสามี  

  พิธีศพของชาวสุย่มีพิธีกรรมมากมาย และซบัซ้อน โดยมากมี 6 ขัน้ตอน เร่ิมตัง้แตแ่จ้งงาน
ศพ  บรรจโุลง  เลือกวนัดี  ฝังศพ ตัง้ป้ายบชูา และถอดเคร่ืองไว้ทกุข์ 
 เก่ียวกบัเร่ืองความเช่ือ ชาวสุย่นบัถือเทพเจ้ามากมาย เช่ือวา่ทกุสรรพสิง่มีเทพเจ้า แตมี่
เทพหลกัอยูส่ององค์คือ จ้าวพอ่ลิว่อี(้六一公Liùyì ɡōnɡ) และจ้าวพอ่ลิว่เจ่ีย (六甲公 Liùjiǎ 

ɡōnɡ) ตามตํานานเช่ือวา่เป็นเทพผู้สร้างชาวสุย่ เม่ือมีการเกิด เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตต้องเชิญหมอ
ผีมาทําพธีิฆา่สตัว์เพ่ือบชูาตอ่เทพเจ้า  สตัว์ท่ีใช้ในพิธีบชูาคือ “ปลา” การทําพิธีใช้ใขไ่ก่เป็นเคร่ือง
ทํานายการแก้เคราะห์ หรือทํานายวิธีการรักษาโรค ในสมยัโบราณชาวสุย่ฝังศพในสสุานหิน สสุาน
หินแกะสลกัเป็นลวดลายรัว้รอบ บนโลงศพแกะสลกัรูปกลองโลหะและดอกไม้ตา่งๆ   ปลายสมยัชิง
เคยมีหมอสอนศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผศ่าสนา แตมี่ชาวสุย่ไมม่ากท่ีหนัมานบัถือ สว่นใหญ่ยงัคง
ยดึถือความเช่ือแบบเดมิ  
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46. 土家族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าถ่เจียู   Tujia ethnic minority group 
 

 

รป ู 54 

 

ถิ่นที่อย่ ู
ชนกลุม่น้อยชาวถู่เจียอาศยัอยูบ่นหบุเขาหลงิซาน    ได้แก่    บริเวณตะวนัตกของมณฑล

หหูนาน  อําเภอหยง่ซุน่(永顺 Yǒnɡshùn) หลงซาน(龙山 Lónɡshān) ป่าวจิง้(保靖 Bǎojìnɡ) 
ซางจ๋ือ (桑植 Sānɡzhí) กู่จ้าง(古丈 Gǔzhànɡ) ในมณฑลหเูป่ยมีชาวถู่เจียตัง้ถ่ินฐานในอีก
หลายอําเภอเช่น  อําเภอหลายเฟ่ิง (来凤 Láifènɡ) เฮอ่เฟิง(鹤峰 Hèfēnɡ) เสียนเฟิง(咸丰 Xi

ánfēnɡ) เสวียนเอิน(宣恩 Xuān’ēn) ล่ีชวน(利川 Lìchuān) เอินซือ(恩施 Ēnshī) ปาตง    (
巴东 Bādōnɡ) เจีย้นส่ือ(建始 Jiànshǐ) อูเ่ฟิง(五峰 Wǔfēnɡ) ฉางหยาง(长阳 Chánɡyánɡ) 
เป็นต้น ในมณฑลเสฉวนมีชาวถู่เจียตัง้ถ่ินฐานอยูท่ี่อําเภอโหยว่หยาง(酉阳 Yǒuyánɡ) ซิว่ซาน     
(秀山 Xiùshān) เฉียนเจียง(黔江 Qiánjiānɡ)สือจู้(石柱 Shízhù)เผิงสุย่(彭水 Pénɡshuǐ) 
จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่ถู่เจียมีจํานวน
ประชากรทัง้สิน้ 802,8133  คน 
 
ภาษา 

พดูภาษาถู่เจีย จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต สาขาภาษาทิเบต-พมา่ ไมมี่ภาษาเขียน 
ปัจจบุนัชาวถู่เจียสว่นใหญ่ใช้ภาษาจีนและอกัษรจีน มีเฉพาะท่ีอําเภอเฮ่อเฟิง ของมณฑลหเูป่ย
ประมาณ 2 แสนคนท่ียงัพดูภาษาถู่เจียอยู ่ 
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ประวัตศิาสตร์ 

คําเรียก  “ถู่เจีย” เป็นคําเรียกท่ีในบนัทกึประวตัศิาสตร์ใช้เป็นคําเรียกชนกลุม่นีม้ากท่ีสดุ 
อยา่งไรก็ตาม ยงัมีคําเรียกชนกลุม่นีด้้วยช่ืออ่ืนๆ อีก อยา่งเช่น ในสมยัฉินและฮัน่เรียกวา่ “หลิน่
จวินจ่ง”  (廪君种 Lǐnjūnzhǒnɡ) ด้วยเหตเุพราะเคารพบชูาเสือขาว บ้างเรียกวา่ “ป่านเหมย
หมาน” (板楣蛮 Bǎnméi Mán) โดยเรียกตามอาวธุท่ีใช้  บ้างเรียกวา่ “ชาวเจ๋อ” (责人 Zérén) 
เพราะในสมยัก่อนมีการเก็บภาษีท่ีดนิ ชนกลุม่นีเ้รียกภาษีท่ีดนิวา่ “ซา่ย” (赛 sài) จดัเป็นกลุม่ชน
ท่ีอยูใ่นสว่นการปกครองของภาคใต้บริเวณเมืองปาจวิน้ (巴郡 Bājùn) หรือ “อูห่ลงิหมาน” (武
陵蛮 Wǔlínɡ Mán) ตอ่จากนัน้มาชนกลุม่นีม้กัถกูเรียกด้วยช่ือตา่งๆ  ตามถ่ินท่ีอยู ่  เช่น “ซี
หมาน” (溪蛮 Xī  Mán) “ปาเจีย้นหมาน” (巴建蛮 Bājiàn Mán) “ซิน่โจวหมาน” (信州蛮     

Xìnzhōu Mán) “หยางหมาน” (阳蛮 Yánɡ Mán)  

ในสมยัซง่เกิดชมุชนชาวถู่เจียหลายกลุม่ขึน้ในชมุชน อูห่ลงิ (武陵 Wǔlínɡ) มีช่ือเรียก
ตา่งๆกนัไปตามพืน้ท่ีท่ีอยูอ่าศยั เชน่  ถู่หมนิ (土民 Tǔmín) ถู่หมาน (土蛮 Tǔmán) ถู่ปิง (土兵

Tǔbīnɡ)  หลงัจากท่ีชาวฮัน่ได้อพยพเข้ามาอยูใ่นชมุชนดงักลา่วจํานวนมาก จงึมีช่ือเรียกชนเผา่
ดัง้เดมินีว้า่ “ชาวถู่เจีย” (土家 tǔjiā คําวา่ ถู่เจีย ในภาษาจีนหมายถึง ชนพืน้เมืองดัง้เดมิ)  

  อยา่งไรก็ตาม เร่ืองราวเก่ียวกบัท่ีมาของชาวถู่เจียนบัจนปัจจบุนันีย้งัไมมี่ข้อสรุปแน่ชดั 
บ้างกลา่ววา่หลงัจากท่ีราชวงศ์ฉินล้มล้างรัฐปา(巴 B ā)แห่งราชวงศ์โจวได้สําเร็จ ชาวปาท่ีอาศยั
อยูท่ี่เมืองเซียงเอ้อชวน (湘鄂川 Xiānɡ’è chuān) คือบรรพบรุุษของชาวถู่เจีย บ้างเช่ือวา่เป็น
ชนเผา่ท่ีผสมผสานระหวา่งชาวฮัน่กบัชนเผา่ดัง้เดมิของรัฐปา โดยอาศยัหลกัฐานการขดุค้นทาง
โบราณคดีท่ีได้มาจากเขาเซียงซหีลง (湘西龙山 Xiānɡxīlónɡ shān)  หลซูี(泸溪 Lúxī) 
ต้ายง (大庸 Dàyōnɡ) เป็นข้อสนบัสนนุความคดิ  บ้างก็วา่ชาวถู่เจียสืบเชือ้สายมาจากชาวอู
หมาน ซึง่เป็นกลุม่ชนท่ีมีชีวิตอยูช่่วงกลางสมยัถงั มีภาษาพดูและขนบธรรมเนียมวฒันธรรม
คล้ายคลงึกบัชาวอ๋ี (彝族 Yí Zú ) ท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีของมณฑลยนูนาน  

หลงัจากท่ีรัฐปาลม่สลาย ชาวปา (巴人 Bārén ) หกัร้างถางพงท่ีทํากินแหง่ใหม ่ จบัสตัว์
นํา้เก็บของป่าเพ่ือดํารงชีพและขยายเผ่าพนัธุ์  หวัหน้าเผา่สืบทอดกนัตามสายเลือดหรือคนในสา
ตระกลูเดียวกนั ปลายสมยัซีฮัน่ (西汉 Xīhàn) ชนชาตอิูห๋ลงิอ๋ี (武陵夷 Wǔlínɡyí) ตัง้กอง
กําลงัตอ่ต้านอํานาจของกษัตริย์หวางหมา่งช่วน  (王莽篡 Wánɡ Mǎnɡcuàn) ตอ่จากนัน้ชาว 
หลงิหยางหมาน (零阳蛮 Línɡyánɡ Mán) หลา่นจงหมาน (漤中蛮 Lǎnzhōnɡ Mán) อู
หมาน (巫蛮 Wū Mán) และหล่ีจงหมาน (澧中蛮 Lǐzhōnɡ Mán) ได้รวมตวักนัก่อตัง้กองกําลงั
ตอ่ต้านการกดข่ีของชนชัน้สงูขึน้  
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ในยคุสามก๊ก ช่วงท่ีสูฮ่ัน่(蜀汉 Shǔhàn ) และซนุอู ๋ (孙吴 Sūnwú)แยง่ชิงรัฐขยุ(夔 Kuí) 
เสีย(峡 Xiá) และอูห๋ลงิ(武陵 Wǔlínɡ) ชาวถู่เจียซึง่อาศยัอยูใ่นบริเวณดงักลา่วก็ตกเป็นกลุม่ชน
ท่ีทัง้สองฝ่ายแยง่ชิงกนัครอบครอง การแก่งแยง่ดนิแดนของสู ่ (蜀 Shǔ)และอู(๋吴 Wú) สง่ผลให้
กลุม่ชนในบริเวณดงักลา่วมีชีวิตอยูอ่ยา่งไร้ความสงบร่มเย็น จากนัน้มาในสมยัหนานเป่ย (南北

Nán Běi)และสมยัสยุ (隋朝 Suícháo) อํานาจของบริเวณเมืองอูห๋ลงิเข้มแข็งขึน้อยา่งรวดเร็ว  
จนสามารถตัง้ตนเป็นใหญ่ขึน้ สว่นกลางต้องสง่กองกําลงัมาปกครองควบคมุอยูเ่ป็นนิจ  สภาพ
ชีวิตและสงัคมของผู้คนวุน่วายอยูต่ลอดเวลา  จนถึงต้นราชวงศ์ถงั (唐朝 Tánɡcháo) ราชสํานกั
ใช้วิธีปกครองแบบรัฐในปกครองกบับริเวณดงักลา่วนี ้  แบง่เป็นอําเภอเลก็ๆ ขึน้ตรงตอ่การ
ปกครองระดบัเขต และขึน้ตรงตอ่ราชสํานกัอีกชัน้หนึง่ การจดัการปกครองเช่นนี ้ ทําให้ชมุชน
ชาวถู่เจียสงบราบร่ืนขึน้เป็นลําดบั  และเร่ิมตดิตอ่สมัพนัธ์กบัชาวฮัน่มากขึน้ทกุขณะเช่นเดียวกนั 

ด้านเศรษฐกิจและสงัคม  ชาวถู่เจียเร่ิมทําการเกษตรมาตัง้แตบ่รรพบรุุษในยคุต้นๆแล้ว  
แตด้่วยเหตท่ีุไมมี่ความรู้ด้านการเกษตร เคร่ืองมือการเกษตรก็ล้าสมยั  ผลผลติท่ีได้จงึมีปริมาณ
ไมม่าก ตอ่มาชาวถู่เจียได้เรียนรู้วธีิการทําการเกษตร และใช้เคร่ืองมือเกษตรของชาวฮัน่  ปริมาณ
ผลผลติท่ีได้จงึเพิ่มขึน้ เศรษฐกิจชมุชนถู่เจียก็เร่ิมดีขึน้ ในช่วงสมยัราชวงศ์ถงัและซง่ ใช้ระบบ
ปกครองแบบรัฐในปกครอง ชมุชนสงบราบร่ืน ชนชาวถู่เจียและชาวฮัน่มีการตดิตอ่สมัพนัธ์กนั  
และถ่ายทอดวฒันธรรมกนัอยา่งใกล้ชิดมากขึน้ กระนัน้ก็ตามชาวถู่ยงัไมคุ่้นชินกบัการใช้แรงงาน
สตัว์ทํานา ยงัคงใช้เคร่ืองมือขดุดนิทํานาด้วยแรงงานคนแบบดัง้เดมิอยู ่  และยงัคงดํารงอาชีพจบั
สตัว์นํา้เหมือนเดมิอยูอี่กด้วย 

นบัแตส่มยัหยวนจนถึงจกัรพรรดคิงัซีแห่งราชวงศ์ชิงจดัการเก่ียวกบัการถือครองท่ีดนิของ
ประชาชน  ทําให้การทํากินในท่ีดนิของชนชาวถู่เจียมีความมัน่คงราบร่ืนเร่ือยมา เอกลกัษณ์ของ
ชนเผา่ได้รับการรักษาไว้ให้คงอยู ่  แตใ่นขณะเดียวกนัระบบเศรษฐกิจแบบเจ้ากรรมสทิธิท่ีดนิ์

กําลงัเกิดขึน้ ในยคุท่ีจกัรพรรดยิงเจิง้รวบรวมท่ีดนิคืนสูรั่ฐนัน้ สงัคมศกัดนิาหมดไป ระบอบเจ้า
กรรมสทิธิท่ีดนิเข้ามาแทนท่ี พอ่ค้าและเกษตรกรชาวฮัน่อพยพเข้าสูช่มุชนชาวถู่เจียระลอกให์ ญ่  
พร้อมทัง้นําพาความเจริญและวิทยาการตา่งๆเข้ามาสูช่มุชนชาวถู่เจีย เช่น  เคร่ืองมือการเกษตร 
เคร่ืองมือหตัถกรรม ข้าวของเคร่ืองใช้ตา่งๆ  ทําให้งานด้านหตัถกรรมของชาวถู่เจียพฒันาขึน้
อยา่งรวดเร็ว แตห่ลงัจากยคุสงครามฝ่ิน  สนิค้าจากกลุม่จกัรวรรดนิิยมถาโถมเข้าสูช่มุชนถู่เจียระ
ลอกใหญ่  งานหตัถกรรมและผลผลติพืน้บ้านดัง้เดมิ เช่น  ผ้าถู่เจีย คราม การย้อมผ้าสญูหายไป  
ในขณะท่ีประเทศจกัรวรรดนิิยมกวาดซือ้ปาล์มนํา้มนั ใบชา  ไม้   ยาสมนุไพรไปจนหมดสิน้  สง่ผ
กระทบตอ่การเพาะปลกูพืชดงักลา่วอยา่งรุนแรง  ตลาดซือ้ขายและแลกเปล่ียนสนิค้า  มีกิจการ
ค้าขายรูปแบบตา่งๆ เกิดขึน้เกิดขึน้มากมาย ภายหลงัการปฏิวตัวิฒันธรรม  ชมุชนถู่เจียถกูทหาร
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รุกรานอยูเ่นืองๆ  เศรษฐกิจของชมุชนเข้าสูภ่าวะลม่สลาย  กิจการการค้าท่ีเคยรุ่งเรืองกลบัซบเซา
และปิดไปมากมาย ชีวิตประชาชนยากจนและลําบาก  จนถึงก่อนยคุปลดปลอ่ยเศรษฐกิจของ
ชาวถู่เจียยงัคงดําเนินไปอยา่งล้าหลงั 

หลงัยคุปลดปลอ่ย ทางการยอมรับชาวถู่เจียเป็นชนชาตกิลุม่น้อยกลุม่หนึง่ จงึได้ก่อตัง้
เขตปกครองตนเองเผา่ถู่เจียขึน้หลายแหง่ดงันี ้ 

1.  ปี 1957  เขตปกครองตนเองเผา่ถู่เจียและเผา่เหมียวเมืองเซียงซี (湘西土家族 
苗族自治州 Xiānɡxī Tǔjiā Zú Miáo Zú zìzhìzhōu)   

2.  ปี 1983 ก่อตัง้เขตปกครองตนเองชนเผา่ถู่เจียและเหมียวขึน้ท่ีเมืองเอ้อซี (鄂西土

家 
族苗族自治州 Èxī Tǔjiā Zú Miáo Zú zìzhìzhōu)  

3. ปี 1984 ก่อตัง้อําเภอปกครองตนเองชาวถู่เจียขึน้อีก 5 อําเภอคือ โหยว่หยาง (酉 阳 

Yǒu yánɡ) ซิว่ซาน (秀山 Xiùshān) สือจู้  (石柱 Shízhù) เฉียนเจียง (黔江 Qiánjiānɡ) 
และเผิงสุย่ (彭水 Pénɡshuǐ)  

ภายใต้การดแูลช่วยเหลือจากรัฐบาล  นบัตัง้แตมี่การก่อตัง้ชมุชนปกครองตนเองขึน้ใน
หลายพืน้ท่ี ทําให้ชาวถู่เจียมีสทิธิในการปกครองตนเอง    ชาวถู่เจียท่ีหบุเขาอูห่ลงิซาน (武陵山   

Wǔlínɡshān) มีคณุภาพชีวติท่ีดีขึน้  ก้าวข้ามจากชีวิตแร้นแค้นสูค่วามอยูดี่มีสขุ 

 

ศิลปวัฒนธรรม 
ชาวถู่เจียมีประวตัศิาสตร์มายาวนาน ก่อกําเนิดศลิปวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์งดงาม

เฉพาะตวัมากมาย ได้แก่ วรรณกรรมจําพวกนิทานพืน้บ้าน เชน่ เร่ือง《张古老制天地》    

Zhānɡ ɡǔlǎo zhì tiāndì “ท่านจางสร้างฟ้าดนิ” เร่ือง《梅山打虎》Méishān dǎ hǔ 

“ภเูขาดอกเหมยลา่เสือ” เร่ือง《洪水登天》Hónɡshuǐ dēnɡtiān “นํา้ท่วมฟ้า” อนัเป็น
วรรณกรรมมขุปาฐะท่ีเลา่สืบทอดกนัมาจนปัจจบุนั  นอกจากนีย้งัมีวรรณกรรมประเภทเพลง
กลอนท่ีมีเนือ้หาและท่วงทํานองหลากหลาย  เพลงกลอนของชาวถู่เจียเป็นเพลงจําพวกเลา่
เร่ืองราว เพลงกลอนท่ีช่ือเสียงมาก คือ เร่ือง《绵鸡》Miánjī “เหมียนจี”  

ด้านคีตะดนตรีก็มีความหลากหลายไมแ่พ้กนั  การขบัร้องแบง่เป็นเพลงท่ีร้องในเวลา
ทํางาน เพลงภเูขาและเพลงบชูา   เคร่ืองดนตรีของชาวถู่เจียสว่นมากเป็นเคร่ืองตีและเคร่ืองเป่า  
ถึงขัน้ท่ีวงการดนตรีจีนยกยอ่งให้ชาวถู่เจียเป็นจ้าวแห่งเคร่ืองตี การรวมวงเคร่ืองตีมกัใช้เคร่ืองตีส่ี
ชิน้มีช่ือเรียกวา่ “ตา่ลวิจ่ือ” (打溜子 Dǎliūzǐ) ทว่งทํานองดดุนั เร่าร้อน เร่งเร้า  เสียงจงัหวะท่ี
เร้าใจของวงเคร่ืองตีชาวถู่เจียนีส้ามารถปลกุผู้คนและสรรพสิง่ท่ีหลบัไหลให้ต่ืนจากภวงัค์  เพลงท่ี
ใช้บรรเลงมีมากกวา่ 200 ทํานอง ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมเช่น  เพลง《八哥洗澡》Bā ɡē  



 
 
 

147 

xǐzǎo “พ่ีชายเจ็ดอาบนํา้” เพลง《喜鹊闹梅》Xǐquè nào méi “สาริกาเริงเหมย” เพลง
《火车进山》Huǒchē jìn shān “รถไฟไตเ่ขา” เพลง《马过桥》Mǎ ɡuò qiáo “อาชา
ข้ามสะพาน” เป็นต้น อปุรากรชองชาวถู่เจียมีหลายแบบ เชน่  ละครหมวักู่ซือ (茅古斯 Máoɡǔ  

sī ) ละครดอกไม้ราตรี (阴花歌 Yīnhuā ɡē)  ละครถวายเทพ (傩戏 Nuó xì)  ละครเมืองใต้   
(南戏 Nán xì)  ละครโหยว่(酉戏 Yǒu xì) เป็นต้น   ละครถวายเทพของชาวถู่เจียถือได้วา่เป็น
ละครดกึดําบรรพ์ท่ียงัมีชีวิตอยูข่องวงการละครจีนเลยก็วา่ได้ ละครของชาวถู่เจียท่ีเมืองถงเหริน      
มณฑลกุ้ยโจว(贵州铜仁 Guìzhōu Tónɡrén) เป็นละครท่ียงัรักษาเอกลกัษณ์ดัง้เดมิไว้อยา่ง
สมบรูณ์มัน่คงและไมส่ญูหาย ได้รับความสนใจจากนกัวชิาการด้านศลิปวฒันธรรมจากทัง้ในและ
ตา่งประเทศเป็นอยา่งมาก  

ด้านการเต้นระบํารําฟ้อน มีระบําของชาวถู่เจียท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีช่ือเช่น  ระบําสะบดั
กร (摆手舞 Bǎishǒu wǔ) ระบําระฆงัแปดมณี (八宝铜铃舞 Bābǎotónɡlínɡ wǔ) ระบํา
อาลยั  (跳丧舞 Tiàosànɡ wǔ) ทว่งทา่ลีลาการร่ายรําของระบําชาวถู่เจียเรียบง่าย แสดงออก
ถึงพลงัอนัเข้มแข็ง สะท้อนถงึภาพการดํารงชีวิตของชาวถู่เจียได้ชดัเจนยิง่นกั   

งานด้านหตัถหกรรมพืน้บ้านได้แก่  เส่ือทอซีหลางขา่ (西朗卡铺 Xīlǎnɡkǎ pū) หรือ
เรียกอีกช่ือวา่ เส่ือทอถู่เจีย (土家铺盖 Tǔjiā pūɡɑi) เป็นงานฝีมือการถกัทอท่ีมีลวดลาย
วิจิตรงดงาม  ลวดลายนบัร้อยล้วนรังสรรค์ออกมาจากภมูิปัญญาของบรรพบรุุษชาวถู่เจีย และสัง่
สมประสบการณ์ถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่นมาจนปัจจบุนั ได้รับยกยอ่งวา่เป็น “ผกางามแห่งถู่เจีย”  

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 

ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี   ชาวถู่เจียมีความขยนัอดทน บกุเบกิป่าเขาหกัร้างถางพง
ท่ีดนิทํากิน เช่ียวชาญการลา่สตัว์นํา้ ในฤดหูนาวและใบไม้ผลจิะล้อมคอกเลีย้งหมไูว้เป็นอาหาร  
อาหารหลกัของชาวถู่เจียคือข้าว อาหารขึน้ช่ือของชาวถู่เจียคือข้าวเหนียว  ในด้านการแตง่กาย  
หญิงชาวถู่เจียสวมเสือ้ลําตวัสัน้ผา่อก ปักลวดลายสองสามแถว สวมกางเกงทรงกระบอกขากว้าง 
ชายสวมเสือ้แขนยาวผา่อกลําตวัสัน้ พนัศีรษะทรงสงูด้วยผ้าสีนํา้เงิน  แตช่าวถู่เจียสว่นใหญ่แต่
กายคล้ายคลงึกบัชาวฮัน่มาก จะพบเห็นชาวถู่เจียแตง่กายชดุประจําเผา่ในงานเทศกาลสําคญั 
หรือชาวถู่เจียในหบุเขาและในชนบทห่างไกลเทา่นัน้ ท่ียงัคงแตง่กายด้วยชดุประจําเผา่ใน
ชีวิตประจําวนั   บ้านเรือนของชาวถู่เจียมีลกัษณะพเิศษ  ด้านหลงัแขวนไว้กบัเขาสงู ด้านหน้าใช้
เสาคํา้ยนั  ทําเป็นใต้ถนุสงู ชัน้ลา่งเป็นคอกสตัว์เลีย้งและเก็บของทัว่ไป  ชัน้บนเป็นห้องนอนของลู
สาว และเป็นสว่นท่ีกนัไว้สําหรับทอผ้า ปักผ้า ถกัปอ ถกัรองเท้า เป็นต้น  
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

สมยัก่อนชาวถู่เจียมีประเพณีการแตง่งานในเครือญาต ิ ลกูสาวของป้า(พ่ีสาวพอ่) ต้อง
แตง่งานกบัลกูชายของลงุ (พ่ีชายแม)่  หากพ่ีชายแตง่งานแล้วเสียชีวติ น้องชายต้องรับพ่ีสะใภ้มา
เป็นภรรยาตอ่จากพ่ีชาย  หรือหากน้องชายเสียชีวิต พ่ีชายก็ต้องรับน้องสะใภ้มาเป็นภรรยาด้วย 
หนุ่มสาวพบรักกนัในงานเทศกาล ร้องเพลงโต้ตอบเกีย้วพาราสีกนั  ด้วยปัจจยัของสงัคมศกัดนิา 
ทําให้การแตง่งานของชาวถู่เจียเปล่ียนไป เพราะสงัคมศกัดนิาจะเลือกแตง่งานในกลุม่ชนชัน้
เดียวกนัเท่านัน้  การเลือกคูค่รองแตง่งานจงึเปลีย่นเป็นพอ่แมเ่ป็นผู้จดัการ โดยการหาคนท่ีมีชน
ชัน้และฐานะเท่าเทียมกนัให้  จนถึงก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน การแตง่งานในสงัคม
ชาวถู่เจียเป็นแบบซือ้ขายเจ้าสาว  หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน หนุม่สาวถู่เจียมีอิสระ
ในการเลือกคูค่รอง แตใ่นชมุชนชนบทยงัคงยดึถือตามพอ่แมเ่ลือกให้เป็นหลกั   

การจดัพิธีศพกระทําโดยการเผา การประกอบพธีิสง่วญิญาณจะเชิญหมอผีประจําเผา่มา
เป็นผู้สวดกระทําพิธีสวดสง่วญิญาณ   และเบกิทางยมโลก หลงัจากใกล้ชิดกบัชาวฮัน่ ก็ได้รับเอา
พิธีการฝังศพมาจากชาวฮัน่  

เทศกาลสําคญัของชาวถู่เจียคือเทศกาลวนัท่ีแปดเดือนส่ี  เทศกาลวนัท่ีหกเดือนหก และ
เทศกาลปีใหมช่าวถู่เจีย  เทศกาลท่ียิ่งใหญ่คือเทศกาลปีใหมถู่่เจีย  ภาษาถู่เจียเรียกวา่ “สง่ปีเก่า ” 
จดัขึน้ก่อนปีใหมข่องชาวฮัน่ 1 วนั การขึน้ปีใหมใ่หญ่คือวนัท่ี 29 เดือนสบิสอง  วนัสง่ท้ายปีเก่าคือ
วนัท่ี 28 เดือนสบิสอง  

ชาวถู่เจียนบัถือบรรพบรุุษ และเช่ือวา่ทกุสิง่แวดล้อมมีเทพประจําอยู ่ จงึมีการนบัถือเทพ
ประจําสรรพสิง่ตา่งๆด้วย   
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47. 佤族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าว้า Va ethnic minority group 
 

  

รป ู 55 รป ู 56 

 
ถิ่นที่อย่ ู

ชาวว้าในประเทศจีนมีถ่ินฐานอยูใ่นมณฑลยนูนาน ท่ีอําเภอซีเหมงิ(西盟 Xīménɡ) ชาง
หยวน(沧源 Cānɡyuán) เมิ่งเหลียน (孟连 Mènɡlián) นอกจากนีย้งัมีกระจายอยูต่ามอําเภอ
อ่ืนๆอีก เช่น เก๋ิงหมา่(耿马 Gěnɡmǎ) หลานชาง(澜沧 Láncānɡ) ซวงเจียง(双江 Shuānɡ    

jiānɡ)  เจิน้คงั(镇康 Zhènkānɡ) หยง่เตอ๋ (永德 Yǒnɡdé) ชางหนิง(昌宁 Chānɡnínɡ)   
เหมงิหา่ย(勐海 Měnɡhǎi) เป็นต้น บริเวณดงักลา่วครอบคลมุพืน้ท่ีชว่งทิศใต้ของเทือกเขานู ่ (怒
山 Nù shān) ท่ีตดิตอ่กบัแมนํ่า้หลานชาง1 (澜沧江 Láncānɡ jiānɡ) ซึง่เป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาว
ว้า จงึเรียกช่ือบริเวณหบุเขาแห่งนีว้า่ “หบุเขาอาหวา่” (阿佤山区 Ā wǎ shānqū)  จากการ
สํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่ว้า  มีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 
396,610  คน    
 
