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中国自古以来就是一个统一的多民族国家。在九百六十万平方公里土地上居住着许多民
族。在长期的历史发展过程中，经济、文化交往把中国各民族紧密地联系在一起，从而形成了
相互依存、相互促进、共同发展的关系，创造和发展了中华文明。中国各民族相互依存的政治、
经济、文化联系，使其在长期的历史发展中有着共同的命运和共同的利益，产生了强固的亲和
力、凝聚力。新中国成立后，通过识别并经中央政府确认的民族共有56个。由于汉族以外的 55个
民族相对汉族人口较少，习惯上被称为“少数民族”。党和政府制定了一套适合中国国情的、
正确的解决中国民族问题的方针和政策，即民族平等政策、民族团结政策、民族区域自治政策
和各民族共同发展繁荣的政策。开辟了中国各民族平等、团结、互助的新时代。在中华人民共
和国统一的民族大家庭内，各民族在一切权利完全平等的基础上，自愿地联合和团结起来，相互
促进，共同发展，致力于建设富强、民主、文明的新中国。

中国各民族分布的特点是：大杂居、小聚居、相互交错居住。汉族地区有少数民族聚居，
少数民族地区有汉族居住。这种分布格局是长期历史发展过程中各民族间相互交往、流动而
形成的。中国少数民族人口虽少，但分布很广。全国各省、自治区、直辖市都有少数民族居住，
绝大部分县级单位都有两个以上的民族居住。中国的少数民族主要分布在内蒙古、新疆、
宁夏、广西、西藏、云南、贵州、青海、四川、甘肃、辽宁、吉林、湖南、湖北、海南、台湾
等省、自治区。中国民族成分最多的是云南省，有25个民族。可以说，中国是一个多民族的
大家庭，每一个民族都是这个大家庭中的一个成员。

要了解中国文化，就必须要了解中国的55个少数民族文化，才能对中国文化有一个全面的
认识。

本书编著者魏清 (    เมชฌ สอด สอ งกฤษ)于2004年至2007年期间在南京师范大学攻读语言学博士学
位，热爱中国文化，对中国文化有着深厚的了解。获博士学位回国后，致力于中国语言文化在泰
国的教学和研究工作，实属一位中泰两国文化交流的使者，为中泰两国人民相互了解、相互交流
作出了贡献。今天，他把中国55个绚丽多姿、丰富多彩的少数民族文化介绍给广大的泰国读者，
让泰国人民对中国有个全面的了解和认识，希望广大的泰国读者能喜爱这本书。

                                   
  陆  生

                         2011年2月23日于云南民族大学

Prof.Dr.Lu Sheng 

Vice Dean of Faculty of Southeast  Asia and  South Asia Language and culture,  

Yunnan  Nationalities  University, China.  
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คําแถลงโครงการตําราภูมิภาคลุมนํ้าโขงศึกษา

ศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง

 ศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (Mekong Sub-region Social Research Centre) เปนหนวยงาน

ภายในคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเริ่มดําเนินงานอยางเปนทางการตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ซึง่ขณะนัน้ใชชือ่วาโครงการอนิโดจนีศกึษา (Indochinese Studies Program) ป พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ (คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในขณะนั้น) ไดปรับปรุงและขยายภารกิจ

ของโครงการอินโดจีนศึกษาโดยใหครอบคลุมภูมิภาคลุมนํ้าโขงซึ่งประกอบดวยไทย พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา 

และจีนตอนใต และไดสถาปนาโครงการอินโดจีนศึกษาขึ้นเปนศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ทั้งนี้ศูนยวิจัย

ไดรบัทนุสนบัสนนุเบือ้งตนจากมลูนธิริอ็กกี ้เฟลเลอร (Rocky Feller Foundation) และขยายภารกจิครอบคลมุ

การวิจัยและการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสังคมภูมิภาคลุมนํ้าโขงรวมสมัย   

 ตัง้แตเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนตนมา ศนูยวจิยัไดขยายขอบเขตภารกจิการศกึษาใหครอบคลมุ

มิติสังคมภูมิภาคลุมนํ้าโขงที่รอบดานมากขึ้นและใหความสําคัญทั้งการศึกษาแบบชวงระยะเวลา (synchronic 

study) และแนวทางการศกึษาเชงิพฒันาการ (diachronic study) กลาวคอืศนูยวจิยัสนบัสนนุการวจิยัและเผยแพร

ความรูทัง้ทางดานภาษา สงัคม และวฒันธรรมทัง้ในมติอิดตีและปจจบุนั ทัง้นีเ้พือ่ใหอาจารย นกัวจิยั และนกัศกึษา

คณะศิลปศาสตรและตางสถาบันไดใชประโยชนจากศูนยวิจัยใหมากที่สุด นอกจากนี้ศูนยวิจัยยังใหการสนับสนุน

การตีพิมพเผยแพรงานวิจัย (research report) หนังสือ (monograph) และงานแปล ดวย 

 หนงัสอื ชนกลุมนอยในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี เปนผลงานการเรยีบเรยีงของ ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.เมชฌ สอดสองกฤษ ผูเชีย่วชาญดานภาษาศาสตร นริกุตศิาสตร และดนตรเีอเชยี คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี ศูนยวิจัยไดเล็งเห็นวาหนังสือดังกลาวจะอํานวยประโยชนตอวงวิชาการของไทยเปนอยางมาก 

เนื่องจากความรูเกี่ยวกับชนกลุมนอยในประเทศจีนที่เปนภาษาไทยยังกระจัดกระจายและไมมีการศึกษาคนควา

อยางครอบคลุมรอบดาน ศูนยวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะเปนเสมือนเทียนเลมแรกที่จุดขึ้นเพื่อให

ผูสนใจการวิจัยดานจีนศึกษาไดใชเปนแสงสองทางเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของผูคน

จํานวนมหาศาลที่มีความหลากหลายของมหาอํานาจแหงเอเชียประเทศนี้ตอไป

มิตต ทรัพยผุด

ประธานคณะกรรมการศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
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คํานํา

รฐับาล จนี แบงกลุม ชาตพินัธุ ตางๆ โดย ใช เกณฑ เรือ่ง ประวตั ิศาสตร ความ เปนมา การ สบืเชือ้สาย ประเพณ ี

วฒันธรรม  ถิน่ ทีอ่ยู ศาสนา ภาษา และ โดยเฉพาะ อยางยิง่ ตาม ความ เหน็ชอบ ของ เจาของ กลุม ชาตพินัธุ เอง กาํหนด 

กลุม ชาติพันธุ ในประเทศ ออก เปน 56 กลุม จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร จีน ใน ป 1996 พบ วา ประเทศ จีน 

มี ชาว ฮั่น 96.3% และ 4.7% เปนกลุม ชาติพันธุ อื่น รัฐบาล จีน จึง เรียก กลุม ชาติพันธุ อื่นๆ ที่ นอกเหนือ จาก ชาว ฮั่น 

วา “ชน กลุม นอย” มี ทั้งหมด 55 กลุม 

ดวย เหต ุที ่ประเทศ จนี ม ีชน หลากหลาย เผาพนัธุ อาศยัอยู ในประเทศ นบัแต อดตี เปนตนมา ประเทศ จนี เกดิ 

ความ วุนวาย กอการ กบฏ เพือ่ แยงชงิ ความ เปนใหญ หรอื แยกตวั เปนอสิระ ของ ชน กลุม ตางๆ อยู เปนประจาํ  รฐับาล 

จีน ได ใช นโยบาย “พี่นอง รวมทอง 56 คน รวม สราง บานเมือง ของ เรา” ทําให พี่นอง ทั้ง 56 กลุม อยู รวมกัน ใน บาน 

หลัง ใหญ ได อยาง สงบสุข และ ราบรื่น มาตลอด แต ในขณะ เดียวกัน รัฐบาล จีน ก็ สนับสนุน ให มี การ อนุรักษ ภาษา 

วัฒนธรรม ประเพณี การ แตงกาย ซึ่ง สะทอน ภาพ อัน งดงาม ของ แตละ ชน เผา ไว ได เปน อยาง ดี 

จาก การ สํารวจ พบ วา ประเทศ ไทย มี ขอมูล เกี่ยวกับ ชน กลุม นอย ในประเทศ จีน นอยมาก นอกจาก ผู ที่ 

มีความรู ภาษาจีน ที่จะ สามารถ อาน เอกสาร ปฐมภูมิ ภาษาจีน ได แลว นัก วิชาการ นักศึกษา ตลอดจน ผู ที่ มี ความ 

สนใจ เกี่ยวกับ สังคม วัฒนธรรม จีน โดยเฉพาะ เรื่อง ชน กลุม นอย ที่ ไมได เรียน ภาษาจีน จะ หา อาน เรื่องราว เหลานี้ 

ได ยากมาก ผูเขียน จึง ดําริ ที่จะ เรียบเรียง ขอมูล ดังกลาว เปน ภาษาไทย เพื่อ เผยแพร ให เปน ประโยชน สําหรับ การ 

ศึกษา เรียนรู ของ ผู ศึกษา ชาวไทย 

สารานุกรม ฉบับ นี้ ผูเขียน ดําเนินการ เรียบเรียง โดย การ รวบรวม ขอมูล จาก สื่อ หลายประเภท ไดแก  

เอกสาร หนังสือ ขอมูล จาก สื่อ สารสนเทศ บน อินเตอรเน็ต การ เก็บขอมูล ในประเทศ จีน ทั้ง จาก พิพิธภัณฑ ใน เมือง 

ตางๆ มหาวิทยาลัย ชนชาติ ของ ประเทศ จีน (民族大学Nationalities University) รวมถึง การ ไป สัมผัส ชีวิต ใน 

ชุมชน ของ ชน กลุม นอย บางสวน แลว นํา ขอมูล ที่ ได มา แปล และ เรียบเรียง จน ครบ ทั้ง 55 กลุม แตละ กลุม พยายาม 

รวบรวม เนื้อหา เพื่อให มี ขอมูล ที่ ครอบคลุม มาก ที่สุด ไดแก เกี่ยวกับ ประวัติ ความ เปนมา ชื่อ เรียก ถิ่น ที่อยู ภาษา            

ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี ศิลป วัฒนธรรม ความ เชื่อ  วิถี ชีวิต ความ เปนอยู พรอมทั้ง มี รูปภาพ ประกอบดวย 

การ ทาํงาน ครัง้นี ้ผูเขยีน ใชเวลา เรยีบเรยีง ตัง้แต ป พ.ศ.2551 และเผยแพรในรปูแบบเอกสารอดัสาํเนา  ตอมา

ในป พ.ศ. 2552 ไดรบัเชญิจาก  Faculty of Southeast  Asia and South Asia Language and culture, Yunnan  

Nationalities  University, China.  รวมแตงตาํราในโครงการตาํราเรยีนสาํหรบันกัศกึษาไทยจนี จงึไดเริม่เรยีบเรยีง

เพื่อจัดพิมพในรูปแบบหนังสือ โดยไดรับการสนับสนุนจากโครงการดังกลาว 
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ชวง เดือน มีนาคม ถึง เดือน มิถุนายน ป พ.ศ. 2552  ผูเขียน ไดรับ ทุน โครงการ แลกเปลี่ยน บุคลากร และ

นักศึกษา ไทย กับ ประเทศ อนุ ภูมิภาค ลุม แมนํ้าโขง เดินทาง ไป ศึกษาวิจัย และ เก็บขอมูล ณ มหาวิทยาลัย ชนชาติ 

แหง มณฑล ยูนนาน (云南民族大学Yunnan Nationalities University) ประเทศ สาธารณรัฐ ประชาชน จีน

 เปนเวลา 3 เดอืน ใน ชวงนี ้ได ม ีโอกาส เกบ็ขอมลู ทัง้ ขอมลู เอกสาร และ การ สาํรวจ ชมุชน กลุม นอย ของ มณฑล ยนูนาน

 ซึ่ง มี จํานวน มาก ถึง 25 กลุม จาก จํานวน ทั้งหมด 55 กลุม  

ชวง เดือน ตุลาคม ถึง เดือน พฤศจิกายน ป พ.ศ. 2552 ผูเขียน ไดรับ ทุน จาก Beijing International 

Education Exchange (BIEE) เพือ่ ไป ฝกอบรม ดาน การ สอน ภาษาจนี ที ่กรงุ ปกกิง่ ประเทศ สาธารณรฐั ประชาชน จนี

ใน ชวงนี้ ก็ได มี โอกาส ไป ศึกษา ขอมูล ที่ มหาวิทยาลัย ชนชาติ แหง ประเทศ จีน (Minzu University of China) และ 

สถาบัน    ขงจื่อ สํานัก งานใหญ (孔子学院总部)

ชวง เดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2554 ผูเขยีน ไดรบั ทนุ จาก ฮัน่ ปาน(国家汉办) เขา รบั การ อบรม การ สอน ภาษาจนี
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สารบัญ

(序) A

คํ าแถลง โครงการตํ า ราภู มิ ภาคลุ  มนํ้ า โข งศึ กษา

ศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง B

คํานํา C

บทนํา 1

1. ชนกลุมนอยเผาอาชาง 阿昌族 Ā’chānɡ Zú 11

2. ชนกลุมนอยเผาปาย  白族 Bái Zú 15

3. ชนกลุมนอยเผาปาวอาน 保安族  Bǎo’ān Zú  21

4. ชนกลุมนอยเผาปลัง 布朗族  Bùlǎnɡ Zú  25

5. ชนกลุมนอยเผาปูอี  布依族 Bùyī Zú 29

6. ชนกลุมนอยเผาเฉาเสี่ยน 朝鲜族 Cháoxiǎn Zú 35

7. ชนกลุมนอยเผาตาโวร 达斡尔族  Dáwò’ěr Zú  41

8. ชนกลุมนอยเผาไต 傣族 Dǎi Zú 49

9. ชนกลุมนอยเผาเตออาง 德昂族 Dé’ánɡ Zú 57

10. ชนกลุมนอยเผาตง  侗族 Dònɡ Zú 63

11. ชนกลุมนอยเผาตงเซียง 东乡族  Dōnɡxiānɡ Zú  69

12. ชนกลุมนอยเผาตรุง 独龙族 Dúlónɡ Zú 75

13. ชนกลุมนอยเผาเออหลุนชุน 鄂伦春族 Èlúnchūn Zú 81

14. ชนกลุมนอยเผารัสเซีย 俄罗斯族 Éluósī Zú 87

15. ชนกลุมนอยเผาเออเวินเคอ 鄂温克族 Èwēnkè Zú 91
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16. ชนกลุมนอยเผาเกาซาน   高山族 Gāoshān Zú 97

17. ชนกลุมนอยเผาเกอลาว 仡佬族 Yìlǎo Zú 103

18. ชนกลุมนอยเผาฮานี 哈尼族 Hāní Zú 109

19. ชนกลุมนอยเผาคาซัค 哈萨克族 Hāsàkè Zú 115

20.  ชนกลุมนอยเผาเฮอเจอ 赫哲族 Hèzhé Zú 121

21. ชนกลุมนอยเผาหุย 回族 Huí Zú 125

22. ชนกลุมนอยเผาจีนั่ว 基诺族 Jīnuò Zú 133

23. ชนกลุมนอยเผาจิง 京族 Jīnɡ Zú 137

24. ชนกลุมนอยเผาจิ่งโพ 景颇族 Jǐnɡpō Zú 143

25. ชนกลุมนอยเผาเคอรกิส 柯尔克孜族 Kē’ěrkèzī Zú 149

26. ชนกลุมนอยเผาลาหู 拉祜族 Lāhù Zú 155

27. ชนกลุมนอยเผาหลี 黎族 Lí Zú 161

28. ชนกลุมนอยเผาลี่ซู 傈僳族 Lìsù Zú 167

29. ชนกลุมนอยเผาลั่วปา  珞巴族 Luòbā Zú 173

30. ชนกลุมนอยเผาหมาน 满族 Mǎn zú 177

31. ชนกลุมนอยเผาเหมาหนาน 毛南族 Máonán Zú 185

32. ชนกลุมนอยเผาเหมินปา 门巴族 Ménbā Zú 191

33. ชนกลุมนอยเผามองโกล 蒙古族 Měnɡgǔ Zú 197

34. ชนกลุมนอยเผาเหมียว 苗族 Miáo Zú 205

35. ชนกลุมนอยเผามูหลาว 仫佬族 Mùlǎo Zú 213

36. ชนกลุมนอยเผานาซี 纳西族 Nàxī Zú 217
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37. ชนกลุมนอยเผานู 怒族 Nù Zú 225

38. ชนกลุมนอยเผาผูหมี่ 普米族 Pǔmǐ Zú 231

39. ชนกลุมนอยเผาเชียง 羌族 Qiānɡ Zú 235

40. ชนกลุมนอยเผาซาลาร 撤拉族 Chèlā Zú 239

41. ชนกลุมนอยเผาเซอ 畲族 Shē Zú 245

42. ชนกลุมนอยเผาสุย 水族   Shuǐ Zú   251

43. ชนกลุมนอยเผาทาจิค 塔吉克族 Tǎjíkè Zú 257

44. ชนกลุมนอยเผาทาทาร 塔塔尔族 Tǎtǎ’ěr Zú 263

45. ชนกลุมนอยเผาถู 土族 Tǔ Zú 269

46. ชนกลุมนอยเผาถูเจีย 土家族 Tǔjiā Zú 275

47. ชนกลุมนอยเผาวา 佤族 Wǎ Zú 281

48. ชนกลุมนอยเผาอุยกูร 维吾尔族 Wéiwú’ěr Zú 289

49. ชนกลุมนอยเผาอุสเบค    乌兹别克族 Wūzībiékè Zú 299

50. ชนกลุมนอยเผาซีโป 锡伯族 Xībó Zú 305

51. ชนกลุมนอยเผาเหยา 瑶族 Yáo Zú 311

52. ชนกลุมนอยเผาอี๋ 彝族  Yí Zú  319

53. ชนกลุมนอยเผายวี่กูร 裕固族 Yùgù Zú 329

54. ชนกลุมนอยเผาทิเบต 藏族 Zànɡ Zú 333

55. ชนกลุมนอยเผาจวง 壮族 Zhuànɡ Zú 347

บรรณนานุกรม 355
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บทนํา : ชน กลุม นอย ในประเทศ สาธารณรัฐ ประชาชน จีน

中国少数民族

บทนํา

ใน บริเวณ ประเทศ ภูมิภาค ลุ มนํ้าโขง อัน ไดแก จีน พมา เวียดนาม 

ลาว ไทย และ กัมพูชา มี กลุ ม ชาติพันธุ  จํานวน มาก ที่ มี อารยธรรม ประวัติ 

ศาสตร ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และ ภาษา แตกตางกัน   

นกัปราชญ ตะวนัตก Gorge Condominas and Richard Pottier  (1982)  กลาว วา

บริเวณ เอเชีย อาคเนย สวน ที่ เปน ภาคพื้นดิน เปน บริเวณ ที่ เรา จะ ปฏิเสธ ไมได วา 

เปนที่ ที่ มี มนุษย ตาง ชาติพันธุ และ ตาง ภาษา รวมกัน อยู เปน จํานวน มาก ที่สุด และ 

ปะปนกัน อยาง ซับซอน ที่สุด (อาง ใน สุริยา :2531)  กลุม ชาติพันธุ เหลานี้ ถือกําเนิด        

ตั้งรกราก อพยพ ยาย ถิ่นฐาน และ อยูอาศัย กระจัด กระจาย ทั่วไป ใน บริเวณ ประเทศ 

ลุมนํ้าโขง มา ตั้งแต ยัง ไมมี การ แบง อาณาเขต เปน ประเทศ ตางๆ อยาง ใน ปจจุบัน 

บาง กลุม มี ประวัติ ศาสตร ยาวนาน มากกวา ชน ที่ เปน เจาของ ประเทศ ใน ปจจุบัน

 เสีย อีก บาง กลุม ถูก กลืน กลาย ไป กับ ชน กลุม อื่น กระทั่ง สูญ หายไป บาง กลุม อาศัย 

ปะปน กับ ชน เผา ตางๆ เกิด การ แตงงาน ขาม เผาพันธุ และ หลอม รวมกัน วิวัฒนาการ 

เปนกลุม ชาติพันธุ ใหม ขึ้น บาง กลุม แบงแยก อพยพ ไป ตั้ง ถิ่นฐาน อยู ที่อื่น จน ตอมา 

ม ีอาํนาจ ครอบครอง และ กอตัง้ อาณาเขต ประเทศ และ รุงเรอืง มา จน ปจจบุนั บาง กลุม 

ก็ มี ถิ่นกําเนิด และ ตั้ง ถิ่นฐาน ที่ อยูอาศัย ติด แผนดิน ใน บริเวณ เดิม มา แต อดีต ตอมา

 มี กําลัง เขมแข็ง มี อํานาจ ครอบครอง ชน เผา อื่น จน สามารถ รวบรวม เขา เปน ประเทศ 

เปนตน นอกจากนี้ แตละ กลุ ม ชาติพันธุ  มิได มี ชีวิต อยู  อยาง โดดเดี่ยว หาก แต 

มี ความ เกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยง และ ติดตอ สัมพันธกัน มา โดย ตลอด ทั้ง ที่อยู ใน ฐานะ 

ผู ถูก ครอบครอง และ เปน ผู  ครอบครอง หรือ มี ความ สัมพันธ ที่ เปนอิสระ ตอกัน 

แต มี การ ถายทอด ทาง วัฒนธรรม ซึ่ง กัน และ กัน ดังนั้น การ ศึกษา คนควา ที่ เกี่ยวของ 

กับ กลุม ชาติพันธุ ใน เอ  เซีย อาคเนย ใน ปจจุบัน จึง จําเปน ตอง ศึกษา ความ สัมพันธ ของ 

กลุม ชาติพันธุ ที่อยู ในประเทศ สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ดวย 
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ขอมูล สังเขป และ นโยบาย เกี่ยวกับ ชน กลุม นอย ของ ประเทศ จีน 

ประเทศ สาธารณรฐั ประชาชน จนี ครอบคลมุ พืน้ กวางใหญ ถงึ 9,596,960 ตาราง กโิลเมตร หรอื ประมาณ 

เทากับ 22 เทา ของ ประเทศ ไทย ทําให ประเทศ จีน รวบรวม เอา ประชากร ที่ ตาง ชาติพันธุ ไว มากมาย ถึง 56 กลุม 

ชาตพินัธุ อยู ดวยกนั รฐับาล จนี แบงกลุม ชาตพินัธุ ตางๆ โดย ใช เกณฑ เรือ่ง ประวตั ิศาสตร ความ เปนมา    การ สบืเชือ้สาย

ประเพณ ีวฒันธรรม ถิน่ ทีอ่ยู ศาสนา และ โดยเฉพาะ อยางยิง่ ตาม ความ เหน็ชอบ ของ กลุม ชาตพินัธุ เอง กาํหนด กลุม 

ชาตพินัธุ ในประเทศ ออก เปน 56 กลุม ใน การ สาํรวจ จาํนวน ประชากร จนี ใน ป 1996  (อาง จาก seac1 : 2004)  พบ วา 

ประเทศ จีน มี ชาว ฮั่น 96.3% และ 4.7% เปนกลุม ชาติพันธุ อื่น รัฐบาล จีน จึง เรียก กลุม ชาติพันธุ อื่นๆ ที่ นอกเหนือ

 จาก ชาว ฮัน่ วา “ชน กลุม นอย” ซึง่ ม ีจาํนวน ทัง้สิน้ 55 กลุม โดย ที ่ชน กลุม นอย เผา ตางๆ ตัง้ ถิน่ฐาน ที ่อยูอาศยั กระจาย 

อยู  ทั้ว ประเทศ จีน ดัง ภาพ ตอไปนี้ 

รูป 1

1 ขอมูล จํานวน ประชากร ของ ชน กลุม นอย แตละ กลุม ได มาจาก การ สํารวจ สํามะโน ประชากร ของ ประเทศ สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ครั้ง ที่ 5 ใน ป 2000 สํารวจ โดย 

State Ethnic Affairs Commission ใน seac : 2004) 
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จาก แผนที ่ขางตน จะ เหน็วา ชน กลุม นอย ในประเทศ จนี กระจาย ตวัตัง้ ถิน่ฐาน อยู ทัว่ ทัง้ประเทศ บรเิวณ 

ที่ มี จุด แสดง คือ ที่ตั้ง ของ ชุมชน กลุม นอย สามารถ แบง ตาม ภูมิภาค ของ ประเทศ จีน ดังนี้ 

 1. ทาง ตอนใต และ ตะวนัออก รวม เกาะ ไตหวนั ม ีทัง้หมด 31 ชน เผา ไดแก  (1)  เผาอาชาง  (2)  เผา ปาย

 (3)  เผา ปลัง  (4)  เผาปู อี  (5)  เผาไต  (6)  เผา  เตออาง (7)  เผา  ตรุง  (8)  เผา ฮานี  (9)  เผาหุย  (10) เผา จิ่งโป  

(11) เผา จี  นั่ว  (12) เผา ลาหู  (13) เผา ห มาน  (14)  เผา เหมียว  (15)  เผาเห มิน ปา  (16) เผา นา ซี  (17) เผานู  

(18) เผาสุย  (19) เผา เซอ  (20) เผาวา  (21) เผา เหยา  (22) เผา อี๋  (23) เผา จวง  (24) เผาผู หมี่  (25) เผา  ลี่ซู  

(26) เผา ห ลี  (27) เผาจิง  (28) เผาตง  (29) เผา เหมา หนาน  (30) เผาถู เจีย  (31) เผา เกาซาน  (มี ถิ่น ที่อยู ที่เกาะ 

ไตหวัน แหง เดียว) 

 2. ทาง ตอนกลาง ทั้งหมด 7 เผา ไดแก  (1) เผา  ตงเซียง  (2) เผา ปาว อาน  (3) เผา เชียง  (4)  เผา  ยวี่ กูร  

(5)  เผา  ลั่ว ปา  (6) เผาเกอ ลาว  (7)  เผาถู 

 3.ทาง ตอนเหนือ ของ ประเทศ ทั้งหมด 7 เผา ไดแก  (1) เผา เฮอ เจอ  (2) เผา  ตาโวร  (3) เผา เออ หลุน 

ชุน  (4) เผา เฉา เสี่ยน  (5)  เผา เออ  เวินเคอ  (6) เผา มองโกล  (7) เผา ห มาน

4. ทาง ตะวันตก ของ ประเทศ ทั้งหมด 10 เผา ไดแก  (1) เผา ทิเบต  (2) เผาซา ลาร  (3) เผา ทาจิค       

(4) เผา ซีโป  (5) เผา ทา ทาร  (6) เผา  คาซัค  (7) เผา  อุสเบค  (8) เผา รัสเซีย  (9) เผา  อุยกูร  (10) เผา เค  อรกิส 

นอกเหนือ จาก ชาว ฮั่น แลว สาธารณรัฐ ประชาชน จีน มี ชน กลุม นอย เผา ตางๆ 55 ชน เผา ชน กลุม นอย 

แตละ ชน เผา มี ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี ความ เชื่อ การ ดํารงชีวิต การ แตงกาย และ ที่ สําคัญ มี ภาษา เปนของ ตน 

เอง แตกตางกัน ไป ชน เผา บาง กลุม กระจัด กระจาย อยู ทั่วไป ในประเทศ จีน แต บาง ชน เผา รวมตัวกัน อยู บริเวณ หนึ่ง 

เทานัน้ นอกจากนี ้ยงัม ีชน เผา ที ่ม ีเครอืญาต ิตัง้ ถิน่ฐาน อยู ทัง้ ในประเทศ จนี และ ไทย เปน จาํนวน ไมนอย ชน เผา ตางๆ 

บาง เปน ผูคน ที่อยู ติด ดินแดน มา ชานาน บาง อพยพ เขามา ภายหลัง หรือ เปน ชน เผา ที่ เปน ชาติพันธุ ของ ประเทศ 

ใกลเคียง อพยพ ถายเท ไป มา ตั้งแต อดีต จนถึง ปจจุบัน จํานวน ประชากร ของ แตละ ชน เผา มี มาก นอย แตกตางกัน ไป 

ชน เผา บาง เผา เคย ม ีบทบาท สาํคญั ทาง ประวตั ิศาสตร จนี กระทัง่ เคย เรอืงอาํนาจ ครอบครอง ประเทศ ดวย นโยบาย 

ชน กลุม นอย ที่ ไดผล ของ รัฐบาล จีน ชน กลุม นอย ทั้ง 55 เผา จึง ได ดํารง และ สืบทอด ความ เปน ชน เผา ของ ตน และ 

อยู รวมกัน อยาง สันติ
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นโยบาย ที่ รัฐบาล จีน ปฏิบัติ ตอ ชน กลุม นอย 

 ในอดตี กอน การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี ปญหา ความ วุนวาย ปญหา การ ตอตาน รฐับาล ปญหา 

การ กอ ความ ไม สงบ ของ ชน กลุม นอย ในประเทศ ถอืเปน ปญหา ใหญหลวง อยาง หนึง่ ที ่ไม อาจ ละเลย หรอื มองขาม ได 

เมือ่ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี สาํเรจ็ เพือ่ ความ มัน่คง และ เปน ปกแผน ของ ประเทศ ตลอดจน เพือ่ ควบคมุ ดแูล 

ชน กลุม นอย ที่ มี อยู มากมาย กระจัด กระจาย อยู ทั่วไป ประเทศ จีน มี นโยบาย ตอ ชน กลุม นอย อยาง เปน รูปธรรม โดย 

เนน ให ชน กลุม นอย ในประเทศ รูสึกวา ตน เปน พลเมือง คน หนึ่ง ของ ประเทศ จีน นโยบาย ที่ รัฐบาล จีน ปฏิบัติ ตอ ชน 

กลุม นอย ในประเทศ ไดแก1 

 1. รวมความ หลากหลาย ของ กลุม ชาติพันธุ กับ ชาติพันธุ จีน ให เปน หนึ่งเดียว 

 2. ยึดมั่น ความ เทาเทียม ของ ทุก กลุม ชาติพันธุ

 3. สนับสนุน และ พัฒนา ความ สามัคคี ของ กลุม ชาติพันธุ ใน ชาติ

 4. สนับสนุน ให มี ระบบ การ ปกครอง ตน เอง ของ กลุม ชาติพันธุ

 5. เรง พัฒนา เศรษฐกิจ ใน ชุมชน กลุม นอย ทุก พื้นที่

 6. อนุรักษ และ พัฒนา วัฒนธรรม ของ ชน กลุม นอย

 7. เนน การ สราง ให ชน กลุม นอย มี สวน รวมทาง การเมือง

จาก การ ดาํเนนิ นโยบาย ของ รฐับาล จนี ตอ ชน กลุม นอย ทีผ่านมา แสดงใหเหน็ วา นโยบาย ดงักลาว ประสบ 

ความ สําเร็จ ใน ระดับ ดี ประเทศ ที่ มี ความ แตกตาง หลากหลาย ชน เผา สามารถ อยู รวมกัน อยาง สามัคคี และ รวมกัน 

พฒันา ประเทศ ได อยาง สนัตสิขุ ชาตพินัธุ ทัง้ 56 กลุม ของ ประเทศ ม ีความ เสมอภาค สามคัค ีชวยเหลอื ซึง่ กนั และ กนั

เปน แรงผลักดัน อัน ยิ่งใหญ ที่จะ นํา ประเทศ ไป สู การ เปน ประเทศ มหาอํานาจ ที่ มี ความ พัฒนา ที่ ยั่งยืน 

เหตุผล ที่ วง วิชาการ ไทย สมควร เรง พัฒนา ฐานขอมูล ที่ เกี่ยวกับ ชน กลุม นอย ในประเทศ จีน

จาก การ ศึกษา ความ สัมพันธ ของ ขอมูล ที่ เกี่ยวกับ ชน กลุม นอย ในประเทศ จีน กับ การ ศึกษา แขนง ตางๆ 

แลว พบ วา ขอมูล ชน กลุม นอย ในประเทศ จีน มี ความ สําคัญตอ การ ศึกษา ของ ไทย มาก สามารถ สรุป เปน ประเด็น 

สําคัญ ได ดังนี้ 

1 สรุป มาจาก แถลงการณ ของ สํานักงาน ขาว สํานัก นายกรัฐมนตรี แหง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน กรุง ปกกิ่ง เมื่อ เดือน กันยายน ค.ศ. 2009  (中华人民共和国

国务院新闻办公室二○○九年九月·北京)  บันทึก ใน เว็บไซต ประชาชน  (人民网 www.people.com.cn)  
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      1. เปน ประโยชน ตอ การ ศกึษา เกีย่วกบั ชาตพินัธุ วรรณา ในประเทศ ไทย และ ประเทศ ใน ภมูภิาค ลุมนํา้โขง 

 

 ดงัที ่กลาว มาแลว ขางตน วา บรเิวณ ตอนใต ของ ประเทศ จนี โดยเฉพาะ มณฑล ยนูนาน  (云南Yúnnán)  และ 

กวาง ซ ี (广西Yuǎnɡxī)   ซึง่ เปน บรเิวณ รอยตอ ของ ประเทศ จนี กบั หลาย ประเทศ ใน ภมูภิาค  ลุมนํา้โขง การ กาํหนด 

สมาชกิ ประเทศ ลุมนํา้โขง ใน สวน ของ ประเทศ จนี นัน้ จงึ มกัจะ นบั เอา เฉพาะ พืน้ที ่ตอนใต ของ จนี โดยเฉพาะ ใน สวน 

ของ มณฑล ยนูนาน เทานัน้ บรเิวณ นี ้จงึ นบั ได วา เปนตน สาย อารยธรรม สายนํา้โขง ชน กลุม นอย ใน บรเิวณ ดงักลาว นี ้

มี มาก ถึง 25 ชน เผา ที่ สําคัญ ชน กลุม นอย เหลานี้ มี หลาย กลุม เปน ชน เผา เดียวกัน กับ ที่ มี อยู ในประเทศ ตางๆ

 ในประเทศ ลุมนํา้โขง รวม ทัง้ประเทศ ไทย ดวย เชน เผาแมว เผาวา เผา ลาหู เผา  ตรงุ เผา ปลงั เผา ลซี ูเผา ฮาน ีเปนตน 

ใน ชวง กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน  (กอน ป 1949)  ชน กลุม นอย เหลานี้ ถูก กดขี่ ขมเหง ทารุณกรรม 

และ ขูดรีด อยาง แสน สาหัส จาก ชนชั้น ศักดินา ที่ เปน ชาว ฮั่น และ ชน เผา ที่ มี อํานาจ เหนือกวา เปน เหตุ ให สวนใหญ 

อพยพ ยายถิ่น ถอยรน ลงมา ตั้ง ถิ่นฐาน ตาม บริเวณ แนวชายแดน ของ ประเทศ ลุมนํ้าโขง และ เนื่องจาก ชน กลุม นอย 

ที ่อพยพ เขามา ม ีฐานะ ยากจน จงึ ตก เปน เครือ่งมอื ของ นายทนุ ใน การ เปน แหลง ปลกู ฝน และ ผลติ ยาเสพตดิ อนัเปน 

ปญหา ใหญ ของ ประเทศ ลุมนํ้าโขง และ ทั่วโลก สงผลราย ตอ ความ มั่นคง ของ ประเทศ อยาง หนัก   อัน เปนที่ ทราบ 

กัน ดี ใน ยุค อดีต ที่ผานมา

 2.เปน ประโยชน ใน การ ศึกษา คนควา เกี่ยวกับ ประวัติ  ศาตร ชาติ ไทย และ การ ศึกษา ทาง ภาษาศาสตร 

ชาติพันธุ โดยเฉพาะ ภาษา ตระกูลไท  

เรื่องราว ของ การ ถอยรน ลงใต ของ ชน กลุม นอย ใน ชวง ระยะเวลา ไมนานมานี้ นั้น ดวย เหตุ ที่ คน ที่ อยูรวม 

เหตกุารณ ยงัคงม ีชวีติ อยู จงึ สามารถ สบืสาว ถงึ ตน กาํเนดิ ของ ชาตพินัธุ ได ไมยาก แต หาก นบั ยอน ขึน้ ไป ในอดตี ตัง้แต 

สมยับพุ กาล ผูคน เหลานี ้อพยพ ยายถิน่ อาศยั เรรอน ตัง้ ถิน่ฐาน กระจดั กระจาย เปน บรเิวณ กวาง ครอบคลมุ ดนิแดน 

ประเทศ ใน แถบ ลุมนํา้โขง ทัว่ บรเิวณ เมือ่ พบ แหลง ทาํเล ที ่เหมาะสม ก ็ตัง้หลกั ปก ฐาน ขยาย เผาพนัธุ พฒันา อาณาเขต 

ของ ตน ขึน้ มา จน ปจจบุนั ไมม ีหลกัฐาน ทีจ่ะ สบืคน ได เลย วา ตน กาํเนดิ ของ ตน มาจาก ทีใ่ด ยกตวัอยาง การ สบืสาว ถงึ 

ทีม่า ของ ตนตระกลู ไทย ที ่ม ีอยาง นอย 3 ทฤษฎ ีที ่เชือ่ วา บรรพบรุษุ ของ คน ไทย อพยพ มาจาก ดนิแดน ที ่เปน ประเทศ 

จีน ปจจุบัน  (นวลจันทร:2537)  คือ คน ไทย มาจาก เทือกเขา อัลไต (แต ปจจุบัน ไม นิยม ตาม ทฤษฎี นี้ แลว เนื่องจาก 

บริเวณ ดังกลาว อากาศ หนาวเย็น มาก ไม เหมาะกับ การ ดํารงชีพ)  คน ไทย เปนกลุม ชาติพันธุ ดั้งเดิม ที่ อพยพ มาจาก 

บริเวณ มณฑล ซื่อชวน (เสฉวน)  และ คน ไทย เปนกลุม ชาติพันธุ ดั้งเดิม ที่ อพยพ มาจาก บริเวณ มณฑล กวาง ซี 
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นอกจากนี ้ยงัม ีการ วจิยั ที ่เปน ทีย่อมรบั และ เชือ่ ถอืไดวา ม ีชน เผา ที ่เปน บรรพบรุษุ ของ คน ไทย ม ีตน กาํเนดิ 

และ ปจจบุนั ก ็ยงั อาศยัอยู ใน บรเิวณ ที ่เปน ประเทศ จนี ใน ปจจบุนั อยู เรยีงลาํดบั ตาม ปกอน หลงั ของ ผล งาน เชน ชาวไต

 ใน สบิสอง ปนนา (หลี ่ฟง  กุย:1959)  ชาว จวง (ปราณ:ี2535)  เปนตน ยงัม ีการ สบืคน ตน กาํเนดิ บรรพบรุษุ ไทย ดวย วธิ ี

ตางๆ ที ่สาํคญั คอื เรือ่ง การ ใช ภาษา เปน เกณฑ ตวัอยาง งาน รวบรวม ศพัทไท 6 ภาษาของปราณ ีกลุ  ละวณิชิย(2535)

 ได รวบรวม เปรียบเทียบ คําไท ที่ เปน คํา ศัพท รวม เชื้อสาย ภาษาไทย กับ ภาษา ของ ชน กลุม นอย ใน จีน 6 ภาษา ไดแก 

ภาษาไทย ภาษา ลื้อ ภาษา  เตอ หง (ชน กลุม นอย เผาไต)  ภาษาตง (ชน กลุม นอย เผาตง)  ภาษาสุย (ชน กลุม นอย 

เผาสยุ)  และ ภาษา ห ล ี(ชน กลุม นอย เผา ห ล)ี  จาก ผล งาน ที ่กลาว มา เปน ขอยนืยนั ได อยาง ชดัเจน วา ใน การ ศกึษา ถงึ 

ตน กาํเนดิ ของ ชาตพินัธุ ในประเทศ ลุมนํา้โขง นัน้  นกั วชิาการ ดาน ประวตั ิศาสตร ชาตพินัธุ ให ความ สาํคญักบั ชน กลุม 

นอย ที่อาศัย อยู ในประเทศ จีน มาก  ผล ของ การ วิจัย ครั้ง แลว ครั้ง เลา เปนไปตาม สมมติฐาน ที่วา กลุมชน ในประเทศ 

ลุมนํ้าโขง รวม ทั้งประเทศ ไทย  ตาง มี ความ สัมพันธ หรือ กระทั่ง สืบเชื้อสาย มาจาก บรรพบุรุษ ที่ เปน ชน กลุม นอย ของ 

ประเทศ จีน  เหตุผล ขางตน เปน คํา ตอบ วา  เหตุ ใด ประเทศ ไทย จึง ควร มีการศึกษา เพื่อ เติมเต็ม คลัง ขอมูล เกี่ยวกับ 

เรื่องราว ของ ชน กลุม นอย ในประเทศ จีน ให สมบูรณ  

 3 .   เป นการ สร าง องค ความรู   ด าน จีน ศึกษา ของประ เทส ไทย ให   เข ม แข็ง มาก ยิ่ งขึ้น  

 การ ศกึษาวจิยั ที ่เกีย่วของ กบั ประเทศ จนี ทีผ่านมา เปนไป ดวย ความ ยากลาํบาก  เนือ่งจาก ยงัม ีผูรู ภาษาจนี 

นอย  หนทาง เดียว ที่ นัก วิชาการ ชาวไทย สวน ใหญ จะ กระทํา ได คือ  การ พึ่ง ขอมูล ที่ ได จาก การ ศึกษา หรือ การ บันทึก 

ของ ชาว ตะวนัตก  แต หลงัจาก ที ่มกีารศกึษา คนควา และ ม ีผูรู ภาษาจนี มากขึน้  กลบั พบ วา ขอมลู ตางๆ ที ่ได นัน้  มคีวาม

ผดิ พลาด คลาด เคลือ่น ไมนอย  นาํไปสู การ สรปุผล การ วจิยั ที ่ไมถกูตอง  จะ เหน็วา หลงัจาก ประเทศ จนี เปด ประเทศ แลว  

นานาประเทศ สน ใจ ศกึษา ขมุ คลงั ความรู ที ่ซอนตวั อยู ใน มาน ไมไผ กนั อยาง กวางขวาง  แต ประเทศ ไทย เพิง่ จะ เริม่ หนั

มา สน ใจ ศึกษา  และ ให ความ สําคัญ ใน การ ศึกษา องคความรู ดาน จีน ศึกษา ใน ระยะ  5 -   1 0   ป มา นี้ เอง  แต ปญหา ใหญ 

ของ การ ศกึษา ความรู ดาน จนี ศกึษา ก ็คอื ภาษาจนี นัน่เอง  นกั วชิาการ ไทย ที ่นอกเหนอื  จาก นกั วชิาการ ดาน ภาษาจนี 

แลว  มี ไมมาก นัก ที่ จะ สามารถ ใช ความรู ภาษาจีน เปน เครื่องมือ ใน การ ศึกษาวิจัย และ สืบคน ขอมูล  ดัง นั้น ขอ ความ

รู ที่ เกี่ยวกับ จีน ศึกษา ไมวา จะ เปน  ประวัติ ศาสตร  สังคม  ศิลปะ  วรรณคดี  ประเพณี  วัฒนธรรม  ปรัชญา  ศาสนา  

เชื้อชาติ เปนตน  หรือ แมกระทั่ง ภาษาจีน เอง ก็ ยังมี ไมมาก เชน กัน  ในขณะ ที่ ความ ตองการ ศึกษา มี มากขึ้น ทุกขณะ 

 นัก วิชาการ ชาวไทย ที่ มีความรู ภาษาจีน  ตาง ทุมเท ความ รูความ สามารถ ใน การ ถายทอด ขอมูล ความรู เกี่ยว

กับ ประเทศ จีน เปน ภาษาไทย เพื่อ เติมเต็ม องคความรู ดาน จีน ศึกษา ให กับ วงการ ศึกษา ของ ไทย อยาง ไม ลดละ  
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 สถานภาพ การ ศึกษา เรื่อง ชน กลุม นอย ของ จีน ในประเทศ ไทย  

 คลัง ขอมูล ดาน ชน กลุม นอย ในประเทศ จีน   ( รวม ถึง ชน กลุม นอย ใน กลุม ประเทศ ลุมนํ้าโขง ที่ มี ความ 

เกีย่วของ กบั ประเทศ จนี)    ทัง้ จาก ผูเขยีน ชาวไทย และ ชาว ตางประเทศ ม ีความ หลากหลาย  ที ่เขยีน เปน ภาษา องักฤษ  

เรียงลําดับ ปกอน หลัง ของ ผล งาน  เชน  

 ผล งาน ของ  M a r i l y n   G r e g e r s o n ( 1 9 8 0 ) N o t e s   F r o m   I n d o c h i n a   o n   e t h n i c   m i n o r i t y                     

c u l t u r e s    เปนการ รวบรวม บทความ ใน หัวขอ ชน กลุม นอย ใน เวียดนาม  

 ผล งาน ของ  M a   Y i n   ( 1 9 8 9 )    C h i n a ’ s   M i n o r i t y   N a t i o n a l i t i e s    เปน ขอมลู กายภาพ ของ ชน กลุม นอย 

ในประเทศ จนี ซึง่ สาํรวจ โดย นกั วทิยาศาสตร สงัคม ของ จนี พบ วา  ม ีกลุม ชาตพินัธุ สวนนอย เปน จาํนวน มาก  การ สาํรวจ 

ดงักลาว ได ม ีการ รวบรวม และ จดั ระบบ เบือ้งตน เพือ่ นาํเสนอ แก ผูอาน ในดาน ประชากร  การ กระจายตวั ของ ประชากร 

สาย ตระกูล ภูมิศาสตร ภาษา พิธีกรรม ทาง ศาสนา ประเพณี ใน วัฒนธรรม และ ขนบ ธรรมเนียม ของ ชน กลุม นอย 

ผล งาน ของ Dodd, W.C.  (1996)  เรื่อง The Tai Race: Elder Brother of the Chinese  เปนการ 

สํารวจ ของ ผูเขียน ใน จีน ใต ลาว และ เวียดนาม เหนือ เปนการ สํารวจ แบบ ชาติพันธุวิทยา ใน หนังสือ กลาว เกี่ยวกับ 

สถานที ่ตางๆ ลกัษณะ นสิยั ประเพณ ีทาง ภาษา ของ ชน กลุม นอย ที ่ม ีความ หลากหลาย เปน ประโยชน ตอ คน ที ่สนใจ

ใน ประวัติ ศาสตร ของ คน ที่ พูด ภาษาไต 

ผล งาน ของ Schliesinger, Joachim (1998)  เรื่อง Hill Tribes of Vietnam ความ เปนมา ของ 

ชาวเขา เผา ตางๆ เกีย่วของ กบั ประเพณ ีและ นสิยั ของ 50 ชน เผา ที ่อาศยัอยู บน ภเูขา ใน เวยีดนาม ใน เลม นี ้จะ อธบิาย 

ประวตั ิศาสตร เครือ่ง แตงกาย เครือ่งมอื เครือ่งใช ลกัษณะ ของ บานเรอืน และ หมูบาน กจิกรรม ดาน การ เกษตร และ 

เศรษฐกิจ สังคม และ การ ปฏิบัติ ศาสนกิจ ของ แตละ ชน เผา ประเพณี ที่ หลากหลาย ของ ชน เผา ตางๆ 

ผล งาน ของ Abadie, Maurice  (2001)  เรือ่ง Minorities of the Sino-Vietnamese Borderland 

: with special reference to Thai Tribes  บรรยาย เกี่ยวกับ ชน กลุม นอย ใน ชายแดน จีน-เวียดนาม โดยเฉพาะ

 ชน เผาไท เสนอ สรุป ความรู เบื้องตน เกี่ยวกับ ชาติพันธุ วรรณนา ของ ชน เผา ที่อยู ในทาง ตอนเหนือ ของ ประเทศ 

เวียดนาม และ ใน มณฑล ยูนนาน ของ จีน 

สวน ที่ เขียน เปน ภาษาจีน มี หนังสือ เกี่ยวกับ ชน กลุม นอย เปน จํานวน มาก และ มี เนื้อหา หลากหลาย ดาน 

เชน ประวัติ ศาสตร วัฒนธรรม การ แตงกาย ดนตรี ความ เชื่อ เทศกาล สําคัญ ศาสนา ภาษา เศรษฐกิจ สังคม 

วรรณกรรม เรียงลําดับ ป ของ ผล งาน เชน 
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ผล งาน ของ ฉี ชิ่ง ฟู  (祁庆富Qí Qìnɡfù:1999)  เรื่อง《中国少数民族吉祥物》 Zhōnɡɡuó 

shǎoshù mínzú jíxiánɡ wù “วัตถุมงคล ของ ชน กลุม นอย” 

ผล งาน ของ ตู ยาสยง  (杜亚雄Dù Yàxiónɡ:2002)  เรื่อง《中国少数民族音乐概论》

Zhōnɡɡuó shǎo shù mínzú yīnyuè ɡàilùn “ดนตรี ของ ชน กลุม นอย ของ จีน” 

ผล งาน ของ   ตวน ลี ่ผงิ (段丽萍Duàn Lìpínɡ:2002) เรือ่ง《中国少数民族宗教》Zhōnɡɡuó 

shǎoshù mínzú zōnɡjiào “ศาสนา ของ ชน กลุม นอย” 

ผล งาน ของ จง   จื้อ เจียน (钟志坚Zhōnɡ Zhìjiān: 2002)  เรื่อง《中国少数民族故事》 

Zhōnɡɡuó shǎo shù mínzú ɡùshi “เรื่องเลา ชาว ชน กลุม นอย ของ จีน” 

ผล งาน ของ จาว ฟู และ คณะ (赵肤及其他Zhào Fū jí qítā :2006)  เรื่อง 《少数民族的

风情》Shǎoshù mínzú de fēnɡqínɡ“ขนบ ธรรมเนียม ชน กลุม นอย” เปนตน 

สวนขอมูล ใน รูปแบบ  เว็ป ไซต ภาษาจีน ที่ เกี่ยวกับ ชน กลุม นอย ในประเทศจีน ก็ มี เปน จํานวน มาก ทั้งที่ 

เปนการ รวม กลุมชน กลุม นอย ทั้งประเทศ หรือ แบงแยก เฉพาะ พื้นที่ เฉพาะกลุม เฉพาะ เรื่อง   ทํา ใหการ สืบคน 

ขอ มูล สะดวกมาก

  

บทสรุป เกี่ยวกับ สถานภาพ การ ศึกษา เรื่อง ขน กลุม นอย ในประเทศ จีน ของ ไทย 

จาก การ สํารวจ พบ วา ขอมูล เกี่ยวกับ เรื่อง ชน กลุม นอย ของ จีน ที่ เขียน เปน ภาษาไทย ยังมี อยู ไมมาก         

ทั้ง ยัง ไม ครบถวน สมบูรณ เทาใด นัก ขอมูล ที่ เกี่ยวกับ ชน กลุม นอย ในประเทศ จีน ที่ เขียน เปน ภาษาไทย เทาที่มี อยู ใน 

ปจจุบัน ปรากฏ ใน หลาย รูปแบบ ดังนี้ 

 (1)  เกดิ จาก การ รวบรวม และ จดบนัทกึ อยาง คราวๆ ของ นกั สาํรวจ เชน ช ูเกยีรต ิ (2541)  เปนการ 

ให ขอมูล เกี่ยวกับ ชื่อ ชน กลุม นอย ในประเทศ จีน ถิ่น ที่อยู และ จํานวน ประชากร แต ไมได ให รายละเอียด อื่น ใด เลย     

วุฐิ  ศานติ์  (2549)   เรื่อง จาก ทิเบต ถึง ทะเลจีนใต 26 นัก เขียน กับ เรื่องเลา ถึง แมนํ้าโขง  เปน หนังสือ ที่ มี การ ดําเนิน 

เรื่องราว หลัก อยูที่ เรื่องราว เกี่ยวกับ แมนํ้าโขง มี การ กลาว ถึง เรื่องราว ของ ชน กลุม นอย บาง แต ไม ละเอียด ชัดเจน 

มาก นัก 

 (2)  เปน ขอมูล ขางเคียง ที่เกิด จาก การ วิจัย สาขา อื่น เรียง ตามลําดับ ป เชน ปราณี (2535)  เรื่อง 

คําไท 6 ภาษา เปนการ เปรียบเทียบ คํา ศัพท รวม เชื้อสาย ภาษาไทย กับ ภาษา ลื้อ ภาษา  เตอ หง ภาษาสุย ภาษา

ตง และ ภาษา ห ลี ซึ่ง ภาษา ดังกลาว เปน ภาษา ของ ชน กลุม นอย ในประเทศ จีน ทั้งสิ้น ศรีศั กร และ ปราณี  (2536)  

เรื่อง จวง : พี่นอง เผา ไทย เกาแก ที่สุด  เปนการ ศึกษา คนควา เรื่อง ชนชาติ ไทย โดย เสนอ วา จวง เปน ชน กลุม นอย 

ในประเทศ จีน ที่ พูด ภาษาไทย นับเปน พี่นอง เผา ไทย กลุม ใหญ สุด ที่อยู นอก ดินแดน ประเทศ ไทย และ เปน ผู สืบสาน 
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อารยธรรม ดึกดําบรรพ มา นาน กวา 2,000 ป สุริยา(2537) เรื่อง นานา ภาษา ใน เอเชีย อาคเนย ภาค ที่ 1  กลาว ถึง 

กลุม ชาติพันธุ ที่ พูด ภาษา ตางๆ ใน เอเชีย อาคเนย รวมถึง ภาษา ของ ชน กลุม นอย ที่ อาศัยอยู ในประเทศ จีน ดวย นภ  

(2549)  เรื่อง วัฒนธรรม การ บูชา  โทเท็ม ของ ชน กลุม นอย ใน จีน มี ภาคผนวก ที่ ให รายละเอียด เกี่ยวกับ รายชื่อ ชน 

กลุม นอย ในประเทศ จีน เทียบ ภาษาจีน ภาษา โรมัน และ ภาษาไทย 

 (3)  เปน ขอมลู ชน กลุม นอย ในประเทศ จนี ที ่ม ีความ เกีย่วของ กบั กลุม ชาตพินัธุ ในประเทศ ไทย หรอื 

การ ศึกษา เกี่ยวกับ กลุม ชาติพันธุ ในประเทศ ไทย ที่ มี ความ เกี่ยวของ กับ ชน กลุม นอย ในประเทศ จีน เรียง ตาม

ลําดับ ป เชน สมใจ และ วีร พงศ  (2514)  เรื่อง สารานุกรม กลุม ชาติพันธุ : ไทยลื้อ  กลาว ถึง ไทยลื้อ ซึ่ง เปนกลุม 

ชาตพินัธุ ที ่อาศยัอยู ตอนใต ของ จนี ม ีวถิ ีชวีติ สงัคม และ วฒันธรรม คลายคลงึ กบั คน ไทย ทาง ภาคเหนอื เปน อยาง มาก

สามารถ สะทอน ถึง ประวัติ ความ เปนมา และ ความ เปนอัต ลักษณ ของ ชาว ไทยลื้อ อยาง ชัดเจน  สม ลักษณ  (2537)  

เรื่อง ยํ่า สิบสอง ปนนา...ตามหา ญาติ  เปน เรื่องราว ถิ่นกําเนิด ของ คน ไทย โดย การ เดินทาง ยอน แมนํ้าโขง ที่ มี กระแส

ทวน ที่ เชี่ยว มากขึ้น สู “นคร เชียง รุง” ดินแดน แหง อดีต หนาน จาว เพื่อ พิสูจน ถึง ความ เปน ญาติ เผา ไทย ลักขณา  

(2539)  เรือ่ง สารานกุรม กลุม ชาตพินัธุ : ลซีอ       ชาว ลซีอ เปนกลุม ชาตพินัธุ ที ่เคย อาศยัอยู ใน มณฑล ยนูนาน  และ 

อพยพ เรื่อย มา จนถึง ทาง ตอนเหนือ ของ ไทย พูด ภาษา กลุม เดียวกัน กับ ภาษา มูเซอ และ อา ขา นั่น คือ ภาษาจีน-ทิเบต 

กลุม พมา-โลโล  โสฬส (2539)  เรื่อง สารานุกรม กลุม ชาติพันธุ : ลาฮู   เปน เรื่องราว เกี่ยวกับ ชาว ลาฮู  ซึ่งเปนกลุม 

ชาติพันธุ ที่ เคย ปกครอง ตน เอง ใน การ ปกครอง ของ จีน แต เมื่อ จีน มี การ เปลี่ยนแปลง การ ปกครอง ระบบ จักรพรรดิ 

โครงสราง การ ปกครอง ของ ลาฮู จึง เปลี่ยนแปลง ไป ทําใหเกิด กบฏ และ ถูก ปราบปราม อยาง รุนแรง จึง ได อพยพ 

หา ถิ่น ทํา กิน แหง ใหม สงผลให ชาว ลาฮู ตอง อพยพ ยาย ถิ่นฐาน มา อาศัยอยู ใน พมา เรื่อย มา จนถึง ไทย   ณัฏฐ วี และ 

วรีะ พงศ (2540)  เรือ่ง สารานกุรม กลุม ชาตพินัธุ :   เมีย่น  (เยา)   ชาวเยา หรอื เหยา เปน ชน กลุม นอย กลุม หนึง่ ของ จนี

และ มี บางสวน อพยพ มา ตั้ง ถิ่นฐาน อยู ในประเทศ ไทย ผูเขียน ได ไป ใชชีวิต อยู ใน ชุมชน ชาว  เมี่ยน และ ได คนควา ทาง 

เอกสาร เกี่ยวกับ ชีวิต ของ ชาว  เมี่ยน เพื่อให ขอมูล สมบูรณ สมบูรณ ซึ่ง ทําให เรา รูจัก และ เขาใจ วิถี ชีวิต และ โลก ทัศน 

ของ ชาว  เมี่ยน (เยา) มาก ยิ่งขึ้น  

  (4)  เปน ขอมลู เกีย่วกบั ชน กลุม นอย ในประเทศ จนี เพยีง บางสวน เชน มติร  (2538)  เรือ่ง การ ศกึษา 

ชน กลุม นอย ในประเทศ จีน ตอนใต เปนการ ศึกษา และ ให รายละเอียด เกี่ยวกับ กลุม ชาติพันธุ ประเพณี วัฒนธรรม 

การ ตัง้ ถิน่ฐาน ศาสนา การ ปกครอง ของ ชน กลุม นอย ที ่ม ีถิน่ฐาน อยู ในประเทศ จนี ตอนใต หลี ่ฟู  เชนิ  (2539)  เรือ่ง 

ชาว จวง เปน หนงัสอื ทีเ่กดิ จาก การ ศกึษา เรือ่ง ชนชาตไิท ชาว จวง เปน ชน กลุม นอย ใน มณฑล กวาง ซ ีของ ประเทศ จนี

 ที ่พดู ภาษา ดัง้เดมิ คลาย กบั ภาษาไทย โดย ให รายละเอยีด เกีย่วกบั ชน ชาว จวง ใน เรือ่ง ชวีติ ความ เปนอยู การ ตัง้ ถิน่ฐาน 

ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา เปนตน 

บทนํา 
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ขางตน จะ เห็นวา ขอมูล ดาน ชน กลุ ม นอย ใน

ประเทศ จีน ที่ เปน ภาษาไทย ยังมี อยู นอยมาก   ในขณะที่ 

ความ ตองการ และ ความ จํา เปนของ ขอมูล พื้นฐาน ดังกลาว

 มี มาก ใน ปจจุบัน หาก ต องการ ศึกษา เรื่องราว ต างๆ 

ที่ มี ความ เกี่ยวเนื่อง กับ ชน กลุม นอย ในประเทศ จีน รวมถึง

 ชน กลุ ม นอย ในประเทศ ไทย ที่ อพยพ มาจาก ประเทศ จีน 

เนื่องจาก คลัง ขอมูล เหลานี้ ในประเทศ ไทย ยัง ขาดแคลน อยู 

สวน ท ีม ีอยู ก ็ไม สมบรูณ ดงันัน้ นกั วจิยั ตอง เสยี เวลาเริม่ ศกึษา กนั 

ตัง้แต ขอมลู พืน้ฐาน เรือ่ง ชน กลุม นอย ในประเทศ จนี แต ก ็คง ทาํ

ได เพยีง ศกึษา เฉพาะกลุม ที ่ม ีความ เกีย่วของ กบั งานวจิยั ของ ตน 

เทานั้น มิ อาจ ศึกษา ใน ภาพรวม ได เรา จึง มัก พบ ขอมูล ดาน 

ชน กลุม นอย ในประเทศ จนี ใน ลกัษณะ เปน เพยีง ขอมลู ขางเคยีง 

จาก งานวิจัย อื่น เทานั้น 

บทนํา 
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ชาว เผา อาชาง อาศยัอยู ใน เขต ปกครอง ตน เอง ชน กลุม นอย เผาไต และ ชน กลุม นอย เผา จิ่ง โพ  (傣族景

颇族自治州Dǎi Zú Jǐnɡpō Zú Zìzhìzhōu)  ใน ตําบล หลง ชวน  (陇川Lǒnɡchuān)  ตําบลเห ลี  ยงเหอ     

(梁河Liánɡhé)  เมอืง  เตอ หง  (德宏Déhónɡ)  มณฑล ยนูนาน ของ ประเทศ สาธารณรฐั ประชาชน จนี นอกจากนี ้

ยังมี กระจัด กระจาย อยูที่ หมูบาน  อิ๋ง เจียง (盈江Yínɡjiānɡ)  ลู ซี  (潞西Lùxī)  รุยลี่ (瑞丽Ruìlì)  ปาวซาน

 (保山Bǎoshān)  ของ ตําบล หลง ห ลิง  (龙陵Lónɡlínɡ)  และ เถิง ชง  (腾冲Ténɡchōnɡ)  จาก การ สํารวจ 

จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา อาชาง มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 33,936 คน ภาษา 

อาชาง จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต สาขา ทิเบต-พมา แขนง ภาษา พมา มี สําเนียง ภาษายอย 3 สําเนียง คือ 

สําเนียงเห ลี  ยงเหอ (梁河Liánɡhé)  สําเนียง หลง ชวน  (陇川Lǒnɡchuān)  และ สําเนียง ลู ซี  (潞西Lùxī)  

ชาว อาชาง ไมม ีภาษา อกัษร เปนของ ตน เอง ภาษา หนงัสอื ที ่ใช สือ่สาร กนั คอื อกัษร จนี และ อกัษรไต ชน กลุม นอย เผา นี ้

มี ความ สัมพันธ ใกล ชิดกับ ชน กลุม นอย เผา จิ่ง โพ ชาว ฮั่น ชาวไต และ ชาว ปาย มา แต ครั้ง ประวัติ ศาสตร แลว   

 จาก บันทึก พงศาวดาร “ห  ยวิน หลง” ใน สมัย ราชวงศ ชิง เรียก ชน กลุม นี้ วา “ชาว เออ ชาง”  (俄昌人 

Échānɡ rén)  ใน พงศาวดาร บันทึก ไว วา ชาว เออ ชาง มี หัวหนา เผา ชื่อ จาว ขาย  (早慨 ( Zǎo Kǎi)  ปกครอง 

เรื่อย มา จนถึง ปลาย ราชวงศ หยวน สืบทอด ชาว เออ ชาง รวม 35 รุน จาว ขาย ตั้ง กฎ เกี่ยวกับ การ สืบทอด หัวหนา เผา 

โดย การ สราง ตรา หัวหนา เผา เปน ปาย เหล็ก เรียกวา   เถี่ยอิ้นเชวี่ยน “铁印券Tiě yìn quàn” อัน เปนการ เริ่ม 

สืบทอด กฎ การ เลือก หัวหนา เผา ของ ชาว เออ ชาง ซึ่ง วิธีการ สืบทอด หัวหนา เผา นี้ ก็ คือ จาก พอ สู ลูก นั่นเอง ใน ยุค นี้ 

ชาว เออ ชาง ม ีความ เขมแขง็ และ มัน่ คงอยู มา ได ประมาณ สบิ กวา ป กระทัง่ ศตวรรษ ที ่สบิ  ถกู รกุราน และ ควบคมุ จาก

 ห วาง  ตวน ซือ่ (王段氏Wánɡ Duànshì) แหง เมอืงตา หลี ่ใน ชวง นัน้ พอคา จาก ตางเมอืง เขามา ตดิตอ กบั ชาว เออ ชาง 

มากมาย และ ได สอนให ชาว เออ ชาง รูจกั การ ทาํนา และ การ กสกิรรม   ใน สมยั ราชวงศ หยวน และ ห มงิ กอตัง้ หมูบาน 

ห  ยวิน หลง (云龙Yúnlónɡ)  ชาว ปาย และ ชาว ฮั่น ได อพยพ เขามา อาศัยอยู เปน จํานวน มาก ชาว เออ ชาง เดิม 

จึง ได ยาย หนีไป อยู ที่อื่น สาย หนึ่ง ยาย ไป ที่ เมือง เถิง ชง  (腾冲Ténɡchōnɡ)  อีก สาย หนึ่ง กระจัด กระจาย อาศัยอยู 

รวมกับ ชาว ปาย และ ชาว ฮั่น 

กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน บริเวณ ที่ ชาว อาชาง อาศัยอยู สวนใหญ เปน สังคม แบบ ศักดินา 

ในขณะ เดียวกัน ระบบ เจาของ ที่ดิน ก็ พัฒนา ไม แพ กัน เริ่มมี การ ซื้อขาย ที่ดิน การ เชา ที่ดิน เกิดขึ้น ชาว อาชาง เริ่ม 

เชา ที่ดิน ของ ชาวไต และ ชาว ฮั่น ทํามาหากิน ชาว อาชาง มี ความ สามารถ ใน เรื่อง การ ทํานา การ ทํา ยาสูบ การ ฝมือ 

โดยเฉพาะ “มีด อาชาง” เปน เครื่องใช ที่ ไดรับ ความ นิยม มาก นอกจากนี้ การ ผลิต ชา และ ออย ก็ เปน อีก ผล ผลิต 

หนึ่ง ที่ สราง เศรษฐกิจ ให ชาว อาชาง เปน อยาง ดี นอกจากนี้ หญิง ชาว อาชาง ยังมี ฝมือ ดาน การ เย็บ ปก ถัก รอย ซึ่ง นับ 

เปนงาน หัตถกรรม ที่ มี ชื่อเสียง ของ ชาว อาชาง เลย ทีเดียว 

ชนกลุมนอยเผาอาชาง
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กอน การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี รฐับาล จนี กอตัง้ ตาํบล หลง ชวน ขึน้ เปน เขต ปกครอง ตน เอง เผา 

อาชาง หลังจากนั้น ก็ เริ่ม ยกฐานะ บริเวณ ที่ มี ชาว อาชาง อาศัยอยู ให เปน เขต ปกครอง ตน เอง เผา อาชาง เหตุการณ 

สําคัญ ที่ นําไปสู การ เปลี่ยนแปลง ชีวิต ของ ชาว เผา อาชาง ครั้ง ยิ่งใหญ ก็ คือ การ ยกเลิก ระบบ เจาของ ที่ดิน และ ระบบ 

ศกัดนิา ทีด่นิ ใน ป 1955 และ ได ม ีการ กอตัง้ โรงงาน ขนาดเลก็ ผลติ เหลก็กลา เครือ่งมอื เกษตร การ กลัน่นํา้มนั การ ทาํ 

สบู การ ผลิต นํ้ามันสน การ ยอม ผา รัฐบาล จีน ได ให ความ ชวยเหลือ ดาน การ สาธารณสุข โดย อบรม เจาหนาที่ ที่จะ 

ดแูล เรือ่ง สาธารณสขุ ชาว อาชาง และ การ ปองกนั โรคตดิตอ ตางๆ ตลอดจน การ พฒันา ทาง การ ศกึษา ให ชาว อาชาง 

ได ม ีโอกาส เขา ศกึษา และ รูหนงัสอื ใน โรงเรยีน ของ รฐั จาก การ สนบัสนนุ ของ รฐับาล อตุสาหกรรม ที ่เปน เอกลกัษณ 

และ เปน ฝมือ ชิ้นเอก ของ ชาว อาชาง ได สราง ชื่อเสียง และ รายได ให กับ ชาว อาชาง เปน อยาง มาก 

ในดาน วัฒนธรรม ดนตรี และ การ รื่นเริง ของ ชาว อาชาง ก็ มี ความ หลาย หลาย มาก ไมวา จะ เปน กลอน 

เพลง รอง เผา อาชาง นิทาน ตํานาน พื้นบาน ที่ เปน วรรณกรรม มุขปาฐะ เชน ตํานาน อิง ประวัติ ศาสตร เรื่อง《遮

帕麻和遮咪麻》Zhēpàmá hé Zhēmīmá “เจ  อพา ห มา กับ เจอ หมี่ ห มา” นิทาน กลอน เรื่อง 《铁匠战

龙王》Tiějiɑnɡ zhàn lónɡwánɡ “สงคราม ชางเหล็ก กับ จาว มังกร” นิทาน พื้นบาน เรื่อง 《亲堂姊

妹》Qīn tánɡ zǐmèi “พี่นอง สอง สาว” นิทาน สัตว เรื่อง 《麂子和豹子换工》Jǐzǐ hé bàozi 

huànɡōnɡ “เลียงผา กับ เสือดาว แลก งาน” เรื่อง 《老熊撕脸皮》Lǎo xiónɡ sī liǎnpí “หมี ใหญ 

ถอด หนากาก” เปนตน 

การ ขบั รองเพลง ของ ชาว อาชาง ม ีเอกลกัษณ เฉพาะตวั ใน ยาม ทาํงาน ทามกลาง ธรรมชาต ิหนุมสาว ชาว 

อาชาง จะ รองเพลง โตตอบ กนั เนือ้หา เพลง ที ่รอง ก ็จะ เกีย่วกบั ภเูขา แมนํา้ ลาํธาร ทวงทาํนอง บรสิทุธิ ์แต พอ พลบคํา่ 

หลังจาก เหน็ดเหนื่อย จาก การ ทํางาน แลว ชาว อาชาง กระซิบกระซาบ ดวย เสียง เพลง แผวเบา บอก รัก กัน และ กัน 

บางครั้ง รอง กัน เพลิน จน โตรุง เลย ก็ มี ใน คราว สนุกสนาน รื่นเริง ชาว อาชาง ก็ มี เพลง ที่ เปรียบเปรย แฝง ความ หมาย

 ลึกซึ้ง บาง ก็ เปน คติ สอนใจ บาง ก็ เปน เรื่องขบขัน ดนตรี ของ ชาว อาชาง ก็ มี เอกลักษณ เฉพาะตัว ชาว อาชาง สราง 

เครือ่งดนตร ีขึน้ ดวย ฝมอื ของ ชาว อาชาง เอง เชน พณิ ไมไผ ป นํา้เตา พณิ สาม สาย กลอง ฆอง เหลก็ เปนตน      การ เตนราํ

 ระบํา ของ ชาว อาชาง ลวน เกี่ยวพัน กับ ธรรมชาติ การ เตน เลียนแบบ ทาทาง ของ ลิง เรียกวา “ระบํา ลิง” เปน ระบํา ที่ 

นยิม มาก ใน หมู หนุมสาว ชาว อาชาง การ รืน่เรงิ อกี อยาง ของ ชาว อาชาง คอื กฬีา พืน้บาน ชาว อาชาง ชอบ การ แขงมา 

ฟนดาบ ยิง ธนู โลชิงชา 

ชาว อาชาง มี ฝมือ ในดาน ศิลป หัตถกรรม พื้นบาน หลายอยาง เชน การ ปกผา การ ปน ภาชนะ เคลือบ 

ยอม ผา แกะสลัก เครื่องเงิน โดยเฉพาะ งาน แกะสลัก ของ ชาว อาชาง ไดรับ ความ นิยม นําไป ประดับประดา ตาม 

สิ่ง ปลูกสราง สราง กลิ่นอาย ของ ความ เปน ชน เผา ได อยาง มี เอกลักษณ ในขณะ เดียวกัน ก็ มี ความ กลมกลืน และ

 ลง ตัวอยาง นา อัศจรรย 

ชนกลุมนอยเผาอาชาง 
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การ แตงกาย ของ ชาว อาชาง มี เอกลักษณ เฉพาะตัว ชาย สวม กางเกง คลาย กับ กางเกง มอฮอม สีดํา           

แต ขา ยาว กวา สวน เสื้อ ก็ เหมือนกับ เสื้อ มอฮอม สีดํา สีขาว หรือ สีนํ้าเงิน สวน ผูหญิง เปนพิเศษ มากกวา คือ จะ มี 

ชดุ ที ่ใสใน แตละ เทศกาล ตางๆ กนั ไป ชาว อาชาง ที ่ตาง พืน้ที ่กนั ก ็อาจ ม ีเครือ่ง แตงกาย ที ่แตกตาง ผดิ เพีย้น กนั ไป บาง 

หญิง ที่ แตงงาน แลวจะ สวม ผาถุง ยาว สวมเสื้อ รัดรูป แขน กระบอก สวน หญิง ที่ ยัง ไม แตงงาน สวม กางเกง มอฮอม 

คลาย ของ ผูชาย สวมเสื้อ รัดรูป แขน กระบอก สีออน หญิง ชาย ชาว อาชาง จะ มี ผา โพกหัว ที่ ประดับประดา ไป ดวย 

ดอกไม ปา สีฉูดฉาด ดู สวยงามมาก

ชีวิต ความ เปนอยู และ อาหารการกิน ของ ชาว อาชาง สวนใหญ เปนของ ปา ที่ มี อยู ตาม ธรรมชาติ เชน 

เผอืก มนั ผกั ปา ตางๆ เนือ้ สตัว และ จาํพวก อาหาร ดอง ก ็ม ีนอกจากนี ้ชาว อาชาง ชอบ เคีย้ว หมาก มา แต ดัง้เดมิ แลว       

ไม เพียงแต คน แก เทานั้น เรา จะ เห็น เด็ก หนุมสาว ชาว อาชาง ยิ้ม เห็น ฟน ดํา ที่เกิด จาก การ เคี้ยว หมาก แทบ ทุกคน 

บานเรือน ของ ชาว อาชาง กอ ดวยอิฐ มี โครง ทํา ดวย ไม สราง เปน หอง สี่เหลี่ยม ยกพื้น สูง แบง เปน สอง ฝง ครึ่ง หนึ่ง 

เปน หองนอน อีก ครึ่ง หนึ่ง เปน ชายคา ทําอาหาร ใตถุน เลี้ยง หมู ถัดไป ไม ไกล เปน คอก วัว ชาว อาชาง ชวยกัน สราง 

ทาง สัญจร ใน หมูบาน ดวย การ ใช หิน มา เรียงตอกัน เปน ถนน ชาย ชาว อาชาง เวลา ออกจาก บาน จะ พกอาวุธ ที่ ทําขึ้น 

เอง  นั่น ก็ คือ “มีด อาชาง” ชาว อาชาง ทําไรทํานา ใน ปา เขา ภาพ หนุมสาว ที่ แบก  ตระกรา กลับ จาก เก็บ ผล ผลิต เปน 

ภาพ ชีวิต ประจําวัน ตามปกติ การ จราจร ไป ในที่ ไกลๆ ใช ลอ เปน พาหนะ 

หนุมสาว ชาว อาชาง พบ รกั กนั อสิระ ตาม งาน เทศกาล ตางๆ หลงัจากนัน้ พอแม จะ เปน ผูจดังาน แตงงาน 

ให เดิมที จะ ไม แตงงาน กับ คน แซ เดียวกัน แต ภายหลัง ถือ เอาแบบอยาง ตาม ชาว ฮั่น และ ชาวไต แตงงาน กับ คน แซ 

เดียวกัน ได หญิงหมาย สามารถ แตงงาน ใหม ได แต ไม สามารถ นํา ทรัพย สมบัติ ของ สามี เกา ติดตัว ไป ได รวมทั้ง ลูก 

ก็ ตอง ยอม มอบให บาน สามี เปน ผู เลี้ยงดู คน ที่ เสียชีวิต โดย ปกติ จะ ฝง แต ถา เสียชีวิต แบบ ไมปกติ จะ จัด พิธีศพ โดย 

การ เผา 

ชาว อาชาง ที่ เมืองฮู ลาซา (户腊撒Hùlàsā)  นับถือ ศาสนาพุทธ นิกาย เถรวาท จะ มี พิธี ทาง ศาสนา ที่ มี 

ระยะเวลา กาํหนด แนนอน ทกุๆ ป สวน ชาว อาชาง ที ่เมอืงเห ล ี ยงเหอ ยงั นบัถอื ผ ีทกุๆ ป เมือ่ เริม่ ฤดเูพาะปลกู และ ถงึ 

ฤดู เก็บเกี่ยว จะ มี การ ไหว “เทพ ธรณี” หรือ “ผี ดิน” เปนประจํา ไมได ขาด โดย ชาว อาชาง จะ รวมตัว กันที่ ทองนา

 แลว เชือด ไก เซนเหลา เพื่อ บูชา และ ออนวอน ให เทพ ธรณี ปกปกรักษา คุมครอง นอกจากนี้ ยัง ไดรับ อิทธิพล ของ 

ชาว ฮั่น ชาว อาชาง จึง เริ่มมี การ เซนไหว บรรพบุรุษ ตามแบบ ชาว ฮั่น

หมูบาน อาชาง ทุกป จะ มี งาน เทศกาล รื่นเริง มากมาย เชน งานวัด งาน สงกรานต เทศกาล เผา คบเพลิง 

เทศกาล รดนํ้า ดอกไม เปนตน ซึ่ง สวนใหญ จะ ฉลอง เทศกาล ที่วา นี้ รวมกับ ชน เผา ใกลเคียง คือ ชาว ฮั่น และ ชาวไต 

ชนกลุมนอยเผาอาชาง
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  ชน เผา ปาย เปน ชน กลุม นอย ที่ มี ประวัติ ศาสตร และ วัฒนธรรม อัน ยาวนาน อาศัยอยู บริเวณ ภาค ตะวัน

ตก เฉียง ใต ของ จีน ที่ สําคัญ คือ เขต ปกครอง ตน เอง เผา ปาย (白族自治州Bái Zú zìzhìzhōu)  เมืองตา หลี่    

(大理Dàlǐ)  มณฑล ยูนนาน  (云南省Yúnnánshěnɡ)  ไดแก บริเวณ เมืองลี่ เจียง  (丽江Lìjiānɡ)  ป เจียง 

(碧江Bìjiānɡ)  ปาวซาน (保山Bǎoshān)  หนาน หัว  (南华Nánhuá)  หยวน เจียง  (元江Yuánjiānɡ)  

คุนหมิง (昆明Kūnmínɡ) อาน หนิง (安宁Ānnínɡ) และ ใน เขต อําเภอ ป  เจี๋ย  (毕节Bìjié)  ของ เมือง กุยโจว  

(贵州Guìzhōu)  อําเภอเห ลี  ยงซาน (凉山Liánɡshān) ของ มณฑล เสฉวน  (四川Sìchuān)  อําเภอ  ซาง

จื๋อ (桑植Sānɡzhí)  ของ มณฑล หูหนาน  (湖南Húnán)  ก็ มี ชน เผา ปาย อาศัยอยู กระจัด กระจาย จาก การ 

สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา ปาย มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 1,858,063 คน 

ประชากร สวนใหญ พูด ภาษา ปาย ซึ่ง จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต สาขา ทิเบต-พมา นอกจากนี้ ภาษา ที่ ใช ทั่วไป 

คือ ภาษา ฮั่น ใน สมัย ราชวงศ หยวน และ ห มิง เคย ใช ภาษา  เฝน (ภาษา ปาย)  คือ ภาษา ที่ ใช อักษร จีน เขียน แต อาน เปน 

ภาษา ปาย  (汉字白读Hànzì Báidú)  

 ดวย ความ ที่ ชาว ปาย อาศัยอยู กระจัด การ  ะจาย ชาว ปาย ใน แตละ พื้นที่ มีชื่อ เรียก ทั้ง เรียก ตน เอง และ 

ผูอื่น เรียก หลาย ชื่อ เชน ชาว ฮั่น เรียกวา เตียน  เฝน  (滇焚Diānfén)    โสว  (叟Sǒu)    ชวน ตี  (爨氐Cuàndī)  

ปาย ห มาน  (白蛮Báimán1)  ปายเห รนิ  (白人Báirén)  ห มนิ เจยี (民家Mínjiā)  เปนตน ชาว เผา นา ซ ีเรยีกวา

นา หมา  (那马Nàmǎ)  ชาว  ลี่ซู เรียกวา เลอ โม  (勒墨Lèmò)  แมแต คํา ที่ ชาว ปาย เรียก ตน เอง ก็ มี หลาย ชื่อ

 แตกตางกัน ไป ตาม ถิ่น ที่อยู เชน   เฝนจื่อ (焚子Fén zǐ)    เฝน เออ  รจื่อ (焚儿子Fén érzi)  ปาย หนี  (白尼

Báiní)  ปา  ยหั่ว (白伙Báihuǒ)  ซึ่ง มีความหมาย วา ชาว  เฝน หรือ ชาว ปาย นั่นเอง

 อารยธรรม ของ ชาว ปาย เริม่ มา ตัง้แต ยคุหนิ ใหม โดย ม ีถิน่กาํเนดิ ที ่สามารถ ยนืยนั ได วา ม ีชาว ปาย อาศยั

อยู คือ บริเวณ เมือง เออ  รหาย  (洱海Ĕrhǎi)  ใน ยุค นั้น ชาว ปาย อาศัยอยู ใน ถํ้า ถึง สมัยฉิน ฮั่น เริ่มมี ความ สัมพันธ 

เปน ปกแผน กับ ประเทศ จีน จนถึง คริสตศักราช 109 ตรง กับ สมัย ซี ฮั่น (ฮั่น ตะวันตก)  ได อพยพ ชาว ฮั่น เขามา 

อาศัยอยู ใน บริเวณ ดังกลาว นี้ เปน จํานวน มาก และ ถายทอด วิทยา การ ตางๆ ให กับ ชาว พื้นเมือง เดิม จนถึง สมัย

ตง ฮั่น (ฮั่น ตะวันออก)  ดินแดน แหงนี้ ขึ้นกับ เมือง หยง ชาง (永昌Yǒnɡchānɡ)  ใน สมัย ถัง บริเวณ นี้ จัดตั้ง ให เปน 

เมือง เหยา โจว  (姚州Yáozhōu)  จากนั้น จัด รวมกับ ชน กลุม นอย ใน บริเวณ เดียวกัน เปน เขต ปกครอง แบบ ทาส 

ใน ป คริสตศักราช 907 แยกออกจาก ชาว อี๋ เปน เอกเทศ ใน ป คริสตศักราช 1253 สมัย หยวน จัด แบง การ ปกครอง 

ออก เปน มณฑล กอตัง้ มณฑล ทาง ใต คอื ยนูนาน ม ีเมอืง ชัน้ รอง คอืตา หลี ่และ เฮอ ชิง่ ถงึ สมยั ห มงิ ไดรบั การ ยกฐานะ 

เปน จังหวัดตา หลี่ และ จังหวัด เฮอ ชิ่ง ใน สมัย ราชวงศ ชิง ก็ ยังคง ยึด การ ปกครอง ตามสมัย ห มิง แต จัดให มี หัวหนา 

เผา ปกครอง ดูแล ชน กลุม นอย ใน บริเวณ นี้

1 คําวา “หมาน”  (蛮mán)  เปนคําที่ภาษาจีนใชเรียกชนกลุมนอยที่อาศัยอยูทางตอนใตในสมัยโบราณ

ชนกลุมนอยเผาปาย  
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 กอน การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี ระบบ เศรษฐกจิ และ สงัคม ของ ชาว ปาย ไมมัน่คง นกั โดยเฉพาะ 

ยังมี การ ถือครอง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน แบบ ระบบ ทาส และ ระบบ ศักดินา อยู อาชีพ หลัก ของ ชาว ปาย คือ การ เกษตร      

อัตราสวน ของ ชนชั้น คน รวย ที่ เปน เจาของ ที่ดิน กับ กับ คน จน ที่ เชา ที่ดิน ทํา กิน หรือ รับจาง ทํานา แตกตางกัน ถึง 

10 ตอ 90 การ เก็บ ผล ผลิต กําไร จาก ผูเชา ที่สูง ถึง 5 ถึง 8 เทา เปน เหตุ ให ชาว ปาย สวนใหญ ยังมี ฐานะ ยากจน 

เมื่อ เศรษฐกิจ ภายนอก เริ่ม เฟองฟู ขึ้น การ นําเขา สินคา จาก ตางประเทศ มี มากขึ้น ในขณะ เดียวกัน ชาว ปาย ก็

 สงออก สินคา จําพวก ดินประสิว เสนไหม ใบชา ชาว ปาย จึง เริ่มมี เศรษฐกิจ ที่ ดี และ พัฒนาขึ้น มา เรื่อยๆ 

 หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ภายใต การนํา ของ พรรค คอมมิวนิสต จีน ปฏิวัติ การ ปกครอง 

ทัว่ ทัง้ประเทศ จนี การ ถอืครอง ทีด่นิ ของ ชาว ปาย ที ่เมอืงตา หลี ่รวมทัง้ บรเิวณ อืน่ๆ ที ่ม ีมา แต ดัง้เดมิ จงึ ปรบั เปลีย่น 

มา ใช ระบบ เดียวกัน เหมือนกับ ชน ชาว ฮั่น ใน ป 1953 แต ยังมี พื้นที่ บางแหง ที่ เจาของ ที่ดิน เดิม ชาว ปาย ยัง ตอตาน 

ขอบังคับ ดังกลาว เชน บริเวณ  ฮูสุย (沪水Hùshuǐ)  ลิ่ว คู  (六库Liùkù)  รัฐบาล ได ใช วิธี เจรจา อยาง สันติวิธี 

กระทัง่ ปรบั เปลีย่น มา ใช ระบบ เดยีวกนั ได สาํเรจ็ สวน ชาว ปาย ใน บรเิวณ อืน่ๆ ที ่การ ตัง้ ถิน่ฐาน ไม ชดัเจน หรอื ม ีความ 

กระจดั กระจาย มาก แม จะ ไมยอมรบั การ ปรบั เปลีย่น การ ปกครอง ระบบ ใหม เชน ที ่เมอืง ป เจยีง  (碧江Bìjiānɡ)    

ฝูกง  (福贡Fúɡònɡ)  แต ใช วิธีการ กระจาย ทาง เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม ของ ชน สวนใหญ จนกระทั่ง ชน เผา ปาย 

ทัง้หมด ยอมรบั การ เปลีย่นแปลง การ ปกครอง แบบ รฐับาล กลาง ของ จนี และ ใน เดอืน พฤศจกิายน ป ค.ศ.1956 ได 

กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง เผา ปาย ขึ้น ที่ เมืองตา หลี่ ม ณฑ ณ ยูนนาน

 ชาว ปาย มี ประวัติ ศาสตร ความ เปนมา และ พัฒนาการ ยาวนาน อารยธรรม ของ ชาว ปาย สราง คุณ 

ประโยชน ตอ ประเทศชาติ อยาง มาก จาก การ ขุดคน ทาง ประวัติ ศาสตร บริเวณ เมือง ชาง เออร  (苍洱Cānɡ’ěr)  

พบ รองรอยค ูคลอง และ ระบบ ชลประทาน ของ ชาว ปาย ใน ยคุ โบราณ และ การ ขดุคน ทาง โบราณคด ีใน บรเิวณ เมอืง  

เจี้ยน ชวน (剑川Jiànchuān)  พบ หลักฐาน ทาง การ เกษตร การ เลี้ยง สัตว ของ ชาว ปาย หลักฐาน ทาง โบราณคดี 

ที่ พบ ที่ เมือง เออ  รหาย (洱海E�rhǎi)  ยืนยัน วา ชาว ปาย เริ่มมี อารยธรรม ของ เครื่องใช โลหะ มา ตั้งแต สมัย ชุนชิว 

จา นกวอ และ ใน บริเวณ เดียวกัน นี้ ใน ยุค สู ฮั่น  (蜀汉Shǔhàn)  ชาว ปาย รูจัก การ เลี้ยง สัตว ตาม ทุงหญา และ มี 

การ ปลูกขาว แลว ใน สมัย ถัง เริ่มมี ระบบ ชลประทาน เพื่อ การ เกษตร การ ทํานา แบบ ขั้นบันได ตาม ภูเขา มี การ นับ 

ปฏิทิน เปนของ ตน เอง มี การ เขียน ตํารา ทาง การ แพทย และ ตํารา ดาราศาสตร ของ ตน เอง อีกดวย

ชนกลุมนอยเผาปาย  
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 ศิลปะ ของ ชาว ปาย มี เอกลักษณ เปนหนึ่ง ศิลปะ ที่ มี ชื่อเสียง ของ ชาว ปาย คือ งาน ดาน สถาปตยกรรม  

การ แกะสลัก และ การ วาดภาพ เชน เจดีย สาม องค ที่ ปลูกสราง โดย ชาว ปาย ที่ เมืองตา หลี่ มี ความ สูง ถึง 6 เมตร       

นับเปน ประติมากรรม อัน ลํ้าเลิศ ถํ้า หิน ที่ เมือง  เจี้ยน ชวน(剑川Jiànchuān)  ก็ นับวาเปน ประติมากรรม ชั้น

เยี่ยม ของ ชาว ปาย อีก ที่หนึ่ง รูปปน และ หิน สลัก รูปคน ราวกับ มี ชีวิต เหมือนจริง  ประติมากรรม ลํ้า คา อีก แหง คือ  ที่

วัดจี จูซาน (鸡足山寺院Jīzúshān sìyuàn “วัด เขา ตีน ไก”)  ที่ สรางขึ้น ใน สมัย หยวน รูปสลัก ที่ บานประตู 

หนาตาง ที่ วิจิตร งดงาม ลวน เกิด จาก ชางฝมือ ชาว ปาย ทั้งสิ้น 

 ศลิปะ การ เคลอืบ ส ีของ ชาว ปาย ม ีเทคนคิ วธิ ีเฉพาะตวั ศลิปะ การ เคลอืบ ส ีเงา สาํหรบั เครือ่งใช และ วสัด ุ

ตกแตง การ กอสราง ที ่เปนที ่นยิม ใน สมยั หยวน และ ห มงิ ลวน นาํมาจาก มณฑล ยนูนาน ซึง่ เกดิ จาก ฝมอื ชาง ชาว ปาย 

จาก เมืองตา หลี่ ทั้งสิ้น ภาพวาด มรดก ลํ้า คา ของ จีน นาน เจาที่ ถูก ประเทศ จักรวรรดิ นิยม ขโมย ไป         ก็ เปน ภาพ 

จติ ร กรรม ชิน้เอก ที ่วาด โดย ชางฝมอื ชาว ปาย ชือ่ จาง  ซุน (张顺Zhānɡ Shùn)  และ ห วาง  เฟง จง  (王奉宗Wánɡ 

Fènɡzōnɡ) ใน ป ค.ศ.899 ภาพ จิตรกรรม นี้ บรรยาย เรื่องราว เทพนิยาย ของ ชาว ปาย ได อยาง วิจิตร งดงาม 

 วัฒนธรรม ดาน เพลง ดนตรี และ การ รายรํา ของ ชาว ปาย มี มา แต โบราณกาล ที่ สําคัญ คือ เพลง กลอน 

อัน ไพเราะ ที่ สืบทอด ตอกัน มา ที่ ชื่อวา ชวง ซื่อ จี้  (创世纪Chuànɡ shìjì “การ สราง ศักราช”)  กลาว ถึง การ 

กําเนิด ของ ชาว ปาย และ การ ดํารงชีวิต ที่ สงบสุข ไร การ กดขี่ ทารุณ ไร ซึ่ง คน จน คน รวย ประชาชน อยู เย็น เปนสุข 

อวนทวน สมบรูณ บทกลอน ที ่ถอืเปน ตวัแทน วรรณกรรม ของ ชาว ปาย เชน เรือ่ง 《途中》Túzhōnɡ “ระหวาง 

วถิ”ี ของ ห ยางฉ ีคณุ  (杨奇鲲Yánɡ Qíkūn)  เรือ่ง《题大慈寺芍药》Tídàcísì sháoyào “สมนุไพร 

วัด  ถีตาฉือ” และ เรื่อง《洞云歌》Dònɡyúnɡē “ลํานํา ถํ้า เมฆา” ของ ห ยางอี้ จง  (杨义宗Yánɡ Yìzōnɡ)  

นับเปน วรรณกรรม ชิ้นเอก ที่ แตง โดย กวี ชาว ปาย 

 วรรณกรรม ประวัติ ศาสตร ของ ชาว ปาย เชน เรื่อง《张氏国史》Zhānɡshì ɡuóshǐ “ประวัติ 

ชาติตระกูล จาง” แตง ใน ยุค นาน เจา (南诏Nánzhào) 1 ใน สมัย ที่ เปน ประเทศตา หลี่ ก็ มี พงศาวดาร ชื่อ ปาย สื่อ 

《白史》Báishǐ “ประวัติ ปาย” พงศาวดาร ชื่อ   กวอ สื่อ《国史》Guóshǐ “ประวัติ ประเทศ” โดยเฉพาะ 

พงศาวดาร ปาย มี การ บันทึก ไว ใน ศิลาจารึก ราชวงศ ห มิง ดวย ใน สมัย หยวน มี พงศาวดาร ชาว ปาย ชื่อ ปา  ยกูทง      

《白古通》Báiɡǔtōnɡ “เจาะ อดตี ชาว ปาย” ถงึ สมยั ชงิ ม ีปราชญ ชาว ปาย ชือ่ ห วางซง  (王崧Wánɡ Sōnɡ) 

เรยีบเรยีง ตาํรา ชือ่《云南备征志》Yúnnán bèizhēnɡzhì  “เอกสาร พสิจูน ประวตั ิศาสตร ยนูนาน”   นบัเปน

 ตํารา สําหรับ ผู ศึกษาวิจัย ชน กลุม นอย ใน ยูนนาน เลม สําคัญ

1 คํานี้ภาษาจีนอานวา หนานจาว เขียนวา 南诏Nánzhào แตวงการศึกษาภาษาไทยรูจักกันในชื่อ นานเจา หนังสือเลมนี้จะใชคําวา นานเจา ซึ่งก็คือ

คําเดียวกันกับคําวา หนานเจา ในภาษาจีน 

ชนกลุมนอยเผาปาย  
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 ขนบ ธรรมเนยีม ของ ชาว ปาย สบืทอด ตอกนั มา ยาวนาน ชาย หญงิ ชาว ปาย รกัเดยีว ใจเดยีว ม ีภรรยา และ 

สาม ีคน เดยีว รวม สราง ครอบครวั เลก็ๆ ครอบครวั ไหน ม ีลกูชาย เลีย้งด ูจน เตบิใหญ เมือ่ ลกูชาย แตงงาน ม ีครอบครวั 

จะ แยกยาย ออกไป ตั้ง บานเรือน ใหม อยู ตางหาก พอแม จะ อาศัยอยู กับ ลูก คน เล็ก จึง มัก ไม พบ การ อยู รวมกัน เปน 

ครอบครัว ใหญ การ แตงงาน ของ ชาว ปาย จะ ไม แตงงาน กับ คนใน สาย ตระกูล เดียวกัน และ คน แซ เดียวกัน การ 

แตงงาน พอแม เปน ผูจดัการ ให คน ที่ ไมมี ลกู สามารถ รบั ลกูบุญธรรม ได  ลกูบญุธรรม ที ่รบั มา เลีย้ง จะ ตอง  เปลีย่นมา 

ใช แซ เดียวกัน กับ พอแม จึง จะ มี สิทธิ์ สืบทอด มรดก ได 

 พธิ ีงานศพ ของ ชาว ปาย ใน สมยั หยวน ใช วธิกีาร เผา แต หลงัจาก สมยั หยวน ไดรบั อทิธพิล ของ ชาว ฮัน่ ศพ 

ของ ชาว ปาย จึง เปลี่ยน มา เปนการ ฝง แทน พิธีฝงศพ ชาว ปาย ถือเปน พิธี ที่ ยิ่งใหญ และ สําคัญ อีก พิธี หนึ่ง 

 เรือ่ง อาหารการกนิ และ การ เพาะปลกู ชาว ปาย ที ่อาศยัอยู ตาง พืน้ที ่กนั ม ีการ ทาํมาหากนิ ตางกนั อยาง 

เชน ชาว ปาย ที่ อาศัยอยู บริเวณ ที่ราบ จะ ปลูกขาว เปน พืช หลัก สวน ชาว ปาย ที่ อาศัยอยู ตาม ภูเขา จะ ปลูก ขาวโพด 

เปนหลัก ชาว ปาย ชอบ กินอาหาร รสเปรี้ยว และ เผ็ด นอกจากนี้ ยัง ชอบ กินอาหาร ประเภท เนื้อ สด อาหาร ที่ ชาว 

ปาย โปรดปราน เปนพิเศษ คือ อาหาร คลายๆ กับ ยํา เนื้อ สุกๆ ดิบๆ ชาว ปาย จะ หั่น เนื้อ เปน ฝอยๆ คลุกเคลา กับ

ขิง ซอย กระเทียม นํ้าสม ถือเปน อาหาร เลิศ รส ของ ชาว ปาย เลย ทีเดียว

 สิ่ง ที่ เปน เอกลักษณ อีก อยาง หนึ่ง ของ ชาว ปาย คือ การ แตงกาย แต การ แตงกาย ของ ชาว ปาย ใน แตละ 

พื้นที่ มี ความ แตกตางกัน อยาง ชาว ปาย ที่ อยูที่ เมืองตา หลี่ ชาย ชาว ปาย จะ โพกหัว ดวย ผา สีขาว หรือ นํ้าเงิน สวม

เสือ้ สขีาว ปก สดีาํ สวม เอีย๊ม ทบั ดานนอก สวม กางเกง สขีาว สะพาย กระเปา ปก ลาย สวยงาม จาก ฝมอื สาว ชาว ปาย 

สวน สตรี สวมเสื้อ สีขาว และ ใส เอี๊ยม สีดํา หรือ สีมวง ปก ลาย งดงาม ไว ดานนอก สวม กางเกง ขา กวาง สีนํ้าเงิน ที่ เอว 

รัด ดวย ผา ปก ลาย ดอกไม สวมรองเทา ปกลวดลาย สวยงาม สวม กําไล โลหะ นิ้ว สวม แหวน อัญมณี สี สวย ใส ตุมหู 

เงิน หญิง ที่ แตงงาน แลวจะ มวยผม สาว ที่ ยัง ไม แตงงาน ถัก เปย ปลอย ลง ดานหลัง

 บาน ของ ชาว ปาย ใน แตละ ที่ ก็ แตกตางกัน บางที่ แบง เปน 3 สวนสําคัญ คือ สวน ที่ พักอาศัย สวน เลี้ยง 

สัตว และ สวน ที่ เปน สวน บางที่ สรางดวยอิฐ มุงหลังคา กระเบื้อง แบง เปน หองนอน หองครัว และ คอก สัตว สวน 

บาน ของ ชาว ปาย ที่อยู บน ภูเขา สรางดวย ไม หลังคา มุง จาก หองครัว กับ หองนอน อยู ดวยกัน ไมได แยก เหมือน ชาว 

ปาย บน พื้นราบ

ชนกลุมนอยเผาปาย  
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 ชาว ปาย ดัง้เดมิ นบัถอื เทพ ประจาํ เผา เทพ ประจาํ เผา บาง เปน เทพ ตาม ธรรมชาต ิบาง เปน กษตัรยิ ที ่เคย 

ปกครอง เมอืง มา กอน บาง เปน ขนุนาง ทหาร กลา จนถงึ สมยั ถงั เมือ่ ศาสนาพทุธ เผยแพร เขามา ชาว ปาย ก ็เริม่ นบัถอื 

พุทธศาสนา ชาว ปาย ที่ เออ  รหาย (洱海 Ĕrhǎi)  เริ่ม นับถือ พุทธศาสนา เปนกลุม แรก ตอมา ใน สมัย หยวน และ 

ห มงิ พทุธศาสนา ได กระจาย ไป ทัว่ ดนิแดน จนี ชาว ปาย ทกุที ่จาก เดมิ ที ่เคย นบัถอื ลทัธ ิถอื ผ ีเทพ ชน เผา บชูา กษตัรยิ 

ขุนนาง กลับ หันมา นับถือ ศาสนาพุทธ ทั้งหมด 

 เทศกาล ที ่สาํคญั และ ยิง่ใหญ ของ ชาว ปาย คอื   ซานเยว เจยี (三月街Sānyuèjiē)  “ถนน เดอืน สาม” 

หรือ เรียก อีก ชื่อวา กวานอิน ซื่อ  (观音市Guānyīn shì)  “เมือง เจาแม กวนอิม” เทศกาล นี้ จัด เปนประจํา 

ทุก วันที่ 15 ถึง 20 ใน เดือน มีนาคม ของ ทุกป โดย จัด เทศกาล ยิ่งใหญ นี้ ขึ้น ที่ เชิงเขา เตี่ยน ชาง เมืองตา หลี่  เดิมที 

เปน  เทศกาลทาง พทุธศาสนา แต ตอมา กลาย เปน เทศกาล พบปะ สงัสรรค แลกเปลีย่น สิง่ของ เครือ่งใช ของ ชาว ปาย

 ใน สมยั ห มงิ และ ชงิ พอคา จาก เสฉวน และ ทเิบต มุงหนา สูตา หลี ่เพือ่ คาขาย ใน เทศกาล ดงักลาว หลงั กอตัง้ สาธารณรฐั 

ประชาชน จีน เทศกาล นี้ พัฒนา มา เปนงาน ประเพณี ที่ ตอง จัด ทุกป  และ เปนงาน พบปะ สัมพันธ แลกเปลี่ยน 

วัฒนธรรม ของ ชน กลุม นอย เผา ตางๆ ใน ละแวก เดียวกัน

เทศกาล สําคัญ และ ยิ่งใหญ ไม แพ กัน อีก เทศกาล หนึ่ง คือ เทศกาล คบเพลิง (火把节Huǒbǎ jié)  

เทศกาล นี้ จะ จัด ขึ้น ทุกๆ วันที่ 25 เดือน มิถุนายน ของ ทุกป เปน เทศกาล เฉลิมฉลอง กอน การ เก็บเกี่ยว เพื่อ สราง 

สิริมงคล อวยพร ใหการ เก็บเกี่ยว ผล ผลิต ราบรื่น ได ผลิตผล งดงาม และ อยู เย็น เปนสุข       คืน แรก ของ เทศกาล นี้ 

ชาว ปาย จะ จดุ คบเพลงิ ปก ไว ที ่หนาบาน และ ม ีคบเพลงิ ใหญ อยู กลาง หมูบาน ปก ธง แดง และ เขยีว ทัว่ หมูบาน เขยีน คาํ 

อวยพร คํา มงคล ติด ไว ทั่วไป หมูบาน ชาว ปาย จะ ฉลอง เทศกาล นี้ เปนเวลา หนึ่ง สัปดาห ใน ชวง เทศกาล นี้ จิตใจ ของ 

ชาว ปาย เต็มไปดวย ความ สุข และ ความ หวัง ดั่ง เปลวไฟ ที่ ลุกโชน สองสวาง ทั่ว ทั้ง หมูบาน 

ชนกลุมนอยเผาปาย  
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ชน กลุม นอย เผา ปาว อาน อาศัยอยู ใน บริเวณ เขต ปกครอง ตน เอง เผา ปาว อาน เผา  ตงเซียง (东乡族

Dōnɡxiānɡ Zú)  เผาซา ลา (撒拉族Sālā Zú)  ใน หุบเขา จีสือ (积石山Jīshíshān)  และ มี บางสวน ที่ 
อาศัยอยู ใน ตําบล ตางๆ ใน เขต ปกครอง ตน เอง เผาหุย  (回族自治州Huí Zú zìzhìzhōu)  และ อําเภอ  สวิน
ฮ วา   (循化县Xúnhuà xiàn)  ของ มณฑล ชิง  หาย (青海省Qīnɡhǎi shěnɡ)   จาก การ สํารวจ จํานวน 
ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา ปาว อาน มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 16,505 คน ภาษา ที่ ใช 
คือ ภาษา ปาว อาน (保安语Bǎo’ān yǔ)  จัด อยู ใน ตระกูล ภาษา อัลไต  (阿尔泰语系 Ā’ěrtài yǔxì)  
สาขา ภาษา มองโกล  (蒙古语族Měnɡɡǔ yǔzú)  แต ปจจุบัน สวนใหญ ใช ภาษา ฮั่น

คํา เรียกชื่อ เผา “ปาว อาน” เปน คํา เรียก ที่ ชน เผา นี้ เรียก ตน เอง ในอดีต ดวย เหตุ ที่ นับถือ ศาสนาอิสลาม 
และ มี ขนบ ธรรมเนียม คลายคลึง กับ ชน เผาหุย  (回族Huí Zú)  จึง ถูก บุคคล ภายนอก เรียกวา เผา ปาว อา  นหุย     
(保安回Bǎo’ān Huí)  หลังจากที่ ประเทศ จีน กอตั้ง เปน สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ขึ้น ชน เผา นี้ เลือก ที่จะ เรียก 
ตน เอง วา เผา ปาว อาน (保安族 Bǎo’ān Zú) 

จาก บันทึก ทาง ประวัติ ศาสตร ระบุ วา ใน สมัย ห มิง ราว ป ค.ศ.1371 บริเวณ เขา ซีซาน  (西山Xīshān)  
อําเภอ  ถงเห ริน (同仁Tónɡrén)  มณฑล ชิง  หาย  (青海Qīnɡhǎi) ใน ปจจุบัน เคย สราง ปราการ ชื่อ ปาว อาน    
คาํ เรยีกชือ่ ปาว อาน ที ่เปน ชือ่ สถานที ่ตอมา จงึ ใช เปน ชือ่ เรยีก กลุมชน ที ่อาศยัอยู ใน บรเิวณ ดงักลาว นกั วชิาการ เชือ่ วา 
ชาว ปาว อาน เปน ชน เผา เชือ้สาย มองโกล ที ่นบัถอื ศาสนาอสิลาม และ ไดรบั อทิธพิล จาก ชน เผา อืน่ๆ ใน บรเิวณ ใกลเคยีง 
ไดแก เผาหุย (回族Huí Zú)  เผา ทิเบต (藏族 Zànɡ Zú) และ เผาถู (土族Tǔ Zú)  แลว สราง เอกลักษณ เฉพาะ
ตน ขึ้น มา แต ก็ มี นัก วิชาการ บาง สํานัก เชื่อ วา ชาว ปาว อาน คือ ชาว “  หุยหุย”  (回回Huíhuí)  ที่ แตเดิม อาศัยอยู 
บริเวณ เสฉวน และ สานซี อพยพ โยกยาย เขามา โดย ตั้ง บานเรือน เลี้ยง สัตว ตาม ทุงหญา ชายฝง แมนํ้า หลง อู  (隆务

河 Lónɡwù hé)  และ มี ปฏิสัมพันธ แตงงาน ขาม เผาพันธุ กับ พวก เผา  ตงเซียง เผาซา ลา เผา ทิเบต   แลว คอยๆ 
เกิด เปน เอกลักษณ เฉพาะตัว จน กอ ตั้งขึ้น เปน เผา ปาว อาน

ชวง ปลาย ราชวงศ ห มิง ตน ราชวงศ ชิง ระบบ เศรษฐกิจ และ สังคม ของ ชาว ปาว อาน เจริญ รุงเรือง มาก 
จํานวน ประชากร ก็ เพิ่ม มากขึ้น ดวย ใน ขณะนั้น ประชากร ชาว ปาว อาน ที่อยู รวมกัน เปน หมูบาน มี มากกวา รอย ครัว
เรือน นอกจากนี้ ยังมี กระจัด กระจาย อยูที่ ตางๆ อีก หลาย รอย ครัวเรือน สมัย จักรพรรดิ  ยงเจิ้ง ป ที่ 7 ซึ่ง ตรง กับ ป 
ค.ศ. 1729 ได อพยพ ชาว ปาว อาน ไป ไว ภายใต การ ปกครอง ของ ซีหนิง จนถึง สมัย  เฉียน หลง ป ที่ 27 ซึ่ง ตรง กับ ค.ศ. 
1762 ได จัดการ ปกครอง ของ ชาว เผา ปาว อาน ใหม อีกครั้ง โดย ให ขึ้น ตรง ตอ จังหวัด หลานโจว ตอมา ชาว ปาว อาน 
ถูก รุกราน จาก ศัตรู อพยพ เรรอน ไป ทาง ตะวันออก จนกระทั่ง ไป ตั้ง ถิ่นฐาน อยู บริเวณ ที่ เปน มณฑล กานซู ใน ปจจุบัน 
หมูบาน ชาว เผา ปาว อาน ที่ สําคัญ คือ หมูบานตา ตุน  (大墩Dàdūn)    กานเหมย  (甘梅Gānméi)  เกา หลี ่ (高李

Gāo lǐ)  คน ภายนอก จึง มัก เรียก พวก ปาว อาน วา “ปาว อา  นซานจ วง”  (保安三庄 Bǎo’ān sān zhuānɡ)    
ซึ่งหมายถึง “ปาว อาน สาม คุม”

พืน้ที ่อยูอาศยั ของ ชาว ปาว อาน คอื บรเิวณ อากาศ อบอุน ตดิ เชงิเขา และ ตดิ แมนํา้ เหมาะ แก การ เพาะปลกู
 และ เลีย้ง สตัว    ใน ชวง กอน การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี ชาว ปาว อาน ม ีฐานะ ยากจน และ พฒันา ชา  ผู ที ่เปน 
เจาของ ทีด่นิ ม ีจาํนวน นอยมาก ในขณะที ่ชาว ปาว อาน ที ่เชา ทีท่าํกนิ และ ม ีฐานะ ยากจน มากกวา หลายเทา    ดวย เหต ุที ่

ชนกลุมนอยเผาปาวอาน
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การ ชลประทาน ตนนํ้า เปนของ เจาของ ที่ดิน การ ทําการ เกษตร ของ ชาว ปาว อาน จึง เปนไป ดวย ความ ยากลําบาก 
การ เก็บ คาเชา ที่ ก็ ขูดเลือด ขูด เนื้อ ทําให คน จน ไมมี โอกาส ได ลืมตาอาปาก ได เลย สังคม แบบ ศักดินา ที่ กดขี่ คน จน 
เยี่ยง ทาส นี้ ทําให ระบบ สังคม เศรษฐกิจ และ การ เกษตร ของ ชาว ปาว อาน ไม เกิด การ พัฒนา ซํ้าราย การ เก็บ ภาษี 
จาก รัฐบาล แบบ รีด เลือด จาก ปู ทําให ชาว ปาว อาน สวนใหญ บานแตก สาแหรก ขาด กระจัด กระจาย โยกยาย ไป
 ทํามาหากิน ที่อื่น

อาชพี หลกั ของ ชาว ปาว อาน คอื การ ทาํการ เกษตร บางสวน ทาํการ ฝมอื เปน อาชพี รอง ใน ยคุกอน ราชวงศ 
ชิง คือ ชวง ที่จะ อพยพ ไป ตะวันออก นั้น ชาว ปาว อาน รูจัก การ ทําการ เกษตร แลว แต หลังจากที่ อพยพ ไป ตะวันออก 
ก็ เริ่ม เรียนรู การ ทํา เกษตร เพิ่มขึ้น จาก ชาว ฮั่น และ ชาวหุย พืช ที่ ปลูก คือ จําพวก ถั่ว และ ขาว  บาเลย รูจัก ใช เครื่องมือ 
เครื่อง ไม และ วิทยา การ เกษตร สมัยใหม แลว         หลังจาก ป 1949 เปนตนมา ชาว ปาว อาน ปลูกพืช เศรษฐกิจ 
หลาก หลายชนิด เชน ขาว  บาเลย ถั่ว ตางๆ มันฝรั่ง ขาวสาลี งาน หัตถกรรม คือ การ ตี มีด มีด ปาว อาน มี ประวัติ ความ 
เปนมา ยาวนาน นับ รอย ป มาแลว ชาว ปาว อาน ทุก ครัวเรือน มี โรง ตี มีด เล็กๆ เปนของ ตน เอง มีด ของ ชาว ปาว อาน 
นอกจาก จะ มี ความ คมกริบ และ ใช ทน แลว ยังมี ความ งดงาม ตามแบบ ศิลปะ พื้นบาน ประจํา เผา อีกดวย โดยเฉพาะ 
มี ดาบ คู ของ ชาว ปาว อาน เปนที่ เลื่องลือ ยิ่ง ชาว ปาว อาน ใช โลหะ ทองแดง หรือ ทองเหลือง ตี มีด ใช กระดูก วัว ทํา ดาม 
ลวดลาย บน มีด งดงาม สม คํา รํ่าลือ ที่วา มีด ปาว อาน รวม ทิวทัศน สิบ อยาง มี ชื่อเสียง เลื่องลือ ไป ทั่ว มณฑล กานซู    
ชิง  หาย และ ทิเบต 

หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ชาว ปาว อาน มี สิทธิ ใน การ ปกครอง ตน เอง ตั้งแต ป 1952 
เปนตนมา รัฐบาล จัดตั้ง หมูบาน ชาว ปาว อาน ขึ้น ใน บริเวณ ที่ ชาว ปาว อาน ตั้ง ถิ่นฐาน มา แต อดีต โดย ใน ป 1981 
รัฐบาล ได จัดตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง เผา ปาว อาน เผาซา ลาร และ เผา  ตงเซียง ขึ้น ที่ เขา จีสือ  (积石山Jīshíshān)  
หัวหนา เขต ปกครอง ตน เอง เขต นี้ ชาว ปาว อาน ไดรับ เลือก ดํารง ตําแหนง ระดับสูง เปน สวนใหญ ทั้ง มี บทบาท ทาง 
การเมือง ระดับ ประเทศ อีกดวย หลังจาก การ ปฏิวัติ วัฒนธรรม ระบบ ความ เชื่อ ศาสนา และ สังคม แบบ ศักดินา ถูก 
กําจัด หมดสิ้น จาก สังคม ปาว อาน

ใน ชวง สี่ สิบ ป มา นี้ ผล จาก การ เปลี่ยนแปลง ของ ประเทศ จีน ทั้ง ดาน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาพ 
ชีวิต ของ ชาว ปาว อาน ก็ มี การ พัฒนา ไป ในทาง ที่ ดีขึ้น ปจจุบัน บริเวณ ชุมชน ชาว ปาว อาน ที่ เมือง  ตาเหอ เจีย (大河

家Dàhéjiā) และ หลิวจี๋ (刘集Liújí)  มี การ สรางงาน ดาน ชลประทาน ประมง การ ตี มีด รวมไปถึง พืชผล ทาง 
การ เกษตร การ ปลูก ผล ไม เชน ทอ หลิว ก็ ถือเปน อาชีพ ที่ สราง รายได ให กับ ชาว ปาว อาน อยาง มาก มี การ กอสราง 
โรงพยาบาล ตลาด หนวยงาน โทรเลข โรงเรียน ประถม มัธยม ก็ มี การ กอ ตั้งขึ้น มากกวา เดิม หลาย สิบ เทา

ดวย ประวัติ ความ เปนมา อัน ยาวนาน       ชาว ปาว อาน กอ กําเนิด และ สืบทอด วัฒนธรรม ประเพณี ที่ 
หลากหลาย และ งดงาม นทิาน พืน้บาน เพลง กลอน ภาษติ คาํ พงัเพย สวนใหญ เกีย่วของ กบั ความ รกั อนั บรสิทุธิ ์ของ 
หนุมสาว ชาว ปาว อาน ชาว ปาว อาน มี นิสัย สนุกสนาน ราเริง ชอบ รองเพลง เตนรํา ไมมี ชาว ปาว อาน คน ใด ที่ ไมรูจัก 
เพลง ประจํา เผา ชื่อ “มาลี แหง ปาว อาน” ทํานองเพลง และ การ เตนรํา ที่ รื่นเริง กระชับ ฉับไว และ ครึกครื้น รื่นเริง 
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ไดรบั อทิธพิล มาจาก ชาว ทเิบต หนุมๆ ชาว ปาว อาน ชาํนาญ การ บรรเลง พณิ ไมไผ สวน สาวๆ ปาว อาน เชีย่วชาญ การ 
ตัดฉลุ กระดาษ นับเปน ศิลปะ ประจํา เผา ที่ งดงาม และ สะทอน ความ เปน ปาว อาน ได เปน อยาง ดี

ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี ตางๆ ของ ชาว ปาว อาน ไดรับ อิทธิพล จาก ศาสนาอิสลาม อยาง เห็นไดชัด 
นอกจากนี้ ดวย เหตุ ที่ อาศัยอยู รวมกับ ชน กลุม นอย เผา อื่นๆ เชน เผาหุย และ ฮั่น ทําให วัฒนธรรม ของ ชาว ปาว อาน 
ได รวม วัฒนธรรม ของ ทั้ง ศาสนาอิสลาม วัฒนธรรม ชาว เผาหุย และ ฮั่น ไว อยาง กลมกลืน ครอบครัว ของ ชาว ปาว 
อาน เดิม จะ อยู กัน เปน ครอบครัว ใหญ ตอมา เมื่อ ลูกชาย ลูกสาว แตงงาน มี ครอบครัว ใหม  เริ่ม แยก ไป ตั้ง ครอบครัว 
เลก็ เปนของ ตน เอง ใน ครอบครวั หนึง่ พอแม ม ีสทิธ ิสงูสดุ ใน การ ดแูล บรหิาร ครอบครวั ไมเวน แมแต การ เลอืก คูครอง 
และ การ แตงงาน ของ บตุร ลวน จดัการ โดย พอแม ชาว ปาว อาน จะ ไม แตงงาน กบั คน ที ่นบั ถอืศาสนา อืน่ จะ แตงงาน กบั 
คน ที ่นบัถอื ศาสนาอสิลาม ดวยกนั เทานัน้ การ แตงงาน ตอง ไดรบั อนญุาต จาก หวัหนา ศาสนา ของ เผา เสยี กอน จงึ จะ 
กระทาํ ได พธิกีาร แตงงาน ของ ชาว ปาว อาน พเิศษ กวา ใครๆ ตัง้แต การ เริม่ ตดิตอ ขอ สาว พอแม ฝาย ชาย ตอง มอบ ของ
ขวญั มลูคา สงู ให ฝาย หญงิ เรยีกวา “จอง ชา” หลงัจากนัน้ วนั แตงงาน ก ็ยงั ตอง มอบ ของขวญั วนั แตงงาน ให อกี เมือ่ 
แตงงาน สาม วนัแรก เจาสาว จะ อยูที ่บาน สาม ีแต จะ ไม กนิ ขาว บาน สาม ีแม ฝาย หญงิ จะ เอา ขาว มา สง จน ครบ สาม วนั 

อาหารการกิน ของ ชาว ปาว อาน มี ขาวสาลี ขาวโพด เปน อาหาร หลัก แปง ที่ ทํา มาจาก ขาวสาลี หรือ แปง 
ขาวโพด มี การ แปรรูป เปน ห มาน โถว เสนหมี่ หมี่ ทอด ขนม แปง ทอด สําหรับ อาหาร พวก เนื้อ สัตว นั้น ชาว ปาว อาน 
กิน เนื้อ แกะ เนื้อวัว แต จะ ไม กิน เนื้อ หมู ไม กิน สัตวปา และ ไม กิน เลือด สัตว

เครือ่ง แตงกาย ของ ชาว ปาว อาน ม ีลกัษณะเดน เฉพาะตวั ชาย ชาว ปาว อาน สวมหมวก กลม ใบ เลก็ ๆ  สขีาว 
ครอบ ศรีษะ ใส เสือ้เชิต้ สขีาว แลว คลมุ ทบั ดวย เสือ้กัก๊ ถา เปน งานพธิ ีสาํคญั จะ สวม เสือ้คลมุ ม ีปก ทบั อกี ชัน้หนึง่ คาด 
เข็มขัด ผา เหน็บ ดวย มีด ปาว อาน สวม บูท หนัง ชุด สตรี เปนชุด ยาว ตัด ดวย ผา สักหลาด สี สดใส เชน สีมวง แดง หรือ 
เขียว คลุม ศีรษะ ดวย ผา แพร สี สดใส

บานเรือน ของ ชาว ปาว อาน สรางดวย ดิน และ ไม เปน บาน ชั้นเดียว ชายคา บานสราง ให เชื่อม ตอ กับ บาน 
หลัง อื่นๆ ติดกัน ไป เปน แถบ 

ชาว ปาว อาน นบัถอื ศาสนาอสิลาม นกิายส ุห นี ่แต ชาว ปาว อาน ที ่อาศยัอยู ตาง พืน้ที ่กนั ม ีการ นบั ถอืศาสนา 
แตกตางกัน แบง เปนสุ ห นี่ เกา และ ใหม ศาสนาอิสลาม เผยแพร เขา มาสู ชาว ปาว อาน ได อยางไร ไมมี หลักฐาน แนชัด 
แต บันทึก ทาง ประวัติ ศาสตร ระบุ วา ตั้งแตตน ราชวงศ ห มิง ชาว ปาว อาน ก็ เริ่ม นับถือ ศาสนาอิสลาม แลว แต ที่ มี หลัก
ฐาน ยืนยัน ได ชัดเจน และ เริ่มมี การ นับถือ อยาง เปนเรื่อง เปน ราว เริ่ม ตั้งแต สมัย จักรพรรดิคัง ซี ใน ราชวงศ ชิง ศาสนา
อิสลาม ไม เพียงแต เปน เครื่อง ยึดเหนี่ยว จิตใจ ของ ชาว ปาว อาน มา ชานาน แต ยังเปน ปจจัยหลัก ที่ ทรงอิทธิพล อยาง 
แรงกลา ตอ การ พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม ของ ชาว ปาว อาน ตั้งแต อดีต จน ปจจุบัน 

ชนกลุมนอยเผาปาวอาน  
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เทศกาล สําคัญ ของ ชาว ปาว อาน นอกจาก เทศกาล วัน ปใหม ตาม ปฏิทิน ของ ชน กลุม นอย แลว เทศกาล 

ตางๆ ลวน จัด ตาม เทศกาล ใน ศาสนาอิสลาม 

ชน กลุม นอย เผา ปลงั ภาษาจนี ออกเสยีง วา ปู ห ลาง(布朗Bùlǎnɡ) อาศยัอยู บรเิวณ ตาํบลเห ม ิ งหาย 

(勐海Měnɡhǎi)  ตําบล จิ่ง หง (景洪Jǐnɡhónɡ)  ของ เขต ปกครอง ตน เอง เผาไต (傣族自治州Dǎi Zú 

zìzhìzhōu)  สิบสอง ปนนา (西双版纳Xīshuānɡbǎnnà) ใน มณฑล ยูนนาน และ บริเวณ ตําบลซ วง เจียง 

(双江Shuānɡjiānɡ)  ตําบล หยง  เตอ  (永德Yǒnɡdé)    ตําบล หยุน  (云县Yúnxiàn)  ตําบล  เกิ๋ง หมา       

(耿马Gěnɡmǎ)  ของ เมือง หลิน ชาง  (临沧 Líncānɡ)  และ บางสวน อาศัยอยู บริเวณ ตําบล หลาน ชาง (澜沧 

Láncānɡ)  ตาํบล โม เจยีง (墨江Mòjiānɡ)  ของ เมอืงซอื เหมา (思茅Sīmáo)  จาก การ สาํรวจ จาํนวน ประชากร 

ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา ปลัง มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 91,882 คน ภาษา ที่ ใช คือ ภาษา ปลัง  

(布朗语 Bùlǎnɡ yǔ)       จัด อยู ใน ตระกูล ภาษา ออส โตร เอเชีย ติก สาขา มอญ-เขมร แขนงวา-ปะ ห ลอง 

ม ีสาํเนยีง ภาษา สอง สาํเนยีง คอื ภาษา ปลงั กบั ภาษา  อลัวา ม ีประชากร บางสวน สามารถ พดู ภาษาไต ภาษาวา และ 

ภาษา ฮั่น (ภาษาจีน)  ไมมี ภาษา อักษร เปนของ ตน เอง แต ใช อักษร ภาษาไต และ อักษร จีน

ชาว ปลัง มีชื่อ เรียก ตัวเอง หลาย ชื่อ แตกตางกัน ไป ตาม แตละ ทองที่ เชน ปลัง(布朗Bùlǎnɡ)                

ปง(帮Bānɡ)  อา หวา  (阿瓦Āwǎ)  อาเออร หวา (阿尔瓦Ā’ěr wǎ)  อี หวา(伊瓦Yīwǎ)  หวา (佤Wǎ)  

  เวิงกง (翁拱Wēnɡɡǒnɡ)  ชาว ฮั่น เรียก ชน กลุม นี้ วา“ผู ห มาน”  (濮满, 蒲满Púmǎn)  สวน ชาวไต เรียกวา มอญ 

หรือ   เมิ่ง  (孟Mènɡ)  ตาม บันทึก ประวัติ ศาสตร ชาว ปลัง มี ถิ่น ที่อยู อาศัยที่ เมือง หยง ชาง (永昌Yǒnɡchānɡ)  

มา แต โบราณกาล แลว ชาว ปลัง มี จํานวน ประชากร มาก พื้นที่ อยูอาศัย กิน บริเวณ กวาง ที่ สําคัญ คือ บริเวณ ตลอด 

สาย ลุม แมนํ้า หลาน ชาง (澜沧Láncānɡ)  และ บริเวณ ลุม แมนํ้านู (怒江Nù jiānɡ)  มี ขอ สันนิษฐาน วา ชาวผู  

(濮人Pú rén)  ที่ ชาว ฮั่น พูดถึง ใน บันทึก ประวัติ ศาสตร นาจะเปน บรรพบุรุษ ของ ชาว ปลัง ซึ่ง กอ ราง สรางเมือง 

อยู ภายใต อํานาจ การ ปกครอง ของ ซี ฮั่น ใน บริเวณ มณฑล ยูนนาน ไดแก อําเภออี้ โจว  (益州Yìzhōu)  ปาวซาน 

(保山Bǎoshān)  ปู เหวย (不韦Bùwéi)  เปนตน จนถึง ยุค ซี  จิ้น (西晋Xījìn)  ชาวผู จาก เมือง หยง ชาง ได 

อพยพ ลง ไป ทาง ใต ตั้ง ถิ่นฐาน อยูที่ เมือง  เจิ้นคัง  (镇康Zhènkānɡ)    เฟง ชิ่ง  (凤庆 Fènɡ qìnɡ)  หลิน ชาง  

(临仓Líncānɡ)  หลังจาก สมัยสุย และ ถัง มี บันทึก พงศาวดาร ที่ กลาว ถึง ชาวผู แต ใช อักษร แตกตางกัน ไป เชน   

ผูเห ริน (濮人,蒲人Pú rén)    พูจื่อ (扑子Pūzǐ)   ผูจื่อ (朴子 Pūzǐ)  พู (扑Pū)  ผู ห มาน (蒲满Púmǎn)  

เปนตน ใน ยุค นี้ การ ตั้ง ถิ่นที่ อยูอาศัย ของ ชาว ปลัง กระจัด กระจาย กิน บริเวณ กวาง มาก จนถึง สมัย ถัง และซง ชาว 

“ผู” ถูก ปกครอง โดย เมืองนาน เจา (南诏Nánzhào)  และตา หลี่  (大理Dàlǐ)  ถึง สมัย ห มิง มี การ กอตั้ง จังหวัด  

ซุน หนงิ  (顺宁Shùnnínɡ)  ทาง การ ได แตงตัง้ ให ชาวผ ูดแูล หวัเมอืง  ถูจอื (土知Tǔzhī)  ตัง้แต บดันัน้ เปนตนมา 

ชาวผ ูที ่เดมิ อาศยัอยู บรเิวณ เมอืงนาน เจา ใน มณฑล ยนูนาน ได พฒันา เรือ่ย มา ซึง่ ปจจบุนั รูจกั กนั ในชือ่ “ชาว ปลงั” 

ชนกลุมนอยเผาปลัง 
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กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ชาว ปลัง มี ถิ่นที่ อยูอาศัย ไม แนนอน ชัดเจน แต สามารถ แบง คราวๆ 

ได สอง บริเวณ คือ เขา ปลังเห มิ่ง  หาย  (勐海Měnɡhǎi) ใน สิบสอง ปนนา และ บริเวณ พื้นที่ เมือง ซี  ติ้ง 

 (西定Xīdìnɡ)  ตอไป ยัง เขตเมือง ปาตา (巴达Bādá)  ชาว ปลัง ใน เขตเมือง หลิน ชาง (临沧Líncānɡ) และ 

เมืองซือ เหมา (思茅Sīmáo)  ไดรับ อิทธิพล จาก ชาว ฮั่น และ ชน เผา อื่น ที่ เจริญ กวา ทําให สังคม ปลัง ใน บริเวณ 

ดังกลาว นี้ พัฒนา ไป มากกวา บริเวณ อื่น เขาสู ระบบ สังคม แบบ ศักดินา เจาของ ที่ดิน 

ชาว ปลัง ที่ สิบสอง ปนนา มี ระบบ การ ปกครอง คลาย กับ ระบอบ สังคมนิยม ใน ปจจุบัน คณะ ผูบริหาร 

หมูบาน มาจาก กลุมคน ตาง สายเลือด การ ผลิต เครื่องมือ สราง บานเรือน สราง คอก สัตว จัด เปนงาน สวนตัว ภายใน 

ครอบครัว แต การ ครอบครอง ที่ดิน มี การ จัด แบง เปน สาม ระบบ คือ ที่ดิน ที่ เปน สมบัติ ของ ครอบครัว บรรพบุรุษ 

ที่ดิน ที่ เปน สมบัติ ของ สาธารณะ และ ที่ดิน เปนของ สวนตัว ที่ดิน ที่ เปน สมบัติ ของ ครอบครัว คือ สมบัติ ที่ เปน มรดก 

สบืทอด มา แต บรรพบรุษุ ของ ตน ภาษา ปลงั เรยีกวา “  เจีย๋กุน”  (戛滚Jiáɡǔn)  หมายถงึ สมบตั ิที ่สรางขึน้ รวบรวม 

ขึ้น จาก บรรพบุรุษ ไดแก ที่ดิน ที่อยู รอบๆ บริเวณ ครอบครัว ของ ตน ไมวา จะ เปน ปาไม ทุงหญา ถือเปน สมบัติ รวม 

ของ ตระกูล โดย ใน ฤดู เก็บเกี่ยว ของ แตละ ป ผูอาวุโส ที่สุด ใน ตระกูล จะ ทําหนาที่ แบง ให สมาชิก ใน ครอบครัว โดย 

