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คํานํา
ในบริเวณประเทศภูมิภาคลุม่ นํ ้าโขง อันได้ แก่ จีน พม่า เวียดนาม ลาว ไทย และกัมพูชา มีกลุ่
ชาติพนั ธุ์ที่มีอารยธรรม ประวัตศิ าสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและภาษาแตกต่าง
กันเป็ นจํานวนมาก นักปราชญ์ตะวันตก Gorge Condominas and Richard Pottier (1982) กล่าวว่า
บริเวณเอเชียอาคเนย์สว่ นที่เป็ นภาคพื ้นดิน เป็ นบริเวณที่เราจะปฏิเสธไม่ได้ วา่ เป็ นที่ที่มีมนุษย์ตา่ งชาติ
พันธุ์และต่างภาษารวมกันอยูเ่ ป็ นจํานวนมากที่สดุ
และปะปนกันอย่างซับซ้ อนที่สดุ
(อ้ างใน
้
อพยพย้ ายถิ่นฐาน และอยูอ่ าศัยกระจัดกระจาย
สุริยา :2531) กลุม่ ชาติพนั ธุ์เหล่านี ้ ถือกําเนิด ตังรกราก
ทัว่ ไปในบริ เวณประเทศลุม่ นํ ้าโขง มาตังแต่
้ ยงั ไม่มีการแบ่งอาณาเขตเป็ นประเทศต่างๆอย่างในปั จจุบนั
บางกลุม่ มีประวัตศิ าสตร์ ยาวนานมากกว่าชนที่เป็ นเจ้ าของประเทศในปั จจุบนั เสียอีก บางกลุม่ ถูกกลืน
กลายไปกับชนกลุม่ อื่นกระทัง่ สูญหายไป บางกลุม่ อาศัยปะปนกับชนเผ่าต่างๆ เกิดการแต่งงานข้ าม
เผ่าพันธุ์และหลอมรวมกันวิวฒ
ั นาการเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์ใหม่ขึ ้น บางกลุม่ แบ่งแยกอพยพไปตังถิ
้ ่นฐาน
้
่งเรื องมาจนปั จจุบนั บางกลุม่ ก็
อยูท่ ี่อื่น จนต่อมามีอํานาจครอบครองและก่อตังอาณาเขตประเทศและรุ
มีถิ่นกําเนิดและตังถิ
้ ่นฐานอาศัยติดแผ่นดินในบริเวณเดิมมาแต่อดีต ต่อมามีกําลังเข้ มแข็ง มีอํานาจ
ครอบครองชนเผ่าอื่นจนรวบรวมเข้ าเป็ นประเทศ เป็ นต้ น นอกจากนี ้แต่ละกลุม่ ชาติพนั ธุ์มิได้ มีชีวิตอยู่
อย่างโดดเดี่ยว หากแต่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงและติดต่อสัมพันธ์กนั มาโดยตลอด ทังที
้ ่อยูใ่ นฐานะผู้
ถูกครอบครองและเป็ นผู้ครอบครอง หรื อมีความสัมพันธ์ที่เป็ นอิสระต่อกัน แต่มีการถ่ายทอดทาง
้
กษาค้ นคว้ าที่เกี่ยวข้ องกับชนชาติใดใดในปั จจุบนั จึงจําเป็ นต้ อง
วัฒนธรรมซึง่ กันและกัน ดังนันการศึ
ศึกษาต้ นกําเนิดของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ที่มีอารยธรรมเกี่ยวเนื่องกันมาแต่โบราณอย่างขาดเสียมิได้
พื ้นที่ของประเทศจีนที่นบั ว่าเป็ นภูมิภาคลุม่ นํ ้าโขง คือ จีนตอนใต้ อันได้ แก่พื ้นที่ของ มณฑลยูนนาน แล
มณฑลกวางสี บริเวณดังกล่าวนี ้เป็ นพื ้นที่ที่มีชนกลุม่ น้ อยอาศัยอยูห่ นาแน่น หลากหลาย และมีจํานวน
55 ชนเผ่า เฉพาะบริเวณจีนตอนใต้ มีชนกลุม่
มากที่สดุ ประเทศจีนทัว่ ทังประเทศ
้
มีชนกลุม่ น้ อยทังหมด
้
น้ อยอาศัยอยูม่ ากกว่า 30 ชนเผ่า ได้ แก่ (1 )ชนกลุม่ น้ อยเผ่าอาชาง (2)ชนกลุม่ น้ อยเผ่าป๋ าย (3)ชน
กลุม่ น้ อยเผ่าปลัง (4)ชนกลุม่ น้ อยเผ่าปู้อี (5) ชนกลุม่ น้ อยเผ่าไต (6) ชนกลุม่ น้ อยเผ่าเต๋ออ๋าง (7) ชน
กลุม่ น้ อยเผ่าต้ ง (8) ชนกลุม่ น้ อยเผ่าตรุง (9) ชนกลุม่ น้ อยเผ่าเกอลาว (10) ชนกลุม่ น้ อยเผ่าฮานี
(11)ชนกลุม่ น้ อยเผ่าหุย (12) ชนกลุม่ น้ อยเผ่าจีนวั่ (13) ชนกลุม่ น้ อยเผ่าจิง (14) ชนกลุม่ น้ อยเผ่าจิ่งโพ
(15) ชนกลุม่ น้ อยเผ่าลาหู่ (16) ชนกลุม่ น้ อยเผ่าลี่ซู (17) ชนกลุม่ น้ อยเผ่าเหมาหนาน (18) ชนกลุม่ น้ อย
เผ่ามองโกล (19 ) ชนกลุม่ น้ อยเผ่าเหมียว (20 ) ชนกลุม่ น้ อยเผ่ามูห่ ล่าว (21) ชนกลุม่ น้ อยเผ่าน่าซี ( 22)
ชนกลุม่ น้ อยเผ่านู่ (23 ) ชนกลุม่ น้ อยเผ่าผูหมี่ (24) ชนกลุม่ น้ อยเผ่าสุย่ ( 25) ชนกลุม่ น้ อยเผ่าถู่เจีย ( 26)
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ชนกลุม่ น้ อยเผ่าว้ า ( 27) ชนกลุม่ น้ อยเผ่าซีโป๋ ( 28) ชนกลุม่ น้ อยเผ่าเหยา (29 ) ชนกลุม่ น้ อยเผ่าอี๋ (30 )
ชนกลุม่ น้ อยเผ่าทิเบต และ (31) ชนกลุม่ น้ อยเผ่าจ้ วง
ดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นว่า มณฑลยูนนาน (Yunnan) และมณฑลกวางสี(Guangxi) ซึง่ เป็ น
บริเวณรอยต่อของประเทศจีนกับหลายประเทศในภูมิภาคลุม่ นํ ้าโขง การกําหนดสมาชิกประเทศลุม่ นํ ้าโ
ในส่วนของประเทศจีนนัน้ จึงมักจะนับเอาเฉพาะพื ้นที่ตอนใต้ ของจีน โดยเฉพาะในส่วนของมณฑลยูน
นาน และกวางสีเท่านัน้ บริ เวณนี ้จึงนับได้ วา่ เป็ นต้ นสายอารยธรรมสายนํ ้าโขง ชนกลุม่ น้ อยในบริเว
ดังกล่าวนี ้มีมากกว่า 30 ชนเผ่า ที่สาํ คัญชนกลุม่ น้ อยเหล่านี ้มีหลายกลุม่ เป็ นชนเผ่าเดียวกันกับที่มีอยูใ่ น
ประเทศต่างๆในประเทศลุม่ นํ ้าโขง รวมทังประเทศไทยด้
้
วย เช่น เผ่าเหมียว เผ่าว้ า เผ่าลาหู่ เผ่าตรุง เผ่
้
ฐประชาชนจีน (ก่อนปี 1949) ชนกลุม่ น้ อย
ปลัง เผ่าลี่ซู เผ่าฮานี เป็ นต้ น ในช่วงก่อนการก่อตังสาธารณรั
เหล่านี ้ถูกกดขี่ขม่ เหง ทารุณกรรม และขูดรี ดอย่างแสนสาหัสจากชนชันศั
้ กดินาที่เป็ นชาวฮัน่ และชนเผ่าที่
้ ่นฐานตามบริเวณแนวชายแดน
มีอํานาจเหนือกว่า เป็ นเหตุให้ สว่ นใหญ่อพยพย้ ายถิ่นถอยร่นลงมาตังถิ
ของประเทศลุม่ นํ ้าโขง และเนื่องจากชนกลุม่ น้ อยที่อพยพเข้ ามามีฐานะยากจน จึงตกเป็ นเครื่ องมือขอ
นายทุน ในการเป็ นแหล่งปลูกฝิ่ นและผลิตยาเสพติด อันเป็ นปั ญหาใหญ่ของประเทศลุม่ นํ ้าโขงและทัว่ โลก
ส่งผลร้ ายต่อความมัน่ คงของประเทศอย่างหนัก
การศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับประเทศจีนที่ผา่ นมาเป็ นไปด้ วยความยากลําบาก เนื่องจากยังมีผ้ รู ้ ู
ภาษาจีนน้ อย หนทางเดียวที่นกั วิชาการชาวไทยส่วนใหญ่จะกระทําได้ คือ การพึง่ ข้ อมูลที่ได้ จาก
การศึกษาหรื อการบันทึกของชาวตะวันตก แต่หลังจากที่มีการศึกษาค้ นคว้ าและมีผ้ รู ้ ูภาษาจีนมากขึ ้น
กลับพบว่าข้ อมูลต่างๆที่ได้ นนั ้ มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่น้อย นําไปสูก่ ารสรุปผลการวิจยั ที่ไม่
ถูกต้ อง จะเห็นว่าหลังจากประเทศจีนเปิ ดประเทศแล้ ว นานาประเทศสนใจศึกษาขุมคลังความรู้ที่ซอ่ นตัว
อยูใ่ นม่านไม้ ไผ่กนั อย่างกว้ างขวาง แต่ประเทศไทยเพิง่ จะเริ่มหันมาสนใจศึกษา และให้ ความสําคัญใน
การศึกษาองค์ความรู้ด้านจีนศึกษาในระยะ 5- 10 ปี มานี ้เอง แต่ปัญหาใหญ่ของการศึกษาความรู้ด้าน
จีนศึกษาก็คือภาษาจีนนัน่ เอง นักวิชาการไทยที่นอกเหนือจากนักวิชาการด้ านภาษาจีนแล้ ว มีไม่มากนัก
ดังนันข้
้ อความรู้ที่
ที่จะสามารถใช้ ความรู้ภาษาจีนเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาวิจยั และสืบค้ นข้ อมูล
เกี่ยวกับจีนศึกษาไม่วา่ จะเป็ น ประวัตศิ าสตร์ สังคม ศิลปะ วรรณคดี ประเพณี วัฒนธรรม ปรัชญา
ศาสนา เชื ้อชาติ เป็ นต้ น หรื อแม้ กระทัง่ ภาษาจีนเองก็ยงั มีไม่มากเช่นกัน ในขณะที่ความต้ องการศึกษา
มีมากขึ ้นทุกขณะ
นักวิชาการชาวไทยที่มีความรู้ภาษาจีน ต่างทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดข้ อมูลความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนเป็ นภาษาไทยเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ด้านจีนศึกษาให้ กบั วง
การศึกษาของไทยอย่างไม่ลดละ
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ในกระแสความเข้ มแข็งของจีนในเวทีโลก นานาประเทศต่างทุม่ เททุนทรัพย์และกําลังบุคคลเพื่อ
มุง่ ศึกษา สร้ าง และพัฒนาคลังข้ อมูลด้ านจีนศึกษาและถ่ายทอดเป็ นภาษาของตนอย่างไม่หยุดยัง้
เพื่อให้ คนในชาติได้ ทําความรู้จกั และเข้ าใจประเทศจีนมากขึ ้น เป็ นประโยชน์ในการสร้ างปราการเพื่อรุก
และรับต่ออํานาจความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของจีน แต่นกั วิชาการไทยกลับสวนกระแส มุง่
พัฒนาคลังความรู้ข้อมูลต่างๆเป็ นภาษาอังกฤษด้ วยเหตุผลของการมุง่ สูค่ วามเป็ นสากล แต่เมื่อเทียบกับ
ประชาชนชาวไทยแล้ วกลับเป็ นการถ่ายทอดความรู้ในวงแคบเท่านัน้
คนไทยในภาพรวมควรจะได้ รับ
ประโยชน์จากการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั ของคนไทยเองมากกว่านี ้ นักวิชาการไทยควรสร้ างสรรค์ผลงาน
ภาษาไทยเพื่อเพิ่มความรู้ให้ กบั คนในชาติมากกว่านี ้
การทํางานครัง้ นี ้มุง่ สร้ างฐานข้ อมูลในรูปแบบสารานุกรมและเว็บไซต์
เพื่อถ่ายทอดเนื ้อหา
เกี่ยวกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆในบริ เวณจีนตอนใต้ ในฐานะต้ นสายอารยธรรมลุม่ นํ ้าโขง เพื่อใช้ ในการศึกษ
ค้ นคว้ าสาขามนุษยศาสตร์ สงั คมศาสตร์ และเป็ นคลังความรู้ที่สําคัญของวงการการศึกษาด้ านภูมิภาค
ลุม่ นํ ้าโขงที่สําคัญ
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1. 阿昌族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าอาชาง Achang ethnic minority group
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ถิ่นที่อย่ ู
ชาวเผ่าอาชาง อาศัยอยูใ่ นเขตปกครองตนเองชนกลุม่ น้ อยเผ่าไตและชนกลุม่ น้ อยเผ่าจิ่ง
โพ (傣族景颇族自治州 Dǎi Zú Jǐnɡpō Zú Zìzhìzhōu) ในตําบลหล่งชวน (陇川 Lǒnɡ
chuān) ตําบลเหลียงเหอ (梁河 Liánɡhé) เมืองเต๋อหง (德宏 Déhónɡ) มณฑลยูนนานของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี ้ยังมีกระจัดกระจายอยูท่ ี่หมูบ่ ้ านอิ๋งเจียง(盈江 Yínɡ
jiānɡ) ลูซ่ ี (潞西 Lùxī) รุ่ ยลี่(瑞丽 Ruìlì) ป่ าวซาน(保山 Bǎoshān) ของตําบลหลงหลิง
(龙陵 Lónɡlínɡ) และเถิงชง (腾冲 Ténɡchōnɡ) จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5
ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าอาชางมีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น 33,936 คน
ภาษา
ด้ วยเหตุที่บรรพบุรุษชาวอาชางในอดีตมีการอพยพย้ ายถิ่นฐานจากทิศตะวันตกไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ของมณฑลยูนนาน ทําให้ เกิดการผสมผสานกับชนเผ่าต่างๆเป็ นบริ เวณกว้ างมาก
ทําให้ ภาษาของชาวอาชางมีการสัมผัสทางภาษา การยืมใช้ และถ่ายทอดซึง่ กันและกันกับภาษา
ของชนเผ่าต่างๆมาโดยตลอด เป็ นเหตุให้ ภาษาของชาวอาชางค่อนข้ างซับซ้ อน การจัดตระกูล
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ภาษาของภาษาอาชางก็คอ่ นข้ างยุง่ ยากและซับซ้ อนเช่นเดียวกัน พิจารณาจากตระกูลภาษาจะ
เห็นว่า ภาษาอาชางจัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีนทิเบต แขนงภาษาพม่า แต่นกั วิชาการในประเทศจีน
มีแนวคิดในการจัดแบ่งแขนงภาษาอาชางแตกต่างกัน ที่สําคัญมี 3 แนวทาง คือ
1.จัดอยูใ่ นแขนงภาษาพม่า
2.จัดอยูใ่ นแขนงภาษาอี๋
3.จัดเป็ นแขนงภาษาอิสระ คือ แขนงภาษาอาชาง
ประวัตศิ าสตร์
จากบันทึกพงศาวดาร “หยวินหลง” ในสมัยราชวงศ์ชิงเรี ยกชนกลุม่ นี ้ว่า “ชาวเอ๋อชาง” (俄
昌人 Échānɡ rén) ในพงศาวดารบันทึกไว้ วา่ ชาวเอ๋อชางมีหวั หน้ าเผ่าชื่อ จ่าวข่าย (早慨( Zǎo
้
Kǎi) ปกครองเรื่ อยมาจนถึงปลายราชวงศ์หยวน สืบทอดชาวเอ๋อชางรวม 35 รุ่ น จ่าวข่ายตังกฎ
เกี่ยวกับการสืบทอดหัวหน้ าเผ่าโดยการสร้ างตราหัวหน้ าเผ่าเป็ นป้ายเหล็ก เรี ยกว่า เถี่ยอิ ้นเชวี่ยน
“铁印券 Tiě yìn quàn” อันเป็ นการเริ่ มสืบทอดกฎการเลือกหัวหน้ าเผ่าของชาวเอ๋อชาง ซึง่
วิธีการสืบทอดหัวหน้ าเผ่านี ้ก็คือจากพ่อสูล่ กู นัน่ เอง ในยุคนี ้ชาวเอ๋อชางมีความเข้ มแข็งและมัน่ คง
อยูม่ าได้ ประมาณสิบกว่าปี กระทัง่ ศตวรรษที่สบิ ถูกรุกรานและควบคุมจากหวางต้ วนซื่อ(王段氏
W á n ɡ Du à nsh ì)แห่งเมืองต้ าหลี่ ในช่วงนันพ่
้ อค้ าจากต่างเมืองเข้ ามาติดต่อกับชาวเอ๋อชาง
มากมาย และได้ สอนให้ ชาวเอ๋อชางรู้จกั การทํานา และการกสิกรรม ในสมัยราชวงศ์หยวนและหมิง
ก่อตังหมู
้ บ่ ้ านหยวินหลง(云 龙 Y ú nl ó n ɡ) ชาวป๋ ายและชาวฮัน่ ได้ อพยพเข้ ามาอาศัยอยูเ่ ป็ น
จํานวนมาก ชาวเอ๋อชางเดิม จึงได้ ย้ายหนีไปอยูท่ ี่อื่น สายหนึง่ ย้ ายไปที่เมืองเถิงชง (腾冲 Ténɡ
่
chōnɡ) อีกสายหนึง่ กระจัดกระจายอาศัยอยูร่ วมกับชาวป๋ ายและชาวฮัน
ก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน บริเวณที่ชาวอาชางอาศัยอยูส่ ว่ นใหญ่เป็ นสังคม
แบบศักดินา ในขณะเดียวกันระบบเจ้ าของที่ดนิ ก็พฒ
ั นาไม่แพ้ กนั เริ่ มมีการซื ้อขายที่ดนิ การเช่า
ที่ดนิ เกิดขึ ้น ชาวอาชางเริ่ มเช่าที่ดนิ ของชาวไตและชาวฮัน่ ทํามาหากิน ชาวอาชางมีความสามารถ
ในเรื่ องการทํานา การทํายาสูบ การฝี มือ โดยเฉพาะ “มีดอาชาง” เป็ นเครื่ องใช้ ที่ได้ รับความนิยม
มาก นอกจากนี ้การผลิตชาและอ้ อย ก็เป็ นอีกผลผลิตหนึง่ ที่สร้ างเศรษฐกิจให้ ชาวอาชางเป็ นอย่าง
ดี นอกจากนี ้หญิงชาวอาชางยังมีฝีมือด้ านการเย็บปั กถักร้ อยซึง่ นับเป็ นงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียง
ของชาวอาชางเลยทีเดียว
ก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน
รัฐบาลจีนก่อตังตํ
้ าบลหล่งชวนขึ ้นเป็ นเขต
ปกครองตนเองเผ่าอาชาง
หลังจากนันก็
้ เริ่มยกฐานะบริเวณที่มีชาวอาชางอาศัยอยูใ่ ห้ เป็ นเขต
ปกครองตนเองเผ่าอาชาง เหตุการณ์สาํ คัญที่นําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวเผ่าอาชางครัง้
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ยิ่งใหญ่ก็คือการยกเลิกระบบเจ้ าของที่ดนิ และระบบศักดินาที่ดนิ ในปี 1955 และได้ มีการก่อตัง้
โรงงานขนาดเล็กผลิตเหล็กกล้ า เครื่ องมือเกษตร การกลัน่ นํ ้ามัน การทําสบู่ การผลิตนํ ้ามันสน ก
ย้ อมผ้ า รัฐบาลจีนได้ ให้ ความช่วยเหลือด้ านการสาธารณสุข โดยอบรมเจ้ าหน้ าที่ที่จะดูแลเรื่ อง
สาธารณสุขชาวอาชาง และการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาทางการศึกษาให้ ชาว
อาชางได้ มีโอกาสเข้ าศึกษา และรู้หนังสือในโรงเรี ยนของรัฐ จากการสนับสนุนของรัฐบาล
อุตสาหกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์และเป็ นฝี มือชิ ้นเอกของชาวอาชาง ได้ สร้ างชื่อเสียงและรายได้ ให้ กบั
ชาวอาชางเป็ นอย่างมาก
ศิลปวัฒนธรรม
ในด้ านวัฒนธรรมดนตรี และการรื่ นเริงของชาวอาชางก็มีความหลายหลายมาก ไม่วา่ จะ
เป็ นกลอน เพลงร้ องเผ่าอาชาง นิทานตํานานพื ้นบ้ านที่เป็ นวรรณกรรมมุขปาฐะ เช่น ตํานานอิง
ประวัตศิ าสตร์ เรื่ อง《遮帕麻和遮咪麻》Zhēpàmá hé Zhēmīmá “เจ๊ อพ่าหมากับเจ๊ อหมี่
หมา” นิทานกลอนเรื่ อง 《铁匠战龙王》Tiějiɑnɡ zhàn lónɡwánɡ “สงครามช่างเหล็ก
กับจ้ าวมังกร” นิทานพื ้นบ้ านเรื่ อง 《亲堂姊妹》Qīn tánɡ zǐmèi “พี่น้องสองสาว” นิทาน
สัตว์เรื่ อง 《麂子和豹子换工》Jǐzǐ hé bàozi huànɡōnɡ “เลียงผากับเสือดาวแลกงาน”
เรื่ อง 《老熊撕脸皮》Lǎo xiónɡ sī liǎnpí “หมีใหญ่ถอดหน้ ากาก” เป็ นต้ น
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การขับร้ องเพลงของชาวอาชางมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในยามทํางานท่ามกลางธรรมชาติ
หนุ่มสาวชาวอาชางจะร้ องเพลงโต้ ตอบกัน เนื ้อหาเพลงที่ร้องก็จะเกี่ยวกับ ภูเขา แม่นํ ้า ลําธา
ท่วงทํานองบริสทุ ธิ์
แต่พอพลบคําหลั
่ งจากเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานแล้ ว ชาวอาชางกระซิ
กระซาบด้ วยเสียงเพลงแผ่วเบาบอกรักกันและกัน บางครัง้ ร้ องกันเพลินจนโต้ รุ่งเลยก็มี ในคราว
สนุกสนานรื่ นเริงชาวอาชางก็มีเพลงที่เปรี ยบเปรย แฝงความหมายลึกซึ ้ง บ้ างก็เป็ นคติสอนใจ
บ้ างก็เป็ นเรื่ องขบขัน ดนตรี ของชาวอาชางก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชาวอาชางสร้ างเครื่ องดนตรี
ขึ ้นด้ วยฝี มือของชาวอาชางเองเช่น พิณไม้ ไผ่ ปี่ นํ ้าเต้ า พิณสามสาย กลอง ฆ้ องเหล็ก เป็ นต้ น
การเต้ นรํ าระบําของชาวอาชางล้ วนเกี่ยวพันกับธรรมชาติ การเต้ นเลียนแบบท่าทางของลิงเรียกว่า
“ระบําลิง” เป็ นระบําที่นิยมมากในหมูห่ นุ่มสาวชาวอาชาง การรื่ นเริงอีกอย่างของชาวอาชางคือ
กีฬาพื ้นบ้ าน ชาวอาชางชอบการแข่งม้ า ฟั นดาบ ยิงธนู โล้ ชิงช้ า
ชาวอาชางมีฝีมือในด้ านศิลปหัตถกรรมพื ้นบ้ านหลายอย่าง เช่น การปั กผ้ า ทอผ้ า ย้ อม
ผ้ า การปั น้ ภาชนะเคลือบ แกะสลัก เครื่ องเงิน การตีมีด โดยเฉพาะงานแกะสลักของชาวอาชาง
ได้ รับความนิยมนําไปประดับประดาตามสิง่ ปลูกสร้ าง สร้ างบรรยากาศความเป็ นชนเผ่าได้ อย่างมี
เอกลักษณ์ ในขณะเดียวกันก็มีความกลมกลืนและลงตัวอย่างน่าอัศจรรย์
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ชีวิตความเป็ นอย่ ู
ชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละอาหารการกินของชาวอาชางส่วนใหญ่เป็ นของป่ าที่มีอยูต่ าม
ธรรมชาติ เช่น เผือก มัน ผักป่ าต่างๆ เนื ้อสัตว์ และจําพวกอาหารดองก็มี นอกจากนี ้ชาวอาชาง
ชอบเคี ้ยวหมากมาแต่ดงเดิ
ั ้ มแล้ ว ไม่เพียงแต่คนแก่เท่านัน้ เราจะเห็นเด็กหนุม่ สาวชาวอาชางยิ ้ม
เห็นฟั นดําที่เกิดจากการเคี ้ยวหมากแทบทุกคน บ้ านเรื อนของชาวอาชางก่อด้ วยอิฐ มีโครงทําด้ วย
ไม้ สร้ างเป็ นห้ องสี่เหลีย่ มยกพื ้นสูง แบ่งเป็ นสองฝั่ ง ครึ่งหนึง่ เป็ นห้ องนอน อีกครึ่งหนึง่ เป็ นชายคา
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ทําอาหาร ใต้ ถนุ เลี ้ยงหมู ถัดไปไม่ไกลเป็ นคอกวัว ชาวอาชางช่วยกันสร้ างทางสัญจรในหมูบ่ ้ าน
ด้ วยการใช้ หินมาเรี ยงต่อกันเป็ นถนน ชายชาวอาชางเวลาออกจากบ้ านจะพกอาวุธที่ทําขึ ้นเองนัน่
ก็คือ “มีดอาชาง” ชาวอาชางทําไร่ทํานาในป่ าเขา ภาพหนุ่มสาวที่แบกตระกร้ ากลับจากเก็บ
ผลผลิตเป็ นภาพชีวิตประจําวันตามปกติ การจราจรไปในที่ไกลๆ ใช้ ลอ่ เป็ นพาหนะ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
การแต่งกายของชาวอาชางมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ชายสวมกางเกงคล้ ายกับกางเกง
ม่อฮ่อมสีดําแต่ขายาวกว่า ส่วนเสื ้อก็เหมือนกับเสื ้อม่อฮ่อมสีดํา สีขาว หรื อสีนํ ้าเงิน ส่วนผู้หญิงเป็
ชาวอาชางที่ตา่ งพื ้นที่กนั ก็อาจมี
พิเศษมากกว่า คือจะมีชดุ ที่ใส่ในแต่ละเทศกาลต่างๆกันไป
เครื่ องแต่งกายที่แตกต่างผิดเพี ้ยนกันไปบ้ าง หญิงที่แต่งงานแล้ วจะสวมผ้ าถุงยาว สวมเสื ้อรัดรูป
แขนกระบอก ส่วนหญิงที่ยงั ไม่แต่งงานสวมกางเกงม่อฮ่อมคล้ ายของผู้ชาย สวมเสื ้อรัดรูปแขน
กระบอกสีออ่ น หญิงชายชาวอาชางจะมีผ้าโพกหัวที่ประดับประดาไปด้ วยดอกไม้ ป่า สีฉดู ฉาดดู
สวยงามมาก
หนุ่มสาวชาวอาชางพบรักกันอิสระตามงานเทศกาลต่างๆ หลังจากนันพ่
้ อแม่จะเป็ นผู้จดั
งานแต่งงานให้ เดิมทีจะไม่แต่งงานกับคนแซ่เดียวกัน แต่ภายหลังถือเอาแบบอย่างตามชาวฮัน่
และชาวไตแต่งงานกับคนแซ่เดียวกันได้ หญิงหม้ ายสามารถแต่งงานใหม่ได้ แต่ไม่สามารถนํา
ทรัพย์สมบัตขิ องสามีเก่าติดตัวไปได้ รวมทังลู
้ กก็ต้องยอมมอบให้ บ้านสามีเป็ นผู้เลี ้ยงดู คนที่
เสียชีวิตโดยปกติจะฝั ง แต่ถ้าเสียชีวิตแบบไม่ปกติจะจัดพิธีศพโดยการเผา
ชาวอาชางที่เมืองฮู่ลา่ ซา(户腊撒 Hùlàsā) นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท จะมีพิธีทาง
ศาสนาที่มีระยะเวลากําหนดแน่นอนทุกๆปี ส่วนชาวอาชางที่เมืองเหลียงเหอ ยังนับถือผี ทุกๆปี
เมื่อเริ่มฤดูเพาะปลูกและถึงฤดูเก็บเกี่ยวจะมีการไหว้ “เทพธรณี” หรื อ “ผีดนิ ” เป็ นประจําไม่ได้ ขาด
โดยชาวอาชางจะรวมตัวกันที่ท้องนาแล้ วเชือดไก่ เซ่นเหล้ า เพื่อบูชาและอ้ อนวอนให้ เทพธรณีปก
ปั กรักษาคุ้มครอง
นอกจากนี ้ยังได้ รับอิทธิพลของชาวฮัน่
ชาวอาชางจึงเริ่มมีการเซ่นไหว้
บรรพบุรุษตามแบบชาวฮัน่
บ้ านเรื อนของชาวอาชางแบ่งเป็ นโถงกลาง ห้ องนอนอยูด่ ้ านซ้ ายและขวา ห้ องนอนของผู้
อาวุโสของครอบครัวอยูด่ ้ านซ้ าย คนอื่นๆ อยูด่ ้ านขวา ผู้ชายห้ ามเข้ าห้ องผู้หญิงที่แต่งงานแล้ ว ลูก
้
แต่
ชายที่ยงั ไม่แต่งงานสามารถพักห้ องทางทิศตะวันตก ตะวันออก และทิศใต้ 1 หรื อ ชันสองได้
1

การสร้ างบ้ านเรื อนตามคตินิยมของชาวอาชางและชาวจีนคือสร้ างเป็ นเรื อนสี่เหลี่ยมล้ อมรอบพื ้นที่ตรงกลาง เรื อนที่อยูท่ างทิศเหนือถือ

เป็ นเรื อนหลัก หรื อโถงหลัก ส่วนเรื อนด้ านอื่น ๆ เป็ นเรื อนรอง
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ลูกผู้หญิงห้ ามพักชันบน
้
หากมีผ้ ชู ายอยูข่ ้ างล่าง ห้ ามผู้หญิงขึ ้นบนบ้ าน และมีข้อห้ ามผู้หญิงเดิน
ข้ ามเครื่ องมือการเกษตร ถือว่าไม่เป็ นมงคล
หมูบ่ ้ านอาชางทุกปี จะมีงานเทศกาลรื่ นเริงมากมาย เช่น งานวัด งานสงกรานต์ เทศกาล
เผาคบเพลิง เทศกาลรดนํ ้าดอกไม้ เป็ นต้ น ซึง่ ส่วนใหญ่จะฉลองเทศกาลที่วา่ นี ้ร่วมกับชนเผ่
ใกล้ เคียง คือชาวฮัน่ และชาวไต
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2. 白族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าป๋าย

รป
ู 4

Bai ethnic minority group

รป
ู 5

ถิ่นที่อย่ ู
ชนเผ่าป๋ าย เป็ นชนกลุม่ น้ อยที่มีประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมอันยาวนาน อาศัยอยู่
บริ เวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของจีน ที่สาํ คัญคือเขตปกครองตนเองเผ่าป๋ าย(白族自治州 Bái
Zú zìzhìzhōu) เมืองต้ าหลี่(大理 Dàlǐ) มณฑลยูนนาน (云南省 Yúnnánshěnɡ) ได้ แก่
บริ เวณเมืองลีเ่ จียง (丽江 Lìjiānɡ) ปี เ้ จียง(碧江 Bìjiānɡ) ป่ าวซาน(保山 Bǎoshān) หนาน
หัว (南华 Nánhuá) หยวนเจียง (元江 Yuánjiānɡ) คุนหมิง(昆明 Kūnmínɡ) อานหนิง(安宁
Ānnínɡ) และในเขตอําเภอปี เ้ จี๋ย (毕节 Bìjié) ของเมืองกุ้ยโจว (贵州 Guìzhōu) อําเภอเหลี
ยงซาน(凉山 Liánɡshān)ของมณฑลเสฉวน (四川 Sìchuān) อําเภอซางจื๋อ(桑植 Sānɡzhí)
ของมณฑลหูหนาน (湖南 Húnán) ก็มีชนเผ่าป๋ ายอาศัยอยูก่ ระจัดกระจาย จากการสํารวจจํานวน
ประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าป๋ ายมีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น 1,858,063 คน
ด้ วยความที่ชาวป๋ ายอาศัยอยูก่ ระจัดการะจาย
ชาวป๋ ายในแต่ละพื ้นที่มีชื่อเรี ยกทังเรี
้ ยก
ตนเอง และผู้อื่นเรี ยกหลายชื่อ เช่น ชาวฮัน่ เรี ยกว่า เตียนเฝิ น (滇焚 Diānfén) โส่ว (叟 Sǒu)
ช่วนตี (爨氐 Cuàndī) ป๋ ายหมาน (白蛮 Báimán1) ป๋ ายเหริน (白人 Báirén) หมินเจีย(民家
Mínjiā) เป็ นต้ น ชาวเผ่าน่าซีเรี ยกว่า น่าหม่า (那马 Nàmǎ) ชาวลี่ซเู รี ยกว่า เล่อโม่ (勒墨 Lèmò)
1

คําว่า “หมาน” (蛮 mán) เป็ นคําที่ภาษาจีนใช้ เรี ยกชนกลุม่ น้ อยที่อาศัยอยูท่ างตอนใต้ ในสมัยโบราณ
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แม้ แต่คําที่ชาวป๋ ายเรี ยกตนเองก็มีหลายชื่อแตกต่างกันไปตามถิ่นที่อยู่ เช่น เฝิ นจื่อ(焚 子 F é n
zǐ) เฝิ นเอ๋อร์ จื่อ(焚儿子 Fén érzi) ป๋ ายหนี (白尼 Báiní) ป๋ ายหัว่ (白伙 Báihuǒ) ซึง่ มี
ความหมายว่า ชาวเฝิ น หรือชาวป๋ ายนัน่ เอง
ภาษา
ชาวป๋ ายมีภาษาพูดเป็ นของตนเอง เรี ยกชื่อว่า ภาษาป๋ าย เป็ นภาษาในตระกูลภาษาจีนทิเบตที่มีการถกเถียงกันมากถึงการจัดแบ่งสาขา เนื่องจากโครงสร้ างของภาษาป๋ ายยังไม่สามารถ
หาข้ อสรุปที่แน่ชดั ว่าเป็ นโครงสร้ างในสาขาจีนหรื อสาขาทิเบต นับถึงปั จจุบนั นักภาษาศาสตร์ ที่
ศึกษาภาษาตระกูลจีนทิเบตก็ยงั ไม่มีข้อสรุปที่ตรงกันเกี่ยวกับการจัดแบ่งสาขาภาษาป๋ าย บ้ าง
เห็นว่าจัดอยูใ่ นสาขาทิเบตพม่า บ้ างก็วา่ ควรจัดไว้ ในสาขาภาษาฮัน่ และก็มีบางกลุม่ เชื่อว่าไม่
สามารถจัดเข้ ากลุม่ ใดได้ จึงจัดไว้ เป็ นสาขาใหม่เรียกชื่อว่าสาขาประสมระหว่างสาขาทิเบตพม่า
กับภาษาฮัน่ อย่างไรก็ตาม ในหนังสือชื่อ 《白语简志 Bái yǔ Jiǎnzhì》“บันทึกสังเขป
ภาษาป๋ าย” ของนักภาษาศาสตร์ จีนสามท่านชื่อ ฟู่ ม่าวจี สวีหลิน และจ้ าวเหยี่ยนซุน (傅懋勣 Fù
Màojī，徐琳 Xú Lín，赵衍荪 Zhào Yǎnsūn：1984) จัดภาษาป๋ ายเข้ าอยูใ่ นสาขาทิเบต
พม่า ในขณะที่นกั ภาษาศาสตร์ ผ้ ศู กึ ษาภาษาป๋ าย อีกฝ่ ายหนึง่ เช่น James A · Mati – soff ต้ าย
ชิ่งเซี่ย และ หยางอิงซิน(马蒂索夫 Mǎdìsuǒfū，戴庆厦 Dài Qìnɡxià，杨应新 Yánɡ
Yīnɡxīn：1992) ในหนังสือชื่อ 《 民族语文 MínZú Yǔwén 》 ”ภาษาชนเผ่า” ตังแขนง
้
ภาษาใหม่ชื่อว่า แขนงภาษาป๋ าย
ประวัตศิ าสตร์
อารยธรรมของชาวป๋ ายเริ่ มมาตังแต่
้ ยคุ หินใหม่ โดยมีถิ่นกําเนิดที่สามารถยืนยันได้ วา่ มี
้
ายอาศัยอยูใ่ นถํ ้า ถึ
ชาวป๋ ายอาศัยอยูค่ ือบริ เวณเมืองเอ๋อร์ หา่ ย (洱 海 Ĕrh ǎ i) ในยุคนันชาวป๋
สมัยฉินฮัน่ เริ่มมีความสัมพันธ์เป็ นปึ กแผ่นกับประเทศจีน จนถึงคริ สต์ศกั ราช 109 ตรงกับสมัยซีฮนั่
(ฮัน่ ตะวันตก) ได้ อพยพชาวฮัน่ เข้ ามาอาศัยอยูใ่ นบริ เวณดังกล่าวนี ้เป็ นจํานวนมาก และถ่ายทอด
วิทยาการต่างๆให้ กบั ชาวพื ้นเมืองเดิม จนถึงสมัยตงฮัน่ (ฮัน่ ตะวันออก) ดินแดนแห่งนี ้ขึ ้นกับเมือง
้ เป็ นเมืองเหยาโจว (姚州 Yáozhōu)
หย่งชาง(永昌 Yǒnɡchānɡ) ในสมัยถังบริเวณนี ้จัดตังให้
ในปี คริสต์ศกั ราช
จากนันจั
้ ดรวมกับชนกลุม่ น้ อยในบริ เวณเดียวกันเป็ นเขตปกครองแบบทาส
907 แยกออกจากชาวอี๋เป็ นเอกเทศ ในปี คริสต์ศกั ราช 1253 สมัยหยวนจัดแบ่งการปกครอง
ออกเป็ นมณฑล ก่อตังมณฑลทางใต้
้
คือ ยูนนาน มีเมืองชันรองคื
้
อต้ าหลี่และเฮ่อชิ่ง ถึงสมัยหมิง
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ได้ รับการยกฐานะเป็ นจังหวัดต้ าหลี่ และจังหวัดเฮ่อชิ่ง ในสมัยราชวงศ์ชิงก็ยงั คงยึดการปกครอง
ตามสมัยหมิง แต่จดั ให้ มีหวั หน้ าเผ่าปกครองดูแลชนกลุม่ น้ อยในบริเวณนี ้
ก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาวป๋ ายไม่มนั่ คง
นัก โดยเฉพาะยังมีการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิ แบบระบบทาสและระบบศักดินาอยู่ อาชีพหลัก
ของชาวป๋ ายคือการเกษตร อัตราส่วนของชนชันคนรวยที
้
่เป็ นเจ้ าของที่ดนิ กับกับคนจนที่เช่าที่ดนิ
ทํากิน หรื อรับจ้ างทํานาแตกต่างกันถึง 10 ต่อ 90 การเก็บผลผลิตกําไรจากผู้เช่าที่สงู ถึง 5 ถึง 8
เท่า เป็ นเหตุให้ ชาวป๋ ายส่วนใหญ่ยงั มีฐานะยากจน เมื่อเศรษฐกิจภายนอกเริ่มเฟื่ องฟูขึ ้น การ
นําเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศมีมากขึ ้น ในขณะเดียวกันชาวป๋ ายก็สง่ ออกสินค้ าจําพวกดินประสิว
เส้ นไหม ใบชา ชาวป๋ ายจึงเริ่มมีเศรษฐกิจที่ดีและพัฒนาขึ ้นมาเรื่ อยๆ
หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ภายใต้ การนําของพรรคคอมมิวนิสต์จีนปฏิวตั ิ
การปกครองทัว่ ทังประเทศจี
้
น การถือครองที่ดนิ ของชาวป๋ ายที่เมืองต้ าหลี่ รวมทังบริ
้ เวณอื่นๆ ที่มี
มาแต่ดงเดิ
ั ้ มจึงปรับเปลี่ยนมาใช้ ระบบเดียวกันเหมือนกับชนชาวฮัน่ ในปี 1953 แต่ยงั มีพื ้นที่บาง
แห่งที่เจ้ าของที่ดนิ เดิมชาวป๋ ายยังต่อต้ านข้ อบังคับดังกล่าว เช่น บริเวณฮู่สยุ่ (沪水 Hùshuǐ) ลิว่
คู่ (六 库 Li ù k ù) รัฐบาลได้ ใช้ วิธีเจรจาอย่างสันติวธิ ีกระทัง่ ปรับเปลี่ยนมาใช้ ระบบเดียวกันได้
สําเร็จ ส่วนชาวป๋ ายในบริ เวณอื่นๆที่การตังถิ
้ ่นฐานไม่ชดั เจน หรื อมีความกระจัดกระจายมาก แม้
จะไม่ยอมรับการปรับเปลี่ยนการปกครองระบบใหม่ เช่น ที่เมืองปี เ้ จียง (碧江 Bìjiānɡ) ฝูก้ง
(福贡 Fúɡònɡ) แต่ใช้ วิธีการกระจายทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชนส่วนใหญ่ จนกระทัง่ ชน
เผ่าป๋ ายทังหมดยอมรั
้
บการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบรัฐบาลกลางของจีน
และในเดือน
พฤศจิกายน ปี ค.ศ.1956 ได้ ก่อตังเขตปกครองตนเองเผ่
้
าป๋ ายขึ ้นที่เมืองต้ าหลี่ มณฑณยูนนาน
ชาวป๋ ายมีประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมาและพัฒนาการยาวนาน อารยธรรมของชาวป๋ าย
สร้ างคุณประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติอย่างมาก จากการขุดค้ นทางประวัตศิ าสตร์ บริ เวณเมืองชาง
เอ่อร์ (苍洱 Cānɡ’ěr) พบร่องรอยคูคลองและระบบชลประทานของชาวป๋ ายในยุคโบราณ และ
การขุดค้ นทางโบราณคดีในบริ เวณเมืองเจี ้ยนชวน(剑 川 Ji à nchu ā n) พบหลักฐานทางการ
เกษตร การเลี ้ยงสัตว์ของชาวป๋ าย หลักฐานทางโบราณคดีที่พบที่เมืองเอ๋อร์ ห่าย (洱海 Ĕr hǎi)
ยืนยันว่าชาวป๋ ายเริ่ มมีอารยธรรมของเครื่ องใช้ โลหะมาตังแต่
้ สมัยชุนชิวจ้ านกว๋อ และในบริเวณ
เดียวกันนี ้ในยุคสูฮ่ นั่ (蜀汉 Shǔhàn) ชาวป๋ ายรู้จกั การเลี ้ยงสัตว์ตามทุ่งหญ้ า และมีการปลูกข้ าว
แล้ ว ในสมัยถังเริ่ มมีระบบชลประทานเพื่อการเกษตร การทํานาแบบขันบั
้ นไดตามภูเขา มีการนับ
ปฏิทินเป็ นของตนเอง มีการเขียนตําราทางการแพทย์ และตําราดาราศาสตร์ ของตนเองอีกด้ วย
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ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปะของชาวป๋ ายมีเอกลักษณ์เป็ นหนึง่
ศิลปะที่มีชื่อเสียงของชาวป๋ ายคืองานด้ าน
สถาปั ตยกรรม การแกะสลัก และการวาดภาพ เช่น เจดีย์สามองค์ที่วดั ฉงเซิง่ 崇圣寺 Chónɡ
sh è n ɡ s ì ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเมืองต้ าหลี่ เป็ นฝี มือการปลูกสร้ างของชาวป๋ าย มีความสูงถึง 6 เมตร
นับเป็ นประติมากรรมอันลํ ้าเลิศที่ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองต้ าหลี่ และที่เคารพบูชาของชาวป๋ าย
้ ่ยมของชาวป๋ ายอีกที่
ถํ ้าหินที่เมืองเจี ้ยนชวน(剑川 Jiàn chuān) ก็นบั ว่าเป็ นประติมากรรมชันเยี
หนึง่ รูปปั น้ และหินสลักรูปคนราวกับมีชีวิตเหมือนจริง ประติมากรรมลํ ้าค่าอีกแห่งหนึง่ คือที่วดั จ
จู๋ซาน(鸡足山寺院 JīZúshān sìyuàn “วัดเขาตีนไก่”) ที่สร้ างขึ ้นในสมัยหยวน รูปสลักที่
บานประตูหน้ าต่างที่วจิ ิตรงดงาม ล้ วนเกิดจากช่างฝี มือชาวป๋ ายทังสิ
้ ้น
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ศิลปะการเคลือบสีของชาวป๋ ายมีเทคนิควิธีเฉพาะตัว ศิลปะการเคลือบสีเงาสําหรับเครื่ องใช้
และวัสดุตกแต่ง การก่อสร้ างที่เป็ นที่นิยมในสมัยหยวนและหมิงล้ วนนํามาจากมณฑลยูนนาน ซึง่
เกิดจากฝี มือช่างชาวป๋ ายจากเมืองต้ าหลีท่ งสิ
ั ้ ้น ภาพวาดมรดกลํ ้าค่าของจีนน่านเจ้ าที่ถกู ประเท
จักรวรรดินิยมขโมยไป ก็เป็ นภาพจิตกรรมชิ ้นเอกที่วาดโดยช่างฝี มือชาวป๋ ายชื่อ จางซุน่ (张 顺
Zhānɡ Shùn) และหวางเฟิ่ งจง (王奉宗 Wánɡ Fènɡzōnɡ)ในปี ค.ศ.899 ภาพจิตรกรรมนี ้
บรรยายเรื่ องราวเทพนิยายของชาวป๋ ายได้ อย่างวิจิตรงดงาม
วัฒนธรรมด้ านเพลงดนตรี และการร่ายรํ าของชาวป๋ ายมีมาแต่โบราณกาล ที่สาํ คัญคือเพลง
กลอนอันไพเราะที่สืบทอดต่อกันมาที่ชื่อว่า ช่วงซื่อจี ้ (创 世 纪 Chu à n ɡ sh ì j ì “การสร้ าง
ศักราช”) กล่าวถึงการกําเนิดของชาวป๋ าย และการดํารงชีวิตที่สงบสุข ไร้ การกดขี่ทารุณ ไร้ ซงึ่ คน
จนคนรวย ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุข อ้ วนท้ วนสมบูรณ์ บทกลอนที่ถือเป็ นตัวแทนวรรณกรรมของ
ุ (杨奇鲲 Yánɡ Qíkūn)
ชาวป๋ าย เช่น เรื่ อง 《途中》Túzhōnɡ “ระหว่างวิถี” ของ หยางฉีคณ
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เรื่ อง《题大慈寺芍药》Tídàcísì sháoyào “สมุนไพรวัดถีต้าฉือ” และ เรื่ อง《洞云歌》
Dònɡyúnɡē “ลํานําถํ ้าเมฆา” ของหยางอี ้จง (杨义宗 Yánɡ Yìzōnɡ) นับเป็ นวรรณกรรมชิ ้น
เอกที่แต่งโดยกวีชาวป๋ าย
วรรณกรรมประวัตศิ าสตร์ ของชาวป๋ ายเช่น เรื่ อง《张氏国史》Zhānɡshì ɡuóshǐ
“ประวัตชิ าติตระกูลจาง” แต่งในยุคน่านเจ้ า(南 诏 N á nzh à o) 1 ในสมัยที่เป็ นประเทศต้ าหลี่ก็มี
พงศาวดารชื่อ ป๋ ายสื่อ 《白史》Báishǐ “ประวัตปิ ๋ าย” พงศาวดารชื่อ กว๋อสื่อ《国史》Guó
shǐ “ประวัตป
ิ ระเทศ” โดยเฉพาะพงศาวดารป๋ ายมีการบันทึกไว้ ในศิลาจารึกราชวงศ์หมิงด้ วย ใน
สมัยหยวนมีพงศาวดารชาวป๋ าย ชื่อ ป๋ ายกู่ทง 《白古通》Báiɡǔtōnɡ “เจาะอดีตชาวป๋ าย”
ถึงสมัยชิง มีปราชญ์ชาวป๋ ายชื่อ หวางซง (王崧 Wánɡ Sōnɡ) เรี ยบเรี ยงตําราชื่อ 《云南备征
ิ าสตร์ ยนู นาน” นับเป็ นตําราสําหรับผู้
志》Yúnnán bèizhēnɡzhì “เอกสารพิสจู น์ประวัตศ
ศึกษาวิจยั ชนกลุม่ น้ อยในยูนนานเล่มสําคัญ
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
สิง่ ที่เป็ นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึง่ ของชาวป๋ ายคือการแต่งกาย แต่การแต่งกายของชาวป๋ าย
ในแต่ละพื ้นที่มีความแตกต่างกัน อย่างชาวป๋ ายที่อยูท่ ี่เมืองต้ าหลี่ ชายชาวป๋ ายจะโพกหัวด้ วยผ้ าสี
ขาวหรื อนํ ้าเงิน สวมเสื ้อสีขาวปกสีดํา สวมเอี๊ยมทับด้ านนอก สวมกางเกงสีขาว สะพายกระเป๋ าปั
ลายสวยงามจากฝี มือสาวชาวป๋ าย ส่วนสตรี สวมเสื ้อสีขาว และใส่เอี๊ยมสีดําหรื อสีมว่ งปั กลาย
งดงามไว้ ด้านนอก สวมกางเกงขากว้ างสีนํ ้าเงิน ที่เอวรัดด้ วยผ้ าปั กลายดอกไม้ สวมรองเท้ าปั
ลวดลายสวยงาม สวมกําไลโลหะ นิ ้วสวมแหวนอัญมณีสีสวย ใส่ต้ มุ หูเงิน หญิงที่แต่งงานแล้ วจะ
มวยผม สาวที่ยงั ไม่แต่งงานถักเปี ยปล่อยลงด้ านหลัง
เรื่ องอาหารการกินและการเพาะปลูก
ชาวป๋ ายที่อาศัยอยูต่ า่ งพื ้นที่กนั มีการทํามาหากิน
ต่างกัน อย่างเช่น ชาวป๋ ายที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณที่ราบจะปลูกข้ าวเป็ นพืชหลัก ส่วนชาวป๋ ายที่อาศัย
อยูต่ ามภูเขาจะปลูกข้ าวโพดเป็ นหลัก ชาวป๋ ายชอบกินอาหารรสเปรี ย้ ว และเผ็ด นอกจากนี ้ยัง
ชอบกินอาหารประเภทเนื ้อสด อาหารที่ชาวป๋ ายโปรดปรานเป็ นพิเศษคืออาหารคล้ ายๆ กับยําเนื ้อ
สุกๆ ดิบๆ ชาวป๋ ายจะหัน่ เนื ้อเป็ นฝอยๆ คลุกเคล้ ากับขิงซอย กระเทียม นํ ้าส้ มถือเป็ นอาหารเลิศร
ของชาวป๋ ายเลยทีเดียว
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คํานี ้ภาษาจีนอ่านว่า หนานจ้ าว เขียนว่า 南诏 Nánzhào แต่วงการศึกษาภาษาไทยรู้จกั กันในชื่อ น่านเจ้ า หนังสือเล่มนี ้จะใช้ คําว่า

น่านเจ้ า ซึง่ ก็คือคําเดียวกันกับคําว่า หนานเจ้ า ในภาษาจีน
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บ้ านของชาวป๋ ายในแต่ละที่ก็แตกต่างกัน บางที่แบ่งเป็ น 3 ส่วนสําคัญ คือ ส่วนที่พกั อาศัย
ส่วนเลี ้ยงสัตว์ และส่วนที่เป็ นสวน บางที่สร้ างด้ วยอิฐ มุงหลังคากระเบื ้อง แบ่งเป็ นห้ องนอน
ห้ องครัวและคอกสัตว์ ส่วนบ้ านของชาวป๋ ายที่อยูบ่ นภูเขาสร้ างด้ วยไม้ หลังคามุงจาก ห้ องครัวกับ
ห้ องนอนอยูด่ ้ วยกัน ไม่ได้ แยกเหมือนชาวป๋ ายบนพื ้นราบ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
ขนบธรรมเนียมของชาวป๋ ายสืบทอดต่อกันมายาวนาน ชายหญิงชาวป๋ ายรักเดียวใจเดียวมี
ภรรยาและสามีคนเดียว ร่วมสร้ างครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวไหนมีลกู ชายเลี ้ยงดูจนเติบใหญ่ เมื่อ
ลูกชายแต่งงานมีครอบครัวจะแยกย้ ายออกไปตังบ้
้ านเรื อนใหม่อยูต่ า่ งหาก พ่อแม่จะอาศัยอยูก่ บั
ลูกคนเล็ก จึงมักไม่พบการอยูร่ วมกันเป็ นครอบครัวใหญ่ การแต่งงานของชาวป๋ ายจะไม่แต่งงาน
กับคนในสายตระกูลเดียวกันและคนแซ่เดียวกัน การแต่งงานพ่อแม่เป็ นผู้จดั การให้ คนที่ไม่มีลกู
สามารถรับลูกบุญธรรมได้ ลูกบุญธรรมที่รับมาเลี ้ยงจะต้ องเปลี่ยนมาใช้ แซ่เดียวกันกับพ่อแม่ จึง
จะมีสทิ ธิ์สืบทอดมรดกได้
พิธีงานศพของชาวป๋ ายในสมัยหยวนใช้ วิธีการเผา แต่หลังจากสมัยหยวนได้ รับอิทธิพลของ
ชาวฮัน่ ศพของชาวป๋ ายจึงเปลี่ยนมาเป็ นการฝั งแทน พิธีฝังศพชาวป๋ ายถือเป็ นพิธีที่ยงิ่ ใหญ่และ
สําคัญอีกพิธีหนึง่
ชาวป๋ ายดังเดิ
้ มนับถือเทพประจําเผ่า เทพประจําเผ่าบ้ างเป็ นเทพตามธรรมชาติ บ้ างเป็ น
กษัตริย์ที่เคยปกครองเมืองมาก่อน บ้ างเป็ นขุนนางทหารกล้ า จนถึงสมัยถังเมื่อศาสนาพุทธ
เผยแพร่เข้ ามาชาวป๋ ายก็เริ่มนับถือพุทธศาสนา ชาวป๋ ายที่เอ๋อร์ ห่าย(洱海 Ĕrhǎi) เริ่มนับถือ
พุทธศาสนาเป็ นกลุม่ แรก ต่อมาในสมัยหยวนและหมิงพุทธศาสนาได้ กระจายไปทัว่ ดินแดนจีน
ชาวป๋ ายทุกที่จากเดิมที่เคยนับถือลัทธิถือผี เทพชนเผ่า บูชากษัตริย์ขนุ นาง กลับหันมานับถือ
ศาสนาพุทธทังหมด
้
เทศกาลที่สาํ คัญและยิ่งใหญ่ของชาวป๋ ายคือ ซานเยว่เจีย(三 月 街 S ā nyu è ji ē) “ถนน
เดือนสาม” หรื อเรี ยกอีกชื่อว่า กวานอินซือ่ (观 音 市 Gu ā ny ī n sh ì) “เมืองเจ้ าแม่กวนอิม”
เทศกาลนี ้จัดเป็ นประจําทุกวันที่ 15 ถึง 20 ในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยจัดเทศกาลยิ่งใหญ่นี ้ขึ ้น
ที่เชิงเขาเตี่ยนชาง เมืองต้ าหลี่ เดิมทีเป็ นเทศกาลทางพุทธศาสนา แต่ตอ่ มากลายเป็ นเทศกาล
พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนสิง่ ของเครื่ องใช้ ของชาวป๋ าย ในสมัยหมิงและชิงพ่อค้ าจากเสฉวนและ
ทิเบตมุง่ หน้ าสูต่ ้ าหลี่เพื่อค้ าขายในเทศกาลดังกล่าว หลังก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน เทศกาล
นี ้พัฒนามาเป็ นงานประเพณีที่ต้องจัดทุกปี และเป็ นงานพบปะสัมพันธ์แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมของ
ชนกลุม่ น้ อยเผ่าต่างๆ ในละแวกเดียวกัน
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เทศกาลสําคัญและยิ่งใหญ่ไม่แพ้ กนั อีกเทศกาลหนึง่ คือ เทศกาลคบเพลิง(火把节 Huǒbǎ
jié) เทศกาลนี ้จะจัดขึ ้นทุกๆ วันที่ 25 เดือน มิถน
ุ ายนของทุกปี เป็ นเทศกาลเฉลิมฉลองก่อนการ
เก็บเกี่ยวเพื่อสร้ างสิริมงคล อวยพรให้ การเก็บเกี่ยวผลผลิตราบรื่ น ได้ ผลิตผลงดงาม และอยูเ่ ย็น
เป็ นสุข คืนแรกของเทศกาลนี ้ชาวป๋ ายจะจุดคบเพลิงปั กไว้ ที่หน้ าบ้ าน และมีคบเพลิงใหญ่อยูก่ ลาง
หมูบ่ ้ าน ปั กธงแดงและเขียวทัว่ หมูบ่ ้ าน เขียนคําอวยพร คํามงคลติดไว้ ทวั่ ไป หมูบ่ ้ านชาวป๋ ายจะ
ฉลองเทศกาลนี ้เป็ นเวลาหนึง่ สัปดาห์ ในช่วงเทศกาลนี ้จิตใจของชาวป๋ ายเต็มไปด้ วยความสุขและ
ความหวังดัง่ เปลวไฟที่ลกุ โชนส่องสว่างทัว่ ทังหมู
้ บ่ ้ าน
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4. 布朗族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าปลัง Blang ethnic minority group

รป
ู 1

รป
ู 2

ถิ่นที่อย่ ู
ชนกลุม่ น้ อยเผ่าปลัง ภาษาจีนออกเสียงว่า ปู้หล่าง(布朗 Bùlǎnɡ) อาศัยอยูบ่ ริเวณ
ตําบลเหมิงห่าย (勐海 Měnɡhǎi) ตําบลจิ่งหง(景洪 Jǐnɡhónɡ) ของเขตปกครองตนเองเผ่า
ไต(傣族自治州 Dǎi Zú zìzhìzhōu) สิบสองปั นนา(西双版纳 Xīshuānɡbǎnnà) ใน
มณฑลยูนนาน และบริ เวณตําบลซวงเจียง(双江 Shuānɡjiānɡ) ตําบลหย่งเต๋อ (永德 Yǒnɡ
dé) ตําบลหยุน (云县 Yúnxiàn) ตําบลเกิ๋งหม่า (耿马 Gěnɡmǎ) ของเมืองหลินชาง (临沧
Líncānɡ) และบางส่วนอาศัยอยูบ
่ ริ เวณตําบลหลานชาง(澜沧 Láncānɡ) ตําบลโม่เจียง(墨江
Mòjiānɡ) ของเมืองซือเหมา(思茅 Sīmáo) จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนใน
ปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าปลังมีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น 91,882 คน
ชาวปลังเรี ยกตัวเองว่า /plaη331/ แต่ชาวปลังในพื ้นที่ตา่ งๆกันมีชื่อเรี ยกตัวเองหลายชื่อ
เช่น ปลัง(布朗 Bùlǎnɡ) ปั ง(帮 Bānɡ) อาหว่า (阿瓦 Āwǎ) อาราหว่า(阿尔瓦 Ā’ěr wǎ) อี
หว่า (伊瓦 Yīwǎ) หว่า (佤 Wǎ) เวิงก่ง (翁拱 Wēnɡɡǒnɡ) เป็ นต้ น ส่วนชาวฮัน่ เรี ยกชนกลุม่ นี ้
ว่า“ผูหม่าน” (濮满, 蒲满 Púmǎn) ส่วนชาวไตเรี ยกว่า มอญ หรื อ เมิ่ง (孟 Mènɡ) ตามบันทึก
ประวัตศิ าสตร์ ชาวปลังมีถิ่นที่อยูอ่ าศัยที่เมืองหย่งชาง(永昌 Yǒnɡchānɡ) มาแต่โบราณกาลแล้ ว
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ชาวปลังมีจํานวนประชากรมาก พื ้นที่อยูอ่ าศัยกินบริเวณกว้ าง ที่สาํ คัญคือบริ เวณตลอดสายลุม่
แม่นํ ้าหลานชาง(澜沧 Láncānɡ) และบริเวณลุม่ แม่นํ ้านู่(怒江 Nù jiānɡ) มีข้อสันนิษฐานว่า
ชาวผู (濮人 Pú rén) ที่ชาวฮัน่ พูดถึงในบันทึกประวัตศิ าสตร์ นา่ จะเป็ นบรรพบุรุษของชาวปลัง
ซึง่ ก่อร่างสร้ างเมืองอยูภ่ ายใต้ อํานาจการปกครองของซีฮนั่
ในบริเวณมณฑลยูนนาน ได้ แก่
อําเภออี ้โจว (益州 Yìzhōu) ป่ าวซาน(保山 Bǎoshān) ปู้เหวย(不韦 Bùwéi) เป็ นต้ น จนถึงยุค
ั ้ ่นฐานอยูท่ ี่เมืองเจิ ้นคัง (镇
ซีจิ ้น(西晋 Xījìn) ชาวผูจากเมืองหย่งชางได้ อพยพลงไปทางใต้ ตงถิ
康 Zhènkānɡ) เฟิ่ งชิ่ง (凤庆 Fènɡ qìnɡ) หลินชาง (临仓 Líncānɡ) หลังจากสมัยสุยและถัง
มีบนั ทึกพงศาวดารที่กล่าวถึงชาวผู แต่ใช้ อกั ษรแตกต่างกันไป เช่น ผูเหริน(濮人,蒲人 Púrén)
พูจื่อ(扑子 Pūzǐ) ผูจื่อ (朴子 Pūzǐ) พู(扑 Pū) ผูหม่าน(蒲满 Púmǎn) เป็ นต้ น ในยุคนี ้การตัง้
ถิ่นที่อยูอ่ าศัยของชาวปลังกระจัดกระจายกินบริเวณกว้ างมาก จนถึงสมัยถังและซ่ง ชาว “ผู” ถูก
ปกครองโดยเมืองน่านเจ้ า (南诏 Nánzhào) และต้ าหลี่ (大理 Dàlǐ) ถึงสมัยหมิงมีการก่อตัง้
้ ชาวผูดแู ลหัวเมืองถู่จือ(土知 Tǔzhī)
จังหวัดซุน่ หนิง (顺宁 Shùnnínɡ) ทางการได้ แต่งตังให้
ตังแต่
้ บดั นันเป็
้ นต้ นมา ชาวผูที่เดิมอาศัยอยูบ่ ริเวณเมืองน่านเจ้ าในมณฑลยูนนาน ได้ พฒ
ั นา
เรื่ อยมา ซึง่ ปั จจุบนั รู้จกั กันในชื่อ “ชาวปลัง”
ภาษา
ภาษาที่ชาวปลังพูด ชื่อว่า ภาษาปลัง ภาษาจีนเรี ยกภาษาของชาวปลังว่า ปู้หล่าง (布朗
语 Bùlǎnɡyǔ) ตามทรรศนะของนักวิชาการชาวจีน หลี่ต้าวหย่ง เนี่ยซีเจิน และ ชิวเอ้ อเฟิ ง ใน
หนังสือชื่อ 《布朗语简志 Bùlǎnɡyǔ Jiǎnzhì》“บันทึกสังเขปภาษาปู้หล่าง” (李道勇、聂
锡珍、邱鹗锋 Lǐ Dàoyǒnɡ、Niè Xīzhēn、Qiū Èfēnɡ:1986) จัดภาษาปลังเป็ นภาษา
ในตระกูลภาษาใหญ่ Austroasiatic ( 南亚语系 Nányà Yǔxì ภาษาจีนคํานี ้แปลว่า สาย
ตระกูลภาษาเอเชียใต้ ) ตระกูลภาษามอญเขมร (孟高棉语族 Mènɡ Gāomián yǔZú) แขนง
ภาษาปลัง (布朗语支 Bùlǎnɡ Yǔzhī) แต่บางทฤษฎีก็จดั ไว้ เป็ นแขนงภาษาว้ า – เต๋ออ๋าง (佤
德昂语支 Wǎ Dé’ánɡ yǔzhī) มีผ้ พ
ู ดู ภาษานี ้ราว 58,000 คน มีสําเนียงภาษาถิ่นสองถิ่น คือ
ภาษาถิ่นปลัง (布朗方言 Bùlǎnɡ fānɡyán) กับภาษาถิ่นอาระวา(คํานี ้เป็ นคําเรี ยกตามเสียง
อ่านภาษาจีนเขียนว่า 阿尔佤方言 Ã’ěr wǎ fānɡyán ส่วนในเอกสารภาษาอังกฤษเขียนว่า
A'erwa หรื อ Awa) ภาษาถิ่นปลังมีผ้ พู ดู มากกว่าภาษาถิ่นอาระวา กระจายตัวอยูบ่ ริเวณเขต
ปกครองตนเองเผ่าไตสิบสองปั นนา มณฑลยูนนาน (云南西双版纳傣族自治州 Yúnnán Xī
shuānɡbǎnnà Dǎi Zú Zìzhìzhōu) ในเขตพื ้นที่ตําบลปู้หล่างซาน (布朗山 Bùlǎnɡ shān)
ซีติ ้ง(西定 Xīdìnɡ)ปาต๋า(八达 Bādá) ต่าลัว่ (打洛 Dǎluò) อําเภอเหมิงห่าย (勐海 Měnɡhǎ
i)
รวมไปถึงพื ้นที่ของตําบลต้ าเหมิ่งน่ง (大勐弄 Dàměnɡnònɡ) ของอําเภอจิ่งหงด้ วย ส่วน
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ภาษาถิ่นอาระวา กระจายตัวอยูบ่ ริเวณอําเภอหลานชาง ซวงเจียง และเจิ ้นคาง ซึง่ เป็ นพื ้นที่ของ
เขตมณฑลยูนนานเช่นเดียวกัน ภาษาถิ่นทังสองมี
้
ความแตกต่างกันในเรื่ องระบบเสียง และคําศัพท์
เล็กน้ อย แต่โดยภาพรวมแล้ วไม่ตา่ งกันมากนัก ยังคงสื่อสารกันรู้เรื่ อง และด้ วยเหตุที่อยูใ่ กล้ ชิด
กับชาวไต ชาวว้ า ชาวปลังยังสามารถพูดภาษาของชนเผ่าใกล้ เคียงเหล่านี ้ได้ ด้วย
ในหนังสือชื่อ นานาภาษาในเอเชียอาคเนย์ ภาคที่ 1: ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกและ
ภาษาตระกูลจีน-ธิเบต (สุริยา:2531) ให้ ข้อมูลการจัดแบ่งตระกูลภาษาปลังว่า ภาษาปลังหรื อ
ภาษาบลัง หรือภาษาปูลงั เป็ นภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก กลุม่ มอญ-เขมร สาขาปะหล่อง มีผ้ ู
้ ้น 37,200 คน พบในจีน 24,000 คน (พ.ศ. 2533) ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของยูนนาน ในสิบ
พูดทังสิ
สองปั นนา บางส่วนอยูร่ ่วมกับชาวว้ า ผู้พดู ภาษานี ้มักใช้ ภาษาไท ภาษาว้ าหรื อภาษาจีนได้ ด้วย
พบในพม่า 12,000 คน (พ.ศ. 2537) ทางตะวันออกของรัฐฉาน พบในไทย 1,200 คน ในอําเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย และในกรุงเทพฯ อัตราการรู้หนังสือตํ่า อพยพมาจากสิบสองปั นนาโดยเข้ าไป
อยูใ่ นพม่าระยะหนึง่ แล้ วจึงเข้ ามาไทยเมื่อ พ.ศ. 2517 มีสําเนียงท้ องถิ่นอย่างน้ อย 7 สําเนียง คือ
กอนตอย จงมอย สะแตง แพมยอง กอนมาก ปั งโลชิ และกอนกาง
ประวัตศิ าสตร์
ก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีนชาวปลังมีถิ่นที่อยูอ่ าศัยไม่แน่นอนชัดเจน
แต่
สามารถแบ่งคร่าวๆได้ สองบริ เวณคือเขาปลังเหมิ่งห่าย (勐海 Měnɡhǎi)ในสิบสองปั นนา และ
บริเวณพื ้นที่เมืองซีติ ้ง(西定 Xīdìnɡ) ต่อไปยังเขตเมืองปาต๋า(巴达 Bādá) ชาวปลังในเขตเมือง
หลินชาง(临沧 Líncānɡ)และเมืองซือเหมา(思茅 Sīmáo) ได้ รับอิทธิพลจากชาวฮัน่ และชนเผ่า
อื่นที่เจริญกว่า ทําให้ สงั คมปลังในบริ เวณดังกล่าวนี ้พัฒนาไปมากกว่าบริเวณอื่น เข้ าสูร่ ะบบ
สังคมแบบศักดินาเจ้ าของที่ดนิ
ชาวปลังที่สบิ สองปั นนามีระบบการปกครองคล้ ายกับระบอบสังคมนิยมในปั จจุบนั คณะ
ผู้บริ หารหมูบ่ ้ านมาจากกลุม่ คนต่างสายเลือด การผลิตเครื่ องมือ สร้ างบ้ านเรื อน สร้ างคอกสัตว์
จัดเป็ นงานส่วนตัวภายในครอบครัว แต่การครอบครองที่ดนิ มีการจัดแบ่งเป็ นสามระบบคือ ที่ดนิ ที่
เป็ นสมบัตขิ องครอบครัวบรรพบุรุษ ที่ดนิ ที่เป็ นสมบัตขิ องสาธารณะ และที่ดนิ เป็ นของส่วนตัว
ที่ดนิ ที่เป็ นสมบัตขิ องครอบครัวคือสมบัตทิ ี่เป็ นมรดกสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษของตน ภาษาปลัง
เรี ยกว่า “เจี๋ยกุ่น” (戛滚 Jiáɡǔn) หมายถึงสมบัตทิ ี่สร้ างขึ ้นรวบรวมขึ ้นจากบรรพบุรุษ ได้ แก่
ที่ดนิ ที่อยูร่ อบๆบริเวณครอบครัวของตน ไม่วา่ จะเป็ นป่ าไม้ ทุ่งหญ้ า ถือเป็ นสมบัตริ วมของตระกูล
โดยในฤดูเก็บเกี่ยวของแต่ละปี ผู้อาวุโสที่สดุ ในตระกูลจะทําหน้ าที่แบ่งให้ สมาชิกในครอบครัวโดย
ถือเอาการตังครอบครั
้
วใหม่เป็ นเกณฑ์การแบ่ง ผลผลิตที่ทําได้ เป็ นของตนเอง การครอบครอง
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ที่ดนิ ในลักษณะนี ้เป็ นเพียงการถือกรรมสิทธิ์ใช้ ที่ดนิ เท่านัน้ ไม่สามารถซื ้อขายกันได้ ที่ดนิ ใน
บริเวณหมูบ่ ้ านของชาวปลังที่อยูห่ ่างไกลจากหมูบ่ ้ านหรื อจากครอบครัว ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ นี ้
คือกรรมการประจําเผ่า สมาชิกกรรมการประจําเผ่ามีสทิ ธิ์ใช้ ที่ดนิ ดังกล่าว
ต่อมาระบบการถือครองที่ดนิ ของชาวปลังพัฒนาไปอีกขัน้
คือการสามารถถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดนิ เป็ นของตนเองได้ ที่ดนิ ที่เป็ นที่นา ที่อยูอ่ าศัย สวนชา สามารถซื ้อขายเปลี่ยนมือถือ
ครองกรรมสิทธิ์ได้ ผู้มีฐานะรํ่ ารวยสามารถครอบครองที่ดนิ ได้ การเลือกหัวหน้ าหมูบ่ ้ านแล
คณะกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจเหนือกว่าและมีกําลังการผลิตมากกว่า
ซึง่ ในขณะนันคื
้ อชาวไตเป็ นกลุม่ คนที่ยงิ่ ใหญ่กว่าชาวปลังมาก ชาวไตจึงมีอํานาจในการควบคุม
้ ่ามาก ผู้ท่ีมีอํานา
การเก็บภาษี และเกณฑ์แรงงาน แต่ผลผลิตการเกษตรของชาวปลังในขณะนันตํ
ทางเศรษกิจที่เหนือกว่าจึงมีสทิ ธิ์บีบบังคับซื ้อขายผลผลิต จํานองผลผลิต สินเชื่อในราคาที่ตํ่ามาก
ชาวปลังจึงอยูใ่ นสภาพแร้ นแค้ น ยากจนไม่มีทางลืมตาอ้ าปากได้ เลย ซํ ้าร้ ายกว่านันเจ้
้ าหน้ าที่ใ
รัฐบาลกว๋อหมินตัง่ ร่วมกับผู้นําหมูบ่ ้ าน ผู้มีฐานะระดับสูงกดขี่ยํ่ายี ขูดรี ดภาษีซํ ้าซ้ อน ยิ่งทาให้ํ สภ
ชีวิตและสังคมของชาวปลังตกตํ่ายํ่าแย่กว่าเดิ ม พืชหลักที่ชาวปลังผลิตได้ แก ่ ข้ า ว ข้ าวโพ ด พ
ตระกูลถัว่ ชาและสําลี
หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน รัฐบาลมีนโยบายเปลี่ยนแปลงระบบการถือครอง
ที่ดนิ แบบเดิมที่มีเจ้ าของหลักเป็ นผู้ดแู ลเก็บภาษี ขูดรี ดประชาชน โดยจัดให้ ชาวปลังกลับไปใช้
้ ปี 1956 เป็ นต้ น
ระบบการถือครองที่ดนิ แบบเดิมที่เคยมีมาคือการมีกรรมสิทธิ์ในการใช้ ที่ดนิ ตังแต่
มา ภายใต้ ความช่วยเหลือและการปรับเปลี่ยนเรื่ องกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ของรัฐบาล ทําให้ เศรษฐกิจของ
ชาวปลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาระบบชลประทานหมูบ่ ้ าน การพัฒนาระบบการผลิต
ผลผลิตของชาวปลังกลายเป็ นสินค้ าส่งออกที่มีชื่อของจีน นัน่ ก็คือ “ชาผูเอ่อร์ ” (普洱茶 Pǔ’ěr
chá) ระบบการค้ าขายในสังคมชาวปลังก็พฒ
ั นาไปอย่างรวดเร็ว มีการก่อตังบริ
้ ษัทการค้ า ร้ านค้ า
ขึ ้นในชุมชนปลังมากมาย ผลผลิตของชาวปลังก็มีการพัฒนาให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ทนั สมัย มีการ
ก่อตังระบบการสาธารณสุ
้
ข การศึกษา ทําให้ ชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวปลังดีขึ ้น และทัดเทียมกับ
ชนเผ่าอื่น
ศิลปวัฒนธรรม
เมื่อความเป็ นอยูด่ ีขึ ้น
ชาวปลังสามารถพัฒนาความคิดในเรื่ องวัฒนธรรมที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตน ไม่วา่ จะเป็ นศิลปะ วรรณกรรม ชาวปลังมีวรรณกรรมที่เป็ นกลอนมุขปาฐะ
ถ่ายทอดเรื่ องราวอันงดงามสืบทอดต่อกันมาหลายชัว่ อายุคน แต่อย่างไรก็ตาม ด้ วยเหตุที่เคยตก
อยูภ่ ายใต้ การครอบงําของกลุม่ ชนที่ใหญ่กว่าอย่างชาวไต วัฒนธรรมการร้ องรํ าก็ได้ รับอิทธิพลมา
จากวัฒนธรรมของชาวไตไม่น้อย เครื่ องดนตรี ประจําเผ่าคือพิณสามสาย ชาวปลังที่มีภมู ิลาํ เนา

18
แถบภูเขามีความสามารถในการเต้ นรํ าได้ อย่างสนุกสนาน การเต้ นรํ าที่ถือเป็ นเอกลักษณ์อย่าง
หนึง่ ของชาวปลังคือ การรํ ามีด (刀舞 Dāo wǔ) การเต้ นรํ าแสดงถึงความเข้ มแข็งมีพลัง หนุ่ม
สาวชาวปลังชอบเต้ นรํ าแบบล้ อมกันเป็ นวงเรี ยกว่า รําวง (圆圈舞 Yuánquān wǔ) การระบํารํ า
ร้ องของชาวปลังจะจัดขึ ้นในงานเทศกาล หรื อพิธีสาํ คัญๆ เช่น งานแต่งงาน

รป
ู 9

ชีวิตความเป็ นอย่ ู
การแต่งกายของชาวปลังที่อาศัยอยูก่ ระจัดกระจายมีความแตกต่างกันบ้ าง แต่ลกั ษณะ
เด่นคล้ ายๆกันคือ สวมเสื ้อคล้ ายเชิ ้ตแขนสันไม่
้ มีปกและสวมกางเกงขากว้ างสีดํา ใช้ ผ้าดําพัน
ศีรษะ นอกจากนี ้ยังนิยมสักลวดลายตามร่างกาย ส่วนการแต่งกายของสตรี คล้ ายคลึงกับชาวไต
คือสวมเสื ้อแขนกระบอกไม่มีปก นุ่งผ้ าถุงสีแดง สีดาํ หรื อสีเขียว เกล้ าผมแล้ วพันผ้ ารอบศีรษะ
ส่วนชาวปลังที่อาศัยอยูท่ ี่เมืองจิ่งตง(景东 Jǐnɡdōnɡ) ส่วนใหญ่แต่งกายเหมือนชาวฮัน่
อาหารหลักของชาวปลังคือข้ าว ผสมกับข้ าวโพดและอาหารจําพวกถัว่ ต่างๆ รู้จกั ทําเหล้ า
หมักจากข้ าว สตรี ชาวปลังชอบเคี ้ยวหมาก เพราะจะทําให้ ฟันกลายเป็ นสีดําจะถือว่าสวยงามมาก
ชาวปลังก่อสร้ างบ้ านเรื อนด้ วยไม้ ไผ่ แบ่งเป็ นชันบนกั
้
บชันล่
้ าง ชันบนเป็
้
นที่อยูอ่ าศัยและชันล่
้ าง
เป็ นคอกเลี ้ยงสัตว์
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
การแต่งงานของชาวปลังจะแต่งงานกับคนต่างสายตระกูลกัน และมีสามีภรรยาคนเดียว
หนุ่มสาวชาวปลังสามารถพบรักกระทัง่ แต่งงานได้ อย่างอิสระ แต่ก็มีบ้างที่การแต่งงานพ่อแม่เป็ น
ผู้จดั การให้ อย่างเสร็ จสรรพ
้ ่อของลูกยึดสายสกุลตาม
ชาวปลังภูเขายังคงยึดถือสายตระกูลตามสายแม่อยู่ การตังชื
แม่ ทารกแรกเกิดครบสามเดือนจะทําพิธีตงชื
ั ้ ่อ เพศชายกําหนดให้ มีคําว่า 岩 Yán ไว้ หน้ า ส่วน
้ นชื่อลูก จากนันใช้
้ คาํ ที่เป็ นชื่อของแม่
เพศหญิงให้ มีคําว่า 伊 Y ī ไว้ หน้ า พยางค์ตอ่ มาตังเป็
ต่อท้ ายไว้ หลังชื่อใหม่ของลูก
งานศพของชาวปลังในทุกท้ องที่คล้ ายคลึงกัน
เมื่อมีคนตายจะนิมนต์พระมาสวดส่ง
วิญญาณ ครบสามวันจึงเคลื่อนศพไปฝั งยังสุสานที่แบ่งแยกเป็ นส่วนตัวของแต่ละสายตระกูล ผู้ที่
ตายโดยวิธีไม่ปกติ เช่น อุบตั เิ หตุ ถูกฆ่าจะทําพิธีศพโดยการเผา
ชาวปลังในอดีตนับถือศาสนาพุทธ นิกายหินยาน บูชาผีบรรพบุรุษ มีพิธีสําคัญทางศาสนา
เช่น เทศกาลออกพรรษา เทศกาลเข้ าพรรษา เทศกาลตักบาตร เทศกาลก่อกองทราย

20

5. 布依族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าป้อีู (ปเยย
ู ) Bouyei ethnic minority group

รป
ู 10

รป
ู 3

ถิ่นที่อย่ ู
ภาษาจีนเรี ยกชนกลุม่ น้ อยนี ้ว่า ปู้อี (布 依 族 B ù y ī Zú) ในภาษาไทยปรากฏชื่อ
เรี ยกว่า “ปูเยย” ในภาษาอังกฤษปรากฏชื่อเรี ยกว่า Bouyei , Puyi , Buyei , Buyi ส่วนภาษาเขียน
ของชาวปูเยยเรี ยกตัวเองว่า Buxqyaix มีกลุม่ ใหญ่ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยูท่ ี่มณฑลกุ้ยโจว ในเขตปกครอง
ตนเองเฉียนหนาน(黔南 Qiánnán) เฉียนซีหนาน(黔西南 Qiánxīnán) เผ่าปูเยยและเผ่า
เหมียว(布依族苗族自治州 Bùyī Zú Miáo Zú zìzhìzhōu) ในเขตเมืองอานซุน่ (安顺
Ānshùn) และเมืองกุ้ยหยาง(贵阳 Guìyánɡ) นอกจากนี ้ยังมีบางส่วนกระจัดกระจายอาศัยอยู่
ในบริเวณเขตปกครองตนเองเฉียนตงหนาน เผ่าเหมียวและเผ่าต้ ง (黔东南苗族侗族自治州
Qiándōnɡnán Miáo Zú Dònɡ Zú zìzhìzhōu) อําเภอถงเหริ น (铜仁 Tónɡrén) ของ
เมืองจุนอี ้ (遵义市 Zūnyì) อําเภอปี เ้ จี๋ย (毕节 Bìjié)ของเมืองลิว่ ผานสุย่ (六盘水 Liùpá
nshuǐ) และเมืองหลัวผิง (罗平 Luópínɡ) ของมณฑลยูนนาน เมืองหนิงหนาน (宁南 Nínɡná
n) และเมืองฮุย
่ หลี่ (会理 Huìlǐ) ของมณฑลเสฉวน จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5
ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าปูเยยมีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น 2,971,460 คน
ภาษา
yī yǔ

ตามทรรศนะของนักวิชาการจีน ในหนังสือชื่อ จารึกสังเขปภาษาปู้อี《布依语简志 Bù
Jiǎnzhì》ของผู้เขียนชื่อ ยวี่ช่ย
ุ หรง (喻翠容Yù Cuìrónɡ:1980) เรี ยกชื่อภาษาของ
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ชนเผ่านี ้ว่า ปู้อี (布依 Bùyī) จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาจ้ วง-ต้ ง แขนงจ้ วง-ไต เป็ น
ภาษาที่มีความใกล้ ชิดกับภาษาจ้ วงมาก ภาษาจ้ วงสําเนียงเหมือนกันกับภาษาปูเยยที่พดู กันใน
ตําบลวัง่ โม่ (望漠 Wànɡmò) เช่อเฮิง (册亨Cèhēnɡ) ตูซ๋ าน (独山 Dúshān) อานหลง(安龙
Ānlónɡ) และตําบลซิง่ อี ้ (兴义 Xìnɡyì) ด้ วยประวัตศ
ิ าสตร์ อนั ยาวนาน ชาวปูเยยอพยพโยก
ย้ าย และขยายถิ่นที่อยูอ่ าศัยไปมาในเขตประเทศจีนตอนใต้ เมื่อแยกกันอยูเ่ ป็ นเวลานาน ประกอบ
กับอิทธิพลของภาษาของชนเผ่าข้ างเคียงทําให้ ภาษาปูเยยเกิดเป็ นสําเนียงภาษาถิ่นขึ ้น
นัก
ภาษาศาสตร์ จีนได้ แบ่งสําเนียงภาษาถิ่นปูเยยออกเป็ นสามพื ้นที่ หรื อสามถิ่น ดังนี ้
1) ภาษาปเยยถิ
่ นที่หนึ่ง (第一土语区 Dìyī tǔyǔ qū) เรี ยกชื่อว่าภาษาถิ่น
ู
เฉียนหนาน (黔1南qiánnán) พูดครอบคลุมบริเวณพื ้นที่หลายอําเภอ ได้ แก่อําเภอวัง่ หมัว(望谟
Wànɡmó) เช่อเฮิง(册亨Cèhēnɡ) อานหลง(安龙 Ãnlónɡ) เจินเฟิ ง (贞丰Zhēnfēnɡ) ซิง่
ซิง่ เหริน(兴仁Xìnɡrén) หลัวเตี ้ยน(罗甸Luódiàn) ผิงถาง(平塘Pínɡ
อี(兴义Xìnɡyì)
้
tánɡ) ตูซ๋ าน(独山Dúshān) ลี่โป(荔波Lìbō) และส่วนหนึง่ ของอําเภอฮุย
่ สุย่ (惠水Huì
shuǐ)

2) ภาษาปูเยยถิ่นที่สอง (第二土语区Dì èr tǔyǔ qū) เรี ยกชื่อว่าภาษา
ถิ่นเฉียนจง (黔中qián zhōnɡ) พูดครอบคลุมบริเวณพื ้นที่เขตและอําเภอต่างๆดังนี ้ เขตกุ้ย
หยางฮวา(贵阳花 Guìyánɡhuā) อําเภอกุ้ยติ ้ง(贵定 Guìdìnɡ) หลงหลี่ (龙里lónɡlǐ)
อานซุน่ (安顺ānshùn) ผิงป้า (平坝pínɡbà)และบางส่วนของอําเภอฮุ่ยสุย่ (惠水huìshu
ǐ) และฉางซุน
่ (长顺chánɡshùn)
3) ภาษาปเยยถิ
่ นที่สาม (第三土语区Dì sān tǔyǔ qū) เรี ยกชื่อว่าภาษา
ู
ถิ่นเฉียนซี (黔西qiánxī) พูดครอบคลุมบริเวณพื ้นที่ อําเภอต่างๆดังนี ้ เจิ ้นหนิง (镇宁Zhènnín
ɡ)กวานหลิง่ (关岭Guānlǐnɡ)ฉิงหลง (晴隆Qínɡlónɡ) ลิว่ จือ (六枝Liùzhī) ผานเซีย
่น
(盘县Pánxiàn) และสุย
่ เฉิง (水城Shuǐchénɡ)
ประวัตศิ าสตร์
นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อกันว่า ชาวปูเยยสืบเชื ้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวร้ อยเผ่าที่ชื่อว่า
“ป่ ายเยว่”( 百越 Bǎiyuè) ชาวปูเยยมีชื่อเรี ยกตัวเองหลายชื่อแตกต่างกันไปตามท้ องที่ เช่น ปู้อี
(布依 Bùyī) ปู้หย่าอี (布雅伊 Bùyǎyī) ปู้จ้ ง(布仲 Bùzhònɡ) ปู้หราว (布饶 Bùráo) ปู้ม่าน
(布曼 Bùmàn) ในบันทึกสมัยโบราณของจีนมีคําเรี ยกชนกลุม่ นี ้หลายชื่อ เช่น เหลียว (僚 Liáo)
หมาน (蛮 Mán) จ่งเจีย (仲家 Zhònɡjiā) หลี่เหลียว (俚僚 Lǐ Liáo) หมานเหลียว (蛮僚
1

คําว่า เฉียน (黔 Qián ) เป็ นชื่อย่อของมณฑลกุ้ยโจว การแบ่งภาษาถิ่นของภาษาปูเยยตามพื ้นที่นี ้แบ่งเป็ น เฉียนหนาน (黔南 Qiánnán) ก็คือ กุ้ยโจวใต้ เฉียนจง
(黔中 Qián zhōnɡ) ก็คือ กุ้ยโจวกลาง และ เฉียนซี (黔西 Qiánxī) ก็คือ กุ้ยโจวตะวันตก
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Mán Liáo)

อี๋เหลียว(夷僚 Yí Liáo)เป็ นต้ น จากการวิเคราะห์ชื่อเรี ยกชาวปูเยยทังอดี
้ ตและ
ปั จจุบนั รวมทังถิ
้ ่นที่อยูพ่ บว่า ชาวปูเยยมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดร่วมเชื ้อสายกับชาวจ้ วง (壮 族
Zhuànɡ Zú) ตังแต่
้ สมัยเว่ยจิ ้นหนานเป่ ย (魏晋南北 Wèi Jìn Nán Běi) ถึงสมัยถัง รวม
ชาวปูเยยและชาวจ้ วงเป็ นกลุม่ เดียวกันเรียกชื่อว่าหลีเ่ หลียว (俚僚 Lǐ Liáo) หมานเหลียว(蛮
僚 Mán Liáo) และอี๋เหลียว(夷僚 Yí Liáo) หลังยุคห้ าราชวงศ์(五代 Wǔdài) เรี ยกชาวปูเยย
ว่า จ้ งเจีย (仲家 Zhònɡjiā) ในสมัยซ่ง เรี ยกชาวจ้ วงว่า “ถง” (僮 Tónɡ) ซึง่ เป็ นเสียงเดียวกัน
กับคําที่เรียกชาวปูเยย เพียงแต่เขียนต่างกันเท่านัน้ จากนันมาชนเผ่
้
าเดียวกันแต่อยูต่ า่ งถิ่นกันนี ้
ด้ วยเหตุที่แยกออกจากกันเป็ นเวลานาน ทําให้ วฒ
ั นธรรมประเพณีจงึ ต่างฝ่ ายต่างสร้ างเอกลักษณ์
เฉพาะตน กระทัง่ แบ่งออกเป็ นชนกลุม่ น้ อยสองกลุม่ ในที่สดุ นอกจากนี ้ยังมีอีกกระแสหนึง่ เชื่อว่า
ชาวปูเยยสืบเชื ้อสายมาจากบรรพบุรุษชื่อ ป่ ายผู(百濮 Bǎipú) และยังมีบางฝ่ ายเชื่อว่าชาวปูเยย
คือชนชาติเย่หลาง(夜 郎 Y è l á n ɡ) เพราะในปลายสมัยจ้ านกว๋อ ประเทศเย่หลางได้ เข้ ามา
ครอบครองดินแดนที่เป็ นถิ่นที่อยูข่ องชาวปูเยยในปั จจุบนั
การขุดค้ นทางประวัตศิ าสตร์ ในบริเวณถิ่นที่อยูข่ องชาวปูเยยพบไถ จอบ เสียม พลัว่ ที่ทํา
ด้ วยโลหะสําริดและเหล็กที่ใช้ สําหรับการเกษตรและทํานา ซึง่ ตรงกับพงศาวดารประวัตศิ าสตร์
ของจีนที่ชื่อ สือ่ จี《史记》Shǐjì
้
ที่บนั ทึกเอาไว้ เกี่ยวกับปิ่ นปั กผมเหล็กและไถของชาวเย่หลาง
ซึง่ มีลกั ษณะตรงกัน แสดงให้ เห็นว่าชาวปูเยยเป็ นกลุม่ ชนที่ร้ ูจกั การปลูกข้ าวมาแต่โบราณกาล
แล้ ว ในสมัยถัง จักรพรรดิจงหยวนได้ สถาปนาเมืองจีหมี (羁縻 Jīmí) ขึ ้นที่บริเวณถิ่นฐานของ
ชาวปูเยย โดยใช้ ชาติพนั ธุ์ของประชาชนเป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง
ต้ นราชวงศ์หมิงและชิงเกิดระบบหัวหน้ าชนเผ่าขึ ้น หัวหน้ าเผ่ามีกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ในบริ เวณ
ที่ตนปกครอง รวมทังมี
้ สทิ ธิ์ปกครองชาวเมืองในบริเวณของตน ในสมัยนันหั
้ วหน้ าเผ่ากดขี่แรงงาน
และขูดรี ดประชาชน อีกทังยั
้ งมีการใช้ กฎการควบคุมที่ดนิ ต่อชาวปูเยยด้ วย มีการเกณฑ์ประชากร
และทหารเพื่อทํานาเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งให้ รัฐ ต่อมาบริเวณนี ้เปลีย่ นแปลงระบบการถือครองที่ดนิ
มาเป็ นเจ้ าของที่ดนิ ถือกรรมสิทธิ์ ตังแต่
้ ปลายราชวงศ์หมิงจนถึงต้ นราชวงศ์ชิง ระบบเศรษฐกิจ
สังคมของชาวปูเยยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ ้น การครอบครองควบคุมประชาชนและที่ดนิ ของหัวหน้ า
เผ่าเกิดมีการเปลี่ยนแปลง จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ ้น เริ่มมีการเช่าที่นาและการซื ้อขายที่นา
เกิดขึ ้น หัวหน้ าเผ่าที่แต่เดิมเคยเป็ นผู้กมุ อํานาจ เคยเป็ นผู้ควบคุมและขูดรี ดผลผลิตจากประชาชน
ก็เริ่มตกตํ่าและข้ นแค้ นขึ ้นเพราะเก็บผลผลิตจากประชาชนไม่ได้ ในที่สดุ ก็ขายที่ดนิ ที่เคยมีให้ กั
ชาวฮัน่ จนถึงสมัยจักรพรรดิยงเจิ ้งแห่งราชวงศ์ชิงมีนโยบายเอาที่ดนิ กลับมาเป็ นของรัฐ ระบบถือ
ั้
จของชาวปูเยย
กรรมสิทธิ์ที่ดนิ และตัวประชากรของหัวหน้ าเผ่าหมดไป นับแต่นนมาระบบเศรษฐกิ
จึงพัฒนาขึ ้นเรื่ อยๆ
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เศรษฐกิจสังคมของชาวปูเยยเริ่มพัฒนาก้ าวหน้ าขึ ้นมากในสมัยฉินและฮัน่
โดยเฉพาะ
วิวฒ
ั นาการด้ านการเกษตร
อันเป็ นผลมาจากการพัฒนาระบบสังคมแบบศักดินาในสมัยฮัน่
นัน่ เอง ชนเผ่าปูเยยถูกปกครองด้ วยระบบการปกครองแบบประเทศพันธมิตรและระบบหัวหน้ า
เผ่ามาโดยตลอด จนกระทัง่ ถึงปลายราชวงศ์หมิงถึงต้ นราชวงศ์ชิงวิวฒ
ั นาการทางการเกษตรของ
ชาวปูเยยพัฒนาขึ ้นไปอีกขัน้ เช่น จอบเสียมที่เคยใช้ แบบขนาดเล็กและนํ ้าหนักเบากลับเปลี่ยนม
เพิ่มนํ ้าหนักมากขึ ้น ขนาดยาวและใหญ่ขึ ้น การกระเทาะเปลือกข้ าวเดิมใช้ วิธีตํา การนวดข้ าวใช
ไม้ ทบุ พัฒนามาเป็ นการนวดแบบฟาดข้ าว ทําให้ กําลังการผลิตสูงขึ ้น ผลผลิตที่ได้ ก็มีจํานวนมาก
ขึ ้น นอกจากนี ้ชาวปูเยยในพื ้นที่เมืองหลัวเตี ้ยน (罗甸 Luódiàn) อานหลง (安龙 Ānlónɡ) ผิง
ถาง(平塘 Pínɡtánɡ) ยังรู้จกั วิธีการชลประทานโดยใช้ กงั หันวิดนํ ้า เมื่อเทคนิคการทําการเกษต
ก้ าวหน้ า ได้ ผลผลิตดีขึ ้น ชาวบ้ านมีฐานะดีขึ ้น นําไปสูก่ ารเกิดระบบการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิ
ขึ ้น หลังจากปี 1840 สงครามฝิ่ นจบลง ระบบกษัตริย์ครอบคลุมบริเวณเฉียนหนาน(黔南 Qián
nán) ระบบศักดินาในกลุม
่ ชนปูเยยก็คอ่ ยๆล่มสลายไป เกิดเป็ นระบบสังคมกึง่ อาณานิคมกึ่งศักดินา ด้ วยความกดดันของระบบกษัตริ ย์และระบบศักดินานี ้ ทําให้ ชาวปูเยยตกอยูใ่ นภาวะยากจน
ข้ นแค้ น นับตังแต่
้ เริ่ มมีการรวมประเทศ ชาวปูเยยต้ องเผชิญกับความโหดร้ ายของระบบกษัตริย์
ระบบศักดินา และระบบเจ้ าขุนมูลนาย ชีวิตของชาวปูเยยตกอยูใ่ นสภาพผู้ถกู กระทํา ยิง่ ทวีความ
ลําบากอย่างแสนสาหัส ไม่มีสถานภาพและสิทธิใดๆทางการเมือง การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมของชนเผ่าหยุดชะงัก จนถึงปี 1944 กองทัพทหารญี่ปนรุ
ุ่ กราน บริเวณ
หลังจากปี 1945
เฉียนหนานซึง่ เป็ นถิ่นที่อยูข่ องชาวปูเยยส่วนใหญ่ก็ถกู ยํ่ายีฆา่ ล้ างเผ่าพันธุ์
รัฐบาลกว๋อหมินตัง่ มีนโยบายควบคุมและต่อต้ านชนกลุม่ น้ อยอย่างรุนแรง และไม่ยอมรับการมีอยู่
ของชนเผ่าปูเยย
หลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรม
มากมาย ล้ มล้ างระบบศักดินา ล้ มล้ างระบบการปกครองแบบกดขี่ประชาชน และเริ่มมีการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมในแต่ละภาคส่วน ทังในระดั
้
บครัวเรื อนจนถึงระดับตําบลและจังหวัด ด้ วย
นโยบายเกี่ยวกับชนกลุม่ น้ อยของรัฐบาลใหม่นี ้เอง รัฐบาลได้ สถาปนาบริเวณถิ่นที่อยูอ่ าศัยของ
ชาวปูเยยให้ เป็ นเขตปกครองตนเองชนกลุม่ น้ อยเผ่าปูเยยขึ ้นหลายแห่ง ดังนี ้
ปี 1956 ก่อตังเขตปกครองตนเองชนกลุ
้
ม่ น้ อยเผ่าปูเยยและเหมียวที่เมืองเฉียนหนาน (黔
南布依族苗族自治州 Qiánnán Bùyī Zú Miáo Zú zìzhìzhōu)
ปี 1963 ก่อตังอํ
้ าเภอปกครองตนเองชนกลุม่ น้ อยเผ่าปูเยยและเหมียวที่เมืองเจิ ้นหนิง (镇
宁布依族苗族自治县 Zhènnínɡ Bùyī Zú Miáo Zú zìzhìxiàn)
ปี 1982 ได้ ก่อตังเขตปกครองตนเองเผ่
้
าปูเยยขึ ้นที่เฉียนซีหนาน (黔西南布依族自治
州 Qiánxīnán Bùyī Zú zìzhìzhōu) และอําเภอปกครองตนเองชนกลุม
่ น้ อยเผ่าปูเยยและ
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เหมียวเมืองกวานหลิง่ (关岭布依族苗族自治县 Guānlǐnɡ Bùyī Zú Miáo Zú zìzhì
xiàn)
การก่อตังเขตปกครองตนเองชนกลุ
้
ม่ น้ อยตามนโยบายของรัฐที่สนับสนุนการให้ สทิ ธิชนกลุม่
น้ อยมีอํานาจทางการเมืองและอํานาจการปกครองตนเองเกิดขึ ้นอย่างเป็ นรูปธรรม ปั จจุบนั สังคม
ชาวปูเยยเปลีย่ นแปลงไปกว่าเดิมมาก ก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ชนเผ่าปูเยยไม่มี
้
ฐประชาชนจีนชาวปูเยยเริ่ มมีการ
ผลผลิตทางอุตสาหกรรมใดๆเลย แต่หลังการก่อตังสาธารณรั
สร้ างงานอุตสาหกรรมมากมาย เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก เคมี วัสดุก่อสร้ าง พลาสติก หนัง นํ ้าตาล
เหล้ า ยาสูบ การพิมพ์ เครื่ องไฟฟ้า ทอผ้ า การประมง ยาง เป็ นต้ น อุตสาหกรรมการผลิตเหล่านี ้
เกิดขึ ้นจากฝี มือของชาวปูเยยภายใต้ การสนับสนุนของรัฐบาล ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม นอกจาก
จะจําหน่ายและใช้ ภายในประเทศแล้ ว ยังส่งออกขายยังต่างประเทศสร้ างรายได้ และการพัฒนา
ให้ กบั ชาวปูเยยเป็ นอย่างมาก ปั จจุบนั เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื ้นที่อาศัยชาว
เผ่าปูเยย รัฐบาลสนับสนุนการก่อสร้ างระบบจราจรมากมาย เช่น การสร้ างสนามบินที่เมืองกุ้ย
หยาง การสร้ างโรงเรี ยน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยตลอดจนโรงพยาบาลเพื่อส่งเสริมการศึกษาและ
สุขภาพที่ดีของชาวปูเยย
ศิลปวัฒนธรรม
นับร้ อยปี พันปี ที่ผา่ นมา แม้ ชีวิตของชาวปูเยยจะผ่านความทุกข์ยากลําบากมามาก
เพียงใด แต่การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันงดงามของชนเผ่าก็มไิ ด้ ขาดหายหรื อสูญสลายไป
แต่อย่างใด วรรณกรรมมุขปาฐะไม่วา่ จะเป็ น เพลงกลอน นิทาน เทพนิยาย สุภาษิตคําพังเพย
ปริศนาคําทายยังคงสืบทอดมาถึงปั จจุบนั โดยเฉพาะการร้ องเพลงของชาวปูเยยมีเอกลักษณ์ที่
โดดเด่น ที่น่าสนใจอย่างยิง่ ได้ แก่ เพลงโบราณ เพลงเล่าเรื่ อง เพลงรักและการเกี ้ยวพาราสี เพลง
เหล้ า(เพลงที่ร้องรํ าเพื่อเฉลิมฉลองในงานรื่ นเริง) และเพลงงาน (เพลงร้ องในเวลาทํางานจําพวก
เพลงลงนา เพลงเกี่ยวข้ าว) การร้ องเพลงของชาวปูเยยมีหลายแบบ ได้ แก่ การร้ องโต้ ตอบชาย
หญิง การร้ องเพลงหมู่ การร้ องแบบประสานเสียง การร้ องแบบประสานเสียงมีสองแบบคือ การ
ร้ องประสานเสียงเพลงเอก ใช้ ในงานพิธีที่สําคัญๆ เช่น การแต่งงาน งานศพ ท่วงทํานองฟั งดู
อึกทึก โอ่อา่ และศักดิส์ ทิ ธิ์ ส่วนการร้ องประสานเสียงแบบเพลงโท ใช้ ร้องในงานเทศกาลรื่ นเริง
ยามราตรี การร้ องเกี ้ยวพาราสีของหนุ่มสาว ท่วงทํานองนุ่มนวล แผ่วพลิ ้ว แต่แฝงความสดใส
ชวนให้ ลมุ่ หลงอยูใ่ นที การขับร้ องเพลงของชาวปูเยยไม่ได้ ร้องเปล่า แต่มีดนตรี ประกอบสร้ าง
ความไพเราะน่าฟั งอย่างยิ่ง เครื่ องดนตรี ที่ใช้ ได้ แก่ ปี่ พิณวงเดือน ขลุย่ โหม่งเล็ก กลองเหล็ก
สําหรับกลองเหล็กนี ้เป็ นกลองที่ใช้ ในพิธีสาํ คัญๆของชาวปูเยย จะตีกลองนี ้ได้ ในพิธีที่ยงิ่ ใหญ่และ
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สําคัญเท่านัน้ เช่น พิธีแต่งงาน งานศพ และคนธรรมดาไม่สามารถตีกลองนี ้ได้ จะต้ องเป็ นผู้มีวิชา
ในพิธีกรรมต่างๆ ผู้ตีกลองคือพ่อครู หรื อหมอผีที่เป็ นหัวหน้ าหลักในการทําพิธี
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
บ้ านเรื อนของชาวปูเยยสร้ างอยูต่ ามพื ้นที่ราบลุม่ ริมนํ ้า สร้ างเป็ นเรื อนไม้ สองชัน้ ชันบนเป็
้
ที่อยูอ่ าศัย ชันล่
้ างเป็ นที่เลี ้ยงสัตว์หรื อเก็บฟื นหรื อฟาง
การแต่งกายของชาวปูเยยดูเรี ยบง่ายแต่สงู ส่งและสง่างาม ชายชาวปูเยยสวมเสื ้อเชิ ้ตไม่มี
ปก แขนสันหรื
้ อยาว สีฟ้าอ่อน โพกศีรษะเป็ นรูปเหลีย่ ม สตรี สวมเสื ้อแขนยาวไม่มีปก คลุมทับ
ด้ วยเสื ้อกัก๊ กางเกงขายาว หรื อชุดเหมือนเสื ้อกัก๊ ยาวคลุมกางเกงแล้ วคาดเข็มขัดผ้ า โพกศีรษะ
เป็ นทรงเหลี่ยม ในงานพิธีสาํ คัญๆ ประดับประดาเสื ้อผ้ าด้ วยเครื่ องเงิน
ชาวปูเยยยึดถือการมีสามีภรรยาเดียว สามารถแต่งงานในเครื อญาติกนั ได้ เช่น พี่สาว
พ่อแต่งงานกับพี่ชายแม่ได้ แต่ญาติใกล้ ชิดไม่แต่งงานกัน การพบปะเลือกคูข่ องหนุ่มสาวในงาน
เทศกาล หรื อว่างพักจากการทํางานจะมารวมตัวกันร้ องเพลง ฝ่ ายหญิงจะเตรี ยมสร้ อยที่ร้อยเอง
ไว้ ตดิ ตัว เมื่อเจอชายหนุ่มที่ถกู ใจก็จะโยนสร้ อยนันให้
้ หากฝ่ ายชายตกลงก็จะพากันออกไปในป่ า
เขาสองต่อสองที่ไม่ห่างไกลจากกลุม่ แล้ วร้ องเพลงโต้ ตอบกัน แต่ด้วยวัฒนธรรมในสังคมศักดินา
การครองรักจนถึงแต่งงานอยูก่ ินชัว่ ชีวิตของคูร่ ักชาวปูเยยเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างลําบาก เพราะผู้คนให้
ความสําคัญกับฐานะทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจมาก การเลือกคูแ่ ต่งงานต้ องดูฐานะให้
เหมาะสมกันพ่อแม่จงึ จะยอมรับ บางครัง้ การเลือกคูแ่ ต่งงานก็ถกู จัดการโดยพ่อแม่มาตังแต่
้ ลกู ยัง
้ อเป็ นธรรม
ไม่เกิดเลยก็มี หญิงเมื่อแต่งงานแล้ วไม่นิยมย้ ายไปพํานักบ้ านสามี บางท้ องที่ถึงขันถื
เนียมเลยก็มี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
พิธีงานศพของชาวปูเยยในปั จจุบนั ใช้ วธิ ีบรรจุในโลงศพ แล้ วเชิญหมอผีมาทําพิธีเบิกทาง
และมีการเชือดคอวัวเพื่อเซ่นดวงวิญญาณ ชาวปูเยยเรี ยกพิธีนี ้ว่า “ต่ากา” (打嘎 Dǎɡā)
ในช่วงก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ชาวปูเยยนับถือผี เทพยดา และผี
บรรพบุรุษ นอกจากนี ้มีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิค และนับถือพระเยซู
เทศกาลสําคัญถือเอาตามเทศกาลของชาวฮัน่ เช่น ตรุษจีน เทศกาลบะจ่าง เทศกาลไหว้
พระจันทร์ นอกจากนี ้ยังมีเทศกาลประจําเผ่า เช่น วันที่แปดเดือนสี่ (四月八 Sì yuè bā) หรื อ
เรี ยกว่า เทศกาลเทพเจ้ าวัว เทศกาลนี ้ชาวปูเยยจะทําข้ าวหลามหรื อข้ าวต้ มมัดที่ทําด้ วยข้ าว
เหนียวไหว้ บรรพบุรุษและให้ ววั กิน ยังมีอีกเทศกาลหนึง่ ที่ถือเป็ นเทศกาลยิง่ ใหญ่และสําคัญมาก
ของชาวปูเยย คือเทศกาลวันที่หกเดือนหก (六月六 Liù yuè liù) เทศกาลนี ้ชาวปูเยยเรี ยกว่า
เกิ ้งเจียง (更将 Gènɡjiānɡ) เป็ นเทศกาลไหว้ เทพเจ้ าที่ถือเป็ นเทพผู้สร้ างชาวปูเยย
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8. 傣族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าไต Dai ethnic minority group