ภาษา 

พดูภาษาว้า จดัอยูใ่นตระกลูภาษาออสโตรเอเซียตคิ  สาขาภาษามอญเขมร แขนงภาษา
ว้า มีสามสําเนียงภาษาคือ ปาหราวเคอ่ (巴饶克 Bāráokè) อาหวา่ (阿瓦 Ā wǎ) และ หวา่  (
                                                 
1
 แมนํ่า้นีภ้าษาจีนเรียกช่ือว่า ซ่า เอ่อร์ เวิน (萨尔温江 Sà’ěrwēn jiānɡ，Saraween) มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาถางกู่ลา (唐
古拉山 Tánɡɡǔlā shān) บนท่ีราบสงูทิเบต ต้นแม่นํา้สายนีเ้รียกช่ือวา่ เฮยสุย่เหอ(黑水河 Hēishuǐ hé，หมายความว่า 
แมนํ่า้ดํา) ชาวทิเบตเรียกช่ือเป็นภาษาทิเบตว่า ข่าลาฉว่ี (卡拉曲 Kǎlāqǔ) ไหลผ่านเขตปกครองตนเองทิเบต มณฑลเสฉวนเข้าสูพื่น้ท่ี
ตําบล อําเภอและเมืองต่างๆของมณฑลยนูนาน เช่น  ก้งซาน(贡山 Gònɡshān) ฝกู้ง(福贡 Fúɡònɡ)  หลสูุ่ย(泸水 Lúshuǐ)       
ป่าวซาน(保山 Bǎoshān )  เต๋อหง(德宏 Déhónɡ)  ไหลเข้าสูป่ระเทศพม่า  แล้วไหลลงสูม่หาสมทุรอินเดีย 
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瓦 W ǎ) ไมมี่ภาษาเขียน ก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน องักฤษและอเมริกาเข้ามา
เผยแพร่ศาสนาคริสต์ในเผา่ว้า ได้ประดษิฐ์อกัษรภาษาว้าขึน้เพ่ือการแปลพระคมัภีร์ แตภ่าษาว้านี ้
ไมเ่ป็นท่ีนิยมใช้ ตอ่มาปี 1957 รัฐบาลจีนสง่นกัภาษาศาสตร์จีนไปลงพืน้ท่ีและประดษิฐ์ภาษาว้า
ขึน้โดยใช้อกัษรลาตนิ ซึง่ใช้มาจนปัจจบุนั 

 

ประวัตศิาสตร์ 

“ว้า” เป็นกลุม่ชาตพินัธุ์เก่าแก่มากกลุม่หนึง่ในมณฑลยนูนาน เม่ือ 109 ปีก่อนคริสตกาล
(สมยัฮัน่อูตี่ถ้งึสมยัหยวน) จกัรพรรดฮิัน่อูตี่(้汉武帝 Hàn Wǔdì) ขยายอาณาเขตไปถึงบริเวณท่ี
เป็นหบุเขาก้งซานในเขตประเทศเกาหลีฝ่ังตะวนัออกในปัจจบุนั  ชนกลุม่น้อยเผา่ตา่งๆเช่น  ชาว
ว้า(佤 Wǎ) ชาวปลงั (布朗 Bùlǎnɡ) และชาวเตอ๋อา๋ง(德昂 Dé’ánɡ) เป็นต้น ตกอยูใ่นการ
ปกครองดแูลของราชสํานกัฮัน่นบัแตน่ัน้มา  คริสต์ศกัราช 69 (ราชวงศ์ตงฮัน่ ปีหยง่ผิง ท่ี 12 ) 
ก่อตัง้แคว้นหยง่ชาง (永昌 Yǒnɡchānɡ) มีเมืองในปกครองคือเมืองหลนิชาง (临沧 Líncānɡ) 
ซือเหมา(思茅 Sīmáo) และสบิสองปันนา (西双版纳 Xīshuānɡbǎnnà) ซึง่ครอบคลมุดนิแดน
ของเขตปกครองตนเองชาวว้าในปัจจบุนัถึงสองแห่ง  ในช่วงการครอบครองของราชสํานกัเวย่จิน้   
(魏晋 Wèijìn) และหนานเป่ย(南北朝 Nánběicháo) ราชสํานกัฝ่ังจงหยวน(中原王朝 Zhō

nɡyuán Wánɡcháo คือบริเวณท่ีราบกลาง หมายถงึเขตทิศใต้ของแมนํ่า้หวงเหอ  รวมพืน้ท่ีสว่
ใหญ่ของมณฑลเหอหนาน ตะวนัออกของมณฑลซานตง รวมไปถงึภาคใต้ของมณฑลเหอเป่ยและ
สา่นซีในปัจจบุนั) ได้ขยายอาณาเขตออกไปและได้ก่อตัง้แคว้นหยง่ชาง (永昌 Yǒnɡchānɡ) ขึน้
เป็นดนิแดนในการปกครอง  

  ในสมยัถงั (唐代 Tánɡdài)  บรรพบรุุษของชาวว้าตกอยูใ่นการปกครองของแคว้นนา่น
เจ้า (南诏 Nánzhào) ในสมยัซง่(宋代 Sònɡdài) ชาวว้าท่ีอาศยัอยูใ่นแตล่ะพืน้ท่ีถกูแบง่พืน้ท่ี
ปกครองตา่งๆกนั ชาวว้าเหนืออยูใ่นการปกครองของจงัหวดัหยง่ชาง (永昌 Yǒnɡchānɡ) แคว้น
ต้าหล่ี (大理 Dàlǐ)  สว่นชาวว้าท่ีอยูใ่นการปกครองของราชสํานกัตา่งๆก่อนหน้านีถ้กูจดัให้อยูใ่น
เขตปกครองของกองกําลงัเจิน้คงั(镇康 Zhènkānɡ) และเมิ่งติง่(孟顶 Mènɡdǐnɡ) ซึง่จดัอยูใ่น
บริเวณจงัหวดัซงิเซิง่ (兴盛 Xīnɡshènɡ) ของมณฑลยนูนาน จนถงึสมยัหมงิ(明朝 Mínɡcháo) 
มีการแตง่ตัง้เจ้าแคว้นเมิ่งเหลียน (孟连 Mènɡlián) ให้ดแูลปกครองพืน้ท่ีในกลุม่ชนชาวว้าซึง่
ราชสํานกัหมิงได้ก่อตัง้ให้เป็นเขตการปกครองของราชสํานกั โดยแบง่การปกครองออกเป็นสอง
สว่น ได้แก่  จงัหวดัในการปกครองของราชสํานกัเมืองเจิน้คงั(镇康 Zhènkānɡ) และจงัหวดัใน
การปกครองของราชสํานกัเมืองเมิง่ติง้(孟定 Mènɡdìnɡ) จากนัน้ได้ยกให้เมืองเมิ่งติง้เป็นเมือง
ลกูขนุเก๋ิงหมา่ (耿马 Gěnɡmǎ) แตบ่างครัง้ก็เรียกช่ือเดมิวา่เมิ่งติง้  จากนัน้เร่ือยมาจนถงึสมยัชิงมี
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การเปล่ียนแปลงในเร่ืองการจดัแบง่เขตการปกครองหลายครัง้ จนถงึรัชสมยัของพระเจ้ากวางซว่ี 
ปีท่ี 30 (ตรงกบัปี 1887) ได้มีการก่อตัง้แคว้นท่ีมีอาณาเขตขยายไปถึงเมืองล่ีทิง (隶厅 Lìtīnɡ) 
มีอํานาจปกครองเมืองใหญ่น้อยตา่งๆ เชน่  เมิ่งเหลียน (孟连 Mènɡlián) ซีเหมงิ (西盟 Xīmén

ɡ) หลานชาง(澜沧 Láncānɡ) ชางหยวน (沧源 Cānɡyuán) เป็นต้น จนถงึยคุสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมืองชางหยวน(沧源 Cānɡyuán) เก๋ิงหมา่ (耿马 Gěnɡmǎ) ตัง้เป็นตําบล สว่น
เจิน้คงั(镇康 Zhènkānɡ) ซวงเจียง(双江 Shuānɡjiānɡ) หลานชาง (澜沧 Láncānɡ) รวมเอา
เมืองเก่าเมิง่เหลียนและซีเหมิงเข้าด้วยกนัก่อตัง้ให้เป็นอําเภอ 

เก่ียวกบัเร่ืองถ่ินท่ีอยูอ่าศยัและบรรพบรุุษของชาวว้านี ้  ช่วงเวลาของการรวมประเทศจีน
ในสมยัฮัน่และจิน้(汉晋 Hàn Jìn) เรียกช่ือชนกลุม่ท่ีพดูภาษากลุม่มอญเขมรวา่ “ผ”ู (濮 Pú) ชน
กลุม่นีส้ว่นมากมีถ่ินพํานกับริเวณท่ีราบลุม่กว้างใหญ่แถบลุม่แมนํ่า้หลานชาง (澜沧江 Láncānɡ

jiānɡ) ตลอดแนวไปจนถึงทางตะวนัตกของแมนํ่า้  ตัง้บ้านเรือนอาศยัปะปนกบัชนกลุม่น้อยอ่ืน  ๆ
หลายกลุม่ เชน่  ชาวไต(傣 Dǎi)  ชาวจ้วง(壮 Zhuànɡ) เป็นต้น ในสมยัถงัและซง่ กลุม่ชนท่ีอาศยั
อยูบ่ริเวณตะวนัตกของแมนํ่า้หลานชางมีช่ือเรียกตา่งๆกนั เช่น วัง่หมาน(望蛮 Wànɡ Mán) ผจ่ืูอ 
หมาน (朴子蛮 Pǔzǐ Mán) ช่ือโขว่ผ ู (赤口濮 Chìkǒupú) เฮยเฝินผ ู (黑焚濮 Hēifénpú) 
ล้วนเป็นกลุม่ชนท่ีพดูภาษาสาขาว้าปะหลอ่ง (佤崩龙语支 Wǎ Bēnɡlónɡ yǔzhī)ทัง้สิน้  ใน
สมยัหยวนชนกลุม่ผหูมาน1 แบง่ออกเป็นสองกลุม่ยอ่ย คือ เซงิผ ู (生蒲 Shēnɡpú หมายถงึ ผดูบิ
บางครัง้ก็เรียกวา่เหยผ่ ู野蒲 Yěpú หมายถงึ ผปู่า) อีกกลุม่หนึง่คือ สผู ู (熟蒲 Shúpú หมายถึง 
ผสูกุ) ชาวเซงิผท่ีูอาศยัอยูบ่ริเวณเมืองเจิน้คงัและคอ่นไปทางตะวนัตกมีความใกล้ชิดทาง
สายเลือดกบัชาวว้ามากท่ีสดุ  สามารถนบัได้วา่เป็นบรรพบรุุษของชาวว้า  

ในสมยัหยวนและหมิง ชาวฮัน่อพยพเข้าไปตัง้ถ่ินฐานอยูบ่ริเวณเมืองเตียนซี(滇西 Diā

nxī) จํานวนมาก  ในขณะเดียวกนัชาวไตก็มีอํานาจแข็งแกร่งขึน้ โดยมีศนูย์กลางอํานาจอยูท่ี่สบิ
สองปันนา (西双版纳 Xīshuānɡbǎnnà)และเตอ๋หง (德宏 Déhónɡ) การอพยพเข้ามาของชาว
ไตและชาวฮัน่ ด้านหนึง่ทําให้ชาวว้าอพยพถอยร่นไปรวมตวักนัอยูท่ี่หบุเขาอาหวา่ (阿佤山区

Āwǎ  shānqū) ในอีกด้านหนึง่ก็ทําให้ชาวว้าเร่ิมมีปฏิสมัพนัธ์และอยูร่่วมปะปนกบัชนกลุม่ชาติ
พนัธุ์อ่ืนๆ ในบนัทกึในสมยัหมิงและชิง มีคําเรียกกลุม่ชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณลุม่นํา้หลานชาง (澜沧

江             Láncānɡ jiānɡ)และแมนํ่า้นู่ (怒江 Nù jiānɡ) หลายช่ือ โดยช่ือท่ีใช้เรียกชาวว้า 
ได้แก่  กาลา (嘎喇 Gālā ) กู่ลา (古喇 Gǔlā) ลาลา(喇喇 Lālā) ฮาหวา่ (哈瓦 Hāwǎ) ขา่ลา
หวา่(卡喇瓦 Kǎlāwǎ)  ฮาลาหวา่ง(哈喇枉 Hālāwǎnɡ) และ ขาหวา่(卡佤 Kǎwǎ) เป็นต้น 
บนัทกึทางประวตัศิาสตร์เก่ียวกบัประวตัคิวามเป็นมาของชาวว้าในช่วงก่อนสมยัถงัไมช่ดัเจนนกั 

                                                 
1
 สมยัถงัและซ่งใช้ช่ือวา่ ผจ่ืูอหมาน (朴子蛮 Pǔzǐ Mán) ในสมยัหยวนเรียกช่ือว่า ผหูมาน (蒲蛮 Pú Mán) 
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เน่ืองจากนบัตัง้แตส่มยัซีฮัน่มาจนถึงสมยัถงั กลุม่ชนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณเตียนซี (滇西 Diānxī) 
มีภาษาและชาตพินัธุ์ใกล้ชิดกบัชาวว้ามาก เชน่ ชนกลุม่ปะหลอ่ง (崩龙 Bēnɡlónɡ) และ ปลงั    
(布朗 Bùlǎnɡ) ชาวว้าจงึมกัถกูเรียกช่ือรวมกนัและถกูเหมารวมวา่เป็นชนกลุม่เดียวกนักบักลุม่
ชนดงักลา่ว  

ด้านเศรษฐกิจและสงัคม  เอกสารบนัทกึทางประวตัศิาสตร์ตัง้แตส่มยัถงัลงมาพบวา่ 
อาชีพหลกัของชาวว้าคือการลา่สตัว์ เก็บของป่า เลีย้งสตัว์ บางพืน้ท่ีเร่ิมรู้จกัทําการเพาะปลกูพืช
เพ่ือใช้เป็นอาหารแล้ว  ตัง้แตส่มยัหมงิและชิงเป็นต้นมาเศรษฐกิจและสงัคมของชาวว้าพฒันาขึน้
จากเดมิมาก  ระบบเศรษฐกิจและรายได้หลกัของชาวว้าท่ีแตเ่ดมิได้มาจากการเก็บของป่าและลา่
สตัว์ เปล่ียนมาเป็นการเพาะปลกูพืชการเกษตร   และปรับเปล่ียนระบบท่ีดนิทํากินจากเดมิท่ีทกุ
คนมีสทิธิทํากินในท่ีดนิเท่าเทียมกนั มาเป็นการถือครองกรรมสทิธิท่ีดนิร่วมกนัเป็นกลุม่ชน  แต่์

ด้วยเหตท่ีุวทิยาการด้านการเพาะปลกูยงัล้าสมยั ยงัไมมี่การใช้แรงงานสตัว์ ยงัไมมี่เคร่ืองมือ
การเกษตรท่ีทนัสมยั การพฒันาระบบเศรษฐกิจสงัคมยคุนีเ้ป็นไปอยา่งเช่ืองช้า 

นบัจากศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา สงัคมของชาวว้าเกิดการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ อนั
เน่ืองมาจากมีการซือ้ขายแลกเปล่ียนสนิค้ากนัเกิดขึน้ในสงัคมชาวว้าและกบักลุม่ชาตพินัธุ์อ่ืนๆ ใน
ขณะเดียวกนัการพฒันาของสงัคมท่ีไมเ่ทา่เทียมกนัก็ชดัเจนขึน้ ยคุก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ชาวว้าท่ีเมืองเจิน้คงั (镇康 Zhènkānɡ) หยง่เตอ๋ (永德 Yǒnɡdé) เถิงชง (腾冲  

Ténɡchōnɡ) ชางหนิง (昌宁 Chānɡnínɡ) จ่ิงตง (景东 Jǐnɡdōnɡ) ได้รับอิทธิพลทางสงัคม
จากชาวฮัน่  ทําให้ระบบเศรษฐกิจสงัคมของชาวว้าเร่ิมปรับเข้าสูร่ะบบศกัดนิา  สว่นชาวว้าท่ีอาศยั
อยูต่อนกลางของหบุเขาอาหวา่ (阿佤山 Āwǎ shān) ได้แก่ เมืองซีเหมิง (西盟 Xīménɡ) และ
ชางหยวน (沧源 Cānɡyuán) ยงัคงรักษาระบบสงัคมแบบดัง้เดมิอยู ่  แตมี่บางสว่นเร่ิมปรับเข้าสู่
การมีระดบัชนชัน้ทางสงัคมบ้างแล้ว   ชาวว้าท่ีซีเหมงิปลกูข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลกั การ
เพาะปลกูใช้วธีิการหกัร้างถางพงท่ีดนิทํากินและหวา่นเมลด็ข้าวลงบนทุง่นาแล้วปลอ่ยให้งอกเอง
ตามธรรมชาต ิ  ผลผลติท่ีได้ของแตล่ะครัวเรือนไมเ่ท่ากนั ทําให้เร่ิมมีความแตกตา่งของชนชัน้คน
รวยคนจนเกิดขึน้  คนจนเร่ิมรับจ้างทํางานให้กบัชนชัน้คนรวย เกิดระบบทาสขึน้ในสงัคม 

หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวว้าได้รับชีวิตใหม ่ โดยรัฐบาลได้ก่อตัง้เขต
ปกครองตนเองชาวว้าขึน้หลายแหง่ ดงันี ้ 

1.  ปี 1954  ก่อตัง้อําเภอปกครองตนเองชาวว้า ไต ลาหู่ขึน้ท่ีอําเภอเม่ิงเหลียน (孟连傣 

族拉祜族佤族自治县 Mènɡlián Dǎi Zú Lāhù Zú Wǎ Zú zìzhìxiàn)  

2.  ตอ่มาในปี 1955 ก่อตัง้อําเภอปกครองตนเองไต – ว้าขึน้ท่ีอําเภอเก๋ิงหมา่ (耿马傣族 
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佤族自治县 Gěnɡmǎ Dǎi Zú Wǎ Zú zìzhìxiàn)  
3.  ในปี 1964 ก่อตัง้อําเภอปกครองตนเองชาวว้าอําเภอชางหยวน(沧源佤族自治县 

Cānɡyuán Wǎ Zú zìzhìxiàn)  
4. ปี 1965 ก่อตัง้อําเภอปกครองตนเองชาวว้าขึน้ท่ีอําเภอซีเหมงิ (西盟佤族自治 X

ī 
ménɡ Wǎ Zú zìzhìxiàn)  

ภายหลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน และการได้มีสทิธิในการปกครองตนเองของ
ชาวว้าเป็นต้นมา กิจการด้านการก่อสร้าง ตลอดจนการอาชีพของชาวว้าพฒันาขึน้มาก มีการ
พฒันาท่ีดนิภเูขาให้เป็นพืน้ท่ีเพาะปลกู การสร้างระบบนํา้  การพฒันาวิทยาการทางการเกษตรที
ทนัสมยัทําให้ผลผลติท่ีได้มีปริมาณมากขึน้เป็นทวีคณู เร่ิมมีการสร้างระบบไฟฟ้า  พฒันา
โรงงานผลติอาหาร โรงงานผลติเหลก็และโรงงานอตุสาหกรรมน้อยใหญ่มากมาย มีการพฒันา
ระบบการจราจร การค้า การศกึษา สาธารณสขุเพ่ือความอยูดี่มีสขุของชนชาวว้า  เดมิทีชาวว้าไมรู้่
หนงัสือ ปัจจบุนัมีการก่อสร้างโรงเรียนประถมศกึษาหลายร้อยแหง่ เฉพาะท่ีอําเภอชางหยวน (沧
源) มีมากถึง 200 แห่ง  ลกูหลานชาวว้าได้รับการศกึษาจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั เป็นกําลงัสําคญั
ในการพฒันาชมุชนและประเทศชาต ิ

 

ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านศลิปวฒันธรรม  ชาวว้ามีวรรณกรรมมขุปาฐะท่ีถ่ายทอดสืบตอ่กนัมามากมายและมี
รูปแบบหลากหลาย  ท่ีน่าสนใจก็คือเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัการกําเนิดพภิพ การเกิดและการดํารงอยู่
ของสรรพสิง่  การประกอบพิธีการแตง่งาน พิธีศพ  และการประกอบอาชีพตา่งๆ นบัเป็นชนกลุม่
น้อยท่ีมีวรรณกรรมโดดเดน่มากท่ีสดุกลุม่หนึง่  วรรณกรรมประเภทนิทานปรัมปรา และตํานาน
พืน้บ้านมี เทพนิยาย นิทาน เพลงกลอน ปริศนาคําทาย  สภุาษิตคําพงัเพย  โดยมากเป็นเร่ืองราว
ท่ีเก่ียวกบัสตัว์  ความสมัพนัธ์ของสตัว์กบัมนษุย์ มีการใช้กลวิธีการเปรียบเทียบแบบบคุลาธิษฐาน
เพ่ือใช้เป็นคําสอนท่ีมีความลกึซึง้กินใจเป็นอยา่งมาก    

นบัตัง้แตปี่ 1965 เป็นต้นมา  นกัโบราณคดีสํารวจพบภาพเขียนฝาผนงัอายมุากกวา่ 
3000 ปีจํานวนมากท่ีเมืองชางหยวน  แม้จะยงัพิสจูน์ไมไ่ด้วา่เป็นฝีมือการวาดของบรรพบรุุษชาว
ว้า แตก่ารส่ือความหมายในภาพมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัประวตัคิวามเป็นมาของชาวว้าเป็น
อยา่งยิ่ง  ภาพเขียนฝาผนงัมีทัง้หมด 10 กลุม่ รวมกนัอยูต่ามแนวลุม่แมนํ่า้เหมิงเสิง่ (勐省 Měnɡ

sh ě n ɡ) มีภาพหนึง่วาดบรรยายเก่ียวกบัชมุชนโบราณ ซึง่มีความสอดคล้องคล้ายคลงึกบัชมุชน
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ชาวว้าท่ีหบุเขาอาหวา่ (阿佤山 Āwǎ shān) ไมผิ่ดเพีย้น จงึเป็นท่ีนา่เช่ือได้วา่เป็นภาพเขียนของ
บรรพบรุุษชาวว้าซึง่ตัง้ถ่ินฐานในบริเวณดงักลา่วมาตัง้แตบ่รรพกาลนัน่เอง 

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 

ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ชาวว้าในอดีตผู้ชายสวมเสือ้สีดําลําตวัสัน้และกางเกงขา
กว้าง หญิงสวมเสือ้คอกลม ผ้าถงุปักลายขวาง  ประดบัประดาด้วยเคร่ืองประดบัท่ีทําด้วยเงินหรือ
ไม้ไผว่าดลวดลายด้วยสีธรรมชาต ิ เคร่ืองประดบัของชาวว้า เชน่  สร้อย กําไล สร้อยรัดเอว สร้อย
ข้อเท้าเป็นต้น แตด้่วยกระแสการพฒันาของสงัคมรอบนอก ชาวว้าเร่ิมแตง่กายตามอยา่งสมยั
นิยม หรือตามอยา่งชาวฮัน่  ยงัมีการแตง่กายแบบดัง้เดมิหลงเหลือให้เห็นในชมุชนชาวว้าท่ีอยูใ่น
ชนบท หรือหบุเขาหา่งไกล  ผ้าท่ีนํามาตดัเย็บเสือ้ผ้าชาวว้าทอขึน้มาเองจากจากวสัดธุรรมชาต ิ
เช่น  ปอ ฝ้าย  เม่ือทอเป็นผ้าแล้วยงัมีการปักลวดลายเพิ่มความสวยงามอีกด้วย ลวดลายท่ีนิยม
ได้แก่ ลายนกประเภทตา่งๆ หรือสตัว์สวยงามท่ีมีอยูใ่นธรรมชาตทิัว่ไป  

บ้านเรือนของชาวว้าสร้างด้วยไม้ไผ ่ด้านหลงัพิงเข้ากบัเชิงเขาหรือหน้าผา  ชมุชนชาวว้าท่ี
หมูบ้่านซีเหมงิ (西盟 Xīménɡ)  มีประวตัศิาสตร์ยาวนานมากวา่ร้อยปีแล้ว  บ้านเรือนของชาวว้า
บางแหง่เปลีย่นมาสร้างด้วยอิฐและปนูเพ่ือความคงทนแข็งแรง  โดยสร้างเป็นเรือนชัน้เดียว  หาก
เป็นบ้านไม้ไผจ่ะสร้างเป็นสองชัน้ ชัน้ลา่งเป็นคอกสตัว์ ชัน้บนเป็นท่ีอยูอ่าศยั  ภายในบ้านเป็นห้อง
โถงโลง่  วางสิง่ของเคร่ืองใช้ท่ีจําเป็น แตล่ะครัวเรือนจะมีสิง่ท่ีขาดไมไ่ด้เลยคือเตาไฟเพ่ือให้ความ
อบอุน่กบัทัง้คนแล้วสตัว์เลีย้ง และอีกอยา่งท่ีขาดไมไ่ด้คือแท่นบชูาเทพเจ้า  ก่อนท่ีจะมีกระทะ
เหลก็เผยแพร่เข้ามาสูช่มุชนชาวว้า  เดมิทีชาวว้าใช้กระบอกไม้ไผห่งุข้าว   เวลากินข้าวแมบ้่านจะ
แบง่ข้าวให้เทา่ๆกนั ตามจํานวนคน และแบง่ให้เสร็จในครัง้เดียว นอกจากนีช้าวว้านิยมเคีย้วหมาก 
ชอบด่ืมสรุามากเป็นพิเศษ ถึงขัน้ท่ีมีภาษิตวา่ 无酒不成礼，说话不算数 Wú jiǔ bú   

chénɡ lǐ，shuōhuà bú suànshù “ขาดสรุาไร้พิธี ลัน่วจีมิครองสตัย์” เหล้าของชาวว้าหมกั
ด้วยข้าวแดงในกระบอกไม้ไผ ่ เม่ือเหล้าหมกัได้ท่ีแล้วจะใช้ไม้ไผห่ลอดเลก็เป็นหลอดสําหรับดดู
เหล้าด่ืม แขกท่ีไปเยือนชมุชนชาวว้า จงึยากท่ีจะปฏิเสธการเชือ้เชิญของชาวว้าให้ร่วมด่ืมด่ําสรุาร
เลศิ  นอกจากนีช้าวว้ายงัชอบด่ืมชา ชาของชาวว้ารสชาตเิข้มข้นมาก  นอกจากนีห้นุ่มสาวชาวว้า
ชอบกินอาหารรสเผ็ด ในเทศกาลร่ืนเริง การได้กินอาหารรสเผ็ดถือเป็นกิจกรรมท่ีสนกุสนานร่ืนเริง
อยา่งหนึง่ท่ีจะขาดเสียมิได้เลย  
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

ขนบธรรมเนียมการแตง่งานของชาวว้ายดึถือการแตง่งานแบบมีสามีภรรยาคนเดียว  และ
อยูอ่าศยักนัเป็นครอบครัวเลก็ การสืบทอดมรดกจะให้กบัลกูชายคนเลก็เป็นผู้ รับมรดก  สว่นลกู
สาวไมมี่สทิธ์ิรับมรดกใดๆจากพอ่แม ่การตัง้ช่ือของชาวว้านิยมใช้คําในช่ือพอ่มาตัง้เป็นช่ือลกู เป็น
โซค่ล้องกนัไป ด้วยเหตนีุส้ามารถสืบสาวขึน้ไปถึงบรรพบรุุษของตนเองได้ไมย่าก ปัจจบุนัชาวว้า
สามารถสืบสาวไปถึงบรรพบรุุษรุ่นแรกท่ีสดุช่ือ “ซือกัง่” (司岗 Sīɡǎnɡ) มีความหมายวา่ “ นํา้เต้า
หรือ ถํา้หิน” อนัเป็นสญัลกัษณ์การบชูาเพศแมใ่นสมยัโบราณ เพราะถือวา่แมเ่ป็นผู้ให้กําเนิด หนุม่
สาวชาวว้าสามารถเกีย้วพาราสี  พดูจารักใคร่กนัโดยอิสระ สว่นมากจะรวมตวักนัในงานเทศกาล
เพ่ือร้องเพลงโต้ตอบกนั  ใช้หมาก และดอกหญ้าเป็นสญัลกัษณ์ในการบอกรักกนั  แตก่ารแตง่งาน
ต้องได้รับความเห็นชอบจากพอ่แม ่ ฝ่ายชายมอบสนิสอดเป็นววัสองสามตวั  เรียกวา่เป็น “ คา่แม่
นม ” และ “ คา่ลกูสาว” ในอดีตชาวว้านิยมแตง่งานในเครือญาต ิ คือ ลกูบ้านป้า (พ่ีสาวน้องสาว
พอ่) แตง่งานกบัลกูบ้านลงุ (พ่ีชายน้องชายแม)่  แตปั่จจบุนัไมเ่ป็นท่ีนิยมแล้ว 

การประกอบพิธีศพ ชาวว้าประกอบพิธีศพท่ีเรียกวา่ “ป๋าวจ้าง” (薄葬 Báozànɡ) ชาวว้า
เช่ือวา่คนเราเกิดมาไมมี่อะไร ตอนตายไปก็ไมมี่อะไรเช่นกนั จงึไมมี่พิธีกรรมใดๆ ชาวว้าจะห่อศพ
คนตายด้วยผ้าขาว หรือบางท่ีก็ไมใ่สเ่สือ้ผ้าหรือพนัผ้าให้ศพ แตจ่ะฝังศพด้วยร่างเปลือยเปลา่ท่ี
สสุานรวมของชมุชน บางพืน้ท่ียงัคงรักษาพิธีศพแบบดัง้เดมิคือ เม่ือมีคนตายจะนําไปฝังไว้ท่ีกอไผ ่
หรือบริเวณใกล้เคียงกบักอไผ ่ 