ถือ เอาการ ตั้ง ครอบครัว ใหม เปน เกณฑ การ แบง ผล ผลิต ที่ ทําได เปนของ ตน เอง การ ครอบครอง ที่ดิน ใน ลักษณะ 

นี้ เปน เพียง การ ถือ กรรมสิทธิ์ ใช ที่ดิน เทานั้น ไม สามารถ ซื้อขาย กัน ได ที่ดิน ใน บริเวณ หมูบาน ของ ชาว ปลัง ที่อยู 

หางไกล จาก หมูบาน หรอื จาก ครอบครวั ผู ที ่ม ีกรรมสทิธิ ์ใน ทีด่นิ นี ้คอื กรรมการ ประจาํ เผา สมาชกิ กรรมการ ประจาํ 

เผา มี สิทธิ์ ใช ที่ดิน ดังกลาว 

ตอมา ระบบ การ ถือครอง ที่ดิน ของ ชาว ปลัง พัฒนา ไป อีก ขั้น คือ การ สามารถ ถือครอง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน 

เปนของ ตน เอง ได ที่ดิน ที่ เปน ที่นา ที่ อยูอาศัย สวน ชา สามารถ ซื้อขาย เปลี่ยน มือ ถือครอง กรรมสิทธิ์ ได ผู มี ฐานะ 

รํ่ารวย สามารถ ครอบครอง ที่ดิน ได การ เลือก หัวหนา หมูบาน และ คณะกรรมการ จะ คัดเลือก จาก ผู ที่ มี อํานาจ ทาง 

เศรษฐกิจ เหนือกวา และ มี กําลัง การ ผลิต มากกวา ซึ่ง ใน ขณะนั้น คือ ชาวไต เปน กลุมคน ที่ ยิ่งใหญ กวา ชาว ปลัง มาก 

ชาวไต จึง มี อํานาจ ใน การ ควบคุม การ เก็บ ภาษี และ เกณฑ แรงงาน แต ผล ผลิต การ เกษตร ของ ชาว ปลัง ใน ขณะนั้น 

ตํ่า มาก ผู ที่ มี อํานาจ ทาง  เศรษ กิจ ที่ เหนือกวา จึง มี สิทธิ์ บีบบังคับ ซื้อขาย ผล ผลิต จํานอง ผล ผลิต สินเชื่อ ใน ราคา ที่

ตํ่า มาก ชาว ปลัง จึง อยู ใน สภาพ แรนแคน ยากจน ไมมีทาง ลืมตาอาปาก ได เลย ซํ้าราย กวา นั้น เจาหนาที่ ใน รัฐบาล

  กวอ ห มิน ตั่ง รวมกับ ผูนํา หมูบาน ผู มี ฐานะ ระดับสูง กดขี่ ยํ่ายี ขูดรีด ภาษี ซํ้าซอน ยิ่ง ทําให สภาพ ชีวิต และ สังคม ของ 

ชาว ปลัง ตกตํ่า ยํ่าแย กวา เดิม พืช หลัก ที่ ชาว ปลัง ผลิต ไดแก ขาว ขาวโพด พืช ตระกูล ถั่ว ชา และ สําลี

หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน รัฐบาล มี นโยบาย เปลี่ยนแปลง ระบบ การ ถือครอง ที่ดิน แบบ 

เดิม ที่ มี เจาของ หลัก เปน ผูดูแล เก็บ ภาษี ขูดรีด ประชาชน โดย จัดให ชาว ปลัง กลับ ไป ใช ระบบ การ ถือครอง ที่ดิน 

แบบ เดิม ที่ เคย มี มา คือ การ มี กรรมสิทธิ์ ใน การ ใช ที่ดิน ตั้งแต ป 1956 เปนตนมา ภายใต ความ ชวยเหลือ และ

ชนกลุมนอยเผาปลัง 
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 การ ปรับ เปลี่ยน เรื่อง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ของ รัฐบาล ทําให เศรษฐกิจ ของ ชาว ปลัง พัฒนา ไป อยาง รวดเร็ว มี การ พัฒนา  

ระบบชลประทาน หมูบาน การ พัฒนา ระบบ การ ผลิต ผล ผลิต ของ ชาว ปลัง กลาย เปน สินคา สงออก ที่ มีชื่อ ของ จีน 

นัน่ ก ็คอื “ชาผ ูเออร”  (普洱茶Pǔ’ěr chá)  ระบบ การ คาขาย ใน สงัคม ชาว ปลงั ก ็พฒันา ไป อยาง รวดเรว็ ม ีการ 

กอตัง้ บรษิทั การ คา รานคา ขึน้ ใน ชมุชน ปลงั มากมาย ผล ผลติ ของ ชาว ปลงั ก ็ม ีการ พฒันา ให เปน ผลติภณัฑ ที ่ทนัสมยั 

มี การ กอตั้ง ระบบ การ สาธารณสุข การ ศึกษา ทําให ชีวิต ความ เปนอยู ของ ชาว ปลัง ดีขึ้น และ ทัดเทียม กับ ชน เผา อื่น 

เมื่อ ความ เปนอยู ดีขึ้น ชาว ปลัง สามารถ พัฒนา ความคิด ใน เรื่อง วัฒนธรรม ที่ เปน เอกลักษณ เฉพาะตน 

ไมวา จะ เปน ศิลปะ วรรณกรรม ชาว ปลัง มี วรรณกรรม ที่ เปน กลอน มุขปาฐะ ถายทอด เรื่องราว อัน งดงาม สืบทอด 

ตอกัน มา หลาย ชั่วอายุคน แต อยางไร ก็ตาม ดวย เหตุ ที่ เคย ตก อยู ภายใต การ ครอบงํา ของ กลุมชน ที่ ใหญ กวา อยาง 

ชาวไต วัฒนธรรม การ รอง รํา ก็ ไดรับ อิทธิพล มาจาก วัฒนธรรม ของ ชาวไต ไมนอย เครื่องดนตรี ประจํา เผา คือ 

พิณ สาม สาย ชาว ปลัง ที่ มี ภูมิลําเนา แถบ ภูเขา มี ความ สามารถ ใน การ เตนรํา ได อยาง สนุกสนาน การ เตนรํา ที่ ถือ

เปน เอกลักษณ อยาง หนึ่ง ของ ชาว ปลัง คือ การ รํา มีด  (刀舞Dāo wǔ)  การ เตนรํา แสดงถึง ความ เขมแข็ง มี พลัง 

หนุมสาว ชาว ปลัง ชอบ เตนรํา แบบ ลอม กัน เปน วง เรียกวา รําวง  (圆圈舞Yuánquān wǔ)  การ ระบํา รํา รอง ของ 

ชาว ปลัง จะ จัด ขึ้น ใน งาน เทศกาล หรือ พิธี สําคัญๆ เชน งาน แตงงาน 

การ แตงกาย ของ ชาว ปลัง ที่ อาศัยอยู กระจัด กระจาย มี ความ แตกตางกัน บาง แต ลักษณะเดน คลายๆ 

กัน คือ สวมเสื้อ คลาย เชิ้ต แขน สั้น ไมมี ปก และ สวม กางเกง ขา กวาง สีดํา ใช ผาดํา พัน ศีรษะ นอกจากนี้ ยัง นิยม สัก 

ลวดลาย ตาม รางกาย สวน การ แตงกาย ของ สตรี คลายคลึง กับ ชาวไต คือ สวมเสื้อ แขน กระบอก ไมมี ปก นุง ผาถุง 

สีแดง สีดํา หรือ สีเขียว เกลาผม แลว พัน ผา รอบ ศีรษะ สวน ชาว ปลัง ที่อาศัย อยูที่ เมือง จิ่งตง (景东Jǐnɡdōnɡ)  

สวนใหญ แตงกาย เหมือน ชาว ฮั่น 

อาหาร หลกั ของ ชาว ปลงั คอื ขาว ผสม กบั ขาวโพด และ อาหาร จาํพวก ถัว่ ตางๆ รูจกั ทาํ เหลา หมกั จาก ขาว 

สตรี ชาว ปลัง ชอบ เคี้ยว หมาก เพราะ จะ ทําให ฟน กลาย เปน สีดํา จะ ถือวา สวยงามมาก ชาว ปลัง กอสราง บานเรือน 

ดวย ไมไผ แบง เปน ชั้นบน กับ ชั้นลาง ชั้นบน เปนที่ อยูอาศัย และ ชั้นลาง เปน คอก เลี้ยง สัตว 

การ แตงงาน ของ ชาว ปลงั จะ แตงงาน กบั คน ตาง สาย ตระกลู กนั และ ม ีสามภีรรยา คน เดยีว หนุมสาว ชาว 

ปลัง สามารถ พบ รัก กระทั่ง แตงงาน ได อยาง อิสระ แต ก็ มี บาง ที่ การ แตงงาน พอแม เปน ผูจัดการ ให อยาง เสร็จสรรพ 

งานศพ ของ ชาว ปลงั ใน ทกุ ทองที ่คลายคลงึ กนั เมือ่ ม ีคน ตาย จะ นมินต พระ มา สวด สง วญิญาณ ครบ สาม 

วัน จึง เคลื่อน ศพ ไป ฝง ยัง สุสาน ที่ แบงแยก เปน สวนตัว ของ แตละ สาย ตระกูล ผู ที่ ตาย โดย วิธี ไมปกติ เชน อุบัติเหตุ 

ถูก ฆา จะ ทํา พิธีศพ โดย การ เผา 

ชาว ปลงั ในอดตี นบัถอื ศาสนาพทุธ นกิาย หนิยาน บชูาผ ีบรรพบรุษุ ม ีพธิ ีสาํคญั ทาง ศาสนา เชน เทศกาล 

ออกพรรษา เทศกาล เขาพรรษา เทศกาล ตักบาตร เทศกาล กอ กอง ทราย

ชนกลุมนอยเผาปลัง 
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  ภาษาจีน เรียก ชน กลุม นอย นี้ วา ปู อี  (布依族 Bùyī zú)  แต นัก ภาษาศาสตร เรียกชื่อ และ ภาษา 

ที่ ชน กลุม นี้ พูด นี้ วา “ปูเยย” อาศัยอยู ใน เขต ปกครอง ตน เอง  เฉียน หนาน (黔南 Qiánnán)    เฉียน ซี หนาน (黔

西南 Qiánxīnán)  เผา ปูเยย และ เผา เหมียว (布依族苗族自治州 Bùyī Zú Miáo Zú zìzhìzhōu)  

ใน เขตเมือง อา  นซุน (安顺 Ānshùn)  และ เมือง กุยหยาง (贵阳 Guìyánɡ)  นอกจากนี้ ยังมี บางสวน กระจัด 

กระจาย อาศัยอยู ใน บริเวณ เขต ปกครอง ตน เอง  เฉียนตง หนาน เผา เหมียว และ เผาตง  (黔东南苗族侗族自治

州 Qiándōnɡnán Miáo Zú Dònɡ Zú zìzhìzhōu)  อําเภอ  ถงเห ริน  (铜仁Tónɡrén)  ของ เมือง จุนอี้  

(遵义市 Zūnyì)  อําเภอ ป  เจี๋ย (毕节 Bìjié) ของ เมือง ลิ่ว ผา  นสุย  (六盘水 Liùpánshuǐ)  และ เมือง หลัว 

ผิง  (罗平Luópínɡ)  ของ มณฑล ยูนนาน เมือง หนิง หนาน  (宁南 Nínɡnán)  และ เมือง  ฮุย หลี่  (会理Huìlǐ)  

ของ มณฑล เสฉวน จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา ปูเยย มี จํานวน 

ประชากร ทั้งสิ้น 2,971,460 คน พูด ภาษา ปูเยย จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต สาขา จวง-ตง แขนง จวง-ไต เปน 

ภาษา ที่ มี ความ ใกล ชิดกับ ภาษา จวง มาก ภาษา จวง สําเนียง จวง เหนือ เหมือนกัน กับ ภาษา ปูเยย ที่ พูด กัน ใน ตําบล  

วั่ง โม  (望漠 Wànɡmò)    เชอเฮิง  (册亨Cèhēnɡ)    ตูซาน  (独山 Dúshān)  อาน หลง (安龙Ānlónɡ)  และ 

ตําบล ซิ่งอี้  (兴义 Xìnɡyì)  เดิมที กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ชน เผา ปูเยย ไมมี ภาษาเขียน และ ใช 

อักษร จีน มาตลอด หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน แลว มี การ สราง ภาษาเขียน เปนของ ตน เอง โดย ใช อักษร 

ภาษา ลา ติน

นัก วิชาการ สวนใหญ เชื่อ กัน วา ชาว ปูเยย สืบเชื้อสาย มาจาก บรรพบุรุษ ชาว รอย เผา ที่ ชื่อวา “ปาย  เยว”

(百越Bǎiyuè)  ชาว ปเูยย มชีือ่ เรยีก ตวัเอง หลาย ชือ่ แตกตางกนั ไป ตาม ทองที ่เชน ปู อ(ี布依Bùyī)  ปู หยา อ ี (布

雅伊Bùyǎyī)    ปูจง (布仲Bùzhònɡ)  ปู ห ราว  (布饶Bùráo)  ปู มาน (布曼Bùmàn)  ใน บันทึก สมัยโบราณ 

ของ จีน มี คํา เรียก ชน กลุม นี้ หลาย ชื่อ เชน เหลียว  (僚Liáo)  ห มาน  (蛮Mán)  จง เจีย  (仲家Zhònɡjiā)  หลี่ 

เหลียว  (俚僚Lǐ Liáo)  ห มาน เหลียว  (蛮僚 Mán Liáo)  อี๋ เหลียว (夷僚Yí Liáo) เปนตน จาก การ 

วเิคราะห ชือ่ เรยีก ชาว ปเูยย ทัง้ อดตี และ ปจจบุนั รวมทัง้ ถิน่ ทีอ่ยู พบ วา ชาว ปเูยย ม ีความ สมัพนัธ ใกล ชดิ รวม เชือ้สาย 

กับ ชาว จวง  (壮族Zhuànɡ Zú)  ตั้งแต สมัย  เวยจิ้น หนาน  เปย  (魏晋南北Wèi Jìn Nán Běi)  ถึง สมัย ถัง 

รวม ชาว ปูเยย และ ชาว จวง เปนกลุม เดียวกัน เรียก ชื่อวา หลี่ เหลียว  (俚僚Lǐ Liáo)  ห มาน เหลียว (蛮僚 Mán 

Liáo)  และ อี๋ เหลียว (夷僚Yí Liáo)  หลัง ยุค หา ราชวงศ (五代Wǔdài)  เรียก ชาว ปูเยย วา จง เจีย  (仲家

Zhònɡjiā)  ใน สมัยซง เรียก ชาว จวง วา “ถง”  (僮Tónɡ)  ซึ่ง เปน เสียง เดียวกัน กับ คํา ที่ เรียก ชาว ปูเยย เพียงแต 

เขียน ตางกัน เทานั้น จากนั้น มา ชน เผา เดียวกัน แต อยู ตางถิ่น กัน นี้ ดวย เหตุ ที่ แยกออก จากกัน เปนเวลา นาน ทําให 

วัฒนธรรม ประเพณี จึง ตาง ฝาย ตาง สราง เอกลักษณ เฉพาะตน กระทั่ง แบงออก เปน ชน กลุม นอย สอง กลุม ในที่สุด 

นอกจากนี้ ยังมี อีก กระแส หนึ่ง เชื่อ วา ชาว ปูเยย สืบเชื้อสาย มาจาก บรรพบุรุษ ชื่อ ปายผู (百濮 Bǎipú)  และ ยัง

มี บาง ฝาย เชื่อ วา ชาว ปูเยย คือ ชนชาติเย ห ลาง (夜郎Yèlánɡ)  เพราะ ใน ปลาย สมัย จา นกวอ ประเทศเย ห ลาง ได 

เขามา ครอบครอง ดินแดน ที่ เปน ถิ่น ที่อยู ของ ชาว ปูเยย ใน ปจจุบัน 

ชนกลุมนอยเผาปูอี
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การ ขุดคน ทาง ประวัติ ศาสตร ใน บริเวณ ถิ่น ที่อยู ของ ชาว ปูเยย พบ ไถ จอบ เสียม พลั่ว ที่ ทํา ดวย โลหะ 

สาํรดิ และ เหลก็ ที ่ใช สาํหรบั การ เกษตร และ ทาํนา ซึง่ ตรง กบั พงศาวดาร ประวตั ิศาสตร ของ จนี ที ่ชือ่ สือ่ จี้《史记》

Shǐjì ที่ บันทึก เอา ไว เกี่ยวกับ ปนปกผม เหล็ก และ ไถ ของ ชาวเย ห ลาง ซึ่ง มี ลักษณะ ตรงกัน แสดงใหเห็น วา ชาว 

ปูเยย เปน กลุมชน ที่ รูจัก การ ปลูกขาว มา แต โบราณกาล แลว ใน สมัย ถัง จักรพรรดิ จง หยวน ได สถาปนา เมือง จี หมี  

(羁縻Jīmí)  ขึ้น ที่ บริเวณ ถิ่นฐาน ของ ชาว ปูเยย โดย ใช ชาติพันธุ ของ ประชาชน เปน เกณฑ ใน การ แบง

ตน ราชวงศ ห มงิ และ ชงิ เกดิ ระบบ หวัหนา ชน เผา ขึน้ หวัหนา เผา ม ีกรรมสทิธิ ์ทีด่นิ ใน บรเิวณ ที ่ตน ปกครอง 

รวมทั้ง มี สิทธิ์ ปกครอง ชาวเมือง ใน บริเวณ ของ ตน ใน สมัย นั้น หัวหนา เผา กดขี่ แรงงาน และ ขูดรีด ประชาชน อีกทั้ง 

ยงัม ีการ ใช กฎ การ ควบคมุ ทีด่นิ ตอ ชาว ปเูยย ดวย ม ีการ เกณฑ ประชากร และ ทหาร เพือ่ ทาํนา เกบ็เกีย่ว ผล ผลติ สงให 

รฐั ตอมา บรเิวณ นี ้เปลีย่นแปลง ระบบ การ ถอืครอง ทีด่นิ มา เปน เจาของ ทีด่นิ ถอื กรรมสทิธิ ์ตัง้แต ปลาย ราชวงศ ห มงิ 

จนถงึ ตน ราชวงศ ชงิ ระบบ เศรษฐกจิ สงัคม ของ ชาว ปเูยย พฒันา ไป ในทาง ที ่ดขีึน้ การ ครอบครอง ควบคมุ ประชาชน 

และ ที่ดิน ของ หัวหนา เผา เกิด มี การ เปลี่ยนแปลง จํานวน ประชากร เพิ่ม มากขึ้น เริ่มมี การ เชา ที่นา และ การ ซื้อขาย 

ทีน่า เกดิขึน้ หวัหนา เผา ที ่แตเดมิ เคย เปน ผู กมุอาํนาจ เคย เปน ผูควบคมุ และ ขดูรดี ผล ผลติ จาก ประชาชน ก ็เริม่ ตกตํา่ 

และ ขนแคน ขึน้ เพราะ เกบ็ ผล ผลติ จาก ประชาชน ไมได ในทีส่ดุ ก ็ขาย ทีด่นิ ที ่เคย ม ีให กบั ชาว ฮัน่ จนถงึ สมยั จกัรพรรด ิ 

ยงเจิง้ แหง ราชวงศ ชงิ ม ีนโยบาย เอา ทีด่นิ กลบั มา เปนของ รฐั ระบบ ถอื กรรมสทิธิ ์ทีด่นิ และ ตวั ประชากร ของ หวัหนา 

เผา หมดไป นับแต นั้น มา ระบบ เศรษฐกิจ ของ ชาว ปูเยย จึง พัฒนาขึ้น เรื่อยๆ

เศรษฐกจิ สงัคม ของ ชาว ปเูยย เริม่ พฒันา กาวหนา ขึน้ มาก ใน สมยัฉนิ และ ฮัน่ โดยเฉพาะ ววิฒันาการ ดาน 

การ เกษตร อัน เปนผล มาจาก การ พัฒนา ระบบ สังคม แบบ ศักดินา ใน สมัย ฮั่น นั่นเอง ชน เผา ปูเยย ถูก ปกครอง ดวย 

ระบบ การ ปกครอง แบบ ประเทศ พันธมิตร และ ระบบ หัวหนา เผา มา โดย ตลอด จน กระทั่งถึง ปลาย ราชวงศ ห มิง ถึง 

ตน ราชวงศ ชิง วิวัฒนาการ ทาง การ เกษตร ของ ชาว ปูเยย พัฒนาขึ้น ไป อีก ขั้น เชน จอบ เสียม ที่ เคย ใช แบบ ขนาด

เล็ก และ นํ้าหนัก เบา กลับ เปลี่ยน มา เพิ่ม นํ้าหนัก มากขึ้น ขนาด ยาว และ ใหญ ขึ้น การกระ เทาะ เปลือกขาว เดิม ใช วิธี 

ตํา การ นวดขาว ใช ไม ทุบ พัฒนา มา เปนการ นวด แบบ ฟาดขาว ทําให กําลัง การ ผลิต สูงขึ้น ผล ผลิต ที่ ได ก็ มี จํานวน 

มากขึ้น นอกจากนี้ ชาว ปูเยย ใน พื้นที่ เมือง หลัว เตี้ยน  (罗甸Luódiàn)  อาน หลง  (安龙 Ānlónɡ)  ผิง ถาง 

(平塘Pínɡtánɡ)  ยัง รูจัก วิธีการ ชลประทาน โดย ใช กังหัน วิดนํ้า เมื่อ เทคนิค การ ทําการ เกษตร กาวหนา ไดผล 

ผลิต ดีขึ้น ชาวบาน มี ฐานะ ดีขึ้น นําไปสู การ เกิด ระบบ การ ถือครอง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ขึ้น หลังจาก ป 1840 สงคราม 

ฝน จบลง ระบบ กษัตริย ครอบคลุม บริเวณ  เฉียน หนาน (黔南Qián nán)  ระบบ ศักดินา ใน กลุมชน ปูเยย ก็ คอยๆ 

ลมสลาย ไป เกิด เปนระบบ สังคม กึ่ง อาณานิคม กึ่ง ศักดิ-นา ดวย ความ กดดัน ของ ระบบ กษัตริย และ ระบบ ศักดินา 

นี้ ทําให ชาว ปูเยย ตก อยู ใน ภาวะ ยากจน ขนแคน นับตั้งแต เริ่มมี การ รวม ประเทศ ชาว ปูเยย ตอง เผชิญกับ ความ 

โหดราย ของ ระบบ กษตัรยิ ระบบ ศกัดนิา และ ระบบ เจา ขนุ มลูนาย ชวีติ ของ ชาว ปเูยย ตก อยู ใน สภาพ ผู ถกูกระทาํ   
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ยิ่งทวี ความ ลําบาก อยาง แสน สาหัส ไมมี สถานภาพ และ สิทธิ ใดๆ ทาง การเมือง การ พัฒนา ระบบ เศรษฐกิจ สังคม 

และ วัฒนธรรม ของ ชน เผา หยุด ชะงัก จนถึง ป 1944 กองทัพ ทหาร ญี่ปุน รุกราน บริเวณ  เฉียน หนาน ซึ่ง เปน ถิ่น ที่

อยู ของ ชาว ปูเยย สวนใหญ ก็ ถูก ยํ่ายี ฆา ลาง เผาพันธุ หลังจาก ป 1945 รัฐบาล  กวอ ห มิน ตั่ง มี นโยบาย ควบคุม และ 

ตอตาน ชน กลุม นอย อยาง รุนแรง และ ไมยอมรับ การ มี อยู ของ ชน เผา ปูเยย

หลัง การ สถาปนา สาธารณรัฐ ประชาชน จีน มี นโยบาย เกี่ยวกับ การ ปฏิวัติ วัฒนธรรม มากมาย ลมลาง 

ระบบ ศักดินา ลมลาง ระบบ การ ปกครอง แบบ กดขี่ ประชาชน และ เริ่มมี การ สนับสนุน อุตสาหกรรม ใน แตละ ภาค 

สวน ทั้ง ใน ระดับ ครัวเรือน จนถึง ระดับ ตําบล และ จังหวัด ดวย นโยบาย เกี่ยวกับ ชน กลุม นอย ของ รัฐบาล ใหม นี้ 

เอง รัฐบาล ได สถาปนา บริเวณ ถิ่นที่ อยูอาศัย ของ ชาว ปูเยย ให เปน เขต ปกครอง ตน เอง ชน กลุม นอย เผา ปูเยย ขึ้น 

หลาย แหง ดังนี้ 

 ป 1956 กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง ชน กลุม นอย เผา ปูเยย และ เหมียว ที่ เมือง  เฉียน หนาน  (黔南布依

族苗族自治州Qiánnán Bùyī Zú Miáo Zú zìzhìzhōu)  

ป 1963 กอตั้ง อําเภอ ปกครอง ตน เอง ชน กลุม นอย เผา ปูเยย และ เหมียว ที่ เมือง  เจิ้น หนิง  (镇宁布依

族苗族自治县Zhènnínɡ Bùyī Zú Miáo Zú zìzhìxiàn)  

ป 1982 ได กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง เผา ปูเยย ขึ้น ที่  เฉียน ซี หนาน  (黔西南布依族自治州

Qiánxīnán Bùyī Zú zìzhìzhōu)  และ อาํเภอ ปกครอง ตน เอง ชน กลุม นอย เผา ปเูยย และ เหมยีว เมอืง กวาน 

หลิ่ง  (关岭布依族苗族自治县Guānlǐnɡ Bùyī Zú Miáo Zú zìzhìxiàn)  

การ กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง ชน กลุม นอย ตาม นโยบาย ของ รัฐ ที่ สนับสนุน การ ใหสิทธิ ชน กลุม นอย มี 

อาํนาจ ทาง การเมอืง และ อาํนาจ การ ปกครอง ตน เอง เกดิขึน้ อยาง เปน รปูธรรม ปจจบุนั สงัคม ชาว ปเูยย เปลีย่นแปลง 

ไป กวา เดิม มาก กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ชน เผา ปูเยย ไมมีผล ผลิต ทาง อุตสาหกรรม ใดๆ เลย แต 

หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ชาว ปูเยย เริ่มมี การ สรางงาน อุตสาหกรรม มากมาย เชน อุตสาหกรรม 

เหล็ก เคมี วัสดุ กอสราง พลาสติก หนัง นํ้าตาล เหลา ยาสูบ การ พิมพ เครื่องไฟฟา ทอผา การ ประมง ยาง 

เปนตน อุตสาหกรรม การ ผลิต เหลานี้ เกิดขึ้น จาก ฝมือ ของ ชาว ปูเยย ภายใต การ สนับสนุน ของ รัฐบาล ผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม นอกจาก จะ จําหนาย และ ใช ภายใน ประเทศ แลว ยัง สง ออกขาย ยัง ตางประเทศ สราง รายได และ การ 

พัฒนา ให กับ ชาว ปูเยย เปน อยาง มาก ปจจุบัน เพื่อ สนับสนุน การ พัฒนา อุตสาหกรรม ใน พื้น ที่อาศัย ชาว เผา ปูเยย 

รัฐบาล สนับสนุน การ กอสราง ระบบ จราจร มากมาย เชน การ สราง สนามบิน ที่ เมือง กุยหยาง การ สราง โรงเรียน 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ตลอดจน โรงพยาบาล เพื่อ สงเสริม การ ศึกษา และ สุขภาพ ที่ ดี ของ ชาว ปูเยย 
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นับ รอย ป พันป ที่ผานมา แม ชีวิต ของ ชาว ปูเยย จะ ผาน ความ ทุกข ยากลําบาก มา มาก เพียงใด แต การ 

สืบทอด มรดก ทาง วัฒนธรรม อัน งดงาม ของ ชน เผา ก็ มิได ขาดหาย หรือ สูญสลาย ไป แตอยางใด วรรณกรรม มุขปาฐ

ะ ไมวา จะ เปน เพลง กลอน นิทาน เทพนิยาย สุภาษิต คํา พังเพย ปริศนา คําทาย ยังคง สืบทอด มาถึง ปจจุบัน  โดย

เฉพาะ การรองเพลง ของ ชาว ปูเยย มี เอกลักษณ ที่ โดดเดน ที่ นาสนใจ อยางยิ่ง ไดแก เพลง โบราณ เพลง เลา เรื่อง 

เพลง รัก และ การ เกี้ยว พา ราสี เพลง เหลา (เพลง ที่ รอง รํา เพื่อ เฉลิมฉลอง ใน งาน รื่นเริง)  และ เพลง งาน  (เพลง รอง 

ใน เวลา ทํางาน จําพวก เพลง ลงนา เพลง เกี่ยวขาว)  การ รองเพลง ของ ชาว ปูเยย มี หลายแบบ ไดแก การ รอง โตตอบ 

ชาย หญงิ การ รองเพลง หมู การ รอง แบบ ประสาน เสยีง การ รอง แบบ ประสาน เสยีง ม ีสอง แบบ คอื การ รอง ประสาน 

เสียง เพลง เอก ใช ใน งานพิธี ที่ สําคัญๆ เชน การ แตงงาน งานศพ ทวงทํานอง ฟง ดู อึกทึก โออา และ ศักดิ์สิทธิ์ สวน 

การ รอง ประสาน เสียง แบบ เพลงโท ใช รอง ใน งาน เทศกาล รื่นเริง ยาม ราตรี การ รอง เกี้ยว พา ราสี ของ หนุมสาว 

ทวงทํานอง นุมนวล แผว พลิ้ว แต แฝง ความ สดใส ชวน ให ลุมหลง อยู ในที การ ขับ รองเพลง ของ ชาว ปูเยย ไมได

 รอง เปลา แต มี ดนตรี ประกอบ สราง ความ ไพเราะ นาฟง อยางยิ่ง เครื่องดนตรี ที่ ใช ไดแก ป พิณ วง เดือน ขลุย โหมง 

เลก็ กลอง เหลก็ สาํหรบั กลอง เหลก็ นี ้เปน กลอง ที ่ใช ใน พธิ ีสาํคญัๆ ของ ชาว ปเูยย จะ ตกีลอง นี ้ได ใน พธิ ีที ่ยิง่ใหญ และ 

สําคัญ เทานั้น เชน พิธี แตงงาน งานศพ และ คน ธรรมดา ไม สามารถ ตีกลอง นี้ ได จะ ตอง เปน ผู มี วิชา ใน พิธีกรรม 

ตางๆ ผู ตีกลอง คือ พอ ครู หรือ หมอผี ที่ เปน หัวหนา หลัก ใน การ ทําพิธี 

การ แตงกาย ของ ชาว ปูเยย ดู เรียบงาย แต สูงสง และ สงางาม ชาย ชาว ปูเยย สวม เสื้อเชิ้ต ไมมี ปก แขน สั้น 

หรือ ยาว สีฟา ออน โพกศีรษะ เปน รูป เหลี่ยม สตรี สวมเสื้อ แขน ยาว ไมมี ปก คลุม ทับ ดวย เสื้อกั๊ก กางเกง ขา ยาว 

หรือ ชุด เหมือน เสื้อกั๊ก ยาว คลุม กางเกง แลว คาด เข็มขัด ผา โพกศีรษะ เปน ทรง เหลี่ยม ใน งานพิธี สําคัญๆ ประดับ

ประดา เสื้อผา ดวย เครื่องเงิน 

บานเรอืน ของ ชาว ปเูยย สราง อยู ตาม พืน้ ทีร่าบลุม รมินํา้ สราง เปน เรอืน ไม สอง ชัน้ ชัน้บน เปนที ่อยูอาศยั 

ชั้นลาง เปนที่ เลี้ยง สัตว หรือ เก็บ ฟน หรือ ฟาง

ชาว ปูเยย ยึดถือ การ มี สามีภรรยา เดียว สามารถ แตงงาน ใน เครือญาติ กัน ได เชน พี่สาว พอ แตงงาน กับ 

พี่ชาย แม ได แต ญาติ ใกล ชิด ไม แตงงาน กัน การ พบปะ เลือกคู ของ หนุมสาว ใน งาน เทศกาล หรือ วาง พัก จาก การ 

ทาํงาน จะ มา รวมตวักนั รองเพลง ฝาย หญงิ จะ เตรยีม สรอย ที ่รอย เอง ไว ตดิตวั เมือ่ เจอ ชายหนุม ที ่ถกูใจ ก ็จะ โยน สรอย 

นั้น ให หาก ฝาย ชาย ตกลง ก็ จะ พา กัน ออกไป ใน ปา เขา สองตอสอง ที่ ไม หางไกล จาก กลุม แลว รองเพลง โตตอบ กัน 

แต ดวย วัฒนธรรม ใน สังคม ศักดินา การ ครอง รัก จนถึง แตงงาน อยูกิน ชั่วชีวิต ของ คูรัก ชาว ปูเยย เปนไปได คอนขาง 

ลาํบาก เพราะ ผูคน ให ความ สาํคญักบั ฐานะ ทาง สงัคม และ ฐานะ ทาง เศรษฐกจิ มาก การ เลอืก คูแตงงาน ตอง ด ูฐานะ 

ให เหมาะ สมกัน พอแม จึง จะ ยอมรับ บางครั้ง การ เลือก คูแตงงาน ก็ ถูก จัดการ โดย พอแม มา ตั้งแต ลูก ยัง ไม เกิด เลย 

ก็ มี หญิง เมื่อ แตงงาน แลว ไม นิยม ยาย ไป พํานัก บาน สามี บาง ทองที่ ถึงขั้น ถือเปน ธรรมเนียม เลย ก็ มี 

ชนกลุมนอยเผาปูอี 
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พิธี งานศพ ของ ชาว ปูเยย ใน ปจจุบัน ใช วิธี บรรจุ ใน โลงศพ แลว เชิญ หมอผี มา ทําพิธี เบิกทาง และ มี การ 

เชือด คอ วัว เพื่อ เซน ดวงวิญญาณ ชาว ปูเยย เรียก พิธี นี้ วา “  ตากา”  (打嘎Dǎɡā)  

ใน ชวง กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ชาว ปูเยย นับถือ ผี เทพยดา และ ผี บรรพบุรุษ 

 นอกจากนี้  มีบางสวน นับถือ ศาสนาคริสต นิกาย  คาทอลิค และ นับถือ พระเยซู 

เทศกาล สําคัญ ถือเอา ตาม เทศกาล ของ ชาว ฮั่น เชน ตรุษจีน เทศกาลบะ จาง เทศกาล ไหว พระจันทร 

นอกจากนี้ ยังมี เทศกาล ประจํา เผา เชน วันที่ แปด เดือน สี่  (四月八Sì yuè bā)  หรือ เรียกวา เทศกาล เทพเจา 

วัว เทศกาล นี้ ชาว ปูเยย จะ ทํา ขาวหลาม หรือ ขาวตม มัด ที่ ทํา ดวย ขาวเหนียว ไหว บรรพบุรุษ และ ให วัว กิน ยังมี อีก 

เทศกาล หนึ่ง ที่ ถือเปน เทศกาล ยิ่งใหญ และ สําคัญมาก ของ ชาว ปูเยย คือ เทศกาล วันที่ หก เดือน หก  (六月六Liù 

yuè liù)  เทศกาล นี้ ชาว ปูเยย เรียกวา เกิ้ง เจียง  (更将Gènɡjiānɡ)  เปน เทศกาล ไหว เทพ เจาที่ ถือเปน เทพ 

ผูสราง ชาว ปูเยย

ชนกลุมนอยเผาปูอี
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ชน กลุม นอย เผา เฉา เสี่ยน อาศัยอยู ใน พื้นที่ 3 มณฑล คือ เฮย หลง เจียง (黑龙江 Hēilónɡ jiānɡ)  

จี๋หลิน  (吉林Jílín)  และ เหลียวหนิง  (辽宁Liáonínɡ)  นอกจากนั้น กระจัด กระจาย อาศัยอยู บริเวณ เขต 

ปกครอง ตน เอง มอง เลีย ใน  (内蒙古Nèi Měnɡɡǔ)  ปกกิ่ง (北京Běijīnɡ)  เซี่ยงไฮ  (上海Shànɡhǎi)  

หางโจว  (杭州Hánɡzhōu)  กวางโจว (广州Guǎnɡzhōu)  เฉิงตู  (成都Chénɡdū)  จี่หนาน (济南

Jǐnán)  ซีอาน (西安Xī’ān) อู ฮั่น (武汉Wǔhàn)เปนตน ชาว เฉา เสี่ยน ที่ อาศัยอยู บริเวณ เขต ปกครอง ตน 

เอง เฉา เสี่ยน มณฑล จี๋หลิน พูด และ ใช ตัวหนังสือ ภาษา เฉา เสี่ยน สวน กลุม ที่อาศัย กระจัด กระจาย ตาม เมือง อื่นๆ 

ใช ภาษา และ อักษร จีน เปนหลัก จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา 

เฉา เสี่ยน มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 1,923,842 คน ชาว เฉา เสี่ยน เดิมที ตั้ง ถิ่นฐาน อยู ที่เกาะ เกาหลี อพยพ เขาสู 

ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ของ ประเทศ จีน เมื่อ 300 ปกอน 

ชน กลุม นอย เผา เฉา เสี่ยน ที่ อาศัยอยู ในประเทศ จีน มี บรรพบุรุษ เปน ชาว เฉา เสี่ยน ที่ อพยพ มาจาก 

คาบสมุทร เกาหลี เขามา ตั้ง ถิ่นฐาน อยู ใน บริเวณ สาม มณฑล ทาง ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ของ ประเทศ จีน และ 

พัฒนา เปน ชน เผา ที่ ถือเปน ชน กลุม นอย กลุม หนึ่ง ของ จีน จาก การ สํารวจ ใน ป 1982 พบ วา ชาว เฉา เสี่ยน ที่ตั้ง 

ถิ่นฐาน ใน จีน เหลานี้ เปน กลุมชน ที่ มี บรรพบุรุษ ที่ อพยพ เขามา ตั้งแต ปลาย ราชวงศ ห มิง ตอ กับ ตน ราชวงศ ชิง เชน 

ชาว เฉา เสี่ยน ที่ เหลียวหนิง อพยพ เขามา เมื่อ 300 ป ที่แลว นับตั้งแต ศตวรรษ ที่ 19 เปนตนมา เกิด ความ ความ 

แรนแคน และ การ กดขี่ ทารุณ ทาง สังคม แบบ ศักดินา ใน คาบสมุทร เกาหลี ชาว เฉา เสี่ยน จึง อพยพ มา เขาสู พื้นที่ ของ 

ประเทศ จีน นับเปน บรรพบุรุษ สวนใหญ ของ ชาว เฉา เสี่ยน ใน ปจจุบัน โดยเฉพาะ อยางยิ่ง ใน ป 1869 ตอนเหนือ 

ของ เกาหลี ประสบภัย อยาง หนัก จึง อพยพ เขาสู ประเทศ จีน อาศัยอยู รวมกับ ชาว ฮั่น และ ชาว ห มาน ที่ เปน เจาของ 

พื้น ที่อยู กอน แลว แต จํานวน คน ที่ อพยพ มา ไมมาก เทาใด นัก อีกทั้ง ไมได มา ตั้ง ถิ่นฐาน แนนอน ยังคง โยกยาย ไป 

มา ระหวาง จีน กับ เกาหลี จนถึง ยุค ที่ญี่ปุน รุกราน ชาว เฉา เสี่ยน จึง ได อพยพ เขาสู จีน เปน จํานวน มาก เพื่อ แสวงหา 

ชีวิต ใหม แม จะ ถูก รัฐบาล ของ ราชวงศ ชิง กีดกัน และ สกัดกั้น เพียงใด ก็ตาม โดย อพยพ เขามา ตั้ง ถิ่นฐาน อยู บริเวณ 

ชายแดน ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ของ จีน ใน ป 1870 มี ชาว เฉา เสี่ยน อพยพ มา ตั้ง ถิ่นฐาน บานเรือน มาก ถึง 28 

หมูบาน ใน สมัย ราชวงศ ชิง มี ประชากร ชาว เฉา เสี่ยน ทั้งสิ้น กวา 1 หมื่น คน จน ใน ป 1883 ประชากร ชาว เฉา เสี่ยน 

อพยพ เขามา ใหม รวมกับ ที่ มี อยู เดิม เพิ่มขึ้น เปน สาม หมี่น เจ็ด พัน คน นอกจากนี้ ทาง ฝง แมนํ้า  อูซู หลี่  (乌苏里江

Wūsūlǐ jiānɡ) ก็ มี ชาว เฉา เสี่ยน อพยพ เขามา ตั้ง ถิ่นฐาน อีก เปน จํานวน มาก 

ใน ศตวรรษ ที่ 19 ชวง ป 50 – 60 ราชสํานัก ชิง มี นโยบาย ปดกั้น การ อพยพ เขามา ของ ชาว เฉา เสี่ยน 

ตอมา เปลี่ยน นโยบาย เปนการ บุกเบิก ที่ รกราง วางเปลา โดย ใน ป 1881 มี การ กอตั้ง กอง บัญชาการ บุกเบิก พื้นที่ 

ขึ้น ที่ เมือง จี๋หลิน และ ได เริ่ม บุกเบิก พื้นที่ ใน บริเวณฮุย ชุน  (珲春Huī chūn)    เหยียนจี๋  (延吉Yánjí)  และ  

ชนกลุมนอยเผาเฉาเสี่ยน 
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ตงโกว  (东沟Dōnɡɡōu)  เปนตน โดย จัดให ประชาชน สามารถ เขาไป ตั้ง ถิ่นฐาน อาศัย ได ใน พื้นที่ ที่ บุกเบิก ใหม 

นี้ ตอมา ไมนาน ใน ป 1885 รัฐบาล ของ ราชวงศ ชิง ได จัดให บริเวณ ฝง เหนือ ของ แมนํ้า ถูเห มิน ยาว ถึง 700 ลี้ 

กวาง 50 ลี้ เปนที่ เฉพาะ สําหรับ ให ชาว เฉา เสี่ยน อพยพ เขาไป อยู ดวย เหตุนี้ เอง ชาว เฉา เสี่ยน จึง อพยพ เขามา ตั้ง 

ถิ่นฐาน อยู ในประเทศ จีน อีก เปน จํานวน มาก จนถึง ป 1910 ญี่ปุน ครอบครอง คาบสมุทร เกาหลี และ กดขี่ ทารุณ 

ชาว เฉา เสียน เปน เหตุ ให ชาว เฉา เสี่ยน อพยพ หลบ หนีจาก การ ควบคุม ของ ญี่ปุน เขา มาสู บริเวณ ตะวันออก เฉียง 

เหนือ ของ จีน อี กระลอก ใหญ

บริเวณ ที่ ชาว เฉา เสี่ยน ตั้ง ถิ่นฐาน อยู นับเปน บริเวณ ที่ มี ความ อุดมสมบูรณ และ เปน บริเวณ ปาไม ที่ 

สมบูรณ แหง หนึ่ง ของ ประเทศ จีน ใน ระยะแรกๆ ที่ ชาว เฉา เสี่ยน อพยพ เขา มายัง ไมมี ความ เจริญ ใดๆ อาหาร

การกิน สวนใหญ อาศัย ของ ปา ประทัง ชีวิต บานเรือน ก็ สราง อยาง งายๆ ดวย ไม และ หญา ที่ มี อยู ตาม ปา ธรรมชาติ 

ทุกอยาง กอ ราง สราง เมืองขึ้น ดวย กําลัง ตน เอง ไมมี สัตวเลี้ยง ชวย ทุนแรง จนถึง ป 1881 ชาว เฉา เสี่ยน หักราง 

ถางพง ถิน่ที ่อยูอาศยั ขยาย ขอบเขต กวาง ถงึ 5,300 เฮก  เตอร เมือ่ ม ีชาว เฉา เสีย่น อพยพ เขามา อยู มากขึน้ กไ็ด ขยาย 

ขอบเขต จบัจอง พืน้ที ่วางเปลา ออกไป อกี เปน 12,000 เฮก  เตอร เมือ่ ตัง้ ถิน่ฐาน เปน หลกัแหลง มัน่คง แลว ชาว เฉา เสีย่น 

ได เริ่ม ประกอบ สัมมา อาชีพ เดิม คือ การ ทํานา และ ปาไม ตั้งแต ศตวรรษ ที่ 19 เปนตนมา ชาว เฉา เสี่ยน ที่ อําเภอ

ทงฮ วา  (通化Tōnɡhuà)  มณฑล จี๋หลิน เริ่ม ทํานา ปลูกขาว ได สําเร็จ และ ได ขยาย พื้นที่ ปลูกขาว ไป ยัง เมือง ตางๆ 

อกีหลาย ที ่เชน หลนิ เจยีง(临江Línjiānɡ )  ห  วยเห รนิ  (怀仁Huáirén)  ซิง่จงิ  (兴京Xìnɡjīnɡ)  หลิว่เหอ  

(柳河Liǔhé)    หาย หลง (海龙Hǎilónɡ)  เปนตน ตอมา ใน ป 1906 มี การ เปด คลอง ระบาย นํ้า ระหวาง ชุมชน 

เฉา เสีย่น ผาน หมูบาน หยง  จือ้ (勇智 Yǒnɡzhì)  อาํเภอ หลง (龙Lónɡ)  ซึง่ เปน บรเิวณ ปลกู ขาวของ ชาว เฉา เสีย่น

ทํา ใหผล ผลิต ขาวของ ชาว เฉา เสี่ยน เพิ่ม ปริมาณ ขึ้น อยาง ฉับไว กลาย เปน บริเวณ ปลูกขาว ที่ สําคัญ ของ ประเทศ จีน 

แหง หนึ่ง ขาว ที่ ปลูก โดย ชาว เฉา เสี่ยน มี คุณคา ทาง โภชนาการ สูง สง ขาย ทั่วประเทศ และ ทั่วโลก สราง เศรษฐกิจ ที่ 

รุงเรือง มาก ให กับ ชาว เฉา เสี่ยน ชาว เฉา เสี่ยน ยกฐานะ ขึ้น มา เปน เจาของ ที่ดิน และ ผูจาง แรงงาน ถึง ศตวรรษ ที่ 20 

สภาพสังคม ชาว เฉา เสี่ยน จัด อยู ใน ระบบ ศักดินา เจาของ ที่ดิน มี กรรมสิทธิ์ ใน ที่ดิน เปนของ ตน เอง ชน เผา อื่น หรือ 

ชาว เฉา เสี่ยน ที่ ยาก จนกวา ตอง เชา ที่ดิน ทํา กิน 

ใน ป 1952 รัฐบาล จีน ได กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง เฉา เสี่ยน ขึ้น ที่ เมือง  เหยียน เปยน มณฑล จี๋หลิน 

(吉林省延边朝鲜族自治州Jílínshěnɡ Yánbiān Cháoxiǎn Zú zìzhìzhōu)  และ ใน ป 1958 

กอตั้ง อําเภอ ปกครอง ตน เอง เฉา เสี่ยน ขึ้น ที่ อําเภอฉาง ปาย มณฑล จี๋หลิน  (吉林省长白朝鲜族自治县

Jílínshěnɡ Chánɡbái Cháoxiǎn Zú zìzhìxiàn)  ชาว เฉา เสีย่น ทีต่ัง้ ถิน่ฐาน กระจดั กระจาย อยู บรเิวณ 

ตางๆ ก็ เริ่ม กอตั้ง หมูบาน ชาว เฉา เสี่ยน ขึ้น

ชนกลุมนอยเผาเฉาเสี่ยน  
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เพือ่ พฒันา ความ เจรญิ และ ใช ประโยชน จาก ทรพัยากร ธรรมชาต ิใน บรเิวณ ที ่ชาว เฉา เสีย่น ตัง้ ถิน่ฐาน อยู 

รัฐบาล ได กอตั้ง และ สราง ความ เจริญ ตางๆ สู เขต ปกครอง ตน เอง เฉา เสี่ยน ไมวา จะ เปน อุตสาหกรรม การ เกษตร 

การ คมนาคม ขนสง การ ไปรษณีย โทรเลข เปนตน โดยเฉพาะ ใน เขต ปกครอง ตน เอง เมือง  เหยียน เปยน ได กอตั้ง 

อุตสาหกรรม ตางๆ ขึ้น มากมาย เชน อุตสาหกรรม เหล็ก ถานหิน ไฟฟา เครื่อง จักรกล โลหะ ตางๆ การ ทอผา ยาง 

ปุยเคมี การ พิมพ อาหาร กระเบื้อง ยา เปนตน กลาย เปน พื้นที่ ผลิต สินคา ที่ สําคัญ ของ ประเทศ แหง หนึ่ง กิจการ 

ทาง การ เกษตร ประมง เลี้ยง สัตว ปาไม เจริญ เติบ โตขึ้น อยาง รวดเร็ว การ ผลิต ยาสูบ เปน อีก อุตสาหกรรม หนึ่ง ที่ 

สราง รายได ให กบั ชาว เฉา เสีย่น อยาง มหาศาล ม ีการ เปด เสน ทางรถไฟ สู จีห๋ลนิฉาง ปาย เพือ่ ลาํเลยีง สนิคา นาํ ความ 

เจริญ ทาง เศรษฐกิจ และ ความ เปน อยูที่ ดี สู ชาว เฉา เสี่ยน มา โดย ตลอด

ดวย ประวตั ิศาสตร ความ เปนมา อนั ยาวนาน ทัง้ กอน ทีจ่ะ อพยพ มา และ หลงั อพยพ มา ชาว เฉา เสีย่น สราง 

ประเพณ ีวฒันธรรม อนั งดงาม สบืทอด ตอกนั มา ชาว เฉา เสีย่น เปน คน รกั สนกุ ม ีความ สขุ กบั การ รองเพลง เตนราํ ใน 

เทศกาล ที ่ม ีอยู มากมาย ชาว เฉา เสีย่น จะ ใช เพลง เปน สือ่ ถาย ทอดอารมณ ความรูสกึ ของ ตน เมือ่ ครอบครวั ม ีงาน หรอื 

ม ีเรือ่ง ยนิด ีก ็จะ ใช เพลง เปน สือ่ ขบั ขาน กงัวาน แสดงออก ถงึ ความ สขุ จงึ มกั พบ ชาว เฉา เสีย่น เปด มหกรรม ดนตร ีใน 

ครอบครัว อยู เปนนิจ การ ดีด พิณ รองเพลง รําพัด เตน กลองยาว ระบํา เกษตร ลวน เปน ศิลปะ การ รอง รํา อัน เปนที่ 

ชืน่ชอบ ของ ชาว เฉา เสีย่น การ รายราํ ของ ชาว เฉา เสีย่น เชน ระบาํ หงส  เหริ ระบาํ กิง่ หลวิ จบู ธารา ก ็เปนที ่เลือ่งลอื ถงึ 

ความ งดงาม ออนชอย หา ใด เปรยีบ ทวงทาํนอง เพลง ของ ชาว เฉา เสีย่น แสดงออก ถงึ ความ องอาจ แต สภุาพ นุมนวล 

เขมแข็ง แต งดงาม สูงสง เพลง รอง ประสาน เสียง ของ ชาว เฉา เสี่ยน เชน เพลง ชื่อ ฉาง ปา  ยจือเกอ 《长白之歌》

Chánɡbái zhī ɡē “ บทเพลง แหงฉาง ปาย” เพลง ชื่อ กุย หน  วี่จือเกอ《闺女之歌》Guīnǚ zhī ɡē 

“บทเพลง ธิดา งาม” มีชื่อ ระบือ ลือเลื่อง ถึง ความ ไพเราะ เพลง ยอดนิยม อยาง เพลง อา ห ลี ห ลาง 《阿里朗》

Ālǐlǎnɡ “อารี ดัง” ก็ เปน เพลง ของ ชาว เฉา เสี่ยน อีก เพลง หนึ่ง ที่ เปนที่ รูจัก อยาง กวางขวาง

ชาว เฉา เสี่ยน ให ความ สําคัญกับ การ ศึกษา มาก ตั้งแต ศตวรรษ ที่ 20 เปนตนมา ได กอตั้ง โรงเรียน 

มากมาย ชาว เฉา เสี่ยน มี คติ วา “แม จะ ตอง แทะ เปลือกไม กิน ก็ ตอง ให บุตรหลาน ได ศึกษา วิชาความรู” ชาว

 เฉา เสีย่น รวมมอื ลงแรง ลงขนั กนั สราง โรงเรยีน ประถม และ มธัยม ขึน้ ดวย ตน เอง โดย ใน ป 1949 ได สราง มหาวทิยาลยั

 ชน กลุม นอย ขึน้ นบัเปน มหาวทิยาลยั ชน กลุม นอย แหง แรก ของ ประเทศ จนี ปจจบุนั คอื มหาวทิยาลยั  เหยยีน เปยน  

(延边大学Yánbiān Dàxué)  จากนั้น มา ได กอตั้ง มหาวิทยาลัย ขึ้น อีก มากมาย เชน มหาวิทยาลัย การ แพทย 

และ สาธารณสขุ  เหยยีน เปยน  (延边医学院Yánbiān Yīxuéyuàn)  วทิยาลยั เกษตรศาสตร  เหยยีน เปยน (延

边农学院Yánbiān Nónɡxuéyuàn)  โรงเรยีน ศลิปกรรม  เหยยีน เปยน (延边艺术学校Yánbiān Yìshù 

Xuéxiào)  โรงเรียน การ ศึกษา  เหยียน เปยน  (延边教育学校Yánbiān Jiàoyù Xué xiào)  สถาบัน 

ชนกลุมนอยเผาเฉาเสี่ยน 
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การ ศึกษา ที่ กอตั้ง โดย ชาว เฉา เสี่ยน เพิ่ม มากขึ้น กวา 1,000 แหง จาก การ ให ความ สําคัญ ดาน การ ศึกษา และ การ 

กอตัง้สถาบนั การ ศกึษา ขึน้ มากมาย นี ้เอง ทาํให อนชุน เฉา เสีย่น รุนหลงั ลวน เตม็เปยม ดวย ปญญา เปนกาํลงั สาํคญั 

ใน การ รวมมือกัน พัฒนา ความ เจริญ ให กับ ชน เผา และ ประเทศชาติ สืบมา

ดาน วัฒนธรรม ของ ชาว เฉา เสี่ยน มี ขนบ ธรรมเนียม อัน ดีงาม ชาย หญิง มี สามีภรรยา คน เดียว ชาว 

เฉา เสี่ยน ไม แตงงาน กับ ญาติ ใกล ชิด ญาติ สาย ตระกูล เดียวกัน และ คน แซ เดียวกัน เพศชาย ออก ทํางาน นอกบาน 

เพศหญงิ ดแูล ความ เปนอยู ใน บาน ถอืเปน ขนบ ธรรมเนยีม ที ่ชาว เฉา เสีย่น ยดึถอื ปฏบิตั ิชาว เฉา เสีย่น ให ความ สาํคญั

กับ การ เคารพ ผู ใหญมาก และ เหยียดหยาม คน ที่ ไม ยึดถือ ความ กตัญู รูคุณ คน การ สืบทอด สาย ตระกูล สืบทอด 

โดย เพศชาย โดย ที่ ลูกชาย คน โต มี หนาที่ สืบทอด และ เลี้ยงดู พอแม เมื่อ พอแม เสียชีวิต พิธีศพ ของ ชาว เฉา เสี่ยน 

ใช วิธี ฝง แต บาง กลุม ที่อาศัย กระจัด กระจาย ตาม พื้นที่ ตางๆ ใช วิธี เผา ก็ มี

การ แตงกาย ประจํา เผา ของ ชาว เฉา เสี่ยน สะอาด และ สูงสง สตรี ชาว เฉา เสี่ยน สวมเสื้อ ที่ ลําตัว สั้น แต 

แขน ยาว สวม กระโปรง บาน ยาว เรียก ชุด นี้ วา เจอ เกาลี่  (则高利Zé Gāolì)  หรือ ชี่ หมา  (契玛Qìmǎ)  

การ แตงกาย บุรุษ สวมเสื้อ ลําตัว ยาว คลุม ขา สวม เสื้อกั๊ก สั้น ทับ อีก ชั้น แต ชีวิต ประจําวัน ใน ปจจุบัน ชาว เฉา เสี่ยน 

สวมเสื้อผา แบบ ตะวันตก จะ สวม ชุด ประจํา เผา เมื่อ มี งานพิธี หรือ มี เทศกาล สําคัญๆ เทานั้น 

อาหารการกิน ของ ชาว เฉา เสี่ยน สวนใหญ คือ ขาว และ ผักดอง กิมจิ  (京渍jīnɡzì)  อาหารประจํา 

คือ บะหมี่ เย็น ตม เตาเจี้ยว เนื้อ สุนัข แต ดวย ความ ที่อยู ใน พื้นที่ ของ ชาว ฮั่น มา นาน อาหารการกิน ชาว เฉา เสี่ยน 

ก็ ไดรับ อิทธิพล อาหาร ของ ชาว ฮั่น ไป ไมนอย

ชาว เฉา เสี่ยน กอตั้ง บานเรือน อยู ตาม ที่ราบ เชิงเขา โดย สราง ให หันหนา ไป ทาง ทิศตะวันออก เฉียง ใต 

ทิศใต หรือ ทิศตะวันตก เฉียง ใต วัสดุ ที่ สรางบาน มี สอง ลักษณะ คือ บานอิฐ และ กระเบื้อง และ บาน ที่ สรางดวย ไม 

แลว ใช หญา มุงหลังคา กําแพง บาน ทา ดวย สีขาว ภายใน บาน มี หอง หลาย หอง แบง เปน หองนอน หองรับแขก หอง

อาหาร และ หอง เกบ็ ของ ชาว เฉา เสีย่น นยิม ถอด รองเทา กอน เขา บาน และ นัง่ บน เสือ่ ชาว เฉา เสีย่น รกั ความ สะอาด 

มาก ขาวของ เครื่องใช ภายใน บาน จะ เก็บกวาด เช็ดถู และ จัด ไว อยาง เปน ระเบียบ เรียบรอย

เทศกาล สําคัญ ของ ชาว เฉา เสี่ยน คลาย กับ ชาว ฮั่น คือ มี เทศกาล ตรุษจีน  เชงเมง ไหวบะ จาง ไหว 

พระจันทร เทศกาล เชงเมง จะ ไป ไหว สุสาน บรรพบุรุษ เทศกาล ไหว พระจันทร ก็ มี การ เซนไหว บวงสรวง เพื่อ รําลึก

ถึง เพื่อนเกา นอกจากนี้ ยังมี เทศกาล ประจํา ครอบครัว ที่ สําคัญ ไดแก เทศกาล ฉลอง เด็ก เกิด ครบ หนึ่ง ป เทศกาล 

ฉลอง อาย ุครบ หก สบิ ป เทศกาล ฉลอง ครบ รอบ แตงงาน หก สบิ ป สาํหรบั การ เฉลมิฉลอง นัน้ ชาวบาน ใกลเคยีง และ 

เพื่อนสนิท มิตรสหาย จะ มา รวม อวยพร เพื่อ เลี้ยงฉลอง อยาง ครึกครื้น 

ชนกลุมนอยเผาเฉาเสี่ยน  



中
国
少
数
民
族
丛
书

中
国

40

การ นับ ถอืศาสนา ของ ชาว เฉา เสี่ยน ไมคอย เดนชดั นัก มี บางสวน นับถอื ศาสนาพทุธ บาง ก็ นับถอื คริสต 

ในกลุม ที่ นับถือ ศาสนาพุทธ จะ มี พิธี และ เทศกาล ที่ เกี่ยวของ กับ ศาสนา ใน ระยะหลัง นี้ เนื่องจาก ไดรับ อิทธิพล จาก 

ชาว เฉา เสี่ยน ในประเทศ เกาหลี ซึ่ง ถือเปน ประเทศ บรรพบุรุษ ของ ชาว เฉา เสี่ยน ชาว เฉา เสี่ยน ในประเทศ จีน เริ่ม 

นับถือ ศาสนาคริสต ตาม ประเทศ แม มากขึ้น

 

ชนกลุมนอยเผาเฉาเสี่ยน 
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ชน กลุม นอย เผา ตาโวร อาศัยอยู บริเวณ เขต ปกครอง ตน เอง ที่ ชื่อ Morin Dawa Daur ใน มองโกเลียใน 

(内蒙古Nèi Měnɡɡǔ) กลุม ปกครอง ตน เอง เออ เวินเคอ (鄂温克 Èwēnkè) กลุม ปกครอง ตน เอง กลุมปู เทอ ฮา

(布特哈Bùtèhā) กลุม ปกครอง ตน เอง กลุม อาหรง(阿荣 Ārónɡ)  และ บริเวณ เมือง ฉีฉี ฮาร(齐齐哈尔

Qíqíhā’ěr) เมือง เมย ลีส(梅里斯Méilǐsī) เมือง ฟู ลาร จี(富拉尔基Fùlā’ěrjī) ตําบล หลง เจียง 

(龙江Lónɡjiānɡ)  ตําบล ฟู ยวี่  (富裕 Fùyù)  ตําบล เนิ่น เจียง  (嫩江 Nènjiānɡ)  ตําบล อายฮุย 

(爱辉Àihuī)  ของ มณฑล เฮย หลง เจียง  (黑龙江 Hēilónɡjiānɡ)  นอกจากนี้ ยังมี สวนนอย กระจัด กระจาย 

อาศัยอยู ใน ตําบล ถาเฉิง  (塔城 Tǎchénɡ)  ของ เมือง ซิน เจียง  (新疆Xīnjiānɡ)  

จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา ตาโวร มี จํานวน ประชากร 

ทัง้สิน้ 132,394 คน ภาษา ที ่ใช คอื ภาษา ตาโวร จดั อยู ใน ตระกลู ภาษา อลัไต สาขา มองโกล ไมม ีภาษา อกัษร เปนของ 

ตน เอง ใช อักษร ภาษาจีน มี บาง กลุม ใช ภาษา ห มาน  (满文Mǎn wén)  ภาษา มองโกล (蒙古文Měnɡɡǔ wén)  

และ ภาษา คาซัค  (哈萨克文Hāsàkè wén, Kazak)  

การ กาํหนด ถิน่ที ่อยูอาศยั ของ ชาว ตาโวร ขางตน เริม่ เปน รปู เปน ราง เมือ่ กลาง ศตวรรษ ที ่17 แต กอนหนา 

นั้น ถิ่นฐาน ของ ชาว ตาโวร มี บริเวณ กวาง มาก ทาง ใต จรด แมนํ้าฉี หลี่  (奇里江Qílǐ jiānɡ ปจจุบัน คือ พื้นที่ 

ของ ประเทศ รัสเซีย)  ทิศตะวันออก จรด แมนํ้า ห นิว ห มาน (牛满江Niúmǎn jiānɡ ปจจุบัน คือ แมนํ้า โบลิเวีย 

ของ รัสเซีย)  ทิศตะวันตก จรด แมนํ้า เลอคา (勒喀河Lèkā hé) ใน มณฑล เฮย หลง เจียง ของ จีน ผล จาก การ ลา 

อาณานิคม และ รุกราน ฆา ลาง เผาพันธุ อยาง โหดเหี้ยม ทารุณ ของ รัสเซีย ใน ชวง กลาง ศตวรรษ ที่ 17 ชน ใน แถบ ดัง

กลาว ซึ่ง ประกอบดวย ชาว ตาโวร ชาว เออ เวินเคอ และ ชาว เออ หลุน ชุน ถูก รุกราน จน ตอง อพยพ หลบหนี ถอย

รน ลงใต มา อาศัยอยู ใน บริเวณ แถบ ลุมนํ้า เฮย หลง เจียง ชาว ตาโวร รุน แรก ได อพยพ เขามา อยูที่ แถบ ลุม แมนํ้า เนิ่น  

(嫩江 Nènjiānɡ)  ตอมา ราชวงศ ชิง แตงตั้ง ให ชาว ตาโวร ไป เปน กองกําลัง ประจํา การณ อยูที่ หัวเมือง ทาง ตะวัน

ออก เฉียง เหนือ และ ตะวันตก เฉียง เหนือ จึง ได อพยพ ชาว ตาโวร สวนหนึ่ง ไป อยูที่ฮู หลุน เปย เออร  (呼伦贝尔

Hūlúnbèi’ěr, Hulun Buir)  อายฮุย (爱辉Ài’huī)  และ เมือง ถาเฉิง  (塔城 Tǎchénɡ)  ของ มณฑล 

ซิน เจียง

ตน กาํเนดิ ของ ชาว ตาโวร ยงั ไมม ีหลกัฐาน ใด ยนืยนั และ สรปุ แนชดั แต ม ีสอง ประเดน็ ที ่นกั ประวตั ิศาสตร 

มี ความ เห็นวา นา เชื่อถือ คือ หนึ่ง เปน ชาว พื้นเมือง ที่อยู ติด แผนดิน มา ตั้งแต อดีตกาล และ สอง คือ การ อพยพ ยาย 

ถิน่ฐาน เพือ่ การ คา ขอคดิ ทีห่นึง่ ใหความเหน็ วา ชาว ตาโวร ม ีถิน่ฐาน อยู ตดิ แผนดนิ ใน บรเิวณ ลุม แมนํา้ เฮย หลง เจยีง 

(黑龙江Hēilónɡ jiānɡ)  ไป จน จรด ลุม แมนํ้าฉี หลี่  (奇里江Qílǐ jiānɡ)  โดย มี หลักฐาน วา ถิ่น ที่อยู 

ของ ชาว ตาโวร เปน หัวเมือง หนึ่ง ใน สมัย ราชวงศสุย และ ถัง และ มี การ สง เครื่อง บรรณาการ ให กับ ทาง การ ใน ฐานะ 

ชนกลุมนอยเผาตาโวร 
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หัวเมือง ใน ปกครอง ถึง สมัย ราชวงศ เหลียว จิน หยวน ได รวบรวม หัวเมือง เหลานี้ มา ไว ใน การ ปกครอง ใน สมัย 

ราช วงศ ห มิง มี การ ขุด คลอง ทัวมู (托木河Tuōmù hé)  คลองปู หลู ตาน (卜鲁丹河Bǔlǔdān hé)  ซึ่ง เปน 

บริเวณ ที่อยู เกาแก ของ ชาว ตาโวร ดังนั้น จึง ตีความ ได วา ชาว ตาโวร มี อารยธรรม ใน ดินแดน แถบ เฮย หลง เจียง นี้

มา กอน กอน ที่จะ มี การ อพยพ ของ คาราวาน คาขาย เสีย อีก นอกจากนี้ ยังมี อีก กระแส หนึ่ง ที่ เชื่อ วา ชาว ตาโวร เปน 

ชน ที่อยู ติด ดินแดน เดิม มา แต อดีตกาล ซึ่ง เชื่อตาม ตํานาน การ เกิด ของ ชนชาติ ตาโวร ที่ ชื่อ เฮ ยสุ ยกวอ  (黑水国

Hēishuǐ ɡuó)  “ประเทศ เฮ ยสุย” โดย เชื่อ วา ผู คนใน ชุมชน เฮ ยสุ ยกวอ นี้ มี ความ สัมพันธ ใกล ชิดกับ ราชวงศสุย 

และ ถัง มา ชานาน 

สวน กระแส ที่ เชื่อ วา ชาว ตาโวร อพยพ เขา มาพรอมกับ คาราวาน คาขาย เพราะ พิจารณา จาก หลักฐาน 

ทาง ภาษา แลว พบ วา ภาษา และ วฒันธรรม ของ ชาว ตาโวร ม ีความ ใกล ชดิ ลกึซึง้ และ เปนหนึง่ ใน แขนง ภาษา ของ ชาว

ชี่ ตาน  (契丹人Qìdān rén)  ซึ่ง เปน ขบวน คาราวาน คาขาย ที่ เขา มาสู ประเทศ จีน ใน สมัย ราชวงศ เหลียว เชื่อ 

วา ใน ยคุ ที ่ราชวงศ เหลยีว ลมสลาย ราชวงศจนิ ขึน้ ปกครอง นัน้ ชาวชี ่ตาน อพยพ เขามา อยู ใน บรเิวณ ทาง ตอนเหนอื 

ของ แมนํ้า เฮย หลง  (黑龙江Hēilónɡjiānɡ)  และ พัฒนา มา เปน ชาว ตาโวร ใน ปจจุบัน 

หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ดวย ความ สมัครใจ ของ ชน เผา ใช ชื่อ เรียก ตัวเอง อยาง เปน

ทางการ วา  ตาโวร  (达斡尔Dáwò’ěr)  ซึง่ หมายถงึ “พระ ราช วงัฉา งกง”  (长宫Chánɡɡōnɡ)  หรอื “บรเิวณ 

ตําหนักฉาง” เพื่อ รําลึกถึง ชาวชี่ ตาน ที่ รวม กอตั้ง ประเทศ เหลียว  (辽国Liáo ɡuó)  และ ประเทศฉาง (长国

Chánɡ ɡuó)  คํา เรียกชื่อ ชน เผา นี้ เขียน ได สอง แบบ คือ达斡尔หรือ 达古尔 (Dáwò’ěr,Dáɡǔ’ěr)  อาน 

วา  ตาโว เออร หรือ  ตากู เออร 

สภาพ เศรษฐกิจ และ สังคม ของ ชาว ตาโวร เริ่ม ตั้ง แตกอน ศตวรรษ ที่ 17 คือ ชวง ที่ ชาว ตาโวร รวบรวม 

พลเมอืง กอตัง้ บานเรอืน และ ชมุชน ใน บรเิวณ ตอนเหนอื ชายฝง แมนํา้ เฮย หลง เปน กลุมชน ที ่ม ีความ เจรญิ มาก ทีส่ดุ 

ใน บรรดา ชน เผา ที ่อาศยัอยู ใน บรเิวณ เดยีวกนั ใน ขณะนัน้ ชาว ตาโวร กระจาย ความ เจรญิ ลง ไป ทาง ใต จบัจอง ทีด่นิ 

ตลอด ชายฝง แมนํ้า เนิ่น  (嫩江Nèn jiānɡ)  นับเปน กลุมชน ที่ บุกเบิก พื้นที่ ใน บริเวณ ชายแดน ภาค ตะวันออก 

เฉียง เหนือ ของ จีน เปน รุน แรก โดย เริ่ม ทําการ เพาะปลูก พืชไร เศรษฐกิจ จําพวก ธัญพืช เชน ขาว โอต ขาว บารเล 

ขาวสาลี ขาวโพด ถั่ว ตางๆ และ ใน ครัวเรือน ปลูก พืชผัก กิน เอง จําพวก ผักกาด ขาว หัวผักกาด และ แตง ชนิด ตางๆ 

นอกจากนี้ ยังเปน กลุมชน ที่ ปลูก ใบยาสูบ “หวง เยียน”  (黄烟Huánɡyān)  ที่ เลื่องชื่อ อีกดวย

ชนกลุมนอยเผาตาโวร   
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 รูป  1 5   

 ใน ป  ค. ศ.   1 9 1 4   มี การ รังวัด ที่ดิน ให เปนระบบ  ประชาชน ชาว ตาโวร เริ่ม อพยพ โยกยาย ไป อยู ที่อื่น  

เพราะ เกิด ปญหา ที่ดิน ทํา กิน  เนื่องจาก ชาว ฮั่น จํานวน มาก ยาย เขามา รุกราน ที่ดิน ทํา กิน เดิม ของ ชาว ตาโวร  แต ใน

ทาง กลับ กัน  การ เขามา ของ ชาว ฮั่น ทํา ให ความ ตองการ ของ สินคา เพิ่ม มากขึ้น  กลับ นํา ความ เจริญ กาวหนา มาสู 

ชาว ต าโว ร   อย าง รวดเร็ว  อาชีพ ล า สัตว นํ้า ถือเป น อาชีพ ที่  เป น มรดกตกทอด สืบต อ กัน มา ก็ ช วย 

สราง รายได ให ชาว ตาโวร ได เปน อยาง ดี  นอกจากนี้ การ ผลิต ขนสัตว เชน  ขน มิ้ง  หมาปา  แมวปา  หนู

ตะเภา  และ ยา จีน ที่ ได จาก เขากวาง และ ชะมด  ที่ สง ขาย ทั่วประเทศ ลวน มาจาก ชุมชน ชาว ตาโวร ทั้งสิ้น 

ชนกลุมนอยเผาตาโวร 
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 โดยเฉพาะ  “ จื่อ เตียว”    ( 紫 貂 z ǐ d i ā o )  1   ซึ่ง เปน สัตว ลํ้า คา และ หา ยาก  ที่ สง ออกขาย ทั้ง ใน และ ตางประเทศ ก็ 

มาจาก ชาว ตาโวร เชน กัน  

 ใน สมัย ราชวงศ ชิง  พัฒนาการ ดาน การ เกษตร และ เลี้ยง สัตว ของ ชาว ตาโวร เจริญ รุงเรือง มาก  ไมวา จะ 

เปนการ ผลติ เครือ่งมอื ดกัจบั สตัวนํา้  เริม่ รูจกั การสาน ตาขาย ดกัจบั สตัวนํา้  การ จบั สตัวปา มา เลีย้ง เปน สตัวเลีย้ง ไว 

เปน อาหาร  โดยเฉพาะ ชาว ตาโวร ทีอ่าศยั อยู ที่ เมอืงฮู หลนุ เปย เออร   ( 呼 伦 贝 尔 H ū l ún b èi ’ ě r )    ทาํการ เลีย้ง 

สตัว เปน อาชพี หลกั นอกจากนี ้ชาว ตาโวร ยงัม ีความ สามารถ ทาํ เกวยีน เพือ่ ใช ใน การ จราจร และ สงสนิคา ไป ขาย ใน

ที ่ตางๆ ได อกีดวย แต จาก การ พฒันา อยาง รวดเรว็ นี ้เอง ฐานะ ทาง เศรษฐกจิ ของ ชาว ตาโวร ม ีความ เหลือ่ม ลํา้กนั สงู

มาก สภาพสังคม แบบ เจา กรรมสิทธิ์ ที่ดิน เกิดขึ้น อยาง รวดเร็ว และ ตอเนื่อง ชาวนา สวนใหญ ที่ ไมมี ที่ดิน ทํา กิน เปน

ของ ตวัเอง ประสบ ความ ยาก ลาํบากมาก ตอง ขาย แรงงาน เพือ่ การ ดาํรงชวีติ อยู ประกอบ กบั การ เริม่ เขาสู ยคุ สงคราม 

ชวีติ ของ ชาว ตาโวร ยิง่ ทว ีความ แรนแคน อยาง รนุแรง และ แสน สาหสั จนกระทัง่ ป ค.ศ. 1945 จนี ชนะสงคราม ญีปุ่น 

ชาว ตาโวร และ ชน กลุม อื่นๆ ก็ ไดรับ การ ปลดปลอย จาก ความ ยากลําบาก ในที่สุด 

ใน ป 1947 รัฐบาล ปฏิวัติ เกี่ยวกับ เรื่อง ที่ดิน ทํา กิน โดย จัดให ทุงหญา เลี้ยง สัตว เปน ที่สาธารณะ 

ประชาชน สามารถ เลีย้ง สตัว ได อยาง อสิระ ถงึ ป 1952 ยกฐานะ บรเิวณ ถิน่ ทีอ่ยู ของ ชาว ตาโวร เปน ตาํบล และ เปน 

เมอืง รวม 7 แหง เชน เมอืงโว ห นวิถู  (卧牛吐Wòniútǔ)  คอื บรเิวณ เมอืง ฉฉี ีฮาร  (齐齐哈尔市Qíqíhā’ěr 

shì)  ใน ปจจุบัน และ อําเภอ ถาเฉิง (塔城县Tǎchénɡ xiàn)  ใน มณฑล ซิน เจียง เปนตน ป 1958 กอตั้ง 

กลุม ธง ปกครอง ตน เอง โม ลี่ตา หวา เผา ตาโวร ขึ้น ที่ มองโกเลียใน  (莫力达瓦达斡尔族自治旗Mòlìdáwǎ 

Dáwò’ěr Zú zìzhìqí)  ดวย การ ม ีสทิธ ิปกครอง ตน เอง นี ้เอง ทาํให สภาพ เศรษฐกจิ สงัคม ของ ชาว ตาโวร เจรญิ 

รุดหนา อยาง รวดเร็ว ประชาชน ชาว ตาโวร มี ความ เปน อยูที่ ดีขึ้น อยาง เห็นไดชัด โดยเฉพาะ อยางยิ่ง นับตั้งแต ยุค 

กวอ ห มนิ ตัง่ เปนตนมา ชวีติ ของ ชาว ตาโวร เปลีย่นแปลง ไป ในทาง ที ่ดขีึน้ การ ประกอบ อาชพี ม ีการ พฒันา อยาง มาก 

ไมวา จะ เปนการ เกษตร การ ผลิต ไฟฟา การ ผลิต เครื่อง จักรกล ปุยเคมี นํ้ามัน และ อุตสาหกรรม ขนาดเล็ก ตางๆ 

โดยเฉพาะ อุตสาหกรรม อาหาร พัฒนา อยาง กาว กระโดด ใน ระยะ 40 ป มา นี้ การ ศึกษา และ การ สาธารณสุข ของ 

ชาว ตาโวร ก็ ไดรับ การ พัฒนาขึ้น มี การ สราง โรงเรียน มัธยม กวา หา สิบ โรงเรียน สราง โรงพยาบาล สถานพยาบาล 

กวา รอย แหง ประชาชน มี ความ สุข มีความรู และ มี สุขภาพ ดี ถวนหนา

1 ชื่อ เรียก สัตว ชนิด หนึ่ง มี ถิ่นกําเนิด ใน แมน จูเรีย รูปราง คลาย แมว จมูก แหลม หางยาว ขน ฟู สีดํา อม นํ้าตาล 

ชนกลุมนอยเผาตาโวร   
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อาชีพ หลัก ที่ สืบทอด ตอกัน มา ของ ชาว ตาโวร คือ การ เกษตร ดังนั้น วัฒนธรรม ของ ชาว ตาโวร จึง มี ความ 

เกีย่วพนั กบั การ เกษตร เปน สวนใหญ วฒันธรรม ของ ชาว ตาโวร เริม่ เปน รปู เปน ราง ขึน้ ใน ปลาย สมยั ราชวงศ ถงั โดย 

ไดรับ อิทธิพล จาก ชาว ฮั่น ประสม ประสานกับ วัฒนธรรม ของ ตน เอง ชาว ตาโวร เริ่ม สราง อารยธรรม ชน เผา และ ตั้ง 

ถิน่ฐาน เปน หลกัแหลง นบั จากนัน้ เปนตนมา การ กาํเนดิ อารยธรรม ของ ชาว ตาโวร แสดงใหเหน็ ใน คาํ เรยีกชือ่ สิง่ของ 

พืชผัก สัตวปา สัตวเลี้ยง ชื่อ ปลา ชื่อ ตนไม เปนตน จาก คํา บรรยาย รสชาติ อาหาร ที่ มี มากกวา เปรี้ยว หวาน เค็ม 

เผ็ด ขม แสดงใหเห็น วา อาหาร ของ ชาว ตาโวร มี ความ หลากหลาย มาก อารยธรรม ทาง ภาษา ของ ชาว ตาโวร ก็ มี 

วิวัฒนาการ เดนชัด ตั้งแต เมื่อ ครั้ง ที่ เปน ประเทศ เหลียว  (辽国Liáo ɡuó)  ชาวชี่ ตาน ซึ่ง เปน บรรพบุรุษ ของ 

ชาว ตาโวร ก็ เริ่มมี การ ประดิษฐ อักษร ขึ้น ใชแลว แต ไมได มี การ สืบทอด จึง สูญ หายไป ตอมา ดวย นิสัย รัก การ เรียน

รู ชาว ตาโวร พยายาม ศึกษา ภาษา ของ ชน กลุม ใหญ เชน ภาษา ห มาน  (满文Mǎn wén)  ภาษา ฮั่น (汉文Hàn 

wén)  ภาษา คาซัค  (哈萨克文Hāsàkè)  ภาษา อุยกูร  (维吾尔文Wéiwú’ěr wén)  เพื่อ สราง สติปญญา 

ใน อัน ที่จะ ดํารง เอกลักษณ วัฒนธรรม ของ เผาพันธุ มาตลอด เห็น ได จาก การ สราง สํานัก ศึกษา ภาษา ห มาน ขึ้น ใน 

สมัย ราชวงศ ชิง ปจจุบัน ชาว ตาโวร พยายาม รวบรวม ปราชญ ทาง ภาษา ของ ชน เผา สราง ภาษา เปนของ ตน เอง ขึ้น 

วัฒนธรรม ที่ เกี่ยวกับ การ ดํารงชีพ สะทอน ให เห็น ถึง การ ทําการ เกษตร และ การ ประมง นอกจากนี้ ยัง อนุรักษ เพลง 

อธิษฐาน ของ ศาสนา ซา ห มาน ซึ่ง เปน ศาสนา ที่ ชาว ตาโวร นับถือ เคารพ ยกยอง ผูสราง ความ ดี ผู มี ภูมิปญญา ความรู 

กลาหาญ ตอ สูกับ อธรรม ถือเปน คติ ประจําใจ ที่ ชาว ตาโวร สั่งสอน สืบทอด ตอกัน มา

อารยธรรม ทาง สติปญญา ของ ชาว ตาโวร เริ่มตน มา ตั้งแต ยุคชี่ ตาน  (契丹时代Qìdān shí dài)  

ที่ สําคัญ ไดแก การ ผลิต สิ่งของ เครื่องใช ดาราศาสตร การ นับ ปฏิทิน และ การ แพทย จาก บันทึก พงศาวดาร ใน 

สมัย ราชวงศ เหลียว มี บันทึก ถึง ชาวชี่ ตาน ซึ่ง เปน บรรพ บพรุษ ของ ชาว ตาโวร ไว วา “ใน หนังสือ การ นับ แบบ โบราณ 

ของ ชาว อาหรับ คือ การ นับ แบบ ชาวชี่ ตาน วิธีการ นับ แบบนี้ เผย แพรไป สู ยุโรป อยาง รวดเร็ว ใน ศตวรรษ ที่ 11” ใน 

บันทึก การ เดินทาง ของ ชาว อิตาลี ก็ มี กลาว ถึง ชาวชี่ ตาน วา “ชาวชี่ ตาน รูจัก แยกแยะ พืชสมุนไพร วา ดอก เกสร ผล 

หรอื ราก สวน ใด ม ีพษิ หรอื เปน ยา สามารถ ใช รกัษาโรค ให คน และ สตัว ได” นอกจากนี ้พวกเขา ยงั เขาใจ ลกัษณะ นสิยั 

ของ สตัว แตละ ประเภท รูจกั การ ใช แปรงสฟีน ซึง่ เกดิขึน้ กอน ชาวยโุรป กวา หก รอย ป รูจกั การ รกัษาโรค ดวย การ แช 

นํา้พรุอน การ ปองกนั โรค การ ใช สาร จาก สตัว และ พชื ใน การ รกัษาโรค การ ใช สาร ที ่ทาํให เหนบ็ชา ชือ่ “ กุยไต ตาน”  

(鬼代丹ɡuǐdàidān)  ตาํรา ทาง การ แพทย ของ ชาว ตาโวร ถอืเปน สมบตั ิการ แพทย แผน จนี ที ่สาํคญัทีส่ดุ สวนหนึง่ 

ศิลป วัฒนธรรม ของ ชาว ตาโวร มี ความ งดงาม โดดเดน ดวย เหตุ ที่ ภาษา อักษร ขาด การ สืบทอด และ สูญ 

หายไป แต ดวย ความ ชาญฉลาด ของ ชาว ตาโวร วรรณกรรม ของ ชาว ตาโวร ยังคง รักษา และ สืบทอด ถึง ปจจุบัน 

ชาว ตาโวร ใน ยุคกอน พยายาม ศึกษา ภาษา ห มาน เพื่อ ใช อักขระ อักษร ของ ภาษา ห มาน จด ภาษา ของ ตน ถือเปน

ชนกลุมนอยเผาตาโวร 
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 ภมูปิญญา ที ่หลกัแหลม ยิง่ เชน งาน กวนีพินธ อนั โดดเดน ของ กว ีชาว ตาโวร ที ่แตง ใน สมยั ราชวงศ ชงิ เชน 《蝴蝶花

的荷包》Húdiéhuā de hébāo “ดอกบวั ของ หมู ภมร” กวนีพินธ ชือ่《四季歌》Sìjì ɡē “บทเพลง 

สี่ ฤดู” กวีนิพนธ ชื่อ《戒酒歌》Jiè jiǔ ɡē “เพลง อด สุรา” เปนตน กลอน เลา เรื่อง ชื่อ “เหนี่ยว ชุน”  (鸟

春Niǎo chūn)  เพลง พื้นบาน ชื่อ “ จาซือตา เลอ”  (扎师达勒Zhā shī dá lè)  เพลง ระบํา “ฮา คู มาย” 

(哈库麦Hā kùmài)  ลวน สะทอน ถึง วิถี ชีวิต ที่รัก ความ สนุกสนาน รื่นเริง ของ ชาว ตาโวร ออกมา ได อยาง ชัดเจน 

นอกจากนี ้ศลิปะ งาน ฝมอื ที ่สบืทอด ตอกนั มา หลาย ชวงอาย ุคน ก ็ม ีความ งดงาม เปน เอกลกัษณ พเิศษ เฉพาะตวั เชน 

การ วาดภาพ การ ตัด กระดาษ การ ปกผา การ ทํา ของเลน เปนตน ลวน เปนงาน ฝมือ ของ สตรี ชาว ตาโวร ที่ งดงาม 

เหนือ ใคร และ ที่ สําคัญ อีก อยาง หนึ่ง คือ การ กีฬา ที่ เปน กีฬา ประจํา เผา คือ กีฬา คลาย กับ ฮอคกี้ ใน ชวงเวลา ไม กี่ ป

 มา นี้  กีฬา ประเภท นี้ แพรหลาย มาก ใน จีน  นักกีฬา ฮอคกี้ ทีม ชาติ ที่ มาจาก ชาว ตาโวร สราง ความ เขมแข็ง และ

 สรางชื่อเสียง ให กับ ทีม เปน อยาง มาก ถึงขนาด ที่วา ชน เผา ตาโวร ไดรับ การ ขนานนาม วา “เมือง แหง กีฬา ฮอคกี้” 

เลย ทีเดียว

ชาว ตาโวร ยึดถือ ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี อยาง เครงครัด การ มี ครอบครัว ยึดถือ การ มี สามีภรรยา 

คน เดียว ไม แตงงาน กับ คนใน สาย ตระกูล เดียวกัน พิธีการ แตงงาน มี ความ ละเอียด ลึกซึ้ง เริ่ม ตั้งแต การ หมั้น 

การ มอบ ของขวัญ และ การ ตอนรับ สะใภ ใหม 

สวน พิธี งานศพ จะ ใช วิธีการ ฝงศพ ไว ใน สุสาน ประจํา ตระกูล ศพ ของ ผูอาวุโส จะ จัด พิธี อยาง ใหญโต

 สมเกียรติ ญาติสนิท มิตรสหาย มา รวม งานศพ เพื่อ แสดง ความ อาลัย พรอมหนา

บานเรอืน ของ ชาว ตาโวร ม ีรปูแบบ โดดเดน สวนใหญ สราง ตดิ แมนํา้ และ ภเูขา บรเิวณ บาน เปน ระเบยีบ 

เรยีบรอย สราง เปน บาน ทรง สงู รปู “介” หนัหนา ไป ทาง ทศิใต รัว้ บาน ใช กาน หลวิ แดง ถกัสาน เปน ลวดลาย งดงาม 

อาหาร หลัก ของ ชาว ตาโวร คือ ขาวสาลี ขาว บารเล กับ นมวัว เนื้อ สัตว จะ ทํา ตากแหง ตม หรือ ยาง 

การ แตงกาย ของ ชาว ตาโวร ชาย สวม เสื้อคลุม ยาว บาง ใช ผา ขาว โพกหัว บาง สวมหมวก ปก สวม รอง

เทาหนัง หุม เขา ที่ เรียกวา “ฉี ขา หมี่” สวน ชุดแตงกาย หญิง สวม ชุด คลุม ยาว สีฟา หนารอน ชอบ สวม ถุงเทา สีขาว 

รองเทา ผา ปกลวดลาย เทศกาล สําคัญ ของ ชาว ตาโวร ไดรับ อิทธิพล จาก ชาว ฮั่น คือ เทศกาล ตรุษจีน ใน เทศกาล 

ตรุษจีน ชาว ตาโวร จะ สวม ชุด ประจํา เผา งดงาม ไป เยี่ยม เยือน ผู เคารพ นับถือ และ อวยพร ปใหม

ชนกลุมนอยเผาตาโวร   
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ในดาน ศาสนา และ ความ เชื่อ ชาว ตาโวร นับ ถือศาสนา ซา ห มาน (萨满教Sàmǎn jiào)  เคารพ ใน 

ธรรมชาติ  โทเท็ม (图腾túténɡ, Totem)  และ เคารพ บรรพบุรุษ เทพ ที่ ชาว ตาโวร ให ความ เคารพบูชา  เชน 

เทพ สวรรค เทพ แหง ขุนเขา เทพ พระ เพลิง เทพ นที เทพ คอก สัตว เปนตน นอกจากนี้ มี ชาว ตาโวร บางพื้นที่ นับ 

ถือศาสนา ลามะ 
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Dai ethnic minority group 
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ชาวไต อาศัยอยู ใน มณฑล ยูนนาน (云南Yúnnán) ใน บริเวณ เขต ปกครอง ตน เอง เผาไตสิบสอง ปนนา  

(西双版纳Xīshuānɡbǎnnà)  เขต ปกครอง ตน เอง เผาไต เผา จิง่ โพ (景颇族自治区 Jǐnɡpō Zú zìzhìqū)  

เมือง เตอ หง (德宏Déhónɡ)  อําเภอ ปกครอง ตน เอง เผาไต เผาวา(傣族佤族自治县Dǎi Zú Wǎ Zú 

zìzhìxiàn)  เมือง เกิ๋ง หมา (耿马 Gěnɡmǎ)  อําเภอ ปกครอง ตน เอง เผาไต เผา ลาหู  (傣族拉祜族自治

县Dǎi Zú Lāhù Zú zìzhìxiàn)  เมือง เมิ่ง เหลียน (孟连Mènɡlián)  และ มี กระจัด กระจาย อยู ตาม 

เมือง อื่นๆ อีก กวา 30 เมือง ใน มณฑล ยูนนาน เชน ซิน ผิง (新平Xīnpínɡ) หยวน เจียง (元江Yuánjiānɡ) 

จนิ ผงิ  (金平Jīnpínɡ)  เปนตน ชาวไต ตัง้ บานเรอืน อยู ตาม บรเิวณ เขตรอน ทีร่าบ หบุเขา จาก การ สาํรวจ จาํนวน 

ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผาไต มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 1,158,989 คน 

ภาษา ที่ ใช คือ ภาษาไต  (傣语Dǎi yǔ)  จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต  (汉藏语系 Hàn Zànɡ 

yǔxì)  สาขา ภาษา จวง-ตง  (壮侗语族Zhuànɡ Dònɡ yǔzú)  แขนง ภาษา จวง-ไต  (壮傣语支Zhuànɡ 

Dǎi yǔzhī)  ชน เผาไต มี อักขระ อักษร แต ภาษาไต ที่ ชน เผาไต ใช มี ความ แตกตางกัน ใน แตละ ทองถิ่น อักขระ 

ภาษาไต มี การ ปรับปรุง ใหม ใน ป 50 ของ ศตวรรษ ที่ 20 

รูป 18

ชนกลุมนอยเผาไต  
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คนไท หรือ คนไต มีชื่อ เรียก ตัวเอง หลาย ชื่อ เชน ไต เลอ(傣仂Dǎilè)  ไต หยา(傣雅Dǎiyǎ)  ไต นา  

(傣那 Dǎinà)  ไต เปง (傣绷Dǎibēnɡ)  ใน สมัย ฮั่น และ จิ้น เรียก ชน กลุม นี้ วา เตียน เยว  (滇越Diānyuè)  

ตาน  (掸Dǎn)  ซาน  (擅Shàn)  เหลียว  (僚Liáo)  และจิว เหลียว  (鸠僚Jiūliáo)  ใน สมัย ถัง และซง 

เรียก ชน กลุม นี้ วา จินฉื่อ  (金齿Jīnchǐ1)  เฮ ยฉื่อ  (黑齿Hēi chǐ)  หมาง ห มาน (茫蛮Mánɡmán)  ปาย อี 

(白衣Bái yī)  ชื่อ ปาย อี นี้ บาง ตํารา เขียน ดวย ตัวอักษร ตางๆ กัน ออกเสียง ตางกัน เล็กนอย เชน ปาย อี ๋(百夷

Bǎiyí)  ปาย อี ๋(白夷Báiyí) โป อี ๋ (伯夷Bóyí) จนถึง สมัย ราชวงศ ชิง เรียก ชน กลุม นี้ วา ปาย อี๋ (摆

夷Bǎiyí)  ภายหลัง การ ปฏิวัติ วัฒนธรรม รัฐบาล จีน เรียกชื่อ ชน เผาไต ตาม ความ สมัครใจ ของ ชน เผา วา ไต จู  (傣

族DǎiZú)  ซึ่ง หมายถึง ชน เผาไต นั่นเอง 

ชน เผาไต ใน ดินแดน จีน นี้ มี ประวัติ ศาสตร ความ เปนมา ยาว นานมาก พงศาวดาร จีน ที่ มี บันทึก ถึง

 ชน เผาไต เริ่ม ตั้งแต ศตวรรษ ที่ 1 ใน ป ค.ศ. 109 จักรพรรดิ ฮั่น อูตี้ บุกเบิก พื้น ที่ทาง ตะวันตก เฉียง ใต และ สราง

เมืองอี้ โจว (益州Yìzhōu) ขึ้น ใน บริเวณ ที่ ชาวไต ตั้ง ถิ่นฐาน อยู คือ บริเวณ ชายแดน ทิศตะวันตก เฉียง ใต ของ 

เมืองอี้ โจว จนถึง ศตวรรษ ที่ 6 ได สรางเมือง หยง ชาง (永昌Yǒnɡchānɡ)  พื้น ที่อาศัย ของ ชน เผาไต จัด อยู ใน 

เขต การ ปกครอง ของ เมือง หยง ชาง นี้ เอง ใน เวลานั้น บรรพบุรุษ ชาวไต ได สง คณะทูต และ คณะ นัก ดนตรี นัก แสดง 

เพื่อ แสดง ถวาย แด จักรพรรดิ ของ ราชวงศตง ฮั่น ที่ เมืองหลวง ลั่ว ห ยาง และ ไดรับ การ ยอมรับ และ การ โปรดปราน 

ของ จักรพรรดิ ราชวงศตง ฮั่น เปน อยาง มาก จน ไดรับ พระราชทาน รางวัล มากมาย ที่ สําคัญ หัว หนาที่ นํา คณะ ชาว

ไต มา นั้น ได รับเชิญ ให อยู รับราชการ เปน นายพล ของ ราชวงศ ฮั่น อีกดวย ชน เผาไต และ ราชสํานัก ฮั่น จึง มี สัมพันธ 

อัน ดี ตอกัน นับแต นั้น เรื่อย มา 

กระทั่ง คริสตศตวรรษ ที่ 8 ถึง คริสตศตวรรษ ที่ 13 ชน เผาไต รวมทั้ง ชนชาติ ใกลเคียง ไดแก เผา อี๋  (彝

族Yí Zú)  เผา ปาย  (白族Bái Zú)  กอตั้ง เปน เขต การ ปกครอง ขึ้น ที่ ยูนนาน นาน เจา  (云南南诏Yúnnán 

Nánzhào)  ใน สมัย หยวน พื้นที่ ชน เผาไต อยู ใน เขต การ ปกครอง ของ มณฑล ยูนนาน ใน สมัย นั้น มี กฎ การ ถือครอง 

ที่ดิน และ มี การ จัดตั้ง ชุมชน ใหม ขึ้น หลาย แหง ที่ สําคัญ ไดแก เมือง เตอ หง (德宏Déhónɡ)  สิบสอง ปนนา  

(西双版纳Xīshuānɡbǎnnà)  ซึ่ง เปนพื้น ที่อาศัย สวนใหญ ของ ชน ชาวไต ถึง สมัย ห มิง มี การ จัดการ ให ชาวไต

 ถือครอง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ทํา กิน อันเปน จุด สําคัญ ใน การ รวม ชน เผาไต เขามา อยู ใน การ ปกครอง ของ จีน ใน สมัย 

ราชวงศ ชิง การ ปกครอง ชน เผาไต ไมมี การ เปลี่ยนแปลง มาก นัก คง ยึดถือ ตามแบบ การ ปกครอง ของ ราชวงศ ห มิง 

แต ม ีการ ยดึ ทีด่นิ ที ่ม ีการ พฒันา แลว ของ ชาวไต กลบั คนื เปนของ รฐั โดย การ สง ขนุนาง เขาไป ใน พืน้ที ่จดัการ รวบรวม 

ที่ดิน ใน สมัย กวอ ห มิน ตั่ง กอตั้ง เขต การ ปกครอง ใน บริเวณ ชายแดน ของ ชน เผาไต ขูดรีด ประชาชน สราง ความ 

ทุกขยาก ให กับ ชาวไต เปน อยาง มาก

1 ขอ สังเกต เกี่ยวกับ ชื่อ เรียก ชาวไต บาง ชื่อ แปลความ หมาย ตาม ตัวหนังสือ ได ดังนี้  จินฉื่อ  (金齿Jīnchǐ แปล วา ฟน ทอง)  เฮ ยฉื่อ  ( 黑齿 
Hēichǐแปล วา ฟน ดํา)  ปาย อี (白衣Báiyī แปล วา เสื้อ ขาว) 

ชนกลุมนอยเผาไต     
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กอน การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี ชาวไต ใน แตละ ทองที ่ม ีสภาพ เศรษฐกจิ และ สงัคม แตกตางกนั  

ไมวา จะ เปนการ ถอืครอง กรรมสทิธิ ์ทีด่นิ ระดบัชัน้ ทาง สงัคม การ ปกครอง แบบ รดีนาทาเรน ประชาชน แสดงใหเหน็ 

ถงึ ววิฒันาการ ของ ระบบ สงัคม ชาวไต วา เริม่ตน จาก ระบบ ศกัดนิา ที ่ม ีหวัหนา เผา ปกครอง ถอื กรรมสทิธิ ์สงูสดุ เปลีย่น 

มา เปน ประชาชน ม ีสทิธิ ์ถอืครอง กรรมสทิธิ ์ใน ทีด่นิ ใน บรเิวณ จิง่ตง  (景东Jǐnɡdōnɡ)  ซนิ ผงิ  (新平Xīnpínɡ)  

หยวน เจียง (元江Yuánjiānɡ)  ประชาชน ชาวไต และ ชาว ฮั่น อาศัยอยู คละเคลา รวมกัน ชาวไต รับ อิทธิพล จาก 

ชาว ฮัน่ มากมาย ทัง้ ดาน การ อาชพี การ เกษตร วฒันธรรม เปนตน โดยเฉพาะ วทิยา การ ดาน อตุสาหกรรม การ ผลติ 

ระบบ เศรษฐกิจ และ สังคม ของ ชาวไต และ ชาว ฮั่น ใน บริเวณ นี้ เริ่ม เขาสู ระบบ สังคม แบบ การ ถือครอง กรรมสิทธิ์ 

ใน ที่ดิน ระบบ ศักดินา และ ความ ไม เสมอภาค ใน สังคม เกิดขึ้น อยาง รุนแรง ชาวไต ถูก กดขี่ จาก เจาของ ที่ดิน ทั้ง 

ใน และ นอก พื้นที่ ประกอบ กับ การ ปกครอง ของ ยุค กวอ ห มิน ตั่ง สงผลให ชาวไต ใน บริเวณ ดังกลาว ทุกขยาก และ 

ลาํบากมาก แต การ พฒันา เศรษฐกจิ ของ ชาวไต ที ่เมอืง เตอ หง และ สบิสอง ปนนา กลบั ชา กวา ทีอ่ืน่ โดยเฉพาะ ใน เขต

 สิบสอง ปนนา ยังคง ดํารง ระบบ การ ถือครอง ที่ดิน แบบ มี หัวหนา ชุมชน อยู อยาง คอนขาง สมบูรณ

หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ชาวไต กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง ตาม เมือง ตางๆ ดังนี้ 

1.  ป 1953 กอตั้ง บริเวณ ปกครอง ตน เอง ชน เผาไต ที่ สิบสอง ปนนา และ ใน ป 1955 

ยกระดบัเปน เขต ปกครอง ตน เอง ชน เผาไต ที ่สบิสอง ปนนา (西双版纳傣族自治州 Xīshuānɡbǎnnà 

Dǎi Zú zìzhìzhōu)  

2.  ป 1953 ชุมชน ชาวไต ที่ เมือง เตอ หง กอตั้ง เปน บริเวณ ปกครอง ตน เอง และ ยกฐานะ เปน

เขต ปกครอง ตน เอง เมือง เตอ หง  (德宏傣族景颇族自治州Déhónɡ Dǎi Zú Jǐnɡpō Zú 

zìzhìzhōu)  ใน ป1956 

3.  นับตั้งแต ป 1954 ถึง 1980 ทยอย กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง เผาไต เผา ลาหู เผาวา ที่ 

อําเภอ เมิ่ง เหลียน (孟连傣族拉祜族佤族自治县Mènɡlián Dǎi Zú Lāhù Zú Wǎ Zú 

zìzhìxiàn)  อําเภอ ปกครอง ตน เอง เผาไต เผาวา ที่ อําเภอ เกิ๋ง หมา  ( 耿马傣族佤族自治县 

Gěnɡmǎ Dǎi Zú Wǎ Zú zìzhìxiàn)  อําเภอ ปกครอง ตน เอง เผา อี๋ เผาไต อําเภอ ซิน ผิง  (新平

彝族傣族自治县Xīnpínɡ Yí Zú Dǎi Zú zìzhìxiàn)  และ อําเภอ ปกครอง ตน เอง เผา ฮานี 

เผาไต อําเภอ หยวน เจียง  (元江哈尼族彝族傣族自治县Yuánjiānɡ Hāní Zú Yí Zú Dǎi 

Zú zìzhìxiàn)  

ชนกลุมนอยเผาไต  
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นับแต นั้น มา ก็ได มี การ ดําเนินการ เกี่ยวกับ การ เปลี่ยนแปลง ระบบ การ ถือครอง กรรมสิทธิ์  ที่ดิน แบบ

ศักดินา มา เปน แบบ สังคมนิยม ทําให ระบบ สังคม เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม เกิด การ เปลี่ยนแปลง ครั้ง ยิ่งใหญ และ มี 

ความ กาวหนา อยาง รวดเรว็ ระยะเวลา 40 ป นบัตัง้แต การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี เปนตนมา เกดิ การ พฒันา 

ใน เรือ่ง การ ชลประทาน อนัเปน พืน้ฐาน หลกั ใน การ พฒันาการ เกษตร ของ ชมุชน รฐับาล สนบัสนนุ อตุสาหกรรม การ 

ผลิต เกี่ยวกับ เครื่อง จักรกล และ อาหาร โดยเฉพาะ “ชาผู เออร”  (普洱茶Pǔ’ěr chá)  เปน ชา ที่ ปลูก โดย 

ชาวไต ที่ มี ชื่อเสียง ระบือ ไกล ไป ทั่วโลก มี การ ทดลอง ปลูก ตน ยางพารา ใน เขต สิบสอง ปนนา ได สําเร็จ สราง ความ 

เจริญ ทาง เศรษฐกิจ และ รายได ให กับ ชาวไต อยาง มหาศาล มี การ ทํา เหมืองแร อุตสาหกรรม เครื่อง จักรกล ไฟฟา 

เคมี เครื่อง ปน ดินเผา หนัง กระดาษ เกลือ ชา อาหาร สําเร็จรูป นํ้าตาล ยาง โรงงาน อุตสาหกรรม ที่นู เจียง 

สิบสอง ปนนา และ เตอ หง ก็ ถือเปน โรงงาน อุตสาหกรรม ระดับ แนวหนา ของ มณฑล ยูนนาน จํานวน การ ผลิต ก็ 

เติบ โตขึ้น มา โดย ตลอด และ เพื่อ รองรับ การ เจริญ เติบโต ของ ภาค อุตสาหกรรม รัฐบาล ได สนับสนุน ให มี การ สราง 

สถานี กําเนิด ไฟฟา ขึ้น ที่ สิบสอง ปนนา อีกดวย เมื่อ ความ เจริญ เขามา การ เติบโต ทาง ภาค อุตสาหกรรม รุดหนา 

สิ่งจําเปน อีก อยาง หนึ่ง คือ การ จราจร รัฐบาล ทุม งบประมาณ มหาศาล เพื่อ ระบบ คมนาคม ที่ สมบูรณ สู ดินแดน

 ชาวไต ไมวา จะ เปน ถนนหลวง สนามบิน การ ศึกษา ก็ ไดรับ การ พัฒนา ตาม ไป ดวย มี การ กอสราง โรงเรียน ตั้งแต 

ระดับ ประถม ถึงขั้น อุดมศึกษา โดย ใช ภาษาไต เปนหลัก มี สถานีวิทยุ ภาษาไต หนังสือ เอกสาร ตํารา ทั้งหลาย ไดรับ 

การ แปลเปน ภาษาไต ใช อยาง กวางขวาง 

กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ใน ถิ่นที่ อยูอาศัย ของ ชาวไต ที่ อาศัยอยู ใน พื้น ที่หางไกล มี โรค

ระบาด มากมาย โดยเฉพาะ อยางยิง่ โรค มาลาเรยี และ อหวิาตกโรค ใน ขณะนัน้ ชาวไต ขาด วทิยา การ ทาง การ แพทย 

และ ยารกัษาโรค ที ่ทนัสมยั ทาํให ชาวไต ประสบปญหา ดาน สขุภาพ มาก แต ปจจบุนั รฐับาล สนบัสนนุ ให ชาวไต พฒันา 

วทิยา การ ทาง การ แพทย และ การ ใช ยา ที ่ทนัสมยั ม ีการ กอสราง สถานอีนามยั ตาม หมูบาน จน สามารถ ปราบปราม 

และ ปองกัน โรค ดังกลาว ได คุณภาพ ชีวิต ของ ชาวไต เปลี่ยนไป ในทาง ที่ ดีขึ้น ปจจุบัน ชาวไต จึง เปน ชน กลุม นอย ที่ 

นับวา มี ความ เปน อยูที่ ดี มี ฐานะ รํ่ารวย มากๆ ชน เผา หนึ่ง 

ในดาน ศลิป วฒันธรรม ที ่โดดเดน ไดแก การ นบั ปฏทินิ แบบ ชาวไต ซึง่ เริม่ม ีมา ตัง้แต ป ค.ศ. 638 ม ีตาํรา 

ปฏิทิน จันทรคติ มี บันทึก พงศาวดาร ภาษาไต ที่ จารึก เรื่องราว ทาง ประวัติ ศาสตร ของ ชน เผา เพลง กลอน นิทาน 

ตาํนาน มากมาย ชาวไต ม ีวรรณกรรม ขนาด ยาว ที ่จดบนัทกึ ไว มากกวา หา รอย เรือ่ง ถอืเปน ชน เผา ที ่ม ีอารยธรรม และ 

ววิฒันาการ ทาง ภาษา ที ่โดดเดน มาก ทีส่ดุ ใน บรรดา ชน กลุม นอย ทัง้หมด ของ จนี วรรณกรรม ที ่โดดเดน เปน เรือ่งราว 

ของ การ กําเนิด พิภพ เชน เรื่อง《布桑盖与瓦桑盖》Bùsānɡɡài yǔ Wǎsānɡɡài “ปู ซัง กาย กับ หวา ซัง 

กาย” เรื่อง《坤撒》 Kūnsā “คุณซา” ยังมี เรื่องราว ที่ เกี่ยวกับ บันทึก การ ทํามาหากิน เชน เรื่อง《叭阿拉

ชนกลุมนอยเผาไต     
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吾射金鹿》Bā’ālāwú shè jīnlù “ปา อา ลาอู ยงิ กวางทอง” นวนยิาย องิ ประวตั ิศาสตร เรือ่ง《召网香

召网朔》Zhàowǎnɡxiānɡ Zhàowǎnɡshuò “จาว วัง เซียง จาว วัง ซั่ว” เรื่อง《勐卯与景欠战争史》

Měnɡmǎo yǔ Jǐnɡqiàn zhàn zhēnɡshǐ “ประวัติ ศาสตร สงคราม ของเห มิง หมาว กับ จิ่ง เชี่ยน” นวนิยาย 

ความ รัก เชน 《朗鲸布》Lǎnɡjīnɡbù “ห ลาง จิงปู” และ เรื่อง《线秀》Xiànxiù “ เซี่ยนซิ่ว” เรื่องราว 

เกี่ยวกับ ชีวิต ชาวไต ใน สมัย การ เปลี่ยนแปลง การ ปกครอง เชน เรื่อง 《彩虹》Cǎihónɡ “สายรุง”《流沙河

之歌》Liúshāhé zhī ɡē “บทเพลง แหง สายนํ้า ทราย” 

ศิลปะ การ รายรํา ของ ชาวไต ที่ มี ชื่อเสียง เลื่องลือ อยาง “ระบํา นกยูง” (孔雀舞Kǒnɡquè wǔ)  ที่

 เลียนแบบ ทาทาง การ เคลื่อนไหว รําแพน ของ นกยูง ก็ สะทอน วัฒนธรรม ของ ชาวไต ได อยาง ชัดเจน และ งดงาม 

เชนกนั เนือ่งจาก ใน บรเิวณ สบิสอง ปนนา ม ีนกยงู เปน จาํนวน มาก ทัง้ที ่เปน นกยงู ปา และ นกยงู เลีย้ง ชาวไต นบัถอื 

นกยงู วา เปน นางพญา แหง นก และ นบั ถอืวา เปน สตัว ศกัดิส์ทิธิ ์ประจาํ ชน เผา จน กลาย มา เปน สญัลกัษณ ของ ชาวไต

 สิบสอง ปนนา อยาง หนึ่ง จน ไดรับ ขนานนาม วา “ดินแดน แหง นกยูง”

หู หลู เซียว (葫芦箫húluxiāo)  หรือ หู ห ลูซือ  (葫芦丝húlusī)  คือ ขลุย นํ้าเตา เปน เครื่องดนตรี 

ประเภท เปา ชนิด หนึ่ง ที่ เปน เอกลักษณ อัน โดดเดน ของ ชาวไต ดวย เสียง ที่ หวาน ใส และ กังวาน ราวกับ จะ บอก ให 

รูวา เปน เสียง จาก กลุมชน ที่ มี จิตใจ ซื่อตรง งดงาม และ บริสุทธิ์ ของ ผูคน เผาไต หาก มี โอกาส เดินทาง ไป ที่ มณฑล 

ยนูนาน อนัเปน ถิน่ ทีอ่ยู ของ ชาวไต ก ็จะ ไดยนิ เสยีง ขลุย นํา้เตา อบอวน ไป ทัว่ ทกุ มมุ เมอืง นอกจาก จะ เปน เครือ่งดนตร ี

ประจาํ เผา กลุม นอย ชาวไต ใน สบิสอง ปนนา แลว ดวย ความ ไพเราะ ของ ขลุย นํา้เตา และ ความ ใกล ชดิ กนั ของ กลุมชน 

เผา ตางๆ ทาํให ม ีการ ถายเท ทาง วฒันธรรม กนั มาตลอด ขลุย นํา้เตา จงึ ไดรบั ความ นยิมชมชอบ ของ ชน เผา กลุม นอย 

แถบ ภาค ตะวันตก เฉียง ใต ของ จีน อีก หลาย กลุม เชน ชาว เผา อาชาง ชาว เผาวา และ ชาว เผา จิ่ง โพ ดวย 

  มี เรื่องเลา ของ ชาวไต เกี่ยวกับ ตํานาน ของ ขลุย นํ้าเตา วา 

  “นานมาแลว เกิดเหตุ นํ้าปา ทะลัก ไหลบา เด็กหนุม ชาวไต คน หนึ่ง เกาะ นํ้าเตา 

ลอยคอ ฝาคลื่น ยักษ ไป ชวย คน รัก ของ ตน ความ รัก อัน บริสุทธิ์ ยัง ความ ประทับใจ กับ เทพคี ตา 

จึง บันดาล ให พายุ นํ้าปา สงบลง หมู ผกา เบงบาน นกยูง รําแพน อวยพร อัน ประเสริฐ แด คูรัก 

ทั้งสอง นับแต นั้น มา นํ้าเตา จึง สืบทอด ใน เชื้อสาย ชาวไต เรื่อย มา” 

ชนกลุมนอยเผาไต   
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รูป 19

นอกจากนี้ งาน ฝมือ ดาน การ แกะสลัก การ วาดภาพ ที่ มี เอกลักษณ เฉพาะตัว ก็ สะทอน วิถี ชีวิต ชาวไต 

ได อยาง งดงาม ดาน สถาปตยกรรม แพไมไผ ที่ ลองลอยไป ตาม สายนํ้า ก็ เปน สถาปตยกรรม ที่ ลอย ไป อวด โฉม ให

 ชน เผา อื่น ชื่นชม ความ งดงาม และ ภูมิปญญา ของ ชน เผาไต ตั้งแต อดีต จน ปจจุบัน

ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี ของ ชาวไต สะทอน ถึง สังคม แบบ ศักดินา อยาง ชัดเจน การ แตงงาน จะ แตง กับ 

คน ที่ มี ระดับชั้น ทาง สังคม เทาเทียม กัน การ ถือครอง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน เปน ตัวกําหนด ระดับ ชั้นสูง ตํ่า ทาง สังคม ชาย 

ชาวไต ที ่เปน ชนชัน้สงู สามารถ ม ีภรรยา หลาย คน ได สวน ชาวบาน ที ่ม ีระดบัชัน้ ทาง สงัคม ตํา่ จะ ม ีสามภีรรยา คน เดยีว 

โดย ที ่บดิา ม ีสทิธิ ์เดด็ขาด ใน การ เลอืก คูครอง ของ ลกู สมาชกิ ใน ครอบครวั ประกอบดวย พอแม และ ลกูชาย ลกูสาว ที ่

ยงั ไม แตงงาน หนุมสาว ชาวไต ม ีอสิระ ใน การ เลอืก คูครอง โดย ที ่หนุมสาว จะ ม ีโอกาส พบปะ กนั ใน เทศกาล สาํคญัๆ 

หรือ ตาม งาน ประเพณี ตางๆ การ พบปะ กัน เรียกวา “ชวน ผู สาว” เมื่อ ตกลง แตงงาน กัน แลว ชาวไต มี ธรรมเนียม 

การ แตง ลูกเขย เขา บาน 

ประเพณี งานศพ ของ ชาวไต ใช วิธีการ ฝงศพ สุสาน ฝงศพ ของ ผู มี สถานภาพ ทาง สังคม สูง จะ แยกออก

จาก ผู มี สถานภาพ ทาง สังคม ตํ่า อยาง เครงครัด สวน ศพ พระ นักบวช จะ ทํา พิธีศพ ดวย การ เผา แลว เก็บ อัฐิ บรรจุ 

ใน เจดีย กระเบื้อง เก็บ ไว ที่วัด 

ชนกลุมนอยเผาไต     
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วัฒนธรรม การ แตงกาย ของ ชาวไต คือ ชาย สวมเสื้อ ผาอก ไมมี ปก แขน ยาว หรือ สั้น สวม กางเกง ขา กวาง 

ฤดูหนาว คลุม ทับ ดวย ผา สักหลาด พัน ศีรษะ ดวย ผา ขาว หรือ เขียว นอกจากนี้ ชาย ชาวไต นิยม สัก ลวดลาย ตาม

 รางกาย เด็กชาย เมื่อ อายุ สิบเอ็ด สิบสอง ป จะ เชิญ ผู มี อาคม มา สัก ยันตร ตาม รางกาย ลวดลาย ที่ นิยม สัก ไดแก ลาย 

จําพวก สัตว ดอกไม หรือ อักขระ ภาษาไต เพศหญิง สวมเสื้อ แขน กระบอก หรือ เสื้อ แขน สั้น นุง ผาถุง ชาวไต ที่

 สิบสอง ปนนา สวมเสื้อ รัดรูป สีขาว หรือ สี ลาย ดอก นุง ผาถุง สีฉูดฉาด หญิง ชาวไต ที่ เมือง หมาง (芒市Mánɡshì)  

กอน แตงงาน จะ สวมเสือ้ ผาอก รดัรปู แขน สัน้ สอีอน กางเกง ทรง ยาว ขา กวาง พบั ทบ ชายพก ที ่เอว เมือ่ แตงงาน แลว 

เปลี่ยน มา สวมเสื้อ แขน กระบอก นุง ผาถุง สีดํา ดวย การ แตงกาย ที่ มี สีสันฉูดฉาด เปน เอกลักษณ นี่เอง ชน กลุม อื่น

 มัก เรียก ชาวไต วา ชาวไต เอว ดอกไม ไต แขน กระบอก เปนตน

ดาน อาหารการกิน ของ ชาวไต ชาวไต ที่ เตอ หง กิน ขาวเจา เปน อาหาร หลัก สวน ชาวไต ที่ สิบสอง ปนนา 

ชอบ กิน ขาวเหนียว ชอบ ดื่มเหลา และ กินอาหาร รสเผ็ด ชอบ กิน เนื้อปลา กุง และ ชอบ เคี้ยว หมาก บานเรือน ของ 

ชาวไต สรางดวย ไม อยู บน พืน้ ทีร่าบลุม รมิแมนํา้ สราง เปน สอง ชัน้ สวน ชาวไต ที ่เมอืง เตอ หง สรางบาน ดวยอฐิ และ 

ดิน ชั้นเดียว และ นิยม สรางบาน สี่ หลัง ใน รั้ว เดียวกัน

การ นับ ถือศาสนา และ ความ เชื่อ ของ ชาวไต มี ความ สัมพันธ สอดคลองกับ การ พัฒนาการ ของ ระบบ 

เศรษฐกิจ และ สังคม ในอดีต ชาวไต บริเวณ ชายแดน นับถือ ศาสนาพุทธ นิกาย เถรวาท ในขณะ เดียวกัน ยัง นับถือ ผี 

และ วญิญาณ อนั เปนการ นบัถอื ที ่สบืทอด มาจาก บรรพบรุษุ ตาม ชนบท ชาวไต สราง วดั พทุธ นอย ใหญ มากมาย โดย 

เฉพาะที่ สิบสอง ปนนา เด็กชาย อายุ ครบ เกณฑ ตอง บวชเณร ชาย อายุ ครบ พรรษา บวช ตอง บวช พระ เพื่อ เรียนรู 

พระธรรม ดงันัน้ เทศกาล งาน ประเพณ ีตางๆ ของ ชาวไต ลวน ม ีความ เกีย่วของ กบั ศาสนาพทุธ เปน สวนใหญ เทศกาล 

ที ่สาํคญั ไดแก เทศกาล กวานเห ม ินเจีย๋  (关门节Guānménjié)  “เทศกาล ปดประต”ู เทศกาล คายเห ม ินเจีย๋ (开

门节Kāimén jié)  “เทศกาล เปดประตู” เทศกาล โพ สุยเจี๋ย  (泼水节Pōshuǐ jié)  “เทศกาล สงกรานต” 

เปนตน เทศกาล กวานเห ม ินเจีย๋ คอื เทศกาล เขาพรรษา จดั ขึน้ ใน กลาง เดอืน มถินุายน สวน เทศกาล คายเห ม ินเจีย๋ 

คือ เทศกาล ออกพรรษา จัด ขึ้น ใน กลาง เดือน กันยายน นับตั้งแต เทศกาล เขาพรรษา ถึง เทศกาล ออกพรรษา เปน 

ระยะเวลา สาม เดือน ชาวไต จะ เขาพรรษา ถือศีล เขาวัด ไหวพระ ฟงธรรม จน ออกพรรษา จึง จะ กลับ มา ใชชีวิต

 ตามปกติ เทศกาล สงกรานต เปน เทศกาล ขึ้น ปใหม ของ ชาวไต ใน เทศกาล นี้ ชาวไต จะ สรงนํ้าพระ เลน สาดนํ้า 

สงกรานต แขง เรือ อยาง สนุกสนาน ถือเปน เทศกาล ที่ มี ความ สําคัญมาก ของ ชาวไต

ชนกลุมนอยเผาไต  
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ชน เผา เตออาง อาศัยอยู อยาง กระจัด กระจาย ใน มณฑล ยูนนาน  (云南Yúnnán)  ใน เขต ปกครอง 

ตน เอง เผาไต  (傣族Dǎi Zú)  เผา จิง่ โพ  (景颇族Jǐnɡpō Zú)  เมอืง เตอ หง  (德宏Dé hónɡ)  และ ใน ตาํบล 

ตางๆ หลาย ตําบล ของ เมือง เตอ หง เชน  เจิ้นคัง  (镇康Zhènkānɡ)   เกิ๋ง หมา  (耿马Gěnɡmǎ)  หยง เตอ  (永

德Yǒnɡdé)  ปาวซาน  (保山Bǎoshān)  หลาน ชาง  (澜沧Lán cānɡ)  รวม บริเวณ ที่ อยูอาศัย ของ ชน เผา นี้

 กระจาย ครอบคลุม พื้นที่ กวา 3 หมื่น ตาราง กิโลเมตร นับเปน ชน เผา ที่ มี การ ตั้ง ถิ่นฐาน กระจัด กระจาย มาก การ 

ตั้ง ถิ่นฐาน สวนใหญ มัก อยู รวมกับ ชน เผา จิ่ง โพ  (景颇Jǐnɡpō Zú)  เผาวา  (佤Wǎ Zú)  และ ชาว ฮั่น  (汉Hàn 

Zú)  จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา เตออาง มี จํานวน ประชากร 

ทั้งสิ้น 17,935 คน ภาษา ที่ เผา เตออาง พูด จัด อยู ใน ตระกูล ภาษา ออส โตร เอเชีย ติค สาขา มอญ-เขมร แขนง ภาษา 

วาเตอ แบง เปน 3 สําเนียง คือ ปู เลย ลู มาย  ลัวจิน ไมมี ภาษา อักษร 

ในอดีต ชน เผา เตออาง เปน เผา ที่ มี จํานวน ประชากร มาก ที่สุด ใน บริเวณ เมือง หยง ชาง  (永昌 

Yǒnɡchānɡ)  ชาว เผา เตออาง กระจาย กัน อยู เปน บริเวณ กวาง มาก และ ใน แตละ ทองที่ ก็ มีชื่อ เรียก ตน เอง 

แตกตางกัน ไป เชน ห รูอาง  (汝昂Rǔ’ánɡ)   เลี่ยเปย  (列别Lièbié)  หรู ห มาย  (汝买 Rǔmǎi)  ห รูโป  

(汝波Rǔbō)  ในอดีต ตั้งแต สมัย ราชวงศ ฮั่น  จิ้น มี บันทึก ถึง ชาว ผูเห ริน  (濮人 Pú rén)  และ ชาว หมาง ห มาน  

(茫蛮Mánɡmán)  ชาว พูจื่อ ห มาน  (扑子蛮Pūzǐmán)  ชาว วั่งจ วี จื่อ ห มาน  (望苴子蛮Wànɡjūzǐmán)  

ชื่อ ชน เผา เหลานี้ ลวน เปน ชน กลุม เดียว กันที่ มีชื่อ ตางๆ กัน ซึ่ง เปน บรรพบุรุษ ของ ชาว เตออาง วา และ ชาว ปลัง ใน 

ปจจุบัน ชาว เตออาง ถู กรวม เขาอยู ใน การ ปกครอง ของ เมืองนาน เจา  (南诏Nánzhào)  ตา หลี่  (大理Dàlǐ)  

ดําเนิน มาตลอด ชวง ระยะเวลา ของ สมัย ราชวงศ ฮั่น  จิ้น และ ถัง จนถึง สมัย ราชวงศ หยวน ชาว เตออาง ตก เปน 

ประชาชน ใน อาณัติ ของ ชน เผาไต 

กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ชาว เตออาง เปน ชน เผา ใน ปกครอง ของ ชน เผาไต หัวหนา เผา 

จะ สบื ชวง ตอกนั มา ตัง้แต บรรพบรุษุ หวัหนา เผา ปกครอง ชมุชน เตออาง ที ่ทัง้ ใน ชมุชน ของ ตน และ บรเิวณ ใกลเคยีง 

และ ใน ทกุๆ หมูบาน ม ีผูใหญ บาน ปกครอง ดแูล ภายใต อาํนาจ สงูสดุ ของ หวัหนา เผา ใหญ อกี ชัน้หนึง่ ชน ชาว เตออาง 

ตอง สง บรรณาการ ให กับ ผูใหญ บาน แลว ผูใหญ บาน สง ตอให กับ หัวหนา เผา ชาว เตออาง อีก กลุม หนึ่ง ที่ เปน ชุมชน 

ใน การ ปกครอง ของ เผา จิ่ง โพ ยัง ตอง สงของ บรรณาการ สง ภาษี ให กับ หัวหนา ผูปกครอง อีกดวย นอกจากนี้ 

ใน ยุค กวอ ห มิน ตั่ง ยัง เก็บ ภาษี จาก ชน กลุม นอย ซํ้า อีก สราง ความ เดือดรอน ให ประชาชน อยาง มาก
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中
国
少
数
民
族
丛
书

中
国

59

ชวงตน ศตวรรษ ที ่20 ชาว เตออาง ยงัคง รกัษา ขนบ ธรรมเนยีม เกีย่วกบั การ สบืสาย ตระกลู สาย ตรง จาก 

เพศชาย และ อยู รวมกัน เปน ครอบครัว ใหญ ใน ครอบครัว หนึ่งๆ มี ญาติ รวม เชื้อสาย อยู รวมกัน มากกวา สาม รุน

 เปน อยาง นอย ทุก คนใน ครอบครัว รวมกัน ทํามาหากิน และ ใช ใน ครอบครัว ใหญ นั้น แต หลังจาก ระบบ สังคม ที่ 

ประชาชนม ีสทิธ ิครอบครอง กรรมสทิธิ ์ทีด่นิ เปนของ ตน เอง เกดิขึน้ ระบบ เศรษฐกจิ ภายนอก ที ่เจรญิ ขึน้ สนิคา และ 

คา ครอง ชพี ตางๆ สงูขึน้ ชาว เตออาง เริม่ แยก ครอบครวั ออกจาก ครอบครวั ใหญ มา ตัง้ เปน ครอบครวั เดีย่ว ของ ตวัเอง 

 ชวง สมยั ฮัน่ การ เกษตร ของ ชาว เตออาง รุงเรอืง มาก บรรพ บรุษ ของ ชาว เตออาง บกุเบกิ การ ทาํไรไถนา 

ใน พื้นที่ราบ ของ เมือง เตอ หง ปลูกขาว เปน พืช หลัก มี การ ใช เครื่อง ไม เครื่องมือ การ เกษตร ที่ ทํา ดวย เหล็ก จําพวก 

จอบ เสียม คราด ไถ มา ตั้งแต ยุค นั้น แลว นับ เปนการ ใช เครื่องมือ การ เกษตร ที่ ทํา ดวย เหล็ก ยุค ตนๆ ของ จีน เลย ที

เดียว ตอมา ถูก รุกราน จาก ชน กลุม อื่น ถอยรน ลงใต ตั้ง ถิ่นฐาน อยู บริเวณ ภูเขา ก็ ยัง ยึด อาชีพ เดิม ที่ ตกทอด มาจาก 

บรรพบรุษุ คอื การ ทาํนา แต เนือ่งจาก พืน้ ทีอ่ยู แหง ใหม นี ้เปน แบบ ภเูขา สงู ดวย ภมูปิญญา ของ ชาว เตออาง จงึ ได ขดุ 

ภเูขา เปน แบบ ขัน้บนัได เพือ่ ทาํเปน แปลง นา ม ีการ ใช เครือ่งมอื การ เกษตร ที ่ดกีวา รูจกั การ ใช ปุย นบัเปน ชน เผา ที ่ม ี

เทคนคิ การ ทาํนา ที ่กาวหนา กวา ชน กลุม อืน่ ใน บรเิวณ เดยีวกนั นอกจาก ปลกูขาว แลว ชาว เตอ อาง ยงัม ีความ ชาํนาญ 

ใน การ ปลูกพืช เศรษฐกิจ หลายอยาง เชน ใบชา ฝาย เปนตน นอกจาก จะ เปน ผู ปลูก ชา ฝมือ ดีแลว ยังมี วิธีการ

 ชงชา และ ดืม่ ชา ที ่พเิศษ กวา ใคร จน ไดรบั การ ขนานนาม วา เปน เกษตรกร ผู ปลกู ชา ที ่เกาแก ทีส่ดุ ของ ประเทศ อกีดวย

ตอมา ใน ยุค แรกๆ ของ การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน รัฐบาล ได เขามา ดูแล และ กระจาย นโยบาย 

ชน กลุม นอย ใน เผา เตออาง ได ให ความ ชวยเหลือ เกี่ยวกับ การ พัฒนา ผล ผลิต ทาง การ เกษตร ใน ป 1956 รัฐบาล 

ควบคมุ ดแูล และ เปลีย่นแปลง ระบบ สงัคม สภาพ ความ เปนอยู การ ปกครอง ใน สงัคม ชาว เตออาง แต ขอ พเิศษ ของ 

ชน เผา เตออาง ก ็คอื การ ตัง้ ชมุชน กระจดั กระจาย ไมอยู รวมกนั ดงันัน้ การ ปรบั เปลีย่น ใน แตละ ชมุชน จงึ ตอง ใช วธิ ีที ่

แตกตางกัน เชน ชาว เตออาง ที่ เมือง ปาวซาน  (保山Bǎoshān)  หลิน ชาง  (临沧Líncānɡ)  เนื่องจาก มี ความ 

ใกล ชิดกับ ชน เผาไต มา นาน ระบบ สังคม เศรษฐกิจ ที่อยู ภายใต อํานาจ ของ ชาวไต ดังนั้น จึง ใช วิธี เดียวกัน กับ ชาวไต 

สามารถ ตกลง กัน ได ดวย ความ สงบ สวน ชาว เตออาง ที่ เมือง เตอ หง และ ตําบล หวาน ติง  (畹町Wǎn dīnɡ)  อยู 