รป
ู 12

รป
ู 4

ถิ่นที่อย่ ู
ชาวไตอาศัยอยูใ่ นมณฑลยูนนาน(云 南 Y ú nn á n) ในบริ เวณเขตปกครองตนเองเผ่าไต
สิบสองปั นนา (西双版纳 Xīshuānɡbǎnnà) เขตปกครองตนเองเผ่าไตเผ่าจิ่งโพ(景颇族自治
区 Jǐnɡpō Zú zìzhìqū) เมืองเต๋อหง(德宏 Déhónɡ) อําเภอปกครองตนเองเผ่าไต เผ่าว้ า
(傣族佤族自治县 Dǎi Zú Wǎ Zú zìzhìxiàn) เมืองเกิ๋งหม่า(耿马 Gěnɡmǎ) อําเภอ
ปกครองตนเองเผ่าไตเผ่าลาหู่ (傣族拉祜族自治县 Dǎi Zú Lāhù Zú zìzhìxiàn) เมือง
เมิ่งเหลียน(孟连 Mènɡlián) และมีกระจัดกระจายอยูต่ ามเมืองอื่นๆ อีกกว่า 30 เมือง ในมณฑล
ยูนนาน เช่น ซินผิง(新平 Xīnpínɡ) หยวนเจียง(元江 Yuánjiānɡ) จินผิง (金平 Jīnpínɡ)
เป็ นต้ น ชาวไตตังบ้
้ านเรื อนอยูต่ ามบริเวณเขตร้ อนที่ราบหุบเขา จากการสํารวจจํานวนประชากร
ครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าไตมีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น 1,158,989 คน
ภาษา
ภาษาที่ชาวไตพูดเรี ยกว่า “ภาษาไต” ( 傣语 Dǎi yǔ ) ออกเสียงตามอักษรจีนว่า “ไต่”
ตามทรรศนะของนักวิชาการจีน ในหนังสือชื่อ “สังเขปภาษาชาวต้ ง - ไถ” (侗台语族概论 Dònɡ
Tái yǔzú Gàilùn) ของผู้เขียนชื่อ เหลียงหมิ่น และ จางจวินหรู (梁敏，张均如 Liánɡ Mǐ
n，Zhānɡ Jūnrú: 1996) จัดภาษาไตอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต (汉藏语系 Hàn Zànɡ
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yǔxì)

สาขาภาษาจ้ วง-ต้ ง (壮侗语族 Zhuànɡ Dònɡ Yǔzú) แขนงภาษาจ้ วง-ไต (壮傣语支
Zhuànɡ Dǎi yǔzhī) และในกลุม
่ ภาษาไตยังแบ่งออกเป็ น 4 สําเนียงภาษาถิ่นโดยแบ่งตามถิ่น
ที่อยูอ่ าศัย ได้ แก่
(1) ถิ่นเต๋อหง (德宏傣语 Déhónɡ Dǎiyǔ) มีชื่อภาษาถิ่นว่า ไต่น่า (傣那语 Dǎinày
ǔ) มีประชากร 540,000 คน
(2) ถิ่นสิบสองปั นนา (西双版纳傣语 Xīshuānɡbǎnnà Dǎiyǔ) มีชื่อภาษาถิ่นว่า ไต่
เล่อหรื อไตลื ้อ (傣仂语 Dǎilèyǔ) มีประชากร 280,000 คน
(3) ถิ่นหงจิน (红金傣语 Hónɡjīn Dǎiyǔ) มีประชากร 140,000 คน ภาษาไตถิ่นนี ้
ค่อนข้ างซับซ้ อน เนื่องจากภาษาถิ่นของแต่ละอําเภอมีความแตกต่างกันมาก บริเวณที่พดู ภาษาไต
ถิ่นนี ้คือหมูบ่ ้ านชาวไตที่ตงอยู
ั ้ ต่ ามบริเวณลุม่ แม่นํ ้าหยวนเจียง(元江 Yuánjiānɡ) และลุม่ แม่นํ ้าจิ
ซา (金沙江 Jīnshājiānɡ) ภายในภาษาไตกลุม่ นี ้สามารถแบ่งได้ อีก 5 ถิ่นย่อย ได้ แก่ ถิ่นย่อย
หยวนซิน (元新 Yuánxīn) ถิ่นย่อยหยงอู่ (永武 Yǒnɡwǔ) ถิ่นย่อยหม่ากวาน (马关 Mǎɡuān)
ถิ่นย่อยหยวนเจียง (元江 Yuánjiānɡ) และถิ่นย่อยลวี่สือ (绿石 Lǜshí)
(4) ถิ่นจินผิง (金平傣语Jīnpínɡ Dǎiyǔ ) มีชื่อภาษาถิ่นว่า ไต่ตวน (傣端语 Dǎidu
ān yǔ) มีประชากร 10,000 คน โดยประมาณ
ประวัตศิ าสตร์
คนไทหรื อคนไตมีชื่อเรี ยกตัวเองหลายชื่อ เช่น ไต่เล่อ หรื อ ไตลื ้อ (傣仂 Dǎilè) ไต๋หย่า
(傣雅 Dǎiyǎ) ไตเหนือ หรือ ไต่น่า (傣那 Dǎinà) ไต่เปิ ง(傣绷 Dǎibēnɡ) ในสมัยฮัน่ และจิ ้น
เรี ยกชนกลุม่ นี ้ว่าเตียนเยว่ (滇越 Diānyuè) ต่าน (掸 Dǎn) ซ่าน (擅 Shàn) เหลียว (僚 Liáo)
และจิวเหลียว (鸠僚 Jiūliáo) ในสมัยถังและซ่งเรี ยกชนกลุม่ นี ้ว่าจินฉื่อ (金齿 Jīnchǐ1) เฮย
ฉื่อ (黑齿 Hēi chǐ) หมางหมาน(茫蛮 Mánɡmán) ป๋ ายอี(白衣 Bái yī) ชื่อป๋ ายอีนี ้บางตํารา
เขียนด้ วยตัวอักษรต่างๆกัน ออกเสียงต่างกันเล็กน้ อย เช่น ป่ ายอี๋( 百夷 Bǎiyí)ป๋ ายอี(๋ 白夷
B á i y í )โป๋ อี๋ ( 伯 夷 B ó y í )จนถึงสมัยราชวงศ์ชิงเรี ยกชนกลุม
่ นี ้ว่า ป่ ายอี๋(摆 夷 B ǎ iy í)
ภายหลังการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรม รัฐบาลจีนเรี ยกชื่อชนเผ่าไตตามความสมัครใจของชนเผ่าว่า ไต่จู๋
(傣族 DǎiZú) ซึง่ หมายถึงชนเผ่าไตนัน่ เอง

1

ข้ อสังเกต เกี่ยวกับชื่อเรี ยกชาวไตบางชื่อ แปลความหมายตามตัวหนังสือได้ ดงั นี ้ จินฉื่อ (金齿 Jīnchǐ แปลว่าฟั นทอง) เฮยฉื่อ ( 黑齿

Hēichǐแปลว่าฟั นดํา)

ป๋ ายอี(白衣 Báiyīแปลว่าเสื ้อขาว)
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ชนเผ่าไตในดินแดนจีนนี ้มีประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมายาวนานมาก พงศาวดารจีนที่มีบนั ทึก
ถึงชนเผ่าไตเริ่มตังแต่
้ ศตวรรษที่ 1 ในปี ค.ศ. 109 จักรพรรดิฮนั่ อูต่ ี ้บุกเบิกพื ้นที่ทางตะวันตกเฉียง
้ ่นฐานอยู่ คือ บริเวณชายแดน
ใต้ และสร้ างเมืองอี ้โจว(益州 Yìzhōu)ขึ ้นในบริเวณที่ชาวไตตังถิ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเมืองอี ้โจว จนถึงศตวรรษที่ 6 ได้ สร้ างเมืองหย่งชาง(永昌 Yǒnɡchānɡ)
พื ้นที่อาศัยของชนเผ่าไตจัดอยูใ่ นเขตการปกครองของเมืองหย่งชางนี ้เอง ในเวลานันบรรพบุ
้
รุษ
ชาวไตได้ สง่ คณะทูตและคณะนักดนตรี นกั แสดงเพื่อแสดงถวายแด่จกั รพรรดิของราชวงศ์ตงฮัน่ ที่
เมืองหลวงลัว่ หยาง
และได้ รับการยอมรับและการโปรดปรานของจักรพรรดิราชวงศ์ตงฮัน่ เป็ น
้ รับเชิญ
อย่างมาก จนได้ รับพระราชทานรางวัลมากมาย ที่สาํ คัญหัวหน้ าที่นําคณะชาวไตมานันได้
ให้ อยูร่ ับราชการเป็ นนายพลของราชวงศ์ฮนั่ อีกด้ วย ชนเผ่าไตและราชสํานักฮัน่ จึงมีสมั พันธ์อนั ดี
ต่อกันนับแต่นนเรื
ั ้ ่ อยมา
กระทัง่ คริ สต์ศตวรรษที่ 8 ถึง คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ชนเผ่าไตรวมทังชนชาติ
้
ใกล้ เคียงได้ แก่
เผ่าอี๋ (彝族 Yí Zú) เผ่าป๋ าย (白族 Bái Zú) ก่อตังเป็
้ นเขตการปกครองขึ ้นที่ยนู นานน่านเจ้ า
(云南南诏 Yúnnán Nánzhào) ในสมัยหยวนพื ้นที่ชนเผ่าไตอยูใ่ นเขตการปกครองของมณฑล
ยูนนาน ในสมัยนันมี
้ กฎการถือครองที่ดนิ และมีการจัดตังชุ
้ มชนใหม่ขึ ้นหลายแห่ง ที่สําคัญได้ แก่
เมืองเต๋อหง(德宏 Déhónɡ) สิบสองปั นนา (西双版纳 Xīshuānɡbǎnnà) ซึง่ เป็ นพื ้นที่อาศัย
ส่วนใหญ่ของชนชาวไต ถึงสมัยหมิงมีการจัดการให้ ชาวไตถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ทํากิน อันเป็ น
จุดสําคัญในการรวมชนเผ่าไตเข้ ามาอยูใ่ นการปกครองของจีน ในสมัยราชวงศ์ชิงการปกครองชน
เผ่าไตไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก คงยึดถือตามแบบการปกครองของราชวงศ์หมิง แต่มีการยึด
ที่ดนิ ที่มีการพัฒนาแล้ วของชาวไตกลับคืนเป็ นของรัฐ
โดยการส่งขุนนางเข้ าไปในพื ้นที่จดั การ
รวบรวมที่ดนิ ในสมัยกว๋อหมินตัง่ ก่อตังเขตการปกครองในบริ
้
เวณชายแดนของชนเผ่าไต ขูดรี ด
ประชาชน สร้ างความทุกข์ยากให้ กบั ชาวไตเป็ นอย่างมาก
ก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ชาวไตในแต่ละท้ องที่มีสภาพเศรษฐกิจและสังคม
แตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ นการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ระดับชันทางสั
้
งคม การปกครองแบบรี ดนา
ทาเร้ นประชาชน แสดงให้ เห็นถึงวิวฒ
ั นาการของระบบสังคมชาวไตว่าเริ่ มต้ นจากระบบศักดินาที่
มีหวั หน้ าเผ่าปกครองถือกรรมสิทธิ์สงู สุด เปลี่ยนมาเป็ นประชาชนมีสทิ ธิ์ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ
ในบริ เวณจิ่งตง (景东 Jǐnɡdōnɡ) ซินผิง (新平 Xīnpínɡ) หยวนเจียง(元江 Yuánjiānɡ)
ประชาชนชาวไตและชาวฮัน่ อาศัยอยูค่ ละเคล้ ารวมกัน ชาวไตรับอิทธิพลจากชาวฮัน่ มากมายทัง้
ด้ านการอาชีพ การเกษตร วัฒนธรรม เป็ นต้ น โดยเฉพาะวิทยาการด้ านอุตสาหกรรมการผลิต
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาวไตและชาวฮัน่ ในบริเวณนี ้ เริ่ มเข้ าสูร่ ะบบสังคมแบบการถือ
ครองกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ระบบศักดินาและความไม่เสมอภาคในสังคมเกิดขึ ้นอย่างรุนแรง ชาวไต
ถูกกดขี่จากเจ้ าของที่ดนิ ทังในและนอกพื
้
้นที่ ประกอบกับการปกครองของยุคกว๋อหมินตัง่ ส่งผล
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ให้ ชาวไตในบริเวณดังกล่าวทุกข์ยากและลําบากมาก
แต่การพัฒนาเศรษฐกิจของชาวไตที่
เมืองเต๋อหงและสิบสองปั นนากลับช้ ากว่าที่อื่น โดยเฉพาะในเขตสิบสองปั นนา ยังคงดํารงระบบ
การถือครองที่ดนิ แบบมีหวั หน้ าชุมชนอยูอ่ ย่างค่อนข้ างสมบูรณ์
หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีนชาวไตก่อตังเขตปกครองตนเองตามเมื
้
องต่างๆดังนี ้
1. ปี 1953 ก่อตังบริ
้ เวณปกครองตนเองชนเผ่าไตที่สบิ สองปั นนา และในปี 1955 ยกระดับ
เป็ นเขตปกครองตนเองชนเผ่าไตที่สบิ สองปั นนา(西双版纳傣族自治州 Xīshuānɡbǎnnà
Dǎi Zú zìzhìzhōu)
2. ปี 1953 ชุมชนชาวไตที่เมืองเต๋อหงก่อตังเป็
้ นบริเวณปกครองตนเอง และยกฐานะเป็ น
เขตปกครองตนเองเมืองเต๋อหง (德宏傣族景颇族自治州
zìzhìzhōu) ในปี 1956

Déhónɡ Dǎi Zú Jǐnɡpō Zú

3. นับตังแต่
้ ปี 1954 ถึง 1980 ทยอยก่อตังเขตปกครองตนเองเผ่
้
าไต เผ่าลาหู่ เผ่าว้ าที่อําเภอ
เมิ่งเหลียน(孟连傣族拉祜族佤族自治县 Mènɡlián Dǎi Zú Lāhù Zú Wǎ Zú zìzhì
xiàn) อําเภอปกครองตนเองเผ่าไต เผ่าว้ าที่อําเภอเกิ๋งหม่า ( 耿马傣族佤族自治县 Gěnɡmǎ
Dǎi Zú Wǎ Zú zìzhìxiàn) อําเภอปกครองตนเองเผ่าอี๋เผ่าไตอําเภอซินผิง (新平彝族傣
族自治县 Xīnpínɡ Yí Zú Dǎi Zú zìzhìxiàn) และอําเภอปกครองตนเองเผ่าฮานีเผ่าไต
อําเภอหยวนเจียง (元江哈尼族彝族傣族自治县 Yuánjiānɡ Hāní Zú Yí Zú Dǎi
Zú zìzhìxiàn)
นับแต่นนมา
ั ้ ก็ได้ มีการดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการถือครองกรรมสิทธิ์
ที่ดนิ แบบศักดินามาเป็ นแบบสังคมนิยม
ทําให้ ระบบสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ ยิ่งใหญ่และมีความก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ว ระยะเวลา 40 ปี นับตังแต่
้ การก่อตัง้
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นต้ นมา เกิดการพัฒนาในเรื่ องการชลประทาน อันเป็ นพื ้นฐานหลักใน
การพัฒนาการเกษตรของชุมชน รัฐบาลสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเกี่ยวกับเครื่ องจักรกล และ
อาหาร โดยเฉพาะ “ชาผูเอ่อร์ ” (普洱茶 Pǔ’ěr chá) เป็ นชาที่ปลูกโดยชาวไตที่มีชื่อเสียงระบือ
ไกลไปทัว่ โลก มีการทดลองปลูกต้ นยางพาราในเขตสิบสองปั นนาได้ สําเร็จสร้ างความเจริญทาง
เศรษฐกิจและรายได้ ให้ กบั ชาวไตอย่างมหาศาล มีการทําเหมืองแร่ อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ไฟฟ้า เคมี เครื่ องปั น้ ดินเผา หนัง กระดาษ เกลือ ชา อาหารสําเร็ จรูป นํ ้าตาล ยาง โรงงา
อุตสาหกรรมที่น่เู จียง สิบสองปั นนาและเต๋อหงก็ถือเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมระดับแนวหน้ าของ
มณฑลยูนนาน จํานวนการผลิตก็เติบโตขึ ้นมาโดยตลอด และเพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตของ
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ภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลได้ สนับสนุนให้ มีการสร้ างสถานีกําเนิดไฟฟ้าขึ ้นที่สบิ สองปั นนาอีกด้ วย
เมื่อความเจริ ญเข้ ามา การเติบโตทางภาคอุตสาหกรรมรุดหน้ า สิง่ จําเป็ นอีกอย่างหนึง่ คือ
การจราจร รัฐบาลทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อระบบคมนาคมที่สมบูรณ์สดู่ นิ แดนชาวไต ไม่วา่ จะ
้
เป็ นถนนหลวง สนามบิน การศึกษาก็ได้ รับการพัฒนาตามไปด้ วย มีการก่อสร้ างโรงเรี ยนตังแต่
ระดับประถมถึงขันอุ
้ ดมศึกษา โดยใช้ ภาษาไตเป็ นหลัก มีสถานีวิทยุภาษาไต หนังสือเอกสารตํารา
ทังหลายได้
้
รับการแปลเป็ นภาษาไตใช้ อย่างกว้ างขวาง
ก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน
ในถิ่นที่อยูอ่ าศัยของชาวไตที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่
ห่างไกลมีโรคระบาดมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมาลาเรี ยและอหิวาตกโรค ในขณะนันชาวไต
้
ขาดวิทยาการทางการแพทย์และยารักษาโรคที่ทนั สมัย ทําให้ ชาวไตประสบปั ญหาด้ านสุขภาพ
มาก แต่ปัจจุบนั รัฐบาลสนับสนุนให้ ชาวไตพัฒนาวิทยาการทางการแพทย์ และการใช้ ยาที่ทนั สมัย
จนสามารถปราบปรามและป้องกันโรคดังกล่าวได้
มีการก่อสร้ างสถานีอนามัยตามหมูบ่ ้ าน
คุณภาพชีวิตของชาวไตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ ้น ปั จจุบนั ชาวไตจึงเป็ นชนกลุม่ น้ อยที่นบั ว่ามีความ
เป็ นอยูท่ ี่ดี มีฐานะรํ่ ารวยมากๆชนเผ่าหนึง่
ศิลปวัฒนธรรม
ในด้ านศิลปวัฒนธรรม ที่โดดเด่นได้ แก่ การนับปฏิทินแบบชาวไต ซึง่ เริ่ มมีมาตังแต่
้ ปี ค.ศ.
638 มีตําราปฏิทินจันทรคติ มีบนั ทึกพงศาวดารภาษาไตที่จารึกเรื่ องราวทางประวัตศิ าสตร์ ของ
ชนเผ่า เพลง กลอน นิทาน ตํานานมากมาย ชาวไตมีวรรณกรรมขนาดยาวที่จดบันทึกไว้ มากกว่า
ห้ าร้ อยเรื่ อง ถือเป็ นชนเผ่าที่มีอารยธรรมและวิวฒ
ั นาการทางภาษาที่โดดเด่นมากที่สดุ ในบรรดา
ชนกลุม่ น้ อยทังหมดของจี
้
น วรรณกรรมที่โดดเด่นเป็ นเรื่องราวของการกําเนิดพิภพ เช่น เรื่ อง《布
桑盖与瓦桑盖》Bùsānɡɡài yǔ Wǎsānɡɡài “ปู้ซังก้ ายกับหว่าซังก้ าย” เรื่ อง《坤撒》
Kūnsā “คุณซา” ยังมีเรื่ องราวที่เกี่ยวกับบันทึกการทํามาหากิน เช่น เรื่ อง《叭阿拉吾射金
鹿》Bā’ālāwú shè jīnlù “ปาอาลาอูย
๋ ิงกวางทอง” นวนิยายอิงประวัตศิ าสตร์ เรื่ อง《召网
香召网朔》Zhàowǎnɡxiānɡ Zhàowǎnɡshuò “จ้ าววังเซียงจ้ าววังซัว่ ” เรื่ อง《勐卯与景
欠战争史》Měnɡmǎo yǔ Jǐnɡqiàn zhàn zhēnɡshǐ “ประวัตศ
ิ าสตร์ สงครามของเหมิง
หม่าวกับจิ่งเชี่ยน” นวนิยายความรักเช่น 《朗鲸布》Lǎnɡjīnɡbù “หล่างจิงปู้” และเรื่ อง《线
秀》Xiànxiù “เซี่ยนซิว่ ” เรื่ องราวเกี่ยวกับชีวิตชาวไตในสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองเช่น
เรื่ อง 《彩虹》Cǎihónɡ “สายรุ้ง”《流沙河之歌》Liúshāhé zhī ɡē “บทเพลงแห่ง
สายนํ ้าทราย”
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ศิลปะการร่ายรํ าของชาวไตที่มีชื่อเสียงเลือ่ งลืออย่าง “ระบํานกยูง”(孔雀舞 Kǒnɡquè wǔ)
ที่เลียนแบบท่าทางการเคลือ่ นไหว รํ าแพนของนกยูงก็สะท้ อนวัฒนธรรมของชาวไตได้ อย่างชัดเจน
และงดงามเช่นกัน เนื่องจากในบริ เวณสิบสองปั นนา มีนกยูงเป็ นจํานวนมาก ทังที
้ ่เป็ นนกยูงป่ า
และนกยูงเลี ้ยง ชาวไตนับถือนกยูงว่าเป็ นนางพญาแห่งนก และนับถือว่าเป็ นสัตว์ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ประจํา
ชนเผ่า จนกลายมาเป็ นสัญลักษณ์ของชาวไตสิบสองปั นนาอย่างหนึง่ จนได้ รับขนานนามว่า
“ดินแดนแห่งนกยูง”
หูหลูเซียว(葫芦箫 húluxiāo) หรื อ หูหลูซือ (葫芦丝 húlusī) คือ ขลุย่ นํ ้าเต้ า เป็
เครื่ องดนตรี ประเภทเป่ าชนิดหนึง่ ที่เป็ นเอกลักษณ์อนั โดดเด่นของชาวไต ด้ วยเสียงที่หวานใส และ
กังวาน ราวกับจะบอกให้ ร้ ูวา่ เป็ นเสียงจากกลุม่ ชนที่มีจิตใจซื่อตรง งดงามและบริสทุ ธิ์ของผู้คนเผ่า
ไต หากมีโอกาสเดินทางไปที่มณฑลยูนนานอันเป็ นถิ่นที่อยูข่ องชาวไต ก็จะได้ ยินเสียงขลุย่ นํ ้าเต้ าอ
อวนไปทัว่ ทุกมุมเมือง นอกจากจะเป็ นเครื่ องดนตรี ประจําเผ่ากลุม่ น้ อยชาวไตในสิบสองปั นนาแล้ ว
ด้ วยความไพเราะของขลุย่ นํ ้าเต้ า และความใกล้ ชิดกันของกลุม่ ชนเผ่าต่างๆ ทําให้ มีการถ่ายเททา
วัฒนธรรมกันมาตลอด ขลุย่ นํ ้าเต้ า จึงได้ รับความนิยมชมชอบของชนเผ่ากลุม่ น้ อยแถบภา
ตะวันตกเฉียงใต้ ของจีนอีกหลายกลุม่ เช่น ชาวเผ่าอาชาง ชาวเผ่าว้ า และชาวเผ่าจิ่งโพด้ วย
มีเรื่ องเล่าของชาวไต เกี่ยวกับตํานานของขลุย่ นํ ้าเต้ าว่า
“นานมาแล้ว เกิ ดเหตุนํ้าป่ าทะลักไหลบ่า เด็กหนุ่มชาวไตคนหนึ่งเกาะนํ้าเต้าลอยคอฝ่ าคลื
ยักษ์ ไปช่วยคนรักของตน ความรักอันบริ สทุ ธิ์ ยงั ความประทับใจกับเทพคีตา จึ งบันดาลให้พายุนํ้าป่
สงบลง หมู่ผกาเบ่งบาน นกยงรํ
ู าแพน อวยพรอันประเสริ ฐแด่คู่รกั ทัง้ สอง นับแต่นนั้ มา นํ้าเต้าจึ งสื
ทอดในเชือ้ สายชาวไตเรื ่อยมา”

รป
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นอกจากนี ้งานฝี มือด้ านการแกะสลัก การวาดภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็สะท้ อนวิถีชีวิต
ชาวไตได้ อย่างงดงาม ด้ านสถาปั ตยกรรมแพไม้ ไผ่ที่ลอ่ งลอยไปตามสายนํ ้า ก็เป็ นสถาปั ตยกรรมที
ลอยไปอวดโฉมให้ ชนเผ่าอื่นชื่นชมความงดงามและภูมปิ ั ญญาของชนเผ่าไตตังแต่
้ อดีตจนปั จจุบนั
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
การแต่งกายของชาวไตคือ ชายสวมเสื ้อผ่าอกไม่มีปกแขนยาวหรื อสัน้ สวมกางเกงขากว้ าง
ฤดูหนาวคลุมทับด้ วยผ้ าสักหลาด พันศีรษะด้ วยผ้ าขาวหรื อเขียว นอกจากนี ้ชายชาวไตนิยมสัก
ลวดลายตามร่างกาย เด็กชายเมื่ออายุสบิ เอ็ดสิบสองปี จะเชิญผู้มีอาคมมาสักยันตร์ ตามร่างกาย
ลวดลายที่นิยมสักได้ แก่ ลายจําพวกสัตว์ ดอกไม้ หรื ออักขระภาษาไต เพศหญิงสวมเสื ้อแขน
กระบอก หรื อเสื ้อแขนสัน้ นุง่ ผ้ าถุง ชาวไตที่สบิ สองปั นนาสวมเสื ้อรัดรูปสีขาวหรื อสีลายดอก นุ่ง
ผ้ าถุงสีฉดู ฉาด หญิงชาวไตที่เมืองหมาง(芒市 Mánɡshì) ก่อนแต่งงานจะสวมเสื ้อผ่าอกรัดรูป
แขนสันสี
้ ออ่ น กางเกงทรงยาวขากว้ าง พับทบชายพกที่เอว เมื่อแต่งงานแล้ วเปลีย่ นมาสวมเสื ้อ
แขนกระบอกนุ่งผ้ าถุงสีดํา ด้ วยการแต่งกายที่มีสีสนั ฉูดฉาดเป็ นเอกลักษณ์นี่เอง ชนกลุม่ อื่นมัก
เรี ยกชาวไตว่า ชาวไตเอวดอกไม้ ไตแขนกระบอก เป็ นต้ น
ด้ านอาหารการกินของชาวไต ชาวไตที่เต๋อหงกินข้ าวเจ้ าเป็ นอาหารหลัก ส่วนชาวไตที่สบิ
สองปั นนาชอบกินข้ าวเหนียว ชอบดื่มเหล้ าและกินอาหารรสเผ็ด ชอบกินเนื ้อปลากุ้ง และชอบ
เคี ้ยวหมาก
บ้ านเรื อนของชาวไตสร้ างด้ วยไม้ สองชัน้ ชอบตังบ้
้ านเรื อนอยูบ่ นพื ้นที่ราบลุม่ ริมแม่นํ ้า ส่ว
ชาวไตที่เมืองเต๋อหงนิยมสร้ างบ้ านด้ วยอิฐและดินชันเดี
้ ยว และนิยมสร้ างบ้ านสีห่ ลังในรัว้ เดียวกัน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไตสะท้ อนถึงสังคมแบบศักดินาอย่างชัดเจน การแต่งงาน
จะแต่งกับคนที่มีระดับชันทางสั
้
งคมเท่าเทียมกัน การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิ เป็ นตัวกําหนดระดับ
้ งสามารถมีภรรยาหลายคนได้ ส่วนชาวบ้ านที่ม
ชันสู
้ งตํา่ ทางสังคม ชายชาวไตที่เป็ นชนชันสู
ระดับชันทางสั
้
งคมตํ่าจะมีสามีภรรยาคนเดียว โดยที่บดิ ามีสทิ ธิ์เด็ดขาดในการเลือกคูค่ รองของลูก
สมาชิกในครอบครัวประกอบด้ วย พ่อแม่และลูกชายลูกสาวที่ยงั ไม่แต่งงาน หนุ่มสาวชาวไตมี
อิสระในการเลือกคูค่ รอง โดยที่หนุ่มสาวจะมีโอกาสพบปะกันในเทศกาลสําคัญๆ หรื อตามงาน
ประเพณีตา่ งๆ การพบปะกันเรี ยกว่า “ชวนผู้สาว” เมื่อตกลงแต่งงานกันแล้ ว ชาวไตมีธรรมเนียม
การแต่งลูกเขยเข้ าบ้ าน
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ประเพณีงานศพของชาวไตใช้ วิธีการฝั งศพ สุสานฝั งศพของผู้มีสถานภาพทางสังคมสูงจะ
แยกออกจากผู้มีสถานภาพทางสังคมตํา่ อย่างเคร่งครัด ส่วนศพพระ นักบวชจะทําพิธีศพด้ วยกา
เผา แล้ วเก็บอัฐิบรรจุในเจดีย์กระเบื ้องเก็บไว้ ที่วดั
การนับถือศาสนาและความเชื่อของชาวไตมีความสัมพันธ์สอดคล้ องกับการพัฒนาการของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคม ในอดีตชาวไตบริเวณชายแดนนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ใน
ขณะเดียวกันยังนับถือผีและวิญญาณอันเป็ นการนับถือที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ตามชนบท
ชาวไตสร้ างวัดพุทธน้ อยใหญ่มากมาย โดยเฉพาะที่สบิ สองปั นนา เด็กชายอายุครบเกณฑ์ต้อง
้
งานประเพณี
บวชเณร ชายอายุครบพรรษาบวชต้ องบวชพระ เพื่อเรียนรู้พระธรรม ดังนันเทศกาล
ต่างๆของชาวไตล้ วนมีความเกี่ยวข้ องกับศาสนาพุทธเป็ นส่วนใหญ่
เทศกาลที่สาํ คัญได้ แก่
เทศกาลกวานเหมินเจี๋ย (关门节 Guānménjié) “เทศกาลปิ ดประตู” เทศกาลคายเหมินเจี๋ย(开
门节 Kāimén jié) “เทศกาลเปิ ดประตู” เทศกาลโพสุย
่ เจี๋ย (泼水节 Pōshuǐ jié) “เทศกาล
สงกรานต์” เป็ นต้ น เทศกาลกวานเหมินเจี๋ย คือ เทศกาลเข้ าพรรษา จัดขึ ้นในกลางเดือนมิถนุ ายน
ส่วนเทศกาลคายเหมินเจี๋ย คือ เทศกาลออกพรรษา จัดขึ ้นในกลางเดือนกันยายน นับตังแต่
้
เทศกาลเข้ าพรรษาถึงเทศกาลออกพรรษาเป็ นระยะเวลาสามเดือน ชาวไตจะเข้ าพรรษา ถือศีล
เข้ าวัด ไหว้ พระฟั งธรรม จนออกพรรษาจึงจะกลับมาใช้ ชีวิตตามปกติ เทศกาลสงกรานต์เป็ น
เทศกาลขึ ้นปี ใหม่ของชาวไต ในเทศกาลนี ้ชาวไตจะสรงนํ ้าพระ เล่นสาดนํ ้าสงกรานต ์ แข่งเรื ออย่
สนุกสนาน ถือเป็ นเทศกาลที่มีความสําคัญมากของชาวไต
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9. 德昂族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าเต๋ ออ๋ าง De'ang ethnic minority group

รป
ู 15

รป
ู 16

ถิ่นที่อย่ ู
ในปี ก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ปี ค.ศ. 1949 ชนเผ่าที่อาศัยอยูใ่ นประเทศจีนกลุม่ นี ้
เรี ยกชื่อตัวเองว่า “เปิ ง หลง” (崩龙 Bēnɡlónɡ) จนกระทัง่ ปี ค.ศ.1985 ชนเผ่านี ้เป็ นที่ยอมรับ
จากทางการจีนในชื่อ “เต๋ออ๋าง”( 德昂 Dé’ánɡ ชาวเผ่าเต๋ออ๋างออกเสียงว่า /t’ /a:N/) ตามคํา
เรี ยกร้ องและความเห็นชอบของเจ้ าของชนเผ่าเอง ในประเทศไทยก็มีชนกลุม่ นี ้อาศัยอยู่ โดยได้
อพยพหนีภยั สงครามจากประเทศพม่าเข้ าสูป่ ระเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2511 มารวมกันอยูท่ ี่ชายแดน
ไทย- พม่า บริเวณดอยอ่างขาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปั จจุบนั หมูบ่ ้ านชาวประหล่องอยูใ่ น
พื ้นที่อําเภอฝาง อําเภอเชียงดาว อําเภอแม่อาย จํานวน 10 หมูบ่ ้ าน กลุม่ ที่อพยพเข้ าสูป่ ระเทศ
ไทยนี ้เรียกชื่อตัวเองว่า ดะอัง - ระอัง - ตะอัง (Da - ang , Ra – ang , Ta - ang) ชาวไทใหญ่
เรี ยกชื่อว่า “ปะหล่อง” ชาวไทใหญ่บางกลุม่ เรี ยกว่า คุนลอย(Kunloi แปลว่า คนดอย) ชาวพม่า
เรี ยกชื่อว่า ปะลวง (Palaung) กลุม่ ที่อยูใ่ นประเทศจีนอาศัยอยูอ่ ย่างกระจัดกระจายในมณฑล
ยูนนาน(云南 Yúnnán) ในเขตปกครองตนเองเผ่าไต (傣族 Dǎi Zú) เผ่าจิ่งโพ (景颇族 Jǐnɡ
pō Zú) เมืองเต๋อหง(德宏 Déhónɡ) และในตําบลต่างๆหลายตําบลของเมืองเต๋อหง เช่น
เจิ ้นคัง (镇康 Zhènkānɡ) เกิ๋งหม่า (耿马 Gěnɡmǎ) หย่งเต๋อ (永德 Yǒnɡdé) ป่ าวซาน (保山
B ǎ osh ā n)
หลานชาง (澜 沧 L á n c ā n ɡ) รวมบริเวณที่อยูอ่ าศัยของชนเผ่านี ้กระจาย
ครอบคลุมพื ้นที่กว่า 3 หมื่นตารางกิโลเมตร นับเป็ นชนเผ่าที่มีการตังถิ
้ ่นฐานกระจัดกระจายมาก
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การตังถิ
้ ่นฐานส่วนใหญ่มกั อยูร่ ่วมกับชนเผ่าจิ่งโพ (景颇 Jǐnɡpō Zú) เผ่าว้ า(佤 Wǎ Zú) และ
ชาวฮัน่ (汉 Hàn Zú) จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่า
เต๋ออ๋างมีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น 17,935 คน
ภาษา
ภาษาที่ชนเผ่าเต๋ออ๋างพูด คือ ภาษาเต๋ออ๋าง ภาษาจีนเขียนว่า 德 昂 语 Dé’ánɡ yǔ
ข้ อมูลจากนักวิชาการชาวจีนในหนังสือภาษาจีนชื่อ《 德 昂 语 简 志 Dé’ánɡ yǔ Jiǎnzhì 》
“บันทึกสังเขปภาษาเต๋ออ๋าง” ของผู้เขียนสามคน ชื่อ เฉินเซียงมู่ หวางจิ ้งหลิวและล่ายหย่งเหลียง
(陈相木 Chén Xiànɡmù, 王敬骝 Wánɡ Jìnɡliú, 赖永良 Lài Yǒnɡliánɡ :1986) ให้ ข้อมูล
ว่า นักภาษาศาสตร์ จีนจัดภาษาเต๋ออ๋างอยูใ่ นตระกูลภาษาที่เรี ยกว่า 南亚语系 Nányà Yǔxì
แปลว่า “ตระกูลภาษาเอเชียใต้ ”1 (南亚语系 Nányà Yǔxì) สาขามอญ-เขมร(孟高棉语族 Mènɡ
Gāomián yǔZú) แขนงภาษาว้ า – เต๋ออ๋าง(佤德昂语支 Wǎ Dé’ánɡ yǔzhī) ภาษาที่ใกล้ ชิดที่
พูดอยูใ่ นพื ้นที่ประเทศจีนได้ แก่ ภาษาว้ าและภาษาปลัง เนื่องจากชาวเต๋ออ๋างอาศัยอยูใ่ กล้ ชิดกับ
ชาวไตมาตลอด จึงยืมคําจากภาษาไตมาใช้ เป็ นจํานวนมาก แม้ กระทัง่ ชุมชนชาวเต๋ออ๋างที่อยู่
ใกล้ ชิดหรื อแวดล้ อมกับชาวไตบางกลุม่ ปั จจุบนั พูดและเขียนภาษาไตแทนภาษาของตนไปแล้ วก็มี
เดิมทีนกั ภาษาศาสตร์ จีนคิดว่าภาษาเต๋ออ๋างมีความใกล้ ชิดกับภาษาไต แต่หลังจากการศึกษาวิจยั
เปรี ยบเทียบพบว่า ภาษาไตกับภาษาเต๋ออ๋างมีทงข้
ั ้ อเปรี ยบต่างกันอยู่ ในขณะที่ภาษาเต๋ออ๋างมี
ลักษณะร่วมทางภาษาใกล้ ชิดกับภาษาว้ าและภาษาปลังมากกว่า จึงได้ แยกออกมาจากภาษาไต
นอกจากนี ้ ชาวเต๋ออ๋างบางส่วนที่อยูใ่ กล้ ชิดกับชาวจิ่งโพ ก็สามารถพูดภาษาของชาวจิ่งโพได้ ด้วย
ประวัตศิ าสตร์
ในอดีตชนเผ่าเต๋ออ๋างเป็ นเผ่าที่มีจํานวนประชากรมากที่สดุ ในบริเวณเมืองหย่งชาง (永 昌
Y ǒ n ɡ ch ā n ɡ) ชาวเผ่าเต๋ออ๋างกระจายกันอยูเ่ ป็ นบริ เวณกว้ างมาก และในแต่ละท้ องที่ก็มีชื่อ
เรี ยกตนเองแตกต่างกันไป เช่น หรู่อา๋ ง (汝昂 Rǔ’ánɡ) เลี่ยเปี๋ ย (列别 Lièbié) หรูหม่าย (汝买
Rǔmǎi)

หรู่โป (汝波 Rǔbō) ในอดีตตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ฮนั่ จิ ้น มีบนั ทึกถึงชาวผูเหริน (濮人 Pú
rén) และชาวหมางหมาน (茫蛮 Mánɡmán) ชาวพูจื่อหมาน(扑子蛮 Pūzǐmán) ชาววัง่ จวีจื่อ
หมาน (望苴子蛮 Wànɡjūzǐmán) ชื่อชนเผ่าเหล่านี ้ล้ วนเป็ นชนกลุม่ เดียวกันที่มีชื่อต่างๆ กัน ซึง่
เป็ นบรรพบุรุษของชาวเต๋ออ๋าง ว้ า และชาวปลังในปั จจุบนั
ชาวเต๋ออ๋างถูกรวมเข้ าอยูใ่ นการ
1

สายตระกูลภาษาเอเชียใต้ (南亚语系 Nányà Yǔxì) คือภาษาตระกูล Austro-Asiatic ตําราภาษาจีนบางเล่มเรี ยกทับศัพท์แบบทับ
Austro-Asiatic
เสียง ว่า 澳斯特罗-亚细亚语系 Ào sī tè luó –yà xì yà yǔxì ตรงกับภาษาอังกฤษ คือ ตระกลภาษา
ู
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ปกครองของเมืองน่านเจ้ า (南诏 Nánzhào) ต้ าหลี่ (大理 Dàlǐ) ดําเนินมาตลอดช่วงระยะเวลา
ของสมัยราชวงศ์ฮนั่ จิ ้น และถัง จนถึงสมัยราชวงศ์หยวน ชาวเต๋ออ๋างตกเป็ นประชาชนในอาณัติ
ของชนเผ่าไต
ก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ชาวเต๋ออ๋างเป็ นชนเผ่าในปกครองของชนเผ่าไต
ั ้ มชน
หัวหน้ าเผ่าจะสืบช่วงต่อกันมาตังแต่
้ บรรพบุรุษ หัวหน้ าเผ่าปกครองชุมชนเต๋ออ๋างที่ทงในชุ
ของตนและบริเวณใกล้ เคียง และในทุกๆหมูบ่ ้ านมีผ้ ใู หญ่บ้านปกครองดูแลภายใต้ อํานาจสูงสุด
ของหัวหน้ าเผ่าใหญ่อีกชันหนึ
้ ง่
ชนชาวเต๋ออ๋างต้ องส่งบรรณาการให้ กบั ผู้ใหญ่บ้าน
แล้ ว
ผู้ใหญ่บ้านส่งต่อให้ กบั หัวหน้ าเผ่า ชาวเต๋ออ๋างอีกกลุม่ หนึง่ ที่เป็ นชุมชนในการปกครองของเผ่าจิ่ง
โพยังต้ องส่งของบรรณาการ ส่งภาษี ให้ กบั หัวหน้ าผู้ปกครองอีกด้ วย นอกจากนี ้ในยุคกว๋อหมินตัง่
ยังเก็บภาษีจากชนกลุม่ น้ อยซํ ้าอีก สร้ างความเดือดร้ อนให้ ประชาชนอย่างมาก
ช่วงต้ นศตวรรษที่ 20 ชาวเต๋ออ๋างยังคงรักษาขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับการสืบสายตระกูลสาย
ตรงจากเพศชายและอยูร่ วมกันเป็ นครอบครัวใหญ่ ในครอบครัวหนึง่ ๆ มีญาติร่วมเชื ้อสายอยู่
รวมกันมากกว่าสามรุ่นเป็ นอย่างน้ อย ทุกคนในครอบครัวร่วมกันทํามาหากินและใช้ ในครอบครัว
ใหญ่นนั ้
แต่หลังจากระบบสังคมที่ประชาชนมีสทิ ธิครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิ เป็ นของตนเอง
เกิดขึ ้น ระบบเศรษฐกิจภายนอกที่เจริ ญขึ ้น สินค้ าและค่าครองชีพต่างๆ สูงขึ ้น ชาวเต๋ออ๋างเริ่ ม
แยกครอบครัวออกจากครอบครัวใหญ่มาตังเป็
้ นครอบครัวเดี่ยวของตัวเอง
ช่วงสมัยฮัน่ การเกษตรของชาวเต๋ออ๋างรุ่งเรื องมาก บรรพบุรษของชาวเต๋ออ๋างบุกเบิกการ
ทําไร่ไถนาในพื ้นที่ราบของเมืองเต๋อหง
ปลูกข้ าวเป็ นพืชหลัก
มีการใช้ เครื่ องไม้ เครื่ องมือ
การเกษตรที่ทําด้ วยเหล็กจําพวกจอบ เสียม คราด ไถ มาตังแต่
้ ยคุ นันแล้
้ ว นับเป็ นการใช้
เครื่ องมือการเกษตรที่ทําด้ วยเหล็กยุคต้ นๆของจีนเลยทีเดียว ต่อมาถูกรุกรานจากชนกลุม่ อื่นถอย
ร่นลงใต้ ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยูบ่ ริเวณภูเขา ก็ยงั ยึดอาชีพเดิมที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษคือการทํานา แต่
เนื่องจากพื ้นที่อยูแ่ ห่งใหม่นี ้เป็ นแบบภูเขาสูง ด้ วยภูมิปัญญาของชาวเต๋ออ๋าง จึงได้ ขดุ ภูเขาเป็ น
แบบขันบั
้ นไดเพื่อทําเป็ นแปลงนา มีการใช้ เครื่ องมือการเกษตรที่ดีกว่า รู้จกั การใช้ ป๋ ยุ นับเป็ นชน
เผ่าที่มีเทคนิคการทํานาที่ก้าวหน้ ากว่าชนกลุม่ อื่นในบริเวณเดียวกัน นอกจากปลูกข้ าวแล้ ว ชาว
เต๋อ- อ๋างยังมีความชํานาญในการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายอย่าง เช่น ใบชา ฝ้าย เป็ นต้ น
นอกจากจะเป็ นผู้ปลูกชาฝี มือดีแล้ ว ยังมีวิธีการชงชาและดื่มชาที่พิเศษกว่าใคร จนได้ รับการ
ขนานนามว่าเป็ นเกษตรกรผู้ปลูกชาที่เก่าแก่ที่สดุ ของประเทศอีกด้ วย
ต่อมาในยุคแรกๆของการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน รัฐบาลได้ เข้ ามาดูแลและกระจาย
นโยบายชนกลุม่ น้ อยในเผ่าเต๋ออ๋าง
ได้ ให้ ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร ในปี 1956 รัฐบาลควบคุมดูแลและเปลี่ยนแปลงระบบสังคม สภาพความเป็ นอยู่ การ
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ปกครองในสังคมชาวเต๋ออ๋าง แต่ข้อพิเศษของชนเผ่าเต๋ออ๋างก็คือการตังชุ
้ มชนกระจัดกระจาย ไม่
อยูร่ วมกัน ดังนันการปรั
้
บเปลี่ยนในแต่ละชุมชนจึงต้ องใช้ วิธีที่แตกต่างกัน เช่น ชาวเต๋ออ๋างที่
เมืองป่ าวซาน (保山 Bǎoshān) หลินชาง(临沧 Líncānɡ) เนื่องจากมีความใกล้ ชิดกับชนเผ่าไต
มานาน ระบบสังคมเศรษฐกิจที่อยูภ่ ายใต้ อํานาจของชาวไต ดังนันจึ
้ งใช้ วธิ ีเดียวกันกับชาวไต
สามารถตกลงกันได้ ด้วยความสงบ ส่วนชาวเต๋ออ๋างที่เมืองเต๋อหง และตําบลหว่านติง(畹町 Wǎn
dīnɡ) อยูใ่ นการปกครองของชนเผ่าจิ่งโพ และชนเผ่าไต จึงใช้ วธิ ีเปลี่ยนระบบสังคมตามรัฐบาล
ได้ โดยตรง จากนันมาการพั
้
ฒนาด้ านระบบสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชนชาวเต๋ออ๋างก็
ได้ รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลให้ พฒ
ั นารุดหน้ าไปอย่างรวดเร็ว ในบริเวณที่มีชาวเต๋ออ๋างอาศัย
รัฐบาลได้ ตงให้
ั ้ ชาวเต๋ออ๋างเป็ นหัวหน้ าปกครองดูแลตนเอง
อยูเ่ ป็ นกลุม่ ก้ อน
เป็ นชุมชน
นอกจากนี ้ยังส่งผู้ที่เป็ นผู้นําชุมชนในระดับสูงไปเป็ นสมาชิกสภาประชาชนด้ วย ลูกหลานชาวเต๋ออ๋างก็ได้ มีโอกาสเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนของรัฐ มีการก่อสร้ างโรงเรี ยน โรงพยาบาลเพื่อให้ ชนชาว
เต๋ออ๋างได้ มีความรู้ และสุขภาพอนามัยที่ดี
ศิลปวัฒนธรรม
ด้ านศิลปวัฒนธรรมของชาวเต๋ออ๋างมีความโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์
โดยเฉพาะผ้ าปั ก
ลวดลายงดงาม ไปจนถึงการแกะสลักภาพฝาผนังแบบนูนสูง นูนตํ่า การก่อสร้ าง งา
เครื่ องปั น้ ดินเผา ในอดีตถือเป็ นกลุม่ ชนที่เป็ นเจ้ าของภูมิปัญญาแขนงนี ้ที่เจริญรุ่งเรื องมากที่สดุ
กลุม่ หนึง่ ปั จจุบนั สิง่ ปลูกสร้ างในบริเวณที่มีหรื อเคยมีชาวเต๋ออ๋างอาศัยอยูเ่ ช่น ภาพสลักที่วดั
พุทธลูซ่ ี (潞西佛寺 Lùxī fósì) ตําหนักราชินีเต๋ออ๋าง(德昂女王宫殿 Dé’ánɡ nǚwánɡ
ɡōnɡdiàn) ที่ตําบลหล่งชวน(陇川 Lǒnɡchuān) สะพานโบราณ ถนนโบราณ เมืองโบราณเผ่า
เต๋ออ๋าง เครื่องปั น้ ดินเผาที่มีเนื ้อละเอียดมันวาวลวดลายชัดเจน ถือเป็ นร่องรอยศิลปะอันงดงาม
ของชาวเต๋ออ๋างที่มีให้ พบเห็นอยูท่ วั่ ไป นอกจากนี ้เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายที่ปักร้ อยภาพงดงามตาม
จินตนาการของชาวเต๋ออ๋าง เช่น ภาพนกคู่ มือคู่ เสือคู่ ดอกไม้ ตา่ งๆ ก็เป็ นภาพสะท้ อน
เอกลักษณ์อนั งดงามของชาวเต๋ออ๋างที่สืบทอดต่อกันมานานหลายชัว่ อายุคน
ด้ านวรรณกรรม ชาวเต๋ออ๋างมีการสืบทอดศิลปะภาษาวรรณคดีของชนเผ่าแบบมุขปาฐะ
ไม่วา่ จะเป็ นนิทานพื ้นบ้ าน ตํานาน เพลง กลอน สุภาษิต คําพังเพย เช่น นิทานเรื่ อง 《兔子制
้ วหน้ า” เรื่ อง《芦笙哀歌》Lúshēnɡ āiɡē “ครวญ
土司》Tùzi zhì tǔsī “กระต่ายตังหั
เพลงขลุย่ นํ ้าเต้ า” เรื่ อง《彩虹》Cǎihónɡ “สายรุ้ง” นอกจากนี ้ตํานานและนวนิยายที่สาํ คัญ ๆ
ของชาวไตและชาวฮัน่ เช่น เรื่ อง《西游记》Xī yóu jì “จาริกตะวันตก(ไซอิ๋ว)” เรื่อง《三国
演义》 Sānɡuó yǎnyì “สามก๊ ก”
ก็เป็ นตํานานที่ชาวเต๋ออ๋างเล่าสืบทอดกันมาด้ วยภาษา
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เต๋ออ๋างจนถึงปั จจุบนั ชาวเต๋ออ๋างมีเครื่ องดนตรี ที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ ซึง่ บางอย่างก็ได้ รับ
อิทธิพลมาจากชาวฮัน่ เช่น กลอง โหม่ง ขลุย่ นํ ้าเต้ า ปี่ พิณสามสาย เครื่ องดนตรี เหล่านี ้ใช้ บรรเล
ประกอบการเต้ นรํ าในเทศกาลสนุกสนานรื่ นเริงและงานพิธีสําคัญๆ ของชนเผ่า
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
ชาวเต๋ออ๋างกินข้ าวเป็ นอาหารหลัก รวมถึงข้ าวโพดและถัว่ ต่างๆ แต่ชาวเต๋ออ๋างในบางท้ องที่
ก็กินข้ าวโพดเป็ นอาหารหลัก ชอบดื่มชา ชาวเต๋ออ๋างใช้ นํ ้าชาเป็ นของรับแขกอันสูงส่งที่ขาดมิได้
และยังมีใบยาสูบพันธุ์ดีที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ นอกจากนี ้การเคี ้ยวหมากให้ ฟันดําของ
ชาวเต๋ออ๋างเป็ นที่นิยมมาก เพราะเชื่อว่าฟั นที่มีสีดาํ เป็ นฟั นที่สวยงามและแข็งแรง
เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายของชาวเต๋ออ๋างก็มีเอกลักษณ์โดดเด่น สะท้ อนความงามในอุดมคติ
ของชาวเต๋ออ๋างได้ อย่างชัดเจน เอกลักษณ์ที่บง่ บอกว่าเป็ นชุดของหญิงชาวเต๋ออ๋างก็คือ “เถาวัลย์
พันเอว” มีตํานานเล่าว่า “หญิ งสาวชาวเต๋ออ๋างในสมัยก่อนโบยบิ นอยู่เต็มท้องฟ้า เพือ่ จะจับสาว
้ งกลายเป็ น
เต๋ออ๋างมาเป็ นคู่ครอง หนุ่มชาวเต๋ออ๋างใช้เถาวัลย์ สานเป็ นห่วงคล้องเอว” จากนันมาจึ
วัฒนธรรมการแต่งกายของสาวชาวเต๋ออ๋างในที่สดุ หญิงชาวเต๋ออ๋างเมื่อโตเป็ นสาวจะใช้ เถาวัลย์
พันรอบเอว 5 ถึง 6 รอบ บางรายพันเป็ นสิบรอบก็มี ยิ่งมีเถาวัลย์พนั มากเท่าใด เปรี ยบเสมือน
เป็ นสาวงามที่มีคา่ เป็ นที่ต้องตาต้ องใจและเป็ นที่หมายปองของชายหนุ่ม เถาวัลย์ที่ใช้ พนั เอวนัน้
บ้ างเป็ นสีตามธรรมชาติ บ้ างย้ อมเป็ นสีแดง ดํา เหลือง เขียว บางครัง้ ยังมีการแกะสลักลวดลาย
ลงบนเถาวัลย์ ประดับด้ วยเงินและเครื่ องประดับต่างๆ เพิ่มความงดงามเป็ นเอกลักษณ์ และ
ทรงคุณค่ามากขึ ้นด้ วย ผ้ าถุงของหญิงชาวเต๋ออ๋างยาวตังแต่
้ อกถึงตาตุม่ ลวดลายผ้ าถุงเป็ นลาย
ตามขวาง หลากหลายสีสนั หญิงสาวชาวเต๋ออ๋างไม่ไว้ ผมยาว บางรายโกนหัว หรื อพันด้ วยผ้ า
แต่หลังจากแต่งงานแล้ วจะไว้ ผมยาวและพันหัวด้ วยผ้ าสีดํา ลักษณะเด่นอีกอย่างของชุดแต่งกาย
ชาวเต๋ออ๋างคือการแขวนลูกบอลไหมพรมหรื อขนสัตว์หลากสี เช่น แดง เขียว เหลือง ที่ชายเสื ้อ
ผ้ าที่ใช้ โพกหัว ตุ้มหู กระเป๋ าสะพาย ทังชายและหญิ
้
งจะประดับประดาด้ วยลูกบอลไหมพรมที่วา่ นี ้
ที่โดดเด่นที่สดุ ก็คือหนุม่ ๆ ชาวเต๋ออ๋างจะคล้ องคอด้ วยลูกบอลไหมพรมที่ร้อยเป็ นพวงยาวสําหรับ
ชุดที่เป็ นงานสําคัญๆ อีกด้ วย แต่ชดุ ของหญิงเต๋ออ๋างจะคล้ องลูกบอลไหมพรมนี ้ไว้ รอบปกเสื ้อ ใส่
เครื่ องประดับเงินจําพวกสร้ อยคอ ตุ้มหู กําไล ชายชาวเต๋ออ๋าง นิยมสักลายบนร่างกาย ส่วนใหญ่
สักไว้ ที่ขา แขน และอก ลวดลายที่นิยม เช่น เสือ กวาง นก และลวดลายพืชพันธุ์ดอกไม้ ตา่ งๆ
บ้ านเรื อนของชาวเต๋ออ๋างสร้ างด้ วยไม้ ไผ่ใต้ ถนุ สูง ในบริเวณบ้ านมีรัว้ รอบเป็ นหนึง่ หลังคา
เรื อน ชันบนเป็
้
นที่อยูอ่ าศัย ทําอาหารและเก็บข้ าวของเครื่ องใช้ และเก็บตุนเสบียงอาหารชันล่
้ าง
เป็ นคอกสัตว์ ข้ างบ้ านสร้ างกระท่อมเล็กไว้ เก็บฟื น และเป็ นครกกระเดื่องตําข้ าว ชาวเต๋ออ๋างที่
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เมืองเจิ ้นคัง (镇康 Zhènkānɡ) สร้ างบ้ านหลังใหญ่มีครอบครัวเล็กๆ อาศัยอยูร่ ่วมกันสองถึงสาม
ครอบครัว มีทางเดินเป็ นระเบียงเชื่อมต่อกันระหว่างเรือนเล็กแต่ละเรื อน บ้ านเรื อนของชาวเต๋ออ๋างในปั จจุบนั สร้ างเป็ นตึกสูงและอาศัยอยูร่ วมกันหนึง่ ครอบครัวต่อหนึง่ ห้ องเหมือนอย่างชาวฮัน่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
ระบบครอบครัวของชาวเต๋ออ๋างคือยึดถือการมีสามีภรรยาคนเดียว
ไม่แต่งงานกับคน
นามสกุลเดียวกัน และไม่นิยมแต่งงานกับคนนอกเผ่า หนุ่มสาวสามารถพบรักกันได้ อย่างอิสระ
สาวชาวเต๋ออ๋างมีสทิ ธิ์ในการเลือกคูค่ รองด้ วยตนเอง แต่ท้ายที่สดุ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากพ่อ
แม่ในการอนุญาตให้ หรื อไม่ให้ แต่งงานกับใคร เมื่อตกลงแต่งงาน ฝ่ ายชายต้ องมอบสินสอดให้ กบั
ฝ่ ายหญิง หากสามีภรรยาอยูก่ ินกันไปแล้ วเกิดการหย่าร้ าง ฝ่ ายชายเป็ นผู้ขอหย่า เพียงแค่มอบ
ข้ าวสารไม่กี่กิโลกรัม เงินเล็กน้ อย เชิญหัวหน้ าเผ่ามาทําพิธีขอขมาต่อผีบรรพบุรุษและเทพที่
เคารพ ก็เป็ นสัญญาณบอกฝ่ ายหญิงว่าให้ ออกจากบ้ าน กลับไปบ้ านเดิมได้ หากฝ่ ายหญิงเป็ นผู้
้
ฐ
ขอหย่า จะต้ องชดใช้ คา่ สินสอดที่ฝ่ายชายมอบให้ ในวันแต่งงาน แต่หลังจากการก่อตังสาธารณรั
ประชาชนจีน ประชาชนทุกคนอยูภ่ ายใต้ กฎหมายเดียวกัน ธรรมเนียมการหย่าของชาวเต๋ออ๋างก็
ไม่เคร่งครัดเหมือนแต่ก่อนแล้ ว
พิธีศพของชาวเต๋ออ๋างใช้ วิธีฝังศพ ในแต่ละหมูบ่ ้ านมีสสุ านประจําเผ่า แต่ผ้ ทู ี่เสียชีวิตด้ วย
อาการเจ็บป่ วยเรื อ้ รังยาวนานและหญิงที่เสียชีวิตจากการคลอดบุตรจะประกอบพิธีศพด้ วยการ
เผา
เกี่ยวกับความเชื่อและการนับถือศาสนา
ในอดีตชาวเต๋ออ๋างนับถือศาสนาพุทธนิกาย
หินยาน ในแต่ละชุมชนมีวดั พุทธประดิษฐานพระพุทธรูป และมีพระภิกษุประจําวัด พระภิกษุทกุ
รูปเรี ยนรู้ภาษาไตเพื่ออ่านคัมภีร์และบทสวด พิธีสาํ คัญๆ ล้ วนเกี่ยวข้ องกับพุทธศาสนา ชาวเต๋ออ๋างจะหมุนเวียนกันนําข้ าวปลาอาหารไปถวายพระ แต่ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาของชาวเต๋ออ๋าง
ในแต่ละท้ องที่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว อาจเป็ นพุทธแต่ตา่ งนิกายกัน บางที่สามารถเลี ้ยงหมูเลี ้ยง
ไก่เพื่อฆ่าเป็ นอาหาร แต่บางที่ซงึ่ นับถือต่างนิกายกลับห้ ามฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต ห้ ามล่าสัตว์ป่า แม้ แต่
ในงานพิธีสําคัญๆ ก็ไม่อนุญาตให้ ฆา่ สัตว์ นอกจากนับถือศาสนาพุทธแล้ วนี ้ชาวเต๋ออ๋างยังนับถือ
ผีและวิญญาณตามที่บรรพบุรุษนับถือมาแต่เดิม
เทศกาลสําคัญของชาวเต๋ออ๋างคือเทศกาลสงกรานต์ เข้ าพรรษา ออกพรรษา ซึง่ เทศกาล
ต่างๆ ล้ วนสะท้ อนถึงความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือศาสนาอย่างชัดเจน
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10. 侗族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าต้ ง Dong ethnic minority group

รป
ู 17

รป
ู 18

ถิ่นที่อย่ ู
ชนเผ่าต้ งอาศัยอยูใ่ นมณฑลกุ้ยโจว (贵州省 Guìzhōushěnɡ) บริ เวณเมืองหลีผิง (黎
平 Lípínɡ) ฉงเจียง(从江 Cónɡjiānɡ) หรงเจียง (榕江 Rónɡjiānɡ) เทียนจู้ (天柱 Tiā
nzhù) จิ่นผิง(锦屏 Jǐnpínɡ) ซานซุย
่ (三穗 Sānsuì) เจิ ้นหย่วน(镇远 Zhènyuǎn) เจี ้ยนเหอ (
剑河 Jiànhé) ยวี่ผิง(玉屏 Yùpínɡ) ในมณฑลหูหนาน(湖南省 Húnánshěnɡ) บริ เวณเมือง
ซินห่วง(新晃 Xīnhuǎnɡ) จิ ้งเซี่ยน(靖县 Jìnɡxiàn) ทงเต้ า (通道 Tōnɡdào) ในเขตปกครอง
ตนเองเผ่าจ้ วง มณฑลกว่างซี(广西 Guǎnɡxī) บริ เวณตําบลซานเจียง (三江 Sānjiānɡ) หลง
เซิง่ (龙胜 Lónɡshènɡ) หรงสุย่ (融水 Rónɡshuǐ) จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของ
จีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าต้ งมีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น 2,960,293 คน
ภาษา
ภาษาที่ชาวต้ งใช้ คือภาษาต้ ง(侗语 Dònɡyǔ) ชาวต้ งเรี ยกภาษาของตัวเองว่า / kam1/ จัด
อยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต (汉藏语系 Hàn Zànɡ yǔxì) สาขาภาษาจ้ วง-ต้ ง (壮侗语族
Zhuànɡ Dònɡ yǔZú) แขนงภาษาต้ ง-สุย
่ (侗水语支 Dònɡ Shuǐ yǔzhī) แบ่งออกเป็ นสอง
สําเนียงภาษาคือ สําเนียงต้ งเหนือและสําเนียงต้ งใต้ ไม่มีภาษาอักษรเป็ นของตัวเอง ส่วนใหญ่ใช้
อักษรจีน กระทัง่ ในปี ค.ศ. 1958 มีการประดิษฐ์ ภาษาอักษรโดยใช้ อกั ษรภาษาลาตินขึ ้นใช้
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ประวัตศิ าสตร์
ในสมัยราชวงศ์ฉินและฮัน่ ชาวต้ งอาศัยกระจัดกระจายอยูใ่ นบริ เวณที่เป็ นมณฑลกว่างตง
และกว่างซีในปั จจุบนั ในสมัยนันเรี
้ ยกชนกลุม่ นี ้ว่า ลัว่ เยว่(骆越 Luòyuè) ซึง่ เป็ นกลุม่ ชนเผ่าย่อย
ของชนร้ อยเผ่าที่ชื่อ ป่ ายเยว่(百 越 B ǎ iyu è) หลังสมัยราชวงศ์เว่ยและจิ ้นเรี ยกชาวลัว่ เยว่นี ้ว่า
เหลียว บันทึกชื่อหย่า《赤雅》Chìyǎ ของผู้เขียนชื่อ คว่างลู(่ 邝露 Kuànɡlù) ที่เขียนในสมัย
ราชวงศ์หมิงกล่าวถึงชนชาวต้ งไว้ วา่ “ชาวต้ งเป็ นชนกลุม่ ย่อยหนึง่ ในกลุม่ ชนชาวเหลียว” กลุม่ ชน
ที่จดั เป็ นกลุม่ ย่อยของชาว “ป่ ายเยว่” ในปั จจุบนั มีชาวต้ ง ชาวเหมาหนาน ชาวจ้ วง และชาวสุย่
ชนทังสี
้ ่กลุม่ นี ้มีความสัมพันธ์ด้านภาษา วัฒนธรรม ความเป็ นอยูแ่ ละบริเวณที่อยูใ่ กล้ เคียงและ
คล้ ายคลึงกัน โดยเฉพาะทางด้ านภาษา นักภาษาศาสตร์ จีนจัดภาษาทังสี
้ ่ภาษาอยูใ่ นตระกูล
ภาษาจีน-ทิเบต สาขาภาษาย่อยจ้ วง-ต้ ง จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ สนั นิษฐานได้ วา่ ชาวต้ ง
้ สมัยฉินจนปั จจุบนั
ก็คือชาวลัว่ เยว่ที่มีอารยธรรมสืบทอดกันมาตังแต่
ชาวต้ งมีพฒ
ั นาการมาตังแต่
้ ยคุ บุพกาล พัฒนา และเปลี่ยนแปลงเรื่ อยมาจนถึงระบบสังคม
ศักดินาในสมัยราชวงศ์ถงั
แต่มีบางกระแสเชื่อว่าระบบสังคมของชาวต้ งเคยผ่านระบบทาสมา
ก่อน ตังแต่
้ สมัยถังถึงสมัยชิงได้ รวบรวมพื ้นที่อาศัยของชาวต้ งไว้ เป็ นเมืองในการปกครอง ระบบ
สังคมในสมัยนันเป็
้ นแบบสังคมศักดินา ต้ นราชวงศ์ชิงยึดที่ดนิ คืนสูอ่ ํานาจกลางของรัฐ และ
ครอบครองชาวต้ งเป็ นประชาชนในอาณัติ เข้ าสูร่ ะบบการปกครองแบบระบบศักดินาถือครอง
กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ แต่ระบบสังคมชาวต้ งที่ถือปฏิบตั มิ าแต่เดิมคือระบบกฎรวมของเผ่ายังคงใช้ อยู่
กล่าวคือ ในทุกๆหมูบ่ ้ านมีผ้ ใู หญ่บ้านเป็ นหัวหน้ าใหญ่ชนที
ั ้ ่หนึง่ ผู้ใหญ่บ้านมีหน้ าที่ดแู ลคนใน
ชุมชนให้ ปฏิบตั ติ ามขนบ จารี ตประเพณี
ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมูบ่ ้ านขึ ้นตรงต่อหัวหน้ า
คณะกรรมการหมูบ่ ้ านที่เลือกขึ ้นมาจากผู้ใหญ่บ้านเป็ นการปกครองที่สงู ขึ ้นเป็ นชันที
้ ่สอง หัวหน้ า
คณะกรรมการผู้ใหญ่บ้านนี ้ขึ ้นตรงต่อประธานที่ได้ รับคัดเลือกมาจากหัวหน้ าหมูบ่ ้ านต่างๆ อีก
้ ่สงู สุด วิธีการปกครองแบบนี ้ถือปฏิบตั มิ าจนถึงปลายสมัยราชวงศ์
ชันหนึ
้ ง่ เป็ นการปกครองชันที
ชิงเข้ าสูส่ าธารณรัฐประชาชนจีน
ระบบเศรษฐกิจสังคมของชาวต้ งมีการเปลีย่ นแปลง และมีพฒ
ั นาการเริ่มต้ นอย่างชัดเจนมา
ตังแต่
้ หลังยุคสงครามฝิ่ นในปี 1840 สังคมของชาวต้ งได้ รับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยมจากสังคมภายนอก จึงค่อยๆปรับเปลี่ยนมาเป็ นระบบสังคมแบบกึ่งอาณานิคมกึง่ ศักดินา
ภายใต้ การกดขี่และขูดรี ดของจักรวรรดินิยมของราชวงศ์ชิง ชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวต้ งตกอยูใ่ น
สภาพลําบากแร้ นแค้ นอย่างแสนสาหัส จนถึงยุคสงครามปลดแอก ระบบศักดินาแบบถือครอง
ที่ดนิ ก็ยงั คงเป็ นอยู่ เจ้ าของที่ดนิ มีที่ดนิ ในครอบครองมากกว่าชาวนาถึงยี่สบิ เท่า ชาวต้ งต้ องเช่า
ที่ดนิ ทํากิน
และยังถูกกดขี่ขดู รี ดทังการเก็
้
บผลผลิตและดอกเบี ้ยค่าเช่าจากเจ้ าของที่ดนิ และ
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นายทุนอย่างอย่างรุนแรง ถึงยุคกว๋อหมินตัง่ ได้ ก่อการต่อต้ านระบบการปกครองรัฐบาล และใช้
ระบบศักดินาจัดการให้ ผ้ มู ีอํานาจสูงดูแลพื ้นที่ของชาวต้ ง อันเป็ นการสนับสนุนให้ คนชัว่ ก่อกรรม
ทําเข็ญ ผู้ปกครองในระดับหมูบ่ ้ าน ตําบล และเมืองที่มีชาวต้ งอาศัยอยูต่ า่ งพากันเก็บภาษี รี ดไถ
ประชาชนอย่างแสนสาหัส ชาวต้ งจึงตกสูภ่ าวะลําเค็ญและยากแค้ นอย่างที่สดุ
หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน รัฐบาลได้ ก่อตังเขตปกครองตนเองชาวต้
้
งขึ ้นหลาย
แห่ง ดังนี ้
1. ปี 1951 ก่อตังอํ
้ าเภอปกครองตนเองชาวต้ ง จ้ วง เหยา เหมียวในเขตอําเภอหลงเซิง่ ของ
มณฑลกว่างซี (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 ก่อตังอํ
้ าเภอปกครองตนเองชาวต้ งอําเภอซานเจียง ในมณฑลกว่างซี (广西
三江侗族自治县Guǎnɡxī Sānjiānɡ Dònɡ Zú zìzhìxiàn)
3. ปี 1954 ก่อตังอํ
้ าเภอปกครองตนเองชาวต้ งอําเภอทงต้ าว มณฑลหูหนาน (湖南通道侗
族自治县 Húnán Tōnɡdào Dònɡ Zú zìzhìxiàn)
4. ปี 1956 ก่อตังเขตปกครองตนเองชาวเหมี
้
ยวและต้ ง เมืองเฉียนตง เฉียนหนาน มณฑล
กุ้ยโจว (贵州黔东南苗族侗族自治州 Guìzhōu Qiándōnɡnán Miáo Zú Dònɡ Zú zì
zhìzhōu) และอําเภอปกครองตนเองเผ่าต้ ง อําเภอซินห่วง มณฑลหูหนาน (湖南新晃侗族自
治县 Húnán Xīnhuǎnɡ Dònɡ Zú zìzhìxiàn)
5. ปี 1984 ก่อตังอํ
้ าเภอปกครองตนเองชาวต้ งอําเภอยวี่ผงิ มณฑลกุ้ยโจว (贵州省玉屏侗
族自治县 Guìzhōushěnɡ Yùpínɡ Dònɡ Zú zìzhìxiàn)
การก่อตังเขตปกครองตนเองนี
้
้ ทําให้ ประชาชนชาวต้ งมีสทิ ธิในการปกครองดูแลตนเองใน
หลายๆ ด้ าน โดยเฉพาะการทํามาหากิน ล้ มล้ างระบบศักดินากรรมสิทธิ์ที่ดนิ ประชาชนมีสทิ ธิ์
ประกอบอาชีพและมีรายได้ เป็ นของตัวเอง ชาวต้ งเริ่มเปลี่ยนแปลงการผลิตผลิตผลทางการเกษตร
โดยได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาล อาชีพด้ านการเกษตร ป่ าไม้ อุตสาหกรรม เลี ้ยงสัตว์ และ
ประมงพัฒนาขึ ้นอย่างรวดเร็ว เข้ าสูย่ คุ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองตนเองเผ่าต้ งเมือง
เฉียนหนานก่อตังโรงงานอุ
้
ตสาหกรรมน้ อยใหญ่หลายแห่ง ผลิตสินค้ าจําพวกเครื่องจักรกล ปุ๋ยเคมี
้
ตนํ ้าและกระแสไฟฟ้า ชีวิตแล
กระดาษ เขตปกครองตนเองเผ่าจ้ วงตําบลซานเจียงก่อตังโรงงานผลิ
ความเป็ นอยูข่ องชาวต้ งดีขึ ้นเป็ นลําดับ หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีนเป็ นต้ นมา ชุมชน
ชาวต้ งที่เฉียนตงหนาน(黔东南 Qiándōnɡnán) มีถนนยาวเพียง 500 กิโลเมตร ปั จจุบนั รัฐบาล
สนับสนุนการก่อสร้ างถนนเชื่อมต่อทุกตําบลและหมูบ่ ้ าน
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ทางด้ านการศึกษาก็มีการพัฒนาที่ดีขึ ้นเช่นกัน จากเดิมก่อนการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมมีโรงเรี ยน
มัธยมเพียงแห่งเดียว โรงเรี ยนประถมไม่เกิน 3 แห่ง แต่ปัจจุบนั ได้ ก่อสร้ างโรงเรี ยนประถมและ
มัธยมจนครบทุกตําบลหมูบ่ ้ าน
ชาวต้ งอดทนขยันขันแข็ง
มานะบากบัน่ สอบเข้ าเรี ยนใน
มหาวิทยาลัยชันแนวหน้
้
าของประเทศ
ปั จจุบนั มีชาวต้ งได้ ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใหญ่โตในคณะ
รัฐบาล เป็ นหัวหน้ างาน ทหาร นักวิชาการ ข้ าราชการชันผู
้ ้ ใหญ่เป็ นจํานวนไม่น้อย นอกจากนี ้ใน
ชุมชนชาวต้ งบางแห่งลงขันกันก่อตังโรงเรี
้
ยนภาคคํ่าสําหรับผู้ใหญ่ที่ไม่มีโอกาสได้ เรี ยนในโรงเรี ย
ปกติ
การรักษาพยาบาลก็พฒ
ั นาก้ าวหน้ าขึ ้น เดิมทีชาวต้ งนับถือผี เมื่อเจ็บป่ วยก็ไหว้ ผีสางให้ มา
ช่วยรักษา แต่หลังจากความเจริ ญเข้ ามาถึง ชาวต้ งเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่องการสาธารณสุขมากขึ ้น มี
้นหลายแห่ง
โรคร้ ายแรงที่เคยระบาดในชุมชนชาวต้ งก็คอ่ ยๆหมดไป
การก่อตังโรงพยาบาลขึ
้
สภาพชีวิตชาวต้ งดีขึ ้น มีไฟฟ้า นํ ้าประปาใช้ มีเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและเครื่ องอํานวยความสะดวกต่าง
ใช้ แล้ ว
ศิลปวัฒนธรรม
ด้ วยความที่มีอารยธรรม ประวัตศิ าสตร์ การตังชุ
้ มชนที่ยาวนาน ชาวต้ งจึงนับได้ วา่ เป็ นชนที่
รํ่ ารวยทางวัฒนธรรมมากเผ่าหนึง่ จนได้ รับการขนานนามว่า “เมืองกวี ปฐพีเพลง” เพลงของ
ชาวต้ งสัมผัสคล้ องจอง ทํานองเสนาะ ไพเราะเปิ ดเผย เปรี ยบเปรยเด่นชัด ให้ อารมณ์กลอน
งดงามสูงสง่า ลํ ้าค่าจริ งใจและอบอุน่ การบรรยายเรื่องราวในบทกลอนแฝงซ่อนภูมิปัญญา นุ่มนว
ลึกซึ ้ง นับเป็ นมรดกทางภาษาและวรรณกรรมอันลํ ้าค่าของชาวต้ ง เช่น บทกวีเรื่ อง《 珠 郎 娘
嫫》Zhūlánɡ niánɡmó “เทพบุตรกับหญิงอัปลักษณ์” และเรื่ อง《三郎五妹》Sān lánɡ
wǔ mèi “สามหนุ่มกับห้ าอนงค์” เป็ นนิทานกลอนที่นิยมแพร่ หลายไปทัว่ นอกจากนี ้การขับร้ อง
เพลงหมูข่ องชาวต้ งมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ด้ วยพลังเสียงมหัศจรรย์ ส่งเสียงที่ดงั กังวาน
ก้ อง ท่วงทํานองที่ฟังดูมีอสิ ระ ประกอบด้ วยเครื่ องดนตรี ผีผาบรรเลงทํานองคล่องแคล่ว เริงร่า
เป็ นเอกลักษณ์เพียงหนึง่ เดียวพบได้ ในเผ่าต้ ง นิทาน ตํานานที่เล่าสืบทอดกันมาหลายชัว่ อายุคน
มีมากมายหลากหลายเรื่ องราว รูปแบบการดําเนินเรื่ องยอกย้ อน แยบยล ดึงดูดให้ หลงใหล
แสดงออกถึงจินตนาการอันสลับซับซ้ อนและลึกซึ ้งของชาวต้ งได้ เป็ นอย่างดี งิ ้วต้ งเป็ นการแสดง
อุปรากรที่พฒ
ั นามาจากการเล่านิทานกลอน ถือกําเนิดขึ ้นในต้ นศตวรรษที่ 19
การแสดง
งิ ้วต้ งนี ้ท่าร่ายรํ าเรี ยบง่าย แต่การขับร้ องทํานองมีมากมาย ในการแสดงใช้ เครื่ องดนตรี จําพวกซอ
และผีผาบรรเลงประกอบ ก่อนการแสดงโหมโรงด้ วยการลัน่ กลองเรี ยกบรรยากาศอย่างครึกครืน้
เร้ าใจ
งิ ้วต้ งไม่วาดหน้ า แต่แฝงไว้ ด้วยเอกลักษณ์ของความเป็ นชนเผ่าได้ อย่างน่าอัศจรรย์
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นอกจากนี ้วัฒนธรรมการรื่นเริ งของชาวต้ งยังมีระบําตัวเย(哆耶
มังกร ระบําสิงโต เป็ นต้ น

Duōyē)

ระบําขลุย่ นํ ้าเต้ า ระบํ

“ระบําตัวเย”
คือการเต้ นระบําเป็ นกลุม่ ใหญ่ทงชายหญิ
ั้
งรวมกันเริงระบําในงานรื่ นเริง
ประสานมือคล้ องคอล้ อมกันเป็ นวง ร้ องเล่นเต้ นระบํา “ระบําขลุย่ นํ ้าเต้ า” ก็เป็ นการเต้ นระบําเป็ น
กลุม่ เช่นกัน ผู้เต้ นเป่ าขลุย่ นํ ้าเต้ าไปพร้ อมๆ กับเต้ นรํ า เครื่ องดนตรี ที่ชาวต้ งใช้ บรรเลงในงานรื่ นเริ ง
และงานพิธีตา่ งๆ ยังมีอีกมาก เช่น ขลุย่ เหล็ก ปี่ เป็ นต้ น
งานฝี มือที่มี
งานหัตถกรรมเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สบื ทอดมาแต่บรรพบุรุษเช่นกัน
ชื่อเสียงของชาวต้ งเช่น งานปั กผ้ า ร้ อยมาลัย วาดภาพ แกะสลัก ตัดกระดาษ ถัก สาน เป็ นต้ น
หัตถกรรมปั กผ้ าของหญิงชาวต้ ง เป็ นงานฝี มือชันเยี
้ ่ยม ชาวต้ งนิยมปั กลวดลายต่างๆ เช่น
ดอกไม้ สัตว์ตา่ งๆ รูปบุคคลลงบนเสื ้อผ้ า ลวดลายและสีสนั ชัดเจน กลมกลืนเหมือนจริง
นอกจากนี ้ยังมีการทําเครื่ องประดับเงินได้ แก่ สร้ อยเงิน กําไลเงิน ตุ้มหู แหวน ปิ่ นปั กผม ดอกไม้
เงินล้ วนเป็ นเครื่ องประดับที่เป็ นที่นิยมอย่างมากของหญิงชาวต้ ง
ชายชาวต้ งมีความชํานาญในการก่อสร้ างตึกด้ วยอิฐ หิน และไม้ การสร้ างตึกแขวนกลอง สร้ าง
สะพานถือเป็ นงานสถาปั ตยกรรมที่ชาวต้ งมีความชํานาญมากที่สดุ
การก่อสร้ างตึกแขวนกลอง
เดียว รูปทรง
ของชาวต้ งใช้ ไม้ ล้วนๆ ไม่มีการใช้ ตะปูตอกยึด สามารถสร้ างได้ สงู เป็ นสิบชันเลยที
้
หกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมงดงามดุจเจดีย์แก้ ว สูงส่ง สง่างาม นับเป็ นสัญลักษณ์หนึง่ ของชุมชนชาวต้ ง
และเป็ นจุดศูนย์รวมของชุมชน นอกจากนี ้ยังมีสะพานเฉิงหยาง(程阳桥 Chénɡyánɡ qiáo) ที่
ตําบลซานเจียง เป็ นสะพานที่สร้ างโดยช่างชาวต้ ง มีความงดงาม แข็งแรง ได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้
เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศจีนอีกด้ วย
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
ชาวต้ งสวมเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายที่ผลิตขึ ้นเอง ชาวต้ งชอบสวมเสื ้อผ้ าสีเขียว ม่วง ขาว นํ ้
เงิน ชายชาวต้ งในปั จจุบนั สวมเสื ้อผ้ าไม่แตกต่างจากชาวฮัน่
แต่ยงั มีชาวต้ งที่อยูใ่ นบริ เวณ
้ ม คือสวมเสื ้อแขนสันผ่
้ าอกไม่มีปก สวม
ห่างไกล เช่น ชาวต้ งภูเขายังคงสวมเสื ้อผ้ าแบบดังเดิ
กางเกงขากว้ างยาว ใช้ ผ้าโพกหัว บางคนไว้ ผมจุก ชุดของหญิงชาวต้ งแตกต่างกันไปตามแต่ละ
ท้ องที่ บ้ างสวมเสื ้อทรงกระบอกผ่าอก ไม่มีปก ติดกระดุมเงิน บ้ างสวมเสื ้อคอกระเช้ าคล้ องไหล่
บ้ างสวมกางเกงขากว้ างยาว บ้ างสวมชุดเสื ้อยาวคลุมเข่า บ้ างสวมผ้ าถุงคาดเข็มขัด เกล้ าผมขึ ้น
แล้ วใช้ ผ้าโพกหัว สวมรองเท้ าคลุมหน้ าแข้ งใช้ เชือกมัดแน่น แต่บางท้ องที่ก็แต่งตัวเหมือนอย่าง
ชาวฮัน่ แต่ที่สาํ คัญชาวต้ งชอบสวมเครื่ องประดับที่ทําด้ วยเงิน
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อาหารการกินของชาวต้ งกินข้ าวเจ้ าเป็ นอาหารหลัก ชาวต้ งที่อาศัยอยูบ่ นพื ้นที่ราบชอบกิน
ข้ าวสวย แต่ชาวต้ งที่อยูต่ ามภูเขาชอบกินข้ าวเหนียว ชอบกินอาหารรสเผ็ดและเปรี ย้ ว รู้จกั วิธี
ถนอมอาหารเช่น ทําปลาร้ า เนื ้อหมัก การรับแขกที่สําคัญต้ องมีนํ ้าชาเป็ นการต้ อนรับ ชาวต้ งตั ้
บ้ านเรื อนอยูร่ ิมภู ริ มนํ ้า ซึง่ เป็ นทิวทัศน์ที่เป็ นเอกลักษณ์ของภาคใต้ ของจีน สร้ างบ้ านแบบใต้ ถนุ สูง
ข้ างบนเป็ นที่พกั อาศัย ชันล่
้ างเป็ นคอกสัตว์ และเก็บของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
ประเพณีสําคัญที่นา่ สนใจของชาวต้ ง คือประเพณี “เยว่เหย่” (月也 Yuèyě) ตรงกับวันที่
แปด เดือนหนึง่ ตามปฏิทินจันทรคติของจีน เป็ นประเพณีที่ชาวต้ งจากหมูบ่ ้ านหนึง่ ไปเป็ นแขก
เยี่ยมเยือนอีกหมูบ่ ้ านหนึง่ กิจกรรมสําคัญคือการรื่ นเริงและสังสรรค์ มีการเป่ าขลุย่ นํ ้าเต้ า ร้ องงิ ้
บรรเลงขับกล่อม จัดในช่วงว่างเว้ นจากการเพาะปลูก มีการชนวัวเป็ นกีฬาบันเทิงประจําชนเผ่า
ช่วงเทศกาลนี ้จะตีฆ้องร้ องป่ าวให้ ผ้ คู นมากมายมาร่วมร้ องรํ าทําเพลง สนุกสนานรื่ นเริ งบันเทิงใจ
จุดพลุเฉลิมฉลองสว่างไสวไปทัว่ หุบเขา
เป็ นการต้ อนรับชาวต้ งจากหมูบ่ ้ านอื่นที่มาเยือนด้ วย
ความยินดีปรี ดา เป็ นโอกาสที่หนุ่มสาวได้ พบปะคบหาสมาคมกัน ชาวต้ งทางเหนือเรี ยกเทศกาล
นี ้ว่า เที่ยวภูเขา (玩山 Wán shān) หนุม่ สาวชาวต้ งรวมกันเป็ นกลุม่ หลังว่างเว้ นจากงานในช่วง
เดือนมีนาคมและเมษายน เมื่อมารวมกันพร้ อมหน้ าจะร้ องเพลงโต้ ตอบ เกี ้ยวพาราสีกนั ชาวต้ ง
ทางตอนใต้ เรี ยกงานนี ้ว่า “แอ่วเมือง” หรื อ “แอ่วสาว” คืนวันงานหญิงสาวปั กผ้ าอยูใ่ นเรื อน ชาย
หนุ่มขับกล่อมดนตรี และร้ องเพลงโต้ ตอบกัน พรรณนาความรักต่อกัน เมื่อถูกใจกันจะแลกของที่
ระลึกซึง่ กันและกันเป็ นการหมันหมายเอาไว้
้
ในวันที่สามเดือนสามหรื อวันที่สองเดือนสองของ
ทุกปี ชุมชนชาวต้ งที่ตําบลซานเจียงรวมตัวกันในลานกว้ างประจําหมูบ่ ้ าน จัดงานเทศกาลรื่ นเริ ง
โดยจะช่วยกันทําพลุดอกไม้ ยิงขึ ้นฟ้า เมื่อตกลงสูพ่ ื ้นให้ คนที่มาร่วมงานแย่งกันเก็บ ผู้ที่เก็บได้ จะมี
รางวัลให้ งานนี ้เรี ยกว่า “งานชิงพลุ”
ชาวต้ งยึดถือการแต่งงานแบบสามีภรรยาคนเดียว
การแต่งงานกันระหว่างพี่สาวหรื อ
น้ องสาวพ่อกับพี่ชายแม่เป็ นที่นิยมของชาวต้ ง แต่ญาติร่วมสายเลือดจะไม่แต่งงานกัน หญิง
แต่งงานแล้ วไม่ย้ายไปอยูบ่ ้ านสามี
สถานภาพทางครอบครัวและสังคมของผู้หญิงตํ่าต้ อยกว่
ผู้ชาย มีกฎข้ อห้ ามมากมายสําหรับผู้หญิงเช่น ห้ ามตีกลอง ห้ ามอยูบ่ นบ้ านในขณะที่มีผ้ ชู ายนัง่
อยูข่ ้ างล่าง หญิงชาวต้ งจะสามารถมีสทิ ธิในทรัพย์สมบัตทิ ี่ตนเองหามาได้ หรื อทรัพย์สมบัตขิ องพ่อ
แม่ก็ตอ่ เมื่อแต่งงานแล้ วเท่านัน้ แต่ก็ไม่ได้ มีปริ มาณมากเท่าใดนัก สมบัตนิ ี ้เรี ยกว่า “นาผู้หญิง ที่
ผู้หญิง” ส่วนผู้ชายเป็ นผู้รับสืบทอดมรดกประจําตระกูล หากไม่มีลกู ชายสามารถรับเลี ้ยง
ลูกบุญธรรมและสืบทอดสายตระกูลให้ กบั ลูกบุญธรรมต่อได้
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พิธีงานศพของชาวต้ งเหมือนกับชาวฮัน่ คือใช้ วิธีฝังศพ แต่ชาวต้ งบางพื ้นที่เมื่อมีคนเสียชีวิต
จะยังไม่ประกอบพิธีศพ แต่จะใส่โลงแล้ วนําไปเก็บไว้ ในป่ าช้ าที่อยูห่ า่ งไกลออกไปจากหมูบ่ ้ าน รอ
้
งจะประกอบพิธีฝังศพพร้ อมกัน
จนคนที่เกิดวัน เดือน ปี เดียวกันเสียชีวิตทังหมดจึ
ชาวต้ งนับถือผี และเทพมากมาย เคารพบูชาธรรมชาติ เช่น ต้ นไม้ ใหญ่ หินก้ อนใหญ่ บ่อนํ ้า
สะพาน มีเจ้ าแม่สร้ างเมืองชื่อ ซ่าซุย่ (萨岁 Sàsuì) ซึง่ ถือกันว่าเป็ นหญิงผู้เป็ นต้ นกําเนิดและ
สร้ างชุมชนชาวต้ ง เป็ นเทพที่ชาวต้ งเคารพสูงสุด ในทุกๆหมูบ่ ้ านจะสร้ างวัดซ่าซุย่ โดยใช้ การเสี่ยง
ทายของนก หญ้ า ไข่ หอย ข้ าว เป็ นสิง่ ชี ้วัดความเป็ นสิริมงคล
เทศกาลสําคัญของชาวต้ งมีเทศกาลตรุษจีน เทศกาลไหว้ เทพวัว (วันที่ 8 เดือน 4 หรื อวันที่ 6
เดือน 6 ) เทศกาลกินอาหารใหม่ (กลางเดือน 7 ) บางท้ องที่มีการขึ ้นปี ใหม่ของชาวต้ งในช่วงเดือน
10 หรื อเดือน 11 นอกจากนี ้ยังรับอิทธิพลเทศกาลของชาวฮัน่ ที่มาพร้ อมกับการเกษตรอีก เช่น
เทศกาลวันเชงเม้ ง เทศกาลตวนอู่ เทศกาลไหว้ พระจันทร์ และเทศกาลฉงหยาง(วันที่ 9 เดือน 9)
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12. 独龙族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าตรุ ง Drung ethnic minority

รป
ู 19

รป
ู 20

ถิ่นที่อย่ ู
ชาวเผ่าตรุง ภาษาจีนออกเสียงว่า ตูห๋ ลง อาศัยอยูบ่ ริ เวณสองฝั่ งแม่นํ ้าตรุง (独龙河 Dú
lónɡ hé) ซึง่ เป็ นเขตติดต่อกันของเขตปกครองตนเองนู่เจียง (怒江 Nùjiānɡ) เผ่าลี่ซู (傈僳族
Lìsù Zú) และอําเภอปกครองตนเองก้ งซาน (贡山 Gònɡshān) เผ่าตรุ งเผ่านู่(怒族 Nù Zú)
ของมณฑลยูนนาน(云南省 Yúnnán shěnɡ) และยังมีสว่ นน้ อยที่กระจัดกระจายอยูร่ ิมสองฝั่ ง
แม่นํ ้านู่ (怒江 Nù jiānɡ) บริ เวณตอนเหนือของตําบลก้ งซาน จากการสํารวจจํานวนประชากร
ครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าตรุงมีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น 7,426 คน
ภาษา
ชาวเผ่าตรุงพูดภาษาตรุง เป็ นภาษาในตระกูลจีน-ทิเบต(汉藏语系 Hàn Zànɡ yǔxì)
้
เวณไม่แตกต่าง
สาขาทิเบต-พม่า(藏缅语族 Zànɡ Miǎn yǔZú) ภาษาของชนเผ่าตรุงทังสองบริ
กัน ไม่มีภาษาอักษร
ประวัตศิ าสตร์
เอกสารที่เก่าแก่ที่สดุ ที่กล่าวถึงชาวตรุงคือ บันทึกการรวมราชวงศ์หยวน《 大 元 一 统
志》Dàyuán yì tǒnɡzhì กล่าวถึงชาวตรุ งในชื่อ “เชี่ยว” (撬 Qiào) ต่อมาในสมัยหมิงและ
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ชิงเรี ยกชนกลุม่ นี ้ว่า “ฉิว” (俅 Qiú ) หรือ “ฉวี่” (曲 Qǔ) บันทึกทางประวัตศิ าสตร์ บนั ทึกไว้ วา่
ชาวตรุงในสมัยถังและซ่งอยูใ่ ต้ การปกครองของน่านเจ้ า(南诏 Nánzhào) และต้ าหลี่(大理 Dàlǐ
) ถึงสมัยหยวน หมิง และชิงอยูภ่ ายใต้ การปกครองของเมืองลี่เจียง กลางสมัยราชวงศ์ชิงแบ่งเป็ น
สองส่วนอยูภ่ ายใต้ การปกครองของชนเผ่าน่าซีแห่งเมืองลี่เจียง (丽江纳西族 Lìjiānɡ Nàxī
่ ายใต้ การปกครองของเมือง
Zú) และเมืองเย่จือ(叶枝 Yèzhī) ต่อมาถูกจัดรวมกันอีกครัง้ ให้ อยูภ
เย่จือทังหมดในเวลาต่
้
อมา ปี 1909 มีการแต่งตังผู
้ ้ ควบคุมดูแลบริเวณแม่นํ ้าตรุง ปี 1918 ก่อตัง้
เขตปกครองขึ ้นในบริเวณที่เป็ นอําเภอก้ งซานในปั จจุบนั ซึง่ เป็ นบริเวณที่อยูข่ องชาวตรุงนัน่ เอง
ระบบเศรษฐกิจสังคมของชาวตรุงนับได้ ตงแต่
ั ้ ก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ก่อน
หน้ านันชาวตรุ
้
งแม้ จะไม่มีความรู้ในการผลิตเหล็กสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ
แต่ด้วยความที่อยู่
ใกล้ ชิดกับชาวทิเบต ชาวฮัน่ ชาวน่าซี ชาวป๋ าย จึงได้ รับอิทธิพลการผลิตเครื่ องมือเหล็ก เช่น
ขวาน มีด มาผลิตเป็ นเครื่ องมือเครื่ องใช้ ของตน โดยเฉพาะใช้ ในการเกษตร จอบเสียมที่เดิมทํามา
จากไม้ พัฒนามาเป็ นจอบเสียมไม้ ห้ มุ เหล็ก ระบบการเกษตรจึงเปลี่ยนจากเครื่ องมือไม้ มาเป็ น
เครื่ องมือเหล็ก แต่อย่างไรก็ตามชาวตรุงยังคงคุ้นเคยกับการใช้ เครื่ องมือไม้ อยู่ ผลผลิตทาง
การเกษตรก็ยงั คงมีปริ มาณไม่มาก ซึง่ ไม่เพียงพอสําหรับการบริโภค จึงต้ องหาอาหารโดยการเก็บ
ของป่ าและล่าสัตว์นํ ้า อุปกรณ์จบั สัตว์นํ ้าก็ถกั และสานขึ ้นง่าย ๆ จากวัสดุธรรมชาต ิ เช่ น ไม้ ไผ
เถาวัลย์ แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ เครื่ องมือเหล็กทําให้ ผลผลิตเพิ่มปริมาณมากขึ ้น และมีเหลือพอที่จะ
นําไปแลกผลผลิตอื่นกับชาวตรุงด้ วยกัน การแลกเปลีย่ นนี ้เองเริ่มพัฒนาไปเป็ นการนับราคาสินค้ า
ด้ วยวิธีใช้ เชือกผูกไม้ การผูก 1 ครัง้ เท่ากับการซื ้อขายหรื อแลกเปลี่ยนของหนึง่ อย่าง เกิดเป็ นการ
ตังราคาสิ
้
นค้ าในหมูช่ าวตรุงขึ ้น
ระบบสังคมของชาวตรุงสืบสายตระกูลโดยญาติสายตรงเพศชาย การถือครองกรรมสิทธิ์
ที่ดนิ มีสามลักษณะคือ หนึง่ “ที่ดนิ ประจําตระกูล” คือที่ที่ร่วมมือกันหักร้ างถางพงจับจองและสืบ
ทอดมาแต่บรรพบุรุษ สอง “ที่ดนิ ร่วมใช้ ” คือที่ดนิ ที่ชาวบ้ านสองสามครอบครัวช่วยกันบุกเบิกจับ
จองและถือเป็ นกรรมสิทธิ์ร่วมกัน สาม “ ที่ดนิ ส่วนตัว” คือที่ดนิ ที่เป็ นสมบัตสิ ว่ นตัวของครอบครัว
้
หนึง่ ๆ
ธรรมเนียมปฏิบตั เิ กี่ยวกับพืชและสัตว์ที่เป็ นอาหารที่เกิดตามธรรมชาติในที่ดนิ ทังสาม
ประเภทนี ้ก็ใช้ วิธีการแบ่งกรรมสิทธิ์ตามเจ้ าของที่ดนิ สมาชิกที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ มีสทิ ธิ์ในอาหาร
ธรรมชาติเหล่านันด้
้ วย หากเป็ นที่ที่ครอบครองกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคนต้ องแบ่งอาหารธรรมชาติ
ในที่ดนิ เหล่านันอย่
้ างเท่าเทียมกัน หลังฤดูเก็บเกี่ยวเป็ นฤดูลา่ สัตว์ ในที่ดนิ ที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันผู้
ถือกรรมสิทธิ์มีสทิ ธิ์ลา่ สัตว์ในที่ดนิ นันได้
้
ทุกคนถือกฎอย่างเคร่งครัดที่จะไม่ลา่ สัตว์ในที่ดนิ ของ
ผู้อื่น
ถึงปี 1949 เป็ นยุคการปลดปล่อย(解放 jiěfànɡ) มีการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิ เป็ นสมบัติ
ส่วนตัวขึ ้นในหมูช่ าวตรุง มีการเลี ้ยงหมู ไก่ เป็ นสมบัตขิ องตัวเองและแลกเปลี่ยนเพื่อการค้ า
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ระหว่างกัน สื่อกลางที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการแลกเปลี่ยนสินค้ าคือ “วัว” ในที่ดนิ ที่ถือครอง
กรรมสิทธิ์ ชาวตรุงจะปลูกพืชจําพวกข้ าวโพดและมันเพื่อการบริโภคในครัวเรื อน การเพาะปลูกมี
จํานวนมากขึ ้นจึงนําออกมาแลกเปลี่ยนซึง่ กันและกัน ผู้ที่ไม่มีที่ดนิ ทํากินและไม่มีววั เป็ นของตัวเอง
ต้ องเช่าวัวจากผู้ที่รํ่ารวยกว่าโดยใช้ ลกู สาวเป็ นหลักประกัน
จากระบบเศรษฐกิจที่พฒ
ั นามากขึ ้
เรื่ อยๆ ชาวตรุงมีอํานาจทางเศรษฐกิจเหนือกว่าชนกลุม่ อื่นในละแวกเดียวกัน ชนกลุม่ ที่มีความ
เจริ ญน้ อยกว่ายอมเป็ นทาสรับใช้ ชาวตรุง ทาสที่มาจากชนเผ่าอื่นนี ้ก็ถือเป็ นสมบัตทิ ี่ใช้ แลกเปลี่ยน
หรื อใช้ เป็ นหลักประกันในการกู้ยืม หรื อเช่าที่นาได้ อีกอย่างหนึง่ ต่อมาที่ดนิ ส่วนใหญ่กลายเป็ น
สมบัตสิ ว่ นตัวจนหมด ผู้ที่ไม่มีที่ดนิ ทํากินใช้ จอบ เสียม ไก่ หมู เป็ นค่าเช่าหรื อค่าประกันในการเช่า
ที่ดนิ ทํากิน บางรายที่เคยเป็ นเจ้ าของที่ดนิ ใช้ ที่ดนิ ที่เป็ นกรรมสิทธิ์อยูไ่ ปแลกกับสิง่ ที่ต้องการเช่น
อาหาร สัตว์เลี ้ยง เครื่ องมือการเกษตร จึงเกิดการค้ าขายที่ดนิ เกิดขึ ้น นอกจากนี ้ ผู้ที่ไม่มีทรัพย์
สมบัตใิ นการเช่าที่ก็ใช้ วิธีขายแรงงานแลกกับผลผลิตที่ได้ จึงเกิดการจ้ างแรงงานขึ ้นในหมูช่ าวตรุง
หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ชาวตรุงมีชีวิตและสังคมแบบใหม่ โดยในปี 1956
ก่อตังอํ
้ าเภอปกครองตนเองเผ่าตรุงเผ่านู่ที่อําเภอก้ งซาน (贡山独龙族怒族自治县 Gònɡshān
Dúlónɡ Zú Nù Zú zìzhìxiàn) รัฐบาลสนับสนุนและให้ ความช่วยเหลือในการพัฒนาการทํา
การเกษตร สาธารณูปโภค ระบบนํ ้า ไฟฟ้า ผลผลิตการเกษตรสูงขึ ้นเป็ นลําดับ การผลิตยา
ผลิตภัณฑ์หนังจากธรรมชาติเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ชาวตรุงเริ่มเลี ้ยงวัว แกะ หมูเป็ นสัตว์เศรษฐกิจ
รัฐบาลก่อตังแหล่
้ งกําเนิดไฟฟ้าและนํ ้าขึ ้น มีการก่อสร้ างระบบคมนาคม สะพาน นอกจากนี ้ระบ
การสาธารณสุข และการศึกษาก็ได้ รับการพัฒนาอย่างกว้ างขวาง
ศิลปวัฒนธรรม
ด้ านศิลปวัฒนธรรมของชาวตรุง ชาวตรุงเป็ นชนเผ่าที่รักการร้ องเล่นเต้ นรํ า ไม่วา่ จะเป็ น
กิจกรรมต่างๆเช่น ระหว่างทํานา เก็บเกี่ยว ล่าสัตว์ สร้ างตึก จีบสาว การเฉลิมฉลองเป็ นต้ น ล้ วน
ใช้ เพลงเป็ นสือ่ ขับกล่อมบรรยายความรู้สกึ ทุกข์ สุข รัก หรื อเศร้ าของตน เพลงที่ร้องในการทํางาน
พัฒนามาเป็ นวัฒนธรรมการเต้ นรํ า ขับร้ องและดนตรี ในเวลาต่อมา เครื่ องดนตรี ที่บรรเลง
ประกอบการขับร้ องและเต้ นรํ าได้ แก่ พิณ ฆ้ องโหม่ง ขลุย่ กลองหนังและพิณ ในงานฉลองรื่ นเริง
ส่วนชายชาวตรุงดื่มเหล้ าฉลอง
ผู้หญิงชาวตรุงจะเป็ นผู้บรรเลงพิณประกอบกับการขับร้ อง
สนุกสนานครื น้ เครง การเต้ นรํ าบ้ างเรี ยงเป็ นแถวชายหญิงหันหน้ าเข้ าหากัน ทังร้้ องทังเต้
้ น บ้ างจับ
มือกันเป็ นวงกลมร้ องเพลงเต้ นรํ า เสียงเพลงสะท้ อนความสนุกสนานอันบริสทุ ธิ์ ในขณะเดียวกันก็
แฝงด้ วยความองอาจกล้ าหาญของชาวเผ่าตรุง
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ชีวิตความเป็ นอย่ ู
การแต่งกายของชาวตรุง ชายหญิงชาวตรุงสวมเสื ้อผ้ าฝ้ายคลุมไหล่ข้างเดียว พาดเฉียงไป
ทางขวา ใช้ เชือกร้ อยมีดเป็ นปมที่ใต้ รักแร้ ขวา ชายสวมกางเกงขากว้ างสัน้ แขวนมีดหรื อลูกศรธนู
ไว้ ที่เอว
ชายหญิงชาวตรุงชอบไว้ ผมยาว ทรงผมที่นิยมคือด้ านหน้ ายาวลงมาถึงคิ ้ว ด้ านหลังยาวถึง
บ่า ด้ านข้ างยาวปิ ดหูทงสองข้
ั้
าง ผู้หญิงชอบสวมตุ้มหูและสร้ อยคอ และคาดเอวด้ วยเถาวัลย์ย้อม
หลากสีสนั หากออกจากบ้ านจะแขวนกระบอกไม้ ไผ่ไว้ ที่เอว สวมผ้ าถุงสีสนั สดใส พันขาด้ วยผ้ า
ฝ้าย นอกจากนี ้สตรี ชาวตรุงยังนิยมวาดหน้ าด้ วยสีจากธรรมชาติอีกด้ วย ซึง่ ถือเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวอย่างหนึง่ ของชาวตรุง