ด้านความเช่ือ  ก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวว้านบัถือบชูาสรรพเทพตาม
ธรรมชาต ิ  เพราะเช่ือวา่ภเูขา แมนํ่า้  ต้นไม้ใหญ่  และทกุสรรพสิง่ท่ีมีอยูต่ามธรรมชาต ิ ล้วนมี
วิญญาณและเทพซึง่ให้ทัง้คณุและโทษตอ่มนษุย์สงิสถิตย์อยู ่ เทพเจ้าท่ีชาวว้านบัถือสงูสดุช่ือวา่“มู่
อีจ๋ี”(木依吉 Mùyījí) เพราะเช่ือวา่เป็นผู้สร้างโลก เทพเจ้าองค์นีมี้ลกูอยู ่5 องค์ คือเทพเบกินภา 
เทพฟ้าฟาด เทพพสธุากมัปนาถ เทพฟ้าร้อง และเทพบรรพบรุุษของชาวว้า มีชาวว้าบางท้องท่ีนบั
ถือศาสนาพทุธนิกายมหายาน บ้างนบัถือพทุธนิกายหินยาน บ้างนบัถือศาสนาพระเยซ ู  
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50. 锡伯族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าซีโป๋ Xibe ethnic minority group 
 

  
รป ู 57 รปู  58 

 

ถิ่นที่อย่ ู

“ซีโป๋” เป็นช่ือท่ีชนกลุม่น้อยเผา่นีเ้รียกตวัเอง แตน่บัตัง้แตอ่ดีตเป็นต้นมา ภาษาจีนมีช่ือ
เรียกชนกลุม่นีโ้ดยใช้อกัษรจีนเขียนแทนเสียงหลายช่ือ เช่น  ซีผี(犀毗 Xīpí)  ซือป่ี (师比 Shībǐ) 
เซียนเปย(鲜卑 Xiānbēi)  สือป่ี(矢比 Shǐbǐ) สีป่าย (席百 Xíbǎi) สีป่ี(席比 Xíbǐ)  เป็นต้น 
ชาวซีโป๋มีถ่ินท่ีอยูท่ี่เมืองเสิน่หยาง (沈阳 Shěnyánɡ) คายหยวน (开原 Kāiyuán) อีเ้ซี่ยน (义县

Yì xiàn) เป่ยเจิน้ (北镇 Běizhèn) ซนิหมิน (新民 Xīnmín) เฟ่ิงเฉิง (凤城 Fènɡchénɡ) ของ
มณฑลเหลียวหนิง(辽宁 Liáonínɡ) และในกลุม่ปกครองตนเองอสุเบค เขตปกครองตนเองอีหลี
คาซคั เมืองชาปชูา มณฑลซนิเจียง นอกจากนีย้งัมีสว่นน้อยกระจายอยูต่ามเขตปกครองตนเอง
ชมุชนรัสเซีย และชมุชนมองโกลของมณฑลจ๋ีหลนิ ท่ีเมืองหลวงปักก่ิงก็มีชนกลุม่นีอ้าศยัอยู่
ประปราย จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่ซีโป๋            
มีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 188,824 คน 
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ภาษา 

    ชาวซีโป๋ท่ีมีถ่ินฐานอาศยับริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใช้อกัษรจีนและภาษามองโกล  
ชาวซีโป๋ท่ีมีถ่ินฐานอาศยับริเวณมณฑลซนิเจียงใช้ภาษาซีโป๋     จดัอยูใ่นตระกลูภาษาอลัไต สาขา
หมา่น-ทงักสุ (Man -Tungus) แขนงภาษาหมา่น  

 

ประวัตศิาสตร์ 

ชาวซีโป๋ในปัจจบุนัมีความเก่ียวพนักบัชนเผา่โบราณช่ือ “เซียนเปย”(鲜卑 Xiānbēi)  
ดํารงชีพด้วยการเลีย้งสตัว์เร่ร่อนอยูแ่ถบชายเขาต้าซงิ (大兴 Dàxīnɡ) ในยคุสบิหกประเทศ(十
六国 Shíliù Guó ค.ศ. 304 - 439) ชนแถบมูห่รง(慕容 Mùrónɡ) อพยพลงใต้ไปตัง้ถ่ินฐาน
แห่งใหมบ่ริเวณลุม่นํา้หวงเหอ(黄河 Huánɡ hé) และอยูร่่วมผสมกลมกลืนกบัชาวฮัน่ แตก็่ยงัมี
ชาวเซียนเปยบางสว่นยงัคงอาศยัอยูแ่ถบลุม่แมนํ่า้เน่ิน (嫩江 Nèn jiānɡ) แมนํ่า้ชัว่เอ่อร์ (绰尔

河 Chāo’ěr hé) แมนํ่า้ซงฮวา(松花江 Sōnɡhuā jiānɡ) และยงัคงรักษาขนบธรรมเนียมและ
การดํารงชีวิตแบบเดมิอยู ่ชาวเซียนเปยกลุม่นีน่ี้เองคือบรรพบรุุษของชาวซีโป๋ในปัจจบุนั ก่อนสมยั
ราชวงศ์ชิงชาวเซียนเปยดํารงชีวิต ตัง้หลกัปักฐาน และขยายเผา่พนัธุ์โดยมีศนูย์กลางอยูบ่ริเวณท่ี
เรียกวา่ “โป๋ตเูนอ่” (伯都讷 Bódūnè) ซึง่ก็คือบริเวณอําเภอฝหูยวี มณฑลจ๋ีหลนิในปัจจบุนั      
เขตแดนการตัง้ถ่ินฐานของชาวซีโป๋ในขณะนัน้  ทิศตะวนัตกจรดฮหูลนุเป้ยเออ่ร์ (呼 伦 贝 尔    

Hūlún bèi’ěr)  ทิศเหนือเร่ิมต้นจากแมนํ่า้เน่ิน ทิศใต้จรดลุม่แมนํ่า้เหลียว (辽河 Liáo hé)  
ดํารงชีวิตด้วยการลา่สตัว์และทําประมงสตัว์นํา้ อาหารท่ีลา่หามาได้จะแบง่ให้สมาชิกอยา่งเท่าเทีย
กนั  

ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 16 ถึงต้นศตวรรษท่ี 17 ชาวซีโป๋ถกูโจมตีและปกครองโดยเมือง
หมา่นโจว (满洲 Mǎnzhōu) จงึเข้าสมทบกบัมองโกลแปดธง (八旗蒙古 Bāqí Měnɡɡǔ) และ
เมืองหมา่นโจวแปดธง(八旗满洲 Bāqí Mǎnzhōu) ในช่วงระยะเวลาร้อยปี  ชาวซีโป๋อพยพ
กระจดักระจายไปตัง้ถ่ินฐานอยูห่ลายแหง่ ท่ีสําคญัคือยนูนาน ซนิเจียง และบริเวณสามมณฑล
ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ ในช่วงปี 1764 มีชาวซีโป๋ถกูเกณฑ์เข้าสูม่ณฑลซนิเจียงร่วมพนัคน 
รวมทัง้ครอบครัวอีกกวา่สองพนัคน นบัแตน่ัน้มาก็เร่ิมมีชาวซีโป๋ตัง้ถ่ินฐานอยูท่ัง้ท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและตะวนัตกเฉียงเหนือ ชายฉกรรจ์ถกูเกณฑ์ไปเป็นทหาร ผู้หญิงและเดก็อยู่
บ้านเพาะปลกูทําการเกษตรเลีย้งครอบครัว การปกครองแบบทตูแปดธง (八旗制度 Bāqí zhì

dù) ทําให้ชาวซีโป๋ตกอยูใ่นการปกครองของราชสํานกัชิงโดยตรง ระบบเศรษฐกิจสงัคมเปลี่ยนไป
จากเดมิอยา่งมาก ชาวซีโป๋จากท่ีเคยประกอบอาชีพประมงจบัสตัว์นํา้เร่ร่อน  ก็ปรับเปล่ียนมาเป็
การทําการเกษตรเพาะปลกูเป็นหลกัแหลง่ 
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 ระบบเศรษฐกิจและสงัคม   ชาวซีโป๋ในยคุท่ีตัง้ถ่ินฐานอยูท่ี่ชายเขาต้าซงิ (大兴 Dàxīnɡ)  
และทุ่งหญ้าฮหูลนุเป้ยเออ่ร์ตอ่มาอพยพสูด่นิแดนลุม่นํา้เน่ิน(嫩江 Nèn jiānɡ)     และลุม่นํา้ซง
วา (松花江 Sōnɡhuā jiānɡ) ดํารงชีวติอยูด้่วยการทําประมง  ในช่วงต้นราชวงศ์ชิงเป็นช่วงท่ี
ชาวซีโป๋เข้าสมทบกบัพวกปาฉี  (กลุม่แปดธง 八旗 Bāqí)  และพฒันาระบบสงัคมแบบศกัดนิา
ขึน้ การแบง่ท่ีดนิของแตล่ะธงถือเป็นกรรมสทิธิของรัฐ ์   แบง่ปริมาณการถือครองตามลําดบัชัน้
ศกัดนิา   รัฐมีการจ่ายเงินเดือนท่ีเรียกวา่ “เฟ่ิงลู”่ ( 俸禄 Fènɡlù)  และ  “จวนิเส่ียง”  (军饷        

Jūnxiǎnɡ)  ให้กบัชนชัน้ขนุนาง  จนถึงปีท่ีสามสบิแหง่กษัตริย์เฉียนหลง (ค.ศ.767)     ชาวซีโป๋ท่ี
ซนิเจียงถกูจดัให้อยูใ่นกลุม่ธงหนิวลู ่ (牛录旗 Niúlù qí) ตัง้ถ่ินฐานและรักษาดนิแดนบริเวณ
ลุม่นํา้อีหลี(伊犁河 Yīlí hé)  รัชสมยัพระเจ้าเจียช่ิงปีท่ีเจ็ด (ค.ศ. 1802) ภายใต้การสนบัสนนุ
ของผู้ นําถเูออ่ร์เกิน (图尔根 Tú’ěrɡēn) ได้สร้างระบบคลองสง่นํา้จากเขาฉาปู้ ฉาร์(察布查尔

山 Chábùchá’ěr shān) เข้าสูช่มุชนซีโป๋ จงึตัง้ช่ือคลองนีว้า่ “คลองฉาปู้ ฉาร์” (察布查尔渠

Chábùchá’ěr qú) ซึง่หมายถึง  “คลงัเสบียง” ชาวซีโป๋เร่ิมตัง้ถ่ินฐานอยูบ่ริเวณริมคลองทัง้เหนือ
และใต้  จากนัน้ก็ร่วมมือกนักบักลุม่ธงอ่ืนๆ ขยายการขดุ คลองไปตามเมืองตา่งๆ เช่น  อีหลี (伊
犁 Yīlí) โปร์ตาลา (博尔塔拉 Bó’ěrtǎlā) ถ่าเฉิง (塔城 Tǎchénɡ) เป็นต้น สง่นํา้เข้าสูไ่ร่นา
วา่แสนไร่ และยงัถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้ชนเผา่ตา่งๆในบริเวณใกล้เคียงอีก
ด้วย    

 ปีท่ี 80 ของศตวรรษท่ี 19 การปกครองแบบแปดธงเร่ิมลม่สลาย  พืน้ท่ีทํากินเร่ิมตกเป็น
กรรมสทิธิในครอบครองกลุม่อิทธิพล ชาวซีโป๋เร่ิมประสบความยากลําบาก  ต้องรับจ้างเป็นคนงาน์

ทํานาให้กบัเจ้าศกัดนิาท่ีเป็นเจ้าของท่ีดนิ ตวัอยา่งชมุชนชาวซีโป๋ท่ีฉาปู้ ฉาร์  มีเจ้ากรรมสทิธิท่ีดนิ์

เพียง 5 % ครอบครองกรรมสทิธิท่ี์ ดนิทํากินทัง้หมด ท่ีเหลือเป็นคนยากจนชาวซีโป๋ท่ีต้องรับจ้าง
เจ้าของท่ีดนิ   ไมมี่ฝงูสตัว์เลีย้งเป็นของตนเอง ไมมี่ท่ีดนิทํากินเป็นของตนเอง ชาวซีโป๋รุ่นแล้วรุ่น
เลา่ต้องมีชีวิตอยูอ่ยา่งแร้นแค้น และพยายามหาทางให้หลดุพ้นจากระบบสงัคมเช่นนี ้   จนกระทัง่
ถึงยคุการรวมท่ีดนิของราชสํานกัชิง  หลงัการรวบกรรมสทิธิท่ีดนิเป็นของราชสํานกัแล้ว ทางการชิง์

แบง่ท่ีดนิทํากินให้ราษฎร ทําให้ราษฎรมีสทิธิใช้ทุง่หญ้าเลีย้งสตัว์ร่วมกนั  ์  

 หลงัยคุปลดปลอ่ยชาวซีโป๋ได้รับเสรีภาพ  และได้รับสทิธิในการปกครองตนเอง โดยในปี 
1954 รัฐบาลก่อตัง้อําเภอปกครองตนเองซีโป๋ขึน้ท่ีอําเภอฉาปู้ ฉาร์ (察布查尔锡伯族自治县

Chábùchá’ěr Xībó Zú zìzhìxiàn)  เม่ือเข้าสูก่ารปกครองแบบสาธารณรัฐของรัฐบาลจีน 
การพฒันาทางเศรษฐกิจ การเกษตรและการผลติด้านอตุสาหกรรมเป็นไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ ชาวซีโป๋
เร่ิมใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองไม้เคร่ืองมือการเกษตรสมยัใหม ่ เพิ่มปริมาณการผลติให้สงูขึน้มาก      
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มีการก่อตัง้โรงงานอตุสาหกรรมขึน้หลายแห่ง นําความอยูดี่กินดี และคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้สูช่มุชน
ชาวซีโป๋ 

 

ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านศลิปวฒันธรรม   วรรณกรรมของชาวซีโป๋หลากหลายลกึซึง้ มีวรรณกรรมพืน้บ้าน 
เพลงพืน้บ้าน นิทานพืน้บ้าน  เพลงภตัตาหาร เพลงบชูาเทพ รวมทัง้สภุาษิตคําพงัเพยตา่งๆ กลอน
เร่ืองท่ีเป็นท่ีได้รับความนิยมมากได้แก่  《率乡曲》Lǜxiānɡ qǔ “เพลงคะนงึถ่ิน” เพลง《喀

什喀尔之歌》Kāshí kā’ěr zhī ɡē “บทเพลงแหง่คาสือคาร์”   เพลง《三国之歌》Sān 

ɡuó zhī ɡē “เพลงสามปฐพี”  เพลงกลอนเหลา่นีส้ะท้อนชีวิตการตอ่ต้านการครอบงําของสงัคม
ศกัดนิา บรรยายถงึจินตนาการและความปรารถนาแห่งความสขุของชาวซีโป๋ ศลิปะการเต้นรําของ
ชาวซีโป๋ก็ไมเ่ป็นสองรองใคร  ท่วงทํานองและจงัหวะการร่ายรําเร่งเร้า โออ่า่ สงา่งาม การเต้นรําท่ี
มีช่ือเสียงและได้รับความนิยมมากคือ ระบําเป้ยหลนุ (贝伦 Bèilún) เคร่ืองดนตรีของชาวซีโป๋มี
หลายชนิด ท่ีหลกั ๆ ได้แก่  กลองตงปู้ ลา(东布拉 Dōnɡbùlā) ขลุย่เหวย่ต๋ี(苇笛 Wěidí) และ
ขลุย่โมเ่คอ่เนอ่ (墨克讷 Mòkènè)  ด้านงานหตัถกรรมฝีมือ หญิงชาวซีโป๋มีความสามารถในการ
ปักผ้าได้สวยงามมาก  ในงานเทศกาลร่ืนเริงชาวซีโป๋มีกิจกรรมการละเลน่พืน้เมืองท่ีสนกุสนาน
มากมาย  เชน่ กีฬา ยิงธน ูแขง่ม้า และมวยปลํา้ เป็นต้น 

  

ชีวิตความเป็นอยู่ 

หลงัยคุปลดปลอ่ย ภายใต้การสนบัสนนุของรัฐบาล ศลิปวฒันธรรมและการอาชีพของ
ชาวซีโป๋ได้ชบุชีวิตขึน้มาใหม ่   มีการปลกูฝังและสนบัสนนุให้บตุรหลานได้มีการศกึษาท่ีดี  ทัง้ยงั
พฒันาผู้ มีความรู้ความสามารถออกสูร่ะดบัประเทศและโลกด้วย อยา่งเช่น  ฉางฉีหมา่ นกักีฬายิง
ธนทีูมชาตจีิน ท่ีครองเหรียญชยัมากมายก็เป็นชนเผา่ซีโป๋น่ีเอง  ด้านการสาธารณสขุก็พฒันาไป
มาก เห็นได้จากอตัราการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยลดน้อยลงอยา่งเห็นได้ชดั 

บ้านเรือนของชาวซีโป๋สร้างเป็นปราการรอบชมุชน บ้านแตล่ะครัวเรือนสร้างอยูภ่ายใน
ปราการประมาณ 100 - 200 หลงัคาเรือน บ้านแตล่ะหลงัยงัมีกําแพงล้อมรอบอีกชัน้หนึง่  
เน่ืองจากในสมยัการปกครองแบบแปดธง แตล่ะธงก็คือแตล่ะชมุชน และแตล่ะชมุชนต้องป้องกนั
ตนเองจากข้าศกึศตัรู  ตวับ้านสร้างด้วยดนิโคลน ภายในบ้านมีสามห้อง คือ  ห้องนอน ห้องครัว
และห้องโถง ภายในบริเวณบ้านเป็นท่ีปลกูพืชผกัผลไม้ และเป็นคอกสตัว์เลีย้งเพ่ือเป็นอาหาร เช่น  
หม ูไก่ เป็ด เป็นต้น  
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

 ก่อนการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน  ครอบครัวของชาวซีโป๋ยดึถือความอาวโุสเป็น
หลกัในการจดัการเร่ืองตา่งๆ ภายในครอบครัวแตล่ะครอบครัวจะมีชนชัน้ระดบัผู้อาวโุสมีอํานาจ
สงูสดุ  ผู้อาวโุสน้อยต้องเคารพเช่ือฟังผู้อาวโุสมากกวา่ ไมแ่ตง่งานกบัคนแซเ่ดียวกนั แตมี่ธรรม
เนียมการแตง่งานระหวา่งลกูของป้า อาหญิง(ท่ีเป็นพ่ีสาวน้องสาวพอ่) กบั ลงุ น้าชาย(ท่ีเป็นพ่ีชาย
น้องชายแม)่ นอกจากนีย้งัสามารถแตง่งานข้ามกลุม่ชาตพินัธุ์กบัเผา่อ่ืนๆก็ได้ ผู้สงูอายยุงัคงรักษา
ขนบธรรมเนียมการแตง่กายแบบปลายสมยัชิง คือการสวมชดุก่ีเพ้ายาว กางเกงรัดข้อ  

 ด้านอาหารการกินนิยมบริโภคข้าวเจ้าและข้าวสาลีเป็นอาหารหลกั และนิยมอาหารแป้ง
แผน่อบในเตาถ่านท่ีเรียกวา่ “หนาง”  มีข้อห้ามรับประทานเนือ้สนุขั  ไมส่วมเสือ้ผ้าหรือใช้สิง่ของท่ี
ทํามาจากหนงัสนุขั หนงัหมาป่า  ห้ามผิวปากในบ้าน หากในบ้านมีคนป่วย หรือมีการคลอดบตุร 
จะแขวนผ้าริว้สีแดงไว้ท่ีประตหูน้าบ้าน   หรือแขวนหญ้าหนึง่กําไว้ เพ่ือเป็นการบอกห้ามผู้ อ่ืนเข้า
มาในบ้าน    

 การประกอบพิธีศพกระทําโดยการฝัง ทกุตระกลูจะมีสสุานประจําตระกลูของตนเอง  ไม่
ฝังรวมกบัสสุานตระกลูอ่ืน  

 ด้านศาสนาความเช่ือและเทศกาลสําคญั  ด้วยเหตท่ีุชาวซีโป๋อพยพโยกย้ายถ่ินฐานอยู่
เป็นประจํา ดงันัน้จงึซมึซบัรับเอาวฒันธรรมความเช่ือมาจากชมุชนตา่งๆมากมาย โดยมากนบัถือ
ศาสนาซา่หมา่น (萨满教 Sàmǎn jiào) ศาสนาลามะ (喇嘛教 Lǎmɑ jiào) ตอ่มาได้รับ
อิทธิพลจากชาวฮัน่ จงึมีการนบัถือเทพเจ้าตา่งๆอยา่งชาวฮัน่ด้วย  ท่ีน่าสนใจก็คือจากการท่ีได้รับ
อิทธิพลของกลุม่ชาตพินัธุ์ตา่งๆมากมาย การนบัถือศาสนาและเทพเจ้าของชาวซีโป๋จงึรวมเอา
ความเช่ือของแตล่ะศาสนาเข้าด้วยกนั ดงัเช่น วดัไท่ผิง ซึง่เป็นวดัท่ีสร้างโดยชาวซีโป๋  เดมิเป็นวดั
ลามะ  แตน่อกจากจะประดษิฐานพระอรหนัตร์ 18 ปาง และพระพทุธรูป 3 ปางแล้ว ยงั
ประดษิฐานเทพกวานกง(关公 Guānɡōnɡ) เทพโจวฝ ู (周孚 Zhōufú) ซึง่เป็นเทพเจ้าตามความ
เช่ือของศาสนาอ่ืน นอกจากนีใ้นบ้านของชาวซีโป๋ยงัมีแทน่บชูาบรรพบรุุษอีกด้วย  

 เทศกาลของชาวซีโป๋ไมแ่ตกตา่งเทศกาลของชาวฮัน่และชาวหมา่นเท่าใดนกั เชน่   
เทศกาลตรุษจีน เชงเม้ง ตวนอู ่ แตว่ิธีการเฉลมิฉลองในแตล่ะเทศกาลอาจมีข้อแตกตา่งกนับ้าง 
เช่น  เทศกาลตวนอู ่ ชาวซีโป๋มีการสาดนํา้กนั  ปลอ่ยแกะ  แขง่ม้า เป็นต้น  นอกจากนีมี้เทศกาล
เฉพาะของเผา่คือวนัท่ี 18 เดือนส่ีเป็นวนัท่ีระลกึท่ีบรรพบรุุษชาวซีโป๋อพยพมาจากตะวนัออกและ
ตัง้ถ่ินฐานอยูท่ี่ซนิเจียง  ทกุๆปีจะจดังานเฉลมิฉลองอยา่งยิง่ใหญ่  
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51. 瑶族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าเหยา Yao ethnic minority group 
 

  
รป ู 59 รป ู 60 

 

ถิ่นที่อย่ ู

ชนเผา่เหยา(หรือท่ีภาษาไทยเรียกวา่ เย้า)  มีช่ือเรียกตวัเองหลายช่ือ  อา่นตามเสียงอกัษร
จีนท่ีบนัทกึไว้มี เหม่ียน (勉 Miǎn) จินเหมิน(金门 Jīnmén)  ปู้ หนู ่ (布努 Bùnǔ) ป่ิงตวัโยว(炳多

优 Bǐnɡduōyōu) เฮยโหยวเหมิง(黑尤蒙 Hēiyóuménɡ) ลาเจีย(拉珈 Lājiā) นอกจากนีด้้วย
เหตท่ีุชาวเหยาในแตล่ะท้องท่ีมีวฒันธรรม ความเป็นอยู ่ และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัแตกตา่งกนั จงึมี
ช่ือเรียกตนเองแตกตา่งกนัไปด้วย เช่น ซานจ่ือเหยา(山子瑶 Shānzǐ Yáo) หมายถึงชาวเหยา
ภเูขา ป๋ายคูเ่หยา(白裤瑶 Báikù Yáo) หมายถงึชาวเหยากางเกงขาว หงเหยา (红瑶 HónɡYáo) 
หมายถงึชาวเหยาแดง หลานเตีย้นเหยา(蓝靛瑶 Lándiàn Yáo) หมายถงึชาวเหยานํา้เงิน  ผิงตี ้
เหยา(平地瑶 Pínɡdì Yáo) หมายถึงชาวเหยาท่ีราบ  เอ้าเหยา (坳瑶 Ào Yáo) หมายถึงชาว
เหยาท่ีราบเชิงเขา เป็นต้น  หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน กําหนดเรียกช่ือชนเผา่นีร้วมกนั
วา่ “เหยา” ชนเผา่เหยาอาศยัอยูบ่ริเวณเขตปกครองตนเองเผา่จ้วงในมณฑลกวา่งซี และกระจาย
อยูต่ามมณฑลตา่งๆเช่น  ยนูนาน กวา่งซี  กุ้ยโจว ลกัษณะเดน่ของการกระจายถ่ินฐานของชาว
เหยาคืออาศยัอยูก่ระจดักระจายมาก และในแตล่ะพืน้ท่ีก็มีจํานวนประชากรไมม่าก จากการ
สํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่เหยา   มีจํานวนประชากร
ทัง้สิน้ 2,637,421 คน 
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ภาษา 

พดูภาษาเหยา แตก่ารแบง่สายตระกลูภาษาคอ่นข้างซบัซ้อน เพราะภาษาในแตล่ะพืน้ท่ีมี
ความแตกตา่งกนัมาก ถงึขัน้ท่ีภาษาเหยาในตา่งพืน้ท่ีกนัไมส่ามารถส่ือสารเข้าใจกนัได้ บางกลุม่
พดูภาษาจีนและภาษาจ้วงไมมี่ภาษาเขียน สว่นใหญ่ใช้ภาษาจีน ปัจจบุนันกัวชิาการจีนสว่นใหญ่
มีแนวโน้มยอมรับการจดักลุม่ภาษาเหยาวา่ จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต  สาขาภาษาเหมียว-
เหยา (แม้ว-เย้า)   
 

ประวัตศิาสตร์ 

เก่ียวกบัประวตัคิวามเป็นมาของชาวเหยา มีความเช่ือหลากหลายทฤษฎี บ้างเช่ือวา่มี
กําเนิดมาจากชาว “ซานเยว”่ (山越 Shānyuè คํานีมี้ความหมายวา่ “ชาวเขา”) บ้างเช่ือวา่มา
จากชาว “อูซ่ีหมาน” (五溪蛮 Wǔxī Mán) บ้างเช่ือวา่ชาวเหยาเกิดจากชนหลายกลุม่รวมตวักนั 
แตท่ฤษฎีท่ีเป็นท่ีน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับก็คือ ชาวเหยาในปัจจบุนัมีความสมัพนัธ์ทางชาติ
พนัธุ์ใกล้ชิดกบัชนเผา่โบราณช่ือ “จิงหมาน” ( 荆蛮 Jīnɡ Mán) และ “ฉางซาอูห่ลงิหมาน” (长
沙武陵蛮 Chánɡshā Wǔlínɡ Mán)  

หลงัจากท่ีจ๋ินซีฮ่องเต้รวมชนหลากหลายชาตพินัธุ์เข้าเป็นประเทศ  ได้สง่ขนุนางชาวฮัน่
จากราชสํานกักลางเข้าสูพื่น้ท่ีท่ีมีชนกลุม่น้อยตา่งๆอาศยัอยู ่ ซึง่ได้นําความเจริญ ตลอดจนเคร่ือง
ไม้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีการผลติท่ีทนัสมยัเข้าไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้กบัชนกลุม่น้อย  
ในช่วงนีช้าวอูห่ลงิหมานท่ีเมืองฉางซาก็ได้รับความเจริญและได้รับการพฒันานีด้้วยเช่นกนั  จนถึง
สมยัซีฮัน่ชาวอูห่ลงิหมานต้องสง่ภาษีเข้าสูร่าชสํานกั  ถึงสมยัโฮ่วฮัน่ (后汉 Hòu Hàn) ชาวหมาน
ยงัคงต้องสง่ภาษีให้ราชสํานกัอยู ่ในสมยันัน้เรียกภาษีนีว้า่ “ภาษีเหยา” ถึงรัชสมยัพระเจ้าหยง่เหอ 
หยวน (ค.ศ.136) การเก็บภาษีจากชาวอูห่ลงิหมานหนกัหนาสาหสัมาก สร้างความไมพ่อใจและ
ความขดัแย้งเป็นอยา่งมาก จนเกิดการลกุขึน้ตอ่ต้านอยูห่ลายตอ่หลายครัง้  

ในสมยัหนานเป่ย (南北朝 Nánběicháo) บรรพบรุุษของชาวเหยาได้ขยายอาณาเขตตัง้
ถ่ินฐานกว้างใหญ่ออกไปกวา่เดมิมาก ทิศตะวนัออกจรดโซว่ชนุ (寿春 Shòuchūn ปัจจบุนัคือเขต
มณฑลอานฮยุ安徽 Ānhuī) ทิศตะวนัตกจรดซา่งลัว่ (上洛 Shànɡluò ปัจจบุนัคือเขตมณฑล
สา่นซี  陕西 Shǎnxī)  ทางตอนเหนือจรดหรูอ่ิง (汝颍 Rǔyǐnɡ ปัจจบุนัคือเขตตะวนัออกของ
มณฑลเหอหนาน(河南东部 Hénán dōnɡbù) และตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลอานฮยุ 安