ใน การ ปกครอง ของ ชน เผา จิ่ง โพ และ ชน เผาไต จึง ใช วิธี เปลี่ยน ระบบ สังคม ตาม รัฐบาล ได โดย ตรง จากนั้น มา การ 

พัฒนา ดาน ระบบ สังคม เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม ของ ชน ชาว เตออาง ก็ ไดรับ ความ ชวยเหลือ จาก รัฐบาล ให พัฒนา 

รุดหนา ไป อยาง รวดเร็ว ใน บริเวณ ที่ มี ชาว เตออาง อาศัยอยู เปนกลุม กอน เปน ชุมชน รัฐบาล ได ตั้ง ให ชาว เตออาง 

เปน หัวหนา ปกครอง ดูแล ตน เอง นอกจากนี้ ยัง สง ผู ที่ เปน ผูนํา ชุมชน ใน ระดับสูง ไป เปน สมาชิกสภา ประชาชน ดวย 

ลูกหลาน ชาว เตออาง ก็ได มี โอกาส เขาเรียน ใน โรงเรียน ของ รัฐ มี การ กอสราง โรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อให ชน ชาว 

เตออาง ได มีความรู และ สุขภาพ อนามัย ที่ ดี 
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ดาน ศิลป วัฒนธรรม ของ ชาว เตออาง มี ความ โดดเดน เปน เอกลักษณ โดยเฉพาะ ผา ปกลวดลาย งดงาม 

ไป จนถึง การ แกะสลัก ภาพ ฝาผนัง แบบ นูน สูง นูน ตํ่า การ กอสราง งาน เครื่อง ปน ดินเผา ในอดีต ถือเปน กลุมชน 

ที่ เปน เจาของ ภูมิปญญา แขนง นี้ ที่ เจริญ รุงเรือง มาก ที่สุด กลุม หนึ่ง  ปจจุบัน สิ่ง ปลูกสราง ใน บริเวณ ที่ มี หรือ เคย มี 

ชาวเตออาง อาศัยอยู เชน ภาพ สลัก ที่วัด พุทธ ลู ซี  (潞西佛寺Lùxī fósì)  ตําหนัก ราชินี เตออาง  (德昂女王

宫殿Dé’ánɡ nǚwánɡ ɡōnɡdiàn)  ที่ ตําบล หลง ชวน  (陇川Lǒnɡchuān)  สะพาน โบราณ ถนน โบราณ 

เมอืง โบราณ เผา เตออาง เครือ่ง ปน ดินเผา ที ่ม ีเนือ้ ละเอยีด มนัวาว ลวดลาย ชัดเจน ถอืเปน รองรอย ศลิปะ อัน งดงาม 

ของ ชาว เตออาง ที ่ม ีให พบเหน็ อยู ทัว่ไป นอกจากนี ้เสือ้ผา เครือ่ง แตงกาย ที ่ปก รอย ภาพ งดงาม ตาม จนิตนาการ ของ 

ชาว เตออาง เชน ภาพ นก คู มือ คู เสือ คู ดอกไม ตางๆ ก็ เปน ภาพสะทอน เอกลักษณ อัน งดงาม ของ ชาว เตออาง

 ที่ สืบทอด ตอกัน มา นาน หลาย ชั่วอายุคน 

ดาน วรรณกรรม ชาว เตออาง ม ีการ สบืทอด ศลิปะ ภาษา วรรณคด ีของ ชน เผา แบบ มขุปาฐะ ไมวา จะ เปน 

นิทาน พื้นบาน ตํานาน เพลง กลอน สุภาษิต คํา พังเพย เชน นิทาน เรื่อง 《兔子制土司》Tùzi zhì tǔsī 

“กระตาย ตั้ง หัวหนา” เรื่อง《芦笙哀歌》Lúshēnɡ āiɡē “ครวญเพลง ขลุย นํ้าเตา” เรื่อง《彩虹》

Cǎihónɡ “สายรุง” นอกจากนี้ ตํานาน และ นวนิยาย ที่ สําคัญ ๆ ของ ชาวไต และ ชาว ฮั่น เชน เรื่อง《西游记》

Xī yóu jì “จาริก ตะวันตก  ( ไซอิ๋ว) ” เรื่อง《三国演义》 Sānɡuó yǎnyì “สาม กก” ก็ เปน ตํานาน ที่ 

ชาว เตออาง เลา สืบทอด กัน มา ดวย ภาษา เตออาง จนถึง ปจจุบัน ชาว เตออาง มี เครื่องดนตรี ที่ สืบทอด กัน มา แต 

บรรพบุรุษ ซึ่ง บางอยาง ก็ ไดรับ อิทธิพล มาจาก ชาว ฮั่น เชน กลอง โหมง ขลุย นํ้าเตา ป พิณ สาม สาย เครื่องดนตรี 

เหลานี้ ใช บรรเลง ประกอบการ เตนรํา ใน เทศกาล สนุกสนาน รื่นเริง และ งานพิธี สําคัญๆ ของ ชน เผา

เสื้อผา เครื่อง แตงกาย ของ ชาว เตออาง ก็ มี เอกลักษณ โดดเดน สะทอน ความ งาม ใน อุดมคติ ของ ชาว 

เตออาง ได อยาง ชดัเจน เอกลกัษณ ที ่บงบอกวา เปนชดุ ของ หญงิ ชาว เตออาง ก ็คอื “เถาวลัย พนั เอว” ม ีตาํนาน เลา วา 

“หญิงสาว ชาว เตออาง ใน สมัยกอน โบยบิน อยู เต็ม ทองฟา เพื่อจะ จับ สาว เตออาง มา เปน คูครอง หนุม ชาว เตออาง 

ใช เถาวัลยสาน เปนหวง คลอง เอว” จากนั้น มา จึง กลาย เปน วัฒนธรรม การ แตงกาย ของ สาว ชาว เตออาง ในที่สุด 

หญิง ชาว เตออาง เมื่อ โต เปน สาว จะ ใช เถาวัลย พัน รอบเอว 5 ถึง 6 รอบ บางราย พัน เปน สิบ รอบ ก็ มี ยิ่ง มี เถาวัลย 

พัน มาก เทาใด เปรียบ เสมือน เปน สาวงาม ที่ มี คา เปนที่ ตองตา ตองใจ และ เปนที่ หมายปอง ของ ชายหนุม เถาวัลย 

ที่ ใช พัน เอว นั้น บาง เปน สี ตาม ธรรมชาติ บาง ยอม เปน สีแดง ดํา เหลือง เขียว บางครั้ง ยังมี การ แกะสลัก ลวดลาย 

ลง บน เถาวัลย ประดับ ดวย เงิน และ เครื่อง ประดับ ตางๆ เพิ่ม ความ งดงาม เปน เอกลักษณ และ ทรงคุณคา มากขึ้น 

ดวย ผาถงุ ของ หญงิ ชาว เตออาง ยาว ตัง้แตอก ถงึ ตาตุม ลวดลาย ผาถงุ เปน ลาย ตามขวาง หลากหลาย สสีนั หญงิสาว

 ชาว เตออาง ไม ไว ผม ยาว บางราย โกน หัว หรือ พัน ดวย ผา แต หลังจาก แตงงาน แลวจะ ไว ผม ยาว และ พัน หัว ดวย ผา 

ชนกลุมนอยเผาเตออาง
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สดีาํ ลกัษณะเดน อกี อยาง ของ ชดุแตงกาย ชาว เตออาง คอื การ แขวน ลกูบอล ไหมพรม หรอื ขนสตัว หลาก ส ีเชน แดง 

เขียว เหลือง ที่ ชาย เสื้อ ผา ที่ ใช โพกหัว ตุมหู กระเปา สะพาย ทั้ง ชาย และ หญิง จะ ประดับประดา ดวย ลูกบอล ไหม

พรม ที่วา นี้ ที่ โดดเดน ที่สุด ก็ คือ หนุมๆ ชาว เตออาง จะ คลอง คอ ดวย ลูกบอล ไหมพรม ที่ รอย เปน พวง ยาว สําหรับ ชุด

ที่ เปนงาน สําคัญๆ อีกดวย แต ชุด ของ หญิง เตออาง จะ คลอง ลูกบอล ไหมพรม นี้ ไว รอบ ปกเสื้อ ใส เครื่อง ประดับ เงิน 

จําพวก สรอยคอ ตุมหู กําไล ชาย ชาว เตออาง นิยม สัก ลาย บน รางกาย สวนใหญ สัก ไว ที่ ขา แขน และอก ลวดลาย 

ที่ นิยม เชน เสือ กวาง นก และ ลวดลาย พืชพันธุ ดอกไม ตางๆ 

ชาว เตออาง กนิ ขาว เปน อาหาร หลกั รวมถงึ ขาวโพด และ ถัว่ ตางๆ แต ชาว เตออาง ใน บาง ทองที ่ก ็กนิ ขาว

โพด เปน อาหาร หลกั ชอบ ดืม่ ชา ชาว เตออาง ใช นํา้ชา เปนของ รบัแขก อนั สงูสง ที ่ขาด มไิด และ ยงัม ีใบยาสบู พนัธุ ด ีที ่

สืบทอด กัน มา แต บรรพบุรุษ นอกจากนี้ การ เคี้ยว หมาก ให ฟน ดํา ของ ชาว เตออาง เปนที่ นิยม มาก เพราะ เชื่อ วา ฟน 

ที่ มี สีดํา เปน ฟน ที่ สวยงาม และ แข็งแรง 

บานเรอืน ของ ชาว เตออาง สรางดวย ไมไผ ใตถนุ สงู ใน บรเิวณ บาน ม ีรัว้ รอบ เปนหนึง่ หลงัคาเรอืน ชัน้บน 

เปนที่ อยูอาศัย ทําอาหาร และ เก็บ ขาวของ เครื่องใช และ เก็บตุน เสบียงอาหาร ชั้นลาง เปน คอก สัตว ขาง บานสราง 

กระทอม เล็ก ไว เก็บ ฟน และ เปน ครก กระเดื่อง ตํา ขาว ชาว เตออาง ที่ เมือง เจิ้นคัง  (镇康Zhènkānɡ)  สรางบาน 

หลัง ใหญ มี ครอบครัว เล็กๆ อาศัยอยู รวมกัน สอง ถึง สาม ครอบครัว มี ทาง เดิน เปน ระเบียง เชื่อม ตอกัน ระหวาง

 เรือน เล็ก แตละ เรือน บานเรือน ของ ชาว เตอ อาง ใน ปจจุบัน สราง เปน ตึกสูง และ อาศัยอยู รวมกัน หนึ่ง ครอบครัว ตอ 

หนึ่ง หอง เหมือน อยาง ชาว ฮั่น 

ระบบ ครอบครวั ของ ชาว เตออาง คอื ยดึถอื การ ม ีสามภีรรยา คน เดยีว ไม แตงงาน กบั คน นามสกลุ เดยีวกนั 

และ ไม นิยม แตงงาน กับ คนนอก เผา หนุมสาว สามารถ พบ รัก กัน ได อยาง อิสระ สาว ชาว เตออาง มี สิทธิ์ ใน การ เลือก 

คูครอง ดวย ตน เอง แต ทายที่สุด ตอง ไดรับ ความ เห็นชอบ จาก พอแม ใน การ อนุญาต ให หรือไม ให แตงงาน กับ ใคร 

เมื่อ ตกลง แตงงาน ฝาย ชาย ตอง มอบ สินสอด ให กับ ฝาย หญิง หาก สามีภรรยา อยู กินกัน ไป แลว เกิด การ หยาราง 

ฝาย ชาย เปน ผู ขอ หยา เพียงแค มอบ ขาวสาร ไม กี่ กิโลกรัม เงิน เล็กนอย เชิญ หัวหนา เผา มา ทําพิธี ขอขมา ตอ ผี 

บรรพบุรุษ และ เทพ ที่ เคารพ ก็ เปน สัญญาณ บอก ฝาย หญิง วา ให ออกจาก บาน กลับ ไป บานเดิม ได หาก ฝาย หญิง 

เปน ผู ขอ หยา จะ ตอง ชดใช คาสนิสอด ที ่ฝาย ชาย มอบให ใน วนั แตงงาน แต หลงัจาก การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี

ประชาชน ทกุคน อยู ภายใต กฎหมาย เดยีวกนั ธรรมเนยีม การ หยา ของ ชาว เตออาง ก ็ไม เครงครดั เหมอืน แตกอน แลว 

ชนกลุมนอยเผาเตออาง
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พิธีศพ ของ ชาว เตออาง ใช วิธี ฝงศพ ใน แตละ หมูบาน มี สุสาน ประจํา เผา แต ผู ที่ เสียชีวิต ดวย อาการ

 เจ็บปวย เรื้อรัง ยาวนาน และ หญิง ที่ เสียชีวิต จาก การ คลอดบุตร จะ ประกอบ พิธีศพ ดวย การ เผา

เกีย่วกบั ความ เชือ่ และ การ นบั ถอืศาสนา ในอดตี ชาว เตออาง นบัถอื ศาสนาพทุธ นกิาย หนิยาน ใน แตละ 

ชมุชน ม ีวดั พทุธ ประดษิฐาน พระพทุธรปู และ ม ีพระภกิษ ุประจาํ วดั พระภกิษ ุทกุ รปู เรยีนรู ภาษาไต เพือ่ อาน คมัภรี 

และ บทสวด พิธี สําคัญๆ ลวน เกี่ยวของ กับ พุทธศาสนา ชาว เตอ อาง จะ หมุนเวียน กัน นํา ขาว ปลา อาหาร ไป ถวาย 

พระ แต ความ เชื่อ เกี่ยวกับ ศาสนา ของ ชาว เตออาง ใน แตละ ทองที่ ไม เหมือนกัน เสีย ทีเดียว อาจ เปน พุทธ แต ตาง

นิกาย กัน บางที่ สามารถ เลี้ยง หมู เลี้ยง ไก เพื่อ ฆา เปน อาหาร แต บางที่ ซึ่ง นับถือ ตาง นิกาย กลับ หาม ฆา สัตว ตัด ชีวิต 

หาม ลา สัตวปา แมแต ใน งานพิธี สําคัญๆ ก็ ไม อนุญาต ให ฆา สัตว นอกจาก นับถือ ศาสนาพุทธ แลว นี้ ชาว เตออาง

 ยัง นับถือ ผี และ วิญญาณ ตามที่ บรรพบุรุษ นับถือ มา แตเดิม 

เทศกาล สําคัญ ของ ชาว เตออาง คือ เทศกาล สงกรานต เขาพรรษา ออกพรรษา ซึ่ง เทศกาล ตางๆ ลวน 

สะทอน ถึง ความ เชื่อ เกี่ยวกับ การ นับ ถือศาสนา อยาง ชัดเจน
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ชน เผาตง อาศยัอยู ใน มณฑล กุยโจว  (贵州省Guìzhōushěnɡ)  บรเิวณ เมอืง ห ล ีผงิ  (黎平Lípínɡ)  
ฉง เจียง  (从江Cónɡjiānɡ)  หรง เจียง  (榕江Rónɡjiānɡ)  เทียนจู  (天柱Tiānzhù)   จิ่น ผิง  (锦屏 

Jǐnpínɡ)   ซานซุย  (三穗Sānsuì)   เจิ้น ห ยวน  (镇远Zhènyuǎn)   เจี้ยนเหอ  (剑河Jiànhé)   ยวี่ ผิง  (玉
屏Yùpínɡ)  ใน มณฑล หูหนาน  (湖南省Húnánshěnɡ)  บริเวณ เมือง ซิน หวง  (新晃Xīnhuǎnɡ)   จิ้งเซี่ยน  
(靖县Jìnɡxiàn)  ทง เตา  (通道Tōnɡdào)  ใน เขต ปกครอง ตน เอง เผา จวง มณฑล กวาง ซี  (广西Guǎnɡxī)  
บรเิวณ ตาํบลซาน เจยีง  (三江Sānjiānɡ)  หลง เซิง่  (龙胜Lónɡshènɡ)  ห รงสุย  (融水Rónɡshuǐ)  จาก การ 
สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผาตง มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 2,960,293 คน 
ภาษา ที ่ใช คอื ภาษาตง  (侗语Dònɡyǔ)  จดั อยู ใน ตระกลู ภาษาจนี-ทเิบต  (汉藏语系Hàn Zànɡ yǔxì)  สาขา 
ภาษา จวง-ตง  (壮侗语族 Zhuànɡ Dònɡ yǔzú)  แขนง ภาษาตง- สุย  (侗水语支 Dònɡ Shuǐ yǔzhī)  
แบงออก เปน สอง สําเนียง ภาษา คือ สําเนียงตง เหนือ และ สําเนียงตง ใต ไมมี ภาษา อักษร เปนของ ตัวเอง สวนใหญ 
ใช อักษร จีน กระทั่ง ใน ป ค.ศ. 1958 มี การ ประดิษฐ ภาษา อักษร โดย ใช อักษร ภาษา ลา ติน ขึ้น ใช 

 ใน สมยั ราชวงศฉนิ และ ฮัน่ ชาวตง อาศยั กระจดั กระจาย อยู ใน บรเิวณ ที ่เปน มณฑล กวางตง และ กวาง ซ ี
ใน ปจจุบัน ใน สมัย นั้น เรียก ชน กลุม นี้ วา  ลั่วเยว  (骆越Luòyuè)  ซึ่ง เปน กลุมชน เผา ยอย ของ ชน รอย เผา ที่ 
ชื่อ ปาย เยว  (百越Bǎiyuè)  หลัง สมัย ราชวงศ เวย และ จิ้น เรียก ชาว ลั่วเยว นี้ วา เหลียว บันทึก ชื่อ หยา《赤

雅》Chìyǎ ของ ผูเขียน ชื่อ ค วาง ลู  (邝露 Kuànɡlù)  ที่ เขียน ใน สมัย ราชวงศ ห มิง กลาว ถึง ชน ชาวตง ไว วา 
“ชาวตง เปน ชน กลุม ยอย หนึ่ง ใน กลุมชน ชาว เหลียว” กลุมชน ที่ จัด เปนกลุม ยอย ของ ชาว “ปาย เยว” ใน ปจจุบัน 
มี ชาวตง ชาว เหมา หนาน ชาว จวง และ ชาว สุย ชน ทั้ง สี่ กลุม นี้ มี ความ สัมพันธ ดาน ภาษา วัฒนธรรม ความ เปนอ
ยู และ บริเวณ ที่อยู ใกลเคียง และ คลายคลึง กัน โดยเฉพาะ ทาง ดาน ภาษา นัก ภาษาศาสตร จีน จัด ภาษา ทั้ง สี่ ภาษา 
อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต สาขา ภาษายอย จวง-ตง จาก หลักฐาน ทาง ประวัติ ศาสตร สันนิษฐาน ได วา ชาวตง
 ก็ คือ ชาว ลั่วเยว ที่ มี อารยธรรม สืบทอด กัน มา ตั้งแต สมัยฉิน จน ปจจุบัน 

ชาวตง มี พัฒนาการ มา ตั้งแต ยุคบุพ กาล พัฒนา และ เปลี่ยนแปลง เรื่อย มา จนถึง ระบบ สังคม ศักดินา 
ใน สมัย ราชวงศ ถัง แต มี บาง กระแส เชื่อ วา ระบบ สังคม ของ ชาวตง เคย ผาน ระบบ ทาส มา กอน ตั้งแต สมัย ถัง ถึง 
สมยั ชงิ ได รวบรวม พืน้ ทีอ่าศยั ของ ชาวตง ไว เปน เมอืง ใน การ ปกครอง ระบบ สงัคม ใน สมยั นัน้ เปน แบบ สงัคม ศกัดนิา 
ตน ราชวงศ ชิง ยึด ที่ดิน คืน สู อํานาจ กลาง ของ รัฐ และ ครอบครอง ชาวตง เปน ประชาชน ใน อาณัติ เขาสู ระบบ
 การ ปกครอง แบบ ระบบ ศักดินา ถือครอง กรรมสิทธิ์ ใน ที่ดิน แต ระบบ สังคม ชาวตง ที่ถือ ปฏิบัติ มา แตเดิม คือ ระบบ 
กฎ รวม ของ เผา ยังคง ใช อยู กลาว คือ ใน ทุกๆ หมูบาน มี ผูใหญ บาน เปน หัว หนาใหญ ชั้น ที่หนึ่ง ผูใหญ บาน มี หนาที่ 
ดูแล คนใน ชุมชน ให ปฏิบัติ ตาม ขนบ จารีต ประเพณี  ผูใหญ บาน แตละ หมูบาน ขึ้น ตรง ตอ หัวหนา คณะกรรมการ 
หมูบาน ที่ เลือก ขึ้น มาจาก ผูใหญ บาน เปนการ ปกครอง ที่ สูงขึ้น เปน ชั้น ที่สอง หัวหนา คณะกรรมการ ผูใหญ บาน นี้ 
ขึ้น ตรง ตอ ประธาน ที่ ไดรับ คัดเลือก มาจาก หัวหนา หมูบาน ตางๆ อีก ชั้นหนึ่ง เปนการ ปกครอง ชั้น ที่ สูงสุด วิธีการ 
ปกครอง แบบนี้ ถือ ปฏิบัติ มา จนถึง ปลาย สมัย ราชวงศ ชิง เขาสู สาธารณรัฐ ประชาชน จีน
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ระบบ เศรษฐกิจ สังคม ของ ชาวตง มี การ เปลี่ยนแปลง และ มี พัฒนาการ เริ่มตน อยาง ชัดเจน มา ตั้งแต 
หลัง ยุค สงคราม ฝน ใน ป 1840 สังคม ของ ชาวตง ไดรับ ผล กระทบ จาก ระบบ เศรษฐกิจ แบบ ทุนนิยม จาก สังคม 
ภายนอก จึง คอยๆ ปรับ เปลี่ยน มา เปนระบบ สังคม แบบ กึ่ง อาณานิคม กึ่ง ศักดินา ภายใต การ กดขี่ และ ขูดรีด ของ 
จกัรวรรด ินยิม ของ ราชวงศ ชงิ ชวีติ ความ เปนอยู ของ ชาวตง ตก อยู ใน สภาพ ลาํบาก แรนแคน อยาง แสน สาหสั จนถงึ 
ยุค สงคราม ปลดแอก ระบบ ศักดินา แบบ ถือครอง ที่ดิน ก็ ยังคง เปนอยู เจาของ ที่ดิน มี ที่ดิน ใน ครอบครอง มากกวา 
ชาวนา ถึง ยี่สิบ เทา ชาวตง ตอง เชา ที่ดิน ทํา กิน และ ยัง ถูก กดขี่ ขูดรีด ทั้ง การ เก็บ ผล ผลิต และ ดอกเบี้ย คาเชา จาก
 เจาของ ที่ดิน และ นายทุน อยาง อยาง รุนแรง ถึง ยุค กวอ ห มิน ตั่ง ได กอการ ตอตาน ระบบ การ ปกครอง รัฐบาล และ ใช 
ระบบ ศกัดนิา จดัการ ให ผูมอีาํนาจ สงู ดแูล พืน้ที ่ของ ชาวตง อนั เปนการ สนบัสนนุ ให คน ชัว่ กอ กรรม ทาํ เขญ็ ผูปกครอง 
ใน ระดับ หมูบาน ตําบล และ เมือง ที่ มี ชาวตง อาศัยอยู ตาง พา กัน เก็บ ภาษี รีดไถ ประชาชน อยาง แสน สาหัส ชาวตง 
จึง ตก สู ภาวะ ลําเค็ญ และ ยากแคน อยาง ที่สุด

หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน รัฐบาล ได กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง ชาวตง ขึ้น หลาย แหง ดังนี้ 
   1. ป 1951 กอตั้ง อําเภอ ปกครอง ตน เอง ชาวตง จวง เหยา เหมียว ใน เขต อําเภอ หลง เซิ่ง ของมณฑล

 กวาง ซ ี (广西龙胜侗、壮、瑶、苗各族自治县 Guǎnɡxī Lónɡshènɡ Dònɡ、Zhuànɡ、Yáo、Miáo 

ɡè Zú zìzhìxiàn)  
   2.  ป 1952 กอตั้ง อําเภอ ปกครอง ตน เอง ชาวตง อําเภอซาน เจียง ใน มณฑล กวาง ซี  (广西三江侗

族自治县Guǎnɡxī Sānjiānɡ Dònɡ Zú zìzhìxiàn)  
   3.  ป 1954 กอตั้ง อําเภอ ปกครอง ตน เอง ชาวตง อําเภอ ทงตาว มณฑล หูหนาน  (湖南通道侗族

自治县 Húnán Tōnɡdào Dònɡ Zú zìzhìxiàn)  
   4. ป 1956 กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง ชาว เหมียว และตง เมือง เฉียนตง  เฉียน หนาน มณฑล กุยโจว   

(贵州黔东南苗族侗族自治州 Guìzhōu Qiándōnɡnán Miáo Zú Dònɡ Zú zìzhìzhōu)  และ 
อําเภอ ปกครอง ตน เอง เผาตง อําเภอ ซิน หวง มณฑล หูหนาน  (湖南新晃侗族自治县 Húnán Xīnhuǎnɡ 

Dònɡ Zú zìzhìxiàn)  
   5. ป 1984 กอตัง้ อาํเภอ ปกครอง ตน เอง ชาวตง อาํเภอ ยวี ่ผงิ มณฑล กุยโจว  (贵州省玉屏侗族自

治县 Guìzhōushěnɡ Yùpínɡ Dònɡ Zú zìzhìxiàn)  

การ กอตัง้ เขต ปกครอง ตน เอง นี ้ทาํให ประชาชน ชาวตง ม ีสทิธ ิใน การ ปกครอง ดแูล ตน เอง ใน หลายๆ ดาน 
โดยเฉพาะ การ ทํามาหากิน ลมลาง ระบบ ศักดินา กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ประชาชน มี สิทธิ์ ประกอบ อาชีพ และ มี รายได เปน
ของ ตัวเอง ชาวตง เริ่ม เปลี่ยนแปลง การ ผลิต ผลิตผล ทาง การ เกษตร โดย ไดรับ การ สนับสนุน จาก รัฐบาล อาชีพ ดาน 
การ เกษตร ปาไม อุตสาหกรรม เลี้ยง สัตว และ ประมง พัฒนาขึ้น อยาง รวดเร็ว เขาสู ยุค สาธารณรัฐ ประชาชน จีน 
เขต ปกครอง ตน เอง เผาตง เมอืง เฉยีน หนาน กอตัง้ โรงงาน อตุสาหกรรม นอย ใหญ หลาย แหง ผลติ สนิคา จาํพวก เครือ่ง จกัรกล
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ปุยเคมี กระดาษ เขต ปกครอง ตน เอง เผา จวง ตําบลซาน เจียง กอตั้ง โรงงาน ผลิต นํ้า และ กระแสไฟฟา ชีวิต และ
 ความ เปนอยู ของ ชาวตง ดีขึ้น เปนลําดับ หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน เปนตนมา ชุมชน ชาวตง ที่ เฉียนตง 
หนาน  (黔东南 Qiándōnɡnán)  มี ถนน ยาว เพียง 500 กิโลเมตร ปจจุบัน รัฐบาล สนับสนุน การ กอ สรางถนน 
เชื่อม ตอ ทุก ตําบล และ หมูบาน 

ทาง ดาน การ ศึกษา ก็ มี การ พัฒนา ที่ ดีขึ้น เชนกัน จาก เดิม กอน การ ปฏิวัติ วัฒนธรรม มี โรงเรียน มัธยม 
เพียง แหง เดียว โรงเรียน ประถม ไม เกิน 3 แหง แต ปจจุบัน ได กอสราง โรงเรียน ประถม และ มัธยม จน ครบ ทุก ตําบล 
หมูบาน ชาวตง อดทน ขยัน ขันแข็ง มานะ บากบั่น สอบ เขาเรียน ใน มหาวิทยาลัย ชั้น แนวหนา ของ ประเทศ ปจจุบัน 
มี ชาวตง ได ดํารง ตําแหนง หนาที่ ใหญโต ใน คณะ รัฐบาล เปน หัวหนางาน ทหาร นัก วิชาการ ขาราชการ ชั้น ผูใหญ 
เปน จํานวน ไมนอย นอกจากนี้ ใน ชุมชน ชาวตง บางแหง ลงขัน กัน กอตั้ง โรงเรียน ภาค คํ่า สําหรับ ผูใหญ ที่ ไมมี โอกาส 
ได เรียน ใน โรงเรียน ปกติ 

การ รักษา พยาบาล ก็ พัฒนา กาวหนา ขึ้น เดิมที ชาวตง นับถือ ผี เมื่อ เจ็บปวย ก็ ไหว ผีสาง ให มา ชวย รักษา 
แต หลังจาก ความ เจริญ เขา มาถึง ชาวตง เขาใจ เกี่ยวกับ เรื่อง การ สาธารณสุข มากขึ้น มี การ กอตั้ง โรงพยาบาล ขึ้น 
หลาย แหง โรค รายแรง ที่ เคย ระบาด ใน ชุมชน ชาวตง ก็ คอยๆ หมดไป สภาพ ชีวิต ชาวตง ดีขึ้น มี ไฟฟา นํ้าประปา ใช 
มี เครื่องใช ไฟฟา และ เครื่อง อํานวย ความ สะดวก ตางๆ ใชแลว 

ดวย ความ ที่ มี อารยธรรม ประวัติ ศาสตร การ ตั้ง ชุมชน ที่ ยาวนาน ชาวตง จึง นับ ได วา เปน ชน ที่ รํ่ารวย
 ทาง วัฒนธรรม มาก เผา หนึ่ง จน ไดรับ การ ขนานนาม วา “เมือง กวี ปฐพี เพลง” เพลง ของ ชาวตง สัมผัส คลอง
จอง ทํานองเสนาะ ไพเราะ เปดเผย เปรียบเปรย เดนชัด ให อารมณ กลอน งดงาม สูง สงา ลํ้า คา จริงใจ และ อบอุน 
การ บรรยาย เรื่องราว ใน บทกลอน แฝง ซอน ภูมิปญญา นุมนวล ลึกซึ้ง นับเปน มรดก ทาง ภาษา และ วรรณกรรม อัน 
ลํา้ คา ของ ชาวตง เชน บทกว ีเรือ่ง《珠郎娘嫫》Zhūlánɡ niánɡmó “เทพบตุร กบั หญงิ อปัลกัษณ” และ เรือ่ง
《三郎五妹》Sān lánɡ wǔ mèi “สาม หนุม กบั หา อนงค” เปน นทิาน กลอน ที ่นยิม แพรหลาย ไป ทัว่ นอกจาก
นี้ การ ขับ รองเพลง หมู ของ ชาวตง มี เอกลักษณ โดดเดน เฉพาะตัว ดวย พลัง เสียง มหัศจรรย สงเสียง ที่ ดังกังวาน 
กอง ทวงทํานอง ที่ ฟง ดู มี อิสระ ประกอบดวย เครื่องดนตรี ผี ผา บรรเลง ทํานอง คลองแคลว เริงรา เปน เอกลักษณ
 เพยีง หนึง่เดยีว พบ ได ใน เผาตง นทิาน ตาํนาน ที ่เลา สบืทอด กนั มา หลาย ชัว่อายคุน ม ีมากมาย หลากหลาย เรือ่งราว  
รปูแบบการ ดาํเนนิ เรือ่ง ยอกยอน แยบยล ดงึดดู ให หลงใหล แสดงออก ถงึ จนิตนาการ อนั สลบัซบัซอน และ ลกึซึง้ ของ 
ชาวตง ได เปน อยาง ด ีงิว้ตง เปนการ แสดง อปุรากร ที ่พฒันา มาจาก การ เลานทิาน กลอน ถอืกาํเนดิ ขึน้ ใน ตน ศตวรรษ 
ที่ 19 การ แสดง งิ้วตง นี้ ทา รายรํา เรียบงาย แต การ ขับรอง ทํานอง มี มากมาย ใน การ แสดง ใช เครื่องดนตรี จําพวก
ซอ และ ผี ผา บรรเลง ประกอบ กอน การ แสดง โหมโรง ดวย การ ลั่น กลอง เรียก บรรยากาศ อยาง ครึกครื้น เราใจ งิ้วตง
 ไม วาด หนา แต แฝง ไว ดวย เอกลกัษณ ของ ความ เปน ชน เผา ได อยาง นา อศัจรรย นอกจากนี ้วฒันธรรม การ รืน่เรงิ ของ 
ชาวตง ยังมี ระบํา ตัวเย  (哆耶Duōyē)  ระบํา ขลุย นํ้าเตา ระบํา มังกร ระบํา สิงโต เปนตน 
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 “ระบํา ตัวเย” คือ การ เตนระบํา เปนกลุม ใหญ ทั้ง ชาย หญิง รวมกัน เริง ระบํา ใน งาน รื่นเริง ประสานมือ 
คลอง คอ ลอม กัน เปน วง รอง เลน เตนระบํา “ระบํา ขลุย นํ้าเตา” ก็ เปนการ เตนระบํา เปนกลุม เชนกัน ผู เตน เปา
ขลุย นํ้าเตา ไป พรอมๆ กับ เตนรํา เครื่องดนตรี ที่ ชาวตง ใช บรรเลง ใน งาน รื่นเริง และ งานพิธี ตางๆ ยังมี อีก มาก เชน 
ขลุย เหล็ก ป เปนตน 

งาน หัตถกรรม เปน มรดก ทาง วัฒนธรรม ที่ สืบทอด มา แต บรรพบุรุษ เชนกัน งาน ฝมือ ที่ มี ชื่อเสียง ของ 
ชาวตง  เชน งาน ปกผา รอย มาลัย วาดภาพ แกะสลัก ตัด กระดาษ ถัก สาน เปนตน หัตถกรรม ปกผา ของ หญิง 
ชาวตง เปนงาน ฝมอื ชัน้เยีย่ม ชาวตง นยิม ปกลวดลาย ตางๆ เชน ดอกไม สตัว ตางๆ รปู บคุคล ลง บน เสือ้ผา ลวดลาย 
และ สีสัน ชัดเจน กลมกลืน เหมือนจริง นอกจากนี้ ยังมี การ ทํา เครื่อง ประดับ เงิน ไดแก สรอย เงิน กําไล เงิน ตุมหู 
แหวน ปนปกผม ดอกไม เงิน ลวน เปน เครื่อง ประดับ ที่ เปนที่ นิยม อยาง มาก ของ หญิง ชาวตง 

ชาย ชาวตง ม ีความ ชาํนาญ ใน การ กอ สรางตกึ ดวยอฐิ หนิ และ ไม การ สรางตกึ แขวน กลอง สราง สะพาน 
ถอื เปนงาน สถาปตยกรรม ที ่ชาวตง ม ีความ ชาํนาญมาก ทีส่ดุ การ กอ สรางตกึ แขวน กลอง ของ ชาวตง ใช ไม ลวนๆ ไมม ี
การ ใช ตะปู ตอก ยึด สามารถ สราง ได สูง เปน สิบ ชั้น เลย ทีเดียว รูปทรง หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม งดงาม ดุจ เจดีย แกว 
สูงสง สงางาม นับเปน สัญลักษณ หนึ่ง ของ ชุมชน ชาวตง และ เปน จุด ศูนยรวม ของ ชุมชน นอกจากนี้ ยังมี สะพาน 
เฉิง ห ยาง  (程阳桥Chénɡyánɡ qiáo)  ที่ ตําบลซาน เจียง เปน สะพาน ที่ สราง โดย ชาง ชาวตง มี ความ งดงาม 
แข็งแรง ไดรับ การ ขึ้น ทะเบียน ให เปน มรดก ทาง วัฒนธรรม ของ ประเทศ จีน อีกดวย

ชาวตง สวมเสื้อผา เครื่อง แตงกาย ที่ ผลิตขึ้น เอง ชาวตง ชอบ สวมเสื้อผา สีเขียว มวง ขาว นํ้าเงิน 
ชาย ชาวตง ใน ปจจุบัน สวมเสื้อผา ไม แตกตางจาก ชาว ฮั่น แต ยังมี ชาวตง ที่อยู ใน บริเวณ หางไกล เชน ชาวตง ภูเขา
 ยังคง สวมเสื้อผา แบบ ดั้งเดิม คือ สวมเสื้อ แขน สั้น ผาอก ไมมี ปก สวม กางเกง ขา กวาง ยาว ใช ผา โพกหัว บางคน ไว
 ผมจุก ชุด ของ หญิง ชาวตง แตกตางกัน ไป ตาม แตละ ทองที่ บาง สวมเสื้อ ทรงกระบอก ผาอก ไมมี ปก ติดกระดุม 
เงิน บาง สวมเสื้อ คอกระเชา คลอง ไหล บาง สวม กางเกง ขา กวาง ยาว บาง สวม ชุด เสื้อ ยาว คลุม เขา บาง สวม ผาถุง 
คาด เข็มขัด เกลาผม ขึ้น แลว ใช ผา โพกหัว สวมรองเทา คลุม หนาแขง ใช เชือก มัด แนน แต บาง ทองที่ ก็ แตงตัว เหมือน 
อยาง ชาว ฮั่น แต ที่ สําคัญ ชาวตง ชอบ สวม เครื่อง ประดับ ที่ ทํา ดวย เงิน

อาหารการกิน ของ ชาวตง กิน ขาวเจา เปน อาหาร หลัก ชาวตง ที่ อาศัยอยู บน พื้นที่ราบ ชอบ กิน ขาวสวย 
แต ชาวตง ทีอ่ยู ตาม ภเูขา ชอบ กนิ ขาวเหนยีว ชอบ กนิอาหาร รสเผด็ และ เปรีย้ว รูจกั วธิ ีถนอมอาหาร เชน ทาํ ปลารา 
เนือ้ หมกั การ รบัแขก ที ่สาํคญั ตอง ม ีนํา้ชา เปนการ ตอนรบั ชาวตง ตัง้ บานเรอืน อยู รมิ ภ ูรมินํา้ ซึง่ เปน ทวิทศัน ที ่เปน 
เอกลักษณ ของ ภาคใต ของ จีน สรางบาน แบบ ใตถุน สูง ขางบน เปนที่ พักอาศัย ชั้นลาง เปน คอก สัตว และ เก็บ ของ

ประเพณี สําคัญ ที่ นาสนใจ ของ ชาวตง คือ ประเพณี “ เยวเหย”  (月也Yuèyě)  ตรง กับ วันที่ แปด 
เดือน หนึ่ง ตาม ปฏิทิน จันทรคติ ของ จีน เปน ประเพณี ที่ ชาวตง จาก หมูบาน หนึ่ง ไป เปน แขก เยี่ยม เยือน อีก หมูบาน 

ชนกลุมนอยเผาตง
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หนึ่ง กิจกรรม สําคัญ คือ การ รื่นเริง และ สังสรรค มี การ เปาขลุย นํ้าเตา รอง งิ้ว บรรเลง ขับกลอม จัด ใน ชวง วางเวน 
จาก การ เพาะปลูก มี การ ชน วัว เปน กีฬา บันเทิง ประจํา ชน เผา ชวง เทศกาล นี้ จะ ตี ฆอง รอง ปาว ให ผูคน มากมาย มา 
รวม รอง รํา ทําเพลง สนุกสนาน รื่นเริง บันเทิงใจ จุดพลุ เฉลิมฉลอง สวางไสว ไป ทั่ว หุบเขา เปนการ ตอนรับ ชาวตง 
จาก หมูบาน อืน่ ทีม่า เยอืน ดวย ความ ยนิดปีรดีา เปน โอกาส ที ่หนุมสาว ได พบปะ คบหา สมาคม กนั ชาวตง ทางเหนอื 
เรียก เทศกาล นี้ วา เที่ยว ภูเขา  (玩山Wán shān)  หนุมสาว ชาวตง รวมกัน เปนกลุม หลัง วางเวน จาก งาน ใน ชวง 
เดือน มีนาคม และ เมษายน เมื่อ มารวมกัน พรอมหนา จะ รองเพลง โตตอบ เกี้ยว พา ราสี กัน ชาวตง ทาง ตอนใต
 เรียก งาน นี้ วา “แอว เมือง” หรือ “แอว สาว” คืน วัน งาน หญิงสาว ปกผา อยู ใน เรือน ชายหนุม ขับกลอม ดนตรี และ 
รองเพลง โตตอบ กัน พรรณนา ความ รัก ตอกัน เมื่อ ถูกใจ กัน จะ แลก ของ ที่ระลึก ซึ่ง กัน และ กัน เปนการ หมั้นหมาย
 เอา ไว ใน วนัที ่สาม เดอืน สาม หรอื วนั ทีส่อง เดอืน สอง ของ ทกุป ชมุชน ชาวตง ที ่ตาํบลซาน เจยีง รวมตวักนั ใน ลานกวาง 
ประจํา หมูบาน จัดงาน เทศกาล รื่นเริง โดย จะ ชวยกัน ทํา พลุ ดอกไม ยิง ขึ้น ฟา เมื่อ ตก ลงสูพื้น ให คน ที่มา รวมงาน
 แยง กัน เก็บ ผู ที่เก็บ ได จะ มี รางวัล ให งาน นี้ เรียกวา “งาน ชิง พลุ”

ชาวตง ยึดถือ การ แตงงาน แบบ สามีภรรยา คน เดียว การ แตงงาน กัน ระหวาง พี่สาว หรือ นองสาว พอ 
กับ พี่ชาย แม เปนที่ นิยม ของ ชาวตง แต ญาติ รวม สายเลือด จะ ไม แตงงาน กัน หญิง แตงงาน แลว ไม ยาย ไป อยู บาน 
สามี สถานภาพ ทาง ครอบครัว และ สังคม ของ ผูหญิง ตํ่าตอย กวา ผูชาย มี กฎ ขอหาม มากมาย สําหรับ ผูหญิง เชน 
หาม ตีกลอง หาม อยู บน บาน ในขณะที่ มี ผูชาย นั่ง อยู ขางลาง หญิง ชาวตง จะ สามารถ มี สิทธิ ใน ทรัพย สมบัติ ที่ 
ตน เอง หา มา ได หรอื ทรพัย สมบตั ิของ พอแม กต็อเมือ่ แตงงาน แลว เทานัน้ แต ก ็ไมได ม ีปรมิาณมาก เทาใด นกั สมบตั ิ
นี ้เรยีกวา “นา ผูหญงิ ที ่ผูหญงิ” สวน ผูชาย เปน ผูรบั สบืทอด มรดก ประจาํ ตระกลู หาก ไมม ีลกูชาย สามารถ รบั เลีย้ง 
ลูกบุญธรรม และ สืบทอด สาย ตระกูล ให กับ ลูกบุญธรรม ตอ ได

พิธี งานศพ ของ ชาวตง เหมือนกับ ชาว ฮั่น คือ ใช วิธี ฝงศพ แต ชาวตง บางพื้นที่ เมื่อ มี คน เสียชีวิต จะ ยัง ไม 
ประกอบ พิธีศพ แต จะ ใส โลง แลว นําไป เก็บ ไว ใน ปาชา ที่อยู หาง ไกลออกไป จาก หมูบาน รอ จน คน ที่เกิด วัน เดือน 
ป เดียวกัน เสียชีวิต ทั้งหมด จึง จะ ประกอบ พิธีฝงศพ พรอมกัน 

ชาวตง นับถือ ผี และ เทพ มากมาย เคารพบูชา ธรรมชาติ เชน ตน ไมใหญ หิน กอน ใหญ บอนํ้า สะพาน 
มี เจาแม สรางเมือง ชื่อ ซา ซุย  (萨岁Sàsuì)  ซึ่ง ถือ กัน วา เปน หญิง ผู เปนตน กําเนิด และ สราง ชุมชน ชาวตง 
เปน เทพ ที่ ชาวตง เคารพ สูงสุด ใน ทุกๆ หมูบาน จะ สราง วัด ซา ซุย โดย ใช การ เสี่ยงทาย ของ นก หญา ไข หอย ขาว 
เปน สิ่ง ชี้ วัด ความ เปน สิริมงคล

เทศกาล สําคัญ ของ ชาวตง มี เทศกาล ตรุษจีน เทศกาล ไหว เทพ วัว  (วันที่ 8 เดือน 4 หรือ วันที่ 6 เดือน 
6 )  เทศกาล กินอาหาร ใหม  (กลาง เดือน 7 )  บาง ทองที่ มี การ ขึ้น ปใหม ของ ชาวตง ใน ชวง เดือน 10 หรือ เดือน 
11 นอกจากนี้ ยัง รับ อิทธิพล เทศกาล ของ ชาว ฮั่น ที่ มาพรอมกับ การ เกษตร อีก เชน เทศกาล วัน เชงเมง เทศกาล
ตวน อู เทศกาล ไหว พระจันทร และ เทศกาลฉง ห ยาง  (วันที่ 9 เดือน 9)  

ชนกลุมนอยเผาตง
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ตัง้แต อดตี ชน กลุม นอย เผา ตงเซยีง อาศยัอยู บรเิวณ เมอืงเหอ โจว  (河州Hézhōu)  ปจจบุนั คอื หมูบาน 

ตะวนัออก ตาํบล หลนิ เซีย่  (临夏Línxià)  ของ มณฑลกาน ซู  (甘肃Gānsù)  คาํ วา หมูบาน ตะวนัออก ภาษาจนี 

ออกเสยีง วา “ ตงเซยีง” จงึ ใช คาํ บอก สถาน ทีอ่ยู เปน คาํ เรยีกชือ่ ชน กลุม นอย เผา นี ้แต ชน กลุม นอย เผา ตงเซยีง เรยีก 

ตัวเอง วา “ ซาร ทา”  (撒尔塔Sā’ěrtǎ)  กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน เรียกชื่อ ชน กลุม นี้ หลาย ชื่อ 

เชน  ตงเซยีงหยุหยุ  (东乡回回Dōnɡxiānɡ Huíhuí)  เห ม ิงกูตงเซยีง  (蒙古东乡Dōnɡxiānɡ Měnɡɡǔ)   

ตงเซียงถูเห ริน  (东乡土人 Dōnɡxiānɡ Tǔrén)  ปจจุบัน ชาว เผา ตงเซียง อาศัยอยู ใน บริเวณ อําเภอ ปกครอง 

ตน เอง ตงเซียง เขต ปกครอง ตน เอง เผาหุย  (回族Huí Zú)  ตําบล หลิน เซี่ย นอกจากนี้ ยังมี กระจัด กระจาย อาศัย

อยู บริเวณ เมือง หลานโจว (兰州Lánzhōu)  กวางเหอ  (广河Guǎnɡhé)  ตําบล เหอเจิ้ง  (和政Hézhènɡ)  

ตาํบล หลนิ เซีย่ ของ มณฑลกาน ซู และ บรเิวณ อาํเภอ อหีล ี (伊犁Yīlí)  ของ มณฑล ซนิ เจยีง  (新疆Xīnjiānɡ)  

จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา ตงเซียง มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 

513,805 คน ภาษา ที ่ใช คอื ภาษา ตงเซยีง จดั อยู ใน ตระกลู ภาษา อลัไต  (阿尔泰语系 Ā’ěrtài yǔxì)  สาขา 

มองโกล  (蒙古语族Měnɡɡǔ yǔzú)  ชาว ตงเซียง ไมมี ภาษา อักษร สวนใหญ พูด ภาษา ฮั่น ได และ ใช อักษร จีน 

 ชน เผา ตงเซียง เกิดขึ้น จาก การ รวมตัวกัน ของ ชน เผา เล็ก เผา นอย ที่อาศัย กระจัด กระจาย อยู ใน บริเวณ 

หมูบาน ตงเซียง ราว กลาง ศตวรรษ ที่ 14 เปน กลุมชน ชาว เซอมู  (色目人Sèmù rén)  และ มองโกล  (蒙古人

Měnɡɡǔ rén) ที่ นับถือ ศาสนาอิสลาม ตั้งแต ศตวรรษ ที่ 13 เปนตนมา ใน บริเวณ เมืองเหอ โจว  (河州Hézhōu)  

ซึ่ง แปน ที่ตั้ง กองกําลัง ทหาร เปน ถิ่นที่ อยูอาศัย ที่รวม เอา เซอมู และ มองโกล ไว ดวยกัน มา จนถึง ปลาย ศตวรรษ ที่ 

13 คือ ใน ชวง สมัย หยวน เจาเมือง อาน ซี อา หนานตา  (安西王阿难答 Ānxīwánɡ Ā’nándá)  เจาเมือง 

ผูครอง เมือง เจิ้นฝู สานซี  (镇抚陕西Zhènfǔ Shǎnxī)  กาน ซู  (甘肃Gānsù)  ห นิงเซี่ย  (宁夏Nínɡxià)  

บวช เปน นักบวช ใน ศาสนาอิสลาม ชาวเมือง ที่อยู ภายใต การ ปกครอง จึง นับถือ ศาสนาอิสลาม ตาม ไป ดวย ชาว 

เซอมู ที่ นับถือ ศาสนาอิสลาม อยู กอน แลว จึง มา รวมตัวกัน ตั้ง ถิ่นฐาน อยู ใน บริเวณ ตะวันตก เฉียง เหนือ จนถึง ตน 

ศตวรรษ ที่ 14 กษัตริย หยวน เฉิง จง เสด็จ สวรรคต เจาเมือง อาน ซี อา นันตะ รวมมือ กับ ชาว มองโกล และ ชาว เซอมู 

พยายาม วางแผน จะ สืบทอด ราชบัลลังก แต เรื่องราว แพรงพราย ออกไป จึง ถูก ตาม สังหาร และ หลบ หนีไป อยู กับ 

อิสลามิก ชน ดวย กันที่ เมือง ตงเซียง เมื่อ ตั้งหลัก ปก ฐาน อยู รวมกับ กลุมชน ใน เขต ตงเซียง นาน วัน เขา มี การ แตงงาน 

ขาม เผาพันธุ กับ ชาว ฮั่น และ ชาว ทิเบต เรื่อย มา จน หลอม รวมเปน ชน เผา และ ตั้งชื่อ ตาม ถิ่น ที่อยู วา “เผา ตงเซียง” 

ชนกลุมนอยเผาตงเซียง
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นอกจากนี้ ยังมี อีก หลาย ทฤษฎี เกี่ยวกับ กําเนิด ของ ชน เผา ตงเซียง ที่ สําคัญ คือ ใน ยุค ที่ เจ งกีส ขาน

 เขา พิชิต ซี เซี่ย ได นํา กําลัง ทหาร มากมาย มา ประจําการ อยูที่ บริเวณเหอ โจว  (河州Hézhōu)  และ หลินถาว  (临

洮Líntáo)  ทหาร เหลานี้ อยู ใน ดินแดน ดังกลาว เปนเวลา นาน บาง ตั้งหลัก ปก ฐาน  กอตั้ง บานเรือน และ แตงงาน 

กับชาวเมือง พื้น ที่ เปน จุดกําเนิด และ เปน บรรพบุรุษ ของ ชาว ตงเซียง  อีก ทฤษฎี หนึ่ง เชื่อ วา ใน ยุค ที่ เจ งกีส ขาน

 เขา พิชิต เมือง ทาง ตะวันตก  ได กวาดลาง ชาง และ ชาวเมือง จาก เมือง ทาง เอ เซีย กลาง และ  เปอรเซีย เขามา  และ จัด 

ให อยู ใน เมือง ตงเซียง  อยู ติด ดิน แดน สืบตอ เผาพันธุ เรื่อย มา กอ เกิด เปน ชน เผา ตงเซียง

 ดวย เหตุ ที่ เปน ชน เผา ที่เกิด ใหม  ไม ใช ชน ที่ อยู ติด ดิน แดน มา แตเดิม  ระบบ เศรษฐกิจ และ สังคม ของ

 ชาว ตงเซียง จึง เปนไปตาม สังคม ที่ แวดลอม  หรือ เปนระบบ สังคม ที่ มี การ เปลี่ยน แปลง ไป ใน แตละ ยุคสมัย 

 โดย รวม แลว ลวน อยู บน พืน้ฐาน ของ ระบบ ศกัดนิา ที ่ม ีมา ตัง้ แต ราชวงศ หยวน  หลงั ยคุ จกัรพรรดคิงั ซ ีใน สมยั ราชวงศ 

ชิง  ขุนนาง ผูครอง เมืองเหอ โจว ลมลาง ระบบ การ ปกครอง  ทํา ให สังคม เศรษฐกิจ ที่ วุนวาย แบบ เดิม  ไมวา จะ เปน

การ เก็บ ภาษี  การ ลมลาง ระบบ การ ถือครอง ที่ดิน  และ จัด ระเบียบ สังคม เปลี่ยน แปลง ไป จาก เดิม  แต การ

 เปลี่ยน แปลง ครั้งนี้ หาได เกิดผล กระทบ ตอ การ เปลี่ยน แปลง ชีวิต ความ เปน อยู ของ ชาว ตงเซียง มาก เทา ใด นัก  

 กอน ยุค กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน  ชาว ตงเซียง ตก อยู ใน อํานาจ การ ปกครอง ของ กองกําลัง ทหาร  

สภาพ ชีวิต ลําบาก ยาก แคน มาก  จนกระทั่ง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ประสบ ความ สําร็จ  ชีวิต ของ ชาว

 ตงเซยีง จงึ เปลีย่น แปลง ไป ในทาง ที ่ดขีึน้  โดย ใน ป  1 9 5 0   รฐับาล กอตัง้ เขต ปกครอง ตน เอง ชาว ตงเซยีง ขึน้  ใน ป  1 9 8 1

 กอตั้ง อําเภอ ปกครอง ตน เอง เผา ตงเซียง  เผาซา ลา  เผา ปาว อาน ขึ้น ที่ อําเภอ จี สือซาน   ( 积 石 山 保 安 族 东 乡 

族 撒 拉 族 自 治 县   J ī s h ís h ā n   B ǎ o ’ ā n   z ú  D ō n ɡ x i ā n ɡ   Z ú  S ā l ā   Z ú  z ìz h ìx i àn )    สถานภาพ 

ทาง สังคม ของ ชาว ตงเซียง ดีขึ้น  ไดรับ การ ยอมรับ จาก รัฐบาล ใน ฐานะ ประชาชน คน หนึ่ง ที่ มี สิทธิ เทาเทียม กัน  

และ มี อํานาจ ใน การ ปกครอง ตน เอง  เหมือน ชน กลุม นอย เผา อื่นๆ   

 อาชีพ หลัก ของ ชาว ตงเซียง คือ การ ทําการ เกษตร  พืช เกษตร หลักๆ ที่ ปลูก คือ  ขาวสาลี  มันฝรั่ง 

 ขาวโพด  ผลติผล ที ่มาจาก ชาว ตงเซยีง ม ีปรมิาณมาก  และ คณุภาพ ด ี แต ชาว ตงเซยีง ยงั ไมรูจกั การ บาํรงุ ดนิ  นาน วนั เขา

 ดิน เสื่อมสภาพ  ผล ผลิต ตํ่าลง  คาเชา ที่ดิน ทํา กิน สูงขึ้น  การ เก็บ ดอกเบี้ย และ ภาษี สูงขึ้น  เจาของ ที่ดิน ขูดรีด  ทํา ให 

เศรษฐกจิ ของ ชาว ตงเซยีง ตกตํา่ ยํา่ แย  ชาว ตงเซยีง บางสวน จงึ หนัมา ประกอบ อาชพี ปศสุตัว ตาม ทุงหญา  โดยเฉพาะ 

แพะ  เนือ้ แพะ ที ่มาจาก ชมุชน ชาว ตงเซยีง ม ีคณุภาพ ด ีและ ปรมิาณมาก  ม ีสวน แบง ทาง การ ตลาด ที ่สงูมาก ใน อนัดบั 

ตนๆ   ของ ประเทศ เลย ทีเดียว  นอกจากนี้ ชาว ตงเซียง บางสวน ยัง ประกอบ อาชีพ อื่นๆ   อีก  เชน  การ คา  การ ขนสง
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 ชาวตง เซียง มี ฝมือ ใน การ ทอผา  และ ผา สักหลาด  ผล ผลิต ที่ ได ใช ใน ครัวเรือน และ การ คา

 หลงั การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี  รฐับาล จนี สนบัสนนุ การ พฒันา ทีด่นิ  และ นาํ ความ เจรญิ ตางๆ   

เขาสู ตงเซียง  พัฒนา ระบบ นํ้า ชลประทาน  การ ปลูกปา  ระบบ ปอง กัน การ ไหล ซึม ของ นํ้า  การ ทํานา  หักราง ถางพง 

ปา เขา ให เปน ทีร่าบลุม เพือ่ เลีย้ง สตัว  ผล ผลติ ที ่ได ม ีปรมิาณ และ คณุภาพ ที ่สงูขึน้  ชวีติ และ เศรษฐกจิ ของ ชาว ตงเซยีง 

ดีขึ้น ตามลําดับ  ตั้ง แต เริ่มมี การ พัฒนา ที่ดิน เปนตนมา  ชาว ตงเซียง สามารถ ประกอบ อาชีพ กสิกรรม ได เปน อยาง ดี

เกิด อาชีพ ตางๆ ที่ สราง รายได งดงาม ขึ้น มากมาย เชน การ เกษตร ประมง การ เลี้ยง สัตว เมื่อ มี ผล ผลิต ที่ ดีขึ้น 

ความ เจริญ ดาน สาธารณูปโภค อื่นๆ ก็ตาม มา มี การ สราง ถนนหนทาง ระบบ ไฟฟา ประปา โรงงาน อุตสา กรรม 

แปรรูป อาหาร ชีวิต ประชาชน อยูดีกินดี ทั่วหนา

วฒันธรรม ดาน วรรณกรรม และ ศลิปกรรม ของ ชาว ตงเซยีง ม ีเอกลกัษณ โดดเดน ไม เพยีงแต ม ีเพลง กลอน 

ที่ สืบทอด กัน มา แต โบราณกาล แลว ยังมี เรื่องเลา สุภาษิต คํา พังเพย ที่ มี การ เสียดสี ประชด ประชัน แต แฝง ไว ดวย 

ปรัชญา ลึกซึ้ง มี ปริศนา คําทาย นิทาน อีก มากมาย ที่ โดดเดน เชน เรื่อง《勇敢的阿里Yǒnɡɡǎn de Ālǐ 

“อาลี ผูกลาหาญ” เรื่อง《璐姑娘斩蟒》Lù ɡūniɑnɡ zhǎn mǎnɡ “สาว สกุล ลู ฆา งู” นอกจากนี้ กลอน 

สมัยใหม อยาง เรื่อง《米拉朵黑》 Mǐlāduǒhēi “หมี่ ลา ตั่ว เฮย” ของ ผูแตง ชื่อ วางเห ลี ยงยวี่  (汪良玉

Wānɡ Liánɡyù)  กวี ชาว ตงเซียง ก็ เปน กลอน ที่ มี ชื่อเสียง และ เปน ที่ยอมรับ มาก เรื่อง หนึ่ง 

เพลง พืน้เมอืง ของ ชาว ตงเซยีง ม ีลกัษณะ พเิศษ ม ีรปูแบบ ที ่หลากหลาย ที ่สาํคญั หลกั ๆ  ม ีอยู 3 ประเภท 

คอื เพลง ที ่รอง ใน เวลา ทาํงาน เพลง ชม ดอกไม และ เพลง ใน พธิ ีแตงงาน ดาน การละเลน พืน้บาน ชาว ตงเซยีง ม ีการ 

รอง เลน เตนราํ ม ีเครือ่งดนตร ีหลายชนดิ เชน เครือ่งดนตร ีคลาย กบั ขลุย เรยีกวา  มีม้ี ้ (咪咪mīmī)  นอกจากนี ้ยงัมี 

พิณ สี่ สาย และ เครื่องดนตรี ประเภท เปา ทําจาก ดินเผา ที่ ชื่อ สือ ยา  (什鸦shíyā)  เปน เครื่องดนตรี ประจํา เผา 

ของ ชาว ตงเซียง ดวย 

กีฬา พื้นเมือง ที่ สําคัญ คือ การ แขงมา มวยปลํ้า งาน หัตถกรรม พื้นบาน ที่ สําคัญ ไดแก การ แกะ สลักไม 

และ หิน สวนงาน ฝมือ ของ หญิง ชาว ตงเซียง ไดแก การ ปกผา การ ทอผา สักหลาด นับ เปนผล งาน หัตถกรรม ฝมือดี 

ที่ มี ชื่อเสียง มาก อยาง หนึ่ง

ดาน ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี โดยเฉพาะ การ แตงงาน ชาว ตงเซียง ยึดถือ ธรรมเนียม ประจํา ชน เผา 

ที่ สืบทอด กัน มา แต โบราณ เรียกวา “อา ฮา เจียว”  (阿哈交Ā’hājiāo)  คือ ธรรมเนียม ปฏิบัติ เกี่ยวกับ

 การ แตงงาน ใน สาย ตระกูล ที่ มี สายเลือด เดียวกัน ไมวา จะ มี มาก นอย เทาใด ก็ตาม จะ มี ผูอาวุโส ที่สุด เปน หัวหนา 

สาย ตระกูล ทําหนาที่ กํากับ ดูแล ไม ให ผู ที่อยู ใน สาย ตระกูล เดียวกัน แตงงาน กัน หาก ผูใด ฝาฝน จะ ถูกป ระนาม

 จาก คนใน ชุมชน การ แตงงาน พอแม เปน ผูจัดการ ให เดิม ชาย หญิง อายุ 15 – 16 ก็ จะ จัดการ จับ คูแตงงาน กัน 
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แลว แต ปจจุบัน กฎหมาย แตงงาน ของ ประเทศ จีน อนุญาต ให แตงงาน กัน ได เมื่อ อายุ ครบ 18 ป การ แตงงาน ของ

 ชาว ตงเซียง จึง ตอง ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ของ ประเทศ

เสื้อผา เครื่อง แตงกาย ของ ชาว ตงเซียง ใน ระยะหลัง มา นี้ คลายคลึง กับ ชาว ฮั่นและ ชาวหุย แต มี 

ลักษณะเดน อยูที่ เครื่อง ประดับ บน ศีรษะ ชาย สวมหมวก ไมมี ปก สีขาว หรือ สีดํา เรียกวา  เฮา เมา  (号帽hàomào)  

สตรี สวม ผาคลุมผม ที่ ทํา ดวย ผา แพร และ ผา ไหม หญิงสาว และ สาว ที่ แตงงาน ใหม สวมหมวก สีเขียว แต หญิง ที่ 

แตงงาน แลวและ หญิง วัยกลางคน สวมหมวก สีเขียว แก หญิง สูงอายุ สวมหมวก สีดํา ผาคลุม ศีรษะ ปกติ ยาว คลุม 

ไป ถึง เอว คลุม ผม ไว ทั้งหมด แต ดวย ความ จําเปน ใน การ ทํางาน บางครั้ง ใส ผาคลุมผม ที่ ยาว ถึง เอว ไมได อาจจะ

 ไม สะดวก และ ไม ปลอดภัย จึง เปลี่ยน เปน หมวก ใบ เล็ก แทน ชาย ชาว ตงเซียง ไม ไว ผม ยาว แต มักจะ ไวหนวด ยาว 

เพื่อ เปน สัญลักษณ ให ผู ที่ นับ ถือศาสนา เดียวกัน รูจัก และ แสดง ความ เคารพ ตอกัน

อาหาร หลัก ของ ชาว ตงเซียง คือ ขาวสาลี ขาวโพด มันฝรั่ง และ อาหาร จําพวก ถั่ว ตางๆ อาหาร แปง 

ที่ ทําจาก ขาวสาลี ที่ ชาว ตงเซียง รับประทาน ไดแก จําพวก ห มาน โถว บะหมี่ ปา ทองโก และ อาหาร ที่ ถือวา เปน 

จาน เดน ที่ ตอง ใช ใน การ รับแขก ไดแก ลาสือ ฮา  (拉拾哈Lāshíhā)  คือ บะหมี่ นั่นเอง สิ่ง ที่ ชาว ตงเซียง พิถีพิถัน 

มาก ใน เรื่อง อาการ คือ ชาว ตงเซียง จะ แบง เนื้อไก โดย กําหนด คุณคา ตางๆ ของ ไก พิถีพิถัน มาก ไก 1 ตัว แบง ชิ้น

สวน ที่ สําคัญ ได 13 สวน หางไก มี คา มาก ที่สุด ปกติ จะ ให กษัตริย หัวหนา ขุนนาง และ แขก ผูมาเยือน รับประทาน 

เพือ่ เปนการ แสดงถงึ ความ เคารพ การ รบัแขก ของ ชาว ตงเซยีง ม ีขอ พเิศษ คอื จะ ไม รบัประทาน อาหาร รวมกบั แขก 

ที่มา เยือน แต จะ ยืน ดู อยู ใกลๆ เพื่อ เปนการ แสดง ความ เคารพ แขก ผูชาย ที่มา เยือน จะ ให เจาบาน ผูชาย ตอนรับ 

และ แขก ผูหญิง ให เจาบาน ผูหญิง เปน ฝาย ตอนรับ

วัฒนธรรม ที่ พิเศษ อีก อยาง หนึ่ง ของ ชาว ตงเซียง คือ การ ทําความ สะอาด รางกาย ซึ่ง เปน ขอปฏิบัติ 

ตาม หลกัศาสนา ม ีการ ชาํระ รางกาย สอง แบบ คอื การ ชาํระ เลก็ และ ชาํระ ใหญ การ ชาํระ เลก็ คอื การ ทาํความ สะอาด 

ทกุวนั จะ ทาํความ สะอาด มอื เทา ปาก หนา จมกู การ ชาํระ ใหญ คอื การ อาบนํา้ ทาํความ สะอาด ทัง้ รางกาย สปัดาห 

ละ หนึ่งครั้ง และ กอน เทศกาล สําคัญ ก็ จะ ทําความ สะอาด รางกาย แบบ ชําระ ใหญ เชนกัน การ รับประทาน อาหาร 

ก็ ตอง ปฏิบัติ ตาม หลักศาสนา ชาว ตงเซียง ไม รับประทาน เนื้อ หมู และ เลือด สัตว ไม นํา ของ สกปรก เขาไป ใน สุสาน 

และ มัสยิด ไม นํา อาหาร มา พูด เปนเรื่อง ลอเลน ไม เปลือยอก และ หลัง ตอหนา ผูอื่น ไม สงตอ บุหรี่ และ เหลา ให กัน 

การ ประกอบ พิธีศพ กระทํา โดย การ ฝง และ ตอง กระทํา อยาง รวดเร็ว ไม เก็บ ศพ ไว นาน 
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“ ตงเซียง” นับ ได วา เปน ศูนยกลาง ศาสนาอิสลาม ของ ประเทศ จีน ก็ วา ได เพราะ เปน ชุมชน ที่ มี ผู นับถือ 

ศาสนาอิสลาม มาก ที่สุด และ เปนตน กําเนิด ของ ศาสนาอิสลาม ใน จีน มา ตั้งแต โบราณ ศาสนสถาน ที่ สําคัญ ใน 

ศาสนาอิสลาม กอ สรางขึ้น ที่ ตงเซียง ความ เชื่อ และ เทศกาล สําคัญ ตางๆ มี ความ เกี่ยวของ กับ ศาสนา คือ เทศกาล 

ศีลอด เทศกาลกุร ปง1 เทศกาล บูชา พระเจา ซึ่ง เทศกาล บูชา พระเจา นี้ จะ จัด รวม กันที่ มัสยิด กิจกรรม ใน เทศกาล 

นี้ คือ การ สวดมนต บูชา สรรเสริญ พระเจา และ ฟง เทศนา คํา สอน

 

1 เทศกาลกุรปงคือเทศกาลสละชีวิตสัตว  เปนเทศกาลบูชายันตรที่สําคัญของชาวอิสลาม มีชื่อเปนภาษาอิสลามวา ‘Id al-Adha เรียกอีกชื่อหนึ่งวา ‘Id 

al-Qurban มีความหมายวา บูชา  สละชีวิตสัตวเพื่อบูชา  



中
国
少
数
民
族
丛
书

中
国

75

独龙族

ª¹ ¡ÅØ‹Á ¹ŒÍÂ à¼‹Ò µÃØ§

12.

รูป 26 รูป 27

Drung ethnic minority



中
国
少
数
民
族
丛
书

中
国

76

 ชาว เผา ตรุง ภาษาจีน ออกเสียง วา ตู หลง อาศัยอยู บริเวณ สอง ฝง แมนํ้า ตรุง  (独龙河 Dúlónɡ hé)  

ซึ่ง เปน เขต ติดตอกัน ของ เขต ปกครอง ตน เองนู เจียง  (怒江Nùjiānɡ)  เผา ลี่ซู  (傈僳族 Lìsù Zú)  และ 

อําเภอ ปกครอง ตน เอง กงซาน  (贡山Gònɡshān)  เผา ตรุง เผานู  (怒族Nù Zú)  ของ มณฑล ยูนนาน  (云南省

Yúnnán shěnɡ)  และ ยังมี สวนนอย ที่ กระจัด กระจาย อยู ริม สอง ฝง แมนํ้านู  (怒江Nù jiānɡ)  บริเวณ ตอน

เหนือ ของ ตําบล กงซาน จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา ตรุง มี จํานวน 

ประชากร ทั้งสิ้น 7,426 คน พูด ภาษา ตรุง เปน ภาษา ใน ตระกูล จีน-ทิเบต  (汉藏语系Hàn Zànɡ yǔxì)  สาขา 

ทเิบต-พมา  (藏缅语族Zànɡ Miǎn yǔzú)  ภาษา ของ ชน เผา ตรงุ ทัง้สอง บรเิวณ ไม แตกตางกนั ไมม ีภาษา อกัษร 

 เอกสาร ที ่เกาแก ทีส่ดุ ที ่กลาว ถงึ ชาว ตรงุ คอื บนัทกึ การ รวม ราชวงศ หยวน《大元一统志》Dàyuán 

yì tǒnɡzhì กลาว ถึง ชาว ตรุง ในชื่อ “เชี่ยว”  (撬Qiào)  ตอมา ใน สมัย ห มิง และ ชิง เรียก ชน กลุม นี้ วา “ฉิว”  

(俅Qiú )  หรือ “ ฉวี่”  (曲Qǔ)  บันทึก ทาง ประวัติ ศาสตร บันทึก ไว วา ชาว ตรุง ใน สมัย ถัง และซง อยู ใต การ ปกครอง 

ของ นาน เจา  (南诏Nánzhào)  และตา หลี่  (大理Dàlǐ)  ถึง สมัย หยวน ห มิง และ ชิง อยู ภายใต การ ปกครอง 

ของ เมอืงลี ่เจยีง กลาง สมยั ราชวงศ ชงิ แบง เปน สองสวน อยู ภายใต การ ปกครอง ของ ชน เผา นา ซ ีแหง เมอืงลี ่เจยีง  (丽

江纳西族Lìjiānɡ Nàxī Zú)  และ เมือง เยจือ  (叶枝Yèzhī)  ตอมา ถูก จัด รวมกัน อีกครั้ง ให อยู ภายใต การ 

ปกครอง ของ เมือง เยจือ ทั้งหมด ใน เวลา ตอมา ป 1909 มี การ แตงตั้ง ผูควบคุม ดูแล บริเวณ แมนํ้า ตรุง ป 1918 กอตั้ง 

เขต ปกครอง ขึ้น ใน บริเวณ ที่ เปน อําเภอ กงซาน ใน ปจจุบัน ซึ่ง เปน บริเวณ ที่อยู ของ ชาว ตรุง นั่นเอง 

ระบบ เศรษฐกิจ สังคม ของ ชาว ตรุง นับ ได ตั้ง แตกอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน กอนหนา นั้น 

ชาว ตรุง แม จะ ไม มีความรู ใน การ ผลิต เหล็ก สืบทอด มา แต บรรพบุรุษ แต ดวย ความ ที่อยู ใกล ชิดกับ ชาว ทิเบต 

ชาว ฮั่น ชาว นา ซี ชาว ปาย จึง ไดรับ อิทธิ พลการ ผลิต เครื่องมือ เหล็ก เชน ขวาน มีด มา ผลิต เปน เครื่องมือ เครื่องใช 

ของ ตน โดยเฉพาะ ใช ใน การ เกษตร จอบ เสยีม ที ่เดมิ ทาํ มาจาก ไม พฒันา มา เปน จอบ เสยีม ไม หุม เหลก็ ระบบ การ เกษตร 

จึง เปลี่ยน จาก เครื่องมือ ไม มา เปน เครื่องมือ เหล็ก แต อยางไร ก็ตาม ชาว ตรุง ยังคง คุนเคย กับ การ ใช เครื่องมือ ไม อยู 

ผล ผลิต ทาง การ เกษตร ก็ ยังคงมี ปริมาณ ไมมาก ซึ่ง ไม เพียงพอ สําหรับ การ บริโภค จึง ตอง หาอาหาร โดย การ เก็บ

 ของ ปา และ ลา สัตวนํ้า อุปกรณ จับ สัตวนํ้า ก็ ถัก และสาน ขึ้น งายๆ จาก วัสดุ ธรรมชาติ เชน ไมไผ เถาวัลย 

แต เมื่อ เปลี่ยน มา ใช เครื่องมือ เหล็ก ทํา ใหผล ผลิต เพิ่ม ปริมาณ มากขึ้น และ มี เหลือ พอที่จะ นําไป แลก ผล ผลิต อื่น กับ

 ชาว ตรุง ดวยกัน การ แลกเปลี่ยน นี้ เอง เริ่ม พัฒนา ไป เปนการ นับ ราคา สินคา ดวย วิธีใช เชือก ผูก ไม การ ผูก 1 ครั้ง

 เทากับ การ ซื้อขาย หรือ แลกเปลี่ยน ของ หนึ่ง อยาง เกิด เปนการ ตั้งราคา สินคา ใน หมู ชาว ตรุง ขึ้น 

ชนกลุมนอยเผาตรุง 
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ระบบ สังคม ของ ชาว ตรุง สืบสาย ตระกูล โดย ญาติ สาย ตรง เพศชาย การ ถือครอง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน มี 

สาม ลักษณะ คือ หนึ่ง “ที่ดิน ประจํา ตระกูล” คือ ที่ ที่ รวมมือกัน หักราง ถางพง จับจอง และ สืบทอด มา แต บรรพบุรุษ 

สอง “ที่ดิน รวม ใช” คือ ที่ดิน ที่ ชาวบาน สอง สาม ครอบครัว ชวยกัน บุกเบิก จับจอง และ ถือเปน กรรมสิทธิ์ รวมกัน 

สาม “ ที่ดิน สวนตัว” คือ ที่ดิน ที่ เปน สมบัติ สวนตัว ของ ครอบครัว หนึ่งๆ ธรรมเนียม ปฏิบัติ เกี่ยวกับ พืช และ สัตว ที่ 

เปน อาหาร ที่เกิด ตาม ธรรมชาติ ใน ที่ดิน ทั้ง สาม ประเภท นี้ ก็ ใช วิธีการ แบง กรรมสิทธิ์ ตาม เจาของ ที่ดิน สมาชิก ที่ มี 

กรรมสิทธิ์ ใน ที่ดิน มี สิทธิ์ ใน อาหาร ธรรมชาติ เหลานั้น ดวย หาก เปนที่ ที่ ครอบครอง กรรมสิทธิ์ รวมกัน หลาย คน ตอง 

แบง อาหาร ธรรมชาติ ใน ที่ดิน เหลานั้น อยาง เทาเทียม กัน หลัง ฤดู เก็บเกี่ยว เปน ฤดูลาสัตว ใน ที่ดิน ที่ มี กรรมสิทธิ์

 รวมกัน ผู ถือ กรรมสิทธิ์ มี สิทธิ์ ลาสัตว ใน ที่ดิน นั้น ได ทุกคน ถือ กฎ อยาง เครงครัด ที่จะ ไม ลาสัตว ใน ที่ดิน ของ ผูอื่น

ถึง ป 1949 เปน ยุค การ ปลดปลอย  (解放jiěfànɡ)  มี การ ถือครอง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน เปน สมบัติ 

สวนตัว ขึ้น ใน หมู ชาว ตรุง มี การ เลี้ยง หมู ไก เปน สมบัติ ของ ตัวเอง และ แลกเปลี่ยน เพื่อ การ คา ระหวาง กัน สื่อกลาง 

ที่ ใช เปน เครื่องมือ ใน การ แลกเปลี่ยน สินคา คือ “วัว” ใน ที่ดิน ที่ ถือครอง กรรมสิทธิ์ ชาว ตรุง จะ ปลูกพืช จําพวก ขาว

โพด และ มัน เพื่อ การ บริโภค ใน ครัวเรือน การ เพาะปลูก มี จํานวน มากขึ้น จึง นําออกมา แลกเปลี่ยน ซึ่ง กัน และ กัน ผู ที่ 

ไมมี ที่ดิน ทํา กิน และ ไมมี วัว เปนของ ตัวเอง ตอง เชา วัว จาก ผู ที่ รํ่ารวย กวา โดย ใช ลูกสาว เปน หลักประกัน จาก ระบบ 

เศรษฐกิจ ที่ พัฒนา มากขึ้น เรื่อยๆ ชาว ตรุง มี อํานาจ ทาง เศรษฐกิจ เหนือกวา ชน กลุม อื่น ใน ละแวก เดียวกัน ชน กลุม 

ที่ มี ความ เจริญ นอยกวา ยอม เปน ทาส รับใช ชาว ตรุง ทาส ที่ มาจาก ชน เผา อื่น นี้ ก็ ถือเปน สมบัติ ที่ ใช แลกเปลี่ยน หรือ 

ใช เปน หลักประกัน ใน การ กูยืม หรือ เชา ที่นา ได อีก อยาง หนึ่ง ตอมา ที่ดิน สวนใหญ กลาย เปน สมบัติ สวนตัว จน หมด 

ผู ที่ ไมมี ที่ดิน ทํา กิน ใช จอบ เสียม ไก หมู เปน คาเชา หรือ คา ประกัน ใน การ เชา ที่ดิน ทํา กิน บางราย ที่ เคย เปน เจาของ 

ที่ดิน ใช ที่ดิน ที่ เปน กรรมสิทธิ์ อยู ไป แลก กับ สิ่ง ที่ ตองการ เชน อาหาร สัตวเลี้ยง เครื่องมือ การ เกษตร จึง เกิด การ คา

ขาย ที่ดิน เกิดขึ้น นอกจากนี้ ผู ที่ ไมมี ทรัพย สมบัติ ใน การ เชา ที่ ก็ ใช วิธี ขาย แรงงาน แลก กับ ผล ผลิต ที่ ได จึง เกิด การ 

จาง แรงงาน ขึ้น ใน หมู ชาว ตรุง 

หลงั การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี ชาว ตรงุ ม ีชวีติ และ สงัคม แบบใหม โดย ใน ป 1956 กอตัง้ อาํเภอ 

ปกครอง ตน เอง เผา ตรุง เผานู ที่ อําเภอ กงซาน  (贡山独龙族怒族自治县Gònɡshān Dúlónɡ Zú Nù Zú 

zìzhìxiàn)  รัฐบาล สนับสนุน และ ให ความ ชวยเหลือ ใน การ พัฒนาการ ทําการ เกษตร สาธารณูปโภค ระบบ นํ้า 

ไฟฟา ผล ผลิต การ เกษตร สูงขึ้น เปนลําดับ การ ผลิต ยา ผลิตภัณฑ หนัง จาก ธรรมชาติ เพิ่มขึ้น อยาง รวดเร็ว ชาว ตรุง 

เริ่ม เลี้ยง วัว แกะ หมู เปน สัตว เศรษฐกิจ รัฐบาล กอตั้ง แหลงกําเนิด ไฟฟา และ นํ้าขึ้น มี การ กอสราง ระบบ คมนาคม 

สะพาน นอกจากนี้ ระบบ การ สาธารณสุข และ การ ศึกษา ก็ ไดรับ การ พัฒนา อยาง กวางขวาง 

ชนกลุมนอยเผาตรุง 
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ดาน ศลิป วฒันธรรม ของ ชาว ตรงุ ชาว ตรงุ เปน ชน เผา ทีร่กั การ รอง เลน เตนราํ ไมวา จะ เปน กจิกรรม ตางๆ 

เชน ระหวาง ทาํนา เกบ็เกีย่ว ลาสตัว สรางตกึ จบี สาว การ เฉลมิฉลอง เปนตน ลวน ใช เพลง เปน สือ่ ขบักลอม บรรยาย 

ความรูสึก ทุกข สุข รัก หรือ เศรา ของ ตน เพลง ที่ รอง ใน การ ทํางาน พัฒนา มา เปน วัฒนธรรม การ เตนรํา ขับรอง และ 

ดนตรี ใน เวลา ตอมา เครื่องดนตรี ที่ บรรเลง ประกอบการ ขับรอง และ เตนรํา ไดแก พิณ ฆองโหมง ขลุย กลอง หนัง 

และ พิณ ใน งานฉลอง รื่นเริง ผูหญิง ชาว ตรุง จะ เปน ผูบรรเลง พิณ ประกอบ กับ การ ขับรอง  สวน ชาย ชาว ตรุง ดื่มเหลา

ฉลอง สนุกสนาน ครื้นเครง การ เตนรํา บาง เรียง เปนแถว ชาย หญิง หันหนา เขาหา กัน ทั้ง รอง ทั้ง เตน บาง จับ มือ กัน 

เปน วงกลม รองเพลง เตนรํา เสียง เพลง สะทอน ความ สนุกสนาน อัน บริสุทธิ์ ในขณะ เดียวกัน ก็ แฝง ดวย ความ องอาจ

 กลาหาญ ของ ชาว เผา ตรุง

การ แตงกาย ของ ชาว ตรุง ชาย หญิง ชาว ตรุง สวมเสื้อผา ฝาย คลุม ไหล ขางเดียว พาด เฉียง ไป ทาง ขวา 

ใช เชือก รอย มีด เปน ปม ที่ ใต รักแร ขวา ชาย สวม กางเกง ขา กวาง สั้น แขวน มีด หรือ ลูกศร ธนู ไว ที่ เอว 

ชาย หญิง ชาว ตรุง ชอบ ไว ผม ยาว ทรงผม ที่ นิยม คือ ดานหนา ยาว ลง มาถึง คิ้ว ดาน หลังยาว ถึง บา ดาน ขาง 

ยาว ปด ห ูทัง้สอง ขาง ผูหญงิ ชอบ สวม ตุมห ูและ สรอยคอ และ คาด เอว ดวย เถาวลัย ยอม หลาก สสีนั หาก ออกจาก บาน 

จะ แขวน กระบอก ไมไผ ไว ที ่เอว สวม ผาถงุ สสีนัสดใส พนั ขา ดวย ผา ฝาย นอกจากนี ้สตร ีชาว ตรงุ ยงั นยิม วาด หนา ดวย 

สี จาก ธรรมชาติ อีกดวย ซึ่ง ถือเปน เอกลักษณ เฉพาะ ตัวอยาง หนึ่ง ของ ชาว ตรุง 

ชนกลุมนอยเผาตรุง 
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รูป 28

ดาน อาหารการกิน อาหาร หลัก ของ ชาว ตรุง คือ ขาวเจา และ ขาวสาลี ในอดีต เนื่องจาก การ เพาะปลูก 

ไม เพียงพอ อาหาร จําพวก สัตวปา ที่ ลา มา ได ก็ เปน อาหาร หลัก ที่ สําคัญ ของ ชาว ตรุง อีก อยาง หนึ่ง โดย เนื้อที่ ได มา 

สวนใหญ ทําให สุก โดย วิธีการ ยาง ชาว ตรุง ชอบ ดื่มเหลา ที่ หมัก เอง และ ชอบ สูบฝน บานเรือน ของ ชาว ตรุง สรางดวย 

ไม หรือ ไมไผ ใน บาน แบง เปน สาม หอง คือ สวน ที่ เปน หอง พักอาศัย หนึ่ง หอง และ ครัว สอง หอง อยู ตรงกันขาม กัน 

ครัว หนึ่ง เปนของ หัวหนา ครอบครัว อีก ครัว หนึ่ง เปนของ ลูก ที่ แตงงาน แลว ลูก ที่ แตงงาน แลว ไม แยก ครอบครัว 

แต จะ อาศัยอยู กับ พอแม โดย กินอยู รอบๆ ครัว อีก ฟาก หนึ่ง นั่นเอง หาก มี ลูก มาก บาน ไม เพียงพอ ก็ จะ ตอเติม บาน 

เพิ่มขึ้น ใน บริเวณ ใกลเคียง กัน หรือ สราง ตอกัน กับ บาน ของ พอแม

ธรรมเนียม การ แตงงาน ของ ชาว ตรุง ยึดถือ การ มี สามีภรรยา คน เดียว แต ในอดีต มี การ แตงงาน เปน หมู 

ผูชาย มี ภรรยา หลาย คน โดย แตง กับ พี่สาว และ นองสาว หนุมสาว ชาว ตรุง มี อิสระ ใน การ พบ คูรัก แต การ แตงงาน 

พอแม จะ เปน ผูจัดการ ให ทั้งหมด บางครั้ง มี การ หมั้นหมาย กัน ไว ตั้งแต เด็ก เมื่อ แตงงาน ไป แลว ทุกครั้ง ที่ ภรรยา 

คลอดลูก 1 คน ลูกเขย จะ ตอง มอบ วัว หรือ สิ่งของ มี คา ให กับ พอแม ฝาย หญิง หาก ภรรยา เสียชีวิต ตั้งแต ยัง อายุ นอย 

พอแม ฝาย หญิง จะ ตอง คืน สินสอด สวนหนึ่ง ให ฝาย ชาย เพื่อ เปน คา ชวยเหลือ ใน การ แตงงาน ใหม 

ชนกลุมนอยเผาตรุง 
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พิธีศพ ของ ชาว ตรุง ทํา พิธีศพ โดย การ ฝง หาก เสียชีวิต ดวย โรค ราย จะ ทํา พิธีศพ โดย การ เผา

ในดาน ความ เชื่อ ชาว ตรุง เชื่อ วา สรรพสิ่ง มี วิญญาณ จึง นับถือ ผี ตางๆ โดย ให ความ สําคัญกับ ธรรมชาติ 

เปน อยาง มาก เชื่อ วา ลม ฝน ฟารอง ฟาผา ภูเขา แมนํ้า กอน หิน ใหญ ตนไม รูปราง แปลก ประหลาด ลวน มี ผี 

สิงสถิตย อยู ซึ่ง ชาว ตรุง เชื่อ วา ผี เหลานี้ จะ ทําราย คน ดังนั้น จึง ตอง อธิษฐาน ขอ พร และ เซนสังเวย ผี ตางๆ เหลานี้ 

การ บูชาผี จะ มี หมอผี ประจํา เผา เปน ผู ประกอบพิธี ดวย ความ เชื่อ วา หมอผี เปน ผู ติดตอ กับ ผี ได ดังนั้น ชาว ตรุง จึง ให 

ความ เคารพ นับถือ หมอผี ประจํา เผา มาก 

เทศกาล สําคัญ ของ ชาว ตรุง มี เพียง เทศกาล เดียว คือ การ ขึ้น ปใหม แต การ ขึ้น ปใหม ของ ชาว ตรุง ไมมี 

กําหนด แนนอน ตอง ดู วา ปริมาณ ผล ผลิต ที่ ได มาก นอย เพียงใด จึง จะ สามารถ กําหนด วัน ขึ้น ปใหม ได 
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ชื่อ เรียก ชน เผา เออ หลุน ชุน  (鄂伦春 Èlúnchūn)  พบ ครั้งแรก ใน บันทึก สมัย ตน ราชวงศ ชิง ชื่อ
《清太祖实录》Qīnɡ tàizǔ shí lù “บันทึก พงศาวดาร ตนตระกูล ชิง” ตอนที่ หา สิบเอ็ด ใน ครั้งนั้น 
เรยีกวา เออ เออร ทนุ  (俄尔吞 É’ěrtūn)  สมยั จกัรพรรดคิงั ซ ีป ที ่ยีส่บิ สอง  (ค.ศ. 1683)  ใน พระ ราชโองการ 
เดือน เกา มี กลาว ถึง ชน กลุม นี้ โดย เรียก ชื่อวา เออ หลัว ชุน  (俄罗春 Éluó chūn)  จากนั้น ชื่อ นี้ จึง ใช เรียก กัน 
อยาง แพรหลาย และ ทั่วไป คํา วา “เออ หลุน ชุน ” มีความหมาย สอง อยาง คือ ชน เผา ฝก มา และ อีก ความ หมาย 
หนึ่ง หมายถึง ชน ชาวเขา จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา เออ หลุน 
ชุน มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 8,196 คน อาศัยอยู บริเวณ กลุม ปกครอง ตน เอง เมืองฮู หลุน เปย เออ รเห มิง  (呼伦

贝尔盟 Hūlúnbèi’ ěrménɡ)  กลุม เออ หลุน ชุน กลุม ปกครอง ตน เอง เมืองปู เทอ ฮา  (布特哈Bùtèhā)  
กลุม ปกครอง ตน เอง เมือง โม ลี่ตา หวา  (莫力达瓦Mòlì dáwǎ)  กลุม ตาโวร  (达斡尔族Dáwò’ěr Zú)  
ใน บริเวณ เขต ปกครอง ตน เอง ของ มองโกเลียใน  (内蒙古Nèi Měnɡɡǔ)  นอกจากนี้ ยังมี อาศัยอยู อยาง กระจัด 
กระจาย บริเวณ มณฑล เฮย หลง เจียง เชน ตําบลฮู หมา  (呼玛Hūmǎ)  อายฮุย  (爱辉Àihuī)  ซ วิ่น เคอ  (逊克

Xùn kè)  เจียอิน  (嘉荫Jiāyīn)  เปนตน ภาษา ที่ ใช คือ ภาษา เออ หลุน ชนุ จัด อยู ใน ตระกลู ภาษา อัลไต  (Altai)  
สาขา ภาษา ห มาน- ทงักสุ  (Man-Tungus1)  ไมม ีภาษา อกัษร สวนใหญ ใช อกัษร จนี และ ม ีบางสวน ใช อกัษร มองโกล 

บรรพบุรุษ ของ ชาว เออ หลุน ชุน คือ “ซื่อ เหวย”  (室韦Shìwéi)  หมายถึง “ชน ชาวปา” ถึง สมัย 
ราชวงศ หยวน เรียกชื่อ ชน เผา นี้ วา “ประชาชน ชาวปา”  (林中百姓Línzhōnɡ bǎixìnɡ)  ใน สมัย ห มิง เรียก 
ชื่อวา “ชาวปา ภู เหนือ”  (北山野人Běishān yěrén)  ดํารงชีพ ดวย การ ลาสัตว ตาม ทองทุง บริเวณ ที่ อยู
อาศัย มี อาณาเขต ดังนี้ ทาง ทิศใต จรด ตําบล อาน หลิ่ง  (安岭Ānlǐnɡ)  ทิศเหนือ จรด แมนํ้า อูซู หลี่  (乌苏里江

Wūsūlǐ jiānɡ)  ทิศตะวันตก ถึง คลองสือ เลอคา  (石勒喀Shílèkā)  ไป จน จรด เกาะ คูเย  (库页Kùyè)  
ทาง ทิศตะวันออก กลาง ศตวรรษ ที่ 17 การ ลา อาณานิคม ของ กระเจา ซาร  (沙俄Shā’é)  รุกราน แผนดิน จีน 
ใน บริเวณ มณฑล เฮย หลง เจียง ชาว เออ หลุน ชุน ตอง อพยพ หนีภัย ลง ไป ทาง ใต รวมตัวกัน ตั้ง ถิ่นฐาน อยู ตาม หุบเขา 
ใหญ นอย แต ก็ ยัง ใชชีวิต ดวย การ ลาสัตว ไป ทั่ว ทั้ง บริเวณ ที่อยู ใหม และ ที่อยู เดิม จนถึง ศตวรรษ ที่ 19 หลังจากที่ 
พระเจา ซาร แหง รสัเซยี รกุลํา้ และ ครอบครอง ดนิแดน เหนอื เฮย หลง เจยีง ขึน้ ไป รวมถงึ ทาง ทศิตะวนัออก ของ แมนํา้ 
อูซู หลี่ ชาว เออ หลุน ชุน จึง สูญเสีย เขต ลาสัตว จน กระทั่งถึง สมัย ราชวงศ ชิง เขา ครอบครอง จึง ได รวบรวม เอา ชาว 
เออ หลุน ชุน เขา ไว ใน การ ปกครอง ชีวิต ของ ชาว เออ หลุน ชุน จึง เกิด การ เปลี่ยนแปลง ขึ้น จักรพรรดิคัง ซี ป ที่ 30  
(ค.ศ.1691)  แบง ชาว เออ หลุน ชุน ออก เปน สอง บริเวณ คือ ห มัว ห ลิง อา (摩凌阿Mólínɡ’ā)  และ ยาฟ ขาน 
 (雅发罕Yǎfāhǎn)   ทั้งสอง อยู ภายใต การ ดูแล ของ เมืองปู เทอ ฮา  (布特哈Bùtèhā)  ห มัว ห ลิง อา  (摩凌

阿Mólínɡ’ā)  คือ ชาว เออ หลุน ชุน ที่ ขี่มา สวน ยาฟ ขาน  (雅发罕Yǎfāhǎn)  คือ ชาว เออ หลุน ชุน ที่ เปน 

1 คํา นี้ เปน คํา เรียก กลุมชน ชาว มองโกเลียน ซึ่ง เปน กลุมชน ที่ อาศัยอยู ใน บริเวณ ตะวันออก ของ ไซบีเรีย มี ความ สัมพันธ ใกล ชิดกับ ชาว ห มาน  (ชาว แมนจู)  นัก 

ภาษาศาสตร เรียกชื่อ ภาษา ของ ชน กลุม นี้ วา Tungusic language ภาษาจีน เรียก ชื่อวา  ทงกูซือ  (通古斯Tōnɡɡǔsī)  ภาษา อังกฤษ อาน วา [tun՝guz] 

ภาษา รัสเซีย อาน วา ตุนกุส ใน หนังสือ เลม นี้ จะ เรียก ตาม เสียง อาน ภาษา อังกฤษ วา ทังกุส

ชนกลุมนอยเผาเออหลุนชุน 
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นัก เดินทาง ซึ่ง หมายความวา ชาว เออ หลุน ชุน แม จะ สูญเสีย “ลา” ไป แต ก็ ยังเปน ชน ที่ ลาสัตว อยู เหมือนเดิม 
การ จัดการ ปกครอง ใน ขณะนั้น จัดให ชาว เออ หลุน ชุน อาศัยอยู เปนกลุม โดย แบง เปน ถนน 5 สาย คือ อาลี่  (阿
力Ālì)  คู หมาร  (库玛尔Kùmǎ’ěr)  ป ลาร  (毕拉尔Bìlā’ěr)  ตวัปู คูร  (多布库尔Duōbùkù’ěr)   
ทัวเหอ  (托河Tuōhé)  ถนน แตละ สาย มี สาย ยอย 8 สาย แตละ สาย ยอย มี หัว หนาหนึ่ง คน ปกครอง ทุกๆ ป 
ราชสํานัก ชิง สง คน มา ตรวจตรา หนึ่งครั้ง เพื่อ เก็บ ภาษี ตอมา รวม ถนน 5 สาย เปน 4 สายหลัก และ มี 16 สาย ยอย  
(รวม อาลี่ และ ตัวปู คูร เขา ดวยกัน)  แลว จัดให อยู ใน เขต การ ปกครอง ของ เมือง 4 เมือง คือ เฮย หลง เจียง  (黑龙江

Hēilónɡjiānɡ)  โมร เกิน  (墨尔根Mò’ěrɡēn)  ปู เทอ ฮา  (布特哈Bùtèhā)  และฮู หลุน เปย  (呼伦

贝Hūlúnbèi)  จนถึง ยุค ที่ญี่ปุน เขา รุกราน ได จัด แบง ชาว เออ หลุน ชุน ให อยู ภายใต เขต การ ปกครอง ของ มณฑล 
เฮย หลง เจียง และ เขต ซิ่ง อา นเปย

ใน ยุค ที่ญี่ปุน ครอบครอง ชาว เออ หลุน ชุน รวมกับ กองกําลัง ทหาร ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ตอตาน 
ญี่ปุน อยาง กลาหาญ สละ เลือด พลีชีพ เพื่อ รักษา ดินแดน บานเกิด เมือง นอน จนถึง ป 1945 ไดรับ การ ปลดปลอย 
ป 1951 รัฐบาล กอตั้ง กลุม ธง ปกครอง ตน เอง เผา เออ หลุน ชุน ใน เขต มองโกเลียใน  (内蒙古自治区鄂伦春

族自治旗Nèiměnɡɡǔ zìzhìqū Èlúnchūn Zú zìzhìqí)  ขึ้น สําเร็จ 

ระบบ เศรษฐกิจ และ สังคม ของ ชาว เออ หลุน ชุน เริ่ม ตั้งแต ศตวรรษ ที่ 17 เปนตนมา สังคม ของ ชาว
 เออ หลุน ชุน ยังคง ยึดถือ การ สืบสาย ตระกูล จาก พอ เรียกวา  อูลี่ เหลิง  (乌力楞Wūlìlénɡ)  การ สืบสาย ตระกูล 
แบบ อูลี่ เหลิง ประกอบดวย คนใน สาย ตระกูล เดียวกัน สืบทอด มา สอง ถึง สาม ชวงอายุ คน ผูอาวุโส ที่สุด ใน ตระกูล 
เรียกวา ถา ถานตา  (塔坦达Tǎtǎndá)  การ ทํามาหากิน จะ รวมมือกัน ทํา ใน สาย ตระกูล เดียวกัน ผล ผลิต ที่ ได 
ถอืเปน สมบตั ิสวนรวม ของ ตระกลู โดย ม ีหวัหนา ครอบครวั เปน ผูจดัการ ดแูล และ แบงปน ให สมาชกิ อยาง เทาเทยีม 
กัน ดวย สภาพ ภูมิประเทศ ที่ตั้ง ถิ่นฐาน ของ ชุมชน ชาว เออ หลุน ชุน อยู เหนือ ระดับ นํ้าทะเล 500 – 1,500 เมตร 
ซึ่ง เปน บริเวณ อากาศ หนาวเย็น ไมเหมาะ แก การ เพาะปลูก ชาว เออ หลุน ชุน จึง ยังชีพ ดวย การ ลาสัตว สัตวปา 
ที่ ลา เชน กวาง เสือดาว เสือ หมูปา หมี หมาปา แมวปา สวน ชุมชน ชาว เออ หลุน ชุน ที่อยู ใกล แมนํ้า นอกจาก 
จะ ลา สัตวปา แลว ยัง ทําการ ประมง จับ สัตวนํ้า ดวย เนื้อ สัตว ที่ ได มา หาก บริโภค ไม หมด จะ ตากแหง ไว เปน เสบียง
 ใน ยาม ขาดแคลน โดย จะ เก็บ ไว ที่ กองกลาง ของ ตระกูล

จนถึง กลาง ศตวรรษ ที่ 17 ราชสํานัก ชิง เขามา ปกครอง ดูแล ชาว เออ หลุน ชุน ใน ขณะนั้น ชาว เออ หลุน 
ชุน มี การ ติดตอ สัมพันธ อยาง แนนแฟน กับ ชาว ห มาน  (แมนจู)  และ ชาว ฮั่น การ ผลิต เหล็กกลา ปน รวมถึง 
เครื่องมือ เครื่องใช ใน การ เกษตร และ ลาสัตว หลั่งไหล เขาสู วัฒนธรรม ของ ชาว เออ หลุน ชุน  ทําให สภาพ ความ เปน
อยู และเศรษฐกิจ ของ ชาว เออ หลุน ชุน พัฒนาขึ้น อยาง เห็นไดชัด นอกจาก ผล ผลิต ที่ ได จาก การ ลาสัตว ปาไม และ 
การ ประมง ที่ ยังคง รักษาการ จัด แบง ผล ผลิต ใน ตระกูล แลว ผล ผลิต ดาน อื่นๆ เริ่ม เปลี่ยนแปลง ไป เปนของ ตน เอง 
สามีภรรยา เริ่ม แยก ครอบครัว ไป ตั้ง ครอบครัว เดี่ยว เปนของ ตน เอง และ ทํามาหากิน สรางฐานะ ดวย ตัวเอง ระบบ 

ชนกลุมนอยเผาเออหลุนชุน 
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สังคม แบบ สาย ตระกูล จึง คอยๆ หมดไป จนถึง ป 1945 ยุคกอน การ ปลดปลอย ระบบ สังคม ของ ชาว เออ หลุน ชุน 
เริ่ม เขาสู สังคม แบบ คอม มูน ประชาชน 

งาน หัตถกรรม ของ ชาว เออ หลุน ชุน เกี่ยวของ กับ อาชีพ หลัก นั่น ก็ คือ ผลิตภัณฑ ที่ ได จาก สัตว หญิง ชาว 
เออ หลุน ชุน มี ฝมือ ใน การ ลอกหนัง สัตว เพื่อ ตากแหง แลว ตัดเย็บ เปน เครื่อง นุงหม ใน แตละ ฤดู โดยเฉพาะ อยาง
ยิ่ง ดวย ภูมิอากาศ ที่ หนาวเย็น ชาว เออ หลุน ชุน ใช ขนสัตว เปน เสื้อผา ที่ ให ความ อบอุน ได เปน อยาง ดี นอกจากนี้ 
ชาย ชาว เออ หลุน ชุน ยัง ใช ประโยชน จาก กระดูก สัตว ผลิต เปน เครื่องมือ เครื่องใช และ เครื่อง ประดับ ได อยาง 
ชาญฉลาด

แต เมื่อ เริ่ม เขาสู ยุค ปจจุบัน เปนตนมา รัฐบาล ควบคุม ไม ให มี การ ลา สัตวปา อยาง เสรี และ สงเสริม ให 
ประชาชน หันมา ปลูกพืช ทําการ เกษตร สังคม ของ ชาว เออ หลุน ชุน จึง เปลี่ยน จาก การ ลาสัตว มา เปนการ เกษตร 
แต ชาว เออ หลนุ ชนุ ไมเคย มคีวามรู และ ไม เคยชนิ กบั การ ทาํการ เกษตร ประกอบ กบั เขาสู ชวง ทีญ่ีปุ่น รกุราน ตอมา 
ใน ป 1939 การ พัฒนา ทาง การ เกษตร ของ ชาว เออ หลุน-ชุน จึง หยุด ชะงัก ลง

แมวา ชาว เออ หลนุ ชนุ จะ ม ีประวตั ิศาสตร พฒันาการ และ อารยธรรม ที ่สบืทอด กนั มา ยาวนาน แต ในขณะ 
เดียวกัน ก็ ถูก ภาวะ กดดนั จาก ราชสํานกั และ รัฐบาล กลาง โดยเฉพาะ อยางยิ่ง ใน ชวง ที่ญีปุ่น รุกราน ฆา ลาง เผาพันธุ
ชาว เออ หลุน ชุน ได รวมกัน ลุกขึ้น ตอตาน ขาศึก จน สูญ เสียชีวิต เลือดเนื้อ ไป มากมาย ใน ป 1945 ชาว เออ หลุน ชุน
 มี จํานวน ประชากร หลง เหลืออยู เพียง หนึ่งพัน คน เศษ หลัง ชนะสงคราม ญี่ปุน เพื่อให ชาว เออ หลุน ชุน มี สิทธิ ใน 
การ ปกครอง ตน เอง รัฐบาล กอตั้ง ชุมชน ปกครอง ตน เอง ชาว เออ หลุน ชุน ขึ้น หลาย แหง สนับสนุน เงินทุน เพื่อ ดูแล 
และ ฟนฟ ูชมุชน ชาว เออ-หลนุ ชนุ ใน ป 1953 ชวยเหลอื ใน การ กอสราง ที ่พกัอาศยั ให ชาว เออ หลนุ ชนุ ได ม ีที ่พาํนกั 
และ กอตัง้ บานเรอืน เปน หลกัแหลง ตัง้แต นัน้ เปนตนมา ดนิแดน ที ่เคย แหงแลง ก ็กลบั เขยีวขจ ีขึน้ ดวย การ สนบัสนนุ 
ให มี การ ปลูกปา หลืบเขา ที่ เคย มืดมิด ก็ เริ่มมี แสงไฟฟา เขา มาถึง ทุง ลาสัตว กลาย เปน ทุง เลี้ยง สัตว และ เรือกสวน 
ไรนา ทําการ เกษตร จากที่ เคย อยู อยาง โดดเดี่ยว ตัดขาด จาก โลก ภายนอก ใช มา และ เรือ เปน พาหนะ หลัก ปจจุบัน 
รัฐบาล สรางถนน ทางรถไฟ เชื่อม ตอ ทุก หยอม หญา ชาว เออ หลุน ชุน ในอดีต ที่ ไมเคย รูหนังสือ รวมมือกัน ภายใต 
ความ ชวยเหลือ และ สนับสนุน ของ รัฐบาล สราง โรงเรียน ใหญ นอย ลูกหลาน ชาว เออ หลุน ชุน ได เรียน หนังสือ 
รวม เปนกําลัง สําคัญ ใน การ พัฒนา ประเทศ ชีวิต ที่ เคย ทุกข ยากลําเค็ญ เปลี่ยน มา เปน หนาชื่น ตา บาน มี สถาน 
บันเทิง คณะ ละคร สถานีวิทยุ โทรทัศน เดิม ที่ เคย ทน ทุกขทรมาน จาก ความ เจ็บปวย ไร หนทาง เยียวยา รัฐบาล 
สราง โรงพยาบาล และ สง คณะ แพทย มา ประจํา ดูแล เรื่อง ความ เจ็บปวย และ การ สาธารณสุข การ ปกครอง ตน เอง 
การ ปกครอง ดูแล ของรัฐบาล นํา ความ ผาสุก มาสู ชุมชน ชาว เออ หลุน ชุน เรื่อย มา 

ดวย อารยธรรม ลาสตัว อนั ยาวนาน กอ เกดิ วฒันธรรม ที ่เกีย่วของ มากมาย ทัง้ วรรณกรรม มขุปาฐะ ดนตรี 
เตนรํา ศิลปะ ตางๆ ดวย เหตุ ที่ ชาว เออ หลุน ชุน ไมมี ภาษาเขียน วัฒนธรรม สวนใหญ สืบทอด กัน แบบ ปากตอปาก 
วัฒนธรรม ทาง ภาษา เชน เทพนิยาย ตํานาน นิทาน เพลง สะทอน ถึง เรื่องราว ทาง ประวัติ ศาสตร ชีวิต สังคม และ 

ชนกลุมนอยเผาเออหลุนชุน 
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การ ดาํรงชวีติ ของ ชน เผา เชน เรือ่ง 《恩都力创造了鄂伦春人》Ēndūlì chuànɡzào le Èlúnchūn 
rén “ เอินตูลี่ สราง เผา เออ หลุน ชุน” เรื่อง 《白衣仙姑》Báiyī xiānɡū “เทพธิดา ชุด ขาว” กลาว ถึง
 เรือ่งราว การ กาํเนดิ และ การ สรรเสรญิ ผูกลา ชาว เออ หลนุ ชนุ นอกจากนี ้ยงัม ีเพลง และ การ เตนราํ ที ่เปน เอกลกัษณ 
และ ม ีความ เกีย่วของ กบั วถิ ีชวีติ เชน ระบาํ ชือ่ 《熊舞》Xiónɡ wǔ “ระบาํ หม”ี ระบาํ ชือ่《野牛搏斗舞》

Yěniú bódòu wǔ “ระบํา ชน วัว” ระบํา ชื่อ《树鸡舞》Shùjī wǔ “ระบํา นก กับ ตนไม” ระบํา ชื่อ《红果

舞》Hónɡɡuǒ wǔ “ระบํา ลูก ไมแดง” ที่ สําคัญ มี ระบํา “หมุน รอบตัว” เปน ระบํา ที่ มี เอกลักษณ เฉพาะตัว ของ 
ชาว เออ หลนุ ชนุ ผู เตน สามารถ หาความ สขุ สนกุสนาน ได ดวย ตวัเอง ทัง้ รอง ทัง้ เตน ไป พรอมๆ กนั ระบาํ ชือ่《假面

舞》Jiǎmiàn wǔ “ระบํา หนา ปลอม” เปน ระบํา ที่ แสดงออก ถึง การ อธิษฐาน ขอ พร จาก สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ กอน การ 
ลาสัตว การ ขับ รองเพลง ของ ชาว เออ หลุน ชุน มี เพลง ประจํา เผา ชื่อวา  จาเอินตา เลอ  (扎恩达勒Zhā’ēn 

dá lè)  ซึ่ง มี เนื้อหา และ ทวงทํานอง หลากหลาย เปน ศิลปะ ที่ ชาว เออ หลุน ชุน พยายาม สะทอน สภาพ การ ดํารง
ชีวิต แฝง ไว ใน เพลง และ ดนตรี ของ ชาว เออ หลุน ชุน ที่ ใช บรรเลง ประกอบ ใน การ รื่นเริง เตนรํา และ ขับรอง ลํานํา 
เครื่องดนตรี ของ ชาว เออ หลุน ชุน มี กลอง ที่ ตี ดวยมือ ป เขากวาง หีบเพลง เปา ทําจาก เหล็ก เปนตน 

 นอกจากนี้ ยังมี วัฒนธรรม ทาง ภาษา จําพวก สุภาษิต คํา พังเพย ที่เกิด ใน ชวงหลัง หลังจากที่ บานเมือง 
สงบ ชาว เออ หลุน ชุน อยู ติด พื้นที่ มี หลักแหลง แนนอน และ เริ่ม เรียน ภาษา ฮั่น แลว นับเปน วัฒนธรรม ทาง ภาษา ที่ 
มี คา และ สําคัญ อีก อยาง หนึ่ง ของ ชาว เออ หลุน ชุน ใน เวลา ตอมา

ชนกลุมนอยเผาเออหลุนชุน 

 

รูป 31

 บานเรอืน ของ ชาว เออ หลนุ ชนุ ก ็ม ีลกัษณะ โดดเดน คอื สราง 

เปน ทรง กระโจม ม ีเสา ใหญ เปน เหลก็ ปก กลาง แลว ม ีเสา อกี สามสบิ เสา 

ลอมรอบ เปน วงกลม ฤดรูอน คลมุ ดวย เปลอืกไม ฤดหูนาว คลมุ ดวย หนงั 

สัตว มี ลักษณะ พิเศษ คือ เคลื่อน ยาย งาย กอสราง งาย เมื่อ เปดประตู 

เขาไป ขางใน แบง เปน ดาน ขางซาย ขวา เปน ที่พัก และ ที่ รับแขก สวน 

ตรงกลาง เปน เตาผิง ให ความ อบอุน เสา หลัง แขวน รูป เคารพ และ มี 

ขอกําหนด วา หาม ผูหญิง แตะตอง รูป เคารพ นี้ เด็ดขาด ใน ภาพ เปน

ที่ พักอาศัย จํา ลองของ ชาว เออ หลุน ชุน ซึ่ง ตั้ง แสดง อยู ใน พิพิธภัณฑ 

เออ หลุน ชุน เมืองฮู หลุน เปย เออร  (呼伦贝尔Hūlúnbèi’ěr)  
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ชาว เออ หลุน ชุน ยึดถือ การ แตงงาน แบบ มี สามีภรรยา คน เดียว และ เครงครัด ใน การ เลือก คูครอง ที่ เปน 

คนนอก สาย ตระกูล ทําให สามารถ สราง ความ ผูกพัน เปน ญาติ ได กวางขวาง ออกไป เรื่อยๆ สถานภาพ ของ ชาย 

หญงิ ไม แตกตางกนั มาก นกั แต การ สบืทอด สาย ตระกลู ใช เพศชาย เปนหลกั เมือ่ ลกูคนโต แตงงาน จะ สราง กระโจม

 อยู ไม ไกล จาก บาน พอแม หญิง มีครรภ ไม ให พักอยู ใน กระโจม เดิม จะ ตอง ไป สราง กระโจม ใหม ที่อยู หางไกล

 จาก บาน ออกไป และ ตอง พักอยูที่ ใหม นี้ หนึ่ง เดือน จึง จะ กลับ บาน ได ผูชาย หามเขา ใน กระโจม ใหม นี้

พิธีศพ กระทํา โดย การ ทิ้ง ไว บน เขา ให แหง ไป เอง แต ตอมา กระทํา โดย การ ฝง

หญิง ชาว เออ หลุน ชุน มี ฝมือ การ ประดิษฐ หมวก ลาสัตว เปนเลิศ ชนิด ที่ ที่ หา ชน เผา ใด เปรียบได ยาก 

หมวก ชนิด นี้ ชื่อ  มี่ถา ฮา  (密塔哈Mìtǎhā)  เปน หมวก ที่ ทําจาก หัว กวาง ทั้ง หัว เลาะ เนื้อ และ กระดูก ทิ้ง ทั้งหมด 

แต ยังคง รักษา สภาพ หัว กวาง นั้น ไว คงเดิม ทุกประการ เวลา ออก ลาสัตว จะ ใส หมวก ชนิด นี้ เพื่อ ลอ ให สัตว ตัว อื่น 

เขามา ใกล รวมทั้ง สามารถ พราง ตัวเอง ได ดวย สม กับ คํา กลาว ที่วา ชาว เออ หลุน ชุน คือ “จาว แหง ปา กินใน ปา 

สวมเสื้อผา จาก ปา นอน ใน ปา อยู ใน ปา” ทุกอยาง ใน ชีวิต มาจาก ปา ธรรมชาติ ทั้งสิ้น 

 ชาว เออ หลุน ชุน เชื่อ ใน สิ่ง ลี้ลับ เหนือ ธรรมชาติ ทุกสิ่ง ใน ธรรมชาติ ลวน มี วิญญาณ ซึ่ง เปนความ เชื่อ

ตาม หลักศาสนา ซา ห มาน  (萨满教Sàmǎn jiào)  ศาสนา นี้ มี ความ เกี่ยวพัน และ สอดคลองกับ ชีวิต ของ ชาว 

เออ หลุน ชุน อยาง ลึกซึ้ง เพราะ ชีวิต ของ ชาว เออ หลุน ชุน อยู กับ ธรรมชาติ มี ความ เชื่อ นับถือ และ บูชา ธรรมชาติ 

อยู แลว ซา ห มาน คือ หมอผี ผู เปน ตัวแทน ติดตอ ระหวาง โลกมนุษย กับ วิญญาณ ตางๆ เชน  จันทร เทพ เทพ แหง 

ดวงดาว เทพ อัคคี เทพ เมฆินทร เทพ ปฐพี วายุ เทพ เทพ พิรุณ เทพ สมุทร เทพ พฤกษา เทพ ภูพาน นอกจากนี้

 ชาว เออ หลุน ชุน ยัง นับถือโท เทม  (totem)  หมี และ เสือ ดังนั้น จึง ถือ ใน เรื่อง การ เรียกชื่อ หมี และ เสือ ดวย คือ จะ 

ไม สามารถ กลาว นาม ของ หม ีและ เสอื ได เพราะ เปน สิง่ เคารพบชูา แต จะ เรยีกวา เปน เทพ ขนุนาง หรอื เทวดา แทน 

นอกจากนี้ ที่ สําคัญ ยัง นับถือ และ บูชา บรรพบุรุษ อีกดวย
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ชาว รัสเซีย ที่ อาศัยอยู ในประเทศ จีน เปน ทายาท ชาว รัสเซีย ที่ อพยพ เขามา อาศัย ในประเทศ จีน แต ครั้ง 

อดีต อาศัยอยู ใน บริเวณ เมือง อีหลี  (伊犁Yīlí)   ถาเฉิง  (塔城Tǎchénɡ)  อา เลอไท  (阿勒泰 Ālètài)  

อู รุม ชี  (乌鲁木齐Wūlǔmùqí)  ใน เขต ปกครอง ตน เอง อุยกูร� จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน 

ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา รัสเซีย มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 15,609 คน พูด ภาษา รัสเซีย จัด อยู ใน ตระกูล ภาษา 

อินโด ยูโร เปยน สาขา ภาษาส ลาฟ ตัวหนังสือ ที่ ใช คือ ตัวหนังสือ ที่ ใช ใน ภาษา รัสเซีย ที่ เรียกวา ตัวอักษร ซี ริลริค 

 ชน ชาว รัสเซีย ที่อยู ใน แผนดิน จีน มี การ แตงงาน ขาม เผาพันธุ กับ คน จีน ลักษณะ รูปราง หนาตา 

เปลี่ยนแปลง ไป จาก เชื้อสาย เดิม ของ ชาวจีน และ ชาว รัสเซีย เปนการ ผสม ผสาน ระหวาง เผาพันธุ ทั้งสอง เกิด เปน

 เผาพนัธุ ลกูผสม ประวตั ิศาสตร ชาว รสัเซยี ใน จนี นี ้เกดิขึน้ มา ตัง้แต ราว ศตวรรษ ที ่18 แต ที ่ชดัเจน คอื เมือ่ เริม่ ศตวรรษ 

ที่ 19 ซึ่ง เปน ยุค เปลี่ยนแปลง การ ปกครอง ของ ชาติ รัสเซีย ชาว รัสเซีย ที่ เดิม เปน ประชาชน ใน การ ปกครอง ของ 

พระเจา ซาร อพยพ ลี้ภัย มา ตั้ง ถิ่นฐาน บริเวณ ชายแดน จีน รัสเซีย ซึ่ง ใน ขณะนั้น ระบบ สังคม จีน ยังเปน แบบ ระบบ 

ศักดินา มี ขุนนาง ปกครอง อยู จน ทาง การ จีน ได รวบรวม ชาว รัสเซีย ที่ อพยพ เขามา นี้ ให อยู ภายใต การ ปกครอง 

ของ มณฑล ซิน เจียง ขณะนั้น ชาวจีน เรียก ชาว รัสเซีย ที่ อพยพ เขามา นี้ วา “พวก โอนสัญชาติ” และ เรียก ชุมชน 

ที่ตั้ง ของ ชาว เผา รัสเซียน นี้ วา “ชุมชน โอนสัญชาติ” จนกระทั่ง กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน จึง นับ ชน กลุม นี้

 เปน ชน กลุม นอย อีก กลุม หนึ่ง ของ จีน เรียก ชื่อวา “ชน เผา รัสเซีย”

 เนื่องจาก ชาว เผา รัสเซีย ที่ เขามา อาศัยอยู ในประเทศ จีน ยัง ตั้งรกราก ไมนาน นัก ถึงแม ลูก หลาย รุน 

ตอมา จะ มี สถานภาพ เปน ชาวจีน แต ยังมี ญาติ พี่นอง อยู ใน รัสเซีย เมื่อ สภาพ การเมือง และ ชีวิต ที่ รัสเซีย ดีขึ้น หลาย 

คน โอนสญัชาต ิกลบั ไป เปน ชาว รสัเซยี ตามเดมิ และ ม ีบางสวน ที ่อพยพ ไป ยงั โลก ที ่สาม เนือ่งจาก ชวง สงคราม กลาง 

เมอืง และ เปลีย่นแปลง การ ปกครอง นัน้ ชาว รสัเซยี กระจดั กระจาย อพยพ ไป ยงั ประเทศ ตางๆ เมือ่ สามารถ ตัง้รกราก 

และ มี ชีวิต ที่ มั่นคง ในประเทศ โลก ที่ สาม ชาว รัสเซีย ใน จีน จึง อพยพ ไป ยัง ประเทศ ที่ สาม อาศัยอยู รวมกับ ครอบครัว 

ปจจุบัน ชาว เผา รัสเซีย ที่ หลง เหลืออยู ใน จีน มี จํานวน ไมมาก แลว 

 กอน ป 1949 ชาว รสัเซยี ที ่อาศยัอยู ในประเทศ จนี ประกอบ อาชพี เกีย่วกบั การ ซอม เครือ่งใช ตางๆ การ 

ขนสง และ งาน ฝมือ นอกจากนี้ ยังมี บาง สวนประกอบ อาชีพ การ เกษตร เลี้ยง สัตว ทําสวน เปน อาชีพ เสริม ไป ดวย 

ชาว เผา รัสเซีย ตั้ง บานเรือน อยู รวมกัน เปนกลุม กอน และ กอตั้ง เปน หมู บานเล็กๆ ที่ ประกอบดวย สมาชิก สิบ กวา 

ครัวเรือน ชาว เผา รัสเซีย บุกเบิก หักราง ถางพง ใช พื้นที่ บริเวณ สอง ฝง แมนํ้า อีหลี  (伊犁河Yīlí hé)  และ แมนํ้า 

เติรกส  (特克斯河Tèkèsī hé)  ทําการ เพาะปลูก และ เลี้ยง สัตว ตอมา ถูก รัฐบาล ใน สมัย กวอ ห มิน ตั่ง ยึดครอง 

ที่ดิน ทํา กิน ชาว เผา รัสเซีย ถูก บังคับ ให อพยพ ไป หา ที่ดิน ทํา กิน และ ดํารงชีวิต แหง ใหม 

ชนกลุมนอยเผารัสเซีย
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 หลัง การ ปลดปลอย ชาว เผา รัสเซีย ไดรับ สิทธิ ใน การ ปกครอง ตน เอง เหมือนกับ ชน เผา อื่นๆ ใน จีน 

มี อํานาจ ใน การ เปน สมาชิกสภา คณะ ปกครอง ตน เอง ระดับ ประเทศ และ ระดับ มณฑล ซิน เจียง ชาว เผา รัสเซีย

 มี สวนรวม ใน การ ปฏิวัติ วัฒนธรรม จีน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ประชาชน ชาว เผา รัสเซีย มี สิทธิ ทํางาน 

ใน หนวยงานรฐั และ เอกชน ของ จนี ใน ฐานะ ประชาชน คน จนี คน หนึง่ สภาพ ชวีติ และ รายได เฉลีย่ ของ ชาว เผา รสัเซยี 

ใน จีน ดีขึ้น ตามลําดับ กระทั่ง เปนปกติ เทียบ เทากับ ชาว ฮั่น

ศิลป วัฒนธรรม ของ ชาว เผา รัสเซีย ไมได เกิดขึ้น ใน ระยะ ที่ มี ถิ่น พํานัก อยู ในประเทศ จีน หาก แต เปน 

มรดก สบืทอด ตอ มาจาก บรรพบรุษุ ของ ประเทศ แม วรรณกรรม ของ รสัเซยี โดดเดน ม ีชือ่เสยีง เปนที ่รูจกั ทัว่โลก เชน 

บทเพลง กลอน สรรเสรญิ ทหารหาญ เพลง กลอม เดก็ สภุาษติ คาํ พงัเพย ตางๆ โดยเฉพาะ วรรณกรรม และ ศลิปวทิยา 

ของ รัสเซีย ใน ตน ศตวรรษ ที่ 19 สืบทอด มาสู ชาว รัสเซีย ที่ อพยพ มา อยู ใน จีน และ สืบ ตอกัน มาถึง ชาว เผา รัสเซีย ใน 

จีน จนถึง ปจจุบัน 

ขนบ ธรรมเนียม ของ ชาว เผา รัสเซีย สวนใหญ ไม แตกตาง ไป จาก ชน ชาว รัสเซีย ในประเทศ แม เชน 

วัฒนธรรม การ แตงกาย ชุด ประจําชาติ หญิง สวมเสื้อ แขน พอง และ สวม เสื้อกั๊ก ทับ อีก ชั้น สวม กระโปรง บาน ยาว 

ทําจาก ผา ขนสัตว ชาย สวม เสื้อเชิ้ต แขน ยาว ชาย เสื้อ ยาว ถึง เขา สวม กางเกง ขา ยาว สวมหมวก ขนสัตว มี ปก ปด 

ใบห ูทัง้สอง ขาง สสีนัฉดูฉาด ฤดหูนาว สวมเสือ้ ขนแกะ และ รองเทา บูท สงู ถงึ เขา หญงิสาว ที ่ยงั ไม แตงงาน ไว ผม ยาว 

ถัก เปย สอง ขาง และ มี หมวก คลุม ผม แต ปจจุบัน ชาว เผา รัสเซีย สวมเสื้อผา เหมือน อยาง สมัย ปจจุบัน แลว

ที่ อยูอาศัย ของ ชาว เผา รัสเซีย สรางดวย ไม หลังคา มุง ดวย ฟาง ขาวสาลี ฝา บาน กอ ดวยอิฐ รอบดาน 

หนาบาน เปน สวนหยอม ปลกู ดอกไม ตนไม สวยงาม หลงับาน เปน คอก เลีย้ง สตัว ม ีหอง เกบ็ ของ หองใตดนิ รกั ความ 

สะอาด และ เปน ระเบียบ เรียบรอย

เรื่อง อาหารการกิน ชาว เผา รัสเซีย กินอาหาร แปง เปนหลัก เชน ขนมปง ขนม มี ไส ตางๆ อาหารเชา และ 

เย็น กิน แบบ เรียบงาย แต จะ ให ความ สําคัญ เปนพิเศษ กับ อาหาร กลางวัน ชอบ อาหาร จําพวก สลัด ผักสด ชอบ ดื่ม 

เบียร และ เหลาขาว ไม รับประทาน เนื้อ มา ลา หมู และ ห มา

วัฒนธรรม การ แตงงาน ชาว เผา รัสเซีย มี อิสระ ใน การ เลือก คูครอง แตงงาน และ สามารถ แตงงาน ขาม

 เผาพนัธุ ได แต ให ความ สาํคญักบั ความ เหมาะสม ของ คู สามภีรรยา การ แตงงาน ตอง ไดรบั ความ เหน็ชอบ จาก พอแม 

การ แตงงาน จัด ขึ้น ใน โบสถ มี บาทหลวง เปน ผู ทําพิธี มี การ ขับ รองเพลง เพื่อ ขอ พร จาก พระเจา ทั้งคู แลก แหวน 

แตงงาน กัน และ รับ เจาสาว เขาไป อยูที่ บาน เจาบาว เย็นจัด งานเลี้ยง แตงงาน ชาว เผา รัสเซีย ใน จีน ปจจุบัน แตงงาน 

เรียบงาย ไมมี พิธีรีตอง มาก เพียง เขา โบสถ แตงงาน เปนอัน เสร็จ พิธี

ชนกลุมนอยเผารัสเซีย



中
国
少
数
民
族
丛
书

中
国

90

พิธีศพ ของ ชาว เผา รัสเซีย ในอดีต เมื่อ มี คน เสียชีวิต จะ วาง ศพ ไว บน เตียง หัน หัว ไป ทาง รูป พระเยซู 

เทา ชี้ ไป ทาง ประตู ประกอบพิธี สอง วัน แลว ทําพิธี ฝง การ เคลื่อน ยาย ศพ ออกจาก โบสถ ไม ให เคลื่อน ออก ทาง 

ประตูหนา แต จะ ให เคลื่อน ออกไป ทาง ประตูหลัง หรือ หนาตาง ที่ หลุมฝงศพ มี รูป ไมกางเขน ปก ไว หลัง การ ฝงศพ 

วนั ครบ รอบ การ เสยีชวีติ วนัที ่12 ,20 และ 40 ญาต ิจะ ตอง ไป เคารพ ศพ แต ปจจบุนั พธิศีพ จดั เรยีบงาย เมือ่ ม ีผู เสยีชวีติ 

ชาว เผา รัสเซีย จะ ทําพิธี ไวอาลัย และ ประกอบ พิธีศพ โดย การ เผา

ชาว เผา รัสเซีย ให ความ สําคัญกับ มารยาท ใน สังคม เมื่อ พบ เจอกัน จะ จับ มือ หรือ จูบ กัน เปนการ ทักทาย 

เมือ่ ไป เปน แขก ที ่บาน ชาว เผา รสัเซยี ตอง เคาะ ประต ูกอน เขา บาน เมือ่ เขาไป ใน บาน แลว ตอง ถอด หมวก นัง่ บรเิวณ ที ่

เจาของ บาน เชญิ ให นัง่ ไม อนญุาต ให นัง่ บน เตยีง เมือ่ สง บหุรี ่ให สบู จะ ไม สง บหุรี ่เพยีงมวน เดยีว แต จะ สงให ทัง้ ซอง

การ จุด บุหรี่ ไฟแชค หรือ ไมขีด 1 กาน จะ ไม จุด บุหรี่ 3 มวน และ ไม ตอ บุหรี่ กัน ตอง จุด จาก ไฟแชค หรือ ไมขีด

 เทานั้น สตรี อยู ตอหนา ผูใหญ ตอง ใส ผา แพร คลุม หัว เพื่อ แสดง ความ เคารพ ใน ประเพณี สําคัญ เจาของ บาน จะ 

ใช ขนมปง และ เกลือ ตอนรับแขก ผูมาเยือน แขก ผูมาเยือน ตอง ตัด ขนมปง ดาน ลางสุด จิ้ม เกลือ กิน กอน จึง จะ พา 

เขา บาน ได ในอดีต พิธี แบบนี้ จะ ใช ตอนรับ เจาสาว หรือ แขก คน สําคัญ เขา บาน ปจจุบัน ใชกับ ญาติสนิท มิตรสหาย 

ทั่วไป อุปกรณ ที่ ใช รับประทาน อาหาร จําพวก ชอน มีด สอม เมื่อ ใช เสร็จ หาม วางไว บน โตะ ตอง วางไว ใน จาน 

ชาว เผา รัสเซีย ไม มอบ ของขวัญ ที่ มี สี เหลือง เพราะ เชื่อ วา สี เหลือง เปน ตัวแทน ของ ความ ไม จริงใจ และ ไม ภักดี 

แต จะ ใช สีฟา เปน ตัวแทน ของ มิตรภาพ

ดาน ความ เชื่อ และ เทศกาล สําคัญ ชาว เผา รัสเซีย ในอดีต เชื่อ ใน ผี และ วิญญาณ ทุก สรรพสิ่ง ใน โลก 

ม ีวญิญาณ แต ปจจบุนั นบัถอื นกิาย ออรโท ดอกซ Orthodox  (东正教Dōnɡzhènɡ jiào)  และ ม ีบาง กลุม นบัถอื 

ศาสนาครสิต แต ปจจบุนั ชาว เผา รสัเซยี ม ีแนวโนม ไม นบั ถอืศาสนา ใดๆ เทศกาล สาํคญั ไดแก เทศกาล อสีเตอร  (复

活节Fùhuó jié)  คริสตมาส  (圣诞节Shènɡdàn jié)  เทศกาล ลางบาป  (洗礼节Xǐlǐ jié)  เทศกาล 

ปใหม ของ ชาว นิกาย ออรโท ดอกซ เริ่มตน ใน วันที่ 1 เดือน มกราคม ของ ทุกป ระยะเวลา ใน การ เฉลิมฉลอง 3 วัน 