รป
ู 6

ด้ านอาหารการกิน อาหารหลักของชาวตรุงคือข้ าวเจ้ าและข้ าวสาลี ในอดีตเนื่องจากการ
เพาะปลูกไม่เพียงพอ อาหารจําพวกสัตว์ป่าที่ลา่ มาได้ ก็เป็ นอาหารหลักที่สําคัญของชาวตรุงอีก
อย่างหนึง่ โดยเนื ้อที่ได้ มาส่วนใหญ่ทําให้ สกุ โดยวิธีการย่าง ชาวตรุงชอบดื่มเหล้ าที่หมักเองและ
ชอบสูบฝิ่ น บ้ านเรื อนของชาวตรุงสร้ างด้ วยไม้ หรื อไม้ ไผ่ ในบ้ านแบ่งเป็ นสามห้ อง คือส่วนที่เป็ น
ห้ องพักอาศัยหนึง่ ห้ อง และครัวสองห้ องอยูต่ รงกันข้ ามกัน ครัวหนึง่ เป็ นของหัวหน้ าครอบครัว อีก
ครัวหนึง่ เป็ นของลูกที่แต่งงานแล้ ว ลูกที่แต่งงานแล้ วไม่แยกครอบครัว แต่จะอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่
โดยกินอยูร่ อบๆ ครัวอีกฟากหนึง่ นัน่ เอง หากมีลกู มาก บ้ านไม่เพียงพอ ก็จะต่อเติมบ้ านเพิ่มขึ ้นใน
บริ เวณใกล้ เคียงกัน หรื อสร้ างต่อกันกับบ้ านของพ่อแม่
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
ธรรมเนียมการแต่งงานของชาวตรุงยึดถือการมีสามีภรรยาคนเดียว แต่ในอดีตมีการแต่งงาน
เป็ นหมู่ ผู้ชายมีภรรยาหลายคน โดยแต่งกับพี่สาวและน้ องสาว หนุ่มสาวชาวตรุงมีอสิ ระในการพบ
ั้
บางครัง้ มีการหมันหมายกั
้
นไว้ ตงแต่
ั ้ เด็ก
คูร่ ัก แต่การแต่งงานพ่อแม่จะเป็ นผู้จดั การให้ ทงหมด
เมื่อแต่งงานไปแล้ ว ทุกครัง้ ที่ภรรยาคลอดลูก 1 คน ลูกเขยจะต้ องมอบวัวหรื อสิง่ ของมีคา่ ให้ กบั พ่อ
แม่ฝ่ายหญิง หากภรรยาเสียชีวิตตังแต่
้ ยงั อายุน้อย พ่อแม่ฝ่ายหญิงจะต้ องคืนสินสอดส่วนหนึง่
ให้ ฝ่ายชายเพื่อเป็ นค่าช่วยเหลือในการแต่งงานใหม่
พิธีศพของชาวตรุงทําพิธีศพโดยการฝั ง หากเสียชีวิตด้ วยโรคร้ ายจะทําพิธีศพโดยการเผา
ในด้ านความเชื่อ ชาวตรุงเชื่อว่าสรรพสิง่ มีวิญญาณ จึงนับถือผีตา่ งๆ โดยให้ ความสําคัญกับ
ธรรมชาติเป็ นอย่างมาก เชื่อว่าลม ฝน ฟ้าร้ อง ฟ้าผ่า ภูเขา แม่นํ ้า ก้ อนหินใหญ่ ต้ นไม้ รูปร่างแปล
ประหลาดล้ วนมีผีสงิ สถิตย์อยู่ ซึง่ ชาวตรุงเชื่อว่าผีเหล่านี ้จะทําร้ ายคน ดังนันจึ
้ งต้ องอธิษฐานขอพร
และเซ่นสังเวยผีตา่ งๆเหล่านี ้ การบูชาผีจะมีหมอผีประจําเผ่าเป็ นผู้ประกอบพิธี ด้ วยความเชื่อว่า
หมอผีเป็ นผู้ตดิ ต่อกับผีได้ ดังนันชาวตรุ
้
งจึงให้ ความเคารพนับถือหมอผีประจําเผ่ามาก
เทศกาลสําคัญของชาวตรุงมีเพียงเทศกาลเดียวคือการขึ ้นปี ใหม่ แต่การขึ ้นปี ใหม่ของชาวตรุง
ไม่มีกําหนดแน่นอน ต้ องดูวา่ ปริมาณผลผลิตที่ได้ มากน้ อยเพียงใด จึงจะสามารถกําหนดวันขึ ้นปี
ใหม่ได้

52

17. 仡佬族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าเกอลาว Gelao ethnic minority group

รป
ู 22

ถิ่นที่อย่ ู
้ มที่สดุ
ชนเผ่าเกอลาว ภาษาจีนเรี ยกว่า อี ้หล่าว(仡佬 Yìlǎo) เป็ นชนเผ่าเก่าแก่และดังเดิ
ั ้ านเรื อนอาศัยอยู่
เผ่าหนึง่ ที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณที่ราบสูงหยวินกุ้ย (云 贵 Y ú n ɡ u ì) ส่วนใหญ่ตงบ้
กระจัดกระจายบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้ และทางตอนเหนือของมณฑลกุ้ยโจว
ครอบคลุมพื ้นที่กว่า 20 เมืองเช่น จุนอี ้(遵义 Zūnyì) เหรินหวย(仁怀 Rénhuái) อานซุน่ (安顺
Ānshùn) กวานหลิง่ (关岭 Guānlǐnɡ) ผูอ
่ าน(普安 Pǔ’ān) ชิงเจิ ้น(清镇 Qīnɡzhèn) ผิงป้า
(平坝 Pínɡbà) เฉียนซี(黔西 Qiánxī) ต้ าฟาง(大方 Dàfānɡ) จือจิน(织金 Zhījīn) จินซา
(金沙 Jīnshā) เจินเฟิ ง(贞丰 Zhēnfēnɡ) ฉิงหลง(晴隆 Qínɡlónɡ) ลิว่ จือ(六枝 Liùzhī)
สุย่ เฉิง(水城 Shuǐchénɡ) เป็ นต้ น มีบางส่วนกระจายอาศัยอยูบ่ ริเวณเขตปกครองตนเองเผ่าจ้ วง
ในมณฑลกว่างซี และบริเวณกว่างหนาน(广南 Guǎnɡnán) หม่าซง(马松 Mǎsōnɡ) ฟู่ หนิง (阜
宁 Fùnínɡ) ซึง่ เป็ นพื ้นที่ในเขตปกครองตนเองเผ่าจ้ วงและเผ่าเหมียว ในมณฑลยูนนาน จากการ
สํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าเกอลาวมีจํานวนประชากร
ทังสิ
้ ้น 579,357 คน
ภาษา
ด้ วยเหตุที่ชนชาวเกอลาวมีจํานวนประชากรไม่มากนัก ประกอบกับการตังถิ
้ ่นที่อยูอ่ าศัยมี
ความกระจัดกระจายมาก
ทําให้ ภาษาของชาวเกอลาวในแต่ละท้ องที่แตกต่างกัน กระทัง่ ไม่
สามารถสื่อสารกันรู้เรื่ อง ปั จจุบนั มีชาวเกอลาวอยูจ่ ํานวนน้ อยมากที่พดู ภาษาเกอลาวของตนได้
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เพราะเหตุความแตกต่างของสําเนียงภาษาในแต่ละท้ องถิ่น
ชาวเกอลาวจึงใช้ ภาษาจีนเป็ น
ภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกัน มีบางส่วนใช้ ภาษาของชนเผ่าอี๋ ภาษาเหมียว ภาษาปูเยย
ชาวเกอลาวบางที่สามารถพูดได้ ถึง 4 ภาษา แต่ภาษาที่เป็ นภาษาดังเดิ
้ มของชาวเกอลาวชื่อ
ภาษาเกอลาว จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต แต่ยงั ไม่สามารถระบุได้ ชดั เจนว่า จัดอยูใ่ นสาขา
ภาษาและแขนงภาษาใด ไม่มีภาษาอักษร
ประวัตศิ าสตร์
ชาวเกอลาวเป็ นชนเผ่าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับกลุม่ ชนในอดีตชื่อ “เหลียว” ( 僚 Liáo)
ซึง่ เป็ นกลุม่ ชนที่อาศัยอยูบ่ ริเวณที่เป็ นเมืองกุ้ยโจวในปั จจุบนั
เริ่มมีการกล่าวถึงชนกลุม่ นี ้ใน
พงศาวดารสมัยซ่ง และสมัยถังในชื่อ เก่อเหลียว (葛僚 Gěliáo) เก๋อหล่าว (革老 Gélǎo)
อี ้หล่าว(仡佬 Yìlǎo) อี ้เหลียว(仡僚 Yìliáo) แม้ จะมีชื่อเรี ยกแตกต่างกันไปตามถิ่นที่อยูแ่ ละ
ภาษาของผู้เรี ยก แต่ชื่อกลางที่เป็ นที่ร้ ูจกั กันทัว่ ไปคือ “เหลียว” (僚 Liáo) ในสมัยโบราณคําว่า
“เหลียว” เป็ นคําที่ใช้ เรี ยกรวมกลุม่ ชนน้ อยใหญ่ที่อาศัยอยูบ่ ริเวณเมืองกุ้ยโจว คาดว่าชนกลุม่ ใหญ่
ที่สดุ ในบรรดาชนเผ่าหลากหลายกลุม่ เหล่านันพั
้ ฒนามาเป็ นชาวเกอลาวในปั จจุบนั ส่วนชื่อเรี ยก
ชนเผ่า “ เกอลาว” ปรากฏครัง้ แรกในบทประพันธ์ของจูฝู่ (朱辅 Zhū fǔ) เรื่ อง “ซีหมานฉงเสี ้ยว”
《溪蛮丛笑》 Xīmáncónɡxiào ในสมัยซ่ง นับตังแต่
้ สมัยหมิงเป็ นต้ นมา บันทึกพงศาวดาร
โบราณต่างๆ กล่าวตรงกันว่าคําว่า “ เกอลาว” เป็ นชื่อเดิมของชนกลุม่ “เหลียว” ในช่วงสองสาม
ร้ อยปี มานี ้ ชาวเกอลาวบางส่วนยังคงรักษาสืบทอดขนบธรรมเนียมโบราณดังเดิ
้ มของชาวเหลียว
อยู่ เช่น หญิงสวมผ้ าถุง เจาะฟั น และใช้ โลงศพหิน แสดงให้ เห็นว่าชาวเกอลาวในปั จจุบนั มี
ความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับชาวเหลียวในอดีต
ชาวเหลียวคือชนเผ่าโบราณกลุม่ สําคัญกลุม่ หนึง่ ในประเทศเย่หลาง(夜 郎 国 Y è l á n ɡ
ิ วามเป็ นมายาวนานราว 2,100 ปี คือตังแต่
้ สมัยซีฮนั่ เป็ นต้ นมา มีชีวิตและตังถิ
้ ่น
ɡuó) ซึง่ มีประวัตค
ฐานอยูบ่ ริ เวณเมืองกุ้ยโจว ยูนนาน ในอาณาเขตของประเทศเย่หลางประกอบด้ วยชนเผ่า
หลากหลายที่สําคัญคือ ชาวเหลียว ดํารงชีวิตด้ วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อยูอ่ าศัยกัน
เป็ นชุมชน มีหวั หน้ าเผ่าปกครอง ระบบสังคมเป็ นแบบช่วงต่อระหว่างยุคปลายของสังคมบุพกาล
เข้ าสูย่ คุ สังคมแบบแบ่งชนชันวรรณะ
้
ราว 130 ปี ก่อนคริสตกาล ราชสํานักฮัน่ รวบรวมประเทศเย่
หลางเข้ ามาเป็ นเขตหนึง่ ในอํานาจการปกครอง ระบบสังคมศักดินาของชาวฮัน่ ในสมัยนันมี
้ ปัจจัย
ต่อการเปลี่ยนแปลงระบบสังคมของชาวเหลียวจนกลายมาเป็ นระบบสังคมแบบศักดินาในที่สดุ ใน
ศตวรรษที่ 7 ราชสํานักถังรวบรวมและก่อตังบริ
้ เวณตอนเหนือของเมืองกุ้ยโจวในปั จจุบนั ซึง่ เป็ นถิ่น
ที่อยูข่ องชาวเหลียวเข้ ามาเป็ นเมืองประเทศราช ในช่วงนี ้ปริมาณการผลิตของชาวเหลียวมีจํานวน
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สูงขึ ้น มีการปลูกข้ าวเจ้ า ข้ าวสาลีเพื่อบริโภคในครัวเรื อน และเพื่อการค้ าขาย งานฝี มือปั กผ้ าของ
ชาวเหลียวงดงามต้ องตา จนได้ รับยกย่องให้ ใช้ เป็ นเครื่ องราชบรรณาการถวายและใช้ ในราชสํานัก
นับตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ถงั ซ่งและชิงเป็ นต้ นมา ชาวเกอลาวถูกการกดขี่และขูดรี ดจากชน
ชันสู
้ งในสังคมศักดินามาตลอด จนถึงสมัยหยวนและหมิงชาวเกอลาวส่วนใหญ่ถกู ครอบงํา และ
ถูกกดขี่จากชนชันกรรมสิ
้
ทธิ์ที่ดนิ อย่างหนัก โดยเฉพาะการแต่งตังข้
้ าราชการและทหารมาปกครอง
ดูแล ชีวิตของชาวเกอลาวลําบากยากแค้ นมากขึ ้น มาในสมัยราชวงศ์ชิง จักรพรรดิยงเจิ ้ง (雍正
ิ กลับคืนสูร่ ัฐ ชีวิตของชาวเกอลาวตกอยูใ่ นอํานาจการ
Y ō n ɡ zh è n ɡ) มีนโยบายรวบรวมที่ดน
ปกครองข้ าราชการ แต่ยงั มีชาวเกอลาวบางส่วนโดยเฉพาะในบริเวณกุ้ยโจว เฉียนซี ต้ าฟางยังคง
รักษาระบบสังคมแบบชนชันกรรมสิ
้
ทธิ์ที่ดนิ อยู่ ชาวเกอลาวตกอยูใ่ นอํานาจของชนเผ่าที่เหนือกว่า
้
ฐประชาชนจีน รัฐบาลในยุคนัน้
อย่างชาวอี๋ (彝族 Yí Zú) มาจนกระทัง่ ก่อนการก่อตังสาธารณรั
ยังคงกดขี่รังแกและขูดรี ดประชาชนชาวเกอลาวอย่างแสนสาหัส ชาวเกอลาวดํารงชีวิตด้ วยการ
ปลูกพืชการเกษตรเป็ นหลัก ที่สําคัญมี ข้ าว ข้ าวโพด ข้ าวสาลีและมัน แต่ด้วยวิทยาการที่ล้าหลัง
้ ้ จกั ใช้ เครื่ องมือจําพวกกระบุง ภาชนะที่ทําจากเปลือกไม้
ผลผลิตตํ่ามาก ชาวเกอลาวในขณะนันรู
เครื่ องจักสานไม้ ไผ่ รองเท้ าฟาง หลังจากปี 1840 เป็ นต้ นมา สินค้ าจากภายนอกถาโถมเข้ าสู่
ประเทศจีนรวมทังชุ
้ มชน เกอลาวก็ได้ รับผลกระทบอย่างหนัก งานฝี มือที่ผลิตขึ ้นเองของชาวเกอ
ลาวถูกมองข้ ามและละเลย ไม่ได้ รับความนิยม สภาวะเศรษฐกิจตามชนบทตกตํ่า สภาพชีวิตควา
เป็ นอยูด่ ําดิง่ สูภ่ าวะยากจนแร้ นแค้ น
หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน
รัฐบาลมีนโยบายให้ ชนกลุม่ น้ อยมีสทิ ธิในการ
ปกครองตนเอง และได้ ก่อตังเขตปกครองตนเองของชาวเกอลาวดั
้
งนี ้
ปี 1953 ได้ ก่อตังอํ
้ าเภอปกครองตนเองหลากเผ่าพันธุ์ที่ตําบลหลงหลิน มณฑลกว่างซี (广
西隆林各族自治县 Guǎnɡxī Lónɡlín ɡè Zú zìzhìxiàn) ซึง่ มีกลุม
่ ชนชาวเกอลาว
รวมอยูด่ ้ วย
ปี 1956 ก่อตังหมู
้ บ่ ้ านชนกลุม่ น้ อยขึ ้นที่เมืองจุนอี ้และเหรินหวนในมณฑลกุ้ยโจว (贵州遵
义和仁怀民族乡 Guìzhōu Zūnyì hé Rénhuái mínZú xiānɡ)
คณะกรรมการตังแต่
้ ระดับหมูบ่ ้ าน ตําบล อําเภอ มณฑลตลอดจนระดับ ประเทศ มีชาวเกอ
ลาวเป็ นสมาชิก หลังการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมและการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ที่ดนิ ทํากิน
ตลอดจนผลผลิตของชาวเกอลาวพัฒนาเพิ่มปริ มาณสูงขึ ้นอย่างรวดเร็ว สภาพชีวติ ความเป็ นอยู่
้
ยนให้ แก่ลกู หลานชาวเกอลาว อารยธรรมและ
ดีขึ ้น มีการพัฒนาระบบการศึกษา ก่อตังโรงเรี
วัฒนธรรมของชาวเกอลาวกลับฟื น้ ฟูและมีชีวิตขึ ้นอีกครัง้
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ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมประจําเผ่าของชาวเกอลาวได้ แก่ เพลง กลอน นิทาน สุภาษิตคํา
พังเพย รูปแบบลักษณะคํากลอนมีสมั ผัสคล้ องจองกันเป็ นวรรคๆ เป็ นกลอนสาม กลอนห้ า กลอน
เจ็ด นิทานของชาวเกอลาวส่วนใหญ่มีเนื ้อหาการยกย่องชาวนาผู้อดทน ชาญฉลาด และมีจิตใจดี
งาม มีบางเรื่ องที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการต่อต้ านการกดขี่ขม่ เหงรังแกของระบบศักดินา การดนตรี
ของชาวเกอลาวเรี ยบง่ายแต่งดงาม เครื่องดนตรี มี ซอเอ้ อร์ หู ขลุย่ ผิว ปี่ โหม่ง กลอง บรรเลง
ประกอบการเต้ นรํ ารื่ นเริ งประจําเผ่า
และเนื่องจากชาวเกอลาวอาศัยอยูร่ ่วมกับชาวฮัน่ มาเป็ น
เวลานาน ซึมซับรับเอาวัฒนธรรมของชาวฮัน่ ไปมาก ไม่วา่ จะเป็ นการกินอยู่ การแต่งกาย ประเพณี
เทศกาลสําคัญ ล้ วนกําหนดตามแบบอย่างชาวฮัน่ ทังสิ
้ ้น จนดูจะไม่มีวฒ
ั นธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์
ของตนเองมากนัก
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ชีวิตความเป็ นอย่ ู
เดิมทีหญิงชาวเกอลาวสวมเสื ้อลําตัวสัน้ กระโปรงยาว สวมรองเท้ าหัวแหลม แต่ในระยะสิบ
ปี หลังมานี ้ไม่พบการแต่งกายแบบนี ้แล้ ว
อาหารหลักของชาวเกอลาวที่อาศัยอยูบ่ นภูเขาคือ
ข้ าวโพด ส่วนกลุม่ ที่อยูบ่ นพื ้นที่ราบกินข้ าวเป็ นอาหารหลัก นอกจากนี ้ยังบริ โภคข้ าวสาลี ข้ าว
เกาเหลียง ข้ าวเหนียว ชอบอาหารรสเปรี ย้ วและเผ็ด
ชาวเกอลาวตังบ้
้ านเรื อนอยูท่ งบนเขาและที
ั้
่ราบริมชายเขา ลักษณะบ้ านเรื อนไม่แตกต่าง
จากบ้ านเรื อนของชาวฮัน่ ในบ้ านแบ่งเป็ นสามห้ อง คือห้ องนอน ห้ องครัว ห้ องโถงหนึง่ ห้ อง หรื อ
บางบ้ านแบ่งเป็ นสองห้ องคือห้ องนอนกับห้ องครัว
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
ชาวเกอลาวยึดถือการแต่งงานแบบมีสามีภรรยาคนเดียว และอาศัยอยูเ่ ป็ นครอบครัวเล็ก
สถานภาพในครอบครัวของชายและหญิงเท่าเทียมกัน ในอดีตการแต่งงานของชาวเกอลาวเป็ น
แบบคลุมถุงชน นิยมแต่งงานระหว่างญาตินอกสายตระกูล (ญาติในสายตระกูลคือญาติที่สบื
เชื ้อสายโดยตรงโดยเพศชาย นอกจากนันถื
้ อเป็ นญาตินอกสายตระกูล) แต่ปัจจุบนั หนุ่มสาวมี
สิทธิเสรี ในการเลือกคูค่ รองด้ วยตนเอง และแต่งงานตังแต่
้ อายุยงั น้ อย บางรายพ่อแม่หมันหมาย
้
กันไว้ ตงแต่
ั ้ เด็ก วันแต่งงานฝ่ ายเจ้ าบ่าวส่งคนไปรับเจ้ าสาวมาจากบ้ าน โดยต้ องกางร่มให้ เจ้ าสาว
จนถึงบ้ านเจ้ าบ่าว เมื่อมาถึงบ้ านเจ้ าบ่าว ไม่มีพิธีกราบไหว้ ใดๆ ส่งตัวเข้ าห้ องหอได้ เลย ในอดีต
ชาวเกอลาวบางกลุม่ ยังคงรักษาประเพณีการแต่งงานแบบชาวเหลียวอยู่ นัน่ คือหญิงที่จะแต่งงาน
ออกเรื อน ในวันแต่งงานก่อนจะเข้ าบ้ านเจ้ าบ่าวต้ องถอนเขี ้ยวฟั นบนออกก่อน พิธีนี ้ชาวเกอลาว
เรี ยกว่า “เปลี่ยนฟั นเกอลาว” (换牙仡佬 huàn yá Yìlǎo)
พิธีศพของชาวเกอลาวส่วนใหญ่เหมือนกับชาวฮัน่ มีเพียงชาวเกอลาวที่อําเภอจุนอี ้ (遵 义
Zūnyì) เหริ นหวย(仁怀 Rénhuái) ยังคงยึดถือพิธีการ “ยํ่าโบสถ์” อยู่ พิธีนี ้คือ ก่อนจะฝั งศพจะมี
พิธีร้องเพลงสรรเสริ ญผู้ตาย ญาติสนิทมิตรสหายมาเคารพศพ ไม่มีการเลือกวันฝั งศพ ไม่เลือก
สถานที่ฝังศพ ถือเอาวันและที่ที่สะดวก และไม่ตงป
ั ้ ้ ายหลุมศพ
ชาวเกอลาวมีความเชื่อในเทพเจ้ า เคารพบูชาบรรพบุรุษ และมีข้อกําหนดเกี่ยวกับความเชื่อ
หลายอย่าง เช่น วันขึ ้นปี ใหม่วนั แรกจะไม่กวาดบ้ าน ไม่กระโดดนํ ้า ไม่ต้มเนื ้อ ไม่เทนํ ้าหน้ าบ้ าน ไ
ลงนาทํางาน เทศกาลตรุษจีนเป็ นเทศกาลยิ่งใหญ่ของชาวเกอลาว ช่วงเทศกาลปี ใหม่จดั กิจกรรม
รื่ นเริ งและการละเล่นบันเทิงมากมาย เช่น การเล่นตีลกู มังกร ตีไข่ไก่ ลูกมังกรคือลูกบอลลูก
เล็กๆ ที่สานจากเปลือกต้ นอ้ อแล้ วยัดในด้ วยเศษกระเบื ้องและเงินเหรี ยญสองสามเหรียญ เมื่อตี
เหรี ยญที่อยูข่ ้ างในจะกระทบกันเป็ นเสียง เวลาเล่นแบ่งเป็ นสองฝ่ าย ฝ่ ายละสองคน แล้ วตีลกู บอล
ไปมา ส่วนการเล่นตีไข่ไก่ คือ ใช้ ลกู บอลที่สานจากไม้ ไผ่ลกู ใหญ่ ข้ างในยัดด้ วยฟางข้ าว วิธีการ
เล่นเหมือนกัน เทศกาลสําคัญนอกจากจะมีการละเล่นสองอย่างนี ้เป็ นกิจกรรมหลักแล้ ว ยังมีการ
ร้ องรํ าทําเพลงอันถือเป็ นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมายาวนานของชาวเกอลาว นอกจากนี ้ในต้ น
เดือนตุลาคมจะมีเทศกาล “เทพเจ้ าวัว” เทศกาลนี ้จะทําข้ าวเหนียวแผ่นแขวนไว้ ที่เขาวัว ตกแต่ง
สวยงาม จูงวัวไปที่ริมนํ ้า ให้ ววั ส่องดูเงาตัวเอง แล้ วเอาข้ าวเหนียวแผ่นนี ้ป้อนให้ ววั กิน
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18. 哈尼族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าฮานี Hani ethnic minority group
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ถิ่นที่อย่ ู
ภาษาจีนใช้ อกั ษรจีนเขียนชื่อชนเผ่านี ้ว่า 哈尼(Hā ní) อ่านว่า ฮาหนี แต่ร้ ูจกั กันทัว่ ไป
ในชื่อ “ฮานี” ชนเผ่าฮานีอาศัยอยูท่ างตะวันตกเฉียงใต้ ของมณฑลยูนนาน แถบหุบเขาอายหลาว(
哀牢 Āiláo) ด้ านตะวันตกของคลองหง (红河 Hónɡ hé) ซึง่ เป็ นตอนปลายของแม่นํ ้าหลี่ รว
พื ้นที่หลายตําบลเช่น ซินผิง (新平 Xīnpínɡ) เจิ ้นหยวน (镇源 Zhènyuán) โม่เจียง (墨江 Mò
jiānɡ) หยวนเจียง(元江 Yuánjiānɡ) หงเหอ(红河 Hónɡhé) หยวนหยาง(元阳 Yuányánɡ)
ลวี่ชนุ
(绿春 Lǜchūn) จินผิง(金平 Jīnpínɡ) เจียงเฉิง(江城 Jiānɡchénɡ) เป็ นต้ น จาก
การสํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าฮานีมีจํานวนประชากร
ทังสิ
้ ้น 1,439,673 คน
ภาษา
ภาษาของชาวฮานี คือ ภาษาฮานี จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาทิเบต-พม่า แขนง
ภาษาอี๋ ไม่มีภาษาอักษร ในปี 1957 รัฐบาลจีนได้ สนับสนุนและให้ ความช่วยเหลือในการพัฒนา
อักษรขึ ้นใช้ โดยใช้ อกั ษรภาษาลาติน
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ประวัตศิ าสตร์
จากหลักฐานบันทึกทางประวัตศิ าสตร์ บรรพบุรุษของชาวฮานี น่าจะเป็ นกลุม่ ชนที่อาศัยอยู่
ทางตอนใต้ ของแม่นํ ้าต้ าตู้(大渡河 Dàdù hé) บริเวณเมือง “เหออี๋” (和夷 Héyí) ซึง่ ในสมัย
โบราณเป็ นที่อยูอ่ าศัยของชาวเชียงที่อพยพลงมาจากเหนือ นับตังแต่
้ คริ สตศวรรษที่ 4 ถึง
คริสต์ศตวรรษที่ 8 อพยพไปทางตะวันตกตังถิ
้ ่นฐานอยูบ่ ริเวณลุม่ แม่นํ ้าหยวน (元 江 Yu á n
่ แม่นํ ้าหลานชาง (澜沧江 Láncānɡ jiānɡ) ในบันทึกชาว
jiānɡ) ตลอดแนวยาวไปจนถึงลุม
้
ถังเรี ยกบรรพบุรุษของชาวฮานีวา่ “เหอหมาน” (和蛮 Hémán) หลังการจัดตังเขตการปกครอง
น่านเจ้ า(南诏 Nánzhào) และต้ าหลี(่ 大理 Dàlǐ) แล้ ว ส่วนการปกครองในระดับย่อยที่อยู่
ภายใต้ การปกครองของสองเมืองนี ้ เช่น เขตกวานกุ้ยซือถัว (官桂思陀部 Guānɡuì sītuó
bù) เขตซีช่เู ตี ้ยน(溪处甸部 Xīchùdiàn bù) เขตป้านซีลวั่ ข่ง (伴溪落恐部 Bànxīluòkǒnɡ
bù) เขตเถี่ยหรงเตี ้ยน (铁容甸部 Tiěrónɡdiàn bù) เป็ นต้ น ล้ วนครอบคลุมบริ เวณที่อยูอ
่ าศัย
ของชาวฮานีแทบทังสิ
้ ้น และสืบทอดเผ่าพันธุ์อยูท่ ี่ชายฝั่ งลุม่ แม่นํ ้าหง(红河 Hónɡ hé) เรื่ อยมา
ถึงสมัยราชวงศ์หยวน ทางการได้ รวบรวมเอาเมืองเหล่านี ้ไว้ ในการปกครองของมณฑลยูนนาน ทํา
ให้ เริ่มเห็นภาพของการควบคุมและปกครองชนเผ่าฮานีชดั เจนขึ ้น
ในสมัยหมิงมีนโยบายการ
ควบคุมกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ล้ มล้ างระบบกรรมสิทธิ์ที่ดนในชนกลุ
ิ
ม่ น้ อยต่าง ๆ รวมทังฮานี
้ ด้วย
ชาวฮานีมีความพยายามบุกเบิกดินแดนป่ าเขาลําเนาไพรในเขตชายแดนของจีนมาเป็ นเวลา
นับร้ อยนับพันปี มาแล้ ว ทําไร่ไถนา เลี ้ยงปลา ปลูกชา ปลูกข้ าว จนได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองอูข่ ้ าวอูน่ ํ ้าแห่
หุบเขาเลยทีเดียว ใบชาที่มาจากอําเภอลวี่ชนุ (绿春县 Lǜchūn xiàn) ของชาวฮานีเป็ นใบชา
คุณภาพดี สีเขียวใส ส่งขายทัว่ ประเทศ หมูบ่ ้ านชาวฮานีบนเขาหนานนัว่ (南糯山 Nánnuòshā
n) นับเป็ นแหล่งผลิตชาผูเอ่อร์ (普洱茶 Pǔ’ěr chá) แหล่งสําคัญแห่งหนึง่ ของประเทศ นอกจาก
ปลูกชาแล้ ว ชาวฮานียงั ปลูกพืชจําพวกฝ้าย งา ต้ นครามที่ใช้ ย้อมผ้ า ซึง่ ผ้ าทอมือย้ อมครามก็เป็ น
สินค้ าพื ้นเมืองที่สําคัญของชาวฮานีอีกอย่างหนึง่
นอกจากนี ้ตามพงศาวดารราชวงศ์ฮนั่
มี
้ 2000 ปี ก่อนแล้ ว
หลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าชาวฮานีร้ ูจกั การใช้ แร่ดีบกุ มาตังแต่
แต่ทว่าพัฒนาการด้ านเศรษฐกิจสังคมของชนเผ่าฮานีตงแต่
ั ้ อดีตมาถึงปั จจุบนั ไม่ส้ รู าบรื่ น
นัก ชาวฮานีบริ เวณโม่เจียง (墨江 Mòjiānɡ) ซินผิง(新平 Xīnpínɡ) เจิ ้นหยวน (镇源 Zhèn
yuán) ซึง่ เป็ นพื ้นที่ชนในได้
ั้
รับผลกระทบจากการติดต่อสัมพันธ์กบั ชาวฮัน่ มาตลอด จนถึงสมัยชิง
เริ่มเข้ าสูส่ งั คมแบบศักดินาการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ปริมาณผลผลิตทัดเทียมกับชาวฮัน่ มีการ
ซื ้อขายที่ดนิ การเช่าที่ดนิ เกิดขึ ้น แต่ชาวฮานีในสิบสองปั นนา(西双版纳 Xīshuānɡbǎnnà)และ
้ กดินา
บริ เวณแม่นํ ้าหลานชาง(澜沧江 Láncānɡ jiānɡ) กลับยังคงถูกควบคุมจากกลุม่ ชนชันศั
อยู่ บางกลุม่ ยังคงใช้ วิธีการเพาะปลูกแบบดังเดิ
้ มอยู่ ด้ วยระบบสังคมแบบศักดินาและกดขี่ขดู รี ด
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ของชนชันศั
้ กดินา ชาวฮานีตกอยูใ่ นสภาวะลําบากและยากจนอย่างมาก โดยเฉพาะในยุค
จักรวรรดินิยมเชื่อมต่อกับยุคกว๋อหมินตัง่ ชาวฮานีประสบกับความเดือดร้ อน ยากเข็ญทัว่ ทุก
หย่อมหญ้ า
หลังจากการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน รัฐบาลสนับสนุนให้ ชนกลุม่ น้ อยมีสทิ ธิในการ
ปกครองตนเอง ชุมชนเผ่าฮานีได้ รับการยกฐานะเป็ นเขตปกครองตนเองในหลายๆท้ องที่ เช่น
- เขตปกครองตนเองเผ่าฮานีและเผ่าอี๋เมืองหงเหอ (红河哈尼族彝族自治州 Hónɡ
Hāní Zú

hé

Yí Zú zìzhìzhōu)

- อําเภอปกครองตนเองเผ่าฮานีเผ่าอี๋เผ่าไตเมืองหยวนเจียง (元江哈尼族彝族傣族自
治县 Yuánjiānɡ Hāní Zú Yí Zú Dǎi Zú zìzhìxiàn)
- อําเภอปกครองตนเองเผ่าฮานีโม่เจียง(墨江哈尼族自治县
zhìxiàn)

Mòjiānɡ Hāní Zú zì

- อําเภอปกครองตนเองเผ่าฮานีเผ่าอี๋เจียงเฉิง(江城哈尼族彝族自治县 Jiānɡ chénɡ
Hāní Zú Yí Zú zìzhìxiàn)
จากการพัฒนาประเทศในระยะ 40 ปี มานี ้ เศรษฐกิจในเขตปกครองตนเองชาวฮานีในทุก
พื ้นที่ตา่ งพัฒนาก้ าวหน้ าไปอย่างรวดเร็ว
ปั จจุบนั มีการสร้ างถนนหนทางไปทัว่ ทุกตําบลและ
หมูบ่ ้ านน้ อยใหญ่
ในหมูบ่ ้ านของชาวฮานีมีการก่อตังโรงกํ
้ าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อเป็ นกําลัง
เคมีภณ
ั ฑ์
สําคัญในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ต่อมาโรงงานอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ปูนซีเมนต์ การทอผ้ า พลาสติก ยาสูบ และการแปรรูปอาหารเกิดขึ ้นมากมาย อาชีพการเกษตร
ป่ าไม้ ปศุสตั ว์ ประมง เหมืองแร่ ก็ได้ รับการพัฒนาเพิม่ มากขึ ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน เมื่อเศรษฐกิจ
ความเป็ นอยูด่ ขี ึ ้น ชาวฮานีจงึ เริ่ มพัฒนาและฟื น้ ฟูศลิ ปวัฒนธรรมขึ ้น โดยเริ่มจากการศึกษา มีการ
ก่อสร้ างโรงเรี ยนประถมมัธยมขึ ้นมากมาย การสาธารณสุขและโรงพยาบาลพัฒนาขึ ้น ชาวฮานีมี
สิทธิทางการเมือง และมีสทิ ธิในการเป็ นสมาชิกคณะกรรมการปกครองตังแต่
้ ในระดับหมูบ่ ้ าน ชาว
ฮานีมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น มีความสงบสุข ในฐานะพลเมืองจีนด้ วยดีมาตลอด
ศิลปวัฒนธรรม
เมื่อความเป็ นอยูด่ ีขึ ้น
ชาวฮานีจงึ มีพลังที่จะฟื น้ ฟูและสร้ างสรรค์ผลงานทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของชนเผ่า ด้ านวรรณกรรมชาวฮานีมีเทพนิยาย ตํานาน เพลง กลอน ภาษิตคําพังเพย
เพลงพื ้นเมือง ปริ ศนาคําทาย เทพนิยายหรื อตํานานที่โดดเด่นของชาวฮานีเช่น เรื่ อง《创世纪》
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“ศตวรรษสร้ างโลก” เรื่ อง《洪水记》Hónɡshuǐ jì “บันทึกอุทกภัย” เรื่ อง
《哈尼祖先过江来》Hāní zǔxiān ɡuò jiānɡ lái “บรรพบุรุษชาวฮานีข้ามแม่นํ ้ามา”
Chuànɡ shìjì

เพลงของชาวฮานีมีสองประเภทคือ เพลงชื่อ ลาปาเร่อ (拉八热 Lābárè) เป็ นการร้ องเพลง
ประสานสียงใช้ ในพิธีแต่งงาน งานศพ งานเทศกาลสําคัญต่างๆ ท่วงทํานองเป็ นเพลงที่จริ งจัง
เคร่งขรึม เพลงอีกประเภทหนึง่ คือ เพลงชื่อ อาจีก(ู 阿基估 Ājīɡū) เป็ นเพลงภูเขาที่ใช้ ร้องเกี ้ยว
พาราสีโต้ ตอบกันของหนุม่ สาว เครื่ องดนตรี ของชาวฮานีที่สําคัญได้ แก่ พิณสามสาย พิณสี่สาย
ขลุย่ ไม้ ขลุย่ นํ ้าเต้ า นอกจากนี ้ชาวฮานีรักการเต้ นรํ าเป็ นชีวิตจิตใจ การเต้ นรํ าที่เป็ นที่นิยมเช่น
ระบําปรบมือ ระบําพัด ระบํานกยูง ระบําขลุย่ นํ ้าเต้ า เป็ นต้ น ลักษณะของการเต้ นรํ ามีจงั หว
คล่องแคล่วให้ บรรยากาศของความสนุกสนานรื่ นเริงอย่างมาก
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
ชาวฮานีตงบ้
ั ้ านเรื อนอยูต่ ามป่ าเขา บ้ านสร้ างจากวัสดุธรรมชาติ ฝาบ้ านทําจากดิน หลังคา
มุงด้ วยหญ้ าแห้ ง ใช้ หินเป็ นฐานราก แล้ วใช้ ไม้ เป็ นโครงบ้ าน บ้ านแบ่งเป็ นสามชัน้ ชันล่
้ างเป็ น
ชันสองเป็
้
นที่อยูอ่ าศัยและเก็บของ
ชันบนหรื
้
อชันหลั
้ งคาเป็ นที่เก็บเสบียง
คอกเลี ้ยงสัตว์
อาหารแห้ ง และสิง่ ของเครื่ องใช้ ชาวฮานีที่เมืองโม่เจียงสร้ างบ้ านด้ วยดินเป็ นบ้ านชันเดี
้ ยว ส่วน
เป็ นที่เก็บเสบียง และตากอาหารจําพวก
ที่สบิ สองปั นนาสร้ างบ้ านด้ วยไม่ไผ่
มีชนลอยไว้
ั้
อาหารแห้ ง
ชาวฮานีร้ ูจกั การทอผ้ าและย้ อมสี เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายตัดเย็บขึ ้นใช้ เอง ชายสวมเสื ้อผ่าอก
และกางเกงขายาว ใช้ ผ้าสีดาํ หรื อขาวโพกหัว ใช้ เครื่ องประดับเงิน หญิงสวมเสื ้อแขนยาวผ่าอกไม่
มีปก สวมกางเกงขายาว ส่วนหญิงชาวฮานีที่สบิ สองปั นนาสวมกระโปรงสัน้ และใช้ ผ้าดําพันขา
สูงถึงเข่า สวมหมวกคลุมศีรษะทรงกลมที่ประดับประดาด้ วยเครื่ องเงิน หญิงชาวฮานีที่เมืองโม่
เจียงสวมผ้ าถุงยาว รัดเข็มขัด การแต่งกายของหญิงที่แต่งงานแล้ วกับยังไม่แต่งงานมีความ
แตกต่างกัน บางท้ องที่ หญิงที่ยงั ไม่แต่งงานใช้ การถักเปี ย แต่หญิงที่แต่งงานแล้ วจะเกล้ าผม บาง
ที่หญิงที่ยงั ไม่แต่งงานคาดเข็มขัดคนละสีกบั หญิงที่แต่งงานแล้ ว เป็ นต้ น
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
ครอบครัวของชาวฮานีเป็ นครอบครัวเล็ก
การแต่งงานเป็ นแบบมีสามีภรรยาคนเดียว
โดยเฉพาะชาวฮานีที่สบิ สองปั นนาเคร่งครัดมาก
หากชายมีภรรยาหลายคนถือเป็ นการผิด
ขนบธรรมเนียม แต่หากแต่งงานกันมานานยังไม่มีลกู ชายจะอนุญาตให้ ชายมีภรรยาอีกคนได้
แต่การจัดการแต่งงานพ่อแม่เป็ นผู้เห็นชอบและ
หนุ่มสาวสามารถเลือกคูค่ รองได้ ด้วยตนเอง
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จัดการให้ แต่ก็มีบางที่ที่ใช้ วิธีคลุมถุงชน ชาวฮานีที่เมืองโม่เจียงมีวิธีการเลือกคูค่ รองที่เป็ นธรรม
เนียมปฏิบตั สิ บื ทอดกันมา คือธรรมเนียมการแต่งงานแบบ “เหยียบถนน” คือเมื่อหนุ่มสาวตกลง
รักใคร่ชอบพอกัน ผู้อาวุโสของทังสองฝ่
้
ายร่วมเดินไปบนถนนสายเดียวกัน ช่วงที่เดินไปบนถนน
หากไม่พบกับสัตว์ป่า ก็ถือว่าสามารถแต่งงานกันได้
พิธีศพของชาวฮานีกระทําโดยการเผา
ยังมีธรรมเนียมการตังชื
้ ่อของชาวฮานีนา่ สนใจมาก คือการสืบทอดสายตระกูลจากพ่อสูล่ กู
และเมื่อตนเองมีลกู ก็จะใช้ คาํ
โดยการใช้ คําสุดท้ ายของชื่อพ่อมาเป็ นคําแรกในการตังชื
้ ่อลูก
สุดท้ ายของชื่อตนมาตังเป็
้ นคําแรกของชื่อลูกเช่นกัน เช่นนี ้ ก็จะเป็ นเหมือนห่วงโซ่คล้ องต่อๆกันไป
จากรุ่นสูร่ ุ่น
ความเชื่อของชาวฮานีสว่ นใหญ่นบั ถือบูชาเทพเจ้ า และบรรพบุรุษ การบูชามีหมอผีเป็ น
ผู้กระทําพิธี และมีการใช้ ยาสมุนไพรรักษาโรคแบบหมอผี ในต้ นศตวรรษที่ 20 ศาสนาคริ สต์
เผยแพร่เข้ าสูช่ นเผ่าฮานี นอกจากนี ้ศาสนาพุทธก็เผยแพร่เข้ ามาสูเ่ ผ่าฮานีบางท้ องที่เช่นกัน แต่
้
ฐ
ชาวฮานีเชื่อและนับถือศาสนาที่เพิง่ เผยแพร่เข้ ามาใหม่นี ้ไม่มากนัก หลังจากก่อตังสาธารณรั
ประชาชนจีนการนับถือศาสนาของชาวฮานียงิ่ ลดน้ อยลง
เทศกาลสําคัญของชาวฮานีมี เทศกาลเดือนหก และเทศกาลเดือนสิบ ชาวฮานีนบั เดือนสิบ
เป็ นเดือนแรกของปี เพราะฉะนันชาวฮานี
้
จะฉลองวันขึ ้นปี ใหม่ในเดือนสิบนี ้ ระยะเวลาเฉลิมฉลอง
5 – 6 วัน หรื อยาวนานถึงครึ่งเดือน ส่วนเทศกาลเดือนหกเรี ยกว่า “ขูจ่ าจา” จัดในวันที่ 24 เดือน
หก นอกจากนี ้ยังรับเอาเทศกาลต่างๆของชาวฮัน่ เช่น เทศกาลไหว้ พระจันทร์ เทศกาลไหว้ ขนม
จ้ าง และเทศกาลตรุษจีน เป็ นเทศกาลเฉลิมฉลองประจําเผ่าด้ วย
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21. 回族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าหุย Hui ethnic minority group

รป
ู 26

รป
ู 27

ถิ่นที่อย่ ู
ชาวเผ่าหุยเป็ นชนกลุม่ น้ อยที่กระจัดกระจายมากที่สดุ เผ่าหนึง่ อาศัยอยูก่ ระจัดกระจาย
ทัว่ ประเทศจีน แต่บริเวณที่มีชาวหุยรวมตัวกันอาศัยอยูม่ ากที่สดุ คือบริเวณเขตปกครองตนเองเผ่า
หุยเมืองหนิงเซี่ย นอกจากนี ้ในบริเวณมณฑลกานซู๋ ชิงห่าย ยูนนาน เหอเป่ ย ซานตง เหอหนานก็
มีชมุ ชนชาวหุยเล็กบ้ างใหญ่บ้างอาศัยอยูป่ ระปราย จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของ
จีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าหุยมีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น 9,816,802 คน
ภาษา
ด้ วยเหตุที่ชนเผ่าหุยตังแต่
้ อดีตเป็ นต้ นมาก่อร่างสร้ างเป็ นกลุม่ ขึ ้นจากการรวมตัวกันของชน
หลายเชื ้อชาติและหลายภาษา โดยมีศาสนาอิสลามเป็ นสิง่ เชื่อมโยง
ดังนันชาวหุ
้
ยจึง
ประกอบด้ วยกลุม่ ชนที่มีภาษาพูดที่หลากหลาย ได้ แก่ ชาวหุยที่อยูใ่ นพื ้นที่ประเทศจีนมาแต่
โบราณพูดภาษาหุยกู่(回鹘语 Huíɡǔ yǔ) ภาษามองโกล(蒙古语 Měnɡɡǔ yǔ) ภาษาฮัน่
ส่วนชาวหุยที่อพยพมาจากที่อื่นพูดภาษาเปอร์ เซีย(波斯语 Bōsī yǔ)และภาษาอาหรับ(阿拉
伯语 Ālābó yǔ) แต่จากการอยูอ
่ าศัยรวมกันกับชาวฮัน่ มีการแต่งงานกับชาวฮัน่ ทําให้ ภาษา
และวัฒนธรรมของชาวหุยเริ่มหลอมรวมเข้ ากับวัฒนธรรมของชาวฮัน่ ในที่สดุ มีบางกลุม่ ใช้ ภาษา
ลูกผสมระหว่างภาษาฮัน่ กับภาษาดังเดิ
้ ม จนถึงสมัยหมิงชาวหุยที่พดู กันหลายภาษาหันมาใช้
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ภาษาฮัน่ เป็ นภาษาสื่อกลางระหว่างกัน
มีชาวหุยบางกลุม่ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนยังคงใช้
ภาษาดังเดิ
้ ม หรื อใช้ ภาษาที่เป็ นภาษาถิ่นของท้ องถิ่นที่อยูน่ นๆ
ั้
ชาวหุยอยูร่ ่วมกับชาวฮัน่ มาเป็ นเวลาช้ านาน ปั จจุบนั พูดภาษาฮัน่ และหากอยูใ่ นชุมชนเผ่า
อื่นก็จะเรียนรู้ภาษาของเผ่าใกล้ เคียง
ประวัตศิ าสตร์
ชื่อชนเผ่าหุยย่อมาจากชื่อเต็มว่า “หุยหุย” เป็ นกลุม่ ชนที่เกิดจากการรวมตัวกันของชนเผ่า
เล็กเผ่าน้ อยอาศัยอยูร่ ่วมกัน มีพฒ
ั นาการทางประวัตศิ าสตร์ อารยธรรมร่วมกันเป็ นเวลานาน และ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ นับตังแต่
้ ศาสนาอิสลามเผยแผ่เข้ าสูป่ ระเทศจีนเป็ นต้ นมา กลุม่ คนเผ่าเล็กเผ่า
น้ อยเหล่านี ้จึงเกิดการรวมตัวกันเป็ นชนเผ่าเดียวกันที่เด่นชัดขึ ้น
ราวสมัยถัง ปี ค.ศ. 651 ศาสนาอิสลามเริ่ มเผยแผ่เข้ ามายังประเทศจีน พ่อค้ าชาวอาหรับ
เปอร์ เซียเดินทางเข้ ามาประเทศจีนในบริ เวณกว่างโจว(广 州 Gu ǎ n ɡ zh ō u ) เฉวียนโจว(泉 州
Quánzhōu) หางโจว(杭州 Hánɡzhōu) หยางโจว(扬州 Yánɡzhōu)และฉางอาน(长安 Chánɡ’
ān) ซึง่ ได้ ตงหลั
ั ้ กปั กฐานในบริเวณดังกล่าวเป็ นจํานวนไม่น้อย หลังจากตังถิ
้ ่นฐานแล้ ว ได้ แต่งงาน
กับเผ่าพันธุ์เดียวกันสร้ างครอบครัวและตังหลั
้ กปั กฐานเป็ นที่แน่นอน จึงมีการก่อสร้ างศาสนสถาน
อิสลามขึ ้นมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นมัสยิด สุสาน เป็ นต้ น การก่อสร้ างมัสยิดของชาวอิสลามครัง้ นี ้นับ
ได้ วา่ เป็ นมัสยิดรุ่นแรกที่ก่อสร้ างขึ ้นในประเทศจีน ในขณะนันชาวฮั
้
น่ เรี ยกชนกลุม่ นี ้ว่า “ฟานเค่อ”
(蕃客 Fānkè) หรื อ “ถู่เซิงฟานเค่อ”(土生蕃客 Tǔshēnɡfānkè) จนกระทัง่ สมัยหยวนชนกลุม่
นี ้ถูกเรี ยกว่า “หุยหุยฟานเค่อ”(回回蕃客 Huíhuí Fānkè) หรื อ “หนานฟานหุยหุย”(南蕃回
回 Nánfān Huíhuí) ต่อมารวมกับชนเผ่าเล็กน้ อยอื่นๆเกิดเป็ นสมาชิกส่วนสําคัญของเผ่า “หุย”
คําเรี ยกชนเผ่า “หุยหุย” ปรากฏครัง้ แรกในบันทึก “เมิ่งซี” 《梦溪笔谈》Mènɡxī bǐtán
ของเสิน่ คัว่ (沈括 Shěn Kuò) และบันทึกชื่อ《黑鞑事略》Hēidá shìlüè “สังเขปเฮยต๋า”
ของเผิงต้ าหย่า (彭大雅 Pénɡ Dàyǎ) ในสมัยเป่ ยซ่ง (北宋 Běisònɡ) และหนานซ่ง (南宋
Nánsònɡ) โดยมีกล่าวถึงชนกลุม
่ หุยเหอ (回纥 Huíhé) หุยกู่ (回鹘 Huíɡǔ) ที่เป็ นอิสลามิกชน
ในศตวรรษที่ 13 หัวเมืองซีเจิง(西征 Xīzhēnɡ) ซีเหลียว(西辽 Xīliáo)ในเขตมองโกลล่มสลาย
ชาวหุยเหออพยพไปทางตะวันออกพร้ อมๆกับชนเผ่าที่นบั ถือศาสนาอิสลามด้ วยกัน
ได้ แก่
ชาวเปอร์ เซีย อาหรับ โดยอพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในบริ เวณทุง่ ราบภาคกลาง ซีเป่ ย เจียงหนาน
ยูนนาน ประกอบอาชีพ เลี ้ยงสัตว์ ช่างงานฝี มือ ค้ าขาย นักศึกษา และข้ าราชการ ชนกลุม่ นี ้ถูก
เรี ยกว่า “หุยหุย” นับเป็ นชนเผ่าที่มีบทบาทและมีความสําคัญอย่างมากในสมัยหยวน จากนันมา
้
ชาวหุยก็ใช้ ชื่อ “หุย” เรี ยกตัวเองตลอดมา
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นับตังแต่
้ สมัยหยวนถึงต้ นสมัยหมิง ชาวหุยหุยซึง่ สืบเชื ้อสายมาจากชาวหุยเหอหรื อชาวหุยกู่
ยังคงนับถือศาสนาอิสลามอยู่ อันเป็ นข้ อแบ่งแยกที่ชดั เจนกับชนชาวอุยกูร์ที่อาศัยอยูใ่ นบริเวณ
เกาชาง (高昌 Gāochānɡ) เหอซี(河西 Héxī) ซึง่ นับถือศาสนาพุทธ ต่อมากลางสมัยหมิงชาว
อุยกูร์อพยพเข้ ามาสูด่ นิ แดนประเทศจีนเพิม่ มากขึ ้น และหันมานับถือศาสนาอิสลามตามอย่าง
ชาวหุย ด้ วยความความสัมพันธ์ของศาสนานี ้เองที่หลอมรวมชนทังสองกลุ
้
ม่ นี ้เข้ าด้ วยกัน
ในสมัยหยวน พวกขุนนาง คหบดี ชนชันสู
้ งของพวกมองโกลหันมานับถือศาสนาอิสลามมาก
ขึ ้น ศาสนาอิสลามก็ได้ รวมชาวมองโกลเข้ ามาอยูก่ บั พวกชนชาวหุยอีกเช่นกัน ในสมัยกษัตริย์เจิ ้ง
เต๋อแห่งราชวงศ์หมิง (ปี 1506 - 1521) ชาวฮาหลาฮุย (哈剌灰人 Hāláhuī rén) ที่อาศัยอยู่
บริ เวณเมืองฮามี่ (哈 密 H ā m ì) ชนกลุม่ นี ้เดิมเป็ นชาวมองโกล ได้ อพยพจากเมืองฮามี่เข้ าสูใ่ น
ั นธรรมการ “ไม่กินหมู” เหมือนอย่าง
บริ เวณประเทศจีนในเมืองซูโ่ จว (肃州 Sùzhōu) และมีวฒ
ชาวหุยหุย แต่เนื่องจากอยูภ่ ายใต้ การปกครองของรัฐบาลจีน และมีการแต่งงานข้ ามเผ่าพันธุ์กบั
ชาวฮัน่ วัฒนธรรมต่างๆ ของชาวหุยหุยเริ่มซึมซับและรับเอาวัฒนธรรมของชาวฮัน่ ไปไม่น้อย
กระทัง่ บางกลุม่ มีชีวิตความเป็ นอยูร่ ่วมสังคมกับชาวฮัน่ อย่างแยกไม่ออก นอกจากนี ้ชาวหุยหุยยัง
มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับชาวฮิบรูหรื อชาวยิวที่อพยพเข้ ามาอาศัยอยูบ่ ริเวณเมืองไคเฟิ ง (开 封
Kāifēnɡ) ในช่วงสมัยราชวงศ์ซง่ (ปี ค.ศ. 1101 - 1125) ในสมัยหยวนเรี ยกชนชาวฮิบรู กลุม
่ นี ้ว่า
“ซูฮ่ หู ยุ หุย” (术忽回回 Shùhū Huíhuí) ด้ วยเหตุที่ชนกลุม่ นี ้นับถือศาสนายิว ไม่กินเนื ้อหมู
เทศกาลและกิจกรรมสําคัญทางศาสนาคล้ ายคลึงกับชาวหุยหุย
โดยเฉพาะการแต่งกายใน
เทศกาลทางศาสนาที่จะคลุมศีรษะด้ วยผ้ าสีฟ้า บางครัง้ จึงเรี ยกชนกลุม่ นี ้ว่า “ชาวหุยหุยหมวก
ฟ้า” (蓝帽回回 Lánmào Huíhuí) หรื อ หุยหุยเขียว(青回回 Qīnɡ Huíhuí) จากพัฒนาการ
ที่ยาวนานสืบต่อมา
ชนเผ่าชาวยิวในจีนกลุม่ นี ้รวมตัวเข้ ากับชาวหุยหุยเป็ นกลุม่ ชนเดียวกัน
จนยอมรับที่จะเรี ยกตัวเองว่า “ชาวหุย”
ระบบสังคมของชาวหุยในสมัยหยวนเป็ นแบบระบบสี่วรรณะ ในสมัยนันชาวหุ
้
ยมีสถานภาพ
ทางสังคมสูงกว่าชาวฮัน่ โดยเฉพาะในช่วงการขยายอาณาเขตประเทศของราชวงศ์หยวน กลุม่ คน
้ ง ขุนนาง บัณฑิต พ่อค้ าล้ วนมีอิทธิพลต่อชาวฮัน่ อย่างมาก การพัฒนา
ชาวหุยที่เป็ นชนชันสู
ประเทศในสมัยนัน้ ไม่วา่ จะเป็ นการจราจรระหว่างส่วนกลางกับภาคตะวันตก การทหาร การ
ปกครอง และเศรษฐกิจล้ วนได้ รับอิทธิพลจากชาวหุยแทบทังสิ
้ ้น ในขณะเดียวกันชาวหุยเองก็ได้
วางรากฐานระบบเศรษฐกิจของตนแผ่ขยายไปทัว่ ดินแดนจีนในคราวนี ้ แต่ด้วยความที่ชาวหุย
อาศัยอยูก่ ระจัดกระจายทังยั
้ งถูกรังแกจากชาวมองโกล ทําให้ ไม่มีความมัน่ คงในชีวิต ส่งผลให้
ขนบธรรมเนียมประเพณีไม่เป็ นที่ยอมรับ จนกระทัง่ สมัยราชวงศ์หมิง อํานาจของราชสํานักหมิง
เข้ มแข็งขึ ้น ชาวหุยและชาวมองโกลจึงตกอยูใ่ นการปกครองของราชสํานักหมิงในที่สดุ ในสมัย
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ราชวงศ์ชิงชาวหุยและมองโกลถูกกดขี่จากการปกครองของทางการในสมัยนันเป็
้ นอย่างมาก เป็ น
เหตุให้ ชาวหุยและชาวมองโกลพยายามลุกขึ ้นต่อต้ านการปกครองของทางการอย่างแรงกล้ า
ชนกลุม่ น้ อยชาวหุยแม้ จะถือกําเนิดขึ ้นในจีน แต่ก็มีลกั ษณะเด่นกว่าชนกลุม่ อื่นๆ คือไม่ได้
เป็ นกลุม่ ชนที่อยูต่ ดิ แผ่นดินมาแต่โบราณ หากแต่อพยพเข้ ามาจากที่อื่น ชาวหุยที่อพยพเข้ ามาใน
ยุคแรกๆ ไร้ ที่อยู่ ไร้ ที่ดนิ ทํากิน ไร้ อาชีพ ในสมัยหมิงและชิงชาวหุยส่วนใหญ่มีชีวิตเร่ร่อนไม่เป็ น
หลักแหล่ง ในสมัยนันพื
้ ้นที่กว้ างใหญ่ไพศาล ผู้คนมีน้อยสามารถจับจองที่ดนิ ทํากินได้ อย่าง
อิสระเสรี ชาวหุยส่วนใหญ่มีชีวิตอยูด่ ้ วยการประกอบอาชีพเลี ้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้ าบริเวณชายแดน
ของซีเป่ ยและยูนนาน
ในปี 1274 – 1289 ชาวหุยและชาวฮัน่ ร่วมกันบุกเบิกดินแดน สร้ างระบบชลประทาน
การเกษตร และก่อตังเมื
้ องซ่านฉ่าน (鄯阐 Shànchǎn) ขึ ้น ซึง่ ก็คอื เมืองคุนหมิงในปั จจุบนั ใน
ขณะเดียวกัน ชาวหุยและชาวฮัน่ ที่เมืองหนิงเซี่ย (宁夏 Nínɡxià) ร่วมกันพัฒนาและสร้ างระบบ
ชลประทานขึ ้นมากมาย เช่น การขุดคลอง ที่สําคัญได้ แก่ คลองต้ าชิง(大清渠 Dàqīnɡ qú)
คลองฮุ่ยหนง(惠农渠 Huìnónɡ qú) คลองชีซงิ (七星渠 Qīxīnɡ qú) คลองชางรุ่น (昌润渠
Ch ā n ɡ r ù n q ú) นับเป็ นการพัฒนาด้ านเกษตรกรรมของหนิงเซี่ยให้ รุดหน้ าไปกว่าบริ เวณอื่นๆ
อย่างมาก จนได้ รับสมญานามว่า “เหนือกว่าเจียงหนาน” ชาวหุยทุกครัวเรื อนตังบ้
้ านเรื อนเป็ น
หลักแหล่ง ประกอบอาชีพมีรายได้ เลี ้ยงตัวเอง ทําให้ สภาพชีวิตความเป็ นอยูด่ ีขึ ้น นอกจากอาชีพ
เลี ้ยงสัตว์และการเกษตรที่เป็ นอาชีพหลักแล้ ว
ชาวหุยยังประกอบอาชีพเสริมซึง่ สามารถสร้ าง
รายได้ เลี ้ยงครอบครัวอีกมากมาย เช่น การผลิตยา การขนส่ง งานหัตถกรรม และการค้ าขาย
ุ ภาพ
นอกจากนี ้ชาวหุยมีฝีมือด้ านงานช่างมาก ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝี มือการช่างของชาวหุยมีคณ
ดี และเป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป ได้ แก่ การผลิตหนัง และการทําธูป อาชีพด้ านการทําอัญมณี
ผลิตภัณฑ์จากวัวและแกะ ล้ วนเป็ นอาชีพที่ชาวหุยได้ รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษทังสิ
้ ้น และ
ด้ วยนิสยั ชอบการค้ าขาย ในสมัยหยวนพ่อค้ าชาวหุยเดินทางค้ าขายกระจายไปทัว่ บริเวณประเทศ
จีน และรวมไปถึงการติดต่อการค้ ากับต่างประเทศด้ วย
จวบจนสมัยหมิงและชิง รวมอํานาจเข้ าสูส่ ว่ นกลาง เป็ นเหตุให้ การพัฒนาและการจราจรไป
มาหาสูก่ นั ระหว่างส่วนกลางกับภาคตะวันตกหยุดชะงักลง
การทํามาค้ าขายของชาวหุยก็
หยุดชะงักลงเช่นกัน และจุดนี ้เองนับเป็ นเป็ นจุดเริ่มต้ นของการหยุดการพัฒนาภาคตะวันตกของ
จีนซึง่ ส่งผลมาจนถึงปั จจุบนั
ต่อมาในสมัยจักรวรรดินิยม ระบบสังคมแบบศักดินาและระบบขุนนางกดขี่ขม่ เหงรังแกชาวหุ
ยอย่างหนัก ชาวหุยไม่มีสถานภาพทางสังคมและการเมืองใดๆ สภาพเศรษฐกิจและสังคมพัฒนา
ไปอย่างเชื่องช้ า รัฐบาลกว๋อหมินตัง่ ไม่ให้ ความสําคัญกับชนกลุม่ น้ อย ไม่เพียงแต่ไม่เคารพใน
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ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวหุย ซํ ้าร้ ายไปกว่านันยั
้ งไม่ยอมรับการดํารงอยูข่ องชนเผ่าหุยอี
ด้ วย ทางการถือว่าชนชาวหุยในสมัยนันเป็
้ นเพียงชนอพยพเร่ร่อนเท่านัน้
ก่อนปี 1949 ระบบสังคมของชาวหุยเป็ นแบบระบบศักดินาแบบการถือครองในกรรมสิทธิ์
ที่ดนิ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจไม่สมดุล ชาวหุยในแต่ละพื ้นที่มีทิศทางการพัฒนาต่างๆกันไป
ชาวหุยที่เป็ นชาวนาไม่มีที่ดนิ เป็ นของตนเอง หรื อมีก็เป็ นที่ทะเลทราย ที่ภเู ขาสูง ที่ดนิ เค็มทํา
การเกษตรไม่ได้ ชาวนาตกอยูใ่ นสภาวะยากจน ล้ มละลายและละทิ ้งบ้ านเรื อนเร่ร่อนไปอยูท่ ี่อื่น
เป็ นจํานวนมาก
หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน
รัฐบาลสนับสนุนให้ ชนกลุม่ น้ อยมีสทิ ธิในการ
ปกครองตนเอง นับตังแต่
้ ปี 1958 เป็ นต้ นมา ได้ ก่อตังเขตปกครองตนเองชาวหุ
้
ยในหลายพื ้นที่
ดังนี ้
1. เขตปกครองตนเองเผ่าหุยที่เมืองหนิงเซี่ย (宁夏回族自治区

Nínɡxià Huí Zú

zìzhìqū)

2. เขตปกครองตนเองเผ่าหุยเมืองหลินเซี่ย มณฑลกานซู่ (甘肃省临夏回族自治州
Gānsù shěnɡ Línxià Huí Zú zìzhìzhōu)

3. เขตปกครองตนเองเผ่าหุยเมืองชางจี๋ มณฑลซินเจียง(新 疆 昌 吉 回 族 自 治 州
Xīnjiānɡ Chānɡjí Huí Zú zìzhìzhōu)
พื ้นที่เขตปกครองตนเองทังในระดั
้
บท้ องถิ่นและระดับประเทศ
ล้ วนมีชาวหุยเป็ น
คณะกรรมการปกครองร่วมอยูด่ ้ วย ในปี 1980 มีชาวหุยเป็ นข้ าราชการในส่วนการปกครองอยูถ่ งึ
126,000 คน ภายใต้ การดูแลและสนับสนุนของรัฐบาล ทางการได้ ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
ความรู้ เทคโนโลยีและฝี มือแรงงานให้ กบั ชาวหุย สร้ างการพัฒนาผลผลิตและเพิ่มพูนรายได้ ให้ กบั
ชาวหุย ส่งผลให้ ชาวหุยมีสภาพชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดขี ึ ้น ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวหุย
ได้ รับการยอมรับ และได้ รับความเคารพจากรัฐบาล ในเขตความเจริญของเมืองต่างๆ มีร้านอาหาร
ของชาวหุยเปิ ดขึ ้นมากมาย และได้ รับความนิยมจากบุคคลทัว่ ไป ชาวหุยมีอิสรเสรี ในการนับถือ
ศาสนา และด้ วยเหตุผลทางศาสนานี ้เอง อาหารของชาวหุยมีลกั ษณะพิเศษ ในสถานศึกษา
สถานที่ทํางานหรื อโรงงาน ต่างๆ ล้ วนจัดให้ มีโรงอาหารสําหรับชาวหุยโดยเฉพาะ หากไม่มีการจัด
โรงอาหารเฉพาะ
ก็มีการจ่ายเงินชดเชยค่าอาหารให้ กบั ชาวหุยเป็ นกรณีพิเศษ
รัฐบาลให้
ความสําคัญและเคารพต่อทุกๆ เทศกาลสําคัญทางศาสนาของชาวหุย สุสานของชาวหุยรัฐบาลก็
ประกาศให้ เป็ นพื ้นที่พิเศษ ชุมชนชาวหุยที่ใดที่ไม่มีพื ้นที่สร้ างสุสาน รัฐก็จดั หาที่ตามภูเขาไว้ ให้
เป็ นสุสานเฉพาะของชาวหุยด้ วย
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ผลจากการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรม และการล้ มล้ างระบบศักดินาที่กดขี่ขม่ เหงประชาชนในสังคม
อิสลาม เศรษฐกิจสังคมของชาวหุยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น เขตปกครองตนเองต่างๆของ
ชาวหุยพัฒนารุดหน้ าอย่างรวดเร็ว
เขตปกครองตนเองชาวหุยที่เมืองหนิงเซี่ยสร้ างเหมืองแร่
ถ่านหิน ก๊ าซธรรมชาติ โรงกําเนิดไฟฟ้า เครื่ องจักรกล เหมืองทอง อุตสาหกรรมเคมี มูลค่าการ
ผลิตเพิ่มจาก 12,000,000 ล้ านหยวนในปี 1949 เป็ น 1,000 ล้ านหยวน ในปี 1978 และในปี
1990 มูลค่าการผลิตที่ได้ จากเขตปกครองตนเองเผ่าหุยเมืองหนิงเซีย่ มีมลู ค่าสูงถึง 8,400 ล้ าน
หยวน ทําให้ คณ
ุ ภาพชีวิตของชาวหุยดีขึ ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ ชดั
นอกจากนี ้การสร้ างระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่ในเขตเมืองหนิงเซีย่ และกานซู่ ส่งผลดียงิ่ ต่อการพัฒนาระบบการเกษตร
ของชาวหุย ผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากชาวหุยและฮัน่ ในบริเวณดังกล่าวมีปริมาณเพียงพอ
และสามารถส่งออกสูต่ ลาดทัว่ ประเทศ
ศิลปวัฒนธรรม
ด้ านวัฒนธรรมและวิทยาการ
ชาวหุยได้ สร้ างคุณประโยชน์แก่ประเทศจีนเป็ นอย่างมาก
นับตังแต่
้ สมัยหยวนเป็ นต้ นมา ชาวหุยนําความรู้ด้านดาราศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
คีตวิทยา เผยแพร่สดู่ นิ แดนประเทศจีน การประดิษฐ์ เข็มทิศ กระดาษ แป้ง การสร้ างเครื่ องมือ
เกี่ยวกับดาราศาสตร์ ที่ปักกิ่ง เช่น หอดูดาว เครื่ องวัดตําแหน่งดวงดาว เข็มทิศ เครื่ องวัดเส้ นศูนย์
สูตร เครื่ องวัดตําแหน่งลูกโลก ล้ วนพัฒนาขึ ้นมาจากความรู้ที่ชาวหุยนําเข้ ามาทังสิ
้ ้น ในสมัยหมิง
้
นปฏิทินชาวหุย นอกจากนี ้วิศวกรที่มีชื่อเสียงคือ เฮ่อเตียร์ ตงิ (黑迭儿丁 Hèdi
มีการก่อตังสถาบั
้
งกู้กงก็เป็ นวิศวกรชาว
é’érdīnɡ) เป็ นผู้วางรากฐานการก่อสร้ างพระราชวังต่างๆ รวมทังพระราชวั
หุยท่านนี ้ ในด้ านการแพทย์ ชาวหุยมีตาํ รับยาและตําราการแพทย์ที่สําคัญอย่าง《 回 回 药
方》Huíhuí yàofānɡ “ตํารับยาหุยหุย” ก็ได้ รับการยอมรับและใช้ มาจนถึงปั จจุบน
ั
การเดินทางค้ าขายของชาวหุยแผ่ขยายไปทัว่ ทังในประเทศจี
้
นและต่างประเทศรวมกว่า 37
ประเทศ
มูลเหตุการณ์เดินทางค้ าขายนี ้เองที่ทําให้ เองชาวหุยไม่เพียงแต่นําวัฒนธรรมของตน
เผยแพร่สนู่ านาประเทศ แต่ยงั มีการบันทึกการเดินทางของชาวหุยที่นํามาสูก่ ารสร้ างแผนที่การ
เดินทางทางทะเลที่สาํ คัญฉบับหนึง่ ของจีน
ด้ านวรรณคดี
มีบทประพันธ์อนั ทรงคุณค่าของปราชญ์ชาวหุยและเป็ นที่ยอมรับมาจน
ปั จจุบนั เช่น บทประพันธ์ชื่อ 《雁门集》Yànmén jí “ประชุมบทเยี่ยนเหมิน” บทประพันธ์ชื่อ
《萨文锡逸诗》Sàwén xīyì shī “กลอนซ่าเหวินซีอี ้” บทประพันธ์ ชื่อ《西湖十景词》
Xīhú shí jǐnɡ cí “ลํานําทศทัศนาสายธาราซีห”ู เป็ นต้ น ในสมัยหยวนมีปราชญ์ ชาวหุยชื่อ
ซ่านซือ (赡思 Shàn Sī) จดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ อุทกศาสตร์ และ
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การคํานวณ
ในสมัยหมิงมีปราชญ์สาขาปรัชญาชาวหุยเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการกําเนิดของ
สรรพสิง่ ในโลกว่าเกิดจากการพัฒนาเปลีย่ นแปลงอย่างเป็ นขันตอน
้
ด้ านสังคมได้ เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับทฤษฎีด้านคุณธรรม และต่อต้ านระบบสังคมศักดินา ต่อต้ านความคิดเกี่ยวกับความเท่า
เทียมของชายหญิง นับเป็ นนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงคนหนึง่ ในประวัตศิ าสตร์ การศึกษาของจีน
การดนตรี ของชาวหุยได้ รับความนิยมมากในสมัยหยวน ถึงขันได้
้ รับยกย่องให้ เป็ นดนตรี ที่ใช้
บรรเลงในราชสํานัก ดนตรี หยุ จึงถือได้ วา่ เป็ นส่วนหนึง่ ของพัฒนาการด้ านดนตรี ของจีน หนึง่ ใน
แปดคีตกวีผ้ ยู ิ่งใหญ่ในสมัยหยวนคือ หมาจิ่วเกา(马九皋 Mǎ Jiǔɡāo) ก็เป็ นชาวหุย เพลงภาษา
หุยที่ชื่อ《花儿》Huā’ér “ดอกไม้ ” ซึง่ เป็ นเพลงพื ้นเมืองที่มีชื่อเสียงและได้ รับความนิยมทัว่ ไป
ในมณฑลกานซูแ่ ละชิงห่ายก็เป็ นเพลงที่นํามาจากท่วงทํานองเพลงพื ้นเมืองของชาวหุย ผลงาน
ด้ านจิตรกรรม ชาวหุยมีจิตรกรที่มีชื่อเสียงด้ านการวาดภาพ ซึง่ มีชีวิตอยูใ่ นช่วงราชวงศ์หยวน ชื่อ
เกาเค่อกง(高克恭 Gāo Kèɡōnɡ) และอีกท่านหนึง่ ที่มีชีวิตอยูใ่ นสมัยชิงคือ ก่ายฉี (改琦 Gǎi
Q í) ผลงานของจิตรกรชาวหุยทังสองท่
้
านนี ้ปั จจุบนั ได้ รับยกย่องให้ เป็ นมรดกด้ านจิตรกรรมอันลํ ้
ค่ายิ่งของจีน
ด้ านหัตถกรรม งานฝี มือ ชาวหุยมีฝีมือด้ านการแกะสลักงาช้ าง แกะสลักหิน การปั กผ้ า ทอ
พรม
ซึง่ เป็ นงานฝี มือที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวหุยที่ได้ รับการสืบทอดต่อมาจาก
บรรพบุรุษ
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
ชาวหุยอาศัยอยูร่ ่วมกับชาวฮัน่ มาเป็ นเวลานาน ซึมซับและรับเอาวัฒนธรรมของชาวฮัน่ ไปไม่
น้ อย ในสมัยหมิง ชาวหุยเริ่มเลียนแบบการแต่งกายอย่างชาวฮัน่ และเริ่มมีการใช้ แซ่และชื่อ
เหมือนชาวฮัน่ จนปลายสมัยหมิงกิจการด้ านต่างๆของชาวหุยไม่วา่ จะเป็ นการเกษตร การทหาร
การค้ า อุตสาหกรรมล้ วนหลอมรวมกลมกลืนไปกับชาวฮัน่ แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกันชาว
หุยก็ยงั คงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้ อย่างมัน่ คงและแนบแน่นเช่นเดียวกัน
ด้ านวัฒนธรรมการกิน เป็ นที่ทราบกันดีวา่ ชาวอิสลามไม่กินเนื ้อหมู ชาวหุยก็เช่นเดียวกัน
แต่จะกินเนื ้อวัว เนื ้อแกะ และงู ไม่กินเนื ้อม้ า ลา ล่อ สุนขั ไม่กินเลือดสัตว์ บ้ านเรือนของชาวหุย
สะอาดสะอ้ านเป็ นระเบียบ เมื่อเข้ าบ้ านของชาวหุยจะเห็นกานํ ้าแขวนไว้ ที่ขื่อประตู ชาวหุยจะใช
กานํ ้านี ้ไว้ ล้างหน้ าและล้ างมือ ชาวหุยจะไม่ใช้ อา่ งล้ างหน้ า แต่จะใช้ กานํ ้าที่แขวนไว้ ที่ขื่อประตูน
สําหรับชําระล้ างร่างกาย กานํ ้าชนิดนี ้ชาวหุยได้ รับอิทธิพลมาจากชาวอาหรับ ปั จจุบนั โรงแรมที่พั
ในเมืองที่มีชาวหุยอาศัยอยู่ หากเป็ นโรงแรมที่สร้ างไว้ ต้อนรับชาวหุยโดยเฉพาะแล้ ว จะต้ องแขวน
กานํ ้าชนิดนี ้ไว้ ท่ีหน้ าโรงแรม เพื่อเป็ นเครื่ องยืนยันว่าเป็ นที่พกั แรมของชาวหุยอย่างแท้ จริง
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
ด้ านศาสนาความเชื่อ ชาวหุยนับถือศาสนาอิสลาม โดยได้ รับอิทธิพลในเรื่ องความเชื่อและ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับศาสนาอิสลามมาจากชาวอาหรับและเปอร์ เซียมาแต่ครัง้ อดีต ชาวจีนในสมัย
ถังและซ่งมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาน้ อยมาก
ชาวฮัน่ จึงมองการกราบไหว้ สงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ของชาว
อิสลามว่าเป็ นพวกไหว้ ฟ้าดิน ไหว้ ผีสาง แต่ตอ่ มาในสมัยหยวน ชาวฮัน่ เริ่มให้ ความสนใจศาสนา
อิสลามของชาวหุย โดยเรี ยกศาสนาอิสลามที่ชาวหุยนับถือว่า ศาสนาหุยหุย มัสยิดอิสลามถูก
เรี ยกว่า โบสถ์หยุ หุย สถานที่ปฏิบตั ธิ รรมทางศาสนาอิสลามถูกเรี ยกชื่อว่าวัดหุยหุย นักบวชใน
ศาสนาอิสลามก็เรี ยกว่าพระหุยหุย ในสมัยชิงเรี ยกชนกลุม่ น้ อยอื่นๆที่นบั ถือศาสนาอิสลามด้ วย
การเติมคําว่า “หุย” ลงไป เช่น เรี ยกชนชาวตงเซียงว่า “ตงเซียงหุย”(东乡回 Dōnɡxiānɡ Huí)
เรี ยกชาวอุยกูร์วา่ “ฉานหุย” (缠回 Chán Huí) เรี ยกชาวซาลาว่า “ซาลาหุย” (撒拉回 Sālā
Huí) จนมักเกิดความสับสนว่าชนกลุม
่ ดังกล่าวเป็ นชนกลุม่ ย่อยของชนเผ่าหุยอยูบ่ อ่ ยๆ
ขนบธรรมเนียมของชาวหุย ชีวิตของชาวหุยผูกพันอยูก่ บั ศาสนาอิสลามตังแต่
้ เกิดจนตาย
้ ่อให้ ลกู เมื่อแต่งงานก็เชิญอีหม่ามทําพิธี
เมื่อมีเด็กแรกเกิดจะเชิญอีหม่าม(阿訇 Ā hōnɡ)มาตังชื
แต่งงานให้ เมื่อเสียชีวิตก็เชิญอีหม่ามทําพิธีศพ ที่พเิ ศษคือชาวหุยจะไม่รับประทานเนื ้อหมู ไม่
บริ โภคเลือดสัตว์และไม่บริโภคเนื ้อสัตว์ที่ตายเองตามธรรมชาติ ซึง่ ถือเป็ นบทบัญญัตขิ องคัมภีร์
กู่หลานจิง《古兰经》Gǔlánjīnɡ หมายถึง “คัมภีร์อลั กุรอ่าน” ที่เป็ นคัมภีร์ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ของชาว
อิสลาม การปฏิบตั ติ ามหลักศาสนา นานวันเข้ ากลายเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ทิ ี่นบั ถือเคร่งครัดสืบ
ทอดสูร่ ุ่นหลัง จนถึงยุคปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรม รัฐมีนโยบายล้ มล้ างความไม่เท่าเทียมของระบบศักดินา
รวมทังศาสนาความเชื
้
่อต่างๆ ชาวหุยและชนเผ่าที่นบั ถือศาสนาอิสลามรวมพลังกันต่อต้ านเพื่อ
ปกป้องศาสนาของตนไว้ นับเป็ นเหตุการณ์การรวมเผ่าชาวหุยครัง้ สําคัญเลยก็วา่ ได้
ชาวหุยมีเทศกาลสําคัญอยูส่ องเทศกาลคือเทศกาลถือศีลอดและเทศกาลกุรปั ง เทศกาลถือ
ศีลอดจัดขึ ้นในเดือนที่เก้ าตามปฏิทินชาวหุย ส่วนเทศกาลกุรปั งจัดขึ ้นหลังจากเทศกาลถือศีลอด
สิ ้นสุดลง 70 วัน คือประมาณวันที่ 10 เดือนที่ 12 เพราะเป็ นวันสุดท้ ายที่พระศาสดาเดินทางไป
เมกกะ ชาวหุยจะฆ่าวัว ฆ่าแกะเพื่อบูชา และจัดงานเฉลิมฉลองกันอย่างใหญ่โต

70

22. 基诺族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าจีน่ ัว Jino ethnic minority group

รป
ู 28

รป
ู 29

ถิ่นที่อย่ ู
“จีนวั่ ” เป็ นคําเรี ยกที่เผ่านี ้เรี ยกตัวเอง หมายความว่า “ทายาทของลุง” หรื อ “ชนเผ่าที่
เคารพลุง” (尊重舅舅的民族 zūnzhònɡ jiùjiu de mínZú) อาศัยอยูบ่ ริเวณบ้ านจีนวั่ ใน
เขตปกครองตนเองเผ่าไตสิบสองปั นนาของมณฑลยูนนาน
และมีบางส่วนกระจายอาศัยอยู่
บริ เวณหุบเขาบ้ านจีนวั่ จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อย
เผ่าจีนวั่ มีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น 20,899 คน
ภาษา
ชนกลุม่ น้ อยเผ่าจีนวั่ พูดภาษาจีนวั่ จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาทิเบต - พม่า
แขนงภาษาอี๋ ไม่มีภาษาอักษร
ประวัตศิ าสตร์
หมูบ่ ้ านชาวจีนวั่ เดิมเรี ยกว่า “เขาจีนวั่ ” (基诺山 Jīnuò shān) พงศาวดารราชวงศ์ชิงเรี ยก
ชุมชนชาวจีนวั่ ว่า “โยวเล่อซาน” (攸乐山 Yōulè shān แปลว่า หุบเขาโยวเล่อ) ซึง่ เป็ นชื่อที่
ได้ มาจากคําที่ชาวจีนวั่ เรียกตัวเองนัน่ เอง แสดงให้ เห็นว่าชาวจีนวั่ เป็ นชนเผ่าที่อยูต่ ดิ ดินแดนมา
แต่โบราณกาลแล้ ว เอกสารบันทึกภาษาจีนที่เกี่ยวข้ องกับชาวจีนวั่ ที่เก่าแก่ที่สดุ สามารถสืบค้ นได้
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คือในสมัยศตวรรษที่ 18 ตรงกับช่วงปลายสมัยราชวงศ์หมิงต่อไปถึงต้ นสมัยราชวงศ์ชิง ชาวฮัน่
ขยายพื ้นที่การปลูกชาเข้ าไปในบริเวณเขาเล่อซานและได้ เผยแพร่วิธีการปลูกชาผูเอ่อร์ (普 洱 茶
Pǔ’ěr chá) ให้ กบ
ั ชาวจีนวั่ ซึง่ เป็ นชนพื ้นเมืองที่อาศัยอยูบ่ นเขาเล่อซาน ในปี 1729 ตรงกับยุค
สมัยของจักรพรรดิยงเจิงปี ที่ 7 ได้ สร้ างป้อมปราการขึ ้นที่บริเวณเขาจีนวั่ และส่งกําลังทหาร 500
คนไปประจําการ และยกฐานะให้ เป็ นเขตยุทธศาสตร์ สําคัญ แต่เมืองยุทธศาสตร์ แห่งนี ้ล่มสลาย
ไปใน 6 ปี ต่อมาด้ วยภัยระบาดของโรคมาลาเรี ย จากนันมาจึ
้ งมอบหมายให้ ชาวจีนวั่ เป็ น
ผู้ปกครองและดูแลบริเวณเมืองโยวเล่อแห่งนี ้ ต่อมาชนชันศั
้ กดินาของชาวไตเข้ มแข็งขึ ้นและได้
้ วหน้ าผู้ดแู ล
เข้ าครอบครองบริ เวณเขาจีนวั่ เข้ าสูย่ คุ สาธารณรัฐประชาชนจีน กว๋อหมินตัง่ แต่งตังหั
เขาจีนวั่ หัวหน้ าผู้ดแู ลได้ จดั การให้ ชาวไตและชาวจีนวั่ ร่วมกันรับผิดชอบในการดูแลและใช้ พื ้นที่
ดังกล่าว รวมทังร่้ วมกันรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี สง่ ให้ กบั รัฐ ต่อมา ในปี 1941 ชาวจีนวั่
รวมตัวกันกับชาวฮานี ชาวเหยา และชาวฮัน่ ต่อต้ านการขูดรี ดภาษีของรัฐบาลกว๋อหมินตัง่
ท้ ายที่สดุ สามารถขับไล่ผ้ วู า่ การมณฑลยูนนานได้ สําเร็จ 3 ปี ต่อมารัฐบาลก็ได้ ยกเลิกการเก็บภาษี
จากชนเผ่าต่างๆในพื ้นที่ดงั กล่าว
้
ฐประชาชน
ด้ านระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาวจีนวั่ นัน้ ในช่วงก่อนการก่อตังสาธารณรั
จีน สังคมของชาวจีนวั่ เป็ นยุคปลายของระบบสังคมแบบบุพกาล ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม
ดังเดิ
้ ม เช่น มีการแต่งงานในสายตระกูลเดียวกัน แม้ กระทัง่ ในสายเลือดเดียวกันก็สามารถ
แต่งงานกันได้ ในสมัยนันยั
้ งสืบสายตระกูลสายแม่ ดังนันพิ
้ ธีการสําคัญต่างๆ ญาติสายตระกูล
ฝ่ ายแม่เท่านันจึ
้ งจะมีสทิ ธิ์กระทําได้ เช่น การเชือดไก่บชู าผีเพื่อให้ หายจากโรคภัยไข้ เจ็บ การขึ ้น
บ้ านใหม่ ผู้ที่นําทางในการขึ ้นบ้ าน และนําทางเปิ ดประตู จุดไฟ ต้ องเป็ นผู้อาวุโสที่สดุ ฝ่ ายหญิง
ผู้ใหญ่บ้านหรื อหัวหน้ าเผ่าแม้ จะยอมให้ เพศชายเป็ นได้ แต่คําเรี ยกตําแหน่งหัวหน้ าเผ่ากลับเป็ น
คําเรี ยกที่หมายถึงเพศหญิง คือ “โย่วหมี่โหยวข่า” หมายความว่า “ย่าใหญ่” ระบบสังคมแบบ
สืบสายตระกูลสายพ่อที่เข้ ามาแทนที่การสืบสายตระกูลสายแม่เริ่มเกิดขึ ้นเมื่อ 300 ปี มานี ้ ชา
วจีนวั่ เริ่ มอาศัยอยูใ่ นบ้ านไม้ ไผ่รวมเป็ นครอบครัวใหญ่ โดยการสืบสายตระกูลสายพ่อ ครอบครัว
เล็กๆที่อยูร่ วมกันในบ้ านจะแบ่งห้ องอยูก่ นั เป็ นสัดส่วน การทํามาหากินและผลผลิตที่ได้ จะเข้ าสู่
ครอบครัวเล็กๆ ของคนเท่านัน้ ไม่ได้ เข้ าสูก่ องกลางของครอบครัวใหญ่แต่อย่างใด รูปแบบสังคม
เช่นนี ้เป็ นลักษณะของสังคมบุพกาลยุคปลาย ซึง่ เป็ นลักษณะเด่นของชนเผ่าจีนวั่ อย่างหนึง่
ชุมชนหนึง่ ๆของชาวจีนวั่ ประกอบด้ วยสมาชิกต่างสายตระกูลกันรวมกันอยูเ่ ป็ นหมูบ่ ้ าน แต่
ละหมูบ่ ้ านมีสทิ ธิ์บนที่ดนิ ในเขตของตน สมาชิกในหมูบ่ ้ านสามารถทํามาหากินและใช้ พื ้นที่ในเขต
หมูบ่ ้ านของตนได้ แต่จะไม่รุกลํ ้าเขตพื ้นที่ของหมูบ่ ้ านอื่นโดยเด็ดขาด การแบ่งที่ดนิ ในหมูบ่ ้ านแบ่
ออกเป็ นสามส่วน คือส่วนที่หนึง่ เป็ นที่ดนิ สาธารณะทุกคนสามารถใช้ ประโยชน์ได้ ส่วนที่สองเป็ น
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ที่ดนิ ของตระกูล สมาชิกในวงศ์ตระกูลใช้ ประโยชน์ร่วมกัน และส่วนที่สามเป็ นที่ดนิ ส่วนบุคคลที่
พ่อแม่แบ่งให้ เมื่อแต่งงานสร้ างครอบครัวใหม่ของตน ในยุคนี ้เริ่มมีการเช่าที่ดนิ การเช่าเครื่ องมือ
้ างานเหมือนกันหมด ไม่มีชนชันที
้ ่มี
และการจ้ างแรงงานเกิดขึ ้นแล้ ว
แต่ทกุ คนอยูใ่ นชนชันทํ
อํานาจเหนือกว่ามากดขี่แรงงานผู้อื่น แต่ละหมูบ่ ้ านมีผ้ อู าวุโสที่สดุ ทําหน้ าที่เป็ นหัวหน้ าหมูบ่ ้ าน
ดูแลชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนในทุกๆด้ าน
เครื่ องมือการเกษตรที่ใช้ เป็ น
ชาวจีนวั่ ใช้ วิธีทําการเกษตรโดยใช้ เครื่ องมือและใช้ ไฟเผา
เครื่ องมือที่ทําด้ วยเหล็ก เช่น พร้ า เสียม เป็ นต้ น พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ได้ แก่ ข้ าว ข้ าวโพด สําลี
กล้ วย มะละกอ และผลไม้ เมืองร้ อนอื่น ๆ นอกจากนี ้ “เขาจีนวั่ ” ที่เป็ นที่อยูอ่ าศัยของชาวจีนวั่ นี ้
เป็ นหนึง่ ในหกหุบเขาปลูกชาเลื่องชื่อของจีน การเลี ้ยงสัตว์ท่งุ หญ้ านิยมเลี ้ยงวัว ควาย แต่ชา
วจีนวั่ ไม่ได้ ใช้ ววั และควายไว้ ใช้ ในการทําการเกษตร หากแต่เลี ้ยงไว้ ใช้ ในพิธีบชู าตามหลักความ
เชื่อ และใช้ เป็ นอาหารอีกส่วนหนึง่ นอกจากนี ้การผลิตยาสมุนไพรและการปลูกใบชา โดยเฉพาะ
การปลูกชาเพื่อผลิตและบรรจุขายทัว่ ไปสร้ างรายได้ ให้ กบั ชาวจีนวั่ เป็ นกอบเป็ นกํา ส่งผลให้ สภาพ
ชีวิตความเป็ นอยูด่ ีขึ ้นกว่าเดิมมาก นอกจากนี ้อาชีพทางงานหัถตกรรมของชาวจีนวั่ ก็สามารถส่ง
ขายสร้ างรายได้ เป็ นอย่างดีเช่นกัน เช่น การปั กผ้ า การสานไม้ ไผ่ กลัน่ เหล้ า งานไม้ และการตี
เหล็ก
หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน กว๋อหมินตัง่ ได้ สง่ เจ้ าหน้ าที่ทางการเข้ าไปในชุมชน
ชาวจีนวั่ เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการปกครองและการดูแลชนกลุม่ น้ อย ภายใต้
ความช่วยเหลือของรัฐบาล ชุมชนจีนวั่ จึงเริ่มเปลี่ยนจากระบบสังคมบุพกาลก้ าวกระโดดมาเป็ น
แบบสังคมนิยม เริ่ มดําเนินกิจการเกี่ยวกับการค้ าขายผลิตผลของชุมชน ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ ้น
อย่างรวดเร็ ว ประชาชนมีรายได้ สภาพชีวิตความเป็ นอยูด่ ีขึ ้น มีการสร้ างระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ ขึ ้นมากมายไม่วา่ จะเป็ นชลประทาน ไฟฟ้า ชุมชนจีนวั่ มีไฟฟ้าใช้ เป็ นครัง้ แรก มีการทํา
การเกษตรด้ วยเครื่ องไม้ เครื่ องมือที่ทนั สมัย มีการพัฒนาระบบสาธารณสุข การศึกษา ทําให้
ประชาชนชาวจีนวั่ มีสขุ ภาพอนามัยที่ดี มีความรู้ในการประกอบอาชีพ และสามารถพัฒนาชุมชน
ให้ เจริ ญก้ าวหน้ ากว่าเดิมมาก
ศิลปวัฒนธรรม
ด้ านศิลปวัฒนธรรม ชาวจีนวั่ มีวรรณกรรมประจําเผ่ามากมาย เช่น ตํานาน เทพนิยาย
นิทาน และเพลง มีกลอนภาษาจีนวั่ ที่เป็ นที่นิยมมากได้ แก่ ผลงานชื่อ《玛黑和玛妞》Mǎhēi
hé Mǎniū “หม่าเฮยกับหม่านิว” ผลงานชื่อ《女始祖尧白》Nǚ shǐzǔ Yáobái “ท่านย่า
เหยาป๋ ายผู้สร้ างโลก” เรื่ องแรกเป็ นนิทานเกี่ยวกับชนเผ่าจีนวั่ ผู้สร้ างโลก อุทกภัยครัง้ ยิ่งใหญ่ และ
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การแต่งงานของพี่ชายกับน้ องสาว เรื่ องที่สองเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับท่านย่าเหยาป๋ ายสร้ างโลกขึ ้น
สําเร็จ แล้ วได้ โปรยเมล็ดชาลงบนเขาจีนวั่
จากนันชาวจี
้
นวั่ ก็มีอาชีพปลูกชาเพื่อดํารงชีวิตสืบ
ต่อมา ยังมีนิทานพื ้นบ้ านอีกหลายเรื่ องที่สะท้ อนชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวจีนวั่ เช่น เรื่ อง《两
个小伙子》Liǎnɡ ɡè xiǎohuǒzi “สองหนุ่มน้ อย” กล่าวถึงเรื่ องราวของบาปบุญคุณโทษ
นอกจากนี ้ยังมีนิทานปรัมปราที่เล่าสืบทอดกันมาแต่โบราณอีกมากมาย เช่น เรื่ อง《宝刀和竹
笛》Bǎodāo hé zhúdí “มีดลํ ้าค่ากับขลุย
่ ไม้ ไผ่” เรื่ อง《猴子和人》Hóuzi hé rén
“มนุษย์กบั วานร” เรื่ อง《大姐和四妹》Dàjiě hé sìmèi “พี่สาวกับน้ องสี”่ เป็ นต้ น
เพลงและดนตรี ของชาวจีนวั่ มีมากมายหลายรูปแบบ มีเพลงพื ้นเมือง เพลงภูเขา เพลง
สรรเสริญ เพลงกล่อมเด็ก เพลงร้ องเล่นของเด็ก เครื่ องดนตรี ที่สําคัญมี พิณเป่ า ขลุย่ สามรู แคน
และซอ ในงานเทศกาลจะได้ ยินเสียงเพลงและดนตรี ของชาวจีนวั่ สนุกสนานครื น้ เครงดังก้ องไป
ทัว่ เขาจีนวั่
ชาวจีนวั่ มีฝีมือในการถักสานไม้ ไผ่ หญิงสาวชํ่าชองในการปั กผ้ าลวดลายงดงาม นํามาตัดเย็
เครื่ องแต่งกาย ชาวจีนวั่ นิยมสวมเสื ้อผ้ าที่ตดั เย็บด้ วยผ้ าทอมือ สะพายกระเป๋ าผ้ า มีผ้าเช็ดหน้ า
เหน็บอยูท่ ี่เอว ในสมัยก่อนหนุ่มสาวจะมอบผ้ าเช็ดหน้ านี ้ให้ กบั คนที่ถกู ตาต้ องใจกัน
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
การแต่งกายของชาวจีนวั่ ชายสวมเสื ้อผ่าอกสีขาวไม่มีปก ด้ านหลังปั กลวดลายวงกลมมี
ประกายรัศมีรอบวง สวมกางเกงขากว้ างที่ตดั ด้ วยผ้ าฝ้าย ส่วนหญิงชาวจีนวั่ สวมหมวกทรง
เหลี่ยมสูง สวมเสื ้อผ่าอกไม่มีปก ปั กลวดลายหลากสี สวมกระโปรงสันลายทางขาวดํ
้
า
ด้ านอาหารการกิน ชาวจีนวั่ กินข้ าวเป็ นอาหารหลัก การจัดเตรี ยมหุงหาอาหารเป็ นหน้ าที่
ของผู้หญิง อาหารจําพวกผักเก็บมาจากป่ า หรื อผักที่ปลูกขึ ้นเอง ส่วนอาหารพวกเนื ้อผู้ชายจะ
เป็ นฝ่ ายเข้ าป่ าล่าสัตว์ เนื ้อที่ลา่ มาเป็ นอาหารได้ แก่ เนื ้อวัว หมูป่า สุนขั ไก่ เป็ นต้ น
ชาวจีนวั่ อาศัยอยูใ่ นกระท่อมชันเดี
้ ยวติดพื ้น สร้ างด้ วยไม้ ไผ่หรื อไม้ เนื ้อแข็ง หลังจากที่สภาพ
ชีวิตความเป็ นอยูด่ ีขึ ้น เปลี่ยนมาสร้ างบ้ านแบบอิฐผสมไม้ เพราะปลอดภัยและแข็งแรงกว่า
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
การแต่งงานของชาวจีนวั่ ในอดีตมีการแต่งงานแบบชายหนึง่ กับหญิงหลายคน แต่ปัจจุบนั
เป็ นแบบมีสามีภรรยาคนเดียว หนุ่มสาวมีอิสระในการเลือกคู่ เมื่อแต่งงานกันแล้ วจะไม่หย่าร้ าง
้ งจะมีสทิ ธิ์ในการเลือกคูค่ รอง
กัน หนุ่มสาวชาวจีนวั่ จะมีพิธีการเข้ าสูก่ ารเป็ นผู้ใหญ่ หลังจากนันจึ
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ได้ การเกี ้ยวพาราสีเกิดขึ ้นในระหว่างการทําไร่ไถนา โดยการร้ องเพลงโต้ ตอบกันไปมา แล้ วใช้
ใบไม้ เป็ นจดหมายเพื่อบอกความนัยว่าจะนัดพบกันที่ไหน เวลาใด เมื่อทังสองฝ่
้
ายรักชอบพอกัน
ก็ จะตกลงอยูร่ ่วมกัน แต่ยงั ไม่มีพิธีแต่งงาน จนกว่าจะให้ กําเนิดลูกคนแรกเสียก่อน ประเพณีการ
แต่งงานต้ องให้ ผ้ อู าวุโสเป็ นผู้สขู่ อ หลังจากแต่งงานแล้ ว เจ้ าสาวจะกลับไปอยูท่ ี่บ้านเกิดตัวเองห้ า
วัน จากนันจึ
้ งกลับมาอยูท่ ี่บ้านสามี
พิธีศพของชาวจีนวั่ ทําโดยการฝั งในสุสานเฉพาะของชนเผ่า โลงศพใช้ วิธีขดุ ท่อนไม้ ต้นใหญ่
ให้ เป็ นโพรงเพื่อใช้ บรรจุศพก่อนฝั ง สิง่ ของเครื่ องใช้ ที่ผ้ ตู ายเคยใช้ ในระหว่างมีชีวิตอยูจ่ ะฝั งลงไป
พร้ อมกับผู้ตายด้ วยเพื่อให้ ผ้ ตู ายได้ นําไปใช้ ในภพหน้ า เมื่อฝั งศพแล้ วจะไม่ตงป
ั ้ ้ ายบูชาใดๆ แต่
จะสร้ างกระท่อมเล็กๆไว้ ท่ีหลุมศพ ญาติผ้ ตู ายจะเอาอาหารไปส่งให้ ผ้ ตู ายวันละ 3 ครัง้ เป็ นเวลา
1 – 3 ปี จากนันก็
้ รือ้ กระท่อมนันทิ
้ ้ง แต่ผ้ ทู ี่เสียชีวิตในขณะตังครรภ์
้
หรื อศพของคนวิกลจริต จะ
ประกอบพิธีศพโดยการเผา และจะไม่ฝังศพสามีภรรยาไว้ ด้วยกัน
ในด้ านความเชื่อ ชาวจีนวั่ นับถือบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ มีความเชื่อในวิญญาณของทุก
สรรพสิง่ มีหมอผีประจําเผ่า เมื่อมีภยั พิบตั จิ ะเชิญหมอผีมาทําพิธีเชือดวัว หมู ไก่ และหมาเพื่อ
บูชาเทพเจ้ า
เทศกาลสําคัญของชาวจีนวั่ มีมากมาย ที่สําคัญมีเทศกาลบูชามังกร เทศกาลคบเพลิง
เทศกาลรับขวัญข้ าวใหม่ และเทศกาลปี ใหม่ ช่วงเวลาที่จะมีเทศกาลต่างๆ ไม่แน่นอน ขึ ้นอยูก่ บั
หัวหน้ าเผ่า เมื่อหัวหน้ าเผ่าลัน่ กลอง เป็ นสัญญาณการเริ่มต้ นของเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆ
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23. 京族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าจิง Jing ethnic minority

รป
ู 30

รป
ู 31

ถิ่นที่อย่ ู
ชนกลุม่ น้ อยเผ่าจิงเป็ นกลุม่ ที่มีจํานวนประชากรน้ อยมาก เรี ยกตัวเองว่า “จิง” มาแต่ครัง้
อดีต แต่คนภายนอกเรี ยกชนกลุม่ นี ้ว่า “เยว่” จนปี ค.ศ. 1958 จึงใช้ ชื่อ “จิง” เป็ นชื่อเรี ยกอย่างเป็ น
ทางการ ชาวจิงอาศัยอยูก่ ลางหุบเขาอําเภอเจียงผิง (江平 Jiānɡpínɡ) ลี่เหว่ย(丽伟 Lìwěi)
อูโถว (乌头 Wūtóu) เหิงวัง่ (恒望 Hénɡ wànɡ) ถานจี๋ (谭吉 Tánjí) หงขัน่ (宏坎 Hónɡkǎn)
จู๋ซาน(竹山 Zhúshān) ในเขตปกครองตนเองกลุม่ จ้ วงของมณฑลกว่างซี จากการสํารวจจํานวน
ประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าจิงมีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น 22,517 คน
ภาษา
ชนกลุม่ น้ อยเผ่าจิงพูดภาษาจิง ภาษานี ้เหมือนกับภาษาเวียดนาม แต่ชาวจิงส่วนใหญ่ใน
ปั จจุบนั ใช้ ภาษาจีน อักษรจีนและภาษาพูดกวางตุ้ง
ประวัตศิ าสตร์
ชาวจิงอพยพมาจากพื ้นที่ตา่ งๆ ของประเทศเวียดนามโดยเฉพาะจากบริ เวณหุบเขาถู (涂山
้ ่นฐานอยูบ่ ริเวณหมูบ่ ้ านเล็กๆในเกาะอูซาน(巫山岛
Tú shān) โดยช่วงแรกที่อพยพมานัน้ ตังถิ
Wūshān dǎo)และอําเภอเจียงผิง(江平 Jiānɡpínɡ)ของประเทศจีน ต่อมาขยายอาณาเขตที่อยู่
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อาศัยไปยังพื ้นที่ตา่ งๆ เช่น เมืองเหว่ย (尾 wěi) ซานซิน(山心 Shānxīn) ถานจี๋ (潭吉 Tánjí)
ถึงสมัยราชวงศ์ชิง มีการตังด่
้ านที่เมืองเจียงผิง ต่อมาในปลายสมัยชิงเมืองนี ้อยูใ่ นอํานาจการ
ปกครองของราชสํานักชิง
ชาวจิงอยูร่ ่วมกับชาวฮัน่ หักร้ างถางพงบุกเบิกพัฒนาและดูแลเมือง
้ วา่ ได้
ใน
ต่างๆ ในพื ้นที่ทางตอนใต้ เปรี ยบเสมือนประตูเมืองทางใต้ ของจีนในสมัยนันก็
ประวัตศิ าสตร์ ชาวจิงเคยรวมตัวกันกับชาวฮัน่
ชาวจ้ วงต่อต้ านการรุกรานและกดขี่ขม่ เหงจาก
สังคมศักดินาของระบอบกษัตริย์ในสมัยนัน้ ในยุคปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรม ชาวจิงราว 30 กว่าคนร่วม
้
เป็ นสมาชิกในพรรคแรงงานประชาชนต่อต้ านรัฐบาล
และที่เมืองซานซินมีการก่อตังสมาคม
เกษตรกรชาวจิงขึ ้น และมีการรวมตัวกันเดินขบวนแสดงพลังของชาวจิงนับร้ อยคนเพื่อต่อต้ านชน
ชันศั
้ กดินา นายทุน และระบบจักรวรรดินิยม ในช่วงต้ นปี 1944 กองทัพญี่ปนรุ
ุ่ กรานดินแดนอัน
เป็ นที่อยูอ่ าศัยของชาวจิง ชาวจิงในขณะนันร่
้ วมเข้ าเป็ นกองกําลังกับรัฐบาลจีนเพื่อสู้รบกับกอง
กําลังญี่ปนุ่ นับเป็ นการต่อสู้เพื่อประเทศชาติครัง้ สําคัญ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาวจิง ในช่วงยุคก่อนการปลดปล่อย ชาวจิงประกอบอาชีพ
การประมงนํ ้าตื ้นเป็ นหลัก รองลงมาได้ แก่ อาชีพเกษตรกร การทํานาเกลือ ในระบบสังคมศักดิน
การขูดรี ดประชาชนรุนแรงมาก ชาวจิงต้ องจ่ายค่าเช่าที่ดนิ ทํากินและเครื่ องมือการเกษตรและการ
ประมงให้ เจ้ าของโดยหักจากผลผลิตสูงกว่า 70% ในขณะเดียวกันภาษี ที่ต้องส่งให้ ชนชันศั
้ กดินา
ก็สงู ถึง 70 – 80 % ผลผลิตที่ได้ จงึ ไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าเช่าและภาษี ที่สาํ คัญไม่เพียงพอต่อ
การดํารงชีพ การจ้ างแรงงานส่วนใหญ่จงึ เป็ นไปในรูปแบบของการชดใช้ หนี ้สินที่ไม่มีที่สิ ้นสุด ชาว
จิงในยุคนันตกอยู
้
ใ่ นสภาวะอดอยากและหิวโหยอย่างสาหัส
ก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน
สังคมของชาวจิงเป็ นแบบมีหวั หน้ าเผ่าเป็ นผู้มี
อํานาจสูงสุดในการควบคุมดูแลความเป็ นอยู่ มีอํานาจตัดสินความขัดแย้ งของสมาชิก ตลอดจน
เป็ นผู้นําในการประกอบพิธีกรรมต่างๆของชุมชน ภายใต้ การปกครองของหัวหน้ าเผ่ามีผ้ ปู กครอง
ในระดับรองลงมา มีหน้ าที่ลงโทษผู้กระทําความผิดและดูแลพื ้นที่ทํากิน ป่ าเขาของชุมชน
รองลงมามีเลขาของชุมชน ทําหน้ าที่เกี่ยวกับเอกสารและการบันทึกต่างๆ เรื่ องราวที่สําคัญจะ
ตัดสินกันโดยคณะกรรมการประจําชุมชนโดยมีหวั หน้ าหมูบ่ ้ านเป็ นประธาน ในยุคกว๋อหมินตัง่ ได้
อาศัยระบบการปกครองชุมชนชาวจิงนี ้เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมชาวจิงเข้ ามาอยูใ่ นอํานาจการ
ปกครอง
หลังยุคปลดปล่อย ชาวจิงมีอํานาจและสิทธิ์ในการปกครองตนเอง ตามนโยบายชนกลุม่
น้ อยของรัฐบาล ภายใต้ ความช่วยเหลือและสนับสนุนของรัฐบาล ชาวจิงประกอบอาชีพประมงซึง่
เป็ นอาชีพหลักที่ทํามาแต่ดงเดิ
ั ้ ม มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ ้นมาโดยตลอด สร้ างฐานะความเป็ นอยูท่ ี่
ดีขึ ้น การประมงพัฒนาจากเดิมที่เป็ นการประมงนํ ้าตื ้นเปลี่ยนเป็ นการทําประมงนํ ้าลึ ก ขยายอา
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บริ เวณพื ้นที่การประมงมากขึ ้น เครื่ องมือประมงพัฒนาจากเดิมที่ใช้ เครื่ องมือแบบพื ้นบ้ านมาเป็ น
อวนลากขนาดใหญ่ พัฒนารูปแบบการประมงที่เดิมจับสัตว์นํ ้าตามธรรมชาติมาเป็ นการเพาะเลี ้ยง
และประกอบเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารแห้ งในระดับโรงงานขนาดใหญ่สง่ ออกจําหน่ายทัว่ ประเทศ
หลังการปลดปล่อยเป็ นต้ นมา รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณเหยียนห่าย (沿海 Yá
ิ ความเป็ นอยู่
nh ǎ i) ซึง่ เป็ นพื ้นที่อาศัยของชาวจิงเป็ นพิเศษ ส่งผลให้ การอาชีพและสภาพชีวต
ของชาวจิงดีขึ ้นเป็ นลําดับ นําไปสูก่ ารพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุขที่ดีขึ ้น
ศิลปวัฒนธรรม
งานศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวจิง
แสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็ นชนเผ่าได้
อย่างชัดเจน ศิลปะการร้ องรํ าทําเพลงก็มีเอกลักษณ์โดดเด่น การร้ องเพลงของชาวจิงมีพิณสาม
สายบรรเลงประกอบ และมีเครื่ องประกอบจังหวะคือ กลอง และเกราะ มีทํานองเพลงมากมาย
กว่า 30 ทํานอง เนื ้อหาสําคัญของเพลงชาวจิงได้ แก่ เพลงชาวเขา เพลงรัก เพลงแต่งงาน เพลง
ชาวประมง เพลงรํ าพัน เพลงยาวเล่าเรื่ อง เพลงแรงงาน เพลงพื ้นบ้ าน เป็ นต้ น เนื ้อเพลงบางอย่าง
ก็ได้ มาจากเรื่ องราวทางประวัตศิ าตร์ รวมทังกลอนโบราณของจี
้
น เช่น กลอนชื่อ《宋珍、陈菊
花》Sònɡ zhēn、Chén júhuā “ไข่มก
ุ แห่งซ่ง เบญจมาศแห่งเฉิน” กลอนชื่อ《斩龙传》
Zhǎnlónɡ Zhuàn “บันทึกจ่านหลง” กลอนชื่อ《琴仙》Qínxiān “เทพแห่งพิณ” เป็ นต้ น
ทํานองเพลงและเนื ้อเพลงของชาวจิง มีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ และบ้ างก็แต่งขึ ้นใหม่ เพลง
ส่วนใหญ่มีเนื ้อหาสะท้ อนสภาพชีวิตของชาวจิงได้ อย่างชัดเจน เช่น มีเพลงเพลงหนึง่ มีเนื ้อร้ องว่า
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.