徽西北部 Ānhuī xīběibù) ในยคุนีช้าวฮัน่และเหยาตดิตอ่สมัพนัธ์ทางการค้าและวฒันธรรม
กนัอยา่งใกล้ชิด  ในสมยัถงัชาวเหยาตัง้ถ่ินฐานอยูบ่ริเวณมณฑลหหูนาน (湖南 Húnán) และ
มณฑลกวา่งตง (广东 Guǎnɡdōnɡ) เป็นหลกั สว่นกลุม่ชาตพินัธุ์ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัชาวเหยา
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ช่ือ “โมเ่หยาหมาน” (莫徭蛮 Mòyáo Mán) ตัง้ถ่ินฐานอยูบ่ริเวณมณฑลกวา่งซี ชาวโมเ่หยาดํารง
ชีพด้วยการทําการเกษตร สมยัซง่ราชสํานกัได้สง่ขนุนางเข้าปกครอง  ทําให้ชาวเหยาเร่ิมเข้าสู่
ระบบสงัคมศกัดนิาในเวลาตอ่มา 

ในสมยัหยวน หมงิ และชิง  ชาวเหยาตัง้ถ่ินฐานแผข่ยายออกไปกวา่เดมิมาก ครอบคลมุ
พืน้ท่ีตา่งๆของมณฑลกวา่งตง กวา่งซี หหูนาน ยนูนาน กุ้ยโจว ด้วยเหตท่ีุตัง้ชมุชนกระจดักระจาย
กนัมากนีเ้อง  เป็นเหตใุห้ระบบเศรษฐกิจของชาวเหยาจงึขึน้อยูก่บัการพฒันาของถ่ินท่ีตัง้นัน้ๆ  
บางแหง่พฒันาไปอยา่งรวดเร็วใกล้เคียงกบัชาวฮัน่  แตบ่างแหง่ก็ยงัเป็นไปอยา่งช้าๆ ยงัคงทํา
การเกษตรเลีย้งสตัว์ ลา่สตัว์ กระทัง่บางแห่งยงัคงดํารงชีวิตแบบสงัคมบพุกาลอยูก็่มี  ผลจากการ
กดข่ีขม่เหงของสงัคมศกัดนิา ชาวเหยาถกูไลล่า่และถกูฆา่ล้างเผา่พนัธุ์จนต้องถอยร่นหนีกระจดั
กระจายอพยพไปอยูบ่ริเวณประเทศเวียดนาม ลาว และไทย กระทัง่ศตวรรษท่ี 20 มีชาวเหยา
บางสว่นได้รับความช่วยเหลือและได้อพยพไปเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และ
แคนนาดา 

ด้านเศรษฐกิจและสงัคม   การพฒันาระบบเศรษฐกิจและสงัคมของชาวเหยาในยคุก่อน
การก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นไปอยา่งไมส่ม่ําเสมอและราบร่ืนนกั   ชาวเหยาในขณะนั ้
ดํารงชีพด้วยการทําการเกษตรเพาะปลกูเป็นหลกั  และทําป่าไม้เก็บของป่าเป็นอาชีพเสริม  แตก็่มี
ชาวเหยาบางกลุม่ท่ีอาศยัอยูใ่นภมูิประเทศท่ีเป็นป่าเขาประกอบอาชีพป่าไม้ เก็บของป่าเป็นอาชีพ
หลกั แล้วทําการเกษตรเป็นอาชีพรองก็มี  แตช่าวเหยาจะประกอบอาชีพแบบพอกินพอใช้ใน
ครอบครัวเท่านัน้ไมไ่ด้ทําเพ่ือจําหน่าย  ถงึแม้วา่งานหตัถกรรม อตุสาหกรรมขนาดเลก็ และการค้า
ได้มีการพฒันาขึน้มาบ้าง แตก็่ทําเป็นเพียงอาชีพเสริมของครอบครัวเท่านัน้  ระบบสงัคมของชาว
เหยาเร่ิมพฒันาเข้าสูส่งัคมศกัดนิา เร่ิมมีการถือครองกรรมสทิธิท่ีดนิแล้ว  ในบริเวณท่ีมีชาวเหยา ์

ชาวจ้วง ชาวฮัน่และชาวไตอาศยัอยูป่ะปนกนั  ท่ีดนิทํากินล้วนตกอยูใ่นกํามือของชนเผา่อ่ืน ความ
ขดัแย้งระหวา่งชนชัน้ และชนเผา่มีความสลบัซบัซ้อนทวีความรุนแรงขึน้  อยา่งเชน่ ชาวเหยาท่ียนู
นานตกอยูภ่ายใต้การปกครองของชาวไตเป็นเวลานาน  ชาวเหยาจงึมีชีวิตอยูด้่วยการพึง่พาอาศยั
และรับจ้างเป็นเบีย้ลา่งให้กบัชนชัน้ปกครองมาโดยตลอด 

ชาวเหยาในบางพืน้ท่ีโดยเพาะในพืน้ท่ีห่างไกล การทําการเกษตรยงัใช้เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ
แบบโบราณอยู ่  ผลผลติท่ีได้ต่ํามาก  ท่ีดนิทํากินก็เป็นกรรมสิทธิของชนกลุม่อ่ืนท่ีเข้มแข็งกว่์ าเช่น
ชาวจ้วงและชาวฮัน่  ชาวเหยาต้องรับจ้างหรือเช่าท่ีดนิจากชนสองกลุม่นี ้ถกูกดข่ีขม่เหงและขดูรีด
อยา่งหนกั  มีท่ีดนิสว่นเลก็น้อยท่ีเป็นท่ีดนิสาธารณะท่ีสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกนัในชมุชน  เช่น  
ชมุชนชาวเหยาท่ีหมูบ้่านหนานตาน(南丹 Nándān) มณฑลกวา่งซี (广西 Guǎnɡxī) เรียกช่ือ
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ท่ีดนินีว้า่ “โหยวกวัตี”้ (油锅地 Yóuɡuōdì) หรือ “โหยวกวัเถียน” (油锅田 Yóuɡuōtián) มี
ความหมายตามภาษาเหยาวา่ “หม้อข้าวของสายตระกลูพอ่” 

ในทกุๆ สายตระกลูของชาวเหยาประกอบไปด้วยครอบครัวยอ่ยๆ นบัสบิครอบครัว 
สมาชิกของ “โหยวกวัเถียน” มีหน้าท่ีชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั มีหน้าท่ีรักษากฎข้อบงัคบัและ
ขนบธรรมเนียมของกลุม่  ในชมุชนชาวเหยามีธรรมเนียมการ “ยกยอ่งผู้อาวโุส” และธรรมเนียม 
“หลกัศลิา” ซึง่ก็หมายถงึผู้ มีอํานาจสงูสดุของชนเผา่ มีหน้าท่ีรับผิดชอบการรักษากฎระเบียบ แบบ
แผนธรรมเนียมประเพณี จดัการเก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยูแ่ละการทํามาหากิน การรักษาความ
ปลอดภยั ตลอดจนตดัสนิคดีความและข้อพิพาทตา่งๆ เพ่ือความอยูดี่มีสขุของชมุชน ชาวเหยาจะ
ร่วมกนัคดัเลือกผู้ ท่ีจะมาเป็น “หลกัศลิา” โดยจะคดัเลือกผู้อาวโุสท่ีเป็นท่ียอมรับและเคารพนบัถือ
ของชมุชนสว่นใหญ่ มีความบริสทุธ์ิยตุธิรรม  มีความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย   

ก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน  ชาวเหยาท่ีชมุชนจินซิว่ (金秀 Jīnxiù) มณฑล
กวา่งซ ี (广西 Gu ǎ n ɡ x ī) จารึกกฎระเบียบและขนบธรรมเนียมข้อปฏิบตัขิองชนเผา่โดยการ
แกะสลกัลงบนแผน่ศลิาหรือแผน่ไม้ ใช้เป็นกฎหมายท่ีศกัดสิทิธิ์ ์ประจําชมุชน หากมีผู้กระทํา
ความผิด ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีเป็น “หลกัศลิา”  สามารถสืบสาวเอาความและลงโทษตามบทบงัคบัแหง่
หลกัศลิาได้  บทลงโทษมีตัง้แตข่ัน้ต่ําจนถึงประหารชีวิต  ตอ่มาชนชัน้ทางสงัคมของชาวเหยาเร่ิ
แตกตา่งและแบง่แยกกนัมากขึน้ ประกอบกบัการปกครองของกวอ๋หมินตัง่ มอบให้ “หลกัศลิา” มี
อํานาจหน้าท่ีในการปกครองชมุชน ในขณะท่ีหลกัศลิาซึง่นบัได้วา่เป็นชนชัน้สงูของชมุชนมิได้เป็น
ผู้ มีความบริสทุธ์ิยตุธิรรมดงัเดมิ  แตก่ลบัใช้อํานาจกดข่ีรังแก ขดูรีดประชาชน  เกิดการขดัแย้งและ
ตอ่ต้านหลกัศลิาขึน้ หลกัศลิาไมไ่ด้เป็นผู้ ท่ีสมาชิกชมุชนยอมรับนบัถืออีกตอ่ไป ขนบปฏิบตัิ
เก่ียวกบักฎหมายชนเผา่ท่ีมีมาแตด่ัง้เดมิจงึลดความศกัดสิทิธิลงไปในท่ีสดุ ์ ์  

หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน  รัฐบาลมีนโยบายเปล่ียนแปลงระบบการปกครอง
ของสงัคมชนกลุม่น้อยตา่งๆในประเทศ  และด้วยเหตท่ีุชาวเหยาตัง้ชมุชนกระจดักระจาย  การ
ปกครองแบบดัง้เดมิของชาวเหยาในแตล่ะพืน้ท่ีมีความแตกตา่งกนัมาก รัฐบาลพยายามทกุ
วิถีทางท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบสงัคมและการปกครองของชนเผา่เหยาในแตล่ะท้องท่ี  ล้ม
ล้างระบบสงัคมศกัดนิา  ช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ เพิ่มพนูปริมาณการผลติ นบัตัง้แต่
ศตวรรษท่ี 20 ปีท่ี 60 เป็นต้นมา รัฐบาลก่อตัง้ชมุชนท่ีมีชาวเหยาอาศยัอยู ่ทัง้ท่ีอยูร่วมเป็นกลุม่ชน
ชาวเหยาเป็นหลกั และท่ีอยูป่ะปนกบัชนกลุม่อ่ืนก่อตัง้ให้เป็นชมุชนปกครองตนเองขึน้รวมทัง้สิน้ 
12 แห่ง ได้แก่  

มณฑลกว่างซี มี  
เขตปกครองตนเองชาวเหยาอําเภอตอูาน  
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(都安瑶族自治县 Dū’ān Yáo Zú zìzhìxiàn)   
เขตปกครองตนเองชาวเหยาอําเภอจินซิว่  
(金秀瑶族自治县 Jīnxiù Yáo Zú zìzhìxiàn)  
เขตปกครองตนเองชาวเหยาอําเภอปาหมา่  
(巴马瑶族自治县 Bāmǎ Yáo Zú zìzhìxiàn)  
เขตปกครองตนเองชาวเหยาอําเภอฝชูวน  
(富川瑶族自治县 Fùchuān Yáo Zú zìzhìxiàn)  

 
มณฑลกว่างตง มี  
เขตปกครองตนเองชาวเหยาอําเภอเหลียนหนาน  
(连南瑶族自治县 Liánnán Yáo Zú zìzhìxiàn)  
เขตปกครองตนเองชาวเหยาอําเภอหรู่หยวน  
(乳源瑶族自治县 Rǔyuán Yáo Zú zìzhìxiàn)   

 
มณฑลหหนานู  มี  
เขตปกครองตนเองชาวเหยาอําเภอเจียงหวั 
(江华瑶族自治县 Jiānɡhuá Yáo Zú zìzhìxiàn)   

 
มณฑลยนนานู  มี  
เขตปกครองตนเองชาวเหยาอําเภอเหอโขว่  
(河口瑶族自治县 Hékǒu Yáo Zú zìzhìxiàn)  
 

มณฑลกว่างซี มี  
เขตปกครองตนเองหลายเผา่อําเภอหลงเซิง่ อําเภอฝางเฉิง อําเภอหลงหลนิ 
(龙胜、防城、隆林各族自治县 Lónɡshènɡ、Fánɡchénɡ、Lónɡlín ɡè  

Zú zìzhìxiàn)   
 

มณฑลกว่างตง มี  
เขตปกครองตนเองชาวเหยา ชาวจ้วงอําเภอเหลียนซาน  
(连山壮族瑶族自治县 Liánshān Zhuànɡ Zú Yáo Zú zìzhìxiàn)   
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นอกจากนีห้มูบ้่านชาวเหยาท่ีกระจดักระจายในพืน้ท่ีตา่งๆ ก็ได้ยกระดบัให้เป็นหมูบ้่าน
ชาวเหยาขึน้ด้วยเชน่กนั 

ในช่วงหลายสบิปีท่ีผา่นมา  ด้วยความช่วยเหลือและสนบัสนนุของรัฐบาล ชมุชนชาวเหยา
เร่ิมพฒันาท่ีดนิทํากิน สร้างระบบชลประทานเข่ือนและแหลง่นํา้   พฒันาระบบไฟฟ้าพลงันํ ้ า ปล
ป่าพืชเศรษฐกิจ ตลอดจนระบบการจราจร ทําให้ระบบเศรษฐกิจและสงัคมของชาวเหยาพฒันาดี
ขึน้มาก  ดงัจะเห็นได้จากผลติภณัฑ์อาหารและยาสบูท่ีมาจากเขตปกครองตนเองชาวเหยา
อําเภอฝชูวนนบัเป็นสนิค้าอนัดบัต้นๆ ท่ีสําคญัของประเทศจีนเลยทีเดียว  ในปี 1987 ปริมาณ
ผลติผลการเกษตรท่ีมาจากชมุชนชาวเหยาสงูถงึสองร้อยล้านหยวน ชาวเหยาท่ีอําเภอเหลียน
หนาน หรู่หยวนของมณฑลกวา่งตง พฒันาเศรษฐกิจจนถึงขัน้สง่ออกสนิค้าสูต่ลาดทัง้ในและ
ตา่งประเทศ  สว่นชาวเหยาท่ีอําเภอจินซิว่ อําเภอเจียงหวั มีพืน้ท่ีป่าไม้อดุมสมบรูณ์  สนิค้าด้าน
วสัดกุ่อสร้างท่ีทําจากไม้ ยางพารา เมลด็พนัธุ์ เห็ดหอม เห็ดหหูน ูสง่ออกจากชมุชนชาวเหยาในทัง้
สองอําเภอเพ่ืองานก่อสร้างและอาหารภายในประเทศทัว่ทกุหนทกุแหง่  สภาพชีวติของชาวเหยา
จากเดมิท่ีเคยลําบากยากจน ขดัสนรายได้ ดํารงชีวิตด้วยการเก็บของป่าตามธรรมชาตเิป็นอาหาร
ประทงัชีวิต ก่อไฟฟอนผิงกนัหนาว กลบัดีขึน้อยา่งเห็นได้ชดั ในด้านการศกึษามีการก่อตัง้โรงเรียน
ประถม มธัยมหลายแห่ง ทัง้ยงัมีการจดัให้มีห้องเรียนสําหรับชาวเหยาโดยเฉพาะ วนัคืนท่ี “มีเพียง
เสียงหมหูมากาไก่ร้องขนั ไร้สําเนียงทํานองอกัษรจํานรรจ์” ถกูความมุง่มัน่และภมูิปัญญาของชาว
เหยาขจดัปัดเป่า ขบัไสไลใ่ห้อนัตรธานเลือนลางจางหายไปจากชมุชนชาวเหยาสิน้หนทางหวน
กลบั ปัจจบุนัการคมนาคม ไปรษณีย์ การสื่อสาร สถานีวิทยโุทรทศัน์พฒันาขึน้ ชาวเหยามุง่มัน่
พฒันาตนเองเพ่ือชมุชนของตน นบัเป็นคณุปูการอนัยิง่ใหญ่ตอ่ประเทศจีนท่ีประมาณคา่มิได้ 

 

ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านศลิปวฒันธรรม  รอยทางแหง่อารยธรรมท่ีดําเนินมาอยา่งยาวนาน ชาวเหยาได้สัง่สม
งานด้านศลิปะวฒันธรรม และขนบธรรมเนียมชนเผา่ท่ีทัง้งดงามทัง้ทรงคณุคา่มากมาย  ชาวเหยา
มีตํานานเก่ียวกบัเทพผู้ให้กําเนิดจกัรวาลมาแตค่รัง้บรรพกาล  ตํานานตัง้แตก่่อนยคุราชวงศ์ฉิน     
(秦 Qín) ช่ือ《山海经》Shān hǎi jīnɡ “คมัภีร์ซานห่ายจิง” เป็นตํานานโบราณของชนเผา่
เหยาท่ีกลา่วถงึเทพผู้สร้างโลก สะท้อนให้เห็นถงึความเช่ือและสงัคมของชาวเหยาท่ีถือกําเนิดมา
ตัง้แตก่่อนสมยัฉิน  นอกจากนีช้าวเหยายงัมีตํานานเก่ียวกบัการกําเนิดโลกและเทพผู้ให้กําเนิด
มนษุย์อีกมากมาย ท่ีสําคญัได้แก่ เร่ือง《盘古开天地》Pánɡǔ kāi tiāndì “ผานกู่ผู้ เบกิ
พิภพ” เร่ือง《伏羲子妹造人民》Fúxī zǐmèi zào rénmín “ฝซูีผู้ ปัน้มนษุย์” เป็นต้น   
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“เพลง” มีความสําคญัสําหรับชาวเหยามาก มีการสัง่สม สืบสานและสืบทอดตอ่กนัมา
ยาวนาน  มีรูปแบบท่ีลํา้ลกึซบัซ้อน  มีเนือ้หาท่ีหลากหลาย  เช่น   บทเพลงพรรณนาการกําเนิดขอ
ชาวเหยาและสรรพสิง่บนโลก  บทเพลงบนัทกึตํานานเผา่เหยา  บทเพลงเก่ียวกบัการดํารงชีวติ 
เพลงลา่สตัว์ เพลงเพาะปลกู ตลอดจนเพลงท่ีเก่ียวกบักิจกรรมและขนบธรรมเนียมตา่งๆ รวมไปถงึ
เพลงรัก เพลงบชูา และเพลงออกศกึ เป็นต้น บ้างก็บรรยายความยากลําบาก การทํามาหากิน การ
ตอ่ต้านข้าศกึรุกราน บทเพลงสําคญัท่ีได้รับยกยอ่งให้เป็นอญัมณีแห่งวรรณศลิป์ของชนเผา่ได้แก่ 
《盘王歌》Pánwánɡ ɡē “เพลงพระเจ้าผานหวาง” บทเพลงนีมี้ความยาวถึง 3,000 บรรทดั 
นอกจากนีส้มบตัด้ิานวรรณศลิป์ของชนชาวเหยายงัมีอีกมาก เชน่  นิทาน สภุาษิตคําพงัเพย  เร่ือง
เลา่ขบขนั กลอนกระทู้  ปริศนาคําทาย เป็นต้น  วรรณกรรมเหลา่นีน้อกจากจะเป็นบทบนัทกึ
เร่ืองราวชนเผา่ได้เป็นอยา่งดีแล้ว ยงัเป็นเคร่ืองสะท้อนภมูิปัญญา ความคดิ ทศันคตแิละจริยธรรม
ของชนชาวเหยาท่ีมีตอ่โลกและสรรพสิง่ เป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ท่ียิ่งใหญ่และสําคญัอีก
ชิน้หนึง่  ทัง้ยงัเป็นศลิปะด้านวรรณคดีท่ีเป็นแบบอยา่งและทรงคณุคา่ตอ่วงการอกัษรศาสตร์จีน
อเนกอนนัต์ 

ดนตรีนาฏศลิป์ของชาวเหยามีเอกลกัษณ์โดดเดน่เป็นหนึง่  การร่ายรําระบําฟ้อนมีท่ีมา
จากการทํางานเพาะปลกู ลา่สตัว์ และจากศาสนา  ระบําท่ีมีช่ือเสียงเช่น  ระบํากลองยาว  ระบํา
กลองเหลก็   ระบําบชูาพระเจ้าผาน นอกจากนีย้งัมีระบําพืน้บ้านท่ีมีความหลากหลายไปตามแต่
ละชมุชน เชน่ ระบําสงิโต ระบํามงักรยอดหญ้า ระบําดอกไม้ ระบําจดุธูป ระบําไหว้ครู  ระบํา
บรรพบรุุษ เป็นต้น  เพลงของชาวเหยาก็มีท่วงทํานอง ลีลา และเนือ้หาท่ีลํา้ลกึ  หลากหลาย  เช่น
เพลงเศร้าโศก  เพลงทกุข์ยาก มีท่วงทํานองเศร้าสร้อย กดดนั บาดลกึจิตใจผู้ได้ยินได้ฟัง  สว่น
เพลงรักใคร่มีท่วงทํานองสนกุสนาน เร่าร้อน สดใส  ช่ืนใจ ชวนให้หลงใหลย่ิงนกั ปัจจบุนัทัง้เพลง
เหยาและระบําเหยาได้รับความนิยมถึงขีดสดุ ดนตรีนาฏศลิป์จีนปัจจบุนัก็ได้ใช้ระบําและเพลง
ของชาวเหยาเป็นแบบอยา่งในการแสดงไมน้่อย  ในขณะเดียวกนัเพลงและระบําชาวเหยาไมไ่ด้
เป็นศลิปะการแสดงประจําเผา่ท่ีละเลน่กนัในหมูบ้่านหา่งไกลอีกตอ่ไป ยิ่งไปกวา่นัน้ยงัได้ขึน้สูเ่วที
ใหญ่ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ ได้รับความนิยมชมชอบของมวลชนทัว่ไป ตวัอยา่งเพลงมีท่ีมาจาก
ดนตรีของชนเผา่เหยาก็คือ เพลงช่ือ 《瑶族舞曲》Yáo Zú wúqǔ “เพลงระบําเผา่เหยา” ถือ
เป็นเพลงท่ีได้รับความนิยมชมชอบและเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกว้างขวางของวงการดนตรีจีนเลย
ทีเดียว 

งานหตัถกรรมของชาวเหยา เช่น ผ้าพิมพ์ ผ้าย้อม ผ้าปัก ผ้าทอมือ งานจกัสานไม้ไผ ่งาน
แกะสลกั วาดภาพ งานปัน้ก็มีรูปแบบหลากหลายและงดงามไมแ่พ้ใคร 
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ชาวเหยาเรียนรู้ภาษาฮัน่เพ่ือจดบนัทกึเร่ืองราวและสร้างสรรค์งานด้านวรรณกรรมของชน
เผา่มาตัง้แตส่มยัถงัและซง่แล้ว  เอกสารโบราณ วรรรณคดี ตํานาน  ศาสนา  คําสอน กฎหมาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินล้วนได้รับการบนัทกึเป็นภาษาฮัน่ นบัเป็นหลกัฐานการศกึษา
อารยธรรมของแผน่ดนิจีนท่ีสําคญัและมีคณุคา่ยิ่ง  

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 

ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี  เคร่ืองแตง่กายของชาวเหยาทัง้ชายและหญิงนิยมแตง่กาย
ด้วยผ้าสีคราม และเขียว  ชายนิยมสวมเสือ้ผา่อกแขนสัน้ ไมมี่ปก สวมกางเกงขายาว หรือขาสาม
สว่น  ชายชาวเหยาท่ีอําเภอหนานตาน(南丹 Nándān) มณฑลกวา่งซี (广西 Guǎnɡxī) นิยม
สวมกางเกงสีขาว ปักลวดลายท่ีชายกางเกง  สว่นชายชาวเหยาท่ีอําเภอเหลียนหนาน มณฑล
กวา่งตงนิยมไว้ผมมวย แล้วปักด้วยขนไก่ฟ้า  หรือพนัศีรษะด้วยผ้าสีแดง หญิงชาวเหยานิยมสวม
เสือ้ผา่อก ไมมี่ปก บ้างสวมกางเกงขายาว บ้างสวมกระโปรงสัน้ หรือกระโปรงจีบรอบ ตามกระดมุ 
ชายแขนเสือ้ ชายกระโปรง คอเสือ้นิยมปักลวดลายดอกไม้ด้วยสีสด  เคร่ืองประดบัศีรษะของชาว
เหยามีความหลากหลายมาก แตกตา่งกนัไปตามถ่ินท่ีอยูอ่าศยั แตโ่ดยมากนิยมประดบัด้วย
เคร่ืองประดบัเงิน เช่น  ป่ินปักผม แผน่เงินรูปทรงตา่งๆ  หรือไมก็่สร้อยลกูปัดเงิน  และมีสร้อย
ไขม่กุพนัรอบศีรษะ เป็นต้น 

อาหารหลกัของชาวเหยาได้แก่ ข้าวโพด ข้าวเจ้าและมนั อาหารประเภทพืชผกัมีถัว่เหลือง  
ฟักทอง พริก อาหารจําพวกเนือ้สตัว์ได้แก่ เป็ดไก่และหมท่ีูเลีย้งเอง  อาหารพิเศษท่ีชาวเหยาใน
กวางตุ้งใช้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนคือ “นกจานเดด็” สว่นอาหารจานพิเศษของชาวเหยาท่ีอําเภอกุ้ย
เป่ย (桂北 Guìběi) คือ “ซบุชาทอด” ชาวเหยาจะใช้นํา้มนัร้อนทอดใบชาให้กรอบ แล้วเอาไปต้
เป็นซบุใสขิ่งสดพริกสด เกลือปรุงรส เลศิรสยิ่งนกัเม่ือกินกบัข้าวทอด ข้าวโพดคัว่ โชยกรุ่นกลิน่ชา
ทอด เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของชาวเหยาอยา่งแท้จริง  

บ้านเรือนชาวเหยาบ้างสร้างเป็นกระท่อมไม้ไผ ่บ้างสร้างเป็นกระท่อมไม้  หลงัคามงุหญ้า  
บางท้องท่ีสร้างบ้านด้วยปนู หลงัคากระเบือ้ง  ชาวเหยาสร้างบ้านแบง่เป็นสามห้อง ตรงกลางเป็น
ห้องโถง  สว่นห้องริมทัง้สองห้อง ด้านหน้าก่อเป็นเตาไฟ  ด้านในเป็นห้องนอน ด้านข้างด้านหนึง่
สร้างเป็นเพงิสําหรับเป็นท่ีอาบนํา้และห้องนํา้  อีกด้านหนึง่สร้างเป็นเพิงส ําหรับคอกสตัว์เลีย้ง 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

ชาวเหยาจะไมแ่ตง่งานกบัชนเผา่อ่ืน  ประเพณีการแตง่งานของชาวเหยาคือการแตง่
ลกูเขยเข้าบ้าน หนุ่มสาวมีอิสระในการเลือกคูค่รอง โดยในเทศกาลสําคญัหนุม่ๆจากตา่งหมูบ้่าน
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จะเดนิทางมาเยือน รวมตวักนัในลานร่ืนเริง ร้องเพลงโต้ตอบและเลือกคู ่  หากถกูตาต้องใจกนัก็
มอบของขวญัให้กนั แล้วจงึขอความเห็นชอบจากพอ่แม ่  จากนัน้ก็เชิญแมส่ื่อให้เป็นผู้สูข่อ
ทาบทามและแตง่งาน  

   ประเพณีงานศพของชาวเหยามีความแตกตา่งกนัไปบ้างตามแตล่ะพืน้ท่ีและตามแตล่ะ
สาย ชาวเหยาเหม่ียน (勉支 Miǎnzhī) ประกอบพธีิศพโดยการฝัง ชาวเหยาปู้ นู ่ (布努支 Bùnǔ

zhī) เดมิทิง้ศพไว้ตามหน้าผาให้สลายไปเอง ปัจจบุนัก็ใช้วิธีฝัง  ชาวเหยาลาเจีย (拉珈支 Lāji

ā zh ī) ศพของคนอายหุนุม่สาวขึน้ไปใช้วิธีเผา แตศ่พเดก็ทารกใช้วธีิแขวนไว้ให้แห้ง ชาวเหยาท่ี
อําเภอเหลียนหนานมดัศพไว้กบัเก้าอี ้  แล้วหามเป็นเกีย้วไปประกอบพิธีฝัง โดยบรรจโุลงก่อนแล้ว
ฝัง   

เทศกาลของชาวเหยามีมากมาย  แบง่เป็นเทศกาลใหญ่และเทศกาลเลก็ เทศกาลใหญ่
ได้แก่  เทศกาลบชูาพระเจ้าผานหวาง (盘王节 Pánwánɡ jié)  เทศกาลตรุษจีน เทศกาลตา๋นู่(
达努节 Dánǔ jié)  เทศกาลจงหยวน(中元节 Zhōnɡyuán jié)   เทศกาลเชงเม้ง(清明节 

Qīnɡmínɡ jié) เป็นต้น เทศกาลเลก็มีแทบทกุเดือน เทศกาลตา๋นูท่ี่อําเภอตอูาน มณฑลกวา่งซี
จดัอยา่งยิ่งใหญ่  เทศกาลนีจ้ดัขึน้เพ่ือเป็นการรําลกึถงึการตอ่สู้ เร่ืองท่ีดนิทํากินของชาวเหยาใน
อดีต สว่นเทศกาลบชูาพระเจ้าผานจดัสามปีหรือห้าปีครัง้ ช่วงเวลาจดังานคือวนัท่ี 16 เดือนสบิ 
เทศกาลนีจ้ะเชิญหมอผีประจําเผา่ทําพิธีบชูาบวงสรวง มีการระบํากลองยาว ระบํากลองเหลก็เพ่ือ
บชูา  เพ่ือเป็นการขอพรจากพระเจ้าผานให้ปกปักรักษาชาวเหยาให้อยูเ่ยน็เป็นสขุ  