ชนกลุมนอยเผารัสเซีย
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鄂温克族
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ในอดตี ชน เผา เออ เวนิ  เคอ อาศยั อยู ใน พืน้ ที ่ตางๆ ของ จนี   และ มชีือ่ เรยีก ตางๆ กนั ไป ตาม แตละ พืน้ ที ่ เชน   

สั่ว หลุน   ( 索 伦 S u ǒ l ún , S o l o n )     ทังกุส   ( 通 古 斯 T ō n ɡ g ǔ s ī , T u n g u s )    ยาคุท   ( 雅 库 特 Y ǎ k ùt è, Y a k u t )

  ใน ป  1 9 5 7   ชน กลุม นี้ ยอมรับ ตัว เอง ในชื่อ  “ เออ เวิน  เคอ”    และ ใช เรียก ชน เผา ของ ตน ที่ กระจาย อยู ใน ทุก ที่ ดวย ชื่อ 

เดียว กัน นี้  คํา นี้ มีความหมาย วา  “ ผูคน ที่อาศัย อยู ใน หุบ เขา ใหญ”   ชาว เผา เออ เวิน  เคอ อาศัย อยู ใน กลุม ปกครอง 

ตน เอง เมืองฮู หลุน เปย เออร เห มิง   ( 呼 伦 贝 尔 盟 H ū l ún b èi ’ ě r m én ɡ )    เผา เออ เวิน  เคอ   และ ในบริ เว ณ

 กลุม ปกครอง ตน เอง กลุม เฉิน ปา รฮู  กลุมปู เทอ ฮา  กลุม อาหรง  กลุม เออ รกู นาจัว  กลุม โม ลี่ตา หวา  กลุม ปกครอง

 ตน เอง เผาตา  โวร   และบร ิเว ณ เขต ปกครอง ตน เอง เผา เออ หลนุ ชนุ ใน มณฑล เฮย หลง เจยีง  นอกจากนี ้ยงั อาศยั ปะปน 

อยู กับ ชน เผา อื่นๆ   เชน  มอง โกล  ตา  โวร  ฮั่น  เออ หลุน ชุน   แตบริ เว ณ ที่อาศัย อยู แนนอน และ มี จํานวน ประชากร 

มาก ได แก  กลุม ปกครอง ตน เอง เออ เวิน  เคอ  บริ เว ณ ทุงหญา ตะวันตก ซิ่ง อาน ห ลิง  จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร

 ครัง้ ที ่ 5   ของ จนี ใน ป  2 0 0 0   ชน กลุม นอย เผา เออ เวนิ  เคอ ม ีจาํนวน ประชากร ทัง้สิน้  3 0 , 5 0 5   คน  พดู ภาษา เออ เวนิ  เคอ

 จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาอัล ไต  สาขา ห มาน-  ทังกุส   ( T u n g u s )    แขนง ภาษา ทังกุส   ( T u n g u s )     โดย มีสํา เนียง ภาษา ที่ 

แตกตาง กัน  3   สํา เนียง คือ  ไฮ ลาร  เชน ปา รฮู  อา วลูกู ยา   ไมมี ภาษา อักษร  เด็ก ชาว เออ เวิน  เคอ เขา เรียน ใน โรง เรียน

พิ เศษ ของ ชน เผา  ใช ภาษา มอง โกล  สวน ประชากร ทั่ว ไป ใช ภาษา ฮั่น

   จาก การ ขุดคน ทาง โบราณคดี มี หลักฐาน ยืนยัน ได วา  บรรพบุรุษ ชาว เออ เวิน  เคอ มี อารยธรรม ยาวนาน 

ประมาณ  2 0 0 0   ป มา แลว  ตั้ง ถิ่นฐาน อยูบริ เว ณ ริมฝงทะ  เลสาบ  B a i k a l    ( 贝 加 尔 湖 沿 岸 B èi j i ā ’ ě r   h ú  

y án ’ àn )    มี การ ขุด พบ หัว กะ โหลก มนุษย โบราณ  ขาวของ เครื่อง ใช ที่บริ เว ณ มณฑล เฮย หลง เจียง   ( 黑 龙 江 

H ē i l ón ɡ j i ā n ɡ )   บริ เว ณ เมือง ชี โหยว ( 七 游 Q ī y óu )  บริ เว ณ คลองสือ เลอคา ( 石 勒 喀 河 S h íl èk ā  

 h é)    ซึ่ง ตรง กับ ขาวของ เครื่อง ใช   และ การ แตงกาย ของ ชาว เออ เวิน  เคอ ใน ปจจุบัน   โดย เฉพาะ อยางยิ่ง สภาพ 

กะ โหลก มนษุย โบราณ ก ็ตรง กบั ลกัษณะ ทาง กายภาพ ของ ชาว เออ เวนิ  เคอ ดวย  นอกจากนี ้ยงั ตรง กบั ตาํนาน การ สราง

 เผาพันธุ ของ ชาว เออ เวิน-  เคอ ที่ เลา สืบตอ กัน มา แต โบราณ ที่วา  ชาว เออ เวิน  เคอ กํา เนิด  และ ตั้ง ถิ่นฐาน อยู ที่

 เฮย หลง เจียง และทะ  เลสาบ  B a i k a l   อีกดวย  

   ชาว เออ เวิน  เคอ ใน สมัย โบราณ ดํารงชีวิต อยู ดวย การ ลา สัตวปา และ จับ สัตวนํ้า   โดย ใช ธนู และ

 ฉมวก  เนื้อ สัตว ที่ ลา มา ได นิยม ยาง ให สุก โดย ใช ไฟ  หรือ ไมก็ ยาง ให สุก บน หิน  หรือ ใส ใน กระบอก ไม แลว ตม ให สุก  

การ จุด ไฟ  ใช หิน สอง กอน ทุบ กัน ให เกิด ประกาย ไฟ แลว จุด กับ เยื่อ ไม เปน ฉนวน ฟน  พักอาศัย อยู ใน กระ โจม ที่ 

มงุหลงัคา ดวย เปลอืก ไม   ใน ยคุ นัน้ ระบบ สงัคม ของ ชาว เออ เวนิ  เคอ สบืสาย ตระกลู โดย สาย แม  ตนตระกลู ชาว เออ เวนิ  

เคอที ่เกา แก ทีส่ดุ สามารถ สบืสาว ไป ถงึ สมยั เปย  สยุ   และ ถงั  สมยั นัน้ ชาว เออ เวนิ  เคอ ตัง้ ถิน่ฐาน อยูบร ิเว ณทะ  เลสาบ  

B a i k a l   จาก ถัง เปนตนมา กระจาย ขอบ เขต ที่ อยูอาศัย ไป ทาง ตะวันออก  มี กลุม ใหญ ตั้ง ถิ่นฐาน อยูบริ เว ณ

ชนกลุมนอยเผาเออเวินเคอ 
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 เฮย หลง เจียง และ เลย ไป ถึง บริเวณ ชายแดน ประเทศ รัสเซีย ใน ปจจุบัน ตํานาน ที่ จดบันทึก ไว ใน สมัย ห มิง มี กลาว ถึง 

“ชาวปา เขา เหนอื”  (北山野人Běishān yě rén)  ซึง่ นาจะ หมายถงึ บรรพ บรุษ ของ ชาว เออ เวนิ- เคอ และ ชาว 

เออ หลุน ชุน นั่นเอง บันทึก ใน สมัย ชิง ก็ มี กลาว ถึง “ สั่ว หลุนปู”  (索伦部Suǒlúnbù)  ซึ่ง เปน คํา กลาง ที่ เรียก รวม 

ชน เผา สาม ชน เผา ไดแก  ตาโวร เออ เวินเคอ และ เออ หลุน ชุน แต ความ หมาย หลักๆ แลว เปน ชื่อ เฉพาะที่ ใช เรียก 

ชาว เออ เวินเคอ นั่นเอง นอกจากนี้ ในอดีต ยัง มีชื่อ เรียก ชน เผา เออ เวินเคอ ในชื่อ อื่นๆ อีก เชน  สั่ว หลุน เปยปู  (索

伦别部Suǒlúnbiébù)   คามู หนี คาน  (喀穆尼堪Kāmùníkān) 

 กอน ชน จาก รัสเซีย จะ ลี้ภัย สงคราม เขามา ใน สมัย พระเจา ซาร นั้น บริเวณ เฮย หลง เจียง เปน ดินแดน ใน 

ปกครอง ของ กษัตริย หวง ไทจี๋  (皇太极Huánɡtàijí) แหง ราชวงศ ชิง ซึ่ง ใน ยุค นั้น ก็ได รวบรวม บริเวณ ถิ่น ที่อยู 

ของ ชาว เออ เวินเคอ เขามา อยู ใน การ ปกครอง แลว ราชวงศ ชิง ได แตงตั้ง ชาว เออ เวินเคอ เปน หัวหนา เขต ปกครอง 

และ ทําหนาที่ เก็บ ภาษี จาก ราษฎร สงเขา คลัง หลวง ถึง กลาง ศตวรรษ ที่ 17 ดวย เหตุการณ รุกราน จาก ภัย สงคราม 

ของ พระเจา ซาร แหง รัสเซีย ชาว เออ เวินเคอ ใน การ ปกครอง ของ ราชสํานัก ชิง ได อพยพ หลบ ลี้ภัย ไป อยู ตาม คลอง 

สาย เล็ก สาย นอย ที่ แตกแขนง มาจาก แมนํ้า เนิ่น  (嫩江Nèn jiānɡ)  เชน คลองกาน  (甘河Gān hé)  คลอง 

นั่ว หมิ่น  (诺敏河Nuò

mǐn hé)  คลอง อา หลุน  (阿伦河Ālún hé)  คลอง จี้ ซิน  (济心河Jìxīn hé)  คลอง ห ยา หลู  

(雅鲁河Yǎlǔ hé)  คลอง นา โมร  (纳莫尔河Nàmò’ěr hé)  เปนตน โดย ชาว เออ เวินเคอ ใน ชุมชน ใหม นี้ 

แบง เปน 5 หมู บานใหญๆ เรียกวา 5 เขต ทุง ลาสัตว ตอมา ใน ป 1731 จักรพรรดิ ยงเจิ้ง กอตั้ง เปน หมูบาน หนึ่ง ใน 

การ ปกครอง ใน ปถดั มา ราชสาํนกั ชงิ ได เกณฑ ชาว เออ เวนิเคอ ใน บรเิวณปู เทอ ฮา  (布特哈Bùtèhā) ไป เปน ทหาร 

กวา 1600 คน ทําให ชาว เอ เวนกิ ตอง นําพา ครอบครัว โยกยาย ถิ่นฐาน ไป อาศัย อยูที่ ทุงหญาฮู หลุน เปย เออร  (呼

伦贝尔草原Hūlúnbèi’ěr cǎoyuán)  ซึ่ง สืบทอด สาย ตระกูล มา จนถึง ทุกวันนี้ อนุชน รุนหลัง ของ ทหาร 

ชาว เออ เวินเคอ ที่ ยาย มา ตั้ง ถิ่นฐาน ในที่ ใหม นี้ ก็ คือ ประชาชน ใน บริเวณ อําเภอ ปกครอง ตน เอง ชาว เออ เวินเคอ  

(鄂温克族自治县 Èwēn kè Zú zìzhìxiàn)  ใน ปจจุบัน นอกจากนี้ ราชสํานัก ชิง ยัง ได มอบหมายให ชาว 

เออ เวินเคอ เปน หัวหนา ผูปกครอง ดูแล ชน เผา และ คัดเลือก ทหาร ชาว เออ เวินเคอ หัวหนา กลุม และ ทหาร กลุม นี้ 

ทําหนาที่ เปน คณะทูต ที่ เดินทาง ไป เยี่ยม เยือน เมือง ขางเคียง ดูแลรักษา อธิปไตย ของ ชาติ เชน อายฮุย  (爱辉

Àihuī)  โมร เกิน  (墨尔根Mò’ěrɡēn)  อีหลี  (伊犁Yīlí)   ถาเฉิง  (塔城Tǎchénɡ)  เค อปู ตัว  (科布

多Kēbùduō)   ฉีฉี ฮาร  (齐齐哈尔Qíqíhā’ěr)  อู หลี่ หยา ซูถาย  (里雅苏台Wūlǐ yǎsūtái)  อู รุม ชี  

(乌鲁木齐Wūlǔmùqí)  เปนตน 
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 เนื่องจาก ชาว เออ เวินเคอ ตั้ง ถิ่นฐาน บานเรือน กระจัด กระจาย กัน ดวย ปจจัย ทาง ภูมิศาสตร และ 

ธรรมชาติ ที่ แตกตางกัน สงผลให ระบบ สังคม เศรษฐกิจ มี ความ แตกตางกัน ดวย กลุม ที่ อาศัยอยู กลุม ธง ปกครอง 

ตน เอง ชาว เออ เวินเคอ  (鄂温克族自治旗 Èwēnkè Zú zìzhìqí)  และ หมูบาน เฉิน ปา รหู  (陈巴尔

虎Chénbā’ěrhǔ)  มี ประชากร ชาว เออ เวินเคอ เกิน ครึ่ง ประกอบ อาชีพ เลี้ยง สัตว เรรอน ใน ชวง ปลาย ศตวรรษ 

ที่ 17 ชาว เออ เวินเคอ มี ระบบ สังคม เศรษฐกิจ แบบ สังคมบุพ กาล กอน ยุค ปลดปลอย ใน ป 1949 ชาว เออ เวินเคอ

 เริ่ม เขาสู ระบบ สังคม แบบ ครอบครัว เดี่ยว แต ยังคง ประกอบ อาชีพ เลี้ยง สัตว เรรอน อยู อยาง เดิม จาก เดิม ที่ เคย 

เลี้ยง สัตว เรรอน เปน คาราวาน ใหญ เปลี่ยน มา เปนการ เลี้ยง สัตว เรรอน แบบ กลุม เล็ก ที่ ประกอบขึ้น ดวย สมาชิก 

ใน สายเลือด เดียวกัน ชวยกัน ทํามาหากิน มี ฐานะ ทาง สังคม เทาเทียม กัน ไมมี การ กดขี่ ขมเหง รังแก จาก ชนชั้นสูง 

ตอมา คอยๆ พัฒนา มา เปนระบบ สังคม แบบ ศักดินา โดย ผู ที่ มี ฐานะ ทาง เศรษฐกิจ สูงกวา รวมตัวกัน กับ ผู ที่ มี ฐานะ 

ดอยกวา กอตัง้ กลุม คาราวาน เลีย้ง สตัว ขึน้ ม ีการ แบง ผล ผลติ ตาม สถานภาพ สงู ตํา่ พืน้ที ่เลีย้ง สตัว เปน กรรมสทิธิ ์ของ 

คน รวย ซึ่ง ใน ความ เปนจริง แลวก็ คือ จุดกําเนิด ของ ระบบ เศรษฐกิจ ศักดินา แบบ กดขี่ ขูดรีด คน จน นั่นเอง ใน ระยะ

เวลา เดียวกัน นี้ ชาว เออ เวินเคอ สวนหนึ่ง ที่ อาศัยอยู บริเวณ หมูบาน เออ เออ รกู นา  (额尔古纳 É’ěrɡǔnà)  

ยังคง ดําเนิน ชีวิต ใน สังคม แบบ สังคมบุพ กาล ที่ มี การ ทํามาหากิน แบบ ระบบ กองกลาง ของ ตระกูล สาย พอ อยู ยังมี 

ชีวิต เลี้ยง สัตว แบบ ดํารงชีพ อยู ดวย การ ลาสัตว ที่ พักอาศัย ลวน สรางขึ้น งายๆ จาก วัสดุ ธรรมชาติ 

ชาว เออ เวนิเคอ ม ีสภาพ ชวีติ ความ เปน อยูที ่ยากลาํบาก มา นาน ใน ยคุ กอตัง้ ราชวงศ ชงิ ชาว เออ เวนิเคอ 

ถูก เกณฑ ไป ทําสงคราม สูญ เสียชีวิต ไป เปน จํานวน มาก ประกอบ กับ ยุค สงคราม ญี่ปุน ซํ้าราย ดวย โรคระบาด 

ประชากร ชาว เออ เวินเคอ ลดลง อยาง รวดเร็ว จาก ป 1931 มี อยู 3,000 คน ถึง ป 1945 ลดลง เหลือ เพียง 1,000 

คน ตอมา ใน ป 1947 ชาว เออ เวินเคอ ได พบ กับ ชีวิต ใหม เมื่อ รัฐบาล กวอ ห มิน ตั่ง ให ความ ชวยเหลือ ฟนฟูสภาพ 

ชีวิต ความ เปนอยู และ การ ประกอบ อาชีพ และ สงเสริม ให ชน กลุม นอย ไดรับ สิทธิ ใน การ ปกครอง ตน เอง กาว เขาสู 

ศตวรรษ ใหม ของ ระบบ สงัคมนยิม ใน ป เดยีวกนั นี ้ม ีการ กอตัง้ หมูบาน ปกครอง ตน เอง ชาว เออ เวนิเคอ ใน หลาย พืน้ที่ 

รัฐบาล สนับสนุน และ ฝกฝน ให ชาว เออ เวินเคอ ได มี โอกาส รับผิดชอบ และ ทําหนาที่ ทาง การเมือง พัฒนา อาชีพ การ 

เลี้ยง สัตว ให เจริญ ยิ่งขึ้น ปริมาณ ผล ผลิต เพิ่มขึ้น อยาง รวดเร็ว จากนั้น มา เริ่ม พัฒนา ระบบ การ ชลประทาน ระบบ 

ประปา เพื่อ ใช ใน ทุงหญา เลี้ยง สัตว และ พัฒนา อุตสาหกรรม เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ จาก สัตว และ เครื่อง จักรกล ที่ ใช 

ใน อุตสาหกรรม การ เลี้ยง สัตว มากมาย เชน การ ผลิต ยา การ ปลูก หญา การ ตัด ขนสัตว การฟอก ขนสัตว และ 

การ ทอผา ขนสัตว เปนตน ใน ป 1949 ปริมาณ การ ผลิต เพิ่มขึ้น ถึง 7 เทา สินคา ที่ ผลิ ตกวา 20 ชนิด สงออก ทั้ง ใน 

และ ตางประเทศ การ อุตสาหกรรม และ การ ทําการ เกษตร ดาน อื่นๆ เชน การ ทอผา การ เพาะ เห็ด เริ่ม พัฒนาขึ้น 

ริมฝง แมนํ้าฮุย  (辉河Huī hé)  มี ตนกก ธรรมชาติ กิน พื้นที่ ถึง 200 ลี้ ใน แตละ ป ผลิตภัณฑ จาก ตนกก ที่ ได มาจาก 

ฝมือ ชาว เออ เวินเคอ ถือไดวา เปน แหลง ผลิ ตกก ที่ สําคัญที่สุด ของ ประเทศ กอน ป 1949 ชาว เออ เวินเคอ ไมมีใคร 
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รูหนังสือ เลย แต หลังจากที่ สภาพ เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาขึ้น และ จาก ความ ชวยเหลือ ของ รัฐบาล โรงเรียน ประถม 

มัธยม จาก เดิม ที่ มี เพียง 9 แหง เทานั้น ก็ มี การ สราง เพิ่มเติม ขึ้น ใน ทุกๆ หมูบาน นอกจากนี้ ระบบ การ สาธารณสุข 

โรงพยาบาล การ คมนาคม ก็ พัฒนา มา ตามลําดับ 

ดวย ความ ที่ เปน ชน เผา ที่ มี อารยธรรม มา ยาว นานมาก ชาว เออ เวินเคอ จึง มี ศิลป วัฒนธรรม มากมาย 

หลากหลาย ตั้งแต นิยาย อิง ประวัติ ศาสตร เทพนิยาย นิทาน ภาษิต คํา พังเพย ปริศนา คําทาย แมวา วรรณกรรม 

ตางๆ เหลานี้ เกิดขึ้น ตางๆ ยุคสมัย กัน แต ลวน สะทอน ถึง ชีวิต ความ เปนจริง ของ ชาว เออ เวินเคอ ได อยาง ชัดเจน 

เชน “การ กําเนิด ของโลก และ มนุษย” อธิบาย ถึง การ เกิด การ ดํารงชีวิต การ อยูรอด ของ บรรพบุรุษ ราวกับ บันทึก 

ประวัติ ศาสตร เลม สําคัญ วรรณกรรม ปจจุบัน ที่ มี ชื่อเสียง เปน ที่ยอมรับ คือ วรรณกรรม ชื่อ 《一个猎人的恳

求》Yí ɡè lièrén de kěnqiú “คํา วิงวอน ของ นายพราน” 

ชาว เออ เวินเคอ รัก ชีวิต สนุกสนาน มัก รวมตัวกัน รอง เลน เตนรํา บทเพลง และ ทวงทํานอง เพลง ของ 

ชาว เออ เวินเคอ งดงาม โดดเดน มี เอกลักษณ บอก ให เรา รู ถึง ความ หมาย ที่ แทจริง ของ คํา วา “ธรรมชาติ กอ กําเนิด 

อารมณ อารมณ กอ กําเนิด บทเพลง” โดยเฉพาะ เพลง ทุง เลี้ยง สัตว เพลง ลาสัตว สะทอน ลักษณะ นิสัย ที่ ซื่อตรง 

และ จริงใจ ของ ชาว เออ เวินเคอ ได อยาง จับจิต จับใจ ใน งาน เทศกาล หรือ พิธีการ รื่นเริง หญิง ชาว เออ เวินเคอ เตนรํา 

เฉลิมฉลอง อยาง สนุกสนาน จังหวะ ฝเทา ใน การ เตนรํา ออนหวาน แต ทรง พลัง จังหวะ แมนยํา โดยเฉพาะ อยางยิ่ง

 “ระบํา เสือ” และ “ระบํา พราน ไพร” เปนการ เตนรํา รอบ กองไฟ ใน ทุงหญา เลี้ยง สัตว ที่ จัด ขึ้น ใน เวลา กลางคืน

 ใน งาน เทศกาล สําคัญ หนุมสาว ชาว เออ เวินเคอ มา รวมตัวกัน มี กิจกรรม การละเลน มากมาย ไมวา จะ เปน การ ยิง 

ธนู กระโดด สูง กระโดด ไกล คํ้าถอ นอกจากนี้ ศิลปะ งาน ฝมือ ก็ งดงาม จับตา เชน ผา ปก งาน แกะสลัก ภาพวาด 

การ ผลิต ของเลน หนากาก สัตว และ หัว สัตว ที่ ทํา มาจาก เปลือกไม เปนตน 

ตาม ธรรมเนียม ของ ชาว เออ เวินเคอ จะ แตงงาน มี สามีภรรยา คน เดียว แตงงาน นอก สาย ตระกูล 

ไม แตงงาน กับ สาย ตระกูล เดียวกัน แต ยัง รักษา ขนบ ธรรมเนียม การ แตงงาน ระหวาง พี่ชาย พอ กับ พี่สาว แม อยู 

สามารถ แตงงาน ขาม เผาพันธุ กับ ชาว ตาโวร มองโกล และ เออ หลุน ชุน ได มี ประเพณี การ แตงงาน แบบ “ลัก หา

 พาหนี” คือ หนุมสาว ที่ มี ความ รัก ตอกัน เมื่อ กําหนด วัน แตงงาน แลว ฝาย หญิง จะ หนี ออกจาก บาน ไป ยัง กระโจม 

ที่ ฝาย ชาย สราง ไว สาว ชาว เออ เวินเคอ ที่ ยัง ไม แตงงาน จะ ถัก เปย 8 เปย เมื่อ มี การ หลบ หนีไป คาง ที่ กระโจม

 ฝาย ชาย ใน คืน แตงงาน แลว ผูใหญ ฝาย หญิง จะ จับ เปย ทั้ง 8 เปย ถัก รวมกัน เปน 2 เปย เปนอัน ยอมรับ การ แตงงาน 

ที่ ถูกตอง ตาม ประเพณี
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พิธีศพ ของ ชาว เออ เวินเคอ เดิม ใช วิธี ทิ้ง ไว ใน ปาลึก หรือ บน เขา ให แหง ไป เอง ตอมา ไดรับ อิทธิพล จาก 

ชน เผา ใกลเคียง จึง เปลี่ยน มา ประกอบ พิธีศพ โดย การ ฝง

ชาว เออ เวินเคอ มี ชีวิต ผูกพัน กับ ธรรมชาติ มี ความ ชํานาญ และ ผูกพัน กับ การ ใช เปลือก ไมเปน อยาง 

มาก ใน ปา ของ ชาว เออ เวินเคอ มี เปลือกไม ชนิด หนึ่ง มี ความ เหนียว และ คงทน ชาว เออ เวินเคอ ใช เปลือกไม นี้ ใน 

การ ประกอบ เปน วัสดุ อุปกรณ ขาวของ เครื่องใช กระทั่ง ใช คลุม หลัง คาที่ พักอาศัย จน ไดรับ สมญา วา “จาว แหง

 เปลือกไม” ชาว เออ เวินเคอ ใช ไม ประกอบ เปน เครื่องมือ ลาสัตว และ จับปลา ใช เปลือกไม ประดิษฐ เปน ภาชนะ 

ใน ครัวเรือน รองเทา เครื่อง แตงกาย เครื่อง ประดับ นอกจากนี้ ยัง ใช เปลือกไม ใน งานศิลปะ โดย การ วาดรูป สัตว 

ตางๆ การ แกะสลกั การ พมิพ ภาพ ลง บน เปลอืกไม ปจจบุนั ชาว เออ เวนิเคอ มคีวามรู มากขึน้ พฒันา งานศลิปะ และ 

ผลิตภัณฑ จาก เปลือกไม เปนที่ สนใจ และ เปนผล ผลิต ที่ ไดรับ ความ นิยม สราง รายได ได อยาง งดงาม

ชาว เออ เวินเคอ มี ความ เอื้อเฟอ เผื่อแผ ซื่อสัตย สุจริต และ จริงใจ ดวย การ ดํารงชีวิต แบบ เรรอน 

ชาว เออ เวินเคอ จะ แบงปน ซึ่ง กัน และ กัน และ ให ความ สําคัญกับ มารยาท ที่ ผูนอย มี ตอ ผูใหญ เด็ก เมื่อ พบ ผูใหญ จะ 

ตอง สอบถาม ทุกขสุข และ มอบ บุหรี่ ให เปนการ แสดง ความ เคารพ วิธีการ เคารพ ที่ กระทํา เปนปกติ คือ การ คุกเขา 

เอียง ตัว เล็กนอย มือ ทั้งสอง ขาง ชิด กัน ทําเปน อุง เมื่อ มี แขก มา บาน ถือ เปนเรื่อง ยินดี จะ ใช นม และ ชา เปน เครื่อง

 ตอนรับ ใน ทุงหญา ลาสัตว หรือ ทุง เลี้ยง สัตว เมื่อ ยางเนื้อ สุก แลว จะ มอบ เนื้อสว นอก และ นม กวาง ให กับ แขก 

 เทศกาล สาํคญั ม ีเทศกาล บชูา เทพเจา เทศกาล เดอืน แรม เปนตน เทศกาล บชูา เทพเจา จดั เปนประจาํ ทกุ 

วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม ของ ทุกป ใน เทศกาล นี้ มี การ เชือด วัว แกะ เพื่อ บูชา และ อธิษฐาน ขอ พร ใหการ เลี้ยง สัตว 

อุดมสมบูรณ และ ปลอดภัย ใน เทศกาล นี้ มี กิจกรรม แขงมา มวยปลํ้า ประทับตรา มา ตัด หู แกะ เพื่อ เปน สัญลักษณ 

และ จัดงาน เลี้ยงฉลอง

ในดาน ความ เชื่อ แตเดิม ชาว เออ เวินเคอ สวนใหญ เชื่อ ลัทธิ ซา ห มาน  (萨满教Sàmǎn jiào)  ถึง ป 

1945 ยังคง รักษา ประเพณี การ กราบไหว สัตว เคารพ และ บรรพบุรุษ เคารพ ในโท เทม ชาว เออ เวินเคอ ถือ สัตวปก 

และ หม ีเปนโท เทม ของ เผา ใน แตละ หมูบาน ม ีหมอผ ีประจาํ หมูบาน ซึง่ สวนใหญ เปน ผูอาวโุส ประจาํ หมูบาน นัน่เอง 

ชนกลุมนอยเผาเออเวินเคอ 
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 คํา วา “เกาซาน”  (高山 ɡāo shān)  แปล วา “ภูเขา สูง” เปน ชน กลุม นอย ที่ อาศัยอยู บริเวณ ที่ 

เปน ภูเขา สูง บน เกาะ ติด ชายทะเล ดาน ตะวันออก ของ เกาะ ไตหวัน ที่ เรียกวา  จงกู ผิง หยวน  (纵谷平原Zònɡɡǔ 

pínɡyuán)  และ บริเวณ หลัน ห ยวี่  (兰屿Lányǔ)  ชาว ไตหวัน เรียก ชน กลุม นี้ วา “พี่นอง ชาวเขา”  (山地同

胞Shāndì Tónɡbāo)  ใน บริเวณ ดังกลาว มี ประชากร ชาวเขา อยู มากกวา สิบ กลุม มี ภาษา ตางๆ กัน อาศัย เปนก

ลุมๆ แยกจากกัน เชน ชาว อา เหมย  (阿美人Āměi rén)  ชาวไท หยา  (泰雅人Tàiyǎ rén)  ชาว ผาย วัน 

(排湾人Páiwān rén)  ชาวปู หนง  (布农人Bùnónɡ rén)  ชาว หล ูขาย  (鲁凯人Lǔkǎi rén)  ชาวเปย หนาน

 (卑南人Bēinán rén)  ชาว เฉา  (曹人Cáo rén)  ชาว ไซเซี่ย  (赛夏人Sàixià rén)  ชาว ห ยา เหมย  

(雅美人Yǎměi rén)  ชาว ผงิผู  (平埔人Pínɡpǔ rén)  เปนตน เนือ่งจาก คน เหลานี ้อาศยัอยู คละเคลา ปะปนกนั

แตงงาน ขาม เผา กนั กระทัง่ แตงงาน กบั คน จนี เผา ฮัน่ ทาํให ความ เปน ชน เผา คอยๆ ถกู กลนื ไป เปน ชาว ฮัน่ เสยี สวนมาก 

ตั้งแต อดีต ถึง ปจจุบัน ชน กลุม นี้ กลาย มา เปน ชาว ฮั่น อยาง เต็มตัว กวา แสน คน รับ วัฒนธรรม และ ภาษา ฮั่น มากมาย 

จน ไมเหลอื ความ เปน ชน เผา แต ดัง้เดมิ กระทัง่ ศตวรรษ ที ่19 หลอม รวม เปนกลุม เดยีวกนั กบั ชาว ฮัน่ จาก การ สาํรวจ 

จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา เกาซาน มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 4,461 คน และ 

มี บางสวน อพยพ เขาสู แผนดิน ใหญ ชาว เกาซาน เดิม มี ภาษาพูด เปนของ ตน เอง จัด อยู ใน ตระกูล ภาษา ออส โตรเน 

เชียน สาขา ภาษา อินโดนีเซีย ไมมี ภาษาเขียน จาก การ ขุดคน ทาง โบราณคดี ใน เกาะ ไตหวัน พบ หลักฐาน ที่ กําหนด 

อายุ ได วา เปน โบราณวัตถุ ใน ยุคหิน ใหม ซึ่ง มี ความ คลายคลึง และ คาดวา มี ความ สัมพันธ ใกลเคียง กับ ยุคหิน ใหม ใน 

มณฑล เจี้ยน ชาว ไตหวัน ก็ เห็นดวย กับ ขอ สันนิษฐาน ที่วา ชาว เกาซาน ใน ไตหวัน คือ ผูคน ที่ อพยพ ขาม ทะเล เขาไป 

ตั้ง ถิ่นฐาน อยู บน เกาะ ไตหวัน

วัฒนธรรม ของ ชาว เกาซาน มี ความ ใกล ชิดกับ วัฒนธรรม จีน ใต มาก เชน การ ตั้ง บานเรือน ที่ อยูอาศัย 

การ บริโภค อาหารการกิน การ กลั่น เหลา การ แตงกาย การ สัก ตาม รางกาย เครื่องดนตรี การ เตนรํา การ ไหว 

บรรพบรุษุ ความ เชือ่ ในโท เทม และ การ เคารพ กราบไหว เชือ่ถอื ใน ธรรมชาต ิงาน ดาน ศลิปะ การ ฝมอื วรรณกรรม 

นิทาน ตํานาน เหลานี้ ลวน เปน วัฒนธรรม ของ คน โบราณ ที่อยู ใน ดินแดน ประเทศ จีน มา ชานาน 

ชาว เกาซาน พัฒนา ระบบ สังคม มาจาก สังคมบุพ กาล ตาม บันทึก พงศาวดาร มี หลักฐาน ชี้ วา ใน สมัย 

สาม กก  (三国 Sānɡuó)  ชาว เกาซาน แบงออก เปนกลุม เล็ก กลุม นอย แตละ กลุม ยอย มีชื่อ เรียกวา หมี หลิน 

 (弥麟Mílín)  สมาชกิ ใน กลุม ยอย นี ้ม ีหนาที ่ดแูล จดัการ กจิการ ที ่เปน สวนกลาง เครือ่งมอื เครือ่งใช ม ีขวาน ลกูธนู 

ภาชนะ ตางๆ ที ่ทาํจาก หนิ ม ีหอก ทาํจาก เขากวาง ดาํรงชวีติ อยู ดวย การ ลาสตัว การ เลีย้ง สตัว ม ีบาง แต ยงั ไมพฒันา 

มาก นัก ชาย แตงงาน เขา บาน ผูหญิง ใน ยุค นี้ ระบบ สังคม เปน แบบ การ สืบสาย ตะกูล สาย แม 

ชนกลุมนอยเผาเกาซาน   
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ใน ศตวรรษ ที่ 7 เริ่มมี การ ทําการ เกษตร เลี้ยง สัตว แต การ ประดิษฐ เครื่องมือ เครื่องใช ยังคง ใช วัสดุ ที่

ทําจาก หิน เปนหลัก เริ่มมี การ ใช เครื่องมือ โลหะ ระบบ การ ปกครอง มี หัวหนา เผา งาน ที่ เปนของ กองกลาง ยังเปน 

หนาที่ ของ สมาชิก กลุม ยอย อยู ยัง ไมมี การ เก็บ ภาษี ประชาชน เมื่อ มี ผูกระทํา ความ ผิด การ ตัดสินโทษ กระทํา โดย 

สมาชิก ของ แตละ กลุม ลงความเห็น รวมกัน โดย ใช ธรรมเนียม ปฏิบัติ ที่ สืบ ตอกัน มา เปน กฎ ชี้ วัด ความ ผิด รวมไปถึง 

บท ลงโทษ ตางๆ หาก เปนความ ผิด สถาน เบา ก็ ให รับผิดชอบ ความ เสียหาย หาก เปนความ ผิด รายแรง มี การ ตัดสิน

โทษ ถึงขั้น ประหาร ชีวิต ชาว เกาซาน ใน สมัย นั้น ไมมี ภาษา อักษร ไมมี การ นับ ปฏิทิน นับถือ เทพ พนม เทพ สมุทร 

มี การ รวมตัวกัน รองเพลง เตนรํา ใน งาน เทศกาล รื่นเริง ดาน ศิลปกรรม มี การ แกะสลัก และ วาดภาพ ในอดีต ตั้งแต 

สมยัซง หยวน ห มงิ ไตหวนั และ แผนดนิ ใหญ ม ีการ ตดิ ตอไป มา หาสู กนั เปนนจิ ม ีบนัทกึ ใน สมยั ห มงิ ชือ่  ตงฟานจือ้

《东番志》Dōnɡfānzhì เขียน โดย  เฉินตี้  (陈第Chén Dì)  กลาว ถึง ชาว เกาซาน ไว วา การ เกษตร 

ปศสุตัว และ การ ลาสตัว ของ ชาว เกาซาน ใน สมยั นัน้ พฒันา ไป มาก ม ีการ แลกเปลีย่น สนิคา และ คาขาย กบั ชาว ฮัน่ ใน 

แผนดิน ใหญ แลว เชน หิน สี เกลือ ผา เครื่อง โลหะ เครื่อง ปน ดินเผา ปนปกผม และ ผลิตภัณฑ ของ ปา เชน 

เขากวาง หนัง สัตว แต การ แบงแยก ของ ชน เผา เกาซา นก ลุม ยอย บาง กลุม ยัง ไมยอม รวมตัว เขา เปนกลุม เดียวกัน 

ชาว เกาซา นก ลุม ยอย ตางๆ นี้ ยังคง ดํารงชีวิต แบบ สังคมบุพ กาล อยู

ใน ศตวรรษ ที่ 17 สังคม เศรษฐกิจ ชาว เกาซาน ใน สมัย นั้น ยังคงเปน แบบ สังคมบุพ กาล อยู ยัง ดํารง

ชีวิต อยู ดวย การ ลาสัตว จับ สัตวนํ้า ปลูกพืช เพื่อ บริโภค ใน ครัวเรือน จําพวก เผือก มัน ขาว เปนตน ยัง ไมรูจัก ใช 

เครื่องมือ โลหะ หลัง ศตวรรษ ที่ 17 เปนตนมา ชาว ฮั่น จาก แผนดิน ใหญ อพยพ เขาไป ตั้ง ถิ่นฐาน ใน เกาะ ไตหวัน 

เปน จํานวน มาก นโยบาย การ พัฒนา ของ ทาง การ ราชสํานัก ชิง และ วิวัฒนาการ ความรู ทาง การ เกษตร และ การ 

ใช เครื่อง ไม เครื่องมือ ของ ชาว ฮั่น มีสวนชวย เหลือ ให ระบบ สังคม ของ ชาว เกาซาน พัฒนา ไป ในทาง ที่ ดีขึ้น มาก 

ชาว เกาซาน ที่ อาศัยอยู ใน บริเวณ ที่ราบ ตะวันออก เฉียง ใต เริ่ม เรียนรู วิธีการ เพาะ ปลูกขาว งา ถั่ว ตางๆ การ ใช 

เครื่องมือ ทํา กิน จาก ชาว ฮั่น จน พัฒนา เขาสู ระบบ สังคม แบบ ศักดินา แต ในขณะ เดียวกัน ชาว เกาซาน ที่ อาศัยอยู 

บน ภูเขา และ ปาลึก ยังคง ดํารงชีวิต ลาสัตว แบบ เดิม ยุค ใกล ปจจุบัน การ ลาสัตว ของ ชาว เกาซาน เริ่ม ลดนอยลง 

ชาว เกาซา นก ลุม ยอย บาง กลุม โดยเฉพาะ ชาว อา เหมย ชาวเปย หนาน ที่ตั้ง ถิ่นฐาน บานเรือน อยู ริมทะเล เปลี่ยน 

อาชีพ มา เปนการ ประมง แทน เริ่มมี การ ประดิษฐ อุปกรณ จับปลา ขึ้น มากมาย เชน แห อวน เบ็ด แพ ฉมวก สุม 

กระบุง ชอน ปลา เปนตน เดือน มีนาคม ถึง เดือน มิถุนายน เปนการ ทําการ ประมง ที่ อุดมสมบูรณ ที่สุด ชาว เกาซาน 

บาง กลุม แม จะ มี ถิ่นฐาน บานเรือน อยู ริม ชายฝง แตกลับ มา ประกอบ อาชีพ ประมง เชน ชาว ผาย วัน ชาว หลู ขาย 

ยังคง ทําการ เกษตร ปศุสัตว และ ลาสัตว อยู ดังเดิม ชวง กอน ป 1949 สังคม ชาว เกาซาน บาง กลุม เชน ชาว ผิงผู 

ชาวไท หยา ชาว ผาย วัน ชาว หลู ขาย ชาว อา เหมย ยังเปน แบบ สังคม ศักดินา โดยเฉพาะ ชาว ผิงผู และ ผาย วัน ยังมี 

ระบบ การ ใช ทาส และ การ เชา ที่นา อยู 

ชนกลุมนอยเผาเกาซาน   
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 หลังจาก ป 1949 เปนตนมา ระบบ เศรษฐกิจ สังคม ของ ไตหวัน พัฒนา ไป มาก  ไดรับ ยกยอง ให เปน

หนึง่ใน สี ่ลกู มงักร ปจจยั ใน การ พฒันา ประเทศ นี ้เอง สงผลให เกดิ การ เปลีย่นแปลง ครัง้ ยิง่ใหญ ตอ การ เกษตรกรรม 

และ การ ประมง ของ ชาว เกาซาน อุตสาหกรรม การ ผลิต อาหาร จาก ผลิตผล การ เกษตร และ ประมง พัฒนาขึ้น อยาง 

รวดเร็ว คุณภาพ ชีวิต ของ ชาว เกาซาน พัฒนาขึ้น มาก โดยเฉพาะ ชาว เกาซา นก ลุม ยอย ที่ อาศัยอยู ริมทะเล แต ใน

ขณะ เดียวกัน เนื่องจาก ปริมาณ ผล ผลิต ของ ชาว เกาซาน บน ภูเขา มี ปริมาณ นอยมาก เมื่อ เทียบกับ ชาว เกาซาน ริม 

ชายฝง การ พัฒนา ชีวิต ความ เปนอยู ของ ชาว เกาซาน บน ภูเขา จึง ยัง ชา อยู สภาพสังคม เศรษฐกิจ ก็ ยัง ไมพัฒนา ไป 

มาก เทาใด นัก

ศลิป วฒันธรรม ของ ชาว เกาซาน ม ีความ หลากหลาย มาก ไมวา จะ เปน วรรณกรรม ศลิปะ งาน ฝมอื ดนตรี 

วรรณกรรม ของ ชาว เกาซาน ไดแก เพลง พื้นเมือง เทพนิยาย ตํานาน นิทาน การ ดํารงชีวิต การ ทําการ เกษตร และ 

การ ประมง เทพนยิาย เกีย่วกบั การ กาํเนดิ เผาพนัธุ ความ เชือ่ การ บชูา สิง่ ศกัดิส์ทิธิ ์และ การ อธษิฐาน ขอ พร ตาํนาน 

เกี่ยวกับ การ สูรบ การ ทําศึก สงคราม กับ ผูรุกราน ความ ยากลําบาก จาก อุทกภัย การ แตงงาน กับ ชน เผา อื่น นิทาน 

เกี่ยวกับ ผูกลา นิทาน อีสป ที่ กลาว ถึง พืช และ สัตว สิ่ง เหลานี้ สะทอน ให เห็น ถึงอัต ลักษณ ทาง วัฒนธรรม ของ ชน เผา 

เกาซาน ได อยาง ชัดเจน

ชาว เกาซาน เปน ผู มี พรสวรรค ใน การ ดนตรี และ การ เตนรํา ใน การ ดํารงชีวิต ประจําวัน ชาว เกาซาน 

ไมเคย ขาด ความ บันเทิง ใน กิจการ งาน เทศกาล งาน พิธีการ บูชา สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ และ งาน เลี้ยงฉลอง ลวน แสดงออก 

ถึง ความ รื่นเริง นั้น ดวย การ รอง รํา ทําเพลง การ เตนรํา จับ มือ กัน เปน วงกลม ยํ่า จังหวะ เทา และ สายหัว ตามเพลง 

ชาว เกาซาน แตละ กลุม มี การ เตนรํา ที่ แสดง เอกลักษณ ของ ความ เปน ชน เผา และ สะทอน สภาพ ชีวิต ของ ตน ได 

อยาง ชัดเจน เชน ระบํา สะบัด ผม ของ ชาว ห ยา เหมย ระบํา บูชา ของ ชาว ไซเซี่ย ระบํา เก็บ ขาวของ ชาว อา เหมย 

เครื่องดนตรี ของ ชาว เกาซาน เชน หีบเพลง เปา ขลุย ผิว ขลุย ที่ ใช จมูก เปา กลอง ไม เกราะ โกรง เปนตน 

 ศิลปะ การ แกะสลัก เปน เอกลักษณ เฉพาะตัว ของ ชาว เกาซาน ที่ อาศัยอยู แถว ชายทะเล งาน แกะสลัก 

ของ ชาว ผาย วนั งดงาม โดดเดน ไมวา จะ เปน ขาวของ เครือ่งใช อปุกรณ ทาํมาหากนิ การ สราง บานเรอืน ลวน พบเหน็ 

งาน แกะสลัก อยู ทั่วไป รูป ที่ นํามา แกะสลัก มัก เปน รูป เคารพโท เทม ศีรษะ มนุษย รูป งู กวาง บน เรือหาปลา ของ

 ชาว ห ยา เหมย ก็ ประดับประดา ดวย ไม แกะสลัก หรือ สลัก ลง บน เรือ ได อยาง งดงาม

 ชาว เกาซาน ใน ยุคบุพ กาล ไม สวมเสื้อผา พึงพอใจ ใน การ เปลือย เรือนราง วา เปน สิ่ง งดงาม มี เพียง

 ผา ผืน เล็ก ปดคลุม อวัยวะเพศ เทานั้น ใช หนัง สัตว พัน รอบเอว แต หลังจาก มี การ ติดตอ สัมพันธกับ ชาว ฮั่น แลว 

เมื่อ เขาสู ยุค ปจจุบัน ชาว เกาซาน ชาย เปลี่ยน มา สวม เสื้อเชิ้ต ยาว คลุม เขา หญิง สวม กระโปรง ยาว และ เริ่ม พิถีพิถัน 

กับ การ แตงกาย มากขึ้น เครื่อง นุงหม ใน ยุค ที่ เริ่ม สวมเสื้อผา ใช หนัง สัตว เปนหลัก หลังจากนั้น เริ่ม เรียนรู การ ทอผา 

ชนกลุมนอยเผาเกาซาน   
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จาก ชาว ฮั่น จึง เปลี่ยน มา สวมเสื้อผา ที่ทอ ขึ้น และ ปกลวดลาย งดงาม ใช เอง การ แตงกาย ของ ชาว เกาซาน แตละ

 กลุม ยอย แตกตางกัน ชาว เกาซาน ตอนเหนือ สวม ชุด ยาว ไมมี แขน สวม เสื้อคลุม รัด เข็มขัด ชาว เผา เกาซาน 

ตอนกลาง สวมเสือ้กัก๊ หนงั กวาง ออน สวม เสือ้คลมุอก รดั เขม็ขดั กระโปรง ดาํ สวน ชาว เผา เกาซาน ตอนใต สวมเสือ้ 

แขน กระบอก ยาว กระโปรง กางเกง มี ผา โพกหัว นิยม สัก ลวดลาย ตาม รางกาย เจาะ หู สวม ตางหู สรอยคอ กําไล 

และ เครื่อง ประดับ ที่ ได จาก ธรรมชาติ

 ดาน อาหารการกิน ของ ชาว เกาซาน มี ขาวสาลี ขาวสวย มัน เผือก เปน อาหาร หลัก ผัก ปา และ 

เนื้อ สัตว นิยม ปลูกขาว หอม บริโภค ใน สมัยโบราณ ยัง กินอาหาร ดิบ เนื้อ สด แต ปจจุบัน ทําให สุก แลว นอกจากนี้ 

ชาว เกาซาน ยัง ชอบ สูบยา ดื่มเหลา และ เคี้ยว หมาก 

 การ ตัง้ บานเรอืน ของ ชาว เกาซาน แตเดมิ อาศยั พกัพงิ ตาม ชาย เขา รมิทะเล กอ สรางดวย วสัด ุธรรมชาติ 

เชน ไมไผ ไม เนื้อ แข็ง กอตั้ง เปน ราน ใตถุน สูง แลว อาศัยอยู ดานบน ปจจุบัน บานเรือน สรางดวย วัสดุ หลากหลาย 

เชน ไม หิน อิฐ ตน หญา การ สรางบาน เปน แบบ รูปทรง สี่เหลี่ยม ผืน ผา หรือ จัตุรัส มี ประตู ทาง เขา แต ไมมี หนาตาง 

 วัฒนธรรม การ แตงงาน ของ ชาว เกาซาน ยึดถือ การ มี สามีภรรยา คน เดียว หาม แตงงาน ใน กลุม ญาติ 

ใกล ชิด ชาย หญิง มี อิสระ ใน การ เลือก คูครอง อยาง เชน ชาวไท หยา จะ เปา นกหวีด ผิวปาก เพื่อ เปนการ บอก รัก 

ตอกัน ชาว อา เหมย มอบ สิ่ง ของให กัน เพื่อ แสดงถึง ความ ระลึกถึง คิด ถึงกัน 

 พิธีศพ ของ ชาว เกาซาน มี หลายแบบ ชาวไท หยา ชาวปู หนง ชาว เฉา ประกอบ พิธีศพ ใน บาน และ ฝง

ใน บาน โดย การ ขุด หลุมฝงศพ ไว ใต ที่นอน ของ ผูตาย นั่นเอง สวน ชาว ผาย วัน ชาว ห ยา เหมย ฝงศพ ไว ที่ สุสาน ใน ปา 

สวน ศพ ที่ เสียชีวิต แบบ ผิด ปกติ จะ แยก ฝง เดี่ยว ไว ใน ปา

 ชาว เกาซาน มี ขอกําหนด เกี่ยวกับ ความ เชื่อ มากมาย เชน ผูหญิง ทอง หาม ใช มีด ขวาน ไม กิน เนื้อ ลิง 

หมูปา ตัว นิ่ม และ ผล ไม ที่ เปน พวง เพราะ เชื่อ วา จะ ทํา ใหกําเนิด ลูกแฝด การ พบเจอ งู หมูปา หนู สัตว กัด หาง และ 

หลมุศพ วา เปนเรือ่ง อปัมงคล หาม การ จาม การ ผายลม การ สมสู ใน ตระกลู หาม กนิ หวั และ หาง ของ สตัว หาม ผูชาย 

สัมผัส หรือ เขาใกล ของ ที่ ผูหญิง ใช เชน สะดึง ปกผา เครื่อง ทอผา และ คอก หมู และ ในขณะ เดียวกัน ก็ หาม ผูหญิง

 แตะตอง หรือ เขาใกล ของใช ของ ผูชาย เชน อาวุธ เครื่องมือ ลาสัตว จุด นัดพบ หรือ ที่ประชุม เผา 

 เทศกาล สําคัญ ของ ชาว เกาซาน มี แตกตางกัน ไป แตละ กลุม ที่ สําคัญ มี เทศกาล บูชา การ เพาะปลูก 

เปน เทศกาล สาํคญั ของ ชาวไท หยา จดั ขึน้ ใน ปลาย เดอืน มนีาคม ซึง่ เปน ฤด ูการ เกบ็เกีย่ว ถอื เปนการ สิน้สดุ ฤดเูพาะ

ปลูก เทศกาล บูชา ความ ราบรื่น เปน เทศกาล สําคัญ ของ ชาวปู หนง จัด ขึ้น วันที่ 4 เดือน เมษายน ของ ทุกป เทศกาล 

บูชา บรรพบุรุษ อาลี่ เปน เทศกาล ของ ชาว ผิงผู จัด ขึ้น วันที่ 6 เดือน กันยายน ของ ทุกป เทศกาล บูชา การ เก็บเกี่ยว 

ชนกลุมนอยเผาเกาซาน   
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เปน เทศกาล ของ ชาว เฉา ชาว หลู ขาย ชาว อา เหมย จัด ขึ้น วันที่ 5 เดือน กันยายน ของ ทุกป เทศกาล บูชา คันเบ็ด 

เปน เทศกาล ของ ชาว ผาย วัน จัด ขึ้น วันที่ 25 เดือน ตุลาคม เทศกาล บูชา ลิง และ การ ลา เปน เทศกาล ของ ชาว

เปย หนาน จัด ขึ้น ใน เดือน พฤศจิกายน เทศกาล บูชา วิญญาณ อาย ห ลิง เปน เทศกาล ของ ชาว ไซเซี่ย จัด ขึ้น 

ระหวาง เดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน เทศกาล บูชา ปลา ของ ชาว ห ยา เหมย นอกจากนี้ ยังมี เทศกาล ปลีกยอย ของ

 ชาว เกาซาน แตละ กลุม อกี มากมาย ที ่ยกมา เปน เพยีง เทศกาล สาํคญัๆ เทานัน้ ใน เทศกาล สาํคญั เหลานี ้ชาว เกาซาน 

จะ เฉลิมฉลอง ดวย การ รื่นเริง บันเทิง การ แขงขัน กีฬา การ แสดง ทาง ศิลป วัฒนธรรม ของ ชน เผา

 ปจจบุนั ชาว เกาซาน ยงัคง รกัษา ขนบ ธรรมเนยีม เกีย่วกบั พธิกีรรม และ ความ เชือ่ ที ่ม ีมา แต ดัง้เดมิ ยดึถอื 

บูชา ใน วิญญาณ การ บูชา เทพเจา ใน แตละ กลุมชน แตกตางกัน ไป แต ที่ เหมือนกัน เปน สวนใหญ มี เทพ สวรรค 

เทพ จักรวาล เทพ ธรรมชาติ และ เทพ ปฐพี นอกจากนี้ ยังมี การ เซน ไหวบูชา ตาม วิถี ชีวิต ความ เปนอยู เชน บูชา 

การ เพาะปลูก บูชา การ กําจัด หญา บูชา ขาว ใหม ขึ้น ยุง บูชา การ ลาสัตว บูชา การ จับปลา เชื่อ ใน คาถาอาคม และ 

เวทมนตร แต หลังจากที่ ชาว ฮั่น อพยพ เขามา และ ถูก ครอบครอง จาก ชาติ ตะวันตก ความ เชื่อ ของ ชาว เกาซาน 

จึง เปลี่ยนแปลง ไป บาง นับถือ พุทธ บาง นับถือ คริสต โดย ยังคง ผสม ผสาน กับ การ กราบ ไหวบูชา สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ตาม

 ความ เชื่อ แบบ เดิม 
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  ชน เผาเกอ ลาว ภาษาจีน เรียกวา เกอ ห ลาว  (仡佬ɡēlǎo)  เปน ชน เผา เกาแก และ ดั้งเดิม ที่สุด

 เผา หนึง่ ที ่อาศยัอยู บรเิวณ ทีร่าบสงู ห ยวนิกุย  (云贵Yúnɡuì)  สวนใหญ ตัง้ บานเรอืน อาศยัอยู กระจดั กระจาย 

บรเิวณ ตะวนัตก เฉยีง เหนอื ตะวนัตก เฉยีง ใต และ ทาง ตอนเหนอื ของ มณฑล กุยโจว ครอบคลมุ พืน้ที ่กวา 20 เมอืง 

เชน จุนอี้  (遵义Zūnyì)  เห ริน หวย  (仁怀Rénhuái)  อา นซุน  (安顺 Ānshùn)  กวาน หลิ่ง  (关岭

Guānlǐnɡ)  ผู อาน  (普安Pǔ’ān)  ชิง เจิ้น  (清镇Qīnɡzhèn)  ผิง ปา  (平坝Pínɡbà)   เฉียน ซี  (黔

西Qiánxī)  ตา ฟาง  (大方Dàfānɡ)   จือจิน  (织金Zhījīn)   จินซา  (金沙Jīnshā)   เจินเฟง  (贞丰

Zhēnfēnɡ)  ฉิง หลง  (晴隆Qínɡlónɡ)  ลิ่วจือ  (六枝Liùzhī)   สุยเฉิง  (水城Shuǐchénɡ)  เปนตน 

ม ีบางสวน กระจาย อาศยัอยู บรเิวณ เขต ปกครอง ตน เอง เผา จวง ใน มณฑล กวาง ซ ีและ บรเิวณ กวาง หนาน  (广南

Guǎnɡnán)  หมาซง  (马松Mǎsōnɡ)  ฟู หนิง  (阜宁Fùnínɡ)  ซึ่ง เปน พื้นที่ ใน เขต ปกครอง ตน เอง

 เผา จวง และ เผา เหมยีว ใน มณฑล ยนูนาน จาก การ สาํรวจ จาํนวน ประชากร ครัง้ ที ่5 ของ จนี ใน ป 2000 ชน กลุม 

นอย เผาเกอ ลาว ม ีจาํนวน ประชากร ทัง้สิน้ 579,357 คน ดวย เหต ุที ่ชน ชาวเกอ ลาว ม ีจาํนวน ประชากร ไมมาก นกั

ประกอบ กับ การ ตั้ง ถิ่นที่ อยูอาศัย มี ความ กระจัด กระจาย มาก ทําให ภาษา ของ ชาวเกอ ลาว ใน แตละ ทองที่

 แตกตางกัน กระทั่ง ไม สามารถ สื่อสาร กัน รูเรื่อง ปจจุบัน มี ชาวเกอ ลาว อยู จํานวน นอยมาก ที่ พูด ภาษาเกอ ลาว 

ของ ตน ได เพราะ เหตุ ความ แตกตาง ของ สําเนียง ภาษา ใน แตละ ทองถิ่น ชาวเกอ ลาว จึง ใช ภาษาจีน เปน ภาษา

กลาง ใน การ ติดตอ สื่อสาร กัน มี บางสวน ใช ภาษา ของ ชน เผา อี๋ ภาษา เหมียว ภาษา ปูเยย ชาวเกอ ลาว บางที่ 

สามารถ พูด ได ถึง 4 ภาษา แต ภาษา ที่ เปน ภาษา ดั้งเดิม ของ ชาวเกอ ลาว ชื่อ ภาษาเกอ ลาว จัด อยู ใน ตระกูล 

ภาษาจีน-ทิเบต แต ยัง ไม สามารถ ระบุ ได ชัดเจน วา จัด อยู ใน สาขา ภาษา และ แขนง ภาษา ใด ไมมี ภาษา อักษร 

 ชาวเกอ ลาว เปน ชน เผา ที่ มี ความ สัมพันธ ใกล ชิดกับ กลุมชน ในอดีต ชื่อ “เหลียว”  (僚Liáo)  ซึ่ง เปน 

กลุมชน ที ่อาศยัอยู บรเิวณ ที ่เปน เมอืง กุยโจว ใน ปจจบุนั เริม่ม ีการ กลาว ถงึ ชน กลุม นี ้ใน พงศาวดาร สมยัซง และ สมยั ถงั

 ในชื่อ  เกอ เหลียว  (葛僚Gěliáo)  เกอ ห ลาว  (革老Gélǎo)  เกอห ลาว  (仡佬Gēlǎo)  เกอ เหลียว  (仡僚

Gēliáo)  แม จะ มีชื่อ เรียก แตกตางกัน ไป ตาม ถิ่น ที่อยู และ ภาษา ของ ผู เรียก แต ชื่อ กลาง ที่ เปนที่ รูจัก กัน ทั่วไป 

คือ “เหลียว”  (僚Liáo)  ใน สมัยโบราณ คํา วา “เหลียว” เปน คํา ที่ ใช เรียก รวม กลุมชน นอย ใหญ ที่ อาศัยอยู 

บริเวณ เมือง กุยโจว คาดวา ชน กลุม ใหญ ที่สุด ใน บรรดา ชน เผา หลากหลาย กลุม เหลานั้น พัฒนา มา เปน ชาวเกอ ลาว

 ใน ปจจุบัน สวน ชื่อ เรียก ชน เผา “ เกอ ลาว” ปรากฏ ครั้งแรก ใน บทประพันธ ของ จูฝู  (朱辅Zhū fǔ)  เรื่อง 

“ซี ห มานฉง เสี้ยว” 《溪蛮丛笑》 Xīmáncónɡxiào ใน สมัยซง นับตั้งแต สมัย ห มิง เปนตนมา บันทึก 

พงศาวดาร โบราณ ตางๆ กลาว ตรงกนั วา คาํ วา “ เกอ ลาว” เปน ชือ่ เดมิ ของ ชน กลุม “เหลยีว” ใน ชวง สอง สาม รอย ป 

มา นี้ ชาวเกอ ลาว บางสวน ยังคง รักษา สืบทอด ขนบ ธรรมเนียม โบราณ ดั้งเดิม ของ ชาว เหลียว อยู เชน หญิง สวม

 ผาถงุ เจาะ ฟน และ ใช โลงศพ หนิ แสดงใหเหน็ วา ชาวเกอ ลาว ใน ปจจบุนั ม ีความ สมัพนัธ ใกล ชดิกบั ชาว เหลยีว ในอดตี 
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ชาว เหลียว คือ ชน เผา โบราณ กลุม สําคัญ กลุม หนึ่ง ในประเทศเย ห ลาง  (夜郎国 Yèlánɡ ɡuó)  

ซึ่ง มี ประวัติ ความ เปนมา ยาวนาน ราว 2,100 ป คือ ตั้งแต สมัย ซี ฮั่น เปนตนมา มี ชีวิต และ ตั้ง ถิ่นฐาน อยู บริเวณ 

เมือง กุยโจว ยูนนาน ใน อาณาเขต ของ ประเทศเย ห ลาง ประกอบดวย ชน เผา หลากหลาย ที่ สําคัญ คือ ชาว เหลียว 

ดํารงชีวิต ดวย การ ประกอบ อาชีพ เกษตรกรรม อยูอาศัย กัน เปน ชุมชน มี หัวหนา เผา ปกครอง ระบบ สังคม 

เปน แบบ ชวง ตอ ระหวาง ยคุ ปลาย ของ สงัคมบพุ กาล เขาสู ยคุ สงัคม แบบ แบง ชน ชัน้วรรณะ ราว 130 ปกอน ครสิตกาล 

ราชสํานัก ฮั่น รวบรวม ประเทศเย ห ลาง เขามา เปน เขต หนึ่ง ใน อํานาจ การ ปกครอง ระบบ สังคม ศักดินา ของ ชาว ฮั่น

 ใน สมยั นัน้ ม ีปจจยั ตอ การ เปลีย่นแปลง ระบบ สงัคม ของ ชาว เหลยีว จน กลาย มา เปนระบบ สงัคม แบบ ศกัดนิา ในทีส่ดุ 

ใน ศตวรรษ ที่ 7 ราชสํานัก ถัง รวบรวม และ กอตั้ง บริเวณ ตอนเหนือ ของ เมือง กุยโจว ใน ปจจุบัน ซึ่ง เปน ถิ่น ที่อยู ของ 

ชาว เหลยีว เขามา เปน เมอืง ประเทศราช ใน ชวงนี ้ปรมิาณ การ ผลติ ของ ชาว เหลยีว ม ีจาํนวน สงูขึน้ ม ีการ ปลกู ขาวเจา 

ขาวสาล ีเพือ่ บรโิภค ใน ครวัเรอืน และ เพือ่ การ คาขาย งาน ฝมอื ปกผา ของ ชาว เหลยีว งดงาม ตองตา จน ไดรบั ยกยอง 

ให ใช เปน เครื่อง ราช บรรณาการ ถวาย และ ใช ใน ราชสํานัก 

นบัตัง้แต สมยั ราชวงศ ถงั ซง และ ชงิ เปนตนมา ชาวเกอ ลาว ถกู การ กดขี ่และ ขดูรดี จาก ชนชัน้สงู ใน สงัคม 

ศกัดนิา มาตลอด จนถงึ สมยั หยวน และ ห มงิ ชาวเกอ ลาว สวนใหญ ถกู ครอบงาํ และ ถกู กดขี ่จาก ชนชัน้ กรรมสทิธิ ์ทีด่นิ 

อยาง หนกั โดยเฉพาะ การ แตงตัง้ ขาราชการ และ ทหาร มา ปกครอง ดแูล ชวีติ ของ ชาวเกอ ลาว ลาํบาก ยากแคน มากขึน้ 

มา ใน สมัย ราชวงศ ชิง จักรพรรดิ ยงเจิ้ง  (雍正 Yōnɡzhènɡ)  มี นโยบาย รวบรวม ที่ดิน กลับ คืน สู รัฐ ชีวิต ของ ชาว

เกอ ลาว ตก อยู ใน อํานาจ การ ปกครอง ขาราชการ แต ยังมี ชาวเกอ ลาว บางสวน โดยเฉพาะ ใน บริเวณ กุยโจว  เฉียน ซี

ตา ฟาง ยังคง รักษา ระบบ สังคม แบบ ชนชั้น กรรมสิทธิ์ ที่ดิน อยู ชาวเกอ ลาว ตก อยู ใน อํานาจ ของ ชน เผา ที่ เหนือกวา 

อยาง ชาว อี๋  (彝族Yí Zú)  มา จนกระทั่ง กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน รัฐบาล ใน ยุค นั้น ยังคง กดขี่ 

รงัแก และ ขดูรดี ประชาชน ชาวเกอ ลาว อยาง แสน สาหสั ชาวเกอ ลาว ดาํรงชวีติ ดวย การ ปลกูพชื การ เกษตร เปนหลกั 

ที ่สาํคญั ม ีขาว ขาวโพด ขาวสาล ีและ มนั แต ดวย วทิยา การ ที ่ลาหลงั ผล ผลติ ตํา่ มาก ชาวเกอ ลาว ใน ขณะนัน้ รูจกั ใช 

เครื่องมือ จําพวก กระบุง ภาชนะ ที่ ทําจาก เปลือกไม เครื่อง จักสาน ไมไผ รองเทา ฟาง หลังจาก ป 1840 เปนตนมา 

สนิคา จาก ภายนอก ถาโถม เขาสู ประเทศ จนี รวมทัง้ ชมุชน เกอ ลาว ก ็ไดรบั ผล กระทบ อยาง หนกั งาน ฝมอื ที ่ผลติขึน้ เอง

 ของ ชาวเกอ ลาว ถูก มองขาม และ ละเลย ไม ไดรับ ความ นิยม สภาวะ เศรษฐกิจ ตาม ชนบท ตกตํ่า สภาพ ชีวิต 

ความ เปนอยู ดํา ดิ่ง สู ภาวะ ยากจน แรนแคน

หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน รัฐบาล มี นโยบาย ให ชน กลุม นอย มี สิทธิ ใน การ ปกครอง ตน เอง 

และ ได กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง ของ ชาวเกอ ลาว ดังนี้ 
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ป 1953 ได กอตั้ง อําเภอ ปกครอง ตน เอง หลาก เผาพันธุ ที่ ตําบล หลง หลิน มณฑล กวาง ซี  (广西隆林

各族自治县 Guǎnɡxī Lónɡlín ɡè zú zìzhìxiàn)  ซึ่ง มี กลุมชน ชาวเกอ ลาว รวมอยู ดวย 

ป 1956 กอตั้ง หมูบาน ชน กลุม นอย ขึ้น ที่ เมือง จุนอี้ และเห ริน หวย ใน มณฑล กุยโจว  (贵州遵义和仁

怀民族乡Guìzhōu Zūnyì hé Rénhuái mínzú xiānɡ)  

คณะกรรมการ ตั้งแต ระดับ หมูบาน ตําบล อําเภอ มณฑล ตลอดจน ระดับ ประเทศ มี ชาวเกอ ลาว 

เปนสมาชิก หลัง การ ปฏิวัติ วัฒนธรรม และ การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ที่ดิน ทํา กิน ตลอดจน ผล ผลิต ของ

 ชาวเกอ ลาว พัฒนา เพิ่ม ปริมาณ สูงขึ้น อยาง รวดเร็ว สภาพ ชีวิต ความ เปนอยู ดีขึ้น มี การ พัฒนา ระบบ การ ศึกษา 

กอตัง้ โรงเรยีน ให แก ลกูหลาน ชาวเกอ ลาว อารยธรรม และ วฒันธรรม ของ ชาวเกอ ลาว กลบั ฟนฟ ูและ ม ีชวีติ ขึน้ อกีครัง้

ศลิป วฒันธรรม และ วรรณกรรม ประจาํ เผา ของ ชาวเกอ ลาว ไดแก เพลง กลอน นทิาน สภุาษติ คาํ พงัเพย 

รปูแบบ ลกัษณะ คาํ กลอน ม ีสมัผสั คลองจอง กนั เปน วรรคๆ เปน กลอน สาม กลอน หา กลอน เจด็ นทิาน ของ ชาวเกอ ลาว 

สวนใหญ ม ีเนือ้หา การ ยกยอง ชาวนา ผู อดทน ชาญฉลาด และ ม ีจติใจ ดงีาม ม ีบางเรือ่ง ที ่ม ีเนือ้หา เกีย่วกบั การ ตอตาน 

การ กดขี่ ขมเหง รังแก ของ ระบบ ศักดินา การ ดนตรี ของ ชาวเกอ ลาว เรียบงาย แต งดงาม เครื่องดนตรี มี ซอ เออร หู 

ขลุย ผิว ป โหมง กลอง บรรเลง ประกอบการ เตนรํา รื่นเริง ประจํา เผา

รูป 39
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 ชาวเกอ ลาว อาศัยอยู รวมกับ ชาว ฮั่น มา เปนเวลา นาน ซึมซับ รับ เอา วัฒนธรรม ของ ชาว ฮั่น ไป มาก ไมวา 

จะ เปนการ กินอยู การ แตงกาย ประเพณี เทศกาล สําคัญ ลวน กําหนด ตาม แบบอยาง ชาว ฮั่น ทั้งสิ้น จน ดูจะ ไมมี 

วฒันธรรม ที ่เปน เอกลกัษณ ของ ตน เอง มาก นกั เดมิท ีหญงิ ชาวเกอ ลาว สวมเสือ้ ลาํตวั สัน้ กระโปรง ยาว สวมรองเทา 

หัวแหลม แต ใน ระยะ สิบ ป หลัง มา นี้ ไม พบ การ แตงกาย แบบนี้ แลว อาหาร หลัก ของ ชาวเกอ ลาว ที่ อาศัยอยู บน 

ภูเขา คือ ขาวโพด สวน กลุม ที่อยู บน พื้นที่ราบ กิน ขาว เปน อาหาร หลัก นอกจากนี้ ยัง บริโภค ขาวสาลี ขาว เกาเหลียง 

ขาวเหนียว ชอบ อาหาร รสเปรี้ยว และ เผ็ด 

ชาวเกอ ลาว ตัง้ บานเรอืน อยู ทัง้ บน เขา และ ทีร่าบ รมิ ชาย เขา ลกัษณะ บานเรอืน ไม แตกตางจาก บานเรอืน 

ของ ชาว ฮั่น ใน บาน แบง เปน สาม หอง คือ หองนอน หองครัว หองโถง หนึ่ง หอง หรือ บาง บาน แบง เปน สอง หอง คือ 

หองนอน กับ หองครัว

ชาวเกอ ลาว ยึดถือ การ แตงงาน แบบ มี สามีภรรยา คน เดียว และ อาศัยอยู เปน ครอบครัว เล็ก สถานภาพ 

ใน ครอบครวั ของ ชาย และ หญงิ เทาเทยีม กนั ในอดตี การ แตงงาน ของ ชาวเกอ ลาว เปน แบบ คลมุ ถงุ ชน นยิม แตงงาน 

ระหวาง ญาติ นอก สาย ตระกูล  (ญาติ ใน สาย ตระกูล คือ ญาติ ที่ สืบเชื้อสาย โดย ตรง โดย เพศชาย นอกจากนั้น ถือ

เปน ญาติ นอก สาย ตระกูล)  แต ปจจุบัน หนุมสาว มี สิทธิ เสรี ใน การ เลือก คูครอง ดวย ตน เอง และ แตงงาน ตั้งแต อายุ 

ยัง นอย บางราย พอแม หมั้นหมาย กัน ไว ตั้งแต เด็ก วัน แตงงาน ฝาย เจาบาว สง คน ไป รับ เจาสาว มาจาก บาน 

โดย ตอง กาง รม ให เจาสาว จนถึง บาน เจาบาว เมื่อ มาถึงบาน เจาบาว ไมมี พิธี กราบไหว ใดๆ สงตัว เขา หองหอ ได 

เลย ในอดีต ชาวเกอ ลาว บาง กลุม ยังคง รักษา ประเพณี การ แตงงาน แบบ ชาว เหลียว อยู นั่น คือ หญิง ที่จะ แตงงาน

 ออกเรือน ใน วัน แตงงาน กอน จะ เขา บาน เจาบาว ตอง ถอน เขี้ยว ฟนบน ออก กอน พิธี นี้ ชาวเกอ ลาว เรียกวา 

“เปลี่ยน ฟนเกอ ลาว”  (换牙仡佬huàn yá Gēlǎo) 

พิธีศพ ของ ชาวเกอ ลาว สวนใหญ เหมือนกับ ชาว ฮั่น มี เพียง ชาวเกอ ลาว ที่ อําเภอ จุนอี้  (遵义 Zūnyì)  

เห รนิ หวย  (仁怀Rénhuái)  ยงัคง ยดึถอื พธิกีาร “ยํา่ โบสถ” อยู พธิ ีนี ้คอื กอน จะ ฝงศพ จะ ม ีพธิ ีรองเพลง สรรเสรญิ 

ผูตาย ญาติสนิท มิตรสหาย มา เคารพ ศพ ไมมี การ เลือก วัน ฝงศพ ไม เลือก สถาน ที่ฝงศพ ถือเอา วัน และ ที่ ที่ สะดวก 

และ ไม ตั้ง ปาย หลุมศพ 

ชาวเกอ ลาว ม ีความ เชือ่ ใน เทพเจา เคารพบชูา บรรพบรุษุ และ ม ีขอกาํหนด เกีย่วกบั ความ เชือ่ หลายอยาง 

เชน วนั ขึน้ ปใหม วนัแรก จะ ไม กวาด บาน ไม กระโดด นํา้ ไม ตม เนือ้ ไม เท นํา้ หนาบาน ไม ลงนา ทาํงาน เทศกาล ตรษุจนี

 เปน เทศกาล ยิ่งใหญ ของ ชาวเกอ ลาว ชวง เทศกาล ปใหม จัด กิจกรรม รื่นเริง และ การละเลน บันเทิง มากมาย เชน 

การ เลน ตี ลูก มังกร ตี ไขไก ลูก มังกร คือ ลูกบอล ลูกเล็กๆ ที่ สานจาก เปลือก ตน ออ แลว ยัด ใน ดวย เศษ กระเบื้อง และ 

เงิน เหรียญ สอง สาม เหรียญ เมื่อ ตี เหรียญ ที่อยู ขางใน จะ กระทบ กัน เปน เสียง เวลาเลน แบง เปน สองฝาย  ฝาย ละ

ชนกลุมนอยเผาเกอลาว
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สอง คน แลว ตี ลูกบอล ไป มา สวน การ เลน ตี ไขไก คือ ใช ลูกบอล ที่ สานจาก ไมไผ ลูก ใหญ ขางใน ยัด ดวย ฟางขาว 

วิธีการ เลน เหมือนกัน เทศกาล สําคัญ นอกจาก จะ มี การละเลน สอง อยาง นี้ เปน กิจกรรม หลัก แลว ยังมี การ รอง รํา 

ทําเพลง อัน ถือเปน วัฒนธรรม ที่ สืบทอด ตอกัน มา ยาวนาน ของ ชาวเกอ ลาว นอกจากนี้ ใน ตน เดือน ตุลาคม จะ มี 

เทศกาล “เทพเจา วัว” เทศกาล นี้ จะ ทํา ขาวเหนียว แผน แขวน ไว ที่ เขา วัว ตกแตง สวยงาม จูง วัว ไป ที่ ริมนํ้า ให วัว 

สอง ดู เงา ตัวเอง แลว เอา ขาวเหนียว แผน นี้ ปอน ให วัว กิน 

ชนกลุมนอยเผาเกอลาว
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哈尼族  
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ภาษาจนี ใช อกัษร จนี เขยีน ชือ่ ชน เผา นี ้วา 哈尼  (Hā ní)  อาน วา ฮา หน ีแต รูจกั กนั ทัว่ไป ในชือ่ “ฮาน”ี

ชน เผา ฮาน ีอาศยัอยู ทาง ตะวนัตก เฉยีง ใต ของ มณฑล ยนูนาน แถบ หบุเขา อาย หลาว  (哀牢Āiláo)  ดาน ตะวนัตก 

ของ คลอง หง (红河Hónɡ hé)  ซึง่ เปน ตอนปลาย ของ แมนํา้ หลี ่รวม พืน้ที ่หลาย ตาํบล เชน ซนิ ผงิ  (新平Xīnpínɡ)   

เจิ้น หยวน  (镇源Zhènyuán)  โม เจียง  (墨江Mòjiānɡ)  หยวน เจียง  (元江Yuánjiānɡ)  ห งเหอ(红河

Hónɡhé)  หยวน ห ยาง  (元阳Yuányánɡ)   ลวี่ ชุน  (绿春Lǜchūn)  จิน ผิง  (金平Jīnpínɡ)  เจียง เฉิง  

(江城Jiānɡchénɡ)  เปนตน จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา ฮานี 

มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 1,439,673 คน พูด ภาษา ฮานี จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต สาขา ทิเบต-พมา 

แขนง ภาษา อี๋ ไมมี ภาษา อักษร ใน ป 1957 รัฐบาล จีน ได สนับสนุน และ ให ความ ชวยเหลือ ใน การ พัฒนา อักษร ขึ้น ใช

โดย ใช อักษร ภาษา ลา ติน 

จาก หลกัฐาน บนัทกึ ทาง ประวตั ิศาสตร บรรพบรุษุ ของ ชาว ฮาน ีนาจะเปน กลุมชน ที ่อาศยัอยู ทาง ตอนใต 

ของ แมนํ้าตา ตู  (大渡河Dàdù hé)  บริเวณ เมือง “เหอ อี๋”  (和夷Héyí)  ซึ่ง ใน สมัยโบราณ เปนที่ อยูอาศัย 

ของ ชาว เชยีง ที ่อพยพ ลง มาจาก เหนอื นบัตัง้แต ครสิตศ วรรษ ที ่4 ถงึ ครสิตศตวรรษ ที ่8 อพยพ ไป ทาง ตะวนัตก ตัง้ 

ถิ่นฐาน อยู บริเวณ ลุม แมนํ้า หยวน  (元江Yuán jiānɡ)  ตลอด แนวยาว ไป จนถึง ลุม แมนํ้า หลาน ชาง  (澜沧江

Láncānɡ jiānɡ)  ใน บนัทกึ ชาว ถงั เรยีก บรรพบรุษุ ของ ชาว ฮาน ีวา “เหอ ห มาน”  (和蛮Hémán)  หลงั การ จดัตัง้

 เขต การ ปกครอง นาน เจา  (南诏Nánzhào)  และตา หลี่  (大理Dàlǐ)  แลว สวน การ ปกครอง ใน ระดับ ยอย 

ที่อยู ภายใต การ ปกครอง ของ สอง เมือง นี้ เชน เขต กวาน กุยซือถัว  (官桂思陀部 Guānɡuì sītuó bù)  

เขต ซีชู เตี้ยน  (溪处甸部Xīchùdiàn bù)  เขต ปาน ซี ลั่วขง  (伴溪落恐部Bànxīluòkǒnɡ bù)  

เขต เถี่ย หรง เตี้ยน  (铁容甸部Tiěrónɡdiàn bù)  เปนตน ลวน ครอบคลุม บริเวณ ที่ อยูอาศัย ของ ชาว ฮานี 

แทบ ทั้งสิ้น และ สืบทอด เผาพันธุ อยูที่ ชายฝง ลุม แมนํ้า หง  (红河Hónɡ hé)  เรื่อย มา ถึง สมัย ราชวงศ หยวน 

ทาง การ ได รวบรวม เอา เมือง เหลานี้ ไว ใน การ ปกครอง ของ มณฑล ยูนนาน ทําให เริ่ม เห็นภาพ ของ การ ควบคุม และ 

ปกครอง ชน เผา ฮานี ชัดเจน ขึ้น ใน สมัย ห มิง มี นโยบาย การ ควบคุม กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ลมลาง ระบบ กรรมสิทธิ์ ที่ดิน

 ใน ชน กลุม นอย ตาง ๆ รวมทั้ง ฮานี ดวย

ชนกลุมนอยเผาฮานี
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ชาว ฮานี มี ความ พยายาม บุกเบิก ดินแดน ปา เขา ลําเนาไพร ใน เขต ชายแดน ของ จีน มา เปนเวลา นับ รอย 

นับ พันป มาแลว ทําไรไถนา เลี้ยง ปลา ปลูก ชา ปลูกขาว จนได ชื่อวา เปน เมือง อู ขาว อูนํ้า แหง หุบเขา เลย ทีเดียว 

ใบชา ที่ มาจาก อําเภอ ลวี่ ชุน  (绿春县Lǜchūn xiàn)  ของ ชาว ฮานี เปน ใบชา คุณภาพ ดี สีเขียว ใส สง ขาย

 ทั่วประเทศ หมูบาน ชาว ฮานี บน เขา หนาน นั่ว  (南糯山Nánnuòshān)  นับเปน แหลงผลิต ชาผู เออร  (普洱

茶Pǔ’ěr chá)  แหลง สําคัญ แหง หนึ่ง ของ ประเทศ นอกจาก ปลูก ชา แลว ชาว ฮานี ยัง ปลูกพืช จําพวก ฝาย งา 

ตน คราม ที่ ใช ยอม ผา ซึ่ง ผาทอ มือ ยอม คราม ก็ เปน สินคา พื้นเมือง ที่ สําคัญ ของ ชาว ฮานี อีก อยาง หนึ่ง นอกจากนี้ 

ตาม พงศาวดาร ราชวงศ ฮั่น มี หลักฐาน ที่ แสดงใหเห็น วา ชาว ฮานี รูจัก การ ใช แรดีบุก มา ตั้งแต 2000 ปกอน แลว 

แตทวา พฒันาการ ดาน เศรษฐกจิ สงัคม ของ ชน เผา ฮาน ีตัง้แต อดตี มาถงึ ปจจบุนั ไมสู ราบรืน่ นกั ชาว ฮานี

 บริเวณ โม เจียง  (墨江Mòjiānɡ)  ซิน ผิง  (新平Xīnpínɡ)   เจิ้น หยวน  (镇源 Zhèn yuán)  ซึ่ง เปน พื้นที่ 

ชั้นใน ไดรับ ผล กระทบ จาก การ ติดตอ สัมพันธกับ ชาว ฮั่น มาตลอด จนถึง สมัย ชิง เริ่ม เขาสู สังคม แบบ ศักดินา การ 

ถือครอง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ปริมาณ ผล ผลิต ทัดเทียม กับ ชาว ฮั่น มี การ ซื้อขาย ที่ดิน การ เชา ที่ดิน เกิดขึ้น แต ชาว ฮานี 

ใน สิบสอง ปนนา  (西双版纳Xīshuānɡbǎnnà) และ บริเวณ แมนํ้า หลาน ชาง  (澜沧江Láncānɡ jiānɡ)  

กลบั ยงัคง ถกู ควบคมุ จาก กลุม ชนชัน้ ศกัดนิา อยู บาง กลุม ยงัคง ใช วธิกีาร เพาะปลกู แบบ ดัง้เดมิ อยู ดวย ระบบ สงัคม 

แบบ ศักดินา และ กดขี่ ขูดรีด ของ ชนชั้น ศักดินา ชาว ฮานี ตก อยู ใน สภาวะ ลําบาก และ ยากจน อยาง มาก โดยเฉพาะ 

ใน ยุค จักรวรรดิ นิยม เชื่อม ตอ กับ ยุค กวอ ห มิน ตั่ง ชาว ฮานี ประสบ กับ ความ เดือดรอน ยากเข็ญ ทั่ว ทุก หยอม หญา

หลังจาก การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน รัฐบาล สนับสนุน ให ชน กลุม นอย มี สิทธิ ใน การ ปกครอง

 ตน เอง ชุมชน เผา ฮานี ไดรับ การ ยกฐานะ เปน เขต ปกครอง ตน เอง ใน หลายๆ ทองที่ เชน 

 - เขต ปกครอง ตน เอง เผา ฮานี และ เผา อี๋ เมือง ห งเหอ  (红河哈尼族彝族自治州Hónɡ hé

Hāní Zú Yí Zú zìzhìzhōu)   

 - อําเภอ ปกครอง ตน เอง เผา ฮานี เผา อี๋ เผาไต เมือง หยวน เจียง  (元江哈尼族彝族傣族自治县

Yuánjiānɡ Hāní Zú Yí Zú Dǎi Zú zìzhìxiàn)   

 - อําเภอ ปกครอง ตน เอง เผา ฮานี โม เจียง  (墨江哈尼族自治县Mòjiānɡ Hāní Zú zì 

zhìxiàn)   

 - อําเภอ ปกครอง ตน เอง เผา ฮานี เผา อี๋ เจียง เฉิง  (江城哈尼族彝族自治县Jiānɡ chénɡ 

Hāní Zú Yí Zú zìzhìxiàn)  

ชนกลุมนอยเผาฮานี
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จาก การ พัฒนา ประเทศ ใน ระยะ 40 ป มา นี้ เศรษฐกิจ ใน เขต ปกครอง ตน เอง ชาว ฮานี ใน ทุก พื้นที่ ตาง พัฒนา 

กาวหนา ไป อยาง รวดเร็ว ปจจุบัน มี การ สราง ถนนหนทาง ไป ทั่ว ทุก ตําบล และ หมูบาน นอย ใหญ ใน หมูบาน ของ 

ชาว ฮานี มี การ กอตั้ง โรง กําเนิด ไฟฟา ขนาดเล็ก เพื่อ เปนกําลัง สําคัญ ใน การ ผลิต ภาค อุตสาหกรรม ตอมา โรงงาน 

อุตสาหกรรม เครื่อง จักรกล เคมีภัณฑ ปูนซีเมนต การ ทอผา พลาสติก ยาสูบ และ การ แปรรูป อาหาร เกิดขึ้น 

มากมาย อาชีพ การ เกษตร ปาไม ปศุสัตว ประมง เหมืองแร ก็ ไดรับ การ พัฒนา เพิ่ม มากขึ้น อยาง รวดเร็ว เชนกัน 

เมื่อ เศรษฐกิจ ความ เปนอยู ดีขึ้น ชาว ฮานี จึง เริ่ม พัฒนา และ ฟนฟู ศิลป วัฒนธรรม ขึ้น โดย เริ่มจาก การ ศึกษา 

มี การ กอสราง โรงเรียน ประถม มัธยม ขึ้น มากมาย การ สาธารณสุข และ โรงพยาบาล พัฒนาขึ้น ชาว ฮานี มี สิทธิ ทาง 

การเมือง และ มี สิทธิ ใน การ เปนสมาชิก คณะกรรมการ ปกครอง ตั้งแต ใน ระดับ หมูบาน ชาว ฮานี มี คุณภาพ ชีวิต 

ที่ ดีขึ้น มี ความ สงบสุข ใน ฐานะ พล เมืองจีน ดวยดี มาตลอด

เมื่อ ความ เปนอยู ดีขึ้น ชาว ฮานี จึง มี พลัง ที่จะ ฟนฟู และ สรางสรรค ผล งาน ทาง ศิลปะ และ วัฒนธรรม 

ของ ชน เผา ดาน วรรณกรรม ชาว ฮานี มี เทพนิยาย ตํานาน เพลง กลอน ภาษิต คํา พังเพย เพลง พื้นเมือง ปริศนา 

คําทาย เทพนิยาย หรือ ตํานาน ที่ โดดเดน ของ ชาว ฮานี เชน เรื่อง《创世纪》Chuànɡ shìjì “ศตวรรษ สราง 

โลก” เรื่อง《洪水记》Hónɡshuǐ jì “บันทึก อุทกภัย” เรื่อง 《哈尼祖先过江来》Hāní zǔxiān 

ɡuò jiānɡ lái “บรรพบุรุษ ชาว ฮานี ขาม แมนํ้า มา”

เพลง ของ ชาว ฮานี มี สอง ประเภท คือ เพลง ชื่อ ลา ปา เรอ  (拉八热Lābárè)  เปนการ รองเพลง 

ประสาน เสยีง ใช ใน พธิ ีแตงงาน งานศพ งาน เทศกาล สาํคญั ตางๆ ทวงทาํนอง เปน เพลง ที ่จรงิจงั เครงขรมึ เพลง อกี 

ประเภท หนึง่ คอื เพลง ชือ่ อา จกี ู (阿基估 Ājīɡū)  เปน เพลง ภเูขา ที ่ใช รอง เกีย้ว พา ราส ีโตตอบ กนั ของ หนุมสาว 

เครื่องดนตรี ของ ชาว ฮานี ที่ สําคัญ ไดแก พิณ สาม สาย พิณ สี่ สาย ขลุย ไม ขลุย นํ้าเตา นอกจากนี้ ชาว ฮานี รัก

 การ เตนราํ เปน ชวีติจติใจ การ เตนราํ ที ่เปนที ่นยิม เชน ระบาํ ปรบมอื ระบาํ พดั ระบาํ นกยงู ระบาํ ขลุย นํา้เตา เปนตน 

ลักษณะ ของ การ เตนรํา มี จังหวะ คลองแคลว ให บรรยากาศ ของ ความ สนุกสนาน รื่นเริง อยาง มาก 

ชนกลุมนอยเผาฮานี
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ชาว ฮานี ตั้ง บานเรือน อยู ตาม ปา เขา บานสราง จาก วัสดุ ธรรมชาติ ฝา บาน ทําจาก ดิน หลังคา มุง ดวย 

หญา แหง ใช หิน เปน ฐานราก แลว ใช ไมเปน โครง บาน บาน แบง เปน สามชั้น ชั้นลาง เปน คอก เลี้ยง สัตว ชั้นสอง 

เปนที่ อยูอาศัย และ เก็บ ของ ชั้นบน หรือ ชั้น หลังคา เปน ที่เก็บ เสบียง อาหารแหง และ สิ่งของ เครื่องใช ชาว ฮานี 

ที่ เมือง โม เจียง สรางบาน ดวย ดิน เปน บาน ชั้นเดียว สวน ที่ สิบสอง ปนนา สรางบาน ดวย ไม ไผ มี ชั้นลอย ไว เปน ที่เก็บ 

เสบียง และ ตาก อาหาร จําพวก อาหารแหง

ชาว ฮาน ีรูจกั การ ทอผา และ ยอมส ีเสือ้ผา เครือ่ง แตงกาย ตดัเยบ็ ขึน้ ใช เอง ชาย สวมเสือ้ ผาอก และ กางเกง 

ขา ยาว ใช ผา สีดํา หรือ ขาว โพกหัว ใช เครื่อง ประดับ เงิน หญิง สวมเสื้อ แขน ยาว ผาอก ไมมี ปก สวม กางเกง ขา ยาว 

สวน หญิง ชาว ฮานี ที่ สิบสอง ปนนา สวม กระโปรง สั้น และ ใช ผาดํา พัน ขา สูง ถึง เขา สวมหมวก คลุม ศีรษะ ทรงกลม 

ที ่ประดบัประดา ดวย เครือ่งเงนิ หญงิ ชาว ฮาน ีที ่เมอืง โม เจยีง สวม ผาถงุ ยาว รดั เขม็ขดั การ แตงกาย ของ หญงิ ที ่แตงงาน 

แลว กับ ยัง ไม แตงงาน มี ความ แตกตางกัน บาง ทองที่ หญิง ที่ ยัง ไม แตงงาน ใช การ ถัก เปย แต หญิง ที่ แตงงาน แลว

จะ เกลาผม บางที่ หญิง ที่ ยัง ไม แตงงาน คาด เข็มขัด คนละ สี กับ หญิง ที่ แตงงาน แลว เปนตน

ครอบครัว ของ ชาว ฮานี เปน ครอบครัว เล็ก การ แตงงาน เปน แบบ มี สามีภรรยา คน เดียว โดยเฉพาะ

 ชาว ฮานี ที่ สิบสอง ปนนา เครงครัด มาก หาก ชาย มี ภรรยา หลาย คน ถือ เปนการ ผิด ขนบ ธรรมเนียม แต หาก แตงงาน 

กนั มา นาน ยงั ไมม ีลกูชาย จะ อนญุาต ให ชาย ม ีภรรยา อกี คน ได หนุมสาว สามารถ เลอืก คูครอง ได ดวย ตน เอง แต การ 

จัดการ แตงงาน พอแม เปน ผู เห็นชอบ และ จัดการ ให แต ก็ มี บางที่ ที่ ใช วิธี คลุม ถุง ชน ชาว ฮานี ที่ เมือง โม เจียง มี วิธี

การ เลือก คูครอง ที่ เปน ธรรมเนียม ปฏิบัติ สืบทอด กัน มา คือ ธรรมเนียม การ แตงงาน แบบ “เหยียบ ถนน” คือ เมื่อ 

หนุมสาว ตกลง รักใคร ชอบ พอกัน ผูอาวุโส ของ ทั้ง สองฝาย รวม เดิน ไป บน ถนน สาย เดียวกัน ชวง ที่ เดิน ไป บน ถนน 

หาก ไม พบ กับ สัตวปา ก็ ถือวา สามารถ แตงงาน กัน ได 

พิธีศพ ของ ชาว ฮานี กระทํา โดย การ เผา

ยังมี ธรรมเนียม การ ตั้งชื่อ ของ ชาว ฮานี นาสนใจ มาก คือ การ สืบทอด สาย ตระกูล จาก พอ สู ลูก โดย การ 

ใช คํา สุดทาย ของ ชื่อ พอ มา เปน คํา แรก ใน การ ตั้งชื่อ ลูก และ เมื่อ ตน เอง มี ลูก ก็ จะ ใช คํา สุดทาย ของ ชื่อ ตน มา ตั้ง เปน 

คํา แรก ของ ชื่อ ลูก เชนกัน เชนนี้ ก็ จะ เปน เหมือน หวง โซ คลอง ตอๆ กัน ไป จาก รุน สู รุน

ความ เชื่อ ของ ชาว ฮานี สวนใหญ นับถือ บูชา เทพเจา และ บรรพบุรุษ การ บูชา มี หมอผี เปน ผูกระทํา พิธี 

และ ม ีการ ใช ยาสมนุไพร รกัษาโรค แบบ หมอผ ีใน ตน ศตวรรษ ที ่20 ศาสนาครสิต เผยแพร เขาสู ชน เผา ฮาน ีนอกจากนี ้

ศาสนาพทุธ ก ็เผยแพร เขา มาสู เผา ฮาน ีบาง ทองที ่เชนกนั แต ชาว ฮาน ีเชือ่ และ นบั ถอืศาสนา ที ่เพิง่ เผยแพร เขามา ใหม นี ้

ไมมาก นัก หลังจาก กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน การ นับ ถือศาสนา ของ ชาว ฮานี ยิ่ง ลดนอยลง

ชนกลุมนอยเผาฮานี
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เทศกาล สาํคญั ของ ชาว ฮาน ีม ีเทศกาล เดอืน หก และ เทศกาล เดอืน สบิ ชาว ฮาน ีนบั เดอืน สบิ เปน เดอืน แรก 

ของ ป เพราะฉะนั้น ชาว ฮานี จะ ฉลอง วัน ขึ้น ปใหม ใน เดือน สิบ นี้ ระยะเวลา เฉลิมฉลอง 5 – 6 วัน หรือ ยาวนาน ถึง 

ครึ่ง เดือน สวน เทศกาล เดือน หก เรียกวา “ขู จาจา” จัด ใน วันที่ 24 เดือน หก นอกจากนี้ ยัง รับ เอา เทศกาล ตางๆ 

ของ ชาว ฮั่น เชน เทศกาล ไหว พระจันทร เทศกาล ไหว ขนมจาง และ เทศกาล ตรุษจีน เปน เทศกาล เฉลิมฉลอง 

ประจํา เผา ดวย
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哈萨克族

ª¹ ¡ÅØ‹Á ¹ŒÍÂ à¼‹Ò ¤Ò«Ñ¤ 

19.

รูป 42 รูป 43

Kazak ethnic minority group
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 ภาษาจีน เรียก ชน กลุม นี้ วา ฮา ซา เคอ  (哈萨克Hāsàkè)  แต ชน กลุม นี้ เรียก ตัวเอง วา  คาซัค  (Kazak)  

อาศยัอยู บรเิวณ เขต ปกครอง ตน เอง อยุกรู  (维吾尔Wéiwú’ěr)  กลุม ปกครอง ตน เอง อหีล ีคาซคั  (伊犁哈萨克

Yīlí Hāsàkè)  กลุม ปกครอง ตน เอง มูเหลยคาซคั  (木垒哈萨克Mùlěi Hāsàkè)  และ อาํเภอ ปกครอง ตน เอง 

ปา ห ลี่คุนคาซัค  (巴里坤哈萨克Bālǐkūn Hāsàkè)  ของ มณฑล ซิน เจียง นอกจากนี้ ยังมี จํานวน นอย ที่ 

กระจัด กระจาย อยู ตาม อําเภอ ปกครอง ตน เอง อา คซายคาซัค  (阿克赛哈萨克Ākèsài Hāsàkè)  ของ มณฑล

กาน ซู และ เขต ปกครอง ตน เอง หาย ซ ีมองโกล คาซคั  (海西蒙古族哈萨克Hǎixī Měnɡɡǔ Zú Hāsàkè)  ของ 

มณฑล ชงิ หาย จาก การ สาํรวจ จาํนวน ประชากร ครัง้ ที ่5 ของ จนี ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา คาซคั ม ีจาํนวน ประชากร 

ทั้งสิ้น 1,250,458 คน ประชากร สวนใหญ อาศัย รวมตัวกัน อยูที่ เขต ปกครอง ตน เอง อุยกูร พูด ภาษา คาซัค จัด อยู 

ใน ตระกูล ภาษา อัลไต สาขา ภาษา เท อรกิค  (Turkic)  ชาว คาซัค ตั้งแต อดีต เคย ใช ภาษา Kyrgyz – Kypchak และ 

ภาษา Yugur หลงัจากที ่ศาสนาอสิลาม ได เผยแพร เขา มาสู ชน เผา คาซคั ใน ป 1959 แลว ได พฒันาภาษา อกัษร ขึน้ ใช 

โดย ใช อักษร ภาษา ลา ติน แต ใช ไม แพรหลาย มาก นัก กระทั่ง ป 1982 กลับ มา ใช ภาษา แบบ ดั้งเดิม ที่ เคย ใช ในอดีต 

สวน ภาษา ใหม ที่ เปน อักษร ลา ติน ใช เพียง เปน อักษร กํากับ เสียง เทานั้น

บรรพบุรุษ ชาว คาซัค อาศัยอยู บริเวณ ตอนเหนือ ของ มณฑล ซิน เจียง และ บริเวณ ทุงหญา ภาค กลาง

 มา แต อดีต มี ความ สัมพันธ ใกล ชิดกับ ชน เผา โบราณ นอย ใหญ ตางๆ ใน บริเวณ ริมฝง แมนํ้า อีหลี  (伊犁Yīlí)  

บริเวณ รอบ ทะเลสาบ อี ไซเคอ  (伊塞克湖Yīsāikè hú)  ซึ่ง เคย อยู ใน การ ปกครอง ของ จีน ใน สมัยโบราณ เชน 

ชน กลุม อซูนุ  (乌孙Wūsūn กอน ครสิตศตวรรษ ที ่2 - ครสิตศตวรรษ ที ่2)  ชน กลุม เท อรจคิ  (突厥Tūjué กลาง 

ศตวรรษ ที ่6)  ชน กลุม เกอ หลวั ลู และ ชน กลุม หยุกู  (葛逻禄Gěluólù、回鹘Huíɡǔ ศตวรรษ ที ่12)  ชน กลุม 

ฮา ชื่อชี่ ตาน  (哈刺契丹Hācìqìdān ศตวรรษ ที่ 12)  ชน กลุม เคอเลี่ย ไหน ห มาน ชินฉา  (克烈Kèliè、

乃蛮Nǎimán、钦察Qīnchá ศตวรรษ ที่ 12 - 13)  ปจจุบัน ชาว คาซัค ใน บาง ทองที่ ยังคง เรียก ตัวเอง ดวย ชื่อ

 ชน เผา โบราณ นี้ ตาม ตํานาน ของ ชาว คาซัค ที่วา ชาว คาซัค สืบทอด เชื้อสาย มาจาก หงส ขาว ดังนั้น คํา วา “ คาซัค” 

จึง มีความหมาย วา “หงส ขาว” นอกจากนี้ นัก วิชาการ บางราย เชื่อ วา คํา เรียกชื่อ คาซัค นี้ เปน ชน เผา ดั้งเดิม ที่

 ใน สมัยโบราณ เรียก ชื่อวา เหอ ซา  (曷萨Hésà)  อา ซา  (阿萨Āsà)  หรือ  เขอ ซา  (可萨Kěsà)  นอกจากนี้

 ยังมี ผูแปล ชื่อ ชน เผา คาซัค อีก หลาย ความ หมาย เชน ทหารหาญ ชน อิสระ ชน ลี้ภัย ชน เผา หลบหนี เปนตน 

ชนกลุมนอยเผาคาซัค
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นกั วชิาการ ตางชาต ิใหความเหน็ วา ชือ่ ชน เผา “ คาซคั” ปรากฏ ครัง้แรก ใน ชวงตน ศตวรรษ ที ่15 ใน ยคุ นัน้

 บริเวณ ภาค ตะวันออก มี เมือง หนึ่ง ชื่อ Ozbek  (乌孜别克汗国Wūzībiékè Hàn Guó)  มี ศูนยกลาง

 การ ปกครอง อยูที่ ปลาย สาย ของ แมนํ้า ซีร  (锡尔河Xī’ěrhé)  อาณาเขต ของ เมือง นี้ ทิศเหนือ จรด แมนํ้า ทัวโปร  

(托波尔河Tuōbō’ěr hé)  ทศิตะวนัออก เฉยีง เหนอื จรด แมนํา้ เออ รฉซีอื  (额尔齐斯河É’ěrqísī hé)  

ใน ป 1456 เมือง Khan  (汗国Hàn Guó)  แบงออก เปน สองฝาย คือ จี๋ หลาย  (吉来Jílái)  และ เจ นีเบค  

(扎尼别克Zhāníbiékè,Janibek)  โดย ได จดั แบง ให บรเิวณ ทศิตะวนัออก เปน พืน้ที ่เลีย้ง สตัว ตอมา ชน ใน พืน้ ที่

ทาง ตะวันออก นี้ เขมแข็ง ขึ้น และ แยกตัว ออก มาจาก ประเทศ Khan ซึ่ง ก็ คือ ชาว คาซัค ใน เวลา ตอมา คํา วา คาซัค นี้ 

จึง มีความหมาย วา ผู หลุดพน ผูลี้ภัย ตอมา ชาว คาซัค รวบรวม ชน เผา เล็ก เผา นอย ขางเคียง สถาปนา ประเทศ

 ของ ตน ขึ้น เปน ประเทศ  คาซัค ขาน  (哈萨克汗国Hāsàkè Hàn Guó)  ขึ้น ใน ปลาย ศตวรรษ ที่ 15 นับ เปน

ตน กําเนิด ของ ชน เผา คาซัค ที่ เกาแก ที่สุด 

ตั้งแต กลาง ศตวรรษ ที่ 18 เปนตนมา ชวง ที่ รัสเซีย รุกราน จีน ได รุกราน ดินแดน ของ ชน ชาว คาซัค ใน ป 

1864 – 1883 บบีบงัคบั ให ราชสาํนกั ชงิ ลงนาม ใน สนธสิญัญา โดย ม ีเนือ้หา มุง ครอบครอง ดนิแดน ของ ชาว คาซคั โดย 

ให พลเมอืง และ ดนิแดน กลบั ไป เปนของ เจาของ เดมิ ซึง่ ก ็หมายความวา รสัเซยี ตองการจะ ครอบครอง ดนิแดน ที ่เปน 

ถิ่นที่ อยูอาศัย ของ ชาว คาซัค ซึ่ง เปน อาณาเขต ของ ประเทศ จีน ใน ป 1883 ชาว คาซั คราว 3,000 ครัวเรือน อพยพ 

เขาไป อยู ใน บริเวณ ดินแดน เมือง อีหลี  (伊犁Yīlí)  และ โปรถา ลา  (博尔塔拉Bó’ěrtǎlā)  นอกจากนี้ 

ยงัม ีชาว คาซคั อกี จาํนวน ไมนอย อพยพ เขามา ในประเทศ จนี ใน ศตวรรษ ที ่19 ชาว คาซคั กลาย เปน พลเมอืง สวนใหญ

 ของ บรเิวณ เมอืง อหีล ีพวก ชาว คาซคั ม ีทุงหญา เลีย้ง สตัว ที ่อดุมสมบรูณ เปน แหลงผลติ กจิการ ดาน ปศสุตัว ที ่สาํคญั 

ของ ประเทศ ทั้ง ยังเปน กลุมชน สําคัญ ที่ มี สวนใน การ พัฒนา บริเวณ เขตพรมแดน ของ จีน มา โดย ตลอด

ป 1884 ทาง การ จีน ได กอตั้ง มณฑล ซิน เจียง ขึ้น เมือง อีหลี  (伊犁 Yīlí)   ถาเฉิง  (塔城 Tǎchénɡ)  

มองโกล  (蒙古Měnɡɡǔ)  และ คาซัค  (哈萨克Hāsàkè)  ก็ ถูก จัด เขาอยู ภายใต อํานาจ การ ปกครอง ของ อีหลี 

หลัง ป 1911 ผาน พน การ ปฏิวัติ วัฒนธรรม ชาว คาซัค จึง หลุดพน จาก การ ถูก ปกครอง ของ ราชสํานัก ชิง ในที่สุด 

กอน ป 1949 ระบบ สังคม ของ ชาว คาซัค เปน แบบ ศักดินา มี การ สืบทอด อํานาจ การ ปกครอง จาก พอ 

สู ลกู ถิน่ ทีอ่ยู ของ ชาว คาซคั ตัง้ บานเรอืน อยู ตาม เชงิเขา รมิ ชายฝง และ ทีร่าบลุม ซึง่ ม ีความ อดุมสมบรูณ มาก เทอืกเขา 

เทียนซาน และ เทือกเขา อัลไต ฝง ทิศใต นับ เปนหนึ่ง ใน หา ของ ทุงหญา เลี้ยง สัตว ที่ กวางใหญ ของ จีน ชาว คาซัค 

ใช ประโยชน จาก ธรรมชาติ บริเวณ นี้ ดํารงชีวิต ดวย การ เลี้ยง สัตว มา หลาย ชั่วอายุคน และ เมื่อ ฤดู การ เปลี่ยนไป

ก็ จะ โยกยาย เรรอน ไป หา แหลง อุดมสมบูรณ แหง ใหม นอกจาก เลี้ยง สัตว แลว ชาว คาซัค บางสวน ยังมี อาชีพ 

ทําการ เกษตร และ ลาสัตว ดวย ผล ผลิต ที่ ได มาจาก การ ลาสัตว จะ แบงปน อยาง เทาเทียม กัน สัตวเลี้ยง ของ 
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ชาว คาซัค ที่ สําคัญ มี มา แกะ และ แพะ นอกจากนี้ ยัง ใช ประโยชน จาก มา อยาง ครบถวน อัน ไดแก ขี่มา ดื่ม นม มา 

กิน เนื้อ มา และ ใช หนัง มา ทํา ผลิตภัณฑ เครื่องใช สิ่งของ ตางๆ นอกจาก ใช มา แลว ชาว คาซัค ยัง ใช ลา และ วัว 

เปน พาหนะ ดวย ใน การ ลาสัตว ชาว คาซัค ยัง รูจัก การ ใช สุนัข และ เหยี่ยว เปน ผูชวย ลาสัตว อีกดวย ความ แตกตาง 

ระหวาง คน รวย กับ คน จน หรือ คนใน ชนชั้น ศักดินา กับ ชนชั้น กรรมกร และ ชนชั้น ชาวนา มี มาก ชนชั้น ศักดินา มี 

กรรมสิทธิ์ ครอบครอง ที่ดิน และ สามารถ สืบทอด ตอให กับ รุน ลูกหลาน ได แต ชนชั้น ยากจน กลับ ไมมี ที่ดิน ทํา กิน 

ผล ผลติ จาก การ ทาํนา และ เลีย้ง สตัว ตก เปนของ ชนชัน้ เจา ขนุ มลูนาย ทาํให ชวีติ ของ ชาว คาซคั ที ่เปน ชนชัน้ กรรมกร 

และ เกษตรกร ถูก กดขี่ ขูดรีด อยาง ทารุณ

หลังจาก ป 1949 เปนตนมา ซิน เจียง ไดรับ การ ปลดปลอย ภายใต การนํา ของ รัฐบาล สาธารณรัฐ 

ประชาชน จีน ชาว คาซัค และ ชน กลุม นอย ทั้งหลาย ไดรับ การ ปลดปลอย จาก ระบบ ศักดินา ทุกคน มี สิทธิ เสรีภาพ 

เทาเทียม กัน รวมมือกัน สราง ความ เจริญ และ ผาสุก ให กับ ชุมชน ตน เอง และ ประเทศชาติ เพื่อให ชน ชาว คาซัค

 มี อํานาจ ใน การ ปกครอง ตน เอง ใน ป 1954 รัฐบาล ได กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง ขึ้น หลาย แหง ไดแก 

 1. เขต ปกครอง ตน เอง คาซัค เมือง อีหลี  (伊犁哈萨克自治州Yīlí Hāsàkè 

zìzhìzhōu)  

 2. เขต ปกครอง ตน เอง คาซัค มองโกล ทิเบต เมือง ชิง หาย อําเภอ หาย ซี  (青海海西蒙古族

藏族哈萨克族自治州 Qīnɡhǎi Hǎixī Měnɡɡǔ Zú Zànɡ Zú Hāsàkè Zú zìzhìzhōu)  

 3. อําเภอ ปกครอง ตน เอง คาซัค อําเภอ อา คาซาย มณฑลกาน ซู  (甘肃阿克塞哈萨克自治

县Gānsù Ākèsāi Hāsàkè zìzhìxiàn)  

 4. อําเภอ ปกครอง ตน เอง ชาว คาซัค อําเภอมู เหลย มณฑล ซิน เจียง  (新疆木垒哈萨克自治

县Xīnjiānɡ Mùlěi Hāsàkè zìzhì xiàn)  

ใน ชวง กอน การ ปฏิวัติ วัฒนธรรม การ เลี้ยง สัตว แบบ ทุงหญา ของ ชาว คาซัค หยุด ชะงัก ลง แต หลัง การ 

ปฏิวัติ วัฒนธรรม แลว การ ปศุสัตว ของ ชาว คาซัค พัฒนาขึ้น ชาว คาซัค ซึ่ง ประกอบ อาชีพ หลัก ดวย การ เลี้ยง สัตว 

มา แต บรรพบุรุษ เริ่มดีขึ้น สภาพ ชีวิต ความ เปนอยู ก็ ดีขึ้น มา ตามลําดับ ภายหลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน 

จีน รัฐบาล ทุมทุน มหาศาล ใน บริเวณ เมือง อัน เปนที่ อยูอาศัย ของ ชาว คาซัค มี การ สราง โรงงาน ผลิต นํ้ามัน โรงงาน 

กลัน่นํา้มนั โรงงาน ผลติ แปง การ ตัง้ โรงงาน ผลติ ไฟฟา และ นํา้ประปา ทาํ ใหผล ผลติ ที ่ได สงูขึน้ เกดิ การ แลกเปลีย่น 

สินคา และ การ ทํามาคาขาย กับ ชน กลุม อื่น อยาง กวางขวาง 
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ดวย เหตุ ที่ ชาว คาซัค มี ชีวิต ดวย การ เลี้ยง สัตว เรรอน ไป ทั่ว ทําใหเกิด การ ซึมซับ และ รับ วัฒนธรรม ของ 

ชน เผา อื่นๆ ที่ มี ความ สัมพันธ ดวย มากมาย นํามา ประสม ประสานกับ วัฒนธรรม ที่ สืบทอด มา นาน กอ เกิด 

เปน วัฒนธรรม คาซัค ที่ มี เอกลักษณ เฉพาะตัว โดยเฉพาะ วัฒนธรรม ของ ชาว คาซัค บริเวณ ทุงหญา ภาค กลาง 

ทาง ตอนใต ของ เมือง ซิน เจียง ซึ่ง รับ วัฒนธรรม มาจาก รัสเซีย ยูเครน และ ชาว ทา ทาร รวมทั้ง วัฒนธรรม ของ พวก

ห มาน- ทังกุส ก็ มี อิทธิพล ตอ วัฒนธรรม ของ ชาว คาซัค เปน อยาง มาก 

ใน การ ดําเนิน ชีวิต ของ ชาว คาซัค กอ เกิด วรรณกรรม ที่ เกี่ยวของ กับ ความ เปนอยู ขึ้น มากมาย ทั้ง ใน 

รูปแบบ วรรณกรรม มุขปาฐะ และ วรรณกรรม อักษร เชน เทพนิยาย ตํานาน นิทาน พื้นบาน บทกลอน เพลง

 พื้นเมือง สุภาษิต คํา พังเพย โดยเฉพาะ นิทาน กลอน ของ ชาว คาซัค ที่ มี มากกวา 200 เรื่อง ที่ เดนๆ เชน เทพบุตร 

ทา รเกน วีรบุรุษอัล คารค เปนตน 

งาน ดาน การ ฝมือ หัตถกรรม ของ ชาว คาซัค มี เอกลักษณ โดดเดน หญิง ชาว คาซัค ชํานาญ การทอ พรม 

การ ทอผา ขนสัตว และ การ ตัดเย็บ เสื้อผา เครื่อง แตงกาย สวน ชาย มี ฝมือ ใน งาน ไม เหล็ก กระดูก สัตว เงิน และ 

ทอง งาน ดาน เครื่อง ประดับ หยก ก็ ไม นอยหนา กวา ชน เผา ใดๆ 

ชาว คาซัค มี อุปนิสัย รื่นเริง ชอบ การ รอง รํา ทําเพลง และ เตนรํา เครื่องดนตรี พื้นเมือง ที่ มี ชื่อเสียง คือ  

ตงปู ลา  (冬不拉dōnɡbùlā) 

ดาน ขนบ ธรรมเนียม และ เทศกาล สําคัญ ดวย เหตุ ที่ แตเดิม ชาว คาซัค อาศัยอยู ใน ธรรมชาติ ที่ แวดลอม 

ไป ดวย คอก ปศุสัตว ชาวบาน เลี้ยง สัตว อาศัยอยู ใน กระโจม ที่ กอ ตั้งขึ้น งายๆ ทําให งาย แก การ เคลื่อน ยาย อาหาร

การกิน สวนใหญ เปน อาหาร จําพวก นม และ เนื้อ ชาว คาซัค รูจัก ผลิต อาหาร ที่ ทํา มาจาก นม มากมาย อาหาร นม มา 

ที ่ผลติ โดย ชาว คาซคั เปน อาหาร ยอดนยิม และ ม ีราคา การ แตงกาย ของ สตร ีใน ฤดรูอน สวม ชดุ เสือ้ กระโปรง ยาว สสีนั 

สะดดุตา ฤดหูนาว ใส เสือ้คลมุ เปนชดุ เดยีวกนั กบั ชดุ เสือ้ กระโปรง ยาว ม ีผา ขาว บาง คลมุ ผม บน ศรีษะ ประดบัประดา 

ดวย เครื่อง ประดับ งดงาม สวม ตุมหู แหวน กําไล ขอมือ ชาว คาซัค มี นิสัย โอบออมอารี และ เปนมิตร ตอนรับแขก 

ที่มา บาน ดวย ความ ยินดี

ชาว คาซัค สวนใหญ นับถือ ศาสนาอิสลาม แต ก็ มี บางสวน ยังคง นับ ถือศาสนา ซา ห มาน ซึ่ง เปน ศาสนา 

ดั้งเดิม ของ ชาว คาซัค ที่ นับถือ กัน มา แต อดีต

พิธศีพ ของ ชาว คาซคั จะ ม ีพิธ ีอาบนํ้าศพ ใหสะอาด กอน จากนัน้ พัน ศพ ดวย ผา ขาว แลว ประกอบพธิี ฝง 
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เทศกาล สําคัญ มี เทศกาลกุร ปง และ เทศกาล นั่ว ลูจือ เทศกาล นี้ ทุกคน จะ อวยพร ซึ่ง กัน และ กัน 

เหมือนกับ ที่ ชาว ฮั่น ฉลอง วันตรุษจีน นั่นเอง ใน งาน เทศกาล ตางๆ จะ มี กิจกรรม การละเลน รื่นเริง มากมาย เชน 

แขงมา ปลอย แกะ และ ตาม สาว
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ชน เผา เฮอ เจอ เปน เผา ดั้งเดิม ที่ มี ประวัติ ศาสตร อัน ยาวนาน อยู ติด แผนดิน บริเวณ ภาค ตะวันออก 
เฉียง เหนือ ของ จีน มา แต อดีต ปจจุบัน อาศัยอยู บริเวณ ตําบลถง เจียง  (同江 Tónɡjiānɡ)  ห ราวเหอ  (饶河

Ráohé)  ฝู ห ยวน  (抚远Fǔyuǎn)  ของ มณฑล เฮย หลง เจียง มี บางสวน กระจาย อาศัยอยู บริเวณ ตําบลฮ วา ชวน  
(桦川Huàchuān)  อี หลาน  (依兰Yīlán)  ฟู ห ราว  (富饶Fùráo)  ดวย เหตุ ที่ อาศัยอยู ตาง พื้นที่ กัน บางครั้ง
 คํา เรียก ตัวเอง ก็ มี ความ แตกตางกัน ไป ตาม แตละ ทองที่ บาง เรียก ตัวเอง วา นา เปย  (那贝Nàbèi)  บาง เรียก
วา นา ไหน  (那乃Nànǎi)  บาง เรียกวา นา หนี เอา  (那尼傲Nà ní’ào)  จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร
 ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา เฮอ เจอ มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 4,640 คน พูด ภาษา เฮอ เจอ จัด อยู 
ใน ตระกูล ภาษา อัลไต สาขา ห มาน- ทังกุส  (Man-Tungus)  แขนง ภาษา ห มาน ไมมี ภาษา อักษร ชน เผา ขาด การ 
สืบทอด ปจจุบัน ผสม ผสาน เปน ชาว ฮั่น แลว

บรรพบรุษุ ของ ชาว เฮอ เจอ ม ีชวีติ อยู ใน บรเิวณ ลุม แมนํา้ เฮย หลง  (黑龙江Hēilónɡ jiānɡ)  แมนํา้ 
ซงฮวา  (松花江Sōnɡhuā jiānɡ)  แมนํ้า อูซู หลี่  (乌苏里江Wūsūlǐ jiānɡ)  มี ความ สัมพันธ ใกล ชิดกับ 
กลุมชน ชาวปา โบราณ ชื่อ ซู เซิ่น  (肃慎Sùshèn)  หลาย กลุม ไดแก อี้ โหลว  (挹娄Yìlóu)  อูจี๋  (勿吉Wùjí)  
เฮ ยสุย โมเสอ  (黑水靺鞨Hēishuǐmòshé)  ถึง ตน ราชวงศ ชิง เริ่มมี ปรากฏ ชื่อ ชน เผา เฮ ยจิน  (黑斤Hēijīn)  
เฮ ยเจิน  (黑真Hēizhēn)  เฮอ เจิน  (赫真Hèzhēn)  ฉี เหลิง  (奇楞Qílénɡ)  และ เฮอ เจอ  (赫哲Hèzhé)  
หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน รวม เรียก ชน กลุม นี้ ดวย ชื่อ “เฮอ เจอ”  ( 赫哲Hèzhé)  

เกี่ยวกับ การ กําเนิด และ กอตั้ง กลุมชน เผา เฮอ เจอ ปจจุบัน ยัง ไมมี ขอสรุป แนชัด วา มี ที่มา อยางไร 
แต โดย ทั่วไป เชื่อ วา ชาว เฮอ เจอ คือ ชน เผา เฮอ เจอ โบราณ ที่ รับ เอา วัฒนธรรม ของ ชน เผา อื่น เชน เออ หลุน ชุน  (鄂
伦春族 Èlúnchūn Zú)  เออ เวินเคอ  (鄂温克族Èwēnkè Zú)  ห มาน  (满族 Mǎn Zú)  มองโกล  (蒙
古人Měnɡɡǔ rén)  และ ชาว ฮั่น ผสม ผสาน หลอม รวม เกิด เปน กลุมชน ที่ มี เอกลักษณ ทาง วัฒนธรรม ของ ตน เอง 
โดย เริ่ม ตั้ง ถิ่นฐาน เปน หลักแหลง มั่นคง และ เปน รูปราง กลุมชน ใน ชวง ตอนตน ของ ราชวงศ ชิง มี ชีวิต อยู ดวย การ 
ทาํการ ประมง กอน ยคุ การ ปลดปลอย ระบบ สงัคม เปน แบบ สงัคมบพุ กาล ตอนปลาย เขาสู สงัคม การ สบืสาย ตระกลู 
จาก พอ หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน รัฐบาล สนับสนุน การ พัฒนา ชน กลุม นอย ชีวิต ของ ชาว เฮอ เจอ
 จึง ไดรับ การ พัฒนา ดีขึ้น อยาง รวดเร็ว

ตน ศตวรรษ ที่ 19 ชาว เฮอ เจอ ที่ เรรอน ตั้งแต ลุม แมนํ้า หมู ตาน  (牡丹江Mǔdān jiānɡ)  ไป จนถึง 
ลุม แมนํ้า เฮย หลง  (黑龙江Hēilónɡ jiānɡ)  มี ทั้งหมด 22 สาย ตระกูล ถูก ปกครอง โดย ราชสํานัก ชิง ทั้งหมด 
และ ยัง ตอง สง เครื่อง ราช บรรณาการ ให ราชสํานัก ชิง อยู ตลอด แต ในขณะ เดียวกัน ชาว เฮอ เจอ ก็ มี การ ติดตอ สัม
พนัธ แลกเปลีย่น สนิคา กบั ชน เผา อืน่ๆ เปนประจาํ กจิการ ประมง และ เครือ่ง มอืจบั สตัวนํา้ ของ ชาว เฮอ เจอ พฒันา
 รดุหนา ความ เปนอยู ดขีึน้ ระบบ สงัคม แบบบพุ กาล เริม่ พฒันา เขาสู ระบบ ศกัดนิา ในทีส่ดุ หลงั ประสบ วกิฤต ของ การ 
ปฏวิตั ิวฒันธรรม ทีร่าบลุม แมนํา้ สาม สาย ที ่เปน ทีอ่ยู ของ ชาว เฮอ เจอ พฒันาขึน้ อยาง รวดเรว็ ชาว เฮอ เจอ อาศยัอยู 

ชนกลุมนอยเผาเฮอเจอ



中
国
少
数
民
族
丛
书

中
国

123

รวมกัน และ มี การ ปฏิสัมพันธ รวม สังคม เดียวกัน กับ ชาว ฮั่น ระบบ เศรษฐกิจ สังคม ของ ชาว เฮอ เจอ หลอม รวม
เปน หนึ่งเดียว กับ ชาว ฮั่น และ ชน กลุม นอย ใกลเคียง อื่นๆ อยาง แยกกัน ไม ออก จากนั้น เขาสู วิกฤต สงคราม ทหาร 
ญีปุ่น รกุราน เขา ครอบครอง ดนิแดน ฝง ตะวนัออก เฉยีง เหนอื ของ จนี ชาว เฮอ เจอ เออ เวนิเคอ และ เออ หลนุ ชนุ ก ็ถกู 
ทหาร ญีปุ่น ปกครอง และ ทาํลายลาง เผาพนัธุ ใน คราวนี ้จาํนวน ประชากร ชาว เฮอ เจอ ลดนอยลง อยาง มาก หลงั ยคุ 
ปลดปลอย ใน ขณะนัน้ ชาว เฮอ เจอ ม ีจาํนวน ประชากร เพยีง 300 คน เศษ แต ดวย ความ ชวยเหลอื ของ รฐับาล ตัง้แต 
ป 1945 เปนตนมา คุณภาพ ชีวิต และ เศรษฐกิจ ของ ชาว เฮอ เจอ พัฒนา ดีขึ้น จํานวน ประชากร เพิ่มขึ้น กวา สิบ เทา

ในอดตี ชาว เฮอ เจอ ลวน ไม รูหนงัสอื หลงั ยคุ ปลดปลอย รฐับาล ให ความ ชวยเหลอื ใน การ พฒันา คณุภาพ 
ชีวิต ปจจุบัน มี กิจการ ประมง และ เกษตรกรรม ที่ กอตั้ง โดย ชาว เฮอ เจอ เพิ่มขึ้น มากมาย นอกจากนี้ ชาว เฮอ เจอ 
ยัง ให ความ สําคัญตอ การ ศึกษา ของ บุตรหลาน โดย ได สราง โรงเรียน ทั้ง ประถม และ มัธยม ขึ้น หลาย แหง มี การ
 จัดตั้ง สถานีอนามัย เพื่อ ดูแล สุขภาพ ประชาชน มี การ กอตั้ง สถานีวิทยุ เพื่อ เผยแพร ขาวสาร ให กับ ชาว เฮอ เจอ ได 
รับรู เกี่ยวกับ ขาวสาร และ สังคม ภายนอก นอกจากนี้ ยัง จัดตั้ง ศูนย ดําเนินงาน เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ชน เผา ขึ้น 
เพื่อ อนุรักษ เผยแพร และ สรางเสริม วัฒนธรรม อีกดวย แม ชาว เฮอ เจอ จะ เปน ชน เผา ที่ จํานวน ประชากร นอยมาก 
แต ก็ ไดรับ การ ดูแล และ มี สิทธิ ความ เสมอภาค เทาเทียม กัน เหมือน ชน กลุม นอย กลุม อื่นๆ ในประเทศ จีน

ดาน ศิลป วัฒนธรรม ชาว เฮอ เจอ มี วรรณกรรม ที่ เปน เอกลักษณ ที่ สืบทอด ตอกัน มา แต โบราณ คือ 
บท ละครรอง ภาษา เฮอ เจอ เรียกวา อี ห มา ขาน  (依玛坎Yīmǎkǎn)  สวนใหญ มี เนื้อหา เกี่ยวกับ การ สรรเสริญ 
วีรบุรุษ ความ ทุกขยาก ของ บรรพบุรุษ และ ชน เผา และ เรื่องราว ของ ความ รัก อัน บริสุทธิ์ การ เลา เรื่องราว ดังกลาว 
นี้ ตอง ทองจํา บทกลอน ให ได โดย รอง ไป ตาม บทประพันธ ที่ แตง ไว ไม สามารถ เพิ่มเติม เสริมแตง คําพูด ใด ลง ไป ได 
นอกจากนี ้ยงัม ีการ เลา เรือ่ง อกี อยาง หนึง่ ชือ่ การ เลา เรือ่ง หลูี ่ (说胡力Shuō húlì)  คอื การ เลา เรือ่งราว เกีย่วกบั 
นทิาน พืน้บาน นทิาน อสีป เทพนยิาย ตาํนาน การ เลา เรือ่ง ประเภท นี ้ผูเฒา ผู แก จะ เลา ให เดก็ๆ ฟง เปนการ ปลกูฝง 
ความ ดี ให กับ เยาวชน นอกจากนี้ การ ดนตรี และ เพลง ของ ชาว เฮอ เจอ ก็ มี เอกลักษณ เฉพาะตัว เครื่องดนตรี ที่ มีชื่อ 
และ มี เฉพาะ ใน ชาว เฮอ เจอ คือ พิณ เปา ซึ่ง มี มา แต โบราณ และ ยังคง สืบทอด มาถึง ปจจุบัน นี้ 

ชาว เฮอ เจอ มี ฝมือ ใน การ เย็บ ปก ถัก รอย เสื้อผา ของ ชาว เฮอ เจอ มี ทั้งที่ ทํา มาจาก ผา และ ทํา มาจาก 
หนงั สตัว บน เสือ้ผา หมวก รองเทา ผา ปทูีน่อน ของ ชาว เฮอ เจอ จะ ปกลวดลาย ตางๆ สวย สด งดงาม เชน ลาย ดอกไม 
ผีเสื้อ พืชพันธุ ตางๆ ชาย ชาว เฮอ เจอ ก็ มี ฝมือ ใน การ แกะสลัก ที่ ยอดเยี่ยม ขาวของ เครื่องใช เครื่อง ไม เครื่อง หนัง 
ลวน แกะสลัก ลวดลาย ดอกไม ภูเขา นก ทวิทศัน อยาง งดงาม หลังจาก ความ เปนอยู ดีขึน้ ฐานะ ทาง เศรษฐกิจ ดีขึน้ 
ชาว เฮอ เจอ ม ีพลงั ใจ ใน การ สรางสรรค ผล งาน ดาน ศลิปะ และ ผล งาน หตัถกรรม ชิน้เอก ออก สู สายตา ผูคน ภายนอก 
จน ไดรับ การ ตอบรับ และ เปนที่ นิยมชมชอบ ของ บุคคล ตาง เผา มากมาย
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เสื้อผา ของ ชาว เฮอ เจอ สวนมาก ใช หนัง กวาง และ หนัง ปลา สวมรองเทา ที่ ทํา มาจาก หนัง ปลา และ หนัง 
กวาง เชน เดียวกัน เมื่อ สอง สาม รอย ปกอน ชนชั้นสูง ของ ชาว เฮอ เจอ เริ่ม สวม ผา ไหม ที่ ซื้อ เขา มาจาก ชาว ฮั่น หรือ 
ชาว เผา อืน่ แต ชาว เฮอ เจอ สวนใหญ ยงัคง สวมเสือ้ผา ที ่ทาํจาก หนงั สตัว อยู เสือ้ผา ของ หญงิ ชาว เฮอ เจอ รอย กระดิง่ 
ที่ ชาย เสื้อ สวน ชาย สวม เสื้อคลุม ยาว จน เขา ศตวรรษ ที่ 20 ชาว เฮอ เจอ สวนใหญ หันมา สวมเสื้อผา ฝาย เสริม กับ 
หนัง กวาง และ หนัง ปลา อันเปน เอกลักษณ ดั้งเดิม เสื้อผา ผูหญิง ไดรับ อิทธิพล จาก ชาว ห มาน มี ลักษณะ คลาย กับ 
ชุด กี่ เพา ที่ เปน เอกลักษณ คือ การ ปกลวดลาย บน เสื้อผา ที่ สืบทอด มา แต บรรพบุรุษ 

อาหารการกิน ชาว เฮอ เจอ ชอบ อาหาร จํา พวกปลา เนื้อ สัตว รูจัก วิธี ถนอมอาหาร จํา พวกปลา แหง 
เนื้อ แหง ไว บริโภค ตลอดป บาง ทองที่ สรางบาน ดวยอิฐ ปูน มุงหลังคา ดวย หญา แหง การ คมนาคม ใน ฤดูหนาว
 ใช สุนัข ลาก รถ เลื่อนออก ลาสัตว ใน ฤดูรอน ใชเรือ ทําการ ประมง จับ สัตวนํ้า