นํ้าสงตํ
ู ่าไม่ตํ่าสงเกิ
ู นทะเล
ทะเลไม่สิ้นไร้เรื อหาปลา

ลมโบกเมฆาไกลไม่เกิ นฟ้า
ถนนนาไม่โรยรารอยเท้าวัว

ยังมีเพลงรักเพลงหนึง่ ของชาวจิงมีเนื ้อร้ องว่า
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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พายเรื อข้ามสมุทรสาย
อีกกี พ่ ายจึงวาด
ไม้สนั้ มิ อาจพาด
จดจ่อจิ ตขอน้อง

พายขาด
ถึงฝั่ ง
ข้ามได้ เลยเอย
ส่งมือช่วยเอือ้ ม

รป
ู 32

หนุ่มสาวชาวจิงเลือกคูโ่ ดยวิธีการร้ องเพลงโต้ ตอบเกี ้ยวพาราสีกนั
ดังนันชาวจิ
้
งจึง
เชี่ยวชาญการร้ องรํ าทําเพลงกันถ้ วนหน้ า “อุปรากรจิง” เป็ นการแสดงอันสะท้ อนถึงเอกลักษณ์
ของชาวจิงที่สบื ทอดกันมาแต่โบราณ เครื่ องดนตรี อย่างหนึง่ ของชาวจิง ได้ แก่ “พิณสายเดีย่ ว”
หรื อที่ภาษาเวียดนามเรี ยกว่า “ด่านบ่าว” (Dan bau) เป็ นพิณที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ ถือได้ วา่
เป็ นเครื่ องดนตรี ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวของชาวจิง
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
การตังบ้
้ านเรือนของชาวจิง เดิมชาวจิงใช้ ไม้ และไม้ ไผ่เป็ นโครงสร้ างหลักแล้ วใช้ โคลนโบก
เป็ นฝาบ้ าน หลังคามุงจาก แต่ปัจจุบนั ชาวจิงสร้ างบ้ านด้ วยอิฐและมุงหลังคาด้ วยกระเบื ้องดินเผา
การแต่งกาย ผู้อาวุโสชาวจิงแต่งกายด้ วยชุดพื ้นเมือง สวมเสื ้อแขนยาวลําตัวยาวคลุมเข่า
ผ่าข้ างสูงถึงเอว สวมกางเกงขากว้ างและยาวสีเดียวกันกับเสื ้อ หรื อสีดํา บางคนยังเคี ้ยวหมากให้
ฟั นดํา เพราะนิยมว่าเป็ นสีฟันที่สวยงาม ชายสวมเสื ้อแขนยาว ลําตัวยาวคลุมถึงเข่า คาดเข็มขัด
้
งชาวจิงแต่งกายคล้ ายคลึงกับชาวฮัน่ ทัว่ ไป
ผ้ าที่เอว แต่ปัจจุบนั ทังชายหญิ
เรื่ องอาหารการกิน ชาวจิงกินข้ าวเป็ นอาหารหลัก นอกจากนี ้ยังกินพืชธรรมชาติจําพวก
มัน เผือก และข้ าวโพด และด้ วยอาชีพหลักของชาวจิงคือการประมง ดังนันอาหารเนื
้
้อส่วนใหญ่
จะเป็ นอาหารทะเล เนื ้อปลา ปู กุ้ง หอย ชาวจิงรู้วิธีการหมักปลาทําเป็ นนํ ้าปลา นอกจากนี ้หญิ
ชาวจิงชอบเคี ้ยวหมากให้ ฟันดําอีกด้ วย
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
เกี่ยวกับธรรมเนียมการแต่งงาน ในอดีตพ่อแม่ของชาวจิงจะเป็ นผู้จดั การเรื่ องการแต่งงาน
ของลูกชายหญิง แต่ปัจจุบนั หนุ่มสาวมีอสิ ระในการเลือกคูค่ รองเองได้ ในงานเทศกาล หรื อการ
ทํางานในชีวิตประจําวัน หนุ่มสาวจะร้ องเพลงโต้ ตอบกัน เกี ้ยวพาราสีกนั หากฝ่ ายชายต้ องตา
หญิงคนใดจะใช้ เท้ าเขี่ยทรายและสะบัดใส่ฝ่ายหญิง หากผู้หญิงมีใจให้ ก็จะใช้ เท้ าสะบัดทรายตอบ
จากนันใช้
้ ใบไม้ เขียนเพลงแล้ วไหว้ วานแม่สื่อให้ นําไปมอบให้ ฝ่ายตรงข้ าม จากนันทั
้ งสองฝ่
้
ายจะ
ั ้ บพุ เพสันนิวาส ฟ้าส่ง
ส่งรองเท้ าไม้ ให้ กนั และกัน หากข้ างซ้ ายขวาเข้ าคูก่ นั ก็ถือว่าหนุ่มสาวคูน่ นมี
ให้ มาเป็ นคูก่ นั จากนันเข้
้ าสูพ่ ิธีสขู่ อ โดยฝ่ ายชายจะเตรี ยมของขวัญและหมอเพลงไปที่บ้านฝ่ าย
หญิงร้ องเพลงโต้ ตอบเพื่อยืนยันความแน่ใจว่าทังสองฝ่
้
ายตกลงแต่งงานกัน ในพิธีแต่งงานฝ่ าย
หญิงจะปิ ดบ้ านให้ สนิทมิดชิด หน้ าบ้ านสร้ างซุ้มประดับประดาโคมไฟหลากสี 3 ชัน้ ฝ่ ายขบวน
เจ้ าบ่าวจะผ่านสามซุ้มแต่ละชันไปได้
้
จะต้ องร้ องเพลงโต้ ตอบจนกว่าฝ่ ายหญิงจะพอใจจึงจะเปิ ด
ประตูต้อนรับ งานเลี ้ยงตอนกลางคืน ฝ่ ายหญิงจะไปไหว้ ผ้ ใู หญ่ที่บ้านฝ่ ายชาย และร้ องรํ าทําเพลง
กันอย่างสนุกสนานเพื่อเฉลิมฉลองให้ กบั คูบ่ า่ วสาว
เทศกาลที่ยงิ่ ใหญ่ของชาวจิงคือ “เทศกาลขับร้ อง” (唱哈节 Chànɡ hā jié) จัดขึ ้น
ในช่วงวันที่สบิ เดือนหกตามปฏิทินของชาวจิง เทศกาลนี ้หมอเพลงจะผลัดกันขึ ้นมาร้ องเพลง ผู้คน
ร่วมฉลองและร้ องเพลงกันตลอดช่วงเวลาติดต่อกันสามวันสามคืน
ชาวจิงนับถือเทพเจ้ าและวิญญาณต่างๆ
โดยเฉพาะเทพเจ้ าที่เกี่ยวข้ องกับนํ ้าและทะเล
เนื่องจากชีวิตของชาวจิงผูกพันอยูก่ บั อาชีพการประมงนัน่ เอง
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24. 景颇族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าจิ่งโพ Jingpo ethnic minority group

รป
ู 33

ถิ่นที่อย่ ู
ชนกลุม่ น้ อยเผ่าจิ่งโพอาศัยอยูบ่ ริเวณเขตปกครองตนเองเผ่าไตเผ่าจิ่งโพเมืองเต๋อหง
มณฑลยูนนาน ในบริ เวณที่เป็ นหุบเขา เช่น เขตตําบลลูซ่ ี(潞西 Lùxī) รุ่ยลี่(瑞丽 Ruìlì) หล่ง
ชวน (陇川 Lǒnɡchuān) อิ๋งเจียง(盈江 Yínɡjiānɡ) และ ตําบลเหลียงเหอ (梁河 Liánɡhé)
บ้ านเพี่ยนหม่า(片马 Piànmǎ) กู่ลงั่ (古浪 Gǔlànɡ) กัง่ ฝาง(岗房 Gǎnɡfánɡ) ในเขตปกครอง
ตนเองนู่เจียง(怒江 Nùjiānɡ) เผ่าลี่ซ(ู 傈僳族 Lìsù Zú) นอกจากนี ้ยังมีกระจัดกระจายอยู่
บริเวณเมืองหลินชาง(临 沧 L í nc ā n ɡ)เขตปกครองตนเองเกิ๋งหม่า(耿 马 G ě n ɡ m ǎ) อําเภอ
ปกครองตนเองเผ่าไต และตําบลหลานชาง(澜沧 Láncānɡ)ของอําเภอซือเหมา (思茅 Sīmáo)
จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าจิ่งโพมีจํานวน
ประชากรทังสิ
้ ้น 132,143 คน
ภาษา
ชนกลุม่ น้ อยเผ่าจิ่งโพ พูดภาษาจิ่งโพ จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาธิเขตพม่า
แขนงภาษาจิ่งโพ นอกจากนี ้บางกลุม่ พูดภาษาไจวา (Zaiwa language) ที่จดั อยูใ่ นสาขาภาษา
พม่า มีภาษาเขียนที่พฒ
ั นาขึ ้นภายหลังโดยใช้ อกั ษรลาติน
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ประวัตศิ าสตร์
จากคําบอกเล่าในตํานานประจําเผ่า
รวมทังบั
้ นทึกทางประวัตศิ าสตร์ ของจีนระบุวา่
บรรพบุรุษของชาวจิ่งโพอาศัยอยูท่ างตอนใต้ ของบริเวณที่ราบสูงคังจัง้ (康藏高原 Kānɡ Zànɡ
ɡāoyuán) ต่อมาอพยพลงใต้ ไปตังถิ
้ ่นฐานที่บริ เวณตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน(云南
้
้ ในสมัยฮัน่ จัดอยู่
Yúnnán) และทางตะวันตกของแม่นํ ้านู่(怒江 Nù jiānɡ) ซึง่ บริ เวณทังสองนี
ในการปกครองของเมืองหย่งชาง(永昌 Yǒnɡchānɡ) ในสมัยถังจัดอยูใ่ นการปกครองของแคว้ น
น่านเจ้ าของยูนนาน (云南南诏 Yúnnán Nánzhào) ในเขตการปกครองดังกล่าวมีประชากร
หลากหลายชนเผ่า รวมทังชาวจิ
้
่งโพด้ วย รวมเรี ยกบริเวณดังกล่าวว่า “สวินจ้ วน” (寻 传 X ú n
zhu à n) ต่อมา ในสมัยหยวนสถาปนามณฑลยูนนานขึ ้น บริ เวณสวินจ้ วนจัดอยูใ่ นการปกครอง
ของมณฑลยูนนาน จากนันชาวจิ
้
่งโพแบ่งการปกครองภายใน ก่อตังหมู
้ บ่ ้ านขึ ้นสองหมูบ่ ้ าน คือ
ฉาซาน(茶山 Cháshān) และ หลีห่ มา (里麻 Lǐmá) เกิดการปกครองแบบชุมชนชาวเขาขึ ้น
ระบบสังคมแบ่งเป็ นชนชันสามระดั
้
บ ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ทางการ ราษฎร และทาส
ต้ นศตวรรษที่ 15 ราชวงศ์หมิงส่งเจ้ าหน้ าที่เข้ ามาจัดการเกี่ยวกับระบบที่ดนิ ในบริเวณนี ้
และก่อตังเจ้
้ าเมืองผู้ดแู ลเมืองฉาซาน (茶山 Cháshān) และ หลี่หมา(里麻 Lǐmá) ผู้ดแู ล
บริ เวณที่อยูอ่ าศัย รวมทังสภาพชี
้
วิตของชาวจิ่งโพคือหัวหน้ าเมือง เมืองฉาซานแรกเริ่มเดิมทีอยู่
้
ใ่ นการดูแลของกองกําลัง
ในการดูแลของกองกําลังทหารจินฉื่อ(金齿 Jīnchǐ) จากนันโอนไปอยู
หย่งชาง (永昌 Yǒnɡchānɡ) และต่อมาครัง้ สุดท้ ายโอนไปอยูใ่ นการปกครองของจังหวัดเถิงชง
้ อดีต
(腾冲 Ténɡchōnɡ) ส่วนเมืองหลีห่ มาสังกัดมณฑลยูนนานมาตังแต่
ในสมัยราชวงศ์ชิง ชาวจิ่งโพอยูใ่ นการปกครองของอําเภอ จังหวัด มณฑลตามการจัดแบ่ง
เขตการปกครองของราชสํานักชิง จนกระทัง่ ถึงศตวรรษที่ 16 ชาวจิ่งโพระลอกใหญ่อพยพเข้ าไป
ตังถิ
้ ่นฐานที่เมืองเต๋อหง และอยูม่ าจนปั จจุบนั
ยุคก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ระบบสังคมของชาวจิ่งโพเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลง
จากระบบคอมมูนไปเป็ นแบบระบบมีชนชัน้
เนื่องจากได้ รับอิทธิพลจากระบบศักดินาของราช
สํานักจีนที่ใช้ จดั การดูแลชนชาวไต ประกอบกับการได้ รับอิสระในการปกครองตนเองแบบ “การ
ปกครองชนชาวเขา” หน่วยราชการที่ปกครองชนชาวเขาในแต่ละหน่วยเดิมทีมีระบบสังคมเป็ น
แบบระบบคอมมูน หัวหน้ าหมูบ่ ้ านเป็ นตัวแทนที่มีอํานาจสูงสุดในการดูแลและปกครองในส่วน
การปกครองของตน การสืบทอดตําแหน่งเป็ นอํานาจของหัวหน้ าหมูบ่ ้ านที่จะต้ องสืบทอดให้ กบั ผู้
ที่อาวุโสน้ อยกว่าเป็ นผู้รับตําแหน่งต่อไป ต่อมาในยุคหลัง ระบบการปกครองชนชาวเขาล่มสลาย
ไป โดยนําการปกครองแบบให้ ประชาชนออกเสียงเลือกผู้นําหมูบ่ ้ านเข้ ามาแทนที่

82
ระบบภูมิศาสตร์ ของถิ่นที่อยูช่ าวจิ่งโพจัดอยูใ่ นเขตร้ อน มีความสูง 1,500 – 2,000 เมตร
จากระดับนํ ้าทะเล สภาพภูมิอากาศอบอุน่ ที่ดนิ อุดมสมบูรณ์ ในอดีตการทํามาหากินของชาวจิ่งโ
เป็ นระบบสังคมแบบคอมมูน แต่ด้วยวิธีการเกษตรแบบเก่าที่ใช้ วิธีการเผานา และไม่มีการบํารุง
ดิน ทําให้ ผลผลิตที่ได้ มีปริ มาณและคุณภาพตํ่ามาก แต่ในระยะร้ อยปี มานี ้ความรู้ด้านการเกษต
ของชาวจิ่งโพพัฒนาขึ ้น ปริ มาณการผลิตสูงขึ ้น ในขณะที่ประชากรเพิ่มมากขึ ้น เกิดภาวะ
ว่างงาน ไม่มีที่ดนิ ทํากิน เกิดการจ้ างแรงงาน การเช่าที่ การจํานองและการซื ้อขายที่ดนิ ขึ ้น จาก
จุดนี ้ระบบการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิ เริ่มก่อตัวขึ ้นในสังคมชาวจิ่งโพ นําไปสูร่ ะบบชนชันในที
้ ่สดุ
ประชาชนชาวจิ่งโพกว่า 80 % เป็ นคนจน ไม่มีที่ดนิ เป็ นของตัวเอง ไม่มีเครื่ องมือการเกษตร ไม่มี
สัตว์เลี ้ยงเพื่อการเกษตรอย่างวัวและควายเป็ นของตนเอง
ประกอบกับการซํ ้าเติมของระบ
จักรวรรดินิยมที่กดขี่ทารุณ ทําให้ ชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวจิ่งโพตกอยูใ่ นสภาวะแร้ นแค้ นอย่าง
แสนสาหัส
หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน
ด้ วยผลของการดําเนินงานด้ านนโยบายชนกลุม่
น้ อยของรัฐบาล ในปี 1953 ได้ ก่อตังเขตปกครองตนเองชาวไตและชาวจิ
้
่งโพขึ ้นที่เมืองเต๋อหง (德
宏傣族景颇族自治州 Déhónɡ Dǎi Zú Jǐnɡpō Zú zìzhìzhōu) ชาวจิ่งโพมีสท
ิ ธิในการ
เป็ นสมาชิกสภาราษฎร และเข้ ารับราชการในหน่วยงานต่างๆของรัฐ ร่วมมือกับรัฐบาลในการ
พัฒนาชุมชน มีการก่อสร้ างโรงงานน้ อยใหญ่ขึ ้นมากมาย เช่น โรงกําเนิดไฟฟ้า ระบบประปา
้
กษา สาธารณสุข
เครื่ องสีข้าว เครื่ องกลัน่ นํ ้ามันธรรมชาติ เครื่ องบดแป้ง มีการก่อตังสถานศึ
ชลประทาน ตลอดจนการคมนาคมทังในชุ
้ มชนชาวจิ่งโพและเชื่อมต่อกับชุมชนภายนอก ทําให้
ความเป็ นอยูแ่ ละฐานะเศรษฐกิจของชาวจิ่งโพดีขึ ้นเป็ นลําดับ
ศิลปวัฒนธรรม
ด้ านศิลปวัฒนธรรม จากการดํารงชีวิตด้ วยการเกษตรมาตังแต่
้ อดีตเป็ นปั จจัยสําคัญในการ
สร้ างสรรค์ผลงานด้ านศิลปวัฒนธรรมประจําท้ องถิ่น ในด้ านวรรณกรรม ชาวจิ่งโพมีวรรณกรรม
มุขปาฐะเกี่ยวกับการสร้ างโลก ประวัตศิ าสตร์ ชนเผ่า และนิทานพื ้นบ้ านมากมาย นอกจากนี ้ยังมี
วรรณกรรมแบบขับร้ องประกอบดนตรี ที่ไพเราะน่าฟั ง แสดงออกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ อย่าง
เด่นชัด เครื่ องดนตรี ของชาวจิ่งโพมี กลองไม้ แตรเขาวัว ขลุย่ ขลุย่ ผิว พิณเป่ า และเครื่ องดนตรี
ที่ได้ รับอิทธิพลมาจากชนเผ่าอื่น เช่น โหม่ง ฉิ่ง ฉาบ พิณสามสาย เป็ นต้ น นอกจากนี ้การเต้ นรํ า
ของชาวจิ่งโพก็แสดงออกถึงชีวิตความเป็ นอยูไ่ ด้ เป็ นอย่างดี เช่น การเต้ นระบําที่เกี่ยวกับการทํา
การเกษตร การบูชาเทพเจ้ า การต่อสู้ เป็ นต้ น การเต้ นรํ าของชาวจิ่งโพที่น่าสนใจคือการเต้ นรํ า
เป็ นหมูจ่ ะพบเห็นได้ ในงานเทศกาลสําคัญ ชาวจิ่งโพนับร้ อยนับพันจะรวมตัวกันร้ องเพลงเต้ นรํา
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ตามจังหวะและท่วงทํานองพื ้นเมืองเสียงดังกึกก้ องไปทัว่ ห้ วงหุบเขา งานด้ านหัตถกรรมของชาว
จิ่งโพงดงามโดดเด่น ชาวจิ่งโพมีฝีมือในการวาดภาพ การแกะสลักไม้ แกะสลักไม้ ไผ่ ตลอดจน
งานปั กผ้ าและเครื่ องประดับเงินก็เป็ นงานฝี มือที่ชาวจิ่งโพเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษ
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
อาหารการกินของชาวจิ่งโพ อาหารหลักของชาวจิ่งโพคือข้ าว และมีสว่ นน้ อยบางกลุม่ ที่
บริ โภคข้ าวโพดเป็ นอาหารหลัก ในสมัยโบราณใช้ ใบตองห่อข้ าว กินข้ าวด้ วยมือ ดื่มนํ ้าแร่ตา
ธรรมชาติ และรู้จกั การทําเหล้ า ชาวจิ่งโพมีพิธีฆา่ หมูเพื่อบูชาเทพเจ้ า เนื ้อหมูจะแบ่งให้ คนใน
ชุมชนเท่าๆกัน นอกจากนี ้ชาวจิ่งโพยังชอบเคี ้ยวหมาก เมื่อมีแขกมาเยือนหรื อพบปะกัน การ
ต้ อนรับด้ วยหมาก ถือเป็ นการให้ เกียรติและเคารพผู้มาเยือนอย่างมาก
บ้ านเรื อนของชาวจิ่งโพสร้ างด้ วยไม้ ไผ่และไม้ เนื ้อแข็งสร้ างเป็ นรูปทรงจัว่
และมีบางกลุม่
สร้ างบ้ านด้ วยอิฐและกระเบื ้อง ตัวบ้ านสร้ างเป็ นสองชัน้ ชันบนเป็
้
นที่อยูอ่ าศัย ชันล่
้ างเป็ นคอก
เลี ้ยงสัตว์ ภายในบ้ านกันเป็
้ นสองส่วน ส่วนแรกไว้ ต้อนรับผู้มาเยือน ชันที
้ ่สองเป็ นที่อาศัยของ
เจ้ าของบ้ านห้ ามผู้อื่นเข้ า บ้ านที่สร้ างมาแล้ วประมาณ 7 – 8 ปี จะรื อ้ สร้ างใหม่ การสร้ างบ้ าน
ผู้คนในหมูบ่ ้ านจะร่วมลงแรงกันสร้ างบ้ าน และมีพธิ ีขึ ้นบ้ านใหม่อย่างเอิกเริก
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
ด้ านขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ชาวจิ่งโพแต่งงานมีสามีภรรยาคนเดียว แต่ในชนบทห่างไกล
บางท้ องที่ผ้ ชู ายยังสามารถมีภรรยาหลายคนได้ ในแต่ละครอบครัวมีพอ่ เป็ นหัวหน้ าครอบครัว
หากแต่งงานแล้ วไม่มีลกู ชายสามารถแต่งงานครัง้ ที่สองได้ แต่ภรรยาคนที่สองไม่เปลี่ยนนามสกุล
ตามสามี หากยังไม่มีลกู ชายเสียทีสามารถรับเลี ้ยงลูกชายเป็ นบุตรบุญธรรมได้ บุตรบุญธรรมมี
สิทธิในมรดกและมีภาระการเลี ้ยงดูพอ่ แม่เหมือนลูกโดยสายเลือดทุกประการ หากมีลกู สองคน
ลูกคนเล็กมีสทิ ธิเหนือกว่าลูกคนโต
แต่ลกู ผู้หญิงถูกจํากัดสถานภาพทังภายในครอบครั
้
วและ
สังคม สังคมชาวจิ่งโพมีวฒ
ั นธรรมการแต่งงานในเครือญาติ คือ ลูกชายของพี่สาวน้ องสาวพ่อ
จะต้ องแต่งงานกับลูกสาวของพี่ชายน้ องชายแม่
แต่ลกู ชายของพี่ชายน้ องชายแม่ไม่สามารถ
แต่งงานกับลูกสาวของพี่สาวน้ องสาวพ่อได้ เมื่อภรรยาเสียชีวิตฝ่ ายชายจะแต่งงานกับพี่สาวหรื อ
น้ องสาวของภรรยา นอกจากนี ้การแต่งงานยังมีข้อกําหนดเกี่ยวกับระดับชันทางสั
้
งคมด้ วย เช่น
ชนชันข้
้ าราชการจะต้ องแต่งงานกับข้ าราชการ ราษฎรก็ต้องแต่งกับชนชันราษฎร
้
การเลือก
คูค่ รองหนุ่มสาวมีอิสระเลือกคูด่ ้ วยตนเอง แต่การจัดการแต่งงานพ่อแม่จะเป็ นผู้จดั การให้
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แต่โบราณมาชาวจิ่งโพมีกฎหมายประจําเผ่า
แต่บทลงโทษสูงสุดไม่มีการประหารชีวิต
ผู้กระทําความผิดฆ่าคนตายต้ องชดใช้ คา่ ชีวิตให้ กบั ญาติผ้ ตู าย
การชดใช้ ในการกระทําผิดต่อ
ทรัพย์สนิ จะต้ องชดใช้ เป็ นสองเท่า หรื อถึงสิบเท่าของมูลค่าเดิม คดีที่สืบสาวเอาเรื่ อง หรื อหาคน
ผิดไม่ได้ จะใช้ วิธีทางความเชื่อโดยการบนบานเทพเจ้ า การสาปแช่ง หรื อการสาบาน กฎหมาย
ประจําเผ่าสูญสลายไปจากการเข้ ามาปกครองของระบบชนชาวเขา ซึง่ หัวหน้ าเผ่ามีอํานาจสูงสุด
ในการปกครอง
พิธีศพของชาวจิ่งโพ กระทําโดยการฝั ง แต่ศพที่ถกู ฆ่าจะประกอบพิธีศพโดยการเผา เด็ก
และคนพิการประกอบพิธีศพโดยการทิ ้งไว้ ในหุบเขาห่างไกลให้ แห้ งไปเองตามธรรมชาติ
การแต่งกายของชาวจิ่งโพ ชายโพกศีรษะด้ วยผ้ าสีขาวหรื อดํา สวมเสื ้อและกางเกงสีขาว
หรื อดํา เมื่อออกนอกบ้ านจะคล้ องดาบและสะพายย่าม ส่วนหญิงสวมเสื ้อลําตัวสันสี
้ ขาวหรื อดํา
สวมกระโปรงสีแดงปั กลายด้ วยขนแกะ คาดเข็มขัดและสวมรองเท้ าที่ทอด้ วยขนสัตว์ นิยมสวม
เครื่ องประดับจําพวกแหวน กําไล สร้ อยคอ ต่างหูที่ทําจากเงิน
ชาวจิ่งโพนับถือวิญญาณของทุกสรรพสิง่ มีความเชื่อและข้ อห้ ามมากมาย หมอผีนอกจาก
จะทําหน้ าที่เป็ นสื่อกลางระหว่างคนกับวิญญาณแล้ ว ยังสามารถรักษาคนป่ วยได้ ด้วย นอกจากนี ้
ยังมีหน้ าที่จดบันทึกหรื อจดจําเรื่ องราว ตํานาน นิทานและประวัตศิ าสตร์ ของชนเผ่า พิธีบชู าแต่
ละครัง้ ล้ วนเกี่ยวข้ องกับการเกษตร เช่น พิธีกินข้ าวใหม่ พิธีบชู ากองข้ าว พิธีเรี ยกขวัญข้ าว แต่ละ
ครัง้ จะต้ องฆ่าวัวเพื่อบูชา เทศกาลที่ยงิ่ ใหญ่คือเทศกาลชื่อ มูห่ น่าว (目脑节 Mùnǎo jié) จัด
ขึ ้นปี ละครัง้ เป็ นพิธีบชู าผีและวิญญาณที่ชาวจิ่งโพนับถือ ปั จจุบนั มีชาวจิ่งโพบางส่วนนับถือ
ศาสนาคริ สต์
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26. 拉祜族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าลาห่ ู Lahu ethnic minority group

รป
ู 34

รป
ู 35

ถิ่นที่อย่ ู
ชาวเผ่าลาหู่อาศัยอยูบ่ ริเวณภูเขาด้ านตะวันตกเฉียงใต้ ของมณฑลยูนนาน เรี ยกตัวเองว่า
“ลาหู”่ แต่บคุ คลภายนอกเรี ยกชนเผ่านี ้ต่างกันไปหลากหลายชื่อ เช่น หลัว่ เฮย(倮黑 Luǒhēi)
เกอชัว (哥搓 Gēcuō) เหมี่ยน(缅 Miǎn) มูเ่ ส่อ (目舍 Mùshě) ขูช่ ง(苦聪 Kǔcōnɡ) เป็ นต้ น
อาศัยอยูแ่ ถบลุม่ นํ ้าหลานชาง(澜沧 Láncānɡ) บริเวณเมืองซือเหมา (思茅 Sīmáo) และหลิน
ชาง(临沧 Líncānɡ) ในบริ เวณที่เป็ นรอยต่อของเมืองต่างๆ ได้ แก่ เขตปกครองตนเองสิบสอง
ปั นนา เขตปกครองตนเองเผ่าฮานี(哈尼族 Hāní Zú) เผ่าอี๋ (彝族 Yí Zú) และที่เมืองยวี่ซี(玉
溪 Yùxī) ก็มีชนเผ่าลาหู่อาศัยอยู่ แต่ชาวลาหู่ประมาณ 80% รวมตัวกันอาศัยอยูท
่ ี่ตะวันตกของ
แม่นํ ้าหลานชาง จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าลาหู่
มีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น 453,705 คน
ภาษา
ชาวลาหูพ่ ดู ภาษาลาหู่ จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาทิเบต-พม่า แขนงภาษาอี๋
ชาวลาหู่อาศัยอยูร่ ่วมกับชาวฮัน่ และชาวไตมาเป็ นเวลาช้ านาน ส่วนมากสามารถพูดภาษาไตและ
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ภาษาฮัน่ ได้
ในอดีตชาวลาหู่เคยใช้ อกั ษรที่ประดิษฐ์ ขึ ้นจากภาษาลาตินโดยหมอสอนศาสนา
ชาวตะวันตก กระทัง่ ปี ค.ศ. 1957 ได้ พฒ
ั นาขึ ้นใช้ อย่างเป็ นทางการ
ประวัตศิ าสตร์
ชาวลาหู่สืบเชื ้อสายมาจากชนชาติเชียง (羌 人 Qi ā n ɡ r é n) ซึง่ เป็ นชนเผ่าโบราณที่
ดํารงชีวิตอยูใ่ นบริ เวณกานซูแ่ ละที่ราบสูงทิเบตมาแต่ครัง้ บรรพกาล หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
ระบุวา่ ในอดีตเคยมีชาวเชียงกลุม่ หนึง่ อพยพลงใต้ เข้ าไปตังถิ
้ ่นฐานอยูใ่ นบริเวณที่เป็ นมณฑลยูน
นานในปั จจุบนั โดยตังถิ
้ ่นฐานอยูท่ ี่บริเวณตอนใต้ ของฝั่ งแม่นํ ้าจินซา (金沙江 Jīnshā jiānɡ)
ในสมัยฉิน และฮัน่ ดํารงชีวติ อยูใ่ นบริเวณที่พดู ภาษาแขนงภาษาอี๋ (彝语支 Yí yǔzhī) จึงถูก
เรี ยกว่า ชาวอี๋คนุ หมิง (昆明夷 Kūnmínɡ Yí) ชนชาวอี๋นี ้ถือว่าเป็ นบรรพบุรุษชาวลาหู่รุ่นแรกที่
ดํารงชีวิตในบริเวณยูนนาน นับตังแต่
้ สมัยถังเป็ นต้ นมา ชาวลาหู่ที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานริ มฝั่ งแม่นํ ้าจินซาได
อพยพเป็ นสองสาย สายหนึง่ ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ และอีกสายหนึง่ ไปทางตะวันตกเฉียงใต้
กลุม่ ที่อพยพไปทางตะวันออกเฉียงใต้ เดินทางผ่านด้ านตะวันตกของเขาอายเหลา (哀 牢 山
Āiláoshān) และตะวันออกของเขาอูเ๋ ลีย
่ ง (无量山 Wúliànɡ shān) โดยได้ ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยู่
บริ เวณทิศตะวันออกของแม่นํ ้าหลานชาง (澜沧江 Láncānɡ jiānɡ) กลุม่ นี ้เรี ยกว่า “ลาหูซ่ ี”
(拉祜西 Lāhù xī มีความหมายว่า ลาหู่ตะวันตก) ส่วนกลุม่ ที่อพยพไปทางตะวันตกเฉียงใต้
เดินทางผ่านเขาเว่ยซาน(巍山 Wēi shān) ข้ ามแม่นํ ้าหลานชางไปอีกฝั่ งหนึง่ ซึง่ คือเมืองหลินชา
้ ่นฐานอยูบ่ ริ เวณตะวันตกของแม่นํ ้าหลานชางแห่งนันมาจ
้
(临沧 Lín cānɡ) ในปั จจุบนั โดยตังถิ
ปั จจุบนั ชาวลาหู่กลุม่ นี ้มีชื่อว่า ลาฮู่นา่ (拉祜纳 Lāhù nà) ชาวอี๋ที่มีความผูกพันทางเชื ้อชาติที่
ใกล้ ชิดกับชาวลาหู่เรี ยกชาวลาหูน่ ่าว่า ต้ าหลัว่ เฮย(大倮黑 Dà Luǒhēi “หลัว่ เฮยใหญ่”) และ
เรี ยกชาวลาหูซ่ ีวา่ เสี่ยวหลัว่ เฮย (小倮黑 Xiǎo Luǒhēi “หลัว่ เฮยเล็ก”) เรี ยกหมูบ่ ้ านลาหูว่ า่
“หลัว่ เฮยเจีย” (倮黑加 Luǒhēi jiā) จนถึงสมัยหยวนและสมัยหมิง ถูกปกครองโดยชนเผ่าไต
จนปลายสมัยราชวงศ์ชิง มีการแบ่งเขตการปกครองเป็ นตําบลและอําเภอขึ ้นในบริ เวณที่อยูอ่ าศัย
ของชาวลาหู่
ในช่วงก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ระบบเศรษฐกิจสังคมของชาวลาหู่ไม่มี
ความแน่นอน นับตังแต่
้ ศตวรรษที่ 19 ถึงศตวรรษที่ 20 ระบบเศรษฐกิจสังคมในบริ เวณเมืองหลิน
ชาง(临沧 Líncānɡ) ซือเหมา(思茅 Sīmáo) หยวนเจียง(元江 Yuánjiānɡ) และโม่เจียง(墨江
M ò ji ā n ɡ) ยังคงเป็ นแบบสังคมศักดินามีการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดน
ิ รวมไปถึงบริเวณ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหลานชาง(澜沧东北部 Láncānɡ dōnɡběibù) ซวงเจียง (双江
Shuānɡjiānɡ) จิ่งตง(景东 Jǐnɡdōnɡ) เจิ ้นหยวน(镇源 Zhènyuán) จิ๋งกู่ (景谷 Jǐnɡɡǔ)
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ก็มีระบบเศรษฐกิจสังคมอย่างเดียวกัน ปริมาณการผลิตตกตํ่าและล้ าหลังมาก การรวบรวมที่ดิ
มีความกระจัดกระจายมาก เกิดการกดขี่แรงงาน และเอารัดเอาเปรี ยบจากชนชันศั
้ กดินา ชาวลาหู่
ที่อาศัยอยูใ่ นบริเวณดังกล่าวมีจํานวนกว่าครึ่งของจํานวนประชากรชนเผ่าทังหมด
้
เครื่ องมือ
การเกษตรคล้ ายคลึงกับของชาวฮัน่ แต่วธิ ีการทําการเกษตรล้ าหลัง จึงได้ ผลผลิตไม่สงู มากนัก
งานด้ านหัตถกรรมได้ แก่ งานตีเหล็ก ทอผ้ า ปั กผ้ า จักสาน ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อใช้ ในครัวเรื อน
เท่านัน้ ชาวลาหู่ที่อยูใ่ นการปกครองแบบระบบศักดินาของชนเผ่าไตมีชีวิตลําบากยากเข็ญมาก
ชาวลาหูท่ ี่เมืองเกิ๋งหม่า (耿马 Gěnɡmǎ) เป็ นทาสของคนเผ่าไต ชาวลาหูท่ ี่อาศัยอยูท่ างตะวันตก
เฉียงใต้ ของเมืองหลานชาง(澜沧 Láncānɡ) เมิ่งเหลียน(孟连 Mènɡlián) และสิบสองปั นนา
เป็ นชาวนาที่อยูใ่ นการครอบครองของชาวไต มีหน้ าที่ต้องส่งส่วยให้ ชาวไต ชนชันคนรวยกั
้
บคนจน
ภายในชุมชนชาวลาหู่เองก็มีความสัมพันธ์กนั แบบนายกับทาสเช่นเดียวกัน
แต่ก็มีชมุ ชนลาหู่
บางกลุม่ ที่มีระบบสังคมแบบคอมมูน
ที่ประกอบด้ วยครอบครัวขนาดใหญ่ผลผลิตที่ได้ เข้ าสู่
ส่วนกลาง ชนชาวลาหู่ในบริ เวณดังกล่าวนี ้มีสภาพชีวติ แร้ นแค้ นมาก ปริมาณการผลิตก็ได้ น้อย
เครื่ องมือที่ทําจากเหล็กก็มีราคาแพงเหลือกําลังที่ชาวลาหู่จะซื ้อหาได้ การทํามาหากินจึงหยุดอยู่
เพียงการใช้ มีดพร้ า จอบเสียมหรื อเครื่ องมือที่เคยใช้ มาแต่ก่อน ในขณะที่ชมุ ชนรอบข้ างพัฒนาไป
มาก ผลผลิตที่ได้ จงึ ไม่มีทางแข่งขันก็ชมุ ชนอื่นๆ ได้ เลย ชาวลาหู่จงึ ประกอบอาชีพเสริมอย่างอื่น
เช่น การล่าสัตว์ป่า ปลูกผัก เลี ้ยงผึ ้ง ซึง่ สามารถทํารายได้ เสริมให้ กบั ชาวลาหูพ่ อประทังชีวิตได้
ในขณะที่เศรษฐกิจของชุมชนลาหู่ที่ตาํ บลจินผิงถดถอยอย่างรุนแรง ชาวบ้ านลาหู่ในบริ เวณนี ้ยัง
ใช้ วิธีการทําการเกษตรแบบโบราณและทําไร่เลื่อนลอยอยู่ ที่พกั อาศัยยังคงเป็ นเพิงเล็กๆ ยังไม่
รู้จกั การทอผ้ า ยังใช้ ใบไม้ หรื อหนังสัตว์ปกคลุมร่างกาย ในศตวรรษที่ 19 ยังใช้ ภาษาใบ้ ในการ
แลกเปลี่ยนสินค้ ากับชนภายนอกอยู่
หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ชาวลาหู่ได้ รับชีวิตใหม่ มีการก่อตังเขตปกครอง
้
ตนเองชาวลาหู่หลายแห่ง ได้ แก่
ปี 1953 รัฐบาลก่อตังอํ
้ าเภอปกครองตนเองชาวลาหู่ขึ ้นที่เมืองหลานชาง (澜沧拉祜族
自治县 Láncānɡ Lāhù Zú zìzhìxiàn)
ในปี 1954 ก่อตังอํ
้ าเภอปกครองตนเองชาวไตชาวว้ าชาวลาหู่ขึ ้นที่อําเภอเมิ่งเหลียน (孟
连傣族拉祜族佤族自治县 Mènɡlián Dǎi Zú Lāhù Zú Wǎ Zú zìzhì xiàn)
นับแต่นนมา
ั ้ ชาวลาหูก่ ็มีชีวติ และสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันกับชนกลุม่ อื่น และที่สําคัญมี
สิทธิที่ในการปกครองตนเอง ในปี 1952 – 1956 รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปที่ดนิ ทํากินในชุมชนชาว
ลาหู่ด้วยนโยบายการเพิ่มปริมาณการผลิต การบุกเบิกที่ดนิ ทํากินใหม่ การสนับสนุนช่วยเหลือ
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ด้ านต่างๆ และความร่วมมืออันดีของชาวลาหู่ รัฐบาลดําเนินนโยบายการปกครองแบบสังคมนิยม
ได้ สําเร็ จในปี 1958
จากการก่อร่างสร้ างเมืองเป็ นเวลากว่า 40 ปี กิจการด้ านต่างๆในชุมชนลาหูม่ ีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทางที่ดีขึ ้นมาก การเกษตรเปลี่ยนพลิกฟื น้ คืนชีวิตขึ ้นมา ชาวลาหู่ใน
้ และนาปรัง
ปริมาณการผลิตในแต่ละปี เพิ่มมากขึ ้นเป็ นเท่าตัว
หลายพื ้นที่เริ่มปลูกข้ าวทังนาปี
สร้ างโรงงานน้ อยใหญ่ขึ ้นมากมาย เช่น โรงงานตีเหล็ก เครื่ องจักรกล ผลิตนํ ้าตาล ทอผ้ า ผลิ
กระดาษ ปูนชีเมนต์ และก๊ าซธรรมชาติ โรงงานผลิตแร่ตะกัว่ ของเมืองหลานชาง(澜沧 Láncānɡ)
เป็ นโรงงานขนาดใหญ่ที่สร้ างขึ ้นในชุมชนลาหู่
และถือเป็ นโรงงานสําคัญของมณฑลยูนนาน
นอกจากนี ้ยังมีการก่อสร้ างโรงกําเนิดไฟฟ้า โดยเฉพาะในเมืองหลานชางมีโรงงานกําเนิดไฟฟ้า
น้ อยใหญ่รวมกันกว่า 70 แห่ง เดิมทีการคมนาคมในชุมชนชาวลาหู่มีเพียงถนนดิน แต่ปัจจุบนั มี
้ มชนและกับภายนอก ตลาดการเกษตร
การก่อสร้ างระบบคมนาคมขนาดใหญ่เชื่อมต่อกันทังในชุ
และธุรกิจการเกษตรต่างๆเกิดขึ ้นมากมาย มีการพัฒนาระบบการศึกษาให้ ลกู หลานชาวลาหู่ได้ มี
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถใช้ ความรู้ประกอบอาชีพที่ดีได้ นอกจากนี ้ในอดีตที่ผา่ นมาชาว
ลาหู่จํานวนมากต้ องเสียชีวติ ด้ วยโรคห่าระบาดอย่างหนัก แต่หลังจากการสาธารณสุขพัฒนาขึ ้น
ชาวลาหู่มีสขุ ภาพดีขึ ้นถ้ วนหน้ า นําความกินดีอยูด่ ี และมีสขุ ให้ มาสูช่ มุ ชนชาวลาหูต่ ลอดมา
ศิลปวัฒนธรรม
ด้ านศิลปวัฒนธรรม ชาวลาหู่รักการร้ องรํ าทําเพลง เต้ นระบํารํ าฟ้อน บทเพลงและการ
เต้ นรํ าของชาวลาหู่เป็ นสิง่ ที่สะท้ อนภาพชีวิตและบรรยากาศของความเป็ นชนเผ่าได้ อย่างโดดเด่น
และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพลงของชาวลาหู่มีแบ่งเป็ นหลักๆ 5 ประเภท คือ เพลงสรรเสริ ญ
เพลงบรรยาย เพลงร้ องเล่น เพลงรัก และเพลงรํ าพัน รูปแบบของบทเพลงและทํานองเพลงรวมทัง้
การเต้ นรํ ามีความหลากหลายมาก
เครื่ องดนตรี ที่ชาวลาหู่ใช้ ประกอบการร้ องรําทําเพลงได้ แก่
ขลุย่ นํ ้าเต้ า พิณเป่ า พิณสามสาย ฆ้ องโหม่ง ขลุย่ ผิวและปี่ ระบําขลุย่ นํ ้าเต้ าเป็ นระบาประจ
ํ าเผํ
ชาวลาหู่ การร่ายรํ าส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องการทําการเกษตร เช่น ระบําตีข้าว ระบําเกี่ยวข้ าว ระบํา
ตําข้ าว ระบําเก็บข้ าว ระบํานกยูง เป็ นต้ น ด้ วยความใกล้ ชิดกันกับชาวไต การร่ายรํ าของชาวลา
หู่ได้ รับอิทธิพลจากชาวไตอย่างมาก ที่เห็นได้ ชดั คือการจีบมือ ชาวลาหู่รับวิธีการรํ าแบบจีบมือ
ของชาวไตมาประยุกต์ประสมประสานกับการร่ายรํ าของตนเอง เกิดเป็ นความงามที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว
ด้ านวรรณคดี โดยมากเป็ นวรรณกรรมแบบมุขปาฐะที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น มีรูปแบบ
หลากหลาย เนื ้อหามีความเกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตประจําวัน การใช้ แรงงาน การสรรเสริญ การ
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ต่อต้ านการถูกกดขี่ขม่ เหง เหล่านี ้ถูกถ่ายทอดและสะท้ อนอยูใ่ นวรรณกรรมของชาวลาหูท่ ี่สามารถ
พบเห็นได้ ทวั่ ไป วรรณกรรมที่ทรงคุณค่าด้ านประวัตศิ าสตร์ ของชาวลาหู่คือ เรื่ อง หมูป่ ามี่ปา
《牡扒密扒》Mǔbā Mìbā เป็ นวรรณกรรมคํากลอนที่นก
ั วิจยั ใช้ เป็ นเอกสารอ้ างอิงในการศึกษา
ด้ านขนบธรรมเนียม ประเพณี อาชีพ และการแต่งงานของชาวลาหู่ฉบับสําคัญ นอกจากนี ้ยังมีบท
กลอนประเภทหนึง่ เรี ยกว่า “ถัวผูเ่ คอ” (陀普科 Tuópǔkē) ซึง่ เป็ นบทกลอนของชาวลาหู่ที่แฝง
ปริ ศนาคําทายอยูใ่ นบทกลอน มีลกั ษณะคล้ ายกับกลอนผะหมีของไทย เป็ นกลอนที่ได้ รับความ
นิยมชมชอบของชาวลาหู่อย่างมาก
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
อาหารการกิน ชาวลาหู่บริโภคข้ าวเป็ นอาหารหลัก ยังมีข้าวโพด มัน เผือกและถัว่ ต่างๆ
นอกจากนี ้ก็เป็ นอาหารจําพวกผักที่ได้ จากธรรมชาติและปลูกขึ ้นรับประทานในครอบครัว เช่น หัว
ั้
ผักกาด มันฝรั่งและแตงต่างๆ ชาวลาหู่ชอบอาหารรสเผ็ด ในยามว่างจากการงานชาวลาหูท่ งชาย
หญิงชอบสูบยา รู้จกั การหมักข้ าวทําเหล้ า ชาวลาหู่จิตใจดี ต้ อนรับแขกผู้มาเยือนด้ วยความเป็ น
มิตร เมื่อถึงเทศกาลสําคัญชาวลาหู่จะเชิญชวนชนเผ่าที่อยูใ่ กล้ ชิดกัน เช่น ชาวไต ชาวฮานี ชาว
ปลังมาร่วมรับประทานอาหารเฉลิมฉลองในเทศกาลของตน ในเทศกาลแต่ละครัง้ ชาวลาหูแ่ ต่ละ
ครัวเรื อนจะนําเนื ้อสดมารวมกันทําอาหาร มียําเนื ้อสดคลุกกับเกลือและพริ ก เป็ นอาหารโปรดของ
ชาวลาหู่ ถือเป็ นอาหารพิเศษที่ใช้ ต้อนรับแขกและแสดงถึงความเคารพต่อแขกผู้มาเยือนอีกด้ วย
บ้ านเรื อนของชาวลาหู่สร้ างด้ วยไม้ ไผ่และไม้ เนื ้อแข็ง สร้ างเป็ นบ้ านเรื อนหลังเล็กเหมาะ
สําหรับการอาศัยอยูห่ นึง่ ครอบครัว และยังมีบ้านที่สร้ างด้ วยไม้ เป็ นตึกหลังใหญ่ จะใช้ เสาไม้
ประมาณ12 – 21 ต้ นเป็ นเสาหลัก และแบ่งห้ องภายในบ้ านเป็ นที่พกั อาศัยและครัว ชาวลาหู่ได้ รับ
อิทธิพลการปลูกสร้ างบ้ านเรื อนจากชาวไตและชาวฮัน่ ปั จจุบนั มักสร้ างบ้ านด้ วยอิฐ ใช้ อิฐและปูน
เป็ นฝาบ้ าน แต่ยงั คงรักษารูปแบบหลังคาดังเดิ
้ มคือมุงหลังคาด้ วยหญ้ า
การแต่งกายของชาวลาหู่มีลกั ษณะความเป็ นชนเผ่าที่โดดเด่นเฉพาะตัว ชายพันผ้ าโพก
หัวสีดํา สวมเสื ้อผ่าอกไม่มีปก สวมกางเกงขากว้ างและยาวถึงตาตุม่ หญิงชาวลาหู่นา่ ใช้ ผ้าคลุม
ผมเป็ นแนวยาว แล้ วปล่อยชายผ้ าไว้ ด้านหลังคลุมยาวถึงเอว สวมเสื ้อชุดคลุมยาว เสื ้อผ้ าปั กลาย
สีสนั ฉูดฉาด ทังลายภาพและลายเส้
้
น ประดับประดาเสื ้อผ้ าด้ วยกระดุมหรื อหมุดเงิน แต่การแต่ง
กายของหญิงชาวลาหู่ซีแตกต่างกับลาหูน่ า่ คือ สวมเสื ้อคลุมสัน้ และสวมกระโปรงสัน้ ส่วนชาวลา
หู่ที่อาศัยใกล้ ชิดกับชาวไตและชาวฮัน่ ได้ รับอิทธิพลการแต่งกายจากทังสองชนชาติ
้
จึงแต่งกาย
เหมือนกับทังสองชนเผ่
้
า
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
ประเพณีการแต่งงานของชาวลาหู่เป็ นแบบมีสามีภรรยาเดียว และไม่นิยมแต่งงานกับชน
เผ่าอื่น ชายหญิงมีอิสระในการเลือกคูค่ รอง พ่อแม่ไม่บงั คับเกี่ยวกับการแต่งงานของลูก ชาวลาหู่
ซียงั คงรักษาขนบธรรมเนียมการนับญาติสายตระกูลเป็ นสองฝ่ ายเรียกว่า “เอ๋อเจ๋อเอ๋อข่า” (俄折
俄卡 Ézhé Ékǎ) คือ สายตระกูลเพศชายสายตรงนับเป็ น 1 เอ๋อเจ๋อเอ๋อข่า สายตระกูลเพศหญิง
สายตรงนับเป็ น 1 เอ๋อเจ๋อเอ๋อข่า ลูกชายหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการรับมรดก ทังสองสาย
้
ตระกูลจะมีการแต่งงานกันระหว่างลุง-ป้าของทังสองฝ่
้
าย การแต่งงานฝ่ ายหญิงจะเป็ นฝ่ ายบอก
รักเพศชาย ฝ่ ายหญิงจะเป็ นฝ่ ายแต่งฝ่ ายชายเข้ าบ้ าน พิธีแต่งงานจัดขึ ้นที่บ้านฝ่ ายหญิง เมื่อ
แต่งงานแล้ วฝ่ ายชายจะอาศัยอยูท่ ี่บ้านฝ่ ายหญิง หรื อต้ องอาศัยอยูบ้านฝ่ ายหญิงไม่น้อยกว่า 3 ปี
จึงจะย้ ายไปอยูบ่ ้ านพ่อแม่ฝ่ายชาย ชาวลาหู่นา่ สืบสายตระกูลสายตรงฝ่ ายพ่อ และห้ ามการ
แต่งงานในสายตระกูล 5 รุ่น การแต่งงานฝ่ ายชายเป็ นฝ่ ายบอกรัก จัดพิธีแต่งงานที่บ้านฝ่ ายชาย
หลังแต่งงานฝ่ ายชายอยูท่ ี่บ้านภรรยา 3 วัน หรื อ 3 ปี
กลางศตวรรษที่ 20 ชาวลาหู่นบั ถือศาสนาดังเดิ
้ ม บูชาเทพเจ้ าตามธรรมชาติ ชาวลาหู่เชื่อ
ว่าทุกสรรพสิง่ มีวิญญาณ สิง่ ที่มีอยูต่ ามธรรมชาติล้วนมีเทพสิงสถิตย์อยู่ ดังนันชาวลาหู
้
่จงึ มีเทพที่
เคารพบูชามากมาย เช่น สุริยเทพ จันทรเทพ เทพแห่งดวงดาว เทพพิรุณ เทพวายุ เทพธรณินทร์
เทพฟ้าร้ อง เทพฟ้าผ่า เป็ นต้ น ต้ นสมัยราชงวงศ์ชิงศาสนาพุทธนิกายหินยานเผยแผ่เข้ าสูป่ ระเทศ
จีน ชาวลาหูห่ นั มานับถือศาสนาพุทธ ส่วนชาวลาหู่บางส่วนที่เมืองหลานชาง(澜沧 Láncānɡ)
และหลินชาง(临沧 Líncānɡ) นับถือศาสนาคริสต์
เทศกาลสําคัญของชาวลาหู่ได้ รับอิทธิพลจากชาวฮัน่ มีเทศกาลตรุษจีน
เทศกาลไหว้
ขนมบะจ่าง และมีเทศกาลพื ้นเมืองของตนเช่น เทศกาลคบเพลิง และเทศกาลกินอาหารใหม่
ในแต่ละเทศกาลสําคัญโดยเฉพาะตรุษจีนและเทศกาลคบเพลิง
ชาวลาหู่สวมเสื ้อผ้ าชุดใหม่
เยี่ยมเยือนอวยพรปี ใหม่กนั และกัน ตกกลางคืน จุดคบเพลิงไฟสว่างไสวไปทัว่ หมูบ่ ้ าน รวมกลุม่ กัน
ร้ องเล่นเต้ นรํ ากันอย่างสนุกสนานครึกครื น้ กันถ้ วนหน้ า
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28. 傈僳族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าลี่ซู Lisu ethnic minority group

รป
ู 36

รป
ู 37

ถิ่นที่อย่ ู
ชาวเผ่าลี่ซเู ป็ นชนกลุม่ น้ อยที่เก่าแก่มากที่สดุ กลุม่ หนึง่ ของจีน
อาศัยอยูบ่ ริ เวณเขต
ปกครองตนเองนู่เจียงเผ่าลี่ซู ของมณฑลยูนนาน(云南怒江傈僳自治州 Yúnnán Nùjiānɡ
Lìsù zìzhìzhōu) และยังมีกระจัดกระจายอยูใ่ นตําบลและอําเภอต่างๆของมณฑลยูนนาน
เช่น
ลี่เจียง(丽江 Lìjiānɡ) ตี๋ชิ่ง(迪庆 Díqìnɡ) ต้ าหลี่(大理 Dàlǐ) ป่ าวซาน(保山 Bǎ
oshān) เต๋อหง(德宏 Déhónɡ) ฉู่สยง(楚雄 Chǔxiónɡ) หลินชาง(临沧 Líncānɡ) เป็ นต้ น
ในมณฑลเสฉวน(四川 Sìchuān) ก็มีชาวลี่ซอู าศัยอยูป่ ระปราย เช่น เมืองเหยียนหยวน(盐源 Y
่ ลี่(木里 Mùlǐ) เต๋อชาง(德昌 Déchānɡ) เป็ นต้ น
ányuán) เหยียนเปี ยน (盐边 Yánbiān) มูห
จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าลี่ซมู ีจํานวนประชากร
ทังสิ
้ ้น 634,912 คน
ภาษา
ชาวเผ่าลี่ซู พูดภาษาลี่ซู จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาทิเบต-พม่า แขนงภาษาอี๋
ประวัตศิ าสตร์
ภาษาจีนใช้ อกั ษรจีนเขียนชื่อชาวลี่ซวู า่ “ลี่ซ”ู่ (傈僳 Lìsù) ปรากฏในเอกสารครัง้ แรกสุด
คือในงานเขียนของบัณฑิตในสมัยถังชื่อ ฝานชาว (樊绰 Fán Chāo) ในบันทึกหมานซู 《蛮
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ลี่ซู่ (栗粟 Lìsù) เชื่อกันว่าเป็ นชนกลุม่ ย่อยกลุม่ หนึง่ ของชาว
อูหมาน (乌蛮 Wūmán) มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดทางสายเลือดกับชนเผ่าอี๋ (彝族 Yí Zú) และ
เผ่าน่าซี (纳 西 族 N à x ī Zú) จากบันทึกทางประวัตศิ าสตร์ และตํานานประจําเผ่าระบุวา่ ใน
ศตวรรษที่ 8 บรรพบุรุษของชาวลี่ซตู งถิ
ั ้ ่นฐานอยูบ่ ริ เวณสองฝั่ งแม่นํ ้าจินซา (金 沙 江 J ī nsh ā
้ อ อู้เติ ้ง (勿邓 Wù
jiānɡ) เคยตกอยูใ่ นการปกครองของสองชนเผ่าที่มีอํานาจรุ่ งเรื องในสมัยนันคื
dènɡ) และเหลี่ยงหลิน (两林 Liǎnɡlín) ต่อมาหลังจากศตวรรษที่ 12 เมืองทังสองนี
้
้เป็ นเมือง
ในการปกครองของราชวงศ์หยวนและหมิง ชาวลีซ่ จู งึ ตกอยูใ่ นการปกครองของราชสํานักทังสอง
้
ด้ วย กลางศตวรรษที่ 16 ภัยจากภาวะสงครามและการกดขี่ทารุณจากระบบนายทุน ชาวลี่ซจู งึ
ได้ อพยพหลบหนีลงไปทางใต้ ข้ามแม่นํ ้าหลานชาง(澜沧江 Láncānɡ jiānɡ) ข้ ามเขาหิมะปี ้
หลัว (碧罗雪山 Bìluó xuěshān) เข้ าสูบ่ ริเวณที่ราบลุม่ แม่นํ ้านู่ (怒江 Nù jiānɡ) จากนัน้
ชาวลี่ซไู ด้ อพยพเป็ นสองสายไปทางทิศตะวันตกและตะวันออก เข้ าสูบ่ ริเวณเมืองเต๋อหง(德宏 Dé
hónɡ) หลินชาง (临沧 Líncānɡ) และเกิ๋งหม่า(耿马 Gěnɡmǎ) อีกกลุม
่ หนึง่ อพยพลัดเลาะไป
ตามฝั่ งแม่นํ ้าจินซาจนตังถิ
้ ่นฐานอยูท่ ่ีเมืองลูเ่ ชวี่ยน (禄劝 Lùquàn) และต้ าเหยา (大姚 Dàyá
o) มาจนปั จจุบน
ั
ก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ระบบเศรษฐกิจสังคมของชาวลี่ซไู ม่ส้ จู ะราบรื่ นนัก
สังคมของชาวลี่ซใู นบริ เวณมณฑลยูนนาน ได้ แก่ เมืองลี่เจียง(丽江 Lìjiānɡ) เหวยซี (维西
Wéixī) หย่งเซิง่ (永胜 Yǒnɡshènɡ) หยวินหลง(云龙 Yúnlónɡ) หลานผิง(兰坪 Lánpínɡ)
ป่ าวซาน(保山 Bǎoshān) รวมไปถึงมณฑลเสฉวนเริ่มเข้ าสูร่ ะบบสังคมศักดินา มีการถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดนิ
ชาวลีซ่ ทู ี่อยูร่ อบบริเวณภูเขาประกอบอาชีพทําการเกษตรและเลี ้ยงสัตว์แบบ
ดังเดิ
้ ม บางพื ้นที่ยงั ดํารงชีวติ อยูด่ ้ วยการล่าสัตว์และเก็บของป่ า ผลผลิตที่ได้ มีปริมาณน้ อย การ
รวมตัวกันและการแบ่งหน้ าที่ทางสังคมยังไม่ชดั เจน การซื ้อขายสินค้ ายังคงเป็ นการแลกเปลี่ยน
สินค้ ากันอยู่ ที่เด่นชัดคือ ระบบเศรษฐกิจของชาวลี่ซใู นบริเวณเมืองปี เ้ จียง(碧 江 B ì ji ā n ɡ)
ฝูก้ง(福贡 Fúɡònɡ) ยังเพิง่ เริ่ มเข้ าสูย่ คุ เริ่มต้ นของการซื ้อขายสินค้ าโดยการแลกเปลี่ยนสินค้ ากัน
ในขณะที่ระบบสังคมแบบการเจ้ ากรรมสิทธิ์ที่ดนิ ของชาวลี่ซใู นเขตลุม่ นํ ้านู่(怒 江 N ù ji ā n ɡ)
เริ่ มก่อตัวเป็ นรูปเป็ นร่างขึ ้นแล้ ว ชุมชนเริ่มมีความแตกต่างของระดับชนชันแล้
้ ว แต่ระบบสังคม
โบราณแบบทาสในเรื อนเบี ้ยยังคงหลงเหลืออยู่ เจ้ าของทาสมีกรรมสิทธิ์ที่ดนิ และในตัวทาสเป็ น
ของตนเอง เป็ นผู้มีหน้ าที่จดั การดูแลที่ดนิ และชีวติ ความเป็ นอยูข่ องทาส ระบบนี ้ภาษาลี่ซเู รี ยกว่า
“ฮาหมี่เป้ยหลายเหอ” (哈米贝来合 Hā mǐ bèi lái hé)
ศตวรรษที่ 16 – 20 ระบบทาสในเรื อนเบี ้ยในบริเวณนู่เจียงยังคงหลงเหลืออยู่ ทาสเป็ น
สมาชิกในครอบครัวคนหนึง่ ที่เจ้ าของบ้ านเป็ นผู้ดแู ลเลี ้ยงดู แต่ทาสถือเป็ นสมบัตขิ องเจ้ าของที่มี

93
สิทธิ์ในการใช้ แรงงานและซื ้อขาย ทาสไม่มีสถานภาพใดๆในสังคม แต่ทาสสามารถไถ่ถอนตัวเอง
เป็ นไทได้ จนกระทัง่ ปี 1949 ระบบทาสในสังคมชาวลีซ่ คู อ่ ยๆ สูญสลายและหมดสิ ้นไป
ศตวรรษที่ 20 สังคมชาวลี่ซยู งั คงรักษาระบบสายตระกูลเป็ นระบบพื ้นฐานของสังคมอยู่ คน
ที่อยูใ่ นสายตระกูลเดียวกันสืบเชื ้อสายสูร่ ุ่นต่อไปด้ วยคําเรี ยกประจําตระกูลที่ได้ มาจาก “โทเทม”
(图腾 túténɡ) ประจําตระกูล ซึง่ เป็ นลักษณะเหมือนกับการใช้ “แซ่” ประจําตระกูลนัน่ เอง ชื่อ
เรี ยกประจําตระกูลของชาวลี่ซเู รี ยกว่า “ชูเอ๋อ” (初俄 Chū’é) มี เสือ(虎 Hǔ) หมี(熊 Xiónɡ) ลิง
(猴 Hóu) งู(蛇 Shé) แกะ(羊 Yánɡ) ไก่(鸟 Jī) นก(鸡 Niǎo) ปลา(鱼 Yú) หนู(鼠 Shǔ) ผึ ้ง(蜂
Fēnɡ) ข้ าวสาลี (荞 Qiáo) ไผ่ (竹 Zhú) ผัก(菜 Cài) ปอ(麻 Má) ต้ นสัก(柚木 Yóumù) ต้ นหลี
(犁 Lí) และนํ ้าค้ าง(霜 Shuānɡ)
แต่ละสายตระกูลสืบเชื ้อสายโดยตรงจากพ่อ และจะมีการนับสายตระกูลกัน 2–4 รุ่น สมาชิก
ในสายตระกูลเรี ยกว่า “ถี่เอ๋อ” (体俄 tǐ’é) หมายความว่า “สายตระกูล” การรวมตัวกันของสอง
สายตระกูลขึ ้นไปเรี ยกว่า “คัง่ ” (亢 kànɡ) การรวมตัวกันของ “คัง่ ” เกิดจากการรวมตัวกันแบบ
ตระกูลใกล้ ชิด หรื อผู้อาวุโสของสายตระกูลนําสายตระกูลมารวมตัวกัน การรวมตัวกันนี ้เรี ยกว่า
“ชัวอู”๋ (搓吾 cuō wú) หัวหน้ าของ “ชัวอู”๋ เป็ นข้ าราชการที่ทางการส่งมา และไม่มีการสืบ
ทอดอํานาจต่อกัน หน้ าที่ของหัวหน้ าชัวอูค๋ อื ดูแลการทํามาหากิน ตัดสินปั ญหาข้ อพิพาท จัดการ
เกี่ยวกับการบูชา เป็ นผู้นําเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการแก้ แค้ นกับ “คัง่ ” อื่นๆ ตลอดจนมีหน้ าที่
ลงนามในสนธิสญ
ั ญาและข้ อตกลงต่างๆ
หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน รัฐบาลได้ ดําเนินนโยบายพัฒนาชุมชนลี่ซหู ลายแบบ
แตกต่างไปตามกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาวลี่ซใู นแต่ละชุมชน รัฐประสบความสําเร็ จ
ในการดําเนินนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดนิ ในชุมชนลี่ซใู นเมืองลีเ่ จียง(丽江 Lìjiānɡ) หย่งผิง
(永平 Yǒnɡpínɡ) หย่งเซิง่ (永胜 Yǒnɡshènɡ) หยวินหลง(云龙 Yúnlónɡ) ระบบเศรษฐกิจ
แบบการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิ พัฒนาไปมาก ชาวลี่ซสามารถพั
ู
ฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ของตนเองให้ ทดั เทียมกับชาวฮัน่ จนสามารถล้ มล้ างการขูดรี ดทารุณของระบบศักดินาลงได้ ใน
บริเวณที่มีชนหลายเผ่าอาศัยอยูร่ วมกันได้ แก่ ชนเผ่าไต ทิเบต อี๋ ในเมืองหนิงล่าง (宁蒗 Nínɡ
lànɡ) ลูซ่ ี (潞西 Lùxī) ป่ าวซาน (保山 Bǎoshān) ของมณฑลยูนนาน และเมืองเหยียนเปี ยน
(盐边Yánbiān) ซีชาง (西昌 Xīchānɡ) ของมณฑลเสฉวน รัฐบาลได้ ดําเนินนโยบายอย่างสันติ
วิธีเพื่อการปฏิรูปที่ดนิ ทํากิน ส่วนชุมชนชาวลี่ซทู ี่เมืองเต๋อหงและนู่เจียง รัฐบาลกับชาวลี่ซกู ็ได้
ร่วมมือกันก่อสร้ างระบบคมนาคม มีการสร้ างสะพานซึง่ นํามาซึง่ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคม
ของชุมชน ให้ ก้าว สังคมชาวลี่ซจู งึ เข้ าสูร่ ะบบสังคมนิยมอย่างเต็มรูปแบบ
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ในปี 1954 มีการก่อตังบริ
้ เวณปกครองตนเองชนเผ่าลีซ่ ขู ึ ้นที่น่เู จียง (怒江傈僳族自治区
Nùjiānɡ Lìsù Zú zìzhìqū) โดยมีอาณาเขตครอบคลุมหลายอําเภอได้ แก่ หลูสย
ุ่ (泸水
Lúshuǐ) ปี เ้ จียง(碧江 Bìjiānɡ) ฝูก้ง(福贡 Fúɡònɡ) และก้ งซาน(贡山 Gònɡshān) ต่อมา
ในปี 1957 ก็ได้ รวมชาวลี่ซทู ี่อําเภอหลานผิงเข้ ามา และยกระดับให้ เป็ นเขตปกครองตนเองชาวลี่
ซูน่เู จียง (怒江傈僳族自治州 Nùjiānɡ Lìsù Zú zìzhìzhōu) ได้ สําเร็จ ชาวลี่ซมู ีสทิ ธิใน
การปกครองตนเอง ตลอดระยะเวลา 50 ปี ภายใต้ การสนับสนุนของรัฐบาลและพลังความ
ร่วมมือของชาวลี่ซู ได้ เกิดการสร้ างระบบพื ้นฐานทางการเกษตรขึ ้น ส่งผลให้ ผลผลิตที่ได้ ในแต่ละ
ปี เพิ่มขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู ปั จจุบนั อุตสาหกรรมต่างๆเกิดขึ ้นอย่างมากมายในชุมชนลีซ่ ู เช่น โรงกําเนิด
ไฟฟ้า โรงงานซ่อมรถยนต์ โรงผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร โรงงานโลหะ โรงงานผลิตนํ ้าตาล
เกลือ กระดาษ ยา โรงพิมพ์ โรงกลัน่ เหล้ า โรงงานอาหารสําเร็จรูป โรงงานผลิตกระเบื ้อง วัสดุ
ก่อสร้ างเป็ นต้ น ที่สําคัญคือ รัฐบาลได้ สนับสนุนการศึกษาให้ ชาวลี่ซมู ีความรู้เพื่อเป็ นกําลังสําคัญ
ในพัฒนาด้ านอุตสาหกรรม มีการพัฒนาและก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงารพัฒนา
ด้ านการคมนาคม การสาธารณสุข การสือ่ สาร เพื่อเอื ้อต่อการพัฒนาชุมชนชาวลี่ซโู ดยรวม ทําให้
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวลี่ซใู นปั จจุบนั ดีขึ ้นมาก ทัดเทียมกับประชาชนชาวจีนเผ่าอื่นๆ ทัว่ ไป
ศิลปวัฒนธรรม
ด้ านศิลปวัฒนธรรม ชาวลี่ซรู ักความสนุกสนานรื่ นเริง ชอบการร้ องรํ าทําเพลง เมื่อมีพิธี
สําคัญๆ อย่างพิธีแต่งงาน สร้ างบ้ านใหม่ ขึ ้นบ้ านใหม่หรื อเทศกาลสําคัญๆ ชาวลีซ่ จู ะแสดงออก
ถึงความสุขนันด้
้ วยการเต้ นรํ าและร้ องเพลง บทเพลงและการเต้ นรําของชาวลี่ซผู กู พันใกล้ ชิดและ
สะท้ อนภาพของการดํารงชีวิตอย่างแยกกันไม่ออก เนื ้อหาและทํานองเพลงแบ่งเป็ นหลักๆ ได้ 4
แบบคือ เพลงลงนา เพลงสร้ างบ้ าน เพลงเก็บเกี่ยว และเพลงแต่งงาน บทกลอนของชาวลี่ซมู ี
ฉันทลักษณ์ชดั เจน แต่ละวรรคของกลอนมี 7 คํา และมีบงั คับสัมผัสคล้ องจองที่เคร่งครัด ทํานอง
เพลงที่นิยมเช่น โม่กวา (莫瓜 Mòɡuā) โหยวเหย่ (由野 Yóuyě) และปายสื่อ(掰史 Bāishǐ)
ทํานองเพลงบางเพลงสําเนียงเสียงสูงเร่งจังหวะเร่าร้ อนเสนุกสนานรื่ นเริ ง แต่ก็มีบางเพลงที่มีเสียง
ตํ่าเชื่องช้ าฟั งดูเยือกเย็นอ้ อยสร้ อย การขับร้ องเพลงของชาวลี่ซมู กั ร้ องประกอบกับเครื่ องดนตรี ผีผ
(琵琶 Pípá) พิณสี่สาย (四弦 Sìxián) และพิณเป่ า(口弦 Kǒuxián) การเต้ นรํ าของชาวลี่ซู
สนุกสนานรื่ นเริง ท่วงทํานองกระฉับกระเฉง กระชับฉับไว
ด้ านวรรณกรรม ชาวลี่ซมู ีวรรณกรรมมุขปาฐะที่สืบทอดต่อกันมามากมาย ได้ แก่ เทพนิยาย
นิทานพื ้นบ้ าน ตํานานนํ ้าท่วมโลก การกําเนิดมนุษย์ การกําเนิดต้ นไม้ ป่ าไม้ และสัตว์โลก เช่น
เรื่ อง《天神捏地球的传说》Tiānshén niē dìqiú de chuánshuō “ตํานานเทพเจ้ าปั น้
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โลก” เรื่ อง《洪水滔天．兄妹成家》Hónɡshuǐ tāotiān ．xiōnɡmèi chénɡjiā
“คลื่นยักษ์ ทว่ มโลก – พี่น้องออกเรื อน” เรื่ อง《天狗吃月亮》Tiānɡǒu chī yuèliɑnɡ
“สุนขั สวรรค์กินจันทรา” และยังมีเรื่ องราวเกี่ยวกับการต่อสู้กบั การกดขี่ขม่ เหง เช่น เรื่ อง《阿普
和阿邓的故事》Āpǔ hé Ādènɡ de ɡùshi “ตํานานอาผูก
่ บั อาเติ ้ง” เรื่ อง《绿斑鸠的故
事》Lǜbānjiū de ɡùshi “นิทานนกเขาเขียวลาย” เรื่ อง《姐妹俩》Jiěmèi liǎnɡ “พี่
น้ องสองสาว” เป็ นต้ น
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
การแต่งกายของชาวลี่ซสู วมเสื ้อผ้ าทอเองจากใยป่ าน ชายสวมเสื ้อเชิ ้ตลําตัวสัน้ กางเกงขา
ยาว บ้ างโพกศีรษะด้ วยผ้ าสีฟ้า คล้ องมีดที่เอวด้ านซ้ าย แขวนธนูที่เอวด้ านขวา หญิงสวมเสื ้อตัด
เฉียงขวาลําตัวสัน้ สวมกระโปรงยาว โพกศีรษะด้ วยผ้ าสีขาวหรื อฟ้า คล้ องสร้ อยไข่มกุ หลากสี
ระดับอก ชาวลี่ซตู า่ งท้ องที่กนั สวมเสื ้อผ้ าสีตา่ งกัน จึงมีชื่อเรี ยกตามสีของเสื ้อผ้ า ได้ แก่ ลี่ซขู าว (
白傈僳 Bái Lìsù) สวมเสื ้อผ้ าสีสะอาด สีฟ้า หรื อสีขาว ลี่ซด
ู ํา(黑傈僳 Hēi Lìsù) สวม
เสื ้อผ้ าสีดํา ดูสงู ส่ง สง่างาม และลี่ซลู าย(花傈僳 Huā Lìsù) สวมเสื ้อผ้ าหลากสี และชอบสี
ฉูดฉาด สดใส
อาหารการกิน ชาวลี่ซกู ินข้ าวโพดและข้ าวสาลีเป็ นอาหารหลัก ในสมัยโบราณดํารงชีวิตด้ วย
การล่าสัตว์ อาหารเนื ้อของชาวลี่ซจู งึ มีความหลากหลายมาก ที่สาํ คัญคือชายหญิงชาวลี่ซชู ื่นชอบ
การดื่มสุราเป็ นการสังสรรค์ในทุกเทศกาลรื่ นเริง หรื อการต้ อนรับแขกผู้มาเยือน
้ ่ด้านใช้ ไม้ กระดานยาวตีเป็ นฝา
บ้ านเรื อนชาวลี่ซมู ีสองแบบ คือ สร้ างด้ วยไม้ ฝาบ้ านทังสี
บ้ าน มุงหลังคาด้ วยไม้ กระดาน อีกแบบหนึง่ คือบ้ านไม้ ไผ่ ใช้ ไม้ เนื ้อแข็งทําเป็ นเสาบ้ าน ใช้ ไม้ ไผ่
สานเป็ นฝาบ้ าน หลังคามุงจาก ภายในบ้ านสร้ างเตาไฟขนาดใหญ่ไว้ ตรงกลาง เป็ นลักษณะบ้ าน
ชาวลี่ซทู ี่นเู่ จียงโดยเฉพาะ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
ชาวลี่ซเู คารพผู้อาวุโสกว่า เวลารับประทานอาหาร ข้ าวที่ตกั ถ้ วยแรกจะใช้ มือทังสองประคอง
้
แล้ วยื่นให้ ผ้ อู าวุโสที่สดุ ในวงข้ าว ถ้ ามีไก่ตบั ไก่และหัวไก่จะต้ องให้ ผ้ ทู ี่อาวุโสกว่า ถ้ าฆ่าหมู ถ้ ามีผ้ ู
อาวุโสหลายคน จะหัน่ ตับหมูแบ่งให้ ผ้ อู าวุโสเหล่านันเท่
้ าๆกัน ปี ใหม่ฆา่ หมูจะต้ องเก็บหัวหมูไว้
เป็ นของขวัญให้ พอ่ แม่ ถ้ าฆ่าเพียงตัวเดียวจะแบ่งครึ่งให้ พอ่ แม่ฝ่ายชายครึ่งหนึง่ อีกครึ่งหนึง่ ให้
พ่อแม่ฝ่ายหญิง ในพิธีมงคล ต้ องฆ่าหมูฆา่ วัว และต้ องมอบหัวที่ใหญ่ที่สดุ ให้ เป็ นของขวัญกับ
พ่อแม่ภรรยา
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ชาวลี่ซแู ต่งงานแบบมีสามีภรรยาคนเดียว แต่ในอดีตคนระดับหัวหน้ าเผ่าหรื อผู้มีฐานะดี
ผู้ชายสามารถมีภรรยาหลายคนได้ ฝ่ ายชายเมื่อแต่งงานแล้ วจะแยกครอบครัวจากพ่อแม่ สร้ าง
ครอบครัวใหม่ของตน หนุ่มสาวเลือกคูค่ รองได้ อย่างอิสระ แต่การแต่งงานพ่อแม่จะเป็ นฝ่ าย
จัดการให้ มีธรรมเนียมการแต่งงานกันในเครื อญาติ
พิธีศพทําโดยการฝั ง มีการสร้ างสุสานสําหรับฝั งศพ และมีสสุ านประจําตระกูล
ความเชื่อและเทศกาลสําคัญของชาวลี่ซู ในอดีตชาวลี่ซนู บั ถือและบูชาธรรมชาติ เชื่อว่า
สรรพสิง่ มีวิญญาณ มีหมอผีเป็ นผู้ทําพิธีกรรม จนถึงต้ นศตวรรษที่ 20 ศาสนาคริตส์เผยแผ่เข้ าสู่
ประเทศจีน ชาวลี่ซบู ริ เวณเต๋อหง นู่เจียงยอมรับนับถือศาสนาคริตส์นิกายโรมันคาทอลิก
ก่อนปี 1950 ชาวลี่ซนู บั ปฏิทินโดยสังเกตธรรมชาติและกิจกรรมการดําเนินชีวติ แบ่ง
ช่วงเวลาในแต่ละปี ออกเป็ นเดือนดอกไม้ บาน เดือนไก่ขนั เดือนไฟป่ า เดือนอดอยาก เดือนเก็บผัก
ป่ า เดือนเก็บเกี่ยว เดือนต้ มเหล้ า เดือนล่าสัตว์ เดือนข้ ามปี เดือนสร้ างบ้ าน รวมทังสิ
้ ้น 10 เดือน
เทศกาลสําคัญมี เทศกาลอาบนํ ้า เทศกาลเก็บเกี่ยว และเทศกาลปี ใหม่
เทศกาลที่ยงิ่ ใหญ่ของชาวลีซ่ ทู ี่เมืองเต๋อหงคือ “เทศกาลด้ ามมีด” (刀杆节 Dāoɡǎn jié)
จัดขึ ้นทุกวันที่ 17 เดือน 2 ของทุกปี เทศกาลนี ้จัดเป็ นสองวัน วันแรกคือกิจกรรม “ลุยทะเลเพลิง”
(下火海 Xià huóhǎi) โดยจะก่อไฟกองใหญ่ และมีผ้ แู สดงห้ าคนกระโดดเข้ าออกกองไฟ แล้ ว
คลุกไฟ ล้ างหน้ าด้ วยไฟ ใช้ เหล็กเผาไฟให้ ร้อนแล้ วส่งต่อกันไปด้ วยมือเปล่าเรี ยกว่า “ดึงสร้ อยไฟ”
เมื่อการแสดงสิ ้นสุดลงทุกคนร่วมกันเต้ นรํ ารอบกองไฟ วันที่สองเป็ นการ “ปี นเขากระบี่” (上刀山
Shànɡ dāoshān) ลับมืด 32 เล่มให้ คมกริ บ แล้ วเสียบเข้ ากับราวบันไดสูง บนยอดมีธงแดงและ
ประทัด ผู้แสดงจะปี นขึ ้นสูย่ อดบันไดเพื่อเอาธงลงมาท่ามกลางเสียงปะทัดและเสียงโห่ร้องด้ วย
ความสนุกสนานยินดี
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31.毛南族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าเหมาหนาน Maonan ethnic minority group

รป
ู 38

รป
ู 39

ถิ่นที่อย่ ู
ชนเผ่าเหมาหนานเป็ นชนกลุม่ น้ อยชาวเขาที่มีจํานวนประชากรไม่มาก แม้ วา่ ชาวเหมา
หนานจะมีจํานวนประชากรน้ อย
แต่ด้วยประวัตศิ าสตร์ อนั ยาวนานและวัฒนธรรมที่เป็ น
เอกลักษณ์ทําให้ ชนเผ่านี ้เป็ นที่ร้ ูจกั ของคนทัว่ ไป ศูนย์กลางที่มีชนเผ่าเหมาหนานอาศัยอยูค่ ือภูเขา
เหมาหนาน (茅 难 山 M á on á n sh ā n) ทางใต้ ของตําบลหวนเจียง(环 江 Hu á nji ā n ɡ)
โดยเฉพาะบริ เวณที่เป็ นเขื่อนถือเป็ นศูนย์กลางการปกครองและเศรษฐกิจของชาวเหมาหนาน
นอกจากนี ้ยังมีสว่ นน้ อยกระจายอาศัยอยูใ่ นตําบลหนานตาน(南丹 Nándān) และตูอาน (都安 D
่ น้ อยเผ่าเหมาหนาน มี
ū’ān) จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม
จํานวนประชากรทังสิ
้ ้น 10,716 คน
ภาษา
ชนเผ่าเหมาหนานพูดภาษาเหมาหนาน จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาภาษาจ้ วง-ต้ ง
แขนงภาษาต้ ง-สุย่ ไม่มีภาษาอักษร ชาวเหมาหนานอาศัยอยูร่ ่วมกับชาวจ้ วงและชาวฮัน่ มาเป็ น
เวลานาน ดังนันชาวเหมาหนานส่
้
วนมากพูดภาษาจ้ วงและภาษาจีนได้ ภาษาเขียนที่ใช้ คืออักษรจีน
ประวัตศิ าสตร์
ชาวเหมาหนานเรี ยกตัวเองว่า “อาหนาน” (阿难 Ā’nán) หมายความว่า “คนพื ้นที่นี ้” จาก
ชื่อเรี ยกตัวเองนี ้แสดงให้ เห็นว่า บรรพบุรุษของชาวเหมาหนานอาศัยอยูใ่ นพื ้นที่นี ้มาตังแต่
้ ดงเดิ
ั้ ม
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แล้ ว พงศาวดารภาษาฮัน่ ที่บนั ทึกไว้ ในสมัยซ่งระบุวา่ พื ้นที่ปัจจุบนั ของอําเภอหวนเจียง(环江 Hu
án jiānɡ) มณฑลกว่างซี (广西 Guǎnɡxī) มีชื่อเรี ยกหมูบ
่ ้ านที่ออกเสียงใกล้ เคียงกับชื่อชนเผ่า
เหมาหนาน เช่น เหมาทาน (茆滩，茅滩 Máotān，Máotān) เม่าหนาน (冒南 Màonán) จะ
เห็นว่าชนเผ่าต่างๆในสมัยโบราณ จะมีคําเรี ยกชื่อชนเผ่ากับชื่อหมูบ่ ้ านที่สมั พันธ์กนั หรื อเป็ นชื่อ
เดียวกัน ชาวเหมาหนานก็ได้ ชื่อมาจากชื่อสถานที่เช่นกัน หลังการปลดปล่อย รัฐบาลเรี ยกชื่อชน
กลุม่ นี ้อย่างเป็ นทางการว่า “ชาวเหมาหนาน” (毛难族 Máonán Zú) จนยุคปี 80 ชนชาวเหมา
หนานเสนอขอเปลี่ยนชื่อเป็ น “ชาวเหมาหนาน” (毛南族 Máonán Zú)1
ชาวเหมาหนานพัฒนาแตกสาขามาจากชนร้ อยเผ่าที่ชื่อว่า ป่ ายเยว่ (百越 Bǎiyuè) ยุค
ก่อนสมัยถังคือกลุม่ ชนชื่อ เหลียว(僚 Li á o)ในสมัยซ่ง หยวน และหมิง เรี ยกชื่อว่า หลิง (伶
Línɡ) ชนเผ่าเหล่านี ้นี่เอง คือบรรพบุรุษยุคแรกๆ ของชาวเหมาหนาน
จากบันทึกทางประวัตศิ าสตร์ ชาวเหมาหนานดํารงชีวิตและตังถิ
้ ่นฐานอยูอ่ ําเภอซือเอิน (
思恩 Sī’ēn) ในช่วงสมัยถัง จัดอยูใ่ นการปกครองเขตหวนโจว (环州 Huán zhōu) ในสมัยซ่ง
เคยอยูใ่ นอํานาจการปกครองของเขตฝูสยุ่ (抚水 Fǔ shuǐ) ในสมัยหยวนอยูใ่ นเขตการปกครอง
ของเขตชิ่งหย่วน(庆远 Qìnɡ yuǎn) ในสมัยหมิงอําเภอซือเอิน(思恩 Sī’ēn) เปลี่ยนไปอยูใ่ น
การปกครองของเขตเหอฉือ (河池州 Héchí zhōu) ต่อมาในสมัยชิงอําเภอซือเอิน กลับไปอยูใ่ น
เขตการปกครองของจังหวัดชิ่งหย่วน และก่อตังชุ
้ มชนเหมาหนานขึ ้น ในชุมชนเหมาหนานแบ่ง
การปกครองออกเป็ น 3 ขัน้ เรี ยกว่า “เอ๋อ” (额 é) ในแต่ละเอ๋อมี “ผาย” (牌 pái) เป็ นส่วน
ปกครองย่อย แต่ละ“ผาย” มีหวั หน้ า“ผาย” ดูแล 10 ครอบครัว ในประวัตศิ าสตร์ ที่ผา่ นมาชาว
เหมาหนานรวมกําลังลุกขึ ้นต่อต้ านการกดขี่ขม่ เหงของระบบชนชันอยู
้ เ่ นืองๆ ในยุคที่กองกําลัง
ทหารญี่ปนรุ
ุ่ กราน ชาวเหมาหนานก็เป็ นกําลังรบสําคัญกลุม่ หนึง่ จนถึงยุคสงครามการปลดปล่อย
ชาวเหมาหนานได้ รวมกําลังขึ ้นต่อสู้กบั การปกครองของพรรคกว๋อหมินตัง่ อย่างเข้ มแข็งและกล้ าหาญ

เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาวเหมาหนาน ชาวเหมาหนานอาศัยอยูใ่ นพื ้นที่
ป่ าลึกลับ ซับซ้ อนมาตังแต่
้ บรรพบุรุษ มีพื ้นที่ทํากินคับแคบ แต่ด้วยสติปัญญาที่ปราดเปรื่ อง ชาว
เหมาหนานรู้จกั วิธีการใช้ พื ้นที่อย่างคุ้มค่า พื ้นที่ใช้ สอยไม่เว้ นให้ วา่ งเปล่าแม้ แต่ตารางนิ ้วเดียว
ชาวเหมาหนานรู้จกั วิธีการปรับที่ภเู ขาเพื่อทํานาแบบขันบั
้ นได ชาวเหมาหนานรู้จกั ใช้ เครื่ องไม้
เครื่ องมือที่ทําจากเหล็กมาตังแต่
้ บรรพบุรุษแล้ ว แต่ลกั ษณะและรูปแบบเครื่ องมือยังคงล้ าหลังไม่
มีการพัฒนา ในช่วงก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีนยังใช้ คราดไถนาแบบเท้ าเหยียบแล้ ว
ใช้ ววั ควายลาก หรื อคนลากอยู่ การเก็บเกี่ยวก็ยงั ใช้ เคียวเกี่ยวข้ าวด้ วยแรงงานคนอยู่ ผลผลิตที่
1

ชื่อเรี ยกชนเผ่าเดิมเขียนด้ วยตัวอักษรจีนว่า 毛难族 Máonán Zú เปลี่ยนมาเป็ น 毛南族 Máonán Zú ออกเสียงเหมือนกันว่า

“เหมาหนาน” โดยเปลี่ยนอักษรที่อยูต่ รงกลางจาก 难 nán ซึง่ แปลว่า ความทุกข์ยากลําบาก มาเป็ นอักษร 南 nán ซึง่ หมายถึง ทิศใต้
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ได้ จงึ มีปริ มาณน้ อยมาก จากการสํารวจ ชาวเหมาหนานบริ เวณหมูบ่ ้ านยวี่หวน (玉环 Yùhuán)
อําเภอหวนเจียง (环江 Huánjiānɡ) ประชากรที่มีที่ดนิ เป็ นของตนเองมีอตั ราส่วนเพียง 3 %ของ
ประชากรทังหมด
้
และมีประชากรชนชันรั
้ บจ้ างทํานามากเกินกว่าครึ่งของประชากรทังหมด
้
ในขณะที่พื ้นที่ทํากินมีเพียง 30% ของพื ้นที่ชมุ ชนเหมาหนานทังหมด
้
เจ้ าของที่ดนิ ทํานาเพาะปลูก
ด้ วยตนเอง บ้ างจ้ างแรงงานแบบกดขี่ รี ดไถ ทําให้ คา่ จ้ างที่ได้ ไม่เพียงพอ เกิดการกู้ยืมหรื อเช่าที่ดนิ
โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยสูง ผลผลิตที่ชนชันแรงงานกู
้
้ ยืมไป ตลอดจนการเช่าที่ดนิ ทํากิน เจ้ าของที่ดนิ
จะคิดค่าเช่าโดยหักจากผลผลิตที่ได้ สงู ถึง 70 – 80% และจะต้ องชดใช้ หนี ้ด้ วยการใช้ แรงงาน
แบบไม่วนั สิ ้นสุด ชาวนาไม่เพียงทํานาเลี ้ยงชีพ ยังต้ องเลี ้ยงสัตว์เป็ นอาชีพเสริ ม แต่ผลผลิตที่ได้ ก็
ยังคงไม่เพียงพอต่อการผลิตเพื่อกินอยูเ่ องในครอบครัว และดอกเบี ้ยค่าเช่าที่สงู มาก
หลังยุคการปลดปล่อย ในปี 1952 รัฐดําเนินนโยบายปฏิรูปที่ดนิ ล้ มล้ างระบบสังคมศักดิ
นาจ้ าวกรรมสิทธิ์ที่ดนิ
ระบบสังคมและการปกครองชุมชนในหมูบ่ ้ านเหมาหนานเกิดการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ ยิ่งใหญ่ ประชาชนมีสทิ ธิทางสังคมเท่าเทียมกัน ภายใต้ การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือของรัฐบาล เศรษฐกิจชาวเหมาหนานพัฒนาดีขึ ้นอย่างรวดเร็ ว การทําการเกษตรมีการ
พัฒนาวิธีการ และนําเทคโนโลยีความรู้ตา่ งๆเข้ ามาใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ ได้ ปริ มาณสูงขึ ้นเป็ น
เท่าตัว การเลี ้ยงวัวควายของชาวเหมาหนานเปลีย่ นจากเลี ้ยงเพื่อช่วยทําการเกษตร เป็ นการเลี ้ยง
เพื่อการค้ าและส่งออกขายไปทัว่ จนชุมชนเหมาหนานได้ รับการขนานนามว่า “ดินแดนแห่งทุง่
หญ้ าเลี ้ยงสัตว์” เมื่อเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ ้น ประชาชนอยูด่ ีมีสขุ ประชาชนล้ วนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่
ดีขึ ้นถ้ วนหน้ า
ศิลปวัฒนธรรม
ชาวเหมาหนานมีความขยัน ฉลาดและอดทน แม้ ช่วงเวลาที่ตกอยูใ่ นภาวะลําบาก แต่ก็ยงั
สร้ างสรรค์ศลิ ปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามากมาย ผลงานด้ านวรรณกรรม ตํานาน นิทานของชาว
เหมาหนานมีอยูม่ ากมาย ส่วนใหญ่สะท้ อนถึงวิถีการดํารงชีวิตของผู้คน ความเชื่อและคุณธรรม
คําสัง่ สอนทัว่ ไป อย่างเช่น เรื่ อง 《盘古的传说》Pánɡǔ de chuánshuō “ตํานานเทพเจ้ า
ผานกู่ผ้ สู ร้ างโลก” เรื่ อง《顶卡花》Dǐnɡkǎ huā “ดอกติง๋ ข่า”เรื่ อง《七女峰》Qī nǚ fēnɡ
“เจ็ดยอดเขาสาวน้ อย” เรื่ อง《恩爱石》Ēn’ài shí “ศิลาแห่งรัก” เรื่ อง《三九的传说》
1
Sānjiǔ de chuánshuō “ตํานานสามเก้ า” เป็ นต้ น
1