การนบัถือศาสนาของชาวเหยาคอ่นข้างกระจดัระจายไมเ่ป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั บาง
ท้องท่ีเช่ือและนบัถือผีท่ีมีอยูท่กุหนทกุแห่งตามธรรมชาต ิ  บ้างนบัถือวญิญาณบรรพบรุุษ และบ้าง
ก็นบัถือโทเทมประจําเผา่  บางท้องท่ีมีหมอผีประจําเผา่  แตช่าวเหยาสว่นใหญ่นบัถือลทัธิเตา๋
มากกวา่  พิธีกรรมเก่ียวกบังานศพ การบชูาบวงสรวงล้วนประกอบพิธีตามข้อกําหนดของเตา๋
ทัง้สิน้     
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52. 彝族  ชนกลุ่มน้อยเผ่าอ๋ี Yi ethnic minority group 

 

  
รป ู 61 รปู  62 

 
ถิ่นที่อย่ ู

เผา่อ๋ีนบัเป็นชนเผา่ท่ีมีประวตัศิาสตร์วฒันธรรมยาวนานท่ีสดุเผา่หนึง่ของจีน มีช่ือเรียก
ตวัเองตา่งกนัไปตามแตล่ะท้องท่ี เชน่  นัว่ซ ู(诺苏 Nuòsū) น่าซ ู(纳苏 Nàsū)  หลวัอู ่(罗武 Luó

wǔ) หม่ีซาโพ (米撒泼 Mǐsāpō)  ซาหนี (撒尼 Sāní) อาซี  (阿西 Āxī)  เป็นต้น มีถ่ินฐานอยูท่ี่
มณฑลยนูนาน เสฉวน กุ้ยโจว กวา่งซี ชาวอ๋ีอาศยัอยูอ่ยา่งกระจดักระจายเป็นบริเวณกว้าง และ
แตล่ะท่ีก็มีอยูไ่มม่าก บริเวณท่ีมีชาวอ๋ีอาศยัอยูม่ากได้แก่ มณฑลเสฉวนมีชาวอ๋ีอยูท่ี่กลุม่ปกครอง
ตนเองชาวอ๋ีเขาเหลียงซาน(凉山 Li á n ɡ  sh ā n) ท่ีมณฑลยนูนานมีชาวอ๋ีอยูท่ี่กลุม่ปกครอง
ตนเองชาวอ๋ีเมืองสยงอ๋ี (雄彝 Xiónɡyí) และกลุม่ปกครองตนเองเผา่ฮานีเมืองหงเหอ  (红河  

Hónɡhé)    ท่ีมณฑลกุ้ยโจวมีชาวอ๋ีอยูท่ี่เมืองปีเ้จ๋ีย (毕节 Bìjié)  และลิว่ผานสุย่ (六盘水 Liù

pánshuǐ) จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่อ๋ีมีจํานวน
ประชากรทัง้สิน้ 7,762,286  คน    
 
ภาษา 

ชาวอ๋ีมีภาษาเป็นของตนเองช่ือวา่ ภาษาอ๋ี จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต สาขาทิเบต-
พมา่ แขนงภาษาอ๋ี มี 6 สําเนียงภาษา เดมิมีภาษาเขียนท่ีเป็นอกัษรภาพ เรียกช่ือวา่ อกัษรหนาง   
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(囊文  Nánɡwén) ในปี 1975 มณฑลเสฉวนได้พฒันาอกัษรภาษาอ๋ีให้กบัชาวอ๋ีท่ีกลุม่ปกครอง
ตนเองชาวอ๋ีเมืองเหลียงซาน 
 

ประวัตศิาสตร์ 
ภาพอกัษรท่ีสลกับนแผน่โลหะ (รูป 117) ตัง้อยูท่ี่อนสุาวรีย์บรรพชนชาวอ๋ี  ในอําเภอ 

ปกครองตนเองชาวอ๋ี (รูป116) อําเภอเออ๋ซาน มณฑลยนูนาน (云南省峨山彝族自治县       

Yúnnán shěnɡ É shān Yí Zú zìzhìxiàn) บรรยายเก่ียวกบัตํานานของบรรพบรุุษชาวอ๋ีท่ี
ช่ือ อาผู ่ตูมู่ ่ (阿普笃慕 Āpǔ Dǔmù) และลกูชายทัง้หกท่ีเป็นผู้ นําพาชาวอ๋ีเดนิทางอพยพและตัง้
ถ่ินฐานในดนิแดนของมณฑลยนูนาน กุ้ยโจวและ      เสฉวน ตลอดจนเป็นผู้ กําหนดชีวิตของชาวอ๋ี
ในปัจจบุนั   

 “ชาวอ๋ี” คือชนเผา่เชียงโบราณ(古羌人 Gǔqiānɡ rén) ท่ีอพยพลงใต้ตัง้ถ่ินฐานอยู่
บริเวณตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน ผา่นการผสมผสานกลมกลืนทัง้ทางวฒันธรรมและชาตพินัธุ์กบัชน
พืน้ถ่ิน และสืบทอดอารยธรรมตอ่กนัมาจนเกิดเป็นกลุม่ชาตพินัธุ์ใหมข่ึน้ เม่ือหกพนัปีก่อน ชนเผา่
เชียงโบราณท่ีอาศยัอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือบริเวณเมืองเหอหวง(河湟 Héhuánɡ) เร่ิมขยาย
ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัเป็นบริเวณกว้าง ในจํานวนนีมี้กลุม่หนึง่ท่ีขยายการตัง้ถ่ินฐานไปทางตะวนัตกเฉียง
เหนือของประเทศจีน จนกระทัง่เม่ือ 3,000 ปีก่อน  ชนกลุม่นีก่้อตัง้ตนเองเป็นกลุม่ชนและเรียกช่ือ
ตามถ่ินท่ีอยูอ่าศยั ได้แก่  กลุม่ “ลิว่อ๋ี” (六夷 Liùyí) “ชีเชียง” (七羌 Qīqiānɡ) “จ่ิวตี” (九氐

Jiǔdī)  ซึง่ก็คือกลุม่ชนท่ีบนัทกึทางประวตัศิาสตร์จีนเรียกช่ือตามถ่ินท่ีอยูอ่าศยัวา่กลุม่ “เยวซ่งอ๋ี” 
(越嵩夷 Yuèsōnɡyí) “ชิงเชียง” (青羌 Qīnɡqiānɡ) “อู”๋ (侮 Wǔ) “คนุหมงิ”  (昆明 Kūnmínɡ

) “เหลาจิน้” (劳浸 Láojìn) “หมีโม”่ (靡莫 Mímò) นัน่เอง ในยคุท่ีกลุม่ชนเชียงโบราณอพยพ
ร่อนเร่มาถงึบริเวณตะวนัตกเฉียงใต้นัน้ ได้มีชนเผา่โบราณกลุม่ตา่งๆหลายตอ่หลายกลุม่อพยพมา 
และตัง้ถ่ินฐานอยูก่่อนแล้ว ในประวตัศิาสตร์จีนเรียกกลุม่ชนโบราณนีว้า่ “ป่ายเยว”่ 百越族 Bǎi 

yuè Zú, หมายถงึ ชนร้อยเผา่) เม่ือชนเชียงโบราณอพยพมาถึงบริเวณตะวนัตกเฉียงใต้แล้ว ก็ได้
ตัง้ถ่ินฐานอยูป่ะปนรวมกนักบัชนร้อยเผา่ ระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยัร่วมกนัเป็นเวลายาวนานนีเ้อง    
ชนเผา่เชียงโบราณได้มีปฏิสมัพนัธ์ ซมึซบั ผสมผสานและกลมกลืนวฒันธรรมของตนกบักลุม่ชน
ร้อยเผา่  จนถึงสมยัเวย่จิน้เป็นต้นมา (魏晋 WèiJìn) ชนกลุม่คนุหมิงหลอมรวมกบัชนกลุม่เฝิน   
(焚人 Fén rén) เกิดเป็นชนกลุม่เหลียว (僚人 Liáorén)   นบัจากสมยัฮัน่จนถึงสมยัหก
ราชวงศ์ (汉至六朝 Hàn zhì Liùcháo) อารยธรรมชาวฮัน่เข้มแข็งขึน้ เรียกชนท่ีอาศยัอยู่
บริเวณตะวนัออกของยนูนาน  ตะวนัตกของกุ้ยโจว  และตอนใต้ของเสฉวนวา่ “ชาวโสว่” (叟人  

Sǒurén) บางครัง้ก็เหมารวมเอาชาวผ ู(濮 Pú)  เข้ามาเป็นกลุม่เดียวกนันีด้้วย 
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 ตัง้แตส่มยัสยุและถงัเป็นต้นมา บรรพบรุุษของชาวอ๋ีแบง่ออกเป็นสองกลุม่เรียกช่ือวา่     
“อหูมาน” (乌蛮 Wū Mán หมายถงึ “หมานดํา”) และ “ป๋ายหมาน” (白蛮 Bái Mán หมายถึง 
“หมานขาว”) กลุม่อหูมาน คือกลุม่ท่ีพฒันามาจากชนเผา่บริเวณคนุหมงิ สว่นชนสว่นใหญ่ของ
กลุม่ป๋ายหมานคือกลุม่ชนชาวโสว่และชาวผเูป็นหลกั นอกจากนีย้งัหมายรวมถึงชนกลุม่เลก็กลุม่
น้อยผสมกลมกลืนเข้ามาเป็นกลุม่เดียวกนัอีกด้วย ช่วงการพฒันาและก่อตวัขึน้ของชาวอ๋ีนี ้ มีวิถี
ชีวิตครอบคลมุอาณาบริเวณ 3 มณฑลได้แก่  ยนูนาน เสฉวน กุ้ยโจว และสว่นหนึง่ของมณฑล
กวา่งซี โดยมีศนูย์กลางของชนเผา่อยูท่ี่บริเวณท่ีเป็นเขตรอยตอ่ของทัง้สามมณฑลนัน่เอง 

 ประวตัศิาสตร์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเดน่ของชาวอ๋ีคือ การรักษาระบอบการปกครองแบบ
ทาสเป็นเวลาอนัยาวนาน  สองร้อยปีก่อนคริตศกัราช คือก่อนยคุซีฮัน่ (西汉 Xī Hàn) ขึน้ไป 
บรรพบรุุษของชาวอ๋ีมีบางกลุม่ดํารงชีพด้วยการเลีย้งสตัว์เร่ร่อน บางกลุม่เร่ิมมีการตัง้ชมุชนเป็น
หลกัแหลง่แล้ว นบัแตส่มยัตงฮัน่ (东汉 Dōnɡ Hàn) จนถึงเวย่จิน้(魏晋 Wèi Jìn) บรรพบรุุษ
ของชาวอ๋ีเร่ิมก่อตวัขึน้เป็นกลุม่ชนตา่งๆและตัง้ตนเป็นหวัหน้ากลุม่ชน ดงัปรากฏมีช่ือเรียกหวัหน้า
กลุม่ เชน่  นายพลโสว่ (叟帅 Sǒushuài) พระเจ้าอ๋ี (夷王 Yíwánɡ) เป็นต้น ซึง่แสดงให้เห็นถงึ
บรรพบรุุษชาวอ๋ีท่ีสามารถตัง้ตนขึน้เป็นใหญ่ และสามารถควบคมุชนกลุม่อ่ืนๆ เชน่  ชาวผ ู  (濮人

Púrén) ชาวคนุหมงิ ในฐานะทาสได้ นบัเป็นการเร่ิมต้นและพฒันาการสงัคมจากเดมิท่ีเป็นสงัคม
บพุกาลเข้าสูร่ะบบทาสขึน้ในประวตัศิาสตร์ชาวอ๋ี     

 ศตวรรษท่ี 8 ปีท่ี 30 อาณาจกัรเหมิงเสอ่ (蒙舍诏 Ménɡshě zhào)  รวบรวมหก
อาณาจกัร (六诏 Liùzhào)เป็นผลสําเร็จ บรรพบรุุษชาวอ๋ีและบรรพบรุุษชาวป๋าย (白族 Bái 

Zú) ร่วมมือกนักบัชนกลุม่ใหญ่น้อยตา่งๆ ก่อตัง้อาณาจกัรท่ีมีระบบการปกครองแบบชนชัน้ศกัดิ
นากบัทาสขึน้ เรียกวา่อาณาจกัรนา่นเจ้า (南诏 Nánzhào)  มีศนูย์กลางอาณาจกัรอยูท่ี่เขต
ปกครองตนเองเมืองต้าหล่ีของมณฑลยนูนานในปัจจบุนั โดยมีอาณาเขตครอบคลมุดนิแดนใน
ปัจจบุนัคือ ตะวนัออกของมณฑลยนูนาน ตะวนัตกของมณฑลกุ้ยโจว ตอนใต้ของมณฑลเสฉวน  
ซึง่เป็นอาณาบริเวณท่ีตัง้ถ่ินฐานของชาวอ๋ีนัน่เอง  

 อาณาจกัรน่านเจ้าปกครองบรรพบรุุษชาวอ๋ีมาเป็นเวลานานด้วยระบบสงัคมแบบทาส 
การปกครองเช่นนี ้ ทําให้ชีวิตและสงัคมของชาวอ๋ีได้รับความยากลําบากมาก จนถงึปี ค.ศ.902 
ตรงกบัปีท่ีสองแห่งรัชสมยัของพระเจ้าถงัเทียนฟู่  (唐天复 Tánɡ Tiānfù) อาณาจกัรน่านเจ้าลม่
สลาย แตร่ะบบทาสในสงัคมชาวอ๋ียงัคงมีอยู ่ตลอดระยะเวลา 300 ปีแห่งราชวงศ์ซง่  อาณาเขต
เมืองหรง (戎 Rónɡ ปัจจบุนัคืออําเภออ๋ีปิน宜宾 Yíbīn) เมืองหล ู (泸 Lú ปัจจบุนัคืออําเภอหลู
泸县 Lúxiàn) และหลี (黎 Lí ปัจจบุนัคือเมืองฮัน่หยวน汉原 Hànyuán) ซึง่เป็นถ่ินท่ีอยูข่อง



 
 
 

173 

ชาวอ๋ี  ตกเป็นดนิแดนท่ีถกูแยง่ชิงระหวา่งราชสํานกัซง่กบัเมืองต้าหล่ี  ระบบทาสยงัคงดํารงอยู่
และเป็นพลงัขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสงัคมของบริเวณดงักลา่ว  

 ในปี ค.ศ. 1253 ตรงกบัปีท่ีสามแหง่รัชสมยัพระเจ้าเมิง๋เกอขา่น (蒙哥汗 Ménɡɡēhàn) 
แห่งราชวงศ์มองโกล  มองโกลได้สง่กองกําลงัทหารเข้ามาทางเสฉวนบกุโจมตียนูนาน กองทพัมอง
โกลได้เดนิทพัผา่นอาณาเขตของชาวอ๋ี เป็นเหตใุห้ชาวอ๋ีท่ีอาศยัอยูก่ระจดักระจายทัว่บริเวณ
รวมตวักนัลกุขึน้ตอ่ต้านมองโกล ในยคุเร่ิมแรกรวบรวมกนัภายใต้ช่ือกลุม่วา่ “ชาวหลวัหลวั” (罗
罗族 Lu ó lu ó  Zú) ชาวมองโกลเพิ่มกําลงัและแยง่ชิงกรรมสทิธิในท่ีดนิ และพฒันามาเป็น์

หวัหน้าชมุชนตา่งๆ ในบริเวณซนิเจียง นบัตัง้แตปี่ 1263 ถึง ปี 1287 มีการก่อตัง้เจ้ากรรมสทิธิท่ีดนิ์

ขึน้ท่ีเมืองตา่งๆ ได้แก่  เยวซ่ ี(越西 Yuèxī) ซีชาง (西昌 Xīchānɡ) ต้าฟาง (大方 Dàfānɡ) ผิง
ซาน  (屏山 Pínɡshān) จาวทง(昭通 Zhāotōnɡ) และเวยหนิง (威宁 Wēinínɡ) 

 ในสมยัหมิง ช่วงปี ค.ศ. 276 ชาวอ๋ีท่ีเมืองตา่งๆ ของทัง้สามมณฑลคือ ยนูนาน กุ้ยโจว
และเสฉวนท่ีเป็นเจ้ากรรมสทิธิท่ีดนิรวมตวักนัขึน้เป็นกลุม่ก้อน รักษาระบบการปกครองแบบทาส์

ไว้  สนบัสนนุการปกครองซึง่กนัและกนั  สบนัสนนุการผลติซึง่กนัและกนั สงัคมชาวอ๋ีสามารถ
แบง่เป็น 3 ชนชัน้ ได้แก่   

1. ชนชัน้เจ้ากรรมสทิธิท่ีดนิ  ์  

2. ชนชัน้กระดกูดํา  

3. ชนชัน้กระดกูขาวและชนชัน้ทาส   

การปกครองระบบทาสในสงัคมชาวอ๋ีเป็นมาจนถึงสมยัหมิง บริเวณสําคญัท่ีดําเนินการ
ปกครองแบบทาส เช่น  ชมุชนชาวอ๋ีท่ีเมืองสุย่ซี (水西 Shuǐxī) เจีย้นชาง (建昌 Jiànchānɡ) 
อเูหมิง (乌蒙 Wūménɡ) เป็นต้น  

 สมยัจกัรพรรดคิงัซีและยงเจิง้ (康熙、雍正 Kānɡxī、Yōnɡzhènɡ) ได้มีการดําเนิน
นโยบายรวมกรรมสทิธิท่ีดนิคืนสูร่าชสํานกั อนัเป็นการโจมตีเจ้ากรรมสทิธิท่ีดนิอยา่งหนกั จาก์ ์

นโยบายดงักลา่ว ทําให้ระบบสงัคมของชาวอ๋ีได้ปรับเปล่ียนจากระบบทาสมาสูส่งัคมศกัดนิาอยา่ง
รวดเร็ว  

 ด้านระบบเศรษฐกิจและสงัคม  ในอดีต ชมุชนชาวอ๋ีมีอาณาเขตครอบคลมุบริเวณ
มณฑลยนูนาน กุ้ยโจวและกวา่งซี มีระบบเศรษฐกิจแบบเจ้าศกัดนิาถือครองท่ีดนิ เจ้าศกัดนิามี
อํานาจปกครองชนชัน้ชาวนา  เจ้าของท่ีดนิกดข่ีขม่เหงเก็บคา่เช่าท่ีนาในราคาสงู  แตก่ารใช้และ
จ้างแรงงานในชมุชนชาวอ๋ีถกูกดข่ีคา่แรงมาก  ยคุก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน ระบบ
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สงัคมของชนเผา่อ๋ียงัเป็นแบบสงัคมศกัดนิาเป็นหลกั  ในบางพืน้ท่ียงัคงมีระบบทาส  และมีเจ้า
ทาสอยู ่ 

   เศรษฐกิจหลกัของชาวอ๋ีคือการทําการเกษตร พืชเศรษฐกิจท่ีปลกูเป็นหลกัได้แก่ 
ข้าวโพด ข้าวสาลี มนัฝร่ัง ข้าวเจ้า ข้าวโอ๊ต เป็นต้น เคร่ืองมือการเกษตรยงัไมท่นัสมยันกั ยงัคงใช้
ไถ จอบ เสียมทํานาด้วยแรงงานคนและสตัว์  ในพืน้ท่ีราบสงูบนหบุเขาห่างไกล มีประชากรไมม่าก
นกั พืชพนัธุ์ทุง่หญ้าอดุมสมบรูณ์ ชาวอ๋ีในพืน้ท่ีดงักลา่วประกอบอาชีพเลีย้งสตัว์ทุ่งหญ้าเป็นหลกั 
สตัว์ท่ีเลีย้งได้แก่ ววั ม้า หม ู แกะ เป็นต้น  สว่นชาวอ๋ีท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีภเูขาประกอบอาชีพเก็บ
ของป่า ยาสมนุไพร  ลา่สตัว์ และทําป่าไม้  ชาวอ๋ีท่ีอาศยัอยูริ่มแมนํ่า้ประกอบอาชีพประมงเป็นหลกั 
สว่นงานหตัถกรรมทําเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ภายในครัวเรือนเท่านัน้ มีบางพืน้ท่ีท่ีมีการ
กําหนดเวลานําสนิค้าออกมาแลกเปล่ียนกนัและกนั  

 กําลงัการผลติของสงัคมชาวอ๋ีตกอยูใ่นภาวะล้าหลงัอยูเ่ป็นเวลานาน ผลผลติท่ีได้เพียงพอ
สําหรับการบริโภคภายในครอบครัวเท่านัน้ สว่นสนิค้าอ่ืนๆ ไมมี่การพฒันาเทา่ใดนกั  โดยเฉพาะ
การค้าขายแบบแลกเปลี่ยนสนิค้ากนั  เป็นเพียงการนําผลผลติท่ีได้มาแลกข้าวของเคร่ืองใช้ท่ี
จําเป็นเช่น  เข็ม ด้าย เกลือเท่านัน้  สิง่ท่ีชาวอ๋ีถือเป็นของมีคา่ท่ีสดุคือววัและแกะ ชาวอ๋ีใช้สิ่ง
เหลา่นีเ้ป็นเคร่ืองวดัความสามารถ ความแข็งแกร่ง ความออ่นแอ ศกัดศิรีและความมีหน้ามีตาใน์

ชมุชน  การได้เป็นเจ้าของครอบครองฝงูววัแกะนบัร้อย  คือความปรารถนาอนัสงูสดุของชาวอ๋ี  

 หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน  50 ปีแห่งก่อร่างสร้างตวั  ชมุชนชาวอ๋ีพฒันาไป
มาก ปัจจบุนัมีโรงงานอตุสาหกรรมใหญ่น้อยเกิดขึน้ในชมุชนชาวอ๋ีมากมาย เชน่  โรงงาน
เหลก็กล้า ถลงุเหลก็ ถลงุแร่ เหมืองแร่ โรงงานผลติไฟฟ้า โรงเล่ือยไม้ ปุ๋ ยเคมี เคร่ืองจกัรกล  
อาหารสําเร็จรูป เป็นต้น เพ่ือขนสง่สนิค้าสูภ่ายนอก รัฐบาลสนบัสนนุงบประมาณก่อสร้างทาง
หลวง ทางรถไฟหลายตอ่หลายสายสูช่มุชนชาวอ๋ี นําความเจริญมาสูช่มุชนชาวอ๋ีอยา่งไมห่ยดุยัง้   

 

ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านศลิปะและวฒันธรรม ชนเผา่อ๋ีมีอารยธรรมยาวนาน สร้างสรรค์และสืบสานงานด้าน
วรรณกรรม ศลิปกรรมท่ีงดงาม  ชมุชนชาวอ๋ีในท้องท่ีตา่งๆ มีเอกสารโบราณท่ีจดบนัทกึด้วย
ลายมือเป็นภาษาอ๋ีมากมายนบัร้อยนบัพนั  ปัจจบุนัมีการแปลเป็นฉบบัภาษาจีน ตีพมิพ์เพ่ือ
เผยแพร่เป็นคลงัความรู้และหลกัฐานด้านปรัชญา ประวตัศิาสตร์ วรรณคดี ศาสนาอีกนบัไมถ้่วน 
นอกจากนีย้งัมีศลิาจารึก  โลหะจารึกภาษาอ๋ี และวรรณกรรมมขุปาฐะอนัทรงคณุคา่ยิ่งนกั 
โดยเฉพาะการแพทย์แผนโบราณเผา่อ๋ีท่ีมีการบนัทกึตํารายา ตําราการรักษา นบัเป็นแบบฉบบัการ
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รักษาแผนโบราณของวงการแพทย์แผนจีนเลยทีเดียว  นอกจากนีน้กัวิชาการด้านวฒันธรรมจีนใน
ปัจจบุนัเช่ือกนัวา่ชาวอ๋ีเป็นผู้บกุเบกิการใช้ปฏิทินสริุยคตเิป็นกลุม่แรก 

ชาวอ๋ีเช่ียวชาญการระบํารําร้อง  บทเพลงของชาวอ๋ีมีทว่งทํานองหลากหลาย เชน่  เพลง 
ปีนเขา เพลงเย่ียมบ้าน เพลงรับแขก เพลงเสพสรุา เพลงขอสาว เพลงร่ําโศก  เป็นต้น บางทํานอ
เพลงมีเนือ้เพลงท่ีจําเพาะเจาะจง  บางทํานองเพลงเป็นทํานองท่ีใช้สําหรับร้องด้นเนือ้เพลงสดๆ 
เพลงภเูขาเป็นอีกทํานองเพลงหนึง่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวอ๋ี   ในแตล่ะชมุชนก็มีท่วงทํานองเพลง
ภเูขาแตกตา่งกนัไป  เคร่ืองดนตรีของชาวอ๋ีก็มีหลากหลายชนิด เช่น ป่ีนํา้เต้า พิณเป่า พิณวงเดือน
ขลุย่ พิณสามสาย ระฆงัพวง กลองเหลก็ กลองยาว ป่ีรวง(เสียงคล้ายแคน ภาษาอ๋ีเรียกวา่ ปาอู
(巴乌 Bāwū),ดภูาพประกอบ) เป็นต้น การเต้นรําของชาวอ๋ีก็โดดเดน่เป็นหนึง่  แบง่เป็นการระบํา
แบบเด่ียวและการระบําแบบหมู ่แตใ่นเทศกาลร่ืนเริงตา่งๆ ชาวอ๋ีนิยมรวมตวักนัร้องเลน่เต้นรํา เริง
ระบําแบบหมูอ่ยา่งสนกุสนาน ระบําท่ีนิยมเชน่  ระบําเพลง ระบําดนตรี ระบําวงเดือน เป็นต้น  
ท่าทางการร่ายรําเร่งเร้า ทว่งทํานองเข้มแข็ง มีพลงั มกัใช้เคร่ืองดนตรีจําพวกขลุย่ พิณวงเดือน 

และพิณสามสายบรรเลงประกอบ เพลงท่ีรู้จกักนัอยา่งกว้างขวางช่ือเพลง อ๋ีจู ๋ อู ๋ ฉว่ี 《彝族舞

曲》Yí Zú Wǔ qǔ “เพลงระบําเผา่อ๋ี” ก็มีท่ีมาจากทํานองเพลงพืน้เมืองเผา่อ๋ีน่ีเอง 
  ศลิปะ หตัถกรรมของชาวอ๋ีมีการเขียนสี งานปัก เคร่ืองประดบัเงิน งานแกะสลกั วาดภาพ  

เป็นต้น  งานเขียนสีนิยมวาดลงบนถ้วยชามภาชนะเคร่ืองใช้ กานํา้  กระบอกลกูธนู  โล่  อานม้า  
เคร่ืองดนตรี เป็นต้น สีท่ีนิยมใช้คือสีดํา เหลืองและแดงเป็นหลกั ด้านงานปักถือเป็นงานฝีมือชิน้
เอกของหญิงชาวอ๋ี ผ้าปักนิยมใช้เป็นผ้าโพกศีรษะ  เสือ้ผ้า  กางเกง กระโปรง ผ้าคาดเอว  กระเป๋า 
เป็นต้น 

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 
การแตง่กายของชาวอ๋ีแตกตา่งกนัในแตล่ะท้องท่ี ชาวอ๋ีท่ีเมืองเหลียงซาน เฉียนซี ชาย

สวมเสือ้สีดําลําตวัแคบ ผา่อกเฉียงลงทางขวา สวมกางเกงขาพอง จีบรอบ  ยาวถึงตาตุม่ บาง
ท้องท่ีก็สวมกางเกงขาลีบ ยาว ก็มี  มวยผมเป็นกระจกุตรงกลางศีรษะ โพกด้วยผ้าสีขาวและตดิ
ก๊ิบท่ีมมุขวา สว่นการแตง่กายของหญิงชาวอ๋ียงัคงรักษาขนบธรรมเนียมการแตง่กายท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ประจําชนเผา่ ศีรษะพนัด้วยผ้าเป็นทรงกลมสงู  พนัรอบเอวด้วยผ้าทอมือและปัก
ลวดลายงดงาม  สวมกระโปรงจีบรอบยาวกรอมส้น สีสนัฉดูฉาดเป็นลายขวางสลบัสีรอบลําตวั  
สวมเคร่ืองประดบัเงินและทองจําพวกตุ้มห ูกําไล แหวน สร้อยระย้า เป็นต้น  

 ด้านอาหารการกิน ชาวอ๋ีนิยมบริโภคข้าวโพดเป็นอาหารหลกั รองลงมาได้แก่ ข้าวสาลี 
ข้าวเจ้า มนัฝร่ัง ข้าวโอ๊ต  อาหารเนือ้ได้แก่ เนือ้ววั เนือ้หม ูเนือ้แกะและเนือ้ไก่  ประกอบเป็นอาหาร
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ด้วยการหัน่เป็นก้อนใหญ่ ๆ แล้วต้มให้สกุ ชาวฮัน่เรียกอาหารของชาวอ๋ีนีว้า่ “เนือ้ลกูตุ้ม” (砣砣肉