ที่ อยูอาศัย ของ ชาว เฮอ เจอ สราง เปน กระโจม ทรงกลม คลุม ดวย หนัง สัตว แต ใน ฤดูรอน ใช ไม สราง เปน 
กระทอม พักอาศัย ฤดูหนาว ขุด หลุม เปน หองใตดิน เปนที่ พักอาศัย หลบ หนาว 

ดวย เหตุ ที่ ชาว เฮอ เจอ ไมมี ภาษา อักษร การ สืบทอด ทาง วัฒนธรรม ภาษา วรรณกรรม จึง กระทํา ได 
เพียง การ สืบทอด แบบ ปากตอปาก เพิ่ง มี การ จดบันทึก วรรณกรรม ของ ชาว เฮอ เจอ ใน ระยะหลัง มา นี้ เอง ชาว เฮอ 
เจอ ที่ รูหนังสือ และ เปน นัก ประพันธ ที่ มี ชื่อเสียง ได จดบันทึก วรรณคดี นิทาน นิยาย ตํานาน และ เรื่องราว ตางๆ 
ของชาว เฮอ เจอ ดวย ภาษา ฮั่น นอกจากนี้ ยังมี บทละคร ที่ แตงขึ้น ใหม โดย ชาว เฮอ เจอ อันเปน ที่ยอมรับ และ
 มี ชื่อเสียง อยาง มาก ใน วง วรรณกรรม จีน ดังเชน เรื่อง 《赫哲人的婚礼》Hèzhé rén de hūnlǐ “งาน 
แตงงาน ของ ชาว เฮอ เจอ” เรื่อง《冰山上的来客》Bīnɡshān shànɡ de láikè “แขก ผูมาเยือน 
บน เขา นํ้าแข็ง” เรื่อง《好班长》Hǎo bānzhǎnɡ “หัว หนาที่ ดี” ซึ่ง เปนงาน ประพันธ ของ อู ปาย ซิน  (吴白

欣Wú Báixīn)  นัก ประพันธ ชาว เฮอ เจอ

ดาน ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี การ แตงงาน มี ขอกําหนด ไม แตงงาน ใน สาย ตระกูล เดียวกัน โดย ทั่วไป 
ชาว เฮอ เจอ แตงงาน มี สามีภรรยา เดียว แต ในอดีต ผูชาย ที่ รํ่ารวย สามารถ มี ภรรยา หลาย คน ได 

พิธีศพ ของ ผูใหญ ประกอบ พิธีศพ โดย การ ฝง แต ศพ ของ เด็ก จะ แขวน ไว บน ตนไม

ชาว เฮอ เจอ มี วัฒนธรรม การ เคารพ ผูใหญ ผูนอย ที่ จาก บาน ไป นาน เมื่อ กลับ มา ตอง คุกเขา คารวะ
 เพื่อ ทําความ เคารพ ผูใหญ ใน บาน ตามลําดับ อาวุโส ผูใหญ จูบ ที่ หนาผาก ของ ผูนอย เพื่อ แสดงความรัก และ เอ็นดู 

ชาว เฮอ เจอ เชื่อ และ นับ ถือศาสนา ซา ห มาน  (萨满教Sàmǎn jiào)  และ เชื่อถือ ใน วิญญาณ 
โดย นับถือ ธรรมชาติ ตางๆ วา มี วิญญาณ สิงสถิต อยู เชน เทพ นที เทพ แมนํ้า เทพ เขา เดียว เทพ พนม เทพ อาทิตย 
เทพ จันทรา และ เชื่อ วา สัตว และ แมลง ทุกชนิด เปน เทพ ที่ ตอง เคารพ กราบไหว เทพ ที่ ชาว เฮอ เจอ เคารพ มาก ที่สุด 
คือ เทพ เทวา ที่ มีหนา เหมือน คน นอกจากนี้ ยัง เคารพบูชา บรรพบุรุษ อีกดวย

เทศกาล สาํคญั ของ ชาว เฮอ เจอ ไม แตกตางจาก ชาว ฮัน่ มาก นกั ม ีการ เฉลมิฉลอง ใน เทศกาล ตางๆ ไมวา 
จะ เปน ตรุษจีน หยวน เซียว  เชงเมง ไหว พระจันทร เหมือน อยาง ชาว ฮั่น 

ชนกลุมนอยเผาเฮอเจอ
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ชาว เผาหยุ เปน ชน กลุม นอย ที ่กระจดั กระจาย มาก ทีส่ดุ เผา หนึง่ อาศยัอยู กระจดั กระจาย ทัว่ประเทศ จนี 

แต บริเวณ ที่ มี ชาวหุย รวมตัวกัน อาศัยอยู มาก ที่สุด คือ บริเวณ เขต ปกครอง ตน เอง เผาหุย เมือง ห นิงเซี่ย นอกจากนี้ 

ใน บริเวณ มณฑล กานซู ชิง หาย ยูนนาน  เหอเปย  ซานตง เหอหนาน ก็ มี ชุมชน ชาวหุย เล็ก บาง ใหญ บาง อาศัยอยู 

ประปราย จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผาหุย มี จํานวน ประชากร 

ทั้งสิ้น 9,816,802 คน ชาวหุย อยู รวมกับ ชาว ฮั่น มา เปนเวลา ชานาน ปจจุบัน พูด ภาษา ฮั่น และ หาก อยู ใน ชุมชน

 เผา อื่น ก็ จะ เรียนรู ภาษา ของ เผา ใกลเคียง 

ชื่อ ชน เผาหุย ยอมาจาก ชื่อเต็ม วา “ หุยหุย” เปน กลุมชน ที่เกิด จาก การ รวมตัวกัน ของ ชน เผา เล็ก

 เผา นอย อาศยัอยู รวมกนั ม ีพฒันาการ ทาง ประวตั ิศาสตร อารยธรรม รวมกนั เปนเวลา นาน และ โดยเฉพาะ อยางยิง่

นับตั้งแต ศาสนาอิสลาม เผยแผ เขาสู ประเทศ จีน เปนตนมา กลุมคน เผา เล็ก เผา นอย เหลานี้ จึง เกิด การ รวมตัวกัน 

เปน ชน เผา เดียว กันที่ เดนชัด ขึ้น

ราว สมัย ถัง ป ค.ศ. 651 ศาสนาอิสลาม เริ่ม เผยแผ เขา มายัง ประเทศ จีน พอคา ชาว อาหรับ เปอรเซีย 

เดินทาง เขามา ประเทศ จีน ใน บริเวณ กวางโจว  (广州Guǎnɡzhōu )  เฉวียน โจว  (泉州 Quánzhōu)  หางโจว 

 (杭州Hánɡzhōu)  ห ยาง โจว  (扬州Yánɡzhōu) และฉาง อาน  (长安Chánɡ’ ān)  ซึ่ง ได ตั้งหลัก ปก ฐาน

 ใน บรเิวณ ดงักลาว เปน จาํนวน ไมนอย หลงัจาก ตัง้ ถิน่ฐาน แลว ได แตงงาน กบั เผาพนัธุ เดยีวกนั สราง ครอบครวั และ 

ตั้งหลัก ปก ฐาน เปนที่ แนนอน จึง มี การ กอสราง ศาสนสถาน อิสลาม ขึ้น มากมาย ไมวา จะ เปน มัสยิด สุสาน เปนตน 

การ กอสราง มสัยดิ ของ ชาวอสิลาม ครัง้นี ้นบั ได วา เปน มสัยดิ รุน แรก ที ่กอ สรางขึน้ ในประเทศ จนี ใน ขณะนัน้ ชาว ฮัน่ 

เรยีก ชน กลุม นี ้วา “ ฟานเคอ”  (蕃客Fānkè)  หรอื “ถู เซงิ ฟานเคอ”  (土生蕃客Tǔshēnɡfānkè)  จนกระทัง่ 

สมัย หยวน ชน กลุม นี้ ถูก เรียกวา “ หุยหุยฟานเคอ”  (回回蕃客Huíhuí Fānkè)  หรือ “หนาน ฟานหุยหุย”  

(南蕃回回Nánfān Huíhuí)  ตอมา รวมกับ ชน เผา เล็กนอย อื่นๆ เกิด เปนสมาชิก สวนสําคัญ ของ เผา “หุย” 

คํา เรียก ชน เผา “ หุยหุย” ปรากฏ ครั้งแรก ใน บันทึก “ เมิ่ง ซี” 《梦溪笔谈》Mènɡxī bǐtán ของ 

เสิ่น คั่ว  (沈括Shěn Kuò)  และ บันทึก ชื่อ《黑鞑事略》Hēidá shìluè “สังเขป เฮ ยตา” ของ เผิงตา หยา  

(彭大雅Pénɡ Dàyǎ)  ใน สมัย เปยซง  (北宋Běisònɡ)  และ หนานซง  (南宋 Nánsònɡ)  โดย มี กลาว ถึง

 ชน กลุม หุยเหอ  (回纥Huíhé)   หุยกู  (回鹘Huíɡǔ)  ที่ เปน อิสลามิก ชน ใน ศตวรรษ ที่ 13 หัวเมือง ซี เจิง  (西征

Xīzhēnɡ)  ซี เหลียว  (西辽Xīliáo) ใน เขต มองโกล ลมสลาย ชาว หุยเหอ อพยพ ไป ทาง ตะวันออก พรอมๆ กับ 

ชน เผา ที่ นับถือ ศาสนาอิสลาม ดวยกัน ไดแก ชาว เปอรเซีย อาหรับ โดย อพยพ เขามา ตั้ง ถิ่นฐาน ใน บริเวณ ทุง ราบ 

ภาค กลาง ซี เปย เจียง หนาน ยูนนาน ประกอบ อาชีพ เลี้ยง สัตว ชาง งาน ฝมือ คาขาย นักศึกษา และ ขาราชการ 

ชน กลุม นี้ ถูก เรียกวา “ หุยหุย” นับเปน ชน เผา ที่ มี บทบาท และ มี ความ สําคัญ อยาง มาก ใน สมัย หยวน จากนั้น มา 

ชาวหุย ก็ ใช ชื่อ “หุย” เรียก ตัวเอง ตลอดมา 

ชนกลุมนอยเผาหุย
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นับตั้งแต สมัย หยวน ถึง ตน สมัย ห มิง ชาว หุยหุย ซึ่ง สืบเชื้อสาย มาจาก ชาว หุยเหอ หรือ ชาว หุยกู  

ยังคง นับถือ ศาสนาอิสลาม อยู อันเปน ขอ แบงแยก ที่ ชัดเจน กับ ชน ชาว อุยกูร ที่ อาศัยอยู ใน บริเวณ เกา ชาง  (高昌

Gāochānɡ)  เหอ ซี  (河西Héxī)  ซึ่ง นับถือ ศาสนาพุทธ ตอมา กลาง สมัย ห มิง ชาว อุยกูร อพยพ เขา มาสู ดินแดน 

ประเทศ จนี เพิม่ มากขึน้ และ หนัมา นบัถอื ศาสนาอสิลาม ตามอยาง ชาวหยุ ดวย ความ ความ สมัพนัธ ของ ศาสนา นี ้เอง

 ที่ หลอม รวม ชน ทั้งสอง กลุม นี้ เขา ดวยกัน 

ใน สมัย หยวน พวก ขุนนาง คหบดี ชนชั้นสูง ของ พวก มองโกล หันมา นับถือ ศาสนาอิสลาม มากขึ้น 

ศาสนาอสิลาม กไ็ด รวม ชาว มองโกล เขามา อยู กบั พวก ชน ชาวหยุ อกี เชนกนั ใน สมยั กษตัรยิ เจิง้เตอ แหง ราชวงศ ห มงิ  

(ป 1506 - 1521)  ชาว ฮา ห ลาฮุย  (哈剌灰人Hāláhuī rén)  ที่ อาศัยอยู บริเวณ เมือง ฮามี่  (哈密Hāmì)  

ชน กลุม นี้ เดิม เปน ชาว มองโกล ได อพยพ จาก เมือง ฮามี่ เขาสู ใน บริเวณ ประเทศ จีน ใน เมือง ซู โจว  (肃州Sùzhōu)  

และ ม ีวฒันธรรม การ “ไม กนิ หม”ู เหมอืน อยาง ชาว หยุหยุ แต เนือ่งจาก อยู ภายใต การ ปกครอง ของ รฐับาล จนี และ

 ม ีการ แตงงาน ขาม เผาพนัธุ กบั ชาว ฮัน่ วฒันธรรม ตางๆ ของ ชาว หยุหยุ เริม่ ซมึซบั และ รบั เอา วฒันธรรม ของ ชาว ฮัน่

 ไป ไมนอย กระทั่ง บาง กลุม มี ชีวิต ความ เปน อยูรวม สังคม กับ ชาว ฮั่น อยาง แยก ไม ออก นอกจากนี้ ชาว หุยหุย ยังมี 

ความ สัมพันธ ใกล ชิดกับ ชาวฮิบ รู หรือ ชาวยิว ที่ อพยพ เขามา อาศัยอยู บริเวณ เมือง ไคเฟง  (开封 Kāifēnɡ)  

ใน ชวง สมัย ราชวงศซง  (ป ค.ศ. 1101 - 1125)  ใน สมัย หยวน เรียก ชน ชาวฮิบ รู กลุม นี้ วา “ซู ฮูหุยหุย”  

(术忽回回Shùhū Huíhuí)  ดวย เหตุ ที่ ชน กลุม นี้ นับ ถือศาสนา ยิว ไม กิน เนื้อ หมู เทศกาล และ กิจกรรม สําคัญ 

ทาง ศาสนา คลายคลึง กับ ชาว หุยหุย โดยเฉพาะ การ แตงกาย ใน เทศกาล ทาง ศาสนา ที่จะ คลุม ศีรษะ ดวย ผา สีฟา 

บางครั้ง จึง เรียก ชน กลุม นี้ วา “ชาว หุยหุย หมวก ฟา”  (蓝帽回回Lánmào Huíhuí)  หรือ  หุยหุย เขียว  

(青回回Qīnɡ Huíhuí)  จาก พฒันาการ ที ่ยาวนาน สบื ตอมา ชน เผา ชาวยวิ ใน จนี กลุม นี ้รวมตวั เขากบั ชาว หยุหยุ

 เปน กลุมชน เดียวกัน จน ยอมรับ ที่จะ เรียก ตัวเอง วา “ชาวหุย”

ระบบ สังคม ของ ชาวหุย ใน สมัย หยวน เปน แบบ ระบบ สี่ วรรณะ ใน สมัย นั้น ชาวหุย มี สถานภาพ ทาง 

สังคม สูงกวา ชาว ฮั่น โดยเฉพาะ ใน ชวง การ ขยาย อาณาเขต ประเทศ ของ ราชวงศ หยวน กลุมคน ชาวหุย ที่ เปน 

ชนชั้นสูง ขุนนาง บัณฑิต พอคา ลวน มี อิทธิพล ตอ ชาว ฮั่น อยาง มาก การ พัฒนา ประเทศ ใน สมัย นั้น ไมวา จะ เปน

การ จราจร ระหวาง สวนกลาง กบั ภาค ตะวนัตก การ ทหาร การ ปกครอง และ เศรษฐกจิ ลวน ไดรบั อทิธพิล จาก ชาวหยุ

 แทบ ทัง้สิน้ ในขณะ เดยีวกนั ชาวหยุ เอง กไ็ด วางรากฐาน ระบบ เศรษฐกจิ ของ ตน แผขยาย ไป ทัว่ ดนิแดน จนี ใน คราวนี้

แต ดวย ความ ที่ ชาวหุย อาศัยอยู กระจัด กระจาย ทั้ง ยัง ถูก รังแก จาก ชาว มองโกล ทําให ไมมี ความ มั่นคง ใน ชีวิต 

สงผลให ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี ไม เปน ที่ยอมรับ จนกระทั่ง สมัย ราชวงศ ห มิง อํานาจ ของ ราชสํานัก ห มิง 

เขมแข็ง ขึ้น ชาวหุย และ ชาว มองโกล จึง ตก อยู ใน การ ปกครอง ของ ราชสํานัก ห มิง ในที่สุด ใน สมัย ราชวงศ ชิง 

ชนกลุมนอยเผาหุย
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ชาวหุย และ มองโกล ถูกกดขี่ จาก การ ปกครอง ของ ทาง การ ใน สมัย นั้น เปน อยาง มาก เปน เหตุ ให ชาวหุย และ

 ชาว มองโกล พยายาม ลุกขึ้น ตอตาน การ ปกครอง ของ ทาง การ อยาง แรงกลา

ชน กลุม นอย ชาวหยุ แม จะ ถอืกาํเนดิ ขึน้ ใน จนี แต ก ็ม ีลกัษณะเดน กวา ชน กลุม อืน่ๆ คอื ไมได เปน กลุมชน ที่

อยู ตดิ แผนดนิ มา แต โบราณ หาก แต อพยพ เขา มาจาก ทีอ่ืน่ ชาวหยุ ที ่อพยพ เขามา ใน ยคุ แรกๆ ไร ทีอ่ยู ไร ทีด่นิ ทาํ กนิ

ไร อาชพี ใน สมยั ห มงิ และ ชงิ ชาวหยุ สวนใหญ ม ีชวีติ เรรอน ไม เปน หลกัแหลง ใน สมยั นัน้ พืน้ที ่กวางใหญ ไพศาล ผูคน 

ม ีนอย สามารถ จบัจอง ทีด่นิ ทาํ กนิ ได อยาง อสิระ เสร ีชาวหยุ สวนใหญ ม ีชวีติ อยู ดวย การ ประกอบ อาชพี เลีย้ง สตัว ใน 

ทุงหญา บริเวณ ชายแดน ของ ซี เปย และ ยูนนาน 

ใน ป 1274 – 1289 ชาวหุย และ ชาว ฮั่น รวมกัน บุกเบิก ดินแดน สราง ระบบ ชลประทาน การ เกษตร 

และ กอตั้ง เมือง ซาน ฉาน  (鄯阐Shànchǎn)  ขึ้น ซึ่ง ก็ คือ เมือง คุนหมิง ใน ปจจุบัน ในขณะ เดียวกัน ชาวหุย และ

 ชาว ฮัน่ ที ่เมอืง ห นงิเซีย่  (宁夏Nínɡxià)  รวมกนั พฒันา และ สราง ระบบ ชลประทาน ขึน้ มากมาย เชน การ ขดุ คลอง

 ที่ สําคัญ ไดแก คลองตา ชิง  (大清渠Dàqīnɡ qú)  คลอง ฮุย หนง  (惠农渠Huìnónɡ qú)  คลอง ชี ซิง  (七星

渠Qīxīnɡ qú)  คลอง ชาง รุน  (昌润渠Chānɡrùn qú)  นับ เปนการ พัฒนา ดาน เกษตรกรรม ของ ห นิงเซี่ย ให

 รดุหนา ไป กวา บรเิวณ อืน่ๆ อยาง มาก จน ไดรบั สมญานาม วา “เหนอืกวา เจยีง หนาน” ชาวหยุ ทกุ ครวัเรอืน ตัง้ บานเรอืน

 เปน หลกัแหลง ประกอบ อาชพี ม ีรายได เลีย้ง ตวัเอง ทาํให สภาพ ชวีติ ความ เปนอยู ดขีึน้ นอกจาก อาชพี เลีย้ง สตัว และ 

การ เกษตร ที ่เปน อาชพี หลกั แลว ชาวหยุ ยงั ประกอบ อาชพี เสรมิ ซึง่ สามารถ สราง รายได เลีย้ง ครอบครวั อกี มากมาย 

เชน การ ผลิต ยา การ ขนสง งาน หัตถกรรม และ การ คาขาย นอกจากนี้ ชาวหุย มี ฝมือ ดาน งาน ชาง มาก ผลิตภัณฑ 

ทีเ่กดิ จาก ฝมอื การ ชาง ของ ชาวหยุ ม ีคณุภาพ ด ีและ เปน ทีย่อมรบั ทัว่ไป ไดแก การ ผลติ หนงั และ การ ทาํ ธปู อาชพี 

ดาน การ ทํา อัญมณี ผลิตภัณฑ จาก วัว และ แกะ ลวน เปน อาชีพ ที่ ชาวหุย ไดรับ การ สืบทอด มาจาก บรรพบุรุษ ทั้งสิ้น 

และ ดวย นิสัย ชอบ การ คาขาย ใน สมัย หยวน พอคา ชาวหุย เดินทาง คาขาย กระจาย ไป ทั่ว บริเวณ ประเทศ จีน และ 

รวมไปถึง การ ติดตอ การ คา กับ ตางประเทศ ดวย 

จวบจน สมยั ห มงิ และ ชงิ รวมอาํนาจ เขาสู สวนกลาง เปน เหต ุใหการ พฒันา และ การ จราจร ไป มา หาสู กนั 

ระหวาง สวนกลาง กบั ภาค ตะวนัตก หยดุ ชะงกั ลง การ ทาํมาคาขาย ของ ชาวหยุ ก ็หยดุ ชะงกั ลง เชนกนั และ จดุ นี ้เอง 

นับเปน เปน จุด เริ่มตน ของ การ หยุด การ พัฒนา ภาค ตะวันตก ของ จีน ซึ่ง สงผล มา จนถึง ปจจุบัน

ตอมา ใน สมัย จักรวรรดิ นิยม ระบบ สังคม แบบ ศักดินา และ ระบบ ขุนนาง กดขี่ ขมเหง รังแก ชาวหุย

 อยาง หนัก ชาวหุย ไมมี สถานภาพ ทาง สังคม และ การเมือง ใดๆ สภาพ เศรษฐกิจ และ สังคม พัฒนา ไป อยาง

 เชือ่งชา รฐับาล กวอ ห มนิ ตัง่ ไม ให ความ สาํคญักบั ชน กลุม นอย ไม เพยีงแต ไม เคารพ ใน ขนบ ธรรมเนยีม วฒันธรรม ของ 

ชาวหุย ซํ้าราย ไป กวา นั้น ยัง ไมยอมรับ การ ดํารงอยู ของ ชน เผาหุย อีกดวย ทาง การ ถือวา ชน ชาวหุย ใน สมัย นั้น เปน 

เพียง ชนอพยพ เรรอน เทานั้น

ชนกลุมนอยเผาหุย
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กอน ป 1949 ระบบ สังคม ของ ชาวหุย เปน แบบ ระบบ ศักดินา แบบ การ ถือครอง ใน กรรมสิทธิ์ ที่ดิน 

การ พัฒนา ระบบ เศรษฐกิจ ไม สมดุล ชาวหุย ใน แตละ พื้นที่ มี ทิศทาง การ พัฒนา ตางๆ กัน ไป ชาวหุย ที่ เปน ชาวนา 

ไมม ีทีด่นิ เปนของ ตน เอง หรอื ม ีก ็เปนที ่ทะเลทราย ที ่ภเูขา สงู ที ่ดนิเคม็ ทาํการ เกษตร ไมได ชาวนา ตก อยู ใน สภาวะ 

ยากจน ลมละลาย และ ละทิ้ง บานเรือน เรรอน ไป อยู ที่อื่น เปน จํานวน มาก 

หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน รัฐบาล สนับสนุน ให ชน กลุม นอย มี สิทธิ ใน การ ปกครอง ตน เอง 

นับตั้งแต ป 1958 เปนตนมา ได กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง ชาวหุย ใน หลาย พื้นที่ ดังนี้ 

 1. เขต ปกครอง ตน เอง เผาหุย ที่ เมือง ห นิงเซี่ย  (宁夏回族自治区 Nínɡxià Huí Zú

zìzhìqū)  

 2. เขต ปกครอง ตน เอง เผาหุย เมือง หลิน เซี่ย มณฑลกาน ซู  (甘肃省临夏回族自治州 Gānsù 

shěnɡ Línxià Huí Zú zìzhìzhōu)  

 3. เขต ปกครอง ตน เอง เผาหุย เมือง ชา งจี๋ มณฑล ซิน เจียง  (新疆昌吉回族自治州 Xīnjiānɡ 

Chānɡjí Huí Zú zìzhìzhōu)  

 พื้นที่ เขต ปกครอง ตน เอง ทั้ง ใน ระดับ ทองถิ่น และ ระดับ ประเทศ ลวน มี ชาวหุย เปน คณะกรรมการ 

ปกครอง รวม อยู ดวย ใน ป 1980 มี ชาวหุย เปน ขาราชการ ใน สวน การ ปกครอง อยู ถึง 126,000 คน ภายใต การ ดูแล 

และ สนับสนุน ของ รัฐบาล ทาง การ ได ดําเนินการ เกี่ยวกับ การ พัฒนา ความรู เทคโนโลยี และ ฝมือ แรงงาน ให กับ

 ชาวหุย สราง การ พัฒนา ผล ผลิต และ เพิ่มพูน รายได ให กับ ชาวหุย สงผลให ชาวหุย มี สภาพ ชีวิต ความ เปน อยูที่ ดีขึ้น 

ขนบ ธรรมเนียม วัฒนธรรม ของ ชาวหุย ไดรับ การ ยอมรับ และ ไดรับ ความ เคารพ จาก รัฐบาล ใน เขต ความ เจริญ ของ 

เมอืง ตางๆ ม ีรานอาหาร ของ ชาวหยุ เปด ขึน้ มากมาย และ ไดรบั ความ นยิม จาก บคุคล ทัว่ไป ชาวหยุ ม ีอสิรเสร ีใน การ 

นบั ถอืศาสนา และ ดวย เหตผุล ทาง ศาสนา นี ้เอง อาหาร ของ ชาวหยุ ม ีลกัษณะ พเิศษ ใน สถานศกึษา สถาน ทีท่าํงาน 

หรือ โรงงาน ตางๆ ลวน จัดให มี โรงอาหาร สําหรับ ชาวหุย โดยเฉพาะ หาก ไมมี การ จัด โรงอาหาร เฉพาะ ก็ มี การ

 จาย เงินชดเชย คา อาหาร ให กับ ชาวหุย เปน กรณีพิเศษ รัฐบาล ให ความ สําคัญ และ เคารพ ตอ ทุกๆ เทศกาล สําคัญ 

ทาง ศาสนา ของ ชาวหุย สุสาน ของ ชาวหุย รัฐบาล ก็ ประกาศ ให เปน พื้นที่ พิเศษ ชุมชน ชาวหุย ที่ใด ที่ ไมมี พื้นที่ สราง 

สุสาน รัฐ ก็ จัดหา ที่ ตาม ภูเขา ไว ให เปน สุสาน เฉพาะ ของ ชาวหุย ดวย

ผล จาก การ ปฏิวัติ วัฒนธรรม และ การ ลมลาง ระบบ ศักดินา ที่ กดขี่ ขมเหง ประชาชน ใน สังคม อิสลาม 

เศรษฐกิจ สังคม ของ ชาวหุย เปลี่ยนแปลง ไป ในทาง ที่ ดีขึ้น เขต ปกครอง ตน เอง ตางๆ ของ ชาวหุย พัฒนา รุดหนา 

อยาง รวดเร็ว เขต ปกครอง ตน เอง ชาวหุย ที่ เมือง ห นิงเซี่ย สราง เหมืองแร ถานหิน กาซ ธรรมชาติ โรง กําเนิด ไฟฟา 

ชนกลุมนอยเผาหุย
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เครื่อง จักรกล เหมือง ทอง อุตสาหกรรม เคมี มูลคา การ ผลิต เพิ่มจาก 12,000,000 ลาน หยวน ใน ป 1949 เปน 

1,000 ลาน หยวน ใน ป 1978 และ ใน ป 1990 มูลคา การ ผลิต ที่ ได จาก เขต ปกครอง ตน เอง เผาหุย เมือง ห นิงเซี่ย มี 

มูลคา สูง ถึง 8,400 ลาน หยวน ทําให คุณภาพ ชีวิต ของ ชาวหุย ดีขึ้น กวา เดิม อยาง เห็นไดชัด นอกจากนี้ การ สราง 

ระบบ ชลประทาน ขนาดใหญ ใน เขตเมือง ห นิงเซี่ย และกาน ซู สงผล ดียิ่ง ตอ การ พัฒนา ระบบ การ เกษตร ของ

 ชาวหุย ผล ผลิต ทาง การ เกษตร ที่ มาจาก ชาวหุย และ ฮั่น ใน บริเวณ ดังกลาว มี ปริมาณ เพียงพอ และ สามารถ สงออก 

สู ตลาด ทั่วประเทศ

ในดาน ภาษา และ วัฒนธรรม ดวย เหตุ ที่ ชน เผาหุย ตั้งแต อดีต เปนตนมา กอ ราง สราง เปนกลุม ขึ้น

 จาก การ รวมตัวกัน ของ ชน หลาย เชื้อชาติ และ หลาย ภาษา โดย มี ศาสนาอิสลาม เปน สิ่ง เชื่อมโยง ดังนั้น ชาวหุย จึง 

ประกอบดวย กลุมชน ที่ มี ภาษาพูด ที่ หลากหลาย ไดแก ชาวหุย ที่อยู ใน พื้นที่ ประเทศ จีน มา แต โบราณ พูด ภาษา 

หุยกู  (回鹘语Huíɡǔ yǔ)  ภาษา มองโกล  (蒙古语Měnɡɡǔ yǔ)  ภาษา ฮั่น สวน ชาวหุย ที่ อพยพ มาจาก ที่อื่น 

พูด ภาษา เปอรเซีย  (波斯语Bōsī yǔ) และ ภาษา อาหรับ  (阿拉伯语 Ālābó yǔ)  แต จาก การ อยูอาศัย 

รวมกนั กบั ชาว ฮัน่ ม ีการ แตงงาน กบั ชาว ฮัน่ ทาํให ภาษา และ วฒันธรรม ของ ชาวหยุ เริม่ หลอม รวม เขากบั วฒันธรรม 

ของ ชาว ฮั่น ในที่สุด มี บาง กลุม ใช ภาษา ลูกผสม ระหวาง ภาษา ฮั่น กับ ภาษา ดั้งเดิม จนถึง สมัย ห มิง ชาวหุย ที่ พูด กัน 

หลาย ภาษา หันมา ใช ภาษา ฮั่น เปน ภาษา สื่อกลาง ระหวาง กัน มี ชาวหุย บาง กลุม โดยเฉพาะ บริเวณ ชายแดน ยังคง 

ใช ภาษา ดั้งเดิม หรือ ใช ภาษา ที่ เปน ภาษาถิ่น ของ ทองถิ่น ที่อยู นั้นๆ

 ดาน วฒันธรรม และ วทิยา การ ชาวหยุ ได สราง คณุ ประโยชน แก ประเทศ จนี เปน อยาง มาก นบัตัง้แต สมยั 

หยวน เปนตนมา ชาวหุย นํา ความรู ดาน ดาราศาสตร แพทย ศาสตร วิศวกรรมศาสตร คีต วิทยา เผยแพร สู ดินแดน 

ประเทศ จีน การ ประดิษฐ เข็มทิศ กระดาษ แปง การ สราง เครื่องมือ เกี่ยวกับ ดาราศาสตร ที่ ปกกิ่ง เชน หอ ดู ดาว 

เครื่องวัด ตําแหนง ดวงดาว เข็มทิศ เครื่องวัด เสน ศูนยสูตร เครื่องวัด ตําแหนง ลูกโลก ลวน พัฒนาขึ้น มาจาก ความรู 

ที่ ชาวหุย นํา เขามา ทั้งสิ้น ใน สมัย ห มิง มี การ กอตั้ง สถาบัน ปฏิทิน ชาวหุย นอกจากนี้ วิศวกร ที่ มี ชื่อเสียง คือ เฮอ เตียร 

ติง  (黑迭儿丁 Hèdié’érdīnɡ)  เปน ผู วางรากฐาน การ กอสราง พระ ราช วัง ตางๆ รวมทั้ง พระ ราช วัง กูกง ก็ เปน 

วิศวกร ชาวหุย ทาน นี้ ในดาน การ แพทย ชาวหุย มี ตํารับ ยา และ ตํารา การ แพทย ที่ สําคัญ อยาง《 回回药方》
Huíhuí yàofānɡ “ตํารับ ยา หุยหุย” ก็ ไดรับ การ ยอมรับ และ ใช มา จนถึง ปจจุบัน 

การ เดินทาง คา ขายของ ชาวหุย แผขยาย ไป ทั่ว ทั้ง ในประเทศ จีน และ ตางประเทศ รวม กวา 37 ประเทศ 

มลู เหตกุาร เดนิทาง คาขาย นี ้เอง ที ่ทาํให เอง ชาวหยุ ไม เพยีงแต นาํ วฒันธรรม ของ ตน เผยแพร สู นานาประเทศ แต ยงั

มี การ บันทึก การ เดินทาง ของ ชาวหุย ที่ นํา มาสู การ สราง แผนที่ การ เดินทาง ทาง ทะเล ที่ สําคัญ ฉบับ หนึ่ง ของ จีน
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ดาน วรรณคดี มี บทประพันธ อัน ทรงคุณคา ของ ปราชญ ชาวหุย และ เปน ที่ยอมรับ มา จน ปจจุบัน เชน 

บทประพนัธ ชือ่  《 雁 门 集 》 Y àn m én   j í  “ ประชมุ บท เยีย่นเห มนิ”   บทประพนัธ ชือ่《 萨 文 锡 逸 诗 》 S àw én
  x ī y ì  s h ī   “ กลอน ซา เหวิน ซีอี้”   บทประพันธ ชื่อ《 西 湖 十 景 词 》 X ī h ú  s h í  j ǐ n ɡ   c í  “ ลํานํา ทศ ทัศนา 

สาย ธารา ซี หู”   เปนตน  ใน สมัย หยวน มี ปราชญ ชาวหุย ชื่อ  ซานซือ   ( 赡 思 S h àn   S ī )    จดบันทึก เรื่องราว เกี่ยวกับ 

ดาราศาสตร  ภูมิศาสตร  อุทกศาสตร  และ การ คํานวณ  ใน สมัย ห มิง มี ปราชญ สาขา ปรัชญา ชาวหุย เสนอ แนวคิด 

เกี่ยวกับ การ กําเนิด ของ สรรพสิ่ง ใน โลก วา เกิด จาก การ พัฒนา เปลี่ยน แปลง อยาง เปน ขั้นตอน  ดานสังคม ได เสนอ 

แนวคิด เกี่ยวกับ ทฤษฎี ดาน คุณธรรม  และ ตอตาน ระบบ สังคม ศักดินา  ตอตาน ความคิด เกี่ยวกับ ความ เทาเทียม 

ของ ชาย หญิง  นับเปน นัก ปรัชญา ที่ มี ชื่อเสียง คน หนึ่ง ใน ประวัติ ศาสตร การ ศึกษา ของ จีน  

 การ ดนตรี ของ ชาวหุย ไดรับ ความ นิยม มาก ใน สมัย หยวน  ถึงขั้น ไดรับ ยกยอง ให เปน ดนตรี ที่ ใช บรรเลง 

ใน ราชสํานัก  ดนตรีหุย จึง ถือไดวา เปน สวนหนึ่ง ของ พัฒนาการ ดาน ดนตรี ของ จีน  หนึ่ง ใน แปด คีตกวี ผู ยิ่ง ใหญ ใน 

สมัย หยวน คือ  ห มา จิ่ว เกา   ( 马 九 皋 M ǎ   J i ǔ ɡ ā o )    ก็ เปน ชาวหุย  เพลง ภาษาหุย ที่ ชื่อ《 花 儿 》 H u ā ’ ér   
“ ดอกไม”   ซึ่ง เปน เพลง พื้นเมือง ที่ มี ชื่อเสียง และ ไดรับ ความ นิยม ทั่วไป ใน มณฑลกาน ซู และ ชิง หาย ก็ เปน เพลง ที่ 

นํามาจาก ทวงทํานอง เพลง พื้นเมือง ของ ชาวหุย  ผล งาน ดาน จิตรกรรม  ชาวหุย มี จิตรกร ที่ มี ชื่อเสียง ดาน 

การวาดภาพ  ซึ่ง มี ชีวิต อยู ใน ชวง ราชวงศ หยวน  ชื่อ  เกา เคอกง   ( 高 克 恭 G ā o   K èɡ ō n ɡ )    และ อีก ทาน หนึ่ง ที่ 

มี ชีวิต อยู ใน สมัย ชิง คือ  กายฉี   ( 改 琦 G ǎ i   Q í)    ผล งาน ของ จิตรกร ชาวหุย ทั้งสอง ทาน นี้ ปจจุบัน ไดรับ ยกยอง

 ให เปน มรดก ดาน จิตรกรรม อัน ลํ้า คา ยิ่ง ของ จีน

 ดาน หัตถกรรม  งาน ฝมือ  ชาวหุย มี ฝมือ ดาน การ แกะสลัก งาชาง  แกะสลัก หิน  การ ปกผา  ทอ พรม 

 ซึ่ง เปนงาน ฝมือ ที่ เปน เอกลักษณ เฉพาะตัว ของ ชาวหุย ที่ ไดรับ การ สืบทอด ตอ มาจาก บรรพบุรุษ

   ดาน ศาสนา ความ เชือ่  ชาวหยุ นบัถอื ศาสนาอสิลาม  โดย ไดรบั อทิธพิล ใน เรือ่ง ความ เชือ่ และ  วฒันธรรม 

เกี่ยวกับ ศาสนาอิสลาม มาจาก ชาว อาหรับ และ เปอรเซีย มา แต ครั้ง อดีต  ชาวจีน ใน สมัย ถัง และซง มีความรู เกี่ยวกับ 

ศาสนา นอยมาก  ชาว ฮั่น จึง มอง การ กราบไหว สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ของ ชาวอิสลาม วา เปนพวก ไหว ฟา ดิน  ไหว ผีสาง  

แต ตอมา ใน สมัย หยวน  ชาว ฮั่น เริ่ม ให ความ สน ใจ ศาสนาอิสลาม ของ ชาวหุย  โดย เรียก ศาสนาอิสลาม ที่ ชาวหุย

 นบั ถอืวา  ศาสนา หยุหยุ  มสัยดิ อสิลาม ถกู เรยีกวา  โบสถ หยุหยุ  สถาน ที ่ปฏบิตั ิธรรม ทาง ศาสนาอสิลาม ถกู เรยีก ชือ่วา 

วัด หุยหุย  นักบวช ใน ศาสนาอิสลาม ก็ เรียกวาพ ระหุยหุย  ใน สมัย ชิง เรียก ชน กลุม นอย อื่นๆ ที่ นับถือ ศาสนาอิสลาม 

ดวย การ เติม คํา วา  “ หุย”   ลง ไป  เชน  เรียก ชน ชาว ตงเซียง วา  “ ตงเซียงหุย”    ( 东 乡 回 D ō n ɡ x i ā n ɡ   H u í)    เรียก 

ชาว อุยกูร วา  “ ฉานหุย”    ( 缠 回 C h án   H u í)    เรียก ชาวซา ลา วา  “ ซา ลาหุย”    ( 撒 拉 回 S ā l ā   H u í)    จน มัก เกิด 

ความ สับสน วา ชน กลุม ดังกลาว เปน ชน กลุม ยอย ของ ชน เผาหุย อยู บอยๆ 
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 ขนบ ธรรมเนียม ของ ชาวหุย  ชีวิต ของ ชาวหุย ผูกพัน อยู กับ ศาสนาอิสลาม ตั้ง แต เกิด จนตาย  เมื่อ มี เด็ก

แรกเกดิ จะ เชญิ อ ีหมาม  (阿訇 Ā hōnɡ) มา ตัง้ชือ่ ให ลกู เมือ่ แตงงาน ก ็เชญิ อ ีหมาม ทาํพธิ ีแตงงาน ให เมือ่ เสยีชวีติ 

ก็ เชิญ อี หมาม ทํา พิธีศพ ที่ พิเศษ คือ ชาวหุย จะ ไม รับประทาน เนื้อ หมู ไม บริโภค เลือด สัตว และ ไม บริโภค เนื้อ สัตว ที่ 

ตายเอง ตาม ธรรมชาติ ซึ่ง ถือเปน บทบัญญัติ ของ คัมภีรกู หลานจิง《古兰经》Gǔlánjīnɡ หมายถึง “คัมภีร 

อัลกุร อาน” ที่ เปน คัมภีร ศักดิ์สิทธิ์ ของ ชาวอิสลาม การ ปฏิบัติ ตาม หลักศาสนา นาน วัน เขา กลาย เปน ธรรมเนียม 

ปฏิบัติ ที่ นับถือ เครงครัด สืบทอด สู รุนหลัง จนถึง ยุค ปฏิวัติ วัฒนธรรม รัฐ มี นโยบาย ลมลาง ความ ไม เทาเทียม ของ 

ระบบ ศักดินา รวมทั้ง ศาสนา ความ เชื่อ ตางๆ ชาวหุย และ ชน เผา ที่ นับถือ ศาสนาอิสลาม รวม พลัง กัน ตอตาน เพื่อ 

ปกปอง ศาสนา ของ ตน ไว นับเปน เหตุการณ การ รวม เผา ชาวหุย ครั้ง สําคัญ เลย ก็ วา ได 

ชาวหุย อาศัยอยู รวมกับ ชาว ฮั่น มา เปนเวลา นาน ซึมซับ และ รับ เอา วัฒนธรรม ของ ชาว ฮั่น ไป ไมนอย 

ใน สมัย ห มิง ชาวหุย เริ่ม เลียนแบบ การ แตงกาย อยาง ชาว ฮั่น และ เริ่มมี การ ใช แซ และ ชื่อ เหมือน ชาว ฮั่น จน ปลาย 

สมัย ห มิง กิจการ ดาน ตางๆ ของ ชาวหุย ไมวา จะ เปนการ เกษตร การ ทหาร การ คา อุตสาหกรรม ลวน หลอม รวม 

กลมกลืน ไป กับ ชาว ฮั่น แต อยางไร ก็ตาม ในขณะ เดียวกัน ชาวหุย ก็ ยังคง รักษา เอกลักษณ ทาง วัฒนธรรม ของ ตน 

ไว อยาง มั่นคง และ แนบแนน เชน เดียวกัน

ดาน วัฒนธรรม การ กิน เปนที่ ทราบ กัน ดี วา ชาวอิสลาม ไม กิน เนื้อ หมู ชาวหุย ก็ เชน เดียวกัน แต จะ กิน 

เนือ้ววั เนือ้ แกะ และ ง ูไม กนิ เนือ้ มา ลา ลอ สนุขั ไม กนิ เลอืด สตัว บานเรอืน ของ ชาวหยุ สะอาดสะอาน เปน ระเบยีบ 

เมื่อ เขา บาน ของ ชาวหุย จะ เห็น กานํ้า แขวน ไว ที่ ขื่อ ประตู ชาวหุย จะ ใช กานํ้า นี้ ไว ลางหนา และ ลางมือ ชาวหุย จะ ไม 

ใช อาง ลางหนา แต จะ ใช กานํ้า ที่ แขวน ไว ที่ ขื่อ ประตู นี้ สําหรับ ชําระลาง รางกาย กานํ้า ชนิด นี้ ชาวหุย ไดรับ อิทธิพล 

มาจาก ชาว อาหรับ ปจจุบัน โรงแรม ที่พัก ใน เมือง ที่ มี ชาวหุย อาศัยอยู หาก เปน โรงแรม ที่ สราง ไว ตอนรับ ชาวหุย

 โดยเฉพาะ แลว จะ ตอง แขวน กานํ้า ชนิด นี้ ไว ที่ หนา โรงแรม เพื่อ เปน เครื่อง ยืนยัน วา เปน ที่พักแรม ของ ชาวหุย 

อยาง แทจริง 

ชาวหุย มี เทศกาล สําคัญ อยู สอง เทศกาล คือ เทศกาล ถือ ศีลอด และ เทศกาลกุร ปง เทศกาล ถือ ศีลอด 

จัด ขึ้น ใน เดือน ที่ เกา ตาม ปฏิทิน ชาวหุย สวน เทศกาลกุร ปง จัด ขึ้น หลังจาก เทศกาล ถือ ศีลอด สิ้นสุดลง 70 วัน คือ 

ประมาณ วันที่ 10 เดือน ที่ 12 เพราะ เปน วันสุดทาย ที่ พระศาสดา เดินทาง ไปเมก กะ ชาวหุย จะ ฆา วัว ฆา แกะ เพื่อ 

บูชา และ จัดงาน เฉลิมฉลอง กัน อยาง ใหญโต
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“จี นั่ว” เปน คํา เรียก ที่ เผา นี้ เรียก ตัวเอง หมายความวา “ทายาท ของ ลุง” หรือ “ชน เผา ที่ เคารพ ลุง”  
(尊重舅舅的民族zūnzhònɡ jiùjiu de mínzú)  อาศัยอยู บริเวณ บาน จี นั่ว ใน เขต ปกครอง ตน เอง เผาไต 
สิบสอง ปนนา ของ มณฑล ยูนนาน และ มี บางสวน กระจาย อาศัยอยู บริเวณ หุบเขา บาน จี นั่ว จาก การ สํารวจ จํานวน 
ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา จี นั่ว มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 20,899 คน พูด ภาษา จี นั่ว 
จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต สาขา ทิเบต - พมา แขนง ภาษา อี๋ ไมมี ภาษา อักษร

หมูบาน ชา วจี นั่ว เดิม เรียกวา “เขา จี นั่ว”  (基诺山Jīnuò shān)  พงศาวดาร ราชวงศ ชิง เรียก ชุมชน 
ชา วจี นั่ว วา “โยว เลอซาน”  (攸乐山Yōulè shān แปล วา หุบเขาโยว เลอ)  ซึ่ง เปน ชื่อ ที่ ได มาจาก คํา ที่ ชา วจี นั่ว 
เรยีก ตวัเอง นัน่เอง แสดงใหเหน็ วา ชา วจ ีนัว่ เปน ชน เผา ทีอ่ยู ตดิ ดนิแดน มา แต โบราณกาล แลว เอกสาร บนัทกึ ภาษาจนี
 ที่ เกี่ยวของ กับ ชา วจี นั่ว ที่ เกาแก ที่สุด สามารถ สืบคน ได คือ ใน สมัย ศตวรรษ ที่ 18 ตรง กับ ชวง ปลาย สมัย ราชวงศ ห มิง 
ตอไป ถึง ตน สมัย ราชวงศ ชิง ชาว ฮั่น ขยาย พื้นที่ การ ปลูก ชา เขาไป ใน บริเวณ เขา เลอซาน และ ได เผยแพร วิธีการ ปลูก 
ชาผู เออร  (普洱茶Pǔ’ěr chá)  ให กับ ชา วจี นั่ว ซึ่ง เปน ชน พื้นเมือง ที่ อาศัยอยู บน เขา เลอซาน ใน ป 1729 ตรง กับ 
ยคุสมยั ของ จกัรพรรด ิยงเจงิ ป ที ่7 ได สราง ปอมปราการ ขึน้ ที ่บรเิวณ เขา จ ีนัว่ และ สง กาํลงั ทหาร 500 คน ไป ประจาํการ
และ ยกฐานะ ให เปน เขต ยุทธศาสตร สําคัญ แต เมือง ยุทธศาสตร แหงนี้ ลมสลาย ไป ใน 6 ป ตอมา ดวย ภัย ระบาด ของ 
โรค มาลาเรีย จากนั้น มา จึง มอบหมายให ชา วจี นั่ว เปน ผูปกครอง และ ดูแล บริเวณ เมืองโยว เลอ แหงนี้ ตอมา ชนชั้น 
ศักดนิา ของ ชาวไต เขมแข็ง ขึ้น และ ได เขา ครอบครอง บริเวณ เขา จี นั่ว เขาสู ยุค สาธารณรัฐ ประชาชน จีน  กวอ ห มิน ตั่ง
 แตงตั้ง หัวหนา ผูดูแล เขา จี นั่ว หัวหนา ผูดูแล ได จัดการ ให ชาวไต และ ชา วจี นั่ว รวมกัน รับผิดชอบ ใน การ ดูแล และ ใช 
พื้นที่ ดังกลาว รวมทั้ง รวมกัน รับผิดชอบ ใน การ จัดเก็บ ภาษี สงให กับ รัฐ ตอมา ใน ป 1941 ชา วจี นั่ว รวมตัวกัน กับ
 ชาว ฮาน ีชาว เหยา และ ชาว ฮัน่ ตอตาน การ ขดูรดี ภาษ ีของ รฐับาล กวอ ห มนิ ตัง่ ทายทีส่ดุ สามารถ ขบัไล ผูวาการ มณฑล 
ยูนนาน ได สําเร็จ 3 ป ตอมา รัฐบาล ก็ได ยกเลิก การ เก็บ ภาษี จาก ชน เผา ตางๆ ใน พื้นที่ ดังกลาว 

ดาน ระบบ เศรษฐกิจ และ สังคม ของ ชา วจี นั่ว นั้น ใน ชวง กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน สังคม 
ของ ชา วจี นั่ว เปน ยุค ปลาย ของ ระบบ สังคม แบบบุพ กาล ยังคง รักษา ขนบ ธรรมเนียม ดั้งเดิม เชน มี การ แตงงาน ใน 
สาย ตระกูล เดียวกัน แมกระทั่ง ใน สายเลือด เดียวกัน ก็ สามารถ แตงงาน กัน ได ใน สมัย นั้น ยัง สืบสาย ตระกูล สาย แม 
ดังนั้น พิธีการ สําคัญ ตางๆ ญาติ สาย ตระกูล ฝาย แม เทานั้น จึง จะ มี สิทธิ์ กระทํา ได เชน การ เชือด ไก บูชาผี เพื่อให หาย 
จาก โรคภัย ไข เจ็บ การ ขึ้น บาน ใหม ผู ที่ นํา ทางใน การ ขึ้น บาน และ นําทาง เปดประตู จุด ไฟ ตอง เปน ผูอาวุโส ที่สุด 
ฝาย หญงิ ผูใหญ บาน หรอื หวัหนา เผา แม จะ ยอมให เพศชาย เปนได แต คาํ เรยีก ตาํแหนง หวัหนา เผา กลบั เปน คาํ เรยีก 
ที ่หมายถงึ เพศหญงิ คอื “โยว หมี ่โหยว ขา” หมายความวา “ยา ใหญ” ระบบ สงัคม แบบ สบืสาย ตระกลู สาย พอ ที ่เขามา 
แทนที ่การ สบืสาย ตระกลู สาย แม เริม่ เกดิขึน้ เมือ่ 300 ป มา นี ้ชา วจ ีนัว่ เริม่ อาศยัอยู ใน บาน ไมไผ รวมเปน ครอบครวั ใหญ 
โดย การ สืบสาย ตระกูล สาย พอ ครอบครัว เล็กๆ ที่อยู รวมกัน ใน บาน จะ แบง หอง อยู กัน เปน สัดสวน การ ทํามาหากิน
 และ ผล ผลติ ที ่ได จะ เขาสู ครอบครวั เลก็ๆ ของ คน เทานัน้ ไมได เขาสู กองกลาง ของ ครอบครวั ใหญ แตอยางใด รปูแบบ 
สังคม เชนนี้ เปน ลักษณะ ของ สังคมบุพ กาล ยุค ปลาย ซึ่ง เปน ลักษณะเดน ของ ชน เผา จี นั่ว อยาง หนึ่ง

ชมุชน หนึง่ๆ ของ ชา วจ ีนัว่ ประกอบดวย สมาชกิ ตาง สาย ตระกลู กนั รวมกนั อยู เปน หมูบาน แตละ หมูบาน 
มี สิทธิ์ บน ที่ดิน ใน เขต ของ ตน สมาชิก ใน หมูบาน สามารถ ทํามาหากิน และ ใช พื้นที่ ใน เขต หมูบาน ของ ตน ได แต จะ ไม 
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รุกลํ้า เขต พื้นที่ ของ หมูบาน อื่น โดย เด็ดขาด การ แบง ที่ดิน ใน หมูบาน แบงออก เปน สาม สวน คือ สวน ที่หนึ่ง เปน ที่ดิน
 สาธารณะ ทกุคน สามารถ ใช ประโยชน ได สวน ทีส่อง เปน ทีด่นิ ของ ตระกลู สมาชกิ ใน วงศตระกลู ใช ประโยชน รวมกนั 
และ สวน ที ่สาม เปน ทีด่นิ สวนบคุคล ที ่พอแม แบง ให เมือ่ แตงงาน สราง ครอบครวั ใหม ของ ตน ใน ยคุ นี ้เริม่ม ีการ เชา ทีด่นิ
การ เชา เครื่องมือ และ การ จาง แรงงาน เกิดขึ้น แลว แต ทุกคน อยู ใน ชนชั้น ทํางาน เหมือนกัน หมด ไมมี ชนชั้น ที่ 
มี อํานาจ เหนือกวา มา กดขี่ แรงงาน ผูอื่น แตละ หมูบาน มี ผูอาวุโส ที่สุด ทําหนาที่ เปน หัวหนา หมูบาน ดูแล ชีวิต 
ความ เปนอยู ของ คนใน ชุมชน ใน ทุกๆ ดาน

ชา วจ ีนัว่ ใช วธิ ีทาํการ เกษตร โดย ใช เครือ่งมอื และ ใช ไฟเผา เครือ่งมอื การ เกษตร ที ่ใช เปน เครือ่งมอื ที ่ทาํ ดวย 
เหล็ก เชน พรา เสียม เปนตน พืช ที่ ปลูก สวนใหญ ไดแก ขาว ขาวโพด สําลี กลวย มะละกอ และ ผล ไม เมืองรอน
 อื่น ๆ นอกจากนี้ “เขา จี นั่ว” ที่ เปนที่ อยูอาศัย ของ ชา วจี นั่ว นี้ เปนหนึ่ง ใน หก หุบเขา ปลูก ชา เลื่องชื่อ ของ จีน 
การ เลีย้ง สตัว ทุงหญา นยิม เลีย้ง ววั ควาย แต ชา วจ ีนัว่ ไมได ใช ววั และ ควาย ไว ใช ใน การ ทาํการ เกษตร หาก แต เลีย้ง ไว 
ใช ใน พิธีบูชา ตามหลัก ความ เชื่อ และ ใช เปน อาหาร อีก สวนหนึ่ง นอกจากนี้ การ ผลิต ยาสมุนไพร และ การ ปลูก ใบชา
โดยเฉพาะ การ ปลกู ชา เพือ่ ผลติ และ บรรจ ุขาย ทัว่ไป สราง รายได ให กบั ชา วจ ีนัว่เป นก อบ เปน กาํ สงผลให สภาพ ชวีติ 
ความ เปนอยู ดีขึ้น กวา เดิม มาก นอกจากนี้ อาชีพ ทาง งาน หัถต กรรม ของ ชา วจี นั่ว ก็ สามารถ สง ขาย สราง รายได
 เปน อยาง ดี เชนกัน เชน การ ปกผา การสาน ไมไผ กลั่น เหลา งาน ไม และ การ ตี เหล็ก

หลงั การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี  กวอ ห มนิ ตัง่ ได สง เจาหนา ทีท่าง การ เขาไป ใน ชมุชน ชา วจ ีนัว่ เพือ่ 
ประชา สัมพันธ นโยบาย ของ รัฐ เกี่ยวกับ การ ปกครอง และ การ ดูแล ชน กลุม นอย ภายใต ความ ชวยเหลือ ของ รัฐบาล 
ชุมชน จี นั่ว จึง เริ่ม เปลี่ยน จาก ระบบ สังคมบุพ กาล กาว กระโดด มา เปน แบบ สังคมนิยม เริ่ม ดําเนิน กิจการ เกี่ยวกับ 
การ คาขาย ผลติผล ของ ชมุชน ปรมิาณ การ ผลติ เพิม่ขึน้ อยาง รวดเรว็ ประชาชน ม ีรายได สภาพ ชวีติ ความ เปนอยู ดขีึน้ 
ม ีการ สราง ระบบ สาธารณปูโภค ตางๆ ขึน้ มากมาย ไมวา จะ เปน ชลประทาน ไฟฟา ชมุชน จ ีนัว่ ม ีไฟฟา ใช เปน ครัง้แรก 
ม ีการ ทาํการ เกษตร ดวย เครือ่ง ไม เครือ่งมอื ที ่ทนัสมยั ม ีการ พฒันา ระบบ สาธารณสขุ การ ศกึษา ทาํให ประชาชน ชา ว
จี นั่ว มี สุขภาพ อนามัย ที่ ดี มีความรู ใน การ ประกอบ อาชีพ และ สามารถ พัฒนา ชุมชน ให เจริญ กาวหนา กวา เดิม มาก

ดาน ศลิป วฒันธรรม ชา วจ ีนัว่ ม ีวรรณกรรม ประจาํ เผา มากมาย เชน ตาํนาน เทพนยิาย นทิาน และเพลง 
ม ีกลอน ภาษา จ ีนัว่ ที ่เปนที ่นยิม มาก ไดแก ผล งาน ชือ่《玛黑和玛妞》Mǎhēi hé Mǎniū “หมา เฮย กบั หมา นวิ”
ผล งาน ชือ่《女始祖尧白》Nǚ shǐzǔ Yáobái “ทาน ยา เหยา ปาย ผูสราง โลก” เรือ่ง แรก เปน นทิาน เกีย่วกบั ชน 
เผา จ ีนัว่ ผูสราง โลก อทุกภยั ครัง้ ยิง่ใหญ และ การ แตงงาน ของ พีช่าย กบั นองสาว เรือ่ง ทีส่อง เปน เรือ่งราว เกีย่วกบั ทาน 
ยา เหยา ปาย สราง โลก ขึน้ สาํเรจ็ แลว ได โปรย เมลด็ ชา ลง บน เขา จ ีนัว่ จากนัน้ ชา วจ ีนัว่ ก ็ม ีอาชพี ปลกู ชา เพือ่ ดาํรงชวีติ 
สืบ ตอมา ยังมี นิทาน พื้นบาน อีก หลาย เรื่อง ที่ สะทอนชีวิต ความ เปนอยู ของ ชา วจี นั่ว เชน เรื่อง《两个小伙子》

Liǎnɡ ɡè xiǎohuǒzi “สอง หนุมนอย” กลาว ถงึ เรือ่งราว ของ บาป บญุคณุ โทษ นอกจากนี ้ยงัม ีนทิาน ปรมัปรา ที ่
เลา สบืทอด กนั มา แต โบราณ อกี มากมาย เชน เรือ่ง《宝刀和竹笛》Bǎodāo hé zhúdí “มดี ลํา้ คา กบั ขลุย ไมไผ”
เรื่อง《猴子和人》Hóuzi hé rén “มนุษย กับ วานร” เรื่อง《大姐和四妹》Dàjiě hé sìmèi 
“พี่สาว กับ นอง สี่” เปนตน 
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   เพลง และ ดนตรี ของ ชา วจี นั่ว มี มากมาย หลาย รูปแบบ มี เพลง พื้นเมือง เพลง ภูเขา เพลง สรรเสริญ 
เพลง กลอม เด็ก เพลง รอง เลน ของ เด็ก เครื่องดนตรี ที่ สําคัญ มี พิณ เปา ขลุย สาม รู แคน และซอ ใน งาน เทศกาล
 จะ ไดยิน เสียง เพลง และ ดนตรี ของ ชา วจี นั่ว สนุกสนาน ครื้นเครง ดังกอง ไป ทั่ว เขา จี นั่ว

ชา วจี นั่ว มี ฝมือ ใน การ ถักสาน ไมไผ หญิงสาว ชํ่าชอง ใน การ ปกผา ลวดลาย งดงาม นํามา ตัดเย็บ
 เครื่อง แตงกาย ชา วจี นั่ว นิยม สวมเสื้อผา ที่ ตัดเย็บ ดวย ผาทอ มือ สะพาย กระเปา ผา มี ผา เช็ดหนา เหน็บ อยูที่ เอว 
ใน สมัยกอน หนุมสาว จะ มอบ ผา เช็ดหนา นี้ ให กับ คน ที่ ถูกตา ตองใจ กัน

 การ แตงกาย ของ ชา วจี นั่ว ชาย สวมเสื้อ ผาอก สีขาว ไมมี ปก ดานหลัง ปกลวดลาย วงกลม มี ประกาย รัศมี 
รอบ วง สวม กางเกง ขา กวาง ที่ ตัด ดวย ผา ฝาย สวน หญิง ชา วจี นั่ว สวมหมวก ทรง เหลี่ยม สูง สวมเสื้อ ผาอก ไมมี ปก 
ปกลวดลาย หลาก สี สวม กระโปรง สั้น ลายทาง ขาว ดํา 

ดาน อาหารการกิน ชา วจี นั่ว กิน ขาว เปน อาหาร หลัก การ จัด เตรียม หุงหาอาหาร เปน หนาที่ ของ ผูหญิง 
อาหาร จําพวก ผัก เก็บ มาจาก ปา หรือ ผัก ที่ ปลูก ขึ้น เอง สวน อาหาร พวก เนื้อ ผูชาย จะ เปน ฝาย เขา ปา ลาสัตว เนื้อที่ 
ลา มา เปน อาหาร ไดแก เนื้อวัว หมูปา สุนัข ไก เปนตน 

ชา วจี นั่ว อาศัยอยู ใน กระทอม ชั้นเดียว ติด พื้น สรางดวย ไมไผ หรือ ไม เนื้อ แข็ง หลังจากที่ สภาพ ชีวิต
 ความ เปนอยู ดีขึ้น เปลี่ยน มา สรางบาน แบบอิฐ ผสม ไม เพราะ ปลอดภัย และ แข็งแรง กวา

 การ แตงงาน ของ ชา วจี นั่ว ในอดีต มี การ แตงงาน แบบ ชาย หนึ่ง กับ หญิง หลาย คน แต ปจจุบัน เปน แบบ
 มี สามีภรรยา คน เดียว หนุมสาว มี อิสระ ใน การ เลือกคู เมื่อ แตงงาน กัน แลวจะ ไม หยาราง กัน หนุมสาว ชา วจี นั่ว จะ 
มี พิธีการ เขาสู การ เปน ผูใหญ หลังจากนั้น จึง จะ มี สิทธิ์ ใน การ เลือก คูครอง ได การ เกี้ยว พา ราสี เกิดขึ้น ใน ระหวาง 
การทาํไรไถนา โดย การ รองเพลง โตตอบ กนั ไป มา แลว ใชใบ ไมเปน จดหมาย เพือ่ บอก ความ นยัวา จะ นดั พบกนั ทีไ่หน 
เวลาใด เมื่อ ทั้ง สองฝาย รัก ชอบ พอกัน ก็ จะ ตกลง อยู รวมกัน แต ยัง ไมมี พิธี แตงงาน จนกวา จะ ใหกําเนิด ลูกคนแรก
 เสยี กอน ประเพณ ีการ แตงงาน ตอง ให ผูอาวโุส เปน ผู สูขอ หลงัจาก แตงงาน แลว เจาสาว จะ กลบั ไป อยูที ่บานเกดิ ตวัเอง 
หา วัน จากนั้น จึง กลับ มา อยูที่ บาน สามี

พธิศีพ ของ ชา วจ ีนัว่ ทาํ โดย การ ฝงใน สสุาน เฉพาะ ของ ชน เผา โลงศพ ใช วธิ ีขดุ ทอน ไมตน ใหญ ให เปน โพรง 
เพือ่ ใช บรรจ ุศพ กอน ฝง สิง่ของ เครือ่งใช ที ่ผูตาย เคย ใช ใน ระหวาง ม ีชวีติ อยู จะ ฝงลงไป พรอมกบั ผูตาย ดวย เพือ่ให ผูตาย 
ได นาํไปใช ใน ภพหนา เมือ่ ฝงศพ แลวจะ ไม ตัง้ ปาย บชูา ใดๆ แต จะ สราง กระทอม เลก็ๆ ไว ที ่หลมุศพ ญาต ิผูตาย จะ เอา 
อาหาร ไป สงให ผูตาย วัน ละ 3 ครั้ง เปนเวลา 1 – 3 ป จากนั้น ก็ รื้อ กระทอม นั้น ทิ้ง แต ผู ที่ เสียชีวิต ในขณะ ตั้งครรภ 
หรือ ศพ ของ คน วิกลจริต จะ ประกอบ พิธีศพ โดย การ เผา และ จะ ไม ฝงศพ สามีภรรยา ไว ดวยกัน 

ในดาน ความ เชือ่ ชา วจ ีนัว่ นบัถอื บชูา วญิญาณ บรรพบรุษุ ม ีความ เชือ่ ใน วญิญาณ ของ ทกุ สรรพสิง่ ม ีหมอผ ี
ประจํา เผา เมื่อ มี ภัยพิบัติ จะ เชิญ หมอผี มา ทําพิธี เชือด วัว หมู ไก และ ห มา เพื่อ บูชา เทพเจา เทศกาล สําคัญ ของ ชา ว
จี นั่ว มี มากมาย ที่ สําคัญ มี เทศกาล บูชา มังกร เทศกาล คบเพลิง เทศกาล รับ ขวัญขาว ใหม และ เทศกาล ปใหม 
ชวงเวลา ที่จะ มี เทศกาล ตางๆ ไม แนนอน ขึ้นอยู กับ หัวหนา เผา เมื่อ หัวหนา เผา ลั่น กลอง เปน สัญญาณ การ เริ่มตน 
ของ เทศกาล เฉลิมฉลอง ตางๆ 

ชนกลุมนอยเผาจีนั่ว
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  ชน กลุม นอย เผาจิง เปนกลุม ที่ มี จํานวน ประชากร นอยมาก เรียก ตัวเอง วา “จิง” มา แต ครั้ง อดีต แต คน 

ภายนอก เรียก ชน กลุม นี้ วา “ เยว” จน ป ค.ศ. 1958 จึง ใช ชื่อ “จิง” เปน ชื่อ เรียก อยาง เปนทางการ ชาวจิง อาศัยอยู 

กลาง หุบเขา อําเภอ เจียง ผิง  (江平Jiānɡpínɡ)  ลี่ เหวย (丽伟Lìwěi)  อู โถว  (乌头Wūtóu)   เหิงวั่ง  (恒望

Hénɡ wànɡ)   ถานจี๋  (谭吉Tánjí)  ห งขั่น  (宏坎Hónɡkǎn)  จูซาน (竹山Zhúshān)  ใน เขต ปกครอง ตน เอง

 กลุม จวง ของ มณฑล กวาง ซ ีจาก การ สาํรวจ จาํนวน ประชากร ครัง้ ที ่5 ของ จนี ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผาจงิ ม ีจาํนวน 

ประชากร ทัง้สิน้ 22,517 คน พดู ภาษาจงิ ภาษา นี ้เหมอืนกบั ภาษา เวยีดนาม แต ชาวจงิ สวนใหญ ใน ปจจบุนั ใช ภาษาจนี

อักษร จีน และ ภาษาพูด กวางตุง

ชาวจงิ อพยพ มาจาก พืน้ที ่ตางๆ ของ ประเทศ เวยีดนาม โดยเฉพาะ จาก บรเิวณ หบุเขา ถ ู (涂山Tú shān)  โดย 

ชวงแรก ที ่อพยพ มา นัน้ ตัง้ ถิน่ฐาน อยู บรเิวณ หมู บานเลก็ๆ ใน เกาะ อซูาน (巫山岛 Wūshān dǎo) และ อาํเภอ เจยีง ผงิ

 (江平Jiānɡpínɡ) ของ ประเทศ จีน ตอมา ขยาย อาณาเขต ที่ อยูอาศัย ไป ยัง พื้นที่ ตางๆ เชน เมือง เหวย  (尾wěi)

 ซาน ซนิ (山心Shānxīn)   ถานจี ๋ (潭吉Tánjí)  ถงึ สมยั ราชวงศ ชงิ ม ีการ ตัง้ ดาน ที ่เมอืง เจยีง ผงิ ตอมา ใน ปลาย สมยั ชงิ

 เมือง นี้ อยู ใน อํานาจ การ ปกครอง ของ ราชสํานัก ชิง ชาวจิง อยู รวมกับ ชาว ฮั่น หักราง ถางพง บุกเบิก พัฒนา และ ดูแล 

เมือง ตางๆ ใน พื้น ที่ทาง ตอนใต เปรียบ เสมือน ประตูเมือง ทาง ใต ของ จีน ใน สมัย นั้น ก็ วา ได ใน ประวัติ ศาสตร ชาวจิง 

เคย รวมตวักนั กบั ชาว ฮัน่ ชาว จวง ตอตาน การ รกุราน และ กดขี ่ขมเหง จาก สงัคม ศกัดนิา ของ ระบอบ กษตัรยิ ใน สมยั นัน้

ใน ยุค ปฏิวัติ วัฒนธรรม ชาวจิง ราว 30 กวา คน รวม เปนสมาชิก ใน พรรค แรงงาน ประชาชน ตอตาน รัฐบาล และ ที่ 

เมอืงซาน ซนิ ม ีการ กอตัง้ สมาคม เกษตรกร ชาวจงิ ขึน้ และ ม ีการ รวมตวักนั เดนิขบวน แสดง พลงั ของ ชาวจงิ นบั รอย คน

 เพื่อ ตอตาน ชนชั้น ศักดินา นายทุน และ ระบบ จักรวรรดิ นิยม ใน ชวงตน ป 1944 กองทัพ ญี่ปุน รุกราน ดินแดน 

อัน เปนที่ อยูอาศัย ของ ชาวจิง ชาวจิง ใน ขณะนั้น รวม เขา เปน กองกําลัง กับ รัฐบาล จีน เพื่อ สูรบ กับ กองกําลัง ญี่ปุน 

นับ เปนการ ตอสู เพื่อ ประเทศชาติ ครั้ง สําคัญ

ระบบ เศรษฐกิจ และ สังคม ของ ชาวจิง ใน ชวง ยุคกอน การ ปลดปลอย ชาวจิง ประกอบ อาชีพ การ ประมง 

นํา้ ตืน้ เปนหลกั รอง ลงมา ไดแก อาชพี เกษตรกร การ ทาํ นาเกลอื ใน ระบบ สงัคม ศกัดนิา การ ขดูรดี ประชาชน รนุแรง

มาก ชาวจงิ ตอง จาย คาเชา ทีด่นิ ทาํ กนิ และ เครือ่งมอื การ เกษตร และ การ ประมง ให เจาของ โดย หกั จาก ผล ผลติ สงูกวา 

70% ในขณะ เดยีวกนั ภาษ ีที ่ตอง สงให ชนชัน้ ศกัดนิา ก ็สงู ถงึ 70 – 80 % ผล ผลติ ที ่ได จงึ ไม เพยีงพอ ตอ การ จาย คาเชา 

และ ภาษี ที่ สําคัญ ไม เพียงพอ ตอ การ ดํารงชีพ การ จาง แรงงาน สวนใหญ จึง เปนไป ใน รูปแบบ ของ การ ชดใช หนี้สิน ที่ 

ไมมี ที่ สิ้นสุด ชาวจิง ใน ยุค นั้น ตก อยู ใน สภาวะ อดอยาก และ หิวโหย อยาง สาหัส

 กอน การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี สงัคม ของ ชาวจงิ เปน แบบ ม ีหวัหนา เผา เปน ผูมอีาํนาจ สงูสดุ ใน 

การ ควบคุม ดูแล ความ เปนอยู มี อํานาจ ตัดสิน ความ ขัดแยง ของ สมาชิก  ตลอดจน เปน ผูนํา ใน การ ประกอบ พิธีกรรม 

ชนกลุมนอยเผาจิง
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ตางๆ ของ ชมุชน ภายใต การ ปกครอง ของ หวัหนา เผา ม ีผูปกครอง ใน ระดบั รอง ลงมา ม ีหนาที ่ลงโทษ ผูกระทาํ ความ ผดิ 

และ ดูแล พื้น ที่ทํากิน ปา เขา ของ ชุมชน รอง ลงมา มี เลขา ของ ชุมชน ทําหนาที่ เกี่ยวกับ เอกสาร และ การ บันทึก ตางๆ 

เรือ่งราว ที ่สาํคญั จะ ตดัสนิ กนั โดย คณะกรรมการ ประจาํ ชมุชน โดย ม ีหวัหนา หมูบาน เปน ประธาน ใน ยคุ กวอ ห มนิ ตัง่

 ได อาศัย ระบบ การ ปกครอง ชุมชน ชาวจิง นี้ เปน เครื่องมือ ใน การ รวบรวม ชาวจิง เขามา อยู ใน อํานาจ การ ปกครอง

หลงั ยคุ ปลดปลอย ชาวจงิ ม ีอาํนาจ และ สทิธิ ์ใน การ ปกครอง ตน เอง ตาม นโยบาย ชน กลุม นอย ของ รฐับาล 

ภายใต ความ ชวยเหลือ และ สนับสนุน ของ รัฐบาล ชาวจิง ประกอบ อาชีพ ประมง ซึ่ง เปน อาชีพ หลัก ที่ ทํา มา แต ดั้งเดิม 

มี ปริมาณ ผล ผลิต เพิ่มขึ้น มา โดย ตลอด สรางฐานะ ความ เปน อยูที่ ดีขึ้น การ ประมง พัฒนาจาก เดิม ที่ เปนการ ประมง 

นํา้ ตืน้ เปลีย่น เปนการ ทาํ ประมง นํา้ ลกึ ขยาย อาณาบรเิวณ พืน้ที ่การ ประมง มากขึน้ เครือ่งมอื ประมง พฒันาจาก เดมิ 

ที ่ใช เครือ่งมอื แบบ พืน้บาน มา เปน อวนลาก ขนาดใหญ พฒันา รปูแบบ การ ประมง ที ่เดมิ จบั สัตวนํา้ ตาม ธรรมชาติ มา 

เปนการ เพาะเลีย้ง และ ประกอบ เปน ผลติภณัฑ อาหารแหง ใน ระดบั โรงงาน ขนาดใหญ สงออก จาํหนาย ทัว่ประเทศ 

หลงั การ ปลดปลอย เปนตนมา รฐับาล ม ีนโยบาย พฒันา เศรษฐกจิ บรเิวณ เหยยีนหาย  (沿海Yánhǎi)  ซึง่ เปนพืน้ ที่

อาศัย ของ ชาวจิง เปนพิเศษ สงผล ใหการ อาชีพ และ สภาพ ชีวิต ความ เปนอยู ของ ชาวจิง ดีขึ้น เปนลําดับ นําไปสู การ 

พัฒนาการ ศึกษา การ สาธารณสุข ที่ ดีขึ้น

.งาน ศิลป วัฒนธรรม ที่ หลากหลาย ของ ชาวจิง แสดงออก ถึงอัต ลักษณ ความ เปน ชน เผา ได อยาง ชัดเจน 

ศิลปะ การ รอง รํา ทําเพลง ก็ มี เอกลักษณ โดดเดน การ รองเพลง ของ ชาวจิง มี พิณ สาม สาย บรรเลง ประกอบ และ มี 

เครือ่ง ประกอบ จงัหวะ คอื กลอง และ เกราะ ม ีทาํนองเพลง มากมาย กวา 30 ทาํนอง เนือ้หา สาํคญั ของ เพลง ชาวจงิ 

ไดแก เพลง ชาวเขา เพลง รัก เพลง แตงงาน เพลง ชาวประมง เพลง รําพัน เพลงยาว เลา เรื่อง เพลง แรงงาน เพลง 

พื้นบาน เปนตน เนื้อเพลง บางอยาง ก็ได มาจาก เรื่องราว ทาง ประวัติ ศาตร รวมทั้ง กลอน โบราณ ของ จีน เชน กลอน 

ชื่อ《宋珍、陈菊花》Sònɡ zhēn、Chén júhuā “ไขมุก แหงซง เบญจมาศ แหง เฉิน” กลอน ชื่อ《斩龙

传》Zhǎnlónɡ Zhuàn “บันทึก จาน หลง” กลอน ชื่อ《琴仙》Qínxiān “เทพ แหง พิณ” เปนตน ทํานอง

เพลง และ เนื้อเพลง ของ ชาวจิง มี ที่ สืบทอด กัน มา แต โบราณ และ บาง ก็ แตงขึ้น ใหม เพลง สวนใหญ มี เนื้อหา สะทอน 

สภาพ ชีวิต ของ ชาวจิง ได อยาง ชัดเจน เชน มี เพลง เพลง หนึ่ง มี เนื้อรอง วา 
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   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.

   นํ้า สูง ตํ่า ไม ตํ่า สูง เกิน ทะเล ลม โบก เมฆา ไกล ไม เกิน ฟา

   ทะเล ไม สิ้นไร เรือหาปลา ถนน นา ไม โรยรา รอยเทา วัว

             

   ยังมี เพลง รัก เพลง หนึ่ง ของ ชาวจิง มี เนื้อรอง วา

   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

   พายเรือ ขามสมุทร สาย  พาย ขาด

   อีก กี่ พาย จึง วาด   ถึง ฝง

   ไมสั้น มิ อาจ พาดขาม ได  เลย เอย

   จดจอ จิต ขอ นองสง มือ   ชวย เอื้อม
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รูป 52

หนุมสาว ชาวจิง เลือกคู โดย วิธีการ รองเพลง โตตอบ เกี้ยว พา ราสี กัน ดังนั้น ชาวจิง จึง เชี่ยวชาญ การ 

รอง รํา ทําเพลง กัน ถวนหนา “อุปรากรจิง” เปนการ แสดง อัน สะทอน ถึง เอกลักษณ ของ ชาวจิง ที่ สืบทอด กัน มา 

แต โบราณ เครื่องดนตรี อยาง หนึ่ง ของ ชาวจิง ไดแก “พิณ สาย เดี่ยว” หรือ ที่ ภาษา เวียดนาม เรียกวา “ดาน บาว”  

(Dan bau)  เปน พณิ ที ่สบืทอด มา แต บรรพบรุษุ ถอืไดวา เปน เครือ่งดนตร ีที ่ม ีเอกลกัษณ โดดเดน เฉพาะตวั ของ ชาวจงิ 

การ ตั้ง บานเรือน ของ ชาวจิง เดิม ชาวจิง ใช ไม และ ไมไผ เปน โครงสราง หลัก แลว ใช โคลน โบก เปน ฝา บาน 

หลังคา มุง จาก แต ปจจุบัน ชาวจิง สรางบาน ดวยอิฐ และ มุงหลังคา ดวย กระเบื้อง ดินเผา 

การ แตงกาย ผูอาวโุส ชาวจงิ แตงกาย ดวย ชดุ พืน้เมอืง สวมเสือ้ แขน ยาว ลาํตวั ยาว คลมุ เขา ผา ขาง สงู ถงึ เอว

สวม กางเกง ขา กวาง และ ยาว สี เดียวกัน กับ เสื้อ หรือ สีดํา บางคน ยัง เคี้ยว หมาก ให ฟน ดํา เพราะ นิยม วา เปน สีฟน ที่ 

สวยงาม ชาย สวมเสื้อ แขน ยาว ลําตัว ยาว คลุม ถึง เขา คาด เข็มขัด ผา ที่ เอว แต ปจจุบัน ทั้ง ชาย หญิง ชาวจิง แตงกาย 

คลายคลึง กับ ชาว ฮั่น ทั่วไป 

เรือ่ง อาหารการกนิ ชาวจงิ กนิ ขาว เปน อาหาร หลกั นอกจากนี ้ยงั กนิ พชื ธรรมชาต ิจาํพวก มนั เผอืก และ 

ขาวโพด และ ดวย อาชีพ หลัก ของ ชาวจิง คือ การ ประมง ดังนั้น อาหาร เนื้อ สวนใหญ จะ เปน อาหารทะเล เนื้อปลา ปู 

กุง หอย ชาวจิง รู วิธีการ หมัก ปลา ทําเปน นํ้าปลา นอกจากนี้ หญิง ชาวจิง ชอบ เคี้ยว หมาก ให ฟน ดํา อีกดวย

เกี่ยวกับ ธรรมเนียม การ แตงงาน ในอดีต พอแม ของ ชาวจิง จะ เปน ผูจัดการ เรื่อง การ แตงงาน ของ ลูกชาย 

หญิง แต ปจจุบัน หนุมสาว มี อิสระ ใน การ เลือก คูครอง เอง ได ใน งาน เทศกาล หรือ การ ทํางาน ใน ชีวิต ประจําวัน 

หนุมสาว จะ รองเพลง โตตอบ กัน เกี้ยว พา ราสี กัน หาก ฝาย ชาย ตองตา หญิง คน ใด จะ ใช เทา เขี่ย ทราย และ สะบัด
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 ใส ฝาย หญิง หาก ผูหญิง มี ใจ ให ก็ จะ ใช เทา สะบัด ทราย ตอบ จากนั้น ใช ใบไม เขียน เพลง แลว ไหววาน แมสื่อ ให นําไป

 มอบให ฝาย ตรงขาม จากนัน้ ทัง้ สองฝาย จะ สง รองเทาไม ให กนั และ กนั หาก ขางซาย ขวา เขาคู กนั ก ็ถอืวา หนุมสาว คู นัน้ 

ม ีบพุเพสนันวิาส ฟา สงให มา เปน คู กนั จากนัน้ เขาสู พธิ ีสูขอ โดย ฝาย ชาย จะ เตรยีม ของขวญั และ หมอ เพลง ไป ที ่บาน 

ฝาย หญงิ รองเพลง โตตอบ เพือ่ ยนืยนั ความ แนใจ วา ทัง้ สองฝาย ตกลง แตงงาน กนั ใน พธิ ีแตงงาน ฝาย หญงิ จะ ปด บาน 

ให สนทิ มดิชดิ หนา บานสราง ซุม ประดบัประดา โคมไฟ หลาก ส ี3 ชัน้ ฝาย ขบวน เจาบาว จะ ผาน สาม ซุม แตละ ชัน้ ไป ได

จะ ตอง รองเพลง โตตอบ จนกวา ฝาย หญิง จะ พอใจ จึง จะ เปดประตู ตอนรับ งานเลี้ยง ตอนกลางคืน ฝาย หญิง จะ ไป 

ไหว ผูใหญ ที่ บาน ฝาย ชาย และ รอง รํา ทําเพลง กัน อยาง สนุกสนาน เพื่อ เฉลิมฉลอง ให กับ คูบาวสาว

เทศกาล ที ่ยิง่ใหญ ของ ชาวจงิ คอื “เทศกาล ขบัรอง”  (唱哈节 Chànɡ hā jié)  จดั ขึน้ ใน ชวง วนัที ่สบิ

เดือน หก ตาม ปฏิทิน ของ ชาวจิง เทศกาล นี้ หมอ เพลง จะ ผลัดกัน ขึ้น มา รองเพลง ผูคน รวม ฉลอง และ รองเพลง กัน 

ตลอด ชวงเวลา ติดตอกัน สาม วัน สาม คืน 

ชาวจิง นับถือ เทพเจา และ วิญญาณ ตางๆ โดยเฉพาะ เทพ เจาที่ เกี่ยวของ กับ นํ้า และ ทะเล เนื่องจาก ชีวิต 

ของ ชาวจิง ผูกพัน อยู กับ อาชีพ การ ประมง นั่นเอง 
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ชน กลุม นอย เผา จิง่ โพ อาศยัอยู บรเิวณ เขต ปกครอง ตน เอง เผาไต เผา จิง่ โพ เมอืง เตอ หง มณฑล ยนูนาน ใน 

บรเิวณ ที ่เปน หบุเขา เชน เขต ตาํบล ลู ซ ี(潞西Lùxī)  รุยลี ่(瑞丽Ruìlì)  หลง ชวน  (陇川Lǒnɡchuān)   อิง๋ เจยีง

 (盈江Yínɡjiānɡ)  และ ตําบลเห ลี ยงเหอ  (梁河Liánɡhé)  บาน เพี่ยน หมา (片马Piànmǎ)  กู ลั่ง (古浪

Gǔlànɡ)   กัง่ ฝาง (岗房Gǎnɡfánɡ)  ใน เขต ปกครอง ตน เองนู เจยีง (怒江Nùjiānɡ)  เผา ลีซ่ ู(傈僳族Lìsù Zú)

นอกจากนี้ ยังมี กระจัด กระจาย อยู บริเวณ เมือง หลิน ชาง (临沧Líncānɡ) เขต ปกครอง ตน เอง เกิ๋ง หมา (耿马

Gěnɡmǎ)  อาํเภอ ปกครอง ตน เอง เผาไต และ ตาํบล หลาน ชาง (澜沧Láncānɡ) ของ อาํเภอซอื เหมา  (思茅Sīmáo) 

จาก การ สาํรวจ จาํนวน ประชากร ครัง้ ที ่5 ของ จนี ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา จิง่ โพ ม ีจาํนวน ประชากร ทัง้สิน้ 132,143 

คน พดู ภาษาจงิ โพ จดั อยู ใน ตระกลู ภาษาจนี-ทเิบต สาขาธ ิเขต พมา แขนง ภาษา จิง่ โพ นอกจากนี ้บาง กลุม พดู ภาษา 

ไจวา  (Zaiwa language)  ที่ จัด อยู ใน สาขา ภาษา พมา มี ภาษาเขียน ที่ พัฒนาขึ้น ภายหลัง โดย ใช อักษร ลา ติน

จาก คํา บอกเลา ใน ตํานาน ประจํา เผา รวมทั้ง บันทึก ทาง ประวัติ ศาสตร ของ จีน ระบุ วา บรรพบุรุษ ของ 

ชาว จิง่ โพ อาศยัอยู ทาง ตอนใต ของ บรเิวณ ทีร่าบสงูคงั จัง้  (康藏高原Kānɡ Zànɡ ɡāoyuán)  ตอมา อพยพ ลงใต 

ไป ตั้ง ถิ่นฐาน ที่ บริเวณ ตะวันตก เฉียง เหนือ ของ มณฑล ยูนนาน (云南Yúnnán)  และ ทาง ตะวันตก ของ แมนํ้านู (怒

江Nù jiānɡ)  ซึ่ง บริเวณ ทั้งสอง นี้ ใน สมัย ฮั่น จัด อยู ใน การ ปกครอง ของ เมือง หยง ชาง (永昌Yǒnɡchānɡ)  ใน 

สมยั ถงั จดั อยู ใน การ ปกครอง ของ แควน นาน เจาของ ยนูนาน  (云南南诏Yúnnán Nánzhào)  ใน เขต การ ปกครอง 

ดงักลาว ม ีประชากร หลากหลาย ชน เผา รวมทัง้ ชาว จิง่ โพ ดวย รวม เรยีก บรเิวณ ดงักลาว วา “ สวนิจวน”  (寻传 Xún 

zhuàn)  ตอมา ใน สมยั หยวน สถาปนา มณฑล ยนูนาน ขึน้ บรเิวณ สวนิจวน จดั อยู ใน การ ปกครอง ของ มณฑล ยนูนาน 

จากนัน้ ชาว จิง่ โพ แบง การ ปกครอง ภายใน กอตัง้ หมูบาน ขึน้ สอง หมูบาน คอื  ฉาซาน (茶山Cháshān)  และ หลี ่ห มา

 (里麻Lǐmá)  เกดิ การ ปกครอง แบบ ชมุชน ชาวเขา ขึน้ ระบบ สงัคม แบง เปน ชนชัน้ สาม ระดบั ไดแก เจาหนา ทีท่าง การ

 ราษฎร และ ทาส 

 ตน ศตวรรษ ที่ 15 ราชวงศ ห มิง สง เจาหนาที่ เขามา จัดการ เกี่ยวกับ ระบบ ที่ดิน ใน บริเวณ นี้ และ กอตั้ง

 เจาเมือง ผูดูแล เมือง ฉาซาน  (茶山Cháshān)  และ หลี่ ห มา (里麻Lǐmá)  ผูดูแล บริเวณ ที่ อยูอาศัย รวมทั้ง 

สภาพ ชวีติ ของ ชาว จิง่ โพ คอื หวัหนา เมอืง เมอืง ฉาซาน แรกเริม่ เดมิท ีอยู ใน การ ดแูล ของ กองกาํลงั ทหาร จนิฉือ่ (金齿

Jīnchǐ)  จากนั้น โอน ไป อยู ใน การ ดูแล ของ กองกําลัง หยง ชาง  (永昌Yǒnɡchānɡ)  และ ตอมา ครั้ง สุดทาย โอน 

ไป อยู ใน การ ปกครอง ของ จงัหวดั เถงิ ชง  (腾冲Ténɡchōnɡ)  สวน เมอืง หลี ่ห มา สงักดั มณฑล ยนูนาน มา ตัง้แต อดตี 

ชนกลุมนอยเผาจิ่งโพ
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            ใน สมัย ราชวงศ ชิง ชาว จิ่ง โพ อยู ใน การ ปกครอง ของ อําเภอ จังหวัด มณฑล ตาม การ จัด แบง เขต 

การ ปกครอง ของ ราชสาํนกั ชงิ จน กระทัง่ถงึ ศตวรรษ ที ่16 ชาว จิง่ โพ ระลอก ใหญ อพยพ เขาไป ตัง้ ถิน่ฐาน ที ่เมอืง เตอ หง

 และ อยู มา จน ปจจุบัน

 ยคุกอน การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี ระบบ สงัคม ของ ชาว จิง่ โพ เริม่ม ีการ เปลีย่นแปลง จาก ระบบ 

คอม มูน ไป เปน แบบ ระบบ มี ชนชั้น เนื่องจาก ไดรับ อิทธิพล จาก ระบบ ศักดินา ของ ราชสํานัก จีน ที่ ใช จัดการ ดูแล

 ชน ชาวไต ประกอบ กับ การ ไดรับ อิสระ ใน การ ปกครอง ตน เอง แบบ “การ ปกครอง ชน ชาวเขา” หนวยราชการ ที่ 

ปกครอง ชน ชาวเขา ใน แตละ หนวย เดมิท ีม ีระบบ สงัคม เปน แบบ ระบบ คอม มนู หวัหนา หมูบาน เปนตวั แทนที ่ม ีอาํนาจ 

สูงสุด ใน การ ดูแล และ ปกครอง ใน สวน การ ปกครอง ของ ตน การ สืบทอด ตําแหนง เปน อํานาจ ของ หัวหนา หมูบาน 

ที่จะ ตอง สืบทอด ให กับ ผู ที่ อาวุโส นอยกวา เปน ผูรับ ตําแหนง ตอไป ตอมา ใน ยุค หลัง ระบบ การ ปกครอง ชน ชาวเขา

 ลมสลาย ไป โดย นํา การ ปกครอง แบบ ให ประชาชน ออกเสียง เลือก ผูนํา หมูบาน เขามา แทนที่ 

ระบบ ภูมิศาสตร ของ ถิ่น ที่อยู ชาว จิ่ง โพ จัด อยู ใน เขตรอน มี ความ สูง 1,500 – 2,000 เมตร จาก ระดับ นํ้า

ทะเล สภาพ ภมูอิากาศ อบอุน ทีด่นิ อดุมสมบรูณ ในอดตี การ ทาํมาหากนิ ของ ชาว จิง่ โพ เปนระบบ สงัคม แบบ คอม มนู

แต ดวย วิธีการ เกษตร แบบเกา ที่ ใช วิธีการ เผา นา และ ไมมี การ บํารุง ดิน ทํา ใหผล ผลิต ที่ ได มี ปริมาณ และ คุณภาพ 

ตํ่า มาก แต ใน ระยะ รอย ป มา นี้ ความรู ดาน การ เกษตร ของ ชาว จิ่ง โพ พัฒนาขึ้น ปริมาณ การ ผลิต สูงขึ้น ในขณะที่ 

ประชากร เพิม่ มากขึน้ เกดิ ภาวะ วางงาน ไมม ีทีด่นิ ทาํ กนิ เกดิ การ จาง แรงงาน การ เชา ที ่การ จาํนอง และ การ ซือ้ขาย

 ที่ดิน ขึ้น จาก จุด นี้ ระบบ การ ถือครอง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน เริ่ม กอตัว ขึ้น ใน สังคม ชาว จิ่ง โพ นําไปสู ระบบ ชนชั้น ในที่สุด 

ประชาชน ชาว จิ่ง โพ กวา 80 % เปน คน จน ไมมี ที่ดิน เปนของ ตัวเอง ไมมี เครื่องมือ การ เกษตร ไมมี สัตวเลี้ยง เพื่อ 

การ เกษตร อยาง วัว และ ควาย เปนของ ตน เอง ประกอบ กับ การ ซํ้าเติม ของ ระบบ จักรวรรดิ นิยม ที่ กดขี่ ทารุณ ทําให 

ชีวิต ความ เปนอยู ของ ชาว จิ่ง โพ ตก อยู ใน สภาวะ แรนแคน อยาง แสน สาหัส 

หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ดวย ผล ของ การ ดําเนินงาน ดาน นโยบาย ชน กลุม นอย ของ 

รัฐบาล ใน ป 1953 ได กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง ชาวไต และ ชาว จิ่ง โพ ขึ้น ที่ เมือง เตอ หง  (德宏傣族景颇族自

治州Déhónɡ Dǎi Zú Jǐnɡpō Zú zìzhìzhōu)  ชาว จิ่ง โพ มี สิทธิ ใน การ เปน สมาชิกสภา ราษฎร และ เขา 

รับราชการ ใน หนวยงาน ตางๆ ของ รัฐ รวมมือ กับ รัฐบาล ใน การ พัฒนา ชุมชน มี การ กอสราง โรงงาน นอย ใหญ ขึ้น 
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มากมาย เชน โรง กําเนิด ไฟฟา ระบบ ประปา เครื่อง สีขาว เครื่อง กลั่นนํ้ามัน ธรรมชาติ เครื่องบด แปง มี การ กอตั้ง 

สถานศกึษา สาธารณสขุ ชลประทาน ตลอดจน การ คมนาคม ทัง้ ใน ชมุชน ชาว จิง่ โพ และ เชือ่ม ตอ กบั ชมุชน ภายนอก 

ทําให ความ เปนอยู และ ฐานะ เศรษฐกิจ ของ ชาว จิ่ง โพ ดีขึ้น เปนลําดับ

ดาน ศิลป วัฒนธรรม จาก การ ดํารงชีวิต ดวย การ เกษตร มา ตั้งแต อดีต เปน ปจจัย สําคัญ ใน การ สรางสรรค 

ผล งาน ดาน ศลิป วฒันธรรม ประจาํ ทองถิน่ ในดาน วรรณกรรม ชาว จิง่ โพ ม ีวรรณกรรม มขุปาฐะ เกีย่วกบั การ สราง โลก 

ประวตั ิศาสตร ชน เผา และ นทิาน พืน้บาน มากมาย นอกจากนี ้ยงัม ีวรรณกรรม แบบ ขบัรอง ประกอบ ดนตร ีที ่ไพเราะ 

นาฟง แสดงออก ถงึ เอกลกัษณ เฉพาะตวั ได อยาง เดนชดั เครือ่งดนตร ีของ ชาว จิง่ โพ ม ีกลอง ไม แตร เขาววั ขลุย ขลุย 

ผิว พิณ เปา และ เครื่องดนตรี ที่ ไดรับ อิทธิพล มาจาก ชน เผา อื่น เชน โหมง ฉิ่ง ฉาบ พิณ สาม สาย เปนตน นอกจากนี้ 

การ เตนราํ ของ ชาว จิง่ โพ ก ็แสดงออก ถงึ ชวีติ ความ เปนอยู ได เปน อยาง ด ีเชน การ เตนระบาํ ที ่เกีย่วกบั การ ทาํการ เกษตร

การ บูชา เทพเจา การ ตอสู เปนตน การ เตนรํา ของ ชาว จิ่ง โพ ที่ นาสนใจ คือ การ เตนรํา เปน หมู จะ พบเห็น ได ใน งาน 

เทศกาล สําคัญ ชาว จิ่ง โพ นับ รอย นับ พัน จะ รวมตัวกัน รองเพลง เตนรํา ตามจังหวะ และ ทวงทํานอง พื้นเมือง เสียง ดัง

 กึกกอง ไป ทั่ว หวง หุบเขา งาน ดาน หัตถกรรม ของ ชาว จิ่ง โพ งดงาม โดดเดน ชาว จิ่ง โพ มี ฝมือ ใน การ วาดภาพ 

การ แกะ สลักไม แกะสลัก ไมไผ ตลอดจน งาน ปกผา และ เครื่อง ประดับ เงิน ก็ เปนงาน ฝมือ ที่ ชาว จิ่ง โพ เชี่ยวชาญ เปน

พิเศษ

ดาน ขนบ ธรรมเนยีม วฒันธรรม ชาว จิง่ โพ แตงงาน ม ีสามภีรรยา คน เดยีว แต ใน ชนบท หางไกล บาง ทองที ่

ผูชาย ยงั สามารถ ม ีภรรยา หลาย คน ได ใน แตละ ครอบครวั ม ีพอ เปน หวัหนา ครอบครวั หาก แตงงาน แลว ไมม ีลกูชาย 

สามารถ แตงงาน ครั้ง ที่สอง ได แต ภรรยา คน ที่สอง ไม เปลี่ยน นามสกุล ตาม สามี หาก ยัง ไมมี ลูกชาย เสียที สามารถ รับ 

เลีย้ง ลกูชาย เปน บตุร บญุธรรม ได บตุร บญุธรรม ม ีสทิธ ิใน มรดก และ ม ีภาระ การ เลีย้งด ูพอแม เหมอืน ลกู โดย สายเลอืด 

ทุกประการ หาก มี ลูก สอง คน ลูก คน เล็ก มี สิทธิ เหนือกวา ลูกคนโต แต ลูกผูหญิง ถูก จํากัด สถานภาพ ทั้ง ภายใน 

ครอบครวั และ สงัคม สงัคม ชาว จิง่ โพ ม ีวฒันธรรม การ แตงงาน ใน เครอืญาต ิคอื ลกูชาย ของ พีส่าว นองสาว พอ จะ ตอง 

แตงงาน กบั ลกูสาว ของ พีช่าย นองชาย แม แต ลกูชาย ของ พีช่าย นองชาย แม ไม สามารถ แตงงาน กบั ลกูสาว ของ พีส่าว 

นองสาว พอ ได เมือ่ ภรรยา เสยีชวีติ ฝาย ชาย จะ แตงงาน กบั พีส่าว หรอื นองสาว ของ ภรรยา นอกจากนี ้การ แตงงาน ยงัม ี

ขอกาํหนด เกีย่วกบั ระดบัชัน้ ทาง สงัคม ดวย เชน ชนชัน้ ขาราชการ จะ ตอง แตงงาน กบั ขาราชการ ราษฎร ก ็ตอง แตง กบั 

ชนชัน้ ราษฎร การ เลอืก คูครอง หนุมสาว ม ีอสิระ เลอืกคู ดวย ตน เอง แต การ จดัการ แตงงาน พอแม จะ เปน ผูจดัการ ให 
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แต โบราณ มา ชาว จิง่ โพ ม ีกฎหมาย ประจาํ เผา แต บท ลงโทษ สงูสดุ ไมม ีการ ประหาร ชวีติ ผูกระทาํ ความ ผดิ

 ฆา คน ตาย ตอง ชดใช คา ชวีติ ให กบั ญาต ิผูตาย การ ชดใช ใน การ กระทาํ ผดิ ตอ ทรพัยสนิ จะ ตอง ชดใช เปน สองเทา หรอื 

ถงึ สบิ เทา ของ มลูคา เดมิ คด ีที ่สบืสาว เอาเรือ่ง หรอื หา คน ผดิ ไมได จะ ใช วธิ ีทาง ความ เชือ่ โดย การ บนบาน เทพเจา การ 

สาปแชง หรอื การ สาบาน กฎหมาย ประจาํ เผา สญูสลาย ไป จาก การ เขามา ปกครอง ของ ระบบ ชน ชาวเขา ซึง่ หวัหนา เผา

 มี อํานาจ สูงสุด ใน การ ปกครอง 

พิธีศพ ของ ชาว จิ่ง โพ กระทํา โดย การ ฝง แต ศพ ที่ ถูก ฆา จะ ประกอบ พิธีศพ โดย การ เผา เด็ก และ คน พิการ 

ประกอบ พิธีศพ โดย การ ทิ้ง ไว ใน หุบเขา หางไกล ให แหง ไป เอง ตาม ธรรมชาติ

การ แตงกาย ของ ชาว จิ่ง โพ ชาย โพกศีรษะ ดวย ผา สีขาว หรือ ดํา สวมเสื้อ และ กางเกง สีขาว หรือ ดํา เมื่อ 

ออก นอกบาน จะ คลอง ดาบ และ สะพาย ยาม สวน หญิง สวมเสื้อ ลําตัว สั้น สีขาว หรือ ดํา สวม กระโปรง สีแดง ปก ลาย 

ดวย ขนแกะ คาด เข็มขัด และ สวมรองเทา ที่ทอ ดวย ขนสัตว นิยม สวม เครื่อง ประดับ จําพวก แหวน กําไล สรอยคอ 

ตางหู ที่ ทําจาก เงิน

อาหารการกนิ ของ ชาว จิง่ โพ อาหาร หลกั ของ ชาว จิง่ โพ คอื ขาว และ ม ีสวนนอย บาง กลุม ที ่บรโิภค ขาวโพด 

เปน อาหาร หลกั ใน สมยัโบราณ ใช ใบตอง หอ ขาว กนิ ขาว ดวยมอื ดืม่ นํา้แร ตาม ธรรมชาต ิและ รูจกั การ ทาํ เหลา ชาว จิง่ โพ

 มี พิธี ฆา หมู เพื่อ บูชา เทพเจา เนื้อ หมู จะ แบง ให คนใน ชุมชน เทาๆ กัน นอกจากนี้ ชาว จิ่ง โพ ยัง ชอบ เคี้ยว หมาก เมื่อ มี 

แขก มา เยือน หรือ พบปะ กัน การ ตอนรับ ดวย หมาก ถือ เปนการ ใหเกียรติ และ เคารพ ผูมาเยือน อยาง มาก

บานเรอืน ของ ชาว จิง่ โพ สรางดวย ไมไผ และ ไม เนือ้ แขง็ สราง เปน รปูทรง จัว่ และ ม ีบาง กลุม สรางบาน ดวย

อฐิ และ กระเบือ้ง ตวั บานสราง เปน สอง ชัน้ ชัน้บน เปนที ่อยูอาศยั ชัน้ลาง เปน คอก เลีย้ง สตัว ภายใน บาน กัน้ เปน สองสวน

สวนแรก ไว ตอนรบั ผูมาเยอืน ชัน้ ทีส่อง เปน ทีอ่าศยั ของ เจาของ บาน หาม ผูอืน่ เขา บาน ที ่สราง มาแลว ประมาณ 7 – 8 ป 

จะ รื้อ สรางใหม การ สรางบาน ผู คนใน หมูบาน จะ รวม ลงแรง กัน สรางบาน และ มี พิธี ขึ้น บาน ใหม อยาง เอิก เริก
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ชาว จิ่ง โพ นับถือ วิญญาณ ของ ทุก สรรพสิ่ง มี ความ เชื่อ และ ขอหาม มากมาย หมอผี นอกจาก จะ ทําหนาที่ 

เปน สือ่กลาง ระหวาง คน กบั วญิญาณ แลว ยงั สามารถ รกัษา คน ปวย ได ดวย นอกจากนี ้ยงัม ีหนาที ่จดบนัทกึ หรอื จดจาํ 

เรือ่งราว ตาํนาน นทิาน และ ประวตั ิศาสตร ของ ชน เผา พธิบีชูา แตละครัง้ ลวน เกีย่วของ กบั การ เกษตร เชน พธิ ีกนิ ขาว 

ใหม พิธีบูชา กอง ขาว พิธี เรียก ขวัญขาว แตละครั้ง จะ ตอง ฆา วัว เพื่อ บูชา เทศกาล ที่ ยิ่งใหญ คือ เทศกาล ชื่อ มู ห นาว

(目脑节Mùnǎo jié)  จัด ขึ้น ปละครั้ง เปน พิธี บูชาผี และ วิญญาณ ที่ ชาว จิ่ง โพ นับถือ ปจจุบัน มี ชาว จิ่ง โพ บางสวน 

นับถือ ศาสนาคริสต
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เค อรกสิ “Kirgiz” เปน ภาษา เท อรกคิ  (Turkic)  ที ่ชน กลุม นี ้ใช เรยีก ตน เอง ความ หมาย คอื “สาว สี ่สบิ นาง” 

จึง ก็ มี การ ตีความหมาย ไป หลายๆ อยาง บาง ก็ วา “สี่ สิบ เผา” บาง วา “ชาวเขา เลี้ยง สัตว เรรอน” บาง ก็ วา “สีแดง”

แต ที ่เปน ทีย่อมรบั ก ็คอื “สาว สี ่สบิ นาง” ชาว Kirgiz อาศยัอยู บรเิวณ เขต ปกครอง ตน เอง ชือ่ Qizilsu Qirghiz ใน มณฑล 

ซนิ เจยีง ม ีบางสวน กระจดั กระจาย อยู ตาม เมอืง อหีล ี (伊犁Yīlí)   ถาเฉงิ  (塔城Tǎchénɡ)  อา เคอซ ู(阿克苏

Ā kèsū)  นอกจากนี้ ยังมี ประปราย อยู ใน ตําบล ฟู- ยวี่ (富裕Fùyù)  ของ มณฑล เฮย หลง เจียง จาก การ สํารวจ 

จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา เค อรกิส มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 160,823 คน 

พดู ภาษา เท อรกคิ  (Turkic)  จดั อยู ใน ตระกลู ภาษา อลัไต สาขา เท อรกคิ (Turkic)  ม ีภาษาเขยีน ที ่พฒันา มาจาก อกัษร 

อาหรบั ชาว เค อรกสิ ใน ซนิ เจยีง ใต พดู ภาษา อยุกรู ชาว เค อรกสิ ใน ซนิ เจยีง เหนอื พดู ภาษา คาซคัสถาน (Kazakstan)  

สวน กลุม ที่อยู ใน มณฑล เฮย หลง เจียง พูด ภาษา มองโกล และ ภาษา ฮั่น 

เรื่องราว เกี่ยวกับ บรรพบุรุษ ของ ชาว เค อรกิส นั้น มี หลักฐาน ที่ เปน บันทึก ทาง ประวัติ ศาสตร ของ จีน ที่ ใช 

อักษร จีน จดบันทึก ไว โดย เรียกชื่อ ชน กลุม นี้ หลาย ชื่อ เชน เก อคุน  (鬲昆Gékūn)  เจียนคุน  (坚昆Jiānkūn)   

ชี่กู  (契骨Qìɡǔ)   เกอกู  (纥骨Gēɡǔ)  เสีย เจี๋ยซือ  (黠戛斯, 辖戛斯Xiájiásī)   จี๋ลี่จี๋ซือ  (吉利吉思

Jílìjísī)  ฉี เออ รจี๋ซือ  (乞儿吉思Qǐ’érjísī)  ปู หลู เทอ  (布鲁特Bùlǔtè)  เปนตน แต ปจจุบัน รูจัก กัน 

ทั่วไป ในชื่อ ชน เผา เค อรกิส  (柯尔克孜族Kē’ěr kèzī Zú，Khalkhus)  ตั้งแต ครั้ง อดีต เมื่อ 2000 ปกอน 

บรรพบรุษุ ของ ชาว เค อรกสิ ตัง้ ถิน่ฐาน อยู บรเิวณ ตอนเหนอื ของ ทีร่าบลุม ฝง แมนํา้เย หนซีาย  (叶尼塞河Yènísāi 

hé, Yenisei)  จากนั้น คอยๆ อพยพ ลง ไป ทาง ตะวันตก เฉียง ใต จนถึง หุบเขา เทียนซาน  (天山Tiānshān)  และ 

อาศัยอยู บริเวณ นั้น เปนเวลา นาน จน ผสม กลมกลืน ไป กับ ชน พื้น ถิ่น คือ ชาว เท อรจิค และ มองโกล

ชวงตน ราชวงศ ฮั่น เคย อยู ใน ปกครอง ของ ชนชาติซยง หนู  (匈奴Xiōnɡnú, Hsiung-Nu)  ตอมา ถูก 

ราชวงศ ฮั่น ตีแตก พาย ชน สวนหนึ่ง หลุดพน จาก การ ปกครอง ของ ชาติซยง หนู อพยพ ไป ทาง ทิศตะวันตก ตั้ง ถิ่นฐาน 

อยู บรเิวณ เขา เทยีนซาน มณฑล ซนิ เจยีง ใน ปจจบุนั ตอมา ใน สมยัสยุ และ สมยั ถงั ตก อยู ภายใต การ ปกครอง ของ ชาว

 เท อรจิค ใน ป ที่ 22 รัชสมัย ถังเจิ นก วาน  (ป 648)  หัวหนา เผา เสีย เจี๋ยซือ  (黠戛斯Xiájiásī)  ขอ เขามา 

สวามภิกัดิ ์ตอ ราชสาํนกั ถงั เนือ่งจาก ม ีกาํลงั พล จาํนวนนบั แสน รวมมอื กบั ราชสาํนกั ถงั ปราบ กบฏ กลุม เลก็ กลุม นอย

จากนั้น กอตั้ง ตน เปน ประเทศ เสีย เจี๋ยซือ ฮั่น  (黠戛斯汗Xiájiásīhàn)  ซึ่ง เปน ประเทศ ที่ มี สัมพันธ อัน ดี กับ 

ราชวงศ ถัง 

  ศตวรรษ ที่ 13 ชาว เค อรกิส ตก อยู ภายใต อํานาจ การ ปกครอง ของ ราชสํานัก หยวน และ กอตั้ง เมืองขึ้น 

บริเวณ แมนํ้าเย หนีซาย ชื่อ เมือง วานฮู  (万户府Wànhù fǔ)  เพื่อ การ กอ ราง สรางเมือง ราชสํานัก หยวน ได สง 

ชาง และ ชาวนา จาก ภายใน ประเทศ และ จาก เมอืง ทาง ทศิตะวนัตก เขาไป ยงั เขต เชยีน โจว  (谦州Qiānzhōu) ปจจบุนั 
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คอื เมอืง โบราณ แถบ ลุมนํา้อ ูหลู เคอมู (乌鲁克木河 Wūlǔkèmù hé)   ภาษาจนี เรยีกชือ่ เมอืง นี ้วา เออ อ ีหมา เคอ (

鄂依 玛 克 Èy ī m ǎ k è)    โดย ได พฒันาการ ผลติ เครือ่ง ปน ดนิเผา  การ หลอม โลหะ  การ ตอเรอื  และ งาน หตัถกรรม ขึน้ ใน 

ชุมชน ดังกลาว  สนับสนุน ให มี การ กอตั้ง กองกําลัง ทหาร  กองกําลัง ประชาชน  พัฒนาการ เกษตร โดย การ สนับสนุน 

สตัวเลีย้ง เพือ่ การ เกษตร  เครือ่งมอื การ เกษตร  เครือ่ง นุงหม  สราง ฉางขาว  สราง โรง เกลอื  พฒันาการ คมนาคม  ตลอด

จน สงเสรมิ ความ สมัพนัธ ดาน เศรษฐกจิ  วฒันธรรม ระหวาง ชน เผา  ทาํ ใหการ เกษตร ใน บรเิวณ จีล๋ีจ่ีซ๋อื   ( 吉 利 吉 思

 J íl ìj ís ī )    พฒันา รดุหนา ไป อยาง รวดเรว็  ใน เวลา เดยีว กนั ม ีชาว จีล๋ีจ่ีซ๋อื บางสวน ถกู อพยพ โยกยาย ไป อยู ใน บรเิวณ 

ตะวันออก เฉียง  เหนือ ของ ลุมนํ้า ซงฮวา   ( 松 花 江   S ō n ɡ h u ā   j i ā n ɡ )    ซานตง   ( 山 东 S h ā n d ō n ɡ )    และ บริเวณ 

เมืองหลวง ปกกิ่ง ใน ปจจุบัน  จาก นั้น คอยๆ   หลอม รวมเปน ชน ใน พื้น ที่ นั้นๆ   ไป ใน ที่สุด

 หลงัจาก ราชวงศ หยวน ลมสลาย  อาํนาจ จาก สวนกลาง ของ ราชสาํนกั ด ูแล ครอบคลมุ ไป ไม ถงึ บรเิวณ ภาค 

ตะวนัตก เฉยีง เหนอื ซึง่ เปน ที ่อยูอาศยั ของ ชาว เค อรกสิ  จงึ เกดิ ความ วุนวาย ใน ดนิ แดน ของ ชาว เค อรกสิ อยู ตลอด เวลา  

เปน เหตุ ให ประชาชน ใน บริเวณ ดังกลาว อพยพ เขาสู ที่ราบสูง พา มีร   ( 帕 米 尔 高 原 P àm ǐ ’ ě r   ɡ ā o y u án )    และ 

บริเวณ ปาลึก ของ หุบเขา เทียนซาน   ( 天 山   T i ā n s h ā n )    หลังจาก นั้น ชาว เค อรกิส ตอสู และ พยายาม ที่ จะ หลุดพน 

จาก การ ปกครอง ของ ชนชาติ  จุน การกุย ( 准 噶 尔 贵 族 Z h ǔ n ɡ á’ ě r ɡ u ì  Z ú)    สวนหนึ่ง ได อพยพ ยาย ถิ่นฐาน อีก 

ครั้งหนึ่ง ไป ยัง ตะวันออก กลาง และ ตั้ง ถิ่นฐาน อยู บริเวณ เมือง ทาสกาน ( 塔 什 干 T ǎ s h íɡ ā n )    เฟรกาน นา ( 费 尔 

干 纳 F èi ’ ě r   ɡ ā n n à)    และ เมอืง ใกลเคยีง  อกี สวนหนึง่ อพยพ กระจดั กระจาย ไป ตัง้ ถิน่ฐาน ใกล กบั บรเิวณ ทีร่าบสงู

ผ ูหมี ่ เขา ซ ิงตคูสู   ( 兴 都 库 什 山 X ìn ɡ d ū k ùs h í  s h ā n )    และ เขาคา ลาคนุ หลนุ   ( 喀 喇 昆 仑 山 K ā l ā k ū n l ún   

s h ā n )    จาก ชน เผา ที ่รวมตวั กนั เปน เอกภาพ  แตกลบั ตอง อพยพ กระจดั กระจาย ไป ใน หลาย พืน้ ที ่ นาน วนั เขา เกดิ การ

 หลอม รวม เขากับ ชน ใน พื้น ที่  ทํา ให จํานวน ประชากร ชาว เค อรกิ สลด จํานวน ลง อยาง มาก

     ดาน เศรษฐกิจ และ สังคม  กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน  ชาว เค อรกิส ดํารงชีวิต ดวย การ ทํา 

ปศสุตัว เรรอน  ยงัคง รกัษา ระบบ สงัคม แบบ การ ปกครอง ตน เอง ใน ชน เผา  หมูบาน ขนาด ใหญ ที ่สาํคญั ม ี ฉยง ปา กาสอื 

( 穷 巴 噶 什 Q i ón ɡ b ā ɡ ás h í)    เคอผูเชี่ยเคอ ( 克 普 恰 克 K èp ǔ q i à  k è)    ไน ห มาน   ( 奈 曼 N ài m àn )    เจียว อู ซี

( 交 务 西 J i ā o w ùx ī )    คูชวิ   ( 库 秋 K ùq i ū )    ฉ ีห ลีเ่คอ   ( 奇 里 克   Q íl ǐ k è)    ถ ีอ ีเทอ   ( 提 依 特 T íy ī t è)    เคอไซเคอ

 ( 刻 赛 克 K ès ài k è)    ปู คู   ( 布 库 B ùk ù)    ซาร ปา กาสือ   ( 萨 尔 巴 噶 什 S àě r b ā ɡ ás h í)    ภาย ใต หมูบาน

 มี ครอบครัว ให ญเรียกวา  อา อิ๋น เลอ   ( 阿 寅 勒   Ā   y ín l è)    ที่ ประกอบดวย คน ใน สาย ตระกูล เดียว กัน เปน 

องคประกอบ ยอย  ใน แตละ อา อิ๋น เลอ  มี ผูอาวุโส ที่สุด เปน หัวหนา  ดู แล รับผิดชอบ เกี่ยวกับ การ แบง เขต ทุงหญา

 เลี้ยง สัตว และ ตัดสิน ปญหา ขอ ขัด แยงภาย ใน สาย ตระกูล
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 ใน สมยั กวอ ห มนิ ตัง่ ม ีการ จดั แบงสวน การ ปกครอง เปน แบบ ตาํบล  อาํเภอ และ เขต  ระบบ สงัคม ของ ชน เผา

 เค อรกิส ที่ มี มา แตเดิม จึง ลมสลาย ไป  เพราะ รัฐบาล ไมยอมรับ หัวหนา หมูบาน ที่ แตละ ชน เผา เลือก ขึ้น มา เอง  แต ถึง

กระนัน้ การ ปกครอง แบบ เดมิ ยงัคงม ีอทิธพิล ตอ การ ปกครอง ภายใน ของ ชน เผา อยู อทิธพิล ของ การ ปกครอง พืน้บาน

 แบบ เดิม ปรากฏ ให เห็น อยาง ชัดเจน ใน เรื่อง ของ การ ยึดถือ การ มี ชน ชั้นใน สังคม ความ แตกตาง นี้ เอง สงผลตอ การ 

กดขี ่แรงงาน การ เกดิ ชองวาง ระหวาง คน รวย กบั คน จน คน เลีย้ง สตัว ไมม ีแมกระทัง่ สตัวเลีย้ง เปนของ ตน เอง ตอง ไป 

รับจาง ชนชั้น คน รวย เลี้ยง สัตว เจาของ ฝูงสัตว เปน ทั้ง เจาของ สัตว และ เจาของ ที่ดิน ชนชั้น ศักดินา ชั้นสูง ยัง ตอตาน 

ระบบ การ ปกครอง ของ รัฐบาล มี อํานาจ เหนือ รัฐ ผล ผลิต และ รายได ตก เปนของ ชนชั้น นายทุน แต คน จน ถูก กดขี่ 

แรงงาน อยาง หนัก ไม ไดรับ ผล กําไร หรือ รายได อยาง อื่น นอกจาก คาจาง เล็กนอย ที่ แทบ ไม พอ ตอ การ ดํารงชีวิต 

ใน ป 1949 มณฑล ซนิ เจยีง ไดรบั การ ปลดปลอย ชน เผา เค อรกสิ กาว เขาสู การ เปลีย่นแปลง และ การ ปฏวิตั ิ

ระบบ สังคม และ การ ปกครอง แบบใหม ใน ป 1954 รัฐบาล รวมมือ กับ ชน ชาว เค อรกิส กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง

 เผา เค อรกิส ขึ้น ที่ เมือง เคอจือ เลอซู  (克孜勒苏柯尔克孜自治州Kèzīlèsū Kē’ěrkèzī zìzhìzhōu)  

ได สําเร็จ ชาว เค อรกิส มี สิทธิ ใน การ ปกครอง ตน เอง และ สราง คุณ ประโยชน ใหญหลวง แก ประเทศชาติ โดย รัฐ ได 

ดําเนิน จัดการ ให ทุงหญาถา ห ลี่มู  (塔里木Tǎlǐmù)  ซึ่ง เปน ทุงหญา กวางใหญ ทาง ตอน ตะวันออก เฉียง ใต ของ 

เขต ปกครอง ตน เอง เผา เค อรกสิ เปน เขต ทุงหญา เลีย้ง สตัว ขนาดใหญ สวน บรเิวณ ภเูขา จดัให เปนที ่อยูอาศยั ทีร่าบลุม 

ตาม ภูเขา นอย ใหญ เปน ทุงหญา เลี้ยง สัตว ขนาดเล็ก ที่ อุดมสมบูรณ ชาวบาน สามารถ ทํามาหากิน เลี้ยง ตัวเอง และ 

ดํารงชีวิต อยู มา หลาย ชั่วอายุคน สัตวเลี้ยง ที่ ชาว เค อรกิส เลี้ยง ไดแก แกะ มา อูฐ วัว จามรี เปนตน นอกจาก การ 

เลีย้ง สตัว แลว ชาว เค อรกสิ ยงั ประกอบ อาชพี ทาง การ เกษตร อยาง อืน่ ดวย เชน ปลกูพชื จาํพวก แตง และ ผล ไม ตางๆ 

เพื่อ บริโภค ใน ครัวเรือน

ชวง กอน ปฏวิตั ิวฒันธรรม ชวีติ ความ เปนอยู และ สภาพ เศรษฐกจิ ของ ชาว เค อรกสิ เรยีก ได วา อยู ใน สภาวะ 

ลมละลาย ผล ผลติ การ เกษตร ขาดแคลน ผล ผลติ จาก การ เลีย้ง สตัว ไมม ีที ่จาํหนาย ไมม ีอตุสาหกรรม และ การ คาขาย

 ใดๆ หลงั การ ปฏวิตั ิวฒันธรรม ดวย ความ สนบัสนนุ และ ชวยเหลอื ของ รฐับาล ประกอบ กบั ความ รวมมอื ของ ชาว เค 

อรกสิ รวมมอืกนั พฒันา ทาํให ระบบ เศรษฐกจิ สงัคม และ วฒันธรรม ของ ชาว เค อรกสิ พฒันา ดขีึน้ เรือ่ย มา จน ปจจบุนั 

ชาว เค อรกสิ สราง กจิการ และ โรงงาน นอย ใหญ ขึน้ มากมาย เชน โรงงาน ถลงุ เหลก็ กาซ ธรรมชาต ิเหมอืงแร โรง กาํเนดิ 

ไฟฟา โรงงาน ถานหิน โรงเลื่อย ไม เคมีภัณฑ เครื่อง จักรกล การ เกษตร โรงงาน ประกอบ อาหาร สําเร็จรูป สวน 

อาชพี เลีย้ง สตัว ที ่ม ีมา แต ดัง้เดมิ ไดรบั การ พฒันา ทาง ดาน ความรู เทคนคิ วธิกีาร เลีย้ง สตัว จน พฒันา ไป สู การ ทาํการ 

เกษตร แบบ ผสม ผสาน ผล ผลติ ที ่ได ม ีปรมิาณมาก เพยีงพอ ใน การ สงออก จาํหนาย รฐับาล สนบัสนนุ การ สราง เสนทาง 

คมนาคม เพือ่ การ ขนสง สนิคาออก สู ภายนอก สวน ภายใน ชมุชน การ พฒันา ในดาน การ ศกึษา วฒันธรรม สาธารณสขุ 

และ ระบบ การ เงนิได พฒันา ไป อยาง รวดเรว็ พืน้ที ่ที ่เดมิ เคย เปนที ่รกราง วางเปลา ไดรบั การ พฒันา จน เปน เมอืง ใหม ที ่
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ม ีความ สาํคญั ทาง เศรษฐกจิ เชน อา ถสูอื  (阿图什 Ā túshí)  อา เหอฉ ี (阿合奇Ā héqí)   อเูชีย่  (乌恰Wūqià)

อา เคอถาว  (阿克陶Ā kètáo)  เปนตน

ดาน ศลิป วฒันธรรม ดวย ชวีติ ที ่ผกูพนั กบั การ เลีย้ง สตัว ใน ทุงหญา กวางใหญ ชาว เค อรกสิ จงึ ม ีนสิยั ราเรงิ 

เบิกบาน มี วัฒนธรรม ที่ งดงาม และ หลากหลาย มี เอกลักษณ เฉพาะตัว ที่ โดดเดน ไดแก เพลง พื้นเมือง กลอน เพลง

และ ดนตร ีกลอน ที ่ไดรบั ความ นยิม และ ม ีชือ่เสยีง เปนที ่รูจกั กนั ทัว่ไป คอื กลอน ชือ่ หมา นาซอื 《玛纳斯》Mǎnàsī

เปน กลอน บันทึก ประวัติ ศาสตร ที่ กลาว ถึง วีรบุรุษ ที่ มุงมั่น ตอสู เพื่อ ปกปอง ชน เผา เค อรกิส จาก การ รุกราน ของ คน 

เผา อืน่ ดวย ความ กลาหาญ และ ชาญฉลาด นอกจากนี ้ชาว เค อรกสิ ทกุคน ชอบ การ รอง เลน เตนราํ ม ีนกั ประพนัธ เพลง 

ที ่ม ีชือ่เสยีง ของ ชาว เค อรกสิ ที ่เปนที ่รูจกั ทัว่ไป เชน อา เขิน่  (阿肯Ā kěn )  อรี ช ี (伊尔奇Yī’ěrqí)  หมา นา ซอืฉี

(玛纳斯奇Mǎnàsīqí)  เปนตน เครือ่งดนตร ีประจาํ เผา ม ีพณิ เปา สาม สาย แตร ซอ พณิ เหลก็ แตร เขา ววั เปนตน 

นอกจากนี ้ยงัม ีการละเลน พืน้บาน ที ่สือ่ ให เหน็ ถงึ ความ เกีย่วของ กบั วถิ ีชวีติ ที ่ม ีมา แต อดตี เชน การ แขงมา คลอง แกะ 

การ เลน มวยปลํ้า ชักคะ เยอ โลชิงชา การ เลน ซอนหา เปนตน 

งาน ฝมือ ของ ชาว เค อรกิส ก็ มี เอกลักษณ โดดเดน ที่ สําคัญ และ มี ชื่อเสียง มาก ที่สุด คือ การ ปกผา และ 

การทอ พรม ผา ที่ ใช ใน การ แตงกาย หรือ ใช ใน ชีวิต ประจําวัน หญิง ชาว เค อรกิส จะ ปกลวดลาย สวยงาม ลวดลาย ที่ 

นิยม ไดแก ดอกไม นก และ ลวดลาย ประดิษฐ ตางๆ สีสัน สวย สด งดงาม พรม ที่ ปก โดย ชาว เค อรกิส มี ลวดลาย และ 

สีสัน สะดุดตา นอกจาก ใช ปูพื้น แลว ยัง ใช แขวน ผนัง ตกแตง ได เปน อยาง ดี สี ที่ ชาว เค อรกิส ชอบ ใช ใน การ ผลิต งาน 

หัตถกรรม ฝมือ ไดแก สีขาว แดง และ นํ้าเงิน เปน สี หลัก โดยเฉพาะ สีแดง เปน สี ที่ ชาว เค อรกิส โปรดปราน มาก ที่สุด

ดาน ขนบ ธรรมเนยีม ประเพณ ีชาว เค อรกสิ สวนใหญ ยดึถอื การ แตงงาน แบบ สามภีรรยา เดยีว แต ชนชัน้ 

คน รวย สามารถ ม ีภรรยา หลาย คน ได ผูชาย ม ีสทิธ ิเหนอื ผูหญงิ ผูอาวโุส ไดรบั ความ เคารพ และ เชือ่ฟง ใน สมยัโบราณ 

มี วิธีการ แตงงาน แบบ การ ซื้อขาย ผูหญิง มา เปน ภรรยา การ แตงงาน พอแม เปน ฝายจัดการ ให การ หมั้นหมาย มี สาม 

ลักษณะ คือ การ หมั้นหมาย ตั้งแต ตั้งครรภ การ หมั้นหมาย ตั้งแต ยังเด็ก และ การ หมั้นหมาย เมื่อ โต เปน หนุมสาว 

สินสอด ของ หมั้น อยาง ตํ่า ตอง มี สัตวเลี้ยง 1 ชุด  (1 ชุด เทากับ 9 ตัว)  ไม แตงงาน ระหวาง ญาติ สายเลือด เดียวกัน 

แต มี การ แตงงาน ระหวาง ญาติ รวม สาย ตระกูล เชน ลุง  (พี่ชาย พอ)  กับ ปา  (พี่สาว แม)  หรือ อา  (นองชาย พอ)  

กับ นา  (นองสาว แม)  เปนตน และ สามารถ แตงงาน กับ คนนอก เผา ได 

ชาว เค อรกิส ยึดถือ การ เคารพ ซึ่ง กัน และ กัน เมื่อ พบ เจอกัน ใช มือ ทั้งสอง ขาง ประสาน ที่ ระดั บอก 

แลว คอมตวั ลง เปนการ แสดง ความ เคารพ ตอกนั ไมวา จะ เปน คน รูจกั มกัคุน หรอื กบั คน แปลกหนา ลวน แสดง ความ 

เคารพ ดวย วิธี เชนนี้ 
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ชาว เค อรกสิ ม ีขอกาํหนด และ ยดึถอื หลายอยาง ที ่สาํคญั คอื การ ไม กนิ เนือ้ หม ูเนือ้ ลา และ เนือ้ สนุขั รวมทัง้

 สตัวเลีย้ง ที ่เสยีชวีติ เอง และ ไม กนิ เลอืด สตัว ทกุชนดิ หาม การ ปสสาวะ อจุจาระ ใกล บรเิวณ ชายคา บานเรอืน ใน ระหวาง 

พดูคยุ หาม สัง่นํา้มกู หาม ขีม่า ดวย ความเรว็ มา หยดุ ลง หนาบาน เพราะ เชือ่ วา จะ เปน การนาํ ขาวราย มา บอก หาม พดู

โกหก หาม ดาทอ หาม พูดคําหยาบ และ สาปแชง ผูอื่น กอน กิน ขาวตอง ลางมือ ใหสะอาด หลัง กิน ขาว นํ้า ที่ ติด อยูที่ 

มือ หาม สะบัด ตอง ใช ผา เช็ด ให แหง เมื่อ ไป เปน แขก ที่ บาน ชาว เค อรกิส การ กินอาหาร ตอง เหลือ ติด จาน ไว เล็กนอย

หาม กิน จน เกลี้ยง เพื่อ แสดงวา เจาของ บาน ตอนรับ อยาง เหลือ กิน เหลือใช ขณะ ที่ แขก ที่มา เยือน กําลังกิน ขาว 

หาม มิ ให คน อื่น เขามา ใน บาน หรือ มองดู เมื่อ แขก จะ จากไป จะ ตอง เดิน หันหลัง ออกจาก บาน 

พิธีศพ ของ ชาว เค อรกิส กระทํา โดย การ ใช ผา ขาว พัน รอบ ศพ แลว นําไป ฝง โดย กําหนด ให เพศชาย

 เปน ผูสง ศพ

การ แตงกาย ของ ชาว เค อรกสิ ชาย สวมหมวก ที ่ทาํ ดวย หนงั สตัว หรอื ผา สกัหลาด หมวก ม ีลกัษณะ ทรง สงู 

คลุม ศีรษะ สอง ขาง ยาว ลงมา ปด หู สวม เสื้อคลุม ยาว ไมมี ปก แลว สวม เสื้อกลาม ทับ ดานนอก สะพาย กระเปา ยาม 

และ คลอง มดี ฤดรูอน สวมเสือ้ คอตัง้ ลาํตวั ยาว คลมุ ทัง้ตวั ฤดหูนาว สวม กางเกง ขา กวาง อกี ชัน้หนึง่ สตร ีสวม ชดุ เสือ้ 

กระโปรง ยาว สวม เสื้อกั๊ก สีดํา บาง ทองที่ สวมเสื้อ คอตั้ง คลุม ดานนอก และ สวม เครื่อง ประดับ ทั่วไป 