คําว่า “三九 sānjiǔ” หมายถึง “สาม เก้ า” หมายความว่า ช่วงเวลาที่หลังจากฤดูหนาวมาถึงแล้ วนับไป 3 ช่วง แต่ละช่วงแบ่งเป็ นเก้ าวัน

ซึง่ ก็ประมาณช่วงสัปดาห์ที่สามปลายๆของเดือนที่ฤดูหนาวมาถึงนัน่ เอง ชาวจีนถือกันว่าเป็ นช่วงที่หนาวที่สดุ ของฤดูหนาว ที่เป็ นเช่นนี ้เพราะว่า
ในช่วงฤดูหนาว เวลากลางวันสัน้ กลางคืนยาว จึงเป็ นช่วงเวลาที่พื ้นดินดูดซับความร้ อนจากดวงอาทิตย์ได้ น้อยที่สดุ ในขณะเดียวกันเมื่อถึง
เวลากลางคืน พื ้นดินก็จะระบายความร้ อนออกมาตามปกติ ซึง่ มากกว่าความร้ อนที่ดดู ซับเข้ าไปในตอนกลางวัน อุณหภูมิในพื ้นดินจึงเริ่ มลดลง
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เพลงกลอนของชาวเหมาหนานก็มีเอกลักษณ์โดดเด่น เนื ้อหาหลากหลาย กลอนเหมาหนาน
แต่ละวรรคมี 7 – 8 คํา มีบงั คับสัมผัสคล้ องจอง ชายหญิงร้ องเพลงต่อกลอนโต้ ตอบกัน เรี ยกว่า
“ปี่ ” (比 bǐ มีความหมายว่า เปรี ยบ ในที่นี ้คือ การเปรี ยบกลอน) เมื่อร้ องโต้ กนั จบทุกๆ 2 วรรค
จะร้ องคําว่า “หลัว – ห่าย” (罗海 luó hǎi) ต่อท้ าย คล้ ายกับที่ภาษาไทยร้ อง “ฮ้ า - ไฮ้ ” จึงเป็ น
ที่มาของชื่อเรี ยกการร้ องกลอนต่อเพลงของชาวเหมาหนานว่า “เพลงหลัวห่าย” (罗海歌 Luóhǎi
ɡ ē) ในงานเทศกาลรื่ นเริ ง หรื อการแสดงความยินดีในพิธีมงคลต่างๆ จะร้ องเพลงกลอนห้ าหรื อ
กลอนแปดโต้ ตอบกันระหว่างชายหญิง เรี ยกเพลงชนิดนี ้ว่า “ฮวน” (欢 Huān มีความหมายว่า
ยินดี) นอกจากนี ้ยังมีเพลงร้ องเดี่ยว เนื ้อเพลงบรรยายเรื่ องราวเกี่ยวกับการกําเนิดชนเผ่า
ประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมาของชนเผ่า กลอนเพลงเป็ นแบบกลอนวรรคเจ็ด 4 วรรคเป็ น 1 เพลง
แต่ละเพลงร้ องแบบร้ อยเรี ยงต่อกันเป็ นเพลงตับ เรี ยกเพลงชนิดนี ้ว่า “ผายเจี ้ยน” (排 见
p á iji à n) นอกจากนี ้ยังมีงิ ้วเหมาหนาน ซึง่ เป็ นศิลปะการแสดงที่ได้ รับความนิยมมากอีกอย่าง
หนึง่ เรื่ องราวที่แสดงมักเกี่ยวกับเรื่ องราวความทุกข์ยากลําบากในการดํารงชีวิต การพลัดพราก
ของคูร่ ัก ประวัตศิ าสตร์ และตํานานพื ้นบ้ านต่างๆ
หัตถกรรมงานฝี มือที่สําคัญของชาวเหมาหนานมีการแกะสลักและจักสาน สิง่ ที่โดดเด่นเป็ น
เอกลักษณ์ของชาวเหมาหนานคือ “งอบไม้ ไผ่” ชาวเหมาหนานเรี ยกว่า “ดอกติง๋ ข่า” (顶卡花
Dǐnɡkǎ huā) ลวดลายที่ใช้ ไม้ ไผ่จก
ั สานเป็ นวัสดุเครื่ องใช้ ตา่ งๆ มีความชัดเจนและงดงาม งาน
แกะสลักที่ได้ รับความนิยมคือการแกะสลักหน้ ากากไม้ เลียนแบบอากับกริยาและอารมณ์ของคน
ได้ เหมือนจริ ง นอกจากงานแกะสลักไม้ แล้ ว ศิลปะการแกะสลักหินของชาวเหมาหนานก็งดงาม
ดุจภาพเหมือน เช่น ภาพมังกร หงส์ กิเลน ต้ นสน และพืชพันธุ์ดอกไม้ งดงามราวกับมีชีวิต เป็ น
งานที่ได้ รับความนิยมชมชอบและกล่าวขวัญไปทัว่
ทังชาวเหมาหนานเองและชนเผ่
้
าใกล้ เคียง
งานฝี มือผลิตเครื่ องประดับเงินของชาวเหมาหนานก็มีลวดลายและแบบที่งดงามอ่อนช้ อย ได้ รับ
ความนิยมไปทัว่ ทุกชนเผ่าเช่นกัน
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
ชนชาวเหมาหนานตังชุ
้ มชนอยูร่ วมกันในบริเวณหุบเขา หมูบ่ ้ านเล็กๆ ที่ประกอบด้ วย 10
ครัวเรื อนขึ ้นไปของชาวเหมาหนานประกอบด้ วยคนในชนเผ่าเดียวกัน หรื อกลุม่ เครื อญาติสาย
ตระกูลเดียวกัน หมูบ่ ้ านขนาดใหญ่ที่มีชาวเหมาหนานหลายๆสายตระกูลอยูร่ วมกันก็มีจํานวนไม่
เกินร้ อยหลังคาเรื อน ชาวเหมาหนานสร้ างบ้ านหลังคามุงกระเบื ้อง ก่อกําแพงด้ วยอิฐและปูน มี
ไปเรื่ อยๆ จนถึงช่วงที่พื ้นดินปล่อยความร้ อนออกมาสูพ่ ื ้นโลกเท่ากับหรื อน้ อยกว่าความร้ อนที่ดดู ซับเข้ าไป จะทําให้ โลกขาดความร้ อนทังจาก
้
ดวงอาทิตย์และจากพื ้นโลก จึงเป็ นช่วงเวลาที่หนาวเย็นมากที่สดุ ช่วงเวลาดังกล่าวกินเวลาประมาณ “สามเก้ า” จึงเป็ นคําเรี ยกช่วงเวลาที่หนาว
เหน็บมากที่สดุ ในฤดูหนาว
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สองชัน้ ชันบนเป็
้
นที่พกั อาศัย มีชายคายื่นออกมาด้ านหน้ าของบ้ าน ชันล่
้ างเป็ นที่เลี ้ยงสัตว์และ
เก็บของ
การแต่งกายมีความคล้ ายคลึงกับชนเผ่าจ้ วง (壮族 Zhuànɡ Zú) ที่อาศัยอยูใ่ กล้ เคียงกัน
ชายหญิงชาวเหมาหนานสวมเสื ้อผ่าอกติดกระดุม นิยมสีขาวและนํ ้าเงิน เสื ้อของผู้หญิงปั กลา
เฉียงด้ านขวา สวมกางเกงหูรูด ขายาว นิยมไว้ ผมยาว สวมเครื่ องประดับเครื่ องเงินต่างๆ เช่น
จําพวกกําไล สร้ อยคอ เอกลักษณ์ที่เด่นชัดของชาวเหมาหนาน คือชอบสวมงอบทรงกรวยควํ่าที
สานจากไม้ ไผ่
เรื่ องอาหารการกิน ชาวเหมาหนานกินข้ าวและข้ าวโพดเป็ นอาหารหลัก รองลงมามีข้าว
เกาเหลียง มัน และฟั กทอง ชอบกินอาหารเนื ้อที่ผา่ นการหมักดอง เช่น เนื ้อหมัก หอยดอง รวมไป
ถึงผักดองประเภทต่างๆ ด้ วย ชาวเหมาหนานมักใช้ อาหารเหล่านี ้เป็ นอาหารพิเศษสําหรับต้ อนรับ
แขกผู้มาเยือน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
การแต่งงาน ชาวเหมาหนานยึดถือการมีสามีภรรยาคนเดียว ในอดีตการเลือกคูค่ รองและ
การแต่งงานเป็ นหน้ าที่ของพ่อแม่จดั การให้ ธรรมเนียมการแต่งงาน หลังจากแต่งงานแล้ วเจ้ าสาว
จะไม่ไปอยูท่ ี่บ้านสามี แม่หม้ ายหากจะแต่งงานอีกครัง้ มีกฎระเบียบและข้ อจํากัดมากมาย แต่
ปั จจุบนั ไม่คอ่ ยเข้ มงวดมากนัก
พิธีศพทําโดยการฝั ง เชิญพระเต๋ามาสวดมนต์สง่ วิญญาณ
เทศกาลสําคัญมี “เทศกาลเฟิ นหลง” (分龙节 Fēnlónɡ jié) หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่า
“เทศกาลงานวัดเดือนห้ า” (五月庙节 Wǔyuè miào jié) จัดขึ ้นก่อนถึงเดือน “เฟิ นหลง” สอง
วันตามปฏิทินสุริยคติ เนื่องจากชาวเหมาหนานเริ่มเพาะปลูกเร็วกว่าปกติ ทําให้ ฤดูเก็บเกี่ยวมาถึง
เร็วขึ ้น พืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ ราบรื่ น ชาวเหมาหนานเชื่อว่าช่วงฤดูกาลนี ้เป็ น
ช่วงเวลาแรกของฤดูร้อน เป็ นช่วงที่มงั กรกับนํ ้าต้ องแยกจากกัน คําว่า เฟิ นหลง(分龙 Fēnlónɡ)
หมายความว่า “แยกมังกร” จึงเป็ นที่มาของชื่อเทศกาลดังกล่าวนี ้เอง เทศกาลนี ้จัดขึ ้นเพื่อบูชา
เทพเจ้ าและบรรพบุรุษ ผู้คนทังหมู
้ บ่ ้ านใกล้ ไกล ญาติสนิทมิตรสหายในละแวกเดียวกันล้ วน
มาร่วมเทศกาลรื่ นเริงดังกล่าวด้ วยความหน้ าชื่นตาบาน
ด้ านความเชื่อ ชาวเหมาหนานนับถือศาสนาเต๋า และบูชาเทพเจ้ า นอกจากนี ้ยังมีความเชื่อ
มากมาย เกี่ยวกับสิง่ ลี ้ลับ วิญญาณ และภูตผีปีศาจ
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33. 蒙古族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ ามองโกล Mengol ethnic minority group

รป
ู 40

รป
ู 41

ถิ่นที่อย่ ู
ภาษาจีนเรี ยกชนกลุม่ นี ้ว่า “เหมิงกู่” แต่ที่ร้ ูจกั กันทัว่ ไปเรี ยกชื่อว่า “มองโกล” ส่วนใหญ่
อาศัยอยูใ่ นเขตปกครองตนเองมองโกล และกลุม่ ปกครองตนเองเผ่ามองโกล ในมณฑลซินเจียง
(新疆 Xīnjiānɡ) ชิงห่าย(青海 Qīnɡhǎi) กานซู(่ 甘肃 Gānsù) เฮยหลงเจียง (黑龙江 Hēi
lónɡjiānɡ) จี๋หลิน(吉林 Jílín) เหลียวหนิง (辽宁 Liáonínɡ) และยังมีกระจัดกระจายอยู่
ในพื ้นที่ตา่ งๆของมณฑลยูนนาน เหอเป่ ย ซื่อชวน หนิงเซีย่ ปั กกิ่ง เป็ นต้ น จากการสํารวจจํานวน
ประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่ามองโกล มีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น
5,813,947 คน
ภาษา
ภาษาของชาวมองโกล คือ ภาษามองโกล จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาอัลไต สาขาภาษามอง
โกล แบ่งออกเป็ นสามสําเนียงภาษาคือ มองโกเลียใน, Oirat-Khalkha, Khulkha-Buryat ส่วน
ภาษาอักษรที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั คือ ภาษาที่ประดิษฐ์ ขึ ้นจากภาษาอุยกูร์ในต้ นศตวรรษที่ 13 และ
พัฒนามาเรื่ อยๆโดยนักภาษาศาสตร์ ชาวมองโกล จนพัฒนาเป็ นภาษามองโกลที่สมบูรณ์ดงั ที่ใช้
อยูใ่ นปั จจุบนั ศตวรรษที่ 17 ดาไลลามะได้ ปรับปรุงอักษรมองโกลเพื่อใช้ สําหรับภาษามองโกล
สําเนียง Khulkha-Buryat อักษรนี ้เรี ยกว่า ทัวเท่อ (托忒 Tuōtè) ใช้ สําหรับชาวมองโกลที่อาศัย
อยูท่ ี่มณฑลซินเจียง
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ประวัตศิ าสตร์
บรรพบุรุษของชาวมองโกลมีถิ่นกําเนิดอยูบ่ ริเวณลุม่ นํ ้าวัง่ เจี ้ยน (望 建 河 W à n ɡ ji à n
ั คือบริ เวณที่ราบลุม่ แม่นํ ้าเอ๋อเอ่อร์ ก่นู ่า (额尔古纳河 É’ěrɡǔnà hé) มีชื่อปรากฏ
hé) ปั จจุบน
ครัง้ แรกในบันทึกชื่อ จิ ้วถังซู《旧唐书》Jiùtánɡshū “บันทึกเก่าสมัยราชวงศ์ถงั ”คริสต์ศกั ราช
840 หลังจากที่ประเทศหุยกู่ฮนั่ (回鹘汗国 Huíɡǔ Hàn Guó) ล่มสลาย กลุม่ ชนที่อาศัยอยูใ่ น
บริ เวณดังกล่าวนี ้อพยพไปอาศัยอยูท่ างทิศตะวันตก อยูร่ ่วมกับกลุม่ คนที่พดู ภาษาเทอร์ จิคใน
พื ้นที่ราบลุม่ มองโกล ในช่วงนี ้ได้ รับอิทธิพลทางภาษาจากชนกลุม่ เทอร์ จิค และพัฒนาอักษร
ภาษามองโกลขึ ้น ด้ านเศรษฐกิจและสังคมก็ได้ รับอิทธิพลจากชนกลุม่ เทอร์ จิคมาตลอด ชาวมอง
โกลในยุคนันดํ
้ ารงชีพด้ วยการเลี ้ยงสัตว์ตามทุง่ หญ้ ามองโกลอันกว้ างใหญ่
ศตวรรษที่ 12 ชาวมองโกลขยายเผ่าพันธุ์ออกไปอย่างกว้ างขวาง กระจายอาณาเขตและ
ตังถิ
้ ่นฐานแผ่ขยายออกไปทางแถบลุม่ นํ ้าเค่อหลูห่ ลุน (克鲁伦河 Kèlǔlún hé) ลุม่ นํ ้าเอ้ อเนิ่น
(鄂嫩河 È’nèn hé) และลุม่ นํ ้าถู่ลา(土拉河 Tǔlā hé) ไปจนจรดแถบเขาเขิ่นเท่อ (肯特山
Kěntè shān) ก่อตังเป็
้ นกลุม่ ชุมชนและหมูบ่ ้ านน้ อยใหญ่ เช่น ฉี่เหยียน (乞颜 Qǐyán) จ๋าต๋าหลาน (札答兰 Zhádálán) ไท่ชื่ออู (泰赤乌 Tàichìwū) หงจี๋หลา (弘吉剌 Hónɡjílá)
อูเหลียงเหอ (兀良合 Wūliánɡhé) เป็ นต้ น กลุม่ ชนที่อาศัยอยูร่ ่วมกันในทุง่ หญ้ ามองโกลมีกลุม่
ชนเลี ้ยงสัตว์เร่ร่อนกลุม่ ทาทาร์ (塔塔儿 Tǎtǎ’ér) อาศัยอยูบ่ ริเวณทะเลสาบเป้ยเจียเอ่อร์ (贝
加尔湖 Bèijiā’ěr hú) กลุม
่ ชนเมี่ยร์ ฉี (蔑儿乞 Miè’érqǐ) อาศัยอยูบ่ ริเวณฝั่ งตะวันออก
ของทะเลสาบเป้ยเจียเอ่อร์ และที่ราบลุม่ แม่นํ ้าเซ่อเหลิงเก๋อ (色楞格河 Sèlénɡɡé hé) และ
กลุม่ โวอี ้หลา (斡 亦 剌 W ò y ì l á) อาศัยอยูบ่ ริเวณทิศตะวันตกของทะเลสาบเป้ยเจียเอ่อร์ และ
้
ม่ นี ้ล้ วนพูดภาษา
บริเวณลุม่ นํ ้าเย่หนีซาย (叶尼塞河 Yènísāi hé，Yenisei) ชนทังสามกลุ
มองโกล นอกจากนี ้ยังมีกลุม่ ชนที่ถกู ปกครองโดยชาวเทอร์ จิค (突厥 Tūjué) กลุม่ ชนกลุม่ นี ้นับ
ถือศาสนาจิ่ง (景教 Jǐnɡ jiào) และเริ่มพัฒนาเป็ นกลุม่ เดียวกันกับพวกมองโกล ได้ แก่ กลุม่
เค่อเลี่ย(克烈部 Kèliè bù) ไหน่หมาน(乃蛮部 Nǎimán bù) และวังกู่(汪古部 Wānɡɡǔ
bù)
กลุม่ ชนที่อาศัยอยูบ่ ริเวณทุง่ หญ้ ามองโกลดํารงชีพอยูด่ ้ วยอาชีพสองอย่าง คือการเลี ้ยง
สัตว์เร่ร่อน และการล่าสัตว์ป่า กลุม่ แรกที่มีอาชีพเลี ้ยงสัตว์เร่ร่อนคือพวกกลุม่ เทอร์ จิคที่อาศัยติด
แผ่นดินมาแต่เดิม รวมถึงกลุม่ ที่อพยพเข้ ามาภายหลังแล้ วได้ รับอิทธิพลจากกลุม่ เทอร์ จิค และ
กลุม่ มองโกล ส่วนกลุม่ ที่สองคือกลุม่ ที่อาศัยอยูใ่ นป่ าลึก ดํารงชีพอยูด่ ้ วยการล่าสัตว์ป่า ประชาชน
ั นาขึ ้นเรื่ อยๆ ทําให้ สภาพ
มีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการใช้ พื ้นที่ทํามาหากิน จากอาชีพเลี ้ยงสัตว์ที่พฒ
สังคมของกลุม่ ชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณทุง่ มองโกลนี ้เกิดมีระบบชนชันขึ
้ ้น ชนชันคนรวยแบ่
้
งแยกตัว
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ออกจากชนส่วนใหญ่เกิดเป็ นกลุม่ ชนเลี ้ยงสัตว์ชนสู
ั ้ งเรี ยกว่า “น่าเหยียน” (那颜 Nàyán) ชนกลุม่
นี ้มีอํานาจในอาณาเขตเลี ้ยงสัตว์และมีสตั ว์เลี ้ยงในครอบครองจํานวนมาก เมื่อมีอํานาจมากขึ ้นก็
ได้ ก่อตังกองกํ
้
าลังเฉพาะตัวขึ ้นเรี ยกว่า “น่าเข่อร์ ” (那 可 儿 N à k ě ’ é r) ส่วนประชาชนทัว่ ไป
้
่เดิมมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน กลายมา
เรี ยกว่า “ฮาลาชู” (哈剌出 Hāláchū) คือกลุม่ ชนชันธรรมดาที
เป็ นชนชันตํ
้ า่ กว่าที่ต้องรับจ้ างเป็ นทาสและพึง่ พาอาศัยชนชันสู
้ ง ระบบสังคมในยุคนันจึ
้ งเป็ นไปใ
ลักษณะสังคมศักดินาแบบทาสคนงานเลี ้ยงสัตว์
และมีแนวโน้ มใกล้ เคียงกับระบบทาสแบบ
สมบูรณ์
ในปี 1206 เตมูจินรวบรวมชนเผ่ามองโกลและก่อตังเป็
้ นชาติมองโกลขึ ้นในบริ เวณฝั่ งแม่นํ ้
้ มองโกลครัง้ สําคัญ เพราะนับเป็ นชนชาติที่มี
โว่หนาน (斡难河 Wònán hé) ถือเป็ นการก่อตังชาติ
ความยิง่ ใหญ่มนั่ คงและมีกําลังเข้ มแข็งมากชนชาติหนึง่ ในบริ เวณภาคเหนือของจีน ทังยั
้ งขยาย
อาณาเขตความเจริ ญรุ่งเรื องออกไปไม่หยุดยัง้ อาณาเขตที่ชนชาติมองโกลปกครอง รวมเรี ยกว่า
้
อาณาเขตมองโกล และรวมเรี ยกประชาชนในพื ้นที่ปกครองว่าชนชาวมองโกลทังหมด
นับตังแต่
้ ปี 1219 – 1260 ภายใต้ การนําของเจงกีสข่าน (成吉思汗 Chénɡjísīhán)
ชนชาติมองโกลทําศึกสงครามขยายอาณาเขตไปทางตะวันตก และก่อตังรั้ ฐในปกครองแถบยูเร
เซีย ขึ ้นถึง 4 รัฐ ได้ แก่ รัฐโวคัว่ ไถ (窝阔台 Wōkuòtái) รัฐฉาเหอไถ(察合台 Cháhétái) รัฐชิน
ั ชาการการทําสงครามขยาย
ฉา (钦察 Qīnchá) รัฐอีร์ (伊儿 Yī’ér) ในขณะเดียวกันก็ได้ บญ
อาณาเขตลงไปทางใต้ ตลอดระยะเวลาศึกสงคราม 70 กว่าปี ก็ได้ ก่อตังประเทศจี
้
นที่เป็ นรูปเป็ น
ร่างขึ ้น โดยการก่อตังราชวงศ์
้
หยวนได้ เป็ นผลสําเร็ จ ดินแดนประเทศจีนในสมัยหยวนนี ้ทิศเหนือ
จรดไซบีเรี ย (西伯利亚 Xībólìyà) ทิศใต้ จรดทะเลจีนใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจรดแม่นํ ้าอูซู
ลี่ (乌 苏 里 江 W ū s ū l ǐ ji ā n ɡ,Ussuri River) ด้ านตะวันออกและใต้ รวมดินแดนไปถึงเขต
มณฑลยูนนาน นอกจากนี ้ในสมัยหยวนยังขยายอาณาเขตครอบครองไปถึงดินแดนทางทิเบตเป็ น
ครัง้ แรก นับเป็ นจุดเริ่ มต้ นของรากฐานความเป็ นปึ กแผ่นของแผ่นดินจีนมาจนปั จจุบนั
มูลเหตุของการทําศึกสงครามเพื่อขยายดินแดนประเทศมองโกล ทําให้ ชนชาวมองโกล
กระจัดกระจายอยูไ่ ปทัว่ ดินแดนประเทศจีน จนกระทัง่ ปี 1368 ราชวงศ์หยวนล่มสลาย กองกําลัง
มองโกลน้ อยใหญ่อพยพหลบหนีกลับไปตังถิ
้ ่นฐานอยูใ่ นที่ราบมองโกลตามเดิม ในช่วงนี ้ดินแดน
มองโกลแบ่งออกเป็ นส่วนคือภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ชาวมองโกลตะวันออก(东 蒙 古
่ ที่เลี ้ยงสัตว์เร่ร่อนอยูใ่ นบริเวณโม่เป่ ย (漠北 Mòběi)และโม่หนาน (漠
Dōnɡ Měnɡɡǔ) คือกลุม
南 Mònán) เป็ นชนชันศั
้ กดินาที่สืบเชื ้อสายมาแต่ราชสํานักหยวนเดิม อีกกลุม่ หนึง่ คือชาวมองโกล
ที่เลี ้ยงสัตว์เร่ร่อนอยูท่ างโม่ซี (漠西 Mòxī) เรี ยกชื่อว่า มองโกลตะวันตก (西蒙古 Xī Měnɡɡǔ)
ชาวมองโกลกลุม่ นี ้มีความสัมพันธ์กบั ชาวมองโกลตะวันออกแบบเครื อญาติแต่งงาน
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ต่อมาในศตวรรษที่ 15 มองโกลใต้ และเหนือถูกรวมอํานาจเข้ าอยูใ่ นการปกครองของ
ต๋าเหยียนข่าน (达延汗 Dáyánhàn) และได้ จดั การปกครองมองโกลตะวันออกเป็ น 6 เขตคือ
คาร์ คา(喀尔喀 Kā’ěrkā) อูเหลียงฮา(兀良哈 Wūliánɡhā) เอ๋อเอ่อร์ ตสุ (鄂尔多斯 È’ěrduō
sī) ถู่โม่เท่อ (土默特 Tǔmòtè) ชาฮาร์ (察哈尔 Cháhā’ěr) คาหลาชิ่น (喀剌沁 Kāláqìn)
จนถึงช่วงปลายราชวงศ์หมิงต้ นราชวงศ์ชิง ชนชาติมองโกลตกอยูใ่ นสภาพบ้ านเมืองแตกแยก โดย
แต่ละภาคแบ่งตัวกันตามเขตทะเลทรายเป็ น 3 ภาคชัดเจน คือ มองโกลเหนือ มองโกลตะวันตก
และมองโกลใต้ มองโกลใต้ มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ราชสํานักหมิง เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรื อง เป็ น
ศูนย์กลางการปกครอง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของมองโกล ต่อมาราชสํานักหมิงใช้ เวลากว่า
ครึ่งศตวรรษ และกองกําลังทหารจํานวนมหาศาลรวบรวมชนชาติมองโกลทังหมดเข้
้
าอยูใ่ นการ
ปกครองของประเทศจีนในที่สดุ
ศิลปวัฒนธรรม
ชาวมองโกลมีความเกี่ยวข้ องกับศาสนาอย่างใกล้ ชิด ในยุคอานต๋าข่าน (俺答汗 Ānd
áhàn ) ศาสนาลามะ (喇嘛教 Lǎmɑ jiào) ลัทธิเก๋อหลู่ (格鲁派 Gélǔ pài) เริ่ มเผยแผ่เข้ า
สูด่ นิ แดนมองโกล
นับแต่นนมาศาสนาลามะได้
ั้
ฝังรากลึกในชีวติ และสังคมของชาวมองโกล
ระยะเวลาร้ อยกว่าปี ศาสนาลามะมีอิทธิพลต่อการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
ชาวมองโกลอย่างมาก อานต๋าข่านศรัทธาศาสนาลามะยิ่ง ประชาชนทัว่ ไปก็นบั ถือศาสนาลามะ
ถ้ วนทัว่ จึงมีการก่อสร้ างวัดลามะขึ ้นมากมาย ทําให้ วดั ลามะมีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในการครอบครอง
ที่ดนิ
ศาสนาลามะ ได้ นําเอาวัฒนธรรมทิเบตเข้ ามาเผยแพร่และถาโถมเข้ าสูว่ ฒ
ั นธรรมมองโกล
อย่างหนัก วัฒนธรรมความคิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่ องบาปบุญคุณโทษ เกี่ยวกับเรื่ องพระพุทธเจ้ า
สร้ างโลก สิง่ เหล่านี ้สะท้ อนออกมาในงานวรรณกรรม และบันทึกประวัตศิ าสตร์ ของชาวมองโกล ที่
เด่นชัดสําคัญ ได้ แก่ เรื่ อง 《大黄金史》Dàhuánɡjīnshǐ “ประวัตศิ าสตร์ ต้าหวงจิน” ของ
หลัวปู่ จ้ างตานจิน (罗卜藏丹津 Luóbǔ Zànɡdānjīn) เรื่ อง《黄金史纲》Huánɡjīnshǐ
ɡānɡ “สังเขปประวัตห
ิ วงจิน” ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง แต่วรรณกรรมที่สะท้ อนวัฒนธรรมของชาวมอง
โกลอย่างแท้ จริ ง เป็ นจําพวกวรรณกรรมมุขปาฐะที่ถ่ายทอดกันมาแต่สมัยราชวงศ์หยวน มีความ
ชัดเจน ตรงไปตรงมา เรียบง่าย ซื่อตรง ที่สําคัญเป็ นวรรณกรรมที่สะท้ อนสภาพชีวิตจิตใจของชาว
มองโกลได้ อย่างลึกซึ ้ง เช่น นิทานเรื่ อง《乌巴什洪台吉的故事》Wūbāshí hónɡtáijí
de ɡùshi “เรื่ องราวของอูปาสือ หงถายจี๋” นิทานเรื่ อง《心鉴》Xīn jiàn “ซินเจี ้ยน” และยังมี
เอกสารประวัตศิ าสตร์ ที่เกิดจากการตกผลึกของกาลเวลาอีกจํานวนหนึง่ เช่น เรื่ อง《 蒙 古 秘
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“ประวัตลิ บั มองโกล” นอกจากนี ้ยังมีวรรณกรรมภาษาฮัน่ ที่แปลมาจาก
ต้ นฉบับภาษามองโกลอีกมาก เช่น เรื่ อง《秘史》Mì shǐ “ประวัตลิ บั ” ซึง่ ปั จจุบนั สูญหายไป
จากวรรณกรรมมุขปาฐะของชาวมองโกลเสียแล้ ว ปลายสมัยหมิง ชาฮาร์ หลินตานข่าน (察哈尔
林丹汗 Cháhā’ěr líndānhàn) จัดให้ แปลคัมภีร์ชื่อ กานจูเอ๋อร์ 《甘珠尔经》Gānzhū’ěr
j ī n ɡ ภาษาที่ใช้ ในคัมภีร์ฉบับนี ้ล้ วนเป็ นภาษาทิเบต การแปลครัง้ นี ้นับเป็ นการรับคําศัพท์ทิเบต
เข้ าสูว่ งคําศัพท์มองโกลครัง้ ใหญ่ครัง้ หนึง่
史》Měnɡɡǔ mìshǐ

ชีวิตความเป็ นอย่ ู
ชาวมองโกลในอดีตดํารงชีวติ อยูด่ ้ วยการล่าสัตว์และเลี ้ยงสัตว์เร่ร่อน จนปั จจุบนั กิจกรรม
ที่สืบทอดมาจากการดํารงชีพยังคงปรากฏชัด เห็นได้ จากชาวมองโกลเชี่ยวชาญการขี่ม้า และยิง
้ ่นฐานเป็ นหลักแหล่ง แต่
ธนู แต่เดิมที่เลี ้ยงสัตว์เร่ร่อนพัฒนามาเป็ นการเลี ้ยงสัตว์ทงุ่ หญ้ า และตังถิ
ยังคงมีการอพยพย้ ายฝูงสัตว์ตามฤดูกาล คือ ฤดูหนาวและฤดูร้อน การดํารงชีพด้ วยการล่าสัตว์
และเลี ้ยงสัตว์เพียงแต่เดิม พัฒนามาเป็ นการทําการเกษตรควบคูไ่ ปด้ วย โดยเฉพาะในช่วง
ศตวรรษที่ 17 ตรงกับยุคอาลาถ่านข่าน (阿 拉 坦 汗 Ā l ā t ǎ nh à n) ได้ เชื่อมสัมพันธ์กบั ราช
สํานักหมิง โดยมีการเปิ ดพรมแดนการค้ าระหว่างกัน ผลจากการเปิ ดพรมแดนการค้ านี ้ทําให้
กิจการด้ านการเกษตรและเลี ้ยงสัตว์ของชาวมองโกลพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มองโกลได้ สร้ างเมือง
ใหม่ขึ ้น ซึง่ ปั จจุบนั คือเมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ (呼和浩特 Hūhéhàotè)
หลังการปลดปล่อย บริเวณต่างๆ ของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน มีการพัฒนาด้ าน
การเลี ้ยงสัตว์ การเกษตร ป่ าไม้ โรงงานอุตสาหกรรม และบุกเบิกพื ้นที่ใหม่ขึ ้นอย่างรุดหน้ าและ
กว้ างขวาง มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเลี ้ยงสัตว์อย่างทันสมัย เช่น การปลูกหญ้ าเลี ้ยงสัตว์ การ
ป้องกันและรักษาโรคสัตว์ การสร้ างคอกสัตว์ สนับสนุนให้ เลี ้ยงสัตว์เป็ นหลักแหล่งแน่นอน รวมไป
ถึงการควบคุมผลผลิตจากสัตว์เช่น การควบคุมคุณภาพการผลิตเนื ้อสัตว์ การตัดขนสัตว์
ตลอดจนการสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์และการเกษตรอย่างครบวงจร
ผลิตผลการเกษตรและเลี ้ยงสัตว์ที่ได้ จากชาวมองโกลมีปริมาณมาก สร้ างรายได้ มหาศาลแก่ชมุ ชน
และประเทศจีนโดยรวม
ผลจากการพัฒนาประเทศ และความร่วมมือของชนชาวมองโกล ปั จจุบนั เศรษฐกิจใน
ชุมชนมองโกลพัฒนาไปมาก รัฐบาลสนับสนุนการสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากมาย
เช่น โรงงานเหมืองแร่ โรงงานโลหะหนัก โรงกําเนิดไฟฟ้า โรงงานเคมีภณ
ั ฑ์ โรงงานผลิตวัสดุ
ก่อสร้ าง โรงงานทอผ้ า โรงงานผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้า โรงงานนํ ้าตาล โรงงานยาง โรงงานกระดาษ
โรงงานผลิตยา เป็ นต้ น ส่งผลให้ มองโกลเลียในเป็ นเมืองอุตสาหกรรมครบวงจรที่มีความสมบูรณ์
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มากที่สดุ ชุมชนมองโกลในพื ้นที่อื่นๆ ก็กําลังพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นเมืองอุตสาหกรรมครบวงจร
อย่างไม่หยุดยังเช่
้ นเดียวกัน โดยรัฐบาลสนับสนุนให้ มีการสร้ างโรงงานผลิตข้ าวของเครื่ องใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของชุมชนมองโกลเอง และตอบสนองต่อความ
ต้ องการของชนในประเทศอีกด้ วย
ด้ านวิทยาการทางการแพทย์แผนโบราณของชาวมองโกลก็มีความพิเศษและโดดเด่น อัน
เป็ นภูมิปัญญาที่ก่อกําเนิดขึ ้นจากการตกผลึกทางความรู้ที่ได้ มาจากการต่อสู้กบั โรคภัยธรรมชาติ
และการซึมซับรับเอาวิทยาการทางการแพทย์จากชาวฮัน่ และทิเบตผนวกเข้ าด้ วยกัน ในอดีตก่อน
การก่อตังชาติ
้ มองโกล ชาวมองโกลก็มีการสืบทอดวิธีการรักษาและตํารับยาอยูแ่ ล้ ว เช่น การดื่ม
นมม้ าเพื่อรักษาโรค การใช้ เหล็กเผาไฟรักษาบาดแผล เป็ นต้ น การแพทย์แผนมองโกลพัฒนาขึ ้น
เป็ นรูปร่างชัดเจน ถึงขันมี
้ การก่อตังโรงพยาบาลและหน่
้
วยงานที่รับผิดชอบด้ านการรักษาพยาบาล
ขึ ้นมาตังแต่
้ สมัยหยวนแล้ ว และพัฒนาขึ ้นอย่างสมบูรณ์ในสมัยหมิงและชิง มีการเขียนตํารา
การแพทย์ และตํารายาตามหลักการแพทย์แผนมองโกลขึ ้น เช่น เรื่ อง《蒙药正典》 Ménɡ yà
o zhènɡdiǎn “ตํารับยามองโกล” เรื่ อง《饮膳正要》Yǐnshàn zhènɡyào “อาหารการกิน”
เรื่ อง 《蒙医药选编》 Ménɡ yī yào xuǎnbiān “ตําราแพทย์และยามองโกล” การแพทย์
แผนมองโกลไม่เพียงแต่ให้ ความสําคัญกับตํารับยาและวิธีการรักษา แต่ให้ คํานึงถึงอาหาร การ
บํารุงและการป้องกันโรคด้ วย นับเป็ นคุณประโยชน์ใหญ่หลวงแก่วงการสาธารณสุขของประเทศ
จีนจวบจนปั จจุบนั
ปั จจุบนั เขตปกครองตนเองมองโกลได้ พฒ
ั นาวิทยาการด้ านต่างๆอย่างทันสมัยและ
รุดหน้ า โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้ ความสําคัญกับการพัฒนาด้ านการศึกษา โดยในปั จจุบนั มีการ
ก่อตังโรงเรี
้
ยนประถมกว่า 2 หมื่นแห่ง โรงเรี ยนมัธยม 5 พันกว่าแห่ง วิทยาลัยการอาชีพกว่า 80
แห่ง และมหาวิทยาลัย 15 แห่ง มีการสร้ างสถานีวทิ ยุโทรทัศน์เผยแพร่ขา่ วสารความรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวมองโกล มีการก่อตังห้
้ องสมุด พิพิธภัณฑ์ เพื่อการศึกษาวิจยั
ด้ านภาษามองโกลอันถือเป็ นงานหลักที่ชาวมองโกลให้ ความสําคัญ ในอันที่จะเป็ นรากฐานในการ
พัฒนาด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ในขณะเดียวกันก็ยงั สามารถรักษาขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมดังเดิ
้ มให้ คงอยูด่ ้ วย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
ด้ านขนบธรรมเนียมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น การดํารงชีวติ อาหารการกิน ที่อยูอ่ าศัย การ
แต่งงาน การแต่งกาย พิธีการต่างๆ ล้ วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การแต่งกายของชาวมองโกล ชาย
หญิงสวมชุดคลุมยาว แขนยาวและกว้ าง รัดด้ วยสายรัดเอว สวมรองเท้ าบู้ทที่เย็บจากหนังสัตว์
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ชายสวมหมวกสีนํ ้าเงิน ดํา นํ ้าตา ล หรื อโพกศีรษะด้ วยผ้ าสีแดงหรื อเหลือ ง หญิงสวมหมวกคร
ศีรษะ มีพรู่ ะย้ า หมวกที่คลุมเป็ นสีแดงและนํ ้าเงิน ด้ านอาหารการกิน ชาวมองโกลที่อาศัยอยูใ่
บริ เวณพื ้นที่เลี ้ยงสัตว์บริ โภคเนื ้อและนมที่ได้ จากแกะและวัวเป็ นหลัก ส่วนชาวมองโกลที่อาศัยอยู่
ในบริเวณพื ้นที่เกษตรบริโภคเนื ้อ นมสัตว์และผักเป็ นอาหารหลัก ด้ านที่พกั อาศัย ชาวมองโกลพัก
อาศัยอยูใ่ นกระโจมทรงกลม มีฝาบ้ านล้ อมรอบซึง่ ก่อขึ ้นอย่างง่าย ๆ เพื่อสะดวกต่อการอพยพ
โยกย้ าย อันเป็ นผลพวงทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ ้นจากการดํารงชีวิตเลี ้ยงสัตว์เร่ร่อนมาแต่อดีตนัน่ เอง
ภายนอกคลุมด้ วยผ้ าสักหลาด ปั จจุบนั ชาวมองโกลดํารงชีวิตเป็ นหลักแหล่ง สร้ างบ้ านเรื อนด้ วย
อิฐและไม้ แต่ยงั คงรักษารูปร่างที่เป็ นเอกลักษณ์ดงเดิ
ั ้ มไว้ อีกอย่างหนึง่ ที่ชาวมองโกลยังคงรักษา
วัฒนธรรมดังเดิ
้ มไว้ คือ การขี่ม้า ไม่วา่ เดินทางใกล้ ไกล ชาวมองโกลจะใช้ ม้าเป็ นพาหนะคูก่ าย
เสมอ
ครอบครัวชาวมองโกลอาศัยอยูเ่ ป็ นครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบด้ วย พ่อ แม่ และลูกที่ยงั ไม่
แต่งงาน ลูกที่แต่งงานแล้ วจะแยกไปตังครอบครั
้
วใหม่ของตนเอง พ่อแม่จะสืบทอดมรดกให้ กบั ลูก
คนเล็ก ในอดีตการแต่งงานเป็ นแบบสามีภรรยาเดียว ไม่แต่งงานกับคนในสายตระกูลเดียวกัน การ
แต่งงานพ่อแม่เป็ นผู้จดั การให้ แต่บางพื ้นที่มีการแต่งงานแบบพี่ชายน้ องชายมีภรรยาคนเดียวกัน
สถานภาพทางสังคมของผู้หญิงถูกกดขี่ ปั จจุบนั หนุ่มสาวมีอิสระในการเลือกคูค่ รอง และเข้ มงวด
กับการแต่งงานแบบสามีภรรยาเดียว สถานภาพชายหญิงมีความเท่าเทียมกัน
พิธีศพของชาวมองโกลมีการฝั ง การเผา และการทิ ้งไว้ บนหุบเขาห่างไกลให้ ยอ่ ยสลายไป
ตามธรรมชาติ
นับตังแต่
้ การก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีนเป็ นต้ นมา ชาวมองโกลดํารงชีวติ อยูอ่ ย่าง
ปกติสขุ ด้ วยวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ และมีสขุ ภาพดีด้วยภูมิปัญญาการแพทย์ของตน
ผสมผสานกับความเจริ ญในยุคปั จจุบนั ทําให้ ชาวมองโกลมีสภาพชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่สงบสุข ชาว
มองโกลเป็ นมิตรต่อแขกผู้มาเยือน จริงใจและซื่อสัตย์ จนได้ รับขนานนามว่าเป็ นชนเผ่าพี่เผ่าน้ อง
้ มที่ไม่สง่ ผลดีตอ่ การพัฒนา ค่อยๆสูญหายไป และรับเอาวัฒนธรรมอันดีของชุมชน
วัฒนธรรมดังเดิ
รอบข้ างผสมผสานกับวัฒนธรรมของตนได้ อย่างกลมกลืน เช่น พิธีบชู าเทพเจ้ าที่จดั ขึ ้นอย่าง
ยิ่งใหญ่ในเดือนกรกฎาคม ปรับเปลี่ยนมาเป็ นกิจกรรมเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยว มีกิจกรรมรื่ นเริง
ต่างๆ มากมาย เช่น การแข่งม้ า ยิงธนู มวยปลํ ้า เป็ นต้ น
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34. 苗族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าเหมียว Miao ethnic minority group

รป
ู 42

รป
ู 7

ถิ่นที่อย่ ู
ชาวเหมียว (หรื อชาวแม้ ว) มีถิ่นฐานอยูใ่ นเมืองและมณฑลต่างๆในประเทศจีนหลายแห่ง
เช่น กุ้ยโจว(贵州 Guìzhōu) หูหนาน (湖南 Húnán) ยูนนาน (云南 Yúnnán) ซื่อชวน (四川
Sìchuān) กว่างซี(广西 Guǎnɡxī) หูเป่ ย(湖北 Húběi) ห่ายหนาน(海南 Hǎinán) ถิ่นที่มีชาว
เหมียวรวมตัวกันอยูม่ ากที่สดุ คือ บริเวณรอยต่อทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเมืองเฉียนตงกับ
เมืองเซียงเอ้ อ โดยเฉพาะที่เมืองเซียงซี(湘 西 Xi ā n ɡ x ī)มีมากที่สดุ นอกจากนี ้ยังมีชาวเหมียว
กลุม่ เล็กๆกระจัดกระจายอยูต่ ามหุบเขาเหมียวในมณฑลกว่างซี บริเวณรอยต่อของเมืองเตียน
เฉียนกุ้ย(滇黔桂 Diānqiánɡuì) กับชวนเฉียนเตียน(川黔滇 Chuānqiándiān) จากการ
สํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าเหมียว มีจํานวนประชากร
ทังสิ
้ ้น 8,940,116 คน
ภาษา
ชาวเหมียว พูดภาษาเหมียว จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาภาษาเหมียว-เหยา(แม้ วเย้ า)1 แขนงภาษาเหมียว
1

นักภาษาศาสตร์ ตะวันตก เช่น เบเนดิค (Benedict,1972) กันไว้ นอกภาษาตระกูลจีน-ทิเบต โดยแยกเป็ นตระกูลม้ ง-เย้ า
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ตังแต่
้ อดีตชาวเหมียวอพยพย้ ายถิ่นที่อยูห่ ลายต่อหลายครัง้
ชุมชนชาวเหมียวจึงกระ
จัดการจายไปมาก เมื่อแยกกันอยูเ่ ป็ นเวลานาน ทําให้ ภาษาที่ใช้ มีความแตกต่างกัน ปั จจุบนั
ภาษาเหมียวแบ่งได้ 3 สําเนียงคือ สําเนียงเซียงซีตะวันออก(湘西 Xiānɡxī) สําเนียงเฉียนตง
กลาง (黔东 Qiándōnɡ) และสําเนียงชวนเฉียนเตียนตะวันตก(川黔滇 Chuānqiándiān)
สําเนียงชวนเฉียนเตียนตะวันตกนี ้ยังแบ่งออกได้ อีก 7 สําเนียงย่อย ชาวเหมียวที่อาศัยอยูใ่ นเขต
ชุมชนกลุม่ น้ อยอื่น บางที่พดู ภาษาของชนกลุม่ ที่ใหญ่กว่า เช่น ภาษาจีน ภาษาต้ ง ภาษาจ้ วง มี
การขุดค้ นทางโบราณคดีที่เป็ นชุมชนโบราณของเผ่าเหมียว พบศิลาจารึกที่คาดว่าจะเป็ นอักษร
ของชาวเหมียว แต่ไม่มีการสืบทอดและสูญหายไป กระทัง่ ปี 1956 รัฐบาลจีนได้ ประดิษฐ์ อกั ษร
สําหรับชนเผ่าเหมียวขึ ้นโดยใช้ อกั ษรลาติน และใช้ อย่างกว้ างขวางจนปั จจุบนั
ประวัตศิ าสตร์
ประวัตศิ าสตร์ การตังถิ
้ ่นฐานของชนชาวเหมียวมีมานานหลายพันปี
จากหลักฐานทาง
ประวัตศิ าสตร์ สืบย้ อนไปเมื่อสี่พนั ปี ก่อน ในบันทึกเอกสารโบราณมีการกล่าวถึงชนเผ่ากลุม่ เล็ก
กลุม่ น้ อยที่อาศัยอยูบ่ ริเวณที่ราบลุม่ แม่นํ ้าฮวงโหและแม่นํ ้าแยงซีเกีย ง รวมเรี ยกชนเผ่าเหล่านี ้ว่า
“หนานหมาน” (南蛮Nánmán) ในจํานวนนี ้มีชนชาวเหมียวรวมอยูด่ ้ วย นักวิชาการบางท่านให้
ความเห็นว่าชื่อ “ชือโหยว” (蚩 尤 Ch ī y ó u) ที่ปรากฏในนิทานปรัมปราโบราณที่ชาวเหมียวให้
ความเคารพบูชานัน้ มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับบรรพบุรุษของชาวเหมียว บางท่านให้ ความเห็นว่า
เหมียวสามฝ่ ายที่กล่าวถึงในสมัยโบราณเป็ นบรรพบุรุษของชาวเหมียวในปั จจุบนั บ้ างเชื่อว่าชาว
เหมียวในปั จจุบนั สืบเชื ้อสายมาจากชาว “เหมา” (髳 M á o) ในสมัยอินโจว(殷 周 Y ī nzh ō u)
อย่างไรก็ตามปั จจุบนั ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชดั เกี่ยวกับกําเนิดที่มาของชนชาวเหมียว แต่หลักฐานที่
เพียงพอที่จะสรุปได้ ในขณะนี ้ก็คือ เมื่อสองพันกว่าปี ก่อน ในสมัยฉินฮัน่ (秦汉时代 Qín Hàn
้ ่นฐานเป็ นชุมชนขึ ้นแล้ วในบริเวณพื ้นที่ที่เป็ นเมืองเซียงซี (湘西 Xiānɡ
shídài) ชาวเหมียวตังถิ
xī) และเมืองเฉียนตง (黔东Qiándōnɡ) ในปั จจุบน
ั ในอดีตเรี ยกชื่อว่าบริเวณ อูซ่ ี (五溪 Wǔxī)
ในบริ เวณดังกล่าวมีชนกลุม่ น้ อยอาศัยอยูร่ วมกันมากมาย รวมเรี ยกชื่อว่า อูซ่ หี มาน(五溪蛮 Wǔxī
mán) หรื ออูห
่ ลิงหมาน(武陵蛮 Wǔlínɡ mán) จากนันชนกลุ
้
ม่ น้ อยเหล่านี ้กระจัดกระจายอพยพ
ไปทางตะวันตก และตังถิ
้ ่นฐานมาจนปั จจุบนั
ด้ านเศรษฐกิจและสังคมของชาวเหมียว สังคมชาวเหมียวเป็ นแบบสังคมบุพกาลมาช้ า
นาน จนถึงสมัยถังและซ่ง เริ่ มเข้ าสูก่ ารมีชนชันทางสั
้
งคม และด้ วยอิทธิพลทางเศรษฐกิจของ
ระบบสังคมศักดินาของชาวฮัน่ ผลักดันให้ เกิดระบบเศรษฐกิจสังคมแบบเจ้ าศักดินาขึ ้นในชุมชน
ชาวเหมียว ในเวลานี ้การเกษตรและงานหัตถกรรมพัฒนาขึ ้นมาก เกิดมีการซื ้อขายแลกเปลี่ยน
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สินค้ ากันขึ ้น
เริ่มมีการกําหนดเวลาที่แน่นอนที่ชาวเหมียวและชาวฮัน่ จะมาแลกเปลี่ยนสินค้ า
ระหว่างกัน ในรูปแบบของ “ตลาดนัด”
ในสมัยหยวน ระบบสังคมแบบเจ้ าศักดินาพัฒนาและชัดเจนขึ ้นเรื่ อยๆ จนถึงสมัยหมิง
จากนันก็
้ เริ่ มเข้ าสูก่ ารล่มสลาย
สังคมชาวเหมียวเป็ นแบบเจ้ าศักดินาอย่างชัดเจนถึงจุดสูงสุด
ต่อมาระบบการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิ เริ่มก่อตัวขึ ้น ในสมัยหมิงเริ่มดําเนินนโยบายการรวบรวม
ที่ดนิ กลับคืน โดยดําเนินการในเขตมณฑลหูหนาน (湖南 Húnán) ซึง่ ครอบคลุมไปถึงถิ่นที่อยูข่ อง
ชุมชนชาวเหมียวด้ วย
ทําให้ ระบบเศรษฐกิจแบบการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิ พัฒนาไปอย่าง
ราบรื่ น การรวบรวมที่ดนิ กลับคืนของจักรพรรดิคงั ซีและยงเจิ ้งในสมัยราชวงศ์ชิงนํามาซึง่ การล่ม
สลายของระบบเจ้ าศักดินา และก่อเกิดระบบการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ขึ ้น หลังสงครามฝิ่ นในปี
1840 ระบบสังคมเศรษฐกิจแบบเจ้ ากรรมสิทธิ์ที่ดนิ ยังคงเดินหน้ าพัฒนาต่อไป จนปลายศตวรรษ
ที่ 19 อํานาจของระบบจักรวรรดินิยมแผ่ขยายเข้ าสูช่ มุ ชนชาวเหมียว
ระบบเศรษฐกิจสังคม
ของชาวเหมียวจึงเปลีย่ นไปเป็ นแบบกึ่งอาณานิคมกึง่ ศักดินา
หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ระบบสังคมชาวเหมียวเปลีย่ นแปลงไปสูร่ ะบอบ
ประชาธิปไตย และพัฒนาเข้ าสูร่ ะบบสังคมนิยมในเวลาต่อมา
ก่อเกิดนโยบายการปกครอง
ตนเองของชนกลุม่ น้ อยขึ ้น นับแต่ปี 1951 เป็ นต้ นมา เริ่มมีการก่อตังเขตปกครองตนเองและ
้
อําเภอปกครองตนเองเผ่าเหมียวขึ ้นหลายแห่ง จนปั จจุบนั ชาวเหมียวมีสทิ ธิและมีสว่ นร่วมในการ
ปกครอง
ตลอดจนพัฒนาระบบสังคมเศรษฐกิจของตนให้ เจริญรุดหน้ าทัดเทียมกับชนชาวจีน
ทัว่ ไป
ภายใต้ การสนับสนุนของรัฐบาล และการร่วมแรงร่วมใจของชาวเหมียว ทําให้ เศรษฐกิจ
สังคม การศึกษา วัฒนธรรม อนามัยของชาวเหมียวพัฒนาไปในทางที่ดีขึ ้นมาก มีการก่อตัง้
โรงงานอุตสาหกรรมขึ ้นมากมาย จนเกิดเป็ นเมืองอุตสาหกรรมขึ ้นอย่างเมืองขายหลี่ (凯 里
Kǎilǐ) จี๋โส่ว (吉首 Jíshǒu) ส่วนด้ านการเกษตรมีการใช้ เครื่ องจักรกลมากขึ ้น ทําให้ ผลผลิตที่
ได้ มีปริมาณเพิ่มมากขึ ้น ชุมชนชาวเหมียวไม่วา่ ใกล้ ไกลเพียงใด มีการพัฒนาระบบไฟฟ้า และ
การจราจรเข้ าถึงทุกแห่งหน นําความเจริญเข้ าสูช่ มุ ชนอย่างถ้ วนทัว่ ที่สําคัญมีการสร้ างทางรถไฟ
เข้ าไปถึงชุมชนชาวเหมียว เช่น ทางรถไฟสายกุ้ยคุน (贵昆 Guìkūn) เซียงเฉียน(湘黔 Xiānɡ
qián) จือหลิว่ (枝柳 Zhīliǔ) เฉียนกุ้ย(黔桂 Qiánɡuì) เป็ นต้ น เป็ นเส้ นทางเชื่อมต่อความ
เจริญจากภายนอกเข้ าสูช่ มุ ชนชาวเหมียว
ในขณะเดียวกันก็เป็ นหนทางที่ชาวเหมียวมีโอกาส
ติดต่อกับชุมชนภายนอกอย่างสะดวกสบาย
ชาวเหมียวให้ ความสําคัญกับการศึกษา นอกจากจะก่อตังโรงเรี
้
ยนตังแต่
้ ประถมจนถึง
มัธยมปลายแล้ ว ยังก่อตังมหาวิ
้
ทยาลัยขึ ้นเพื่อผลิตบัณฑิตชาวเหมียวให้ มีความรู้ด้านวิชาชีพครู
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แพทย์ ประวัตศิ าสตร์ วรรณคดี ศิลปะ เทคโนโลยี เพื่อให้ เป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน
นอกจากนี ้มีการก่อตังโรงพยาบาล
้
สถานีอนามัยเพื่อดูแลด้ านสุขภาพและรักษาโรค โรคระบาด
ร้ ายแรงต่างๆ ในอดีตหมดไป การประกอบอาชีพของชาวเหมียวหลากหลายขึ ้นไม่วา่ จะเป็ น
การเกษตร ป่ าไม้ ประมง เลี ้ยงสัตว์ ทําให้ ครอบครัวและชุมชนมีรายได้ ส่งผลให้ ชาวเหมียวใน
ปั จจุบนั มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
ศิลปวัฒนธรรม
ด้ านศิลปวัฒนธรรม ด้ วยอารยธรรมที่ยาวนาน ก่อเกิดวัฒนธรรมที่งดงามและหลากหลาย
สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษรุ่นสูร่ ุ่น วรรณกรรมพื ้นบ้ านที่สําคัญได้ แก่ เพลงกลอน ตํานาน นิทาน
พื ้นบ้ าน เล่าสืบต่อเป็ นวรรณกรรมมุขปาฐะตกทอดจนถึงปั จจุบนั
ฉันทลักษณ์กลอนเพลงชาว
เหมียวเป็ นแบบกลอนห้ า กลอนเจ็ด และกลอนอิสระ ส่วนใหญ่เน้ นเรื่ องของจังหวะ แต่ไม่เน้ นการ
สัมผัส ท่วงทํานองเพลงเรี ยบง่ายไม่ซบั ซ้ อน จังหวะก็ไม่เข้ มงวดมากนัก ความสันยาวของเพลงไม่
้
แน่นอน เพลงของชาวเหมียวแบ่งได้ เป็ น เพลงโบราณ เพลงธรรมชาติ เพลงมนตรา เพลงงาน
เพลงวนเวียน เพลงรัก และเพลงเด็ก เช่น เพลงชื่อ 《老人开天地》Lǎorén kāi tiāndì “ผู้
เฒ่าเบิกพิภพ” เพลงชื่อ《九十九个太阳和九十九个月亮》Jiǔ shí jiǔ ɡè tàiyánɡ
hé jiǔ shí jiǔ ɡè yuèliɑnɡ “เก้ าสิบเก้ าตะวันกับเก้ าสิบเก้ าจันทรา” บทเพลงเหล่านี ้ไม่
เพียงแต่สะท้ อนสภาพชีวิตของชาวเหมียวที่ต้องต่อสู้และผูกพันอยูก่ บั ธรรมชาติ แต่ยงั เป็ นหลักฐาน
ในการศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ และเรื่ องราวของชนชาวเหมียวได้ เป็ นอย่างดี
ชาวเหมียวรักการร้ องรํ าทําเพลงเป็ นชีวิตจิตใจ บทเพลง ดนตรี และละครเหมียวมี
วิวฒ
ั นาการและสืบทอดกันมาช้ านาน ทํานองเพลงเกร็ดต่างๆ ถูกนํามาแต่งเป็ นเพลงประกอบ
ระบําที่ประดิษฐ์ ขึ ้นใหม่มากมาย เครื่ องดนตรี เหมียวหลัก ๆ เป็ นจําพวกเครื่ องตีและเครื่ องสาย มี
กลองไม้ กลองหนัง และกลองโลหะ นอกจากนี ้ยังมีเครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องเป่ า เช่น ขลุย่ ปี่
นํ ้าเต้ า และปี่ หลายขนาดที่ชาวเหมียวประดิษฐ์ ขึ ้นจากวัสดุธรรมชาติ มีการเป่ าเพลงใบไม้ และพิ
ปากเป่ า ระบําเหมียวที่สําคัญมีระบําขลุย่ นํ ้าเต้ า ระบําเก้ าอี ้ ระบําลิงตีกลอง เป็ นต้ น เสียงดนตร
ที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาวเหมียวคือปี่ นํ ้าเต้ า ทังระบํ
้ างดงามรื่ นเริง ดนตรี ไพเราะมีเอกลักษณ์ของช
เผ่า เป็ นที่ชื่นชอบของผู้คนทัว่ ไป
งานหัตถกรรมชาวเหมียวก็เป็ นศิลปะประจําเผ่าอีกอย่างที่มีชื่อเสียงไปทัว่ เช่น งานปั กผ้ า
ทอผ้ า ย้ อมผ้ า ตัดกระดาษและเครื่ องประดับต่างๆ สืบทอดกันมานานหลายชัว่ อายุคน จนถึงยุค
ปลดปล่อย มีพฒ
ั นาการถึงขันสามารถย้
้
อมลวดลายรูปภาพได้ แล้ ว ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมของชาว
เหมียวเป็ นสินค้ าส่งออกทังในและต่
้
างประเทศสร้ างรายได้ อย่างงดงาม
งานหัตถกรรมที่เป็ น
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เอกลักษณ์โดดเด่นอีกอย่างของชาวเหมียวคือการทําเครื่ องประดับเงิน ชาวเหมียวนิยมประดับ
ประดาเสื ้อผ้ า เครื่ องแต่งกายและตามร่างกายด้ วยเครื่ องเงิน ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องประดับศีรษะเงิน
สร้ อยพวงระย้ า กําไล ชุดเสื ้อผ้ าเงิน เป็ นต้ น ล้ วนมีแบบและลวดลายที่สวยงามและดูสงู ส่ง
ภูมิปัญญาด้ านการแพทย์ของชาวเหมียวที่สงั่ สมมาแต่บรรพบุรุษรุ่นต่อรุ่น
ได้ รับการ
ยอมรับจากวงการแพทย์แผนปั จจุบนั ตําราการแพทย์ของชาวเหมียวแบ่งโรคในร่างกายมนุษย์เป็ น
36 ชนิด โรคภายนอก 72 โรค มีวิธีรักษา 20 วิธี ตําราแพทย์แผนเหมียวที่เป็ นที่ยอมรับอย่าง
กว้ างขวาง เช่น ตําราชื่อ《苗医验方》Miáo yīyàn fānɡ “ตําราตรวจรักษาแผนเหมียว”
เป็ นตําราการแพทย์ที่เขียนโดย สือฉี่ก้ ยุ (石启贵 Shí Qǐɡuì) ตําราชื่อ《苗族药物集》
Miáo Zú yàowù jí “รวมตํารายาแผนเหมียว” ของผู้เขียน ลูเ่ คอหมิ่น (陆科闵 Lù Kēmǐn)
ปลายศตวรรษที่ 19 วิวฒ
ั นาการทางการแพทย์แผนเหมียวพัฒนาถึงขันสามารถรั
้
กษาด้ วยการ
ผ่าตัดได้ แล้ ว นอกจากนี ้ยังมีตํารายารักษาอาการกระดูกหัก พิษงู พิษธนู การรักษาบาดแผลด้ วย
สมุนไพร ผลการรักษาหายขาดและรวดเร็ ว เป็ นที่ยอมรับไปทัว่
สถาปั ตยกรรม สิง่ ปลูกสร้ าง บ้ านเรื อนของชาวเหมียวแตกต่างกันในแต่ละท้ องที่ ชาว
เหมียวที่เมืองเฉียนตงและเฉียนหนานก่อสร้ างบ้ านด้ วยไม้ บ้ างสร้ างเป็ นบ้ านชันเดี
้ ยว บ้ างสร้ าง
เป็ นบ้ านสองชัน้ หรื อใต้ ถนุ สูง หลังคาเป็ นแบบจัว่ สองหน้ า บ้ างมุงด้ วยกระเบื ้อง บ้ างมุงด้ วยหญ้ า
มัดเป็ นตับ บนหลังคาเป็ นที่ตากพืชและอาหารแห้ ง ใต้ ถนุ เป็ นที่เก็บสิง่ ของต่างๆ และใช้ เป็ นคอก
สัตว์ ในสมัยก่อนที่ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ เป็ นของตนเอง ชาวเหมียวสร้ างบ้ านแบบมีรัว้
บ้ าน ก่อด้ วยอิฐหรื อหิน ชาวเหมียวที่บริ เวณเมืองเหวินซานของมณฑลยูนนานใช้ ไม้ ไผ่สานถี่ ๆ
แล้ วฉาบด้ วยโคลนก่อเป็ นกําแพงรัว้ ตัวฝาบ้ านก็ใช้ วธิ ีเดียวกัน แล้ วมุงหลังคาด้ วยหญ้ าแห้ งมัด
เป็ นตับ แบ่งเป็ นสองห้ อง ใช้ เป็ นที่พกั อาศัยและคอกสัตว์
ส่วนชาวเหมียวที่เมืองจาวทง (昭
通 Zhāo tōnɡ) สร้ างบ้ านโดยใช้ ท่อนไม้ ขด
ั กันเป็ นกระโจม แล้ วมุงด้ วยหญ้ าแห้ ง กําแพงทําด้ วย
ไม้ สานแล้ วฉาบด้ วยโคลน ชาวเหมียวที่เกาะ ห่ายหนานสร้ างบ้ านลักษณะเป็ นห้ องแถวทรงยาว
แบ่งเป็ นสามห้ อง มีชายคาบ้ านยาวใช้ เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
เอกลักษณ์โดดเด่นของชาวเหมียวที่ไม่วา่ ผู้ใดพบเห็นก็ร้ ูได้ ทนั ทีวา่ มิใช่ชนเผ่าใดไหนเลย
คือ เครื่ องแต่งกาย ชายชาวเหมียวสวมเสื ้อผ้ าป่ านปั กลวยลายงดงาม มีผ้าคลุมบ่าที่เป็ นผ้ า
สักหลาดขนแกะปั กลาย นอกจากนี ้ในหลายๆพื ้นที่การแต่งกายอาจแตกต่างกันไปบ้ าง บ้ างสวม
เสื ้อผ่าอกลําตัวสัน้ สวมกางเกงขายาว รัดเอวด้ วยผ้ าหรื อเข็มขัดขนาดใหญ่ พันศีรษะด้ วยผ้ าสีนํ ้
เงิน ในฤดูหนาวพันรอบขาด้ วยผ้ าหรื อเชือกรัดแข้ ง ในสมัยโบราณ ชายชาวเหมียวไว้ ผมยาว
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เกล้ าเป็ นมวยไว้ กลางศีรษะเสียบด้ วยปิ่ นไม้ หรื อเหล็ก ใส่ต้ มุ หูทงสองข้
ั้
าง สวมกําไลข้ อมือ บางที่
ปล่อยยาวลงมาแล้ วถักเปี ย แต่นบั ตังแต่
้ ปลายสมัยชิงเป็ นต้ นมาชายชาวเหมียวไม่เกล้ าผมอย่าง
างมากกว่า ส่วนการแต่งกายของสตรี
สมัยก่อน แต่นิยมปล่อยยาวลงมาแล้ วถักเปี ยทังสองข้
้
เหมียวในแต่ละท้ องที่แตกต่างกันมากเป็ นสิบๆ แบบ แต่สว่ นใหญ่สวมเสื ้อผ่าอก ปกใหญ่ ลําตัว
สัน้ สวมกระโปรงจีบรอบ บ้ างยาวกรอมส้ น บ้ างสันถึ
้ งโคนต้ นขา บางท้ องที่สวมกางเกงขายาว
และกว้ าง และปั กลวดลายดอกไม้ ขนาดใหญ่ โพกศีรษะด้ วยผ้ าลายตาราง สวมตุ้มหู ห่วงคล้ อง
คอ และกําไลเงิน เครื่ องประดับศีรษะของสตรี ชาวเหมียวมีรูปแบบหลากหลายมาก บ้ างมวยผม
ทรงกลม ทรงแหลม ไว้ กลางศีรษะแล้ วประดับประดาด้ วยเครื่ องประดับเงิน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ชาวเหมียวที่เฉียนตง เฉียนหนาน ครอบศีรษะด้ วยหมวกเงิน มียอดปลายแปลมงอโค้ งขึ ้นด้ านบน
คล้ ายกับเขาวัว ชุดเสื ้อผ้ าก็ประดับประดาด้ วยเครื่ องเงินจนเต็มตัวเรียกกันว่า ชุดเงิน (银衣 yí
nyī) นับเป็ นเครื่ องแต่งกายที่ทรงคุณค่ายิง่ นัก
เรื่ องอาหารการกิน ชาวเหมียวที่เมืองเฉียนตง(黔 东 Qi á nd ō n ɡ) เฉียนหนาน (黔 南
Qiánnán) เซียงซี (湘西Xiānɡxī) ห่ายหนาน (海南 Hǎinán) และที่กว่างซี (广西Guǎnɡxī)
กินข้ าวเป็ นอาหารหลัก นอกจากนี ้ยังมีข้าวโพดและมันเป็ นอาหารเสริม ส่วนชาวเหมียวในบริ เวณ
เมืองเฉียนซี (黔西Qiánxī) เฉียนเป่ ย (黔北Qiánběi) ชวนหนาน (川南Chuānnán) เตียนตง
(滇 东 Di ā nd ō n ɡ) เตียนเป่ ย(滇 北 Di ā nb ě i) กินข้ าวโพด มันฝรั่ง ข้ าวโอ๊ ตเป็ นอาหารหลัก
อาหารพิเศษของชาวเหมียวคือผักดอง วิธีทําคือเอาข้ าวเหนียวคลุกกับผักหมักไว้ ในโอ่งปิ ดฝาสนิท
เก็บไว้ ประมาณ 2 เดือนก็นําออกมาประกอบอาหารได้ ชาวเหมียวชอบการดื่มสุราสังสรรค์เฮฮา
ไม่วา่ จะเป็ นเทศกาล งานพิธีการใดๆ หรื อมีแขกมาเยือน ชาวเหมียวจะใช้ สรุ าต้ อนรับแขกด้ วย
ความยินดี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
วัฒนธรรมการแต่งงานของชาวเหมียวยึดถือการมีสามีภรรยาเดียว การสืบทอดมรดก
ยึดถือสายเลือดสายตรงเพศชายเป็ นหลัก ในขณะเดียวกันเพศหญิงก็มีสทิ ธิและสถานภาพใน
ครอบครัวเช่นกัน ลูกคนเล็กมีหน้ าที่เลี ้ยงดูพอ่ แม่ยามแก่เฒ่า ชาวเหมียวตังชื
้ ่อลูกชายโดยใช้
คําศัพท์ที่เป็ นชื่อพ่อเป็ นคําหลังของชื่อลูกคล้ องต่อกันเป็ นลูกโซ่ เป็ นชื่อที่ระบุการสืบเชื ้อสาย แต่
การเรี ยกขานกันตามปกติจะเรี ยกเฉพาะชื่อเจ้ าตัวเท่านัน้ นอกจากนี ้ยังรับอิทธิพลของชาวฮัน่ ใน
การตังชื
้ ่อ โดยกําหนดคําที่ระบุถึงคนในรุ่นเดียวกัน จะใช้ คําเดียวกันเป็ นส่วนประกอบของชื่อ
ในงานเทศกาลรื่ นเริ งต่างๆ หนุม่ สาวชาวเหมียวมีโอกาสพบปะและเลือกคูร่ ักคูค่ รองของ
ตน แต่บางท้ องที่ก็มีการแต่งงานแบบคลุมถุงชนที่พอ่ แม่เป็ นฝ่ ายเลือกคูค่ รองให้ โดยผู้ใหญ่จะ
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จับคูต่ ามที่เห็นว่าเหมาะสมกันทังฐานะ
้
ครอบครัว วงศ์ตระกูล หลังแต่งงานเจ้ าสาวชาวเหมียวจะ
ไม่ย้ายไปอยูบ่ ้ านเจ้ าบ่าว โดยเฉพาะที่เมืองเฉียนซียงั คงรักษาขนบธรรมเนียมแบบดังเดิ
้ มนี ้อยู่ ใน
บางท้ องที่ยงั นิยมขนบธรรมเนียมการแต่งงานแบบ “สองครอบครัวแลกเจ้ าสาว” หรื อ “การ
แต่งงานกับทังพี
้ ่สาวน้ องสาว” กันอยู่
ด้ านศาสนาความเชื่อและเทศกาลสําคัญ ชาวเหมียวนับถือผีและวิญญาณของหมื่นล้ าน
สรรพสิง่ บูชาวิญญาณบรรพบุรุษ นับถือธรรมชาติ เชื่อว่าทุกสรรพสิง่ มีวิญญาณแรงกล้ าที่มิอาจ
ล่วงเกินได้ ชาวเหมียวจะอธิษฐานอ้ อนวอนขอพร รักษาโรค ขอบุตร ขอโชคลาภ การคุ้มครอง และ
ปกปั กรักษาจากเทพทังมวล
้
การทําพิธีบชู าเทพเจ้ าต้ องมีหมอผีประจําเผ่าทําหน้ าที่เป็ นสื่อกลาง
ระหว่างมนุษย์กบั เทพเจ้ า พิธีกรรมบูชาเทพเจ้ า ผีและวิญญาณบรรพบุรุษ ซึง่ ถือเป็ นพิธีที่ยงิ่ ใหญ่
และศักดิส์ ทิ ธิ์ พิธีไหว้ ผี พิธีไล่ผี พิธีกินวัว พิธีกินหมู พิธีกินผี พิธีล้มวัว เป็ นต้ น ล้ วนเป็ นพิธีที่
ยิ่งใหญ่สาํ คัญของชาวเหมียว นอกจากนี ้สิง่ ของตามธรรมชาติ เช่น ต้ นไม้ ก้ อนหินรูปร่างแปลก
ประหลาด หรื อที่มีขนาดใหญ่โต หรื อสิง่ ที่มนุษย์สร้ างขึ ้นเช่น บ่อนํ ้า เก้ าอี ้ ล้ วนต้ องบูชาวิญญา
ของสิง่ เหล่านี ้ทังสิ
้ ้น สิง่ ของที่ใช้ บชู า ได้ แก่ อาหาร และเครื่ องดื่มต่างๆ เช่น เหล้ า เนื ้อ ไก่ เป็ ด
ปลา ข้ าวเหนียว เป็ นต้ น หลังจากการเผยแผ่ศาสนาคริสต์เข้ ามา มีชาวเหมียวบางส่วนหันมานับ
ถือพระเยซู
เทศกาลสําคัญของชาวเหมียวมีมากมาย ชาวเหมียวในแต่ละท้ องที่มีเทศกาลแตกต่างกัน
ไปบ้ าง ชาวเหมียวที่เฉียนตง เฉียนหนาน กว่างซี เฉลิมฉลองวันปี ใหม่เหมียวในวันที่ 1 เดือน 11
ตรงกับวันกระต่ายและวันวัวตามปฏิทินเหมียว มีกิจกรรมรื่ นเริงมากมาย เช่น แข่งม้ า ล่อวัว
ระบําเพลงขลุย่ นํ ้าเต้ า ระบํากลอง และการเยี่ยมเยือนเพื่อนบ้ าน ส่วนชาวเหมียวที่เมืองกุ้ยหยา
จะมารวมตัวกันที่บริ เวณใกล้ นํ ้าพุใจกลางเมืองกุ้ยหยางในทุกๆ วันที่ 8 เดือน 4 เพื่อจัดงานรื่นเริ ง
เต้ นรํ า พบปะสังสรรค์ เพื่อรํ าลึกถึงวีรบุรุษในตํานานที่ชื่อ “ย่าหนู”่ (亚努 Yànǔ) นอกจากนี ้ยังมี
เทศกาลสําคัญที่ชาวเหมียวทัว่ ทุกพื ้นที่จดั งานรื่ นเริ งถ้ วนหน้ า เช่น เทศกาลเรื อมังกร เทศกาล
ภูเขาดอกไม้ (ต้ นเดือน 5 ) เทศกาลกินอาหารใหม่ (เดือน 6 เดือน 7 หลังการเก็บเกี่ยวข้ าวใหม่)
นอกจากนี ้ยังมีเทศกาลที่รับอิทธิพลมาจากชาวฮัน่ เช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลเชงเม้ ง เป็ นต้ น
ชาวเหมียวที่ยนู นานยังมีเทศกาลสําคัญที่สบื ทอดกันมาจนปั จจุบนั คือเทศกาลเหยียบดอกไม้ ถือ
เป็ นเทศกาลรื่นเริงที่สําคัญของชาวเหมียว จัดขึ ้นอย่างยิง่ ใหญ่ทกุ ๆปี
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35. 仫佬族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าม่ ูหล่ าว Mulam ethnic minority group

รป
ู 44

รป
ู 45

ถิ่นที่อย่ ู
ชาวมูห่ ล่าวเป็ นชนเผ่าชาวเขาของจีนที่มีจํานวนประชากรไม่มากนัก เรี ยกตัวเองว่า “หลิง”
(伶 Línɡ) บ้ างเรี ยกว่า “จิ่น” (谨 Jǐn) ชาวจ้ วงเรี ยกชนกลุม่ นี ้ว่า “ปู้จิ่น” (布谨 Bùjǐn) ชาว
ฮัน่ เรี ยกชื่อชนกลุม่ นี ้ว่า “หมูหลาว” (姆 佬 M ǔ l ǎ o) หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน
เรี ยกชื่อชนกลุม่ น้ อยกลุม่ นี ้อย่างเป็ นทางการว่าชนเผ่ามูห่ ล่าว
ประชากรชาวมู-่ หล่าวส่วนใหญ่
อาศัยอยูบ่ ริ เวณอําเภอปกครองตนเองเผ่ามูห่ ล่าวในเมืองหลัวเฉิง (罗 城 Lu ó ch é n ɡ) ของ
มณฑลกว่างซี(广西 Guǎnɡxī) นอกจากนี ้ยังมีกระจัดกระจายอยูต่ ามตําบลอื่นๆ เช่น ซินเฉิง
(忻城 Xīnchénɡ) อี๋ซาน(宜山 Yíshān) หลิว่ เฉิง(柳城 Liǔchénɡ) ตูอาน(都安 Dū’ān)หวน
เจียง(环江 Huánjiānɡ) เหอฉือ(河池 Héchí) เป็ นต้ น ซึง่ อาศัยอยูป่ ะปนกับชนกลุม่ น้ อยเผ่าอื่น
ได้ แก่ จ้ วง(壮 Zhuànɡ) ฮัน่ (汉 Hàn) เหยา(瑶 Yáo) เหมียว (苗 Miáo) ต้ ง (侗 Dònɡ) เหมา
หนาน(毛南 Máonán) และสุย่ (水 Shuǐ)
จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่ามูห่ ล่าว มี
จํานวนประชากรทังสิ
้ ้น 207,352 คน
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ภาษา
ชาวมูห่ ล่าวพูดภาษามูห่ ล่าว ซึง่ เป็ นภาษาที่มีความใกล้ ชิดกับภาษาเหมาหนาน (毛难语
่ (水语 Shuǐyǔ) ปั จจุบนั ชาวมูห่ ล่าวส่วน
Máonányǔ) ภาษาต้ ง(侗语 Dònɡyǔ) และภาษาสุย
ใหญ่ร้ ูภาษาจีนและใช้ อกั ษรจีน
ประวัตศิ าสตร์
ชาวมูห่ ล่าวมีววิ ฒ
ั นาการมาจากชาวชนเผ่าในอดีตชื่อว่า ชาวเหลียว (僚人 Liáo rén)
ในบทประพันธ์ของฉางฉวี (常璩 Chánɡ Qú) ในสมัยจิ ้น (晋 Jìn) เรื่ อง “บันทึกจีนภาคใต้ และ
ภาคกลาง” กล่าวถึงชาวเหลียวว่า “ชาวเหลียวดํารงชีวิตและตังถิ
้ ่นฐานอยูบ่ ริ เวณตอนใต้ ของ
เทือกเขาหยวินหลิง่ (云 岭 Y ú nl ǐ n ɡ) ซึง่ อยูใ่ นบริเวณที่ราบสูงหยวินกุ้ย (云 贵 Y ú n ɡ u ì)”
หลังจากยุคราชวงศ์ถงั และซ่งเป็ นต้ นมา
เอกสารประวัตศิ าสตร์ ล้วนมีกล่าวถึงชาวเหลียว (僚
Liáo) หรื อชาวหลิง(伶 Línɡ) ในบันทึกราชวงศ์ชิงมีกล่าวถึงชาวเหลียวและชาวหลิงว่า “ชาวหลิง
มีอีกชื่อว่าชาวเหลียว ชื่อเรี ยกพื ้นเมืองว่าหมูหล่าว (姆 佬 M ǔ l ǎ o)” นักวิชาการมีความเห็นว่า
ชาวมูห่ ล่าวแยกตัวออกมาจากชาวหลิงและชาวเหลียว จากนันหลอมรวมและก่
้
อตัวกันเป็ นชนเผ่า
ใหม่ในสมัยราชวงศ์ซง่
จากบันทึกทางประวัตศิ าสตร์ การจัดการปกครองของจักรพรรดิราชวงศ์ซง่ มีการก่อตัง้
เมืองหลินต้ ง(琳洞 Líndònɡ) กุ้ยโจว (桂州 Guìzhōu) รวมเข้ าเป็ นตําบลหลัวเฉิง (罗城 Luó
chénɡ) จัดอยูใ่ นเขตการปกครองของเขตลี่หรง(隶融 Lìrónɡ) ต่อมาจัดอยูใ่ นเขตการปกครอง
ของจังหวัดชิ่งหย่วน(庆远 Qìnɡyuǎn) ชาวมูห่ ล่าวในปลายสมัยหยวนและต้ นสมัยหมิงตังถิ
้ ่น
ฐานอยูท่ ี่บริเวณตําบลหลัวเฉิง (罗城 Luóchénɡ) ประชาชนอยูภ่ ายใต้ อํานาจการปกครองของ
ราชสํานักหมิง ต้ องส่งเครื่ องบรรณาการและภาษี เป็ นพืชธัญญาหารให้ แก่ราชสํานักทุกปี ในสมัย
ราชวงศ์ชิงได้ จดั การปกครองในเขตที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานของชาวมูห่ ล่าว โดยก่อตังชุ
้ มชนเป็ น “หลี”่ (里 lǐ)
ภายใต้ หลี่แบ่งเป็ นหมูบ่ ้ านย่อยๆ ที่ประกอบด้ วยประชากรสิบกว่าหลังคาเรื อน เรี ยกว่า “ตง” (冬
dōnɡ) ในแต่ละตง มีหวั หน้ าที่เลือกโดยสมาชิกในหมูบ
่ ้ าน ทําหน้ าที่เป็ นผู้ใหญ่บ้าน มีหน้ าที่เก็บ
รวบรวมภาษีสง่ ให้ ทางการ ด้ วยความที่ชาวมูห่ ล่าวที่เป็ นเครื อญาติกนั จะตังบ้
้ านเรื อนอยูใ่ กล้ ชิด
กัน ดังนัน้ การปกครองที่ยอ่ ยลงไปจาก “ตง” ก็คือ “ฝั ง” (房 fánɡ) ซึง่ ก็หมายถึงสมาชิกในแต่ละ
ครัวเรื อนนัน่ เอง หลังจากปี 1933 ตามการปกครองของกว๋อหมินตัง่ แบ่งการปกครองเป็ นเขต
ตําบล หมูบ่ ้ าน หัวหน้ าในแต่ละส่วนเป็ นสมาชิกคณะกรรมการปกครองส่วนท้ องถิ่น ใน
ขณะเดียวกันก็มีหน้ าที่รับผิดชอบเป็ นครูใหญ่โรงเรี ยนประถมศึกษาในชุมชนของตนด้ วย เพื่อทํา
หน้ าที่เป็ นฝ่ ายปกครองของอํานาจกว๋อหมินตัง่
ผู้ที่จะรับหน้ าที่ตามการจัดการปกครอง
ของกว๋อหมินตัง่ นี ้ก็มาจากพื ้นฐานเดิมของหัวหน้ า หลี่ ตง และฝั งของชาวมูห่ ล่าวเดิมนัน่ เอง การ
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ต่อต้ านการปกครองแบบราชสํานัก การปกครองแบบศักดินา การต่อต้ านกองทัพญี่ปนล้
ุ่ วนได้ รับ
พลังอันเข้ มแข็งจากชาวมูห่ ล่าว จนสามารถก่อตังเป็
้ นประเทศจีนมาจนปั จจุบนั
้ ่อ
ด้ านสังคม ในอดีตชาวมูห่ ล่าวใช้ ชื่อเผ่าเป็ นนามสกุล ต่อมาได้ รับอิทธิพลในเรื่ องการตังชื
และนามสกุลจากชาวฮัน่ ชาวมูห่ ล่าวเริ่มใช้ แซ่อย่างชาวฮัน่ ยุคใกล้ ปัจจุบนั (近代Jìndài) แซ่
ของชาวมูห่ ล่าวมี หลัว (罗Luó) อิ๋น (银Yín) อู๋ (吴Wú) เซี่ย (谢Xiè) พาน (潘Pān) เหลียง (梁
Liánɡ) โจว(周Zhōu) เหวย(韦Wéi) จาง(张Zhānɡ) หวง(黄Huánɡ) หลวี่(吕Lǚ) เปา (包Bāo)
ถาน (覃Tán) เป็ นต้ น สายตระกูลใหญ่ของชาวมูห่ ล่าวคือสายตระกูลหลัว อิ๋น อู๋ และเซี่ย
ที่ตงชุ
ั ้ มชนของชาวมูห่ ล่าวอยูท่ ่ามกลางธรรมชาติ โอบล้ อมด้ วยหุบเขา และสายนํ ้า ควา
อุดมสมบูรณ์ของริ มฝั่ งนํ ้าเป็ นทรัพย์ในดินที่ชาวมูห่ ล่าวเก็บเกี่ยวสร้ างผลผลิตการเกษตรหล่อเลี ้ย
ชุมชนชาวมูห่ ล่าวมาตลอด พืชหลักที่ชาวมูห่ ล่าวปลูกก็คือข้ าวเจ้ า ข้ าวโพด ถัว่ ลิสง ถัว่ เหลือง มัน
งา พืชนํ ้ามัน ชาวมูห่ ล่าวรู้จกั ใช้ เครื่ องมือเกษตรที่ทําด้ วยเหล็กมาตังแต่
้ สมัยหมิงแล้ ว ปริมาณกา
ผลิต เทคโนโลยีการเกษตรเทียบเท่ากับชาวฮัน่ และจ้ วงซึง่ เป็ นกลุม่ ชนที่มีความเจริญมากในยุคนัน้
งานหัตถกรรมของชาวมูห่ ล่าวก็มีพฒ
ั นาการลํ ้าหน้ า ดังบันทึกราชวงศ์ชิงที่กล่าวถึงชาวมูห่ ล่าวว่า
้ ่ยม” งานหัตถกรรมด้ านการเผา หลอมเหล็ก และการเผาเครื่ อง
“เป็ นกลุม่ ชนที่มีฝีมือผลิตมีดชันเยี
กระเบื ้องของชาวมูห่ ล่าวก็มีวิวฒ
ั นาการมานับร้ อยปี ในสมัยหมิงชาวมูห่ ล่าวผลิตขวานเหล็กใช้ เอง
ได้ แล้ ว นอกจากนี ้ยังมีงานหัตถกรรมทํากระปุก เครื่ องปั น้ ดินเผาที่ทําจากทรายที่มีชื่อเสียงอีกด้ วย
ด้ วยเหตุที่บริ เวณที่อยูอ่ าศัยของชาวมูห่ ล่าวอุดมสมบูรณ์ไปด้ วยแร่ธาตุตา่ งๆ เช่น ถ่าน
หิน ก๊ าซธรรมชาติ ขนาดที่ได้ ชื่อว่า “เมืองแห่งถ่านหิน” ด้ วยเหตุนี ้ ชาวมูห่ ล่าวเริ่มจากการเก็บ
ในสมัย
ถ่านหินตามธรรมชาติ พัฒนาจนเป็ นอุตสาหกรรมเหมืองแร่ถ่านหินในปั จจุบนั
ราชวงศ์หมิงและชิงก็มีบนั ทึกเกี่ยวกับการเก็บแร่ถ่านหินของชาวมูห่ ล่าวไว้ วา่ “คนมูห่ ล่าวเก็บแร่
ดํารงชีวิต ขุดดินทําเตา เผากระอบทราย” ในยุคหมินกว๋อ การทําอุตสาหกรรมเก็บแร่ถ่านหินของ
ชาวมูห่ ล่าวขยายปริ มาณและพื ้นที่กว้ างใหญ่ขึ ้น เหมืองแร่กว่า 31 แห่งในยุคนันต้
้ องจ้ างการ
แรงงานจํานวนมาก ชาวมูห่ ล่าวเกือบทังชนเผ่
้
ารับจ้ างเป็ นกรรมกรในเหมืองแร่ นอกจากการทํา
เหมืองแร่ถ่านหินแล้ ว ยังมีการก่อตังโรงงานอุ
้
ตสาหกรรมขึ ้นมากมายในชุมชนชาวมูห่ ล่าว เช่น
โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานผลิตปุ๋ยเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ โรงงานยา โรงงานผลิตเครื่ องจักร
อุตสาหกรรม โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้ าง โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป เป็ นต้ น งานด้ านการจราจร
พัฒนาเจริ ญก้ าวหน้ า ทําให้ คณ
ุ ภาพชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวมูห่ ล่าวดีขึ ้นมาโดยตลอด

ศิลปวัฒนธรรม

119
ด้ านศิลปวัฒนธรรม ชาวมูห่ ล่าวรักการร้ องเพลงเป็ นชีวิตจิตใจ
บทเพลงชาวเขาของ
ชาวมูห่ ล่าวเป็ นเครื่ องมือถ่ายทอดวิถีชีวิตอารมณ์ความรู้สกึ ตลอดจนวัฒนธรรมประจําเผ่าได้ เป็ น
อย่างดี เพลงของชาวมูห่ ล่าวมีหลายแบบ เช่น “การโต้ เพลง ”เป็ นบทเพลงทํานองสันๆ
้ ที่หนุม่
สาวใช้ ร้องโต้ ตอบ เกี ้ยวพาราสีกนั ในการรื่ นเริงต่างๆ ลักษณะคําร้ องมีแบบเพลงสีว่ รรคกับเพลงหก
วรรค ในแต่ละวรรคบังคับคําเจ็ดคํา คําสุดท้ ายของแต่ละวรรคสัมผัสคล้ องจองกัน “เพลงตับ
โบราณ” คือบทเพลงขนาดยาวที่ประกอบด้ วยเพลงเล็กๆเป็ นสิบๆเพลงร้ องต่อกันเป็ นตับ ใช้
บรรยายเรื่ องราว นิทาน ตํานาน เทพนิยายของชนเผ่าและยังใช้ ประกอบการระบําอีกด้ วย
นอกจากนี ้มี “เพลงลมปาก” เป็ นเพลงประเภทร้ องโต้ ตอบกัน เนื ้อหาเสียดสีประชดประชัน เนื ้อ
เพลงใช้ วิธีด้นสด ถ้ อยคําเป็ นภาษาพื ้นบ้ าน บางครัง้ ถึงขันไม่
้ สภุ าพหรื อหยาบโลนก็มี เป็ นเพลงที่
ใช้ ร้องเพื่อสร้ างอารมณ์ตลกขบขัน และบรรยากาศที่เร้ าใจได้ เป็ นอย่างดี
กวีชาวมูห่ ล่าวที่มีชื่อเสียงเช่น เปายวี่ถาง (包玉堂 Bāo Yùtánɡ) กวีผ้ ซู งึ่ รักษาและสืบ
ทอดขนบวิธีการแต่งบทกลอนและเพลงของเผ่ามูห่ ล่าว บทประพันธ์ที่มีชื่อเสียง เช่น เรื่ อง《凤凰
山下百花开》Fènɡ huánɡ shānxià bǎihuā kāi “ ร้ อยบุปผาบานเชิงภูพานพญาหงส์”
เรื่ อง《歌唱我的民族》Gēchànɡ wǒ de mínZú “ขับลําเพลงเผ่าข้ า” เรื่ อง《在天河两
岸》Zài tiānhé liǎnɡ àn “สองฝั่ งฟ้านทีสวรรค์” เรื่ อง《清清的泉水》Qīnɡ qīnɡ de
quán shuǐ “นํ ้าพุพราวใส”เป็ นต้ น
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
บ้ านเรื อนของชาวมูห่ ล่าวสร้ างด้ วยกําแพงดิน หลังคามุงกระเบื ้อง ภายในบ้ านมีเตาเผาใช้
ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิง อาหารหลักของชาวมูห่ ล่าวคือข้ าวเจ้ า ข้ าวโพด มัน มีข้อห้ ามรับประทาน
้ อดีตมาจนถึงสมัยชิง
เนื ้อแมวและเนื ้องู เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายนิยมสีเขียวหรื อสีนํ ้าเงินเข้ ม ตังแต่
หญิงชาวมูห่ ล่าวนิยมสวมผ้ าถุง แต่ปัจจุบนั นิยมสวมกางเกงขากว้ าง เสื ้อผ่าอกติดกระดุม ประดับ
ร่างกายด้ วยตุ้มหู กําไล แหวน ชายสวมเสื ้อผ่าอกติดกระดุมอย่างชาวฮัน่ สวมกางเกงขากว้ าง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
ในอดีตการแต่งงานของชายหญิงชาวมูห่ ล่าวล้ วนจัดการโดยญาติผ้ ใู หญ่ทงสองฝ่
ั้
าย หรื อ
หากรักใคร่ชอบพอกันเองต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ใหญ่ทงสองฝ่
ั้
ายจึงจะแต่งงานกันได้ หนุม่
สาวชาวมูห่ ล่าวแต่งงานตังแต่
้ อายุยงั น้ อย หลังแต่งงานฝ่ ายหญิงยังคงอาศัยอยูบ่ ้ านพ่อแม่ตนเอง
ต่อเมื่อคลอดบุตรคนแรกแล้ วจึงจะสามารถย้ ายเข้ าไปอยูท่ ี่บ้านฝ่ ายชายได้ พิธีการแต่งงานจัด
อย่างใหญ่โต ครึกครื น้ และเอิกเริ ก สามารถแต่งงานข้ ามเผ่ากับชาวฮัน่ หรื อชาวจ้ วงได้
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พิธีศพของชาวมูห่ ล่าวจัดอย่างยิ่งใหญ่ การฝั งศพยึดถือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ “เฟิ งสุย่ ”อย่าง
เคร่งครัด
เทศกาลมีมากมาย เทศกาลสําคัญมี เทศกาลจ้ าวโผหวาง (婆王节 Pówánɡ jié) เป็ น
เทศกาลบูชาเทพเจ้ าประจําหมูบ่ ้ าน จัดขึ ้นวันที่ 3 เดือนมีนาคม เทศกาลวัว (牛节 Niújié) เป็ น
เทศกาลบูชาเทพวัว ปล่อยให้ ววั ได้ พกั ผ่อน จัดขึ ้นในวันที่ 8 เดือนเมษายน นอกจากนี ้ยังมีเทศกาล
ที่ได้ รับวัฒนธรรมมาจากชาวฮัน่ เช่น เทศกาลตวนอู่ (端午节 Duānwǔ jié) เทศกาลสําคัญ
ได้ แก่ เทศกาลคนหนุ่มสาว (后生节 Hòushēnɡ jié) เป็ นเทศกาลที่หนุ่มสาวจะได้ มีโอกาสมา
พบกัน ในวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม นอกจากนี ้มีเทศกาลทําบุญข้ าว จัดปี ละครัง้ หรื อสองปี สามปี
ครัง้ จัดในวันสุดท้ ายของการเก็บเกี่ยว กิจกรรมที่สําคัญมีการบูชาด้ วยเนื ้อหมู แกะ และมีกิจกรรม
รื่ นเริงอีกหลายอย่าง เช่น การแสดงอุปรากร เชิดสิงโต ร้ องเพลงภูเขา
ด้ านศาสนาความเชื่อ ชาวมูห่ ล่าวนับถือผี และวิญญาณของสรรพสิง่ มาแต่บรรพบุรุษ
ต่อมาบางส่วนนับถือศาสนาพุทธ และศาสนาเต๋า เทพเจ้ าที่ชาวมูห่ ล่าวนับถือมีมากมาย แบ่งเป็ น
กลุม่ ใหญ่ๆ ได้ แก่ เทพนอกบ้ านกับเทพในบ้ าน แต่ปัจจุบนั ชาวมูห่ ล่าวที่ยงั คงนับถือตามแบบ
บรรพบุรุษมีจํานวนไม่มากแล้ ว
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36. 纳西族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าน่ าซี Naxi ethnic minority