Tuótuóròu) ชาวอ๋ีไมกิ่นเนือ้สนุขั เนือ้ม้า รวมทัง้เนือ้สตัว์จําพวกกบและสตัว์เลือ้ยคลานตา่งๆ 
รสชาตท่ีิชาวอ๋ีโปรดปรานได้แก่ อาหารรสเปรีย้วและเผ็ด นิยมใช้เหล้าในการต้อนรับแขกถือเป็น
การแสดงความเคารพตอ่ผู้มาเยือน เม่ือมีเหตกุารณ์ขดัแย้งวิวาท จะใช้เหล้าเป็นส่ือประสาน
สมัพนัธ์ นอกจากนีใ้นการคบเพ่ือน แตง่งาน งานศพ งานเฉลมิฉลองร่ืนเริงตา่งๆ ล้วนต้องมีเหล้า
เป็นส่ือกลางในการทําพิธีและเช่ือมความสมัพนัธ์ตอ่กนัเสมอ 

 บ้านเรือนของชาวอ๋ีปลกูสร้างคล้ายคลงึกบับ้านเรือนของชาวฮัน่ ชาวอ๋ีท่ีเหลียงซานมงุ
หลงัคาบ้านด้วยไม้แผน่ ก่อฝาบ้านด้วยอิฐฉาบด้วยโคลน สว่นชาวอ๋ีท่ีกวา่งซีและบริเวณตะวนัออก
ของยนูนานสร้างบ้านด้วยไม้ 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

 ครอบครัวของชาวอ๋ีสืบสายตระกลูสายพอ่และก่อตัง้เป็นครอบครัวเลก็ๆ  ลกูคนสดุท้อง
อาศยัอยูก่บัพอ่แม ่ สว่นพ่ีชายพ่ีสาวเม่ือแตง่งานแล้วจะแยกไปตัง้ครอบครัวใหม ่  สถานภาพของ
ผู้หญิงในสงัคมเผา่อ๋ีต่ํากวา่ผู้ชายมาก  การแบง่มรดกของพอ่แมจ่ะแบง่ให้ลกูชายทกุคนอยา่งเท่
เทียมกนั แตไ่มแ่บง่ให้ลกูสาว  ชาวอ๋ียดึถือการตัง้ช่ือของลกูชายแบบลกูโซ ่ กลา่วคือ ใช้คําในช่ือ
ของพอ่มาเป็นสว่นหนึง่ในการตัง้ช่ือลกู และเม่ือมีลกูก็จะนําช่ือของตนไปเป็นสว่นหนึง่ในการตัง้
ช่ือลกูคล้องกนัไปทกุๆรุ่น ธรรมเนียมเช่นนี ้ ยดึถือปฏิบตัมิาจนถึงยคุก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ก็คอ่ยๆลดความเคร่งครัดลง   

สําหรับประเพณีเร่ืองการแตง่งาน ชาวอ๋ียดึถือการแตง่งานแบบสามีภรรยาเดียว  การแตง่
สะใภ้เข้าบ้านฝ่ายชายต้องจา่ยคา่สนิสอดให้พอ่แมฝ่่ายหญิงจํานวนท่ีสงูมาก การแตง่งานแบบ
แลกคูส่ะใภ้กนัระหวา่งสองบ้านเป็นท่ีนิยมมาก  หากสามีตายฝ่ายหญิงก็ไมถื่อวา่เป็นสะใภ้บ้าน
นัน้แล้ว ต้องย้ายออกไป  

 พิธีศพของชาวอ๋ียดึธรรมเนียมการเผาศพ โดยเฉพาะชาวอ๋ีท่ีเหลียงซาน และยนูนาน แต่
ชาวอ๋ีท่ีบริเวณอ่ืนๆ หลงัจากสมยัหมงิและชิงประกอบพธีิศพโดยการฝัง  

 ด้านศาสนาและความเช่ือ  ความเช่ือของชาวอ๋ีสะท้อนถึงสีสนัของความเช่ือแบบสงัคมบพุ
กาลอยา่งเดน่ชดั  ซึง่ก็คือการนบัถือบชูาสรรพเทพ  ชาวอ๋ีเช่ือวา่สรรพสิง่ในโลกแม้ไมมี่ชีวิต แตมี่
วิญญาณสงิสถิตย์อยู ่ ดงันัน้ชาวอ๋ีจงึนบัถือเทพท่ีมีอยูต่ามธรรมชาตทิกุหนทกุแหง่ และยงับชูา
วิญญาณบรรพบรุุษอีกด้วย  เทพธรรมชาตท่ีิชาวอ๋ีนบัถือหลกัๆได้แก่  วิญญาณและผีสาง สิง่ของ
เคร่ืองใช้ของญาตผิู้ใหญ่หรือญาตใินบ้านท่ีเสียชีวิตไปแล้ว ล้วนมีวญิาณของเจ้าของสงิสถิตย์อยู ่ 
เรียกวิญญาณเหลา่นีว้า่ “จ๋ีเออ่ร์” (吉尔 jí’ěr) โดยเช่ือวา่สิง่ของเหลา่นีมี้ความขลงัและสามารถ
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ปกปักรักษา อํานวยพรให้ครอบครัวคนในบ้านอยูเ่ยน็เป็นสขุ แตห่ลงัจากมีการปฏิสมัพนัธ์กบัชน
เผา่ภายนอก ศาสนาพทุธได้เร่ิมเผยแผเ่ข้าสูช่มุชนชาวอ๋ี  ในช่วงตอนต้นสมยัราชวงศ์ชิงลทัธิเตา๋ก็
ได้เผยแผเ่ข้าสูช่มุชนชาวอ๋ีด้วย หลงัจากการรุกรานของประเทศจกัรวรรดนิิยม ศาสนาเยซก็ูได้เข้า
มาเผยแผใ่นชมุชนชาวอ๋ีด้วยเช่นกนั   

 เทศกาลสําคญัของชาวอ๋ีหลกัๆ คือ เทศกาลคบเพลงิไฟ  เทศกาลขึน้ปีใหมอ๋ี่  เทศกาลไหว้
บรรพบรุุษ เทศกาลระบาํรําร้อง   ในจํานวนนีเ้ทศกาลคบเพลงิไฟถือเป็นเทศกาลท่ีชาวอ๋ีให้
ความสําคญัมากและจดัขึน้อยา่งยิ่งใหญ่  มีกําหนดจดังานเดือนหกวนัท่ี 15 หรือ 24 ตามปฏิทินสุ
ริยคต ิ  ในงานเทศกาลคบเพลิงไฟนีช้นชาวอ๋ีถ้วนหน้าจะสวมชดุประจําเผา่ชดุใหมเ่ตม็ยศมาร่วม
พิธีเฉลมิฉลองและบชูาเทพตา่งๆ จากนัน้ร่วมกนัร้องเพลง เต้นรําอยา่งสนกุสนาน นอกจากนีย้งัมี
กิจกรรมร่ืนเริงอ่ืนๆอีก เช่น  แขง่ม้า มวยปลํา้  เป็นต้น  ตกกลางคืนชาวอ๋ีทกุครัวเรือนจดุคบเพลิ
สวา่งไสวไปทัว่ชมุชน ถงึเวลานดัหมายแตล่ะคนจะถือคบเพลงิตรงไปท่ีลานกลางแจ้งร่วมกนัก่อ
กองไฟ จากนัน้ร้องระบํารําเต้นกนัอยา่งสนกุสนาน  

 มีเพลงท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกว้างขวาง เป็นเพลงท่ีมีท่ีมาจากเพลงเผา่อ๋ีช่ือวา่ “อ๋ีจู๋ อูฉ๋ว่ี”  (彝
族舞曲 Yí Zú wúqǔ,หมายถงึ “เพลงระบําเผา่อ๋ี”) ประพนัธ์โดยหวัหน้ากองดริุยางค์กรมการ
รักษาดนิแดน ช่ือ หวางฮุ่ยหราน (王惠然 Wánɡ Huìrán) เม่ือปี ค.ศ. 1956 โดยผู้ประพนัธ์ได้ใช้
เค้าโครงทํานองจากเพลงพืน้เมืองเดมิของชนเผา่อ๋ี ประพนัธ์ขึน้เป็นเพลงเอกสําหรับบรรเลงเด่ียว
ของเคร่ืองดีดจีนช่ือ ผีพา จนกระทัง่ถึงปี ค.ศ.1994 ศลิปินชาวไต้หวนัช่ือ  ถายเจิง้เซียว (邰正宵

Tái Zhènɡxiāo) ได้นําทํานองเพลงนีไ้ปแตง่เป็นเพลงยอดนิยมช่ือ จ๋ิวป่ายจ่ิวสือจ่ิวตัว่ เหมยกุ้ย 
(999 朵玫瑰，999 duǒ méiɡui) “กหุลาบเก้าร้อยเก้าสบิเก้าดอก”  ตอ่มาศลิปินชาวไทยได้
นําทํานองเพลงนีม้าแตง่เนือ้ร้องเป็นภาษาไทย ให้ช่ือเพลงวา่ “กหุลาบแดง”    
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54. 藏族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าทเิบต Tibetan ethnic minority group 
 

  
รปู  63 รปู  64 

 

 ถิ่นที่อยู่ 

ชนกลุม่น้อยเผา่ทิเบตนีน้บัได้วา่เป็นกลุม่ชนท่ีมีความสําคญัมากท่ีสดุในประวตัศิาสตร์จีน
กลุม่หนึง่  มีถ่ินฐานอยูบ่ริเวณท่ีราบสงูอนักว้างใหญ่ช่ือ ท่ีราบสงูชิงจัง้ (青藏高原 Qīnɡ Zànɡ 

ɡāoyuán, Qinghai-Tibet Plateau) มีถ่ินท่ีอยูใ่นเขตปกครองตนเองทิเบต และในเขตปกครอง
ตนเองทิเบตมองโกล มณฑลชิงหา่ยหลายเมืองเช่น  หายเป่ย(海北 Hǎiběi) หวงหนาน(黄南

Huánɡnán) ห่ายหนาน(海南 Hǎinán) กวอ่ลัว่(果洛 Guǒluò) ยว่ีซู(่玉树 Yùshù) มณฑลกาน
ซูมี่อยูใ่นเขตปกครองตนเองทิเบตเมืองกานหนาน(甘南 Gānnán) และเขตปกครองตนเองทิเบต
เมืองเทียนจู้(天祝 Tiānzhù) ในมณฑลเสฉวนมีอยูท่ี่เขตปกครองตนเองทิเบตเมืองอาป้า (阿坝

Ābà) เขตปกครองตนเองทิเบตเมืองกานจือ(甘孜 Gānzī)   เขตปกครองตนเองทิเบตอําเภอมูห่ล่ี 
(木里 Mùlǐ) ในมณฑลยนูนานท่ีเขตปกครองตนเองทิเบตเมืองต๋ีช่ิง(迪庆 Díqìnɡ) จากการ
สํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่น้อยเผา่ทิเบตมีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 
5,416,021  คน    
 
ภาษา 

ชาวทิเบตมีภาษาพดูและภาษาเขียนเป็นของตนเองคือภาษาทิเบต จดัอยูใ่นตระกลู
ภาษาจีน-ทิเบต  สาขาทิเบต-พมา่ แขนงภาษาทิเบต มี 3 สําเนียงภาษาคือ สําเนียงเวย่จัง้ (卫藏 

Wèizànɡ) สําเนียงคงั(康 Kānɡ) และสําเนียงอานตวั(安多 Ānduō) อกัษรทิเบตประดษิฐ์ขึน้โดย



 
 
 

179 

ดแูบบอยา่งจากภาษาสนัสกฤตในตอนต้นศตวรรษท่ี 7 และมีการพฒันาแก้ไขถงึสามครัง้ เป็น
ภาษาท่ีมีอกัขระวิธีการประสมเสียงพยญัชนะสระ ซึง่ใช้มาจนปัจจบุนั 
 

ประวัตศิาสตร์ 
ชาวฮัน่เรียกช่ือชนเผา่นีว้า่ “จัง้” (藏族 Zànɡ Zú) แตช่าวทิเบตเรียกตนเองวา่ “ฟาน”      

(蕃 Fān) นอกจากนีย้งัมีช่ือเรียกแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะถ่ินท่ีอยูอี่กหลายช่ือ  เช่น ชาวทิเบตท่ี
ชมุชนอาหล่ี(阿里 Ālǐ) เรียกตวัเองวา่ “ตุ้ยปา” (兑巴 Duìbā)  ท่ีชมุชนโห้วจัง้เรียกตวัเองวา่ “จัง้
ปา”  (藏巴 Zànɡbā) ท่ีชมุชนเฉียนจัง้เรียกตนเองวา่ “เวย่ปา” (卫巴 Wèibā) กลุม่ชนท่ีอาศยัใน
ดนิแดนทิเบตตะวนัออกและทางตะวนัตกของมณฑลเสฉวนเรียกตวัเองวา่“คงัปา”(康巴 Kānɡbā)   
กลุม่ท่ีอาศยัอยูด่นิแดนทิเบตเหนือและตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน บริเวณกานหนาน    
(甘南 Gānnán)  ชิงห่าย(青海 Qīnɡhǎi) เรียกตนเองวา่ “อานตวัหวฺา” (安多娃 Ānduōwá)  
แตช่าวทิเบตโดยรวมแล้วเรียกตวัเองวา่ “ฝานปา” 1   

 ชาวจัง้มีถ่ินกําเนิดอยูใ่นดนิแดนทิเบตบริเวณตอนกลางของลุม่นํา้หยาหลูจ่ัง้ปู้  (雅 鲁 藏

布江 Yǎlǔzànɡbù jiānɡ) จากหลกัฐานการขดุค้นทางโบราณคดีพบวา่ กวา่ 4000 ปีก่อน
บรรพบรุุษของชาวจัง้ก็ได้ตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นบริเวณลุม่นํา้หยาหลูจ่ัง้ปู้ แล้ว  จากบนัทกึพงศาวดา
ภาษาฮัน่บนัทกึไว้วา่ ในสมยัฮัน่ชาวจัง้เป็นชนแขนงหนึง่ของชนชาวเชียงตะวนัตก (西 羌 人            

Xīqiānɡ rén) ในขณะนัน้ชาวเชียงตะวนัตกท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณกานชิง(甘青 Gānqīnɡ) มีการ
ตดิตอ่สมัพนัธ์ทัง้ทางการเมืองการปกครอง และการค้าขายกบัราชสํานกัฮัน่อยา่งแนน่แฟ้นแล้ว 
ในขณะท่ีชนในดนิแดนฟาเชียง (发羌 Fāqiānɡ) ถงัเหมา(唐牦 Tánɡmáo) ของทิเบตก็เร่ิม
ตดิตอ่สมัพนัธ์กบัชนในดนิแดนกานชิงแล้ว ในบนัทกึภาษาทิเบตมีบนัทกึวา่บรรพกษัตริย์ของ
ราชวงศ์ถู่ฟาน (吐蕃王室 Tǔ f ā n W á n ɡ sh ì)  เร่ิมครองอํานาจและตัง้ตนเป็นใหญ่ขึน้
ครอบครองดนิแดนลุม่นํา้หยา่หลง (雅隆河 Yǎlónɡ hé,Yanaon) และสืบทอดราชบลัลงัก์ 20 
กวา่รุ่น ในยคุเร่ิมราชบลัลงัก์เร่ิมเข้าสูร่ะบบสงัคมแบบการสืบสายตระกลูสายพอ่ แตก่่อนหน้านัน้มี
การตัง้ช่ือแบบลกูโซก่บัแม ่ แสดงให้เห็นวา่ก่อนเข้าสูส่งัคมการสืบสายตระกลูพอ่ ชาวจัง้เคยมี
ระบบสงัคมแบบการสืบสายตระกลูสายแมม่าก่อน ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 6 หวัหน้ากลุม่ชนเผา่ท่ี
เรียกตวัเองวา่“ซีปู๋ เหย”่ (悉补野 Xībǔyě) รวมเข้ากบัแคว้นอ่ืน ๆ เป็นอาณาจกัรใหญ่ ในขณะนัน้
ดนิแดนทิเบตมีชนอาศยัอยูห่ลายกลุม่ เช่น  หยางถง (羊同 Yánɡtónɡ) เผิงโป (澎波 Pénɡbō) 
ซผีู (苏毗 Sūpí) เป็นต้น ในยคุนีเ้ร่ิมเข้าสูส่งัคมแบบทาสแล้ว   

                                                 
1 คําว่า “ปา” และ “หวฺา” ในภาษาทิเบตหมายถงึ “คน” 
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 ปลายสมยัสยุต้นสมยัถงั ซีปู๋ เหยร่วบรวมแคว้นน้อยใหญ่ในดนิแดนทิเบตเข้าเป็น
อาณาจกัร ตัง้เมืองหลวงอยูท่ี่หลวัซวั (逻娑 Luósuō ปัจจบุนัคือเมืองลาซา่拉萨 Lāsà) ขนุนาง
และประชาชนยกยอ่งให้ ซงจ้านกานปู้  (松赞干布 Sōnɡzànɡānbù) เป็นกษัตริย์ครองอาณาจกัร 
จากนัน้เร่ิมสร้างอารยธรรมแห่งทิเบตขึน้ เช่น  เร่ิมประดษิฐ์อกัษรทิเบต การนบัปฏิทิน กฎหมาย  
มาตราวดั แบง่ขนุนางเป็นสองฝ่าย คือ ขนุนางฝ่ายศลิปะวิทยาและฝ่ายกําลงัพล (文武 Wén   

Wǔ，บุน๋บู้) แบง่การปกครองในอาณาจกัรเป็นส่ีเขต กําหนดช่ือเรียกตนเองวา่ “ฟาน” (蕃 Fān) 
ตรงกบัท่ีบนัทกึชาวฮัน่เรียกวา่ราชสํานกั “ถู่ฟาน” (吐蕃 Tǔfān) ในยคุท่ีซงจ้านกานปู้ พฒันาด้าน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสงัคม วฒันธรรมของอาณาจกัรนัน้ ก็ได้ตดิตอ่สมัพนัธ์กบัราช
สํานกัถงั รวมถึงประเทศตา่งๆ เช่น เทียนจู๋ (天竺 Tiānzhú ปัจจบุนัคืออินเดีย) หนีโผหลวั (泥婆

罗 Nípóluó ปัจจบุนัคือเนปาล) การตดิตอ่สมัพนัธ์กบัประเทศตา่งๆนีทํ้าให้สงัคมทิเบตเร่ิมรับ
เอารูปแบบสงัคมศกัดนิาเข้ามา รวมถึงพทุธศาสนาก็เผยแผเ่ข้าสูทิ่เบตในยคุนีเ้อง 

  หลงัจากการรวมอาณาจกัรทิเบตแล้ว  ทิเบตพฒันาตนเองเข้มแข็งขึน้ คริสต์ศตวรรษท่ี 8 
ซงจ้านกานปู้ ขออภิเษกกบัองค์หญิงเหวนิเฉิง(文成公主 Wénchénɡ ɡōnɡzhǔ) ธิดาของ
จกัรพรรดถิงัไท่จง (唐太宗 Tánɡ Tàizōnɡ) กษัตริย์ทิเบตจงึมีศกัดเิป็นราชบตุรเขยของราชวงศ์์

ถงั หลงัจากพระเจ้าถงัเกาจง(唐高宗 Tánɡ Gāozōnɡ) ขึน้ครองราชย์ แผน่ดนิราชวงศ์ถงัและ
ทิเบตมีฐานะเป็นเมืองอาและเมืองหลาน   ซงจ้านกานปู้ เรียกถงัเกาจงวา่  “โอรสสวรรค์” (天子

Tiānzǐ) ค.ศ.710 องค์หญิงจินเฉิงแหง่ราชสํานกัถงัได้อภิเษกกบัจ้านผูช่ื่อเตอ๋(赞普赤德 Zànpǔ 

Ch ì d é) แห่งทิเบต ยิง่กระชบัความสมัพนัธ์ของแผน่ดนิราชวงศ์ถงัและทิเบตให้แน่นแฟ้นยิง่ขึน้      
ปี ค.ศ.822 ราชสํานกัถงัและทิเบตรวมตวัเป็นอาณาจกัรเดียวกนั ตัง้หลกัศลิาแห่งอาณาจกัรขึน้ท่ี
หน้าวดัต้าเจา (大昭寺 Dàzhāo sì) เมืองลาซา่ (拉萨 Lāsà) ทิเบตกบัจีนจงึเป็นอาณาจกัร
ญาตพ่ีิน้องท่ีมอิาจแยกจากกนัได้ และเป็นรากฐานของประเทศจีนท่ีมีหลายชนชาตริวมเป็นหนึง่
มาจนปัจจบุนั  

  ศตวรรษท่ี 13 มองโกลเรืองอํานาจก่อตัง้ราชวงศ์หยวนขึน้  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์
หยวนก่อตัง้เมืองหลวงท่ีต้าต ู (大都 Dàdū ปัจจบุนัคือ ปักก่ิง) เป็นศนูย์กลางการปกครองขึน้  
ดแูลควบคมุพทุธศาสนาในประเทศรวมไปถึงพทุธศาสนาในทิเบตด้วย  โดยมีพระปาซือปา (八思

巴 Bāsībā ปี 1253 - 1280) เป็นสงัฆราชผู้ปกครอง  ราชสํานกัหยวนก่อตัง้กองกําลงัทหารขึน้
ประจําการในดนิแดนทิเบต และรวบเอาทิเบตเข้ามาอยูใ่นอํานาจไว้ได้ ทิเบตจงึนบัเป็นดนิแดน
หนึง่ของอาณาจกัรจีนนบัแตน่ัน้มา 

 สมยัราชวงศ์หมิงและชิง ตลอดมาจนถึงสมยัหมนิกวอ๋ ทางการจีนพยายามรวมดนิแดน
ทิเบตเข้ามาอยูใ่นการปกครองโดยตลอด ในขณะท่ีความสมัพนัธ์ของชาวทิเบตกบัชนกลุม่อ่ืนๆ ใน
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จีนก็มีความแน่นแฟ้นลกึซึง้ดจุญาตพ่ีิน้อง การปกครองทิเบตก็เร่ิมเป็นรูปเป็นร่างและประสบ
ความสําเร็จเร่ือยมา 

 ด้านเศรษฐกิจและสงัคม  ก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน  สงัคมทิเบตเป็นแบบ
สงัคมศกัดนิาท่ีรวมเอาเร่ืองการเมืองและศาสนาเข้าเป็นหนึง่เดียว   ประวตัศิาสตร์เศรษฐกิจสงัคม
ในทิเบตเร่ิมเปลี่ยนแปลงตามลําดบั คือ เร่ิมจากจากระบบเจ้ากรรมสทิธิท่ีดนิ์ ท่ีถือครองกรรมสทิธ์ิ
ท่ีดนิการเกษตร มาเป็นขนุนางมีอํานาจจดัการท่ีดนิ เปล่ียนมาเป็นการจดัให้มีหวัหน้าผู้ปกครอง
พืน้ท่ีเลีย้งสตัว์เป็นร้อยและพนัครัวเรือน ตอ่มามีการก่อตัง้ขนุนางและสว่นการปกครองท่ีมีหน้าท่ี
กํากบัดแูลเร่ืองท่ีดนิทํากินโดยเฉพาะ  ผู้ ท่ีจะได้รับการสนบัสนนุให้ทําหน้าท่ีนีคื้อผู้ ท่ีประชาชน
เคารพเล่ือมใส ซึง่ได้แก่ เจ้าอาวาสวดั พระและนกับวชในชมุชนตา่งๆ นัน่เอง    ผู้ นําเหลา่นีมี้
อํานาจในการเก็บภาษีราษฎร  ก่อตัง้วดั  มอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนเก็บภาษีแทน เป็นต้น 

 ก่อนการก่อตัง้ประเทศ   สงัคมทิเบตเป็นสงัคมศกัดนิาและการครอบครองทาส  ชนชัน้สงู
ได้แก่ ชนชัน้พระ นกับวชมีอํานาจปกครอง มีอํานาจก่อตัง้และควบคมุกองกําลงัทหาร มีอํานาจ
ทางกฎหมายตลุาการ และการลงโทษ ตลอดจนอํานาจในการครอบครองทาสและมีสทิธิในการ์

ครอบครองท่ีเป็นของตนเอง   ทาสในสงัคมทิเบตมีชีวติอยูอ่ยา่งลําบาก ถกูชนชัน้เจ้าศกัดนิากดข่ี
ใช้แรงงานอยา่งหนกั  ทาสต้องทํานารับใช้เจ้าทาส เคร่ืองไม้เคร่ืองมือการเกษตรต้องหาเอง ต้อง
ดแูลเร่ืองอาหารการกินด้วยตวัเอง ผลผลติท่ีได้ยงัต้องสง่เป็นภาษีให้กบัเจ้าทาส นอกฤดทํูานาทาส
ยงัต้องรับใช้เจ้าทาสทกุอยา่ง ทาสไมมี่สทิธิครอบครองสมบตัใิดๆ ทกุอยา่งท่ีทาสมีถือเป็นสมบตัิ
ของเจ้าทาสทัง้หมด  เจ้าทาสมีสทิธิในตวัทาสทกุประการสามารถซือ้ขายกนัได้ สามารถมอบเป็น์

ทรัพย์สมบตัใิห้ผู้ อ่ืนได้ สามารถเป็นมรดกตกทอดให้ลกูหลานได้ ลกูทาสท่ีเกิดมาก็ถือเป็นสมบตัิ
ของเจ้าทาส   เจ้าทาสมีอํานาจลงโทษทาสในปกครองจนถึงขัน้ประหารชีวิตได้  

 ด้วยเหตท่ีุการปกครองของทิเบตขึน้อยูก่บัศาสนา ชนชัน้ปกครองกดข่ีแรงงาน การทํา
การเกษตรไมมี่การพฒันา ผลผลติท่ีได้จงึต่ํามาก  พืชหลกัท่ีปลกูได้แก่  จําพวกข้าวตา่งๆ มีการใช
เคร่ืองมือท่ีทําด้วยไม้และเหลก็แล้ว  ใช้แรงงานววัในการลากไถ การทํานาใช้วิธีหวา่นแล้วปลอ่ยให้
เจริญเตบิโตตามธรรมชาต ิ  สว่นบริเวณท่ีเป็นพืน้ท่ีเลีย้งสตัว์ยิง่ล้าหลงักวา่พืน้ท่ีการเกษตร ชาว
ทิเบตเลีย้งสตัว์แบบปลอ่ยให้หากินตามธรรมชาต ิสตัว์ท่ีเลีย้งได้แก่ แพะภเูขา ววั จามรี ม้า ลา ลอ่
เป็นต้น  แตก่ารเลีย้งสตัว์ไมมี่วิทยาการด้านปศสุตัว์ใดๆ 

 หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองน้อยใหญ่ตา่งๆในดนิแดนทิเบตได้รับการ
ปลดปลอ่ย  หลงัจากท่ีเมืองชางต ู (昌都 Chānɡdū) ได้รับการปลดปลอ่ยแล้ว  ทางการทิเบตได้
เจรจากบัรัฐบาลจีนเก่ียวกบัการปลดปลอ่ยดนิแดนทิเบต  และในวนัท่ี 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1951 
ได้ข้อตกลง 17 ข้อ  โดยมีดาไลลามะ (达赖喇嘛 Dálàilǎmɑ) และพระเออ๋ร์เตอ๋หนี(额尔德尼
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É’ěr Déní) เป็นผู้สนบัสนนุและดแูลข้อตกลงทัง้ 17 ข้อดงักลา่ว  นบัแตน่ัน้มาชาวทิเบตเร่ิม
ประวตัศิาสตร์หน้าใหม ่  ด้วยข้อตกลง 17 ข้อนัน้เอง รัฐบาลกลางกระจายอํานาจเข้าสูทิ่เบตท่ี
เมืองลาซา่ ทหารปลดแอกเข้าสูด่นิแดนทิเบตทางเสฉวน ยนูนาน ชิงหา่ยและซนิเจียง  ด้วย
นโยบายของรัฐบาลกลางท่ีได้ผลจงึสามารถรวมทิเบตเข้าเป็นหนึง่เดียวกบัจีนได้ นโยบายดงั
กลา่วคือ การให้อิสระเสรีในการนบัถือศาสนา ให้สทิธิทางการเมือง ให้ประชาชนเป็นหนึง่เดียว 
สง่เสริมความรักชาต ิ สร้างสงัคมท่ีสงบสขุ พฒันาการเกษตร การเลีย้งสตัว์  สง่เสริมอาชีพและ
เศรษฐกิจของชาวทิเบต พฒันาด้านการศกึษาและศลิปวฒันธรรม โดยรัฐบาลได้ก่อตัง้โรงเรียน
ประถมมธัยมขึน้จนแทบจะครบทกุหมูบ้่านและตําบล มีการก่อตัง้สถาบนัการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษาขึน้หลายแห่ง วดัวาอารามอนัเป็นสถานท่ีศกึษาศาสนาและเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ
ของชาวทิเบต รัฐบาลก็ได้สนบัสนนุให้ชาวทิเบตนบัถือศาสนาและประกอบศาสนกิจได้อยา่ง
อิสระเสรี ด้านการสาธารณสขุ มีการก่อตัง้สถานีอนามยัขึน้ในทกุหมูบ้่านและตําบล และก่อตัง้
โรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งเพ่ือทําหน้าท่ีดแูลสขุภาพท่ีดีของประชาชน  มีการก่อสร้างระบบ
การจราจร คมนาคมและการสื่อสาร  ภายใต้การสนบัสนนุของรัฐบาลจีน สง่ผลให้พืน้ท่ีตา่งๆของ
ทิเบตมีการก่อตัง้โรงงานนบัพนัแห่ง เชน่  โรงกําเนิดไฟฟ้า  โรงงานถลงุแร่  โรงงานผลตินํา้มนั 
เคร่ืองจกัรกล แร่ธาต ุวสัดกุ่อสร้าง ไม้ ด้าย ผ้า หนงั กระดาษ การพิมพ์และอาหารสําเร็จรูป งาน
ด้านหตัถกรรมก็พฒันาขึน้ไปกวา่เดมิมาก  มีการผลติเพ่ือการสง่ออกทัว่ทัง้ประเทศในปริมาณสงู
มาก นอกจากนีรั้ฐบาลยงัสนบัสนนุการสร้างระบบการจราจรขนสง่ มีการก่อสร้างทางหลวง ทาง
รถไฟ สนามบนิเข้าสูช่มุชนชาวทิเบตทกุหยอ่มหญ้า  ทศันียภาพอนังดงามของดนิแดนทิเบตดงัท่ี
รู้จกักนัในนาม “ดนิแดนหลงัคาโลก” เพราะเป็นดนิแดนท่ีสงูจากระดบันํา้ทะเลมากท่ีสดุในโลกนี
เอง ทําให้ผู้คนจากทัว่ทกุมมุโลกเดนิทางมาเยือนและสมัผสัชมุชนของชาวทิเบต อนัเป็นการนํา
ความเจริญและการพฒันาอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวมาสูด่นิแดนทิเบตอยา่งมหาศาล 