เรื่อง อาหารการกิน ชาว เค อรกิส บริโภค เนื้อ และ นม ที่ ได จาก วัว แกะ มา และ อูฐ เปน อาหาร หลัก รวมถึง 

อาหาร ที่ ทําจาก แปง ชอบ ดื่ม ชา ที่ ได มาจาก พืช ตระกูล เห็ด ชนิด หนึ่ง บานเรือน ของ ชาว เค อรกิส สรางดวย ไม และ 

หญา ฤดูรอน อาศัยอยู ใน บาน ที่ เปน กระโจม ฤดูหนาว จะ ยาย ไป สรางบาน เปน รูปทรง สี่เหลี่ยม พัก หลบ หนาว อยู ใน 

บริเวณ หุบเขา

ความ เชือ่ และ เทศกาล สาํคญั ชาว เค อรกสิ แตเดมิ บชูาโท เทม ที ่สาํคญั คอื เสอืดาว หมิะ และ ววั นอกจาก

นี้ ยัง นับถือ เทพธิดา “อู ห มาย”  (乌买女神Wūmǎi nǚshén)  บูชา บรรพบุรุษ และ เทพเจา ธรรมชาติ เชน เทพ 

พระอาทิตย และ มี ความ เชื่อ วา พระจันทร เปน ดาว แหง ความ อัปมงคล จนถึง สมัย ราชวงศ ชิง จึง เริ่ม นับถือ ศาสนา

อิสลาม นิกายสุ ห นี่ สวน ชาว เค อรกิส ทาง ตอนใต นับ ถือศาสนา ซา ห มาน  (萨满教Sàmǎn jiào)  และ มี บางสวน

 นับถือ ศาสนาพุทธ อยาง ชาว ทิเบต 

เทศกาล สําคัญ มี เทศกาล ออก ศีล  (เทศกาล Eid ul Fitr หรือ Id UL Fiter)  เทศกาลกุร ปง  (古尔

邦节Gǔ’ěrbānɡ jié)  เทศกาล นั่ว หลูจือ  (诺鲁孜节Nuòlǔzī jié)  ชาย หญิง สวมเสื้อผา ชุด ใหม ใน งาน 

เทศกาล สําคัญ ตอนรับแขก ผูมาเยือน ดวย เหลา และ นํ้าชา 
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ชาว เผา ลาหู อาศัยอยู บริเวณ ภูเขา ดาน ตะวันตก เฉียง ใต ของ มณฑล ยูนนาน เรียก ตัวเอง วา “ลาหู” 

แต บคุคล ภายนอก เรยีก ชน เผา นี ้ตางกนั ไป หลากหลาย ชือ่ เชน ห ลัว่ เฮย (倮黑Luǒhēi)   เกอชวั  (哥搓Gēcuō)   

เหมี่ยน (缅Miǎn)   มูเสอ  (目舍Mùshě)  ขู ชง (苦聪Kǔcōnɡ)  เปนตน อาศัยอยู แถบ ลุมนํ้า หลาน ชาง (澜

沧Láncānɡ)  บริเวณ เมืองซือ เหมา  (思茅Sīmáo)  และ หลิน ชาง (临沧Líncānɡ)  ใน บริเวณ ที่ เปน รอยตอ 

ของ เมือง ตางๆ ไดแก เขต ปกครอง ตน เอง สิบสอง ปนนา เขต ปกครอง ตน เอง เผา ฮานี (哈尼族Hāní Zú)  เผา อี๋  

(彝族Yí Zú)  และ ที่ เมือง ยวี่ ซี (玉溪Yùxī)  ก็ มี ชน เผา ลาหู อาศัยอยู แต ชาว ลาหู ประมาณ 80% รวมตัวกัน 

อาศัย อยูที่ ตะวันตก ของ แมนํ้า หลาน ชาง จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย 

เผา ลาหู มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 453,705 คน พูด ภาษา ลาหู จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต สาขา ทิเบต-พมา 

แขนง ภาษา อี๋ ชาว ลาหู อาศัยอยู รวมกับ ชาว ฮั่น และ ชาวไต มา เปนเวลา ชานาน สวนมาก สามารถ พูด ภาษาไต และ 

ภาษา ฮั่น ได ในอดีต ชาว ลาหู เคย ใช อักษร ที่ ประดิษฐ ขึ้น จาก ภาษา ลา ติน โดย หมอสอนศาสนา ชาว ตะวันตก กระทั่ง 

ป ค.ศ. 1957 ได พัฒนาขึ้น ใช อยาง เปนทางการ 

ชาว ลาหู สบืเชือ้สาย มาจาก ชนชาต ิเชยีง  (羌人Qiānɡ rén)  ซึง่ เปน ชน เผา โบราณ ที ่ดาํรงชวีติ อยู ใน บรเิวณ

กาน ซู และ ที่ราบสูง ทิเบต มา แต ครั้ง บรรพกาล หลักฐาน ทาง ประวัติ ศาสตร ระบุ วา ในอดีต เคย มี ชาว เชียง กลุม หนึ่ง

 อพยพ ลงใต เขาไป ตัง้ ถิน่ฐาน อยู ใน บรเิวณ ที ่เปน มณฑล ยนูนาน ใน ปจจบุนั โดย ตัง้ ถิน่ฐาน อยูที ่บรเิวณ ตอนใต ของ ฝง 

แมนํา้ จนิซา  (金沙江Jīnshā jiānɡ)  ใน สมยัฉนิ และ ฮัน่ ดาํรงชวีติ อยู ใน บรเิวณ ที ่พดู ภาษา แขนง ภาษา อี ๋ (彝语支

Yí yǔzhī)  จงึ ถกู เรยีกวา ชาว อี ๋คนุหมงิ  (昆明夷Kūnmínɡ Yí)  ชน ชาว อี ๋นี ้ถอืวา เปน บรรพบรุษุ ชาว ลาหู รุน แรก 

ที ่ดาํรงชวีติ ใน บรเิวณ ยนูนาน นบัตัง้แต สมยั ถงั เปนตนมา ชาว ลาหู ทีต่ัง้ ถิน่ฐาน รมิฝง แมนํา้ จนิซา ได อพยพ เปน สอง สาย

สาย หนึ่ง ไป ทาง ตะวันออก เฉียง ใต และ อีก สาย หนึ่ง ไป ทาง ตะวันตก เฉียง ใต กลุม ที่ อพยพ ไป ทาง ตะวันออก เฉียง ใต

 เดิน ทางผาน ดาน ตะวันตก ของ เขา อาย เหลา  (哀牢山 Āiláoshān)  และ ตะวันออก ของ เขาอู เลี่ยง  (无量山 

Wúliànɡ shān)  โดย ได ตัง้ ถิน่ฐาน อยู บรเิวณ ทศิตะวนัออก ของ แมนํา้ หลาน ชาง  (澜沧江Láncānɡ jiānɡ)  กลุม นี ้

เรยีกวา “ลาหู ซ”ี  (拉祜西 Lāhù xī มคีวามหมาย วา ลาหู ตะวนัตก)  สวน กลุม ที ่อพยพ ไป ทาง ตะวนัตก เฉยีง ใต เดนิ ทาง

ผาน เขา เวยซาน (巍山Wēi shān)  ขาม แมนํ้า หลาน ชาง ไป อีก ฝง หนึ่ง ซึ่ง คือ เมือง หลิน ชาง  (临沧Lín cānɡ)

ใน ปจจบุนั โดย ตัง้ ถิน่ฐาน อยู บรเิวณ ตะวนัตก ของ แมนํา้ หลาน ชาง แหงนัน้ มา จน ปจจบุนั ชาว ลาหู กลุม นี ้ม ีชือ่วา ลาฮู นา

(拉祜纳Lāhù nà)  ชาว อี๋ ที่ มี ความ ผูก พันทาง เชื้อชาติ ที่ ใกล ชิดกับ ชาว ลาหู เรียก ชาว ลาหู นา วา ตา ห ลั่ว เฮย

(大倮黑Dà Luǒhēi “ห ลั่ว เฮย ใหญ”)  และ เรียก ชาว ลาหู ซี วา เสี่ยว ห ลั่ว เฮย  (小倮黑Xiǎo Luǒhēi 

“ห ลั่ว เฮย เล็ก”)  เรียก หมูบาน ลาหู วา “ห ลั่ว เฮย เจีย”  (倮黑加Luǒhēi jiā)   จนถึงสมัย หยวน และ สมัย ห มิง 

ถูก ปกครอง โดย ชน เผาไต จน ปลาย สมัย ราชวงศ ชิง มี การ แบง เขต การ ปกครอง เปน ตําบล และ อําเภอ ขึ้น ใน บริเวณ 

ที่ อยูอาศัย ของ ชาว ลาหู 
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ใน ชวง กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ระบบ เศรษฐกิจ สังคม ของ ชาว ลาหู ไมมี ความ แนนอน 

นบัตัง้แต ศตวรรษ ที ่19 ถงึ ศตวรรษ ที ่20 ระบบ เศรษฐกจิ สงัคม ใน บรเิวณ เมอืง หลนิ ชาง (临沧Líncānɡ)  ซอื เหมา 

(思茅Sīmáo)  หยวน เจียง (元江Yuánjiānɡ)  และ โม เจียง (墨江Mòjiānɡ)  ยังคงเปน แบบ สังคม ศักดินา 

ม ีการ ถอืครอง กรรมสทิธิ ์ทีด่นิ รวมไปถงึ บรเิวณ ตะวนัออก เฉยีง เหนอื ของ เมอืง หลาน ชาง (澜沧东北部Láncānɡ 

dōnɡběibù)  ซ วง เจียง  (双江Shuānɡjiānɡ)  จิ่งตง (景东Jǐnɡdōnɡ)   เจิ้น หยวน (镇源Zhènyuán)  

 จิง๋กู  (景谷Jǐnɡɡǔ)  ก ็ม ีระบบ เศรษฐกจิ สงัคม อยาง เดยีวกนั ปรมิาณ การ ผลติ ตกตํา่ และ ลาหลงั มาก การ รวบรวม 

ทีด่นิ ม ีความ กระจดั กระจาย มาก เกดิ การ กดขี ่แรงงาน และ เอารดั เอาเปรยีบ จาก ชนชัน้ ศกัดนิา ชาว ลาหู ที ่อาศยัอยู ใน 

บริเวณ ดังกลาว มี จํานวน กวา ครึ่ง ของ จํานวน ประชากร ชน เผา ทั้งหมด เครื่องมือ การ เกษตร คลายคลึง กับ ของ 

ชาว ฮัน่ แต วธิกีาร ทาํการ เกษตร ลาหลงั จงึ ไดผล ผลติ ไม สงูมาก นกั งาน ดาน หตัถกรรม ไดแก งาน ต ีเหลก็ ทอผา ปกผา 

จกัสาน สวนใหญ ผลติ เพือ่ ใช ใน ครวัเรอืน เทานัน้ ชาว ลาหู ทีอ่ยู ใน การ ปกครอง แบบ ระบบ ศกัดนิา ของ ชน เผาไต ม ีชวีติ 

ลาํบาก ยากเขญ็ มาก ชาว ลาหู ที ่เมอืง เกิง๋ หมา  (耿马Gěnɡmǎ)  เปน ทาส ของ คน เผาไต ชาว ลาหู ที ่อาศยัอยู ทาง ตะวนัตก

 เฉียง ใต ของ เมือง หลาน ชาง (澜沧Láncānɡ)   เมิ่ง เหลียน (孟连Mènɡlián)  และ สิบสอง ปนนา เปน ชาวนา ที่

อยู ใน การ ครอบครอง ของ ชาวไต มี หนาที่ ตอง สงสวย ให ชาวไต ชนชั้น คน รวย กับ คน จน ภายใน ชุมชน ชาว ลาหู เอง ก็ 

ม ีความ สมัพนัธกนั แบบ นาย กบั ทาส เชน เดยีวกนั แต ก ็ม ีชมุชน ลาหู บาง กลุม ที ่ม ีระบบ สงัคม แบบ คอม มนู ที ่ประกอบ

ดวย ครอบครัว ขนาดใหญ ผล ผลิต ที่ ได เขาสู สวนกลาง ชน ชาว ลาหู ใน บริเวณ ดังกลาว นี้ มี สภาพ ชีวิต แรนแคน มาก 

ปริมาณ การ ผลิต ก็ได นอย เครื่องมือ ที่ ทําจาก เหล็ก ก็ มี ราคาแพง เหลือกําลัง ที่ ชาว ลาหู จะ ซื้อ หาได การ ทํามาหากิน 

จึง หยุดอยู เพียง การ ใช มีดพรา จอบ เสียม หรือ เครื่องมือ ที่ เคย ใช มา แตกอน ในขณะที่ ชุมชน รอบขาง พัฒนา ไป มาก 

ผล ผลิต ที่ ได จึง ไมมีทาง แขงขัน ก็ ชุมชน อื่นๆ ได เลย ชาว ลาหู จึง ประกอบ อาชีพ เสริม อยาง อื่น เชน การ ลา สัตวปา 

ปลูก ผัก เลี้ยง ผึ้ง ซึ่ง สามารถ ทํา รายได เสริม ให กับ ชาว ลาหู พอ ประทัง ชีวิต ได ในขณะที่ เศรษฐกิจ ของ ชุมชน ลาหู ที่ 

ตําบลจิน ผิง ถดถอย อยาง รุนแรง ชาวบาน ลาหู ใน บริเวณ นี้ ยัง ใช วิธีการ ทําการ เกษตร แบบ โบราณ และ ทําไร เลื่อน 

ลอยอยู ที่ พักอาศัย ยังคงเปน เพิง เล็กๆ ยัง ไมรูจัก การ ทอผา ยัง ใช ใบไม หรือ หนัง สัตว ปกคลุม รางกาย ใน ศตวรรษ ที่ 

19 ยัง ใช ภาษาใบ ใน การ แลกเปลี่ยน สินคา กับ ชน ภายนอก อยู 

หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ชาว ลาหู ไดรับ ชีวิต ใหม มี การ กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง ชาว

 ลาหู หลาย แหง ไดแก 

ป 1953 รัฐบาล กอตั้ง อําเภอ ปกครอง ตน เอง ชาว ลาหู ขึ้น ที่ เมือง หลาน ชาง  (澜沧拉祜族自治县

Láncānɡ Lāhù Zú zìzhìxiàn)  
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ใน ป 1954 กอตั้ง อําเภอ ปกครอง ตน เอง ชาวไต ชาววา ชาว ลาหู ขึ้น ที่ อําเภอ เมิ่ง เหลียน  (孟连傣族拉

祜族佤族自治县Mènɡlián Dǎi Zú Lāhù Zú Wǎ Zú zìzhì xiàn)  

นับแต นั้น มา ชาว ลาหู ก็ มี ชีวิต และ สิทธิ เสรีภาพ เทาเทียม กัน กับ ชน กลุม อื่น และ ที่ สําคัญ มี สิทธิ ที่ ใน การ 

ปกครอง ตน เอง ใน ป 1952 – 1956 รัฐบาล มี นโยบาย ปฏิรูป ที่ดิน ทํา กินใน ชุมชน ชาว ลาหู ดวย นโยบาย การ เพิ่ม 

ปรมิาณ การ ผลติ การ บกุเบกิ ทีด่นิ ทาํ กนิ ใหม การ สนบัสนนุ ชวยเหลอื ดาน ตางๆ และ ความ รวมมอื อนั ด ีของ ชาว ลาหู

รัฐบาล ดําเนิน นโยบาย การ ปกครอง แบบ สังคมนิยม ได สําเร็จ ใน ป 1958 

จาก การ กอ ราง สรางเมือง เปนเวลา กวา 40 ป กิจการ ดาน ตางๆ ใน ชุมชน ลาหู มี การ เปลี่ยนแปลง พัฒนา

 ไป ในทาง ที่ ดีขึ้น มาก การ เกษตร เปลี่ยน พลิก ฟนคืน ชีวิต ขึ้น มา ชาว ลาหู ใน หลาย พื้นที่ เริ่ม ปลูกขาว ทั้ง นาป และ 

นาปรัง ปริมาณ การ ผลิต ใน แตละ ป เพิ่ม มากขึ้น เปน เทาตัว สราง โรงงาน นอย ใหญ ขึ้น มากมาย เชน โรงงาน ตี เหล็ก 

เครื่อง จักรกล ผลิต นํ้าตาล ทอผา ผลิต กระดาษ ปูน ชี เมนต และ กาซ ธรรมชาติ โรงงาน ผลิต แร ตะกั่ว ของ เมือง 

หลาน ชาง (澜沧Láncānɡ)  เปน โรงงาน ขนาดใหญ ที ่สรางขึน้ ใน ชมุชน ลาหู และ ถอืเปน โรงงาน สาํคญั ของ มณฑล 

ยูนนาน นอกจากนี้ ยังมี การ กอสราง โรง กําเนิด ไฟฟา โดยเฉพาะ ใน เมือง หลาน ชาง มี โรงงาน กําเนิด ไฟฟา นอย ใหญ 

รวมกนั กวา 70 แหง เดมิท ีการ คมนาคม ใน ชมุชน ชาว ลาหู ม ีเพยีง ถนน ดนิ แต ปจจบุนั ม ีการ กอสราง ระบบ คมนาคม 

ขนาดใหญ เชื่อม ตอกัน ทั้ง ใน ชุมชน และ กับ ภายนอก ตลาด การ เกษตร และ ธุรกิจ การ เกษตร ตางๆ เกิดขึ้น มากมาย 

มี การ พัฒนา ระบบ การ ศึกษา ให ลูกหลาน ชาว ลาหู ได มีความรู เพื่อ พัฒนา ตน เอง สามารถ ใช ความรู ประกอบ อาชีพ 

ที่ ดี ได นอกจากนี้ ในอดีต ที่ผานมา ชาว ลาหู จํานวน มาก ตอง เสียชีวิต ดวย โรคหา ระบาด อยาง หนัก แต หลังจาก การ 

สาธารณสขุ พฒันาขึน้ ชาว ลาหู ม ีสขุภาพ ดขีึน้ ถวนหนา นาํ ความ กนิ ด ีอยู ด ีและ ม ีสขุ ให มาสู ชมุชน ชาว ลาหู ตลอดมา

ดาน ศิลป วัฒนธรรม ชาว ลาหู รัก การ รอง รํา ทําเพลง เตนระบํา รํา ฟอน บทเพลง และ การ เตนรํา ของ 

ชาว ลาหู เปน สิง่ ที ่สะทอน ภาพ ชวีติ และ บรรยากาศ ของ ความ เปน ชน เผา ได อยาง โดดเดน และ ม ีเอกลกัษณ เฉพาะตวั 

เพลง ของ ชาว ลาหู มี แบง เปนหลักๆ 5 ประเภท คือ เพลง สรรเสริญ เพลง บรรยาย เพลง รอง เลน เพลง รัก และ เพลง 

รําพัน รูปแบบ ของ บทเพลง และ ทํานองเพลง รวมทั้ง การ เตนรํา มี ความ หลากหลาย มาก เครื่องดนตรี ที่ ชาว ลาหู ใช 

ประกอบการ รอง ราํ ทาํเพลง ไดแก ขลุย นํา้เตา พณิ เปา พณิ สาม สาย ฆองโหมง ขลุย ผวิ และ ป ระบาํ ขลุย นํา้เตา เปน ระบาํ 

ประจํา เผา ชาว ลาหู การ รายรํา สวนใหญ เกี่ยวของ การ ทําการ เกษตร เชน ระบํา ตี ขาว ระบํา เกี่ยวขาว ระบํา ตํา ขาว

ระบํา เก็บขาว ระบํา นกยูง เปนตน ดวย ความ ใกล ชิด กัน กับ ชาวไต การ รายรํา ของ ชาว ลาหู ไดรับ อิทธิพล จาก 

ชาวไต อยาง มาก ที ่เหน็ไดชดั คอื การ จบี มอื ชาว ลาหู รบั วธิกีาร ราํ แบบ จบี มอื ของ ชาวไต มา ประยกุต ประสม ประสาน

กับ การ รายรํา ของ ตน เอง เกิด เปนความ งาม ที่ มี เอกลักษณ เฉพาะตัว 
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ดาน วรรณคดี โดย มาก เปน วรรณกรรม แบบ มุขปาฐะ ที่ สืบทอด กัน มา รุน ตอ รุน มี รูปแบบ หลากหลาย 

เนื้อหา มี ความ เกี่ยวของ กับ วิถี ชีวิต ประจําวัน การ ใช แรงงาน การ สรรเสริญ การ ตอตาน การ ถูก กดขี่ ขมเหง           

เหลานี้ ถูก ถายทอด และ สะทอน อยู ใน วรรณกรรม ของ ชาว ลาหู ที่ สามารถ พบเห็น ได ทั่วไป วรรณกรรม ที่ ทรงคุณคา 

ดาน ประวัติ ศาสตร ของ ชาว ลาหู คือ เรื่อง หมู ปามี่ ปา 《牡扒密扒》Mǔbā Mìbā เปน วรรณกรรม คํา กลอน ที่ 

นกั วจิยั ใช เปน เอกสาร อางองิ ใน การ ศกึษา ดาน ขนบ ธรรมเนยีม ประเพณ ีอาชพี และ การ แตงงาน ของ ชาว ลาหู ฉบบั 

สําคัญ นอกจากนี้ ยังมี บทกลอน ประเภท หนึ่ง เรียกวา “ ถัวผู เคอ”  (陀普科Tuópǔkē)  ซึ่ง เปน บทกลอน ของ

 ชาว ลาหู ที่ แฝง ปริศนา คําทาย อยู ใน บทกลอน มี ลักษณะ คลาย กับ กลอนผะ หมี ของ ไทย เปน กลอน ที่ ไดรับ 

ความ นิยมชมชอบ ของ ชาว ลาหู อยาง มาก

ดาน ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี การ แตงกาย ของ ชาว ลาหู มี ลักษณะ ความ เปน ชน เผา ที่ โดดเดน เฉพาะตัว 

ชาย พนั ผา โพกหวั สดีาํ สวมเสือ้ ผาอก ไมม ีปก สวม กางเกง ขา กวาง และ ยาว ถงึ ตาตุม หญงิ ชาว ลาหู นา ใช ผาคลมุผม เปน 

แนวยาว แลว ปลอย ชายผา ไว ดานหลงั คลมุ ยาว ถงึ เอว สวมเสือ้ ชดุ คลมุ ยาว เสือ้ผา ปก ลาย สสีนัฉดูฉาด ทัง้ ลาย ภาพ 

และ ลายเสน ประดบัประดา เสือ้ผา ดวย กระดมุ หรอื หมดุ เงนิ แต การ แตงกาย ของ หญงิ ชาว ลาหู ซ ีแตก ตางกบั ลาหู นา 

คือ สวม เสื้อคลุม สั้น และ สวม กระโปรง สั้น สวน ชาว ลาหู ที่อาศัย ใกล ชิดกับ ชาวไต และ ชาว ฮั่น ไดรับ อิทธิ พลการ 

แตงกาย จาก ทั้งสอง ชนชาติ จึง แตงกาย เหมือนกับ ทั้งสอง ชน เผา 

ดาน อาหารการกนิ ชาว ลาหู บรโิภค ขาว เปน อาหาร หลกั ยงัม ีขาวโพด มนั เผอืก และ ถัว่ ตางๆ นอกจากนี ้

ก ็เปน อาหาร จาํพวก ผกั ที ่ได จาก ธรรมชาต ิและ ปลกู ขึน้ รบัประทาน ใน ครอบครวั เชน หวัผกักาด มนัฝรัง่ และ แตง ตางๆ

 ชาว ลาหู ชอบ อาหาร รสเผ็ด ใน ยามวาง จาก การ งาน ชาว ลาหู ทั้ง ชาย หญิง ชอบ สูบยา รูจัก การ หมัก ขาว ทํา เหลา 

ชาว ลาหู จิต ใจดี ตอนรับแขก ผูมาเยือน ดวย ความ เปนมิตร เมื่อ ถึง เทศกาล สําคัญ ชาว ลาหู จะ เชิญชวน ชน เผา ที่อยู 

ใกล ชดิ กนั เชน ชาวไต ชาว ฮาน ีชาว ปลงั มา รวม รบัประทาน อาหาร เฉลมิฉลอง ใน เทศกาล ของ ตน ใน เทศกาล แตละครัง้ 

ชาว ลาหู แตละ ครวัเรอืน จะ นาํ เนือ้ สด มารวมกนั ทาํอาหาร ม ียาํ เนือ้ สด คลกุ กบั เกลอื และ พรกิ เปน อาหาร โปรด ของ 

ชาว ลาหู ถือเปน อาหาร พิเศษ ที่ ใช ตอนรับแขก และ แสดงถึง ความ เคารพ ตอ แขก ผูมาเยือน อีกดวย 

บานเรอืน ของ ชาว ลาหู สรางดวย ไมไผ และ ไม เนือ้ แขง็ สราง เปน บานเรอืน หลงั เลก็ เหมาะสาํหรบั การ อาศยั

อยู หนึง่ ครอบครวั และ ยงัม ีบาน ที ่สรางดวย ไมเปน ตกึ หลงั ใหญ จะ ใช เสา ไม ประมาณ12 – 21 ตน เปน เสาหลกั และ 

แบง หอง ภายใน บาน เปนที ่พกัอาศยั และ ครวั ชาว ลาหู ไดรบั อทิธ ิพลการ ปลกูสราง บานเรอืน จาก ชาวไต และ ชาว ฮัน่ 

ปจจุบัน มัก สรางบาน ดวยอิฐ ใชอิฐ และ ปูน เปน ฝา บาน แต ยังคง รักษา รูปแบบ หลังคา ดั้งเดิม คือ มุงหลังคา ดวย หญา

ชนกลุมนอยเผาลาหู
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ประเพณ ีการ แตงงาน ของ ชาว ลาหู เปน แบบ ม ีสามภีรรยา เดยีว และ ไม นยิม แตงงาน กบั ชน เผา อืน่ ชาย หญงิ

 มี อิสระ ใน การ เลือก คูครอง พอแม ไม บังคับ เกี่ยวกับ การ แตงงาน ของ ลูก ชาว ลาหู ซี ยังคง รักษา ขนบ ธรรมเนียม การ 

นับ ญาติ สาย ตระกูล เปน สองฝาย เรียกวา “เออ เจอ เออ ขา”  (俄折俄卡 Ézhé Ékǎ)  คือ สาย ตระกูล เพศชาย

 สาย ตรง นบัเปน 1 เออ เจอ เออ ขา สาย ตระกลู เพศหญงิ สาย ตรง นบัเปน 1 เออ เจอ เออ ขา ลกูชาย หญงิ ม ีสทิธ ิเทาเทยีม กนั

 ใน การ รับมรดก ทั้งสอง สาย ตระกูล จะ มี การ แตงงาน กัน ระหวาง ลุง-ปา ของ ทั้ง สองฝาย การ แตงงาน ฝาย หญิง

 จะ เปน ฝาย บอก รกั เพศชาย ฝาย หญงิ จะ เปน ฝาย แตง ฝาย ชาย เขา บาน พธิ ีแตงงาน จดั ขึน้ ที ่บาน ฝาย หญงิ เมือ่ แตงงาน 

แลว ฝาย ชาย จะ อาศยั อยูที ่บาน ฝาย หญงิ หรอื ตอง อาศยัอ ย ูบาน ฝาย หญงิ ไม นอยกวา 3 ป จงึ จะ ยาย ไป อยู บาน พอแม 

ฝาย ชาย ชาว ลาหู นา สืบสาย ตระกูล สาย ตรง ฝาย พอ และ หาม การ แตงงาน ใน สาย ตระกูล 5 รุน การ แตงงาน ฝาย 

ชาย เปน ฝาย บอก รัก จัด พิธี แตงงาน ที่ บาน ฝาย ชาย หลัง แตงงาน ฝาย ชาย อยูที่ บาน ภรรยา 3 วัน หรือ 3 ป 

กลาง ศตวรรษ ที ่20 ชาว ลาหู นบั ถอืศาสนา ดัง้เดมิ บชูา เทพเจา ตาม ธรรมชาต ิชาว ลาหู เชือ่ วา ทกุ สรรพสิง่ 

ม ีวญิญาณ สิง่ ที ่ม ีอยู ตาม ธรรมชาต ิลวน ม ีเทพ สงิสถติย อยู ดงันัน้ ชาว ลาหู จงึ ม ีเทพ ที ่เคารพบชูา มากมาย เชน  สรุยิ เทพ

 จันทร เทพ เทพ แหง ดวงดาว เทพ พิรุณ เทพ วายุ เทพ ธรณินทร เทพ ฟารอง เทพ ฟาผา เปนตน ตน สมัยรา ชง วงศ ชิง 

ศาสนาพุทธ นิกาย หินยาน เผยแผ เขาสู ประเทศ จีน ชาว ลาหู หันมา นับถือ ศาสนาพุทธ สวน ชาว ลาหู บางสวน ที่ เมือง 

หลาน ชาง (澜沧Láncānɡ)  และ หลิน ชาง (临沧Líncānɡ)  นับถือ ศาสนาคริสต 

เทศกาล สําคัญ ของ ชาว ลาหู ไดรับ อิทธิพล จาก ชาว ฮั่น มี เทศกาล ตรุษจีน เทศกาล ไหว ขนมบะ จาง และ มี 

เทศกาล พืน้เมอืง ของ ตน เชน เทศกาล คบเพลงิ และ เทศกาล กนิอาหาร ใหม ใน แตละ เทศกาล สาํคญั โดยเฉพาะ ตรษุจนี

 และ เทศกาล คบเพลิง ชาว ลาหู สวมเสื้อผา ชุด ใหม เยี่ยม เยือน อวยพร ปใหม กัน และ กัน ตก กลางคืน จุด คบเพลิง ไฟ 

สวางไสว ไป ทั่ว หมูบาน รวมกลุมกัน รอง เลน เตนรํา กัน อยาง สนุกสนาน ครึกครื้น กัน ถวนหนา

ชนกลุมนอยเผาลาหู
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ชน กลุม นอย เผา ห ลี อาศัยอยู ตาม เชิงเขา บริเวณ ตอนใต ของ มณฑล หาย หนาน ใน เขต ตําบล ฉยง-จง 

(琼中Qiónɡzhōnɡ)  ปายซา (白沙Báishā)  ชาง เจียง (昌江Chānɡjiānɡ)  ตง ฟาง  (东方Dōnɡfānɡ)  

เลอตง (乐东Lèdōnɡ)  ห ลิง สุย (陵水Línɡshuǐ)  ปาวถิง (保亭Bǎo tínɡ)  เมือง ทงสือ  (通什Tōnɡshí)  

เมืองซาน ยา (三亚Sānyà)  และ ยังมี กระจาย อาศัยอยู ทั่วไป บริเวณ มณฑล หาย หนาน เชน ที่ ตําบล วาน หนิง  

(万宁Wànnínɡ)  ถนุ ชาง (屯昌Túnchānɡ)   ฉยงหาย (琼海Qiónɡhǎi)   เฉงิ มาย  (澄迈Chénɡmài)  ตา นเซีย่น

 (儋县Dānxiàn)   ติง้ อาน (定安Dìnɡ’ān)  โดย ม ีสาํเนยีง ภาษา และ การ แตงกาย แตกตางกนั ไป ตาม แตละ ทองที ่ชือ่ 

เรยีก ตวัเอง ก ็แตกตางกนั ดวย เชน ปน (伴Bàn)  ฉ ี(岐Qí)  ฉี ่ (杞Qǐ)  เหมยฝ ู (美孚Měifú)  เปนตี ้ (本地Běndì)

เปนตน จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา ห ลี มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 

1,247,814 คน ภาษา ที่ พูด คือ ภาษา ห ลี จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต สาขา จวง-ตง แขนง ภาษา ห ลี ป 1957 

ประดิษฐ อักษร ขึ้น ใช โดย ใช อักษร ลา ติน

ชน ชาว ห ล ีสบืเชือ้สาย มาจาก ชน รอย เผา โบราณ ที ่ชือ่ ปาย เยว (百越Bǎiyuè)  ในอดตี ชาว ฮัน่ ม ีคาํ เรยีก 

ชน กลุม นอย ทาง ตอนใต หลาย ชือ่ โดย ไมได แบง วา เปน ชน กลุม ใด เปน ชือ่ ที ่เรยีก รวม ๆ  กนั เชน ใน สมยั ซ ีฮัน่ เรยีกวา 

ลั่วเยว  (骆越 Luòyuè)  สมัยตง ฮั่น เรียกวา หลี่  (里 Lǐ)  ห มาน  (蛮 Mán)  สมัยสุย และ ถัง เรียกวา หลี่  (俚Lǐ) 

เหลียว (僚Liáo)  บรรพบุรุษ ของ ชาว ห ลี ที่ตั้ง ถิ่นฐาน อยู ที่เกาะ หาย หนาน ก็ รวมอยู ใน ชน กลุม นอย ดังกลาว จน

กระทั่ง ปลาย สมัย ราชวงศ ถัง จึง เริ่ม มีชื่อ เรียก ชน กลุม นอย ที่ หาย หนาน วา “ห ลี”  (黎Lí)  ถึง สมัยซง จึง กําหนด ให 

มี การ เรียกชื่อ ชน กลุม นอย กลุม นี้ เปนที่ แนนอน และ เรียก ตอกัน มา จนถึง ปจจุบัน

จาก การ ขุดคน ทาง โบราณคดี พบ วา แหลง โบราณคดี ยุคหิน ใหม ที่ สํารวจ พบ บน เกาะ หาย หนาน มี 

ประมาณ 130 แหง แตละ แหง มอีาย ุกวา หา พนัป นกั โบราณคด ีและ นกั ประวตั ิศาสตร ใหความเหน็ วา  เจาของ ยคุหนิ 

ใหม หรือ กลาว ได วา ผู ที่ มี ชีวิต อยู ใน ยุคหิน ใหม ดังกลาว ก็ คือ “บรรพบุรุษ ของ ชาว ห ลี” นั่นเอง นับเปน ชน กลุม แรก 

ที่ ดํารงชีวิต และ บุกเบิก เกาะ หาย หนาน ใน สมัยฉิน และ ฮั่น ชน บน เกาะ หาย หนาน มี ความ สัมพันธ แนนแฟน กับ 

ราชสํานัก ฮั่น จักรพรรดิ ฮั่น อูตี้ สง กองกําลัง บุกเบิก พื้นที่ บริเวณ เกาะฉยง  (琼岛Qiónɡ dǎo)  สรางเมือง ใหม 

ชื่อ จู ห ยา  (珠崖Zhūyá)  และ ตาน เออร  (儋耳Dān’ěr)  อพยพ ชาว ฮั่น จาก แผนดิน ใหญ สู เกาะ หาย หนาน

 ตั้ง ถิ่นฐาน บานเรือน อยู รวมกับ ชาว ห ลี จากนั้น กลุมชน จาก แผนดิน ใหญ ประกอบดวย ชาว ฮั่น ชาว เหมียว และ

 ชาวหุย ได อพยพ ไป ตั้ง ถิ่นฐาน ที่เกาะ หาย หนาน อี กระลอก ใหญ การ อพยพ เขามา ของ คน จาก แผนดิน ใหญ ใน ครั้งนี้ 

ได นํา เทคโนโลยี ดาน การ เกษตร เครื่อง ไม เครื่องมือ ที่ ทันสมัย เขามา ชาว ห ลี จึง ได พัฒนาจาก ยุคหิน ใหม เขาสู ยุค 

เครื่องมือเหล็ก ไป ใน คราวนี้ ทําให ปริมาณ การ ผลิต เพิ่มขึ้น ผูคน มี ฐานะ ดีขึ้น ชุมชน ชาว ห ลี เริ่ม เขาสู ระบบ สังคม 

เศรษฐกิจ แบบ สังคม ศักดินา นับแต นั้น มา

ชนกลุมนอยเผาหลี
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ยุค เริ่มตน ของ สมัย หนาน เปย และ สมัยสุย อํานาจ การ ควบคุม ของ ราชสํานัก ตอ ชน บน เกาะ หาย หนาน 

มี เสถียรภาพ และ แข็งแกรง มากขึ้น ผูนํา ชน เผา หลี่  (俚Lǐ)  และ เหลียว (僚Liáo)  รวมตัวกัน กับ ชาว เยว  (越

人Yuè rén)  กลุม อื่นๆ กวา พัน คน เขา สวามิภักดิ์ ตอ ราชสํานัก เหลียว ตอมา ใน ราชวงศสุย เรืองอํานาจ ชาว หลี่ ก็ 

เขา สวามิภักดิ์ อยู ใน ปกครอง ของ ราชวงศสุย ทําให ชน ใน เกาะ หาย หนาน มี สัมพันธ สนิทแนน มี ความ เปนอัน หนึ่ง 

อัน เดียวกัน กับ ชน ใน แผนดิน ใหญ นํา การ พัฒนา และ ความ เจริญ จาก แผนดิน ใหญ สู เกาะ หาย หนาน มา โดย ตลอด 

ใน สมัย ถัง และซง ความ สัมพันธ ของ ชน บน เกาะ หาย หนาน กับ แผนดิน ใหญ ยิ่ง เพิ่ม ความ สนิทแนน กลมเกลียว มาก

 ยิ่งขึ้น เกาะ หาย หนาน เปน ปราการ สําคัญ ทาง การ คา ของ แผนดิน ใหญ กับ ประเทศ แถบ ทะเลจีนใต ราชสํานัก ถัง 

จึง ให ความ สําคัญกับ การ พัฒนา และ การ รวบรวม เกาะ หาย หนาน เขา เปน ดินแดน ของ ประเทศ จีน เปน อยาง มาก 

ผลติผล ที ่ได จาก เกาะ หาย หนาน ไดแก ทองคาํ เงนิ ไขมกุ กระ และ เครือ่งเทศ ไม เพยีงแต เปน เครือ่ง ราช บรรณาการ 

ที่เกาะ หาย หนาน ตอง สงให กับ ราชสํานัก ถัง เทานั้น แต ยังเปน สินคา สงออก ที่ สําคัญมาก ใน สมัย นั้น อีกดวย ในขณะ 

เดียวกัน ระบบ สังคม แบบ ศักดินา ใน ชุมชน ชาว ห ลี ใน ขณะนั้น ก็ เขมแข็ง ขึ้น มาก ผูใช แรงงาน ชาว ห ลี จึง หนี ไม พน การ 

ถูก กดขี่ ขมเหง เยี่ยง ทาส จาก ชนชั้นสูง และ กลุม นายทุน

ปลาย สมัย ราชวงศซง จนถึง ตน สมัย ราชวงศ หยวน หัตถกรรม ทอผา พื้นเมือง ของ ชาว ห ลี ได พัฒนาขึ้น 

จน มี ชื่อเสียง ไป ทั่ว มี ตํานาน สาว ทอผา นาง หนึ่ง คือ หวง เตา โผ  (黄道婆Huánɡ Dàopó)  หลบหนี การ ทารุณ

กรรม ของ ครอบครัว ใน สังคม ศักดินา ไป อาศัย อยูที่ เมือง ห ยา โจว  (崖州Yázhōu)  และ พํานัก อยู ที่นั่น 40 กวา ป 

ชวง เวลานัน้ ได เรยีนรู เทคโนโลย ีการ ทอผา จาก ชาว ห ล ีตอมา เมือ่ กลบั ไป บานเกดิ ที ่ตาํบล หวัจงิ อาํเภอ ซาง หาย  (上海

县华泾镇Shànɡhǎixiàn Huájīnɡ zhèn)  กไ็ด นาํ วธิกีาร ทอผา ของ ชาว ห ล ีประยกุต ใชกบั เทคโนโลย ีปจจบุนั 

ประดิษฐ เครื่องมือ ทอผา ที่ มี พัฒนาการ ลํ้าหนา ผาทอ ที่ ได มี ความ งดงาม สราง คุณ ประโยชน แก วงการ ทอผา ของ 

จนี มหาศาล จนถงึ ตน ราชวงศ หยวน ม ีการ กาํหนด นโยบาย การ รวม ดนิแดน เกาะ หาย หนาน เปน ดนิแดน ใน อารกัขา 

ระบบ สังคม แบบ การ แบง ชนชั้น ของ ชาว ห ลี ก็ เริ่ม ทวี ความ รุนแรง มากขึ้น

ใน สมยั ห มงิ และ ชงิ ระบบ สงัคม แบบ ศกัดนิา และ เจา กรรมสทิธิ ์ทีด่นิ ฝงราก ลกึ ลง ใน สงัคม ชาว ห ล ีปรมิาณ 

การ ผลติ ของ ชาว ห ล ีม ีปรมิาณ ไม แตกตาง ไป จาก ชาว ฮัน่ มาก นกั ผลติผล จาํพวก หมาก มะพราว และ เขา ววั เปน สนิคา 

สําคัญ ที่ สง เขามา ขาย ใน แผนดิน ใหญ แต ยังมี ชาว ห ลี ใน บริเวณ ชาย เขา อูจื่อ  (五指山Wúzhǐ shān)  ยังคง รักษา 

ระบบ สังคม แบบ โบราณ อยู คือ ระบบ การ เกษตร แบบ สังคม สาธารณะ 

ดาน เศรษฐกิจ สังคม กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ชาว ห ลี ดําเนิน ชีวิต อยู ดวย การ เกษตร 

เพาะ ปลูกพืช จําพวก ขาว มัน และ ขาวโพด นอกจากนี้ ยัง ประกอบ อาชีพ การ ประมง การ ปศุสัตว จําพวก สัตวปก 

และ เก็บ ของ ปา ผลิตภัณฑ ดาน งาน ฝมือ ยัง ไมมี การ พัฒนา มาก นัก แมวา ระบบ สังคม ชาว ห ลี ใน ชวง ดังกลาว 

ชนกลุมนอยเผาหลี



中
国
少
数
民
族
丛
书

中
国

164

เปน แบบ สงัคม ศกัดนิา แต การ พฒันา ระบบ สงัคม ไมม ีความ มัน่คง และ แนนอน ใน แตละ พืน้ที ่สามารถ แบงออก เปน 

สอง แบบ คือ ระบบ สังคม แบบ กึ่ง อาณานิคม กึ่ง ศักดินา ระบบ สังคม แบบนี้ ครอบคลุม พื้นที่ ชาว หลีก วา 94% และ 

ระบบ สังคม แบบ เจา กรรมสิทธิ์ ที่ดิน พัฒนา ไป เร็วมาก อัน เปนผล มาจาก การ เชา ที่ดิน ทํา กิน การ ขูดรีด ดอกเบี้ย 

การ จาง แรงงาน แบบ ทาส ใน ระยะนี ้ม ีชนชัน้ คน รวย ที ่ครอบครอง ทีด่นิ มาก ถงึ เปน พนั ไร ม ีววัควาย ใน ครอบครอง ถงึ 

พัน ตัว ระบบ สังคม เศรษฐกิจ อีก แบบ หนึ่ง ไดแก ระบบ สังคม แบบ ที่ดิน สาธารณะ เกิดขึ้น ใน ชุมชน ชาว ห ลี ที่ อาศัย

อยู บริเวณ กลาง ชาย เขา อูจื่อซาน ชุมชน นี้ มี การ ถือครอง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน รวมกัน ใน แตละ บาน มี หัวหนา ครอบครัว 

สมาชกิ ใน ครอบครวั แบงงาน กนั ทาํ อยาง เครงครดั ผล ผลติ ที ่ได แบงปน กนั อยาง เทาเทยีม แม จะ ไดรบั ววิฒันาการ ดาน 

เครือ่ง ไม เครือ่งมอื การ เกษตร จาก ชาว ฮัน่ ที ่อพยพ เขามา แต วธิกีาร ทาํการ เกษตร ยงั ใช วธิ ีดัง้เดมิ คอื ใช ววัควาย ไถนา 

ดํานา ดวยมือ ไม ใช ปุย และ เผา ที่นา ทํา ใหผล ผลิต ที่ ได จาก บริเวณ นี้ คอนขาง ตํ่า การ ลงแขก ทํานา หรือ ที่ ภาษา ห ลี

 เรยีกวา  เหวนิ เมา  (纹茂Wénmào)  หมายความวา “รวมมอื รวมแรง” เปน วธิกีาร ทาํนา ที ่พบ มาก ใน ชมุชน ชาว ห ล ี

ที ่ชาย เขา อู จือ่ซาน ผูลงทนุ ตน กลา จะ รวบรวม กาํลงัคน ที ่ม ีทัง้ ญาต ิพีน่อง ใน สาย ตระกลู เดยีวกนั และ คน ที ่เขามา ขอ 

รวม ลงแรง ผล ผลิต ที่ ได กลับ ไป เปนของ เจาของ ตน กลา และ จะ แบง ผล ผลิต ให กับ ผู มา รวม ลงแรง เปน คา ตอบแทน 

 กอน การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี ชมุชน ชาว ห ล ียงัคง รกัษา ระบบ สงัคม แบบ เดมิ อยู เรยีกวา “ถง 

หรอืกง”  (峒，弓Tónɡ，Gōnɡ)  ระบบ สงัคม แบบนี ้ม ีการ แบง ทีด่นิ ทาํ กนิ ตาม กลุม เครอืญาต ิที ่ม ีขอบเขต ชดัเจน 

หาม รกุลํา้ ซึง่ กนั และ กนั หาก ม ีการ รกุลํา้ ทีด่นิ ทาํ กนิ เกดิขึน้ จะ ถอื เปนโทษ อยาง หนกั ทกุๆ “ถง” จะ ม ีผูอาวโุส ทีส่ดุ เปน 

หวัหนา ทาํหนาที ่รกัษา และ ดแูล อาณาเขต ของ ตน รวมทัง้ แกปญหา ความ ขดัแยง ตางๆ ระหวาง “ถง” หาก เปนคด ีราย

แรง จะ ม ีการ รวมตวักนั ของ หวัหนา “ถง” เพือ่ ประชมุ ลงมต ิตดัสนิ ปญหา ในอดตี ทีผ่านมา แตละ “ถง” ประกอบดวย

 คนใน เครือญาติ แต จาก ผล ของ ความ เขมแข็ง ของ ระบบ ศักดินา “ถง” อยู ภายใต อํานาจ การ ปกครอง ของ

 สวน ราชการ หัวหนา “ถง” เปน เพียง ผู ที่อยู ภายใต อํานาจ การ ดูแล และ ปกครอง ของ ทาง การ เทานั้น 

 ตน ป 1948 ชาว ห ลี ไดรับ การ ปลดปลอย รัฐบาล ดําเนินการ ปฏิรูป ที่ดิน ทํา กิน และ ปฏิวัติ วัฒนธรรม 

จากนั้น เปนตนมา ดวย ความ ชวยเหลือ ของ รัฐบาล และ ความ รวมมือ ของ ชาว ห ลี เอง ดินแดน ที่ เปนที่ อยูอาศัย 

ของ ชาว ห ลี พัฒนา รุดหนา ไป มาก มี การ พัฒนา ดาน อุตสาหกรรม การ เกษตร การ คมนาคม ขนสง การ สื่อสาร 

การ ศึกษา และ การ สาธารณสุข ชาว ห ลี เริ่มมี การ เพาะปลูก และ ทําการ เกษตร แบบใหม มี การ ปลูกพืช เศรษฐกิจ 

มากมาย  เชน ตน ยาง พชื นํา้มนั ออย พรกิไทย กาแฟ มะมวง หมิพานต และ ผล ไม ตางๆ สราง รายได อยาง งดงาม ให กบั

 ชาว ห ล ีการ พฒันา ดาน อตุสาหกรรม ก ็เริม่ เกดิ เปน รปู เปน ราง ขึน้ โดย ใน ป 1988 หลงัจาก ทีเ่กาะ หาย หนาน ไดรบั การ 

รบัรอง จาก รฐับาล จนี วา เปน พืน้ที ่เศรษฐกจิ ที ่ม ีขนาดใหญ ทีส่ดุ ของ จนี การ ดาํเนนิการ ดาน ธรุกจิ การ คา กบั ทัง้ ใน และ

 ตางประเทศ พัฒนา ไป อยาง รวดเร็ว พลิกผัน ชีวิต ชาว ห ลี ไป สู ความ สุขสบาย และ ความ กิน ดี อยู ดี เรื่อย มา 
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 ดาน ศิลป วัฒนธรรม ชาว ห ลี แม จะ ไมมี ภาษาเขียน เปนของ ตน เอง แต วรรณกรรม พื้นบาน มุขปาฐะ ที่ 

สบืทอด และ พฒันา มาจาก รุน สู รุน ก ็ไม ดอย ไป กวา ชน เผา กลุม อืน่ๆ ม ีรปูแบบ เนือ้หา และ เรือ่งราว มากมาย ที ่สาํคญั 

ไดแก นทิาน ตาํนาน เทพนยิาย นทิาน อสีป บทสวด บชูา เทพเจา วรรณกรรม ที ่ม ีชือ่เสยีง เชน เรือ่ง 《人龚的起源》

Rénɡōnɡ de qǐyuán “ตน กําเนิด ของ ชาวกง” เรื่อง《五指山大仙》Wǔzhǐshān dàxiān “มหาเทพ 

แหง เขา อูจื่อ” เรื่อง《洪水的传说》Hónɡshuǐ de chuánshuō “ตํานาน แหง อุทก” เรื่อง《鹿回头》

Lùhuítóu “กวาง เหลียวหลัง” เปนตน วรรณกรรม ของ ชาว ห ลี สะทอน ภาพ การ ดําเนิน ชีวิต และ ความ เชื่อ ของ 

ชน เผา ตลอดจน ความ มุงมาด ปรารถนา ของ ชน เผา ห ลี ได อยาง ชัดเจน

 ชาว ห ลี รัก การ รอง รํา ทําเพลง และ เตนระบํา รํา ฟอน ทวงทํานอง เพลง และ การ เตนรํา มี เอกลักษณ

 โดดเดน เครือ่งดนตร ีพืน้บาน ของ ชาว เผา ห ล ีม ีขลุย จมกู แตร เกราะ กลอง ราํมะนา โหมง เพลง พืน้เมอืง ม ีสอง แบบ 

หลกัๆ ไดแก เพลง รอง ที ่แตง เนือ้รอง เปน ภาษา ฮัน่ รอง ดวย ทาํนองเพลง เผา ห ล ีเรยีก เพลง ชนดิ นี ้วา “เพลง ภาษา ฮัน่ 

ทํานอง ห ลี”  (汉词黎调Hàn cí Lí diào)  อีก ลักษณะ หนึ่ง คือ เพลง พื้นเมือง ภาษา ห ลี เรียก ชื่อวา บทเพลง 

พื้นเมือง เผา ห ลี  (黎谣正调Lí yáo zhènɡ diào)  เนื้อหา ของ เพลง มี ความ หลากหลาย มาก เชน เพลง รอง 

ใน ระหวาง การ ทํางาน เพลง ที่ เกี่ยวกับ การ ดํารงชีวิต เพลง รัก เพลง สรรเสริญ เพลง พิธีกรรม เพลง เลา เรื่อง เพลง 

เบ็ดเตล็ด เปนตน การ ขับรอง ก็ มี หลายแบบ เชน รอง เดี่ยว รอง คู รอง หมู รอง ตอ กลอน รอง ประสาน เสียง เปนตน 

 การ เตนรํา ของ ชาว ห ลี พัฒนา มาจาก วิถี การ ดํารงชีวิต การ ประกอบ อาชีพ การ บูชา เทพเจา และ 

บรรพบรุษุ ที ่เปนที ่นยิม ไดแก 《招福舞》Zhāofú wǔ “ระบาํ ขอ พร”《打柴舞》Dǎchái wǔ “ระบาํ ตดั ฟน” 

《 舂米舞》Chōnɡ mǐ wǔ “ระบาํ ตาํ ขาว” เปนตน ใน การ เตนราํ ชาว ห ล ีจะ ใช เครือ่ง ประกอบ จงัหวะ และ รอง

เพลง ขบั ขาน เสยีง ดงักงัวาน ประกอบ ดนตร ีอนัเปน บรรยากาศ ของ ความ สนกุสนาน รืน่เรงิ ความ อสิระ เสร ีและ ม ีสขุ

 ศิลปะ และ งาน หัตถกรรม ฝมือ ของ ชาว ห ลี ที่ ลือชื่อ คือ การ ปกผา แพร ใน สมัย ถัง และซง เทคโนโลยี 

การทอ และ ปกผา ของ ชาว ห ลี พัฒนา ไป ไกล กวา แผนดิน ใหญมาก กรรม วิธีการ ทอผา ของ ชาว ห ลี เริ่ม ตั้งแต การ เก็บ 

สําลี ตี ฝาย ก รอ เสนดาย ยอมสี จัด ลาย ทอ ปก ลาย ผาทอ มือ ที่ ได นําไป ผลิต เปน เสื้อผา เครื่อง นุงหม ผา หม และ 

ผลติภณัฑ จาก ผา ใช ใน ครวัเรอืน และ สง ออกขาย ทัง้ ใน เกาะ หาย หนาน แผนดนิ ใหญ และ ตางประเทศ ปจจบุนั ผา หม 

และ ผา แพร ปก สอง หนาที่ มาจาก ฝมือ ชาว ห ลี มี ชื่อเสียง เปนที่ รูจัก และ นิยม ไป ทั่ว  นอกจากนี้ งาน แกะ สลักไม และ 

งาน จักสาน ผลิตภัณฑ ไมไผ ที่ เปนงาน ฝมือ เฉพาะตัว ของ ชาว ห ลี ก็ มี ชื่อเสียง ไม แพ กัน

ชนกลุมนอยเผาหลี
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 ดาน ขนบ ธรรมเนยีม วฒันธรรม ชาว ห ล ีสราง ครอบครวั เลก็ๆ การ แตงงาน เปน แบบ สามภีรรยา คน เดยีว 

สืบสาย ตระกูล สาย ตรง โดย เพศชาย เมื่อ ลูกชาย หญิง โต เปน หนุมสาว จะ แยกเรือน อยู ตางหาก ครอบครัว ใหม แยก 

การ กินอยู กับ พอแม ใน สมัยกอน ชาว ห ลี แตงงาน กัน ตั้งแต อายุ ยัง นอย หนุมสาว ชาว ห ลี มี อิสระ ใน การ เลือก คูครอง 

แต การ แตงงาน เปน หนาที ่ของ พอแม จดัการ ให หลงั การ แตงงาน ภรรยา อยู บาน สาม ีเพยีง วนั เดยีว หลงัจากนัน้ ยาย 

กลับ บานเดิม สาม ถึง เจ็ด ป ป ที่ แปด จึง ยาย ไป อยู บาน สามี การ ตั้งทอง กอน แตง ไม ถือ เปนเรื่อง ผิด ใน สังคม ชาว ห ลี 

ผู ที่ หยาราง และ แมหมาย สามารถ แตงงาน ใหม ได อยาง อิสระ

 การ แตงกาย หญิง ชาว ห ลี ไว ผม ยาว เกลาผม ไว ดานหลัง ศีรษะ ปก ดวย ขน เมน หรือ ปนปกผม ที่ ทําจาก 

โลหะ หรือ กระดูก สัตว โพกศีรษะ ดวย ผา ปกลวดลาย งดงาม สวมเสื้อ ผาอก ไมมี ปก ไม ติดกระดุม สวนใหญ มัก ชอบ 

สีนํ้าเงิน สวม ผาถุง ที่ทอ และ ปกลวดลาย งดงาม ใน พิธี สําคัญ จะ สวมใส เครื่อง ประดับ ครบ ชุด ทั้ง สรอยคอ กําไล 

ตางหู กําไล ขอเทา ที่ ทําจาก เงิน ตางหู ของ ชาว ห ลี นิยม ใส ให หนัก ๆ บางราย ใส จน ใบหู ยาน ลง มาถึง บา เลย ก็ มี 

บาง ทองที่ นิยม สัก ลาย ตาม รางกาย ทั้ง ชาย และ หญิง ปกติ แลว การ สัก ลวดลาย ตาม รางกาย จะ สัก ตั้งแต เด็กๆ 

จนกระทัง่ โต เปน ผูใหญ ก ็ยงั สามารถ สกั ลาย ได จนกวา จะ แตงงาน หลงัจาก แตงงาน แลว ไม นยิม สกั ลาย การ สกั ลาย ใช 

วัสดุ สัก ลาย จําพวก เข็ม และ หมึก ที่ ได จาก ธรรมชาติ บริเวณ ที่ นิยม สัก คือ ใบหนา ลําคอ อก และ แขนขา แต ปจจุบัน 

คานยิม เรือ่ง การ สกั ลาย ตาม รางกาย สญู หายไป แลว ม ีเพยีง บาง กลุม ที ่อาศยัอยู ตาม ชนบท ยงัคงม ีหลง เหลอือยู บาง 

สําหรับ การ แตงกาย ของ ชาย ชาว ห ลี นิยม โพกศีรษะ ดวย ผา สวมเสื้อ ผาอก ไมมี ปก สวม กางเกง ขา กวาง 

 เรื่อง อาหารการกิน ชาว ห ลี กิน ขาว มัน ขาวโพด เปน อาหาร หลัก อาหาร เนื้อ ได มาจาก การ ลาสัตว พืช

ผัก เก็บ มาจาก ปา และ ปลูก เอง บาง เล็กนอย สวนใหญ ได พันธุพืช มาจาก ชาว ฮั่น หญิง ชาว ห ลี ชอบ เคี้ยว หมาก 

ชาว ห ล ีสราง บานเรอืน เปน กระทอม รปู จัว่ ใช ไมไผสาน เปนตาราง แลว โบก ดวย โคลน ทาํเปน ฝา บาน บาง 

ทองที่ มุงหลังคา บาน ทรง โคง ลักษณะ คลาย กับ หลังคา เรือกัญญา ของ ไทย 

 พิธีศพ ของ ชาว ห ลี แตกตางกัน ไป ตาม แตละ พื้นที่ กลุม ที่อยู ใกล ชิดกับ ชาว ฮั่น มี การ ขุด โลง ไม ใส ศพ 

เหมือน อยาง ชาว ฮั่น แลว หา ที่ ตาม ตํารา เฟงสุย เพื่อ ทํา สุสาน ฝงศพ กลุม ที่อยู รวมกับ ชาว เหมียว ฝงศพ ไว รวมกับ 

สุสาน สวนรวม ไม ตั้ง ปาย บูชา หนา ศพ หลัง พิธีฝงศพ ไมมี การ มา กราบไหว หลุมศพ 

 ดาน ศาสนา และ ความ เชื่อ ไมมี ศาสนา ที่ นับ ถือเปน ศาสนา ประจํา เผา เนื่องจาก การ ตั้ง ถิ่นฐาน มี ความ 

กระจาย มาก แต สวนมาก นับถือ บูชา บรรพบุรุษ รวมทั้ง เทพ ตาม ธรรมชาติ บางพื้นที่ ยังคง นับถือ โทเท็ม  (图腾

túténɡ)  ประจํา เผา ชาว ห ลี นับถือ ผี พิธีกรรม เกี่ยวกับ การ บูชา กระทํา เพื่อ ขอ พร ให เทพเจา และ ผี บรรพบุรุษ ให 

ปกปกรักษา เปน พิธี ที่ สําคัญมาก ของ ชาว เผา ห ลี 

ชนกลุมนอยเผาหลี
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ชาว เผา ลี่ซู เปน ชน กลุม นอย ที่ เกา แกมาก ที่สุด กลุม หนึ่ง ของ จีน อาศัยอยู บริเวณ เขต ปกครอง ตน เองนู 

เจียง เผา ลี่ซู ของ มณฑล ยูนนาน (云南怒江傈僳自治州Yúnnán Nùjiānɡ Lìsù zìzhìzhōu)  และ 

ยังมี กระจัด กระจาย อยู ใน ตําบล และ อําเภอ ตางๆ ของ มณฑล ยูนนาน เชน ลี่ เจียง (丽江Lìjiānɡ)  ตี๋ ชิ่ง (迪庆

Díqìnɡ)  ตา หลี่ (大理Dàlǐ)  ปาวซาน (保山Bǎoshān)   เตอ หง (德宏Déhónɡ)   ฉูสยง (楚雄Chǔxiónɡ)  

หลิน ชาง (临沧Líncānɡ)  เปนตน ใน มณฑล เสฉวน (四川Sìchuān)  ก็ มี ชาว ลี่ซู อาศัยอยู ประปราย เชน เมือง 

เหยยีน หยวน (盐源Yányuán)   เหยยีน เปยน  (盐边Yánbiān)  มู หลี ่(木里Mùlǐ)   เตอ ชาง (德昌Déchānɡ)  

เปนตน จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา ลี่ซู มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 

634,912 คน พูด ภาษา ลี่ซู จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต สาขา ทิเบต-พมา แขนง ภาษา อี๋

 ภาษาจนี ใช อกัษร จนี เขยีน ชือ่ ชาว ลีซ่ ูวา “ลี ่ซู”  (傈僳Lìsù)  ปรากฏ ใน เอกสาร ครัง้แรก สดุ คอื ใน งานเขยีน 

ของ บณัฑติ ใน สมยั ถงั ชือ่ ฝาน ชาว  (樊绰Fán Chāo)  ใน บนัทกึ ห มานซ ู《蛮书》Mán shū โดย เรยีก ชือ่วา ลี ่ซู

 (栗粟Lìsù)  เชือ่ กนั วา เปน ชน กลุม ยอย กลุม หนึง่ ของ ชาวอ ูห มาน  (乌蛮Wūmán)  ม ีความ สมัพนัธ ใกล ชดิ ทาง สายเลอืด

 กบั ชน เผา อี ๋ (彝族Yí Zú)  และ เผา นา ซ ี (纳西族Nàxī Zú)  จาก บนัทกึ ทาง ประวตั ิศาสตร และ ตาํนาน ประจาํ เผา 

ระบ ุวา ใน ศตวรรษ ที ่8 บรรพบรุษุ ของ ชาว ลีซ่ ูตัง้ ถิน่ฐาน อยู บรเิวณ สอง ฝง แมนํา้ จนิซา  (金沙江Jīnshā jiānɡ)  

เคย ตก อยู ใน การ ปกครอง ของ สอง ชน เผา ที่ มี อํานาจ รุงเรือง ใน สมัย นั้น คือ อู เติ้ง  (勿邓Wùdènɡ)  และ เหลี่ยง หลิน  

(两林Liǎnɡlín)  ตอมา หลังจาก ศตวรรษ ที่ 12 เมือง ทั้งสอง นี้ เปน เมือง ใน การ ปกครอง ของ ราชวงศ หยวน และ

 ห มงิ ชาว ลีซ่ ูจงึ ตก อยู ใน การ ปกครอง ของ ราชสาํนกั ทัง้สอง ดวย กลาง ศตวรรษ ที ่16 ภยั จาก ภาวะ สงคราม และ การ 

กดขี่ ทารุณ จาก ระบบ นายทุน ชาว ลี่ซู จึง ได อพยพ หลบหนี ลง ไป ทาง ใต ขาม แมนํ้า หลาน ชาง (澜沧江Láncānɡ 

jiānɡ)  ขาม เขา หิมะ ป หลัว  (碧罗雪山Bìluó xuěshān)  เขาสู บริเวณ ที่ราบลุม แมนํ้านู  (怒江Nù jiānɡ)  

จากนั้น ชาว ลี่ซู ได อพยพ เปน สอง สาย ไป ทาง ทิศตะวันตก และ ตะวันออก เขาสู บริเวณ เมือง เตอ หง (德宏Déhónɡ)  

หลิน ชาง  (临沧Líncānɡ)  และ เกิ๋ง หมา (耿马Gěnɡmǎ)  อีก กลุม หนึ่ง อพยพ ลัดเลาะ ไป ตาม ฝง แมนํ้า จินซา จน 

ตั้ง ถิ่นฐาน อยูที่ เมือง ลู เชวี่ยน  (禄劝Lùquàn)  และตา เหยา  (大姚Dàyáo)  มา จน ปจจุบัน

กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ระบบ เศรษฐกิจ สังคม ของ ชาว ลี่ซู ไมสู จะ ราบรื่น นัก สังคม ของ 

ชาว ลี่ซู ใน บริเวณ มณฑล ยูนนาน ไดแก เมืองลี่ เจียง (丽江Lìjiānɡ)  เหวย ซี  (维西 Wéixī)  หยง เซิ่ง (永胜

Yǒnɡshènɡ)  ห ยวิน หลง (云龙Yúnlónɡ)  หลาน ผิง (兰坪Lánpínɡ)  ปาวซาน (保山Bǎoshān)  รวมไปถึง 

มณฑล เสฉวน เริ่ม เขาสู ระบบ สังคม ศักดินา มี การ ถือครอง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ชาว ลี่ซู ที่อยู รอบ บริเวณ ภูเขา ประกอบ

อาชพี ทาํการ เกษตร และ เลีย้ง สตัว แบบ ดัง้เดมิ บางพืน้ที ่ยงั ดาํรงชวีติ อยู ดวย การ ลาสตัว และ เกบ็ ของ ปา ผล ผลติ ที ่ได 

ม ีปรมิาณนอย การ รวมตวักนั และ การ แบง หนา ทีท่าง สงัคม ยงั ไม ชดัเจน การ ซือ้ ขายสนิคา ยงัคง เปนการ แลกเปลีย่น 

ชนกลุมนอยเผาลี่ซู
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สินคา กัน อยู  ที่ เดนชัด คือ ระบบ เศรษฐกิจ ของ ชาว ลี่ซู ใน บริเวณ เมือง ป  เจียง (碧江Bìjiānɡ)   ฝูกง 

(福贡Fúɡònɡ) ยงั เพิง่ เริม่ เขาสู ยคุ เริม่ตน ของ การ ซือ้ ขายสนิคา โดย การ แลกเปลีย่น สนิคา กนั ในขณะที ่ระบบ สงัคม 

แบบ การ เจา กรรมสทิธิ ์ทีด่นิ ของ ชาว ลีซ่ ูใน เขต ลุมนํา้นู (怒江Nù jiānɡ)  เริม่ กอตวั เปน รปู เปน ราง ขึน้ แลว ชมุชน 

เริม่ม ีความ แตกตาง ของ ระดบั ชนชัน้ แลว แต ระบบ สงัคม โบราณ แบบ ทาส ใน เรอืนเบีย้ ยงัคง หลง เหลอือยู เจาของ ทาส 

ม ีกรรมสทิธิ ์ทีด่นิ และ ใน ตวั ทาส เปนของ ตน เอง เปน ผู ม ีหนาที ่จดัการ ดแูล ทีด่นิ และ ชวีติ ความ เปนอยู ของ ทาส ระบบ นี ้

ภาษา ลี่ซู เรียกวา “ฮา หมี่ เปย หลายเหอ”  (哈米贝来合Hā mǐ bèi lái hé)  

ศตวรรษ ที่ 16 – 20 ระบบ ทาส ใน เรือนเบี้ย ใน บริเวณนู เจียง ยังคง หลง เหลืออยู ทาส เปนสมาชิก ใน 

ครอบครัว คน หนึ่ง ที่ เจาของ บาน เปน ผูดูแล เลี้ยงดู แต ทาส ถือเปน สมบัติ ของ เจาของ ที่ มี สิทธิ์ ใน การ ใช แรงงาน และ 

ซื้อขาย ทาส ไมมี สถานภาพ ใดๆ ใน สังคม แต ทาส สามารถ ไถถอน ตัวเอง เปนไท ได จนกระทั่ง ป 1949 ระบบ ทาส

 ใน สังคม ชาว ลี่ซู คอยๆ สูญสลาย และ หมด สิ้นไป 

ศตวรรษ ที่ 20 สังคม ชาว ลี่ซู ยังคง รักษา ระบบ สาย ตระกูล เปนระบบ พื้นฐาน ของ สังคม อยู คน ที่อยู ใน 

สาย ตระกลู เดยีวกนั สบืเชือ้สาย สู รุน ตอไป ดวย คาํ เรยีก ประจาํ ตระกลู ที ่ได มาจาก “โท เทม”  (图腾túténɡ)  ประจาํ 

ตระกูล ซึ่ง เปน ลักษณะ เหมือนกับ การ ใช “แซ” ประจํา ตระกูล นั่นเอง ชื่อ เรียก ประจํา ตระกูล ของ ชาว ลี่ซู เรียกวา 

“ชู เออ”  (初俄Chū’é)  มี เสือ (虎Hǔ)  หมี (熊Xiónɡ)  ลิง  (猴Hóu)  งู (蛇Shé)  แกะ (羊Yánɡ)  ไก (鸟

Jī)  นก (鸡Niǎo)  ปลา (鱼Yú)  หนู (鼠Shǔ)  ผึ้ง (蜂Fēnɡ)  ขาวสาลี  (荞Qiáo)  ไผ  (竹Zhú)  ผัก (菜

Cài)  ปอ (麻Má)  ตน สัก (柚木Yóumù)  ตน ห ลี  (犁Lí)  และ นํ้าคาง (霜Shuānɡ)  

แตละ สาย ตระกลู สบืเชือ้สาย โดย ตรง จาก พอ และ จะ ม ีการ นบั สาย ตระกลู กนั 2–4 รุน สมาชกิ ใน สาย ตระกลู

 เรียกวา “ถี่ เออ”  (体俄tǐ’é)  หมายความวา “สาย ตระกูล” การ รวมตัวกัน ของ สอง สาย ตระกูล ขึ้น ไป เรียก

วา “คั่ง”  (亢kànɡ)  การ รวมตัวกัน ของ “คั่ง” เกิด จาก การ รวมตัวกัน แบบ ตระกูล ใกล ชิด หรือ ผูอาวุโส ของ 

สาย ตระกูล นํา สาย ตระกูล มา รวมตัวกัน การ รวมตัวกัน นี้ เรียกวา “ ชัวอู”  (搓吾cuō wú)  หัวหนา ของ “ ชัวอู” 

เปน ขาราชการ ที่ทาง การ สง มา และ ไมมี การ สืบทอด อํานาจ ตอกัน หนาที่ ของ หัวหนา ชัวอู คือ ดูแล การ ทํามาหากิน 

ตัดสิน ปญหา ขอ พิพาท จัดการ เกี่ยวกับ การ บูชา เปน ผูนํา เกี่ยวกับ ความ สัมพันธ และ การ แกแคน กับ “คั่ง” อื่นๆ 

ตลอดจน มี หนาที่ ลงนาม ใน สนธิสัญญา และ ขอตกลง ตางๆ 

หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน รัฐบาล ได ดําเนิน นโยบาย พัฒนา ชุมชน ลี่ซู หลายแบบ แตกตาง 

ไป ตามกระแส การ พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ของ ชาว ลี่ซู ใน แตละ ชุมชน รัฐ ประสบ ความ สําเร็จ ใน การ ดําเนิน นโยบาย

เกี่ยวกับ การ ปฏิรูป ที่ดิน ใน ชุมชน ลี่ซู ใน เมืองลี่ เจียง (丽江 Lìjiānɡ)  หยง ผิง (永平 Yǒnɡpínɡ)  หยง เซิ่ง (永

胜 Yǒnɡshènɡ)  ห ยวนิ หลง (云龙 Yúnlónɡ)  ระบบ เศรษฐกจิ แบบ การ ถอืครอง กรรมสทิธิ ์ทีด่นิ พฒันา ไป มาก 
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ชาว ลี่ซู สามารถ พัฒนา เศรษฐกิจ และ คุณภาพ ชีวิต ของ ตน เอง ให ทัดเทียม กับ ชาว ฮั่น จน สามารถ ลมลาง การ ขูดรีด 

ทารณุ ของ ระบบ ศกัดนิา ลง ได ใน บรเิวณ ที ่ม ีชน หลาย เผา อาศยัอยู รวมกนั ไดแก ชน เผาไต ทเิบต อี ๋ใน เมอืง หนงิ ลาง

 (宁蒗 Nínɡlànɡ)  ลู ซ ี (潞西 Lùxī)  ปาวซาน  (保山 Bǎoshān)  ของ มณฑล ยนูนาน และ เมอืง เหยยีน เปยน

(盐边Yánbiān)  ซี ชาง  (西昌 Xīchānɡ)  ของ มณฑล เสฉวน รัฐบาล ได ดําเนิน นโยบาย อยาง สันติวิธี เพื่อ 

การ ปฏิรูป ที่ดิน ทํา กิน สวน ชุมชน ชาว ลี่ซู ที่ เมือง เตอ หง และนู เจียง รัฐบาล กับ ชาว ลี่ซู ก็ได รวมมือกัน กอสราง ระบบ 

คมนาคม มี การ สราง สะพาน ซึ่ง นํามาซึ่ง การ พัฒนา ระบบ เศรษฐกิจ สังคม ของ ชุมชน ให กาว สังคม ชาว ลี่ซู จึง เขาสู 

ระบบ สังคมนิยม อยาง เต็ม รูปแบบ 

ใน ป 1954 ม ีการ กอตัง้ บรเิวณ ปกครอง ตน เอง ชน เผา ลีซ่ ูขึน้ ทีนู่ เจยีง  (怒江傈僳族自治区Nùjiānɡ 

Lìsù Zú zìzhìqū)  โดย มี อาณาเขต ครอบคลุม หลาย อําเภอ ไดแก ห ลูสุย  (泸水 Lúshuǐ)  ป เจียง (碧江

Bìjiānɡ)   ฝูกง (福贡Fúɡònɡ)  และ กงซาน (贡山Gònɡshān)  ตอมา ใน ป 1957 ก็ได รวม ชาว ลี่ซู ที่ อําเภอ 

หลาน ผิง เขามา และ ยกระดับ ให เปน เขต ปกครอง ตน เอง ชาว ลี่ซูนู เจียง  (怒江傈僳族自治州Nùjiānɡ Lìsù 

Zú zìzhìzhōu)  ได สําเร็จ ชาว ลี่ซู มี สิทธิ ใน การ ปกครอง ตน เอง ตลอด ระยะเวลา 50 ป ภายใต การ สนับสนุน 

ของ รฐับาล และ พลงั ความ รวมมอื ของ ชาว ลีซ่ ูได เกดิ การ สราง ระบบ พืน้ฐาน ทาง การ เกษตร ขึน้ สงผล ใหผล ผลติ ที ่ได 

ใน แตละ ป เพิ่มขึ้น เปน ทวีคูณ ปจจุบัน อุตสาหกรรม ตางๆ เกิดขึ้น อยาง มากมาย ใน ชุมชน ลี่ซู เชน โรง กําเนิด ไฟฟา 

โรงงาน ซอม รถยนต โรง ผลติ เครือ่ง จกัรกล การ เกษตร โรงงาน โลหะ โรงงาน ผลติ นํา้ตาล เกลอื กระดาษ ยา โรงพมิพ 

โรงกลั่น เหลา โรงงาน อาหาร สําเร็จรูป โรงงาน ผลิต กระเบื้อง วัสดุ กอสราง เปนตน ที่ สําคัญ คือ รัฐบาล ได สนับสนุน 

การ ศึกษา ให ชาว ลี่ซู มีความรู เพื่อ เปนกําลัง สําคัญ ใน พัฒนา ดาน อุตสาหกรรม มี การ พัฒนา และ กอสราง ระบบ 

สาธารณูปโภค ตางๆ รวมถึงาร พัฒนา ดาน การ คมนาคม การ สาธารณสุข การ สื่อสาร เพื่อ เอื้อ ตอ การ พัฒนา ชุมชน 

ชาว ลีซ่ ูโดย รวม ทาํให ชวีติ ความ เปนอยู ของ ชาว ลีซ่ ูใน ปจจบุนั ดขีึน้ มาก ทดัเทยีม กบั ประชาชน ชาวจนี เผา อืน่ๆ ทัว่ไป

ดาน ศิลป วัฒนธรรม ชาว ลี่ซู รัก ความ สนุกสนาน รื่นเริง ชอบ การ รอง รํา ทําเพลง เมื่อ มี พิธี สําคัญๆ อยาง 

พิธี แตงงาน สรางบาน ใหม ขึ้น บาน ใหม หรือ เทศกาล สําคัญๆ ชาว ลี่ซู จะ แสดงออก ถึง ความ สุข นั้น ดวย การ เตนรํา 

และ รองเพลง บทเพลง และ การ เตนรํา ของ ชาว ลี่ซู ผูกพัน ใกล ชิด และ สะทอน ภาพ ของ การ ดํารงชีวิต อยาง แยกกัน 

ไม ออก เนื้อหา และ ทํานองเพลง แบง เปนหลักๆ ได 4 แบบ คือ เพลง ลงนา เพลง สรางบาน เพลง เก็บเกี่ยว และ 

เพลง แตงงาน บทกลอน ของ ชาว ลี่ซู มี ฉันทลักษณ ชัดเจน แตละ วรรค ของ กลอน มี 7 คํา และ มี บังคับ สัมผัสคลอง 

จองที่ เครงครัด ทํานองเพลง ที่ นิยม เชน โมกวา  (莫瓜Mòɡuā)  โห ยวเหย  (由野Yóuyě)  และ ปาย สื่อ (掰史

Bāishǐ)  ทํานองเพลง บาง เพลง สําเนียง เสียง สูง เรง จังหวะ เรารอน เสนุก สนาน รื่นเริง แต ก็ มี บาง เพลง ที่ มีเสียง ตํ่า 

เชื่องชา ฟง ดู เยือกเย็น ออย สรอย การ ขับ รองเพลง ของ ชาว ลี่ซู มัก รอง ประกอบ กับ เครื่องดนตรี ผี ผา  (琵琶Pípá)  

ชนกลุมนอยเผาลี่ซู



中
国
少
数
民
族
丛
书

中
国

171

พิณ สี่ สาย  (四弦Sìxián)  และ พิณ เปา (口弦Kǒuxián)  การ เตนรํา ของ ชาว ลี่ซู สนุกสนาน รื่นเริง ทวงทํานอง 

กระฉับกระเฉง กระชับ ฉับไว 

ดาน วรรณกรรม ชาว ลีซ่ ูม ีวรรณกรรม มขุปาฐะ ที ่สบืทอด ตอกนั มา มากมาย ไดแก เทพนยิาย นทิาน พืน้บาน

ตํานาน นํ้าทวม โลก การ กําเนิด มนุษย การ กําเนิด ตนไม ปาไม และ สัตวโลก เชน เรื่อง《天神捏地球的传

说》Tiānshén niē dìqiú de chuánshuō “ตํานาน เทพเจา ปน โลก” เรื่อง《洪水滔天．兄妹成

家》Hónɡshuǐ tāotiān ．xiōnɡmèi chénɡjiā “คลื่น ยักษ ทวม โลก – พี่นอง ออกเรือน” เรื่อง《天

狗吃月亮》Tiānɡǒu chī yuèliɑnɡ “สุนัข สวรรค กิน จันทรา” และ ยังมี เรื่องราว เกี่ยวกับ การ ตอ สูกับ การ 

กดขี่ ขมเหง เชน เรื่อง《阿普和阿邓的故事》Āpǔ hé Ādènɡ de ɡùshi “ตํานาน อาผู กับ อา เติ้ง” เรื่อง

《绿斑鸠的故事》Lǜbānjiū de ɡùshi “นิทาน นกเขา เขียว ลาย” เรื่อง《姐妹俩》Jiěmèi liǎnɡ 

“พี่นอง สอง สาว” เปนตน

ดาน วัฒนธรรม และ ขนบ ธรรมเนียม การ แตงกาย ของ ชาว ลี่ซู สวมเสื้อผาทอ เอง จาก ใย ปาน ชาย สวม 

เสื้อเชิ้ต ลําตัว สั้น กางเกง ขา ยาว บาง โพกศีรษะ ดวย ผา สีฟา คลอง มีด ที่ เอว ดานซาย แขวน ธนู ที่ เอว ดานขวา หญิง 

สวมเสือ้ ตดั เฉยีง ขวา ลาํตวั สัน้ สวม กระโปรง ยาว โพกศรีษะ ดวย ผา สขีาว หรอื ฟา คลอง สรอย ไขมกุ หลาก ส ีระด ับอก 

ชาว ลีซ่ ูตาง ทองที ่กนั สวมเสือ้ผา ส ีตางกัน จงึ มชีือ่ เรยีก ตาม ส ีของ เสือ้ผา ไดแก  ลีซ่ ูขาว  (白傈僳Bái Lìsù)  สวม

เสื้อผา สี สะอาด สีฟา หรือ สีขาว  ลี่ซู ดํา (黑傈僳Hēi Lìsù)  สวมเสื้อผา สีดํา ดู สูงสง สงางาม และ ลี่ซู ลาย (花

傈僳Huā Lìsù)  สวมเสื้อผา หลาก สี และ ชอบ สีฉูดฉาด สดใส 

อาหารการกนิ ชาว ลีซ่ ูกนิ ขาวโพด และ ขาวสาล ีเปน อาหาร หลกั ใน สมยัโบราณ ดาํรงชวีติ ดวย การ ลาสตัว 

อาหาร เนื้อ ของ ชาว ลี่ซู จึง มี ความ หลากหลาย มาก ที่ สําคัญ คือ ชาย หญิง ชาว ลี่ซู ชื่นชอบ การ ดื่มสุรา เปนการ สังสรรค 

ใน ทุก เทศกาล รื่นเริง หรือ การ ตอนรับแขก ผูมาเยือน 

บานเรอืน ชาว ลีซ่ ูม ีสอง แบบ คอื สรางดวย ไม ฝา บาน ทัง้ สี ่ดาน ใช ไมกระดาน ยาว ต ีเปน ฝา บาน มงุหลงัคา 

ดวย ไมกระดาน อีก แบบ หนึ่ง คือ บาน ไมไผ ใช ไม เนื้อ แข็ง ทําเปน เสา บาน ใช ไมไผสาน เปน ฝา บาน หลังคา มุง จาก 

ภายใน บานสราง เตาไฟ ขนาดใหญ ไว ตรงกลาง เปน ลักษณะ บาน ชาว ลี่ซู ที่นู เจียง โดยเฉพาะ 
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ชาว ลีซ่ ูเคารพ ผูอาวโุส กวา เวลา รบัประทาน อาหาร ขาว ที ่ตกั ถวย แรก จะ ใช มอื ทัง้สอง ประคอง แลว ยืน่ให 

ผูอาวโุส ทีส่ดุ ใน วง ขาว ถา ม ีไก ตบั ไก และ หวั ไก จะ ตอง ให ผู ที ่อาวโุส กวา ถา ฆา หม ูถา ม ีผูอาวโุส หลาย คน จะ หัน่ ตบั หม ู

แบง ให ผูอาวโุส เหลานัน้ เทาๆ กนั ปใหม ฆา หม ูจะ ตอง เกบ็ หวัหม ูไว เปน ของขวญั ให พอแม ถา ฆา เพยีง ตวั เดยีว จะ แบง

ครึง่ ให พอแม ฝาย ชาย ครึง่ หนึง่ อกี ครึง่ หนึง่ ให พอแม ฝาย หญงิ ใน พธิ ีมงคล ตอง ฆา หม ูฆา ววั และ ตอง มอบ หวั ที ่ใหญ 

ที่สุด ให เปน ของขวัญ กับ พอแม ภรรยา 

ชาว ลีซ่ ูแตงงาน แบบ ม ีสามภีรรยา คน เดยีว แต ในอดตี คน ระดบั หวัหนา เผา หรอื ผู ม ีฐานะ ด ีผูชาย สามารถ 

มี ภรรยา หลาย คน ได ฝาย ชาย เมื่อ แตงงาน แลวจะ แยก ครอบครัว จาก พอแม สราง ครอบครัว ใหม ของ ตน หนุมสาว 

เลือก คูครอง ได อยาง อิสระ แต การ แตงงาน พอแม จะ เปน ฝายจัดการ ให มี ธรรมเนียม การ แตงงาน กัน ใน เครือญาติ 

พิธีศพ ทํา โดย การ ฝง มี การ สราง สุสาน สําหรับ ฝงศพ และ มี สุสาน ประจํา ตระกูล 

ความ เชื่อ และ เทศกาล สําคัญ ของ ชาว ลี่ซู ในอดีต ชาว ลี่ซู นับถือ และ บูชา ธรรมชาติ เชื่อ วา สรรพสิ่ง มี 

วิญญาณ มี หมอผี เปน ผูทํา พิธีกรรม จนถึง ตน ศตวรรษ ที่ 20 ศาสนา คริตส เผยแผ เขาสู ประเทศ จีน ชาว ลี่ซู บริเวณ 

เตอ หง นู เจียง ยอมรับ นับ ถือศาสนา คริตส นิกาย โรมันคาทอลิก

 กอน ป 1950 ชาว ลีซ่ ูนบั ปฏทินิ โดย สงัเกต ธรรมชาต ิและ กจิ กรรมการ ดาํเนนิ ชวีติ แบง ชวงเวลา ใน แตละ ป 

ออก เปน เดือน ดอกไม บาน เดือน ไก ขัน เดือน ไฟปา เดือน อดอยาก เดือน เก็บ ผัก ปา เดือน เก็บเกี่ยว เดือน ตม เหลา 

เดือน ลาสัตว เดือน ขาม ป เดือน สรางบาน รวมทั้งสิ้น 10 เดือน เทศกาล สําคัญ มี เทศกาล อาบนํ้า เทศกาล เก็บ

เกี่ยว และ เทศกาล ปใหม 

เทศกาล ที ่ยิง่ใหญ ของ ชาว ลีซ่ ูที ่เมอืง เตอ หง คอื “เทศกาล ดาม มดี”  (刀杆节Dāoɡǎn jié)  จดั ขึน้ ทกุ 

วนัที ่17 เดอืน 2 ของ ทกุป เทศกาล นี ้จดั เปน สอง วนั วนัแรก คอื กจิกรรม “ลยุ ทะเลเพลงิ”  (下火海Xià huóhǎi)

โดย จะ กอ ไฟ กอง ใหญ และ ม ีผูแสดง หา คน กระโดด เขา ออก กองไฟ แลว คลกุ ไฟ ลางหนา ดวย ไฟ ใช เหลก็ เผาไฟ ให รอน 

แลว สง ตอกัน ไป ดวย มือเปลา เรียกวา “ดึง สรอย ไฟ” เมื่อ การ แสดง สิ้นสุดลง ทุกคน รวมกัน เตนรํา รอบ กองไฟ 

วัน ที่สอง เปนการ “ปนเขา กระบี่”  (上刀山Shànɡ dāoshān)  ลับ มืด 32 เลม ให คมกริบ แลว เสียบ เขากับ ราว

บนัได สงู บน ยอด ม ีธง แดง และ ประทดั ผูแสดง จะ ปนขึน้ สู ยอด บนัได เพือ่ เอา ธง ลงมา ทามกลาง เสยีง ปะทดั และ เสยีง 

โหรอง ดวย ความ สนุกสนาน ยินดี 

ชนกลุมนอยเผาลี่ซู
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ชน กลุม นอย เผา ลัว่ ปา อาศยัอยู บรเิวณ เมอืง ลัว่ หย ว ี (洛渝Luòyú)  ทีอ่ยู ทาง ภาค ตะวนัออก เฉยีง ใต ของ 

เขต ปกครอง ตน เอง ทเิบต และ บรเิวณ รอยตอ กบั มณฑล ใกลเคยีง เชน ตาํบล ฉา หย ว ี (察隅 Cháyú)  โมทวั  (墨脱 Mòtuō)

หมี่ หลิน (米林Mǐlín)  หลง จื่อ  (隆子Lónɡzǐ)  เปนตน จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน

 ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา ลัว่ ปา ม ีจาํนวน ประชากร ทัง้สิน้ 2,965 คน ชาว ลัว่ ปา ที ่อาศยัอยู ตาํบล โมทวั ใช ภาษา ทเิบต 

(藏语Zànɡ yǔ)  นอกนัน้ พดู ภาษา ของ เผา ตน เอง คอื ภาษา ลัว่ ปา ซึง่ ม ีหลาย สาํเนยีง แตกตางกนั ไป ตาม แตละ ทองถิน่

ภาษา ลั่ว ปา จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต สาขา ภาษา ทิเบต-พมา  (Tibeto - Burman) 

ชาว ลัว่ ปา ม ีชวีติ อยู บรเิวณ ถาปูกงปู  (塔布工布Tǎbùɡōnɡbù)  ของ ทีร่าบสงู ทเิบต  (西藏Xīzànɡ)  

แนว สันเขา ปาย หมา (白马冈Báimǎ ɡānɡ)  บริเวณ เทือก เขาหิมาลัย (喜马拉雅山 Xǐmǎlāyǎ shān)  

ทุงหญา หนาน โพ (南坡Nánpō)  มา แต ครัง้ บรรพกาล บนัทกึ ทาง ประวตั ิศาสตร ของ ทเิบต ชือ่ “หง สือ่” 《红史》

Hónɡshǐ บันทึก ไว วา ใน ยุคซง จาน กานปู ราว ป ค.ศ. 617 – 650 บริเวณ ตั้งแต ทาง ใต ที่ ชื่อ “ ลั่ว”  (珞Luò)  

ขึ้น มา ลวน เปน เขต ปกครอง ของ ถูฟานทั้งสิ้น จากนั้น เปนตนมา ชาว ทิเบต กับ ชาว ลั่ว ปา ก็ พัฒนา ความ สัมพันธ 

ตอกัน เรื่อย มา จนถึง ศตวรรษ ที่ 17 ทิเบต ตก อยู ภายใต การ ครอบครอง ของ ราชสํานัก ชิง มี การ สง ขาราชการ จาก 

ราชสํานัก เขามา ดูแล และ จัดการ การ ปกครอง ใน เมือง ลั่ว หย วี (洛渝Luòyú)  กลาง ศตวรรษ ที่ 19 พื้นที่ ทิเบต 

ถกู จดัให เปน เขต การ ปกครอง ภายใต อาํนาจ ของ ออง โปมีถู่  (波密土王Bōmìtǔ wánɡ)  จนถงึ กลาง ศตวรรษ ที ่20

มี การ แบง เขต การ จัดเก็บ ภาษี บริเวณ เมือง โมทัว  (墨脱Mòtuō)  เจอ ลา  (则拉Zélā)   ตากั่งฉั้ว  (达岗错

Dáɡǎnɡcuò)  หมา หนี กั่ง (马尼岗Mǎníɡǎnɡ)  ปา เชี่ย ซีเห ริน  (巴恰西仁Bāqiàxīrén)  ซึ่ง เปน ดินแดน 

ที่ อยูอาศัย ของ ชาว ลั่ว ปา 

ดาน เศรษฐกจิ และ สงัคม ใน ชวง กลาง ศตวรรษ ที ่20 สภาพ เศรษฐกจิ และ สงัคม ของ ชาว ลัว่ ปาอยู ใน ชวง 

ปลาย ของ สังคมบุพ กาล ดํารงชีวิต อยู ดวย การ ทําการ เกษตร ยัง ใช วิธี ถากถาง และ เผา ไรนา อยู มี เครื่องมือ เหล็ก 

ขนาดเลก็ แต สวนใหญ ยงัคง ใช เครือ่ง ไม เครือ่งมอื ที ่ทาํจาก ไม ซึง่ สบืทอด มา แต บรรพบรุษุ เชน คราด ไม จอบ เสยีม ไม 

พชื ที ่ปลกู เชน ขาวโพด ขาว แตง ตางๆ และ พชืผกั เบด็เตลด็ ปรมิาณ การ ผลติ ตํา่ มาก บาง ทองที ่ยงัม ีการ เกบ็ ของ ปา

เมลด็พชื ที ่ได จาก ผล ไม รวมทัง้ ถัว่ ตางๆ ที ่ได จาก ปา มา เปน อาหาร แมกระทัง่ กาน ออน ของ พชื จาํพวก ปาลม ก ็เกบ็ มา 

บด เปน แปง ใช เปน อาหาร ได สวน อาหาร จําพวก เนื้อ สัตว ได มาจาก การ ลาสัตว ใน ปา เมื่อ ลา ได สัตว ใหญ ชาว ลั่ว ปา 

จะ แบงปน ให สมาชิก ใน ชุมชน ของ ตน เทาๆ กัน 

ดาน งาน หัตถกรรม ยังคง ผลิต เพื่อ การ ดํารงชีวิต หรือ เพื่อ การ เกษตรกรรม ยัง ไมได แยก ออกมา เปนงาน 

หตัถกรรม ฝมอื เพือ่ ความ สวยงาม หรอื เพือ่ การ ใชสอย อยาง อืน่ แต เริม่ม ีการ ผลติ เครือ่ง ปน ดนิเผา การ ถกั และ ทอผา ใช 

กนั ใน ครอบครวั ชาว ลัว่ ปา ทัง้ หญงิ และ ชาย รูจกั วธิสีาน ไมไผ เสือ่ ตะกรา เชอืก และ ผลติภณัฑ ขาวของ เครือ่งใช จกัสาน 

ตางๆ ฤด ูวางเวน จาก การ ทาํการ เกษตร ชาว ลัว่ ปา จะ นาํ ขาวของ เครือ่งใช จกัสาน พชืสมนุไพร และ ผลติภณัฑ จาก สตัว 

ชนกลุมนอยเผาลั่วปา  
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เชน อุง ตีน หมี หนัง สัตว ชะมด และ พืช เกษตร เชน พริก พืชผัก ปา นําไป แลก เครื่องมือ โลหะ เหล็ก ขนแกะ เกลือ 

เสือ้ผา ใบชา อาหาร จาก ชาว ทเิบต ใน บรเิวณ เมอืง ใกลเคยีง เชน ฉา หย ว ี (察隅Cháyú)  หมี ่หลนิ  (米林 Mǐlín)  

โมทัว  (墨脱Mòtuō)  เปนตน 

ครอบครวั ของ ชาว ลัว่ ปา อาศยัอยู รวมกนั เปน ครอบครวั ใหญ โดย ยดึ ตาม เครอืญาต ิสาย ตรง จาก พอ ใน ชวง 

กอน การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี สงัคม ชาว ลัว่ ปา เริม่ม ีระบบ ชนชัน้ คน จน คน รวย และ เริม่ม ีทาส และ นาย ทาส

 เขาสู ระบบ สงัคม ที ่ม ีการ แบง ชน ชัน้วรรณะ โดย แบง เปน 2 ชนชัน้ คอื มาย เตอ  (麦德Màidé)  หมายถงึ “เจาของ”

และ เนี่ย ปา  (涅巴Nièbā)  หมายถึง “ชนชั้นตํ่า” 

หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ชุมชน ชาว ลั่ว ปา ไดรับ การ ปลดปลอย โดย ใน ป 1959 ระบบ 

สงัคม ศกัดนิา ของ ทเิบต ถกู ลมลาง และ เขาสู การ ปฏริปู สงัคม เรือ่ย มา ชาว ลัว่ ปา ไดรบั สทิธ ิใน การ ปกครอง ตน เอง สวน 

ราชการ ใน พืน้ที ่ของ เขต ปกครอง ตน เอง ที ่ม ีชาว ลัว่ ปา อาศยัอยู ลวน ไดรบั สทิธ ิใน การ เปนสมาชกิ คณะกรรมการ การ 

ปกครอง ตน เอง จาก นโยบาย การ สนบัสนนุ และ ชวยเหลอื ชน กลุม นอย ของ รฐับาล ชมุชน ชาว ลัว่ ปา พฒันา ดขีึน้ เรือ่ยๆ

 ตามลาํดบั หลดุพน จาก สภาพ ชวีติ ที ่ลาํบาก ยากเขญ็ แบบ ดัง้เดมิ ตลอด เวลา 50 ป มา นี ้ชาว ลัว่ ปา รวมแรง รวมใจ กนั 

กอสราง ระบบ สาธารณปูโภค และ พฒันา ระบบ พืน้ฐาน การ เกษตร ของ ชมุชน ขนานใหญ เรยีนรู วธิกีาร ทาํการ เกษตร 

อยาง ถูกวิธี มี การ ใช ปุย ใช เครื่องมือ ที่ ทันสมัย ทําให ปริมาณ การ ผลิต เพิ่ม มากขึ้น เพียงพอ ตอ การ บริโภค ใน ชุมชน 

เหลือ พอที่จะ สงออก จําหนาย ภายนอก นํา รายได สู ชุมชน สภาพ ชีวิต เปลี่ยนไป ในทาง ที่ ดีขึ้น กวา เดิม มาก มี การ 

กอสราง ระบบ คมนาคม การ สรางถนน ทางหลวง เชื่อม ตอ กับ พื้นที่ ภายนอก พื้นที่ ที่อยู อีก ฝง แมนํ้า ก็ มี การ สราง 

สะพานแขวน ขนาดใหญ เพื่อ เชื่อม ตอ ชุมชน และ นํา ความ เจริญ ไป สู ชาว ลั่ว ปา นอกจากนี้ รัฐบาล ยัง สนับสนุน การ 

กอ สรางเมือง ใหม ให ชาว ลั่ว ปา มี ที่อยู อาศัยที่ ดีขึ้น มี การ สราง โรงเรียน โรงพยาบาล ปจจุบัน ใน หมูบาน ชาว ลั่ว ปา 

เริ่มมี เครื่อง จักรกล อยู ทุกหน ทุกแหง ชาว ลั่ว ปา กําลัง กาว เดิน อยู บน ถนน แหง ความ อยู ดี มี สุข พลิกฟน ชีวิต ให มี 

ความ ทัดเทียม กับ ชน กลุม อื่นๆ ในประเทศ จีน

ดาน ศลิป วฒันธรรม วรรณกรรม ของ ชาว ลัว่ ปา ม ีความ หลากหลาย มาก ไมวา จะ เปน นทิาน พืน้บาน ตาํนาน 

สวนใหญ เปน วรรณกรรม มุขปาฐะ ที่ สืบทอด จาก รุน สู รุน เวลา มี เทศกาล ชาว ลั่ว ปา จะ รวมตัวกัน รอง รํา ทําเพลง

การ ขับรอง ของ ชาว ลั่ว ปา มี ทั้ง การ รอง เดี่ยว รอง หมู และ รอง คู โตตอบ กัน เรื่องราว ที่ รอง มัก เกี่ยวกับ ตํานาน โบราณ 

ใน งาน รื่นเริง ชาว ลั่ว ปา จะ รองเพลง โต กัน ขาม วัน ขามคืน

การ แตงกาย ของ ชาว ลัว่ ปา ม ีเอกลกัษณ โดดเดน เปนพเิศษ โดย ทัว่ไป ผูชาย จะ สวมเสือ้ แขน ยาว ลาํตวั ยาว

 คลมุ ทัง้ตวั ไว ดานใน ทอน บน ม ีเสือ้คลมุ ไหล ที ่ทาํจาก หนงั สตัว สวม เสือ้กัก๊ ขนแกะ คลมุ ไว ดานนอก  สวมหมวกกลม ที ่

ทาํจาก หนงั หม ีและบ ุดวย ขน หม ีโดย รอบ หมวก ดาน หลงัยาว คลมุ ลง ไป ถงึ คอ สมยัโบราณ ใช เพือ่ ปองกนั ลกูธน ูและ 

ปองกัน การ ถูก ฟน คอ ใน การ ตอสู รวมทั้ง ให ความ อบอุน กับ รางกาย ใน ฤดูหนาว เมื่อ ออกจาก บาน ชาย ชาว ลั่ว ปา 

ชนกลุมนอยเผาลั่วปา  



中
国
少
数
民
族
丛
书

中
国

176
จะ คลอง ธน ูและ สะพาย ยาม ใส มดี สวม เครือ่ง ประดบั คลอง คอ ห ลายเสน หรอื พนั หลาย รอบ สรอยคอ รอย มาจาก ลกูปด 

หลาก สี สวม กําไล ขอมือ ทองเหลือง หรือ เงิน สวม ตางหู ที่ สานจาก ไมไผ หญิง สวมเสื้อผา ที่ทอ ขึ้น เอง จาก ขนแกะ

ใย ปาน ใย ปอ และ ฝาย สวมเสือ้ แขน ยาว ลาํตวั สัน้ สวม ผาถงุ ยาว ชาย หญงิ ชาว ลัว่ ปา นยิม ไว ผม ยาว และ ชอบ สวมใส 

เครื่อง ประดับ หญิง ชาว ลั่ว ปา สวม กําไล ทองเหลือง และ เงิน สวม สรอยคอ รอยดวย ลูกปด สีขาว และ สีฟา ห ลายเสน 

ตาม รอบเอว สวม สรอย หอย เปน ระยา มากมาย ตาม เสื้อผา ประดับประดา ดวย เหรียญ โลหะ ตางๆ รอบ ลําตัว 

  ดาน อาหารการกิน ชาว ลั่ว ปา แตละ ทองที่ มี ความ แตกตางกัน อยู บาง อยาง เชน ชาว ลั่ว ปา ที่ อาศัยอยู 

ทางเหนือ ของ เมือง ลั่ว หย วี  (洛渝Luòyú)  จะ ใช ขาวโพด บด เปน แปง แลว ผสม นํ้ารอน คลุก กับ เมล็ด ธัญพืช ตางๆ 

นอกจากนี ้ยงัม ีขนม แผน ที ่ทาํจาก แปงสาล ีนวด แลว ทาํเปน แผน ยาง บน หนิ รอน เปน อาหาร หลกั กนิ กบั พรกิปน และ 

เนยแข็ง ชาว ลั่ว ปา ชอบ อาหาร รสเผ็ด ทั้ง ชาย และ หญิง ชอบ สูบยา และ ดื่มเหลา บานเรือน ของ ชาว ลั่ว ปา สราง เปน 

สีเ่หลีย่ม ทรง ยาว หรอื จตัรุสั บาน ที ่สราง เปน สีเ่หลีย่ม ทรง ยาว ซอย แบง เปน หองๆ สรางดวย ไมไผ สอง ชัน้ ม ีฉางขาว 

สราง แยก ตางหาก จาก ตัวบาน

 ลักษณะ นิสัย ของ ชาว ลั่ว ปา เปนมิตร มาก เมื่อ มี แขก มา บาน จะ ตอนรับ ดวย ความ กร ะตือรือรน และ มี 

พิธีการ ตอนรับแขก ที่ ถือเปน ธรรมเนียม ปฏิบัติ ของ ชน เผา เมื่อ แขก เขา บาน จะ เชิญ ให แขก นั่ง ใน หอง ที่อยู ใกล กับ 

เตาผิง แลว ตอนรับ ดวย อาหาร ที่ ชาว ลั่ว ปา โปรดปราน เชน เนื้อ แหง นม ขนม แผน นํ้า และ ชา ชาว ลั่ว ปา มี พิธีการ 

ตอนรับแขก ที่ ถือเปน ประเพณี เชน เมื่อ เจาของ บาน นํา อาหาร อะไร ออกมา ตอนรับแขก แขก ผูมาเยือน จะ ตอง กิน 

ให หมด เจาของ บาน จะ ดใีจ มาก กอน ที ่แขก จะ กนิอาหาร เจาของ บาน จะ ตอง ดืม่เหลา กอน 1 จอก กนิอาหาร กอน 1 

คาํ เพือ่ แสดงวา เหลา และ อาหาร ไมม ีพษิ ใดๆ ตอมา ถอื เปนความ จรงิใจ ที ่เจาของ บาน ม ีตอ แขก โดยเฉพาะ แขก ที ่มา

จาก แดน ไกล หาก ใน ชุมชน มี งาน แตงงาน จะ ตอง ไป บาน งาน เพื่อ รวม รับประทาน อาหาร ดื่มเหลา รอง รํา ทําเพลง

แสดง ความ ยนิด ีชาว ลัว่ ปา ถอืวา หาก เชญิ แขก ให มา ที ่บาน ได หรอื ม ีโอกาส ได ตอนรบัแขก จะ ถอืเปน เกยีรต ิอยาง มาก

หาก บาน ใด ทําให แขก ไมพอใจ แขก ไม อยูรวม รับประทาน อาหาร จะ ถูก คนใน ชุมชน ตําหนิ และ เหยียดหยาม

 ชาว ลั่ว ปา แตงงาน แบบ มี สามีภรรยา คน เดียว แต ผูมีอํานาจ สูงศักดิ์ และ คน รํ่ารวย สามารถ มี ภรรยา ได 

หลาย คน มี ธรรมเนียม การ ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การ แตงงาน กับ คนนอก สาย ตระกูล และ การ แตงงาน กับ คนใน ชนชั้น 

เดียวกัน อยาง เครงครัด ถา สามี เสียชีวิต จะ ตอง ยก บาน ให กับ พี่นอง สามี ผูหญิง ใน สังคม ชาว ลั่ว ปา ไมมี สถานภาพ 

ทาง สงัคม ใดๆ มรดก พอแม ตอง ตก เปนของ ลกูชาย และ ม ีขอบงัคบั เกีย่วกบั การ ตัง้ชือ่ ของ ลกู ให สอดคลอง เกีย่วพนั 

กับ ชื่อ ของ พอ 

 ชาว ลั่ว ปา มี ความ เชื่อ เกี่ยวกับ การ นับถือ บูชาผี และ วิญญาณ โดย เชื่อ วา สรรพสิ่ง มี วิญญาณ  เชื่อวา 

เหตกุารณ ทกุอยาง ที ่เกดิขึน้ ใน โลก การ เกดิ แก เจบ็ ตาย และ ภยัพบิตั ิตางๆ ลวน เกดิ จาก การ กระทาํ ของ เทพเจา หรอื 

ผีสาง ดังนั้น ชาว ลั่ว ปา จึง มี ความ เชื่อ วา จะ ตอง บูชา เทพเจา ผี และ วิญญาณ ตางๆ ดวย การ ฆา สัตว และ เชิญ หมอผี 

มา สวดมนต เพื่อ ทํา พิธีบูชา และ อธิษฐาน ขอให เทพเจา ผีสาง และ วิญญาณ เหลานั้น ปกปอง คุมครอง 

ชนกลุมนอยเผาลั่วปา  
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ชาว ห มาน หรอื ที ่รูจกั กนั ในชือ่ “ชาว แมนจ”ู เปน กลุมชน ที ่เคย รุงเรอืง เปน ราชวงศ หนึง่ ของ จนี ชาว ห มาน 
จงึ ม ีจาํนวน มาก และ อาศยั กระจาย อยู ทัว่ไป ในประเทศ จนี บรเิวณ ที ่ม ีชาว ห มาน อาศยัอยู มาก ไดแก บรเิวณ มณฑล 
เหลยีวหนงิ และ กระจาย อยู ใน มณฑล ตางๆ เชน จีห๋ลนิ (吉林Jílín)  เฮย หลง เจยีง (黑龙江Hēilónɡjiānɡ)   
เหอเปย  (河北Héběi)  มองโกเลียใน (内蒙古Nèiměnɡɡǔ)  ซิน เจียง  (新疆Xīnjiānɡ)  กาน ซู (甘肃

Gānsù)   ซานตง (山东Shāndōnɡ)  เปนตน และ ตาม เมือง ตางๆ อีก เชน ปกกิ่ง (北京Běijīnɡ)  เทียนจิน 
(天津Tiānjīn)  เฉิงตู (成都 Chénɡdū)  ซีอาน  (西安Xī’ān)  กวางโจว  (广州Guǎnɡzhōu)   อิ๋น ชวน 
(银川Yínchuān)  เปนตน มี การ กอตั้ง ชุมชน ชาว ห มาน ขึ้น เปน เขต ปกครอง ตน เอง มากมาย เชน  ซิ่วเหยียน  
( 岫岩Xiù yán)   เฟงเฉิง (凤城Fènɡchénɡ)  ซิ นปน (新宾Xīnbīn)  ชิง หลง  (青龙Qīnɡlónɡ)   เฟง หนิง  
(丰宁Fēnɡnínɡ)  เปนตน จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา ห มาน 
มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 10,682,263 คน 

ภาษา ของ ชาว ห มาน ชือ่วา ภาษา ห มาน จดั อยู ใน ตระกลู ภาษา อลัไต สาขา ภาษา ห มาน- ทงักสุ (Tungus)  
แขนง ภาษา ห มาน ภาษาเขยีน ของ ชาว ห มาน พฒันาขึน้ ใน ปลาย ศตวรรษ ที ่16 โดย ได แบบอยาง มาจาก ภาษา มองโกล 
จากนัน้ ได ยมื อกัษร มองโกล มา ใช โดย เตมิ จดุ เตมิ วง เรยีก ภาษาเขยีน นี ้วา “ภาษา ห มาน ที ่ม ีวง และ จดุ” (有圈点的

满文 Yǒu quāndiǎn de Mǎnwén)  หรือ เรียก อีก ชื่อวา ภาษา ห มาน ใหม  (新满文Xīn Mǎnwén)  สวน 
ภาษาเขยีน แบบ ดัง้เดมิ ที ่ประดษิฐ ขึน้ ใน ปลาย ศตวรรษ ที ่16 นัน้ เรยีกวา “ภาษา ห มาน แบบ ไมม ีวง และ จดุ”  (无圈

点的满文 Wú quāndiǎn de Mǎnwén)  เมื่อ อาย ซิน เจ วี๋ย หลัว นู เออร ฮา ชื่อ (爱心觉罗 努尔哈赤Àixīn 

juéluó Nǔ’ěrhāchì,Nurchi)  ซึ่ง เปน ชาว ห มาน ได สถาปนา ราชวงศ ชิง ขึ้น ชาว ห มาน จึง ได อพยพ เขาสู บริเวณ 
ที่ราบ ภาค กลาง เปน จํานวน มาก  (ปจจุบัน คือ บริเวณ ทาง ใต ของ แมนํ้า หวงเหอ อันเปน พื้นที่ สวนใหญ ของ มณฑล 
เหอหนาน ภาค ตะวันตก ของ มณฑล ซานตง และ ภาคใต ของ มณฑล เหอเปย และ สานซี)  ทําให มี ปฏิสัมพันธ กับ 
ชาว ฮั่น ไมวา จะ เปน ดาน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การ ดํารงชีวิต อยาง ใกล ชิด ชาว ห มาน จึง คอยๆ รับ เอา อิทธิพล 
ดาน ภาษา ของ ชาว ฮัน่ ไป ใช ปจจบุนั ม ีชาว ห มาน นอยมาก ที ่รู ภาษา ห มาน เหลอื เพยีง ผูสงูอาย ุและ ชาว ห มาน ที ่อาศยัอยู 
บริเวณ หางไกล ใน มณฑล เฮย หลง เจียง เทานั้น นอกนั้น ใช ภาษาจีน ทั้งสิ้น

ชนกลุมนอยเผาหมาน 
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รูป 65
 
ประวัติ ศาสตร ของ ชาว ห มาน มี มา ยาว นานมาก สามารถ สืบ ประวัติ ขึ้น ไป จาก ชน กลุม ที่ ชื่อวา หน วี่จื๋อ  

(女直 Nǚzhí)  ใน สมัย ห มิง สืบ ขึ้น ไป ถึง กลุมชน ที่ ชื่อ โม เฮอ  (靺鞨Mòhe) ใน สมัยสุย และ ถัง กลุมชน ที่ ชื่อ อูจี๋  
(勿吉 Wùjí)  ใน สมยั เปย เฉา  (北朝Běicháo)  กลุมชน ที ่ชือ่ อี ้โหลว  (挹娄 Yìlóu)  ใน สมยั ฮัน่ และ กลุมชน
 ที ่ชือ่ ซู เซิน่ (肃慎Sùshèn)  ใน สมยั โจว ม ีคาํ เรยีกชือ่ “หน วีเ่จนิ”  (女真 Nǚzhēn)  ปรากฏ ใน ปลาย สมยั ถงั ของ 
ยคุ 5 ราชวงศ ใน ยคุ นัน้ ชาวชี ่ตาน  (契丹人 Qìdān rén)  เรยีก ชาว เฮ ยสุย โมเหอ วา “หน วีเ่จนิ” ตน ศตวรรษ ที ่12 
ชาว หน วีเ่จนิ ม ีศนูยกลาง อยูที ่บรเิวณ หวาน เหยยีน (完颜部Wányán bù)  ม ีผูปกครอง คอื อา กูตา  (阿骨打 Āɡǔdǎ)
ได ตัง้ กองกาํลงั ขึน้ ตอตาน การ ครอบครอง ของ ราชสาํนกั เหลยีว และ สถาปนา แควนจนิ  (金国Jīnɡuó)  ขึน้ ตอมา 
ไมนาน ก ็ลมลาง ราชวงศ เหลยีว  (辽Liáo)  และซง เหนอื (北宋Běi Sònɡ) ลง ได กลาย เปน แควน คู กบั ราชวงศซง ใต
 (南宋Nán Sònɡ)  หลงัจาก สถาปนา แควนจนิ แลว ชาว หน วีเ่จนิ ระลอก ใหญ ก ็อพยพ เขามา อาศยัอยู บรเิวณ ภาค กลาง
ม ีปฏสิมัพนัธ และ ซมึซบั วฒันธรรม ของ ชาว ฮัน่ เปนเวลา นาน จน ผสม กลมกลืน ไป กบั ชาว ฮัน่ จนสมัย ราชวงศ หยวน 
ชาว หน วีเ่จนิ ที ่อพยพ เขามา อาศยัอยู บรเิวณ ภาค กลาง และ เหลยีวตง  (辽东 Liáodōnɡ)  รวมไปถงึ ชาวชี ่ตาน และ 
ชาว ฮั่น บริเวณ หัว เปย  (华北Huáběi)  ถูก เหมา รวม วา เปน “ชาว ฮั่น” ไป ทั้งหมด สวน ชาว หน วี่เจิน ที่ อาศัยอยู 
บรเิวณ อ ีหลาน  (依兰Yīlán)  ของ มณฑล เฮย หลง เจยีง ไดแก เมอืง ถาวเวนิ  (桃温Táowēn)  ห ูห ล ีกาย  (胡里改

Húlǐɡǎi)   โวตั่ว เหลียน  (斡朵怜Wòduǒlián)   ทัวโว เหลียน (脱斡怜Tuōwòlián)  เปย ขู เจียง (孛苦江

Bèikǔjiānɡ)  รวมไปถงึ ชาว หน วีเ่จนิ ที ่กระจดั กระจาย อยู รมิ ชายฝง แมนํา้ ซงฮวา  (松花江 Sōnɡhuā jiānɡ)  
ภาค กลาง ของ มณฑล เฮย หลง เจยีง ลุม แมนํา้ อซู ูหลี ่ (乌苏里江Wūsūlǐ jiānɡ)  ชาย ฝงทะเล ตงตา  (东达海岸
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Dōnɡdá hǎi’àn)  เริ่ม พัฒนา เปลี่ยนแปลง ไป จาก เดิม จน กระทั่งถึง ปลาย ศตวรรษ ที่ 16 เขาสู ตน ศตวรรษ ที่ 17 
อาย ซิน เจ วี๋ย หลัว ได รวบรวม ชาว หน วี่เจิน ที่ อาศัยอยู บริเวณ หาย ซี  (海西Hǎixī)  และ สวน ที่ กระจัด กระจาย อยู 
ตาม บริเวณ ตะวันออก เฉียง เหนือ ไว เปน กลุมชน ที่ เปนอัน หนึ่ง อัน เดียวกัน 

 ใน ชวง รวม ชาติ อาย ซิน เจ วี๋ย หลัว จัดการ แบง เขต ชาว หน วี่เจิน ที่ รวมตัวกัน ออก โดย แบง เขตเมือง 
ตาม เชื้อสาย ของ ประชาชน ตอมา พัฒนา เปน เขต ตางๆ 7 เขต โดย ใช ธง เปน สัญลักษณ ใน การ แบง เขต เรียก วาการ 
ปกครอง แบบ แปด ธง “ปาฉี”  (八旗Bāqí)  ไดแก ธง เหลือง แดง นํ้าเงิน ขาว ธง ขอบ เหลือง ขอบ ขาว ขอบ แดง 
และ ธง ขอบ นํ้าเงิน นับเปน จุดกําเนิด ของ ระบบ การ ปกครอง ที่ เดนชัด ของ ชนชาติ ห มาน 

 ใน ป 1616 อาย ซนิ เจ วีย๋ หลวั ได สถาปนา ประเทศ ขึน้ คอื “แควนจนิ”  (金国Jīnɡuó)  ในทาง ประวตั ิศาสตร 
คอื  โฮวจนิ  (后金Hòu Jīn)  หรอืจนิ ยคุ หลงั ชาว ห มาน ไดรบั อทิธพิล ดาน วฒันธรรม เศรษฐกจิ และ สงัคม จาก ชาว 
ฮั่น มา โดย ตลอด จนกระทั่ง ปรับ เปลี่ยนไป เปนระบบ สังคม แบบ ศักดินา อยาง ชาว ฮั่น ในที่สุด ใน ป 1635  จินไท จง
 (金太宗Jīn Tàizōnɡ)  มี พระ ราชโองการ ประกาศ เปลี่ยน ชาว หน วี่เจิน เปน ชาว ห มาน อยาง เปนทางการ 
หลังจาก อาย ซิน เจ วี๋ย หลัว สวรรคต โอรส องค ที่ แปด หวง ไทจี๋  (皇太极Huánɡ Tàijí)  สืบตอ ราชบัลลังก และ 
เปลีย่น ชือ่ ประเทศ เปน “ตา ชงิ”  (大清DàQīnɡ)  ใน ป ฉงเตอ หยวน  (崇德元年Chónɡdéyuán nián，1636)  
หลงัจาก มองโกล กลบั เขามา อยู ภายใต การ ปกครอง ราชสาํนกั ชงิ ได แบง การ ปกครอง และ การ ทหาร เปนระบบ แปด ธง 
“ปาฉี” ( 八旗bāqí)  ใน ทั้ง สาม ชนชาติ ไดแก มองโกล แปด ธง  (蒙古八旗Měnɡɡǔ bāqí)  กองกําลัง ฮั่น 
แปด ธง  (汉军八旗Hàn jūn bāqí)  และ แควน ห มาน แปด ธง  (满洲八旗Mǎnzhōu bāqí)  ราชสํานัก ชิง 
มี อาณาเขต เพิ่ม มากขึ้น ประชากร เพิ่มจํานวน มากขึ้น สราง ความ เขมแข็ง ให กับ ราชสํานัก ชิง อยาง มาก 

 ป 1644  ซุนจื้อ  (顺治Shùnzhì)  ตั้ง เมืองหลวง ของ ราชวงศ ชิง ขึ้น ที่ ปกกิ่ง แต ปญหา ของ ห มาน ก็ คือ 
ราชวงศ ชงิ เปน ราชวงศ ที ่สรางขึน้ โดย ชน กลุม นอย ประชาชน ชาว ห มาน ม ีอยาง มาก ก ็เพยีง 2 เปอรเซน็ต ของ พลเมอืง 
ใน อาณาจักร ทั้งหมด ตอง รักษา ประเทศ ที่ มี ความ กวางใหญ ไว ใน อาณาจักร ในขณะ เดียวกัน ตอง รักษา เอกลักษณ 
ทาง วฒันธรรม และ ความ เปน ชนชาต ิตน ไว ไม ให กลมกลนื ไป กบั วฒันธรรม ของ ชน กลุม ใหญ กวา อยาง ชาว ฮัน่  ดงันัน้ 
ราชวงศ ห มาน ตองการ ให ชาวจีน สวามิภักดิ์ อยู ภายใต อํานาจ การ ปกครอง ของ ห มาน อยาง ไมมี ขอ ผอนปรน จึง ได 
ออกกฎ ให ชาย ชาวจีน ทุกคน ไว ผม ยาว เพื่อ ถัก เปย ไว ดานหลัง สวน ดานหนา โกน ออก ให หมด หาก ใคร ไม ปฏิบัติ 
ตาม จะ มี โทษ สถาน เดียว คือ การ ประหาร ชีวิต ดวย การ ตัด คอ แต ถูก ตอตาน จาก ชาวจีน อยาง ที่สุด ชาวจีน เกลียดชัง 
การ โกน หัว และ ถัก เปย มาก เพราะ ถือเปน สัญลักษณ ของ การ เปน ขาทาส ห มาน โดย แท นอกจาก การ บังคับ ให 
ชาวจีน โกน หัว ถัก เปย แลว ยังมี ขอบังคับ อื่นๆ อีก มากมาย เชน ให แตงกาย อยาง ชาว ห มาน หาม ชาว ห มาน คาขาย 
หาม ชาว ห มาน ทาํงาน เหมอืน อยาง ชาว ฮัน่ หาม ชาว ห มาน ปฏบิตั ิตาม ประเพณ ีจนี กองกาํลงั ทหาร แปด ธง ของ ห มาน 
ไม ตอง ปฏบิตั ิตามกฎหมาย แต ชาว ฮัน่ ตอง ปฏบิตั ิตามกฎหมาย ราชวงศ ห มาน รกัษา ขนบ ธรรมเนยีม ความ เชือ่ ทาง 
ศาสนา ซา ห มาน  (萨满教Sàmǎn jiào)  กราบไหว บูชาผี ก็ จัดให มี ศาสนสถาน ที่ ประกอบพิธี บูชาผี ดังกลาว
 โดย หาม ไม ให ชาว ฮั่น เขามา ยุงเกี่ยว อยาง เด็ดขาด 
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 เกี่ยวกับ การ จัดการ เรื่อง ที่ดิน ทํา กิน หลังจาก ห มาน ได ตั้ง เมืองหลวง ขึ้น ที่ ปกกิ่ง แลว ได บังคับ ให 
ชาว ฮั่น อพยพ ไป อยู ทาง ใต ของ ปกกิ่ง และ รวบรวม เอา ที่ดิน ทาง ภาคเหนือ ซึ่ง เปน ที่ดิน อุดมสมบูรณ ให กับ ทหาร 
ประจําการ ทํามาหากิน ทหาร ชั้น ผูใหญ ของ ห มาน ใน สมัย นั้น จึง มี อํานาจ และ รํ่ารวย มาก โดย สามารถ มี กรรมสิทธิ์ 
ทีด่นิ ใน ครอบครอง มาก เปน แสน ๆ  เอเคอร แต ปญหา ก ็คอื ชาว ห มาน ทาํนา ไม เปน ตอง จาง ให ชาว ฮัน่ ทาํนา ให โดย ม ี
สญัญา การ จางงาน การ เชา ทีด่นิ ทาํ กนิ ชาวจนี ใน บางพืน้ที ่เพือ่ให ม ีชวีติ อยูรอด ตอง ยอม ทาํสญัญา ทาํนา ให กบั ห มาน
 จน ชั่วชีวิต เลย ก็ มี

 ใน ชวง ที่ พระเจา เซิ่งจู เสวียนเย  (圣祖玄烨Shènɡzǔ Xuányè)  ขึ้น ครอง ราชย ได ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ตางๆ มากมาย เชน ยกเลิก การ ริบ ที่ดิน หักราง ถางพง ที่ดิน วางเปลา ให เปน ที่ดิน ทํา กิน 
จัด ระเบียบการ เก็บ ภาษี กอสราง ระบบ ชลประทาน ซอมแซม ระบบ คลองสงนํ้า แมนํ้า และ ระบบ คมนาคม 
การ ปฏิรูป ดังกลาว สงผลให ความ ขัดแยง ระหวาง ราชสํานัก กับ ราษฎร ชาวจีน ลดลง ปริมาณ การ ผลิต เพิ่มขึ้น 
ประชาชน ทุก ชน เผา ไดรับ การ ดูแล และ ผล ตอบ แทนที่ ดี สงผลให เศรษฐกิจ โดย รวม ของ ประเทศ พัฒนาขึ้น 
อยาง รวดเร็ว ซึ่ง ก็ หมายความวา ราชวงศ ห มาน ได สราง ระบบ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความ เขมแข็ง ของ อาณาจักร
 ให กับ ประเทศ จีน อยาง มาก 

 นับตั้งแต กษัตริยคัง ซี  (康熙Kānɡxī)  ถึง กษัตริย เฉียน หลง  (乾隆Qiánlónɡ)  เปน ระยะ
เวลา 80 ป ชาว ห มาน และ ชาว ฮั่น รวมกัน บุก ราง ถางพง ที่ดิน ทํา กิน ใหม ขึ้น มากมาย เฉพาะที่ เหลียวหนิง  (辽宁

Liáonínɡ)  เพิม่ขึน้ ถงึ 5 เทา ใน บรเิวณ จีห๋ลนิ เฮย หลง เจยีง ม ีพืน้ ทีท่าํกนิ ใหมมาก ถงึ 610,000  สาง  (垧shǎnɡ) 1

ชาว ห มาน ระลอก ใหญ อพยพ เขาสู ทีร่าบ ภาค กลาง ชาว ฮัน่ อพยพ ไป ทาง ตะวนัออก ฉยีง เหนอื กระทัง่ ยคุ ที ่ราชวงศ ชงิ 
ใกล ลมสลาย เทคโนโลย ีการ ผลติ ของ ชาว ฮัน่ ใน บรเิวณ  ซานหา ยก วาน  (山海关Shānhǎi ɡuān)  กบั ชาว ห มาน
 ใน สาม มณฑล ทาง ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ใกลเคียง กัน จนถึง เทาเทียม กัน ปริมาณ การ ผลิต อาหาร และ สินคา 
ประเภท โสม รังไหม เขากวาง มี ปริมาณ เพิ่ม มากขึ้น เพียงพอ ตอ การ บริโภค ภายใน และ สามารถ สง ออกขาย ยัง 
ตางประเทศ ได สราง รายได มหาศาล ให กับ ประเทศ

 ปลาย สมยั ราชวงศ ชงิ ผูปกครอง ไร ความ สามารถ ถกู รกุราน รงัแก จาก ประเทศ อาณานคิม ขนุนาง ขาย
ชาต ิจน ถกู ตอตาน จาก ชาว ห มาน และ ชน ใน ชาต ิทกุ หมู เหลา ในทีส่ดุ ป 1911 เกดิ การ ปฏวิตั ิครัง้ ยิง่ใหญ ราชสาํนกั ชงิ 
ลมสลาย จากนั้น มา จึง ถือวา ชาว ห มาน เปน ชน กลุม นอย หนึ่ง เทียบ เทากับ ชน กลุม นอย อื่นๆ ของ จีน เรียก ชื่อวา
 “ห มาน จู”  (满族Mǎn Zú) 

 ดาน ระบบ เศรษฐกิจ และ สังคม ในอดีต บรรพบุรุษ ของ ชาว ห มาน อยูอาศัย กัน เปน ชุมชน เล็กๆ มี ชีวิต 
อยูรอด ดวย การ ลา สัตวบก และ สัตวนํ้า เปน อาหาร และ เปน เชนนี้ นาน หลาย รอย ป จน พัฒนา มา ทําการ เกษตร 
และ เลี้ยง สัตว จากนั้น ก็ เริ่ม กอ ราง สรางตัว สราง อารยธรรม ของ ตน ขึ้น เคย ตก อยู ใน การ ปกครอง ของ ชาติ ฟู หย วี  
(ตัวอักษร จีน ใช คํา วา 夫余 หรือ扶余Fūyú,Fúyú)  เริ่ม ติด ตอไป มา หาสู กับ สวนกลาง ตั้งแต ยุคซา นกวอ  (三国

1 เปน หนวย วัด ที่ดิน ของ จีน ใน สมัยโบราณ 1  สาง เทากับ 15亩  (mǔ ไร)  60亩 เทากับ 1 hectare
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Sānɡuó)  เปนตนมา ระบบ เศรษฐกจิ พฒันา กาวหนา ขึน้ จาก การ ทาํ ประมง ลา สตัวนํา้ พฒันา สู การ ทาํการ เกษตร  ชาว 
ห มาน เริม่ เรยีนรู เทคโนโลย ีการ เกษตร และ กรรม วธิกีาร ผลติ ตางๆ จาก ชาวจนีระบบ เศรษฐกจิ แบบ สงัคม ศกัดนิา เริม่ 
เกดิขึน้ ใน สงัคม ชาว ห มาน แต ผล จาก การ ลมสลาย ของ ราชสาํนกั ชงิ ประเทศ จนี ถกู รกุราน จาก ประเทศ ลา อาณานคิม 
ราษฎร ตก อยู ใน ภาวะ ลําเค็ญ แสน สาหัส กอน ยุค การ ปลดปลอย ชาว ห มาน ใน บริเวณ ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ
 ถูก ทหาร ญี่ปุน และ พรรค กวอ ห มิน ตั่ง กระทํา ทารุณกรรม บังคับ ขูเข็ญ เยี่ยง ทาส ชีวิต ของ ชาว ห มาน ใน ขณะนั้น 
ลําบาก ยากจน ถึงที่สุด ชาว ห มาน ใน บริเวณ ที่ราบ ภาค กลาง ก็ ถูก เหยียดหยาม และ ถูก กดขี่ อยาง หนัก ตอง อยู อยาง 
หลบๆ ซอนๆ ใน ยุค นี้ มี ชาว ห มาน ไมนอย เปลี่ยน มา ใช แซ อยาง ชาวจีน เพื่อ ปกปด ชาติกําเนิด ของ ตน  

 หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ชาว ห มาน มี สถานภาพ เปน ชน กลุม นอย หนึ่ง ใน สาธารณรัฐ 
ประชาชน จนี และ ไดรบั สทิธ ิตาม นโยบาย ชน กลุม นอย ที ่รฐับาล จนี ใหสทิธิ ์ใน การ ปกครอง ตน เอง ชาว ห มาน ที ่เคย ถกู 
กดขี ่ทารณุ ดถูกู เหยยีดหยาม ขมเหง รวมถงึ การ ปดบงั ซอนเรน วฒันธรรม และ ชาตกิาํเนดิ เริม่ กลบั ม ีชวีติ ขึน้ มา ใหม
ชาว ห มาน ไดรบั การ ยอมรบั จาก รฐับาล ไมวา จะ เปน คณะกรรมการ ปกครอง ทัง้ ใน ระดบั ทองถิน่ และ ระดบั ประเทศ 
ลวน มี ชาว ห มาน เปนสมาชิก ทั้งสิ้น ใน วงการ อุตสาหกรรม ธุรกิจ การ ศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ลวน มี ชาว ห มาน 
เปนสมาชิก สําคัญ และ พรอมใจกัน รวมมือ พัฒนา ความ เจริญ เติบโต ของ ประเทศชาติ สภาพ ชีวิต ของ ชาว ห มาน 
อยู ดี มี สุข เปนลําดับ เรื่อย มา

 ดาน ศลิป วฒันธรรม ประวตั ิศาสตร อนั ยาวนาน ทีผ่านมา ชาว ห มาน ได สราง คณุ ประโยชน ดาน วฒันธรรม 
ให กับ ประเทศ จีน อยาง มหาศาล โดยเฉพาะ ใน สมัย ราชวงศ ชิง รัชสมัย ของ พระเจา เซิ่งจู เสวียนเย  (圣祖玄烨

Shènɡzǔ Xuányè)  ได ดําเนินการ ควบคุม การ เรียบเรียง หนังสือ หลาย เลม เชน หนังสือ ชื่อ《音韵阐微》