รป
ู 46

รป
ู 47

ถิ่นที่อย่ ู
ชาวเผ่าน่าซีมีถิ่นที่อยูใ่ นหมูบ่ ้ านหย่งหนิง (永宁 Yǒnɡnínɡ) เต๋อชิน (德钦 Déqīn) หย่ง
เซิง่ (永胜 Yǒnɡshènɡ) เฮ่อชิ่ง (鹤庆 Hèqìnɡ) เจี ้ยนชวน (剑川 Jiànchuān) หลานผิง (兰
坪 Lánpínɡ) ในอําเภอเหวยซี (维西 Wéixī) จงเตี ้ยน(中甸 Zhōnɡdiàn) ซึง่ เป็ นอําเภอ
ปกครองตนเองเผ่าน่าซี (纳西族自治县 Nàxī Zú zìzhìxiàn) ในเมืองลีเ่ จียง ของมณฑล
ยูนนาน นอกจากนี ้ในอําเภอเหยียนหยวน(盐源 Yányuán) เหยียนเปี ยน(盐边 Yánbiān) มูห่ ลี่
(木里 Mùlǐ) ของมณฑลเสฉวนและในอําเภอหมางคัง (茫康 Mánɡ kānɡ ) ของทิเบตก็มีชาว
เผ่าน่าซีอาศัยอยู่ จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าน่าซี
มีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น 308,839 คน
ภาษา
ภาษาของชาวน่าซี คือ ภาษาน่าซี จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาทิเบต-พม่า
แขนงภาษาอี๋ ในอดีตชาวน่าซีมีอกั ษรภาพสื่อความหมายเรี ยกว่า “อักษรตงปา” (东巴文 Dōnɡ
ั ษรแบบแทนเสียงเรี ยกว่า “เกอปา” (哥巴文 Gēbā wén) แต่ใช้ ไม่แพร่หลาย
bā wén) และมีอก
จนสูญหายไปในที่สดุ ปั จจุบนั ชาวน่าซีใช้ ภาษาเขียนที่ประดิษฐ์ ขึ ้นจากอักษรลาตินในปี 1957
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ประวัตศิ าสตร์
จากบันทึกทางประวัตศิ าสตร์ บรรพบุรุษของชาวน่าซีมีความใกล้ ชิดทางชาติพนั ธุ์กบั ชน
กลุม่ น้ อยกลุม่ หนึง่ ที่มีชื่อเรี ยกในสมัยฮัน่ ว่า “เหมาหนิวอี๋” (牦 牛 夷 M á oni ú y í) ชื่อในสมัยจิ ้
นเรี ยกชื่อว่า “หมัวซาอี๋” (摩沙夷 Móshāyí) ในสมัยถังเรี ยกว่า“หมัวเซียหมาน” (磨些蛮 Móxiē
่ ชนที่ตา่ งกัน แต่เป็ นชื่อเรี ยกกลุม่ ชนเดียวกันในยุค
m á n) ชื่อที่แตกต่างกันนี ้ไม่ได้ หมายถึงกลุม
สมัยและสถานที่ที่แตกต่างกันเท่านัน้
ในช่วงต้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 3 หมูบ่ ้ านเยว่หลวี่ (越膂 Yuèlǚ) ได้ รับการยกระดับให้ เป็ น
ตําบล ปั จจุบนั คือพื ้นที่เมืองเหยียนหยวน(盐源 Yányuán) ของมณฑลเสฉวน ซึง่ มีหลักฐานว่ามี
ชาว “หมัวซาอี๋” อาศัยอยูแ่ ล้ ว ในช่วงปลายศตวรรษที่ 8 ในบริเวณลุม่ นํ ้าจินซา (金沙Jīnshā)
ของเมืองลี่เจียง(丽江 Lìjiānɡ) และบริเวณลุม่ นํ ้าหย่าหลง (雅砻 Yǎlónɡ) ของเมืองเยียน
้ ่นฐานอยูแ่ ล้ วเช่นเดียวกัน ในระยะหลาย
หยวน(盐源Yányuán) ก็มีชาว “หมัวเซียหมาน” ตังถิ
ร้ อยปี นับจากยุคสามก๊ กถึงต้ นสมัยถัง ชาวน่าซีที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยูบ่ ริเวณลุม่ นํ ้าหย่าหลงอพยพไปทา
ตะวันตกและทางใต้
ส่วนชาวหมัวเซียหมานที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยูท่ ี่ลมุ่ นํ ้าจินซาเริ่มพัฒนากระจา
เผ่าพันธุ์ และตังรกรากเป็
้
นหลักแหล่งแน่นอน เหตุจากการขยายเผ่าพันธุ์มากขึ ้น พื ้นที่ทํากินและ
อาณาเขตของชนเผ่าก็ต้องการขยายให้ กว้ างใหญ่ออกไป ในสมัยถังนี ้เองมีชาวหมัวเซียบางกลุม่
อพยพข้ ามแม่นํ ้าจินซาลงไปทางตอนใต้ เข้ าสูบ่ ริเวณฝั่ งตะวันออกของทะเลสาบเอ๋อร์ ห่าย (洱海
Ĕrhǎi) ก่อตังเมื
้ องใหม่ชื่อว่า “เยว่ซี่เจ้ า” (越析诏 Yuèxī zhào) หรื อเรี ยกอีกชื่อว่า “หมัวเซีย
เจ้ า” (磨些诏 Móxiē zhào) มีสถานภาพเป็ นหนึง่ ในหกเมืองของเขตเอ๋อร์ ห่าย ต่อมาชนชาติถู่
ฟาน (吐蕃 Tǔfān) เรื องอํานาจ ขยายอาณาเขตออกไปทางตะวันออกและใต้ เพื่อป้องกันการ
รุกรานของถู่ฟาน ราชสํานักถังจึงยกฐานะเมืองเหมิงเส่อ (蒙 舍 M é n ɡ sh ě) เป็ นเมืองศูนย์กลาง
อํานาจปกครองเมืองในเขตเอ๋อร์ ห่ายทังหก
้
และสถาปนาให้ เป็ นอาณาจักรที่ยงิ่ ใหญ่ชื่อว่า
“อาณาจักรน่านเจ้ า”(南诏Nán zhào) และยิ่งใหญ่พอที่จะต่อต้ านอํานาจและกําลังของถู่ฟาน ได้
อย่างเข้ มแข็ง บริเวณที่เป็ นเมืองลีเ่ จียงและหย่งหนิงในปั จจุบนั เป็ นดินแดนที่อาณาจักรน่านเจ้ า
และถู่ฟานแย่งชิงกันครอบครอง
ซึง่ ในอดีตบริเวณแห่งนี ้เคยตกอยูใ่ นการปกครองของทังสอง
้
อาณาจักรสลับกันไปมา
คริ สต์ศกั ราช 1253 มองโกลแย่งชิงและครอบครองเมืองต้ าหลี่ได้ สําเร็ จ มีอาณาเขตรวม
ไปถึงเขตตะวันออกของเมืองลี่เจียง แคว้ นมองโกลได้ สง่ ขุนนางชื่อ ม่ายเหลียง(麦良 Màiliánɡ)
มาปกครองดูแลดินแดนใหม่แห่งนี ้ จนกระทัง่ ปี 1276 มีการสร้ างถนนลี่เจียง และก่อตังกองกํ
้
าลัง
ทหารประจําจังหวัดลี่เจียง และสถาปนาลูกหลานของม่ายเหลียงเป็ นข้ าราชการปกครองดูแล
้ เป็ นผู้ดแู ลเรื่อง
จนถึงต้ นราชวงศ์หมิง หัวหน้ าเผ่าน่าซี ชื่อ มูเ่ ต๋อ (木得 Mùdé) ได้ รับการแต่งตังให้
ที่ดนิ ทํากินของราษฎรในบริ เวณจังหวัดลี่เจียงและบริเวณใกล้ เคียง ในยุคนี ้จังหวัดลี่เจียงเริ่มมี
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อาณาเขตที่แน่นอนและเป็ นปึ กแผ่น ต่อมาในปี 1723 ตรงกับสมัยราชวงศ์ชิง จักรพรรดิยงเจิ ้งมี
นโยบายรวบรวมที่ดนิ เป็ นกรรมสิทธิ์ของรัฐ ระบบการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ในจังหวัดลี่เจียง
ได้ ปฏิรูปเป็ นไปตามนโยบายของราชสํานัก
ด้ านระบบสังคมและเศรษฐกิจ ในสมัยถัง ชาวน่าซีที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยูบ่ ริ เวณเมืองลี่เจียงมี
การพัฒนาขึ ้นเป็ นรูปเป็ นร่างแล้ ว การปศุสตั ว์เป็ นอาชีพหลักของชาวน่าซี ต่อมานับตังแต่
้ ศตวรรษ
ที่ 10 ถึงศตวรรษที่ 13 ชาวน่าซีเริ่ มทําการเกษตร ผลิตผลทางการเกษตรมีปริ มาณนําหน้ าการปศุ
สัตว์ที่เคยทํามาแต่ก่อนมาก งานด้ านหัตถกรรมก็เริ่มมีการพัฒนาขึ ้น ในสมัยหยวนยังมีบนั ทึกถึง
บริเวณเมืองลีเ่ จียงว่า “ชาวนานับหมื่น ที่ดนิ ดาษดื่นอุดม ราษฎรสมบูรณ์พนู สุข” ถึงกลางสมัยห
มิง ระบบสังคมของชาวน่าซีเข้ าสูร่ ะบบเจ้ าศักดินา ปลายสมัยหมิงสังคมน่าซีได้ รับอิทธิพลของ
ระบบสังคมจากชุมชนรอบข้ าง เกิดมีการซื ้อขายที่ดนิ เช่าที่ดนิ กันขึ ้น สังคมชาวน่าซีจงึ เปลีย่ นไปสู่
ระบบการถือครองผูกขาดในกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ถึงศตวรรษที่ 20 ระบบเศรษฐกิจในสังคมน่าซีแม้ จะ
เข้ าสูร่ ะบบสังคมศักดินา แต่การพัฒนาของแต่ละท้ องที่แตกต่างกัน เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้ พื ้นที่
บริ เวณลี่เจียง(丽江 Lìjiānɡ) เมืองเหวยซีตอนใต้ (维西 Wéixī) และหย่งเซิง่ (永胜 Yǒnɡshè
nɡ) เข้ าสูร่ ะบบเศรษกิจแบบทุนนิยม ส่วนตําบลจงสวิน (中旬 Zhōnɡxún) จินเจียง (金江 Jī
njiānɡ) ซานป้า(三坝 Sānbà) เหวยซีตอนเหนือ ตําบลหนิงล่าง (宁蒗 Nínɡlànɡ) หย่งหนิง (
永宁 Yǒnɡnínɡ) เหยียนหยวน (盐源 Yányuán) ยังคงเป็ นสังคมแบบเจ้ าศักดินาอยู่
การเกษตรเป็ นอาชีพหลักที่หล่อเลี ้ยงชีวิตของชาวน่าซีมาแต่อดีตจนปั จจุบนั
พืชหลักที่
ชาวน่าซีปลูกได้ แก่ ข้ าวเจ้ า ข้ าวโพด มันฝรั่ง ข้ าวสาลี สําลี งา ถัว่ ต่างๆ ส่วนชาวน่าซีในบริเวณ
ลุม่ นํ ้าจินซามีชื่อเสียงในด้ านอาชีพการทําป่ าไม้ ชาวน่าซีท่ีอาศัยอยูบ่ ริเวณหุบเขามังกรหยก (玉
龙山 Yùlónɡ shān ) ปลูกพืชหลากหลายชนิด ทังพื
้ ชปลูกและพืชป่ า จนได้ รับขนานนามว่า
“ดินแดนแห่งคลังพฤกษชาติ” ปริมาณการผลิตสูงเทียบเท่ากับชาวฮัน่ และชาวป๋ าย (白族 Bái
Zú) แต่การทําการเกษตรของชาวน่าซีมใิ ช่ทําในที่ดน
ิ ของตน เจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดนิ มีเพียง 10
% เท่านัน้ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องเช่าที่ดนิ ทํากิน ค่าเช่าสูงลิบลิว่ เกินกว่า 50 – 80 % ของผลิตผล
ที่ได้ ชาวน่าซีถกู กดขี่จากเจ้ าของที่ดนิ อย่างหนัก บางท้ องที่ต้องทํางานโดยไม่ได้ รับค่าตอบแทน
เสียก่อนจึงจะได้ รับการแบ่งสรรที่ดนิ ทํากินให้ เช่า การเช่าที่นาแม้ จะเก็บค่าเช่าจากผลผลิตที่ได้
แต่ก่อนที่จะเช่าชาวนาต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเป็ นค่ากินเปล่าจํานวนสูง ชีวิตชาวน่าซีลาํ บากยากแค้ น
อย่างหนัก
หลังสงครามญี่ปนุ่ ถนนหนทางระหว่างจีนกับพม่าถูกตัดขาด จีนจึงหันไปทําการค้ ากับ
อินเดีย และทิเบต เมืองลี่เจียงจึงกลายเป็ นศูนย์กลางการขนส่งและการค้ าระหว่างอินเดีย ทิเบต
และจีน เศรษฐกิจในเมืองลี่เจียงเปลีย่ นแปลงขนานใหญ่ มีการลงทุนทําการค้ าขนาดใหญ่ใน
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เมืองลี่เจียง ชาวน่าซีเองก็เริ่มหันมาทําการค้ าด้ วยเช่นกัน สินค้ าหัตถกรรม เครื่ องเงิน เครื่ องโลหะ
หนังสัตว์ ผ้ าทอ ผ้ าปั ก กระดาษ ที่เกิดจากฝี มือของชาวน่าซีผลิตออกมารองรับตลาดกระจาย
ออกไปทังในและต่
้
างประเทศ
หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน รัฐบาลจีนเข้ าสูก่ ารปกครองแบบสังคมนิยม และ
สนับสนุนให้ ชนกลุม่ น้ อยมีสทิ ธิในการปกครองตนเอง ในปี 1961 รัฐบาลได้ ก่อตังอํ
้ าเภอปกครอง
ตนเองเผ่าน่าซีขึ ้นที่เมืองลี่เจียง (丽江纳西族自治县 Lìjiānɡ Nàxī Zú zìzhìxiàn)
ระยะเวลากว่า 40 ปี ชาวน่าซีได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางปฏิรูปสภาพชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่
ดีขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั
ชาวน่าซีมีสทิ ธิดาํ รงตําแหน่งสําคัญทางราชการเหมือนอย่างชาวจีนทัว่ ไป
ปั จจุบนั ข้ าราชการในอําเภอปกครองตนเองเผ่าน่าซีที่เมืองลี่เจียงกว่า 80% เป็ นชาวน่าซี มีการ
พัฒนาระบบชลประทาน ส่งนํ ้าสูท่ กุ หย่อมหญ้ า ชาวน่าซีเริ่มทําการเกษตรแผนใหม่ ส่งผลให
ผลผลิตการเกษตรมีการพัฒนาและเพิ่มปริมาณสูงขึ ้นมาก อุตสาหกรรมป่ าไม้ อาชีพเสริมต่างๆ
พัฒนาขึ ้นตามมาเป็ นลําดับ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานเหมืองแร่ถ่านหิน โรงงานผลิต
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ปุ๋ยเคมี โรงงานกระดาษ ปูน ทอผ้ า เคมีภณ
ั ฑ์ การผลิตยาเกิดขึ ้นมากมาย
นอกจากนี ้ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม เช่น การเย็บรองเท้ าหนังสัตว์ เครื่ องหนัง เครื่ องเงิน เครื่ องไม้ การ
กลัน่ เหล้ า ก็เป็ นงานที่สร้ างรายได้ อย่างงามให้ กบั ชุมชนชาวน่าซี ในสมัยก่อนการจราจรไม่
สะดวก ชาวน่าซีใช้ ม้า ลา เป็ นพาหนะในการส่งสินค้ า แต่ปัจจุบนั ตําบลและอําเภอใหญ่น้อยใน
เมืองลี่เจียงกว่า 70% มีทางหลวงสร้ างไปถึง ตามหมูบ่ ้ านทุกพื ้นที่มีการตัดถนนเส้ นใหม่เชื่อมกับ
ทางหลวง นําความเจริ ญเข้ าสูช่ มุ ชนชาวน่าซีอย่างทัว่ ถึง การพัฒนาการศึกษาเป็ นเรื่ องที่ชาวน่า
ซีให้ สําคัญ มีการก่อตังโรงเรี
้
ยนประถม มัธยมขึ ้นหลายแห่ง เฉพาะที่เมืองลีเ่ จียงมีโรงเรี ยนมัธยม
กว่า 40 แห่ง ด้ านสุขภาพอนามัยก็มีการสร้ างโรงพยาบาล สถานีอนามัยเพื่อดูแลรักษาด้ าน
สุขภาพและการเจ็บป่ วย ในสมัยก่อนชาวน่าซีเสียชีวิตด้ วยโรคระบาดเป็ นจํานวนไม่น้อย แต่
ปั จจุบนั โรคระบาดต่างๆหมดไป สุขภาพและสภาพชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวน่าซีอยูด่ ีมีสขุ กันถ้ วน
หน้ า
ศิลปวัฒนธรรม
ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ชาวน่าซีมีประวัตคิ วามเป็ นมาที่ยาวนาน บรรพบุรุษของชาวน่าซี
สัง่ สมอารยธรรมหลากหลาย งดงามและมีเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นคืออักษรภาพของชาวน่าซี ซึง่
เป็ นอักษรที่เริ่มปรากฏขึ ้นเมื่อพันกว่าปี มาแล้ ว ในยุคเริ่มแรก อักษรภาพของชาวน่าซีสร้ างขึ ้นเพื่อ
ใช้ บนั ทึกคัมภีร์ของศาสนาตงปา(东 巴 教 D ō n ɡ b ā ji à o) ซึง่ เป็ นศาสนาที่ชาวน่าซีนบั ถือ
จึงเรี ยกอักษรภาพนี ้ว่าอักษรตงปา (东巴文 Dōnɡbā wén) ต่อมาในต้ นศตวรรษที่ 13 ชาวน่าซี
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ประดิษฐ์ อกั ษรขึ ้นใหม่เป็ นอักษรแทนเสียงเรี ยกว่าอักษรเกอปา (哥 巴 文 G ē b ā w é n) ดังนัน้
คัมภีร์ที่ชื่อ คัมภีร์ตงปา 《东巴经》Dōnɡbā jīnɡ จึงถือได้ วา่ เป็ นตัวแทนทางวัฒนธรรมที่
สามารถใช้ สืบค้ นและศึกษาเรื่ องราวประวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อของชาว
น่าซีได้ เป็ นอย่างดี
ในสมัยหมิง ขุนนางสกุลมู่ (木氏Mù shì) ซึง่ เป็ นชาวน่าซี พยายามศึกษาและเผยแพร่
วัฒนธรรมที่ทนั สมัยของชาวฮัน่ ให้ กบั ชาวน่าซี ขุนนางสกุลมูไ่ ด้ ประพันธ์กลอนขึ ้นมากมาย เช่น
กลอนชื่อ《雪山始音》Xuěshān shǐyīn “ปฐมสําเนียงแห่งภูเขาหิมะ” ของมูก่ ง(木公 Mù
Gōnɡ) กลอนชื่อ《玉水清音》Yùshuǐ qīnɡyīn “ธารหยกสําเนียงริ น” ของมูช
่ ิง (木青 Mù
Qīnɡ) กลอนชื่อ 《云过淡墨》 Yúnɡuò dànmò “เมฆผ่านหมึกจาง” ของมูเ่ จิง (木增 Mù
Zēnɡ) ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นบทกวีชิ ้นเอกในสมัยหมิง ต่อมาในสมัยชิง มีบทกวีที่สาํ คัญ เช่น
บทกวีชื่อ《雪楼诗钞》Xuělóu shīchāo “ใบโคลงในหอหิมะ” ของ หม่าจือหลง ( 马之龙
Mǎ Zhīlónɡ) บทกวีชื่อ《铁砚堂诗集》Tiěyàntánɡ shījí “ชุมนุมกลอนโถงถาดหมึก”
ของซางอิ ้งโต้ ว (桑映斗 Sānɡ Yìnɡdòu) นับเป็ นบทกวีที่สะท้ อนวัฒนธรรมฮัน่ ที่แทรกซึมและ
แพร่กระจายเข้ าสูว่ ฒ
ั นธรรมน่าซีที่เด่นชัด
ตํานานการสร้ างโลก ชื่อ《创世纪》Chuànɡ shìjì เป็ นเรื่ องราวที่เล่าสืบต่อกันมา
ของชาวน่าซี สะท้ อนถึงการเบิกฟ้าฝ่ าดิน และชัยชนะของชาวน่าซี ยังสะท้ อนถึงความจงรักภักดี
ของหนุม่ สาวชาวน่าซีที่มีตอ่ กัน และมีตอ่ ชนเผ่า ชาวน่าซีชํานาญด้ านการร้ องรํ าทําเพลง ไม่วา่
จะเป็ นในการทํางาน งานเทศกาลรื่ นเริง เสียงเพลงไม่เคยขาดหายไปจากชุมชนน่าซีเลย เพลงที่
ร้ องติดปากและเป็ นเอกลักษณ์ของชาวน่าซีได้ แก่ เพลง เว่ยม่ายต๋า (喂麦达 Wèimàidá) โอ้ เร่อ
เร่อ (哦热热 Ò rèrè) อาลี่ลี่ (阿丽丽 Ā lìlì) เป็ นเพลงประจําเผ่าที่สืบทอดกันมาแต่
โบราณ การร้ องเพลงจะร้ องประกอบเครื่องดนตรี ได้ แก่ ขลุย่ พิณเป่ า ขลุย่ นํ ้าเต้ า ท่วงทํานองเพล
ก็แช่มช้ อย งดงาม เพลงที่ขึ ้นชื่อและเป็ นที่ร้ ูจกั ทัว่ ไป คือ เพลงชื่อ《白沙细乐》Báishā xìyu
è “เพลงพรายทรายขาว” และ เพลงชื่อ《丽江古乐》Lìjiānɡ ɡǔyuè “เพลงเก่าลี่เจียง”
สถาปั ตยกรรมของชาวน่าซีปรากฏให้ เห็นในรูปของสิง่ ก่อสร้ างทางศาสนา ที่สําคัญและ
เป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นคือ วังต้ าป่ าวจี (大宝积宫 Dàbǎo jīɡōnɡ “วังผลึกมณี”) ตําหนักหลิว
หลี (琉璃殿 Liúlí diàn “ตําหนักกระเบื ้อง” ) ตําหนักต้ าติ ้ง (大定阁 Dàdìnɡɡé “ตําหนัก
มหาพํานัก”) หออูเ่ ฟิ่ ง (五凤楼 Wǔfènɡlóu “หอเบญจพญาหงส์”) สถาปั ตยกรรมลํ ้าค่าเหล่านี
อยูท่ ี่เมืองป๋ ายซา(白沙 Báishā) จังหวัดลีเ่ จียง นอกจากนี ้ยังมีวงั ต้ าเจวี๋ย (大觉宫 Dàjuéɡōnɡ
“วังมหาอุรารมณ์”) ที่เมืองซูเ่ หอ(束河 Shùhé) ล้ วนเป็ นสถาปั ตกรรมที่สร้ างขึ ้นในสมัยหมิง เป็ น
สถาปั ตยกรรมที่รวมเอกลักษณ์ของสามชนเผ่า คือ ฮัน่ ทิเบต และน่าซี เข้ าด้ วยกันอย่างกลมกลืน
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ภาพวาดฝาผนังศิลปะน่าซีสะท้ อนถึงการรับวัฒนธรรมจากชาวฮัน่ และทิเบต โดยใช้ ภมู ิปัญญาอัน
ชาญฉลาดผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมของตนเองได้ อย่างลงตัว
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
ด้ านสังคมชาวน่าซี สามีเป็ นหัวหน้ าครอบครัว สถานภาพของผู้หญิงในสังคมน่าซีตํ่าต้ อ
จนแทบจะไม่มีสทิ ธิใดๆในสังคมเลย หน้ าที่หลักของชายชาวน่าซีคอื สืบทอดอารยธรรมของชน
้ มของชาวน่าซีนบั เพศ
เผ่า อันได้ แก่ ดนตรี หมากรุก วาดภาพ และอักษรเท่านัน้ วัฒนธรรมดังเดิ
หญิงเป็ นศูนย์กลางของครอบครัว การนับญาติและลําดับญาตินบั จากฝ่ ายหญิงเป็ นหลัก ลูกที่
เกิดมาอาศัยอยูก่ บั แม่ ภาระหน้ าที่ทกุ อย่างทังการหาเลี
้
้ยงครอบครัว การปกครองดูแลคนใน
้
หลังแต่งงานฝ่ าย
ครอบครัว การจัดการเรื่ องการบ้ านการเรื อน เป็ นภาระของฝ่ ายหญิงทังหมด
หญิงไม่ย้ายเข้ าบ้ านฝ่ ายชาย สามีภรรยาหลังแต่งงานยังคงอาศัยอยูท่ ี่บ้านพ่อแม่ตามปกติ ตก
กลางคืนฝ่ ายชายจะไปนอนที่บ้านฝ่ ายหญิง พอรุ่งเช้ าก็กลับบ้ านเดิมของตน เมื่อมีลกู ก็ถือว่าเป็ น
ลูกของฝ่ ายหญิง ซึง่ ฝ่ ายหญิงมีภาระที่ต้องเลี ้ยงดู ฝ่ ายชายไม่มีหน้ าที่และไม่จําเป็ นต้ องเลี ้ยงดู
อาจถึงขันไม่
้ มีความเกี่ยวข้ องใดๆก็ได้
เมื่อลูกโตขึ ้นจึงจะตามหาพ่อของตนด้ วยตัวเอง
ความสัมพันธ์ของคูส่ ามีภรรยาหากไม่พอใจสามารถเลิกรากันไปได้ โดยไม่มีภาระผูกพัน แต่หาก
ดําเนินความสัมพันธ์กนั จนถึงวัยกลางคน
ก็จะถือว่าเป็ นสามีภรรยากันอย่างแท้ จริ งไม่
เปลี่ยนแปลง และสามารถออกมาก่อตังครอบครั
้
วของตน หรื อไม่ฝ่ายชายก็จะย้ ายเข้ าไปอยูบ่ ้ าน
ฝ่ ายหญิง หรื อฝ่ ายหญิงย้ ายไปอยูบ่ ้ านฝ่ ายชาย หากฝ่ ายหญิงไปอยูบ่ ้ านฝ่ ายชายลูกที่เกิดมาจะ
นับญาติกบั สายตระกูลฝ่ ายชาย หากฝ่ ายชายเข้ าไปอยูบ่ ้ านฝ่ ายหญิงลูกที่เกิดมาก็จะนับญาติกบั
สายตระกูลฝ่ ายหญิง นอกจากนี ้ยังมีธรรมเนียมการแต่งงานแบบพี่สาวน้ องสาวมีสามีคนเดียวกัน
หรื อพี่ชายน้ องชายมีภรรยาคนเดียวกัน เมื่อสังคมภายนอกเปลี่ยนไป ความเจริญของวัฒนธรรม
สมัยใหม่เข้ าถึง วัฒนธรรมการแต่งงานของชาวน่าซีจงึ เริ่มเปลี่ยนไป มีการรับเอาตามแบบสังคม
สมัยใหม่ที่เป็ นแบบสามีภรรยาเดียว
การแต่งกายของชาวน่าซีโดยรวมแล้ วคล้ ายคลึงกับชาวฮัน่ หญิงชาวน่าซีสวมเสื ้อแบบจีน
เอวกว้ าง แขนใหญ่ และสวมเสื ้อกัก๊ ทับด้ านนอก สวมกางเกงขายาวไว้ ด้านใน แล้ วคลุมทับด้ าน
นอกด้ วยกระโปรงจีบรอบ คลุมไหล่ด้วยหนังแกะผืนใหญ่ ปั กลายเจ็ดดาว พระอาทิตย์และ
พระจันทร์ แสดงถึงความมุมานะอดทน

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
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พิธีศพของชาวน่าซีสมัยก่อนกระทําโดยการเผา หลังจากสมัยชิงเป็ นต้ นมาเริ่มทําโดยการ
ฝั ง
ด้ านศาสนาความเชื่อและเทศกาลสําคัญ ชาวน่าซีนบั ถือศาสนาตงปามาแต่โบราณ ซึง่
เป็ นศาสนาที่นบั ถือเทพเจ้ ามากมาย ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติล้วนเป็ นเทพที่ชาวน่าซีเคารพ
นับถือ ไม่วา่ จะเป็ น ดิน ฟ้า ลม ฝน เขา นํ ้า ไฟ ไม้ เป็ นต้ น นักบวชที่ทําหน้ าที่เป็ นสื่อกลางระหว่า
มนุษย์กบั เทพเรี ยกว่า “ตงปา” ในทุกๆ กิจกรรมหรื อเทศกาลสําคัญ เช่น แต่งงาน งานศพ เทศกาล
สําคัญ การรักษาโรค ล้ วนต้ องเชิญนักบวชตงปามาสวดมนต์ จนถึงสมัยหมิง ศาสนาลามะเผยแผ่
เข้ าสูล่ ี่เจียง ชาวน่าซีบางส่วนหันมานับถือศาสนาลามะ หลังจากนันศาสนาเต๋
้
า และศาสนาคริสต์
ก็เผยแผ่เข้ ามา แต่ชาวน่าซีนบั ถือไม่มากเท่าใดนัก
เทศกาลสําคัญมี เทศกาลเฉลิมฉลองการเกษตร จัดในเดือนขึ ้นปี ใหม่ เทศกาลวัดหลง
หวาง (龙王庙 Lónɡwánɡ miào “วัดพญามังกร”) เป็ นเทศกาลการนําสินค้ ามาแลกเปลี่ยนกัน
จัดในเดือนสามของทุกปี
เทศกาลชุมนุมม้ าลา จัดในเดือนเจ็ด และเทศกาลคบเพลิงไฟ
นอกจากนี ้ยังมีเทศกาลที่รับวัฒนธรรมมาจากชาวฮัน่ เช่น เทศกาลตวนอู่ เทศกาลเชงเม้ ง
เทศกาลไหว้ พระจันทร์ เป็ นต้ น
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37. 怒族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าน่ ู Nu ethnic minority group

รป
ู 48

รป
ู 49

ถิ่นที่อย่ ู
ชาวเผ่านู่สว่ นใหญ่มีถิ่นฐานอยูใ่ น 3 อําเภอของมณฑลยูนนานได้ แก่ ปี เ้ จียง (碧江 Bì
jiānɡ) ฝูก้ง(福贡 Fúɡònɡ) ก้ งซาน (贡山 Gònɡshān) นอกจากนี ้ยังมีสว่ นน้ อยกระจายอยูใ่ น
อีก 2 อําเภอ คือ หลานผิง(兰坪 Lánpínɡ) และ เหวยซี(维西 Wéixī) จากการสํารวจจํานวน
ประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่านู่ มีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น 28,759 คน
ภาษา
พูดภาษานู่ จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาทิเบต-พม่า ภาษานู่ในแต่ละท้ องที่มี
สําเนียงแตกต่างกันมาก ผู้คนที่อาศัยอยูต่ า่ งอําเภอกัน ไม่สามารถใช้ ภาษานูท่ ี่ตา่ งสําเนียงกัน
สื่อสารกันเข้ าใจได้ ไม่มีภาษาอักษร ส่วนใหญ่ใช้ อกั ษรจีน
ประวัตศิ าสตร์
ชาวนู่มีชื่อเรี ยกหลายชื่อแตกต่างไปตามสถานที่และผู้เรียก
ชาวนู่ที่เมืองปี เ้ จียงเรี ยก
ตัวเองว่า นู่ซู (怒苏 Nùsū) ชาวนูท่ ี่เมืองฝูก้งเรี ยกตัวเองว่าซื่ออานู่ (誓阿怒 Shì’ānù) ส่วน
ที่เมืองก้ งซานเรี ยกตัวเองว่าอาหลง (阿龙 Ālónɡ) เป็ นชนเผ่าเก่าแก่ที่อาศัยติดแผ่นดินสองฝั่ ง
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แม่นํ ้านู่และแม่นํ ้าหลานชางมาแต่โบราณกา ล เป็ นกลุม่ ชนที่มีพฒ
ั นาการมาจากชนเผ่าหลูลหู่ ม
้ มในสมัยถังที่อาศัยอยูบ่ ริเวณที่เป็ นเมืองฝูก้ง และเมือง
(庐鹿蛮 Lúlù mán) ซึง่ เป็ นชนเผ่าดังเดิ
ก้ งซานของมณฑลยูนนานในปั จจุบนั แต่ชาวนู่ที่อาศัยอยูใ่ นต่างพื ้นที่กนั ยังคงเรี ยกตัวเองเป็ น
ภาษาชนเผ่าแตกต่างกันไปตามแต่ละท้ องที่ เริ่มตังแต่
้ ศตวรรษที่ 8 ชุมชนชาวนูต่ กอยูใ่ นอํานาจ
การปกครองของอาณาจักรน่านเจ้ าและต้ าหลี่ ต่อมาในสมัยหยวนและหมิงตกอยูใ่ นการปกครอง
ของเจ้ าเมืองสกุลมูแ่ ห่งเผ่าน่าซีของเมืองลี่เจียง นับจากศตวรรษที่ 17 เป็ นต้ นมายังเคยตกเป็ นชน
เผ่าในการปกครองของชนเผ่าว้ า เผ่าทิเบตและเผ่าป๋ าย นอกจากนี ้ชนเผ่าลี่ซทู ่ีมีอํานาจแข็งแกร่ง
กว่าก็เคยรุกรานและครอบครองที่ดนิ ทํากินของชาวนู่ รวมทังกวาดต้
้
อนชาวนู่ไปเป็ นทาสอีกด้ วย
หลังยุคปลดปล่อย ในปี 1913 มีการก่อตังศู
้ นย์กลางชาวนู่ขึ ้นที่ชมุ ชนอิ๋งผาน (营盘 Yínɡpán)
้
้นอีกสามแห่ง คือ ศาลาการ
ตําบลหลานผิง(兰坪 Lánpínɡ) ต่อมาก็ได้ ก่อตังศาลาการปกครองขึ
ปกครองชางผูถ่ง(菖蒲桶 Chānɡpútǒnɡ คือเมืองก้ งซานในปั จจุบนั ) เมืองซ่างพ่า(上帕 Shànɡ
pà คือเมืองฝูก้งในปั จจุบน
ั ) เมืองจือจื่อหลัว (知子罗 Zhīzǐluó คือเมืองปี เ้ จียงในปั จจุบนั )
ต่อมาในปี 1933 รัฐบาลกว๋อหมินตัง่ สถาปนาศาลาการปกครองทังสามขึ
้
้นเป็ นเมืองก้ งซาน ฝูก้ง
และเมืองปี เ้ จียงมาจนปั จจุบนั
ด้ านเศรษฐกิจสังคม ชาวนูด่ ํารงชีพด้ วยการเกษตรมาแต่โบราณ จนถึงสมัยชิงชาวนู่เริ่ ม
เรี ยนรู้การเพาะปลูก และเริ่ มปลูกพืชจําพวกข้ าวและผักต่างๆ แต่อาหารจําพวกเนื ้อยังคงได้ มา
จากการล่าสัตว์ป่า งานหัตถกรรมพัฒนาขึ ้นเป็ นรูปเป็ นร่าง ในยุคนันชาวนู
้
่นําของป่ าที่ได้ จากการ
ล่าและเก็บจากป่ าโดยเฉพาะว่านหวงเหลียน (黄连 Huánɡlián) มาแลกเปลี่ยนสินค้ าจําพวก
เกลือ และอาหารอื่นๆ กับชนต่างเผ่า หลังปี 1929 ทางการเมืองปี เ้ จียง และเมืองฝูก้งเริ่ มกําหนด
ช่วงเวลาการเปิ ดตลาด เริ่มใช้ เงินตราที่ทําจากโลหะและกระดาษ ชาวนู่จงึ เริ่มหันมาเปิ ดแผงทํา
การค้ าขายสินค้ าตามฤดูกาล ในยุคนี ้สิง่ ของเครื่ องใช้ ชาวนู่ยงั เป็ นแบบที่ใช้ มาแต่โบราณ เช่น
ขวานหิน มีดหิน แสดงให้ เห็นว่าชาวนู่มีพฒ
ั นาการมาตังแต่
้ มนุษย์ยคุ หิน นอกจากนี ้ยังมีเครื่ องมือ
การเกษตรที่ทําจากไม้ อีกมากมาย เช่น จอบไม้ เสียมไม้ จนถึงศตวรรษที่ 16 – 17 เริ่มมีการใช้
เครื่ องมือที่ทําจากเหล็กบ้ างแล้ ว แต่บางส่วนยังคงใช้ เครื่ องไม้ เครื่ องมือแบบเดิมอยู่ เครื่ องมือ
เหล็กที่เริ่ มมีใช้ นนได้
ั ้ รับอิทธิพลมาจากชาวน่าซีและชาวทิเบต
การเกษตรกรรมของชาวนูท่ ี่เมืองปี เ้ จียงยังล้ าหลังจากชาวนูท่ ี่เมืองฝูก้งและก้ งซานมาก
ชาวนู่ในสมัยก่อนยังคงทํานาแบบเผาไร่เลื่อนลอย ทําให้ ผลผลิตที่ได้ มีจํานวนน้ อยมาก แต่ที่เมือง
ก้ งซานและฝูก้งมีดนิ อุดมสมบูรณ์กว่าเมืองปี เ้ จียง การคมนาคมก็ดีกว่า ดังนันการทํ
้
าการเกษตรจึง
พัฒนาไปมากกว่าเมืองปี เ้ จียง จากการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจที่แตกต่างกันนี ้เอง ส่งผลให้ ชาวนูใ่ น
ทังสามเมื
้
องมีระบบสังคมแตกต่างกัน ชาวนูท่ ี่เมืองฝูก้งมีเศรษฐกิจดีกว่าเมืองอื่นๆ ราษฎรยังคงมี
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ที่ดนิ ทํากินสาธารณะร่วมกันอยู่ ส่วนชาวนู่ที่เมืองก้ งซานได้ รับอิทธิพลและความเจริ ญจากชาว
น่าซีและทิเบต ระบบเศรษฐกิจสังคมจึงพัฒนารุดหน้ าไปมากกว่า ที่ดนิ ในบริเวณที่เป็ นป่ าเป็ น
สมบัตสิ าธารณะ ทุกคนมีสทิ ธิในการใช้ ที่ดนิ ร่วมกัน ส่วนที่ดนิ ที่ประชาชนหักร้ างถางพงเพื่อทํามา
หากินด้ วยตนเองถือเป็ นสมบัตขิ องครอบครัวนัน้ ๆ สามารถสืบทอดต่อกันได้ ผลผลิตที่มีมากพอ
และเหลือจากการบริ โภคในครอบครัว ชาวนู่ก็เริ่มจะนํามาเป็ นสินค้ าเพื่อมาแลกเปลี่ยนกับชุมชน
ภายนอก เกิดการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนสินค้ าขึ ้น ในขณะนันมี
้ การจ้ างแรงงานเกิดขึ ้น
ค่าจ้ างมีทงเป็
ั ้ นสิง่ ของและเงิน ในขณะเดียวกันเริ่มมีระบบการจํานองที่ดนิ การมัดจํา และการ
ใช้ ทาสเกิดขึ ้น
ก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ชาวนูท่ ี่อาศัยอยูบ่ ริเวณเมืองหลานผิง(兰坪 Lán
่ าํ บลเหวยซี มีสภาพชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละ
pínɡ) ถูเอ๋อ (菟峨 Tú’é) และส่วนหนึง่ ที่อาศัยอยูต
ปริมาณการผลิตเทียบเท่ากับชนเผ่าในบริเวณเดียวกัน ได้ แก่ ชาวฮัน่ ชาวป๋ าย และชาวน่าซี และ
เริ่ มเข้ าสูร่ ะบบสังคมแบบศักดินา
หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ชาวนู่ได้ รับการปลดปล่อยจากการเป็ นทาส และหลุดพ้ น
จากความยากลําบาก รัฐมีนโยบายส่งเสริ มสนับสนุนให้ ชนเผ่ากลุม่ น้ อยมีสทิ ธิและอํานาจในการ
ปกครองตนเอง โดยในเดือนสิงหาคม ปี 1954 รัฐบาลได้ ก่อตังบริ
้ เวณปกครองตนเองชาวลี่ซทู ี่แม่นํ ้
ั ้ ่นฐานของชาวนู่ ต่อมาในปี
นู่ มีอาณาเขตครอบคลุมเมืองปี เ้ จียง ฝูก้งและก้ งซาน ซึง่ เป็ นพื ้นที่ตงถิ
1957 ได้ รับการยกระดับเป็ นเขตปกครองตนเอง ก่อนหน้ านันในปี
้
1956 รัฐบาลได้ ก่อตังอํ
้ าเภอ
ปกครองตนเองเผ่านู่และเผ่าตรุงขึ ้นที่เมืองก้ งซาน(贡山独龙族怒族自治县 Gònɡ shān Dúl
ónɡ Zú Nù Zú zìzhìxiàn) รัฐบาลกลางสนับสนุนการพัฒนาในชุมชนชาวนู่ และนําพา
ประเทศเข้ าสูร่ ะบบการปกครองแบบสังคมนิยม ระยะเวลากว่า 50 ปี มานี ้ชุมชนชาวนูพ่ ฒ
ั นาไป
อย่างไม่หยุดยัง้ คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ ้นเป็ นลําดับเรื่ อยมา ในสมัยก่อนชาวนู่ไม่ร้ ูจกั แม้
แต่ปัจจุบนั พัฒนาไปถึงการก่อตังโรงงานผลิ
้
ต
การทําตะปูเหล็กเล็กๆเป็ นเครื่ องมือเครื่ องใช้
อุปกรณ์การเกษตร เฉพาะบริ เวณลุม่ นํ ้านู่มีการก่อตังโรงงานเหมื
้
องแร่ขึ ้นกว่าสิบแห่ง มีการพัฒน
ระบบชลประทานและการทํานาแบบขันบั
้ นได ปริ มาณผลผลิตเพิ่มขึ ้นมหาศาล พื ้นที่อาศัยชาวนู่
้
รัฐบาลได้ ดําเนินการสร้ างถนนหนทาง
อยูใ่ นหุบเขาห่างไกล หนทางถูกปิ ดกันจากโลกภายนอก
และทางหลวงเส้ นหลักเชื่อมต่อเข้ าไปถึงในชุมชน แม่นํ ้าที่เคยเป็ นเขตแดนกันขวางก็
้
มีการสร้ า
สะพานแขวนเพื่อเชื่อมต่อชีวติ และการไปมาหาสูข่ องผู้คนทังสองฝั
้
่ ง นอกจากนี ้ระบบการศึกษา
รัฐบาลได้ ก่อตังโรงเรี
้
ยนประถมขึ ้นในทุก
และสาธารณสุขก็ได้ รับการพัฒนาขึ ้นเช่นเดียวกัน
หมูบ่ ้ านชุมชนชาวนู่ ในทุกๆตําบลมีโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ในสมัยก่อนชาวนู่ต้องทนทุกข์
ทรมานและเสียชีวิตด้ วยโรคระบาดที่ไม่มีหนทางรักษา แต่ปัจจุบนั การสาธารณสุขขยายความ
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เจริญเข้ าถึงชุมชน ชาวนู่มีสขุ ภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีความเป็ นอยูอ่ ย่างผาสุกอย่าง
ถ้ วนหน้ า
ศิลปวัฒนธรรม
จากการสืบทอดชาติพนั ธุ์ของตนมาเป็ นเวลานาน ปั ญญาชนชาวนู่ได้ รังสรรค์วฒ
ั นธรรมที่
เป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นและงดงามมากมาย ในปี 1957 พบภาพเขียนสีบนฝาผนังถํ ้าและหน้ าผา
ภาพเขียนสีผนังถํ ้าพบที่ถํ ้าในเมืองปี เ้ จียง 7 ภาพ ภาพที่พบมีความสมบูรณ์สามารถแยกแยะ
ความหมายได้ อย่างชัดเจน มี ภาพพระอาทิตย์ ปลา นก วัว และม้ า เป็ นต้ น สีที่ใช้ เป็ นสีแดงที่ได้
จากเปลือกไม้ ธรรมชาติ ลักษณะลายเส้ นเป็ นภาพง่ายๆ ไม่ซบั ซ้ อน จากการวิเคราะห์ของนัก
โบราณคดีลงความเห็นว่า ภาพเขียนสีกลุม่ นี ้เป็ นศิลปะการวาดภาพเขียนสีฝาผนังตังแต่
้ ยคุ ก่อน
ประวัตศิ าสตร์ นับเป็ นสมบัตอิ นั ลํ ้าค่าทางโบราณคดีของจีนชิ ้นสําคัญชิ ้นหนึง่
บทเพลงและกลอนของชาวนู่เป็ นลักษณะเพลงด้ นสด สามารถถ่ายทอดจินตนาการ และ
สะท้ อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชนเผ่าได้ อย่างเด่นชัด
บทเพลงมีการกําหนดรูปแบบและ
ท่วงทํานองที่แน่นอนชัดเจน เนื ้อหากว้ างแต่ลกึ ซึ ้ง ขับร้ องประกอบดนตรี ที่บรรเลงด้ วยเครื่ องดนตรี
หลายชนิด ได้ แก่ ผีพา ขลุย่ พิณปากและขลุย่ นํ ้าเต้ า บทเพลงที่เป็ นที่ร้ ูจกั กันดีได้ แก่ เพลงชื่อ
《祭猎神调》Jì lièshén diào “เพลงบูชาเทพแห่งพราน” เพลงชื่อ《瘟神歌》Wēn
shén ɡē “เพลงบูชาเทพเจ้ ากาฬโรค” เป็ นเพลงที่สะท้ อนวิถีการดํารงชีวิตและความเชื่อของชาวนู่
นอกจากนี ้ยังมีเพลงที่สะท้ อนถึงพิธีกรรมและขนบธรรมเนียมของชนเผ่า เช่น เพลงชื่อ《 婚 礼
歌 》 H ū nl ǐ ɡ ē “เพลงแต่งงาน” ตํานานพื ้นบ้ านที่เล่าสืบต่อกันมาก็สะท้ อนถึงความคิดและ
จินตนาการของชาวนู่ได้ เป็ นอย่างดี เช่น ตํานานเรื่ อง《大力士阿洪》Dàlìshì Ā hónɡ “อา
หงวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่” นิทานพื ้นบ้ านที่สะท้ อนวิถีชีวิตของชาวนูท่ ี่มีความผูกพันกับธรรมชาติ เช่น
นิทานเรื่ อง 《瞎子求医》Xiāzi qiúyī “คนตาบอดหาหมอ” นิทานเรื่ อง《神仙草》Shén
xi ā n c ǎ o “หญ้ าเทวดา” เป็ นต้ น งานด้ านวรรณกรรมเหล่านี ้แสดงให้ เห็นถึงความงดงามทาง
จิตใจ ความรักความผูกพัน และความเคารพในธรรมชาติของชาวนู่ เหตุเพราะชาวนู่มีวถิ ีชีวิตอยู่
กับธรรมชาติ ดํารงชีพด้ วยการพึง่ พาอาศัยธรรมชาติมาโดยตลอดนัน่ เอง
คีตกวีพื ้นบ้ านสร้ างสรรค์บทเพลงที่แสดงออกถึงความบริสทุ ธิ์ของผู้คนแห่งขุนเขา เสียง
ดนตรี ที่ไพเราะและจังหวะที่กระชันกระชั
้
บ เชื ้อเชิญผู้คนให้ ออกมาเต้ นรํ า เริงระบํากันอย่าง
สนุกสนานรื่ นเริง ท่าทางการร่ายรํ าและระบําของชาวนูล่ ้ วนผูกพันกับธรรมชาติอย่างแยกไม่ออก
เช่น ระบําวานร ระบําไก่ ระบําวิหคเหิร ระบําพญานก ล้ วนเป็ นระบําที่เลียนแบบกิริยาท่าทาง
ของสัตว์ที่ชาวนู่พบเห็นในธรรมชาติที่รายรอบนัน่ เอง นอกจากนี ้ยังมีระบําที่มีที่มาจากวิถีการดํารง
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ชีพ เช่น ระบํากระทะ ระบําซักผ้ า ระบําเก็บเกี่ยว ระบําเกี่ยวข้ าว เป็ นต้ น ในงานรื่ นเริ งหรื องาน
พิธีสําคัญต่างๆ ชาวนู่จะร้ องรํ าทําเพลง เต้ นระบํารํ าฟ้อนเพื่อแสดงออกถึงความรื่นรมย์ยนิ ดี และ
้
การเฉลิมฉลองอวยพร บทเพลงที่ขบั ร้ องและการเริงระบํา แสดงออกถึงช่วงชีวิตและขันตอนการ
ดําเนินชีวิตของผู้คนได้ อย่างชัดเจนและน่าทึง่ ตัวอย่างเช่น เพลงที่ร้องในพิธีแต่งงาน จะ
ประกอบด้ วย เพลง《创世》Chuànɡshì “สร้ างโลก” เพลง《谈情》Tánqínɡ “พลอดรัก”
เพลง《牧羊》Mùyánɡ “เลี ้ยงแกะ” เพลง《剪毛》Jiǎnmáo “ตัดขน” และเพลง《迎亲》
Yínɡqīn “รับเจ้ าสาว”
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
การแต่งกายของชาวนู่ ทังหญิ
้ งและชายสวมเสื ้อผ้ าป่ าน หญิงชาวนู่สวมเสื ้อผ่าอก ยาวคลุม
ลงไปถึงข้ อเท้ า สาวๆ ชาวนู่นิยมพันผ้ าถุงรอบเอวไว้ ชนนอกอี
ั้
กชันหนึ
้ ง่ ชายผ้ าถุงปั กลายดอกไม้
หลากสีสนั ชายสวมเสื ้อผ่าอก คลุมยาวไปถึงเข่า คาดเอวด้ วยผ้ าหรื อเชือกถัก แล้ วดึงเสื ้อให้ ย้อย
ออกมาคลุมทับเข็มขัด ที่เข็มขัดประดับด้ วยมีดพร้ า สะพายธนูและย่ามใส่ลกู ธนู เครื่ องประดับมี
เครื่ องประดับศีรษะ สร้ อยและตุ้มหูที่ทําจากหินสี ผลึกหินแก้ ว มุก เปลือกหอย เครื่ องเงิน ชาย
ชาวนู่นิยมไว้ ผมยาวแล้ วโพกศีรษะด้ วยผ้ าสีขาวหรื อนํ ้าเงิน
ด้ านอาหารการกิน ชาวนู่กินข้ าวโพดและพืชเมล็ดจําพวกข้ าวสาลี ข้ าวโอ๊ ตเป็ นอาหาร
หลัก ชาวนูท่ ี่ก้งซานเรี ยนรู้วิธีการปลูกพืชจากชาวทิเบต รู้จกั การปลูกผลไม้ และข้ าวโอ๊ ตเป็ นอาหาร
อาการเนื ้อได้ แก่ จําพวกไก่ ปลา หมู แกะ วัวและยังล่าสัตว์ป่าอื่นๆ เป็ นอาหารด้ วย ชาวนู่ชอบกิน
อาหารที่ต้มจนเปื่ อย มักต้ มข้ าวรวมกับเนื ้อเคี่ยวจนเปื่ อยเข้ าด้ วยกัน นอกจากนี ้ยังนิยมดื่มเหล้ า
ทังชายและหญิ
้
ง
ที่อยูอ่ าศัยของชาวนู่สร้ างด้ วยไม้ แผ่นและไม้ ไผ่ โครงบ้ านทําด้ วยไม้ ไผ่ หลังคาและฝามุงด้ วยไม้
แผ่น ตัวบ้ านแบ่งเป็ นสองห้ องคือส่วนที่พกั อาศัยกับส่วนที่ใช้ ต้อนรับแขก ส่วนที่เป็ นครัวใช้ เตาแบบ
หินสามมุม ส่วนภายในบ้ านแบ่งเป็ นส่วนที่เป็ นที่นอน และส่วนที่ไว้ เก็บของ ไม่อนุญาตให้ คน
ภายนอกเข้ า
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
ชาวนู่แต่งงานแบบมีสามีภรรยาเดียว แต่ก็มีสว่ นน้ อยหรื อครอบครัวที่รํ่ารวย ฝ่ ายชา
สามารถมีภรรยาหลายคนได้ หลังแต่งงานแล้ วคูส่ ามีภรรยาใหม่จะสร้ างบ้ านหลังใหม่ใกล้ กบั บ้ าน
พ่อแม่ฝ่ายชาย และจะได้ รับการแบ่งมรดกจากพ่อแม่ด้วย แต่การทํามาหากินยังคงทํากินในที่ดนิ
ของพ่อแม่ ผลผลิตที่ได้ เป็ นส่วนรวมของครอบครัวใหญ่ ลูกชายคนสุดท้ องต้ องอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่
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หลังพ่อแม่เสียชีวิต สมบัตทิ กุ อย่างไม่วา่ จะเป็ นบ้ าน ที่ดนิ ทรัพย์สนิ ต่างๆ มอบให้ ลกู ชายคนเล็ก
เป็ นผู้สืบทอดมรดก การสืบสายตระกูลนับตามสายตรงเพศชาย ชาวนู่ที่ปีเ้ จียงใช้ คาํ ในชื่อพ่อเป็ น
ส่วนหนึง่ ของชื่อลูกคล้ องกันเป็ นลูกโซ่ เพื่อแสดงถึงการสืบเชื ้อสาย
การประกอบพิธีศพเดิมกระทําโดยการเผา ปั จจุบนั ใช้ วธิ ีฝัง โดยมีสสุ านฝั งศพประจําชน
เผ่า
ด้ านความเชื่อ ชาวนูย่ งั คงนับถือลัทธิดงเดิ
ั ้ มคือ การนับถือเทพเจ้ าและวิญญาณในทุก
สรรพสิง่ บูชาธรรมชาติ เชื่อในสิง่ ลี ้ลับและเคารพบูชาพ่อมดหมอผี นอกจากนี ้ มีชาวนู่บางส่วน
หันมานับถือศาสนาลามะ ศาสนาคริ สต์ และพระเยซู
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38. 普米族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าผหมี
ู ่

รป
ู 50

Pumi ethnic minority group

รป
ู 51

ถิ่นที่อย่ ู
ชนเผ่าผูหมี่ มีถิ่นฐานอยูใ่ นเขตอําเภอและเมืองต่างๆ ได้ แก่ หลานผิง(兰坪 Lánpínɡ)
ลี่เจียง(丽江 Lìjiānɡ) เหวยซี(维西 Wéixī) หย่งเซิง่ (永胜 Yǒnɡshènɡ) และเขตปกครอง
ตนเองเผ่าอี๋ (彝族 Yí Zú) อําเภอหนิงล่าง (宁蒗 Nínɡlànɡ) นอกจากนี ้ยังมีบางส่วนอาศัยอยู่
อําเภอเหยียนหยวน(盐源 Yányuán) และเขตปกครองตนเองทิเบตอําเภอมูห่ ลี่(木里 Mùlǐ) ของ
มณฑลเสฉวน จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าผูหมี่
มีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น 33,600 คน
ภาษา
ภาษาผูหมี่ จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาทิเบต-พม่า ชาวผูหมี่ที่อําเภอหนิงล่าง
เคยใช้ ภาษาเขียนของภาษาทิเบต แต่ไม่เป็ นที่นิยม ปั จจุบนั ใช้ ภาษาจีน
ประวัตศิ าสตร์
ชาวผูหมี่ในแต่ละท้ องถิ่นมีชื่อเรี ยกตัวเองต่างกัน ชาวผูหมี่ที่ลี่เจียง (丽江 Lìjiānɡ)
เหวย ซี (维西 Wéixī) หลานผิง(兰坪 Lánpínɡ) และหย่งเซิง่ (永胜 Yǒnɡshènɡ) เรี ยกตัวเอง
ว่า “ผูอ่ ิงหมี่” (普英米 Pǔyīnɡmǐ) ส่วนชาวผูหมี่ที่หนิงล่างเรี ยกตัวเองว่า “ผูร่ ื่ อหมี่” (普日米
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Pǔrìmǐ)

หรือ “เผยหมี่” (裴米 Péimǐ) ทังสามคํ
้
าเป็ นภาษาผูหมี่ มีความหมายว่า “คนขาว”
ส่วนชาวฮัน่ เรียกชาวผูหมี่ตามที่มีในบันทึกทางประวัตศิ าสตร์ ด้วยชื่อว่า “ซีฟาน” (西蕃 Xīfān)
หรื อ “ปา-จวี” ( 巴苴 Bājū)
จากบันทึกทางประวัตศิ าสตร์ มีข้อมูลเกี่ยวกับชาวผูหมี่วา่ ชาวผูหมี่เดิมเป็ นกลุม่ ชนที่ตงั ้
ถิ่นฐานอยูบ่ นที่ราบสูงทิเบต ดํารงชีวิตด้ วยการล่าสัตว์เร่ร่อนตามบริเวณเมืองต่างๆ ของมณฑล
ชิงห่าย(青海 Qīnɡhǎi) กานซู(่ 甘肃 Gānsù) และเสฉวน(四川 Sìchuān) ต่อมาอพยพจาก
บริ เวณที่หนาวเย็นลงไปตังถิ
้ ่นฐานอยูบ่ ริเวณที่ราบพื ้นดินที่มีอากาศอบอุน่ กว่า ประมาณเวลาอยู่
ในยุคก่อนคริ สต์ศตวรรษที่ 7 จากนันได้
้ ตงถิ
ั ้ ่นฐานในบริเวณที่เป็ นเขตมณฑลเสฉวนในปั จจุบนั
ได้ แก่ เมืองเยว่ซี (越西 Yuèxī) เหมี่ยนหนิง (冕宁 Miǎnnínɡ) ฮัน่ หยวน (汉源 Hànyuán)
จิ่วหลง(九龙 Jiǔlónɡ) และสือเหมียน(石棉 Shímián) ในบันทึกราชวงศ์ซง่ มีการกล่าวถึง
ชาวผูหมี่วา่ ชนชาวผูหมี่มีความสัมพันธ์กบั ชาวฮัน่ และชนกลุม่ น้ อยอื่นๆอย่างแน่นแฟ้นมาแต่อดีต
แล้ ว จนถึงสมัยราชวงศ์หยวน ในช่วงที่มองโกลรุกรานเมืองต้ าหลี่ ชาวผูหมี่เข้ าร่วมเป็ นกองกําลัง
้ ่นฐานอยูท่ ี่ในบริ เวณมณฑลยูนนาน ที่เมืองหนิงล่าง
กับกองทัพมองโกล แล้ วทยอยเข้ ามาตังถิ
ลี่เจียง เหวยซี หลานผิงและหย่งเซิง่
ในสมัยราชวงศ์หยวนชาวผูหมี่อยูใ่ นการปกครองของเขต
ลี่เจียง ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงได้ จดั ให้ ชาวผูหมี่อยูใ่ นเขตการปกครองของจังหวัดลี่เจียง และ
หย่งหนิง(永宁 Yǒnɡnínɡ) จนถึงสมัยชิงชาวผูหมี่ตกอยูใ่ นอํานาจการปกครองของหัวหน้ าเมือง
เหยียนหยวน และหัวหน้ าเผ่าของตน
ศิลปวัฒนธรรม
ด้ านศิลปวัฒนธรรม ชาวผูหมี่รักการร้ องระบําทําเพลง ในทุกๆ เทศกาล จะมีการร้ องเพลง
ยาวโต้ ตอบกัน เนื ้อหาของเพลงส่วนใหญ่เป็ นการบรรยายเรื่ องราว ตํานาน นิทานของชนเผ่า และ
ยังมีเพลงสันที
้ ่หนุ่มสาวใช้ ร้องบอกรักเกี ้ยวพาราสีกนั นอกจากนี ้ชาวผูหมี่ยงั ชอบร้ องเพลงชาวเขา
ซึง่ เป็ นวัฒนธรรมเพลงดนตรี ที่รับมาจากชาวน่าซี ชาวป๋ ายและชาวฮัน่ ชาวผูหมี่มีตํานานและ
นิทานพื ้นบ้ านมากมายที่เล่าสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ การเต้ นรํ าล้ วนสะท้ อนและได้ รับอิทธิพล
มาจากการดํารงชีวิต เช่น ระบําเก็บเกี่ยว ระบําล่าสัตว์ ระบําทอผ้ า เป็ นต้ น การเต้ นรํ ารื่ นเริงมี
จังหวะที่เร้ าใจ และมีเครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องเป่ า เช่น ขลุย่ นํ ้าเต้ า ขลุย่ ผิวเป็ นดนตรี ประกอบ
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
การแต่งกายของชาวผูหมี่ ชายสวมเสื ้อผ้ าป่ านลําตัวสัน้ สวมกางเกงขายาวและกว้ าง
สวมเสื ้อคลุมที่ตดั เย็บด้ วยผ้ าทอจากขนแกะ แล้ วคลุมไหล่ยาวถึงหลังด้ วยขนแกะสีขาวแลดูสง่า
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งามยิ่งนัก พันเท้ าด้ วยผ้ าขนแกะ คล้ องมีดที่เอว หญิงชาวผูหมี่ในแต่ละท้ องที่แต่งกายแตกต่างกัน
บ้ าง อย่างเช่นที่เมืองหย่งเซิง่ และหนิงล่างนิยมโพกศีรษะด้ วยผ้ าผืนใหญ่ สวมเสื ้อผ่าอกติดกระดุม
กระโปรงจีบรอบสีขาว คาดเอวด้ วยผ้ าย้ อมหลากสี นิยมสีแดง เขียว ฟ้าและเหลือง คลุมไหล่และ
หลังด้ วยขนแกะ
ส่วนหญิงชาวผูหมี่ที่เมืองหลานผิงและเหวยซีนิยมสวมเสื ้อผ่าอกติดกระดุม
ลําตัวสันสี
้ เขียว ฟ้าและขาว สวมเสื ้อกัก๊ ทับด้ านนอก สวมกางเกงขายาว คาดเอวด้ วยผ้ าปั กลาย
ดอกไม้ ใส่เครื่ องประดับต่างๆ เช่น ตุ้มหูเงิน กําไล สร้ อยคอ
อาหารการกินของชาวผูหมี่นิยมกินข้ าวโพดเป็ นอาหารหลัก รองลงมาได้ แก่ ข้ าวเจ้ า ข้ าว
สาลี ข้ าวโอ๊ ต เป็ นต้ น อาหารเนื ้อได้ แก่ จําพวกเนื ้อหมู เนื ้อวัว นิยมดื่มเหล้ าและชา
ที่พกั อาศัยของชาวผูหมี่สร้ างด้ วยไม้ เป็ นหลัก กําแพงบ้ านใช้ ไม้ ท่อนเรี ยงต่อกันขึ ้นไป ใช้
ไม้ แผ่นมุงหลังคา มีเสากลมสร้ างเป็ นโครงสี่มมุ ตรงกลางมีเสาหลักขนาดใหญ่ ชาวผูหมี่เรี ยกว่า
้ างเป็ น
“เสาเทียมฟ้า” เชื่อว่าเป็ นที่สงิ สถิตของเทพต่างๆ บ้ านของชาวผูหมี่สร้ างเป็ นสองชัน้ ชันล่
คอกสัตว์ชนบนเป็
ั้
นที่อยูอ่ าศัย ในส่วนบริเวณที่อยูอ่ าศัยแบ่งเป็ นส่วนทําครัวไว้ ตรงกลาง และถือ
ว่าเป็ นจุดศูนย์กลางที่สําคัญที่สดุ ของบ้ าน ก่อขึ ้นเป็ นเตาสามขา ด้ านหลังตังศาลบู
้
ชาเทพเจ้ า
ภายนอกบ้ านแขวนเขาวัว เขาแกะ ยิ่งแขวนมากยิง่ แสดงถึงความรํ่ารวยและศักดิศ์ รี ของเจ้ าขอ
บ้ าน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
ชาวผูหมี่ที่เมืองหนิงล่างและหย่งเซิงอาศัยอยูร่ วมกันเป็ นครอบครัวใหญ่ ส่วนชาวผูหมี่ที่
หลานผิงและเหวยซีอยูร่ วมกันสองถึงสามรุ่นก็จะแยกกันไปตังครอบครั
้
วใหม่ โดยลูกคนสุดท้ อง
จะต้ องย้ ายออกไป แต่ละตระกูลจะสืบทอดมรดกโดยสายเลือดสายตรงเพศชาย โดยแบ่งให้ ลกู
ทุกคนเท่าๆ กัน ให้ ความเคารพกับรุ่นที่สงู กว่าในสายตระกูล ลูกของลุงไม่วา่ จะอายุมากกว่าหรื อ
น้ อยกว่า ต้ องนับถือเป็ นพี่ชายพี่สาว มีชาวผูหมี่ที่หนิงล่างบางส่วนยังคงยึดถือธรรมเนียมการ
สืบสายสกุลสายแม่อยู่ แม่เป็ นใหญ่ในครอบครัว สืบทอดมรดกให้ กบั ลูกสาว ถือว่าเพศหญิงมี
สถานภาพทางสังคมสูงกว่าเพศชาย
การแต่งงานยึดถือการมีสามีภรรยาเดียว การเลือกคูค่ รองพ่อแม่เป็ นผู้จดั หาให้ มีการ
แต่งงานกับเครื อญาติคือพี่สาวน้ องสาวพ่อแต่งกับพี่ชายน้ องชายแม่ ชาวผูหมี่แต่งงานตังแต่
้ อายุ
ยังน้ อย หลังแต่งงานฝ่ ายหญิงไม่ย้ายไปอยูท่ ี่บ้านฝ่ ายชาย
พิธีศพของชาวผูหมี่ที่เมืองหนิงล่างกระทําโดยการเผา ที่หลานผิงและหย่งเซิง่ ทําโดยการ
ฝั ง ส่วนที่เหวยซีมีทงเผาและฝั
ั้
ง
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ชาวผูหมี่นบั ถือบูชาเทพมากมาย รวมทังบู
้ ชาวิญญาณบรรพบุรุษด้ วย การทําพิธีกรรม
ต้ องเชิญนักบวชประจําเผ่ามาทําพิธี นอกจากนี ้ยังมีชาวผูหมี่บางส่วนนับถือศาสนาลามะ และเต๋า
เทศกาลสําคัญได้ แก่ เทศกาลขึ ้นปี ใหม่ เทศกาลชิมอาหารใหม่ บางพื ้นที่รับอิทธิพลจาก
ชาวฮัน่ มีเทศกาลเชงเม้ ง เทศกาลไหว้ ขนมบะจ่าง ในเทศกาลสําคัญต่างๆ มีกิจกรรมมากมาย เช่น
แข่งม้ า ยิงเป้า ตกกลางคืนชาวผูหมี่จะแต่งตัวงดงาม รวมตัวกันเซ่นไหว้ บชู าเทพเจ้ าที่เคารพนับ
ถือ แล้ วเต้ นรํ ารอบกองไฟ ร้ องเพลงชาวเขา ดื่มเหล้ าเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนานรื่ นเริง
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42. 水族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าสุ่ย Shui ethnic minority group

รป
ู 52

รป
ู 53

ถิ่นที่อย่ ู
ชนกลุม่ น้ อยเผ่าสุย่ ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยูท่ ี่เขตปกครองตนเองเผ่าสุย่ มณฑลกุ้ยโจว และ
กระจายอยูต่ ามอําเภอต่างๆของมณฑลกุ้ยโจวเช่น ลี่โป (荔波 Lìbō) ตูซ๋ าน(独山 Dúshān)
ตูหยวิน (都匀 Dūyún) หรงเจียง(榕江 Rónɡjiānɡ) ฉงเจียง (从江 Cónɡjiānɡ) และมีสว่ น
น้ อยที่กระจัดกระจายอยูใ่ นตําบลต่างๆของมณฑลกว่างซี เช่น หรงอาน(融安 Rónɡ’ān) หนาน
ตาน(南丹 Nándān) หวนเจียง(环江 Huánjiānɡ) เหอฉือ(河池 Héchí) เป็ นต้ น จากการ
สํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าสุย่ มีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น
406,902 คน
ภาษา
ชาวสุย่ พูดภาษาสุย่ จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาภาษาจ้ วง-ต้ ง แขนงภาษาต้ งสุย่ มีภาษาอักษรเป็ นของตนเอง(ภาพต่อไป) แต่ปัจจุบนั ใช้ อกั ษรจีน
ประวัตศิ าสตร์
จากเอกสารบันทึกในสมัยโบราณ รวมไปถึงตํานานบอกเล่า ตลอดจนเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชาวสุย่ สามารถวิเคราะห์และสืบประวัตชิ าวสุย่ ได้ วา่
ชาวสุย่ สืบเชื ้อสายและแตก
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แขนงมาจากชนร้ อยเผ่าโบราณที่ชื่อ “ป่ ายเยว่” (百越 Bǎiyuè) ซึง่ มีอารยธรรมมาตังแต่
้ สมัยฉิน
ฮัน่ ในสมัยถังและซ่งมีชื่อเรี ยกเป็ นชื่อเดียวกันกับชนเผ่าที่พดู ภาษากลุม่ จ้ วงต้ ง (壮 侗 Zhu à n ɡ
Dònɡ) ว่า “เหลียว” (僚Liáo) จนถึงสมัยหมิงและชิงจึงแยกตัวเองออกมา และเรี ยกตัวเองว่า “สุย
่”
(水shuǐ)
อารยธรรมของชาวสุย่ เริ่ มถือกําเนิดตังแต่
้ สมัยเป่ ยซ่ง โดยตังถิ
้ ่นฐานเป็ นหลักแหล่งอยู่
บริ เวณรอยต่อของต้ นแม่นํ ้าหลง (龙江 Lónɡ jiānɡ) และต้ นแม่นํ ้าหลิว่ ( 柳江 Liǔ jiānɡ)
โดยมีชื่อเรี ยกในสมัยนันว่
้ า “เขตฝูสยุ่ ” (抚水州 Fǔshuǐ zhōu) ปั จจุบนั บริเวณดังกล่าวคือเขต
อําเภอปกครองตนเองเผ่าสุย่ และรอยต่อของเมืองลีโ่ ป(荔波 Lìbō) กับแม่นํ ้าหวน(环江 Huán
jiānɡ) ในยุคนี ้การเกษตรของชาวสุย
่ พัฒนามาก ชาวสุย่ พื ้นที่ราบรู้จกั การทํานาปลูกข้ าวแล้ ว มี
ระบบการรักษาความปลอดภัย และตังป
้ ้ อมปราการหมูบ่ ้ านก่อเป็ นรัว้ ไม้ ไผ่ สังคมของชนชาวสุย่
เริ่มมีการแบ่งชนชันเป็
้ นชนชันสู
้ งกับชนชันสามั
้ ญขึ ้นอย่างชัดเจน มีตระกูลเหมิง (蒙 M é n ɡ) เป็ น
หัวหน้ าเผ่า สามารถก่อตังกองกํ
้
าลังที่มีความเข้ มแข็ง และต่อกรกับราชสํานักซ่งอยูเ่ ป็ นประจํา
กระทัง่ สมัยหยวนจนถึงปี ที่ 20 ของราชสํานักหยวน ในปี 1283 มีการจัดการปกครอง
เกี่ยวกับชนกลุม่ น้ อยในเมืองกุ้ยโจวของมณฑลเสฉวน แล้ วตังให้
้ หวั หน้ าเผ่าแต่ละเผ่าเป็ นผู้จดั การ
ดูแลเรื่ องที่ดนิ ทํากินในเผ่าของตน ต่อมาขุนนางที่ดแู ลเมืองบริเวณฝั่ งแม่นํ ้าหลิว่ กําหนดให้ แต่ละ
ชนเผ่าต้ องส่งบรรณาการจําพวก ทรายแดง แร่ธาตุสยง-หวง (雄黄 xiónɡhuánɡ) ม้ า และผ้ า
สักหลาดให้ กบั ราชสํานัก ถึงสมัยหมิงมีการสถาปนาเขตการปกครองที่เป็ นเมืองในสมัยหยวนให้
เป็ นจังหวัด ถึงสมัยชิงมีการก่อตังเขตซานเจี
้
่ยว (三脚州 Sānjiǎo zhōu) จนปี 1914 เปลี่ยน
เขตซานเจี่ยวเป็ นอําเภอซานเหอ (三合县 Sānhé xiàn) และเปลี่ยนชื่อเป็ นอําเภอซานตู (三
都县 Sāndū xiàn) ในเวลาต่อมา
ในสมัยซ่ง ชุมชนชาวสุย่ ที่บริเวณเมืองลี่โปได้ ก่อตังเป็
้ นชุมชนลี่โปขึ ้น จากนันมาก่
้ อตังเป็
้ น
เขตลี่โป จัดการปกครองชุมชนแบบการมีหวั หน้ าเผ่า ในสมัยหมิงมีการจัดระบบการถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดนิ และล้ มล้ างชนชันศั
้ กดินาของชนเผ่าสุย่ ที่ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิ สามตระกูลคือ
เหมิง (蒙 Ménɡ ) เหลย (雷 Léi) และ ผี (皮 Pí) ต่อมาในสมัยชิงก่อตังตํ
้ าบลลี่โป ชนชาวสุย่ จึง
ขึ ้นตรงต่อการปกครองของราชสํานักชิง ต่อมาชาวฮัน่ อพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในชุมชนชาวสุย่ เป็ น
จํานวนมาก การติดต่อสัมพันธ์กนั ของทังสองชนเผ่
้
าจึงลึกซึ ้งและแน่นแฟ้นยิ่งขึ ้น ระบบการเกษตร
การชลประทาน และงานหัตถกรรมทอผ้ าในครัวเรื อนพัฒนาขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั มีตลาดสําหรับ
การซื ้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ า ระบบศักดินาเริ่มเปลีย่ นไป ประชาชนมีสทิ ธิในการถือครองที่ดนิ
เป็ นของตนเองได้ จนถึงกลางสมัยชิงชาวสุย่ สามารถครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิ เป็ นของตนเอง
อย่างเห็นได้ ชดั บางรายมีที่ดนิ ในกรรมสิทธิ์หลายพันไร่เลยทีเดียว
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นับแต่ศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ นมา ประเทศจักรวรรดินิยมเข้ ารุกรานประเทศจีน รวมถึง
ชุมชนชาวสุย่ ชาวสุย่ เริ่ มหันมาปลูกฝิ่ น ในแต่ละปี ฝิ่ นที่ได้ จากชุมชนชาวสุย่ ในบริ เวณลุม่ นํ ้าหลิว่
มีจํานวนนับหมื่นตําลึงส่งออกสูภ่ ายนอก ในขณะที่ระบบเกษตรกรรมดังเดิ
้ มถูกทําลายลง งาน
หัตถกรรมพื ้นบ้ าน “ผ้ าชาวสุย่ ” เริ่ มถูกแทนที่ด้วยผ้ าจากชาติตะวันตก แม้ กระทัง่ ชาวสุย่ เองก็หนั
มาทอผ้ าแบบตะวันตก หลังปฏิวตั กิ ารปกครองการพัฒนาของชนกลุม่ น้ อยเป็ นไปอย่างช้ าๆ เริ่มมี
แต่ก็กลับถูกทําลายและชะงักลง
การก่อตังโรงงานตี
้
เหล็ก โรงงานถลุงแร่หลายชนิด
จนในสมัยกว๋อหมินตัง่ ชนชันศั
้ กดินาเป็ นผู้ถือครองที่ดนิ ชนชันศั
้ กดินาจัดการเก็บค่าเช่าที่ดนิ ทํา
กินและขูดรี ดประชาชนครึ่งต่อครึ่งของปริมาณผลผลิตที่ได้ ชาวสุย่ ตกอยูใ่ นสภาพแร้ นแค้ นอย่าง
แสนสาหัส
หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน
รัฐบาลจีนปฏิวตั เิ ปลีย่ นแปลงระบบสังคมใน
ชุมชนชาวสุย่ โดยในปี 1957 ได้ ก่อตังอํ
้ าเภอปกครองตนเองชาวสุย่ ที่อําเภอซานตู (三都水族自
治县 Sāndū shuǐ Zú zìzhìxiàn) จากนันมาสั
้ งคมและชุมชนชาวสุย่ พัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ ว ที่ดนิ ทํากิน การเพาะปลูกขยายอาณาเขตกว้ างขวางขึ ้น ปริมาณการผลิตโดยเฉพาะพืช
อาหารเพิ่มมากขึ ้น โรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทเช่น โรงงานเหมืองแร่ โรงงานผลิต
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า โรงานผลิตข้ าวของเครื่ องใช้ ตลอดจนการผลิตกระแสไฟฟ้าเริ่มเข้ ามาลงทุนและ
ระบบการจราจรจากเดิมที่เคยถูกปิ ดและตัดขาดจากชุมชนภายนอก
ก่อตังขึ
้ ้นในชุมชนชาวสุย่
รัฐบาลเริ่มให้ การสนับสนุนการก่อสร้ างถนนเชื่อมต่อเข้ าไป แม่นํ ้าที่เคยกันขวางชาวสุ
้
ย่ รัฐบา
สร้ างสะพานเชื่อมต่อความสัมพันธ์ และการขนส่ง ถนนหนทางที่เชื่อมถึงกันนี ้ไม่เพียงแต่เชื่อม
สัมพันธ์ชาวสุย่ กับชุมชนอื่นๆ แต่ที่สําคัญเป็ นการเชื่อมต่อชาวสุย่ ด้ วยกันเองที่แต่เดิมอพยพแยก
ย้ ายไปตังถิ
้ ่นฐานกระจัดกระจายกันอยูต่ ามพื ้นที่ตา่ งๆ ให้ สามารถรวมเป็ นนํ ้าหนึง่ อันเดียวกันได้
การพัฒนาด้ านการศึกษาและสาธารณสุขก็เริ่ มเข้ าถึง และพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปั จจุบนั ชาวสุย่ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและสุขสบายยิง่ ขึ ้น
ศิลปวัฒนธรรม
ด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ชาวสุย่ มีศลิ ปวัฒนธรรมหลากหลาย เป็ นเอกลักษณ์ และเป็ นส่วน
หนึง่ ของมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติจีน งานฝี มือ ศิลปะการตัดกระดาษ การปั กผ้ า
การย้ อมสีและการแกะสลักก็งดงามโดดเด่น
งานด้ านวรรณกรรมมุขปาฐะที่สืบทอดมาแต่
บรรพบุรุษเช่น เพลง กลอน นิทาน ตํานาน สุภาษิตคําพังเพยล้ วนเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่
สะท้ อนภาพชีวิต ความคิด ความใฝ่ ฝั น และประวัตศิ าสตร์ ของชาวสุย่ ได้ อย่างชัดจน บทเพลงของ
ชาวสุย่ มีรูปแบบและท่วงทํานองหลากหลาย ปราชญ์ชาวสุย่ เชี่ยวชาญการแต่งกลอนเพลงเพื่อ
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ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ความรู้สกึ ของตนได้ อย่างแยบยล นอกจากนี ้ยังมีตํานาน นิทานทังที
้ ่
แต่งเป็ นบทร้ อยแก้ วและร้ อยกรอง มีเนื ้อหาพรรณนาเล่าเรื่ องราวการกําเนิดและการดํารงชีวิตของ
ชนเผ่าสุย่ บทเพลงที่รําพันความรักของหนุ่มสาวชาวสุย่ ก็ลกึ ซึ ้งกินใจ นอกจากนี ้ยังมีเทพนิยายที่
สะท้ อนความเชื่อของชาวสุย่ ได้ เป็ นอย่างดี
งานด้ านวรรณกรรมเหล่านี ้นับเป็ นมรดกทาง
ประวัตศิ าสตร์ อนั ลํ ้าค่ายิ่ง เพลงชาวสุย่ มีสองประเภท คือ เพลงเอก(大歌 Dà ɡē) กับเพลงสุรา
(酒歌 Jiǔ ɡē) การขับร้ องเพลงของชาวสุย่ ไม่ใช้ เครื่ องดนตรี ประกอบ แต่จะใช้ วิธีการขับร้ อง
ประสานเสียง เพลงใหญ่ใช้ ร้องในการดํารงชีวิตทัว่ ไป เช่น การลงนา เกี่ยวข้ าว เป็ นต้ น ส่วนเพลง
สุราจะใช้ ในพิธีแต่งงาน งานศพ และงานเลี ้ยงฉลองต่างๆ
เครื่ องดนตรี ของชนเผ่าสุย่ มีกลอง โลหะ ซึง่ เป็ นกลองที่สืบทอดมาแต่โบราณถือเป็ นเครื่ อง
ดนตรี ประจําเผ่าสุย่ ใช้ ตปี ระกอบการเต้ นระบํา ในงานเฉลิมฉลองต่างๆ นอกจากนี ้ยังมีโหม่ง
กลองหนัง ขลุย่ นํ ้าเต้ า ซอ ปี่ เป็ นต้ น
ชาวสุย่ มีการนับปฏิทินของตนเอง
ซึง่ มีความคล้ ายคลึงกับปฏิทินจันทรคติของจีน
แตกต่างกันตรงที่ ชาวสุย่ นับเอาเดือนแปดเป็ นเดือนสุดท้ าย และเดือนเก้ าเป็ นเดือนเริ่มต้ น นับ
จากวันสุดท้ ายของเดือนเก้ าถึงวันแรกของเดือนสิบถือเป็ นช่วงต่อของปี เรี ยกชื่อว่า “เจี ้ยตวนเจี๋ย”
( 借端节 Jièduān jié ) ซึง่ ก็คือวันขึ ้นปี ใหม่ของชาวสุย่ นัน่ เอง ในงานเทศกาลชาวสุย่ จัดให้ มี
กิจกรรมรื่ นเริงมากมาย เช่น การแข่งม้ า เต้ นรํ ากลองโลหะ ระบําขลุย่ นํ ้าเต้ า ตกเย็นมีงานเลี ้ยงเฉลิ
ฉลองอย่างยิง่ ใหญ่ นอกจากนี ้ยังมีเทศกาลที่ได้ รับอิทธิพลจากชาวฮัน่ หลายอย่าง เช่น เทศกาล
เชงเม้ ง เทศกาลเดือนหก เทศกาลเดือนเจ็ด เป็ นต้ น
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
หญิงชายชาวสุย่ ชอบสวมเสื ้อผ้ าสีเขียวและนํ ้าเงิน ชายสวมเสื ้อผ่าอกลําตัวยาว แขนสั ้น
พันรอบศีรษะด้ วยผ้ าสีนํ ้าเงิน หญิงสวมเสื ้อผ่าอกไม่มีปก ลําตัวยาว บริ เวณอกเสื ้อปั กลวดลา
ดอกไม้ สวมกางเกงสีนํ ้าเงินขากว้ างและยาว ชายกางเกงปั กลวดลายดอกไม้ ในงานเทศกา
สําคัญสวมกระโปรง และปล่อยสยายผมยาวลงมา สวมเครื่ องประดับเงินแบบต่างๆ เช่น กําไล
สร้ อยคอ แหวน ตุ้มหูอย่างงดงาม
ด้ านอาหารการกิน ชาวสุย่ กินข้ าวเจ้ าเป็ นอาหารหลัก รองลงมาได้ แก่ พืชเมล็ดจําพวก
ข้ าวโพด ข้ าวสาลี ข้ าวโอ๊ ต และมัน ที่สาํ คัญชาวสุย่ ชอบกินข้ าวเหนียว อาหารเนื ้อชอบกินปลา
รู้จกั การทําเหล้ าหมักจากข้ าว และใช้ เป็ นเครื่ องดื่มที่สาํ คัญในงานเลี ้ยงฉลองสําคัญ ๆ
บ้ านเรื อนชาวสุย่ สร้ างด้ วยไม้ ในสมัยก่อนสร้ างสูงหลายชัน้ แต่ปัจจุบนั สร้ างเป็ นบ้ านชัน้
เดียวติดพื ้น
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
ชาวสุย่ เป็ นมิตรและมีนํ ้าใจ เมื่อมีแขกมาบ้ านจะต้ องรี บออกมาต้ อนรับ และหานํ ้าหาท่าใ
แขกดื่ม ในวันเทศกาลสําคัญเมื่อมีแขกมาเยือน ไม่วา่ จะรู้จกั สนิทสนม หรื อคนแปลกหน้ า ชาวสุย่
แต่หากเป็ นแขกสําคัญจะฆ่าหมูและปลา
จะต้ อนรับด้ วยเหล้ าและข้ าวปลาอาหารเป็ นอย่างดี
เลี ้ยงต้ อนรับ หัวหมูและหัวไก่ถือเป็ นสิง่ สําคัญที่มอบให้ กบั แขกหรื อผู้เคารพนับถือ ในพิธี
บวงสรวงบูชา ชาวสุย่ จะใช้ หวั หมูเป็ นสัญลักษณ์สําคัญที่ขาดมิได้
ระบบครอบครัวของชาวสุย่ เป็ นครอบครัวขนาดเล็ก ยึดถือธรรมเนียมการมีสามีภรรยา
เดียว การสืบสายตระกูลยึดถือสายพ่อ สองสามร้ อยปี ก่อนหนุ่มสาวชาวสุย่ มีอิสระในการเลือก
คูค่ รองด้ วยตนเอง แต่พอเข้ าสูย่ คุ สังคมศักดินา การแต่งงานของชาวสุย่ ต้ องยึดถือชนชันของคู
้
่
้
อกคูค่ รองของชาวสุย่
พ่อแม่และผู้ใหญ่ทงสองฝ่
ั้
ายจะเป็ น
บ่าวสาวเป็ นสําคัญ ดังนันการเลื
ผู้จดั การให้ ในวันแต่งงานเจ้ าบ่าวจะไม่ต้อนรับญาติด้วยตัวเอง แต่จะจัดให้ มีหนุม่ สาวที่ยงั เป็ น
โสดเป็ นตัวแทนมาต้ อนรับ ส่วนเจ้ าสาวเดินกางร่มมาที่บ้านเจ้ าบ่าว ไม่มีการจัดพิธีแต่งงานใดๆ
เมื่อเจ้ าสาวถึงบ้ านเจ้ าบ่าวแล้ ว มีการเลี ้ยงแขกที่มาร่วมงาน เมื่อเสร็จงานเจ้ าสาวกลับบ้ านของ
ตัวเอง จนกว่าจะครบครึ่งปี จึงจะย้ ายเข้ าไปอยูท่ ี่บ้านสามี
้
เริ่มตังแต่
้ แจ้ งงาน
พิธีศพของชาวสุย่ มีพิธีกรรมมากมาย และซับซ้ อน โดยมากมี 6 ขันตอน
ศพ บรรจุโลง เลือกวันดี ฝั งศพ ตังป
้ ้ ายบูชา และถอดเครื่ องไว้ ทกุ ข์
เกี่ยวกับเรื่ องความเชื่อ ชาวสุย่ นับถือเทพเจ้ ามากมาย เชื่อว่าทุกสรรพสิง่ มีเทพเจ้ า แต่มี
เทพหลักอยูส่ ององค์คือ จ้ าวพ่อลิว่ อี ้(六一公Liùyì ɡōnɡ) และจ้ าวพ่อลิว่ เจี่ย (六甲公 Liùjiǎ
ɡōnɡ) ตามตํานานเชื่อว่าเป็ นเทพผู้สร้ างชาวสุย
่ เมื่อมีการเกิด เจ็บป่ วย หรื อเสียชีวิตต้ องเชิญหมอ
ผีมาทําพิธีฆา่ สัตว์เพื่อบูชาต่อเทพเจ้ า สัตว์ที่ใช้ ในพิธีบชู าคือ “ปลา” การทําพิธีใช้ ใข่ไก่เป็ นเครื่ อง
ทํานายการแก้ เคราะห์ หรื อทํานายวิธีการรักษาโรค ในสมัยโบราณชาวสุย่ ฝั งศพในสุสานหิน สุสาน
หินแกะสลักเป็ นลวดลายรัว้ รอบ บนโลงศพแกะสลักรูปกลองโลหะและดอกไม้ ตา่ งๆ ปลายสมัยชิง
เคยมีหมอสอนศาสนาคริ สต์เข้ ามาเผยแผ่ศาสนา แต่มีชาวสุย่ ไม่มากที่หนั มานับถือ ส่วนใหญ่ยงั คง
ยึดถือความเชื่อแบบเดิม
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46. 土家族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าถ่ ูเจีย Tujia ethnic minority group

รป
ู 54

ถิ่นที่อย่ ู
ชนกลุม่ น้ อยชาวถู่เจียอาศัยอยูบ่ นหุบเขาหลิงซาน ได้ แก่ บริเวณตะวันตกของมณฑล
หูหนาน อําเภอหย่งซุน่ (永顺 Yǒnɡshùn) หลงซาน(龙山 Lónɡshān) ป่ าวจิ ้ง(保靖 Bǎojìnɡ)
ซางจื๋อ (桑植 Sānɡzhí) กู่จ้าง(古丈 Gǔzhànɡ) ในมณฑลหูเป่ ยมีชาวถู่เจียตังถิ
้ ่นฐานในอีก
หลายอําเภอเช่น อําเภอหลายเฟิ่ ง (来凤 Láifènɡ) เฮ่อเฟิ ง(鹤峰 Hèfēnɡ) เสียนเฟิ ง(咸丰 Xi
ánfēnɡ) เสวียนเอิน(宣恩 Xuān’ēn) ลี่ชวน(利川 Lìchuān) เอินซือ(恩施 Ēnshī) ปาตง (
巴东 Bādōnɡ) เจี ้ยนสื่อ(建始 Jiànshǐ) อูเ่ ฟิ ง(五峰 Wǔfēnɡ) ฉางหยาง(长阳 Chánɡyánɡ)
เป็ นต้ น ในมณฑลเสฉวนมีชาวถู่เจียตังถิ
้ ่นฐานอยูท่ ี่อําเภอโหย่วหยาง(酉阳 Yǒuyánɡ) ซิว่ ซาน
(秀山 Xiùshān) เฉียนเจียง(黔江 Qiánjiānɡ)สือจู้(石柱 Shízhù)เผิงสุย่ (彭水 Pénɡshuǐ)
จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าถู่เจียมีจํานวน
ประชากรทังสิ
้ ้น 802,8133 คน
ภาษา
พูดภาษาถู่เจีย จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาภาษาทิเบต-พม่า ไม่มีภาษาเขียน
ปั จจุบนั ชาวถู่เจียส่วนใหญ่ใช้ ภาษาจีนและอักษรจีน มีเฉพาะที่อําเภอเฮ่อเฟิ ง ของมณฑลหูเป่ ย
ประมาณ 2 แสนคนที่ยงั พูดภาษาถู่เจียอยู่
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ประวัตศิ าสตร์
คําเรี ยก “ถู่เจีย” เป็ นคําเรี ยกที่ในบันทึกประวัตศิ าสตร์ ใช้ เป็ นคําเรี ยกชนกลุม่ นี ้มากที่สดุ
อย่างไรก็ตาม ยังมีคําเรี ยกชนกลุม่ นี ้ด้ วยชื่ออื่นๆ อีก อย่างเช่น ในสมัยฉินและฮัน่ เรี ยกว่า “หลิน่
จวินจ่ง” (廪君种 Lǐnjūnzhǒnɡ) ด้ วยเหตุเพราะเคารพบูชาเสือขาว บ้ างเรี ยกว่า “ป่ านเหมย
หมาน” (板楣蛮 Bǎnméi Mán) โดยเรี ยกตามอาวุธที่ใช้ บ้ างเรี ยกว่า “ชาวเจ๋อ” (责人 Zérén)
เพราะในสมัยก่อนมีการเก็บภาษีที่ดนิ ชนกลุม่ นี ้เรี ยกภาษีที่ดนิ ว่า “ซ่าย” (赛 sài) จัดเป็ นกลุม่ ชน
ที่อยูใ่ นส่วนการปกครองของภาคใต้ บริเวณเมืองปาจวิ ้น (巴郡 Bājùn) หรื อ “อูห่ ลิงหมาน” (武
陵蛮 Wǔlínɡ Mán) ต่อจากนันมาชนกลุ
้
ม่ นี ้มักถูกเรี ยกด้ วยชื่อต่างๆ ตามถิ่นที่อยู่ เช่น “ซี
หมาน” (溪蛮 Xī Mán) “ปาเจี ้ยนหมาน” (巴建蛮 Bājiàn Mán) “ซิน่ โจวหมาน” (信州蛮
Xìnzhōu Mán) “หยางหมาน” (阳蛮 Yánɡ Mán)
ในสมัยซ่งเกิดชุมชนชาวถู่เจียหลายกลุม่ ขึ ้นในชุมชน อูห่ ลิง (武陵 Wǔlínɡ) มีชื่อเรี ยก
ต่างๆกันไปตามพื ้นที่ที่อยูอ่ าศัย เช่น ถู่หมิน (土民 Tǔmín) ถู่หมาน (土蛮 Tǔmán) ถู่ปิง (土兵
Tǔbīnɡ) หลังจากที่ชาวฮัน
่ ได้ อพยพเข้ ามาอยูใ่ นชุมชนดังกล่าวจํานวนมาก จึงมีชื่อเรี ยกชนเผ่า
ดังเดิ
้ มนี ้ว่า “ชาวถู่เจีย” (土家 tǔjiā คําว่า ถู่เจีย ในภาษาจีนหมายถึง ชนพื ้นเมืองดังเดิ
้ ม)
อย่างไรก็ตาม เรื่ องราวเกี่ยวกับที่มาของชาวถู่เจียนับจนปั จจุบนั นี ้ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชดั
บ้ างกล่าวว่าหลังจากที่ราชวงศ์ฉินล้ มล้ างรัฐปา(巴 B ā)แห่งราชวงศ์โจวได้ สําเร็จ ชาวปาที่อาศัย
อยูท่ ี่เมืองเซียงเอ้ อชวน (湘鄂川 Xiānɡ’è chuān) คือบรรพบุรุษของชาวถู่เจีย บ้ างเชื่อว่าเป็ น
ชนเผ่าที่ผสมผสานระหว่างชาวฮัน่ กับชนเผ่าดังเดิ
้ มของรัฐปา โดยอาศัยหลักฐานการขุดค้ นทาง
โบราณคดีที่ได้ มาจากเขาเซียงซีหลง (湘西龙山 Xiānɡxīlónɡ shān) หลูซี(泸溪 Lúxī)
ต้ ายง (大庸 Dàyōnɡ) เป็ นข้ อสนับสนุนความคิด บ้ างก็วา่ ชาวถู่เจียสืบเชื ้อสายมาจากชาวอู
หมาน ซึง่ เป็ นกลุม่ ชนที่มีชีวิตอยูช่ ่วงกลางสมัยถัง มีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
คล้ ายคลึงกับชาวอี๋ (彝族 Yí Zú ) ที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ของมณฑลยูนนาน
หลังจากที่รัฐปาล่มสลาย ชาวปา (巴人 Bārén ) หักร้ างถางพงที่ทํากินแห่งใหม่ จับสัตว์
นํ ้าเก็บของป่ าเพื่อดํารงชีพและขยายเผ่าพันธุ์ หัวหน้ าเผ่าสืบทอดกันตามสายเลือดหรื อคนในสา
ตระกูลเดียวกัน ปลายสมัยซีฮนั่ (西汉 Xīhàn) ชนชาติอหู๋ ลิงอี๋ (武陵夷 Wǔlínɡyí) ตังกอง
้
้
กําลังต่อต้ านอํานาจของกษัตริย์หวางหม่างช่วน (王莽篡 Wánɡ Mǎnɡcuàn) ต่อจากนันชาว
หลิงหยางหมาน (零阳蛮 Línɡyánɡ Mán) หล่านจงหมาน (漤中蛮 Lǎnzhōnɡ Mán) อู
หมาน (巫蛮 Wū Mán) และหลี่จงหมาน (澧中蛮 Lǐzhōnɡ Mán) ได้ รวมตัวกันก่อตังกองกํ
้
าลัง
ต่อต้ านการกดขี่ของชนชันสู
้ งขึ ้น
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ในยุคสามก๊ ก ช่วงที่สฮู่ นั่ (蜀汉 Shǔhàn ) และซุนอู๋ (孙吴 Sūnwú)แย่งชิงรัฐขุย(夔 Kuí)
เสีย(峡 Xiá) และอูห๋ ลิง(武陵 Wǔlínɡ) ชาวถู่เจียซึง่ อาศัยอยูใ่ นบริ เวณดังกล่าวก็ตกเป็ นกลุม่ ชน
ที่ทงสองฝ่
ั้
ายแย่งชิงกันครอบครอง การแก่งแย่งดินแดนของสู่ (蜀 Shǔ)และอู(๋ 吴 Wú) ส่งผลให้
กลุม่ ชนในบริ เวณดังกล่าวมีชีวิตอยูอ่ ย่างไร้ ความสงบร่มเย็น จากนันมาในสมั
้
ยหนานเป่ ย (南北
๋ ลิงเข้ มแข็งขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
Nán Běi)และสมัยสุย (隋朝 Suícháo) อํานาจของบริ เวณเมืองอูห
จนสามารถตังตนเป็
้
นใหญ่ขึ ้น ส่วนกลางต้ องส่งกองกําลังมาปกครองควบคุมอยูเ่ ป็ นนิจ สภาพ
ชีวิตและสังคมของผู้คนวุน่ วายอยูต่ ลอดเวลา จนถึงต้ นราชวงศ์ถงั (唐朝 Tánɡcháo) ราชสํานัก
ใช้ วิธีปกครองแบบรัฐในปกครองกับบริเวณดังกล่าวนี ้
แบ่งเป็ นอําเภอเล็กๆ ขึ ้นตรงต่อการ
ปกครองระดับเขต และขึ ้นตรงต่อราชสํานักอีกชันหนึ
้ ง่ การจัดการปกครองเช่นนี ้ ทําให้ ชมุ ชน
ชาวถู่เจียสงบราบรื่ นขึ ้นเป็ นลําดับ และเริ่มติดต่อสัมพันธ์กบั ชาวฮัน่ มากขึ ้นทุกขณะเช่นเดียวกัน
ด้ านเศรษฐกิจและสังคม ชาวถู่เจียเริ่มทําการเกษตรมาตังแต่
้ บรรพบุรุษในยุคต้ นๆแล้ ว
แต่ด้วยเหตุที่ไม่มีความรู้ด้านการเกษตร เครื่ องมือการเกษตรก็ล้าสมัย ผลผลิตที่ได้ จงึ มีปริมาณ
ไม่มาก ต่อมาชาวถู่เจียได้ เรี ยนรู้วธิ ีการทําการเกษตร และใช้ เครื่ องมือเกษตรของชาวฮัน่ ปริมาณ
ผลผลิตที่ได้ จงึ เพิ่มขึ ้น เศรษฐกิจชุมชนถู่เจียก็เริ่ มดีขึ ้น ในช่วงสมัยราชวงศ์ถงั และซ่ง ใช้ ระบบ
ปกครองแบบรัฐในปกครอง ชุมชนสงบราบรื่ น ชนชาวถู่เจียและชาวฮัน่ มีการติดต่อสัมพันธ์กนั
และถ่ายทอดวัฒนธรรมกันอย่างใกล้ ชิดมากขึ ้น กระนันก็
้ ตามชาวถู่ยงั ไม่ค้ นุ ชินกับการใช้ แรงงาน
สัตว์ทํานา ยังคงใช้ เครื่ องมือขุดดินทํานาด้ วยแรงงานคนแบบดังเดิ
้ มอยู่ และยังคงดํารงอาชีพจับ
สัตว์นํ ้าเหมือนเดิมอยูอ่ ีกด้ วย
นับแต่สมัยหยวนจนถึงจักรพรรดิคงั ซีแห่งราชวงศ์ชิงจัดการเกี่ยวกับการถือครองที่ดนิ ของ
ประชาชน ทําให้ การทํากินในที่ดนิ ของชนชาวถู่เจียมีความมัน่ คงราบรื่ นเรื่ อยมา เอกลักษณ์ของ
ชนเผ่าได้ รับการรักษาไว้ ให้ คงอยู่
แต่ในขณะเดียวกันระบบเศรษฐกิจแบบเจ้ ากรรมสิทธิ์ที่ดนิ
กําลังเกิดขึ ้น ในยุคที่จกั รพรรดิยงเจิ ้งรวบรวมที่ดนิ คืนสูร่ ัฐนัน้ สังคมศักดินาหมดไป ระบอบเจ้ า
กรรมสิทธิ์ที่ดนิ เข้ ามาแทนที่ พ่อค้ าและเกษตรกรชาวฮัน่ อพยพเข้ าสูช่ มุ ชนชาวถู่เจียระลอกใหญ่
พร้ อมทังนํ
้ าพาความเจริญและวิทยาการต่างๆเข้ ามาสูช่ มุ ชนชาวถู่เจีย เช่น เครื่ องมือการเกษตร
เครื่ องมือหัตถกรรม ข้ าวของเครื่ องใช้ ตา่ งๆ ทําให้ งานด้ านหัตถกรรมของชาวถู่เจียพัฒนาขึ ้น
อย่างรวดเร็ว แต่หลังจากยุคสงครามฝิ่ น สินค้ าจากกลุม่ จักรวรรดินิยมถาโถมเข้ าสูช่ มุ ชนถู่เจียระ
้ ม เช่น ผ้ าถู่เจีย คราม การย้ อมผ้ าสูญหายไป
ลอกใหญ่ งานหัตถกรรมและผลผลิตพื ้นบ้ านดังเดิ
ในขณะที่ประเทศจักรวรรดินิยมกวาดซื ้อปาล์มนํ ้ามัน ใบชา ไม้ ยาสมุนไพรไปจนหมดสิ ้น ส่งผ
กระทบต่อการเพาะปลูกพืชดังกล่าวอย่างรุนแรง ตลาดซื ้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้ า มีกิจการ
ค้ าขายรูปแบบต่างๆ เกิดขึ ้นเกิดขึ ้นมากมาย ภายหลังการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรม ชุมชนถู่เจียถูกทหาร
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รุกรานอยูเ่ นืองๆ เศรษฐกิจของชุมชนเข้ าสูภ่ าวะล่มสลาย กิจการการค้ าที่เคยรุ่งเรืองกลับซบเซา
และปิ ดไปมากมาย ชีวิตประชาชนยากจนและลําบาก จนถึงก่อนยุคปลดปล่อยเศรษฐกิจของ
ชาวถู่เจียยังคงดําเนินไปอย่างล้ าหลัง
หลังยุคปลดปล่อย ทางการยอมรับชาวถู่เจียเป็ นชนชาติกลุม่ น้ อยกลุม่ หนึง่ จึงได้ ก่อตัง้
เขตปกครองตนเองเผ่าถู่เจียขึ ้นหลายแห่งดังนี ้
1. ปี 1957 เขตปกครองตนเองเผ่าถู่เจียและเผ่าเหมียวเมืองเซียงซี (湘西土家族
苗族自治州 Xiānɡxī Tǔjiā Zú Miáo Zú zìzhìzhōu)
2. ปี 1983 ก่อตังเขตปกครองตนเองชนเผ่
้
าถู่เจียและเหมียวขึ ้นที่เมืองเอ้ อซี (鄂 西 土
家
族苗族自治州 Èxī Tǔjiā Zú Miáo Zú zìzhìzhōu)

3. ปี 1984 ก่อตังอํ
้ าเภอปกครองตนเองชาวถู่เจียขึ ้นอีก 5 อําเภอคือ โหย่วหยาง (酉 阳
Yǒu yánɡ) ซิว่ ซาน (秀山 Xiùshān) สือจู้ (石柱 Shízhù) เฉียนเจียง (黔江 Qiánjiānɡ)
และเผิงสุย่ (彭水 Pénɡshuǐ)
ภายใต้ การดูแลช่วยเหลือจากรัฐบาล นับตังแต่
้ มีการก่อตังชุ
้ มชนปกครองตนเองขึ ้นใน
หลายพื ้นที่ ทําให้ ชาวถู่เจียมีสทิ ธิในการปกครองตนเอง ชาวถู่เจียที่หบุ เขาอูห่ ลิงซาน (武陵山
Wǔlínɡshān) มีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดีขึ ้น ก้ าวข้ ามจากชีวิตแร้ นแค้ นสูค่ วามอยูด่ ีมีสขุ
ศิลปวัฒนธรรม
ชาวถู่เจียมีประวัตศิ าสตร์ มายาวนาน ก่อกําเนิดศิลปวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์งดงาม
เฉพาะตัวมากมาย ได้ แก่ วรรณกรรมจําพวกนิทานพื ้นบ้ าน เช่น เรื่ อง《 张 古 老 制 天 地 》
Zhānɡ ɡǔlǎo zhì tiāndì “ท่านจางสร้ างฟ้าดิน” เรื่ อง《梅山打虎》Méishān dǎ hǔ
“ภูเขาดอกเหมยล่าเสือ” เรื่ อง《洪水登天》Hónɡshuǐ dēnɡtiān “นํ ้าท่วมฟ้า” อันเป็ น
วรรณกรรมมุขปาฐะที่เล่าสืบทอดกันมาจนปั จจุบนั
นอกจากนี ้ยังมีวรรณกรรมประเภทเพลง
กลอนที่มีเนื ้อหาและท่วงทํานองหลากหลาย
เพลงกลอนของชาวถู่เจียเป็ นเพลงจําพวกเล่า
เรื่ องราว เพลงกลอนที่ชื่อเสียงมาก คือ เรื่ อง《绵鸡》Miánjī “เหมียนจี”
ด้ านคีตะดนตรี ก็มีความหลากหลายไม่แพ้ กนั
การขับร้ องแบ่งเป็ นเพลงที่ร้องในเวลา
ทํางาน เพลงภูเขาและเพลงบูชา เครื่องดนตรี ของชาวถู่เจียส่วนมากเป็ นเครื่ องตีและเครื่ องเป่ า
ถึงขันที
้ ่วงการดนตรี จีนยกย่องให้ ชาวถู่เจียเป็ นจ้ าวแห่งเครื่ องตี การรวมวงเครื่ องตีมกั ใช้ เครื่ องตีสี่
ชิ ้นมีชื่อเรี ยกว่า “ต่าลิวจื่อ” (打溜子 Dǎliūzǐ) ท่วงทํานองดุดนั เร่าร้ อน เร่งเร้ า เสียงจังหวะที่
เร้ าใจของวงเครื่ องตีชาวถู่เจียนี ้สามารถปลุกผู้คนและสรรพสิง่ ที่หลับไหลให้ ตื่นจากภวังค์ เพลงที่
ใช้ บรรเลงมีมากกว่า 200 ทํานอง ที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่นิยมเช่น เพลง《八哥洗澡》Bā ɡē
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“พี่ชายเจ็ดอาบนํ ้า” เพลง《喜鹊闹梅》Xǐquè nào méi “สาริ กาเริงเหมย” เพลง
《火车进山》Huǒchē jìn shān “รถไฟไต่เขา” เพลง《马过桥》Mǎ ɡuò qiáo “อาชา
ข้ ามสะพาน” เป็ นต้ น อุปรากรชองชาวถู่เจียมีหลายแบบ เช่น ละครหมัวกู่ซือ (茅古斯 Máoɡǔ
sī ) ละครดอกไม้ ราตรี (阴花歌 Yīnhuā ɡē) ละครถวายเทพ (傩戏 Nuó xì) ละครเมืองใต้
(南戏 Nán xì) ละครโหย่ว(酉戏 Yǒu xì) เป็ นต้ น ละครถวายเทพของชาวถู่เจียถือได้ วา่ เป็ น
ละครดึกดําบรรพ์ที่ยงั มีชีวิตอยูข่ องวงการละครจีนเลยก็วา่ ได้ ละครของชาวถู่เจียที่เมืองถงเหริน
ั ้ มไว้ อย่าง
มณฑลกุ้ยโจว(贵州铜仁 Guìzhōu Tónɡrén) เป็ นละครที่ยงั รักษาเอกลักษณ์ดงเดิ
สมบูรณ์มนั่ คงและไม่สญ
ู หาย ได้ รับความสนใจจากนักวิชาการด้ านศิลปวัฒนธรรมจากทังในและ
้
ต่างประเทศเป็ นอย่างมาก
xǐzǎo

ด้ านการเต้ นระบํารํ าฟ้อน มีระบําของชาวถู่เจียที่เป็ นเอกลักษณ์และมีชื่อเช่น ระบําสะบัด
กร (摆手舞 Bǎishǒu wǔ) ระบําระฆังแปดมณี (八宝铜铃舞 Bābǎotónɡlínɡ wǔ) ระบํา
อาลัย (跳丧舞 Tiàosànɡ wǔ) ท่วงท่าลีลาการร่ายรํ าของระบําชาวถู่เจียเรี ยบง่าย แสดงออก
ถึงพลังอันเข้ มแข็ง สะท้ อนถึงภาพการดํารงชีวิตของชาวถู่เจียได้ ชดั เจนยิง่ นัก
งานด้ านหัตถหกรรมพื ้นบ้ านได้ แก่ เสื่อทอซีหลางข่า (西朗卡铺 Xīlǎnɡkǎ pū) หรื อ
เรี ยกอีกชื่อว่า เสื่อทอถู่เจีย (土家铺盖 Tǔjiā pūɡɑi) เป็ นงานฝี มือการถักทอที่มีลวดลาย
วิจิตรงดงาม ลวดลายนับร้ อยล้ วนรังสรรค์ออกมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวถู่เจีย และสัง่
สมประสบการณ์ถ่ายทอดจากรุ่นสูร่ ุ่นมาจนปั จจุบนั ได้ รับยกย่องว่าเป็ น “ผกางามแห่งถู่เจีย”
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
ด้ านขนบธรรมเนียมประเพณี ชาวถู่เจียมีความขยันอดทน บุกเบิกป่ าเขาหักร้ างถางพง
ที่ดนิ ทํากิน เชี่ยวชาญการล่าสัตว์นํ ้า ในฤดูหนาวและใบไม้ ผลิจะล้ อมคอกเลี ้ยงหมูไว้ เป็ นอาหาร
อาหารหลักของชาวถู่เจียคือข้ าว อาหารขึ ้นชื่อของชาวถู่เจียคือข้ าวเหนียว ในด้ านการแต่งกาย
หญิงชาวถู่เจียสวมเสื ้อลําตัวสันผ่
้ าอก ปั กลวดลายสองสามแถว สวมกางเกงทรงกระบอกขากว้ าง
ชายสวมเสื ้อแขนยาวผ่าอกลําตัวสัน้ พันศีรษะทรงสูงด้ วยผ้ าสีนํ ้าเงิน แต่ชาวถู่เจียส่วนใหญ่แต่
กายคล้ ายคลึงกับชาวฮัน่ มาก จะพบเห็นชาวถู่เจียแต่งกายชุดประจําเผ่าในงานเทศกาลสําคัญ
หรื อชาวถู่เจียในหุบเขาและในชนบทห่างไกลเท่านัน้
ที่ยงั คงแต่งกายด้ วยชุดประจําเผ่าใน
ชีวิตประจําวัน บ้ านเรื อนของชาวถู่เจียมีลกั ษณะพิเศษ ด้ านหลังแขวนไว้ กบั เขาสูง ด้ านหน้ าใช้
้ างเป็ นคอกสัตว์เลี ้ยงและเก็บของทัว่ ไป ชันบนเป็
้
นห้ องนอนของลู
เสาคํ ้ายัน ทําเป็ นใต้ ถนุ สูง ชันล่
สาว และเป็ นส่วนที่กนั ไว้ สําหรับทอผ้ า ปั กผ้ า ถักปอ ถักรองเท้ า เป็ นต้ น
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
สมัยก่อนชาวถู่เจียมีประเพณีการแต่งงานในเครื อญาติ ลูกสาวของป้า(พี่สาวพ่อ) ต้ อง
แต่งงานกับลูกชายของลุง (พี่ชายแม่) หากพี่ชายแต่งงานแล้ วเสียชีวติ น้ องชายต้ องรับพี่สะใภ้ มา
เป็ นภรรยาต่อจากพี่ชาย หรื อหากน้ องชายเสียชีวิต พี่ชายก็ต้องรับน้ องสะใภ้ มาเป็ นภรรยาด้ วย
หนุ่มสาวพบรักกันในงานเทศกาล ร้ องเพลงโต้ ตอบเกี ้ยวพาราสีกนั ด้ วยปั จจัยของสังคมศักดินา
ทําให้ การแต่งงานของชาวถู่เจียเปลี่ยนไป
เพราะสังคมศักดินาจะเลือกแต่งงานในกลุม่ ชนชัน้
เดียวกันเท่านัน้ การเลือกคูค่ รองแต่งงานจึงเปลีย่ นเป็ นพ่อแม่เป็ นผู้จดั การ โดยการหาคนที่มีชน
ชันและฐานะเท่
้
าเทียมกันให้ จนถึงก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน การแต่งงานในสังคม
ชาวถู่เจียเป็ นแบบซื ้อขายเจ้ าสาว หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน หนุม่ สาวถู่เจียมีอิสระ
ในการเลือกคูค่ รอง แต่ในชุมชนชนบทยังคงยึดถือตามพ่อแม่เลือกให้ เป็ นหลัก
การจัดพิธีศพกระทําโดยการเผา การประกอบพิธีสง่ วิญญาณจะเชิญหมอผีประจําเผ่ามา
เป็ นผู้สวดกระทําพิธีสวดส่งวิญญาณ และเบิกทางยมโลก หลังจากใกล้ ชิดกับชาวฮัน่ ก็ได้ รับเอา
พิธีการฝั งศพมาจากชาวฮัน่
เทศกาลสําคัญของชาวถู่เจียคือเทศกาลวันที่แปดเดือนสี่ เทศกาลวันที่หกเดือนหก และ
เทศกาลปี ใหม่ชาวถู่เจีย เทศกาลที่ยิ่งใหญ่คือเทศกาลปี ใหม่ถ่เู จีย ภาษาถู่เจียเรียกว่า “ส่งปี เก่า ”
จัดขึ ้นก่อนปี ใหม่ของชาวฮัน่ 1 วัน การขึ ้นปี ใหม่ใหญ่คือวันที่ 29 เดือนสิบสอง วันส่งท้ ายปี เก่าคือ
วันที่ 28 เดือนสิบสอง
ชาวถู่เจียนับถือบรรพบุรุษ และเชื่อว่าทุกสิง่ แวดล้ อมมีเทพประจําอยู่ จึงมีการนับถือเทพ
ประจําสรรพสิง่ ต่างๆด้ วย
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47. 佤族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าว้ า Va ethnic minority group