นบัตัง้แตปี่ 1950 ถึงปี 1965 รัฐบาลสนบัสนนุให้ชนกลุม่น้อยมีสทิธิในการปกครองตนเอง 
ชาวทิเบตก็เชน่เดียวกนั  จงึได้มีการก่อตัง้เขตปกครองตนเองชาวทิเบตขึน้หลายแหง่ ได้แก่   

มณฑลกานซู่ มี  
- เขตปกครองตนเองชาวทิเบตเมืองกานหนาน  

(甘南藏族自治州 Gānnán  Zànɡ Zú zìzhìzhōu )  
- เขตปกครองตนเองชาวทิเบตอําเภอเทียนจู้   

(天祝藏族自治县 Tiānzhù Zànɡ Zú zìzhìxiàn)   
มณฑลชิงห่าย มี  
- เขตปกครองตนเองชาวทิเบตหายเป่ย  

 (海北藏族自治州 Hǎiběi Zànɡ Zú zìzhìzhōu)  
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- เขตปกครองตนเองชาวทิเบตหวงหนาน  
(黄南藏族自治州 Huánɡnán Zànɡ Zú zìzhìzhōu)   

- เขตปกครองตนเองชาวทิเบต ห่ายหนาน  
(海南藏族自治州 Hǎinán Zànɡ Zú zìzhìzhōu)  

- เขตปกครองตนเองชาวทิเบต กวอ่ลัว่  
(果洛藏族自治州 Guǒluò Zànɡ Zú zìzhìzhōu)  

- เขตปกครองตนเองชาวทิเบตยว่ีซู ่ 
(玉树藏族自治州 Yùshù Zànɡ Zú zìzhìzhōu)  

- เขตปกครองตนเองชาวทิเบตชาวมองโกลห่ายซี  
(海西蒙古族藏族自治州 Hǎixī Měnɡɡǔ Zú Zànɡ Zú zìzhìzhōu)   

มณฑลเสฉวน มี  
- เขตปกครองตนเองชาวทิเบตกานจือ  

(甘孜藏族自治州 Gānzī Zànɡ Zú zìzhìzhōu)  
- เขตปกครองตนเองชาวทิเบตอาป้า  

(阿坝藏族自治州 Ābà Zànɡ Zú zìzhìzhōu)  
- เขตปกครองตนเองชาวทิเบตอําเภอมูห่ล่ี  

(木里藏族自治县 Mùlǐ Zànɡ Zú zìzhìxiàn)   
มณฑลยนนานู  มี  
- เขตปกครองตนเองชาวทิเบตต๋ีช่ิง  

(迪庆藏族自治州 Díqìnɡ Zànɡ Zú zìzhìzhōu)  
- เขตปกครองตนเองชาวทิเบต (西藏自治区 XīZànɡ Zìzhìqū) 

  

เหตผุลทางประวตัศิาสตร์ ทําให้การตัง้ถ่ินฐานของชาวทิเบตมีอาณาเขตเป็นบริเวณกว้าง
ใหญ่  การพฒันาอาชีพ การดํารงชีพ และระบบเศรษฐกิจสงัคมจงึไมเ่ป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั และ
ไมส่ม่ําเสมอ แตกตา่งกนัไปตามแตล่ะพืน้ท่ี    รัฐบาลจีนได้ใช้นโยบายตา่งๆ เพ่ือพฒันาพืน้ท่ีแตล่
แห่ง  นบัตัง้แตปี่ 1955 ถึง 1957 รัฐบาลได้ดําเนินการปลดแอกประชาชนในพืน้ท่ีกานซู ่ ชิงห่าย 
เสฉวน ยนูนาน  บริเวณท่ีเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม รัฐบาลได้ซือ้ท่ีดนิจากเจ้ากรรมสทิธิท่ีดนิ์ เพ่ือล้ม
ล้างอํานาจการขดูรีดประชาชน บริเวณท่ีเป็นพืน้ท่ีเลีย้งสตัว์ก็ได้ดําเนินการรวมดนิแดนเข้าเป็นผืน
เดียวกนั ไมมี่การแบง่แยก ไมมี่การแยง่ชิง  ไมแ่บง่ชนชัน้ศกัดนิาและทาส แนน่อนวา่ต้องถกูกีดกนั
และตอ่ต้านจากผู้กมุอํานาจอยา่งชนชัน้เจ้าศกัดนิาอยา่งหนกั ในปี 1959 ชนชัน้สงูท่ีกมุอํานาจ
ชาวทิเบตก่อการตอ่ต้านและสร้างความวุน่วายอยา่งหนกั  แตรั่ฐบาลก็พยายามปราบปรามด้วย
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สนัตวิิธี รัฐบาลใช้วิธีการตอ่ต้านการก่อความวุน่วาย  ตอ่ต้านชนชัน้สงู ตอ่ต้านกรรมสทิธิในการ์

ครอบครองทาส   ยกเลกิการเช่าท่ีดนิ ล้มล้างการกดข่ีประชาชนของชนชัน้ศกัดนิาในอารามทิเบต
ตามแบบการปกครองเดมิ  ยกเลกิหนีส้นิของทาส ริบสมบตัท่ีิดนิทํากิน ริบฝงูสตัว์และเคร่ืองมือ
การประกอบอาชีพเพ่ือนํามาแบง่ปันแจกจ่ายให้กบัทาสท่ีไมฝั่กใฝ่กบัฝ่ายตอ่ต้านรัฐบาล เพ่ือให้ใช้
เป็นกรรมสทิธิของตน ์ ตลอดจนดําเนินนโยบาย “ใครปลกูใครได้” ทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์แบง่ให้กบัทาส
ท่ีรับจ้างเลีย้งสตัว์อยูใ่นพืน้ท่ีเดมินัน้เป็นเจ้าของ ผลผลติท่ีได้รัฐบาลเป็นผู้ รับซือ้   

 

ศิลปวัฒนธรรม 

ประวตัศิาสตร์ของการก่อตัง้อาณาจกัรท่ีรุ่งเรืองในอดีต  ชนชาต ิ ทิเบตได้สรรค์สร้างอารย
ธรรมอนัรุ่งโรจน์มาจนปัจจบุนั และนบัเป็นอารยธรรมท่ีทรงคณุคา่มหาศาลแก่ประเทศจีนใน
ปัจจบุนัเช่นกนั  ชาวทิเบตเร่ิมมีตวัอกัษรใช้มาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 7 แล้ว  ในยคุเร่ิมการจดบนัทกึ
ตวัอกัษรใช้วิธีจารลงบนแผน่ไม้ แผน่ทองและแผน่หนงั เม่ือเร่ิมมีการประดษิฐ์กระดาษขึน้ใช้จงึจด
บนัทกึลงบนกระดาษ ราชสํานกัถู่ฟาน(ทิเบต) นบัถือศาสนาพทุธ  เอกสารบนัทกึตา่งๆล้วน
เก่ียวข้องกบัเร่ืองราวทางพระพทุธศาสนาเช่น พระไตรปิฎก บทสวดมนต์ เร่ืองราวเก่ียวกบัพระ
พทุธองค์ เป็นต้น  นอกจากนีศ้ลิปะแขนงอ่ืนๆ ก็หาได้ยิ่งหยอ่นไม ่  เอกสารบนัทกึตัง้แตส่มยั
โบราณจนปัจจบุนัของชาวทิเบต นบัเป็นคลงัความรู้มหาศาลท่ีสําคญัยิ่งของชนชาตทิิเบตและ
ประเทศจีนโดยรวม เช่น ปรัชญา อกัษรศาสตร์ ภมูิศาสตร์ การแพทย์ การนบัปฏิทิน 
ประวตัศิาสตร์ ชีวประวตับิคุคลสําคญั วรรณคดี นวนิยาย เพลงกลอน อปุรากร ศลิปะ นาฏศลิป์ 
ตลอดจนสารานกุรมท่ีรวบรวมเร่ืองราวสําคญัตา่งๆเป็นจํานวนมาก     

 เอกสารทางประวตัศิาสตร์ท่ีสําคญัได้แก่  เร่ืองราวเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ชนชาตทิิเบต 
เช่น บนัทกึตํานานตา่งๆ พทุธประวตั ิประวตักิารเผยแผพ่ทุธศาสนาในดนิแดนทิเบต  บนัทกึลําดบั
วงศ์ตระกลูชัน้สงูและราชวงศ์  อาณาจกัร  และอาราม เป็นต้น  เร่ืองท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั เช่น   

เร่ือง《松赞干布全集》Sōnɡzànɡānbù quánjí “ประมวลซงจ้านกานปู้ ”  
เร่ือง《医方四续》Yīfānɡ sì xù “ตําราแพทย์จตรุบท”  
เร่ือง《红史》Hónɡ shǐ “บทประวตัศิาสตร์หงส่ือ”  
เร่ือง《西藏王统记》Xīzànɡ wánɡtǒnɡ jì “บนัทกึลําดบักษัตริย์ทิเบต”  
เร่ือง《世界广述》Shìjiè ɡuǎnɡshù “บทพรรณนาโลก”  
เร่ือง《文成公主》Wénchénɡ ɡōnɡzhǔ “องค์หญิงเหวินเฉิง”  
เร่ือง《格萨尔王传》Gésà’ěr Wánɡ zhàun “พระราชประวตัพิระเจ้าเก๋อซา่ร์”  
เร่ือง《颇罗鼐传》Pōluónài zhàun “ชีวประวตัโิพหลวัไน่”  
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เร่ือง《萨迦格言》Sàjiāɡé yán “อรรถบทซา่เจียเก๋อ”  
เร่ือง《地方志》Dìfɑnɡ zhì “บนัทกึภมูิศาสตร์อาณาจกัร”  

อกัษรวิทยาการของชาวทิเบตท่ีเจริญรุ่งเรืองนี ้ ได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชน
ทัว่ไปจนได้รับการแปลไปเป็นภาษาตา่งประเทศอ่ืนเป็นจํานวนมาก ในประเทศจีนเองก็ได้แปลไป
เป็นภาษาของชนกลุม่น้อยอ่ืนๆ เป็นจํานวนมากเชน่เดียวกนั อกัษรทิเบตมีโครงสร้างสมบรูณ์ 
ลวดลายอกัขระเป็นระเบียบงดงามดจุศลิปะชัน้สงู แสดงให้เห็นถงึเอกลกัษณ์ภาษาตะวนัออก
อยา่งโดดเดน่   

ศลิปะการวาดภาพก็เป็นงานฝีมือเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอยา่งหนึง่ของชาวทิเบต สว่นใหญ่
ภาพวาดบนฝาผนงัในวดัวาอารามแสดงถงึพทุธประวตัไิด้อยา่งโออ่า่ สง่างาม สีสนัสดใสลวดลาย
ละเอียดลกึซึง้  งานแกะสลกัก็เป็นศลิปะชัน้สงูอีกอยา่งหนึง่ท่ีชาวทิเบตชํานาญ  มีเทคนิควธีิการ
แกะสลกัลวดลายท่ีวิจิตรบรรจง งานแกะสลกัประดบัประดาสิง่ปลกูสร้างท่ีสงูสง่และศกัดิส์ทิธิ ์

อยา่งเช่น พระราชวงัโปตาลาแห่งเมืองลาซา่(拉萨布达拉宫 Lāsà Bùdálā ɡōnɡ) ท่ีมี
ช่ือเสียงระบือไกลทัว่โลก ก็เป็นศนูย์รวมด้านศลิปะวิทยาการและงานด้านศลิปกรรมของช่างฝีมือ
ชาวทิเบตอยา่งครบครัน  

วิทยาการทางการแพทย์แผนทิเบตเจริญรุ่งเรืองมาแตอ่ดีต มีวิธีการรักษาท่ีมีแบบแผนเป็น
ขัน้ตอนชดัเจน คือ เร่ิมจากการด ูถาม ฝังเข็ม นวดและผา่ตดั การใช้ยาได้มาจากพืชสมนุไพร แร่
ธาตธุรรมชาตแิละจากสตัว์   

วิทยาการด้านการนบัปฏิทินแบบทิเบตใช้วธีิการนบัวนัขึน้และวนัแรม  นบัสบิสองราศี  ส่ี
ฤดเูป็นหนึง่ปี  ทกุหกสบิปีนบัเป็นหนึง่รอบ  หนึง่ปีมีสบิสองเดือน มีเดือนเลก็เดือนใหญ่  มี
วิทยาการด้านการพยากรณ์ทางธรรมชาตแิละดาราศาสตร์    

ชาวทิเบตเช่ียวชาญการร้องรําทําเพลง ระบําเท้าเป็นระบําท่ีมีช่ือของชาวทิเบต  ดนตรี
ทิเบตเป็นดนตรีชัน้สงูท่ีใช้ในราชสํานกัมาแตโ่บราณ มีจงัหวะและทว่งทํานองท่ีให้อารมณ์สงูสง่ โอ่
อา่ ขณะเดียวกนัก็ให้อรรถรสท่ีร่ืนรมย์และอ่ิมเอิบใจอยูใ่นที  ละครทิเบตเกิดขึน้ในสมยัหมงิ  
พฒันามาจากการร้องและระบําพืน้เมือง ไมมี่ฉากหลงั นกัแสดงเป็นชายล้วน มีการแตง่กายตาม
เอกลกัษณ์ทิเบตและท่ีสําคญัละครทิเบตมีการสวมหน้ากากด้วย การร้องเพลงเสียงสงูและสัน่เครือ
ถือเป็นเอกลกัษณ์การขบัร้องของชาวทิเบตท่ียากจะมีชนชาตใิดเสมอเหมือน เร่ืองท่ีนิยมแสดง
ได้แก่ เร่ืององค์หญิงเหวินเฉิง 《文成公主》Wénchénɡ Gōnɡzhǔ นบัเป็นอปุรากรท่ีได้รับ
ความนิยมสงู และได้รับยกยอ่ยให้เป็นหนึง่ในศลิปะการแสดงชิน้เอกของจีน 

ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี  ชาวทิเบตนิยมเรียกกนัด้วยช่ือ ไมเ่รียกนามสกลุ  การตัง้ช่ือ
มีแบง่แยกช่ือผู้หญิงผู้ชายชดัเจน ภาษาท่ีใช้ตัง้ช่ือมาจากภาษาท่ีใช้ในคมัภีร์พระพทุธศาสนา   
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งานหตัถกรรมของชาวทิเบตได้แก่  การถกั ทอ  ป่ันด้าย การทําเคร่ืองไม้  เคร่ืองหนงั 
โลหะ กระเบือ้ง และหิน แตเ่คร่ืองมือการผลติยงัคงล้าหลงั  มีการใช้เคร่ืองมือท่ีทําด้วยโลหะน้อย
มาก  โดยมากยงัเป็นเคร่ืองมือไม้ท่ีทําขึน้เองอยู ่ ข้าวของเคร่ืองใช้ยงัทําจากวสัดตุามธรรมชาตเิชน่  
เชือกท่ีฟ่ันจากขนววัจามรี  กระเป๋าท่ีเย็บด้วยหนงัววั  ถงันมท่ีทําจากไม้  การตดัขนสตัว์ การนวด
หนงัสตัว์เป็นแผน่ยงัคงใช้มือทํา  ไมมี่เคร่ืองมือใดๆ  งานท่ีผลติได้เพียงสําหรับใช้ในครัวเรือน
เท่านัน้ ยงัไมพ่ฒันาถึงขัน้ผลติเพ่ือการค้า เร่ิมมีการใช้เหรียญเงินในการซือ้ขายสนิค้า แตส่ว่นมาก
ยงัคงใช้วิธีแลกเปล่ียนสนิค้าซึง่กนัและกนัอยู ่  นอกจากอาชีพการเกษตร เลีย้งสตัว์และงาน
หตัถกรรมแล้ว  ชาวทิเบตยงัประกอบอาชีพเก็บของป่าจําพวกพืชสมนุไพร อาหารป่านํามา
แลกเปล่ียนกบัสนิค้าอ่ืนๆ  ด้วย 

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 

ด้านการแตง่กายเพศชายเกล้าผมไว้กลางกระหมอ่ม สว่นหญิงหวีแบง่เป็นสองข้างปลอ่ย
ลงคลมุบา่ แล้วคลมุด้วยเคร่ืองประดบัลกูปัดร้อยเป็นเส้นหลายเส้น ทัง้ชายหญิงสวมหมวกบาง
คลมุบนศีรษะ สวมเสือ้ลําตวัสัน้แขนยาวไว้ด้านใน ชายสวมกางเกงขายาว หญิงสวมกระโปรงยาว
คลมุถึงตาตุม่  สวมเสือ้คลมุคอกลม ลําตวัยาวทบัด้านนอก ผา่อกเฉียงไปทางขวาเรียกชดุนีว้า่ “ก่ี
เพ้าทิเบต” ในฤดรู้อนและฤดใูบไม้ร่วง สตรีชาวทิเบตสวมชดุก่ีเพ้าทิเบตแขนกดุ มีผ้าสกัหลาดคลมุ
กระโปรงด้านหน้าตัง้แตเ่อวลงมา บนเสือ้ผ้าปักลวดลายตามชายเสือ้ชายกระโปรงและปกเสือ้ เป็น
ต้น สว่นชายสวมชดุคลมุเช่นกนัแตมี่ผ้าคาดเอว สวมรองเท้าบู้ทสงูสวมทบัแข้ง ชาวทิเบตท่ีเป็น
กลุม่ชนเลีย้งสตัว์สวมชดุก่ีเพ้าทิเบตท่ีทําจากหนงัแกะ ผา่ข้างตัง้แตเ่อวลงไป สว่นพระนกับวชหม่
จีวรสีแดงเลือดหม ู   

ด้านอาหารการกิน  ชาวทิเบตมีอาหารหลกัเรียกวา่ “จานบา” (糌粑 Zānbā) คือเส้นหม่ีท่ี
โมจ่ากข้าวสาลีท่ีคัว่สกุแล้ว และนิยมด่ืมชาเนย(เรียกวา่ ซโูหยวฉา酥油茶 Sūyóu chá) ชนเลีย้ง
สตัว์นิยมบริโภคเนือ้ววั และเนือ้แกะเป็นอาหารหลกั  พระนกับวชกินเนือ้สตัว์ได้   

ด้านท่ีพกัอาศยั ชาวทิเบตอาศยัอยูบ่นพืน้ท่ีสงู มกัหาทําเลใกล้กบัแหลง่นํา้ตัง้บ้านเรือน 
ใช้ก้อนหินก่อเป็นกําแพงบ้านโดยใช้โคลนเป็นตวัเช่ือม  สร้างบ้านสงูสองถึงสามชัน้ หลงัคมเรียบ 
มีหน้าตา่งหลายบาน สร้างรัว้รอบมีพืน้ท่ีในบริเวณบ้าน ปพืูน้บ้านด้วยไม้แผน่ ชนเลีย้งสตัว์อาศยั
อยูใ่นกระจมท่ีคลมุด้วยผ้าทอจากขนจามรี  และเน่ืองจากการท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีภเูขาสงู 
การจราจรและรถราเข้าถงึไมส่ะดวกนกั ทําให้การคมนาคมต้องอาศยัแรงงานสตัว์จามรี เพราะ
เป็นสตัว์ท่ีมีความอดทนตอ่สภาพภมูิประเทศท่ีสงูและเหน็บหนาวได้ดี จามรีจงึถือเป็นสญัลกัษณ์
ของทิเบตอีกอยา่งหนึง่ จนได้รับขนานนามวา่เป็นยานแห่งท่ีสงู “高原之舟 Gāoyuán zhī    



 
 
 

187 

zh ō u” การคมนาคมทางนํา้ใช้เรือไม้ขดุหรือเรือหนงัววั  เรือหนงัววันีเ้ป็นยานพาหนะทางนํา้ท่ีเป
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของชาวทิเบตท่ีไมพ่บท่ีใดในโลก 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  

 ครอบครัวของชาวทิเบตในยคุก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน ยดึถือเพศชายเป็น
ศนูย์กลาง  และแบง่ชนชัน้ของสงัคมอยา่งชดัเจน  ชนชัน้ทางสงัคมนีเ้ป็นเกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนด
กิจกรรมตา่งๆของชนชาวทิเบตอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะการยดึถือการแตง่งานในชนชัน้เดียวกนั 
การเลือกคูแ่ตง่งานในแตล่ะพืน้ท่ีมีข้อกําหนดแตกตา่งกนั บ้างยดึถือการไมแ่ตง่งานในสายตระกลู
พอ่หรือสายตระกลูแมเ่ดียวกนั แตบ่างพืน้ท่ีสามารถแตง่งานกนัในสายตระกลูเดียวกนัท่ีหา่งกนั
สองสามรุ่นได้ บ้างไมห้่ามการแตง่งานกบัเครือญาตใินสายตระกลูแม ่  ชาวทิเบตยดึถือธรรมเนียม
การแตง่งานแบบมีสามีภรรยาคนเดียว หนุ่มสาวมีอิสระในการเลือกคูค่รอง  หลงัการแตง่งาน เพศ
หญิงถือเป็นคนของสายตระกลูเพศชาย เพศชายมีสทิธ์ิเป็นใหญ่ในครอบครัว รวมถงึการ
ครอบครองมรดกด้วย ครอบครัวแบบหนึง่สามีหลายภรรยาก็อนญุาตให้มีได้สําหรับครอบครัวท่ีมี
ฐานะดี การหยา่ร้าง การแตง่งานใหม ่การมีลกูนอกสมรสไมเ่ป็นการผิดศีลธรรม ไมถ่กูตําหนิจาก
สงัคมแตอ่ยา่งใด แตก่ารแตง่งานของบตุรของบคุคลเหลา่นีจ้ะต้องแตง่งานกบัคนชนชัน้เดียวกนั
เท่านัน้  พระนกับวชท่ีนอกเหนือจากนิกายหมวกเหลืองแล้ว  (นิกายหมวกเหลือง คือนิกายท่ีช่ือ  
เก๋อหลู ่ ภาษาจีนเรียกวา่ “格鲁派 Gélǔpài”) สามารถแตง่งานได้ พิธีแตง่งานของนกับวช
จะต้องจดัในวดัและหลงัจากแตง่งานแล้วต้องอาศยัอยูใ่นวดั  

ชาวทิเบตประกอบพิธีศพท่ีเรียกวา่ เทียนจัง้ (天葬 tiānzànɡ) คือการทิง้ศพไว้บนยอด
เขาสงูให้นกแร้งมาจิกเนือ้ศพแล้วบนิขึน้ฟ้า เพราะเช่ือวา่วิญญาณผู้ตายจะได้ขึน้สวรรค์ ศพใดท่ี
นกกินเนือ้หมดเร็วจะถือวา่เป็นผู้ มีบญุได้ขึน้สวรรค์เร็ว แตก็่มีนกับวชทิเบตบางนิกายและชาวทิเบต
ท่ีอาศยัอยูใ่นหบุเขาห่างไกลบางแหง่ประกอบพิธีศพโดยการเผาศพ  แตมี่ข้อกําหนดห้ามเผาศพใน
ฤดเูก็บเก่ียว  การประกอบพิธีศพโดยการฝังและลอยนํา้ถือวา่ไมเ่ป็นมงคล  จงึไมเ่ป็นท่ีนิยม  หญิ
คลอดลกูจะต้องออกจากบ้านไปพกัอยูท่ี่อ่ืน หรือเมืองอ่ืนเสียก่อน  

การต้อนรับแขกผู้มาเยือนชาวทิเบตจะมอบผ้าคล้องคอเรียกวา่ “ห่าตา๋” (哈达 Hǎdá) 
เป็นการแสดงถึงความเคารพสงูสดุ 

เทศกาลสําคญัของชาวทิเบตคือวนัขึน้ปีใหม ่ ตรงกบัเดือนหนึง่ของทกุปี  ชาวทิเบตสวม
เสือ้ผ้าชดุประจําเผา่ชดุใหมไ่ปไหว้เพ่ือนบ้าน ญาตมิิตรท่ีเคารพนบัถือ วนัท่ี 15 เดือน 4 เป็นวนัท่ี
พระพทุธเจ้าตรัสรู้ และตรงกบัวนัท่ีองค์หญิงเหวินเฉิงแตง่งานเข้ามาสูร่าชวงศ์ทิเบต  ชาวทิเบตจดั
งานเฉลมิฉลองอยา่งยิง่ใหญ่เพ่ือรําลกึถึงทัง้สองพระองค์  กลางเดือนเจ็ดใกล้ฤดกูารเก็บเก่ียวมี
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เทศกาลเฉลมิฉลองโดยการออกไปท่องเท่ียวนอกบ้านเพ่ือความหวงัใหมอ่นัสดใสงดงาม  วนัท่ี 25 
เดือน 10 เป็นวนัท่ีศาสดานิกายหมวกเหลืองนิพาน  พระนกับวชในนิกายหมวกเหลืองมีพธีิสวด
มนต์เพ่ือรําลกึถึงพระศาสดา  นอกจากนีก้ารคดัเลือกพระดาไลลามะแตล่ะรุ่น มีข้อปฏิบตัท่ีิ
เคร่งครัดมาก เม่ือองค์ดาไลลามะเสียชีวิตลง จะต้องตัง้องค์ใหมข่ึน้โดยมีคําทํานายถึงลกัษณะ ถ่ิน
ท่ีอยู ่ชาตกํิาเนิด เป็นต้น จนสามารถตามหาเดก็ทารกตามคําทํานายนัน้เจอ จากนัน้ก็ประกอบพิธี
แตง่ตัง้ให้เป็นดาไลลามะองค์ใหม ่  

ด้านศาสนาความเช่ือ เดมิทีชาวทิเบตนบัถือศาสนาท่ีช่ือ เป่ินเจีย้ว (本教 Běn jiào) 
หรือเรียกวา่ศาสนาดํา (黑教 Hēi jiào) ศาสนาเป่ินเจีย้วนีมี้พฒันาการสามขัน้ คือ  

ขัน้ท่ีหนึง่ คือ  ตูเ๋ป่ิน (笃本 Dǔběn) คือ การภกัดี   

ขัน้ท่ีสอง คือ  เช่ียเป่ิน (恰本 qiàběn) คือ การเผยแพร่   

ขัน้ท่ีสาม คือ เจีย้วเป่ิน (觉本 Jiàoběn) คือการนบัถือ   

นบัตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 7 เป็นต้นมาพระเจ้าซงจ้านกานปู้ นบัถือศาสนาดงักลา่วนี ้ ถึงขัน้
กําหนดให้เป็นศาสนาประจําชาต ิ แตเ่กิดการแย้งกนักบัข้อปฏิบตัทิางพทุธศาสนา ในท่ีสดุ
ประชาชนเช่ือและนบัถือพทุธศาสนามากกวา่ และได้นบัถือกนัมาจนปัจจบุนั  

ชาวทิเบตเรียกศาสนาพทุธวา่ “หนางปาฉว่ี” (囊巴曲 Nánɡbāqǔ) เป็นศาสนาพทุธแขนง
แรกท่ีเข้าสูป่ระเทศจีน เรียกทัว่ไปวา่ “ศาสนาลามะ” (喇嘛教 Lǎmɑ jiāo) เร่ิมเผยแผเ่ข้าสูทิ่เบต 
(ประเทศถู่ฟานในยคุนัน้) เม่ือศตวรรษท่ีห้า หลงัจาก ค.ศ.978 ศาสนาพทุธในทิเบตแบง่แยก
ออกเป็นหลายนิกาย นิกายสําคญัๆ เช่น   

- นิกายหนิงหมา่ (宁玛 Nínɡmǎ) หมายถงึนิกายดัง้เดมิ เรียกทัว่ไปวา่ ศาสนาแดง (红
教 Hónɡ jiào)  

- นิกายซา่เจีย (萨迦派 Sàjiā pài) หมายถึงนิกายเทา เรียกทัว่ไปวา่ ศาสนา
ดอกไม้ (花教 Huā jiào) 

- นิกายก๋าจว่ี (噶举派 Gájǔ pài) หมายถงึนิกายเผยแผศ่าสนา เรียกทัว่ไปวา่
ศาสนาขาว  (白教 Bái jiào)  