Yīnyùn chǎn wēi “บท บรรยาย ระบบ เสียง” หนังสือ ชื่อ《数理精蕴》Shùlǐ jīnɡyùn “มหัศจรรย 
ตัวเลข” หนังสือ ชื่อ《历象考成》Lìxiànɡ kǎochénɡ “สืบ ประวัติ ศาสตร” หนังสือ ชื่อ《皇舆全览

图》Huánɡ yú quánlǎn tú “แผนที่ ดินแดน กษัตริย” เปน หนังสือ ที่ ทรงคุณคา ทาง วิทยา การ อยางยิ่ง 
เอกสาร โบราณ ที ่จดบนัทกึ ดวย ภาษา ห มาน ที ่ม ีความ สาํคญักบั การ ศกึษา ประวตั ิศาสตร เชน หนงัสอื ชือ่《满文老

档》Mǎnwén lǎo dànɡ “กรุ เกา ภาษา ห มาน” หนังสือ ชื่อ《满洲实录》Mǎnzhōu shílù “บันทึก เรื่อง
จริง แหง ห มาน โจว” หนังสือ ชื่อ《异域录》Yìyù lù “บันทึก ตางแดน” นอกจากนี้ ยังมี หนังสือ ที่ เปน คัมภีร 
เลม สําคัญ สําหรับ ผู ศึกษา ภาษา ห มาน ตอง อาน เชน หนังสือ ชื่อ《清文启蒙》Qīnɡ wén qǐménɡ “ความรู 
พืน้ฐาน ภาษา ชงิ” หนงัสอื ชือ่《清文典要》Qīnɡwén diǎnyào “สงัเขป ภาษา ชงิ” หนงัสอื ชือ่《清文鉴》

Qīnɡwén jiàn “พินิจ ภาษา ชิง” นอกจากนี้ เพื่อให ชน กลุม อื่น ได เรียน ภาษา ห มาน ราชสํานัก ชิง ยัง สนับสนุน 
ให มี การ แปล หนังสือ เรียน ภาษา ห มาน ชื่อ《御制五体清文鉴》Yùzhì wǔ tǐ Qīnɡwén jiàn “ ราช 
ประดิษฐ พินิจ ภาษา ชิง 5 แบบ” โดย ได แปลเปน ภาษา อื่นๆ อีก หลาย ภาษา เชน ภาษา ฮั่น มองโกล ทิเบต  อุยกูร 
เปนตน นบัเปน หนงัสอื ที ่ชน แตละ เผา สามารถ ใช เปน เครือ่งมอื ถายทอด เรือ่ง การ ปกครอง เศรษฐกจิ และ วฒันธรรม 
ซึง่ กนั และ กนั ได เปน อยาง ด ีนอกจากนี ้หนงัสอื แปล ระหวาง ภาษา ฮัน่ กบั ภาษา ห มาน ก ็พบเหน็ ได ทัว่ไป ไมวา จะ เปน 
ตํานาน นิทาน วรรณกรรม ตางๆ เชน เรื่อง《三国演义》Sānɡuó yǎnyì “สาม กก” เรื่อง《西厢记》
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Xīxiānɡjì “นิราศ ตะวันตก” เรื่อง《金瓶梅》Jīnpínɡméi “ดอก เหมย ใน กุณฑี ทอง” เรื่อง《聊斋志

异》Liáozhāizhìyì “เหลียว ไจจื้ออี้ หรือ  โปเย โปโลเย” ลวน มี การ แปลเปน ภาษา ห มาน ทั้งสิ้น 
 วรรณกรรม ที ่ทรงคณุคา ยิง่ ไดแก เรือ่ง 《红楼梦》Hónɡlóumènɡ “ความ รกั ใน หอ แดง” แตง โดย

เฉา เสวี่ยฉิน  (曹雪芹Cáo Xuěqín)  ใน รัชสมัย พระเจา เฉียน หลง ก็ นับเปน วรรณกรรม อัตถ นิยม  (现实主义

Xiànshí zhǔyì)  ที่ ยิ่งใหญ ของโลก 
 หลาว เสอ  (老舍Lǎoshě)  เปน นกั ประพนัธ ชาว ห มาน ที ่ม ีชือ่เสยีง ประพนัธ งาน ดาน นวนยิาย ที ่ไดรบั 

ความ นิยม มากมาย ไดรับ สมญานาม วา “ศิลปน ของ ประชาชน” 
 ชาว ห มาน รกั การ รอง ราํ ทาํเพลง และ เตนราํ ที ่โดดเดน คอื ระบาํ ของ ชาวจ ูเฮอ (株褐人Zhū hè rén)  

ซึ่ง เปน บรรพบุรุษ ของ ชาว ห มาน แสดงออก ถึง การ ตอสู การ เตนรํา ของ ชาว หน วี่เจิน สะทอน ภาพ ชีวิต การ ทํางาน 
อธิบาย ถึง เรื่องราว ใน ครัวเรือน การ ทํางาน ของ สตรี และ การ ออนวอน เทพเจา ดวย นิสัย รัก ความ สนุกสนาน ราเริง 
ของ ชาว หน วี่เจิน ไมวา จะ กระทําการ งาน ใด ๆ  ก็ จะ ผอนคลาย ความ เหน็ดเหนื่อย ดวย การ รอง รํา ทําเพลง จน กลาย 
เปน วัฒนธรรม การ เตนรํา ของ ชน เผา การ เตนรํา ของ ชาว หน วี่เจิน จะ บรรเลง ผี พา ปรบมือ รองเพลง เปนจังหวะ 
ประกอบ โดยเฉพาะ ใน งาน เลีย้งฉลอง รืน่เรงิ ผูคน รวมตวักนั แสดง ความ ยนิด ีรวม รองเพลง เปน หมู และ เตนราํ สลบั คู 
ชาย หญิง หลังจาก เขาไป ตั้ง ถิ่นฐาน บานเรือน อยูที่ เหลียวหนิง (辽宁Liáonínɡ)  เสิ่นหยาง  (沈阳 Shěnyánɡ)  
ได ซมึซบั และ รบั เอา วฒันธรรม ของ ชน เผา ใกลเคยีง ไป ไมนอย ชาว ห มาน ทีอ่ยู ทาง ภาค ตะวนัออก เฉยีง เหนอื จดังาน 
มหกรรม เตนรํา ประจํา เผา อยู บอยๆ 

 ตัง้แต ปลาย ราชวงศ ชงิ เปนตนมา ม ีงาน วรรณกรรม ดาน เพลง นกั ประพนัธ เพลง และ ศลิปน ชาว ห มาน 
ที่ มี ชื่อเสียง เกิดขึ้น มากมาย เชน จาว ซิง หยวน  (赵星垣Zhào Xīnɡyuán)  ซ วง โฮว ผิง (双厚坪Shuānɡ 

Hòupínɡ)  จิน วาน ชาง  (金万昌 Jīn Wànchānɡ)   เซี่ย รุยจือ (谢芮芝Xiè Ruzhī)   ผิ่นเจิ้งซาน (品正

三Pǐn Zhènɡsān)  ฉาง ซู เถียน  (常澍田Chánɡ Shùtián)  ห รงเจี้ยนเฉิน  (荣剑尘Rónɡ Jiànchén)  
เปนตน ศิลปน เหลานี้ มี ผล งาน เปนที่ ประจักษ ไดรับ การ ยอมรับ และ มี อิทธิพล อยาง มาก ตอ ศิลปน รุนหลัง

 ดาน ขนบ ธรรมเนยีม ประเพณ ีความ สามารถ พเิศษ เฉพาะตวั ของ บรรพบรุษุ ชาว ห มาน กอน ทีจ่ะ อพยพ 
เขาสู เหลยีวหนงิ เสิน่หยาง คอื การ ยงิ ธน ูเดก็ๆ ชาย หญงิ ชาว ห มาน ตัง้แต อาย ุ7 – 8 ขวบ ก ็ยงิ ธน ูเปน แลว การ แตงกาย
 ของ ชาว ห มาน ผูชาย จะ โกน ผม ดานหนา ครึ่ง ศีรษะ แลว ไว หางเปย ยาว ดานหลัง สวม ชุด เสื้อคลุม ยาว ถึง ตาตุม  
ดาน ขาง สอง ดาน ผา ลึก ขึ้น ไป ถึง เอว สวม กางเกง ขา ยาว รัด ขอ ไว ดานใน ดานนอก สวมเสื้อ ผาอก แขน ยาว ลําตัว สั้น 
คาด เข็มขัด ผูหญิง เกลาผม สวม กระจัง ทรง สูง ประดับ ดวย ดอกไม มี ตุงติ้ง ระยา หอย สวม ชุด กี่ เพา สวมรองเทา พื้น 
สูง เวา กลาง 

 บานเรือน ชาว ห มาน ภายใน บาน จะ มี ฝาผนัง ดาน หนึ่ง ไว เปนที่ ประดิษฐ เทพ บูชา ภายใน บาน แบง เปน 
สอง หอง มี ครัว อยู นอกบาน ประตู บาน อยู ทาง ทิศใต สาม ทิศ รอบๆ บาน ทาง ทิศเหนือ ใต และ ตะวันตก มี เตียง ชนิด 
หนึ่ง เรียกวา “คั่ง”  (炕kànɡ)  เปน เตียง ที่ กอ ดวยอิฐ มี ปลอง ตอ เขากับ เตาไฟ เวลา ฤดูหนาว จะ กอ ไฟ ที่ เตา แลว 
นอน บน เตียง นี้ 
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 เรือ่ง อาหารการกนิ ชาว ห มาน กนิ ขาว เมด็ เลก็ และ ขาว เหลอืง เปน อาหาร หลกั เทศกาล ตางๆ กนิ เกีย๊ว 
และ เนื้อ อาหาร จาน พิเศษ ของ ชาว ห มาน ที่ นิยมชมชอบ กัน ไป ทั่ว จน ปจจุบัน คือ “ซาฉี หมา”  ( 萨其玛Sàqímǎ)  

 การ แต งง งาน ของ ชาว ห มาน ยึดถือ การ มี สามีภรรยา คน เดียว กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน 
ชาว ห มาน อายุ 1 6 – 1 7 ป ก็ เริ่ม แตงงาน กัน ได การ แตงงาน พอแม เปน ผูจัดการ ให ใน พิธี แตงงาน เจาสาว จะ ตอง 
นั่ง คลุม ผา อยู บน “คั่ง” ที่อยู ทาง ทิศใต ของ บาน เจาบาว เปนเวลา 1 วัน เรียกวา “ จั้วฝู”  (坐福zuò fú)  

 สวน พิธีศพ ของ ชาว ห มาน จะ วาง ศพ ผูตาย ไว บน “คั่ง” ที่อยู ทาง ทิศเหนือ หรือ ทิศตะวันตก ของ บาน 
เมื่อ บรรจุ ศพ ใส โลง แลว จะ ตอง ยก โลง ออกจาก ทาง หนาตาง เพื่อ ไป ทํา พิธีฝงศพ

  ชาว ห มาน ให ความ สําคัญกับ มารยาท และ พิธีการ มาก ตาม ธรรมเนียม เมื่อ พบ ผูใหญ ตอง แสดง ความ 
เคารพ ผูชาย งอ เทา ขวา มอืขวา วางไว บน เขา ยอตวั ลง สวน ผูหญงิ ยอตวั ลง เหมอืน ชาย แต มอื ทัง้สอง ขาง ประสานกนั 
บน เขา ชาย หญิงรุน เดียวกัน เมื่อ พบกัน จะ กอด เอว แลว เอาหนา สัมผัส กัน และ กัน ชาว ห มาน นับถือบูชา ทิศตะวัน
ตก “คั่ง” ที่อยู ทาง ทิศตะวันตก ถือ เปนที่ เคารพ ไม ให ใคร เขาไป นั่งเลน และ จะ ไม วาง สิ่งของ รกรุงรัง นอกจากนี้ 
ยังมี ขอหาม ทาง ความ เชื่อ อีก หลายอยาง เชน ไม ตี สุนัข ไม ฆา สุนัข ไม กิน เนื้อ สุนัข ไม ใช ของใช ที่ ทําจาก หนัง สุนัข 
และ ไม ตอนรับแขก ที่ สวมหมวก หรือ ชุด ที่ ทําจาก หนัง ห มา ดวย เหตุผล ที่วา ใน สมัยกอน ชาว ห มาน ดํารงชีวิต อยู 
ดวย การ ลาสัตว โดย มี สุนัข เปน สัตวเลี้ยง ที่ คอย ชวยเหลือ จึง ถือวา สุนัข เปนเพื่อน คูใจ ไม ฆา สุนัข จน เกิด กลาย เปน 
ธรรมเนียม ของ ชน เผา ไป ในที่สุด 

 ระยะเวลา 300 กวา ป มา นี้ ชาว ห มาน และ ชาว ฮั่น อาศัยอยู รวมกัน มาตลอด ยังมี ชาว ห มาน ที่ อาศัย
อยู ใน พื้น ที่หางไกล สวนนอย เทานั้น ที่ แยกตัว เปน เอกเทศ จาก ชาว ฮั่น ยังคง พูด ภาษา ห มาน รักษา ขนบ ธรรมเนียม 
ประเพณี และ วัฒนธรรม ของ ตน ไว แต ชาว ห มาน สวนใหญ ที่อาศัย ปะปน กับ ชาว ฮั่น ถือเปน ชน สวนนอย ที่อยู 
ภายใน วฒันธรรม ที ่ยิง่ใหญ และ เขมแขง็ กวา ของ ชาว ฮัน่ ประกอบ กบั เหตผุล ทาง การเมอืง นาน วนั เขา จงึ ยอมรบั เอา 
วฒันธรรม ของ ชาว ฮัน่ ไป จน กลมกลนื ไป กบั ชาว ฮัน่ เสยี แลว ในทาง ตรงกนัขาม เรา ก ็ยงัคง เหน็ รองรอย ทาง วฒันธรรม 
และ ภาษา ของ ชาว ห มาน หลง เหลืออยู ไมนอย ตาม สถาปตยกรรม ตางๆ โดยเฉพาะ วัด และ พระ ราช วัง ใน กรุง ปกกิ่ง 

 เทศกาล สําคัญ ของ ชาว ห มาน แตกตางจาก ชาว ฮั่น ไมมาก ไดแก เทศกาล ตรุษจีน เทศกาล ตวน อู 
เทศกาล หยวน เซียว เทศกาล ไหว พระจันทร เปนตน

 ชาว ห มาน นับ ถือศาสนา ซา ห มาน  (萨满教Sàmǎn jiào)  ซึ่ง เปน ศาสนา ที่ นับถือ ผี และ วิญญาณ 
ยุค ราชวงศ ชิง เรืองอํานาจ มี การ แบง ศาสนา ซา ห มาน ราชสํานัก กับ ศาสนา ซา ห มาน ของ ประชาชน ใน ราชสํานัก 
มี การ จัด พิธีกรรม เกี่ยวกับ การ บูชา เทพเจา ตาม ความ เชื่อ ของ ศาสนา ห มาน เปนประจํา การ สวดมนต บูชา ลวน ใช
 ภาษา ห มาน ทั้งสิ้น จนกระทั่ง ศตวรรษ ที่ 40 ใน บริเวณ เมือง ห นิงกูถา  (宁古塔Nínɡɡǔtǎ)  ปจจุบัน คือ เมือง
 หนิง อาน  (宁安Nínɡ’ān)  มณฑล เฮย หลง เจียง ชาว ห มาน ยังคง นับ ถือศาสนา ซา ห มาน อยู 
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ชน เผา เหมา หนาน เปน ชน กลุม นอย ชาวเขา ที่ มี จํานวน ประชากร ไมมาก แมวา ชาว เหมา หนาน จะ มี 

จาํนวน ประชากร นอย แต ดวย ประวตั ิศาสตร อนั ยาวนาน และ วฒันธรรม ที ่เปน เอกลกัษณ ทาํให ชน เผา นี ้เปนที ่รูจกั 

ของ คน ทั่วไป ศูนยกลาง ที่ มี ชน เผา เหมา หนาน อาศัยอยู คือ ภูเขา เหมา หนาน  (茅难山Máonán shān)  ทาง ใต 

ของ ตําบล หวน เจียง (环江Huánjiānɡ)  โดยเฉพาะ บริเวณ ที่ เปน เขื่อน ถือเปน ศูนยกลาง การ ปกครอง และ 

เศรษฐกจิ ของ ชาว เหมา หนาน นอกจากนี ้ยงัม ีสวนนอย กระจาย อาศยัอยู ใน ตาํบล หนาน ตาน (南丹Nándān)  และ

ตู อาน  (都安Dū’ān)  จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา เหมา หนาน

 มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 10,716 คน พูด ภาษา เหมา หนาน จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต สาขา ภาษา จวง-ตง

แขนง ภาษาตง- สุย ไมมี ภาษา อักษร ชาว เหมา หนาน อาศัยอยู รวมกับ ชาว จวง ชาว ฮั่น มา เปนเวลา นาน ดังนั้น 

ชาว เหมา หนาน สวนมาก พูด ภาษา จวง และ ภาษาจีน ได ภาษาเขียน ที่ ใช คือ อักษร จีน

ชาว เหมา หนาน เรียก ตัวเอง วา “อา หนาน”  (阿难 Ā’nán)  หมายความวา “คน พื้น ที่นี้” จาก ชื่อ 

เรียก ตัวเอง นี้ แสดงใหเห็น วา บรรพบุรุษ ของ ชาว เหมา หนาน อาศัยอยู ใน พื้น ที่นี้ มา ตั้งแต ดั้งเดิม แลว พงศาวดาร 

ภาษา ฮั่น ที่ บันทึก ไว ใน สมัยซง ระบุ วา พื้นที่ ปจจุบัน ของ อําเภอ หวน เจียง (环江Huán jiānɡ)  มณฑล กวาง ซี  

(广西Guǎnɡxī)  มชีือ่ เรยีก หมูบาน ที ่ออกเสยีง ใกลเคยีง กบั ชือ่ ชน เผา เหมา หนาน เชน เหมา ทาน  (茆滩，茅滩

 Máotān，Máotān)  เมา หนาน  (冒南Màonán)  จะ เหน็วา ชน เผา ตางๆ ใน สมยัโบราณ จะ ม ีคาํ เรยีกชือ่ ชน เผา

 กับ ชื่อ หมูบาน ที่ สัมพันธกัน หรือ เปน ชื่อ เดียวกัน ชาว เหมา หนาน ก็ ไดชื่อ มาจาก ชื่อ สถานที่ เชนกัน หลัง การ 

ปลดปลอย รฐับาล เรยีกชือ่ ชน กลุม นี ้อยาง เปนทางการ วา “ชาว เหมา หนาน”  (毛难族Máonán Zú)  จน ยคุ ป 80

ชน ชาว เหมา หนาน เสนอ ขอ เปลี่ยน ชื่อ เปน “ชาว เหมา หนาน”  (毛南族Máonán Zú) 1 

ชาว เหมา หนาน พฒันา แตก สาขา มาจาก ชน รอย เผา ที ่ชือ่วา ปาย เยว  (百越Bǎiyuè)  ยคุกอน สมยั ถงั 

คือ กลุมชน ชื่อ เหลียว (僚Liáo) ใน สมัยซง หยวน และ ห มิง เรียก ชื่อวา ห ลิง  (伶 Línɡ)  ชน เผา เหลานี้ นี่เอง 

คือ บรรพบุรุษ ยุค แรกๆ ของ ชาว เหมา หนาน 

จาก บนัทกึ ทาง ประวตั ิศาสตร ชาว เหมา หนาน ดาํรงชวีติ และ ตัง้ ถิน่ฐาน อยู อาํเภอ ซอืเอนิ  (思恩Sī’ēn)  

ใน ชวง สมัย ถัง จัด อยู ใน การ ปกครอง เขต หวน โจว  (环州Huán zhōu)  ใน สมัยซง เคย อยู ใน อํานาจ การ ปกครอง 

ของ เขต ฝูสุย  (抚水Fǔ shuǐ)  ใน สมัย หยวน อยู ใน เขต การ ปกครอง ของ เขต ชิ่ง ห ยวน (庆远Qìnɡ yuǎn) 

 ใน สมยั ห มงิ อาํเภอ ซอืเอนิ (思恩Sī’ēn)  เปลีย่นไป อยู ใน การ ปกครอง ของ เขต เหอฉอื  (河池州Héchí zhōu)  

1 ชื่อ เรียก ชน เผา เดิม เขียน ดวย ตัวอักษร จีน วา 毛难族Máonán Zú เปลี่ยน มา เปน 毛南族Máonán Zú ออกเสียง เหมือนกัน วา “เหมา หนาน” 

โดย เปลี่ยน อักษร ที่อยู ตรงกลาง จาก 难nán ซึ่ง แปล วา ความ ทุกข ยากลําบาก มา เปน อักษร 南nán ซึ่ง หมายถึง  ทิศใต

ชนกลุมนอยเผาเหมาหนาน
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ตอมา ใน สมยั ชงิ อาํเภอ ซอืเอนิ กลบั ไป อยู ใน เขต การ ปกครอง ของ จงัหวดั ชิง่ ห ยวน และ กอตัง้ ชมุชน เหมา หนาน ขึน้ 

ใน ชมุชน เหมา หนาน แบง การ ปกครอง ออก เปน 3 ขัน้ เรยีกวา “เออ”  (额 é)  ใน แตละ เออ ม ี“ผาย”  (牌pái)   เปน 

สวนปกครอง ยอย   แตละ“ ผาย”   มี หัวหนา“ ผาย”   ดู แล  1 0   ครอบครัว  ใน ประวัติ ศาสตร ที่ผานมา ชาว เหมา หนาน 

รวมกําลัง ลุกขึ้น ตอตาน การ กดขี่ ขม เหง ของ ระบบ ชนชั้น อยู เนืองๆ   ใน ยุค ที่ กองกําลัง ทหาร ญี่ปุ น รุกราน  

ชาว เหมา หนาน ก ็เปนกาํลงัรบ สาํคญั กลุม หนึง่  จน ถงึ ยคุ สงคราม การ ปลดปลอย ชาว เหมา หนาน ได รวมกาํลงั ขึน้ ตอ 

สูกับ การ ปกครอง ของ พรรค กวอ ห มิน ตั่ง อยาง เขม แข็ง และ กลาหาญ  

 เกี่ยวกับ ระบบ เศรษฐกิจ และ สังคม ของ ชาว เหมา หนาน  ชาว เหมา หนาน อาศัย อยู ใน พื้น ที่ ปา ลึกลับ  

ซับซอน มา ตั้ง แต บรรพบุรุษ  มี พื้น ที่ทํากินคับ แคบ   แต ดวย สติปญญา ที่ ปราด เปรื่อง  ชาว เหมา หนาน รูจัก วิธีการ ใช 

พืน้ ที ่อยาง คุมคา  พืน้ ที ่ใชสอย ไม เวน ให วาง เปลา แม แต ตารางนิว้ เดยีว  ชาว เหมา หนาน รูจกั วธิกีาร ปรบั ที ่ภ ูเขา เพือ่ ทาํ

นา แบบ ขัน้บนั ได  ชาว เหมา หนาน รูจกั ใช เครือ่ง ไม เครือ่งมอื ที ่ทาํจาก เหลก็ มา ตัง้ แต บรรพบรุษุ แลว   แต ลกัษณะ และ 

รปู แบบ เครือ่งมอื ยงัคง ลาหลงั ไมม ีการ พฒันา  ใน ชวง กอน การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี ยงั ใช คราด ไถนา แบบ 

เทา เหยยีบ แลว ใช ววัควาย ลาก  หรอื คน ลาก อยู  การ เกบ็ เกีย่ว ก ็ยงั ใช เคยีว เกีย่วขาว ดวย แรงงาน คน อยู  ผล ผลติ ที ่ได 

จึง มี ปริมาณ นอยมาก  จาก การ สํารวจ  ชาว เหมา หนานบริ เว ณ หมูบาน ยวี่ หวน   ( 玉 环 Y ùh u án )    อํา เภอ หวน เจียง

( 环 江 H u án j i ā n ɡ )    ประชากร ที่ มี ที่ดิน เปนของ ตน เอง มี อัตราสวน เพียง  3   % ของ ประชากร ทั้งหมด   และ มี 

ประชากร ชนชั้น รับจาง ทํานา มาก เกิน กวา ครึ่ง ของ ประชากร ทั้งหมด  ในขณะ ที่ พื้น ที่ทํากิน มี เพียง  3 0 %   ของ พื้น ที่ 

ชุมชน เหมา หนาน ทั้งหมด  เจาของ ที่ดิน ทํานา เพาะปลูก ดวย ตน เอง  บาง จาง แรงงาน แบบ กดขี่  รีด ไถ  ทํา ให คาจาง 

ที่ ได ไม เพียงพอ  เกิด การ กูยืม หรือ เชา ที่ดิน โดย คิด อัตรา ดอก เบี้ย สูง  ผล ผลิต ที่ ชนชั้น แรงงาน กูยืม ไป  ตลอดจน การ 

เชา ที่ดิน ทํา กิน  เจาของ ที่ดิน จะ คิด คา เชา โดย หัก จาก ผล ผลิต ที่ ได สูง ถึง  7 0   –   8 0 %    และ จะ ตองชด ใชหนี้ ดวย การ 

ใช แรงงาน แบบ ไม วัน สิ้นสุด  ชาวนา ไม เพียง ทํานา เลี้ยงชีพ  ยัง ตอง เลี้ยง สัตว เปน อาชีพ เสริม   แต ผล ผลิต ที่ ได ก็ ยังคง 

ไม เพียงพอ ตอ การ ผลิต เพื่อ กิน อยู เอง ใน ครอบครัว   และ ดอก เบี้ย คา เชา ที่ สูงมาก
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 หลงั ยคุ การ ปลดปลอย  ใน ป  1 9 5 2   รฐั ดาํ เนนิน  โยบาย ปฏริปู ทีด่นิ  ลมลาง ระบบ สงัคม ศกัดนิา เจา กรรมสทิธิ ์

ทีด่นิ  ระบบ สงัคม และ การ ปกครอง ชมุชน ใน หมูบาน เหมา หนาน เกดิ การ เปลีย่น แปลง ครัง้ ยิง่ ใหญ  ประชาชน ม ีสทิธ ิ

ทาง สังคม เทา เทียม กัน  ภาย ใต การ สนับสนุน และ ชวย เหลือ ของ รัฐบาล  เศรษฐกิจ ชาว เหมา หนาน พัฒนา ดีขึ้น 

อยาง รวด เร็ว  การ ทําการ เกษตร มี การ พัฒนา วิธีการ   และ นํา เทค โน  โลยี ความรู ตางๆ เขามา ใช เพื่อ เพิ่ม ผล ผลิต

 ให ได ปริมาณ สูงขึ้น เปน เทาตัว  การ เลี้ยง วัวควาย ของ ชาว เหมา หนาน เปลี่ยน จาก เลี้ยง เพื่อ ชวย ทําการ เกษตร  

เปนการ เลีย้ง เพือ่ การ คา และ สง ออกขาย ไป ทัว่  จน ชมุชน เหมา หนาน ไดรบั การ ขนานนาม วา  “ ดนิ แดน แหง ทุงหญา 

เลี้ยง สัตว”   เมื่อ เศรษฐกิจ ของ ชุมชน ดีขึ้น  ประชาชน อยู ดี มี สุข  ประชาชน ลวน มี คุณภาพ ชีวิต ที่ ดีขึ้น ถวนหนา

 ชาว เหมา หนาน ม ีความ ขยนั  ฉลาด และ อดทน   แม ชวง เวลา ที ่ตก อยู ใน ภาวะ ลาํบาก   แต ก ็ยงั สรางสรรค ศลิป 

วฒันธรรม อนั ทรงคณุคา มากมาย  ผล งาน ดาน วรรณกรรม  ตาํนาน  นทิาน ของ ชาว เหมา หนาน ม ีอยู มากมาย  สวน ใหญ 

สะทอน ถงึ วถิ ีการ ดาํรงชวีติ ของ ผูคน  ความ เชือ่ และ คณุธรรม คาํ สัง่สอน ทัว่ ไป  อยาง เชน  เรือ่ง  《 盘 古的传说》

Pánɡǔ de chuánshuō “ตํานาน เทพเจา ผา นกู ผูสราง โลก” เรื่อง《顶卡花》Dǐnɡkǎ huā “ดอก ติ๋ง ขา”

เรื่อง《七女峰》Qī nǚ fēnɡ “เจ็ด ยอดเขา สาวนอย” เรื่อง《恩爱石》Ēn’ài shí “ศิลา แหง รัก” 

เรื่อง《三九的传说》 Sānjiǔ de chuánshuō “ตํานาน สาม เกา”1 เปนตน

เพลง กลอน ของ ชาว เหมา หนาน ก ็ม ีเอกลกัษณ โดดเดน เนือ้หา หลากหลาย กลอน เหมา หนาน แตละ วรรค 

ม ี7 – 8 คาํ ม ีบงัคบั สมัผสั คลองจอง ชาย หญงิ รองเพลง ตอ กลอน โตตอบ กนั เรยีกวา “ป”  (比bǐ มคีวามหมาย วา 

เปรยีบ ในทีน่ี ้คอื การ เปรยีบ กลอน)  เมือ่ รอง โต กนั จบ ทกุๆ 2 วรรค จะ รอง คาํ วา “หลวั –  หาย”  (罗海luó hǎi)  

ตอทาย คลาย กับ ที่ ภาษาไทย รอง “ฮา - ไฮ” จึง เปน ที่มา ของ ชื่อ เรียก การ รอง กลอน ตอ เพลง ของ ชาว เหมา หนาน 

วา “เพลง หลวั หาย”  (罗海歌Luóhǎi ɡē)  ใน งาน เทศกาล รืน่เรงิ หรอื การ แสดง ความ ยนิด ีใน พธิ ีมงคล ตางๆ จะ 

รองเพลง กลอน หา หรอื กลอนแปด โตตอบ กนั ระหวาง ชาย หญงิ เรยีก เพลง ชนดิ นี ้วา “ฮวน”  (欢Huān มคีวามหมาย

 วา ยินดี)  นอกจากนี้ ยังมี เพลง รอง เดี่ยว เนื้อเพลง บรรยาย เรื่องราว เกี่ยวกับ การ กําเนิด ชน เผา ประวัติ ศาสตร 

ความ เปนมา ของ ชน เผา กลอน เพลง เปน แบบ กลอน วรรค เจ็ด 4 วรรค เปน 1 เพลง แตละ เพลง รอง แบบ รอย เรียง

1 คํา วา “三九sānjiǔ” หมายถึง “สาม เกา” หมายความวา ชวงเวลา ที่ หลังจาก ฤดูหนาว มาถึง แลว นับ ไป 3 ชวง แตละ ชวง แบง เปน เกา วัน ซึ่ง ก็ ประมาณ ชวง 

สัปดาห ที่ สาม ปลายๆ ของ เดือน ที่ ฤดูหนาว มาถึง นั่นเอง ชาวจีน ถือ กัน วา เปนชวง ที่ หนาว ที่สุด ของ ฤดูหนาว ที่ เปน เชนนี้ เพราะวา ใน ชวง ฤดูหนาว เวลา กลางวัน สั้น 

กลางคืน ยาว จึง เปน ชวงเวลา ที่ พื้นดิน ดูดซับ ความ รอน จาก ดวงอาทิตย ได นอยที่สุด ในขณะ เดียวกัน เมื่อ ถึงเวลา กลางคืน พื้นดิน ก็ จะ ระบาย ความ รอน ออกมา ตาม

ปกติ ซึ่ง มากกวา ความ รอน ที่ ดูดซับ เขาไป ใน ตอนกลางวัน อุณหภูมิ ใน พื้นดิน จึง เริ่ม ลดลง ไป เรื่อยๆ จนถึง ชวง ที่ พื้นดิน ปลอย ความ รอน ออก มาสู พื้นโลก เทากับ หรือ 

นอยกวา ความ รอน ที่ ดูดซับ เขาไป จะ ทําให โลก ขาด ความ รอน ทั้ง จาก ดวงอาทิตย และ จาก พื้นโลก จึง เปน ชวงเวลา ที่ หนาวเย็น มาก ที่สุด ชวงเวลา ดังกลาว กินเวลา 

ประมาณ “สาม เกา” จึง เปน คํา เรียก ชวงเวลา ที่ หนาวเหน็บ มาก ที่สุด ใน ฤดูหนาว 

ชนกลุมนอยเผาเหมาหนาน
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ตอกัน เปน เพลง ตับ เรียก เพลง ชนิด นี้ วา “ผา ยเจี้ยน”  (排见 páijiàn)  นอกจากนี้ ยังมี งิ้ว เหมา หนาน ซึ่ง เปน 

ศลิปะ การ แสดง ที ่ไดรบั ความ นยิม มาก อกี อยาง หนึง่ เรือ่งราว ที ่แสดง มกั เกีย่วกบั เรือ่งราว ความ ทกุข ยากลาํบาก ใน 

การ ดํารงชีวิต การ พลัดพราก ของ คูรัก ประวัติ ศาสตร และ ตํานาน พื้นบาน ตางๆ

หตัถกรรม งาน ฝมอื ที ่สาํคญั ของ ชาว เหมา หนาน ม ีการ แกะสลกั และ จกัสาน สิง่ ที ่โดดเดน เปน เอกลกัษณ 

ของ ชาว เหมา หนาน คือ “งอบ ไมไผ” ชาว เหมา หนาน เรียกวา “ดอก ติ๋ง ขา”  (顶卡花 Dǐnɡkǎ huā)  ลวดลาย 

ที่ ใช ไมไผ จักสาน เปน วัสดุ เครื่องใช ตางๆ มี ความ ชัดเจน และ งดงาม งาน แกะสลัก ที่ ไดรับ ความ นิยม คือ การ แกะ

สลกั หนากาก ไม เลยีนแบบ อา กบั กรยิา และ อารมณ ของ คน ได เหมอืนจรงิ นอกจาก งาน แกะ สลกัไม แลว ศลิปะ การ 

แกะสลัก หิน ของ ชาว เหมา หนาน ก็ งดงาม ดุจ ภาพเหมือน เชน ภาพ มังกร หงส กิเลน ตน สน และ พืชพันธุ ดอกไม 

งดงาม ราวกับ มี ชีวิต เปนงาน ที่ ไดรับ ความ นิยมชมชอบ และ กลาวขวัญ ไป ทั่ว ทั้ง ชาว เหมา หนาน เอง และ ชน เผา 

ใกลเคียง งาน ฝมือ ผลิต เครื่อง ประดับ เงิน ของ ชาว เหมา หนาน ก็ มี ลวดลาย และ แบบ ที่ งดงาม ออนชอย ไดรับ ความ 

นิยม ไป ทั่ว ทุก ชน เผา เชนกัน

ชน ชาว เหมา หนาน ตัง้ ชมุชน อยู รวมกนั ใน บรเิวณ หบุเขา หมู บานเลก็ๆ ที ่ประกอบดวย 10  ครวัเรอืน ขึน้ไป 

ของ ชาว เหมา หนาน ประกอบดวย คนใน ชน เผา เดียวกัน หรือ กลุม เครือญาติ สาย ตระกูล เดียวกัน หมูบาน ขนาด

ใหญ ที ่ม ีชาว เหมา หนาน หลายๆ สาย ตระกลู อยู รวมกนั ก ็ม ีจาํนวน ไม เกนิ รอย หลงัคาเรอืน ชาว เหมา หนาน สรางบาน 

หลังคา มุง กระเบื้อง กอ กําแพง ดวยอิฐ และ ปูน มี สอง ชั้น ชั้นบน เปนที่ พักอาศัย มี ชายคา ยื่น ออกมา ดานหนา 

ของ บาน ชั้นลาง เปนที่ เลี้ยง สัตว และ เก็บ ของ 

การ แตงกาย มี ความ คลายคลึง กับ ชน เผา จวง  (壮族Zhuànɡ Zú)  ที่ อาศัยอยู ใกลเคียง กัน ชาย หญิง 

ชาว เหมา หนาน สวมเสื้อ ผาอก ติดกระดุม นิยม สีขาว และ นํ้าเงิน เสื้อ ของ ผูหญิง ปก ลาย เฉียง ดานขวา สวม กางเกง 

หูรูด ขา ยาว นิยม ไว ผม ยาว สวม เครื่อง ประดับ เครื่องเงิน ตางๆ เชน จําพวก กําไล สรอยคอ เอกลักษณ ที่ เดนชัด 

ของ ชาว เหมา หนาน คือ ชอบ สวม งอบ ทรง กรวย ควํ่า ที่ สานจาก ไมไผ

เรือ่ง อาหารการกนิ ชาว เหมา หนาน กนิ ขาว และ ขาวโพด เปน อาหาร หลกั รอง ลงมา ม ีขาว เกาเหลยีง มนั 

และ ฟกทอง ชอบ กินอาหาร เนื้อที่ ผาน การ หมักดอง เชน เนื้อ หมัก หอย ดอง รวมไปถึง ผักดอง ประเภท ตางๆ ดวย 

ชาว เหมา หนาน มัก ใช อาหาร เหลานี้ เปน อาหาร พิเศษ สําหรับ ตอนรับแขก ผูมาเยือน

ชนกลุมนอยเผาเหมาหนาน
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การ แตงงาน ชาว เหมา หนาน ยดึถอื การ ม ีสามภีรรยา คน เดยีว ในอดตี การ เลอืก คูครอง และ การ แตงงาน 

เปน หนาที่ ของ พอแม จัดการ ให ธรรมเนียม การ แตงงาน หลังจาก แตงงาน แลว เจาสาว จะ ไม ไป อยูที่ บาน สามี 

แมหมาย หาก จะ แตงงาน อีกครั้ง มี กฎ ระเบียบ และ ขอจํากัด มากมาย แต ปจจุบัน ไมคอย เขมงวด มาก นัก 

พิธีศพ ทํา โดย การ ฝง เชิญ พระ เตา มา สวดมนต สง วิญญาณ 

เทศกาล สําคัญ มี “เทศกาล เฟน หลง”  (分龙节Fēnlónɡ jié)  หรือ เรียก อีก ชื่อ หนึ่ง วา “เทศกาล 

งานวัด เดือน หา”  (五月庙节Wǔyuè miào jié)  จัด ขึ้น กอน ถึง เดือน “เฟน หลง” สอง วัน ตาม ปฏิทิน 

สุริยคติ เนื่องจาก ชาว เหมา หนาน เริ่ม เพาะปลูก เร็วกวา ปกติ ทําให ฤดู เก็บเกี่ยว มาถึง เร็ว ขึ้น พืชพันธุ ธัญญาหาร ก็ 

สามารถ เกบ็เกีย่ว ได ราบรืน่ ชาว เหมา หนาน เชือ่ วา ชวง ฤดกูาล นี ้เปน ชวงเวลา แรก ของ ฤดรูอน เปนชวง ที ่มงักร กบั นํา้

 ตอง แยกจากกัน คํา วา เฟน หลง (分龙Fēnlónɡ)  หมายความวา “แยก มังกร” จึง เปน ที่มา ของ ชื่อ เทศกาล 

ดังกลาว นี้ เอง เทศกาล นี้ จัด ขึ้น เพื่อ บูชา เทพเจา และ บรรพบุรุษ ผูคน ทั้ง หมู บานใกล ไกล ญาติสนิท มิตรสหาย

 ใน ละแวก เดียวกัน ลวน มา รวม เทศกาล รื่นเริง ดังกลาว ดวย ความ หนาชื่น ตา บาน

ดาน ความ เชื่อ ชาว เหมา หนาน นับ ถือศาสนา เตา และ บูชา เทพเจา นอกจากนี้ ยังมี ความ เชื่อ มากมาย 

เกี่ยวกับ สิ่ง ลี้ลับ วิญญาณ และ ภูตผีปศาจ 
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ชน เผาเห มิน ปา มี ถิ่นฐาน อยู ใน เมืองเห มิน หย วี (门隅Ményú)  บริเวณ ตะวันออก เฉียง เหนือ ของ เขต 

ปกครอง ตน เอง ทิเบต ใน ชวง กลาง ศตวรรษ ที่ 19 มี ชาวเห มิน ปา บางสวน หลบ หนีจาก การ ถูก กดขี่ ใช แรงงาน ทาส 

ของ ชาว ทเิบต อพยพ หลบ หนไีป ทาง ตะวนัออก และ ตัง้ ถิน่ฐาน ที ่เมอืง โมทวั  (墨脱Mòtuō)  จาก การ สาํรวจ จาํนวน 

ประชากร ครัง้ ที ่5 ของ จนี ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผาเห มนิ ปา ม ีจาํนวน ประชากร ทัง้สิน้ 8,923 คน พดู ภาษาเห มนิ ปา

จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต สาขา ภาษา ทิเบต-พมา แขนง ภาษา ทิเบต ไมมี ภาษาเขียน ใช อักษร ทิเบต

 ศิลาจารึก เมื่อ ป ค.ศ.823 ของวัด เจา ซื่อ  (昭寺Zhāo sì)  ที่ สราง อยู ใน เมือง ลา ซา  (拉萨 Lāsà)  

เขต ปกครอง ตน เอง ทิเบต  (西藏Xīzànɡ)  กลาว วา “ชาว เมิ่ง  (孟族Mènɡ Zú)  รวมกับ ชน เผา ตางๆ แยงชิง 

บรรณาการ กับ ราชสํานัก ถูฟาน  (吐蕃王朝Tǔfān Wánɡcháo) ” ชน ชาว เมิ่ง ที่ กลาว ถึง ในที่นี้ มี ชาวเห มิน ปา 

รวมอยู ดวย ใน ป ค.ศ.1346 ซึง่ ตรง กบั ยคุ ของ ราชวงศ หยวน ม ีบนัทกึ ประวตั ิศาสตร ภาษา ทเิบต  (藏文Zànɡwén)  

ชือ่วา หง สือ่ 《红史》Hónɡshǐ บนัทกึ ไว วา “อาณาเขต ของ ยคุซง จาน กานปู (松赞干布Sōnɡzàn ɡānbù)  

ทิศใต จรด แควน ลั่ว  (珞Luò)  และ แควนเห มิน  (门Mén)  ดินแดน เหลานี้ ลวน เปน ดินแดน ใน การ ครอบครอง 

ของ ถูฟาน  (吐蕃 Tǔfān) ” นับ จากนั้น เปนตนมา ราชสํานัก ถูฟาน มี การ ติดตอ สัมพันธกับ ชาวเห มิน ปา เรื่อย มา

อาณาจกัร ถูฟา นคร อบ คลมุ ไป ถงึ เมอืง เห มนิ หย ว ี(门隅Ményú)  ชมุชน ของ ชาวเห มนิ ปา จงึ อยู ใน การ ครอบครอง 

ของ อาณาจักร นี้ ไป ดวย เชนกัน ใน ขณะนั้น ราชสํานัก ถูฟาน ได สง ขาราชการ ชาว ทิเบต มา ปกครอง ดินแดน แถบ นี้ 

  ศตวรรษ ที่ 13 บริเวณ เมืองเห มิน หย วี ถูก จัดให อยู ใน การ ปกครอง ของ ทิเบต และ จัด เขาอยู ใน แผนที่ 

ประเทศ จีน แลว ตอมา กลาง ศตวรรษ ที่ 14 ถึง ตน ศตวรรษ ที่ 15 ชาว ทิเบต ใน เมืองพา จู  (帕竹Pàzhú)  มี กําลัง 

อํานาจ และ ครอบครอง ดินแดน ทิเบต ทั้งหมด ไว ได ดินแดนเห มิน หย วี ถูก ปกครอง โดย ขุนนาง ที่ ถูก ลามะ จู ปากา  

(竹巴噶Zhúbāɡá, Drukpa)  สง มา จนถึง กลาง ศตวรรษ ที่ 17  ดาไล ที่ 5  (达赖Dálài)  รวบรวม ทิเบต 

เปน หนึ่งเดียว และ สง ขุนนาง ที่ เปน ลูกหลาน คือ เหมยเหรอ ลามะ (梅惹喇嘛Méirě Lǎmɑ)   ลั่วจั๋ว เจีย ฉั้ว

 (洛卓嘉措Luòzhuó Jiācuò)  และ ฉั้ว นา จง (错那宗Cuò Nàzōnɡ)  ไป ปกครอง ดินแดนเห มิน หย วีสราง 

ศาลา วาการ สราง วัด เพื่อ ดําเนินการ เผยแพร และ ดําเนิน นโยบาย การ รวม ชาติ จากนั้น รัฐบาล ทิเบต ได จัด แบง 

การ ปกครอง บริเวณเห มิน หย วี เปน 32  ฉั้ว  (错cuò หมายถึง เมือง)  จัดการ ดูแล บริหาร ราชการ และ เก็บ ภาษี

อากร จนถงึ ศตวรรษ ที ่19 ทตู ราชสาํนกั ชงิ ที ่อยูที ่ทเิบต รวมมอื กบั ทาง การ ทเิบต รวบรวม ดนิแดนเห มนิ หย ว ีเขามา 

ใน การ ปกครอง โดย ได ตั้ง คณะกรรมการ ปกครอง เขตเห มิน หย วี ขึ้น ที่ เมือง ตาวั่ง  (达旺Dáwànɡ)  ศูนยกลาง 
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ของเห มิน หย วี คณะกรรมการ ปกครอง นี้ มี หนาที่ ปกครอง ดูแล ความ สงบ เรียบรอย ตัดสิน ขอ พิพาท ขัดแยง ตางๆ 

ของ ประชาชน ดูแล เรื่อง การ นับ ถือศาสนา และ การ รักษา อาณาเขต นอกจากนี้ ทาง การ ทิเบต ยัง ดําเนินการ เกี่ยว

กับ การ จัดเก็บ ภาษี จาก เขตเห มิน หย วี ดวย โดย เก็บ ภาษี เปน ขาวเปลือก ทุกๆ 2 ป ทั้ง ยัง ดูแล เกี่ยวกับ การ ซื้อขาย 

ขาว และ เกลือ ใน เขต นี้ ดวย

หลัง ยุคกลาง ศตวรรษ ที่ 19 ถึง ตน ศตวรรษ ที่ 20 การ ลา อาณานิคม ของ อังกฤษ รุกราน บริเวณ ทาง

 ตะวันตก เฉียง ใต ของ จีน อยาง ไม ลดละ ใน ป 1914 ทาง การ ทิเบต กอ กบฏ ตอ ราชสํานัก จีน โดย ได ลงนาม สนธิ

สัญญา แบบ ลับ กับ อังกฤษ ให ดินแดนเห มิน หย วี 9 หมื่น ตาราง กิโลเมตร ตก ไป อยู ใน การ ครอบครอง ของ อังกฤษ 

แต ในทาง ประวัติ ศาสตร รัฐบาล จีน ไมยอมรับ สนธิสัญญา ดังกลาว แตอยางใด

ดาน ระบบ เศรษฐกิจ และ สังคม นับตั้งแต ศตวรรษ ที่ 14 หลังจากที่ ลามะ จู ปากา สง ขุนนาง ไป ปกครอง

เห มิน หย วี แลว ระบบ เศรษฐกิจ สังคม แบบ ทาส ชาวนา เริ่ม กอตัว ขึ้น ใน สังคมเห มิน ปา ชาว ทิเบต ปกครอง

เห มิน ปาดวย ระบบ ศักดินา เปนเวลา นาน ชาวเห มิน ปา มี ชีวิต ที่ ลําเค็ญ และ ถูก กดขี่ จาก ระบบ สังคม ศักดินา 

อยาง แสน สาหัส ปริมาณ การ ผลิต ตกตํ่า มา โดย ตลอด จนถึง ยุคกอน การ ปลดปลอย บาง ชุมชน ยังคง รักษา ระบบ 

สงัคมบพุ กาล อยู ชาวเห มนิ ปา ม ีอาชพี หลกั คอื การ ทาํการ เกษตร ลาสตัว และ เกบ็ ของ ปา งาน ดาน อตุสาหกรรม และ 

งาน หัตถกรรม ยัง ไม เดนชัด นัก สวนใหญ ยังคงมี ความ เกี่ยวพัน กับ การ เกษตรกรรม อยู งาน หัตถกรรม ที่ สําคัญ คือ 

การ จกัสาน ไมไผ เพือ่ ใช ใน การ เกษตร ใน ครวัเรอืน และ จาํหนาย ออก สู พืน้ที ่ทเิบต เครือ่งมอื การ เกษตร ลาหลงั มาก

มี เครื่องมือ สวนนอย ที่ ผลิต จาก เหล็ก พื้น ที่ทํากิน กวา 70 % ยังคง ทํานา แบบ ไถ มือ และ เผา นา ใน บริเวณ เมือง 

โมทัว  (墨脱Mòtuō)  ยังคง ใช แรงงาน วัวควาย ใน การ ไถนา เพาะปลูก อยู 

ระบบ สังคม ของเห มิน ปา เหมือนกับ ทิเบต ชนชั้นสูง ขุนนาง และ นักบวช เปน กลุมชน ที่ ครอบครอง 

กรรมสิทธิ์ ที่ดิน พื้นที่ ภูเขา และ ทุงหญา สวนใหญ ของ ชุมชนเห มิน ปา ในขณะที่ ชน ชาวเห มิน ปา สวนใหญ มี ฐานะ 

ยากจน ตก เปน กรรมกร และ ทาส ของ ชนชั้นสูง ทิเบต ทาส ชาวเห มิน ปา ถูก แบง เปน 2 ชนชั้น เหมือน อยาง ทาส ใน 

ทิเบต คือ “ชา ปา”  (差巴chà bā)  และ“ตุย-ฉยง”  (堆穷duī qiónɡ)  ใน กลุม “ชา ปา” ยังมี การ แบง เปน

ชา ปา ใหญ และชา ปา เลก็ ชนชัน้ ทาส ถกู กดขี ่จาก ชนชัน้สงู ใน ชนชัน้ ทาส ดวย กนัเอง ทาสชา ปา ก ็กดขี ่ทาส ตยุ-ฉยง 

อีก ชั้นหนึ่ง ชาวเห มิน ปา อดทน อยู ภายใต การ ปกครอง แบบ ทาส ไมไหว จึง พยายาม ตอตาน และ หลบหนี อํานาจ 
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การ ครอบครอง ตลอดจน ทําลาย เสนทาง การ คมนาคม อยู บอยครั้ง ใน ชุมชนเห มิน ปา ที่ ยังคง รักษา ระบบ สังคม 

แบบบุพ กาล อยู ยัง ทํา กิน บน ที่ดิน ภูเขา และ ทุงหญา แบบ สาธารณะ ที่ มี กรรมสิทธิ์ รวมกัน การ เพาะปลูก ใน พื้นที่ 

ตอง ไดรบั ความ อนญุาต จาก หวัหนา หมูบาน เสยี กอน การ ตดั ไม เพือ่ หกัราง ถางพง ทีด่นิ ทาํ กนิ ไม ที ่ได ถอืเปน สมบตั ิ

ของ ผู ลงแรง ไม ตอง เสียภาษี 

ป ค.ศ.1951 ดินแดน ทิเบต ไดรับ การ ปลดปลอย โดย สันติวิธี รัฐบาล สง เจาหนาที่ เขาไป ให ความ ดูแล 

ทุกขสุข ของ ราษฎร พรอมทั้ง ให ความ ชวยเหลือ เกี่ยวกับ การ ประกอบ อาชีพ และ ความ เปนอยู ใน ป ค.ศ.1959 

ชาว ทเิบต และ ชาวเห มนิ ปา กอ ความ ไม สงบ เพือ่ ตอตาน การ ปกครอง ของ รฐับาล กลาง รฐั จงึ ดาํเนนิการ ปราบปราม 

จน สามารถ ปฏวิตั ิการ ปกครอง ปฏวิตั ิวฒันธรรม และ ปฏวิตั ิประชาชน ที ่ตอตาน ได สาํเรจ็ จากนัน้ มา  ดวย ความรวมมอื 

ของ ชาวเห มนิ ปา และ การ ชวยเหลอื สนบัสนนุ ของ รฐับาล ทัง้ สองฝาย จงึ รวมมอืกนั กอสราง ชมุชน พฒันา เศรษฐกจิ 

ของ ชมุชน ชาวเห มนิ ปา เริม่ ทาํการ เกษตร โดย ใช เทคโนโลย ีสมยัใหม เพิม่ ปรมิาณ การ ผลติ สงูขึน้ ทกุขณะ นาํ ความ 

อยูดกีนิด ีมาสู ชมุชน ชาวเห มนิ ปา นอกจากนี ้รฐั ยงั สนบัสนนุ การ กอสราง ระบบ คมนาคม สาธารณปูโภค สาธารณสขุ 

การ ศึกษา คุณภาพ ชีวิต ของ ชาวเห มิน ปา ไดรับ การ ดูแล และ ปรับ เปลี่ยน จาก สังคมบุพ กาล ศักดินา เขาสู สังคม 

สมัยใหม มี สิทธิ ใน การ ปกครอง ดูแล ชุมชน ของ ตน เอง มี สิทธิ ทาง การเมือง และ การ ปกครอง ชาวเห มิน ปา

 ไมนอย มีความรู ความ สามารถ ไดรับ การ ศึกษา ที่ ดี มี โอกาส เขา รับราชการ ใน หนวยงาน ของ รัฐ ทั่วไป เปนกําลัง 

สําคัญ รวมกัน พัฒนา ชาติ

ดาน ศิลปะ และ วรรณกรรม ของ ชาวเห มิน ปา ชน เผาเห มิน ปา เปน กลุมชน ที่ มี วรรณกรรม มุขปาฐะ 

มากมาย และ หลากหลาย ทีส่ดุ กลุม หนึง่ โดยเฉพาะ วรรณกรรม ใน ลกัษณะ เพลง กลอน ของ ชาวเห มนิ ปา โดดเดน มาก

 ประเภท ของ เพลง แบง ตาม เนื้อ หาได เปน

  1. เพลง ที่ มี เนื้อหา เกี่ยวกับ การ ดํารงชีพ ขนบ ธรรมเนียม จิตใจ ปณิธาน ความ ตั้งใจ และ ความ มุงมาด 

ปรารถนา เรียก เพลง ประเภท นี้ วา “ซา หมา”  (萨玛sàmǎ)  

  2. เพลง ที่ เกี่ยวกับ ความ รัก การ เกี้ยว พา ราสี รอง โตตอบ กัน ของ ชาย หญิง เรียกวา “เจียหลู”  (加鲁

jiālǔ)  

  3. เพลง ที่ ร อง เลน สนุกสนาน รื่นเริง เรียกวา “ ตงซาน ปา”  (东三巴dōnɡsānbā )  
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ลักษณะเดน อีก อยาง ของ เพลงเห มิน ปา คือ มี ฉันทลักษณ และ สัมผัส ที่ เครงครัด เพลง หนึ่งเพลงมี 

4 บรรทัด เมื่อ ขึ้น บทกลอน ใหม ก็ รอง ทํานองเพลง เดิม วนเวียน กลับ ไป มา เนื้อหา ของ เพลง สวนใหญ เปนการ

 เปรียบเทียบ โดยเฉพาะ เพลง รัก จะ ไม ใช คําพูด ที่ สื่อสาร กัน ตรงไป ตรง มา แต จะ ใช การ เปรียบเทียบ และ ให ผูฟง 

ตคีวาม นอกจากนี ้ยงัม ีงิว้เห มนิ ปา ที ่พฒันา มาจาก การ เตนราํ พืน้บาน ทัง้ ยงั ไดรบั อทิธพิล จาก ทเิบต ดงันัน้ เรือ่งราว 

ที่ แสดง มัก เปนเรื่อง ที่ เกี่ยวของ กับ พุทธศาสนา การ ตอสู และ การ แกแคน

ดาน ขนบ ธรรมเนยีม ประเพณ ีชาย หญงิ ชาวเห มนิ ปา ใส ชดุ เสือ้คลมุ ยาว ทัง้ตวั สวมหมวก คลมุ ผม ดานหนา

คลมุ ดวย ผา สกัหลาด ลกัษณะ คลาย กบั ที ่คาด ผม สแีดง หรอื ดาํ สวมรองเทา บูท ที ่ทาํจาก หนงั ววั ตดัเยบ็ ประดบัประดา 

ดวย ผา สีแดง หรือ ดํา หญิง ชาวเห มิน ปา คาด เอว ดวย ผา ขาว หรือ สวม ผาถุง สีขาว ชอบ สวม เครื่อง ประดับ กําไล 

สรอย แหวน ที่ รอยดวย ลูกปด สีแดง ขาว และ ฟา

ดาน อาหารการกิน ของ ชาวเห มิน ปา ชาวเห มิน ปา กิน ขาว ขาวโพด และ ขาวสาลี เปน อาหาร หลัก 

ชอบ กิน เนย ชอบ อาหาร รสเผ็ด มี อาหาร ที่ เปนที่ นิยม อีก อยาง คือ อาหาร ที่ ใช ขาวสาลี บด เปน แปง ผสม นํ้า นวด 

แลว ปน เปน ลูก กลม ทอด ดวย มัน เนย ถือเปน อาหาร หลัก อีก อยาง หนึ่ง ของ ชาวเห มิน ปา 

 ชาวเห มนิ ปา สรางบาน ดวย ไม มงุหลงัคา ดวย ไมไผ หรอื หญา มดั เปน ตบั ตวั บานสราง เปน สอง หรอื สามชัน้

 หลังคา บานสราง เปน รูป จั่ว ชั้นบน เปนที่ พักอาศัย ชั้นลาง เปนที่ เลี้ยง สัตว 

การ แตงงาน ของ ชาวเห มิน ปา ยึดถือ แบบ มี สามีภรรยา คน เดียว แต ในอดีต ผูชาย สามารถ แตงงาน มี 

ภรรยา ได หลาย คน หรือ พี่สาว นองสาว มี สามี คน เดียวกัน การ แตงงาน ไมจํากัด อยู เฉพาะ ใน ชน เดียวกัน ที่ผานมา 

ชาวเห มิน ปา ยัง สามารถ แตงงาน ขาม เผา กับ ชาว ทิเบต  ลั่ว ปา และ ชาว ฮั่น ได มี ขอกําหนด หาม แตงงาน กับ ญาติ 

สาย ตรง ฝาย พอ สวน การ แตงงาน ระหวาง นองสาว พีส่าว พอ แตง กบั พีช่าย นองชาย แม ถอื เปนการ แตงงาน ที ่ไดรบั 

ความ นยิม วา ดทีีส่ดุ ชาย หญงิ ชาวเห มนิ ปา เลอืก คูครอง ได อสิระ แต การ แตงงาน พอแม จะ จดัการ ให สถานภาพ ทาง 

ครอบครวั ของ ชาวเห มนิ ปา ชาย และ หญงิ เทาเทยีม กนั บาง ครอบครวั ม ีหวัหนา ครอบครวั เปน ฝาย ภรรยา ม ีหนาที ่

ดูแล เศรษฐกิจ และ การ ใช จายของ ครอบครัว บางครั้ง มี สถานภาพ และ อํานาจ ใน บาน สูงกวา สามี การ แตงงาน

 ฝาย ชาย จะ แตง ฝาย หญิง เขา บาน แต ก็ มี ไมนอย ที่ เมื่อ แตงงาน แลว ฝาย ชาย จะ ยาย ไป อยู บาน ฝาย หญิง ชาย ที่ 

แตงงาน เขา บาน ฝาย หญิง มี สิทธิ ใน บาน สิทธิ ใน มรดก เหมือน ลูก ใน สายเลือด ของ บาน ภรรยา 

ชนกลุมนอยเผาเหมินปา 
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พิธีศพ ของ ชาวเห มิน ปา ทํา โดย การ ฝง หรือ การ ลอยนํ้า นอกจากนี้ ใน บาง ทองที่ ยังมี การ ทํา พิธีศพ ดวย 

การ เผา และ ทิ้ง ให แหง ใน ปา 

ดาน ศาสนา และ ความ เชือ่ ชาวเห มนิ ปา นบั ถอืศาสนา ลามะ  (喇嘛教Lǎmɑ jiào)  แต บาง ทองที ่นบั 

ถอืศาสนา แบบบพุ กาล คอื การ นบัถอื ผ ีและ วญิญาณ ชาวเห มนิ ปา ใช ปฏทินิ ทเิบต เทศกาล ปใหม ตาม การ นบั ปฏทินิ 

ของ ทเิบต ถอืเปน เทศกาล ที ่ยิง่ใหญ และ สาํคญัทีส่ดุ นอกจากนี ้ทกุๆ เดอืน 7 ชาวเห มนิ ปา ม ีการ เฉลมิฉลอง เทศกาล 

ที่ ชื่อวา วั่ งกวอ (旺果节，望果节Wànɡ ɡuǒ jié)  เปน เทศกาล เฉลิมฉลอง ใน ชวง กอน ฤดูกาล เก็บเกี่ยว

 พืชผล เปนการ รอคอย การ เก็บเกี่ยว ผล ผลิต ดวย ความ หวัง 
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蒙古族 

ª¹ ¡ÅØ‹Á ¹ŒÍÂ à¼‹Ò ÁÍ§â¡Å    

33.

รูป 70

Mengol ethnic minority group
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ภาษาจีน เรียก ชน กลุม นี้ วา “เห มิ งกู” แต ที่ รูจัก กัน ทั่วไป เรียก ชื่อวา “มองโกล” สวนใหญ อาศัยอยู ใน 

เขต ปกครอง ตน เอง มองโกล และ กลุม ปกครอง ตน เอง เผา มองโกล ใน มณฑล ซนิ เจยีง  (新疆Xīnjiānɡ)  ชงิ หาย 

(青海Qīnɡhǎi)  กาน ซู (甘肃Gānsù)  เฮย หลง เจียง  (黑龙江Hēi lónɡjiānɡ)  จี๋หลิน (吉林Jílín)  

เหลียวหนิง  (辽宁Liáonínɡ)  และ ยังมี กระจัด กระจาย อยู ใน พื้นที่ ตางๆ ของ มณฑล ยูนนาน  เหอเปย ซื่อชวน 

ห นิงเซี่ย ปกกิ่ง เปนตน จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา มองโกล 

มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 5,813,947 คน 

ภาษา ของ ชาว มองโกล คอื ภาษา มองโกล จดั อยู ใน ตระกลู ภาษา อลัไต สาขา ภาษา มองโกล แบงออก เปน 

สาม สําเนียง ภาษา คือ มองโกเลียใน, Oirat-Khalkha, Khulkha-Buryat สวน ภาษา อักษร ที่ ใช อยู ใน ปจจุบัน คือ 

ภาษา ที่ ประดิษฐ ขึ้น จาก ภาษา อุยกูร ใน ตน ศตวรรษ ที่ 13 และ พัฒนา มา เรื่อยๆ โดย นัก ภาษาศาสตร ชาว มองโกล 

จน พัฒนา เปน ภาษา มองโกล ที่ สมบูรณ ดังที่ ใช อยู ใน ปจจุบัน ศตวรรษ ที่ 17 ดาไลลามะ ได ปรับปรุง อักษร มองโกล 

เพื่อ ใช สําหรับ ภาษา มองโกล สําเนียง Khulkha-Buryat อักษร นี้ เรียกวา ทัว เทอ  (托忒Tuōtè)  ใช สําหรับ 

ชาว มองโกล ที่อาศัยอยูที่ มณฑล ซิน เจียง

รูป 71

ชนกลุมนอยเผามองโกล
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บรรพบุรุษ ของ ชาว มองโกล มี ถิ่นกําเนิด อยู บริเวณ ลุมนํ้า วั่งเจี้ยน  (望建河Wànɡjiàn hé)  ปจจุบัน 

คอื บรเิวณ ทีร่าบลุม แมนํา้ เออ เออ รกู นา  (额尔古纳河É’ěrɡǔnà hé)  มชีือ่ ปรากฏ ครัง้แรก ใน บนัทกึ ชือ่  จิว้ ถงัซู

《旧唐书》Jiùtánɡshū “บันทึก เกา สมัย ราชวงศ ถัง”คริสตศักราช 840 หลังจากที่ ประเทศ หุยกู ฮั่น  

(回鹘汗国Huíɡǔ Hàn Guó)  ลมสลาย กลุมชน ที่ อาศัยอยู ใน บริเวณ ดังกลาว นี้ อพยพ ไป อาศัยอยู ทาง ทิศ

ตะวันตก อยู รวมกับ กลุมคน ที่ พูด ภาษา เท อรจิค ใน พื้น ที่ราบลุม มองโกล ใน ชวงนี้ ไดรับ อิทธิพล ทาง ภาษา จาก 

ชน กลุม เท อรจคิ และ พฒันา อกัษร ภาษา มองโกล ขึน้ ดาน เศรษฐกจิ และ สงัคม ก ็ไดรบั อทิธพิล จาก ชน กลุม เท อรจคิ 

มาตลอด ชาว มองโกล ใน ยุค นั้น ดํารงชีพ ดวย การ เลี้ยง สัตว ตาม ทุงหญา มองโกล อัน กวางใหญ

ศตวรรษ ที่ 12 ชาว มองโกล ขยาย เผาพันธุ ออกไป อยาง กวางขวาง กระจาย อาณาเขต และ ตั้ง ถิ่นฐาน 

แผขยาย ออกไป ทาง แถบ ลุมนํ้า เคอ หลู หลุน  (克鲁伦河Kèlǔlún hé)  ลุมนํ้า เออ เนิ่น  (鄂嫩河 È’nèn hé)  

และ ลุมนํ้าถู ลา (土拉河Tǔlā hé)  ไป จน จรด แถบ เขา เขิ่น เทอ  (肯特山 Kěntè shān)  กอตั้ง เปนกลุม 

ชุมชน และ หมูบาน นอย ใหญ เชน ฉี่ เหยียน  (乞颜Qǐyán)  จาตา-หลาน  (札答兰Zhádálán)  ไท ชื่ออู  (泰

赤乌Tàichìwū)  ห งจี๋ ห ลา  (弘吉剌Hónɡjílá)   อูเห ลี ยงเหอ  (兀良合Wūliánɡhé)  เปนตน กลุมชน ที่ 

อาศัยอยู รวมกัน ใน ทุงหญา มองโกล มี กลุมชน เลี้ยง สัตว เรรอน กลุม ทา ทาร  (塔塔儿Tǎtǎ’ér)  อาศัยอยู บริเวณ 

ทะเลสาบ เปย เจีย เออร  (贝加尔湖Bèijiā’ěr hú)  กลุมชน เมี่ยรฉี  (蔑儿乞Miè’érqǐ)  อาศัยอยู บริเวณ 

ฝง ตะวันออก ของ ทะเลสาบ เปย เจีย เออร และ ที่ราบลุม แมนํ้า เซอ เหลิง เกอ  (色楞格河Sèlénɡɡé hé)  และ 

กลุม โวอี้ ห ลา  (斡亦剌Wòyìlá)  อาศัยอยู บริเวณ ทิศตะวันตก ของ ทะเลสาบ เปย เจีย เออร และ บริเวณ ลุมนํ้า

เย หนีซาย  (叶尼塞河Yènísāi hé，Yenisei)  ชน ทั้ง สาม กลุม นี้ ลวน พูด ภาษา มองโกล นอกจากนี้ ยังมี 

กลุมชน ที่ ถูก ปกครอง โดย ชาว เท อรจิค  (突厥Tūjué)  กลุมชน กลุม นี้ นับ ถือศาสนา จิ่ง  (景教Jǐnɡ jiào)  

และ เริ่ม พัฒนา เปนกลุม เดียวกัน กับ พวก มองโกล ไดแก กลุม เคอเลี่ย (克烈部Kèliè bù)  ไหน ห มาน (乃蛮

部Nǎimán bù)  และ วังกู (汪古部Wānɡɡǔ bù) 

กลุมชน ที ่อาศยัอยู บรเิวณ ทุงหญา มองโกล ดาํรงชพี อยู ดวย อาชพี สอง อยาง คอื การ เลีย้ง สตัว เรรอน และ 

การ ลา สัตวปา กลุม แรก ที่ มี อาชีพ เลี้ยง สัตว เรรอน คือ พวก กลุม เท อรจิค ที่อาศัย ติด แผนดิน มา แตเดิม รวมถึง กลุม 

ที่ อพยพ เขามา ภายหลัง แลว ไดรับ อิทธิพล จาก กลุม เท อรจิค และ กลุม มองโกล สวน กลุม ที่สอง คือ กลุม ที่ อาศัยอยู 

ใน ปาลึก ดํารงชีพ อยู ดวย การ ลา สัตวปา ประชาชน มี สิทธิ เทาเทียม กัน ใน การ ใช พื้นที่ ทํามาหากิน จาก อาชีพ เลี้ยง 

สตัว ที ่พฒันาขึน้ เรือ่ยๆ ทาํให สภาพสงัคม ของ กลุมชน ที ่อาศยัอยู บรเิวณ ทุง มองโกล นี ้เกดิ ม ีระบบ ชนชัน้ ขึน้ ชนชัน้ 

คน รวย แบง แยกตัว ออกจาก ชน สวนใหญ เกิด เปน กลุมชน เลี้ยง สัตว ชั้นสูง เรียกวา “นา เหยียน”  (那颜Nàyán)  

ชน กลุม นี ้ม ีอาํนาจ ใน อาณาเขต เลีย้ง สตัว และ ม ีสตัวเลีย้ง ใน ครอบครอง จาํนวน มาก  เมือ่ ม ีอาํนาจ มากขึน้ กไ็ด กอตัง้ 

ชนกลุมนอยเผามองโกล
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กองกําลัง เฉพาะตัว ขึ้น เรียกวา “นา เขอร”  (那可儿Nàkě’ér)  สวน ประชาชน ทั่วไป เรียกวา “ฮา ลา ชู”  (哈剌

出Hāláchū)  คือ กลุม ชนชั้น ธรรมดา ที่ เดิม มี สิทธิ เทาเทียม กัน กลาย มา เปน ชนชั้น ตํ่ากวา ที่ ตอง รับจาง เปน ทาส 

และ พึง่พา อาศยั ชนชัน้สงู ระบบ สงัคม ใน ยคุ นัน้ จงึ เปนไป ใน ลกัษณะ สงัคม ศกัดนิา แบบ ทาส คน งานเลีย้ง สตัว และ 

มี แนวโนม ใกลเคียง กับ ระบบ ทาส แบบ สมบูรณ 

ใน ป 1206  เตมูจิน รวบรวม ชน เผา มองโกล และ กอตั้ง เปน ชาติ มองโกล ขึ้น ใน บริเวณ ฝง แมนํ้าโว หนาน  

(斡难河Wònán hé)  ถือ เปนการ กอตั้ง ชาติ มองโกล ครั้ง สําคัญ เพราะ นับเปน ชนชาติ ที่ มี ความ ยิ่งใหญ มั่นคง 

และ มี กําลัง เขมแข็ง มาก ชนชาติ หนึ่ง ใน บริเวณ ภาคเหนือ ของ จีน ทั้ง ยัง ขยาย อาณาเขต ความ เจริญ รุงเรือง ออกไป 

ไม หยุดยั้ง อาณาเขต ที่ ชนชาติ มองโกล ปกครอง รวม เรียกวา อาณาเขต มองโกล และ รวม เรียก ประชาชน ใน พื้นที่ 

ปกครอง วา ชน ชาว มองโกล ทั้งหมด

นับตั้งแต ป 1219 – 1260 ภายใต การนํา ของ เจ งกีส ขาน  (成吉思汗Chénɡjísīhán)  ชนชาติ 

มองโกล ทาํศกึ สงคราม ขยาย อาณาเขต ไป ทาง ตะวนัตก และ กอตัง้ รฐั ใน ปกครอง แถบ ยเูรเซยี ขึน้ ถงึ 4 รฐั ไดแก รฐั โว 

คัว่ ไถ  (窝阔台Wōkuòtái)  รฐั ฉาเหอ ไถ (察合台Cháhétái)  รฐั ชนิฉา  (钦察Qīnchá)  รฐั อรี  (伊儿Yī’ér)

ในขณะ เดยีวกนั กไ็ด บญัชาการ การ ทาํสงคราม ขยาย อาณาเขต ลง ไป ทาง ใต ตลอด ระยะเวลา ศกึ สงคราม 70 กวา ป

ก็ได กอตั้ง ประเทศ จีน ที่ เปน รูป เปน ราง ขึ้น โดย การ กอตั้ง ราชวงศ หยวน ได เปนผล สําเร็จ ดินแดน ประเทศ จีน 

ใน สมยั หยวน นี ้ ทศิเหนอื จรด ไซบเีรยี  (西伯利亚Xībólìyà)  ทศิใต จรด ทะเลจนีใต ทศิตะวนัออก เฉยีง เหนอื จรด 

แมนํา้ อซู ูหลี ่(乌苏里江Wūsūlǐ jiānɡ,Ussuri River)  ดาน ตะวนัออก และ ใต รวม ดนิแดน ไป ถงึ เขต มณฑล ยนูนาน

นอกจากนี้ ใน สมัย หยวน ยัง ขยาย อาณาเขต ครอบครอง ไป ถึง ดินแดน ทาง ทิเบต เปน ครั้งแรก นับเปน จุด เริ่มตน 

ของ รากฐาน ความ เปน ปกแผน ของ แผนดิน จีน มา จน ปจจุบัน

มลูเหต ุของ การ ทาํศกึ สงคราม เพือ่ ขยาย ดนิแดน ประเทศ มองโกล ทาํให ชน ชาว มองโกล กระจดั กระจาย 

อยู ไป ทัว่ ดนิแดน ประเทศ จนี จนกระทัง่ ป 1368 ราชวงศ หยวน ลมสลาย กองกาํลงั มองโกล นอย ใหญ อพยพ หลบหน ี

กลับ ไป ตั้ง ถิ่นฐาน อยู ใน ที่ราบ มองโกล ตามเดิม ใน ชวงนี้ ดินแดน มองโกล แบงออก เปน สวน คือ ภาค ตะวันออก และ 

ภาค ตะวันตก ชาว มองโกล ตะวันออก (东蒙古 Dōnɡ Měnɡɡǔ)  คือ กลุม ที่ เลี้ยง สัตว เรรอน อยู ใน บริเวณ โม เปย  

(漠北Mòběi) และ โม หนาน  (漠南Mònán)  เปน ชนชัน้ ศกัดนิา ที ่สบืเชือ้สาย มา แต ราชสาํนกั หยวน เดมิ อกี กลุม 

หนึ่ง คือ ชาว มองโกล ที่ เลี้ยง สัตว เรรอน อยู ทาง โม ซี  (漠西Mòxī)  เรียก ชื่อวา มองโกล ตะวันตก  (西蒙古Xī 

Měnɡɡǔ)  ชาว มองโกล กลุม นี้ มี ความ สัมพันธกับ ชาว มองโกล ตะวัน ออกแบบ เครือญาติ แตงงาน
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ตอมา ใน ศตวรรษ ที่ 15 มองโกล ใต และ เหนือ ถูก รวมอํานาจ เขาอยู ใน การ ปกครอง ของ  ตาเหยียน ขาน 

 (达延汗Dáyánhàn)  และ ได จัดการ ปกครอง มองโกล ตะวันออก เปน 6 เขต คือ คารคา (喀尔喀Kā’ěrkā)  

อเูห ลยีง ฮา (兀良哈Wūliánɡhā)  เออ เออ รตสุ (鄂尔多斯È’ěrduō sī)  ถู โม เทอ  (土默特Tǔmòtè)  ชา ฮาร

(察哈尔Cháhā’ěr)  คา ห ลา ชิน่  (喀剌沁Kāláqìn)  จนถงึ ชวง ปลาย ราชวงศ ห มงิ ตน ราชวงศ ชงิ ชนชาต ิมองโกล

 ตก อยู ใน สภาพ บานเมือง แตกแยก โดย แตละ ภาค แบงตัว กัน ตาม เขต ทะเลทราย เปน 3 ภาค ชัดเจน คือ มองโกล 

เหนอื มองโกล ตะวนัตก และ มองโกล ใต มองโกล ใต ม ีความ สมัพนัธ อนั ด ีกบั ราชสาํนกั ห มงิ เศรษฐกจิ เจรญิ รุงเรอืง

เปน ศูนยกลาง การ ปกครอง วัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ ของ มองโกล ตอมา ราชสํานัก ห มิง ใชเวลา กวา

 ครึ่ง ศตวรรษ และ กองกําลัง ทหาร จํานวน มหาศาล รวบรวม ชนชาติ มองโกล ทั้งหมด เขาอยู ใน การ ปกครอง ของ 

ประเทศ จีน ในที่สุด

  ดาน วัฒนธรรม ประเพณี ของ ชาว มองโกล มี ความ เกี่ยวของ กับ ศาสนา อยาง ใกล ชิด ใน ยุค อา นตา ขาน  

(俺答汗 Āndáhàn )  ศาสนา ลามะ  (喇嘛教 Lǎmɑ jiào)  ลัทธิ เกอ หลู  (格鲁派 Gélǔ pài)  เริ่ม เผยแผ 

เขาสู ดนิแดน มองโกล นบัแต นัน้ มา ศาสนา ลามะ ได ฝงราก ลกึ ใน ชวีติ และ สงัคม ของ ชาว มองโกล ระยะเวลา รอย กวา ป

ศาสนา ลามะ มี อิทธิพล ตอ การ ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม ของ ชาว มองโกล อยาง มาก อา นตา ขาน 

ศรัทธา ศาสนา ลามะ ยิ่ง ประชาชน ทั่วไป ก็ นับ ถือศาสนา ลามะ ถวนทั่ว จึง มี การ กอสราง วัด ลามะ ขึ้น มากมาย ทําให 

วัด ลามะ มี กรรมสิทธิ์ เต็มที่ ใน การ ครอบครอง ที่ดิน

 ศาสนา ลามะ ได นํา เอา วัฒนธรรม ทิเบต เขามา เผยแพร และ ถาโถม เขาสู วัฒนธรรม มองโกลอยาง หนัก 

วฒันธรรม ความคดิ ความ เชือ่ เกีย่วกบั เรือ่ง บาป บญุคณุ โทษ เกีย่วกบั เรือ่ง พระพทุธเจา สราง โลก สิง่ เหลานี ้สะทอน 

ออกมา ใน งาน วรรณกรรม และ บนัทกึ ประวตั ิศาสตร ของ ชาว มองโกล ที ่เดนชดั สาํคญั ไดแก เรือ่ง 《大黄金史》

Dàhuánɡjīnshǐ “ประวตั ิศาสตรตา หวงจนิ” ของ หลวั ปู จาง ตา นจนิ  (罗卜藏丹津Luóbǔ Zànɡdānjīn)  

เรื่อง《黄金史纲》Huánɡjīnshǐ ɡānɡ “สังเขป ประวัติ หวงจิน” ไมปรากฏ นาม ผูแตง แต วรรณกรรม ที่ 

สะทอน วฒันธรรม ของ ชาว มองโกล อยาง แทจรงิ เปน จาํพวก วรรณกรรม มขุปาฐะ ที ่ถายทอด กนั มา แต สมยั ราชวงศ 

หยวน มี ความ ชัดเจน ตรงไป ตรง มา เรียบงาย ซื่อตรง ที่ สําคัญ เปน วรรณกรรม ที่ สะทอน สภาพ ชีวิตจิตใจ ของ ชาว 

มองโกล ได อยาง ลึกซึ้ง เชน นิทาน เรื่อง《乌巴什洪台吉的故事》Wūbāshí hónɡtáijí de ɡùshi 

“เรื่องราว ของอู ปาสือ ห งถายจี๋” นิทาน เรื่อง《心鉴》Xīn jiàn “ซิ นเจี้ยน” และ ยังมี เอกสาร ประวัติ ศาสตร 

ที่เกิด จาก การ ตกผลึก ของ กาล เวลา อีก จํานวน หนึ่ง เชน เรื่อง《蒙古秘史》Měnɡɡǔ mìshǐ “ประวัติ ลับ 

มองโกล” นอกจากนี้ ยังมี วรรณกรรม ภาษา ฮั่น ที่ แปล มาจาก ตนฉบับ ภาษา มองโกล อีก มาก เชน เรื่อง《秘史》

Mì shǐ “ประวัติ ลับ” ซึ่ง ปจจุบัน สูญ หายไป จาก วรรณกรรม มุขปาฐะ ของ ชาว มองโกล เสีย แลว ปลาย สมัย ห มิง 

ชา ฮาร หลิน ตาน ขาน  (察哈尔林丹汗Cháhā’ěr líndānhàn)  จัดให แปล คัมภีร ชื่อ  กานจู เออร《甘珠尔

经》Gānzhū’ěr jīnɡ ภาษา ที่ ใช ใน คัมภีร ฉบับ นี้ ลวน เปน ภาษา ทิเบต การ แปล ครั้งนี้ นับ เปนการ รับคํา ศัพท 

ทิเบต เขาสู วง คํา ศัพท มองโกล ครั้ง ใหญ ครั้งหนึ่ง 
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 ดาน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ชาว มองโกล ในอดีต ดํารงชีวิต อยู ดวย การ ลาสัตว และ เลี้ยง สัตว เรรอน 

จน ปจจบุนั กจิกรรม ที ่สบืทอด มาจาก การ ดาํรงชพี ยงัคง ปรากฏชดั เหน็ ได จาก ชาว มองโกล เชีย่วชาญ การ ขีม่า และ 

ยิง ธนู แตเดิม ที่ เลี้ยง สัตว เรรอน พัฒนา มา เปนการ เลี้ยง สัตว ทุงหญา และ ตั้ง ถิ่นฐาน เปน หลักแหลง แต ยังคงมี การ 

อพยพ ยาย ฝูงสัตว ตามฤดูกาล คือ ฤดูหนาว และ ฤดูรอน การ ดํารงชีพ ดวย การ ลาสัตว และ เลี้ยง สัตว เพียง แตเดิม 

พัฒนา มา เปนการ ทําการ เกษตร ควบคู ไป ดวย โดยเฉพาะ ใน ชวง ศตวรรษ ที่ 17 ตรง กับ ยุค อา ลา ถาน ขาน  (阿拉

坦汗 Ā lātǎnhàn)  ได เชื่อม สัมพันธกับ ราชสํานัก ห มิง โดย มี การ เปด พรมแดน การ คา ระหวาง กัน ผล จาก การ 

เปด พรมแดน การ คา นี้ ทําให กิจการ ดาน การ เกษตร และ เลี้ยง สัตว ของ ชาว มองโกล พัฒนา ไป อยาง รวดเร็ว มองโกล 

ได สรางเมือง ใหม ขึ้น ซึ่ง ปจจุบัน คือ เมือง ฮูเหอเฮา เทอ  (呼和浩特Hūhéhàotè)  

 หลงั การ ปลดปลอย บรเิวณ ตางๆ ของ เขต ปกครอง ตน เอง มองโกเลยีใน ม ีการ พฒันา ดาน การ เลีย้ง สตัว

การ เกษตร ปาไม โรงงาน อุตสาหกรรม และ บุกเบิก พื้นที่ ใหม ขึ้น อยาง รุดหนา และ กวางขวาง มี การ พัฒนา 

อตุสาหกรรม เลีย้ง สตัว อยาง ทนัสมยั เชน การ ปลกู หญา เลีย้ง สตัว การ ปองกนั และ รกัษาโรค สตัว การ สราง คอก สตัว

สนับสนุน ให เลี้ยง สัตว เปน หลักแหลง แนนอน รวมไปถึง การ ควบคุม ผล ผลิต จาก สัตว เชน การ ควบคุม คุณภาพ การ 

ผลิต เนื้อ สัตว การ ตัด ขนสัตว ตลอดจน การ สราง โรงงาน อุตสาหกรรม แปรรูป ผลิตภัณฑ จาก สัตว และ การ เกษตร 

อยาง ครบ วงจร ผลติผล การ เกษตร และ เลีย้ง สตัว ที ่ได จาก ชาว มองโกล ม ีปรมิาณมาก สราง รายได มหาศาล แก ชมุชน 

และ ประเทศ จีน โดย รวม

 ผล จาก การ พฒันา ประเทศ และ ความ รวมมอื ของ ชน ชาว มองโกล ปจจบุนั เศรษฐกจิ ใน ชมุชน มองโกล 

พัฒนา ไป มาก รัฐบาล สนับสนุน การ สราง โรงงาน อุตสาหกรรม ขนาดใหญ มากมาย เชน โรงงาน เหมืองแร โรงงาน 

โลหะหนัก โรง กําเนิด ไฟฟา โรงงาน เคมีภัณฑ โรงงาน ผลิต วัสดุ กอสราง โรงงานทอผา โรงงาน ผลิต เครื่องใช ไฟฟา 

โรงงาน นํา้ตาล โรงงาน ยาง โรงงาน กระดาษ โรงงาน ผลติ ยา เปนตน สงผลให มองโกล เลยี ใน เปน เมอืง อตุสาหกรรม 

ครบ วงจร ที ่ม ีความ สมบรูณ มาก ทีส่ดุ ชมุชน มองโกล ใน พืน้ ทีอ่ืน่ๆ ก ็กาํลงั พฒันา ไป สู ความ เปน เมอืง อตุสาหกรรม ครบ 

วงจร อยาง ไม หยดุยัง้ เชน เดยีวกนั โดย รฐับาล สนบัสนนุ ให ม ีการ สราง โรงงาน ผลติ ขาวของ เครือ่งใช ใน ชวีติ ประจาํวนั

เพือ่ ตอบสนอง ตอ ความ ตองการ ของ ชมุชน มองโกล เอง และ ตอบสนอง ตอ ความ ตองการ ของ ชน ในประเทศ อกีดวย

 ดาน วทิยา การ ทาง การ แพทย แผนโบราณ ของ ชาว มองโกล ก ็ม ีความ พเิศษ และ โดดเดน อนัเปน ภมูปิญญา

 ที ่กอ กาํเนดิ ขึน้ จาก การ ตกผลกึ ทาง ความรู ที ่ได มาจาก การ ตอ สูกบั โรคภยั ธรรมชาต ิและ การ ซมึซบั รบั เอา วทิยา การ

 ทาง การ แพทย จาก ชาว ฮั่น และ ทิเบต ผนวก เขา ดวยกัน ในอดีต กอน การ กอตั้ง ชาติ มองโกล ชาว มองโกล ก็ มี การ 

สืบทอด วิธีการ รักษา และ ตํารับ ยา อยู แลว เชน การ ดื่ม นม มา เพื่อ รักษาโรค การ ใช เหล็ก เผาไฟ รักษา บาดแผล 

เปนตน การ แพทย แผน มองโกล พัฒนาขึ้น เปน รูปราง ชัดเจน ถึงขั้น มี การ กอตั้ง โรงพยาบาล และ หนวยงาน ที่ รับ
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ผิดชอบ ดาน การ รักษา พยาบาล ขึ้น มา ตั้งแต สมัย หยวน แลว และ พัฒนาขึ้น อยาง สมบูรณ ใน สมัย ห มิง และ ชิง มี การ 

เขียน ตํารา การ แพทย และ ตํารา ยา ตาม หลักการ แพทย แผน มองโกล ขึ้น เชน เรื่อง《蒙药正典》 Ménɡ yào 

zhènɡdiǎn “ตํารับ ยา มองโกล” เรื่อง《饮膳正要》Yǐnshàn zhènɡyào “อาหารการกิน” เรื่อง 《蒙

医药选编》 Ménɡ yī yào xuǎnbiān “ตํารา แพทย และ ยา มองโกล” การ แพทย แผน มองโกล ไม เพียง

แต ให ความ สําคัญกับ ตํารับ ยา และ วิธีการ รักษา แต ให คํานึงถึง อาหาร การ บํารุง และ การ ปองกัน โรค ดวย นับ เปน

คุณ ประโยชน ใหญหลวง แก วงการ สาธารณสุข ของ ประเทศ จีน จวบจน ปจจุบัน

 ปจจุบัน เขต ปกครอง ตน เอง มองโกล ได พัฒนา วิทยา การ ดาน ตางๆ อยาง ทันสมัย และ รุดหนา 

โดยเฉพาะ อยางยิง่ การ ให ความ สาํคญักบั การ พฒันา ดาน การ ศกึษา โดย ใน ปจจบุนั ม ีการ กอตัง้ โรงเรยีน ประถม กวา 2 

หมืน่ แหง โรงเรยีน มธัยม 5 พนั กวา แหง วทิยาลยั การ อาชพี กวา 80 แหง และ มหาวทิยาลยั 15 แหง ม ีการ สราง สถานี

วิทยุ โทรทัศน เผยแพร ขาวสาร ความรู เพื่อ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต ความ เปนอยู ของ ชาว มองโกล มี การ กอตั้ง หองสมุด

พิพิธภัณฑ เพื่อ การ ศึกษาวิจัย ดาน ภาษา มองโกล อัน ถือเปน งานหลัก ที่ ชาว มองโกล ให ความ สําคัญ ใน อัน ที่จะ 

เปน รากฐาน ใน การ พัฒนา ดาน เศรษฐกิจ สังคม และ สุขภาพ ในขณะ เดียวกัน ก็ ยัง สามารถ รักษา ขนบ ธรรมเนียม 

วัฒนธรรม ดั้งเดิม ให คงอยู ดวย 

 ดาน ขนบ ธรรมเนียม ตางๆ ไมวา จะ เปน การ ดํารงชีวิต อาหารการกิน ที่ อยูอาศัย การ แตงงาน 

การ แตงกาย พิธีการ ตางๆ ลวน มี เอกลักษณ เฉพาะตัว การ แตงกาย ของ ชาว มองโกล ชาย หญิง สวม ชุด คลุม ยาว 

แขน ยาว และ กวาง รัด ดวย สายรัดเอว สวมรองเทา บูท ที่ เย็บ จาก หนัง สัตว ชาย สวมหมวก สีนํ้าเงิน ดํา นํ้าตาล หรือ 

โพกศีรษะ ดวย ผา สีแดง หรือ เหลือง หญิง สวมหมวก ครอบ ศีรษะ มี พู ระยา หมวก ที่ คลุม เปน สีแดง และ นํ้าเงิน ดาน 

อาหารการกิน ชาว มองโกล ที่ อาศัยอยู ใน บริเวณ พื้นที่ เลี้ยง สัตว บริโภค เนื้อ และ นม ที่ ได จาก แกะ และ วัว เปนหลัก 

สวน ชาว มองโกล ที่ อาศัยอยู ใน บริเวณ พื้นที่ เกษตร บริโภค เนื้อ นม สัตว และ ผัก เปน อาหาร หลัก ดาน ที่ พักอาศัย 

ชาว มองโกล พัก อาศัยอยู ใน กระโจม ทรงกลม มี ฝา บาน ลอมรอบ ซึ่ง กอ ขึ้น อยาง งาย ๆ เพื่อ สะดวก ตอ การ อพยพ

 โยกยาย อนั เปนผล พวง ทาง วฒันธรรม ที ่เกดิขึน้ จาก การ ดาํรงชวีติ เลีย้ง สตัว เรรอน มา แต อดตี นัน่เอง ภายนอก คลมุ 

ดวย ผา สกัหลาด ปจจบุนั ชาว มองโกล ดาํรงชวีติ เปน หลกัแหลง สราง บานเรอืน ดวยอฐิ และ ไม แต ยงัคง รกัษา รปูราง 

ที่ เปน เอกลักษณ ดั้งเดิม ไว อีก อยาง หนึ่ง ที่ ชาว มองโกล ยังคง รักษา วัฒนธรรม ดั้งเดิม ไว คือ การ ขี่มา ไมวา เดินทาง 

ใกล ไกล ชาว มองโกล จะ ใช มา เปน พาหนะ คู กาย เสมอ

 

ชนกลุมนอยเผามองโกล
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  ครอบครัว ชาว มองโกล อาศัยอยู เปน ครอบครัว เดี่ยว ที่ ประกอบดวย พอ แม และ ลูก ที่ ยัง ไม แตงงาน ลูก ที่ 

แตงงาน แลวจะ แยก ไป ตั้ง ครอบครัว ใหม ของ ตน เอง พอแม จะ สืบทอด มรดก ให กับ ลูก คน เล็ก  ในอดีต การแตงงาน 

เปน แบบ สามภีรรยา เดยีว ไม แตงงาน กบั คนใน สาย ตระกลู เดยีวกนั การ แตงงาน พอแม เปน ผูจดัการ ให แต บางพืน้ที ่

มี การ แตงงาน แบบ พี่ชาย นองชาย มี ภรรยา คน เดียวกัน สถานภาพ ทาง สังคม ของ ผูหญิง ถูก กดขี่ ปจจุบัน หนุมสาว 

มี อิสระ ใน การ เลือก คูครอง และ เขมงวด กับ การ แตงงาน แบบ สามีภรรยา เดียว สถานภาพ ชาย หญิง มี ความ

 เทาเทียม กัน 

พธิศีพ ของ ชาว มองโกล ม ีการ ฝง การ เผา และ การ ทิง้ ไว บน หบุเขา หางไกล ให ยอยสลาย ไป ตาม ธรรมชาติ 

นับตั้งแต การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน เปนตนมา ชาว มองโกล ดํารงชีวิต อยู อยาง ปกติ สุข

 ดวย วัฒนธรรม ที่ สืบทอด มา แต บรรพบุรุษ และ มี สุขภาพ ดี ดวย ภูมิปญญา การ แพทย ของ ตน ผสม ผสาน กับ 

ความ เจริญ ใน ยุค ปจจุบัน ทําให ชาว มองโกล มี สภาพ ชีวิต ความ เปน อยูที่ สงบสุข ชาว มองโกล เปนมิตร ตอ แขก ผู

มาเยอืน จรงิใจ และ ซือ่สตัย จน ไดรบั ขนานนาม วา เปน ชน เผา พี ่เผา นอง วฒันธรรม ดัง้เดมิ ที ่ไม สงผล ด ีตอ การ พฒันา 

คอยๆ สูญ หายไป และ รับ เอา วัฒนธรรม อัน ดี ของ ชุมชน รอบขาง ผสม ผสาน กับ วัฒนธรรม ของ ตน ได อยาง กลมกลืน 

เชน พิธีบูชา เทพ เจาที่ จัด ขึ้น อยาง ยิ่งใหญ ใน เดือน กรกฎาคม ปรับ เปลี่ยน มา เปน กิจกรรม เฉลิมฉลอง การ เก็บเกี่ยว 

มี กิจกรรม รื่นเริง ตางๆ มากมาย เชน การ แขงมา ยิง ธนู มวยปลํ้า เปนตน 

ชนกลุมนอยเผามองโกล
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ชาว เหมยีว  (หรอื ชาว แมว)  ม ีถิน่ฐาน อยู ใน เมอืง และ มณฑล ตางๆ ในประเทศ จนี หลาย แหง เชน กุยโจว

(贵州Guìzhōu)  หหูนาน  (湖南Húnán)  ยนูนาน  (云南Yúnnán)  ซือ่ชวน  (四川 Sìchuān)  กวาง ซ ี(广西

Guǎnɡxī)  ห ูเปย (湖北Húběi)   หาย หนาน (海南Hǎinán)  ถิน่ที ่ม ีชาว เหมยีว รวมตวักนั อยู มาก ทีส่ดุ คอื บรเิวณ 

รอยตอ ทาง ทิศตะวันออก เฉียง ใต ของ เมือง เฉียนตง กับ เมือง เซียง เออ โดย เฉพาะที่ เมือง เซียง ซี (湘西 Xiānɡxī) 

ม ีมาก ทีส่ดุ นอกจากนี ้ยงัม ีชาว เหมยีว กลุม เลก็ๆ กระจดั กระจาย อยู ตาม หบุเขา เหมยีว ใน มณฑล กวาง ซ ีบรเิวณ รอยตอ

 ของ เมือง เตียน เฉียนกุย (滇黔桂Diānqiánɡuì)  กับ ชวน เฉียน เตียน (川黔滇Chuānqiándiān)  จาก การ 

สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา เหมียว มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 8,940,116 

คน พูด ภาษา เหมียว จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต สาขา ภาษา เหมียว-เหยา (แมว-เยา) 1 แขนง ภาษา เหมียว 

ตัง้แต อดตี ชาว เหมยีว อพยพ ยายถิน่ ทีอ่ยู หลาย ตอ หลายครัง้ ชมุชน ชาว เหมยีว จงึ กระจดั การจาย ไป มาก

เมือ่ แยกกนั อยู เปนเวลา นาน ทาํให ภาษา ที ่ใช ม ีความ แตกตางกนั ปจจบุนั ภาษา เหมยีว แบง ได 3 สาํเนยีง คอื สาํเนยีง 

เซียง ซี ตะวันออก (湘西 Xiānɡxī)  สําเนียง เฉียนตง กลาง  (黔东Qiándōnɡ)  และ สําเนียง ชวน เฉียน เตียน 

ตะวันตก (川黔滇Chuānqiándiān)  สําเนียง ชวน เฉียน เตียน ตะวันตก นี้ ยัง แบงออก ได อีก 7 สําเนียง ยอย 

ชาว เหมียว ที่ อาศัยอยู ใน เขต ชุมชน กลุม นอย อื่น บางที่ พูด ภาษา ของ ชน กลุม ที่ ใหญ กวา เชน ภาษาจีน ภาษาตง 

ภาษา จวง มี การ ขุดคน ทาง โบราณคดี ที่ เปน ชุมชน โบราณ ของ เผา เหมียว พบ ศิลาจารึก ที่ คาดวา จะ เปน อักษร ของ 

ชาว เหมยีว แต ไมม ีการ สบืทอด และ สญู หายไป กระทัง่ ป 1956 รฐับาล จนี ได ประดษิฐ อกัษร สาํหรบั ชน เผา เหมยีว ขึน้

 โดย ใช อักษร ลา ติน และ ใช อยาง กวางขวาง จน ปจจุบัน

ประวัติ ศาสตร การ ตั้ง ถิ่นฐาน ของ ชน ชาว เหมียว มี มา นาน หลาย พันป จาก หลักฐาน ทาง ประวัติ ศาสตร 

สบื ยอนไป เมือ่ สี ่พนั ปกอน ใน บนัทกึ เอกสาร โบราณ ม ีการ กลาว ถงึ ชน เผา กลุม เลก็ กลุม นอย ที ่อาศยัอยู บรเิวณ ทีร่าบลุม

 แมนํ้า ฮวงโห และ แมนํ้า แยง ซี เกียง รวม เรียก ชน เผา เหลานี้ วา “หนาน ห มาน”  (南蛮Nánmán)  ใน จํานวน นี้ มี 

ชน ชาว เหมียว รวมอยู ดวย นัก วิชาการ บางทาน ใหความเห็น วา ชื่อ “ชือ โหยว”  (蚩尤 Chīyóu)  ที่ ปรากฏ ใน 

นทิาน ปรมัปรา โบราณ ที ่ชาว เหมยีว ให ความ เคารพบชูา นัน้ ม ีความ สมัพนัธ ใกล ชดิกบั บรรพบรุษุ ของ ชาว เหมยีว บาง

ทาน ใหความเห็น วา เหมียว สาม ฝาย ที่ กลาว ถึง ใน สมัยโบราณ เปน บรรพบุรุษ ของ ชาว เหมียว ใน ปจจุบัน บาง เชื่อ วา 

ชาว เหมยีว ใน ปจจบุนั สบืเชือ้สาย มาจาก ชาว “เหมา”  (髳 Máo)  ใน สมยัอนิ โจว (殷周 Yīnzhōu)  อยางไร กต็าม 

ปจจุบัน ยัง ไมมี ขอสรุป แนชัด เกี่ยวกับ กําเนิด ที่มา ของ ชน ชาว เหมียว แต หลักฐาน ที่ เพียง พอที่จะ สรุป ได ใน ขณะนี้

 ก็ คือ เมื่อ สอง พัน กวา ปกอน ใน สมัยฉิน ฮั่น  (秦汉时代 Qín Hàn shídài)  ชาว เหมียว ตั้ง ถิ่นฐาน เปน ชุมชน 

ขึ้น แลว ใน บริเวณ พื้นที่ ที่ เปน เมือง เซียง ซี  (湘西 Xiānɡxī)  และ เมือง เฉียนตง  (黔东Qiándōnɡ)  ใน ปจจุบัน 

1 นัก ภาษาศาสตร ตะวันตก เชน  เบเนดิค  (Benedict,1972)  กัน ไว นอก ภาษา ตระกูล จีน-ทิเบต โดย แยก เปน ตระกูลมง- เยา

ชนกลุมนอยเผาเหมียว
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ในอดตี เรยีก ชือ่วา บรเิวณ อู ซ ี (五溪 Wǔxī)  ใน บรเิวณ ดงักลาว ม ีชน กลุม นอย อาศยัอยู รวมกนั มากมาย รวม เรยีก 

ชื่อวา อู ซี ห มาน (五溪蛮 Wǔxīmán)  หรือ อู ห ลิง ห มาน (武陵蛮 Wǔlínɡ mán)  จากนั้น ชน กลุม นอย เหลานี้ 

กระจัด กระจาย อพยพ ไป ทาง ตะวันตก และ ตั้ง ถิ่นฐาน มา จน ปจจุบัน 

ดาน เศรษฐกิจ และ สังคม ของ ชาว เหมียว สังคม ชาว เหมียว เปน แบบ สังคมบุพ กาล มา ชานาน จนถึง

 สมยั ถงั และซง เริม่ เขาสู การ ม ีชนชัน้ ทาง สงัคม และ ดวย อทิธพิล ทาง เศรษฐกจิ ของ ระบบ สงัคม ศกัดนิา ของ ชาว ฮัน่ 

ผลกัดนั ให เกดิ ระบบ เศรษฐกจิ สงัคม แบบ เจา ศกัดนิา ขึน้ ใน ชมุชน ชาว เหมยีว ใน เวลานี ้การ เกษตร และ งาน หตัถกรรม 

พฒันาขึน้ มาก เกดิ ม ีการ ซือ้ขาย แลกเปลีย่น สนิคา กนั ขึน้ เริม่ม ีการ กาํหนด เวลา ที ่แนนอน ที ่ชาว เหมยีว และ ชาว ฮัน่ 

จะ มา แลกเปลี่ยน สินคา ระหวาง กัน ใน รูปแบบ ของ “ตลาดนัด” 

ใน สมยั หยวน ระบบ สงัคม แบบ เจา ศกัดนิา พฒันา และ ชดัเจน ขึน้ เรือ่ยๆ จนถงึ สมยั ห มงิ สงัคม ชาว เหมยีว 

เปน แบบ เจา ศักดินา อยาง ชัดเจน ถึง จุด สูงสุด จากนั้น ก็ เริ่ม เขาสู การ ลมสลาย ตอมา ระบบ การ ถือครอง กรรมสิทธิ์ 

ที่ดิน เริ่ม กอตัว ขึ้น ใน สมัย ห มิง เริ่ม ดําเนิน นโยบาย การ รวบรวม ที่ดิน กลับ คืน โดย ดําเนินการ ใน เขต มณฑล หูหนาน  

(湖南Húnán)  ซึ่ง ครอบคลุม ไป ถึง ถิ่น ที่อยู ของ ชุมชน ชาว เหมียว ดวย ทําให ระบบ เศรษฐกิจ แบบ การ ถือครอง 

กรรมสิทธิ์ ที่ดิน พัฒนา ไป อยาง ราบรื่น การ รวบรวม ที่ดิน กลับ คืน ของ จักรพรรดิคัง ซี และ ยงเจิ้ง ใน สมัย ราชวงศ ชิง 

นํามาซึ่ง การ ลมสลาย ของ ระบบ เจา ศักดินา และ กอ เกิด ระบบ การ ถือครอง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ขึ้น หลัง สงคราม ฝน ใน 

ป 1840 ระบบ สงัคม เศรษฐกจิ แบบ เจา กรรมสทิธิ ์ทีด่นิ ยงัคง เดนิหนา พฒันา ตอไป จน ปลาย ศตวรรษ ที ่19 อาํนาจ 

ของ ระบบ จักรวรรดิ นิยม แผขยาย เขาสู ชุมชน ชาว เหมียว ระบบ เศรษฐกิจ สังคม ของ ชาว เหมียว จึง เปลี่ยนไป เปน 

แบบ กึ่ง อาณานิคม กึ่ง ศักดินา 

หลงั การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี ระบบ สงัคม ชาว เหมยีว เปลีย่นแปลง ไป สู ระบอบ ประชาธปิไตย 

และ พัฒนา เขาสู ระบบ สังคมนิยม ใน เวลา ตอมา กอ เกิด นโยบาย การ ปกครอง ตน เอง ของ ชน กลุม นอย ขึ้น นับแต ป 

1951 เปนตนมา เริม่ม ีการ กอตัง้ เขต ปกครอง ตน เอง และ อาํเภอ ปกครอง ตน เอง เผา เหมยีว ขึน้ หลาย แหง จน ปจจบุนั 

ชาว เหมียว มี สิทธิ และ มี สวนรวม ใน การ ปกครอง ตลอดจน พัฒนา ระบบ สังคม เศรษฐกิจ ของ ตน ให เจริญ รุดหนา 

ทัดเทียม กับ ชน ชาวจีน ทั่วไป 
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   ภายใต การ สนับสนุน ของ รัฐบาล และ การ รวมแรง รวมใจ ของ ชาว เหมียว ทําให เศรษฐกิจ สังคม 

การ ศึกษา วัฒนธรรม อนามัย ของ ชาว เหมียว พัฒนา ไป ในทาง ที่ ดีขึ้น มาก มี การ กอตั้ง โรงงาน อุตสาหกรรม ขึ้น 

มากมาย จน เกิด เปน เมือง อุตสาหกรรม ขึ้น อยาง เมือง ขาย หลี่  (凯里 Kǎilǐ)   จี๋โสว  (吉首Jíshǒu)  สวน 

ดาน การ เกษตร มี การ ใช เครื่อง จักรกล มากขึ้น ทํา ใหผล ผลิต ที่ ได มี ปริมาณ เพิ่ม มากขึ้น ชุมชน ชาว เหมียว ไมวา

 ใกล ไกล เพยีงใด ม ีการ พฒันา ระบบ ไฟฟา และ การ จราจร เขาถงึ ทกุ แหงหน นาํ ความ เจรญิ เขาสู ชมุชน อยาง ถวนทัว่

 ที่ สําคัญ มี การ สรางทางรถไฟ เขาไป ถึง ชุมชน ชาว เหมียว เชน ทางรถไฟ สาย กุยคุน  (贵昆Guìkūn)   เซียงเฉียน 

(湘黔Xiānɡqián)  จือ หลิ่ว (枝柳Zhīliǔ)   เฉียนกุย (黔桂Qiánɡuì)  เปนตน เปน เสนทาง เชื่อม ตอ 

ความ เจรญิ จาก ภายนอก เขาสู ชมุชน ชาว เหมยีว ในขณะ เดยีวกนั ก ็เปน หนทาง ที ่ชาว เหมยีว ม ีโอกาส ตดิตอ กบั ชมุชน 

ภายนอก อยาง สะดวกสบาย 

ชาว เหมยีว ให ความ สาํคญักบั การ ศกึษา นอกจาก จะ กอตัง้ โรงเรยีน ตัง้แต ประถม จนถงึ มธัยมปลาย แลว 

ยัง กอตั้ง มหาวิทยาลัย ขึ้น เพื่อ ผลิต บัณฑิต ชาว เหมียว ให มีความรู ดาน วิชาชีพ ครู แพทย ประวัติ ศาสตร วรรณคดี 

ศิลปะ เทคโนโลยี เพื่อให เปนกําลัง สําคัญ ใน การ พัฒนา ชุมชน นอกจากนี้ มี การ กอตั้ง โรงพยาบาล สถานีอนามัย 

เพื่อ ดูแล ดาน สุขภาพ และ รักษาโรค โรคระบาด รายแรง ตางๆ ในอดีต หมดไป การ ประกอบ อาชีพ ของ ชาว เหมียว 

หลากหลาย ขึ้น ไมวา จะ เปน การ เกษตร ปาไม ประมง เลี้ยง สัตว ทําให ครอบครัว และ ชุมชน มี รายได สงผลให 

ชาว เหมียว ใน ปจจุบัน มี คุณภาพ ชีวิต ที่ ดีขึ้น 

  ดาน ศิลป วัฒนธรรม ดวย อารยธรรม ที่ ยาวนาน กอ เกิด วัฒนธรรม ที่ งดงาม และ หลากหลาย สืบทอด มา

 แต บรรพบุรุษ รุน สู รุน วรรณกรรม พื้นบาน ที่ สําคัญ ไดแก เพลง กลอน ตํานาน นิทาน พื้นบาน เลา สืบตอ เปน 

วรรณกรรม มุขปาฐะ ตกทอด จนถึง ปจจุบัน ฉันทลักษณ กลอน เพลง ชาว เหมียว เปน แบบ กลอน หา กลอน เจ็ด 

และ กลอน อิสระ สวนใหญ เนน เรื่อง ของ จังหวะ แต ไม เนน การ สัมผัส ทวงทํานอง เพลง เรียบงาย ไมซับซอน 

จังหวะ ก็ ไม เขมงวด มาก นัก ความ สั้น ยาว ของ เพลง ไม แนนอน เพลง ของ ชาว เหมียว แบง ได เปน เพลง โบราณ 

เพลง ธรรมชาติ เพล งมน ตรา เพลง งาน เพลง วนเวียน เพลง รัก และ เพลง เด็ก เชน เพลง ชื่อ 《老人开天

地》Lǎorén kāi tiāndì “ผูเฒา เบิก พิภพ” เพลง ชื่อ《九十九个太阳和九十九个月亮》Jiǔ 

shí jiǔ ɡè tàiyánɡ hé jiǔ shí jiǔ ɡè yuèliɑnɡ “เกา สิบ เกา ตะวัน กับ เกา สิบ เกา จันทรา”

บทเพลง เหลานี ้ไม เพยีงแต สะทอน สภาพ ชวีติ ของ ชาว เหมยีว ที ่ตอง ตอสู และ ผกูพนั อยู กบั ธรรมชาต ิแต ยงัเปน หลกั

ฐาน ใน การ ศึกษา คนควา เกี่ยวกับ ประวัติ ศาสตร และ เรื่องราว ของ ชน ชาว เหมียว ได เปน อยาง ดี
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ชาว เหมียว รัก การ รอง รํา ทําเพลง เปน ชีวิตจิตใจ บทเพลง ดนตรี และ ละคร เหมียว มี วิวัฒนาการ และ 

สืบทอด กัน มา ชานาน ทํานองเพลง เกร็ด ตางๆ ถูก นํามา แตง เปน เพลง ประกอบ ระบํา ที่ ประดิษฐ ขึ้น ใหม มากมาย 

เครื่องดนตรี เหมียว หลัก ๆ เปน จําพวก เครื่อง ตี และ เครื่องสาย มี กลอง ไม กลอง หนัง และ กลอง โลหะ นอกจากนี้ 

ยังมี เครื่องดนตรี ประเภท เครื่อง เปา เชน ขลุย ป นํ้าเตา และ ป หลาย ขนาดที่ ชาว เหมียว ประดิษฐ ขึ้น จาก วัสดุ 

ธรรมชาติ มี การ เปา เพลง ใบไม และ พิณ ปาก เปา ระบํา เหมียว ที่ สําคัญ มี ระบํา ขลุย นํ้าเตา ระบํา เกาอี้ ระบํา ลิง 

ตีกลอง เปนตน เสียง ดนตรี ที่ เปน เอกลักษณ ของ ชาว เหมียว คือ ป นํ้าเตา ทั้ง ระบํา งดงาม รื่นเริง ดนตรี ไพเราะ 

มี เอกลักษณ ของ ชน เผา เปนที่ ชื่นชอบ ของ ผูคน ทั่วไป

งาน หัตถกรรม ชาว เหมียว ก็ เปน ศิลปะ ประจํา เผา อีก อยาง ที่ มี ชื่อเสียง ไป ทั่ว เชน งาน ปกผา ทอผา 

ยอม ผา ตดั กระดาษ และ เครือ่ง ประดบั ตางๆ สบืทอด กนั มา นาน หลาย ชัว่อายคุน จนถงึ ยคุ ปลดปลอย ม ีพฒันาการ 

ถึงขั้น สามารถ ยอม ลวดลาย รูปภาพ ได แลว ผลิตภัณฑ หัตถกรรม ของ ชาว เหมียว เปน สินคา สงออก ทั้ง ใน และ 

ตางประเทศ สราง รายได อยาง งดงาม งาน หัตถกรรม ที่ เปน เอกลักษณ โดดเดน อีก อยาง ของ ชาว เหมียว คือ การ ทํา 

เครือ่ง ประดบั เงนิ ชาว เหมยีว นยิม ประดบัประดา เสือ้ผา เครือ่ง แตงกาย และ ตาม รางกาย ดวย เครือ่งเงนิ ไมวา จะ เปน

 เครือ่ง ประดบั ศรีษะ เงนิ สรอย พวง ระยา กาํไล ชดุ เสือ้ผา เงนิ เปนตน ลวน ม ีแบบ และ ลวดลาย ที ่สวยงาม และ ด ูสงูสง

ภูมิปญญา ดาน การ แพทย ของ ชาว เหมียว ที่ สั่งสม มา แต บรรพบุรุษ รุน ตอ รุน ไดรับ การ ยอมรับ จาก

 วงการแพทย แผน ปจจุบัน ตํารา การ แพทย ของ ชาว เหมียว แบง โรค ใน รางกาย มนุษย เปน 36 ชนิด โรค ภายนอก 72 

โรค ม ีวธิ ีรกัษา 20 วธิ ีตาํรา แพทย แผน เหมยีว ที ่เปน ทีย่อมรบั อยาง กวางขวาง เชน ตาํรา ชือ่《苗医验方》Miáo 

yīyàn fānɡ “ตํารา ตรวจ รกัษา แผน เหมียว” เปน ตํารา การ แพทย ที่ เขียน โดย สือ ฉี่ กุย  (石启贵 Shí Qǐɡuì)  

ตํารา ชื่อ《苗族药物集》 Miáo Zú yàowù jí “รวม ตํารา ยา แผน เหมียว” ของ ผูเขียน ลู เคอ หมิ่น  (陆科

闵 Lù Kēmǐn)  ปลาย ศตวรรษ ที่ 19 วิวัฒนาการ ทาง การ แพทย แผน เหมียว พัฒนา ถึงขั้น สามารถ รักษา ดวย การ 

ผาตัด ได แลว นอกจากนี้ ยังมี ตํารา ยารักษา อาการ กระดูก หัก พิษงู พิษ ธนู การ รักษา บาดแผล ดวย สมุนไพร ผล การ 

รักษา หายขาด และ รวดเร็ว เปน ที่ยอมรับ ไป ทั่ว 

ดาน ขนบ ธรรมเนียม ของ ชาว เหมียว เอกลักษณ โดดเดน ของ ชาว เหมียว ที่ ไมวา ผูใด พบเห็น ก็ รู ได ทันที 

วา มใิช ชน เผา ใด ไหนเลย คอื เครือ่ง แตงกาย ชาย ชาว เหมยีว สวมเสือ้ผา ปานป กลวย ลาย งดงาม ม ีผาคลมุ บา ที ่เปน 

ผา สักหลาด ขนแกะ ปก ลาย นอกจากนี้ ใน หลายๆ พื้นที่ การ แตงกาย อาจ แตกตางกัน ไป บาง บาง สวมเสื้อ ผาอก ลํา

ตัว สั้น สวม กางเกง ขา ยาว รัด เอว ดวย ผา หรือ เข็มขัด ขนาดใหญ พัน ศีรษะ ดวย ผา สีนํ้าเงิน ใน ฤดูหนาว พัน รอบ ขา 

ดวย ผา หรอื เชอืก รดั แขง ใน สมยัโบราณ ชาย ชาว เหมยีว ไว ผม ยาว เกลา เปน มวย ไว กลาง ศรีษะ เสยีบ ดวย ปน ไม หรอื 
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เหล็ก ใส ตุมหู ทั้งสอง ขาง สวม กําไล ขอมือ บางที่ ปลอย ยาว ลง มาแลว ถัก เปย แต นับตั้งแต ปลาย สมัย ชิง เปนตนมา 

ชาย ชาว เหมยีว ไม เกลาผม อยาง สมยักอน แต นยิม ปลอย ยาว ลง มาแลว ถกั เปย ทัง้สอง ขาง มากกวา สวน การ แตงกาย 

ของ สตรี เหมียว ใน แตละ ทองที่ แตกตางกัน มาก เปน สิบๆ แบบ แต สวนใหญ สวมเสื้อ ผาอก ปก ใหญ ลําตัว สั้น 

สวม กระโปรง จีบ รอบ บาง ยาว กรอมสน บาง สั้น ถึง โคน ตน ขา บาง ทองที่ สวม กางเกง ขา ยาว และ กวาง และ ปก

ลวดลาย ดอกไม ขนาดใหญ โพกศรีษะ ดวย ผาลาย ตาราง สวม ตุมห ูหวง คลอง คอ และ กาํไล เงนิ เครือ่ง ประดบั ศรีษะ 

ของ สตรี ชาว เหมียว มี รูปแบบ หลากหลาย มาก บาง มวยผม ทรงกลม ทรง แหลม ไว กลาง ศีรษะ แลว ประดับประดา 

ดวย เครื่อง ประดับ เงิน โดยเฉพาะ อยางยิ่ง ชาว เหมียว ที่ เฉียนตง  เฉียน หนาน ครอบ ศีรษะ ดวย หมวก เงิน มี ยอด 

ปลายแหลม งอ โคง ขึ้น ดานบน คลาย กับ เขา วัว ชุด เสื้อผา ก็ ประดับประดา ดวย เครื่องเงิน จน เต็มตัว เรียก กัน วา 

ชุด เงิน  (银衣yínyī)  นับเปน เครื่อง แตงกาย ที่ ทรงคุณคา ยิ่งนัก

เรือ่ง อาหารการกนิ ชาว เหมยีว ที ่เมอืง เฉยีนตง (黔东Qiándōnɡ)   เฉยีน หนาน  (黔南 Qiánnán)   เซยีง ซี

(湘西Xiānɡxī)   หาย หนาน  (海南 Hǎinán)  และ ที่ กวาง ซี  (广西Guǎnɡxī)  กิน ขาว เปน อาหาร หลัก

นอกจากนี ้ยงัม ีขาวโพด และ มนั เปน อาหารเสรมิ สวน ชาว เหมยีว ใน บรเิวณ เมอืง เฉยีน ซ ี (黔西Qiánxī)   เฉยีนเปย  

(黔北Qiánběi)  ชวน หนาน  (川南Chuānnán)  เตียนตง  (滇东Diāndōnɡ)  เตียน เปย (滇北 Diānběi)  

กิน ขาวโพด มันฝรั่ง ขาวโอต เปน อาหาร หลัก อาหาร พิเศษ ของ ชาว เหมียว คือ ผักดอง วิธีทํา คือ เอา ขาวเหนียว คลุก 

กับ ผัก หมัก ไว ใน โอง ปด ฝา สนิท เก็บ ไว ประมาณ 2 เดือน ก็ นําออกมา ประกอบ อาหาร ได ชาว เหมียว ชอบ การ ดื่ม

สุรา สังสรรค เฮฮา ไมวา จะ เปน เทศกาล งาน พิธีการ ใดๆ หรือ มี แขก มา เยือน ชาว เหมียว จะ ใช สุรา ตอนรับแขก ดวย 

ความ ยินดี

สถาปตยกรรม สิ่ง ปลูกสราง บานเรือน ของ ชาว เหมียว แตกตางกัน ใน แตละ ทองที่ ชาว เหมียว ที่ เมือง 

เฉียนตง และ เฉียน หนาน กอ สรางบาน ดวย ไม บาง สราง เปน บาน ชั้นเดียว บาง สราง เปน บาน สอง ชั้น หรือ ใตถุน สูง

หลงัคา เปน แบบ จัว่ สองหนา บาง มงุ ดวย กระเบือ้ง บาง มงุ ดวย หญา มดั เปน ตบั บน หลงัคา เปนที ่ตาก พชื และ อาหาร

แหง ใตถนุ เปน ทีเ่กบ็ สิง่ของ ตางๆ และ ใช เปน คอก สตัว ใน สมยักอน ที ่ประชาชน ม ีกรรมสทิธิ ์ใน ทีด่นิ เปนของ ตน เอง

ชาว เหมียว สรางบาน แบบ มี รั้ว บาน กอ ดวยอิฐ หรือ หิน ชาว เหมียว ที่ บริเวณ เมือง เหวินซาน ของ มณฑล ยูนนาน ใช 

ไมไผสาน ถี่ ๆ แลว ฉาบ ดวย โคลน กอ เปน กําแพง รั้ว ตัว ฝา บาน ก็ ใช วิธี เดียวกัน แลว มุงหลังคา ดวย หญา แหง มัด 

เปน ตับ แบง เปน สอง หอง ใช เปนที่ พักอาศัย และ คอก สัตว สวน ชาว เหมียว ที่ เมือง จาวทง  (昭通Zhāo tōnɡ)  

สรางบาน โดย ใช ทอนไม ขัดกัน เปน กระโจม แลว มุง ดวย หญา แหง กําแพง ทํา ดวย ไมสาน แลว ฉาบ ดวย โคลน 

ชาว เหมียว ที่เกาะ หาย หนาน สรางบาน ลักษณะ เปน หองแถว ทรง ยาว แบง เปน สาม หอง มี ชายคา บาน ยาว ใช เปน 

ที่พักผอน หยอนใจ

ชนกลุมนอยเผาเหมียว
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วฒันธรรม การ แตงงาน ของ ชาว เหมยีว ยดึถอื การ ม ีสามภีรรยา เดยีว การ สบืทอด มรดก ยดึถอื สายเลอืด 

สาย ตรง เพศชาย เปนหลกั ในขณะ เดยีวกนั เพศหญงิ ก ็ม ีสทิธ ิและ สถานภาพ ใน ครอบครวั เชนกนั ลกู คน เลก็ ม ีหนาที ่

เลี้ยงดู พอแม ยาม แกเฒา ชาว เหมียว ตั้งชื่อ ลูกชาย โดย ใช คํา ศัพท ที่ เปน ชื่อ พอ เปน คํา หลัง ของ ชื่อ ลูก คลอง ตอกัน 

เปน ลูกโซ เปน ชื่อ ที่ ระบุ การ สืบเชื้อสาย แต การ เรียกขาน กัน ตามปกติ จะ เรียก เฉพาะ ชื่อ เจาตัว เทานั้น นอกจากนี้ 

ยงั รบั อทิธพิล ของ ชาว ฮัน่ ใน การ ตัง้ชือ่ โดย กาํหนด คาํ ที ่ระบ ุถงึ คนใน รุน เดยีวกนั จะ ใช คาํ เดยีวกนั เปน สวนประกอบ 

ของ ชื่อ 

ใน งาน เทศกาล รื่นเริง ตางๆ หนุมสาว ชาว เหมียว มี โอกาส พบปะ และ เลือก คูรัก คูครอง ของ ตน แต บาง 

ทองที ่ก ็ม ีการ แตงงาน แบบ คลมุ ถงุ ชน ที ่พอแม เปน ฝาย เลอืก คูครอง ให โดย ผูใหญ จะ จบัคู ตามที ่เหน็วา เหมาะสมกนั

ทั้งฐานะ ครอบครัว วงศตระกูล หลังแตงงานเจาสาวชาวเหมียวจะไมยายไปอยูบานเจาบาว โดยเฉพาะที่

เมือง เฉียน ซี ยังคง รักษา ขนบ ธรรมเนียม แบบ ดั้งเดิม นี้ อยู ใน บาง ทองที่ ยัง นิยม ขนบ ธรรมเนียม การ แตงงาน แบบ 

“สอง ครอบครัว แลก เจาสาว” หรือ “การ แตงงาน กับ ทั้ง พี่สาว นองสาว” กัน อยู

ดาน ศาสนา ความ เชื่อ และ เทศกาล สําคัญ ชาว เหมียว นับถือ ผี และ วิญญาณ ของ หมื่น ลาน สรรพสิ่ง 

บูชา วิญญาณ บรรพบุรุษ นับถือ ธรรมชาติ เชื่อ วา ทุก สรรพสิ่ง มี วิญญาณ แรงกลา ที่ มิ อาจ ลวงเกิน ได ชาว เหมียว จะ 

อธิษฐาน ออน วอนขอ พร รักษาโรค ขอ บุตร ขอ โชคลาภ การ คุมครอง และ ปกปกรักษา จาก เทพ ทั้งมวล การ ทํา 

พิธีบูชา เทพเจา ตอง มี หมอผี ประจํา เผา ทําหนาที่ เปน สื่อกลาง ระหวาง มนุษย กับ เทพเจา พิธี กรรมบูชา เทพเจา ผี 

และ วิญญาณ บรรพบุรุษ ซึ่ง ถือเปน พิธี ที่ ยิ่งใหญ และ ศักดิ์สิทธิ์ พิธี ไหวผี พิธี ไลผี พิธี กิน วัว พิธี กิน หมู พิธี กิน ผี พิธี 

ลม วัว เปนตน ลวน เปน พิธี ที่ ยิ่งใหญ สําคัญ ของ ชาว เหมียว นอกจากนี้ สิ่งของ ตาม ธรรมชาติ เชน ตนไม กอน หิน 

รปูราง แปลก ประหลาด หรอื ที ่ม ีขนาด ใหญโต หรอื สิง่ ที ่มนษุย สรางขึน้ เชน บอนํา้ เกาอี ้ลวน ตอง บชูา วญิญาณ ของ 

สิ่ง เหลานี้ ทั้งสิ้น สิ่งของ ที่ ใช บูชา ไดแก อาหาร และ เครื่องดื่ม ตางๆ เชน เหลา เนื้อ ไก เปด ปลา ขาวเหนียว 

เปนตน หลังจาก การ เผยแผ ศาสนาคริสต เขามา มี ชาว เหมียว บางสวน หันมา นับถือ พระเยซู

ชนกลุมนอยเผาเหมียว
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เทศกาล สําคัญ ของ ชาว เหมียว มี มากมาย ชาว เหมียว ใน แตละ ทองที่ มี เทศกาล แตกตางกัน ไป บาง ชาว 

เหมียว ที่ เฉียนตง  เฉียน หนาน กวาง ซี เฉลิมฉลอง วัน ปใหม เหมียว ใน วันที่ 1 เดือน 11 ตรง กับ วัน กระตาย และ วัน 

วัว ตาม ปฏิทิน เหมียว มี กิจกรรม รื่นเริง มากมาย เชน แขงมา ลอ วัว ระบํา เพลง ขลุย นํ้าเตา ระบํา กลอง และ การ 

เยี่ยม เยือน เพื่อนบาน สวน ชาว เหมียว ที่ เมือง กุยหยาง จะ มา รวมตัว กันที่ บริเวณ ใกล นํ้าพุ ใจกลาง เมือง กุยหยาง 

ใน ทุกๆ วันที่ 8 เดือน 4 เพื่อ จัดงาน รื่นเริง เตนรํา พบปะ สังสรรค เพื่อ รําลึกถึง วีรบุรุษ ใน ตํานาน ที่ ชื่อ “ยา หนู” 

(亚努Yànǔ)  นอกจากนี้ ยังมี เทศกาล สําคัญ ที่ ชาว เหมียว ทั่ว ทุก พื้นที่ จัดงาน รื่นเริง ถวนหนา เชน เทศกาล เรือ 

มังกร เทศกาล ภูเขา ดอกไม  (ตน เดือน 5 )  เทศกาล กินอาหาร ใหม  (เดือน 6 เดือน 7 หลัง การ เก็บ เกี่ยวขาว ใหม)  

นอกจากนี้ ยังมี เทศกาล ที่ รับ อิทธิพล มาจาก ชาว ฮั่น เชน เทศกาล ตรุษจีน เทศกาล เชงเมง เปนตน ชาว เหมียว ที่

 ยูนนาน ยังมี เทศกาล สําคัญ ที่ สืบทอด กัน มา จน ปจจุบัน คือ เทศกาล เหยียบ ดอกไม ถือเปน เทศกาล รื่นเริง ที่ สําคัญ 

ของ ชาว เหมียว จัด ขึ้น อยาง ยิ่งใหญ ทุกๆ ป
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仫佬族 

ª¹ ¡ÅØ‹Á ¹ŒÍÂ à¼‹ÒÁÙ‹ Ë Å‹ÒÇ      

35.