รป
ู 55

รป
ู 56

ถิ่นที่อย่ ู
ชาวว้ าในประเทศจีนมีถิ่นฐานอยูใ่ นมณฑลยูนนาน ที่อําเภอซีเหมิง(西盟 Xīménɡ) ชาง
หยวน(沧源 Cānɡyuán) เมิ่งเหลียน (孟连 Mènɡlián) นอกจากนี ้ยังมีกระจายอยูต่ ามอําเภอ
อื่นๆอีก เช่น เกิ๋งหม่า(耿马 Gěnɡmǎ) หลานชาง(澜沧 Láncānɡ) ซวงเจียง(双江 Shuānɡ
jiānɡ) เจิ ้นคัง(镇康 Zhènkānɡ) หย่งเต๋อ (永德 Yǒnɡdé) ชางหนิง(昌宁 Chānɡnínɡ)
เหมิงห่าย(勐海 Měnɡhǎi) เป็ นต้ น บริเวณดังกล่าวครอบคลุมพื ้นที่ชว่ งทิศใต้ ของเทือกเขานู่ (怒
山 Nù shān) ที่ตด
ิ ต่อกับแม่นํ ้าหลานชาง1 (澜沧江 Láncānɡ jiānɡ) ซึง่ เป็ นถิ่นที่อยูข่ องชาว
ว้ า จึงเรี ยกชื่อบริเวณหุบเขาแห่งนี ้ว่า “หุบเขาอาหว่า” ( 阿佤山区 Ā wǎ shānqū ) จากการ
สํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าว้ า มีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น
396,610 คน
ภาษา
พูดภาษาว้ า จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาออสโตรเอเซียติค สาขาภาษามอญเขมร แขนงภาษา
ว้ า มีสามสําเนียงภาษาคือ ปาหราวเค่อ (巴饶克 Bāráokè) อาหว่า (阿瓦 Ā wǎ) และ หว่า (
1

แม่นํ ้านี ้ภาษาจีนเรี ยกชื่อว่า ซ่า เอ่อร์ เวิน (萨尔温江 Sà’ěrwēn jiānɡ，Saraween) มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาถางกู่ลา (唐
古拉山 Tánɡɡǔlā shān) บนที่ราบสูงทิเบต ต้ นแม่นํ ้าสายนี ้เรี ยกชื่อว่า เฮยสุย่ เหอ(黑水河 Hēishuǐ hé，หมายความว่า
แม่นํ ้าดํา) ชาวทิเบตเรี ยกชื่อเป็ นภาษาทิเบตว่า ข่าลาฉวี่ (卡拉曲 Kǎlāqǔ) ไหลผ่านเขตปกครองตนเองทิเบต มณฑลเสฉวนเข้ าสูพ่ ื ้นที่
ตําบล อําเภอและเมืองต่างๆของมณฑลยูนนาน เช่น ก้ งซาน(贡山 Gònɡshān) ฝูก้ง(福贡 Fúɡònɡ) หลูส่ยุ (泸水 Lúshuǐ)
ป่ าวซาน(保山 Bǎoshān ) เต๋อหง(德宏 Déhónɡ) ไหลเข้ าสูป่ ระเทศพม่า แล้ วไหลลงสูม่ หาสมุทรอินเดีย
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瓦 W ǎ)

ไม่มีภาษาเขียน ก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน อังกฤษและอเมริกาเข้ ามา
เผยแพร่ศาสนาคริสต์ในเผ่าว้ า ได้ ประดิษฐ์ อกั ษรภาษาว้ าขึ ้นเพื่อการแปลพระคัมภีร์ แต่ภาษาว้ านี ้
ไม่เป็ นที่นิยมใช้ ต่อมาปี 1957 รัฐบาลจีนส่งนักภาษาศาสตร์ จีนไปลงพื ้นที่และประดิษฐ์ ภาษาว้ า
ขึ ้นโดยใช้ อกั ษรลาติน ซึง่ ใช้ มาจนปั จจุบนั
ประวัตศิ าสตร์
“ว้ า” เป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์เก่าแก่มากกลุม่ หนึง่ ในมณฑลยูนนาน เมื่อ 109 ปี ก่อนคริสตกาล
(สมัยฮัน่ อูต่ ี ้ถึงสมัยหยวน) จักรพรรดิฮนั่ อูต่ ี ้(汉武帝 Hàn Wǔdì) ขยายอาณาเขตไปถึงบริเวณที่
เป็ นหุบเขาก้ งซานในเขตประเทศเกาหลีฝั่งตะวันออกในปั จจุบนั ชนกลุม่ น้ อยเผ่าต่างๆเช่น ชาว
ว้ า(佤 Wǎ) ชาวปลัง (布朗 Bùlǎnɡ) และชาวเต๋ออ๋าง(德昂 Dé’ánɡ) เป็ นต้ น ตกอยูใ่ นการ
ปกครองดูแลของราชสํานักฮัน่ นับแต่นนมา
ั้
คริสต์ศกั ราช 69 (ราชวงศ์ตงฮัน่ ปี หย่งผิง ที่ 12 )
ก่อตังแคว้
้ นหย่งชาง (永昌 Yǒnɡchānɡ) มีเมืองในปกครองคือเมืองหลินชาง (临沧 Líncānɡ)
ซือเหมา(思茅 Sīmáo) และสิบสองปั นนา (西双版纳 Xīshuānɡbǎnnà) ซึง่ ครอบคลุมดินแดน
ของเขตปกครองตนเองชาวว้ าในปั จจุบนั ถึงสองแห่ง ในช่วงการครอบครองของราชสํานักเว่ยจิ ้น
(魏晋 Wèijìn) และหนานเป่ ย(南北朝 Nánběicháo) ราชสํานักฝั่ งจงหยวน(中原王朝 Zhō
nɡyuán Wánɡcháo คือบริ เวณที่ราบกลาง หมายถึงเขตทิศใต้ ของแม่นํ ้าหวงเหอ รวมพื ้นที่สว่
ใหญ่ของมณฑลเหอหนาน ตะวันออกของมณฑลซานตง รวมไปถึงภาคใต้ ของมณฑลเหอเป่ ยและ
ส่านซีในปั จจุบนั ) ได้ ขยายอาณาเขตออกไปและได้ ก่อตังแคว้
้ นหย่งชาง (永昌 Yǒnɡchānɡ) ขึ ้น
เป็ นดินแดนในการปกครอง
ในสมัยถัง (唐代 Tánɡdài) บรรพบุรุษของชาวว้ าตกอยูใ่ นการปกครองของแคว้ นน่าน
เจ้ า (南诏 Nánzhào) ในสมัยซ่ง(宋代 Sònɡdài) ชาวว้ าที่อาศัยอยูใ่ นแต่ละพื ้นที่ถกู แบ่งพื ้นที่
ปกครองต่างๆกัน ชาวว้ าเหนืออยูใ่ นการปกครองของจังหวัดหย่งชาง (永昌 Yǒnɡchānɡ) แคว้ น
ต้ าหลี่ (大理 Dàlǐ) ส่วนชาวว้ าที่อยูใ่ นการปกครองของราชสํานักต่างๆก่อนหน้ านี ้ถูกจัดให้ อยูใ่ น
เขตปกครองของกองกําลังเจิ ้นคัง(镇康 Zhènkānɡ) และเมิ่งติง่ (孟顶 Mènɡdǐnɡ) ซึง่ จัดอยูใ่ น
บริ เวณจังหวัดซิงเซิง่ (兴盛 Xīnɡshènɡ) ของมณฑลยูนนาน จนถึงสมัยหมิง(明朝 Mínɡcháo)
มีการแต่งตังเจ้
้ าแคว้ นเมิ่งเหลียน (孟连 Mènɡlián) ให้ ดแู ลปกครองพื ้นที่ในกลุม่ ชนชาวว้ าซึง่
ราชสํานักหมิงได้ ก่อตังให้
้ เป็ นเขตการปกครองของราชสํานัก โดยแบ่งการปกครองออกเป็ นสอง
ส่วน ได้ แก่ จังหวัดในการปกครองของราชสํานักเมืองเจิ ้นคัง(镇康 Zhènkānɡ) และจังหวัดใน
้ ยกให้ เมืองเมิ่งติ ้งเป็ นเมือง
การปกครองของราชสํานักเมืองเมิง่ ติ ้ง(孟定 Mènɡdìnɡ) จากนันได้
้ ่ อยมาจนถึงสมัยชิงมี
ลูกขุนเกิ๋งหม่า (耿马 Gěnɡmǎ) แต่บางครัง้ ก็เรี ยกชื่อเดิมว่าเมิ่งติ ้ง จากนันเรื
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การเปลี่ยนแปลงในเรื่ องการจัดแบ่งเขตการปกครองหลายครัง้ จนถึงรัชสมัยของพระเจ้ ากวางซวี่
ปี ที่ 30 (ตรงกับปี 1887) ได้ มีการก่อตังแคว้
้ นที่มีอาณาเขตขยายไปถึงเมืองลี่ทิง (隶厅 Lìtīnɡ)
มีอํานาจปกครองเมืองใหญ่น้อยต่างๆ เช่น เมิ่งเหลียน (孟连 Mènɡlián) ซีเหมิง (西盟 Xīmén
ɡ) หลานชาง(澜沧 Láncānɡ) ชางหยวน (沧源 Cānɡyuán) เป็ นต้ น จนถึงยุคสาธารณรัฐ
้ นตําบล ส่วน
ประชาชนจีน เมืองชางหยวน(沧源 Cānɡyuán) เกิ๋งหม่า (耿马 Gěnɡmǎ) ตังเป็
เจิ ้นคัง(镇康 Zhènkānɡ) ซวงเจียง(双江 Shuānɡjiānɡ) หลานชาง (澜沧 Láncānɡ) รวมเอา
เมืองเก่าเมิง่ เหลียนและซีเหมิงเข้ าด้ วยกันก่อตังให้
้ เป็ นอําเภอ
เกี่ยวกับเรื่ องถิ่นที่อยูอ่ าศัยและบรรพบุรุษของชาวว้ านี ้ ช่วงเวลาของการรวมประเทศจีน
ในสมัยฮัน่ และจิ ้น(汉晋 Hàn Jìn) เรี ยกชื่อชนกลุม่ ที่พดู ภาษากลุม่ มอญเขมรว่า “ผู” (濮 Pú) ชน
กลุม่ นี ้ส่วนมากมีถิ่นพํานักบริ เวณที่ราบลุม่ กว้ างใหญ่แถบลุม่ แม่นํ ้าหลานชาง (澜沧江 Láncānɡ
ji ā n ɡ) ตลอดแนวไปจนถึงทางตะวันตกของแม่นํ ้า ตังบ้
้ านเรื อนอาศัยปะปนกับชนกลุม่ น้ อยอื่น ๆ
หลายกลุม่ เช่น ชาวไต(傣 Dǎi) ชาวจ้ วง(壮 Zhuànɡ) เป็ นต้ น ในสมัยถังและซ่ง กลุม่ ชนที่อาศัย
อยูบ่ ริเวณตะวันตกของแม่นํ ้าหลานชางมีชื่อเรี ยกต่างๆกัน เช่น วัง่ หมาน(望蛮 Wànɡ Mán) ผูจื่อ
หมาน (朴子蛮 Pǔzǐ Mán) ชื่อโข่วผู (赤口濮 Chìkǒupú) เฮยเฝิ นผู (黑焚濮 Hēifénpú)
ล้ วนเป็ นกลุม่ ชนที่พดู ภาษาสาขาว้ าปะหล่อง (佤崩龙语支 Wǎ Bēnɡlónɡ yǔzhī)ทังสิ
้ ้น ใน
สมัยหยวนชนกลุม่ ผูหมาน1 แบ่งออกเป็ นสองกลุม่ ย่อย คือ เซิงผู (生蒲 Shēnɡpú หมายถึง ผูดบิ
บางครัง้ ก็เรี ยกว่าเหย่ผู 野蒲 Yěpú หมายถึง ผูป่า) อีกกลุม่ หนึง่ คือ สูผู (熟蒲 Shúpú หมายถึง
ผูสกุ )
ชาวเซิงผูที่อาศัยอยูบ่ ริเวณเมืองเจิ ้นคังและค่อนไปทางตะวันตกมีความใกล้ ชิดทาง
สายเลือดกับชาวว้ ามากที่สดุ สามารถนับได้ วา่ เป็ นบรรพบุรุษของชาวว้ า
ในสมัยหยวนและหมิง ชาวฮัน่ อพยพเข้ าไปตังถิ
้ ่นฐานอยูบ่ ริเวณเมืองเตียนซี(滇 西 Di ā
nxī) จํานวนมาก ในขณะเดียวกันชาวไตก็มีอํานาจแข็งแกร่ งขึ ้น โดยมีศน
ู ย์กลางอํานาจอยูท่ ี่สบิ
สองปั นนา (西双版纳 Xīshuānɡbǎnnà)และเต๋อหง (德宏 Déhónɡ) การอพยพเข้ ามาของชาว
ไตและชาวฮัน่ ด้ านหนึง่ ทําให้ ชาวว้ าอพยพถอยร่นไปรวมตัวกันอยูท่ ี่หบุ เขาอาหว่า (阿 佤 山 区
Āwǎ shānqū) ในอีกด้ านหนึง่ ก็ทําให้ ชาวว้ าเริ่ มมีปฏิสม
ั พันธ์และอยูร่ ่วมปะปนกับชนกลุม่ ชาติ
พันธุ์อื่นๆ ในบันทึกในสมัยหมิงและชิง มีคําเรี ยกกลุม่ ชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณลุม่ นํ ้าหลานชาง (澜沧
江
Láncānɡ jiānɡ)และแม่นํ ้านู่ (怒江 Nù jiānɡ) หลายชื่อ โดยชื่อที่ใช้ เรี ยกชาวว้ า
ได้ แก่ กาลา (嘎喇 Gālā ) กู่ลา (古喇 Gǔlā) ลาลา(喇喇 Lālā) ฮาหว่า (哈瓦 Hāwǎ) ข่าลา
หว่า(卡喇瓦 Kǎlāwǎ) ฮาลาหว่าง(哈喇枉 Hālāwǎnɡ) และ ขาหว่า(卡佤 Kǎwǎ) เป็ นต้ น
บันทึกทางประวัตศิ าสตร์ เกี่ยวกับประวัตคิ วามเป็ นมาของชาวว้ าในช่วงก่อนสมัยถังไม่ชดั เจนนัก
1

สมัยถังและซ่งใช้ ชื่อว่า ผูจื่อหมาน (朴子蛮 Pǔzǐ Mán) ในสมัยหยวนเรี ยกชื่อว่า ผูหมาน (蒲蛮 Pú Mán)
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เนื่องจากนับตังแต่
้ สมัยซีฮนั่ มาจนถึงสมัยถัง กลุม่ ชนที่อาศัยอยูใ่ นบริเวณเตียนซี (滇西 Diānxī)
มีภาษาและชาติพนั ธุ์ใกล้ ชิดกับชาวว้ ามาก เช่น ชนกลุม่ ปะหล่อง (崩龙 Bēnɡlónɡ) และ ปลัง
(布朗 Bùlǎnɡ) ชาวว้ าจึงมักถูกเรี ยกชื่อรวมกันและถูกเหมารวมว่าเป็ นชนกลุม่ เดียวกันกับกลุม่
ชนดังกล่าว
ด้ านเศรษฐกิจและสังคม
เอกสารบันทึกทางประวัตศิ าสตร์ ตงแต่
ั ้ สมัยถังลงมาพบว่า
อาชีพหลักของชาวว้ าคือการล่าสัตว์ เก็บของป่ า เลี ้ยงสัตว์ บางพื ้นที่เริ่ มรู้จกั ทําการเพาะปลูกพืช
เพื่อใช้ เป็ นอาหารแล้ ว ตังแต่
้ สมัยหมิงและชิงเป็ นต้ นมาเศรษฐกิจและสังคมของชาวว้ าพัฒนาขึ ้น
จากเดิมมาก ระบบเศรษฐกิจและรายได้ หลักของชาวว้ าที่แต่เดิมได้ มาจากการเก็บของป่ าและล่า
สัตว์ เปลี่ยนมาเป็ นการเพาะปลูกพืชการเกษตร และปรับเปลี่ยนระบบที่ดนิ ทํากินจากเดิมที่ทกุ
คนมีสทิ ธิทํากินในที่ดนิ เท่าเทียมกัน มาเป็ นการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ร่วมกันเป็ นกลุม่ ชน แต่
ด้ วยเหตุที่วทิ ยาการด้ านการเพาะปลูกยังล้ าสมัย ยังไม่มีการใช้ แรงงานสัตว์ ยังไม่มีเครื่ องมือ
การเกษตรที่ทนั สมัย การพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคมยุคนี ้เป็ นไปอย่างเชื่องช้ า
นับจากศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ นมา สังคมของชาวว้ าเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ อัน
เนื่องมาจากมีการซื ้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ ากันเกิดขึ ้นในสังคมชาวว้ าและกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์อื่นๆ ใน
ยุคก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐ
ขณะเดียวกันการพัฒนาของสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันก็ชดั เจนขึ ้น
ประชาชนจีน ชาวว้ าที่เมืองเจิ ้นคัง (镇康 Zhènkānɡ) หย่งเต๋อ (永德 Yǒnɡdé) เถิงชง (腾冲
Ténɡchōnɡ) ชางหนิง (昌宁 Chānɡnínɡ) จิ่งตง (景东 Jǐnɡdōnɡ) ได้ รับอิทธิพลทางสังคม
จากชาวฮัน่ ทําให้ ระบบเศรษฐกิจสังคมของชาวว้ าเริ่มปรับเข้ าสูร่ ะบบศักดินา ส่วนชาวว้ าที่อาศัย
อยูต่ อนกลางของหุบเขาอาหว่า (阿佤山 Āwǎ shān) ได้ แก่ เมืองซีเหมิง (西盟 Xīménɡ) และ
้ มอยู่ แต่มีบางส่วนเริ่มปรับเข้ าสู่
ชางหยวน (沧源 Cānɡyuán) ยังคงรักษาระบบสังคมแบบดังเดิ
การมีระดับชนชันทางสั
้
งคมบ้ างแล้ ว
ชาวว้ าที่ซีเหมิงปลูกข้ าวเป็ นพืชเศรษฐกิจหลัก การ
เพาะปลูกใช้ วธิ ีการหักร้ างถางพงที่ดนิ ทํากินและหว่านเมล็ดข้ าวลงบนทุง่ นาแล้ วปล่อยให้ งอกเอง
ตามธรรมชาติ ผลผลิตที่ได้ ของแต่ละครัวเรื อนไม่เท่ากัน ทําให้ เริ่ มมีความแตกต่างของชนชันคน
้
รวยคนจนเกิดขึ ้น คนจนเริ่ มรับจ้ างทํางานให้ กบั ชนชันคนรวย
้
เกิดระบบทาสขึ ้นในสังคม
้
หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ชาวว้ าได้ รับชีวิตใหม่ โดยรัฐบาลได้ ก่อตังเขต
ปกครองตนเองชาวว้ าขึ ้นหลายแห่ง ดังนี ้
1. ปี 1954 ก่อตังอํ
้ าเภอปกครองตนเองชาวว้ า ไต ลาหู่ขึ ้นที่อําเภอเมิ่งเหลียน (孟连傣
族拉祜族佤族自治县 Mènɡlián Dǎi Zú Lāhù Zú Wǎ Zú zìzhìxiàn)

2. ต่อมาในปี 1955 ก่อตังอํ
้ าเภอปกครองตนเองไต – ว้ าขึ ้นที่อําเภอเกิ๋งหม่า (耿马傣族
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佤族自治县 Gěnɡmǎ Dǎi Zú Wǎ Zú zìzhìxiàn)

3. ในปี 1964 ก่อตังอํ
้ าเภอปกครองตนเองชาวว้ าอําเภอชางหยวน(沧源佤族自治县
Cānɡyuán Wǎ Zú zìzhìxiàn)
4. ปี 1965 ก่อตังอํ
้ าเภอปกครองตนเองชาวว้ าขึ ้นที่อําเภอซีเหมิง (西盟佤族自治 X
ī
ménɡ Wǎ Zú zìzhìxiàn)

ภายหลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน และการได้ มีสทิ ธิในการปกครองตนเองของ
ชาวว้ าเป็ นต้ นมา กิจการด้ านการก่อสร้ าง ตลอดจนการอาชีพของชาวว้ าพัฒนาขึ ้นมาก มีการ
พัฒนาที่ดนิ ภูเขาให้ เป็ นพื ้นที่เพาะปลูก การสร้ างระบบนํ ้า การพัฒนาวิทยาการทางการเกษตรที
ู
เริ่มมีการสร้ างระบบไฟฟ้า
พัฒนา
ทันสมัยทําให้ ผลผลิตที่ได้ มีปริ มาณมากขึ ้นเป็ นทวีคณ
โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตเหล็กและโรงงานอุตสาหกรรมน้ อยใหญ่มากมาย มีการพัฒนา
ระบบการจราจร การค้ า การศึกษา สาธารณสุขเพื่อความอยูด่ ีมีสขุ ของชนชาวว้ า เดิมทีชาวว้ าไม่ร้ ู
หนังสือ ปั จจุบนั มีการก่อสร้ างโรงเรี ยนประถมศึกษาหลายร้ อยแห่ง เฉพาะที่อําเภอชางหยวน (沧
源) มีมากถึง 200 แห่ง ลูกหลานชาวว้ าได้ รับการศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เป็ นกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
ศิลปวัฒนธรรม
ด้ านศิลปวัฒนธรรม ชาวว้ ามีวรรณกรรมมุขปาฐะที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมามากมายและมี
รูปแบบหลากหลาย ที่น่าสนใจก็คือเรื่ องราวที่เกี่ยวกับการกําเนิดพิภพ การเกิดและการดํารงอยู่
ของสรรพสิง่ การประกอบพิธีการแต่งงาน พิธีศพ และการประกอบอาชีพต่างๆ นับเป็ นชนกลุม่
น้ อยที่มีวรรณกรรมโดดเด่นมากที่สดุ กลุม่ หนึง่ วรรณกรรมประเภทนิทานปรัมปรา และตํานาน
พื ้นบ้ านมี เทพนิยาย นิทาน เพลงกลอน ปริ ศนาคําทาย สุภาษิตคําพังเพย โดยมากเป็ นเรื่ องราว
ที่เกี่ยวกับสัตว์ ความสัมพันธ์ของสัตว์กบั มนุษย์ มีการใช้ กลวิธีการเปรี ยบเทียบแบบบุคลาธิษฐาน
เพื่อใช้ เป็ นคําสอนที่มีความลึกซึ ้งกินใจเป็ นอย่างมาก
นับตังแต่
้ ปี 1965 เป็ นต้ นมา นักโบราณคดีสํารวจพบภาพเขียนฝาผนังอายุมากกว่า
3000 ปี จํานวนมากที่เมืองชางหยวน แม้ จะยังพิสจู น์ไม่ได้ วา่ เป็ นฝี มือการวาดของบรรพบุรุษชาว
ว้ า แต่การสื่อความหมายในภาพมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับประวัตคิ วามเป็ นมาของชาวว้ าเป็ น
อย่างยิ่ง ภาพเขียนฝาผนังมีทงหมด
ั้
10 กลุม่ รวมกันอยูต่ ามแนวลุม่ แม่นํ ้าเหมิงเสิง่ (勐省 Měnɡ
sh ě n ɡ) มีภาพหนึง่ วาดบรรยายเกี่ยวกับชุมชนโบราณ ซึง่ มีความสอดคล้ องคล้ ายคลึงกับชุมชน
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ชาวว้ าที่หบุ เขาอาหว่า (阿佤山 Āwǎ shān) ไม่ผิดเพี ้ยน จึงเป็ นที่นา่ เชื่อได้ วา่ เป็ นภาพเขียนของ
บรรพบุรุษชาวว้ าซึง่ ตังถิ
้ ่นฐานในบริ เวณดังกล่าวมาตังแต่
้ บรรพกาลนัน่ เอง
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
ด้ านขนบธรรมเนียมประเพณี ชาวว้ าในอดีตผู้ชายสวมเสื ้อสีดําลําตัวสันและกางเกงขา
้
กว้ าง หญิงสวมเสื ้อคอกลม ผ้ าถุงปั กลายขวาง ประดับประดาด้ วยเครื่ องประดับที่ทําด้ วยเงินหรื อ
ไม้ ไผ่วาดลวดลายด้ วยสีธรรมชาติ เครื่ องประดับของชาวว้ า เช่น สร้ อย กําไล สร้ อยรัดเอว สร้ อย
ข้ อเท้ าเป็ นต้ น แต่ด้วยกระแสการพัฒนาของสังคมรอบนอก ชาวว้ าเริ่ มแต่งกายตามอย่างสมัย
นิยม หรื อตามอย่างชาวฮัน่ ยังมีการแต่งกายแบบดังเดิ
้ มหลงเหลือให้ เห็นในชุมชนชาวว้ าที่อยูใ่ น
ชนบท หรื อหุบเขาห่างไกล ผ้ าที่นํามาตัดเย็บเสื ้อผ้ าชาวว้ าทอขึ ้นมาเองจากจากวัสดุธรรมชาติ
เช่น ปอ ฝ้าย เมื่อทอเป็ นผ้ าแล้ วยังมีการปั กลวดลายเพิ่มความสวยงามอีกด้ วย ลวดลายที่นิยม
ได้ แก่ ลายนกประเภทต่างๆ หรื อสัตว์สวยงามที่มีอยูใ่ นธรรมชาติทวั่ ไป
บ้ านเรื อนของชาวว้ าสร้ างด้ วยไม้ ไผ่ ด้ านหลังพิงเข้ ากับเชิงเขาหรื อหน้ าผา ชุมชนชาวว้ าที่
หมูบ่ ้ านซีเหมิง (西盟 Xīménɡ) มีประวัตศิ าสตร์ ยาวนานมากว่าร้ อยปี แล้ ว บ้ านเรื อนของชาวว้ า
บางแห่งเปลีย่ นมาสร้ างด้ วยอิฐและปูนเพื่อความคงทนแข็งแรง โดยสร้ างเป็ นเรื อนชันเดี
้ ยว หาก
เป็ นบ้ านไม้ ไผ่จะสร้ างเป็ นสองชัน้ ชันล่
้ างเป็ นคอกสัตว์ ชันบนเป็
้
นที่อยูอ่ าศัย ภายในบ้ านเป็ นห้ อง
โถงโล่ง วางสิง่ ของเครื่ องใช้ ที่จําเป็ น แต่ละครัวเรื อนจะมีสงิ่ ที่ขาดไม่ได้ เลยคือเตาไฟเพื่อให้ ความ
อบอุน่ กับทังคนแล้
้
วสัตว์เลี ้ยง และอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ คือแท่นบูชาเทพเจ้ า ก่อนที่จะมีกระทะ
เหล็กเผยแพร่เข้ ามาสูช่ มุ ชนชาวว้ า เดิมทีชาวว้ าใช้ กระบอกไม้ ไผ่หงุ ข้ าว เวลากินข้ าวแม่บ้านจะ
แบ่งข้ าวให้ เท่าๆกัน ตามจํานวนคน และแบ่งให้ เสร็ จในครัง้ เดียว นอกจากนี ้ชาวว้ านิยมเคี ้ยวหมาก
ชอบดื่มสุรามากเป็ นพิเศษ ถึงขันที
้ ่มีภาษิตว่า 无酒不成礼，说话不算数 Wú jiǔ bú
chénɡ lǐ，shuōhuà bú suànshù “ขาดสุราไร้ พิธี ลัน
่ วจีมิครองสัตย์” เหล้ าของชาวว้ าหมัก
ด้ วยข้ าวแดงในกระบอกไม้ ไผ่ เมื่อเหล้ าหมักได้ ที่แล้ วจะใช้ ไม้ ไผ่หลอดเล็กเป็ นหลอดสําหรับดูด
เหล้ าดื่ม แขกที่ไปเยือนชุมชนชาวว้ า จึงยากที่จะปฏิเสธการเชื ้อเชิญของชาวว้ าให้ ร่วมดื่มดํ่าสุราร
เลิศ นอกจากนี ้ชาวว้ ายังชอบดื่มชา ชาของชาวว้ ารสชาติเข้ มข้ นมาก นอกจากนี ้หนุ่มสาวชาวว้ า
ชอบกินอาหารรสเผ็ด ในเทศกาลรื่ นเริง การได้ กินอาหารรสเผ็ดถือเป็ นกิจกรรมที่สนุกสนานรื่ นเริง
อย่างหนึง่ ที่จะขาดเสียมิได้ เลย
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
ขนบธรรมเนียมการแต่งงานของชาวว้ ายึดถือการแต่งงานแบบมีสามีภรรยาคนเดียว และ
อยูอ่ าศัยกันเป็ นครอบครัวเล็ก การสืบทอดมรดกจะให้ กบั ลูกชายคนเล็กเป็ นผู้รับมรดก ส่วนลูก
้ นชื่อลูก เป็ น
สาวไม่มีสทิ ธิ์รับมรดกใดๆจากพ่อแม่ การตังชื
้ ่อของชาวว้ านิยมใช้ คําในชื่อพ่อมาตังเป็
โซ่คล้ องกันไป ด้ วยเหตุนี ้สามารถสืบสาวขึ ้นไปถึงบรรพบุรุษของตนเองได้ ไม่ยาก ปั จจุบนั ชาวว้ า
สามารถสืบสาวไปถึงบรรพบุรุษรุ่นแรกที่สดุ ชื่อ “ซือกัง่ ” (司岗 Sīɡǎnɡ) มีความหมายว่า “ นํ ้าเต้ า
หรื อ ถํ ้าหิน” อันเป็ นสัญลักษณ์การบูชาเพศแม่ในสมัยโบราณ เพราะถือว่าแม่เป็ นผู้ให้ กําเนิด หนุม่
สาวชาวว้ าสามารถเกี ้ยวพาราสี พูดจารักใคร่กนั โดยอิสระ ส่วนมากจะรวมตัวกันในงานเทศกาล
เพื่อร้ องเพลงโต้ ตอบกัน ใช้ หมาก และดอกหญ้ าเป็ นสัญลักษณ์ในการบอกรักกัน แต่การแต่งงาน
ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากพ่อแม่ ฝ่ ายชายมอบสินสอดเป็ นวัวสองสามตัว เรี ยกว่าเป็ น “ ค่าแม่
นม ” และ “ ค่าลูกสาว” ในอดีตชาวว้ านิยมแต่งงานในเครื อญาติ คือ ลูกบ้ านป้า (พี่สาวน้ องสาว
พ่อ) แต่งงานกับลูกบ้ านลุง (พี่ชายน้ องชายแม่) แต่ปัจจุบนั ไม่เป็ นที่นิยมแล้ ว
การประกอบพิธีศพ ชาวว้ าประกอบพิธีศพที่เรี ยกว่า “ป๋ าวจ้ าง” (薄葬 Báozànɡ) ชาวว้ า
เชื่อว่าคนเราเกิดมาไม่มีอะไร ตอนตายไปก็ไม่มีอะไรเช่นกัน จึงไม่มีพิธีกรรมใดๆ ชาวว้ าจะห่อศพ
คนตายด้ วยผ้ าขาว หรื อบางที่ก็ไม่ใส่เสื ้อผ้ าหรื อพันผ้ าให้ ศพ แต่จะฝั งศพด้ วยร่างเปลือยเปล่าที่
้ มคือ เมื่อมีคนตายจะนําไปฝั งไว้ ที่กอไผ่
สุสานรวมของชุมชน บางพื ้นที่ยงั คงรักษาพิธีศพแบบดังเดิ
หรื อบริเวณใกล้ เคียงกับกอไผ่
ด้ านความเชื่อ ก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ชาวว้ านับถือบูชาสรรพเทพตาม
ธรรมชาติ เพราะเชื่อว่าภูเขา แม่นํ ้า ต้ นไม้ ใหญ่ และทุกสรรพสิง่ ที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ ล้ วนมี
วิญญาณและเทพซึง่ ให้ ทงคุ
ั ้ ณและโทษต่อมนุษย์สงิ สถิตย์อยู่ เทพเจ้ าที่ชาวว้ านับถือสูงสุดชื่อว่า“มู่
อีจี๋”(木依吉 Mùyījí) เพราะเชื่อว่าเป็ นผู้สร้ างโลก เทพเจ้ าองค์นี ้มีลกู อยู่ 5 องค์ คือเทพเบิกนภา
เทพฟ้าฟาด เทพพสุธากัมปนาถ เทพฟ้าร้ อง และเทพบรรพบุรุษของชาวว้ า มีชาวว้ าบางท้ องที่นบั
ถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน บ้ างนับถือพุทธนิกายหินยาน บ้ างนับถือศาสนาพระเยซู
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50. 锡伯族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าซีโป๋ Xibe ethnic minority group

รป
ู 57

รป
ู 58

ถิ่นที่อย่ ู
“ซีโป๋ ” เป็ นชื่อที่ชนกลุม่ น้ อยเผ่านี ้เรี ยกตัวเอง แต่นบั ตังแต่
้ อดีตเป็ นต้ นมา ภาษาจีนมีชื่อ
เรี ยกชนกลุม่ นี ้โดยใช้ อกั ษรจีนเขียนแทนเสียงหลายชื่อ เช่น ซีผี(犀毗 Xīpí) ซือปี่ (师比 Shībǐ)
เซียนเปย(鲜卑 Xiānbēi) สือปี่ (矢比 Shǐbǐ) สีป่าย (席百 Xíbǎi) สีปี่(席比 Xíbǐ) เป็ นต้ น
ชาวซีโป๋ มีถิ่นที่อยูท่ ี่เมืองเสิน่ หยาง (沈阳 Shěnyánɡ) คายหยวน (开原 Kāiyuán) อี ้เซี่ยน (义县
Yì xiàn) เป่ ยเจิ ้น (北镇 Běizhèn) ซินหมิน (新民 Xīnmín) เฟิ่ งเฉิง (凤城 Fènɡchénɡ) ของ
มณฑลเหลียวหนิง(辽宁 Liáonínɡ) และในกลุม่ ปกครองตนเองอุสเบค เขตปกครองตนเองอีหลี
คาซัค เมืองชาปูชา มณฑลซินเจียง นอกจากนี ้ยังมีสว่ นน้ อยกระจายอยูต่ ามเขตปกครองตนเอง
ชุมชนรัสเซีย และชุมชนมองโกลของมณฑลจี๋หลิน ที่เมืองหลวงปั กกิ่งก็มีชนกลุม่ นี ้อาศัยอยู่
ประปราย จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าซีโป๋
มีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น 188,824 คน
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ภาษา
ชาวซีโป๋ ที่มีถิ่นฐานอาศัยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ อกั ษรจีนและภาษามองโกล
ชาวซีโป๋ ที่มีถิ่นฐานอาศัยบริ เวณมณฑลซินเจียงใช้ ภาษาซีโป๋ จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาอัลไต สาขา
หม่าน-ทังกุส (Man -Tungus) แขนงภาษาหม่าน
ประวัตศิ าสตร์
ชาวซีโป๋ ในปั จจุบนั มีความเกี่ยวพันกับชนเผ่าโบราณชื่อ “เซียนเปย”( 鲜 卑 Xi ā nb ē i)
ดํารงชีพด้ วยการเลี ้ยงสัตว์เร่ร่อนอยูแ่ ถบชายเขาต้ าซิง (大兴 Dàxīnɡ) ในยุคสิบหกประเทศ(十
六国 Shíliù Guó ค.ศ. 304 - 439) ชนแถบมูห
่ รง(慕容 Mùrónɡ) อพยพลงใต้ ไปตังถิ
้ ่นฐาน
แห่งใหม่บริเวณลุม่ นํ ้าหวงเหอ(黄河 Huánɡ hé) และอยูร่ ่วมผสมกลมกลืนกับชาวฮัน่ แต่ก็ยงั มี
ชาวเซียนเปยบางส่วนยังคงอาศัยอยูแ่ ถบลุม่ แม่นํ ้าเนิ่น (嫩江 Nèn jiānɡ) แม่นํ ้าชัว่ เอ่อร์ (绰尔
河 Chāo’ěr hé) แม่นํ ้าซงฮวา(松花江 Sōnɡhuā jiānɡ) และยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและ
การดํารงชีวิตแบบเดิมอยู่ ชาวเซียนเปยกลุม่ นี ้นี่เองคือบรรพบุรุษของชาวซีโป๋ ในปั จจุบนั ก่อนสมัย
ราชวงศ์ชิงชาวเซียนเปยดํารงชีวิต ตังหลั
้ กปั กฐาน และขยายเผ่าพันธุ์โดยมีศนู ย์กลางอยูบ่ ริเวณที่
เรี ยกว่า “โป๋ ตูเน่อ” (伯 都 讷 B ó d ū n è) ซึง่ ก็คือบริเวณอําเภอฝูหยวี มณฑลจี๋หลินในปั จจุบนั
เขตแดนการตังถิ
้ ่นฐานของชาวซีโป๋ ในขณะนัน้ ทิศตะวันตกจรดฮูหลุนเป้ยเอ่อร์ (呼 伦 贝 尔
Hūlún bèi’ěr) ทิศเหนือเริ่ มต้ นจากแม่นํ ้าเนิ่น ทิศใต้ จรดลุม
่ แม่นํ ้าเหลียว (辽河 Liáo hé)
ดํารงชีวิตด้ วยการล่าสัตว์และทําประมงสัตว์นํ ้า อาหารที่ลา่ หามาได้ จะแบ่งให้ สมาชิกอย่างเท่าเทีย
กัน
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 ถึงต้ นศตวรรษที่ 17 ชาวซีโป๋ ถูกโจมตีและปกครองโดยเมือง
หม่านโจว (满洲 Mǎnzhōu) จึงเข้ าสมทบกับมองโกลแปดธง (八旗蒙古 Bāqí Měnɡɡǔ) และ
เมืองหม่านโจวแปดธง(八旗满洲 Bāqí Mǎnzhōu) ในช่วงระยะเวลาร้ อยปี ชาวซีโป๋ อพยพ
กระจัดกระจายไปตังถิ
้ ่นฐานอยูห่ ลายแห่ง ที่สาํ คัญคือยูนนาน ซินเจียง และบริ เวณสามมณฑล
ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ในช่วงปี 1764 มีชาวซีโป๋ ถูกเกณฑ์เข้ าสูม่ ณฑลซินเจียงร่วมพันคน
ั ้ เริ่ มมีชาวซีโป๋ ตังถิ
้ ่นฐานอยูท่ งที
ั ้ ่ภาค
รวมทังครอบครั
้
วอีกกว่าสองพันคน
นับแต่นนมาก็
ตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ ชายฉกรรจ์ถกู เกณฑ์ไปเป็ นทหาร ผู้หญิงและเด็กอยู่
บ้ านเพาะปลูกทําการเกษตรเลี ้ยงครอบครัว การปกครองแบบทูตแปดธง (八旗制度 Bāqí zhì
d ù) ทําให้ ชาวซีโป๋ ตกอยูใ่ นการปกครองของราชสํานักชิงโดยตรง ระบบเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนไป
จากเดิมอย่างมาก ชาวซีโป๋ จากที่เคยประกอบอาชีพประมงจับสัตว์นํ ้าเร่ร่อน ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็
การทําการเกษตรเพาะปลูกเป็ นหลักแหล่ง
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ระบบเศรษฐกิจและสังคม ชาวซีโป๋ ในยุคที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยูท่ ี่ชายเขาต้ าซิง (大兴 Dàxīnɡ)
และทุ่งหญ้ าฮูหลุนเป้ยเอ่อร์ ตอ่ มาอพยพสูด่ นิ แดนลุม่ นํ ้าเนิ่น(嫩江 Nèn jiānɡ) และลุม่ นํ ้าซง
วา (松花江 Sōnɡhuā jiānɡ) ดํารงชีวติ อยูด่ ้ วยการทําประมง ในช่วงต้ นราชวงศ์ชิงเป็ นช่วงที่
ชาวซีโป๋ เข้ าสมทบกับพวกปาฉี (กลุม่ แปดธง 八旗 Bāqí) และพัฒนาระบบสังคมแบบศักดินา
ขึ ้น การแบ่งที่ดนิ ของแต่ละธงถือเป็ นกรรมสิทธิ์ของรัฐ แบ่งปริ มาณการถือครองตามลําดับชัน้
ศักดินา รัฐมีการจ่ายเงินเดือนที่เรี ยกว่า “เฟิ่ งลู”่ ( 俸禄 Fènɡlù) และ “จวินเสี่ยง” (军饷
ั ชนชันขุ
้ นนาง จนถึงปี ที่สามสิบแห่งกษัตริ ย์เฉียนหลง (ค.ศ.767) ชาวซีโป๋ ที่
Jūnxiǎnɡ) ให้ กบ
ซินเจียงถูกจัดให้ อยูใ่ นกลุม่ ธงหนิวลู่ (牛录旗 Niúlù qí) ตังถิ
้ ่นฐานและรักษาดินแดนบริเวณ
ลุม่ นํ ้าอีหลี(伊犁河 Yīlí hé) รัชสมัยพระเจ้ าเจียชิ่งปี ที่เจ็ด (ค.ศ. 1802) ภายใต้ การสนับสนุน
ของผู้นําถูเอ่อร์ เกิน (图尔根 Tú’ěrɡēn) ได้ สร้ างระบบคลองส่งนํ ้าจากเขาฉาปู้ฉาร์ (察布查尔
山 Chábùchá’ěr shān) เข้ าสูช่ ม
ุ ชนซีโป๋ จึงตังชื
้ ่อคลองนี ้ว่า “คลองฉาปู้ฉาร์ ” (察布查尔渠
Chábùchá’ěr qú) ซึง่ หมายถึง “คลังเสบียง” ชาวซีโป๋ เริ่ มตังถิ
้ ่นฐานอยูบ่ ริเวณริมคลองทังเหนื
้ อ
และใต้ จากนันก็
้ ร่วมมือกันกับกลุม่ ธงอื่นๆ ขยายการขุด คลองไปตามเมืองต่างๆ เช่น อีหลี (伊
犁 Yīlí) โปร์ ตาลา (博尔塔拉 Bó’ěrtǎlā) ถ่าเฉิง (塔城 Tǎchénɡ) เป็ นต้ น ส่งนํ ้าเข้ าสูไ่ ร่ นา
ว่าแสนไร่ และยังถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้ ชนเผ่าต่างๆในบริเวณใกล้ เคียงอีก
ด้ วย
ปี ที่ 80 ของศตวรรษที่ 19 การปกครองแบบแปดธงเริ่มล่มสลาย พื ้นที่ทํากินเริ่ มตกเป็ น
กรรมสิทธิ์ในครอบครองกลุม่ อิทธิพล ชาวซีโป๋ เริ่มประสบความยากลําบาก ต้ องรับจ้ างเป็ นคนงาน
ทํานาให้ กบั เจ้ าศักดินาที่เป็ นเจ้ าของที่ดนิ ตัวอย่างชุมชนชาวซีโป๋ ที่ฉาปู้ฉาร์ มีเจ้ ากรรมสิทธิ์ที่ดนิ
เพียง 5 % ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินทํากินทังหมด
้
ที่เหลือเป็ นคนยากจนชาวซีโป๋ ที่ต้องรับจ้ าง
เจ้ าของที่ดนิ ไม่มีฝงู สัตว์เลี ้ยงเป็ นของตนเอง ไม่มีที่ดนิ ทํากินเป็ นของตนเอง ชาวซีโป๋ รุ่นแล้ วรุ่น
เล่าต้ องมีชีวิตอยูอ่ ย่างแร้ นแค้ น และพยายามหาทางให้ หลุดพ้ นจากระบบสังคมเช่นนี ้ จนกระทัง่
ถึงยุคการรวมที่ดนิ ของราชสํานักชิง หลังการรวบกรรมสิทธิ์ที่ดนิ เป็ นของราชสํานักแล้ ว ทางการชิง
แบ่งที่ดนิ ทํากินให้ ราษฎร ทําให้ ราษฎรมีสทิ ธิ์ใช้ ทงุ่ หญ้ าเลี ้ยงสัตว์ร่วมกัน
หลังยุคปลดปล่อยชาวซีโป๋ ได้ รับเสรี ภาพ และได้ รับสิทธิในการปกครองตนเอง โดยในปี
1954 รัฐบาลก่อตังอํ
้ าเภอปกครองตนเองซีโป๋ ขึ ้นที่อําเภอฉาปู้ฉาร์ (察布查尔锡伯族自治县
Chábùchá’ěr Xībó Zú zìzhìxiàn) เมื่อเข้ าสูก
่ ารปกครองแบบสาธารณรัฐของรัฐบาลจีน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเกษตรและการผลิตด้ านอุตสาหกรรมเป็ นไปอย่างไม่หยุดยัง้ ชาวซีโป๋
เริ่ มใช้ เทคโนโลยีและเครื่ องไม้ เครื่ องมือการเกษตรสมัยใหม่ เพิ่มปริ มาณการผลิตให้ สงู ขึ ้นมาก
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มีการก่อตังโรงงานอุ
้
ตสาหกรรมขึ ้นหลายแห่ง นําความอยูด่ ีกินดี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นสูช่ มุ ชน
ชาวซีโป๋
ศิลปวัฒนธรรม
ด้ านศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรมของชาวซีโป๋ หลากหลายลึกซึ ้ง มีวรรณกรรมพื ้นบ้ าน
เพลงพื ้นบ้ าน นิทานพื ้นบ้ าน เพลงภัตตาหาร เพลงบูชาเทพ รวมทังสุ
้ ภาษิตคําพังเพยต่างๆ กลอน
เรื่ องที่เป็ นที่ได้ รับความนิยมมากได้ แก่ 《率乡曲》Lǜxiānɡ qǔ “เพลงคะนึงถิ่น” เพลง《喀
什喀尔之歌》Kāshí kā’ěr zhī ɡē “บทเพลงแห่งคาสือคาร์ ” เพลง《三国之歌》Sān
ɡuó zhī ɡē “เพลงสามปฐพี” เพลงกลอนเหล่านี ้สะท้ อนชีวิตการต่อต้ านการครอบงําของสังคม
ศักดินา บรรยายถึงจินตนาการและความปรารถนาแห่งความสุขของชาวซีโป๋ ศิลปะการเต้ นรํ าของ
ชาวซีโป๋ ก็ไม่เป็ นสองรองใคร ท่วงทํานองและจังหวะการร่ายรํ าเร่งเร้ า โอ่อา่ สง่างาม การเต้ นรํ าที่
มีชื่อเสียงและได้ รับความนิยมมากคือ ระบําเป้ยหลุน (贝伦 Bèilún) เครื่ องดนตรี ของชาวซีโป๋ มี
หลายชนิด ที่หลัก ๆ ได้ แก่ กลองตงปู้ลา(东布拉 Dōnɡbùlā) ขลุย่ เหว่ยตี๋(苇笛 Wěidí) และ
ขลุย่ โม่เค่อเน่อ (墨克讷 Mòkènè) ด้ านงานหัตถกรรมฝี มือ หญิงชาวซีโป๋ มีความสามารถในการ
ปั กผ้ าได้ สวยงามมาก ในงานเทศกาลรื่ นเริงชาวซีโป๋ มีกิจกรรมการละเล่นพื ้นเมืองที่สนุกสนาน
มากมาย เช่น กีฬา ยิงธนู แข่งม้ า และมวยปลํ ้า เป็ นต้ น
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
หลังยุคปลดปล่อย ภายใต้ การสนับสนุนของรัฐบาล ศิลปวัฒนธรรมและการอาชีพของ
ชาวซีโป๋ ได้ ชบุ ชีวิตขึ ้นมาใหม่ มีการปลูกฝั งและสนับสนุนให้ บตุ รหลานได้ มีการศึกษาที่ดี ทังยั
้ ง
พัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถออกสูร่ ะดับประเทศและโลกด้ วย อย่างเช่น ฉางฉีหม่า นักกีฬายิง
ธนูทีมชาติจีน ที่ครองเหรี ยญชัยมากมายก็เป็ นชนเผ่าซีโป๋ นี่เอง ด้ านการสาธารณสุขก็พฒ
ั นาไป
มาก เห็นได้ จากอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บป่ วยลดน้ อยลงอย่างเห็นได้ ชดั
บ้ านเรื อนของชาวซีโป๋ สร้ างเป็ นปราการรอบชุมชน บ้ านแต่ละครัวเรื อนสร้ างอยูภ่ ายใน
ปราการประมาณ 100 - 200 หลังคาเรื อน บ้ านแต่ละหลังยังมีกําแพงล้ อมรอบอีกชันหนึ
้ ง่
เนื่องจากในสมัยการปกครองแบบแปดธง แต่ละธงก็คือแต่ละชุมชน และแต่ละชุมชนต้ องป้องกัน
ตนเองจากข้ าศึกศัตรู ตัวบ้ านสร้ างด้ วยดินโคลน ภายในบ้ านมีสามห้ อง คือ ห้ องนอน ห้ องครัว
และห้ องโถง ภายในบริ เวณบ้ านเป็ นที่ปลูกพืชผักผลไม้ และเป็ นคอกสัตว์เลี ้ยงเพื่อเป็ นอาหาร เช่น
หมู ไก่ เป็ ด เป็ นต้ น
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
ก่อนการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ครอบครัวของชาวซีโป๋ ยึดถือความอาวุโสเป็ น
หลักในการจัดการเรื่ องต่างๆ ภายในครอบครัวแต่ละครอบครัวจะมีชนชันระดั
้ บผู้อาวุโสมีอํานาจ
สูงสุด ผู้อาวุโสน้ อยต้ องเคารพเชื่อฟั งผู้อาวุโสมากกว่า ไม่แต่งงานกับคนแซ่เดียวกัน แต่มีธรรม
เนียมการแต่งงานระหว่างลูกของป้า อาหญิง(ที่เป็ นพี่สาวน้ องสาวพ่อ) กับ ลุง น้ าชาย(ที่เป็ นพี่ชาย
น้ องชายแม่) นอกจากนี ้ยังสามารถแต่งงานข้ ามกลุม่ ชาติพนั ธุ์กบั เผ่าอื่นๆก็ได้ ผู้สงู อายุยงั คงรักษา
ขนบธรรมเนียมการแต่งกายแบบปลายสมัยชิง คือการสวมชุดกี่เพ้ ายาว กางเกงรัดข้ อ
ด้ านอาหารการกินนิยมบริโภคข้ าวเจ้ าและข้ าวสาลีเป็ นอาหารหลัก และนิยมอาหารแป้ง
แผ่นอบในเตาถ่านที่เรี ยกว่า “หนาง” มีข้อห้ ามรับประทานเนื ้อสุนขั ไม่สวมเสื ้อผ้ าหรื อใช้ สงิ่ ของที่
ทํามาจากหนังสุนขั หนังหมาป่ า ห้ ามผิวปากในบ้ าน หากในบ้ านมีคนป่ วย หรื อมีการคลอดบุตร
จะแขวนผ้ าริว้ สีแดงไว้ ที่ประตูหน้ าบ้ าน หรื อแขวนหญ้ าหนึง่ กําไว้ เพื่อเป็ นการบอกห้ ามผู้อื่นเข้ า
มาในบ้ าน
การประกอบพิธีศพกระทําโดยการฝั ง ทุกตระกูลจะมีสสุ านประจําตระกูลของตนเอง ไม่
ฝั งรวมกับสุสานตระกูลอื่น
ด้ านศาสนาความเชื่อและเทศกาลสําคัญ ด้ วยเหตุที่ชาวซีโป๋ อพยพโยกย้ ายถิ่นฐานอยู่
เป็ นประจํา ดังนันจึ
้ งซึมซับรับเอาวัฒนธรรมความเชื่อมาจากชุมชนต่างๆมากมาย โดยมากนับถือ
ศาสนาซ่าหม่าน (萨满教 Sàmǎn jiào) ศาสนาลามะ (喇嘛教 Lǎmɑ jiào) ต่อมาได้ รับ
อิทธิพลจากชาวฮัน่ จึงมีการนับถือเทพเจ้ าต่างๆอย่างชาวฮัน่ ด้ วย ที่น่าสนใจก็คือจากการที่ได้ รับ
อิทธิพลของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆมากมาย การนับถือศาสนาและเทพเจ้ าของชาวซีโป๋ จึงรวมเอา
ความเชื่อของแต่ละศาสนาเข้ าด้ วยกัน ดังเช่น วัดไท่ผงิ ซึง่ เป็ นวัดที่สร้ างโดยชาวซีโป๋ เดิมเป็ นวัด
ลามะ แต่นอกจากจะประดิษฐานพระอรหันตร์ 18 ปาง และพระพุทธรูป 3 ปางแล้ ว ยัง
ประดิษฐานเทพกวานกง(关公 Guānɡōnɡ) เทพโจวฝู (周孚 Zhōufú) ซึง่ เป็ นเทพเจ้ าตามความ
เชื่อของศาสนาอื่น นอกจากนี ้ในบ้ านของชาวซีโป๋ ยังมีแท่นบูชาบรรพบุรุษอีกด้ วย
เทศกาลของชาวซีโป๋ ไม่แตกต่างเทศกาลของชาวฮัน่ และชาวหม่านเท่าใดนัก
เช่น
เทศกาลตรุษจีน เชงเม้ ง ตวนอู่ แต่วิธีการเฉลิมฉลองในแต่ละเทศกาลอาจมีข้อแตกต่างกันบ้ าง
เช่น เทศกาลตวนอู่ ชาวซีโป๋ มีการสาดนํ ้ากัน ปล่อยแกะ แข่งม้ า เป็ นต้ น นอกจากนี ้มีเทศกาล
เฉพาะของเผ่าคือวันที่ 18 เดือนสี่เป็ นวันที่ระลึกที่บรรพบุรุษชาวซีโป๋ อพยพมาจากตะวันออกและ
ตังถิ
้ ่นฐานอยูท่ ี่ซนิ เจียง ทุกๆปี จะจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิง่ ใหญ่
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51. 瑶族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าเหยา Yao ethnic minority group

รป
ู 59

รป
ู 60

ถิ่นที่อย่ ู
ชนเผ่าเหยา(หรื อที่ภาษาไทยเรี ยกว่า เย้ า) มีชื่อเรี ยกตัวเองหลายชื่อ อ่านตามเสียงอักษร
จีนที่บนั ทึกไว้ มี เหมี่ยน (勉 Miǎn) จินเหมิน(金门 Jīnmén) ปู้หนู่ (布努 Bùnǔ) ปิ่ งตัวโยว(炳多
优 Bǐnɡduōyōu) เฮยโหยวเหมิง(黑尤蒙 Hēiyóuménɡ) ลาเจีย(拉珈 Lājiā) นอกจากนี ้ด้ วย
เหตุที่ชาวเหยาในแต่ละท้ องที่มีวฒ
ั นธรรม ความเป็ นอยู่ และลักษณะที่อยูอ่ าศัยแตกต่างกัน จึงมี
ชื่อเรี ยกตนเองแตกต่างกันไปด้ วย เช่น ซานจื่อเหยา(山子瑶 Shānzǐ Yáo) หมายถึงชาวเหยา
ภูเขา ป๋ ายคูเ่ หยา(白裤瑶 Báikù Yáo) หมายถึงชาวเหยากางเกงขาว หงเหยา (红瑶 HónɡYáo)
หมายถึงชาวเหยาแดง หลานเตี ้ยนเหยา(蓝靛瑶 Lándiàn Yáo) หมายถึงชาวเหยานํ ้าเงิน ผิงตี ้
เหยา(平地瑶 Pínɡdì Yáo) หมายถึงชาวเหยาที่ราบ เอ้ าเหยา (坳瑶 Ào Yáo) หมายถึงชาว
เหยาที่ราบเชิงเขา เป็ นต้ น หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน กําหนดเรี ยกชื่อชนเผ่านี ้รวมกัน
ว่า “เหยา” ชนเผ่าเหยาอาศัยอยูบ่ ริเวณเขตปกครองตนเองเผ่าจ้ วงในมณฑลกว่างซี และกระจาย
อยูต่ ามมณฑลต่างๆเช่น ยูนนาน กว่างซี กุ้ยโจว ลักษณะเด่นของการกระจายถิ่นฐานของชาว
เหยาคืออาศัยอยูก่ ระจัดกระจายมาก และในแต่ละพื ้นที่ก็มีจํานวนประชากรไม่มาก จากการ
สํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าเหยา มีจํานวนประชากร
ทังสิ
้ ้น 2,637,421 คน
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ภาษา
พูดภาษาเหยา แต่การแบ่งสายตระกูลภาษาค่อนข้ างซับซ้ อน เพราะภาษาในแต่ละพื ้นที่มี
ความแตกต่างกันมาก ถึงขันที
้ ่ภาษาเหยาในต่างพื ้นที่กนั ไม่สามารถสื่อสารเข้ าใจกันได้ บางกลุม่
พูดภาษาจีนและภาษาจ้ วงไม่มีภาษาเขียน ส่วนใหญ่ใช้ ภาษาจีน ปั จจุบนั นักวิชาการจีนส่วนใหญ่
มีแนวโน้ มยอมรับการจัดกลุม่ ภาษาเหยาว่า จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาภาษาเหมียวเหยา (แม้ ว-เย้ า)
ประวัตศิ าสตร์
เกี่ยวกับประวัตคิ วามเป็ นมาของชาวเหยา มีความเชื่อหลากหลายทฤษฎี บ้ างเชื่อว่ามี
กําเนิดมาจากชาว “ซานเยว่” (山越 Shānyuè คํานี ้มีความหมายว่า “ชาวเขา”) บ้ างเชื่อว่ามา
จากชาว “อูซ่ ีหมาน” (五溪蛮 Wǔxī Mán) บ้ างเชื่อว่าชาวเหยาเกิดจากชนหลายกลุม่ รวมตัวกัน
แต่ทฤษฎีที่เป็ นที่น่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับก็คือ ชาวเหยาในปั จจุบนั มีความสัมพันธ์ทางชาติ
พันธุ์ใกล้ ชิดกับชนเผ่าโบราณชื่อ “จิงหมาน” ( 荆蛮 Jīnɡ Mán) และ “ฉางซาอูห่ ลิงหมาน” (长
沙武陵蛮 Chánɡshā Wǔlínɡ Mán)
หลังจากที่จิ๋นซีฮ่องเต้ รวมชนหลากหลายชาติพนั ธุ์เข้ าเป็ นประเทศ ได้ สง่ ขุนนางชาวฮัน่
จากราชสํานักกลางเข้ าสูพ่ ื ้นที่ที่มีชนกลุม่ น้ อยต่างๆอาศัยอยู่ ซึง่ ได้ นําความเจริญ ตลอดจนเครื่ อง
ไม้ เครื่ องมือและเทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัยเข้ าไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้ กบั ชนกลุม่ น้ อย
ในช่วงนี ้ชาวอูห่ ลิงหมานที่เมืองฉางซาก็ได้ รับความเจริญและได้ รับการพัฒนานี ้ด้ วยเช่นกัน จนถึง
สมัยซีฮนั่ ชาวอูห่ ลิงหมานต้ องส่งภาษีเข้ าสูร่ าชสํานัก ถึงสมัยโฮ่วฮัน่ (后汉 Hòu Hàn) ชาวหมาน
ยังคงต้ องส่งภาษี ให้ ราชสํานักอยู่ ในสมัยนันเรี
้ ยกภาษีนี ้ว่า “ภาษีเหยา” ถึงรัชสมัยพระเจ้ าหย่งเหอ
หยวน (ค.ศ.136) การเก็บภาษีจากชาวอูห่ ลิงหมานหนักหนาสาหัสมาก สร้ างความไม่พอใจและ
ความขัดแย้ งเป็ นอย่างมาก จนเกิดการลุกขึ ้นต่อต้ านอยูห่ ลายต่อหลายครัง้
ในสมัยหนานเป่ ย (南北朝 Nánběicháo) บรรพบุรุษของชาวเหยาได้ ขยายอาณาเขตตัง้
ถิ่นฐานกว้ างใหญ่ออกไปกว่าเดิมมาก ทิศตะวันออกจรดโซ่วชุน (寿春 Shòuchūn ปั จจุบนั คือเขต
มณฑลอานฮุย 安徽 Ānhuī) ทิศตะวันตกจรดซ่างลัว่ (上洛 Shànɡluò ปั จจุบนั คือเขตมณฑล
ส่านซี 陕西 Shǎnxī) ทางตอนเหนือจรดหรูอิ่ง (汝颍 Rǔyǐnɡ ปั จจุบนั คือเขตตะวันออกของ
มณฑลเหอหนาน(河南东部 Hénán dōnɡbù) และตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลอานฮุย 安
徽西北部 Ānhuī xīběibù) ในยุคนี ้ชาวฮัน
่ และเหยาติดต่อสัมพันธ์ทางการค้ าและวัฒนธรรม
กันอย่างใกล้ ชิด ในสมัยถังชาวเหยาตังถิ
้ ่นฐานอยูบ่ ริ เวณมณฑลหูหนาน (湖南 Húnán) และ
มณฑลกว่างตง (广东 Guǎnɡdōnɡ) เป็ นหลัก ส่วนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ที่มีความเกี่ยวข้ องกับชาวเหยา
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ชื่อ “โม่เหยาหมาน” (莫徭蛮 Mòyáo Mán) ตังถิ
้ ่นฐานอยูบ่ ริเวณมณฑลกว่างซี ชาวโม่เหยาดํารง
ชีพด้ วยการทําการเกษตร สมัยซ่งราชสํานักได้ สง่ ขุนนางเข้ าปกครอง ทําให้ ชาวเหยาเริ่มเข้ าสู่
ระบบสังคมศักดินาในเวลาต่อมา
ในสมัยหยวน หมิง และชิง ชาวเหยาตังถิ
้ ่นฐานแผ่ขยายออกไปกว่าเดิมมาก ครอบคลุม
ั ้ มชนกระจัดกระจาย
พื ้นที่ตา่ งๆของมณฑลกว่างตง กว่างซี หูหนาน ยูนนาน กุ้ยโจว ด้ วยเหตุที่ตงชุ
กันมากนี ้เอง
เป็ นเหตุให้ ระบบเศรษฐกิจของชาวเหยาจึงขึ ้นอยูก่ บั การพัฒนาของถิ่นที่ตงนั
ั ้ นๆ
้
บางแห่งพัฒนาไปอย่างรวดเร็ วใกล้ เคียงกับชาวฮัน่
แต่บางแห่งก็ยงั เป็ นไปอย่างช้ าๆ ยังคงทํา
การเกษตรเลี ้ยงสัตว์ ล่าสัตว์ กระทัง่ บางแห่งยังคงดํารงชีวิตแบบสังคมบุพกาลอยูก่ ็มี ผลจากการ
กดขี่ขม่ เหงของสังคมศักดินา ชาวเหยาถูกไล่ลา่ และถูกฆ่าล้ างเผ่าพันธุ์จนต้ องถอยร่นหนีกระจัด
กระจายอพยพไปอยูบ่ ริเวณประเทศเวียดนาม ลาว และไทย กระทัง่ ศตวรรษที่ 20 มีชาวเหยา
บางส่วนได้ รับความช่วยเหลือและได้ อพยพไปเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และ
แคนนาดา
ด้ านเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาวเหยาในยุคก่อน
การก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีนเป็ นไปอย่างไม่สมํ่าเสมอและราบรื่ นนัก ชาวเหยาในขณะนั ้
ดํารงชีพด้ วยการทําการเกษตรเพาะปลูกเป็ นหลัก และทําป่ าไม้ เก็บของป่ าเป็ นอาชีพเสริม แต่ก็มี
ชาวเหยาบางกลุม่ ที่อาศัยอยูใ่ นภูมิประเทศที่เป็ นป่ าเขาประกอบอาชีพป่ าไม้ เก็บของป่ าเป็ นอาชีพ
หลัก แล้ วทําการเกษตรเป็ นอาชีพรองก็มี แต่ชาวเหยาจะประกอบอาชีพแบบพอกินพอใช้ ใน
ครอบครัวเท่านันไม่
้ ได้ ทําเพื่อจําหน่าย ถึงแม้ วา่ งานหัตถกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และการค้ า
ได้ มีการพัฒนาขึ ้นมาบ้ าง แต่ก็ทําเป็ นเพียงอาชีพเสริ มของครอบครัวเท่านัน้ ระบบสังคมของชาว
เหยาเริ่มพัฒนาเข้ าสูส่ งั คมศักดินา เริ่มมีการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิ แล้ ว ในบริ เวณที่มีชาวเหยา
ชาวจ้ วง ชาวฮัน่ และชาวไตอาศัยอยูป่ ะปนกัน ที่ดนิ ทํากินล้ วนตกอยูใ่ นกํามือของชนเผ่าอื่น ความ
ขัดแย้ งระหว่างชนชัน้ และชนเผ่ามีความสลับซับซ้ อนทวีความรุนแรงขึ ้น อย่างเช่น ชาวเหยาที่ยนู
นานตกอยูภ่ ายใต้ การปกครองของชาวไตเป็ นเวลานาน ชาวเหยาจึงมีชีวิตอยูด่ ้ วยการพึง่ พาอาศัย
้
และรับจ้ างเป็ นเบี ้ยล่างให้ กบั ชนชันปกครองมาโดยตลอด
ชาวเหยาในบางพื ้นที่โดยเพาะในพื ้นที่ห่างไกล การทําการเกษตรยังใช้ เครื่ องไม้ เครื่ องมือ
แบบโบราณอยู่ ผลผลิตที่ได้ ตํ่ามาก ที่ดนิ ทํากินก็เป็ นกรรมสิทธิ์ของชนกลุม่ อื่นที่เข้ มแข็งกว่าเช่น
ชาวจ้ วงและชาวฮัน่ ชาวเหยาต้ องรับจ้ างหรื อเช่าที่ดนิ จากชนสองกลุม่ นี ้ ถูกกดขี่ขม่ เหงและขูดรี ด
อย่างหนัก มีที่ดนิ ส่วนเล็กน้ อยที่เป็ นที่ดนิ สาธารณะที่สามารถใช้ ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน เช่น
ชุมชนชาวเหยาที่หมูบ่ ้ านหนานตาน(南丹 Nándān) มณฑลกว่างซี (广西 Guǎnɡxī) เรี ยกชื่อ
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ที่ดนิ นี ้ว่า “โหยวกัวตี ้” (油锅地 Yóuɡuōdì) หรื อ “โหยวกัวเถียน” (油锅田
ความหมายตามภาษาเหยาว่า “หม้ อข้ าวของสายตระกูลพ่อ”

Yóuɡuōtián)

มี

ในทุกๆ สายตระกูลของชาวเหยาประกอบไปด้ วยครอบครัวย่อยๆ นับสิบครอบครัว
สมาชิกของ “โหยวกัวเถียน” มีหน้ าที่ชว่ ยเหลือซึง่ กันและกัน มีหน้ าที่รักษากฎข้ อบังคับและ
ขนบธรรมเนียมของกลุม่ ในชุมชนชาวเหยามีธรรมเนียมการ “ยกย่องผู้อาวุโส” และธรรมเนียม
“หลักศิลา” ซึง่ ก็หมายถึงผู้มีอํานาจสูงสุดของชนเผ่า มีหน้ าที่รับผิดชอบการรักษากฎระเบียบ แบบ
แผนธรรมเนียมประเพณี จัดการเกี่ยวกับชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละการทํามาหากิน การรักษาความ
ปลอดภัย ตลอดจนตัดสินคดีความและข้ อพิพาทต่างๆ เพื่อความอยูด่ มี ีสขุ ของชุมชน ชาวเหยาจะ
ร่วมกันคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็ น “หลักศิลา” โดยจะคัดเลือกผู้อาวุโสที่เป็ นที่ยอมรับและเคารพนับถือ
ของชุมชนส่วนใหญ่ มีความบริ สทุ ธิ์ยตุ ธิ รรม มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย
ก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ชาวเหยาที่ชมุ ชนจินซิว่ (金秀 Jīnxiù) มณฑล
กว่างซี (广 西 Gu ǎ n ɡ x ī) จารึกกฎระเบียบและขนบธรรมเนียมข้ อปฏิบตั ขิ องชนเผ่าโดยการ
แกะสลักลงบนแผ่นศิลาหรื อแผ่นไม้ ใช้ เป็ นกฎหมายที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ประจําชุมชน หากมีผ้ กู ระทํา
ความผิด ผู้ที่ทําหน้ าที่เป็ น “หลักศิลา” สามารถสืบสาวเอาความและลงโทษตามบทบังคับแห่ง
ั ้ ่าจนถึงประหารชีวิต ต่อมาชนชันทางสั
้
งคมของชาวเหยาเริ่
หลักศิลาได้ บทลงโทษมีตงแต่
ั ้ ขนตํ
แตกต่างและแบ่งแยกกันมากขึ ้น ประกอบกับการปกครองของกว๋อหมินตัง่ มอบให้ “หลักศิลา” มี
อํานาจหน้ าที่ในการปกครองชุมชน ในขณะที่หลักศิลาซึง่ นับได้ วา่ เป็ นชนชันสู
้ งของชุมชนมิได้ เป็ น
ผู้มีความบริสทุ ธิ์ยตุ ธิ รรมดังเดิม แต่กลับใช้ อํานาจกดขี่รังแก ขูดรี ดประชาชน เกิดการขัดแย้ งและ
ต่อต้ านหลักศิลาขึ ้น หลักศิลาไม่ได้ เป็ นผู้ที่สมาชิกชุมชนยอมรับนับถืออีกต่อไป ขนบปฏิบตั ิ
ั ้ มจึงลดความศักดิส์ ทิ ธิ์ลงไปในที่สดุ
เกี่ยวกับกฎหมายชนเผ่าที่มีมาแต่ดงเดิ
หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน รัฐบาลมีนโยบายเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง
ของสังคมชนกลุม่ น้ อยต่างๆในประเทศ และด้ วยเหตุที่ชาวเหยาตังชุ
้ มชนกระจัดกระจาย การ
ปกครองแบบดังเดิ
้ มของชาวเหยาในแต่ละพื ้นที่มีความแตกต่างกันมาก
รัฐบาลพยายามทุก
วิถีทางที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบสังคมและการปกครองของชนเผ่าเหยาในแต่ละท้ องที่ ล้ ม
ล้ างระบบสังคมศักดินา ช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ เพิ่มพูนปริมาณการผลิต นับตังแต่
้
ศตวรรษที่ 20 ปี ที่ 60 เป็ นต้ นมา รัฐบาลก่อตังชุ
้ มชนที่มีชาวเหยาอาศัยอยู่ ทังที
้ ่อยูร่ วมเป็ นกลุม่ ชน
้ เป็ นชุมชนปกครองตนเองขึ ้นรวมทังสิ
้ ้น
ชาวเหยาเป็ นหลัก และที่อยูป่ ะปนกับชนกลุม่ อื่นก่อตังให้
12 แห่ง ได้ แก่
มณฑลกว่ างซี มี
เขตปกครองตนเองชาวเหยาอําเภอตูอาน
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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)
เขตปกครองตนเองชาวเหยาอําเภอปาหม่า
(巴马瑶族自治县 Bāmǎ Yáo Zú zìzhìxiàn)
เขตปกครองตนเองชาวเหยาอําเภอฝูชวน
(富川瑶族自治县 Fùchuān Yáo Zú zìzhìxiàn)
มณฑลกว่ างตง 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)
มณฑลหหนาน
มี
ู
เขตปกครองตนเองชาวเหยาอําเภอเจียงหัว
(江华瑶族自治县 Jiānɡhuá Yáo Zú

zìzhìxiàn)

มณฑลยนนาน
มี
ู
เขตปกครองตนเองชาวเหยาอําเภอเหอโข่ว
(河口瑶族自治县 Hékǒu Yáo Zú zìzhìxiàn)
มณฑลกว่ างซี มี
เขตปกครองตนเองหลายเผ่าอําเภอหลงเซิง่ อําเภอฝางเฉิง อําเภอหลงหลิน
(龙胜、防城、隆林各族自治县 Lónɡshènɡ、Fánɡchénɡ、Lónɡlín
Zú zìzhìxiàn)
มณฑลกว่ างตง มี
เขตปกครองตนเองชาวเหยา ชาวจ้ วงอําเภอเหลียนซาน
(连山壮族瑶族自治县 Liánshān Zhuànɡ Zú Yáo

Zú zìzhìxiàn)

ɡè
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นอกจากนี ้หมูบ่ ้ านชาวเหยาที่กระจัดกระจายในพื ้นที่ตา่ งๆ ก็ได้ ยกระดับให้ เป็ นหมูบ่ ้ าน
ชาวเหยาขึ ้นด้ วยเช่นกัน
ในช่วงหลายสิบปี ที่ผา่ นมา ด้ วยความช่วยเหลือและสนับสนุนของรัฐบาล ชุมชนชาวเหยา
เริ่ มพัฒนาที่ดนิ ทํากิน สร้ างระบบชลประทานเขื่อนและแหล่งนํ ้า พัฒนาระบบไฟฟ้าพลังนํ ้ า ปล
ป่ าพืชเศรษฐกิจ ตลอดจนระบบการจราจร ทําให้ ระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาวเหยาพัฒนาดี
ขึ ้นมาก
ดังจะเห็นได้ จากผลิตภัณฑ์อาหารและยาสูบที่มาจากเขตปกครองตนเองชาวเหยา
อําเภอฝูชวนนับเป็ นสินค้ าอันดับต้ นๆ ที่สาํ คัญของประเทศจีนเลยทีเดียว ในปี 1987 ปริ มาณ
ชาวเหยาที่อําเภอเหลียน
ผลิตผลการเกษตรที่มาจากชุมชนชาวเหยาสูงถึงสองร้ อยล้ านหยวน
หนาน หรู่หยวนของมณฑลกว่างตง พัฒนาเศรษฐกิจจนถึงขันส่
้ งออกสินค้ าสูต่ ลาดทังในและ
้
ต่างประเทศ ส่วนชาวเหยาที่อําเภอจินซิว่ อําเภอเจียงหัว มีพื ้นที่ป่าไม้ อดุ มสมบูรณ์ สินค้ าด้ าน
วัสดุก่อสร้ างที่ทําจากไม้ ยางพารา เมล็ดพันธุ์ เห็ดหอม เห็ดหูหนู ส่งออกจากชุมชนชาวเหยาในทัง้
สองอําเภอเพื่องานก่อสร้ างและอาหารภายในประเทศทัว่ ทุกหนทุกแห่ง สภาพชีวติ ของชาวเหยา
จากเดิมที่เคยลําบากยากจน ขัดสนรายได้ ดํารงชีวิตด้ วยการเก็บของป่ าตามธรรมชาติเป็ นอาหาร
้
ยน
ประทังชีวิต ก่อไฟฟอนผิงกันหนาว กลับดีขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั ในด้ านการศึกษามีการก่อตังโรงเรี
ประถม มัธยมหลายแห่ง ทังยั
้ งมีการจัดให้ มีห้องเรี ยนสําหรับชาวเหยาโดยเฉพาะ วันคืนที่ “มีเพียง
เสียงหมูหมากาไก่ร้องขัน ไร้ สําเนียงทํานองอักษรจํานรรจ์” ถูกความมุง่ มัน่ และภูมิปัญญาของชาว
เหยาขจัดปั ดเป่ า ขับไสไล่ให้ อนั ตรธานเลือนลางจางหายไปจากชุมชนชาวเหยาสิ ้นหนทางหวน
กลับ ปั จจุบนั การคมนาคม ไปรษณีย์ การสื่อสาร สถานีวิทยุโทรทัศน์พฒ
ั นาขึ ้น ชาวเหยามุง่ มัน่
พัฒนาตนเองเพื่อชุมชนของตน นับเป็ นคุณปู การอันยิง่ ใหญ่ตอ่ ประเทศจีนที่ประมาณค่ามิได้
ศิลปวัฒนธรรม
ด้ านศิลปวัฒนธรรม รอยทางแห่งอารยธรรมที่ดําเนินมาอย่างยาวนาน ชาวเหยาได้ สงั่ สม
งานด้ านศิลปะวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมชนเผ่าที่ทงงดงามทั
ั้
งทรงคุ
้
ณค่ามากมาย ชาวเหยา
มีตํานานเกี่ยวกับเทพผู้ให้ กําเนิดจักรวาลมาแต่ครัง้ บรรพกาล ตํานานตังแต่
้ ก่อนยุคราชวงศ์ฉิน
(秦 Qín) ชื่อ《山海经》Shān hǎi jīnɡ “คัมภีร์ซานห่ายจิง” เป็ นตํานานโบราณของชนเผ่า
เหยาที่กล่าวถึงเทพผู้สร้ างโลก สะท้ อนให้ เห็นถึงความเชื่อและสังคมของชาวเหยาที่ถือกําเนิดมา
ตังแต่
้ ก่อนสมัยฉิน นอกจากนี ้ชาวเหยายังมีตํานานเกี่ยวกับการกําเนิดโลกและเทพผู้ให้ กําเนิด
มนุษย์อีกมากมาย ที่สําคัญได้ แก่ เรื่ อง《盘古开天地》Pánɡǔ kāi tiāndì “ผานกู่ผ้ เู บิก
พิภพ” เรื่ อง《伏羲子妹造人民》Fúxī zǐmèi zào rénmín “ฝูซีผ้ ปู ั น้ มนุษย์” เป็ นต้ น
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“เพลง” มีความสําคัญสําหรับชาวเหยามาก มีการสัง่ สม สืบสานและสืบทอดต่อกันมา
ยาวนาน มีรูปแบบที่ลํ ้าลึกซับซ้ อน มีเนื ้อหาที่หลากหลาย เช่น บทเพลงพรรณนาการกําเนิดขอ
ชาวเหยาและสรรพสิง่ บนโลก บทเพลงบันทึกตํานานเผ่าเหยา บทเพลงเกี่ยวกับการดํารงชีวติ
เพลงล่าสัตว์ เพลงเพาะปลูก ตลอดจนเพลงที่เกี่ยวกับกิจกรรมและขนบธรรมเนียมต่างๆ รวมไปถึง
เพลงรัก เพลงบูชา และเพลงออกศึก เป็ นต้ น บ้ างก็บรรยายความยากลําบาก การทํามาหากิน การ
ต่อต้ านข้ าศึกรุกราน บทเพลงสําคัญที่ได้ รับยกย่องให้ เป็ นอัญมณีแห่งวรรณศิลป์ของชนเผ่าได้ แก่
《盘王歌》Pánwánɡ ɡē “เพลงพระเจ้ าผานหวาง” บทเพลงนี ้มีความยาวถึง 3,000 บรรทัด
นอกจากนี ้สมบัตดิ ้ านวรรณศิลป์ของชนชาวเหยายังมีอีกมาก เช่น นิทาน สุภาษิตคําพังเพย เรื่อง
เล่าขบขัน กลอนกระทู้ ปริ ศนาคําทาย เป็ นต้ น วรรณกรรมเหล่านี ้นอกจากจะเป็ นบทบันทึก
เรื่ องราวชนเผ่าได้ เป็ นอย่างดีแล้ ว ยังเป็ นเครื่ องสะท้ อนภูมิปัญญา ความคิด ทัศนคติและจริ ยธรรม
ของชนชาวเหยาที่มีตอ่ โลกและสรรพสิง่ เป็ นหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ ที่ยิ่งใหญ่และสําคัญอีก
ชิ ้นหนึง่ ทังยั
้ งเป็ นศิลปะด้ านวรรณคดีที่เป็ นแบบอย่างและทรงคุณค่าต่อวงการอักษรศาสตร์ จีน
อเนกอนันต์
ดนตรี นาฏศิลป์ของชาวเหยามีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็ นหนึง่ การร่ายรํ าระบําฟ้อนมีที่มา
จากการทํางานเพาะปลูก ล่าสัตว์ และจากศาสนา ระบําที่มีชื่อเสียงเช่น ระบํากลองยาว ระบํา
กลองเหล็ก ระบําบูชาพระเจ้ าผาน นอกจากนี ้ยังมีระบําพื ้นบ้ านที่มีความหลากหลายไปตามแต่
ละชุมชน เช่น ระบําสิงโต ระบํามังกรยอดหญ้ า ระบําดอกไม้ ระบําจุดธูป ระบําไหว้ ครู ระบํา
บรรพบุรุษ เป็ นต้ น เพลงของชาวเหยาก็มีท่วงทํานอง ลีลา และเนื ้อหาที่ลํ ้าลึก หลากหลาย เช่น
เพลงเศร้ าโศก เพลงทุกข์ยาก มีท่วงทํานองเศร้ าสร้ อย กดดัน บาดลึกจิตใจผู้ได้ ยินได้ ฟัง ส่วน
เพลงรักใคร่มีท่วงทํานองสนุกสนาน เร่าร้ อน สดใส ชื่นใจ ชวนให้ หลงใหลยิง่ นัก ปั จจุบนั ทังเพลง
้
เหยาและระบําเหยาได้ รับความนิยมถึงขีดสุด ดนตรี นาฏศิลป์จีนปั จจุบนั ก็ได้ ใช้ ระบําและเพลง
ของชาวเหยาเป็ นแบบอย่างในการแสดงไม่น้อย ในขณะเดียวกันเพลงและระบําชาวเหยาไม่ได้
เป็ นศิลปะการแสดงประจําเผ่าที่ละเล่นกันในหมูบ่ ้ านห่างไกลอีกต่อไป ยิ่งไปกว่านันยั
้ งได้ ขึ ้นสูเ่ วที
ใหญ่ระดับชาติและนานาชาติ ได้ รับความนิยมชมชอบของมวลชนทัว่ ไป ตัวอย่างเพลงมีที่มาจาก
ดนตรี ของชนเผ่าเหยาก็คือ เพลงชื่อ 《瑶族舞曲》Yáo Zú wúqǔ “เพลงระบําเผ่าเหยา” ถือ
เป็ นเพลงที่ได้ รับความนิยมชมชอบและเป็ นที่ร้ ูจกั กันอย่างกว้ างขวางของวงการดนตรี จีนเลย
ทีเดียว
งานหัตถกรรมของชาวเหยา เช่น ผ้ าพิมพ์ ผ้ าย้ อม ผ้ าปั ก ผ้ าทอมือ งานจักสานไม้ ไผ่ งาน
แกะสลัก วาดภาพ งานปั น้ ก็มีรูปแบบหลากหลายและงดงามไม่แพ้ ใคร
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ชาวเหยาเรี ยนรู้ภาษาฮัน่ เพื่อจดบันทึกเรื่ องราวและสร้ างสรรค์งานด้ านวรรณกรรมของชน
เผ่ามาตังแต่
้ สมัยถังและซ่งแล้ ว เอกสารโบราณ วรรรณคดี ตํานาน ศาสนา คําสอน กฎหมาย
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นล้ วนได้ รับการบันทึกเป็ นภาษาฮัน่
นับเป็ นหลักฐานการศึกษา
ุ ค่ายิ่ง
อารยธรรมของแผ่นดินจีนที่สําคัญและมีคณ
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
ด้ านขนบธรรมเนียมประเพณี เครื่ องแต่งกายของชาวเหยาทังชายและหญิ
้
งนิยมแต่งกาย
ด้ วยผ้ าสีคราม และเขียว ชายนิยมสวมเสื ้อผ่าอกแขนสัน้ ไม่มีปก สวมกางเกงขายาว หรื อขาสาม
ส่วน ชายชาวเหยาที่อําเภอหนานตาน(南丹 Nándān) มณฑลกว่างซี (广西 Guǎnɡxī) นิยม
สวมกางเกงสีขาว ปั กลวดลายที่ชายกางเกง ส่วนชายชาวเหยาที่อําเภอเหลียนหนาน มณฑล
กว่างตงนิยมไว้ ผมมวย แล้ วปั กด้ วยขนไก่ฟ้า หรื อพันศีรษะด้ วยผ้ าสีแดง หญิงชาวเหยานิยมสวม
เสื ้อผ่าอก ไม่มีปก บ้ างสวมกางเกงขายาว บ้ างสวมกระโปรงสัน้ หรื อกระโปรงจีบรอบ ตามกระดุม
ชายแขนเสื ้อ ชายกระโปรง คอเสื ้อนิยมปั กลวดลายดอกไม้ ด้วยสีสด เครื่ องประดับศีรษะของชาว
เหยามีความหลากหลายมาก แตกต่างกันไปตามถิ่นที่อยูอ่ าศัย แต่โดยมากนิยมประดับด้ วย
เครื่ องประดับเงิน เช่น ปิ่ นปั กผม แผ่นเงินรูปทรงต่างๆ หรื อไม่ก็สร้ อยลูกปั ดเงิน และมีสร้ อย
ไข่มกุ พันรอบศีรษะ เป็ นต้ น
อาหารหลักของชาวเหยาได้ แก่ ข้ าวโพด ข้ าวเจ้ าและมัน อาหารประเภทพืชผักมีถวั่ เหลือง
ฟั กทอง พริ ก อาหารจําพวกเนื ้อสัตว์ได้ แก่ เป็ ดไก่และหมูที่เลี ้ยงเอง อาหารพิเศษที่ชาวเหยาใน
กวางตุ้งใช้ ต้อนรับแขกผู้มาเยือนคือ “นกจานเด็ด” ส่วนอาหารจานพิเศษของชาวเหยาที่อําเภอกุ้ย
เป่ ย (桂北 Guìběi) คือ “ซุบชาทอด” ชาวเหยาจะใช้ นํ ้ามันร้ อนทอดใบชาให้ กรอบ แล้ วเอาไปต้
เป็ นซุบใส่ขิงสดพริ กสด เกลือปรุงรส เลิศรสยิ่งนักเมื่อกินกับข้ าวทอด ข้ าวโพดคัว่ โชยกรุ่นกลิน่ ชา
ทอด เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวเหยาอย่างแท้ จริง
บ้ านเรื อนชาวเหยาบ้ างสร้ างเป็ นกระท่อมไม้ ไผ่ บ้ างสร้ างเป็ นกระท่อมไม้ หลังคามุงหญ้ า
บางท้ องที่สร้ างบ้ านด้ วยปูน หลังคากระเบื ้อง ชาวเหยาสร้ างบ้ านแบ่งเป็ นสามห้ อง ตรงกลางเป็ น
ห้ องโถง ส่วนห้ องริ มทังสองห้
้
อง ด้ านหน้ าก่อเป็ นเตาไฟ ด้ านในเป็ นห้ องนอน ด้ านข้ างด้ านหนึง่
สร้ างเป็ นเพิงสําหรับเป็ นที่อาบนํ ้าและห้ องนํ ้า อีกด้ านหนึง่ สร้ างเป็ นเพิงสาหรัํ บคอกสัตว์เลี ้ยง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
ชาวเหยาจะไม่แต่งงานกับชนเผ่าอื่น
ประเพณีการแต่งงานของชาวเหยาคือการแต่ง
ลูกเขยเข้ าบ้ าน หนุ่มสาวมีอิสระในการเลือกคูค่ รอง โดยในเทศกาลสําคัญหนุม่ ๆจากต่างหมูบ่ ้ าน
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จะเดินทางมาเยือน รวมตัวกันในลานรื่ นเริง ร้ องเพลงโต้ ตอบและเลือกคู่ หากถูกตาต้ องใจกันก็
มอบของขวัญให้ กนั แล้ วจึงขอความเห็นชอบจากพ่อแม่
จากนันก็
้ เชิญแม่สอื่ ให้ เป็ นผู้สขู่ อ
ทาบทามและแต่งงาน
ประเพณีงานศพของชาวเหยามีความแตกต่างกันไปบ้ างตามแต่ละพื ้นที่และตามแต่ละ
สาย ชาวเหยาเหมี่ยน (勉支 Miǎnzhī) ประกอบพิธีศพโดยการฝั ง ชาวเหยาปู้นู่ (布努支 Bùnǔ
zhī) เดิมทิ ้งศพไว้ ตามหน้ าผาให้ สลายไปเอง ปั จจุบน
ั ก็ใช้ วิธีฝัง ชาวเหยาลาเจีย (拉珈支 Lāji
่ สาวขึ ้นไปใช้ วิธีเผา แต่ศพเด็กทารกใช้ วธิ ีแขวนไว้ ให้ แห้ ง ชาวเหยาที่
ā zh ī) ศพของคนอายุหนุม
อําเภอเหลียนหนานมัดศพไว้ กบั เก้ าอี ้ แล้ วหามเป็ นเกี ้ยวไปประกอบพิธีฝัง โดยบรรจุโลงก่อนแล้ ว
ฝั ง
เทศกาลของชาวเหยามีมากมาย แบ่งเป็ นเทศกาลใหญ่และเทศกาลเล็ก เทศกาลใหญ่
ได้ แก่ เทศกาลบูชาพระเจ้ าผานหวาง (盘王节 Pánwánɡ jié) เทศกาลตรุษจีน เทศกาลต๋านู่(
达努节 Dánǔ jié) เทศกาลจงหยวน(中元节 Zhōnɡyuán jié) เทศกาลเชงเม้ ง(清明节
Qīnɡmínɡ jié) เป็ นต้ น เทศกาลเล็กมีแทบทุกเดือน เทศกาลต๋านูท
่ ี่อําเภอตูอาน มณฑลกว่างซี
จัดอย่างยิ่งใหญ่ เทศกาลนี ้จัดขึ ้นเพื่อเป็ นการรํ าลึกถึงการต่อสู้เรื่ องที่ดนิ ทํากินของชาวเหยาใน
อดีต ส่วนเทศกาลบูชาพระเจ้ าผานจัดสามปี หรื อห้ าปี ครัง้ ช่วงเวลาจัดงานคือวันที่ 16 เดือนสิบ
เทศกาลนี ้จะเชิญหมอผีประจําเผ่าทําพิธีบชู าบวงสรวง มีการระบํากลองยาว ระบํากลองเหล็กเพื่อ
บูชา เพื่อเป็ นการขอพรจากพระเจ้ าผานให้ ปกปั กรักษาชาวเหยาให้ อยูเ่ ย็นเป็ นสุข
การนับถือศาสนาของชาวเหยาค่อนข้ างกระจัดระจายไม่เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
บาง
ท้ องที่เชื่อและนับถือผีที่มีอยูท่ กุ หนทุกแห่งตามธรรมชาติ บ้ างนับถือวิญญาณบรรพบุรุษ และบ้ าง
ก็นบั ถือโทเทมประจําเผ่า บางท้ องที่มีหมอผีประจําเผ่า แต่ชาวเหยาส่วนใหญ่นบั ถือลัทธิเต๋า
มากกว่า พิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพ การบูชาบวงสรวงล้ วนประกอบพิธีตามข้ อกําหนดของเต๋า
ทังสิ
้ ้น
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52. 彝族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าอี๋ Yi ethnic minority group