- นิกายก๋าตงั (噶当派  Gádānɡ pài) หมายถงึนิกายเทศนา 
ภายใต้การสนบัสนนุของราชวงศ์หยวน พระลามะชัน้สงูนิกายซา่เจียเป็นผู้ครอบครอง

อํานาจสงูสดุ เร่ิมดําเนินการปกครองในดนิแดนทิเบตแบบรวมศาสนากบัการปกครองเข้าเป็นหนึง่
เดียว  

ค.ศ. 1409 พระจงคาปา(宗喀巴 Zōnɡkābā) ได้ก่อตัง้นิกาย “เก๋อหลู”่ (格鲁 Gélǔ) ขึน้
โดยอาศยัพืน้ฐานของนิกายก๋าตงั (嘎当 Gādānɡ)  คําวา่ “เก๋อหลู”่  มีความหมายวา่ “กฎแห่ง
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ความปรานี”  และด้วยเหตท่ีุพระนิกายนีส้วมหมวกสีเหลือง จงึเรียกนิกายนีว้า่ “นิกายหมวกเหลือง 
หรือ ศาสนาเหลือง” (黄帽派,黄教 Huánɡmào pài,Huánɡ jiào)  ศาสนาเก๋อหลูมี่ธรรม
วินยัเข้มงวด พระไมส่ามารถแตง่งานได้ ต้องผา่นการศกึษาพระคมัภีร์ห้าฉบบั ทกุปีจดัมหกรรม
สนทนาธรรมและชําระพระธรรม และจะต้องสอบเพ่ือให้ได้รับเปรียญธรรมท่ีสงูขึน้ไปเร่ือยๆ     
ลทัธิเก๋อหลูพ่ฒันาขึน้ในดนิแดนทิเบตอยา่งรวดเร็ว ทัง้ยงัเผยแผเ่ข้าสูช่นเผา่มองโกล เผา่ถู่ และ
เผา่ยว่ีกู้ ร์ นอกจากนีย้งัเผยแผไ่ปยงัประเทศหา่งไกลอ่ืน ๆ เช่น  ภฏูาน(不丹 Bùdān ) สขิิม(锡金

Xījīn) เนปาล (尼泊尔 Níbó’ěr) และมองโกเลีย (蒙古 Měnɡɡǔ) อีกด้วย อนัเป็นรากฐานให้
พทุธศาสนานิกายเก๋อหลูมี่ความเข้มแข็งสืบทอดมาจนปัจจบุนั   
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55. 壮族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าจ้วง  Zhuang ethnic minority group 
 

 

  
รป ู 65 รป ู 66 

 

ถิ่นที่อย่ ู

ชาวจ้วงเป็นชนกลุม่น้อยในจีนท่ีมีจํานวนประชากรมากท่ีสดุ มีถ่ินฐานอยูท่ี่เขตปกครอง
ตนเองเผา่จ้วงมณฑลกวา่งซี เขตปกครองตนเองเผา่จ้วงและเผา่เหมียวมณฑลยนูนาน และมีสว่น
น้อยกระจายอยูใ่นบริเวณตา่งๆของมณฑลกวา่งตง หหูนาน  กุ้ยโจว และเสฉวน  คําเรียกช่ือชาว
จ้วงเป็นคําท่ีชนกลุม่นีใ้ช้เรียกตนเองวา่ “ปู้ จ้วง” นอกจากนีช้าวจ้วงมีคําเรียกตวัเองอีกมากมาย
แตกตา่งกนัตามถ่ินท่ีอยู ่เชน่  ปู้ หนง(布侬 Bùnónɡ)  ปู้ ถู่(布土 Bùtǔ) ปู้ ยา่ง (布样 Bùyànɡ) ปู้
ปาน(布斑 Bùbān) ปู้ เยว(่布越 Bùyuè) ปู้ นา่(布那 Bùnà) หนงอาน(侬安 Nónɡ’ān) ปู้ เพียน    
(布偏 Bùpiān)  ถหูลา่ว(土佬 Tǔlǎo) เกาหลาน(高栏 Gāolán)  ปู้ มา่น (布曼 Bùmàn) ปู้ ต้าย
(布岱 Bùdài)  ปู้ หมิน่(布敏 Bùmǐn) ปู้ หลง(布陇 Bùlǒnɡ) ปู้ ตง(布东 Bùdōnɡ) เป็นต้น  หลงั
การก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีนได้รวมเรียกช่ือชนเผา่นีว้า่ “ถง” (僮族 Tónɡ Zú)  ตอ่มาในปี 
1965  รัฐบาลจีนได้เปล่ียนช่ือเรียกชนกลุม่นีเ้ป็น “จ้วง” (壮 Zhuànɡ)  ตามข้อเสนอของโจวเอิน
หลาย (周恩来 Zhōu Ēnlái) จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2000       
ชนกลุม่น้อยเผา่จ้วงมีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 16,178,811 คน 
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ภาษา 

พดูภาษาจ้วง จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต1  สาขาภาษาจ้วง-ต้ง  แขนงภาษาจ้วง-ไต  
ในสมยัซง่ใต้มีการใช้ภาษาเขียนท่ีเป็นอกัษรจีนแบบเหลี่ยม แตไ่มเ่ป็นท่ีแพร่หลายมากนกั 
สว่นมากใช้สําหรับจดช่ือสถานท่ี เขียนเพลงกลอน และบนัทกึเร่ืองราวเทา่นัน้  จนกระทัง่ปี 1955 
รัฐบาลจีนได้พฒันาระบบการเขียนอกัษรภาษาจ้วงโดยใช้อกัษรลาตนิ และใช้อยา่งแพร่หลายมา
จนปัจจบุนั 

 

ประวัตศิาสตร์ 

ชาวจ้วงวิวฒันาการมาจากชนร้อยเผา่ท่ีช่ือ ป่ายเยว(่百越 Bǎiyuè) ในสมยัโบราณ มี
ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบักลุม่ชนช่ือ ซีโอว (西瓯 Xī’ōu) ลัว่เยว ่ (骆越 Luòyuè)ในสมยัโจว กลุม่
ชนช่ือ เหลียว (僚 Liáo) หล่ี (俚 Lǐ) เหนียวหู ่(鸟浒 Niǎohǔ) ในสมยัฮัน่และสมยัถงั และกลุม่
ชนช่ือถง (僮 Tónɡ) ถู่ (土 Tǔ) ในสมยัซง่ ก่อนท่ีราชวงศ์ฉินจะเรืองอํานาจเข้าปกครองหลิง่หนาน 
(岭南 Lǐnɡnán)  มีกลุม่ชนกลุม่หนึง่อาศยัอยูท่ี่หลิง่หนานอยูก่่อนแล้ว (ปัจจบุนัคือมณฑลกวา่ง
ตงและกวา่งซี) ชนกลุม่นีเ้ป็นชนกลุม่ยอ่ยในกลุม่ชนร้อยเผา่สองกลุม่ คือ ซีหวา่และลัว่เยว ่กลุม่ชน
สองกลุม่ดงักลา่วนีไ้ด้วิวฒันาการมาเป็นชาวจ้วงในปัจจบุนั   

จากหลกัฐานทางโบราณคดีพบวา่  ในยคุชนุชิวและจ้านกวอ๋ บรรพบรุุษชาวจ้วงเร่ิมใช้
เคร่ืองมือโลหะทองแดง  ยกระดบัปริมาณการผลติเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  ประชาชนมีสทิธิ
ครอบครองทรัพย์สมบตัแิละทํามาหากินโดยอิสระ  ทําให้มีชนบางกลุม่ร่ํารวยขึน้ ก่อให้เกิดความ
แตกตา่งและชนชัน้ทางสงัคม ระบบสงัคมของชาวจ้วงจงึเปลีย่นไป จากการไมมี่ระดบัชัน้ทาง
สงัคม ไปสูก่ารมีระดบัชัน้ทางสงัคม และพฒันาไปสูร่ะบบศกัดนิาและการครอบครองทาสในท่ีสดุ  

 221 ปี ก่อนคริสตกาล  หลงัจากท่ีจ๋ินซีรวบรวมดนิแดนหกประเทศ (六国 Liù Guó) แล้ว 
ก็ได้สง่กองกําลงัห้ากองเข้าประชิดหลิง่หนานเพ่ือทําศกึกบัชาวซหีวา่จนได้รับชยัชนะ จากนัน้ก็ได้
รวบเอาหลิง่หนานเข้ามาอยูใ่นอาณาเขต แล้วก่อตัง้เป็นเมืองกุ้ยหลนิและหนานห่าย ขึน้ตรงตอ่
อํานาจของราชสํานกัสว่นกลาง นอกจากนีย้งัสง่คนงานเข้าสูก่วา่งซีเพ่ือก่อสร้างคลองเช่ือม
ระหวา่งแมนํ่า้เซียง (湘江 Xiānɡ jiānɡ)  กบัแมนํ่า้หลี (漓江  Lí jiānɡ)  แมนํ่า้แยงซี (长江

Chánɡ jiānɡ)เช่ือมกบัแมนํ่า้จ ู (珠江 Zhū jiānɡ) จากนัน้อพยพประชาชนชาวฮัน่ระลอก
ใหญ่เข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยูร่วมกบัชนชาวหวา่และลัว่เยว ่  ชนกลุม่นีป้ฏิสมัพนัธ์ด้วยการแตง่งานและ
วิวฒันาการเป็นชาวจ้วงในปัจจบุนั 

                                                 
1
 นกัภาษาศาสตร์นอกประเทศจีนจดัไว้เป็นภาษาตระกลูไท (Tai) เช่น Edmondson   และ  Solnit  (1997) 
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 นบัแตส่มยัฮัน่จนถึงต้นสมยัถงั เกิดสายตระกลูขึน้ในชมุชนชาวจ้วงหลายแซ ่ เช่น ท่ีเมือง
พานหยวี(番禺 Pānyú) มีแซห่ลว่ี (吕 Lǚ) เกา (高 Gāo)  ท่ีเมืองเหอผู(่合浦 Hépǔ) มีแซ ่ เส่ียน  
(冼 Xiǎn) ท่ีเมืองชินโจว(钦州 Qīnzhōu) มีแซห่นิง (宁 Nínɡ) บนัทกึสมยันัน้เรียกแซเ่หลา่นีว้า่
แซข่องชาวป่ายเยว ่ในสมยัถงัทางการแบง่หลิง่หนานเป็นสองสว่นคือ ฝ่ังตะวนัตกกบัฝ่ังตะวนัออก  
ก่อตัง้เป็นห้าจงัหวดั ในแตล่ะจงัหวดัแบง่เป็นห้าอําเภอ  ในจํานวนนีอํ้าเภอกุ้ย (桂 Guì) อําเภอยง
(邕 Yōnɡ) อําเภอหรง (容 Rónɡ) คือบริเวณท่ีบรรพบรุุษชาวจ้วงตัง้ถ่ินฐานอยู ่ ในสมยัซง่ หยวน 
หมิงและชิง ราชสํานกัเข้มงวดกบัการปกครองเมืองหลิง่หนาน โดยกําหนดให้เป็นเมืองประเทศราช
ของจีน ชาวจ้วงถกูกดข่ีรังแกเย่ียงทาสจนเกิดการลกุขึน้ตอ่ต้านบอ่ยครัง้ แตไ่มเ่คยได้รับชยัชนะ
เลยสกัครัง้ ซํา้ร้ายยงัถกูปราบปรามจากทางการอยา่งหนกัหน่วง  ในยคุท่ีฝร่ังเศสและญ่ีปุ่ นรุกรา
จีน ชาวจ้วงได้ตอ่ต้านผู้ รุกรานเพ่ือปกป้องชมุชนของตน นบัเป็นคณุปูการแก่ประเทศจีนอยา่งใหญ่
หลวง 

  ด้านเศรษฐกิจและสงัคม  เร่ิมตัง้แตน่บัพนัปีเป็นต้นมา บรรพบรุุษชาวจ้วงเร่ิมรู้จกัใช้และ
ทําเคร่ืองมือท่ีทําจากหินเช่น ขวานหิน มีดหิน เสียมหินแล้ว เคร่ืองมือดงักลา่วใช้ในการลา่สตัว์
และทําการเกษตร ในสมยัฉินและฮัน่ ชาวจ้วงท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณทางตะวนัออกของกวา่งซีเร่ิม
เพาะปลกูข้าวแล้ว เร่ิมมีการใช้แรงงานสตัว์จําพวกววัควายและใช้เคร่ืองมือเหลก็ในการทํานาด้วย 
นบัเป็นกลุม่ชนท่ีมีวิวฒันาการการเพาะปลกูและการผลติสงูมากกลุม่หนึง่ในยคุนัน้ หลงัจากสมยั
สยุและถงั  ชาวจ้วงเร่ิมใช้ไถเหลก็และไถคราดเหลก็แบบเหยียบ เร่ิมรู้จกัใช้แร่ธาตธุรรมชาต ิ ตี
เหลก็ พฒันาการทอผ้า และงานหตัถกรรมอ่ืนๆ ในสมยัหมงิผลผลติจากชมุชนชาวจ้วงสง่เลีย้ง
ผู้คนในประเทศไปทัว่สารทิศ ถึงสมยัชิงการผลติของชาวจ้วงพฒันาจนเท่าเทียมกบัชาวฮัน่      แต่
ในยคุกวอ๋หมนิตัง่ไมไ่ด้ให้ความสนใจการพฒันาการผลติและอาชีพของประชาชน ทําให้เศรษฐกิจ
ในชมุชนชาวจ้วงพฒันาไปอยา่งช้า ๆ  

 หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน ชมุชนชาวจ้วงเกิดการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ 
รัฐบาลให้อํานาจในการปกครองตนเองแก่ชนกลุม่น้อย ชมุชนชาวจ้วงได้รับการก่อตัง้ให้เป็นเขต
ปกครองตนเองหลายแหง่ ได้แก่   

 ปี 1952 ก่อตัง้เขตปกครองตนเองชาวจ้วงขึน้ท่ี เมืองกุ้ยซี  มณฑลกวา่งซี (广西省桂西 

壮族自治区 Guǎnɡxīshěnɡ Guìxī Zhuànɡ Zú zìzhìqū) รวมอาณาเขตถึง 41 อําเภอ   
ปี 1958 ก่อตัง้เขตปกครองตนเองชาวจ้วงชาวเหมียวขึน้ท่ีเมืองเหวนิซาน มณฑลยนูนาน     

(云南省文山壮族苗族自治州 Yúnnánshěnɡ Wénshān Zhuànɡ Zú Miáo Zú zìzhì 

zhōu)  
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ปี 1962 ก่อตัง้อําเภอปกครองตนเองชาวจ้วงชาวเหยาขึน้ท่ีอําเภอเหลียนซาน มณฑล
กวา่งตง (广东省连山壮族瑶族自治县 Guǎnɡdōnɡshěnɡ Liánshān Zhuànɡ Zú   

Yáo  Zú zìzhìxiàn)   

ภายใต้ความร่วมมืออนัดีของชาวจ้วง และการสนบัสนนุของรัฐบาลกิจการด้านการเกษตรกรรม 
อตุสาหกรรมการผลติในชมุชนชาวจ้วงพฒันารุดหน้าไปมาก  นอกจากนีกิ้จการด้านการศกึษา 
สาธารณสขุ การคมนาคม การสื่อสารก็ได้รับการเอาใจใสแ่ละยกระดบัขึน้ นําความอยูดี่กินดีและ
สภาพชีวิตท่ีดีขึน้มาสูช่มุชนชาวจ้วง มีการทําการค้าทัง้กบัในและตา่งประเทศ ทําให้เศรษฐกิจของ
ชมุชนชาวจ้วงมีความเจริญก้าวหน้าและขยายวงกว้างอยา่งไมห่ยดุยัง้ 

 

ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านศลิปวฒันธรรม ชาวจ้วงท่ีอาศยัอยูฝ่ั่งขวาแมนํ่า้ได้รับขนานนามวา่ “รมย์” (欢 Huān)  
สว่นท่ีอาศยัอยูท่างฝ่ังซ้ายได้รับขนานนามวา่ “กลอน” (诗 Shī) ซึง่หมายความวา่ ชาวจ้วงช่ําชอ
การร้องรําทําเพลง รักชีวติท่ีสนกุสนานร่ืนรมย์ ดงัจะเห็นวา่ชาวจ้วงมีเทศกาลร้องรําทําเพลงท่ี
จดัเป็นประจําทกุปี เรียกเทศกาลนีว้า่ “ตลาดนดัจําเรียง”  จดัขึน้อยา่งยิง่ใหญ่ในวนัท่ี 3 เดือน 3 
ของทกุปี มีชาวจ้วงจากทัว่สารทิศนบัพนันบัหม่ืนมาร่วมกนัขบัลํานํารําฟ้อนกนั เนือ้หาของเพลง
ชาวจ้วงมีหลากหลาย เช่น  เพลงเชือ้เชิญ เพลงวิงวอน เพลงโต้  เพลงยกยอ่ง เพลงสง่  เพลงลา  
เพลงไล ่เพลงรับ เป็นต้น  ด้วยเหตนีุช้าวจ้วงจงึได้รับการขนานนามวา่ “เทพแห่งบทเพลง”  ในงาน
ตลาดนดัจําเรียงนีช้าวจ้วงยงัมีกิจกรรมร่ืนเริงและมีอาหารการกินอีกมากมาย ท่ีสําคญัและเป็น
เอกลกัษณ์คือ “ข้าวเบญจรงค์” คือธญัพืชห้าสี การกินข้าวเบญจรงค์ก็หมายถงึการอวยพรให้การ
เพาะปลกูธญัพืชตา่งๆได้ผลผลติท่ีดีนัน่เอง ในงานเทศกาลนีช้าวจ้วงท่ียนูนานจะนําสนิค้าและ
ผลติภณัฑ์ด้านหตัถกรรมตา่งๆมาแลกเปล่ียนกนัด้วย งานนีจ้ดัขึน้ในเดือนสามซึง่เป็นฤดกูาลเร่ิม
เพาะปลกู การจดังานนีเ้พ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการเพาะปลกูอนัแสนเหน็ดเหน่ือยท่ีจะมาถงึ   

  
รป ู 8 รป ู 9 
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ตัง้แตส่มยัถงัเป็นต้นมาชาวจ้วงก็เร่ิมมีการเต้นรําแล้ว ความจริงมีมาก่อนหน้านัน้แล้ว  แต่
เร่ิมมาชดัเจนเอาในสมยัถงัน่ีเอง  ระบําท่ีมีช่ือเสียงเชน่  ระบําตําข้าว ในสมยัซง่ประดษิฐ์ระบําขึน้
อีกหลายระบํา เช่น  ระบําเก็บชา  ระบําช้อนกุ้ง ระบําววั เป็นต้น  ท่วงทา่การเต้นระบําของฝ่าย
ชายมีท่าทีหนกัแน่นทรงพลงั ฝ่ายหญิงออ่นช้อยนุ่มนวล ระบําดงักลา่วสืบทอดมาจนปัจจบุนั ใน
สมยัฮัน่ ชาวจ้วงได้รับอิทธิพลด้านนาฏศลิป์และการแสดงของชาวฮัน่มาผสมผสานกบัศลิปะ
ดนตรีและการเต้นรําของตน เกิดมีการแสดงอปุรากรจ้วงและละครหุน่ไม้จ้วงขึน้ อปุรากรจ้วงยงั
แบง่เป็น อปุรากรจ้วงเหนือ(北路壮剧 Běilù Zhuànɡjù)  ได้รับความนิยมมากในกลุม่ชนชาว
จ้วงแถบเมืองเถียนหลนิ(田林 Tiánlín) ซีหลนิ(西林 Xīlín) ป่ายเซอ่(百色 Bǎisè) อปุรากร
จ้วงใต้   (南路壮剧 Nánlù Zhuànɡjù) ได้รับความนิยมแถบเมืองเตอ๋ป่าว  (德保 Débǎo) ชิง
ซี(青西 Qīnɡxī) เคร่ืองดนตรีของชาวจ้วงมีซอกะโหลกนํา้เต้า ซอกระดกูม้า ขลุย่ พิณสามสาย ซ
เอ้อร์ห ู โหมง่ ฆ้อง  กลอง เป็นต้น 

 
รป ู 10 

ด้านโบราณวตัถแุละโบราณสถาน พบภาพเขียนสีโบราณตามหน้าผาในชมุชนชาวจ้วง ใน
ระยะทางกวา่ 200 กิโลเมตรนบัตัง้แต ่ เมืองหนิงหมงิ   (宁明 Nínɡmínɡ) หลงโจว(龙州 Lónɡ

zhōu) ผิงเสียง(凭祥 Pínɡxiánɡ) ฉงจัว่(崇左 Chónɡzuǒ) ฝสูยุ(扶绥 Fúsuí) ของมณฑล
กวา่งซี มีภาพเขียนสีกวา่ 60 กลุม่ เป็นภาพคน สตัว์และสญัลกัษณ์รูปทรงตา่งๆ เป็นเคร่ืองยืนยนั
ได้ถึงอารยธรรม ประวตัศิาสตร์ความเป็นมาและความสามารถด้านจิตรกรรมของบรรพบรุุษชาว
จ้วง     เนือ้หาของภาพเขียนสีท่ีพบเป็นการเลา่เร่ืองราวการดํารงชีวิต และการปีนขึน้ไปเขียนสีบน
หน้าผาสงูชนั ทัง้ยงัพบวา่กลองมโหระทกึซึง่ถือเป็นสิง่ของลํา้คา่ของชาวจ้วง ก็ปรากฏอยูใ่น
ภาพเขียนสีนีด้้วย  

 งานด้านศลิปะหตัถกรรม ผ้าแพรของชาวจ้วงงดงามมีช่ือเสียงเล่ืองลือไปทัว่ ทอขึน้จากใย
สําลีและไหมห้าสี  ลวดลายเดน่ชดั มีความคงทน  ผ้าแพรของชาวจ้วงมีต้นกําเนิดมาตัง้แตส่มยัถงั



 
 
 

195 

และซง่ นบัเวลากวา่พนัปีมาแล้ว  จนถงึสมยัชิง ววิฒันาการการทอผ้าแพรจ้วงเผยแพร่สูช่มุชนชาว
จ้วงทัว่ไป  กลายมาเป็นสนิค้าพืน้เมืองชิน้เอกของชาวจ้วง  หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน  
การทอแพรของชาวจ้วงได้รับการสนบัสนนุวทิยาการท่ีทนัสมยั มีการคดิค้นลวดลายใหม่ๆ ท่ีงดงาม
และหลากหลาย การใช้ประโยชน์จากผลติภณัฑ์ผ้าแพรก็กว้างขวางมากขึน้ แตเ่ดมิท่ีใช้เป็นเสือ้ผ้า 
พฒันามาเป็นเคร่ืองประดบัตกแตง่ ภาพแขวนผนงั ผ้ามา่น ผ้าคลมุโต๊ะ เตียง โซฟา เป็นต้น 
ปัจจบุนัโรงงานผลติแพรของชาวจ้วงท่ีเมืองจิง้ซ ี(靖西 Jìnɡxī) ปินหยาง (宾阳 Bīnyánɡ) ของ
มณฑลกวา่งซี เป็นโรงงานผลติท่ีมีช่ือเสียง และสง่ออกผ้าแพรจ้วงจําหน่ายไปทัว่ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ  

 ศลิปะการตอ่สู้ของชาวจ้วงมีเอกลกัษณ์โดดเดน่และมีประวตัศิาสตร์ความเป็นมา
ยาวนาน ในสมยัหมงิชาวจ้วงท่ีเมืองกุ้ยซ ี (桂西 Guìxī) เม่ือเดก็อายคุรบสบิขวบจะต้องฝึกมวย
จ้วง  ชาวจ้วงเองก็รักและนิยมฝึกมวยนีเ้ชน่กนั  ทกุๆปี เม่ือวา่งเว้นจากการเก็บเก่ียว ชาวจ้วงจะ
จดัประลองมวยจ้วงขึน้ เพ่ือหาผู้ ท่ีมีความสามารถโดดเดน่ และยกยอ่งให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้ สืบทอด
และสอนมวยจ้วงให้กบัชนรุ่นหลงัตอ่ไป 

 

ชีวิตความเป็นอยู่ 

 บ้านเรือนท่ีอยูอ่าศยัของชาวจ้วงคล้ายคลงึกบัชาวฮัน่  สร้างบ้านในรัว้รอบ สร้างเป็นบ้าน
สองชัน้ ชัน้บนเป็นท่ีอยูอ่าศยั ชัน้ลา่งเป็นคอกเลีย้งสตัว์และเก็บข้าวของ  แตใ่นระยะหลงัการสร้าง
บ้านเร่ิมเปล่ียนแปลง โดยแยกคอกสตัว์ออกจากท่ีพกัอาศยั  

 การแตง่กายของชาวจ้วงแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะพืน้ท่ี ชาวจ้วงฝ่ังภาคตะวนัตกเฉียง
เหนือของมณฑลกวา่งซี  หญิงสงูอายสุวมเสือ้ไมมี่ปก  ผา่อกเฉียงไปทางซ้าย  ปักลวดลายตาม
ชายขอบของแขนเสือ้ ชายเสือ้ คอเสือ้ สวมกางเกงขากว้าง มีผ้าคาดเอวท่ีปักลวดลายสวยงาม 
และนิยมใสเ่คร่ืองประดบัท่ีทําจากเงิน สว่นชาวจ้วงฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต้ของกวา่งซ ี แถบเมืองหลง
โจว (龙州 Lónɡzhōu) ผิงเสียง (凭祥 Pínɡxiánɡ) หญิงสวมเสือ้สีดําไมมี่ปก ผา่อกเฉียงลง
ทางซ้าย คลมุด้วยผ้าผืนส่ีเหล่ียมสีดํา สวมกางเกงขายาวและกว้าง สีดํา สว่นชายสวมเสือ้คอจีน
เหมือนอยา่งชาวฮัน่  ผ้าท่ีใช้ตดัเย็บทอด้วยฝีมือชาวจ้วงเอง  แตปั่จจบุนัมีผ้าทอด้วยเคร่ืองจกัร
แล้ว  แตเ่ดมิชาวจ้วงนิยมหกัฟันสองสามซ่ีแล้วเสริมด้วยฟันทอง นอกจากนีย้งันิยมสกัลวดลาย
ตามร่างกาย แตปั่จจบุนัไมสู่้ นิยมนกั 

 ด้านอาหารการกิน  ชาวจ้วงชอบกินอาหารจําพวกของหมกัดอง  ปลาดบิเป็นอาหารเมนู
โปรดของชาวจ้วง อาหารหลกัคือข้าวเจ้า และข้าวโพด ในเทศกาลสําคญัใช้แป้งท่ีโมจ่ากข้าวเจ้า
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ทําอาหารหลายประเภท  หญิงชาวจ้วงนิยมเคีย้วหมากให้ฟันดํา เพราะเช่ือวา่เป็นความงามและ
แข็งแรง  ในงานแตง่งาน สนิสอดท่ีขาดมิได้เลยคือ “หมาก”   

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ เทศกาลสาํคัญ  
 

การแตง่งานของชาวจ้วงแตเ่ดมิพอ่แมเ่ป็นผู้จดัการให้ แตก่่อนการแตง่งานหนุ่มสาว
สามารถเลือกคูค่นรักได้โดยอิสระ  ยดึถือการมีสามีภรรยาคนเดียว หลงัพิธีแตง่งานฝ่ายหญิง
กลบัไปอยูบ้่านเดมิของตน ไมย้่ายเข้าบ้านฝ่ายชาย จนถึงเทศกาลสําคญัหรือฤดกูารทํานาและฤดู
เก็บเก่ียวจงึจะย้ายมาอยูบ้่านสามีเพ่ือชว่ยบ้านสามีทํางาน ทําให้ฝ่ายหญิงมีความเป็นอิสระมาก 
ซึง่อาจกินเวลานานสามถึงห้าปีก็ได้ ตอ่เม่ือตัง้ครรภ์จงึจะสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกของบ้านฝ่าย
ชายได้อยา่งเตม็ตวั ปัจจบุนัชมุชนจ้วงบางแหง่ยงัคงรักษาธรรมเนียมนีอ้ยู ่  ตอ่มาชาวจ้วงรู้สกึวา่
ไมเ่หมาะสม จงึยกเลกิธรรมเนียมนีไ้ป  โดยให้ฝ่ายหญิงย้ายเข้าบ้านฝ่ายชายหลงัจากแตง่งาน 
ผู้ ฝ่าฝืนมีโทษถึงประหารชีวติเลยทีเดียว    

 ด้านความเช่ือ  ชาวจ้วงนบัถือบรรพบรุุษ และบชูาสรรพเทพตามธรรมชาต ิ เพราะเช่ือวา่
ทกุสรรพสิง่มีเทพประจําอยู ่เช่น  เทพนํา้ เทพต้นไม้  เทพธรณี  เทพภพูาน เทพเตา เทพอาทิตย์  เป็
ต้น หลงัจากสมยัถงัเป็นต้นมาศาสนาพทุธและเตา๋เร่ิมเผยแผเ่ข้าสูช่มุชนชาวจ้วง  ในยคุปัจจบุนั
หมอสอนศาสนาคริสต์เร่ิมเข้าสูช่มุชนชาวจ้วง และได้สร้างโบสถ์คริสต์ขึน้ แตก็่ไมไ่ด้รับความนิยม
จากชาวจ้วงมากนกั ชาวจ้วงยงัคงนบัถือศาสนาพทุธควบคูไ่ปกบัการบชูาบรรพบรุุษและเทพตา่งๆ 
ตามท่ีเคยนบัถือมาแตเ่ดมิ 
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