รป
ู 61

รป
ู 62

ถิ่นที่อย่ ู
เผ่าอี๋นบั เป็ นชนเผ่าที่มีประวัตศิ าสตร์ วฒ
ั นธรรมยาวนานที่สดุ เผ่าหนึง่ ของจีน มีชื่อเรี ยก
ตัวเองต่างกันไปตามแต่ละท้ องที่ เช่น นัว่ ซู (诺苏 Nuòsū) น่าซู (纳苏 Nàsū) หลัวอู่ (罗武 Luó
่ ี่
wǔ) หมี่ซาโพ (米撒泼 Mǐsāpō) ซาหนี (撒尼 Sāní) อาซี (阿西 Āxī) เป็ นต้ น มีถิ่นฐานอยูท
มณฑลยูนนาน เสฉวน กุ้ยโจว กว่างซี ชาวอี๋อาศัยอยูอ่ ย่างกระจัดกระจายเป็ นบริเวณกว้ าง และ
แต่ละที่ก็มีอยูไ่ ม่มาก บริเวณที่มีชาวอี๋อาศัยอยูม่ ากได้ แก่ มณฑลเสฉวนมีชาวอี๋อยูท่ ี่กลุม่ ปกครอง
ตนเองชาวอี๋เขาเหลียงซาน(凉 山 Li á n ɡ sh ā n) ที่มณฑลยูนนานมีชาวอี๋อยูท่ ี่กลุม่ ปกครอง
ตนเองชาวอี๋เมืองสยงอี๋ (雄彝 Xiónɡyí) และกลุม่ ปกครองตนเองเผ่าฮานีเมืองหงเหอ (红河
Hónɡhé) ที่มณฑลกุ้ยโจวมีชาวอี๋อยูท
่ ี่เมืองปี เ้ จี๋ย (毕节 Bìjié) และลิว่ ผานสุย่ (六盘水 Liù
pánshuǐ) จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม
่ น้ อยเผ่าอี๋มีจํานวน
ประชากรทังสิ
้ ้น 7,762,286 คน
ภาษา
ชาวอี๋มีภาษาเป็ นของตนเองชื่อว่า ภาษาอี๋ จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาทิเบตพม่า แขนงภาษาอี๋ มี 6 สําเนียงภาษา เดิมมีภาษาเขียนที่เป็ นอักษรภาพ เรี ยกชื่อว่า อักษรหนาง
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(囊文 Nánɡwén) ในปี 1975 มณฑลเสฉวนได้ พฒ
ั นาอักษรภาษาอี๋ให้ กบั ชาวอี๋ที่กลุม่ ปกครอง
ตนเองชาวอี๋เมืองเหลียงซาน
ประวัตศิ าสตร์
ภาพอักษรที่สลักบนแผ่นโลหะ (รูป 117) ตังอยู
้ ท่ ี่อนุสาวรี ย์บรรพชนชาวอี๋ ในอําเภอ
ปกครองตนเองชาวอี๋ (รูป116) อําเภอเอ๋อซาน มณฑลยูนนาน (云 南 省 峨 山 彝 族 自 治 县
Yúnnán shěnɡ É shān Yí Zú zìzhìxiàn) บรรยายเกี่ยวกับตํานานของบรรพบุรุษชาวอี๋ที่
ชื่อ อาผู่ ตูม่ ู่ (阿普笃慕 Āpǔ Dǔmù) และลูกชายทังหกที
้ ่เป็ นผู้นําพาชาวอี๋เดินทางอพยพและตัง้
ถิ่นฐานในดินแดนของมณฑลยูนนาน กุ้ยโจวและ เสฉวน ตลอดจนเป็ นผู้กําหนดชีวิตของชาวอี๋
ในปั จจุบนั
ั ้ ่นฐานอยู่
“ชาวอี๋” คือชนเผ่าเชียงโบราณ(古羌人 Gǔqiānɡ rén) ที่อพยพลงใต้ ตงถิ
บริ เวณตะวันตกเฉียงใต้ ของจีน ผ่านการผสมผสานกลมกลืนทังทางวั
้
ฒนธรรมและชาติพนั ธุ์กบั ชน
พื ้นถิ่น และสืบทอดอารยธรรมต่อกันมาจนเกิดเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์ใหม่ขึ ้น เมื่อหกพันปี ก่อน ชนเผ่า
เชียงโบราณที่อาศัยอยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณเมืองเหอหวง(河湟 Héhuánɡ) เริ่มขยาย
ถิ่นที่อยูอ่ าศัยเป็ นบริ เวณกว้ าง ในจํานวนนี ้มีกลุม่ หนึง่ ที่ขยายการตังถิ
้ ่นฐานไปทางตะวันตกเฉียง
เหนือของประเทศจีน จนกระทัง่ เมื่อ 3,000 ปี ก่อน ชนกลุม่ นี ้ก่อตังตนเองเป็
้
นกลุม่ ชนและเรี ยกชื่อ
ตามถิ่นที่อยูอ่ าศัย ได้ แก่ กลุม่ “ลิว่ อี๋” (六夷 Liùyí) “ชีเชียง” (七羌 Qīqiānɡ) “จิ่วตี” (九氐
Jiǔdī) ซึง่ ก็คือกลุม
่ ชนที่บนั ทึกทางประวัตศิ าสตร์ จีนเรี ยกชื่อตามถิ่นที่อยูอ่ าศัยว่ากลุม่ “เยว่ซงอี๋”
(越嵩夷 Yuèsōnɡyí) “ชิงเชียง” (青羌 Qīnɡqiānɡ) “อู”๋ (侮 Wǔ) “คุนหมิง” (昆明 Kūnmínɡ
) “เหลาจิ ้น” (劳浸 Láojìn) “หมีโม่” (靡莫 Mímò) นัน่ เอง ในยุคที่กลุม่ ชนเชียงโบราณอพยพ
ร่อนเร่มาถึงบริ เวณตะวันตกเฉียงใต้ นนั ้ ได้ มีชนเผ่าโบราณกลุม่ ต่างๆหลายต่อหลายกลุม่ อพยพมา
และตังถิ
้ ่นฐานอยูก่ ่อนแล้ ว ในประวัตศิ าสตร์ จีนเรี ยกกลุม่ ชนโบราณนี ้ว่า “ป่ ายเยว่” 百越族 Bǎi
yuè Zú, หมายถึง ชนร้ อยเผ่า) เมื่อชนเชียงโบราณอพยพมาถึงบริ เวณตะวันตกเฉียงใต้ แล้ ว ก็ได้
ตังถิ
้ ่นฐานอยูป่ ะปนรวมกันกับชนร้ อยเผ่า
ระยะเวลาที่อยูอ่ าศัยร่วมกันเป็ นเวลายาวนานนี ้เอง
ชนเผ่าเชียงโบราณได้ มีปฏิสมั พันธ์ ซึมซับ ผสมผสานและกลมกลืนวัฒนธรรมของตนกับกลุม่ ชน
ร้ อยเผ่า จนถึงสมัยเว่ยจิ ้นเป็ นต้ นมา (魏晋 WèiJìn) ชนกลุม่ คุนหมิงหลอมรวมกับชนกลุม่ เฝิ น
(焚人 Fén rén) เกิดเป็ นชนกลุม่ เหลียว (僚人 Liáorén) นับจากสมัยฮัน่ จนถึงสมัยหก
ราชวงศ์ (汉至六朝 Hàn zhì Liùcháo) อารยธรรมชาวฮัน่ เข้ มแข็งขึ ้น เรี ยกชนที่อาศัยอยู่
บริ เวณตะวันออกของยูนนาน ตะวันตกของกุ้ยโจว และตอนใต้ ของเสฉวนว่า “ชาวโส่ว” (叟人
Sǒurén) บางครัง้ ก็เหมารวมเอาชาวผู (濮 Pú) เข้ ามาเป็ นกลุม
่ เดียวกันนี ้ด้ วย
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ตังแต่
้ สมัยสุยและถังเป็ นต้ นมา
บรรพบุรุษของชาวอี๋แบ่งออกเป็ นสองกลุม่ เรี ยกชื่อว่า
“อูหมาน” (乌蛮 Wū Mán หมายถึง “หมานดํา”) และ “ป๋ ายหมาน” (白蛮 Bái Mán หมายถึง
“หมานขาว”) กลุม่ อูหมาน คือกลุม่ ที่พฒ
ั นามาจากชนเผ่าบริ เวณคุนหมิง ส่วนชนส่วนใหญ่ของ
กลุม่ ป๋ ายหมานคือกลุม่ ชนชาวโส่วและชาวผูเป็ นหลัก นอกจากนี ้ยังหมายรวมถึงชนกลุม่ เล็กกลุม่
น้ อยผสมกลมกลืนเข้ ามาเป็ นกลุม่ เดียวกันอีกด้ วย ช่วงการพัฒนาและก่อตัวขึ ้นของชาวอี๋นี ้ มีวิถี
ชีวิตครอบคลุมอาณาบริ เวณ 3 มณฑลได้ แก่ ยูนนาน เสฉวน กุ้ยโจว และส่วนหนึง่ ของมณฑล
กว่างซี โดยมีศนู ย์กลางของชนเผ่าอยูท่ ี่บริเวณที่เป็ นเขตรอยต่อของทังสามมณฑลนั
้
น่ เอง
ประวัตศิ าสตร์ ที่เป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นของชาวอี๋คือ การรักษาระบอบการปกครองแบบ
ทาสเป็ นเวลาอันยาวนาน สองร้ อยปี ก่อนคริ ตศักราช คือก่อนยุคซีฮนั่ (西汉 Xī Hàn) ขึ ้นไป
บรรพบุรุษของชาวอี๋มีบางกลุม่ ดํารงชีพด้ วยการเลี ้ยงสัตว์เร่ร่อน บางกลุม่ เริ่ มมีการตังชุ
้ มชนเป็ น
หลักแหล่งแล้ ว นับแต่สมัยตงฮัน่ (东汉 Dōnɡ Hàn) จนถึงเว่ยจิ ้น(魏晋 Wèi Jìn) บรรพบุรุษ
ของชาวอี๋เริ่ มก่อตัวขึ ้นเป็ นกลุม่ ชนต่างๆและตังตนเป็
้
นหัวหน้ ากลุม่ ชน ดังปรากฏมีชื่อเรี ยกหัวหน้ า
กลุม่ เช่น นายพลโส่ว (叟帅 Sǒushuài) พระเจ้ าอี๋ (夷王 Yíwánɡ) เป็ นต้ น ซึง่ แสดงให้ เห็นถึง
บรรพบุรุษชาวอี๋ที่สามารถตังตนขึ
้
้นเป็ นใหญ่ และสามารถควบคุมชนกลุม่ อื่นๆ เช่น ชาวผู (濮人
Púrén) ชาวคุนหมิง ในฐานะทาสได้ นับเป็ นการเริ่ มต้ นและพัฒนาการสังคมจากเดิมที่เป็ นสังคม
บุพกาลเข้ าสูร่ ะบบทาสขึ ้นในประวัตศิ าสตร์ ชาวอี๋
ศตวรรษที่ 8 ปี ที่ 30 อาณาจักรเหมิงเส่อ (蒙舍诏 Ménɡshě zhào) รวบรวมหก
อาณาจักร (六诏 Liùzhào)เป็ นผลสําเร็จ บรรพบุรุษชาวอี๋และบรรพบุรุษชาวป๋ าย (白族 Bái
่ ใหญ่น้อยต่างๆ ก่อตังอาณาจั
้
กรที่มีระบบการปกครองแบบชนชันศั
้ กดิ
Zú) ร่ วมมือกันกับชนกลุม
นากับทาสขึ ้น เรี ยกว่าอาณาจักรน่านเจ้ า (南 诏 N á nzh à o) มีศนู ย์กลางอาณาจักรอยูท่ ี่เขต
ปกครองตนเองเมืองต้ าหลี่ของมณฑลยูนนานในปั จจุบนั
โดยมีอาณาเขตครอบคลุมดินแดนใน
ปั จจุบนั คือ ตะวันออกของมณฑลยูนนาน ตะวันตกของมณฑลกุ้ยโจว ตอนใต้ ของมณฑลเสฉวน
ซึง่ เป็ นอาณาบริเวณที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานของชาวอี๋นนั่ เอง
อาณาจักรน่านเจ้ าปกครองบรรพบุรุษชาวอี๋มาเป็ นเวลานานด้ วยระบบสังคมแบบทาส
การปกครองเช่นนี ้ ทําให้ ชีวิตและสังคมของชาวอี๋ได้ รับความยากลําบากมาก จนถึงปี ค.ศ.902
ตรงกับปี ที่สองแห่งรัชสมัยของพระเจ้ าถังเทียนฟู่ (唐天复 Tánɡ Tiānfù) อาณาจักรน่านเจ้ าล่ม
สลาย แต่ระบบทาสในสังคมชาวอี๋ยงั คงมีอยู่ ตลอดระยะเวลา 300 ปี แห่งราชวงศ์ซง่ อาณาเขต
เมืองหรง (戎 Rónɡ ปั จจุบนั คืออําเภออี๋ปิน 宜宾 Yíbīn) เมืองหลู (泸 Lú ปั จจุบนั คืออําเภอหลู
泸县 Lúxiàn) และหลี (黎 Lí ปั จจุบน
ั คือเมืองฮัน่ หยวน 汉原 Hànyuán) ซึง่ เป็ นถิ่นที่อยูข่ อง
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ชาวอี๋ ตกเป็ นดินแดนที่ถกู แย่งชิงระหว่างราชสํานักซ่งกับเมืองต้ าหลี่ ระบบทาสยังคงดํารงอยู่
และเป็ นพลังขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของบริเวณดังกล่าว
ในปี ค.ศ. 1253 ตรงกับปี ที่สามแห่งรัชสมัยพระเจ้ าเมิง๋ เกอข่าน (蒙哥汗 Ménɡɡēhàn)
แห่งราชวงศ์มองโกล มองโกลได้ สง่ กองกําลังทหารเข้ ามาทางเสฉวนบุกโจมตียนู นาน กองทัพมอง
โกลได้ เดินทัพผ่านอาณาเขตของชาวอี๋
เป็ นเหตุให้ ชาวอี๋ที่อาศัยอยูก่ ระจัดกระจายทัว่ บริเวณ
รวมตัวกันลุกขึ ้นต่อต้ านมองโกล ในยุคเริ่มแรกรวบรวมกันภายใต้ ชื่อกลุม่ ว่า “ชาวหลัวหลัว” (罗
ิ และพัฒนามาเป็ น
罗 族 Lu ó lu ó Zú) ชาวมองโกลเพิ่มกําลังและแย่งชิงกรรมสิทธิ์ในที่ดน
หัวหน้ าชุมชนต่างๆ ในบริ เวณซินเจียง นับตังแต่
้ ปี 1263 ถึง ปี 1287 มีการก่อตังเจ้
้ ากรรมสิทธิ์ที่ดนิ
ขึ ้นที่เมืองต่างๆ ได้ แก่ เยว่ซี (越西 Yuèxī) ซีชาง (西昌 Xīchānɡ) ต้ าฟาง (大方 Dàfānɡ) ผิง
ซาน (屏山 Pínɡshān) จาวทง(昭通 Zhāotōnɡ) และเวยหนิง (威宁 Wēinínɡ)
ในสมัยหมิง ช่วงปี ค.ศ. 276 ชาวอี๋ที่เมืองต่างๆ ของทังสามมณฑลคื
้
อ ยูนนาน กุ้ยโจว
และเสฉวนที่เป็ นเจ้ ากรรมสิทธิ์ที่ดนิ รวมตัวกันขึ ้นเป็ นกลุม่ ก้ อน รักษาระบบการปกครองแบบทาส
ไว้ สนับสนุนการปกครองซึง่ กันและกัน สบันสนุนการผลิตซึง่ กันและกัน สังคมชาวอี๋สามารถ
แบ่งเป็ น 3 ชนชัน้ ได้ แก่
1. ชนชันเจ้
้ ากรรมสิทธิ์ที่ดนิ
2. ชนชันกระดู
้
กดํา
3. ชนชันกระดู
้
กขาวและชนชันทาส
้
การปกครองระบบทาสในสังคมชาวอี๋เป็ นมาจนถึงสมัยหมิง บริเวณสําคัญที่ดําเนินการ
ปกครองแบบทาส เช่น ชุมชนชาวอี๋ที่เมืองสุย่ ซี (水西 Shuǐxī) เจี ้ยนชาง (建昌 Jiànchānɡ)
อูเหมิง (乌蒙 Wūménɡ) เป็ นต้ น
สมัยจักรพรรดิคงั ซีและยงเจิ ้ง (康熙、雍正 Kānɡxī、Yōnɡzhènɡ) ได้ มีการดําเนิน
นโยบายรวมกรรมสิทธิ์ที่ดนิ คืนสูร่ าชสํานัก อันเป็ นการโจมตีเจ้ ากรรมสิทธิ์ที่ดนิ อย่างหนัก จาก
นโยบายดังกล่าว ทําให้ ระบบสังคมของชาวอี๋ได้ ปรับเปลี่ยนจากระบบทาสมาสูส่ งั คมศักดินาอย่าง
รวดเร็ ว
ด้ านระบบเศรษฐกิจและสังคม ในอดีต ชุมชนชาวอี๋มีอาณาเขตครอบคลุมบริเวณ
มณฑลยูนนาน กุ้ยโจวและกว่างซี มีระบบเศรษฐกิจแบบเจ้ าศักดินาถือครองที่ดนิ เจ้ าศักดินามี
อํานาจปกครองชนชันชาวนา
้
เจ้ าของที่ดนิ กดขี่ขม่ เหงเก็บค่าเช่าที่นาในราคาสูง แต่การใช้ และ
ฐประชาชนจีน ระบบ
จ้ างแรงงานในชุมชนชาวอี๋ถกู กดขี่คา่ แรงมาก ยุคก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
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สังคมของชนเผ่าอี๋ยงั เป็ นแบบสังคมศักดินาเป็ นหลัก ในบางพื ้นที่ยงั คงมีระบบทาส และมีเจ้ า
ทาสอยู่
เศรษฐกิจหลักของชาวอี๋คือการทําการเกษตร
พืชเศรษฐกิจที่ปลูกเป็ นหลักได้ แก่
ข้ าวโพด ข้ าวสาลี มันฝรั่ง ข้ าวเจ้ า ข้ าวโอ๊ ต เป็ นต้ น เครื่ องมือการเกษตรยังไม่ทนั สมัยนัก ยังคงใช้
ไถ จอบ เสียมทํานาด้ วยแรงงานคนและสัตว์ ในพื ้นที่ราบสูงบนหุบเขาห่างไกล มีประชากรไม่มาก
นัก พืชพันธุ์ทงุ่ หญ้ าอุดมสมบูรณ์ ชาวอี๋ในพื ้นที่ดงั กล่าวประกอบอาชีพเลี ้ยงสัตว์ท่งุ หญ้ าเป็ นหลัก
สัตว์ที่เลี ้ยงได้ แก่ วัว ม้ า หมู แกะ เป็ นต้ น ส่วนชาวอี๋ที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ภเู ขาประกอบอาชีพเก็บ
ของป่ า ยาสมุนไพร ล่าสัตว์ และทําป่ าไม้ ชาวอี๋ที่อาศัยอยูร่ ิมแม่นํ ้าประกอบอาชีพประมงเป็ นหลัก
ส่วนงานหัตถกรรมทําเป็ นเครื่ องมือเครื่ องใช้ ภายในครัวเรื อนเท่านัน้
มีบางพื ้นที่ที่มีการ
กําหนดเวลานําสินค้ าออกมาแลกเปลี่ยนกันและกัน
กําลังการผลิตของสังคมชาวอี๋ตกอยูใ่ นภาวะล้ าหลังอยูเ่ ป็ นเวลานาน ผลผลิตที่ได้ เพียงพอ
สําหรับการบริโภคภายในครอบครัวเท่านัน้ ส่วนสินค้ าอื่นๆ ไม่มีการพัฒนาเท่าใดนัก โดยเฉพาะ
การค้ าขายแบบแลกเปลี่ยนสินค้ ากัน
เป็ นเพียงการนําผลผลิตที่ได้ มาแลกข้ าวของเครื่ องใช้ ที่
จําเป็ นเช่น เข็ม ด้ าย เกลือเท่านัน้ สิง่ ที่ชาวอี๋ถือเป็ นของมีคา่ ที่สดุ คือวัวและแกะ ชาวอี๋ใช้ สิ่ง
เหล่านี ้เป็ นเครื่ องวัดความสามารถ ความแข็งแกร่ง ความอ่อนแอ ศักดิศ์ รี และความมีหน้ ามีตาใน
ชุมชน การได้ เป็ นเจ้ าของครอบครองฝูงวัวแกะนับร้ อย คือความปรารถนาอันสูงสุดของชาวอี๋
หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน 50 ปี แห่งก่อร่างสร้ างตัว ชุมชนชาวอี๋พฒ
ั นาไป
มาก ปั จจุบนั มีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่น้อยเกิดขึ ้นในชุมชนชาวอี๋มากมาย เช่น
โรงงาน
เหล็กกล้ า ถลุงเหล็ก ถลุงแร่ เหมืองแร่ โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงเลือ่ ยไม้ ปุ๋ยเคมี เครื่ องจักรกล
อาหารสําเร็ จรูป เป็ นต้ น เพื่อขนส่งสินค้ าสูภ่ ายนอก รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณก่อสร้ างทาง
หลวง ทางรถไฟหลายต่อหลายสายสูช่ มุ ชนชาวอี๋ นําความเจริ ญมาสูช่ มุ ชนชาวอี๋อย่างไม่หยุดยัง้
ศิลปวัฒนธรรม
ด้ านศิลปะและวัฒนธรรม ชนเผ่าอี๋มีอารยธรรมยาวนาน สร้ างสรรค์และสืบสานงานด้ าน
วรรณกรรม ศิลปกรรมที่งดงาม ชุมชนชาวอี๋ในท้ องที่ตา่ งๆ มีเอกสารโบราณที่จดบันทึกด้ วย
ลายมือเป็ นภาษาอี๋มากมายนับร้ อยนับพัน ปั จจุบนั มีการแปลเป็ นฉบับภาษาจีน ตีพมิ พ์เพื่อ
เผยแพร่เป็ นคลังความรู้และหลักฐานด้ านปรัชญา ประวัตศิ าสตร์ วรรณคดี ศาสนาอีกนับไม่ถ้วน
นอกจากนี ้ยังมีศลิ าจารึก
โลหะจารึกภาษาอี๋ และวรรณกรรมมุขปาฐะอันทรงคุณค่ายิ่งนัก
โดยเฉพาะการแพทย์แผนโบราณเผ่าอี๋ที่มีการบันทึกตํารายา ตําราการรักษา นับเป็ นแบบฉบับการ
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รักษาแผนโบราณของวงการแพทย์แผนจีนเลยทีเดียว นอกจากนี ้นักวิชาการด้ านวัฒนธรรมจีนใน
ปั จจุบนั เชื่อกันว่าชาวอี๋เป็ นผู้บกุ เบิกการใช้ ปฏิทินสุริยคติเป็ นกลุม่ แรก
ชาวอี๋เชี่ยวชาญการระบํารํ าร้ อง บทเพลงของชาวอี๋มีทว่ งทํานองหลากหลาย เช่น เพลง
ปี นเขา เพลงเยี่ยมบ้ าน เพลงรับแขก เพลงเสพสุรา เพลงขอสาว เพลงรํ่ าโศก เป็ นต้ น บางทํานอ
เพลงมีเนื ้อเพลงที่จําเพาะเจาะจง บางทํานองเพลงเป็ นทํานองที่ใช้ สําหรับร้ องด้ นเนื ้อเพลงสดๆ
เพลงภูเขาเป็ นอีกทํานองเพลงหนึง่ ที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาวอี๋ ในแต่ละชุมชนก็มีท่วงทํานองเพลง
ภูเขาแตกต่างกันไป เครื่ องดนตรี ของชาวอี๋ก็มีหลากหลายชนิด เช่น ปี่ นํ ้าเต้ า พิณเป่ า พิณวงเดือน
ขลุย่ พิณสามสาย ระฆังพวง กลองเหล็ก กลองยาว ปี่ รวง(เสียงคล้ ายแคน ภาษาอี๋เรี ยกว่า ปาอู
(巴乌 Bāwū),ดูภาพประกอบ) เป็ นต้ น การเต้ นรํ าของชาวอี๋ก็โดดเด่นเป็ นหนึง่ แบ่งเป็ นการระบํา
แบบเดี่ยวและการระบําแบบหมู่ แต่ในเทศกาลรื่ นเริงต่างๆ ชาวอี๋นิยมรวมตัวกันร้ องเล่นเต้ นรํ า เริง
ระบําแบบหมูอ่ ย่างสนุกสนาน ระบําที่นิยมเช่น ระบําเพลง ระบําดนตรี ระบําวงเดือน เป็ นต้ น
ท่าทางการร่ายรํ าเร่งเร้ า ท่วงทํานองเข้ มแข็ง มีพลัง มักใช้ เครื่ องดนตรี จําพวกขลุย่ พิณวงเดือน
และพิณสามสายบรรเลงประกอบ เพลงที่ร้ ูจกั กันอย่างกว้ างขวางชื่อเพลง อี๋จู๋ อู๋ ฉวี่ 《彝族舞
曲》Yí Zú Wǔ qǔ “เพลงระบําเผ่าอี๋” ก็มีที่มาจากทํานองเพลงพื ้นเมืองเผ่าอี๋นี่เอง
ศิลปะ หัตถกรรมของชาวอี๋มีการเขียนสี งานปั ก เครื่ องประดับเงิน งานแกะสลัก วาดภาพ
เป็ นต้ น งานเขียนสีนิยมวาดลงบนถ้ วยชามภาชนะเครื่ องใช้ กานํ ้า กระบอกลูกธนู โล่ อานม้ า
เครื่ องดนตรี เป็ นต้ น สีที่นิยมใช้ คือสีดํา เหลืองและแดงเป็ นหลัก ด้ านงานปั กถือเป็ นงานฝี มือชิ ้น
เอกของหญิงชาวอี๋ ผ้ าปั กนิยมใช้ เป็ นผ้ าโพกศีรษะ เสื ้อผ้ า กางเกง กระโปรง ผ้ าคาดเอว กระเป๋ า
เป็ นต้ น
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
การแต่งกายของชาวอี๋แตกต่างกันในแต่ละท้ องที่ ชาวอี๋ที่เมืองเหลียงซาน เฉียนซี ชาย
สวมเสื ้อสีดําลําตัวแคบ ผ่าอกเฉียงลงทางขวา สวมกางเกงขาพอง จีบรอบ ยาวถึงตาตุม่ บาง
ท้ องที่ก็สวมกางเกงขาลีบ ยาว ก็มี มวยผมเป็ นกระจุกตรงกลางศีรษะ โพกด้ วยผ้ าสีขาวและติด
ส่วนการแต่งกายของหญิงชาวอี๋ยงั คงรักษาขนบธรรมเนียมการแต่งกายที่เป็ น
กิ๊บที่มมุ ขวา
เอกลักษณ์ประจําชนเผ่า ศีรษะพันด้ วยผ้ าเป็ นทรงกลมสูง
พันรอบเอวด้ วยผ้ าทอมือและปั ก
ลวดลายงดงาม สวมกระโปรงจีบรอบยาวกรอมส้ น สีสนั ฉูดฉาดเป็ นลายขวางสลับสีรอบลําตัว
สวมเครื่ องประดับเงินและทองจําพวกตุ้มหู กําไล แหวน สร้ อยระย้ า เป็ นต้ น
ด้ านอาหารการกิน ชาวอี๋นิยมบริ โภคข้ าวโพดเป็ นอาหารหลัก รองลงมาได้ แก่ ข้ าวสาลี
ข้ าวเจ้ า มันฝรั่ง ข้ าวโอ๊ ต อาหารเนื ้อได้ แก่ เนื ้อวัว เนื ้อหมู เนื ้อแกะและเนื ้อไก่ ประกอบเป็ นอาหาร
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ด้ วยการหัน่ เป็ นก้ อนใหญ่ ๆ แล้ วต้ มให้ สกุ ชาวฮัน่ เรี ยกอาหารของชาวอี๋นี ้ว่า “เนื ้อลูกตุ้ม” (砣砣肉
Tu ó tu ó r ò u) ชาวอี๋ไม่กินเนื ้อสุนขั เนื ้อม้ า รวมทังเนื
้ ้อสัตว์จําพวกกบและสัตว์เลื ้อยคลานต่างๆ
รสชาติที่ชาวอี๋โปรดปรานได้ แก่ อาหารรสเปรี ย้ วและเผ็ด นิยมใช้ เหล้ าในการต้ อนรับแขกถือเป็ น
การแสดงความเคารพต่อผู้มาเยือน เมื่อมีเหตุการณ์ขดั แย้ งวิวาท จะใช้ เหล้ าเป็ นสื่อประสาน
สัมพันธ์ นอกจากนี ้ในการคบเพื่อน แต่งงาน งานศพ งานเฉลิมฉลองรื่ นเริ งต่างๆ ล้ วนต้ องมีเหล้ า
เป็ นสื่อกลางในการทําพิธีและเชื่อมความสัมพันธ์ตอ่ กันเสมอ
บ้ านเรื อนของชาวอี๋ปลูกสร้ างคล้ ายคลึงกับบ้ านเรื อนของชาวฮัน่ ชาวอี๋ที่เหลียงซานมุง
หลังคาบ้ านด้ วยไม้ แผ่น ก่อฝาบ้ านด้ วยอิฐฉาบด้ วยโคลน ส่วนชาวอี๋ที่กว่างซีและบริเวณตะวันออก
ของยูนนานสร้ างบ้ านด้ วยไม้
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
ครอบครัวของชาวอี๋สืบสายตระกูลสายพ่อและก่อตังเป็
้ นครอบครัวเล็กๆ ลูกคนสุดท้ อง
อาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ ส่วนพี่ชายพี่สาวเมื่อแต่งงานแล้ วจะแยกไปตังครอบครั
้
วใหม่ สถานภาพของ
ผู้หญิงในสังคมเผ่าอี๋ตํ่ากว่าผู้ชายมาก การแบ่งมรดกของพ่อแม่จะแบ่งให้ ลกู ชายทุกคนอย่างเท่
เทียมกัน แต่ไม่แบ่งให้ ลกู สาว ชาวอี๋ยดึ ถือการตังชื
้ ่อของลูกชายแบบลูกโซ่ กล่าวคือ ใช้ คําในชื่อ
ของพ่อมาเป็ นส่วนหนึง่ ในการตังชื
้ ่อลูก และเมื่อมีลกู ก็จะนําชื่อของตนไปเป็ นส่วนหนึง่ ในการตัง้
ชื่อลูกคล้ องกันไปทุกๆรุ่น ธรรมเนียมเช่นนี ้ ยึดถือปฏิบตั มิ าจนถึงยุคก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐ
ประชาชนจีน ก็คอ่ ยๆลดความเคร่งครัดลง
สําหรับประเพณีเรื่ องการแต่งงาน ชาวอี๋ยดึ ถือการแต่งงานแบบสามีภรรยาเดียว การแต่ง
สะใภ้ เข้ าบ้ านฝ่ ายชายต้ องจ่ายค่าสินสอดให้ พอ่ แม่ฝ่ายหญิงจํานวนที่สงู มาก การแต่งงานแบบ
แลกคูส่ ะใภ้ กนั ระหว่างสองบ้ านเป็ นที่นิยมมาก หากสามีตายฝ่ ายหญิงก็ไม่ถือว่าเป็ นสะใภ้ บ้าน
นันแล้
้ ว ต้ องย้ ายออกไป
พิธีศพของชาวอี๋ยดึ ธรรมเนียมการเผาศพ โดยเฉพาะชาวอี๋ที่เหลียงซาน และยูนนาน แต่
ชาวอี๋ที่บริ เวณอื่นๆ หลังจากสมัยหมิงและชิงประกอบพิธีศพโดยการฝั ง
ด้ านศาสนาและความเชื่อ ความเชื่อของชาวอี๋สะท้ อนถึงสีสนั ของความเชื่อแบบสังคมบุพ
กาลอย่างเด่นชัด ซึง่ ก็คือการนับถือบูชาสรรพเทพ ชาวอี๋เชื่อว่าสรรพสิง่ ในโลกแม้ ไม่มีชีวิต แต่มี
้
๋จงึ นับถือเทพที่มีอยูต่ ามธรรมชาติทกุ หนทุกแห่ง และยังบูชา
วิญญาณสิงสถิตย์อยู่ ดังนันชาวอี
วิญญาณบรรพบุรุษอีกด้ วย เทพธรรมชาติที่ชาวอี๋นบั ถือหลักๆได้ แก่ วิญญาณและผีสาง สิง่ ของ
ิ าณของเจ้ าของสิงสถิตย์อยู่
เครื่ องใช้ ของญาติผ้ ใู หญ่หรื อญาติในบ้ านที่เสียชีวิตไปแล้ ว ล้ วนมีวญ
เรี ยกวิญญาณเหล่านี ้ว่า “จี๋เอ่อร์ ” (吉尔 jí’ěr) โดยเชื่อว่าสิง่ ของเหล่านี ้มีความขลังและสามารถ
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ปกปั กรักษา อํานวยพรให้ ครอบครัวคนในบ้ านอยูเ่ ย็นเป็ นสุข แต่หลังจากมีการปฏิสมั พันธ์กบั ชน
เผ่าภายนอก ศาสนาพุทธได้ เริ่มเผยแผ่เข้ าสูช่ มุ ชนชาวอี๋ ในช่วงตอนต้ นสมัยราชวงศ์ชิงลัทธิเต๋าก็
ได้ เผยแผ่เข้ าสูช่ มุ ชนชาวอี๋ด้วย หลังจากการรุกรานของประเทศจักรวรรดินิยม ศาสนาเยซูก็ได้ เข้ า
มาเผยแผ่ในชุมชนชาวอี๋ด้วยเช่นกัน
เทศกาลสําคัญของชาวอี๋หลักๆ คือ เทศกาลคบเพลิงไฟ เทศกาลขึ ้นปี ใหม่อี๋ เทศกาลไหว้
บรรพบุรุษ เทศกาลระบํารํ าร้ อง
ในจํานวนนี ้เทศกาลคบเพลิงไฟถือเป็ นเทศกาลที่ชาวอี๋ให้
ความสําคัญมากและจัดขึ ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีกําหนดจัดงานเดือนหกวันที่ 15 หรื อ 24 ตามปฏิทินสุ
ริ ยคติ ในงานเทศกาลคบเพลิงไฟนี ้ชนชาวอี๋ถ้วนหน้ าจะสวมชุดประจําเผ่าชุดใหม่เต็มยศมาร่วม
พิธีเฉลิมฉลองและบูชาเทพต่างๆ จากนันร่
้ วมกันร้ องเพลง เต้ นรํ าอย่างสนุกสนาน นอกจากนี ้ยังมี
กิจกรรมรื่ นเริ งอื่นๆอีก เช่น แข่งม้ า มวยปลํ ้า เป็ นต้ น ตกกลางคืนชาวอี๋ทกุ ครัวเรื อนจุดคบเพลิ
สว่างไสวไปทัว่ ชุมชน ถึงเวลานัดหมายแต่ละคนจะถือคบเพลิงตรงไปที่ลานกลางแจ้ งร่วมกันก่อ
กองไฟ จากนันร้
้ องระบํารําเต้ นกันอย่างสนุกสนาน
มีเพลงที่เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวาง เป็ นเพลงที่มีที่มาจากเพลงเผ่าอี๋ชื่อว่า “อี๋จู๋ อูฉ๋ วี่” (彝
族舞曲 Yí Zú wúqǔ ,หมายถึง “เพลงระบําเผ่าอี๋”) ประพันธ์ โดยหัวหน้ ากองดุริยางค์กรมการ
รักษาดินแดน ชื่อ หวางฮุ่ยหราน (王惠然 Wánɡ Huìrán) เมื่อปี ค.ศ. 1956 โดยผู้ประพันธ์ได้ ใช้
เค้ าโครงทํานองจากเพลงพื ้นเมืองเดิมของชนเผ่าอี๋ ประพันธ์ขึ ้นเป็ นเพลงเอกสําหรับบรรเลงเดี่ยว
ของเครื่ องดีดจีนชื่อ ผีพา จนกระทัง่ ถึงปี ค.ศ.1994 ศิลปิ นชาวไต้ หวันชื่อ ถายเจิ ้งเซียว (邰正宵
Tái Zhènɡxiāo) ได้ นําทํานองเพลงนี ้ไปแต่งเป็ นเพลงยอดนิยมชื่อ จิ๋วป่ ายจิ่วสือจิ่วตัว่ เหมยกุ้ย
(999 朵玫瑰，999 duǒ méiɡui) “กุหลาบเก้ าร้ อยเก้ าสิบเก้ าดอก” ต่อมาศิลปิ นชาวไทยได้
นําทํานองเพลงนี ้มาแต่งเนื ้อร้ องเป็ นภาษาไทย ให้ ชื่อเพลงว่า “กุหลาบแดง”
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54. 藏族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าทิเบต Tibetan ethnic minority group

รป
ู 63

รป
ู 64

ถิ่นที่อย่ ู
ชนกลุม่ น้ อยเผ่าทิเบตนี ้นับได้ วา่ เป็ นกลุม่ ชนที่มีความสําคัญมากที่สดุ ในประวัตศิ าสตร์ จีน
กลุม่ หนึง่ มีถิ่นฐานอยูบ่ ริเวณที่ราบสูงอันกว้ างใหญ่ชื่อ ที่ราบสูงชิงจัง้ (青藏高原 Qīnɡ Zànɡ
ɡ ā oyu á n, Qinghai-Tibet Plateau) มีถิ่นที่อยูใ่ นเขตปกครองตนเองทิเบต และในเขตปกครอง
ตนเองทิเบตมองโกล มณฑลชิงห่ายหลายเมืองเช่น หายเป่ ย(海北 Hǎiběi) หวงหนาน(黄南
Huánɡnán) ห่ายหนาน(海南 Hǎinán) กว่อลัว่ (果洛 Guǒluò) ยวี่ซ(ู่ 玉树 Yùshù) มณฑลกาน
ซูม่ ีอยูใ่ นเขตปกครองตนเองทิเบตเมืองกานหนาน(甘南 Gānnán) และเขตปกครองตนเองทิเบต
เมืองเทียนจู้(天祝 Tiānzhù) ในมณฑลเสฉวนมีอยูท่ ี่เขตปกครองตนเองทิเบตเมืองอาป้า (阿坝
Ābà) เขตปกครองตนเองทิเบตเมืองกานจือ(甘孜 Gānzī) เขตปกครองตนเองทิเบตอําเภอมูห
่ ลี่
(木里 Mùlǐ) ในมณฑลยูนนานที่เขตปกครองตนเองทิเบตเมืองตี๋ชิ่ง(迪庆 Díqìnɡ) จากการ
สํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุม่ น้ อยเผ่าทิเบตมีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น
5,416,021 คน
ภาษา
ชาวทิเบตมีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็ นของตนเองคือภาษาทิเบต
จัดอยูใ่ นตระกูล
ภาษาจีน-ทิเบต สาขาทิเบต-พม่า แขนงภาษาทิเบต มี 3 สําเนียงภาษาคือ สําเนียงเว่ยจัง้ (卫藏
Wèizànɡ) สําเนียงคัง(康 Kānɡ) และสําเนียงอานตัว(安多 Ānduō) อักษรทิเบตประดิษฐ์ ขึ ้นโดย
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ดูแบบอย่างจากภาษาสันสกฤตในตอนต้ นศตวรรษที่ 7 และมีการพัฒนาแก้ ไขถึงสามครัง้ เป็ น
ภาษาที่มีอกั ขระวิธีการประสมเสียงพยัญชนะสระ ซึง่ ใช้ มาจนปั จจุบนั
ประวัตศิ าสตร์
ชาวฮัน่ เรี ยกชื่อชนเผ่านี ้ว่า “จัง”้ (藏族 Zànɡ Zú) แต่ชาวทิเบตเรี ยกตนเองว่า “ฟาน”
(蕃 Fān) นอกจากนี ้ยังมีชื่อเรี ยกแตกต่างกันไปตามแต่ละถิ่นที่อยูอ่ ีกหลายชื่อ เช่น ชาวทิเบตที่
ชุมชนอาหลี่(阿里 Ālǐ) เรี ยกตัวเองว่า “ตุ้ยปา” (兑巴 Duìbā) ที่ชมุ ชนโห้ วจังเรี
้ ยกตัวเองว่า “จัง้
้ ยกตนเองว่า “เว่ยปา” (卫巴 Wèibā) กลุม่ ชนที่อาศัยใน
ปา” (藏巴 Zànɡbā) ที่ชมุ ชนเฉียนจังเรี
ดินแดนทิเบตตะวันออกและทางตะวันตกของมณฑลเสฉวนเรี ยกตัวเองว่า“คังปา”(康巴 Kānɡbā)
กลุม่ ที่อาศัยอยูด่ นิ แดนทิเบตเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน บริเวณกานหนาน
(甘南 Gānnán) ชิงห่าย(青海 Qīnɡhǎi) เรี ยกตนเองว่า “อานตัวหวฺา” (安多娃 Ānduōwá)
แต่ชาวทิเบตโดยรวมแล้ วเรี ยกตัวเองว่า “ฝานปา” 1
ชาวจังมี
้ ถิ่นกําเนิดอยูใ่ นดินแดนทิเบตบริเวณตอนกลางของลุม่ นํ ้าหยาหลูจ่ งปู
ั ้ ้ (雅 鲁 藏
布江 Yǎlǔzànɡbù jiānɡ) จากหลักฐานการขุดค้ นทางโบราณคดีพบว่า กว่า 4000 ปี ก่อน
บรรพบุรุษของชาวจังก็
้ ได้ ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยูใ่ นบริ เวณลุม่ นํ ้าหยาหลูจ่ งปู
ั ้ ้ แล้ ว
จากบันทึกพงศาวดา
ภาษาฮัน่ บันทึกไว้ วา่ ในสมัยฮัน่ ชาวจังเป็
้ นชนแขนงหนึง่ ของชนชาวเชียงตะวันตก (西 羌 人
Xīqiānɡ rén) ในขณะนันชาวเชี
้
ยงตะวันตกที่อาศัยอยูบ่ ริเวณกานชิง(甘青 Gānqīnɡ) มีการ
ติดต่อสัมพันธ์ทงทางการเมื
ั้
องการปกครอง และการค้ าขายกับราชสํานักฮัน่ อย่างแน่นแฟ้นแล้ ว
ในขณะที่ชนในดินแดนฟาเชียง (发羌 Fāqiānɡ) ถังเหมา(唐牦 Tánɡmáo) ของทิเบตก็เริ่ ม
ติดต่อสัมพันธ์กบั ชนในดินแดนกานชิงแล้ ว
ในบันทึกภาษาทิเบตมีบนั ทึกว่าบรรพกษัตริย์ของ
้
นใหญ่ขึ ้น
ราชวงศ์ถ่ฟู าน (吐 蕃 王 室 T ǔ f ā n W á n ɡ sh ì) เริ่มครองอํานาจและตังตนเป็
ครอบครองดินแดนลุม่ นํ ้าหย่าหลง (雅隆河 Yǎlónɡ hé,Yanaon) และสืบทอดราชบัลลังก์ 20
กว่ารุ่น ในยุคเริ่ มราชบัลลังก์เริ่ มเข้ าสูร่ ะบบสังคมแบบการสืบสายตระกูลสายพ่อ แต่ก่อนหน้ านันมี
้
การตังชื
้ ่อแบบลูกโซ่กบั แม่ แสดงให้ เห็นว่าก่อนเข้ าสูส่ งั คมการสืบสายตระกูลพ่อ ชาวจังเคยมี
้
ระบบสังคมแบบการสืบสายตระกูลสายแม่มาก่อน ราวคริสต์ศตวรรษที่ 6 หัวหน้ ากลุม่ ชนเผ่าที่
เรี ยกตัวเองว่า“ซีป๋ เหย่
ู ” (悉补野 Xībǔyě) รวมเข้ ากับแคว้ นอื่น ๆ เป็ นอาณาจักรใหญ่ ในขณะนัน้
ดินแดนทิเบตมีชนอาศัยอยูห่ ลายกลุม่ เช่น หยางถง (羊同 Yánɡtónɡ) เผิงโป (澎波 Pénɡbō)
ซูผี (苏毗 Sūpí) เป็ นต้ น ในยุคนี ้เริ่ มเข้ าสูส่ งั คมแบบทาสแล้ ว
1

คําว่า “ปา” และ “หวฺา” ในภาษาทิเบตหมายถึง “คน”
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ปลายสมัยสุยต้ นสมัยถัง
ซีป๋ เหย่
ู รวบรวมแคว้ นน้ อยใหญ่ในดินแดนทิเบตเข้ าเป็ น
อาณาจักร ตังเมื
้ องหลวงอยูท่ ี่หลัวซัว (逻娑 Luósuō ปั จจุบนั คือเมืองลาซ่า 拉萨 Lāsà) ขุนนาง
และประชาชนยกย่องให้ ซงจ้ านกานปู้ (松赞干布 Sōnɡzànɡānbù) เป็ นกษัตริย์ครองอาณาจักร
จากนันเริ
้ ่มสร้ างอารยธรรมแห่งทิเบตขึ ้น เช่น เริ่มประดิษฐ์ อกั ษรทิเบต การนับปฏิทิน กฎหมาย
มาตราวัด แบ่งขุนนางเป็ นสองฝ่ าย คือ ขุนนางฝ่ ายศิลปะวิทยาและฝ่ ายกําลังพล (文 武 W é n
Wǔ，บุน
๋ บู้) แบ่งการปกครองในอาณาจักรเป็ นสี่เขต กําหนดชื่อเรี ยกตนเองว่า “ฟาน” (蕃 Fān)
ตรงกับที่บนั ทึกชาวฮัน่ เรี ยกว่าราชสํานัก “ถู่ฟาน” (吐蕃 Tǔfān) ในยุคที่ซงจ้ านกานปู้พัฒนาด้ าน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมของอาณาจักรนัน้ ก็ได้ ตดิ ต่อสัมพันธ์กบั ราช
สํานักถัง รวมถึงประเทศต่างๆ เช่น เทียนจู๋ (天竺 Tiānzhú ปั จจุบนั คืออินเดีย) หนีโผหลัว (泥婆
ั คือเนปาล) การติดต่อสัมพันธ์กบั ประเทศต่างๆนี ้ทําให้ สงั คมทิเบตเริ่ มรับ
罗 Nípóluó ปั จจุบน
เอารูปแบบสังคมศักดินาเข้ ามา รวมถึงพุทธศาสนาก็เผยแผ่เข้ าสูท่ ิเบตในยุคนี ้เอง
หลังจากการรวมอาณาจักรทิเบตแล้ ว ทิเบตพัฒนาตนเองเข้ มแข็งขึ ้น คริสต์ศตวรรษที่ 8
ซงจ้ านกานปู้ขออภิเษกกับองค์หญิงเหวินเฉิง(文 成 公 主 W é nch é n ɡ ɡ ō n ɡ zh ǔ) ธิดาของ
จักรพรรดิถงั ไท่จง (唐太宗 Tánɡ Tàizōnɡ) กษัตริย์ทิเบตจึงมีศกั ดิเ์ ป็ นราชบุตรเขยของราชวงศ์
ถัง หลังจากพระเจ้ าถังเกาจง(唐高宗 Tánɡ Gāozōnɡ) ขึ ้นครองราชย์ แผ่นดินราชวงศ์ถงั และ
ทิเบตมีฐานะเป็ นเมืองอาและเมืองหลาน ซงจ้ านกานปู้เรี ยกถังเกาจงว่า “โอรสสวรรค์” (天子
Tiānzǐ) ค.ศ.710 องค์หญิงจินเฉิงแห่งราชสํานักถังได้ อภิเษกกับจ้ านผูช
่ ื่อเต๋อ(赞普赤德 Zànpǔ
Ch ì d é) แห่งทิเบต ยิง่ กระชับความสัมพันธ์ ของแผ่นดินราชวงศ์ถงั และทิเบตให้ แน่นแฟ้นยิง่ ขึ ้น
ปี ค.ศ.822 ราชสํานักถังและทิเบตรวมตัวเป็ นอาณาจักรเดียวกัน ตังหลั
้ กศิลาแห่งอาณาจักรขึ ้นที่
หน้ าวัดต้ าเจา (大昭寺 Dàzhāo sì) เมืองลาซ่า (拉萨 Lāsà) ทิเบตกับจีนจึงเป็ นอาณาจักร
ญาติพี่น้องที่มอิ าจแยกจากกันได้ และเป็ นรากฐานของประเทศจีนที่มีหลายชนชาติรวมเป็ นหนึง่
มาจนปั จจุบนั
ศตวรรษที่ 13 มองโกลเรื องอํานาจก่อตังราชวงศ์
้
หยวนขึ ้น ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์
หยวนก่อตังเมื
้ องหลวงที่ต้าตู (大 都 D à d ū ปั จจุบนั คือ ปั กกิ่ง) เป็ นศูนย์กลางการปกครองขึ ้น
ดูแลควบคุมพุทธศาสนาในประเทศรวมไปถึงพุทธศาสนาในทิเบตด้ วย โดยมีพระปาซือปา (八思
巴 Bāsībā ปี 1253 - 1280) เป็ นสังฆราชผู้ปกครอง ราชสํานักหยวนก่อตังกองกํ
้
าลังทหารขึ ้น
ประจําการในดินแดนทิเบต และรวบเอาทิเบตเข้ ามาอยูใ่ นอํานาจไว้ ได้ ทิเบตจึงนับเป็ นดินแดน
หนึง่ ของอาณาจักรจีนนับแต่นนมา
ั้
สมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตลอดมาจนถึงสมัยหมินกว๋อ ทางการจีนพยายามรวมดินแดน
ทิเบตเข้ ามาอยูใ่ นการปกครองโดยตลอด ในขณะที่ความสัมพันธ์ของชาวทิเบตกับชนกลุม่ อื่นๆ ใน
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จีนก็มีความแน่นแฟ้นลึกซึ ้งดุจญาติพี่น้อง
ความสําเร็ จเรื่ อยมา

การปกครองทิเบตก็เริ่มเป็ นรูปเป็ นร่างและประสบ

ด้ านเศรษฐกิจและสังคม ก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน สังคมทิเบตเป็ นแบบ
สังคมศักดินาที่รวมเอาเรื่ องการเมืองและศาสนาเข้ าเป็ นหนึง่ เดียว ประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจสังคม
ในทิเบตเริ่ มเปลี่ยนแปลงตามลําดับ คือ เริ่ มจากจากระบบเจ้ ากรรมสิทธิ์ที่ดนิ ที่ถือครองกรรมสิทธิ์
ที่ดนิ การเกษตร มาเป็ นขุนนางมีอํานาจจัดการที่ดนิ เปลี่ยนมาเป็ นการจัดให้ มีหวั หน้ าผู้ปกครอง
พื ้นที่เลี ้ยงสัตว์เป็ นร้ อยและพันครัวเรื อน ต่อมามีการก่อตังขุ
้ นนางและส่วนการปกครองที่มีหน้ าที่
กํากับดูแลเรื่ องที่ดนิ ทํากินโดยเฉพาะ
ผู้ที่จะได้ รับการสนับสนุนให้ ทําหน้ าที่นี ้คือผู้ที่ประชาชน
เคารพเลื่อมใส ซึง่ ได้ แก่ เจ้ าอาวาสวัด พระและนักบวชในชุมชนต่างๆ นัน่ เอง
ผู้นําเหล่านี ้มี
อํานาจในการเก็บภาษี ราษฎร ก่อตังวั
้ ด มอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นเก็บภาษี แทน เป็ นต้ น
ก่อนการก่อตังประเทศ
้
สังคมทิเบตเป็ นสังคมศักดินาและการครอบครองทาส ชนชันสู
้ ง
้
มกองกําลังทหาร มีอํานาจ
ได้ แก่ ชนชันพระ
้
นักบวชมีอํานาจปกครอง มีอํานาจก่อตังและควบคุ
ทางกฎหมายตุลาการ และการลงโทษ ตลอดจนอํานาจในการครอบครองทาสและมีสทิ ธิ์ในการ
ครอบครองที่เป็ นของตนเอง ทาสในสังคมทิเบตมีชีวติ อยูอ่ ย่างลําบาก ถูกชนชันเจ้
้ าศักดินากดขี่
ใช้ แรงงานอย่างหนัก ทาสต้ องทํานารับใช้ เจ้ าทาส เครื่ องไม้ เครื่ องมือการเกษตรต้ องหาเอง ต้ อง
ดูแลเรื่ องอาหารการกินด้ วยตัวเอง ผลผลิตที่ได้ ยงั ต้ องส่งเป็ นภาษี ให้ กบั เจ้ าทาส นอกฤดูทํานาทาส
ยังต้ องรับใช้ เจ้ าทาสทุกอย่าง ทาสไม่มีสทิ ธิครอบครองสมบัตใิ ดๆ ทุกอย่างที่ทาสมีถือเป็ นสมบัติ
ของเจ้ าทาสทังหมด
้
เจ้ าทาสมีสทิ ธิ์ในตัวทาสทุกประการสามารถซื ้อขายกันได้ สามารถมอบเป็ น
ทรัพย์สมบัตใิ ห้ ผ้ อู ื่นได้ สามารถเป็ นมรดกตกทอดให้ ลกู หลานได้ ลูกทาสที่เกิดมาก็ถือเป็ นสมบัติ
ของเจ้ าทาส เจ้ าทาสมีอํานาจลงโทษทาสในปกครองจนถึงขันประหารชี
้
วิตได้
ด้ วยเหตุที่การปกครองของทิเบตขึ ้นอยูก่ บั ศาสนา ชนชันปกครองกดขี
้
่แรงงาน การทํา
การเกษตรไม่มีการพัฒนา ผลผลิตที่ได้ จงึ ตํ่ามาก พืชหลักที่ปลูกได้ แก่ จําพวกข้ าวต่างๆ มีการใช
เครื่ องมือที่ทําด้ วยไม้ และเหล็กแล้ ว ใช้ แรงงานวัวในการลากไถ การทํานาใช้ วิธีหว่านแล้ วปล่อยให้
เจริ ญเติบโตตามธรรมชาติ ส่วนบริ เวณที่เป็ นพื ้นที่เลี ้ยงสัตว์ยงิ่ ล้ าหลังกว่าพื ้นที่การเกษตร ชาว
ทิเบตเลี ้ยงสัตว์แบบปล่อยให้ หากินตามธรรมชาติ สัตว์ที่เลี ้ยงได้ แก่ แพะภูเขา วัว จามรี ม้ า ลา ล่อ
เป็ นต้ น แต่การเลี ้ยงสัตว์ไม่มีวิทยาการด้ านปศุสตั ว์ใดๆ
หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน เมืองน้ อยใหญ่ตา่ งๆในดินแดนทิเบตได้ รับการ
ปลดปล่อย หลังจากที่เมืองชางตู (昌都 Chānɡdū) ได้ รับการปลดปล่อยแล้ ว ทางการทิเบตได้
เจรจากับรัฐบาลจีนเกี่ยวกับการปลดปล่อยดินแดนทิเบต และในวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1951
ได้ ข้อตกลง 17 ข้ อ โดยมีดาไลลามะ (达赖喇嘛 Dálàilǎmɑ) และพระเอ๋อร์ เต๋อหนี(额尔德尼
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É’ ěr Déní)

เป็ นผู้สนับสนุนและดูแลข้ อตกลงทัง้ 17 ข้ อดังกล่าว นับแต่นนมาชาวทิ
ั้
เบตเริ่ม
ประวัตศิ าสตร์ หน้ าใหม่ ด้ วยข้ อตกลง 17 ข้ อนันเอง
้
รัฐบาลกลางกระจายอํานาจเข้ าสูท่ ิเบตที่
เมืองลาซ่า ทหารปลดแอกเข้ าสูด่ นิ แดนทิเบตทางเสฉวน ยูนนาน ชิงห่ายและซินเจียง ด้ วย
นโยบายของรัฐบาลกลางที่ได้ ผลจึงสามารถรวมทิเบตเข้ าเป็ นหนึง่ เดียวกับจีนได้
นโยบายดัง
กล่าวคือ การให้ อิสระเสรี ในการนับถือศาสนา ให้ สทิ ธิทางการเมือง ให้ ประชาชนเป็ นหนึง่ เดียว
ส่งเสริ มความรักชาติ สร้ างสังคมที่สงบสุข พัฒนาการเกษตร การเลี ้ยงสัตว์ ส่งเสริมอาชีพและ
เศรษฐกิจของชาวทิเบต พัฒนาด้ านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โดยรัฐบาลได้ ก่อตังโรงเรี
้
ยน
ประถมมัธยมขึ ้นจนแทบจะครบทุกหมูบ่ ้ านและตําบล
มีการก่อตังสถาบั
้
นการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาขึ ้นหลายแห่ง วัดวาอารามอันเป็ นสถานที่ศกึ ษาศาสนาและเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ
ของชาวทิเบต
รัฐบาลก็ได้ สนับสนุนให้ ชาวทิเบตนับถือศาสนาและประกอบศาสนกิจได้ อย่าง
อิสระเสรี ด้ านการสาธารณสุข มีการก่อตังสถานี
้
อนามัยขึ ้นในทุกหมูบ่ ้ านและตําบล และก่อตัง้
โรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งเพื่อทําหน้ าที่ดแู ลสุขภาพที่ดีของประชาชน มีการก่อสร้ างระบบ
การจราจร คมนาคมและการสื่อสาร ภายใต้ การสนับสนุนของรัฐบาลจีน ส่งผลให้ พื ้นที่ตา่ งๆของ
ทิเบตมีการก่อตังโรงงานนั
้
บพันแห่ง เช่น โรงกําเนิดไฟฟ้า โรงงานถลุงแร่ โรงงานผลิตนํ ้ามัน
เครื่ องจักรกล แร่ธาตุ วัสดุก่อสร้ าง ไม้ ด้ าย ผ้ า หนัง กระดาษ การพิมพ์และอาหารสําเร็จรูป งาน
ด้ านหัตถกรรมก็พฒ
ั นาขึ ้นไปกว่าเดิมมาก มีการผลิตเพื่อการส่งออกทัว่ ทังประเทศในปริ
้
มาณสูง
มาก นอกจากนี ้รัฐบาลยังสนับสนุนการสร้ างระบบการจราจรขนส่ง มีการก่อสร้ างทางหลวง ทาง
รถไฟ สนามบินเข้ าสูช่ มุ ชนชาวทิเบตทุกหย่อมหญ้ า ทัศนียภาพอันงดงามของดินแดนทิเบตดังที่
รู้จกั กันในนาม “ดินแดนหลังคาโลก” เพราะเป็ นดินแดนที่สงู จากระดับนํ ้าทะเลมากที่สดุ ในโลกนี
เอง ทําให้ ผ้ คู นจากทัว่ ทุกมุมโลกเดินทางมาเยือนและสัมผัสชุมชนของชาวทิเบต อันเป็ นการนํา
ความเจริ ญและการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาสูด่ นิ แดนทิเบตอย่างมหาศาล
นับตังแต่
้ ปี 1950 ถึงปี 1965 รัฐบาลสนับสนุนให้ ชนกลุม่ น้ อยมีสทิ ธิในการปกครองตนเอง
ชาวทิเบตก็เช่นเดียวกัน จึงได้ มีการก่อตังเขตปกครองตนเองชาวทิ
้
เบตขึ ้นหลายแห่ง ได้ แก่
มณฑลกานซ่ ู 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)
มณฑลชิงห่ าย มี
- เขตปกครองตนเองชาวทิเบตหายเป่ ย
(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 กว่อลัว่
(果洛藏族自治州 Guǒluò Zànɡ Zú zìzhìzhōu)
- เขตปกครองตนเองชาวทิเบตยวี่ซู่
(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)
- เขตปกครองตนเองชาวทิเบตอําเภอมูห่ ลี่
(木里藏族自治县 Mùlǐ Zànɡ Zú zìzhìxiàn)
มณฑลยนนาน
มี
ู
- เขตปกครองตนเองชาวทิเบตตี๋ชิ่ง
(迪庆藏族自治州 Díqìnɡ Zànɡ Zú zìzhìzhōu)
- เขตปกครองตนเองชาวทิเบต (西藏自治区 XīZànɡ Zìzhìqū)
เหตุผลทางประวัตศิ าสตร์ ทําให้ การตังถิ
้ ่นฐานของชาวทิเบตมีอาณาเขตเป็ นบริเวณกว้ าง
ใหญ่ การพัฒนาอาชีพ การดํารงชีพ และระบบเศรษฐกิจสังคมจึงไม่เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน และ
ไม่สมํ่าเสมอ แตกต่างกันไปตามแต่ละพื ้นที่ รัฐบาลจีนได้ ใช้ นโยบายต่างๆ เพื่อพัฒนาพื ้นที่แต่ล
แห่ง นับตังแต่
้ ปี 1955 ถึง 1957 รัฐบาลได้ ดําเนินการปลดแอกประชาชนในพื ้นที่กานซู่ ชิงห่าย
เสฉวน ยูนนาน บริเวณที่เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม รัฐบาลได้ ซื ้อที่ดนิ จากเจ้ ากรรมสิทธิ์ที่ดนิ เพื่อล้ ม
ล้ างอํานาจการขูดรี ดประชาชน บริเวณที่เป็ นพื ้นที่เลี ้ยงสัตว์ก็ได้ ดําเนินการรวมดินแดนเข้ าเป็ นผืน
เดียวกัน ไม่มีการแบ่งแยก ไม่มีการแย่งชิง ไม่แบ่งชนชันศั
้ กดินาและทาส แน่นอนว่าต้ องถูกกีดกัน
้ งที่กมุ อํานาจ
และต่อต้ านจากผู้กมุ อํานาจอย่างชนชันเจ้
้ าศักดินาอย่างหนัก ในปี 1959 ชนชันสู
ชาวทิเบตก่อการต่อต้ านและสร้ างความวุน่ วายอย่างหนัก แต่รัฐบาลก็พยายามปราบปรามด้ วย
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สันติวิธี รัฐบาลใช้ วิธีการต่อต้ านการก่อความวุน่ วาย ต่อต้ านชนชันสู
้ ง ต่อต้ านกรรมสิทธิ์ในการ
ครอบครองทาส ยกเลิกการเช่าที่ดนิ ล้ มล้ างการกดขี่ประชาชนของชนชันศั
้ กดินาในอารามทิเบต
ตามแบบการปกครองเดิม ยกเลิกหนี ้สินของทาส ริบสมบัตทิ ี่ดนิ ทํากิน ริ บฝูงสัตว์และเครื่ องมือ
การประกอบอาชีพเพื่อนํามาแบ่งปั นแจกจ่ายให้ กบั ทาสที่ไม่ฝักใฝ่ กับฝ่ ายต่อต้ านรัฐบาล เพื่อให้ ใช้
เป็ นกรรมสิทธิ์ของตน ตลอดจนดําเนินนโยบาย “ใครปลูกใครได้ ” ทุ่งหญ้ าเลี ้ยงสัตว์แบ่งให้ กบั ทาส
้ นเจ้ าของ ผลผลิตที่ได้ รัฐบาลเป็ นผู้รับซื ้อ
ที่รับจ้ างเลี ้ยงสัตว์อยูใ่ นพื ้นที่เดิมนันเป็
ศิลปวัฒนธรรม
ประวัตศิ าสตร์ ของการก่อตังอาณาจั
้
กรที่รุ่งเรื องในอดีต ชนชาติ ทิเบตได้ สรรค์สร้ างอารย
ธรรมอันรุ่งโรจน์มาจนปั จจุบนั
และนับเป็ นอารยธรรมที่ทรงคุณค่ามหาศาลแก่ประเทศจีนใน
ปั จจุบนั เช่นกัน ชาวทิเบตเริ่มมีตวั อักษรใช้ มาตังแต่
้ ศตวรรษที่ 7 แล้ ว ในยุคเริ่ มการจดบันทึก
ตัวอักษรใช้ วิธีจารลงบนแผ่นไม้ แผ่นทองและแผ่นหนัง เมื่อเริ่มมีการประดิษฐ์ กระดาษขึ ้นใช้ จงึ จด
บันทึกลงบนกระดาษ ราชสํานักถู่ฟาน(ทิเบต) นับถือศาสนาพุทธ เอกสารบันทึกต่างๆล้ วน
เกี่ยวข้ องกับเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาเช่น พระไตรปิ ฎก บทสวดมนต์ เรื่ องราวเกี่ยวกับพระ
พุทธองค์ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ศิลปะแขนงอื่นๆ ก็หาได้ ยิ่งหย่อนไม่ เอกสารบันทึกตังแต่
้ สมัย
โบราณจนปั จจุบนั ของชาวทิเบต นับเป็ นคลังความรู้มหาศาลที่สาํ คัญยิ่งของชนชาติทิเบตและ
ประเทศจีนโดยรวม เช่น ปรัชญา อักษรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การแพทย์ การนับปฏิทิน
ประวัตศิ าสตร์ ชีวประวัตบิ คุ คลสําคัญ วรรณคดี นวนิยาย เพลงกลอน อุปรากร ศิลปะ นาฏศิลป์
ตลอดจนสารานุกรมที่รวบรวมเรื่ องราวสําคัญต่างๆเป็ นจํานวนมาก
เอกสารทางประวัตศิ าสตร์ ที่สําคัญได้ แก่ เรื่ องราวเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ ชนชาติทิเบต
เช่น บันทึกตํานานต่างๆ พุทธประวัติ ประวัตกิ ารเผยแผ่พทุ ธศาสนาในดินแดนทิเบต บันทึกลําดับ
วงศ์ตระกูลชันสู
้ งและราชวงศ์ อาณาจักร และอาราม เป็ นต้ น เรื่ องที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั เช่น
เรื่ อง《松赞干布全集》Sōnɡzànɡānbù quánjí “ประมวลซงจ้ านกานปู้”
เรื่ อง《医方四续》Yīfānɡ sì xù “ตําราแพทย์จตุรบท”
เรื่ อง《红史》Hónɡ shǐ “บทประวัตศิ าสตร์ หงสื่อ”
เรื่ อง《西藏王统记》Xīzànɡ wánɡtǒnɡ jì “บันทึกลําดับกษัตริย์ทิเบต”
เรื่ อง《世界广述》Shìjiè ɡuǎnɡshù “บทพรรณนาโลก”
เรื่ อง《文成公主》Wénchénɡ ɡōnɡzhǔ “องค์หญิงเหวินเฉิง”
เรื่ อง《格萨尔王传》Gésà’ěr Wánɡ zhàun “พระราชประวัตพิ ระเจ้ าเก๋อซ่าร์ ”
เรื่ อง《颇罗鼐传》Pōluónài zhàun “ชีวประวัตโิ พหลัวไน่”
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เรื่ อง《萨迦格言》Sàjiāɡé yán “อรรถบทซ่าเจียเก๋อ”
เรื่ อง《地方志》Dìfɑnɡ zhì “บันทึกภูมิศาสตร์ อาณาจักร”
อักษรวิทยาการของชาวทิเบตที่เจริญรุ่งเรื องนี ้ ได้ รับความนิยมชมชอบจากประชาชน
ทัว่ ไปจนได้ รับการแปลไปเป็ นภาษาต่างประเทศอื่นเป็ นจํานวนมาก ในประเทศจีนเองก็ได้ แปลไป
เป็ นภาษาของชนกลุม่ น้ อยอื่นๆ เป็ นจํานวนมากเช่นเดียวกัน อักษรทิเบตมีโครงสร้ างสมบูรณ์
้ ง แสดงให้ เห็นถึงเอกลักษณ์ภาษาตะวันออก
ลวดลายอักขระเป็ นระเบียบงดงามดุจศิลปะชันสู
อย่างโดดเด่น
ศิลปะการวาดภาพก็เป็ นงานฝี มือเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างหนึง่ ของชาวทิเบต ส่วนใหญ่
ภาพวาดบนฝาผนังในวัดวาอารามแสดงถึงพุทธประวัตไิ ด้ อย่างโอ่อา่ สง่างาม สีสนั สดใสลวดลาย
้ งอีกอย่างหนึง่ ที่ชาวทิเบตชํานาญ มีเทคนิควิธีการ
ละเอียดลึกซึ ้ง งานแกะสลักก็เป็ นศิลปะชันสู
แกะสลักลวดลายที่วิจิตรบรรจง
งานแกะสลักประดับประดาสิง่ ปลูกสร้ างที่สงู ส่งและศักดิส์ ทิ ธิ์
อย่างเช่น พระราชวังโปตาลาแห่งเมืองลาซ่า(拉萨布达拉宫 Lāsà Bùdálā ɡōnɡ) ที่มี
ชื่อเสียงระบือไกลทัว่ โลก ก็เป็ นศูนย์รวมด้ านศิลปะวิทยาการและงานด้ านศิลปกรรมของช่างฝี มือ
ชาวทิเบตอย่างครบครัน
วิทยาการทางการแพทย์แผนทิเบตเจริญรุ่งเรื องมาแต่อดีต มีวิธีการรักษาที่มีแบบแผนเป็ น
ขันตอนชั
้
ดเจน คือ เริ่ มจากการดู ถาม ฝั งเข็ม นวดและผ่าตัด การใช้ ยาได้ มาจากพืชสมุนไพร แร่
ธาตุธรรมชาติและจากสัตว์
วิทยาการด้ านการนับปฏิทินแบบทิเบตใช้ วธิ ีการนับวันขึ ้นและวันแรม นับสิบสองราศี สี่
ฤดูเป็ นหนึง่ ปี ทุกหกสิบปี นับเป็ นหนึง่ รอบ หนึง่ ปี มีสบิ สองเดือน มีเดือนเล็กเดือนใหญ่ มี
วิทยาการด้ านการพยากรณ์ทางธรรมชาติและดาราศาสตร์
ชาวทิเบตเชี่ยวชาญการร้ องรํ าทําเพลง ระบําเท้ าเป็ นระบําที่มีชื่อของชาวทิเบต ดนตรี
ทิเบตเป็ นดนตรี ชนสู
ั ้ งที่ใช้ ในราชสํานักมาแต่โบราณ มีจงั หวะและท่วงทํานองที่ให้ อารมณ์สงู ส่ง โอ่
ละครทิเบตเกิดขึ ้นในสมัยหมิง
อ่า ขณะเดียวกันก็ให้ อรรถรสที่รื่นรมย์และอิ่มเอิบใจอยูใ่ นที
พัฒนามาจากการร้ องและระบําพื ้นเมือง ไม่มีฉากหลัง นักแสดงเป็ นชายล้ วน มีการแต่งกายตาม
เอกลักษณ์ทิเบตและที่สําคัญละครทิเบตมีการสวมหน้ ากากด้ วย การร้ องเพลงเสียงสูงและสัน่ เครื อ
ถือเป็ นเอกลักษณ์การขับร้ องของชาวทิเบตที่ยากจะมีชนชาติใดเสมอเหมือน เรื่ องที่นิยมแสดง
ได้ แก่ เรื่ ององค์หญิงเหวินเฉิง 《文成公主》Wénchénɡ Gōnɡzhǔ นับเป็ นอุปรากรที่ได้ รับ
ความนิยมสูง และได้ รับยกย่อยให้ เป็ นหนึง่ ในศิลปะการแสดงชิ ้นเอกของจีน
ด้ านขนบธรรมเนียมประเพณี ชาวทิเบตนิยมเรี ยกกันด้ วยชื่อ ไม่เรี ยกนามสกุล การตังชื
้ ่อ
มีแบ่งแยกชื่อผู้หญิงผู้ชายชัดเจน ภาษาที่ใช้ ตงชื
ั ้ ่อมาจากภาษาที่ใช้ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
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งานหัตถกรรมของชาวทิเบตได้ แก่ การถัก ทอ ปั่ นด้ าย การทําเครื่ องไม้ เครื่ องหนัง
โลหะ กระเบื ้อง และหิน แต่เครื่ องมือการผลิตยังคงล้ าหลัง มีการใช้ เครื่ องมือที่ทําด้ วยโลหะน้ อย
มาก โดยมากยังเป็ นเครื่ องมือไม้ ที่ทําขึ ้นเองอยู่ ข้ าวของเครื่ องใช้ ยงั ทําจากวัสดุตามธรรมชาติเช่น
เชือกที่ฟั่นจากขนวัวจามรี กระเป๋ าที่เย็บด้ วยหนังวัว ถังนมที่ทําจากไม้ การตัดขนสัตว์ การนวด
หนังสัตว์เป็ นแผ่นยังคงใช้ มือทํา ไม่มีเครื่ องมือใดๆ งานที่ผลิตได้ เพียงสําหรับใช้ ในครัวเรื อน
เท่านัน้ ยังไม่พฒ
ั นาถึงขันผลิ
้ ตเพื่อการค้ า เริ่มมีการใช้ เหรี ยญเงินในการซื ้อขายสินค้ า แต่สว่ นมาก
ยังคงใช้ วิธีแลกเปลี่ยนสินค้ าซึง่ กันและกันอยู่
นอกจากอาชีพการเกษตร เลี ้ยงสัตว์และงาน
หัตถกรรมแล้ ว
ชาวทิเบตยังประกอบอาชีพเก็บของป่ าจําพวกพืชสมุนไพร อาหารป่ านํามา
แลกเปลี่ยนกับสินค้ าอื่นๆ ด้ วย
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
ด้ านการแต่งกายเพศชายเกล้ าผมไว้ กลางกระหม่อม ส่วนหญิงหวีแบ่งเป็ นสองข้ างปล่อย
ลงคลุมบ่า แล้ วคลุมด้ วยเครื่ องประดับลูกปั ดร้ อยเป็ นเส้ นหลายเส้ น ทังชายหญิ
้
งสวมหมวกบาง
คลุมบนศีรษะ สวมเสื ้อลําตัวสันแขนยาวไว้
้
ด้านใน ชายสวมกางเกงขายาว หญิงสวมกระโปรงยาว
คลุมถึงตาตุม่ สวมเสื ้อคลุมคอกลม ลําตัวยาวทับด้ านนอก ผ่าอกเฉียงไปทางขวาเรียกชุดนี ้ว่า “กี่
เพ้ าทิเบต” ในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ ร่วง สตรี ชาวทิเบตสวมชุดกี่เพ้ าทิเบตแขนกุด มีผ้าสักหลาดคลุม
กระโปรงด้ านหน้ าตังแต่
้ เอวลงมา บนเสื ้อผ้ าปั กลวดลายตามชายเสื ้อชายกระโปรงและปกเสื ้อ เป็ น
ต้ น ส่วนชายสวมชุดคลุมเช่นกันแต่มีผ้าคาดเอว สวมรองเท้ าบู้ทสูงสวมทับแข้ ง ชาวทิเบตที่เป็ น
กลุม่ ชนเลี ้ยงสัตว์สวมชุดกี่เพ้ าทิเบตที่ทําจากหนังแกะ ผ่าข้ างตังแต่
้ เอวลงไป ส่วนพระนักบวชห่ม
จีวรสีแดงเลือดหมู
ด้ านอาหารการกิน ชาวทิเบตมีอาหารหลักเรี ยกว่า “จานบา” (糌粑 Zānbā) คือเส้ นหมี่ที่
โม่จากข้ าวสาลีที่ควั่ สุกแล้ ว และนิยมดื่มชาเนย(เรี ยกว่า ซูโหยวฉา 酥油茶 Sūyóu chá) ชนเลี ้ยง
สัตว์นิยมบริโภคเนื ้อวัว และเนื ้อแกะเป็ นอาหารหลัก พระนักบวชกินเนื ้อสัตว์ได้
ด้ านที่พกั อาศัย ชาวทิเบตอาศัยอยูบ่ นพื ้นที่สงู มักหาทําเลใกล้ กบั แหล่งนํ ้าตังบ้
้ านเรื อน
ใช้ ก้อนหินก่อเป็ นกําแพงบ้ านโดยใช้ โคลนเป็ นตัวเชื่อม สร้ างบ้ านสูงสองถึงสามชัน้ หลังคมเรี ยบ
มีหน้ าต่างหลายบาน สร้ างรัว้ รอบมีพื ้นที่ในบริเวณบ้ าน ปูพื ้นบ้ านด้ วยไม้ แผ่น ชนเลี ้ยงสัตว์อาศัย
อยูใ่ นกระจมที่คลุมด้ วยผ้ าทอจากขนจามรี
และเนื่องจากการที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ภเู ขาสูง
การจราจรและรถราเข้ าถึงไม่สะดวกนัก ทําให้ การคมนาคมต้ องอาศัยแรงงานสัตว์จามรี เพราะ
เป็ นสัตว์ที่มีความอดทนต่อสภาพภูมิประเทศที่สงู และเหน็บหนาวได้ ดี จามรี จงึ ถือเป็ นสัญลักษณ์
ของทิเบตอีกอย่างหนึง่ จนได้ รับขนานนามว่าเป็ นยานแห่งที่สงู “ 高 原 之 舟 G ā oyu á n zh ī
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การคมนาคมทางนํ ้าใช้ เรื อไม้ ขดุ หรื อเรื อหนังวัว เรื อหนังวัวนี ้เป็ นยานพาหนะทางนํ ้าที่เป
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวทิเบตที่ไม่พบที่ใดในโลก
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
ครอบครัวของชาวทิเบตในยุคก่อนการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ยึดถือเพศชายเป็ น
ศูนย์กลาง และแบ่งชนชันของสั
้
งคมอย่างชัดเจน ชนชันทางสั
้
งคมนี ้เป็ นเกณฑ์ที่ใช้ ในการกําหนด
กิจกรรมต่างๆของชนชาวทิเบตอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการยึดถือการแต่งงานในชนชันเดี
้ ยวกัน
การเลือกคูแ่ ต่งงานในแต่ละพื ้นที่มีข้อกําหนดแตกต่างกัน บ้ างยึดถือการไม่แต่งงานในสายตระกูล
พ่อหรื อสายตระกูลแม่เดียวกัน แต่บางพื ้นที่สามารถแต่งงานกันในสายตระกูลเดียวกันที่หา่ งกัน
สองสามรุ่นได้ บ้ างไม่ห้ามการแต่งงานกับเครื อญาติในสายตระกูลแม่ ชาวทิเบตยึดถือธรรมเนียม
การแต่งงานแบบมีสามีภรรยาคนเดียว หนุ่มสาวมีอิสระในการเลือกคูค่ รอง หลังการแต่งงาน เพศ
หญิงถือเป็ นคนของสายตระกูลเพศชาย
เพศชายมีสทิ ธิ์เป็ นใหญ่ในครอบครัว
รวมถึงการ
ครอบครองมรดกด้ วย ครอบครัวแบบหนึง่ สามีหลายภรรยาก็อนุญาตให้ มีได้ สําหรับครอบครัวที่มี
ฐานะดี การหย่าร้ าง การแต่งงานใหม่ การมีลกู นอกสมรสไม่เป็ นการผิดศีลธรรม ไม่ถกู ตําหนิจาก
สังคมแต่อย่างใด แต่การแต่งงานของบุตรของบุคคลเหล่านี ้จะต้ องแต่งงานกับคนชนชันเดี
้ ยวกัน
เท่านัน้ พระนักบวชที่นอกเหนือจากนิกายหมวกเหลืองแล้ ว (นิกายหมวกเหลือง คือนิกายที่ชื่อ
เก๋อหลู่ ภาษาจีนเรี ยกว่า “ 格 鲁 派 G é l ǔ p à i”) สามารถแต่งงานได้ พิธีแต่งงานของนักบวช
จะต้ องจัดในวัดและหลังจากแต่งงานแล้ วต้ องอาศัยอยูใ่ นวัด
ชาวทิเบตประกอบพิธีศพที่เรี ยกว่า เทียนจัง้ (天葬 tiānzànɡ) คือการทิ ้งศพไว้ บนยอด
เขาสูงให้ นกแร้ งมาจิกเนื ้อศพแล้ วบินขึ ้นฟ้า เพราะเชื่อว่าวิญญาณผู้ตายจะได้ ขึ ้นสวรรค์ ศพใดที่
นกกินเนื ้อหมดเร็วจะถือว่าเป็ นผู้มีบญ
ุ ได้ ขึ ้นสวรรค์เร็ ว แต่ก็มีนกั บวชทิเบตบางนิกายและชาวทิเบต
ที่อาศัยอยูใ่ นหุบเขาห่างไกลบางแห่งประกอบพิธีศพโดยการเผาศพ แต่มีข้อกําหนดห้ ามเผาศพใน
ฤดูเก็บเกี่ยว การประกอบพิธีศพโดยการฝั งและลอยนํ ้าถือว่าไม่เป็ นมงคล จึงไม่เป็ นที่นิยม หญิ
คลอดลูกจะต้ องออกจากบ้ านไปพักอยูท่ ี่อื่น หรื อเมืองอื่นเสียก่อน
การต้ อนรับแขกผู้มาเยือนชาวทิเบตจะมอบผ้ าคล้ องคอเรี ยกว่า “ห่าต๋า” (哈 达
เป็ นการแสดงถึงความเคารพสูงสุด

H ǎ d á)

เทศกาลสําคัญของชาวทิเบตคือวันขึ ้นปี ใหม่ ตรงกับเดือนหนึง่ ของทุกปี ชาวทิเบตสวม
เสื ้อผ้ าชุดประจําเผ่าชุดใหม่ไปไหว้ เพื่อนบ้ าน ญาติมิตรที่เคารพนับถือ วันที่ 15 เดือน 4 เป็ นวันที่
พระพุทธเจ้ าตรัสรู้ และตรงกับวันที่องค์หญิงเหวินเฉิงแต่งงานเข้ ามาสูร่ าชวงศ์ทิเบต ชาวทิเบตจัด
งานเฉลิมฉลองอย่างยิง่ ใหญ่เพื่อรํ าลึกถึงทังสองพระองค์
้
กลางเดือนเจ็ดใกล้ ฤดูการเก็บเกี่ยวมี
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เทศกาลเฉลิมฉลองโดยการออกไปท่องเที่ยวนอกบ้ านเพื่อความหวังใหม่อนั สดใสงดงาม วันที่ 25
เดือน 10 เป็ นวันที่ศาสดานิกายหมวกเหลืองนิพาน พระนักบวชในนิกายหมวกเหลืองมีพธิ ีสวด
มนต์เพื่อรํ าลึกถึงพระศาสดา
นอกจากนี ้การคัดเลือกพระดาไลลามะแต่ละรุ่น มีข้อปฏิบตั ทิ ี่
้ ใหม่ขึ ้นโดยมีคําทํานายถึงลักษณะ ถิ่น
เคร่งครัดมาก เมื่อองค์ดาไลลามะเสียชีวิตลง จะต้ องตังองค์
ที่อยู่ ชาติกําเนิด เป็ นต้ น จนสามารถตามหาเด็กทารกตามคําทํานายนันเจอ
้
จากนันก็
้ ประกอบพิธี
แต่งตังให้
้ เป็ นดาไลลามะองค์ใหม่
ด้ านศาสนาความเชื่อ เดิมทีชาวทิเบตนับถือศาสนาที่ชื่อ เปิ่ นเจี ้ยว (本教 Běn
หรื อเรี ยกว่าศาสนาดํา (黑教 Hēi jiào) ศาสนาเปิ่ นเจี ้ยวนี ้มีพฒ
ั นาการสามขัน้ คือ

jiào)

ขันที
้ ่หนึง่ คือ ตูเ๋ ปิ่ น (笃本 Dǔběn) คือ การภักดี
ขันที
้ ่สอง คือ เชี่ยเปิ่ น (恰本 qiàběn) คือ การเผยแพร่
ขันที
้ ่สาม คือ เจี ้ยวเปิ่ น (觉本 Jiàoběn) คือการนับถือ
นับตังแต่
้ ศตวรรษที่ 7 เป็ นต้ นมาพระเจ้ าซงจ้ านกานปู้นับถือศาสนาดังกล่าวนี ้ ถึงขัน้
กําหนดให้ เป็ นศาสนาประจําชาติ แต่เกิดการแย้ งกันกับข้ อปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา ในที่สดุ
ประชาชนเชื่อและนับถือพุทธศาสนามากกว่า และได้ นบั ถือกันมาจนปั จจุบนั
ชาวทิเบตเรี ยกศาสนาพุทธว่า “หนางปาฉวี่” (囊巴曲 Nánɡbāqǔ) เป็ นศาสนาพุทธแขนง
แรกที่เข้ าสูป่ ระเทศจีน เรี ยกทัว่ ไปว่า “ศาสนาลามะ” (喇嘛教 Lǎmɑ jiāo) เริ่ มเผยแผ่เข้ าสูท่ ิเบต
(ประเทศถู่ฟานในยุคนัน)
้ เมื่อศตวรรษที่ห้า หลังจาก ค.ศ.978 ศาสนาพุทธในทิเบตแบ่งแยก
ออกเป็ นหลายนิกาย นิกายสําคัญๆ เช่น
้ ม เรี ยกทัว่ ไปว่า ศาสนาแดง (红
- นิกายหนิงหม่า (宁玛 Nínɡmǎ) หมายถึงนิกายดังเดิ
教 Hónɡ jiào)
- นิกายซ่าเจีย (萨 迦 派 S à ji ā p à i) หมายถึงนิกายเทา เรี ยกทัว่ ไปว่า ศาสนา
ดอกไม้ (花教 Huā jiào)
- นิกายก๋าจวี่ (噶 举 派 G á j ǔ p à i) หมายถึงนิกายเผยแผ่ศาสนา เรี ยกทัว่ ไปว่า
ศาสนาขาว (白教 Bái jiào)
- นิกายก๋าตัง (噶当派 Gádānɡ pài) หมายถึงนิกายเทศนา
ภายใต้ การสนับสนุนของราชวงศ์หยวน พระลามะชันสู
้ งนิกายซ่าเจียเป็ นผู้ครอบครอง
อํานาจสูงสุด เริ่มดําเนินการปกครองในดินแดนทิเบตแบบรวมศาสนากับการปกครองเข้ าเป็ นหนึง่
เดียว
้ กาย “เก๋อหลู”่ (格鲁 Gélǔ) ขึ ้น
ค.ศ. 1409 พระจงคาปา(宗喀巴 Zōnɡkābā) ได้ ก่อตังนิ
โดยอาศัยพื ้นฐานของนิกายก๋าตัง (嘎当 Gādānɡ) คําว่า “เก๋อหลู”่ มีความหมายว่า “กฎแห่ง
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ความปรานี” และด้ วยเหตุที่พระนิกายนี ้สวมหมวกสีเหลือง จึงเรี ยกนิกายนี ้ว่า “นิกายหมวกเหลือง
หรื อ ศาสนาเหลือง” (黄帽派,黄教 Huánɡmào pài,Huánɡ jiào) ศาสนาเก๋อหลูม่ ีธรรม
วินยั เข้ มงวด พระไม่สามารถแต่งงานได้ ต้ องผ่านการศึกษาพระคัมภีร์ห้าฉบับ ทุกปี จัดมหกรรม
สนทนาธรรมและชําระพระธรรม
และจะต้ องสอบเพื่อให้ ได้ รับเปรี ยญธรรมที่สงู ขึ ้นไปเรื่ อยๆ
ลัทธิเก๋อหลูพ่ ฒ
ั นาขึ ้นในดินแดนทิเบตอย่างรวดเร็ว ทังยั
้ งเผยแผ่เข้ าสูช่ นเผ่ามองโกล เผ่าถู่ และ
เผ่ายวี่ก้ รู ์ นอกจากนี ้ยังเผยแผ่ไปยังประเทศห่างไกลอื่น ๆ เช่น ภูฏาน(不丹 Bùdān ) สิขิม(锡金
Xījīn) เนปาล (尼泊尔 Níbó’ěr) และมองโกเลีย (蒙古 Měnɡɡǔ) อีกด้ วย อันเป็ นรากฐานให้
พุทธศาสนานิกายเก๋อหลูม่ ีความเข้ มแข็งสืบทอดมาจนปั จจุบนั
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55. 壮族 ชนกลุ่มน้ อยเผ่ าจ้ วง Zhuang ethnic minority group

รป
ู 65

รป
ู 66

ถิ่นที่อย่ ู
ชาวจ้ วงเป็ นชนกลุม่ น้ อยในจีนที่มีจํานวนประชากรมากที่สดุ มีถิ่นฐานอยูท่ ี่เขตปกครอง
ตนเองเผ่าจ้ วงมณฑลกว่างซี เขตปกครองตนเองเผ่าจ้ วงและเผ่าเหมียวมณฑลยูนนาน และมีสว่ น
น้ อยกระจายอยูใ่ นบริ เวณต่างๆของมณฑลกว่างตง หูหนาน กุ้ยโจว และเสฉวน คําเรี ยกชื่อชาว
จ้ วงเป็ นคําที่ชนกลุม่ นี ้ใช้ เรี ยกตนเองว่า “ปู้จ้ วง” นอกจากนี ้ชาวจ้ วงมีคําเรี ยกตัวเองอีกมากมาย
แตกต่างกันตามถิ่นที่อยู่ เช่น ปู้หนง(布侬 Bùnónɡ) ปู้ถู่(布土 Bùtǔ) ปู้ย่าง (布样 Bùyànɡ) ปู้
ปาน(布斑 Bùbān) ปู้เยว่(布越 Bùyuè) ปู้น่า(布那 Bùnà) หนงอาน(侬安 Nónɡ’ān) ปู้เพียน
(布偏 Bùpiān) ถูหล่าว(土佬 Tǔlǎo) เกาหลาน(高栏 Gāolán) ปู้ม่าน (布曼 Bùmàn) ปู้ต้ าย
(布岱 Bùdài) ปู้หมิน่ (布敏 Bùmǐn) ปู้หลง(布陇 Bùlǒnɡ) ปู้ตง(布东 Bùdōnɡ) เป็ นต้ น หลัง
การก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีนได้ รวมเรี ยกชื่อชนเผ่านี ้ว่า “ถง” (僮族 Tónɡ Zú) ต่อมาในปี
1965 รัฐบาลจีนได้ เปลี่ยนชื่อเรี ยกชนกลุม่ นี ้เป็ น “จ้ วง” (壮 Zhuànɡ) ตามข้ อเสนอของโจวเอิน
หลาย (周 恩 来 Zh ō u Ēnl á i) จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ ที่ 5 ของจีนในปี 2000
ชนกลุม่ น้ อยเผ่าจ้ วงมีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น 16,178,811 คน
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ภาษา
พูดภาษาจ้ วง จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต1 สาขาภาษาจ้ วง-ต้ ง แขนงภาษาจ้ วง-ไต
ในสมัยซ่งใต้ มีการใช้ ภาษาเขียนที่เป็ นอักษรจีนแบบเหลี่ยม
แต่ไม่เป็ นที่แพร่หลายมากนัก
ส่วนมากใช้ สาํ หรับจดชื่อสถานที่ เขียนเพลงกลอน และบันทึกเรื่ องราวเท่านัน้ จนกระทัง่ ปี 1955
รัฐบาลจีนได้ พฒ
ั นาระบบการเขียนอักษรภาษาจ้ วงโดยใช้ อกั ษรลาติน และใช้ อย่างแพร่หลายมา
จนปั จจุบนั
ประวัตศิ าสตร์
ชาวจ้ วงวิวฒ
ั นาการมาจากชนร้ อยเผ่าที่ชื่อ ป่ ายเยว่(百越 Bǎiyuè) ในสมัยโบราณ มี
ความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับกลุม่ ชนชื่อ ซีโอว (西瓯 Xī’ōu) ลัว่ เยว่ (骆越 Luòyuè)ในสมัยโจว กลุม่
ชนชื่อ เหลียว (僚 Liáo) หลี่ (俚 Lǐ) เหนียวหู่ (鸟浒 Niǎohǔ) ในสมัยฮัน่ และสมัยถัง และกลุม่
ชนชื่อถง (僮 Tónɡ) ถู่ (土 Tǔ) ในสมัยซ่ง ก่อนที่ราชวงศ์ฉินจะเรื องอํานาจเข้ าปกครองหลิง่ หนาน
(岭南 Lǐnɡnán) มีกลุม่ ชนกลุม่ หนึง่ อาศัยอยูท่ ี่หลิง่ หนานอยูก่ ่อนแล้ ว (ปั จจุบนั คือมณฑลกว่าง
ตงและกว่างซี) ชนกลุม่ นี ้เป็ นชนกลุม่ ย่อยในกลุม่ ชนร้ อยเผ่าสองกลุม่ คือ ซีหว่าและลัว่ เยว่ กลุม่ ชน
สองกลุม่ ดังกล่าวนี ้ได้ วิวฒ
ั นาการมาเป็ นชาวจ้ วงในปั จจุบนั
จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า ในยุคชุนชิวและจ้ านกว๋อ บรรพบุรุษชาวจ้ วงเริ่มใช้
เครื่ องมือโลหะทองแดง
ยกระดับปริมาณการผลิตเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ประชาชนมีสทิ ธิ
ครอบครองทรัพย์สมบัตแิ ละทํามาหากินโดยอิสระ ทําให้ มีชนบางกลุม่ รํ่ ารวยขึ ้น ก่อให้ เกิดความ
แตกต่างและชนชันทางสั
้
งคม ระบบสังคมของชาวจ้ วงจึงเปลีย่ นไป จากการไม่มีระดับชันทาง
้
สังคม ไปสูก่ ารมีระดับชันทางสั
้
งคม และพัฒนาไปสูร่ ะบบศักดินาและการครอบครองทาสในที่สดุ
221 ปี ก่อนคริ สตกาล หลังจากที่จิ๋นซีรวบรวมดินแดนหกประเทศ (六国 Liù Guó) แล้ ว
ก็ได้ สง่ กองกําลังห้ ากองเข้ าประชิดหลิง่ หนานเพื่อทําศึกกับชาวซีหว่าจนได้ รับชัยชนะ จากนันก็
้ ได้
รวบเอาหลิง่ หนานเข้ ามาอยูใ่ นอาณาเขต แล้ วก่อตังเป็
้ นเมืองกุ้ยหลินและหนานห่าย ขึ ้นตรงต่อ
อํานาจของราชสํานักส่วนกลาง
นอกจากนี ้ยังส่งคนงานเข้ าสูก่ ว่างซีเพื่อก่อสร้ างคลองเชื่อม
ระหว่างแม่นํ ้าเซียง (湘江 Xiānɡ jiānɡ) กับแม่นํ ้าหลี (漓江 Lí jiānɡ) แม่นํ ้าแยงซี (长江
Chánɡ jiānɡ)เชื่อมกับแม่นํ ้าจู (珠江 Zhū jiānɡ) จากนันอพยพประชาชนชาวฮั
้
น่ ระลอก
ใหญ่เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานอยูร่ วมกับชนชาวหว่าและลัว่ เยว่ ชนกลุม่ นี ้ปฏิสมั พันธ์ด้วยการแต่งงานและ
วิวฒ
ั นาการเป็ นชาวจ้ วงในปั จจุบนั
1

นักภาษาศาสตร์ นอกประเทศจีนจัดไว้ เป็ นภาษาตระกูลไท (Tai) เช่น Edmondson และ Solnit (1997)
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นับแต่สมัยฮัน่ จนถึงต้ นสมัยถัง เกิดสายตระกูลขึ ้นในชุมชนชาวจ้ วงหลายแซ่ เช่น ที่เมือง
พานหยวี(番禺 Pānyú) มีแซ่หลวี่ (吕 Lǚ) เกา (高 Gāo) ที่เมืองเหอผู(่ 合浦 Hépǔ) มีแซ่ เสีย่ น
(冼 Xiǎn) ที่เมืองชินโจว(钦州 Qīnzhōu) มีแซ่หนิง (宁 Nínɡ) บันทึกสมัยนันเรี
้ ยกแซ่เหล่านี ้ว่า
แซ่ของชาวป่ ายเยว่ ในสมัยถังทางการแบ่งหลิง่ หนานเป็ นสองส่วนคือ ฝั่ งตะวันตกกับฝั่ งตะวันออก
ก่อตังเป็
้ นห้ าจังหวัด ในแต่ละจังหวัดแบ่งเป็ นห้ าอําเภอ ในจํานวนนี ้อําเภอกุ้ย (桂 Guì) อําเภอยง
(邕 Yōnɡ) อําเภอหรง (容 Rónɡ) คือบริเวณที่บรรพบุรุษชาวจ้ วงตังถิ
้ ่นฐานอยู่ ในสมัยซ่ง หยวน
หมิงและชิง ราชสํานักเข้ มงวดกับการปกครองเมืองหลิง่ หนาน โดยกําหนดให้ เป็ นเมืองประเทศราช
ของจีน ชาวจ้ วงถูกกดขี่รังแกเยี่ยงทาสจนเกิดการลุกขึ ้นต่อต้ านบ่อยครัง้ แต่ไม่เคยได้ รับชัยชนะ
ุ่ กรา
เลยสักครัง้ ซํ ้าร้ ายยังถูกปราบปรามจากทางการอย่างหนักหน่วง ในยุคที่ฝรั่งเศสและญี่ปนรุ
จีน ชาวจ้ วงได้ ตอ่ ต้ านผู้รุกรานเพื่อปกป้องชุมชนของตน นับเป็ นคุณปู การแก่ประเทศจีนอย่างใหญ่
หลวง
ด้ านเศรษฐกิจและสังคม เริ่มตังแต่
้ นบั พันปี เป็ นต้ นมา บรรพบุรุษชาวจ้ วงเริ่มรู้จกั ใช้ และ
ทําเครื่ องมือที่ทําจากหินเช่น ขวานหิน มีดหิน เสียมหินแล้ ว เครื่ องมือดังกล่าวใช้ ในการล่าสัตว์
และทําการเกษตร ในสมัยฉินและฮัน่ ชาวจ้ วงที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณทางตะวันออกของกว่างซีเริ่ม
เพาะปลูกข้ าวแล้ ว เริ่ มมีการใช้ แรงงานสัตว์จําพวกวัวควายและใช้ เครื่ องมือเหล็กในการทํานาด้ วย
นับเป็ นกลุม่ ชนที่มีวิวฒ
ั นาการการเพาะปลูกและการผลิตสูงมากกลุม่ หนึง่ ในยุคนัน้ หลังจากสมัย
สุยและถัง ชาวจ้ วงเริ่ มใช้ ไถเหล็กและไถคราดเหล็กแบบเหยียบ เริ่มรู้จกั ใช้ แร่ธาตุธรรมชาติ ตี
เหล็ก พัฒนาการทอผ้ า และงานหัตถกรรมอื่นๆ ในสมัยหมิงผลผลิตจากชุมชนชาวจ้ วงส่งเลี ้ยง
ผู้คนในประเทศไปทัว่ สารทิศ ถึงสมัยชิงการผลิตของชาวจ้ วงพัฒนาจนเท่าเทียมกับชาวฮัน่
แต่
ในยุคกว๋อหมินตัง่ ไม่ได้ ให้ ความสนใจการพัฒนาการผลิตและอาชีพของประชาชน ทําให้ เศรษฐกิจ
ในชุมชนชาวจ้ วงพัฒนาไปอย่างช้ า ๆ
หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน ชุมชนชาวจ้ วงเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่
รัฐบาลให้ อํานาจในการปกครองตนเองแก่ชนกลุม่ น้ อย ชุมชนชาวจ้ วงได้ รับการก่อตังให้
้ เป็ นเขต
ปกครองตนเองหลายแห่ง ได้ แก่
ปี 1952 ก่อตังเขตปกครองตนเองชาวจ้
้
วงขึ ้นที่ เมืองกุ้ยซี มณฑลกว่างซี (广西省桂西
壮族自治区 Guǎnɡxīshěnɡ Guìxī Zhuànɡ Zú zìzhìqū) รวมอาณาเขตถึง 41 อําเภอ
ปี 1958 ก่อตังเขตปกครองตนเองชาวจ้
้
วงชาวเหมียวขึ ้นที่เมืองเหวินซาน มณฑลยูนนาน
(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 ก่อตังอํ
้ าเภอปกครองตนเองชาวจ้ วงชาวเหยาขึ ้นที่อําเภอเหลียนซาน มณฑล
กว่างตง (广东省连山壮族瑶族自治县 Guǎnɡdōnɡshěnɡ Liánshān Zhuànɡ Zú
Yáo Zú zìzhìxiàn)
ภายใต้ ความร่วมมืออันดีของชาวจ้ วง และการสนับสนุนของรัฐบาลกิจการด้ านการเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมการผลิตในชุมชนชาวจ้ วงพัฒนารุดหน้ าไปมาก
นอกจากนี ้กิจการด้ านการศึกษา
สาธารณสุข การคมนาคม การสื่อสารก็ได้ รับการเอาใจใส่และยกระดับขึ ้น นําความอยูด่ ีกินดีและ
้ บในและต่างประเทศ ทําให้ เศรษฐกิจของ
สภาพชีวิตที่ดขี ึ ้นมาสูช่ มุ ชนชาวจ้ วง มีการทําการค้ าทังกั
ชุมชนชาวจ้ วงมีความเจริ ญก้ าวหน้ าและขยายวงกว้ างอย่างไม่หยุดยัง้
ศิลปวัฒนธรรม
ด้ านศิลปวัฒนธรรม ชาวจ้ วงที่อาศัยอยูฝ่ ั่ งขวาแม่นํ ้าได้ รับขนานนามว่า “รมย์” (欢 Huān)
ส่วนที่อาศัยอยูท่ างฝั่ งซ้ ายได้ รับขนานนามว่า “กลอน” (诗 Shī) ซึง่ หมายความว่า ชาวจ้ วงชํ่าชอ
การร้ องรํ าทําเพลง รักชีวติ ที่สนุกสนานรื่ นรมย์ ดังจะเห็นว่าชาวจ้ วงมีเทศกาลร้ องรํ าทําเพลงที่
จัดเป็ นประจําทุกปี เรี ยกเทศกาลนี ้ว่า “ตลาดนัดจําเรียง” จัดขึ ้นอย่างยิง่ ใหญ่ในวันที่ 3 เดือน 3
ของทุกปี มีชาวจ้ วงจากทัว่ สารทิศนับพันนับหมื่นมาร่วมกันขับลํานํารํ าฟ้อนกัน เนื ้อหาของเพลง
ชาวจ้ วงมีหลากหลาย เช่น เพลงเชื ้อเชิญ เพลงวิงวอน เพลงโต้ เพลงยกย่อง เพลงส่ง เพลงลา
เพลงไล่ เพลงรับ เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี ้ชาวจ้ วงจึงได้ รับการขนานนามว่า “เทพแห่งบทเพลง” ในงาน
ตลาดนัดจําเรียงนี ้ชาวจ้ วงยังมีกิจกรรมรื่ นเริ งและมีอาหารการกินอีกมากมาย ที่สําคัญและเป็ น
เอกลักษณ์คือ “ข้ าวเบญจรงค์” คือธัญพืชห้ าสี การกินข้ าวเบญจรงค์ก็หมายถึงการอวยพรให้ การ
เพาะปลูกธัญพืชต่างๆได้ ผลผลิตที่ดีนนั่ เอง ในงานเทศกาลนี ้ชาวจ้ วงที่ยนู นานจะนําสินค้ าและ
ผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมต่างๆมาแลกเปลี่ยนกันด้ วย งานนี ้จัดขึ ้นในเดือนสามซึง่ เป็ นฤดูกาลเริ่ม
เพาะปลูก การจัดงานนี ้เพื่อเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการเพาะปลูกอันแสนเหน็ดเหนื่อยที่จะมาถึง

รป
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ตังแต่
้ สมัยถังเป็ นต้ นมาชาวจ้ วงก็เริ่มมีการเต้ นรํ าแล้ ว ความจริงมีมาก่อนหน้ านันแล้
้ ว แต่
เริ่มมาชัดเจนเอาในสมัยถังนี่เอง ระบําที่มีชื่อเสียงเช่น ระบําตําข้ าว ในสมัยซ่งประดิษฐ์ ระบําขึ ้น
อีกหลายระบํา เช่น ระบําเก็บชา ระบําช้ อนกุ้ง ระบําวัว เป็ นต้ น ท่วงท่าการเต้ นระบําของฝ่ าย
ชายมีท่าทีหนักแน่นทรงพลัง ฝ่ ายหญิงอ่อนช้ อยนุ่มนวล ระบําดังกล่าวสืบทอดมาจนปั จจุบนั ใน
สมัยฮัน่
ชาวจ้ วงได้ รับอิทธิพลด้ านนาฏศิลป์และการแสดงของชาวฮัน่ มาผสมผสานกับศิลปะ
ดนตรี และการเต้ นรํ าของตน เกิดมีการแสดงอุปรากรจ้ วงและละครหุน่ ไม้ จ้วงขึ ้น อุปรากรจ้ วงยัง
แบ่งเป็ น อุปรากรจ้ วงเหนือ(北路壮剧 Běilù Zhuànɡjù) ได้ รับความนิยมมากในกลุม่ ชนชาว
จ้ วงแถบเมืองเถียนหลิน(田林 Tiánlín) ซีหลิน(西林 Xīlín) ป่ ายเซ่อ(百色 Bǎisè) อุปรากร
จ้ วงใต้ (南路壮剧 Nánlù Zhuànɡjù) ได้ รับความนิยมแถบเมืองเต๋อป่ าว (德保 Débǎo) ชิง
ซี(青西 Qīnɡxī) เครื่ องดนตรี ของชาวจ้ วงมีซอกะโหลกนํ ้าเต้ า ซอกระดูกม้ า ขลุย่ พิณสามสาย ซ
เอ้ อร์ หู โหม่ง ฆ้ อง กลอง เป็ นต้ น

รป
ู 10

ด้ านโบราณวัตถุและโบราณสถาน พบภาพเขียนสีโบราณตามหน้ าผาในชุมชนชาวจ้ วง ใน
ระยะทางกว่า 200 กิโลเมตรนับตังแต่
้ เมืองหนิงหมิง (宁明 Nínɡmínɡ) หลงโจว(龙州 Lónɡ
zhōu) ผิงเสียง(凭祥 Pínɡxiánɡ) ฉงจัว่ (崇左 Chónɡzuǒ) ฝูสย
ุ (扶绥 Fúsuí) ของมณฑล
กว่างซี มีภาพเขียนสีกว่า 60 กลุม่ เป็ นภาพคน สัตว์และสัญลักษณ์รูปทรงต่างๆ เป็ นเครื่ องยืนยัน
ได้ ถึงอารยธรรม ประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมาและความสามารถด้ านจิตรกรรมของบรรพบุรุษชาว
จ้ วง เนื ้อหาของภาพเขียนสีที่พบเป็ นการเล่าเรื่ องราวการดํารงชีวิต และการปี นขึ ้นไปเขียนสีบน
หน้ าผาสูงชัน ทังยั
้ งพบว่ากลองมโหระทึกซึง่ ถือเป็ นสิง่ ของลํ ้าค่าของชาวจ้ วง ก็ปรากฏอยูใ่ น
ภาพเขียนสีนี ้ด้ วย
งานด้ านศิลปะหัตถกรรม ผ้ าแพรของชาวจ้ วงงดงามมีชื่อเสียงเลื่องลือไปทัว่ ทอขึ ้นจากใย
้ สมัยถัง
สําลีและไหมห้ าสี ลวดลายเด่นชัด มีความคงทน ผ้ าแพรของชาวจ้ วงมีต้นกําเนิดมาตังแต่
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และซ่ง นับเวลากว่าพันปี มาแล้ ว จนถึงสมัยชิง วิวฒ
ั นาการการทอผ้ าแพรจ้ วงเผยแพร่สชู่ มุ ชนชาว
จ้ วงทัว่ ไป กลายมาเป็ นสินค้ าพื ้นเมืองชิ ้นเอกของชาวจ้ วง หลังการก่อตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน
การทอแพรของชาวจ้ วงได้ รับการสนับสนุนวิทยาการที่ทนั สมัย มีการคิดค้ นลวดลายใหม่ๆที่งดงาม
และหลากหลาย การใช้ ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ผ้าแพรก็กว้ างขวางมากขึ ้น แต่เดิมที่ใช้ เป็ นเสื ้อผ้ า
พัฒนามาเป็ นเครื่ องประดับตกแต่ง ภาพแขวนผนัง ผ้ าม่าน ผ้ าคลุมโต๊ ะ เตียง โซฟา เป็ นต้ น
ปั จจุบนั โรงงานผลิตแพรของชาวจ้ วงที่เมืองจิ ้งซี (靖西 Jìnɡxī) ปิ นหยาง (宾阳 Bīnyánɡ) ของ
มณฑลกว่างซี เป็ นโรงงานผลิตที่มีชื่อเสียง และส่งออกผ้ าแพรจ้ วงจําหน่ายไปทัว่ ทังในและ
้
ต่างประเทศ
ศิลปะการต่อสู้ของชาวจ้ วงมีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมา
ยาวนาน ในสมัยหมิงชาวจ้ วงที่เมืองกุ้ยซี (桂西 Guìxī) เมื่อเด็กอายุครบสิบขวบจะต้ องฝึ กมวย
จ้ วง ชาวจ้ วงเองก็รักและนิยมฝึ กมวยนี ้เช่นกัน ทุกๆปี เมื่อว่างเว้ นจากการเก็บเกี่ยว ชาวจ้ วงจะ
จัดประลองมวยจ้ วงขึ ้น เพื่อหาผู้ที่มีความสามารถโดดเด่น และยกย่องให้ ทําหน้ าที่เป็ นผู้สืบทอด
และสอนมวยจ้ วงให้ กบั ชนรุ่นหลังต่อไป
ชีวิตความเป็ นอย่ ู
บ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัยของชาวจ้ วงคล้ ายคลึงกับชาวฮัน่ สร้ างบ้ านในรัว้ รอบ สร้ างเป็ นบ้ าน
สองชัน้ ชันบนเป็
้
นที่อยูอ่ าศัย ชันล่
้ างเป็ นคอกเลี ้ยงสัตว์และเก็บข้ าวของ แต่ในระยะหลังการสร้ าง
บ้ านเริ่ มเปลี่ยนแปลง โดยแยกคอกสัตว์ออกจากที่พกั อาศัย
การแต่งกายของชาวจ้ วงแตกต่างกันไปตามแต่ละพื ้นที่ ชาวจ้ วงฝั่ งภาคตะวันตกเฉียง
เหนือของมณฑลกว่างซี หญิงสูงอายุสวมเสื ้อไม่มีปก ผ่าอกเฉียงไปทางซ้ าย ปั กลวดลายตาม
ชายขอบของแขนเสื ้อ ชายเสื ้อ คอเสื ้อ สวมกางเกงขากว้ าง มีผ้าคาดเอวที่ปักลวดลายสวยงาม
และนิยมใส่เครื่ องประดับที่ทําจากเงิน ส่วนชาวจ้ วงฝั่ งตะวันตกเฉียงใต้ ของกว่างซี แถบเมืองหลง
โจว (龙州 Lónɡzhōu) ผิงเสียง (凭祥 Pínɡxiánɡ) หญิงสวมเสื ้อสีดําไม่มีปก ผ่าอกเฉียงลง
ทางซ้ าย คลุมด้ วยผ้ าผืนสี่เหลี่ยมสีดํา สวมกางเกงขายาวและกว้ าง สีดํา ส่วนชายสวมเสื ้อคอจีน
เหมือนอย่างชาวฮัน่ ผ้ าที่ใช้ ตดั เย็บทอด้ วยฝี มือชาวจ้ วงเอง แต่ปัจจุบนั มีผ้าทอด้ วยเครื่ องจักร
แล้ ว แต่เดิมชาวจ้ วงนิยมหักฟั นสองสามซี่แล้ วเสริ มด้ วยฟั นทอง นอกจากนี ้ยังนิยมสักลวดลาย
ตามร่างกาย แต่ปัจจุบนั ไม่ส้ นู ิยมนัก
ด้ านอาหารการกิน ชาวจ้ วงชอบกินอาหารจําพวกของหมักดอง ปลาดิบเป็ นอาหารเมนู
โปรดของชาวจ้ วง อาหารหลักคือข้ าวเจ้ า และข้ าวโพด ในเทศกาลสําคัญใช้ แป้งที่โม่จากข้ าวเจ้ า
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ทําอาหารหลายประเภท หญิงชาวจ้ วงนิยมเคี ้ยวหมากให้ ฟันดํา เพราะเชื่อว่าเป็ นความงามและ
แข็งแรง ในงานแต่งงาน สินสอดที่ขาดมิได้ เลยคือ “หมาก”
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสําคัญ
การแต่งงานของชาวจ้ วงแต่เดิมพ่อแม่เป็ นผู้จดั การให้
แต่ก่อนการแต่งงานหนุ่มสาว
สามารถเลือกคูค่ นรักได้ โดยอิสระ ยึดถือการมีสามีภรรยาคนเดียว หลังพิธีแต่งงานฝ่ ายหญิง
กลับไปอยูบ่ ้ านเดิมของตน ไม่ย้ายเข้ าบ้ านฝ่ ายชาย จนถึงเทศกาลสําคัญหรื อฤดูการทํานาและฤดู
เก็บเกี่ยวจึงจะย้ ายมาอยูบ่ ้ านสามีเพื่อช่วยบ้ านสามีทํางาน ทําให้ ฝ่ายหญิงมีความเป็ นอิสระมาก
ซึง่ อาจกินเวลานานสามถึงห้ าปี ก็ได้ ต่อเมื่อตังครรภ์
้
จงึ จะสามารถเข้ ามาเป็ นสมาชิกของบ้ านฝ่ าย
ชายได้ อย่างเต็มตัว ปั จจุบนั ชุมชนจ้ วงบางแห่งยังคงรักษาธรรมเนียมนี ้อยู่ ต่อมาชาวจ้ วงรู้สกึ ว่า
ไม่เหมาะสม จึงยกเลิกธรรมเนียมนี ้ไป โดยให้ ฝ่ายหญิงย้ ายเข้ าบ้ านฝ่ ายชายหลังจากแต่งงาน
ผู้ฝ่าฝื นมีโทษถึงประหารชีวติ เลยทีเดียว
ด้ านความเชื่อ ชาวจ้ วงนับถือบรรพบุรุษ และบูชาสรรพเทพตามธรรมชาติ เพราะเชื่อว่า
ทุกสรรพสิง่ มีเทพประจําอยู่ เช่น เทพนํ ้า เทพต้ นไม้ เทพธรณี เทพภูพาน เทพเตา เทพอาทิตย์ เป็
ต้ น หลังจากสมัยถังเป็ นต้ นมาศาสนาพุทธและเต๋าเริ่มเผยแผ่เข้ าสูช่ มุ ชนชาวจ้ วง ในยุคปั จจุบนั
หมอสอนศาสนาคริ สต์เริ่ มเข้ าสูช่ มุ ชนชาวจ้ วง และได้ สร้ างโบสถ์คริ สต์ขึ ้น แต่ก็ไม่ได้ รับความนิยม
จากชาวจ้ วงมากนัก ชาวจ้ วงยังคงนับถือศาสนาพุทธควบคูไ่ ปกับการบูชาบรรพบุรุษและเทพต่างๆ
ตามที่เคยนับถือมาแต่เดิม
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