รูป 74 รูป 75

Mulam ethnic minority group



中
国
少
数
民
族
丛
书

中
国

214

ชาวมู ห ลาว เปน ชน เผา ชาวเขา ของ จนี ที ่ม ีจาํนวน ประชากร ไมมาก นกั เรยีก ตวัเอง วา “ห ลงิ”  (伶 Línɡ)  
บาง เรียกวา “ จิ่น”  (谨 Jǐn)  ชาว จวง เรียก ชน กลุม นี้ วา “ ปูจิ่น”  (布谨 Bùjǐn)  ชาว ฮั่น เรียกชื่อ ชน กลุม นี้ วา 
“หม ูหลาว”  (姆佬 Mǔlǎo)  หลงั การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี เรยีกชือ่ ชน กลุม นอย กลุม นี ้อยาง เปนทางการ 
วา ชน เผามู ห ลาว ประชากร ชาวมู-ห ลาว สวนใหญ อาศัยอยู บริเวณ อําเภอ ปกครอง ตน เอง เผามู ห ลาว ใน เมือง
หลวั เฉงิ  (罗城Luóchénɡ)  ของ มณฑล กวาง ซ ี(广西Guǎnɡxī)  นอกจากนี ้ยงัม ีกระจดั กระจาย อยู ตาม ตาํบล อืน่ๆ
เชน ซิ นเฉิง  (忻城 Xīnchénɡ)  อี๋ซาน (宜山 Yíshān)  หลิ่ว เฉิง (柳城 Liǔchénɡ)  ตู อาน (都安Dū’ān) 
หวน เจียง (环江Huánjiānɡ)   เหอฉือ (河池 Héchí)  เปนตน ซึ่ง อาศัยอยู ปะปน กับ ชน กลุม นอย เผา อื่น ไดแก 
จวง (壮 Zhuànɡ)  ฮั่น (汉Hàn)  เหยา (瑶Yáo)  เหมียว  (苗 Miáo)  ตง  (侗 Dònɡ)  เหมา หนาน (毛南 

Máonán)  และ สุย  (水Shuǐ)  
จาก การ สาํรวจ จาํนวน ประชากร ครัง้ ที ่5 ของ จนี ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผามู ห ลาว ม ีจาํนวน ประชากร 

ทั้งสิ้น 207,352 คน พูด ภาษามู ห ลาว ซึ่ง เปน ภาษา ที่ มี ความ ใกล ชิดกับ ภาษา เหมา หนาน  (毛难语 Máonányǔ)  
ภาษาตง (侗语 Dònɡyǔ)  และ ภาษา สุย (水语 Shuǐyǔ)  ปจจบุนั ชาวมู ห ลาว สวนใหญ รู ภาษาจนี และ ใช อกัษร จนี 

 ชาวมู ห ลาว ม ีววิฒันาการ มาจาก ชาว ชน เผา ในอดตี ชือ่วา ชาว เหลยีว  (僚人Liáo rén)  ใน บทประพนัธ ของ
ฉาง ฉวี  (常璩Chánɡ Qú)  ใน สมัย จิ้น  (晋Jìn)  เรื่อง “บันทึก จีน ภาคใต และ ภาค กลาง” กลาว ถึง ชาว เหลียว วา 
“ชาว เหลยีว ดาํรงชวีติ และ ตัง้ ถิน่ฐาน อยู บรเิวณ ตอนใต ของ เทอืกเขา ห ยวนิ หลิง่  (云岭Yúnlǐnɡ)  ซึง่ อยู ใน บรเิวณ 
ทีร่าบสงู ห ยวนิกุย  (云贵Yúnɡuì) ” หลงัจาก ยคุ ราชวงศ ถงั และซง เปนตนมา เอกสาร ประวตั ิศาสตร ลวน ม ีกลาว ถงึ
 ชาว เหลียว  (僚 Liáo)  หรือ ชาว ห ลิง (伶Línɡ)  ใน บันทึก ราชวงศ ชิง มี กลาว ถึง ชาว เหลียว และ ชาว ห ลิง วา 
“ชาว ห ลิง มี อีก ชื่อวา ชาว เหลียว ชื่อ เรียก พื้นเมือง วา หมู ห ลาว  (姆佬Mǔlǎo) ” นัก วิชาการ มี ความ เห็นวา 
ชาวมู ห ลาว แยกตัว ออก มาจาก ชาว ห ลิง และ ชาว เหลียว จากนั้น หลอม รวม และ กอตัว กัน เปน ชน เผา ใหม ใน สมัย 
ราชวงศซง 

 จาก บนัทกึ ทาง ประวตั ิศาสตร การ จดัการ ปกครอง ของ จกัรพรรด ิราชวงศซง ม ีการ กอตัง้ เมอืง หลนิตง
 (琳洞Líndònɡ)  กุยโจว  (桂州Guìzhōu)  รวม เขา เปน ตําบล หลัว เฉิง  (罗城Luóchénɡ)  จัด อยู ใน เขต
 การ ปกครอง ของ เขตลี่ หรง (隶融Lìrónɡ)  ตอมา จัด อยู ใน เขต การ ปกครอง ของ จังหวัด ชิ่ง ห ยวน (庆远

Qìnɡyuǎn)  ชาวมู ห ลาว ใน ปลาย สมัย หยวน และ ตน สมัย ห มิง ตั้ง ถิ่นฐาน อยูที่ บริเวณ ตําบล หลัว เฉิง  (罗城

Luóchénɡ)  ประชาชน อยู ภายใต อํานาจ การ ปกครอง ของ ราชสํานัก ห มิง ตอง สง เครื่อง บรรณาการ และ ภาษี 
เปน พืช ธัญญาหาร ให แก ราชสํานัก ทุกป ใน สมัย ราชวงศ ชิง ได จัดการ ปกครอง ใน เขต ที่ตั้ง ถิ่นฐาน ของ ชาวมู ห ลาว 
โดย กอตัง้ ชมุชน เปน “หลี”่ (里lǐ)  ภายใต หลี ่แบง เปน หมูบาน ยอยๆ ที ่ประกอบดวย ประชากร สบิ กวา หลงัคาเรอืน
เรียกวา “ตง”  (冬dōnɡ)  ใน แตละตง มี หัว หนาที่ เลือก โดย สมาชิก ใน หมูบาน ทําหนาที่ เปน ผูใหญ บาน มีหนา ที่
เก็บ รวบรวม ภาษี สง ใหทาง การ ดวย ความ ที่ ชาวมู ห ลาว ที่ เปน เครือญาติ กัน จะ ตั้ง บานเรือน อยู ใกล ชิด กัน 
ดังนั้น การ ปกครอง ที่ ยอย ลง ไป จาก “ตง” ก็ คือ “ฝง”  (房fánɡ)  ซึ่ง ก็ หมายถึง สมาชิก ใน แตละ ครัวเรือน นั่นเอง  
หลงัจาก ป 1933 ตาม การ ปกครอง ขอ งกวอ ห มนิ ตัง่ แบง การ ปกครอง เปน เขต ตาํบล หมูบาน หวัหนา ใน แตละ สวน เปน
สมาชกิ คณะกรรมการ ปกครอง สวน ทองถิน่ ในขณะ เดยีวกนั ก ็ม ีหนาที ่รบัผดิชอบ เปน ครใูหญ โรงเรยีน ประถมศกึษา 
ใน ชุมชน ของ ตน ดวย เพื่อ ทําหนาที่ เปน ฝายปกครอง ของ อํานาจ กวอ ห มิน ตั่ง ผู ที่จะ รับ หนาที่ ตาม การ จัดการ 
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ปกครอง ขอ งกวอ ห มนิ ตัง่ นี ้ก ็มาจาก พืน้ฐาน เดมิ ของ หวัหนา หลี ่ตง และ ฝง ของ ชาวมู ห ลาว เดมิ นัน่เอง การ ตอตาน 
การ ปกครอง แบบ ราชสํานัก การ ปกครอง แบบ ศักดินา การ ตอตาน กองทัพ ญี่ปุน ลวน ไดรับ พลัง อัน เขมแข็ง จาก 
ชาวมู ห ลาว จน สามารถ กอตั้ง เปน ประเทศ จีน มา จน ปจจุบัน 

 ดานสงัคม ในอดตี ชาวมู ห ลาว ใช ชือ่ เผา เปน นามสกลุ ตอมา ไดรบั อทิธพิล ใน เรือ่ง การ ตัง้ชือ่ และ นามสกลุ 
จาก ชาว ฮัน่ ชาวมู ห ลาว เริม่ ใช แซ อยาง ชาว ฮัน่ ยคุ ใกล ปจจบุนั  (近代Jìndài)  แซ ของ ชาวมู ห ลาว ม ีหลวั  (罗Luó)
 อิ๋น  (银Yín)  อู  (吴Wú)   เซี่ย  (谢Xiè)  พาน  (潘Pān)  เห ลียง  (梁 Liánɡ)  โจว (周Zhōu)  เหวย (韦Wéi)
จาง (张Zhānɡ)  หวง (黄Huánɡ)  ห ลวี่ (吕Lǚ)  เปา  (包Bāo)  ถาน  (覃Tán)  เปนตน สาย ตระกูล ใหญ ของ 
ชาวมู ห ลาว คือ สาย ตระกูล หลัว  อิ๋น อู และ เซี่ย 

 ทีต่ัง้ ชมุชน ของ ชาวมู ห ลาว อยู ทามกลาง ธรรมชาต ิโอบลอม ดวย หบุเขา และ สายนํา้ ความ อดุมสมบรูณ 
ของ ริม ฝงนํ้า เปน ทรัพย ใน ดิน ที่ ชาวมู ห ลาว เก็บเกี่ยว สราง ผล ผลิต การ เกษตร หลอเลี้ยง ชุมชน ชาวมู ห ลาว มาตลอด 
พืช หลัก ที่ ชาวมู ห ลาว ปลูก ก็ คือ ขาวเจา ขาวโพด ถั่วลิสง ถั่วเหลือง มัน งา พืช นํ้ามัน ชาวมู ห ลาว รูจัก ใช เครื่องมือ 
เกษตร ที ่ทาํ ดวย เหลก็ มา ตัง้แต สมยั ห มงิ แลว ปรมิาณ การ ผลติ เทคโนโลย ีการ เกษตร เทยีบ เทากบั ชาว ฮัน่ และ จวง ซึง่ 
เปน กลุมชน ที ่ม ีความ เจรญิ มาก ใน ยคุ นัน้ งาน หตัถกรรม ของ ชาวมู ห ลาว ก ็ม ีพฒันาการ ลํา้หนา ดงั บนัทกึ ราชวงศ ชงิ 
ที ่กลาว ถงึ ชาวมู ห ลาว วา “เปน กลุมชน ที ่ม ีฝมอื ผลติ มดี ชัน้เยีย่ม” งาน หตัถกรรม ดาน การ เผา หลอม เหลก็ และ การ 
เผา เครือ่ง กระเบือ้ง ของ ชาวมู ห ลาว ก ็ม ีววิฒันาการ มา นบั รอย ป ใน สมยั ห มงิ ชาวมู ห ลาว ผลติ ขวาน เหลก็ ใช เอง ได แลว 
นอกจากนี้ ยังมี งาน หัตถกรรม ทํา กระปุก เครื่อง ปน ดินเผา ที่ ทําจาก ทราย ที่ มี ชื่อเสียง อีกดวย

 ดวย เหตุ ที่ บริเวณ ที่ อยู อาศัย ของ ชาวมู  ห ลาว อุดมสมบูรณ ไป ดวย แรธาตุ ตางๆ เชน ถานหิน 
กาซ ธรรมชาติ ขนาดที่ ได ชื่อวา “เมือง แหง ถานหิน” ดวย เหตุนี้ ชาวมู ห ลาว เริ่มจาก การ เกบ็ ถานหนิ ตาม ธรรมชาติ 
พัฒนา จน เปน อุตสาหกรรม เหมืองแร ถานหิน ใน ปจจุบัน ใน สมัย ราชวงศ ห มิง และ ชิง ก็ มี บันทึก เกี่ยวกับ การ เก็บ 
แร ถานหิน ของ ชาวมู ห ลาว ไว วา “คนมู ห ลาว เก็บ แร ดํารงชีวิต ขุด ดิน ทํา เตา เผา กระ อบ ทราย” ใน ยุค ห มิ นกวอ 
การ ทํา อุตสาหกรรม เก็บ แร ถานหิน ของ ชาวมู  ห ลาว ขยาย ปริมาณ และ พื้นที่ กวางใหญ ขึ้น เหมืองแร 
กวา 31 แหง ใน ยุค นั้น ตอง จาง การ แรงงาน จํานวน มาก ชาวมู ห ลาว เกือบ ทั้ง ชน เผา รับจาง เปน กรรมกร
 ใน เหมืองแร นอกจาก การ ทํา เหมืองแร ถานหิน แลว ยังมี การ กอตั้ง โรงงาน อุตสาหกรรม ขึ้น มากมาย
 ใน ชุมชน ชาวมู ห ลาว เชน โรงงาน ปูนซีเมนต โรงงาน ผลิต ปุยเคมี และ เคมีภัณฑ โรงงาน ยา โรงงาน ผลิต 
เครื่องจักร อุตสาหกรรม  โรงงาน ผลิต วัสดุกอสราง โรงงาน ผลิต อาหาร สําเร็จรูป เปนตน งาน ดาน การ จราจร
 พัฒนา เจริญ กาวหนา ทําให คุณภาพ ชีวิต ความ เปนอยู ของ ชาวมู ห ลา วดี ขึ้น มา โดย ตลอด

 ดาน ศิลป วัฒนธรรม ชาวมู ห ลาว รัก การ รองเพลง เปน ชีวิตจิตใจ บทเพลง ชาวเขา ของ ชาวมู ห ลาว เปน 
เครื่องมือ ถายทอด วิถี ชีวิต อารมณ ความรูสึก ตลอดจน วัฒนธรรม ประจํา เผา ได เปน อยาง ดี เพลง ของ ชาวมู ห ลาว มี 
หลายแบบ เชน “การ โต เพลง ”เปน บทเพลง ทํานอง สั้นๆ ที่ หนุม สาวใช รอง โตตอบ เกี้ยว พา ราสี กัน ใน การ รื่นเริง 
ตางๆ ลกัษณะ คาํรอง ม ีแบบ เพลง สี ่วรรค กบั เพลง หก วรรค ใน แตละ วรรค บงัคบั คาํ เจด็ คาํ คาํ สดุทาย ของ แตละ วรรค 
สัมผัส คลองจอง กัน “เพลง ตับ โบราณ” คือ บทเพลง ขนาด ยาว ที่ ประกอบดวย เพลง เล็กๆ เปน สิบๆ เพลง รอง ตอกัน 
เปน ตับ ใช บรรยาย เรื่องราว นิทาน ตํานาน เทพนิยาย ของ ชน เผา และ ยัง ใช ประกอบการ ระบํา อีกดวย นอกจากนี้ 
มี “เพลง ลมปาก” เปน เพลง ประเภท รอง โตตอบ กัน เนื้อหา เสียดสี ประชด ประชัน เนื้อเพลง ใช วิธีดน สด 
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ถอย คาํเปน ภาษา พืน้บาน บางครัง้ ถงึขัน้ ไม สภุาพ หรอื หยาบโลน ก ็ม ีเปน เพลง ที ่ใช รอง เพือ่ สราง อารมณ ตลกขบขนั 
และ บรรยากาศ ที่ เราใจ ได เปน อยาง ดี

 กวี ชาวมู ห ลาว ที่ มี ชื่อเสียง เชน  เปายวี่ ถาง  (包玉堂 Bāo Yùtánɡ)  กวี ผู ซึ่ง รักษา และ สืบทอด 
ขนบ วิธีการ แตง บทกลอน และ เพลง ของ เผามู ห ลาว บทประพันธ ที่ มี ชื่อเสียง เชน เรื่อง《凤凰山下百花开》

Fènɡ huánɡ shānxià bǎihuā kāi “ รอย บุปผา บาน เชิง ภูพาน พญา หงส” เรื่อง《歌唱我的民族》

Gēchànɡ wǒ de mínzú “ขบั ลาํ เพลง เผา ขา” เรือ่ง《在天河两岸》Zài tiānhé liǎnɡ àn “สอง ฝง ฟา  
นที สวรรค” เรื่อง《清清的泉水》Qīnɡ qīnɡ de quán shuǐ “นํ้าพุ พราว ใส”เปนตน

 บานเรือน ของ ชาวมู ห ลาว สรางดวย กําแพง ดิน หลังคา มุง กระเบื้อง ภายใน บาน มี เตาเผา ใช ถานหิน 
เปน เชื้อเพลิง อาหาร หลัก ของ ชาวมู ห ลาว คือ ขาวเจา ขาวโพด มัน มี ขอหาม รับประทาน เนื้อ แมว และ เนื้อ งู เสื้อผา 
เครือ่ง แตงกาย นยิม สเีขยีว หรอื สนีํา้เงนิ เขม ตัง้แต อดตี มา จนถงึ สมยั ชงิ หญงิ ชาวมู ห ลาว นยิม สวม ผาถงุ แต ปจจบุนั 
นยิม สวม กางเกง ขา กวาง เสือ้ ผาอก ตดิกระดมุ ประดบั รางกาย ดวย ตุมห ูกาํไล แหวน ชาย สวมเสือ้ ผาอก ตดิกระดมุ 
อยาง ชาว ฮั่น สวม กางเกง ขา กวาง

 ในอดีต การ แตงงาน ของ ชาย หญิง ชาวมู ห ลาว ลวน จัดการ โดย ญาติ ผูใหญ ทั้ง สองฝาย หรือ หาก รักใคร 
ชอบพอ กันเอง ตอง ไดรับ ความ เห็นชอบ จาก ผูใหญ ทั้ง สองฝาย จึง จะ แตงงาน กัน ได หนุมสาว ชาวมู ห ลาว แตงงาน 
ตั้งแต อายุ ยัง นอย หลัง แตงงาน ฝาย หญิง ยังคง อาศัยอยู บาน พอแม ตน เอง ตอเมื่อ คลอดบุตร คน แรก แลวจึง จะ 
สามารถ ยาย เขาไป อยูที่ บาน ฝาย ชาย ได พิธีการ แตงงาน จัด อยาง ใหญโต ครึกครื้น และ เอิก เริก สามารถ แตงงาน 
ขาม เผา กับ ชาว ฮั่น หรือ ชาว จวง ได 

 พิธีศพ ของ ชาวมู ห ลาว จัด อยาง ยิ่งใหญ การ ฝงศพ ยึดถือ กฎเกณฑ เกี่ยวกับ “ เฟงสุย”อยาง เครงครัด
 เทศกาล มี มากมาย เทศกาล สําคัญ มี เทศกาล จาว โผ ห วาง  (婆王节 Pówánɡ jié)  เปน เทศกาล 

บูชา เทพ เจาประจํา หมูบาน จัด ขึ้น วันที่ 3 เดือน มีนาคม เทศกาล วัว  (牛节 Niújié)  เปน เทศกาล บูชา เทพ วัว 
ปลอย ให ววั ได พกัผอน จดั ขึน้ ใน วนัที ่8 เดอืน เมษายน นอกจากนี ้ยงัม ีเทศกาล ที ่ไดรบั วฒันธรรม มาจาก ชาว ฮัน่ เชน 
เทศกาลตวน อู  (端午节 Duānwǔ jié)  เทศกาล สําคัญ ไดแก เทศกาล คน หนุมสาว  (后生节 Hòushēnɡ 

jié)  เปน เทศกาล ที่ หนุมสาว จะ ได มี โอกาส มา พบกัน ใน วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม นอกจากนี้ มี เทศกาล ทําบุญ ขาว 
จัด ปละครั้ง หรือ สอง ป สาม ป ครั้ง จัด ใน วันสุดทาย ของ การ เก็บเกี่ยว กิจกรรม ที่ สําคัญ มี การ บูชา ดวย เนื้อ หมู แกะ 
และ มี กิจกรรม รื่นเริง อีก หลายอยาง เชน การ แสดง อุปรากร เชิด สิงโต รองเพลง ภูเขา 

ดาน ศาสนา ความ เชื่อ ชาวมู ห ลาว นับถือ ผี และ วิญญาณ ของ สรรพสิ่ง มา แต บรรพบุรุษ ตอมา บางสวน 
นบัถอื ศาสนาพทุธ และ ศาสนา เตา เทพ เจาที ่ชาวมู ห ลาว นบัถอื ม ีมากมาย แบง เปนกลุม ใหญๆ  ไดแก เทพ นอกบาน 
กับ เทพ ใน บาน แต ปจจุบัน ชาวมู ห ลาว ที่ ยังคง นับถือ ตามแบบ บรรพบุรุษ มี จํานวน ไมมาก แลว 
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ชาว เผา นา ซ ีม ีถิน่ ทีอ่ยู ใน หมูบาน หยง หนงิ  (永宁 Yǒnɡnínɡ)  เต อชนิ  (德钦 Déqīn)  หยง เซิง่  (永胜

 Yǒnɡshènɡ)  เฮอ ชิ่ง  (鹤庆 Hèqìnɡ)   เจี้ยน ชวน  (剑川 Jiànchuān)  หลาน ผิง  (兰坪 Lánpínɡ)  

ใน อาํเภอ เหวย ซ ี (维西 Wéixī)  จง เตีย้น (中甸 Zhōnɡdiàn)  ซึง่ เปน อาํเภอ ปกครอง ตน เอง เผา นา ซ ี (纳西族

自治县 Nàxī Zú zìzhìxiàn)  ใน เมืองลี่ เจียง ของ มณฑล ยูนนาน นอกจากนี้ ใน อําเภอ เหยียน หยวน

(盐源 Yányuán)   เหยยีน เปยน (盐边 Yánbiān)  มู หลี ่ (木里 Mùlǐ)  ของ มณฑล เสฉวน และ ใน อาํเภอ หมางคงั

(茫康 Mánɡ kānɡ )  ของ ทิเบต ก็ มี ชาว เผา นา ซี อาศัยอยู จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน

 ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา นา ซี มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 308,839 คน 

ภาษา ของ ชาว นา ซี คือ ภาษา นา ซี จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต สาขา ทิเบต-พมา แขนง ภาษา อี๋ 

ในอดีต ชาว นา ซี มี อักษร ภาพ สื่อ ความ หมาย เรียกวา “อักษรตง ปา”  (东巴文 Dōnɡbā wén)  และ มี อักษร แบบ 

แทน เสียง เรียกวา “เกอ ปา”  (哥巴文 Gēbā wén)  แต ใช ไม แพรหลาย จน สูญ หายไป ในที่สุด ปจจุบัน ชาว นา ซี 

ใช ภาษาเขียน ที่ ประดิษฐ ขึ้น จาก อักษร ลา ติน ใน ป 1957 

รูป 78
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รูป 79

 จาก บันทึก ทาง ประวัติ ศาสตร บรรพบุรุษ ของ ชาว นา ซี มี ความ ใกล ชิด ทาง ชาติพันธุ กับ ชน กลุม นอย 

กลุม หนึ่ง ที่ มีชื่อ เรียก ใน สมัย ฮั่น วา “เหมา ห นิว อี๋”  (牦牛夷 Máoniúyí)  ชื่อ ใน สมัย จิ้น เรียก ชื่อวา “ห มัวซา อี๋”  

(摩沙夷 Móshāyí)  ใน สมัย ถัง เรียกวา“ห มัว เซีย ห มาน”  (磨些蛮 Móxiē mán)  ชื่อ ที่ แตกตางกัน นี้ ไมได 

หมายถึง กลุมชน ที่ ตางกัน แต เปน ชื่อ เรียก กลุมชน เดียวกัน ใน ยุคสมัย และ สถานที่ ที่ แตกตางกัน เทานั้น 

ใน ชวงตน ครสิตศตวรรษ ที ่3 หมูบาน เยว ห ลวี ่ (越膂 Yuèlǚ)  ไดรบั การ ยกระดบั ให เปน ตาํบล ปจจบุนั

 คอื พืน้ที ่เมอืง เหยยีน หยวน (盐源 Yányuán)  ของ มณฑล เสฉวน ซึง่ ม ีหลกัฐาน วา ม ีชาว “ห มวัซา อี”๋ อาศยัอยู แลว

ใน ชวง ปลาย ศตวรรษ ที่ 8 ใน บริเวณ ลุมนํ้า จินซา  (金沙Jīnshā)  ของ เมืองลี่ เจียง (丽江 Lìjiānɡ)  และ 

บริเวณ ลุมนํ้า หยา หลง  (雅砻 Yǎlónɡ)  ของ เมือง เยียน หยวน (盐源Yányuán)  ก็ มี ชาว “ห มัว เซีย ห มาน” ตั้ง 

ถิน่ฐาน อยู แลว เชน เดยีวกนั ใน ระยะ หลาย รอย ป นบัจาก ยคุ สาม กก ถงึ ตน สมยั ถงั ชาว นา ซ ีทีต่ัง้ ถิน่ฐาน อยู บรเิวณ ลุมนํา้ 

หยา หลง อพยพ ไป ทาง ตะวนัตก และ ทาง ใต สวน ชาว ห มวั เซยี ห มาน ทีต่ัง้ ถิน่ฐาน อยูที ่ลุมนํา้ จนิซา เริม่ พฒันา กระจาย 

เผาพันธุ และ ตั้งรกราก เปน หลักแหลง แนนอน เหตุ จาก การ ขยาย เผาพันธุ มากขึ้น พื้น ที่ทํากิน และ อาณาเขต ของ 

ชน เผา ก็ ตองการ ขยาย ให กวางใหญ ออกไป ใน สมัย ถัง นี้ เอง มี ชาว ห มัว เซียบา งก ลุม อพยพ ขาม แมนํ้าจิน ซาลง ไป

 ทาง ตอนใต เขาสู บรเิวณ ฝง ตะวนัออก ของ ทะเลสาบ เออ รหาย  (洱海 Ĕrhǎi)  กอตัง้ เมอืง ใหม ชือ่วา “ เยว ซี ่เจา”  

(越析诏 Yuèxī zhào)  หรือ เรียก อีก ชื่อวา “ห มัว เซีย เจา”  (磨些诏 Móxiē zhào)  มี สถานภาพ เปนหนึ่ง ใน 

หก เมอืง ของ เขต เออ รหาย ตอมา ชนชาต ิถูฟาน  (吐蕃 Tǔfān)  เรอืงอาํนาจ ขยาย อาณาเขต ออกไป ทาง ตะวนัออก

 และ ใต เพื่อ ปองกัน การ รุกราน ของ ถูฟาน ราชสํานัก ถัง จึง ยกฐานะ เมืองเห มิ งเสอ  (蒙舍Ménɡshě)  เปน เมือง 

ศูนยกลาง อํานาจ ปกครอง เมือง ใน เขต เออ รหาย ทั้ง หก และ สถาปนา ให เปน อาณาจักร ที่ ยิ่งใหญ ชื่อวา“อาณาจักร 

นาน เจา” (南诏Nán zhào)  และ ยิ่งใหญ พอที่จะ ตอตาน อํานาจ และ กําลัง ของ ถูฟาน ได อยาง เขมแข็ง บริเวณ ที่ 

เปน เมืองลี่ เจียง และ หยง หนิง ใน ปจจุบัน เปน ดินแดน ที่ อาณาจักร นาน เจา และ ถูฟาน แยงชิง กัน ครอบครอง ซึ่ง ใน

อดีต บริเวณ แหงนี้ เคย ตก อยู ใน การ ปกครอง ของ ทั้งสอง อาณาจักร สลับกัน ไป มา
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คริสตศักราช 1253 มองโกล แยงชิง และ ครอบครอง เมืองตา หลี่ ได สําเร็จ มี อาณาเขต รวมไปถึง เขต 

ตะวันออก ของ เมืองลี่ เจียง แควน มองโกล ได สง ขุนนาง ชื่อ มายเห ลียง (麦良Màiliánɡ)  มา ปกครอง ดูแล

 ดนิแดน ใหม แหงนี ้จนกระทัง่ ป 1276 ม ีการ สรางถนนลี ่เจยีง และ กอตัง้ กองกาํลงั ทหาร ประจาํ จงัหวดัลี ่เจยีง และ 

สถาปนา ลูกหลาน ของ มายเห ลียง เปน ขาราชการ ปกครอง ดูแล จนถึง ตน ราชวงศ ห มิง หัวหนา เผา นา ซี ชื่อ  มูเตอ  

(木得Mùdé)  ไดรับ การ แตงตั้ง ให เปน ผูดูแล เรื่อง ที่ดิน ทํา กิน ของ ราษฎร ใน บริเวณ จังหวัดลี่ เจียง และ บริเวณ 

ใกลเคยีง ใน ยคุ นี ้จงัหวดัลี ่เจยีง เริม่ม ีอาณาเขต ที ่แนนอน และ เปน ปกแผน ตอมา ใน ป 1723 ตรง กบั สมยั ราชวงศ ชงิ

จักรพรรดิ ยงเจิ้ง มี นโยบาย รวบรวม ที่ดิน เปน กรรมสิทธิ์ ของ รัฐ ระบบ การ ครอบครอง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ใน จังหวัด

ลี่ เจียง ได ปฏิรูป เปนไปตาม นโยบาย ของ ราชสํานัก 

ดาน ระบบ สังคม และ เศรษฐกิจ ใน สมัย ถัง ชาว นา ซี ที่ตั้ง ถิ่นฐาน อยู บริเวณ เมืองลี่ เจียง มี การ พัฒนา

ขึ้น เปน รูป เปน ราง แลว การ ปศุสัตว เปน อาชีพ หลัก ของ ชาว นา ซี ตอมา นับตั้งแต ศตวรรษ ที่ 10 ถึง ศตวรรษ ที่ 13 

ชาว นา ซี เริ่ม ทําการ เกษตร ผลิตผล ทาง การ เกษตร มี ปริมาณ นําหนา การ ปศุสัตว ที่ เคย ทํา มา แตกอน มาก งาน ดาน 

หัตถกรรม ก็ เริ่มมี การ พัฒนาขึ้น ใน สมัย หยวน ยังมี บันทึก ถึง บริเวณ เมืองลี่ เจียง วา “ชาวนา นับ หมื่น ที่ดิน ดาษดื่น 

อุดม ราษฎร สมบูรณ พูน สุข” ถึง กลาง สมัย ห มิง ระบบ สังคม ของ ชาว นา ซี เขาสู ระบบ เจา ศักดินา ปลาย สมัย ห มิง 

สังคม นา ซี ไดรับ อิทธิพล ของ ระบบ สังคม จาก ชุมชน รอบขาง เกิด มี การ ซื้อขาย ที่ดิน เชา ที่ดิน กัน ขึ้น สังคม ชาว นา ซี 

จึง เปลี่ยนไป สู ระบบ การ ถือครอง ผูกขาด ใน กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ถึง ศตวรรษ ที่ 20 ระบบ เศรษฐกิจ ใน สังคม นา ซี แม จะ 

เขาสู ระบบ สังคม ศักดินา แต การ พัฒนา ของ แตละ ทองที่ แตกตางกัน เปน ปจจัย สําคัญ ที่ ทําให พื้นที่ บริเวณลี่ เจียง 

(丽江 Lìjiānɡ)  เมือง เหวย ซี ตอนใต (维西 Wéixī)  และ หยง เซิ่ง (永胜 Yǒnɡshènɡ)  เขาสู ระบบ เศรษ กิจ 

แบบ ทุนนิยม สวน ตําบล จง สวิน  (中旬 Zhōnɡxún)  จิน เจียง  (金江 Jīnjiānɡ)  ซาน ปา (三坝 Sānbà)  

เหวย ซี ตอนเหนือ ตําบล หนิง ลาง  (宁蒗 Nínɡlànɡ)  หยง หนิง  (永宁 Yǒnɡnínɡ)   เหยียน หยวน  (盐源 

Yányuán)  ยังคงเปน สังคม แบบ เจา ศักดินา อยู 

การ เกษตร เปน อาชีพ หลัก ที่ หลอ เลี้ยงชีวิต ของ ชาว นา ซี มา แต อดีต จน ปจจุบัน พืช หลัก ที่ ชาว นา ซี ปลูก 

ไดแก ขาวเจา ขาวโพด มนัฝรัง่ ขาวสาล ีสาํล ีงา ถัว่ ตางๆ สวน ชาว นา ซ ีใน บรเิวณ ลุมนํา้ จนิซา ม ีชือ่เสยีง ในดาน อาชพี 

การ ทํา ปาไม ชาว นา ซี ที่ อาศัยอยู บริเวณ หุบเขา มังกร หยก  (玉龙山Yùlónɡ shān )  ปลูกพืช หลาก หลายชนิด

ทั้ง พืช ปลูก และ พืช ปา จน ไดรับ ขนานนาม วา “ดินแดน แหง คลัง พฤกษชาติ” ปริมาณ การ ผลิต สูง เทียบ เทากับ 

ชาว ฮั่น และ ชาว ปาย  (白族Bái Zú)  แต การ ทําการ เกษตร ของ ชาว นา ซี มิใช ทํา ใน ที่ดิน ของ ตน เจาของ 

กรรมสิทธิ์ ที่ดิน มี เพียง 10 % เทานั้น ประชาชน สวนใหญ ตอง เชา ที่ดิน ทํา กิน คาเชา สูงลิบลิ่ว เกิน กวา 50 – 80 % 

ของ ผลติผล ที ่ได ชาว นา ซ ีถกู กดขี ่จาก เจาของ ทีด่นิ อยาง หนกั บาง ทองที ่ตอง ทาํงาน โดย ไม ไดรบั คา ตอบแทน เสยี กอน 

จึง จะ ไดรับ การ แบง สรร ที่ดิน ทํา กิน ใหเชา การ เชา ที่นา แม จะ เก็บ คาเชา จาก ผล ผลิต ที่ ได  แตกอน ที่จะ เชาชาวนา 

ตอง เสีย คา ใชจาย เปน คา กิน เปลา จํานวน สูง ชีวิต ชาว นา ซี ลําบาก ยากแคน อยาง หนัก 
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หลัง สงคราม ญี่ปุน ถนนหนทาง ระหวาง จีน กับ พมา ถูก ตัดขาด จีน จึง หันไป ทําการคา กับ อินเดีย และ 

ทิเบต เมืองลี่ เจียง จึง กลาย เปน ศูนยกลาง การ ขนสง และ การ คา ระหวาง อินเดีย ทิเบต และ จีน เศรษฐกิจ ใน เมือง

ลี่ เจียง เปลี่ยนแปลง ขนานใหญ มี การ ลงทุน ทําการคา ขนาดใหญ ใน เมืองลี่ เจียง ชาว นา ซี เอง ก็ เริ่ม หันมา ทําการคา 

ดวย เชนกนั สนิคา หตัถกรรม เครือ่งเงนิ เครือ่ง โลหะ หนงั สตัว ผาทอ ผา ปก กระดาษ ทีเ่กดิ จาก ฝมอื ของ ชาว นา ซ ี

ผลิต ออกมา รองรับ ตลาด กระจาย ออกไป ทั้ง ใน และ ตางประเทศ

หลงั การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี รฐับาล จนี เขาสู การ ปกครอง แบบ สงัคมนยิม และ สนบัสนนุ ให 

ชน กลุม นอย ม ีสทิธ ิใน การ ปกครอง ตน เอง ใน ป 1961 รฐับาล ได กอตัง้ อาํเภอ ปกครอง ตน เอง เผา นา ซ ีขึน้ ที ่เมอืงลี ่เจยีง

 (丽江纳西族自治县Lìjiānɡ Nàxī Zú zìzhìxiàn)  ระยะเวลา กวา 40 ป ชาว นา ซ ีไดรบั การ สนบัสนนุ 

จาก รัฐบาล กลาง ปฏิรูป สภาพ ชีวิต ความ เปน อยูที่ ดีขึ้น อยาง เห็นไดชัด ชาว นา ซี มี สิทธิ ดํารง ตําแหนง สําคัญ ทาง 

ราชการ เหมือน อยาง ชาวจีน ทั่วไป ปจจุบัน ขาราชการ ใน อําเภอ ปกครอง ตน เอง เผา นา ซี ที่ เมืองลี่ เจียง กวา 80% 

เปน ชาว นา ซี มี การ พัฒนา ระบบ ชลประทาน สง นํ้า สู ทุก หยอม หญา ชาว นา ซี เริ่ม ทําการ เกษตร แผนใหม สงผล 

ใหผล ผลิต การ เกษตร มี การ พัฒนา และ เพิ่ม ปริมาณ สูงขึ้น มาก อุตสาหกรรม ปาไม อาชีพ เสริม ตางๆ พัฒนาขึ้น 

ตาม มา เปนลําดับ โรงงาน อุตสาหกรรม ตางๆ เชน โรงงาน เหมืองแร ถานหิน โรงงาน ผลิต เครื่องใช ไฟฟา ปุยเคมี 

โรงงาน กระดาษ ปูน ทอผา เคมีภัณฑ การ ผลิต ยา เกิดขึ้น มากมาย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ หัตถกรรม เชน การ เย็บ 

รองเทาหนัง สัตว เครื่อง หนัง เครื่องเงิน เครื่อง ไม การ กลั่น เหลา ก็ เปนงาน ที่ สราง รายได อยาง งาม ให กับ ชุมชน 

ชาว นา ซี ใน สมัยกอน การ จราจร ไม สะดวก ชาว นา ซี ใช มา ลา เปน พาหนะ ใน การ สงสินคา แต ปจจุบัน ตําบล และ 

อําเภอ ใหญ นอย ใน เมืองลี่ เจียง กวา 70% มี ทางหลวง สราง ไป ถึง ตาม หมูบาน ทุก พื้นที่ มี การ ตัดถนน เสน ใหม เชื่อม 

กับ ทางหลวง นํา ความ เจริญ เขาสู ชุมชน ชาว นา ซี อยาง ทั่วถึง การ พัฒนาการ ศึกษา เปนเรื่อง ที่ ชาว นา ซี ให สําคัญ 

มี การ กอตั้ง โรงเรียน ประถม มัธยม ขึ้น หลาย แหง เฉพาะที่ เมืองลี่ เจียง มี โรงเรียน มัธยม กวา 40 แหง ดาน สุขภาพ 

อนามัย ก็ มี การ สราง โรงพยาบาล สถานีอนามัย เพื่อ ดูแลรักษา ดาน สุขภาพ และ การ เจ็บปวย ใน สมัยกอน ชาว นา ซี

 เสียชีวิต ดวย โรคระบาด เปน จํานวน ไมนอย แต ปจจุบัน โรคระบาด ตางๆ หมดไป สุขภาพ และ สภาพ ชีวิต 

ความ เปนอยู ของ ชาว นา ซี อยู ดี มี สุข กัน ถวนหนา 

ดาน ศิลปะ วัฒนธรรม ชาว นา ซี มี ประวัติ ความ เปนมา ที่ ยาวนาน บรรพบุรุษ ของ ชาว นา ซี สั่งสม 

อารยธรรม หลากหลาย งดงาม และ ม ีเอกลกัษณ ที ่โดดเดน คอื อกัษร ภาพ ของ ชาว นา ซ ีซึง่ เปน อกัษร ที ่เริม่ ปรากฏขึน้

 เมือ่ พนั กวา ป มาแลว ใน ยคุ เริม่แรก อกัษร ภาพ ของ ชาว นา ซ ีสรางขึน้ เพือ่ ใช บนัทกึ คมัภรี ของ ศาสนาตง ปา (东巴教

Dōnɡbā jiào)  ซึ่ง เปน ศาสนา ที่ ชาว นา ซี นับถือ จึง เรียก อักษร ภาพ นี้ วา อักษรตง ปา  (东巴文Dōnɡbā wén)

ตอมา ใน ตน ศตวรรษ ที่ 13 ชาว นา ซี ประดิษฐ อักษร ขึ้น ใหม เปน อักษร แทน เสียง เรียกวา อักษรเกอ ปา  (哥巴文 
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Gēbā wén)  ดงันัน้ คมัภรี ที ่ชือ่ คมัภรีตง ปา 《东巴经》Dōnɡbā jīnɡ จงึ ถอืไดวา เปน ตวัแทน ทาง วฒันธรรม 

ที ่สามารถ ใช สบืคน และ ศกึษา เรือ่งราว ประวตั ิศาสตร ศลิป วฒันธรรม ความคดิ ความ เชือ่ ของ ชาว นา ซ ีได เปน อยาง ดี 

ใน สมัย ห มิง ขุนนาง สกุลมู  (木氏Mù shì)  ซึ่ง เปน ชาว นา ซี พยายาม ศึกษา และ เผยแพร วัฒนธรรม 

ที่ ทันสมัย ของ ชาว ฮั่น ให กับ ชาว นา ซี ขุนนาง สกุลมู ได ประพันธ กลอน ขึ้น มากมาย เชน กลอน ชื่อ《雪山始音》

Xuěshān shǐyīn “ปฐม สําเนียง แหง ภูเขา หิมะ” ของ มูกง (木公 Mù Gōnɡ)  กลอน ชื่อ《玉水清音》

Yùshuǐ qīnɡyīn “ธาร หยก สําเนียง ริน” ของมู ชิง  (木青 Mù Qīnɡ)  กลอน ชื่อ 《云过淡墨》 Yúnɡuò 

dànmò “เมฆ ผาน หมึก จาง” ของ มูเจิง  (木增 Mù Zēnɡ)  ไดรับ การ ยอมรับวา เปน บทกวี ชิ้นเอก ใน สมัย ห มิง 

ตอมา ใน สมัย ชิง มี บทกวี ที่ สําคัญ เชน บทกวี ชื่อ《雪楼诗钞》Xuělóu shīchāo “ใบ โคลง ใน หอ หิมะ” ของ 

หมาจือ หลง  ( 马之龙 Mǎ Zhīlónɡ)  บทกวี ชื่อ《铁砚堂诗集》Tiěyàntánɡ shījí “ชุมนุม กลอน โถง 

ถาด หมึก” ของ ซางอิ้ง โตว  (桑映斗 Sānɡ Yìnɡdòu)  นับเปน บทกวี ที่ สะทอน วัฒนธรรม ฮั่น ที่ แทรกซึม และ 

แพรกระจาย เขาสู วัฒนธรรม นา ซี ที่ เดนชัด 

ตาํนาน การ สราง โลก ชือ่《创世纪》Chuànɡ shìjì เปน เรือ่งราว ที ่เลา สบื ตอกนั มา ของ ชาว นา ซี

สะทอน ถงึ การ เบกิ ฟา ฝา ดนิ และ ชยัชนะ ของ ชาว นา ซ ียงั สะทอน ถงึ ความ จงรกัภกัด ีของ หนุมสาว ชาว นา ซ ีที ่ม ีตอกนั 

และ ม ีตอ ชน เผา ชาว นา ซ ีชาํนาญ ดาน การ รอง ราํ ทาํเพลง ไมวา จะ เปน ใน การ ทาํงาน งาน เทศกาล รืน่เรงิ เสยีง เพลง 

ไมเคย ขาด หายไป จาก ชุมชน นา ซี เลย เพลง ที่ รอง ติดปาก และ เปน เอกลักษณ ของ ชาว นา ซี ไดแก เพลง  เวย มายตา  

(喂麦达Wèimàidá)  โอ เรอ เรอ  (哦热热 Ò rèrè)  อา ลี่ลี่  (阿丽丽 Ā lìlì)  เปน เพลง ประจํา เผา ที่ 

สืบทอด กัน มา แต โบราณ การ รองเพลง จะ รอง ประกอบ เครื่องดนตรี ไดแก ขลุย พิณ เปา ขลุย นํ้าเตา ทวงทํานอง 

เพลง ก็ แชมชอย งดงาม เพลง ที่ ขึ้นชื่อ และ เปนที่ รูจัก ทั่วไป คือ เพลง ชื่อ《白沙细乐》Báishā xìyuè 

“เพลง พราย ทรายขาว” และ เพลง ชื่อ《丽江古乐》Lìjiānɡ ɡǔyuè “เพลง เกาลี่ เจียง”

สถาปตยกรรม ของ ชาว นา ซ ีปรากฏ ให เหน็ ใน รปู ของ สิง่ กอสราง ทาง ศาสนา ที ่สาํคญั และ เปน เอกลกัษณ 

โดดเดน คือ วังตา ปา วจี  (大宝积宫Dàbǎo jīɡōnɡ “วัง ผลึก มณี”)  ตําหนัก หลิว ห ลี  (琉璃殿Liúlí 

diàn “ตําหนัก กระเบื้อง” )  ตําหนัก ตาติ้ง  (大定阁Dàdìnɡɡé “ตําหนัก มหา พํานัก”)  หอ อู เฟง  (五凤楼

Wǔfènɡlóu “หอ เบญจ พญา หงส”)  สถาปตยกรรม ลํา้ คา เหลานี ้อยูที ่เมอืง ปายซา (白沙Báishā)  จงัหวดัลี ่เจยีง 

นอกจากนี้ ยังมี วังตา เจ วี๋ย  (大觉宫 Dàjuéɡōnɡ “วัง มหา อุรา รมณ”)  ที่ เมือง ซูเหอ (束河Shùhé)  ลวน เปน 

สถาปต กรรม ที่ สรางขึ้น ใน สมัย ห มิง เปน สถาปตยกรรม ที่รวม เอกลักษณ ของ สาม ชน เผา คือ ฮั่น ทิเบต และ นา ซี  

เขา ดวยกัน อยางก ลม กลืน ภาพวาด ฝาผนัง ศิลปะ นา ซี สะทอน ถึง การ รับ วัฒนธรรม จาก ชาว ฮั่น และ ทิเบต โดย ใช

 ภูมิปญญา อัน ชาญฉลาด ผสม กลมกลืน กับ วัฒนธรรม ของ ตน เอง ได อยาง ลงตัว 
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ดานสังคม ชาว นา ซี สามี เปน หัวหนา ครอบครัว สถานภาพ ของ ผูหญิง ใน สังคม นา ซี ตํ่าตอย จน แทบจะ 

ไมม ีสทิธ ิใดๆ ใน สงัคม เลย หนาที ่หลกั ของ ชาย ชาว นา ซ ีคอื สบืทอด อารยธรรม ของ ชน เผา อนั ไดแก ดนตร ีหมากรกุ

วาดภาพ และ อกัษร เทานัน้ วฒันธรรม ดัง้เดมิ ของ ชาว นา ซ ีนบั เพศหญงิ เปน ศนูยกลาง ของ ครอบครวั การ นบั ญาต ิ

และ ลาํดบั ญาต ินบัจาก ฝาย หญงิ เปนหลกั ลกู ทีเ่กดิ มา อาศยัอยู กบั แม ภาระ หนาที ่ทกุอยาง ทัง้ การ หา เลีย้ง ครอบครวั 

การ ปกครอง ดแูล คนใน ครอบครวั การ จดัการ เรือ่ง การบาน การเรอืน เปนภาระ ของ ฝาย หญงิ ทัง้หมด หลงั แตงงาน 

ฝาย หญิง ไม ยาย เขา บาน ฝาย ชาย สามีภรรยา หลัง แตงงาน ยังคง อาศัย อยูที่ บาน พอแม ตามปกติ ตก กลางคืน

 ฝาย ชาย จะ ไป นอน ที ่บาน ฝาย หญงิ พอ รุงเชา ก ็กลบั บานเดมิ ของ ตน เมือ่ ม ีลกู ก ็ถอืวา เปน ลกู ของ ฝาย หญงิ ซึง่ ฝาย หญงิ 

มี ภาระ ที่ ตอง เลี้ยงดู ฝาย ชาย ไมมี หนาที่ และ ไม จําเปน ตอง เลี้ยงดู อาจ ถึงขั้น ไมมี ความ เกี่ยวของ ใดๆ ก็ได เมื่อ ลูก 

โตขึ้น จึง จะ ตามหา พอ ของ ตน ดวย ตัวเอง ความ สัมพันธ ของ คู สามีภรรยา หาก ไมพอใจ สามารถ เลิกรา กัน ไป ได โดย 

ไมมี ภาระ ผูกพัน แต หาก ดําเนิน ความ สัมพันธกัน จนถึง วัยกลางคน ก็ จะ ถือวา เปน สามีภรรยา กัน อยาง แทจริง ไม 

เปลี่ยนแปลง และ สามารถ ออกมา กอตั้ง ครอบครัว ของ ตน หรือไม ฝาย ชาย ก็ จะ ยาย เขาไป อยู บาน ฝาย หญิง หรือ 

ฝาย หญิง ยาย ไป อยู บาน ฝาย ชาย หาก ฝาย หญิง ไป อยู บาน ฝาย ชาย ลูก ที่เกิด มา จะ นับ ญาติ กับ สาย ตระกูล ฝาย ชาย 

หาก ฝาย ชาย เขาไป อยู บาน ฝาย หญิง ลูก ที่เกิด มา ก็ จะ นับ ญาติ กับ สาย ตระกูล ฝาย หญิง นอกจากนี้ ยังมี ธรรมเนียม 

การ แตงงาน แบบ พี่สาว นองสาว มี สามี คน เดียวกัน หรือ พี่ชาย นองชาย มี ภรรยา คน เดียวกัน เมื่อ สังคม ภายนอก 

เปลี่ยนไป ความ เจริญ ของ วัฒนธรรม สมัยใหม เขาถึง วัฒนธรรม การ แตงงาน ของ ชาว นา ซี จึง เริ่ม เปลี่ยนไป มี การ 

รับ เอา ตามแบบ สังคม สมัยใหม ที่ เปน แบบ สามีภรรยา เดียว

พิธีศพ ของ ชาว นา ซี สมัยกอน กระทํา โดย การ เผา หลังจาก สมัย ชิง เปนตนมา เริ่มทํา โดย การ ฝง

การ แตงกาย ของ ชาว นา ซี โดย รวม แลว คลายคลึง กับ ชาว ฮั่น หญิง ชาว นา ซี สวมเสื้อ แบบ จีน เอว กวาง 

แขน ใหญ และ สวม เสื้อกั๊ก ทับ ดานนอก สวม กางเกง ขา ยาว ไว ดานใน แลว คลุม ทับ ดานนอก ดวย กระโปรง จีบ รอบ 

คลุม ไหล ดวย หนัง แกะ ผืน ใหญ ปก ลาย เจ็ด ดาว พระอาทิตย และ พระจันทร แสดงถึง ความ มุมานะ อดทน

ดาน ศาสนา ความ เชื่อ และ เทศกาล สําคัญ ชาว นา ซี นับ ถือศาสนาตง ปา มา แต โบราณ ซึ่ง เปน ศาสนา 

ที่ นับถือ เทพเจา มากมาย ปรากฏการณ ทาง ธรรมชาติ ลวน เปน เทพ ที่ ชาว นา ซี เคารพ นับถือ ไมวา จะ เปน ดิน 

ฟา ลม ฝน เขา นํ้า ไฟ ไม เปนตน นักบวช ที่ ทําหนาที่ เปน สื่อกลาง ระหวาง มนุษย กับ เทพ เรียกวา “ตง ปา” ใน 

ทุกๆ กิจกรรม หรือ เทศกาล สําคัญ เชน แตงงาน งานศพ เทศกาล สําคัญ การ รักษาโรค ลวน ตอง เชิญ นักบวช

ตง ปา มา สวดมนต จนถึง สมัย ห มิง ศาสนา ลามะ เผยแผ เขาสูลี่ เจียง ชาว นา ซี บางสวน หันมา นับ ถือศาสนา ลามะ  

หลังจากนั้น ศาสนา เตา และ ศาสนาคริสต ก็ เผยแผ เขามา แต ชาว นา ซี นับถือ ไมมาก เทาใด นัก 
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เทศกาล สําคัญ มี เทศกาล เฉลิมฉลอง การ เกษตร จัด ใน เดือน ขึ้น ปใหม เทศกาล วัด หลง ห วาง  (龙王

庙Lónɡwánɡ miào “วัด พญา มังกร”)  เปน เทศกาล การนํา สินคา มา แลก เปลี่ยนกัน จัด ใน เดือน สาม ของ ทุกป

เทศกาล ชุมนุม มา ลา จัด ใน เดือน เจ็ด และ เทศกาล คบเพลิง ไฟ นอกจากนี้ ยังมี เทศกาล ที่ รับ วัฒนธรรม มาจาก 

ชาว ฮั่น เชน เทศกาลตวน อู เทศกาล เชงเมง เทศกาล ไหว พระจันทร เปนตน

ชนกลุมนอยเผานาซี
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ชาว เผานู สวนใหญ มี ถิ่นฐาน อยู ใน 3 อําเภอ ของ มณฑล ยูนนาน ไดแก ป เจียง  (碧江Bìjiānɡ)   ฝูกง 

(福贡Fúɡònɡ)   กงซาน  (贡山Gònɡshān)  นอกจากนี้ ยังมี สวนนอย กระจาย อยู ใน อีก 2 อําเภอ คือ หลาน ผิง 

(兰坪Lánpínɡ)  และ เหวย ซี (维西Wéixī)  จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 

ชน กลุม นอย เผานู มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 28,759 คน พูด ภาษานู จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต สาขา 

ทเิบต-พมา ภาษานู ใน แตละ ทองที ่ม ีสาํเนยีง แตกตางกนั มาก ผูคน ที ่อาศยัอยู ตาง อาํเภอ กนั ไม สามารถ ใช ภาษานู ที ่

ตาง สําเนียง กัน สื่อสาร กัน เขาใจ ได ไมมี ภาษา อักษร สวนใหญ ใช อักษร จีน

 ชาวนู มีชื่อ เรียก หลาย ชื่อ แตกตาง ไป ตาม สถานที่ และ ผู เรียก ชาวนู ที่ เมือง ป เจียง เรียก ตัวเอง วา  นูซู 

 (怒苏 Nùsū)  ชาวนู ที ่เมอืง ฝกูง เรยีก ตวัเอง วา ซือ่ อานู  (誓阿怒 Shì’ānù)  สวน ที ่เมอืง กงซาน เรยีก ตวัเอง วา อา 

หลง  (阿龙Ālónɡ)  เปน ชน เผา เกาแก ทีอ่าศยั ตดิ แผนดนิ สอง ฝง แมนํา้นู และ แมนํา้ หลาน ชาง มา แต โบราณกาล เปน 

กลุมชน ที่ มี พัฒนาการ มาจาก ชน เผา หลู ลู ห มาน  (庐鹿蛮Lúlù mán)  ซึ่ง เปน ชน เผา ดั้งเดิม ใน สมัย ถัง ที่ อาศัยอยู 

บริเวณ ที่ เปน เมือง ฝูกง และ เมือง กงซาน ของ มณฑล ยูนนาน ใน ปจจุบัน แต ชาวนู ที่ อาศัยอยู ใน ตาง พื้นที่ กัน ยังคง 

เรียก ตัวเอง เปน ภาษา ชน เผา แตกตางกัน ไป ตาม แตละ ทองที่ เริ่ม ตั้งแต ศตวรรษ ที่ 8 ชุมชน ชาวนู ตก อยู ใน อํานาจ 

การ ปกครอง ของ อาณาจักร นาน เจา และตา หลี่ ตอมา ใน สมัย หยวน และ ห มิง ตก อยู ใน การ ปกครอง ของ เจาเมือง 

สกุลมู แหง เผา นา ซี ของ เมืองลี่ เจียง นับจาก ศตวรรษ ที่ 17 เปนตน มายัง เคย ตก เปน ชน เผา ใน การ ปกครอง ของ 

ชน เผาวา เผา ทิเบต และ เผา ปาย นอกจากนี้ ชน เผา ลี่ซู ที่ มี อํานาจ แข็งแกรง กวา ก็ เคย รุกราน และ ครอบครอง ที่ดิน 

ทาํ กนิ ของ ชาวนู รวมทัง้ กวาด ตอน ชาวนู ไป เปน ทาส อกีดวย หลงั ยคุ ปลดปลอย ใน ป 1913 ม ีการ กอตัง้ ศนูยกลาง ชา

วนู ขึน้ ที ่ชมุชน อิง๋ ผาน  (营盘Yínɡpán)  ตาํบล หลาน ผงิ (兰坪Lánpínɡ)  ตอมา กไ็ด กอตัง้ ศาลาการ ปกครอง ขึน้ 

อีก สาม แหง คือ ศาลาการ ปกครอง ชา งผูถง (菖蒲桶Chānɡpútǒnɡ คือ เมือง กงซาน ใน ปจจุบัน)  เมือง ซางพา 

(上帕Shànɡpà คือ เมือง ฝูกง ใน ปจจุบัน)  เมือง จือจื่อ หลัว  (知子罗Zhīzǐluó คือ เมือง ป เจียง ใน ปจจุบัน)  

ตอมา ใน ป 1933 รัฐบาล กวอ ห มิน ตั่ง สถาปนา ศาลาการ ปกครอง ทั้ง สาม ขึน้ เปน เมือง กงซาน  ฝูกง และ เมือง ป เจียง 

มา จน ปจจุบัน

 ดาน เศรษฐกิจ สังคม ชาวนู ดํารงชีพ ดวย การ เกษตร มา แต โบราณ จนถึง สมัย ชิง ชาวนู เริ่ม เรียนรู 

การ เพาะปลูก และ เริ่ม ปลูกพืช จําพวก ขาว และ ผัก ตางๆ แต อาหาร จําพวก เนื้อ ยังคง ได มาจาก การ ลา สัตวปา 

งาน หัตถกรรม พัฒนาขึ้น เปน รูป เปน ราง ใน ยุค นั้น ชาวนู นํา ของ ปา ที่ ได จาก การ ลา และ เก็บ จาก ปา โดยเฉพาะ 

วาน หวง เหลียน  (黄连Huánɡlián)  มา แลกเปลี่ยน สินคา จําพวก เกลือ และ อาหาร อื่นๆ กับ ชน ตาง เผา 

หลัง ป 1929 ทาง การเมือง ป เจียง และ เมือง ฝูกง เริ่ม กําหนด ชวงเวลา การ เปด ตลาด เริ่ม ใช เงินตรา ที่ ทําจาก 

โลหะ และ กระดาษ ชาวนู จึง เริ่ม หันมา เปด แผง ทําการคา ขายสินคา ตามฤดูกาล ใน ยุค นี้ สิ่งของ เครื่องใช ชาวนู 

ชนกลุมนอยเผานู 
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ยังเปน แบบ ที่ ใช มา แตโบราณ เชน ขวานหิน มีด หิน แสดงใหเห็น วา ชาวนู มี พัฒนาการ มา ตั้งแต มนุษย ยุคหิน 

นอกจากนี้ ยังมี เครื่องมือ การ เกษตร ที่ ทําจาก ไม อีก มากมาย เชน จอบ ไม เสียม ไม จนถึง ศตวรรษ ที่ 16 – 17 

เริ่มมี การ ใช เครื่องมือ ที่ ทําจาก เหล็ก บาง แลว แต บางสวน ยังคง ใช เครื่อง ไม เครื่องมือ แบบ เดิม อยู เครื่องมือ เหล็ก ที่ 

เริ่มมี ใช นั้น ไดรับ อิทธิพล มาจาก ชาว นา ซี และ ชาว ทิเบต

 การ เกษตรกรรม ของ ชาวนู ที่ เมือง ป เจียง ยัง ลา หลังจาก ชาวนู ที่ เมือง ฝูกง และ กงซาน มาก ชาวนู ใน 

สมัยกอน ยังคง ทํานา แบบ เผา ไร เลื่อนลอย ทํา ใหผล ผลิต ที่ ได มี จํานวน นอยมาก แต ที่ เมือง กงซาน และ ฝูกง มี ดิน 

อุดมสมบูรณ กวา เมือง ป เจียง การ คมนาคม ก็ ดีกวา ดังนั้น การ ทําการ เกษตร จึง พัฒนา ไป มากกวา เมือง ป เจียง 

าก การ พัฒนา ดาน เศรษฐกิจ ที่ แตกตางกัน นี้ เอง สงผลให ชาวนู ใน ทั้ง สาม เมือง มี ระบบ สังคม แตกตางกัน ชาวนู ที่ 

เมอืง ฝกูง ม ีเศรษฐกจิ ดกีวา เมอืง อืน่ๆ ราษฎร ยงัคงม ีทีด่นิ ทาํ กนิ สาธารณะ รวมกนั อยู สวน ชาวนู ที ่เมอืง กงซาน ไดรบั 

อทิธพิล และ ความ เจรญิ จาก ชาว นา ซ ีและ ทเิบต ระบบ เศรษฐกจิ สงัคม จงึ พฒันา รดุหนา ไป มากกวา ทีด่นิ ใน บรเิวณ ที ่

เปน ปา เปน สมบตั ิสาธารณะ ทกุคน ม ีสทิธ ิใน การ ใช ทีด่นิ รวมกนั สวน ทีด่นิ ที ่ประชาชน หกัราง ถางพง เพือ่ ทาํมาหากนิ

 ดวย ตน เอง ถือเปน สมบัติ ของ ครอบครัว นั้น ๆ สามารถ สืบทอด ตอกัน ได ผล ผลิต ที่ มี มากพอ และ เหลือ จาก การ 

บรโิภค ใน ครอบครวั ชาวนู ก ็เริม่ จะ นาํมา เปน สนิคา เพือ่ มา แลกเปลีย่น กบั ชมุชน ภายนอก เกดิ การ พฒันา ระบบ การ

 แลกเปลี่ยน สินคา ขึ้น ใน ขณะนั้น มี การ จาง แรงงาน เกิดขึ้น คาจาง มี ทั้งเปน สิ่งของ และ เงิน ในขณะ เดียวกัน เริ่มมี 

ระบบ การ จํานอง ที่ดิน การ มัดจํา และ การ ใช ทาส เกิดขึ้น

กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ชาวนู ที่ อาศัยอยู บริเวณ เมือง หลาน ผิง (兰坪Lán pínɡ) 

ถ ูเออ  (菟峨Tú’é)  และ สวนหนึง่ ที ่อาศยัอยู ตาํบล เหวย ซ ีม ีสภาพ ชวีติ ความ เปนอยู และ ปรมิาณ การ ผลติ เทยีบ เทากบั 

ชน เผา ใน บริเวณ เดียวกัน ไดแก ชาว ฮั่น ชาว ปาย และ ชาว นา ซี และ เริ่ม เขาสู ระบบ สังคม แบบ ศักดินา

หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ชาวนู ไดรับ การ ปลดปลอย จาก การ เปน ทาส และ หลุดพน 

จาก ความ ยากลําบาก รัฐ มี นโยบาย สงเสริม สนับสนุน ให ชน เผา กลุม นอย มี สิทธิ และ อํานาจ ใน การ ปกครอง ตน เอง 

โดย ใน เดอืน สงิหาคม ป 1954 รฐับาล ได กอตัง้ บรเิวณ ปกครอง ตน เอง ชาว ลีซ่ ูที ่แมนํา้นู ม ีอาณาเขต ครอบคลมุ เมอืง 

ป เจียง  ฝูกง และ กงซาน ซึ่ง เปนพื้น ที่ตั้ง ถิ่นฐาน ของ ชาวนู ตอมา ใน ป 1957 ไดรับ การ ยกระดับ เปน เขต ปกครอง 

ตน เอง กอนหนา นั้น ใน ป 1956 รัฐบาล ได กอตั้ง อําเภอ ปกครอง ตน เอง เผานู และ เผา ตรุง ขึ้น ที่ เมือง กงซาน (贡山

独龙族怒族自治县Gònɡ shān Dúlónɡ Zú Nù Zú zìzhìxiàn)  รัฐบาล กลาง สนับสนุน การ พัฒนา 

ใน ชุมชน ชาวนู และ นําพา ประเทศ เขาสู ระบบ การ ปกครอง แบบ สังคมนิยม ระยะเวลา กวา 50 ป มา นี้ ชุมชน ชา

วนู พัฒนา ไป อยาง ไม หยุดยั้ง คุณภาพ ชีวิต ของ ประชาชน ดีขึ้น เปนลําดับ เรื่อย มา ใน สมัยกอน ชาวนู ไมรูจัก แม 

การ ทํา ตะปู เหล็ก เล็กๆ เปน เครื่องมือ เครื่องใช แต ปจจุบัน พัฒนา ไป ถึง การ กอตั้ง โรงงาน ผลิต อุปกรณ การ เกษตร 
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 เฉพาะบริเวณ ลุมนํ้านู มี การ กอตั้ง โรงงาน เหมืองแร ขึ้น กวา สิบ แหง มี การ พัฒนา ระบบ ชลประทาน และ การ ทํานา 

แบบ ขั้นบันได ปริมาณ ผล ผลิต เพิ่มขึ้น มหาศาล พื้น ที่อาศัย ชาวนู อยู ใน หุบเขา หางไกล หนทาง ถูก ปดกั้น จาก โลก 

ภายนอก รัฐบาล ได ดําเนินการ สราง ถนนหนทาง และ ทางหลวง เสน หลัก เชื่อม ตอ เขาไป ถึง ใน ชุมชน แมนํ้า ที่ เคย 

เปน เขตแดน กัน้ ขวาง ก ็ม ีการ สราง สะพานแขวน เพือ่ เชือ่ม ตอ ชวีติ และ การ ไป มา หาสู ของ ผูคน ทัง้สอง ฝง นอกจากนี ้

ระบบ การ ศกึษา และ สาธารณสขุ ก ็ไดรบั การ พฒันาขึน้ เชน เดยีวกนั รฐับาล ได กอตัง้ โรงเรยีน ประถม ขึน้ ใน ทกุ หมูบาน 

ชุมชน ชาวนู ใน ทุกๆ ตําบล มี โรงเรียน ระดับ มัธยมศึกษา ใน สมัยกอน ชาวนู ตอง ทน ทุกขทรมาน และ เสียชีวิต ดวย

 โรคระบาด ที ่ไมม ีหนทาง รกัษา แต ปจจบุนั การ สาธารณสขุ ขยายความ เจรญิ เขาถงึ ชมุชน ชาวนู ม ีสขุภาพ พลานามยั 

สมบูรณ แข็งแรง และ มี ความ เปนอยู อยาง ผาสุก อยาง ถวนหนา

จาก การ สบืทอด ชาตพินัธุ ของ ตน มา เปนเวลา นาน ปญญาชน ชาวนู ได รงัสรรค วฒันธรรม ที ่เปน เอกลกัษณ 

โดดเดน และ งดงาม มากมาย ใน ป 1957 พบ ภาพเขียน สี บน ฝาผนัง ถํ้า และ หนาผา ภาพเขียน สี ผนัง ถํ้า พบ ที่ ถํ้า ใน 

เมอืง ป เจยีง 7 ภาพ ภาพ ที ่พบ ม ีความ สมบรูณ สามารถ แยกแยะ ความ หมาย ได อยาง ชดัเจน ม ีภาพ พระอาทติย ปลา 

นก วัว และ มา เปนตน สี ที่ ใช เปน สีแดง ที่ ได จาก เปลือกไม ธรรมชาติ ลักษณะ ลายเสน เปน ภาพ งายๆ ไมซับซอน

จาก การ วเิคราะห ของ นกั โบราณคด ีลงความเหน็ วา ภาพเขยีน ส ีกลุม นี ้เปน ศลิปะ การ วาด ภาพเขยีน ส ีฝาผนงั ตัง้แต 

ยุคกอน ประวัติ ศาสตร นับเปน สมบัติ อัน ลํ้า คา ทาง โบราณคดี ของ จีน ชิ้น สําคัญ ชิ้น หนึ่ง

บทเพลง และ กลอน ของ ชาวนู เปน ลักษณะ เพลงดน สด สามารถ ถายทอด จินตนาการ และ สะทอน 

เอกลักษณ เฉพาะตัว ของ ชน เผา ได อยาง เดนชัด บทเพลง มี การ กําหนด รูปแบบ และ ทวงทํานอง ที่ แนนอน ชัดเจน 

เนื้อหา กวาง แต ลึกซึ้ง ขับรอง ประกอบ ดนตรี ที่ บรรเลง ดวย เครื่องดนตรี หลายชนิด ไดแก ผี พา ขลุย พิณ ปาก และ 

ขลุย นํ้าเตา บทเพลง ที่ เปนที่ รูจัก กัน ดี ไดแก เพลง ชื่อ 《祭猎神调》Jì lièshén diào “เพลง บูชา เทพ 

แหง พราน” เพลง ชื่อ《瘟神歌》Wēn shén ɡē “เพลง บูชา เทพเจา กาฬโรค” เปน เพลง ที่ สะทอน วิถี การ 

ดํารงชีวิต และ ความ เชื่อ ของ ชาวนู นอกจากนี้ ยังมี เพลง ที่ สะทอน ถึง พิธีกรรม และ ขนบ ธรรมเนียม ของ ชน เผา เชน 

เพลง ชื่อ《婚礼歌》Hūnlǐ ɡē “เพลง แตงงาน” ตํานาน พื้นบาน ที่ เลา สืบ ตอกัน มา ก็ สะทอน ถึง ความคิด และ 

จินตนาการ ของ ชาวนู ได เปน อยาง ดี เชน ตํานาน เรื่อง《大力士阿洪》Dàlìshì Ā hónɡ “อา หง วีรบุรุษ 

ผู ยิ่งใหญ” นิทาน พื้นบาน ที่ สะทอน วิถี ชีวิต ของ ชาวนู ที่ มี ความ ผูกพัน กับ ธรรมชาติ เชน นิทาน เรื่อง 《瞎子求

医》Xiāzi qiúyī “คน ตาบอด หา หมอ” นทิาน เรือ่ง《神仙草》Shén xiān cǎo “หญา เทวดา” เปนตน 

งาน ดาน วรรณกรรม เหลานี้ แสดงใหเห็น ถึง ความ งดงาม ทาง จิตใจ ความ รัก ความ ผูกพัน และ ความ เคารพ ใน 

ธรรมชาติ ของ ชาวนู เหตุเพราะ ชาวนู มี วิถี ชีวิต อยู กับ ธรรมชาติ ดํารงชีพ ดวย การ พึ่งพา อาศัย ธรรมชาติ มา โดย 

ตลอด นั่นเอง
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คตีกว ีพืน้บาน สรางสรรค บทเพลง ที ่แสดงออก ถงึ ความ บรสิทุธิ ์ของ ผูคน แหง ขนุเขา เสยีง ดนตร ีที ่ไพเราะ 

และ จังหวะ ที่ กระชั้น กระชับ เชื้อเชิญ ผูคน ให ออกมา เตนรํา เริง ระบํา กัน อยาง สนุกสนาน รื่นเริง ทาทาง การ รายรํา 

และ ระบาํ ของ ชาวนู ลวน ผกูพนั กบั ธรรมชาต ิอยาง แยก ไม ออก เชน ระบาํ วานร ระบาํ ไก ระบาํ วหิค เหริ ระบาํ พญา นก

ลวน เปน ระบาํ ที ่เลยีนแบบ กริยิา ทาทาง ของ สตัว ที ่ชาวนู พบเหน็ ใน ธรรมชาต ิที ่รายรอบ นัน่เอง นอกจากนี ้ยงัม ีระบาํ 

ที่ มี ที่ มาจาก วิถี การ ดํารงชีพ เชน ระบํา กระทะ ระบํา ซักผา ระบํา เก็บเกี่ยว ระบํา เกี่ยวขาว เปนตน ใน งาน รื่นเริง 

หรือ งานพิธี สําคัญ ตางๆ ชาวนู จะ รอง รํา ทําเพลง เตนระบํา รํา ฟอน เพื่อ แสดงออก ถึง ความ รื่นรมย ยินดี และ การ 

เฉลมิฉลอง อวยพร บทเพลง ที ่ขบัรอง และ การ เรงิ ระบาํ แสดงออก ถงึ ชวง ชวีติ และ ขัน้ตอน การ ดาํเนนิ ชวีติ ของ ผูคน 

ได อยาง ชัดเจน และ นาทึ่ง ตัวอยาง เชน เพลง ที่ รอง ใน พิธี แตงงาน จะ ประกอบดวย เพลง《创世》Chuànɡshì 

“สราง โลก” เพลง《谈情》Tánqínɡ “พลอดรัก” เพลง《牧羊》Mùyánɡ “เลี้ยงแกะ” เพลง《剪毛》

Jiǎnmáo “ตัด ขน” และ เพลง《迎亲》 Yínɡqīn “รับ เจาสาว” 

  ดาน ขนบ ธรรมเนยีม วฒันธรรม การ แตงกาย ของ ชาวนู ทัง้ หญงิ และ ชาย สวมเสือ้ผา ปาน หญงิ ชาวนู สวม

เสือ้ ผาอก ยาว คลมุ ลง ไป ถงึ ขอเทา สาวๆ ชาวนู นยิม พนั ผาถงุ รอบเอว ไว ชัน้นอก อกี ชัน้หนึง่ ชาย ผาถงุ ปก ลาย ดอกไม 

หลาก สีสัน ชาย สวมเสื้อ ผาอก คลุม ยาว ไป ถึง เขา คาด เอว ดวย ผา หรือ เชือก ถัก แลว ดึง เสื้อ ให ยอย ออกมา คลุม ทับ

 เข็มขัด ที่ เข็มขัด ประดับ ดวย มีดพรา สะพาย ธนู และ ยาม ใส ลูกธนู เครื่อง ประดับ มี เครื่อง ประดับ ศีรษะ สรอย และ 

ตุมหู ที่ ทําจาก หิน สี ผลึก หินแกว มุก เปลือกหอย เครื่องเงิน ชาย ชาวนู นิยม ไว ผม ยาว แลว โพกศีรษะ ดวย ผา สีขาว 

หรือ นํ้าเงิน 

ดาน อาหารการกิน ชาวนู กิน ขาวโพด และ พืช เมล็ด จําพวก ขาวสาลี ขาวโอต เปน อาหาร หลัก ชาวนู ที่ 

กงซาน เรียนรู วิธีการ ปลูกพืช จาก ชาว ทิเบต รูจัก การ ปลูก ผล ไม และ ขาวโอต เปน อาหาร อาการ เนื้อ ไดแก จําพวก 

ไก ปลา หมู แกะ วัว และ ยัง ลา สัตวปา อื่นๆ เปน อาหาร ดวย ชาวนู ชอบ กินอาหาร ที่ ตม จน เปอย มัก ตม ขาว รวมกับ 

เนื้อ เคี่ยว จน เปอย เขา ดวยกัน นอกจากนี้ ยัง นิยม ดื่มเหลา ทั้ง ชาย และ หญิง

ที่ อยูอาศัย ของ ชาวนู สรางดวย ไมแผน และ ไมไผ โครง บาน ทํา ดวย ไมไผ หลังคา และ ฝา มุง ดวย ไมแผน 

ตัวบาน แบง เปน สอง หอง คือ สวน ที่ พักอาศัย กับ สวน ที่ ใช ตอนรับแขก สวน ที่ เปน ครัว ใช เตา แบบ หิน สาม มุม 

สวน ภายใน บาน แบง เปน สวน ที่ เปน ที่นอน และ สวน ที่ ไว เก็บ ของ ไม อนุญาต ให คน ภายนอก เขา

ชนกลุมนอยเผานู 
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ชาวนู แตงงาน แบบ ม ีสามภีรรยา เดยีว แต ก ็ม ีสวน นอยหรอื ครอบครวั ที ่รํา่รวย ฝาย ชาย สามารถ ม ีภรรยา 

หลาย คน ได หลงั แตงงาน แลว คู สามภีรรยา ใหม จะ สรางบาน หลงั ใหม ใกล กบั บาน พอแม ฝาย ชาย และ จะ ไดรบั การ แบง 

มรดก จาก พอแม ดวย แต การ ทาํมาหากนิ ยงัคง ทาํ กนิใน ทีด่นิ ของ พอแม ผล ผลติ ที ่ได เปน สวนรวม ของ ครอบครวั ใหญ

ลกูชาย คน สดุทอง ตอง อาศยัอยู กบั พอแม หลงั พอแม เสยีชวีติ สมบตั ิทกุอยาง ไมวา จะ เปน บาน ทีด่นิ ทรพัยสนิ ตางๆ

มอบให ลกูชาย คน เลก็ เปน ผูสบืทอด มรดก การ สบืสาย ตระกลู นบั ตาม สาย ตรง เพศชาย ชาวนู ที ่ป เจยีง ใช คาํ ในชือ่ พอ

 เปน สวนหนึ่ง ของ ชื่อ ลูก คลองกัน เปน ลูกโซ เพื่อ แสดงถึง การ สืบเชื้อสาย 

การ ประกอบ พิธีศพ เดิม กระทํา โดย การ เผา ปจจุบัน ใช วิธี ฝง โดย มี สุสาน ฝงศพ ประจํา ชน เผา

ดาน ความ เชื่อ ชาวนู ยังคง นับถือ ลัทธิ ดั้งเดิม คือ การ นับถือ เทพเจา และ วิญญาณ ใน ทุก สรรพสิ่ง บูชา 

ธรรมชาต ิเชือ่ ใน สิง่ ลีล้บั และ เคารพบชูา พอมด หมอผ ีนอกจากนี ้ม ีชาวนู บางสวน หนัมา นบั ถอืศาสนา ลามะ ศาสนา

คริสต และ พระเยซู 

ชนกลุมนอยเผานู 
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ชน เผาผู หมี่ มี ถิ่นฐาน อยู ใน เขต อําเภอ และ เมือง ตางๆ ไดแก หลาน ผิง (兰坪Lánpínɡ)  ลี่ เจียง 

(丽江Lìjiānɡ)  เหวย ซี (维西Wéixī)  หยง เซิ่ง (永胜Yǒnɡshènɡ)  และ เขต ปกครอง ตน เอง เผา อี๋  (彝族

Yí Zú)  อําเภอ หนิง ลาง  (宁蒗Nínɡlànɡ)  นอกจากนี้ ยังมี บางสวน อาศัยอยู อําเภอ เหยียน หยวน (盐源

Yányuán)  และ เขต ปกครอง ตน เอง ทิเบต อําเภอมู หลี่ (木里Mùlǐ)  ของ มณฑล เสฉวน จาก การ สํารวจ จํานวน 

ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผาผู หมี่ มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 33,600 คน ใช ภาษาผู หมี่ 

จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต สาขา ทิเบต-พมา ชาวผู หมี่ ที่ อําเภอ หนิง ลาง เคย ใช ภาษาเขียน ของ ภาษา ทิเบต 

แต ไม เปนที่ นิยม ปจจุบัน ใช ภาษาจีน

ชาวผ ูหมี ่ใน แตละ ทองถิน่ มชีือ่ เรยีก ตวัเอง ตางกนั ชาวผ ูหมี ่ทีล่ี ่เจยีง  (丽江Lìjiānɡ)  เหวยซ ี (维西

Wéixī)  หลาน ผิง (兰坪Lánpínɡ)  และ หยง เซิ่ง  (永胜Yǒnɡshènɡ)  เรียก ตัวเอง วา “ผู อิง หมี่”  (普英米

Pǔyīnɡmǐ)  สวน ชาวผู หมี่ ที่ หนิง ลาง เรียก ตัวเอง วา “ ผูรื่อ หมี่”  (普日米 Pǔrìmǐ)  หรือ “เผย หมี่”  (裴米

Péimǐ)  ทั้ง สาม คําเปน ภาษาผู หมี่ มีความหมาย วา “คน ขาว” สวน ชาว ฮั่น เรียก ชาวผู หมี่ ตามที่ มี ใน บันทึก ทาง 

ประวัติ ศาสตร ดวย ชื่อวา “ซีฟาน”  (西蕃Xīfān)  หรือ “ปา-จ วี”  ( 巴苴Bājū)  

จาก บนัทกึ ทาง ประวตั ิศาสตร ม ีขอมลู เกีย่วกบั ชาวผ ูหมี ่วา ชาวผ ูหมี ่เดมิ เปน กลุมชน ทีต่ัง้ ถิน่ฐาน อยู บน 

ทีร่าบสงู ทเิบต ดาํรงชวีติ ดวย การ ลาสตัว เรรอน ตาม บรเิวณ เมอืง ตางๆ ของ มณฑล ชงิ หาย (青海Qīnɡhǎi)  กาน ซู

(甘肃Gānsù)  และ เสฉวน (四川Sìchuān)  ตอมา อพยพ จาก บรเิวณ ที ่หนาวเยน็ ลง ไป ตัง้ ถิน่ฐาน อยู บรเิวณ ทีร่าบ 

พื้นดิน ที่ มี อากาศ อบอุน กวา ประมาณ เวลา อยู ใน ยุคกอน คริสตศตวรรษ ที่ 7 จากนั้น ได ตั้ง ถิ่นฐาน ใน บริเวณ ที่ เปน 

เขต มณฑล เสฉวน ใน ปจจุบัน ไดแก เมือง เยว ซี  (越西Yuèxī)   เหมี่ยน หนิง  (冕宁Miǎnnínɡ)  ฮั่น หยวน  (汉

源Hànyuán)   จิ่ว หลง (九龙Jiǔlónɡ)  และ สือเห มียน (石棉Shímián)  ใน บันทึก ราชวงศซง มี การ กลาว ถึง

 ชาวผู หมี่ วา ชน ชาวผู หมี่ มี ความ สัมพันธกับ ชาว ฮั่น และ ชน กลุม นอย อื่นๆ อยาง แนนแฟน มา แต อดีต แลว จนถึง 

สมัย ราชวงศ หยวน ใน ชวง ที่ มองโกล รุกราน เมืองตา หลี่ ชาวผู หมี่ เขารวม เปน กองกําลัง กับ กองทัพ มองโกล 

แลว ทยอย เขามา ตั้ง ถิ่นฐาน อยูที่ ใน บริเวณ มณฑล ยูนนาน ที่ เมือง หนิง ลาง ลี่ เจียง เหวย ซี หลาน ผิง และ หยง เซิ่ง 

ใน สมัย ราชวงศ หยวน ชาวผู หมี่ อยู ใน การ ปกครอง ของ เขตลี่ เจียง ตอมา ใน สมัย ราชวงศ ห มิง ได จัดให ชาวผู หมี่ อยู 

ใน เขต การ ปกครอง ของ จังหวัดลี่ เจียง และ หยง หนิง (永宁Yǒnɡnínɡ)  จนถึง สมัย ชิง ชาวผู หมี่ ตก อยู ใน อํานาจ 

การ ปกครอง ของ หัวหนา เมือง เหยียน หยวน และ หัวหนา เผา ของ ตน

ดาน ศลิป วฒันธรรม ชาวผ ูหมี ่รกั การ รอง ระบาํ ทาํเพลง ใน ทกุๆ เทศกาล จะ ม ีการ รอง เพลงยาว โตตอบ กนั

เนือ้หา ของ เพลง สวนใหญ เปนการ บรรยาย เรือ่งราว ตาํนาน นทิาน ของ ชน เผา และ ยงัม ีเพลง สัน้ ที ่หนุม สาวใช รอง 

บอก รัก เกี้ยว พา ราสี กัน นอกจากนี้ ชาวผู หมี่ ยัง ชอบ รองเพลง ชาวเขา  ซึ่ง เปน วัฒนธรรม เพลง ดนตรี ที่ รับ มาจาก

ชนกลุมนอยเผาผูหมี่     
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ชาว นา ซี ชาว ปาย และ ชาว ฮั่น ชาวผู หมี่ มี ตํานาน และ นิทาน พื้นบาน มากมาย ที่ เลา สืบทอด กัน มา แต บรรพบุรุษ 

การ เตนราํ ลวน สะทอน และ ไดรบั อทิธพิล มาจาก การ ดาํรงชวีติ เชน ระบาํ เกบ็เกีย่ว ระบาํ ลาสตัว ระบาํ ทอผา เปนตน

 การ เตนราํ รืน่เรงิ ม ีจงัหวะ ที ่เราใจ และ ม ีเครือ่งดนตร ีประเภท เครือ่ง เปา เชน ขลุย นํา้เตา ขลุย ผวิ เปน ดนตร ีประกอบ

การ แตงกาย ของ ชาวผู หมี่ ชาย สวมเสื้อผา ปาน ลําตัว สั้น สวม กางเกง ขา ยาว และ กวาง สวม เสื้อคลุม ที่ 

ตดัเยบ็ ดวย ผาทอ จาก ขนแกะ แลว คลมุ ไหล ยาว ถงึ หลงั ดวย ขนแกะ สขีาว แลด ูสงางาม ยิง่นกั พนั เทา ดวย ผา ขนแกะ

คลอง มีด ที่ เอว หญิง ชาวผู หมี่ ใน แตละ ทองที่ แตงกาย แตกตางกัน บาง อยาง เชน ที่ เมือง หยง เซิ่ง และ หนิง ลาง นิยม 

โพกศีรษะ ดวย ผา ผืน ใหญ สวมเสื้อ ผาอก ติดกระดุม กระโปรง จีบ รอบ สีขาว คาด เอว ดวย ผา ยอม หลาก สี นิยม สี

แดง เขียว ฟา และ เหลือง คลุม ไหล และ หลัง ดวย ขนแกะ สวน หญิง ชาวผู หมี่ ที่ เมือง หลาน ผิง และ เหวย ซี นิยม สวม

เสื้อ ผาอก ติดกระดุม ลําตัว สั้น สีเขียว ฟา และ ขาว สวม เสื้อกั๊ก ทับ ดานนอก สวม กางเกง ขา ยาว คาด เอว ดวย ผา ปก 

ลาย ดอกไม ใส เครื่อง ประดับ ตางๆ เชน ตุมหู เงิน กําไล สรอยคอ

อาหารการกนิ ของ ชาวผ ูหมี ่นยิม กนิ ขาวโพด เปน อาหาร หลกั รอง ลงมา ไดแก ขาวเจา ขาวสาล ีขาวโอต 

เปนตน อาหาร เนื้อ ไดแก จําพวก เนื้อ หมู เนื้อวัว นิยม ดื่มเหลา และ ชา 

ที่ พักอาศัย ของ ชาวผู หมี่ สรางดวย ไม เปนหลัก กําแพง บาน ใช ไมทอน เรียงตอกัน ขึ้น ไป ใช ไมแผน

 มุงหลังคา มี เสา กลม สราง เปน โครง สี่ มุม ตรงกลาง มี เสาหลัก ขนาดใหญ ชาวผู หมี่ เรียกวา “เสา เทียมฟา” เชื่อ วา 

เปนที่ สิงสถิต ของ เทพ ตางๆ บาน ของ ชาวผู หมี่ สราง เปน สอง ชั้น ชั้นลาง เปน คอก สัตว ชั้นบน เปนที่ อยูอาศัย 

ใน สวน บริเวณ ที่ อยูอาศัย แบง เปน สวน ทําครัว ไว ตรงกลาง และ ถือวา เปน จุด ศูนยกลาง ที่ สําคัญที่สุด ของ บาน 

กอ ขึ้น เปน เตา สามขา ดานหลัง ตั้ง ศาล บูชา เทพเจา ภายนอกบาน แขวน เขา วัว เขาแกะ ยิ่ง แขวน มากยิ่ง แสดงถึง 

ความ รํ่ารวย และ ศักดิ์ศรี ของ เจาของ บาน

ชาวผ ูหมี ่ที ่เมอืง หนงิ ลาง และ หยง เซงิ อาศยัอยู รวมกนั เปน ครอบครวั ใหญ สวน ชาวผ ูหมี ่ที ่หลาน ผงิ และ 

เหวย ซ ีอยู รวมกนั สอง ถงึ สาม รุน ก ็จะ แยกกนั ไป ตัง้ ครอบครวั ใหม โดย ลกู คน สดุทอง จะ ตอง ยาย ออกไป แตละ ตระกลู 

จะ สืบทอด มรดก โดย สายเลือด สาย ตรง เพศชาย โดย แบง ให ลูก ทุกคน เทาๆ กัน ให ความ เคารพ กับ รุน ที่ สูงกวา ใน 

สาย ตระกลู ลกู ของ ลงุ ไมวา จะ อาย ุมากกวา หรอื นอยกวา ตอง นบั ถอืเปน พีช่าย พีส่าว ม ีชาวผ ูหมี ่ที ่หนงิ ลาง บางสวน

 ยังคง ยึดถือ ธรรมเนียม การ สืบ สายสกุล สาย แม อยู แม เปนใหญ ใน ครอบครัว สืบทอด มรดก ให กับ ลูกสาว ถือวา 

เพศหญิง มี สถานภาพ ทาง สังคม สูงกวา เพศชาย 

การ แตงงาน ยึดถือ การ มี สามีภรรยา เดียว การ เลือก คูครอง พอแม เปน ผู จัดหา ให มี การ แตงงาน กับ

 เครือญาติ คือ พี่สาว นองสาว พอ แตง กับ พี่ชาย นองชาย แม ชาวผู หมี่ แตงงาน ตั้งแต อายุ ยัง นอย หลัง แตงงาน

 ฝาย หญิง ไม ยาย ไป อยูที่ บาน ฝาย ชาย 

ชนกลุมนอยเผาผูหมี่     



中
国
少
数
民
族
丛
书

中
国

234

พิธีศพ ของ ชาวผู หมี่ ที่ เมือง หนิง ลาง กระทํา โดย การ เผา ที่ หลาน ผิง และ หยง เซิ่ง ทํา โดย การ ฝง สวน ที่ 

เหวย ซี มี ทั้ง เผา และ ฝง

ชาวผ ูหมี ่นบัถอื บชูา เทพ มากมาย รวมทัง้ บชูา วญิญาณ บรรพบรุษุ ดวย การ ทาํ พธิกีรรม ตอง เชญิ นกับวช 

ประจํา เผา มา ทําพิธี นอกจากนี้ ยังมี ชาวผู หมี่ บางสวน นับ ถือศาสนา ลามะ และ เตา 

เทศกาล สําคัญ ไดแก เทศกาล ขึ้น ปใหม เทศกาล ชิม อาหาร ใหม บางพื้นที่ รับ อิทธิพล จาก ชาว ฮั่น มี 

เทศกาล เชงเมง เทศกาล ไหว ขนมบะ จาง ใน เทศกาล สาํคญั ตางๆ ม ีกจิกรรม มากมาย เชน แขงมา ยงิเปา ตก กลางคนื

 ชาวผ ูหมี ่จะ แตงตวั งดงาม รวมตวักนั เซน ไหวบชูา เทพ เจาที ่เคารพ นบัถอื แลว เตนราํ รอบ กองไฟ รองเพลง ชาวเขา 

ดื่มเหลา เฉลิมฉลอง อยาง สนุกสนาน รื่นเริง 
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ชาว เผา เชยีง ม ีถิน่ฐาน อยูที ่กลุม ปกครอง ตน เอง เผา เชยีง อาํเภอ เมา เวิน่ (茂汶Màowèn)   เวิน่ ชวน  (汶川

Wènchuān)  หลี่  (理Lǐ)  เฮ ยสุย  (黑水Hēishuǐ)  ซง พาน  (松潘Sōnɡpān)  ใน เขต ปกครอง ตน เอง ทิเบต 

อําเภอ อา ปา  (阿坝 Ābà)  ของ มณฑล เสฉวน ชาว เผา เชียง อาศัย รวมตัวกัน มาก ที่สุด ที่ อําเภอ เมา เหวิน จาก การ 

สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา เชียง มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 306,072 คน 

ใช ภาษา เชียง จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต สาขา ทิเบต-พมา แบง เปน 2 สําเนียง ภาษา คือ กลุม ที่อยู ใน อําเภอ 

เมา เหวิน อําเภอ เฮ ยสุย พูด ภาษา เชียง สําเนียง เหนือ และ กลุม ที่อยู ใน อําเภอ อื่นๆ พูด ภาษา เชียง สําเนียง ใต ไมมี 

ภาษาเขียน ใช อักษร จีน มา แต ดั้ง แต อดีต 

 อารยธรรม ของ ชาว เชยีง นบั ยอน ขึน้ ไป สู อดตี นาน กวา สาม พนัป ทีแ่ลว บรรพบรุษุ ของ ชาว เชยีง ตัง้รกราก

 และ ดํารงชีวิต อยู ใน ยุค ชุนชิว และ จา นกวอ (春秋战国Chūnqiū Zhànɡuó)  ถิ่นฐาน ดั้งเดิม คือ บริเวณ ที่ เปน 

เมืองกาน ซู และ ชิง หาย ใน ปจจุบัน ตอมา อพยพ ยาย ถิ่นฐาน ไป อยู บริเวณ ลุม แมนํ้า ห มิน  (岷江Mín jiānɡ)  

แลว ผสม กลมกลืน ไป กับ ชน พื้น ถิ่น บริเวณ นั้น กอสราง ชุมชน จน เกิด เปน สังคม ของ ชาว เชียง เรื่อย มา จน ปจจุบัน 

ชมุชน ชาว เชยีง ม ีความ สมัพนัธกบั ราชสาํนกั จนี มา ชานาน ตัง้แต สมยั ฮัน่ ม ีการ กอตัง้ ชมุชน ขึน้ ใน บรเิวณ ลุมนํา้ ห มนิ 

เรยีก ชือ่วา  เวิน่ซานจวิน้  (汶山郡Wènshānjùn)  ใน สมยัสยุ และซง กอตัง้ ให เปน เขต พนัธมติร ใน สมยั หยวน และ 

ห มิง จัดการ ปกครอง แบบ การ ถือครอง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ใน สมัย ชิง รวมอํานาจ สู สวนกลาง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน กลับ คืน 

สู รัฐ โดย ขุนนาง มี อํานาจ ใน การ จัดการ ดูแล กรรมสิทธิ์ ที่ดิน จน ปลาย ศตวรรษ ที่ 19 ยุค ที่ ประเทศ จักรวรรดิ นิยม 

อยาง ฝรั่งเศส และ อังกฤษ ออก ลา อาณานิคม และ รุกราน แผนดิน จีน รวมไปถึง บริเวณ ชุมชน ชาว เชียง ดวย ทําให

 ชาว เชียง ไดรับ ความ ยากลําบาก และ แรนแคน อยาง แสน สาหัส

 ดาน เศรษฐกจิ สงัคม กอน การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี ปรมิาณ การ ผลติ พชื เกษตร ของ ชาว เชยีง 

ตํา่ มาก อปุกรณ การ ผลติ ก ็ลาหลงั ใน บางพืน้ที ่ยงัคง หกัราง ถางพง เผา ปา ทาํ ไรนา อยู ระบบ สงัคม ยงัเปน แบบ ระบบ 

ศกัดนิา ชาว เชยีง ถกู กดขี ่รงัแก และ เอารดั เอาเปรยีบ จาก ชนชัน้ ศกัดนิา อยาง รนุแรง ไมวา จะ เปนการ เชา ทีด่นิ ทาํ กนิ

ใน ราคาสูง การ แลก แรงงาน กับ เปน คาเชา ที่ แต ได คา ตอบแทน ตํ่า มาก การ ขายสินคา ใน ราคา ที่สูง การ กูยืม ที่ มี 

ดอกเบีย้ สงูลบิลิว่ ลวน แลวแต สราง ความ เดอืดรอน ให กบั ชาว เชยีง อยาง มาก ใน ชวง การ ปกครอง ของ ยคุ กวอ ห มนิ ตัง่ 

ยังมี นโยบาย การ เก็บ ภาษี จาก ประชาชน มากมาย หลายอยาง ซํ้าราย ยัง ถูก กดขี่ รังแก รีดไถ จาก ขุนนาง ยิ่ง ซํ้าเติม 

ความ แรนแคน ลาํเคญ็ ให กบั ชาว เชยีง อยาง หนกั กลุม ตอตาน รฐับาล ยงั บบีบงัคบั ให ชาว เชยีง ปลกู ฝน ซึง่ ใน ยคุ ปลกู ฝน 

นี ้เอง ได ทาํลาย ระบบ เกษตรกรรม ดัง้เดมิ ของ ชาว เชยีง จน หมดสิน้ ทัง้ ยงั ทาํลาย ชวีติ และ สขุภาพ ของ ชาว เชยีง อยาง 

โหดราย การ เขามา รกุราน ของ ประเทศ จกัรวรรด ินยิม แยงชงิ สิง่ลํา้คา ยาสมนุไพร และ ผล ผลติ สาํคญั ๆ  ของ ชาว เชยีง 

ไป หมดสิ้น ชุมชน ชาว เชียง ตก อยู ใน สภาพ ยากจน แรนแคน ที่สุด 

ชนกลุมนอยเผาเชียง 
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 หลงั การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี รฐับาล ยดึถอื การ ตัง้ ถิน่ฐาน ทีอ่ยู ของ ชาว เชยีง เปน เกณฑ ใน การ 

จดัตัง้ และ แบง เขต ชมุชน ชาว เชยีง โดย ใน ป 1958 ได ดาํเนนิการ กอตัง้ อาํเภอ ปกครอง ตน เอง ชาว เชยีง อาํเภอ เมา เวิน่

 (茂汶羌族自治县Màowèn Qiānɡ Zú zìzhìxiàn)  ขึน้ การ พฒันา ดาน ตางๆ ของ ชมุชน ชาว เชยีง จงึ เริม่ขึน้

 นับแต นี้ การ เกษตร เศรษฐกิจ และ สังคม พัฒนา ไป ในทาง ที่ ดีขึ้น โดยเฉพาะ ใน สังคมชนบท หางไกล ได พัฒนา 

ความ เจริญ และ ทันสมัย มากขึ้น ปริมาณ การ ผลิต ใน แตละ ป เพิ่ม มากขึ้น เรื่อยๆ กิจการ และ งานอาชีพ ดาน ตางๆ 

ก็ เริ่ม พัฒนา กอตัว ขึ้น อยาง รวดเร็ว โรงงาน ตางๆ เกิดขึ้น ใหม มากมาย ใน ชุมชน ชาว เชียง ทั้งที่ เปนของ ชาว เชียง เอง 

และ เปน กิจการ ของ ชาวจีน ไป ดําเนินการ เชน โรงงาน ผลิต กระดาษ แปรรูป ไม ปูน ปุย เปนตน แตเดิม ชาว เชียง 

ใช คบเพลิง ให ความ สวาง ใน ยาม กลางคืน ปจจุบัน มี การ พัฒนา ระบบ ประปา ไฟฟา สองสวาง ไป ทั่ว ทั้ง ชุมชน 

ชาว เชียง มี การ สรางเมือง อุตสาหกรรม ขึ้น ใหม หลาย แหง ใน ชุมชน ชาว เชียง เชน  เฟงอี้  (凤仪Fènɡyì)  เวย โจว 

(威州Wēizhōu)  เสวยีน โขว (漩口Xuánkǒu)  การ จราจร ขนสง ใน สมยักอน ใช แรงคน แรง สตัว แบกหาม ปจจบุนั 

ม ีการ ตดัถนน หลาย สาย เชือ่ม ตอ กบั ถนนสายหลกั เขาสู ชมุชน ชาว เชยีง เชือ่ม สายใย สมัพนัธ ของ ชาว เชยีง ดวย กนัเอง 

และ กบั ชมุชน ภายนอก แมนํา้ ห มนิ ที ่เคย ตดัขาด ชาว เชยีง จาก ชมุชน อืน่ ปจจบุนั ม ีการ สราง สะพาน ขนาดใหญ เชือ่ม 

สายใย ชน ชาว เชียง ถึง สอง แหง นอกจากนี้ ยังมี สะพาน นอย ใหญ อีก 36 แหง การ ศึกษา สาธารณสุข เทคโนโลยี 

พฒันาขึน้ อยาง รวดเรว็ ใน บรเิวณ อาํเภอ ปกครอง ตน เอง ชาว เชยีง กอตัง้ โรงเรยีน มธัยม หลาย สบิ แหง โรงเรยีน ประถม 

นับ รอย แหง ลูกหลาน ชาว เชียง มี โอกาส เรียน หนังสือ ลูกหลาน ชาว เชียง ไมนอย ที่ จบ การ ศึกษา สามารถ นํา ความรู 

มา พัฒนา ชุมชน และ เปนกําลัง สําคัญ ใน การ พัฒนา ประเทศ

 ศลิป วฒันธรรม ของ ชาว เชยีง ม ีสสีนั ที ่เปน เอก สกัษณ เฉพาะตวั นทิาน และ เพลง พืน้บาน ใช ภาษา ไพเราะ 

สละสลวย เพลง พืน้บาน ม ีเพลง เศรา เพลง แซซอง เพลง รกั เพลง ภเูขา เพลง สรุา เพลง เฉลมิฉลอง ตาํนาน พืน้บาน 

ที่ มีชื่อ เชน เรื่อง《开天辟地》Kāitiān pìdì “บุก ฟาผา ปฐพี” เปน เทพนิยาย ที่ เชื่อ วา พระเจา ผา นกู ใน 

ยุค ดึกดําบรรพ เปน ผูบุกเบิก ฟา ดิน สราง โลกมนุษย ขึ้น มา เรื่อง《日夜想红军》Rìyè xiǎnɡ hónɡjūn 

“คะนึง ทหาร แดง ทุกวัน คืน” เรื่อง《羌戈大战》Qiānɡ ɡē dàzhàn “ศึก ขวาน เชียง” ลวน เปน วรรณกรรม 

ที ่ใช เปน หลกัฐาน สาํคญั ใน การ ศกึษา ประวตั ิศาสตร และ วฒันธรรม ของ ชาว เชยีง ได เปน อยาง ด ีระบาํซา ห ลาง  (跳

沙朗Tiào shālǎnɡ)  เปน ระบํา ที่ ไดรับ ความ นิยม มาก ใน หมู ชาว เชียง การ รองเพลง ของ ชาว เชียง มี ดนตรี พื้น

บาน ประกอบ ไดแก ขลุย โหมง เล็ก ระฆัง ป และ กลอง หนัง แกะ ศิลปะ ดาน สถาปตยกรรม ของ ชาว เชียง ก็ ถือเปน 

มรดก ลํ้า คา ทาง วัฒนธรรม อัน ไดแก ตึกราม บานชอง ที่ สรางดวย ไม สะพาน บอนํ้า และ ถนน โบราณ 

ชนกลุมนอยเผาเชียง 
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 งาน หตัถกรรม ที ่มชีือ่ ไดแก การ เยบ็ ปก ถกั รอย การทอ พรม อารยธรรม การ ปกผา ของ ชาว เชยีง เริม่ม ีขึน้ มา 

ตั้งแต สมัย ห มิง และ ชิง มี ลวดลาย สวยงาม มากมาย สวนใหญ เปน ภาพ ที่ ได มาจาก ธรรมชาติ นอกจากนี้ เนื้อหา 

ใน ลาย ผา จะ เนน สัญลักษณ หรือ มี เนื้อหา เกี่ยวกับ การ อวยพร ให สม ความ มุงมาด ปรารถนา

 เสื้อผา ของ ชาย หญิง ชาว เชียง ตัดเย็บ จาก ผา ปาน และ ผา ฝาย ที่ทอ ขึ้น เอง เสื้อผา ที่ เปน เอกลักษณ ของ 

ชาว เชยีง คอื ชดุ เสือ้ ผาอก คลมุ เขา ที ่ปก ลาย ดอก เหมย คาด เขม็ขดั ที ่เอว คลอง ดวย มดี และ กระเปา หนงั ดานบน สวม 

เสือ้กัก๊ หนงั แกะ ไว ดานนอก โพกศรีษะ ดวย ผา สวมรองเทา ทีส่าน ดวย ฟาง หรอื รองเทา ผา ปก ลาย สวม เครือ่ง ประดบั

 ตาม รางกาย เชน ตางหู กําไล สรอยคอ 

 ชาว เชยีง กนิ ขาว เปน อาหาร หลกั นอกจากนี ้ยงัม ีจาํพวก ขาวโอต และ มนัฝรัง่ ชาว เชยีง รู วธิกีาร ทาํ เหลา 

และ กลั่น เหลา ดื่ม เอง ชอบ สูบบุหรี่ ที่ ทําจาก ดอกบัว อาหาร ที่ ชอบ และ กิน เปนประจํา คือ โจก ขาวโพด กิน กับ เนื้อ 

และ ผัก 

  บานเรอืน ของ ชาว เชยีง เปน ทรง สีเ่หลีย่ม สราง เปน สามชัน้ หลงัคา สรางดวย หนิ และ ปนู ทาํเปน ทรง เรยีบ

ชั้นลาง เปน คอก สัตว ชั้นสอง เปน หองนอน หองครัว และ แทนบูชา เทพเจา ชั้นบน เปน ที่เก็บ ขาวของ อาหารแหง 

และ ขาวเปลือก 

  ใน สมัยโบราณ ชาว เชียง ยึดถือ การ แตงงาน แบบ มี สามีภรรยา เดียว และ อยู กัน เปน ครอบครัว เดี่ยว 

สาม ีเปน ผูมอีาํนาจ สทิธิข์าด ใน ครอบครวั การ แตงงาน ม ีทัง้ การ คลมุ ถงุ ชน ไป จนถงึ การ ซือ้ขาย การ เลอืก คูแตงงาน 

ยดึถอื เรือ่ง ความ ทดัเทยีม ของ ระดบัชัน้ ทาง สงัคม ของ คูบาวสาว อยาง เครงครดั ม ีการ แตงงาน ใน กลุม เครอืญาต ิเชน 

พี่สาว นองสาว พอ แตงงาน กับ พี่ชาย นองชาย แม หลัง แตงงาน แลว หาก สามี เสียชีวิต ภรรยา มาย ตอง แตงงาน กับ

 พีช่าย หรอื นองชาย สาม ีในขณะ เดยีวกนั ถา ภรรยา เสยีชวีติ สาม ีมาย ตอง แตงงาน กบั พีส่าว หรอื นองสาว ของ ภรรยา 

หลัง แตงงาน ฝาย หญิง ยังคง อยูที่ บาน แม เปนเวลา 1 ป จากนั้น จึง ยาย เขา บาน สามี ปจจุบัน ใน ชนบท หางไกล ยังคง 

ยดึถอื ธรรมเนยีม การ แตงงาน แบบนี ้อยู หลงั ยคุ ปลดปลอย ขนบ ธรรมเนยีม การ แตงงาน แบบ โบราณ คอยๆ ยกเลกิ ไป 

   พธิศีพ ของ ชาว เชยีง กระทาํ โดย การ เผา การ ฝง และ การ ลอยนํา้ แต การ เผา เปน พธิศีพ ที ่ชาว เชยีง สวนใหญ 

ยึดถือ ปฏิบัติ มา แต โบราณ

 ดาน ศาสนา ความ เชือ่ ชาว เชยีง สวนใหญ นบัถอื ผ ีและ เทพเจา เชือ่ วา สรรพสิง่ ม ีเทพ สงิสถติ อยู บน ยอด 

ของ หลงัคา บาน จะ ตัง้ หนิ สขีาว ไว เปน สญัลกัษณ ของ เทพเจา นอกจากนี ้ชมุชน ชาว เชยีง ที ่ม ีพืน้ที ่ตดิกบั ชมุชน ทเิบต 

นับ ถือศาสนา ลามะ ตามอยาง ชาว ทิเบต 

ชนกลุมนอยเผาเชียง 
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ชาวซา ลาร ม ีถิน่ฐาน อยู บรเิวณ ชายแดน ของ ทีร่าบสงู ทเิบต สวนใหญ อาศยัอยู บรเิวณ กลุม ปกครอง ตน เอง 

เผาซา ลาร อาํเภอ สวนิฮ วา (循化Xúnhuà)  และ เขต อาํเภอ ปกครอง ตน เอง ใกลเคยีง คอื เขต ปกครอง ตน เอง เผาหยุ  

(回族Huí Zú)  หมูบานกาน ตาน  (甘郸Gāndān)  อาํเภอฮ วา หลง  (化隆Huàlónɡ)  และ กลุม ปกครอง ตน เอง

 เผา ปาว อาน (保安族Bǎo’ān Zú)  เผาซา ลาร อาํเภอ สอืซาน (石山Shíshān)  อาํเภอ เซีย่เหอ  (夏河Xiàhé)  

อาํเภอ อ ีหนงิ (伊宁Yīnínɡ)  เขต ปกครอง ตน เอง อยุกรู ซนิ เจยีง (新疆维吾尔自治区 Wéiwú’ěr Xīnjiānɡ 

Wéiwú’ěr zìzhìqū)  เมืองอู รุม ชี  (乌鲁木齐市Wūlǔmùqí)  ของ มณฑลกาน ซู  (甘肃Gānsù)  ก็ มี

 ชาว เผาซา ลาร กระจาย ตั้ง ถิ่นฐาน อยู จํานวน หนึ่ง จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 

ชน กลุม นอย เผาซา ลาร ม ีจาํนวน ประชากร ทัง้สิน้ 104,503 คน พดู ภาษาซา ลาร จดั อยู ใน ตระกลู ภาษา อลัไต สาขา 

ภาษา เท อรกิค (Turkic)  แขนง ภาษา Hsiung-Nu;Hun ไมมี ภาษาเขียน สวนใหญ ใช ภาษาจีน และ ภาษา ทิเบต

“ซา ลาร” เปน ชื่อ ที่ ชน กลุม นี้ เรียก ตัวเอง ชาวจีน ใช อักษร จีน เรียกชื่อ ชน กลุม นี้ วา “ เชอ ลา”  (撤拉

Chèlā)  นัก ประวัติ ศาสตร จีน เชื่อ วา ชาวซา ลาร ชน กลุม นี้ สืบเชื้อสาย มาจาก ชน เผา โบราณ ชื่อ  ซาลูร  (撒鲁

尔 Sālǔ’ěr)  ซึ่ง เปน กลุมชน ที่ อาศัยอยู ใน บริเวณ ชุมชน ที่ ชื่อ Turkic Ugus ใน สมัยโบราณ ตาม ตํานาน กลาว วา 

ชน ชาว ซาลรู คอื หลาน ของ อกูสุ ขาน (乌古斯汗Wūɡǔsīhàn)  เปน พี ่ของธา เฮย ขาน (塔黑汗Tǎhēihàn)  คาํ วา

 ซาลูร มีความหมาย วา “ผู ที่ เดินทาง ประจัญ กระบี่ แกวง โล ไป ทั่วทิศ” แตเดิม ชน กลุม นี้ ตั้ง ถิ่นฐาน อยู ใน เขต ปกครอง 

ของ ราชสํานัก ถัง ตอมา ยาย เขาสู ภาค กลาง ใน สมัย หยวน อพยพ ผาน ดินแดนซา มาร ฮาน (撒马尔罕Sāmǎ’ěr 

hǎn)  เขาสู ดินแดน ประเทศ จีน ปจจุบัน และ ตั้งรกราก อยู ใกลๆ กับ เมือง ซีหนิง  (西宁Xīnínɡ) 

ตาํนาน ของ เผาซา ลาร เลา วา บรรพบรุษุ ของ ชน เผา ชือ่ กา เลอ ห มัง่  (尕勒莽 Gǎlèmǎnɡ)  ผดิ ใจ กนั กบั 

กษัตริย จึง ตอน อูฐ ฝูง หนึ่ง เดิน แบก ดิน นํ้า และ คัมภีรกู หลานจิง《古兰经》 Gǔlánjīnɡ “คัมภีร อัลกุร อาน” 

แยกตวั ออกไป จาก ดนิแดนซา มาร ฮาน เดนิทาง ไป ทาง ตะวนัออก เพือ่ หา ทีอ่ยู ใหม เดนิทาง วกไปวนมา จน มาถงึ เมอืง 

สวินฮ วา เห็นวา เปน ทําเล ที่ ดี ใน การ ตั้ง ถิ่นฐาน มี ทุงหญา เขียวขจี มี สายนํ้า หลอเลี้ยง มี ปาไม อุดมสมบูรณ จึง ตั้ง 

หลักแหลง ณ ที่ แหงนี้ ตอมา รับ อิทธิพล จาก ชาว ทิเบต ชาวหุย และ ชาว ฮั่น กอ กําเนิด อารยธรรม ที่ เปน เอกลักษณ 

เฉพาะตน นับตั้งแต นั้น มา จนถึง ปจจุบัน ชาวซา ลาร มี ประวัติ ศาสตร กวา 700 ป มาแลว

ปลาย สมัย หยวน ราชสํานัก หยวน ได แตงตั้ง หัวหนา เผาซา ลาร ให เปน หัวหนา เผา ปกครอง เมือง

ตา หลูฮวา ชื่อ  (达鲁花赤Dálǔhuāchì)  ตน สมัย ห มิง แตงตั้ง หัวหนา เผา ให เปน ออง ปกครอง เมือง ถึง สมัย ชิง

 มี การ รวมอํานาจ สู สวนกลาง ชน เผาซา ลาร จึง ถูก รวบรวม เขามา อยู ภายใต อํานาจ ราชสํานัก สวนกลาง ยุค นี้ 

ชาวซา ลาร ถูก กดขี่ รังแก จาก ขุนนาง ราชสํานัก อยาง มาก ชาวซา ลาร พยายาม ที่จะ ตอตาน อํานาจ ราชสํานัก 

หลาย ตอ หลายครั้ง แต ดวย เหตุ ที่ มี กําลัง นอยกวา จึง ถูก อํานาจ ราชสํานัก ชิง กดขี่ ขมเหง และ จํากัด เสรีภาพ 

เปน เหตุ ใหการ สราง ชุมชน การ ขยาย เผาพันธุ ของ ชาว เผาซา ลาร เปนไป อยาง เชื่องชา 
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 ใน ตน สมัย ห มิง มี การ ปกครอง แบบ ที่ เรียกวา “รอย ครัวเรือน”  (百户Bǎihù)  กับ “พัน ครัวเรือน”  

(副千户 Fùqiān hù)  หัวหนา เผา ที่ ไดรับ แตงตั้ง จาก ราชสํานัก ห มิง กดขี่ และ เอารัด เอาเปรียบ ชาว เผาซา ลาร 

อยาง หนัก เกิด เปนระบบ สังคม แบบ ชนชั้น ขึ้น การ ถือครอง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ทํา กิน แบง เปน สอง แบบ คือ ยึด ถือตาม 

เครอืญาต ิสาย ในที ่ประกอบดวย กลุม เครอืญาต ิทีเ่กดิ จาก พีน่อง เพศชาย เรยีกวา อา เกอ หนาย  (阿格乃 Āɡénǎi)  

และ เครือญาติ สาย นอก ที่ มี ความ สัมพันธกัน โดย การ แตงงาน หรือ เครือญาติ ฝาย หญิง เรียกวา  ขงมู ซาน  (孔木散

Kǒnɡmùsàn)  สิทธิ ใน การ ถือครอง ที่ดิน ทํา กิน คือ ญาติ สาย ใน มี สิทธิ ถือครอง ที่ดิน ทํา กิน เปนของ ตน เอง ญาติ สาย 

นอก มี สิทธิ ใน การ ฝงศพ รวมกับ สุสาน ของ ญาติ สาย ใน แต ที่ดิน ทํา กิน เปน แบบ ใช ที่ดิน รวมกัน ใน กลุม ญาติ สาย นอก 

ดวย กันเอง การ ทําการ เกษตร เปน แบบ รวมมือ รวมแรง ทํา ใน พื้น ที่สวนรวม แลว แบง ผล ผลิต กัน การ ซื้อขาย หรือ 

สบืทอด ทีด่นิ ทาํ กนิ จะ ให ความ สาํคญักบั กลุม ญาต ิสาย ใน กอน และ ญาต ิสาย นอก ตามลาํดบั จนถงึ รชัสมยั จกัรพรรด ิ

ยงเจิ้ง และ เฉียน หลง แหง ราชวงศ ชิง ใน ชวง ป 1723 ถึง ป 1795 สังคม ชาวซา ลาร ได พัฒนาขึ้น ไป มาก ใน ป 1781 

ชาวซา ลาร มี ประชากร กวา 6 พัน ครัวเรือน มี จํานวน ประชากร ประมาณ 3 หมื่น คน มูลเหตุ ที่ ชุมชน ชาวซา ลาร 

ขยายตัว มากขึ้น นี้ เอง จึง มี การ จัดการ ปกครอง ออก เปน 12 กง1  (十二工shí èr ɡōnɡ)  ตอมา รวบ เปน 8 กง

 (八工bā ɡōnɡ)  ใน ยุค นั้น ชุมชน ชาวซา ลาร พัฒนาขึ้น มาก มี การ กอสราง ระบบ ชลประทาน คลองสงนํ้า ไป ถึง 

ทั่ว ทั้ง 8 ตําบล สงผลให ปริมาณ การ ผลิต เพิ่มขึ้น มาก แต ในขณะ เดียวกัน ระบบ สังคม ที่ แบง เปน 8 ตําบล 

โดยที่ ภายใต ตําบล มี สวน การ ปกครอง ยอย เปน หมูบาน นี้ แตละ สวนยอย มี หัวหนา การ ปกครอง ซึ่ง หัวหนา การ 

ปกครอง นี้ เอง เปน ปจจัย สําคัญ ที่ กอ ให เกิด การ กดขี่ และ เอารัด เอาเปรียบ ราษฎร เกิด ระบบ สังคม แบบ ชนชั้น ขึ้น 

นอกจากนี้ ผูนําทาง ศาสนาอิสลาม ซึ่ง เปน ศาสนา ประจํา เผา ชาวซา ลาร ก็ มี อํานาจ ใน การ ควบคุม ครอบครอง และ 

เปน เจาของ พืน้ที ่สวนใหญ ของ ชมุชน ทัง้ ยงัม ีการ สบืทอด ตอให กบั เครอืญาต ิรุนหลงั อกีดวย ชาวบาน ทัว่ไป ไมม ีสทิธ ิ

ครอบครอง ทีด่นิ ตอง เชา ทีด่นิ ทาํ กนิ เกดิ ความ ยากลาํบาก กนั ถวนทัว่ กอน ป 1949 ระบบ สงัคม ของ ชาวซา ลาร เขาสู 

สงัคม แบบ ศกัดนิา โดย สมบรูณ ประชา ชนชัน้ ธรรมดา ยากจน ขนแคน ถกู รงัแก และ เอารดั เอาเปรยีบ อยาง แสน สาหสั

 หลัง ยุค ปลดปลอย การ ปฏิวัติ วัฒนธรรม ได ลมลาง ระบบ สังคม แบบ ศักดินา หมดสิ้น รัฐบาล ดําเนิน

การ คนื ทีด่นิ ทาํ กนิ สู ประชาชน และ สนบัสนนุ ให ชน กลุม นอย ม ีสทิธ ิใน การ ปกครอง ตน เอง ชาวซา ลาร ม ีทีด่นิ ทาํ กนิ

 เปนของ ตน เอง การ พัฒนา ผล ผลิต ดีขึ้น สภาพ ชีวิต ดีขึ้น ดาน การ ศึกษา สาธารณสุข การ เกษตร แผน ปจจุบัน 

ก็ พัฒนา ตาม มา เปนลําดับ

 ดาน ศลิป วฒันธรรม ชาวซา ลาร ม ีเอกลกัษณ โดดเดน เฉพาะตวั ที ่สาํคญั คอื การ เลา และ การ รอง การ เลา 

ม ีหลายประเภท และ ม ีเนือ้หา ที ่หลากหลาย ม ีการ ใช ภาษา ที ่สละสลวย งดงาม เชน นทิาน เทพนยิาย ตาํนาน ภาษติ 

คาํ พงัเพย และ เรือ่งขบขนั สวน การ รอง ม ีเพลง พืน้เมอืง หลายประเภท ที ่สาํคญั ไดแก เพลง ประเภท “ เพลงซา ลาร”  

1 “กง” หมายถึง การ แบง เขต การ ปกครอง เปน ตําบล เล็กๆ และ ภายใต “กง” ยังมี การ ปกครอง ระดับ หมูบาน ขึ้น ตรง ตอ “กง”  
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(撒拉曲Chèlā qǔ)  “เพลง เฉลิมฉลอง”  (宴席曲Yànxí qǔ)  และ เพลง ประเภท “เพลง บุปผา”  (花儿

Huā’ér)  เพลงซา ลาร เปน เพลง พืน้เมอืง ที ่ม ีทวงทาํนอง ไพเราะ จบัใจ ขบัรอง โดย ใช ภาษาซา ลาร เนือ้เพลง แตง เปน 

กลอน ที่ มี ฉันทลักษณ เฉพาะตัว เพลง ที่ ไดรับ ความ นิยม รอง เชน เพลง ชื่อ《巴西古溜溜》Bāxī ɡǔliūliū 

“เพลง เกา ปา ซี” เพลง ชื่อ《撤拉尔赛西布尕》Chèlā’ěr sài Xībùɡǎ “ซา ลาร ชิงชัย ซี ปูกา” เพลง 

เฉลิมฉลอง เปน เพลง ที่ สืบทอด กัน มา นาน ใช รอง ใน งาน แตงงาน เพลง บุปผา เปน เพลง ชาวเขา ที่ รอง เปน ภาษาจีน 

ฉนัทลกัษณ ของ เนือ้เพลง ม ีลกัษณะ เปน เปน กลอน สี ่นอกจากนี ้เนือ่งจาก ไดรบั อทิธ ิพลการ ขบัรอง มาจาก ชาว ทเิบต 

วิธีการ ขับ รองเพลง ของ ชาวซา ลาร จึง มี การ ขับรอง แบบ “เสียง สั่น” ซึ่ง เปน วิธีการ ขับรอง ที่ เปน เอกลักษณ เฉพาะ

ตัว ของ ชาว ทิเบต มนต เสนห ของ บทเพลง พื้นเมืองซา ลาร ผสม ผสาน กับ วิธีการ ขับรอง ที่ มี เอกลักษณ ของ ชาว ทิเบต 

สะกด ผูฟง ให หลงใหล อยู ใน ภวังค แหง กลิ่นอาย ชน เผา ได อยาง นา อัศจรรย 

 การ เตนราํ ของ ชาวซา ลาร ผกูพนั กบั ธรรมชาต ิและ การ ดาํรงชวีติ ระบาํ ที ่นยิม คอื “ระบาํ อฐู”ระบาํ ชนดิ นี ้

ปกต ิจะ แสดง ใน พธิ ีแตงงาน ทาทาง การ เรงิ ระบาํ และ ลลีา จงัหวะ เรยีบงาย แต แสดงออก ถงึ ความ รืน่เรงิ และ ความ สขุ 

ได อยาง งดงาม นาชม เครือ่งดนตร ีของ ชาวซา ลาร ม ีเพยีง ชนดิเดยีว คอื “พณิ ปาก”  (口弦kǒuxián)  เปน เครือ่งดนตร ี

ที่ ทําจาก ทองเหลือง หรือ เงิน รูปราง คลาย กับกีบ มา เปน เครื่องดนตรี ประจํา ชน เผา ที่ ชาวซา ลาร รัก หวงแหน และ 

ภาคภูมิใจ

 งาน หัตถกรรม พื้นบาน ของ ชาวซา ลาร ที่ ไดรับ ความ นิยม และ มี ชื่อเสียง ไป ทั่ว คือ การ ปกผา การ ตัด 

กระดาษ เปนงาน ที ่หญงิ ชาวซา ลาร ไดรบั การ ฝกฝน และ ปลกูฝง ตอกนั มา รุน แลว รุน เลา สวน ชาย ชาวซา ลาร ชาํนาญ 

การ กอสราง และ งาน ฝมอื ที ่เกีย่วกบั การ ประดบัประดา วดั และ สถานที ่เคารพ ทาง ศาสนา ภายหลงั ไดรบั อทิธพิล จาก 

ศิลปะ ฮั่น งาน ฝมือ ชาง ชาวซา ลาร จึง เปนการ ผสม ผสาน ศิลปะซา ลาร กับ ศิลปะ ฮั่น ได อยาง กลมกลืน

 ดาน ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี ชาวซา ลาร ยึดถือ ธรรมเนียม การ แตงงาน แบบ มี สามีภรรยา เดียว

ไม แตง งานกับ คนใน สาย ตระกูล เดียวกัน ทั้ง ญาติ ใน สาย ตระกูล  (阿格乃Āɡénǎi)  หรือ ญาติ นอก สาย ตระกูล  

(孔木散Kǒnɡmùsàn)  การ แตงงาน และ การ เลอืก คูครอง เปน อาํนาจ ของ พอแม ลกูชาย หญงิ ไมม ีสทิธิ ์เลอืก คูครอง 

ดวย ตัวเอง พิธี แตงงาน มี อิหมาม  (阿訇Āhōnɡ)  เปน ผู ประกอบพิธี ใน วัน แตงงาน มี การ จัด พิธีน ที่ บาน ฝาย หญิง 

เรียกวา “พิธี เบียด ประตู” เปน พิธีการ ที่ ฝาย เจาสาว ตอง เขา บาน ตัวเอง ให ได ในขณะที่ กลุม ญาติ กีดกัน ขวางกั้น 

ประตู ทาง เขา ในขณะที่ บาน เจาบาว ตอง ปดประตู หนาตาง ให มิดชิด ฝาย หญิง เมื่อ เขา บาน ตน เอง ไมได ก็ จะ แสดง

ละคร อูฐ (骆驼戏Luòtuo xì)  และ การ รองไห ขอแตงงาน (哭嫁kūjià)  ฝาย หญิง รองเพลง รําพึงรําพัน 

ออกจาก บาน ตวัเอง มุงไป ที ่บาน เจาบาว เมือ่ ถงึ บาน เจาบาว ตอง เอา เขม็ และ ดาย ให บาน เจาบาว ด ูเพือ่ แสดงวา เปน 

สาว ที่ ไดรับ การ อบรม เรื่อง งานบาน งาน เรือน มา เปน อยาง ดี ฝาย เจาบาว จึง จะ รับ เขา บาน
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 ชาวซา ลาร นบัถอื ศาสนาอสิลาม การ ประกอบ พธิฝีงศพ กระทาํ โดย การ ฝง ชาวซา ลาร แตละ สาย ตระกลู 

มี สุสาน รวม ของ ตระกูล เมื่อ มี ผู เสียชีวิต จะ นํามา ประกอบพิธี ฝงใน สุสาน รวม นี้ 

  การ แตงกาย ของ ชาวซา ลาร ชาย สวมหมวก ทรงกลม ไมม ีปก สขีาว หรอื ดาํ สวมเสือ้ ผาอก แขน ยาว สวม 

เสื้อกั๊ก ทับ ดานนอก คาด เอว ดวย ผา สีแดง สวม กางเกง ทรงกระบอก ขา ยาว ผูสูงอายุ สวม ชุด เสื้อคลุม ยาว ทั้ง ลําตัว 

ภาษาซา ลาร เรียกวา “ตง” ใน การ ประกอบ พิธีกรรม จะ โพกศีรษะ ดวย ผา ขาว เรียกวา “ตัซ ตาร” หญิง ชาวซา ลาร 

สวมเสือ้ ผาอก ลาย ดอก สฉีดูฉาด และ สวม เสือ้กัก๊ สดีาํ ทบั ดานนอก นยิม สวม ตุมห ูที ่ม ีลกัษณะ ยาว ระยา และ เครือ่ง 

ประดับ อื่นๆ จําพวก กําไล แหวน สรอย ไขมุก และ ดวย ขอกําหนด ทาง ศาสนา หญิง ชาวซา ลาร จะ ตอง โพกศีรษะ 

ดวย ผาคลุมผม คลุม ยาว ไป ดานหลัง แต ชาวซา ลาร ที่ อาศัยอยู ใน ดินแดน ทิเบต นับ ถือศาสนา ลามะ แตงกาย อยาง 

ชาว ทิเบต 

  ดาน อาหารการกิน อาหาร หลัก ของ ชาวซา ลาร คือ ขาวสาลี นอกจากนี้ ยังมี ขาวโอต มันฝรั่ง และ ผัก 

ตางๆ อาหาร เนื้อ มี เนื้อวัว แกะ ไก เปนหลัก ชาวซา ลาร ไม บริโภค เนื้อ ลา ลอ มา และ ไม บริโภค เลือด สัตว และ สัตว 

ที่ ตาย ตาม ธรรมชาติ ทุกชนิด เนื้อ สัตว ที่ ชาวซา ลาร กิน จะ ตอง ฆา โดย ชาว ซา ลาร เทานั้น ใน เทศกาล สําคัญ หรือ

 มี แขก มา เยือน จะ มี อาหาร พิเศษ คือ แปง ทอด หมี่ ทอด ยํา เนื้อ แกะ ซาลาเปา หวาน พรอมทั้ง มี ชา นม นํ้านม ขาว 

เปน เครื่องดื่ม

 ชาวซา ลาร กอตัง้ บานเรอืน อยู ใกล ชดิ กนั บาน ชาวซา ลาร กอ สรางดวย ไม และ ปนู เปน ทรง ตกึ หลงัคา เรยีบ

กําแพง บาน ทั้ง สี่ กอ ดวยอิฐ และ ปูน ฝาผนัง ภายใน บาน ประดับ ภาพ ที่ เขียน ดวย อักษร ภาษา อาหรับ แสดงถึง ความ 

สูงสง และ ศักดิ์สิทธิ์ บน หลังคา บาน ทั้ง สี่ มุม ตั้ง หิน สีขาว ไว ตาม ความ เชื่อ ทาง ศาสนา 

 ชาวซา ลาร ม ีนสิยั โอบออมอาร ีและ เปนมติร เมือ่ พบหนา กนั จะ ทกัทาย กนั ดวย การ “ซา ลาม” ซึง่ หมายถงึ

 การ อวยพร ซึง่ กัน และ กัน การ ไป เปน แขก ที่ บาน ของ ชาวซา ลาร เมื่อ เจาของ บาน รนิ นํ้าชา ให แขก ผูมาเยือน ตอง ถือ 

ถวย ชา ไว ใน มอื เวลา กนิ ห มาน โถว ตองบ ิออก เปน ชิน้ๆ หาม กดั กนิ ทัง้ ลกู เพราะ ชาวซา ลาร เชือ่ วา เหมอืนกบั ลกัษณะ 

การ กิน เนื้อ ของ หมาปา และ เสือ ชาวซา ลาร ให ความ เคารพ “ลุง”  (พี่ชาย พอ)  มาก เปนพิเศษ โดย มี ภาษิต ของ

 ชาวซา ลาร วา “เหล็กหลอม มาจาก เตา คน หลอม มาจาก ลุง” 

 ใน การ ประกอบ พธิกีรรม ทาง ศาสนา หาม คน เดนิผาน ดานหนา และ หาม ซกัผา หรอื ลาง สิง่ของ รมิ บอนํา้ 

และ สระนํ้า เมื่อ อยู ตอหนา ผูอื่น หาม ไอ และ หาม สั่งนํ้ามูก
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 ดาน ศาสนา ความ เชือ่ ชาวซา ลาร นบัถอื ศาสนาอสิลาม กอน สมยั ชงิ ชาวซา ลาร นบัถอื ศาสนาอสิลาม ที ่

ยงั ไมม ีการ แบงแยก นกิาย คอื นกิายส ุห นี ่หลงั สมยั ชงิ จนถงึ กอน การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี ศาสนาอสิลาม 

เริ่มมี การ แบง เปน หลาย นิกาย แต เนื้อแท ของ ศาสนา ไมมี ขอ แตกตางกัน มาก นัก มี เพียง คํา สอน พิธีกรรม และ วิธี

ปฏิบัติ เทานั้น ที่ มี ความ แตกตางกัน บาง เล็กนอย เหตุ แหง ความ แตกตาง นี้ เอง  เจา ศักดินา ใน ยุค สังคม ศักดินา ได ใช 

เปน เหตุ ใน การ ยุยง สราง ความ แตกแยก ใน กลุม ผู นับถือ ศาสนาอิสลาม สราง ความ เดือดรอน เสียหาย และ ภัยพิบัติ 

ขึ้น อยาง รุนแรง หลัง ยุค ปลดปลอย เปนตนมา ชาวซา ลาร จึง มี อิสระ ใน การ เลือก นับ ถือศาสนา และ อยู อยาง ผาสุก 

มา จน ปจจุบัน 

 เทศกาล สําคัญ ของ ชาวซา ลาร ลวน เกี่ยวของ กับ ศาสนา เชน เทศกาล ถือ ศีลอด และ เทศกาลกุร ปง 

เทศกาล บูชา ศาสดา และ เทศกาล บูชา แมพระ ปา ติ มา ใน เทศกาล สําคัญ ตางๆ ชาวซา ลาร จะ จัด เตรียม ขาวสาลี 

แปง ทอด ซาลาเปา เปน อาหาร ใน เทศกาล แลว เชิญ อิหมาม มา ประกอบ พิธีกรรม สวดมนต ที่ บาน ของ ตน 
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ชน เผา เซอ มี ถิ่นฐาน อยู ทาง ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ของ จีน บริเวณ มณฑล ฝูเจี้ยน (福建 Fújiàn)  

เจอเจียง  (浙江 Zhèjiānɡ)  เจียงซี  (江西Jiānɡxī)  กวางตง  (广东Guǎnɡdōnɡ) และ อานฮุย (安徽

 Ānhuī)  สวนใหญ กวา 90% อาศัย รวมตัวกัน อยู บริเวณ ที่ เปน ภูเขา ของ มณฑล ฝูเจี้ยน และ เจอเจียง นับเปน

 ชน กลุม นอย ของ จนี ทีอ่าศยั กระจดั กระจาย มาก ทีส่ดุ กลุม หนึง่ ชาว เซอ เรยีก ตวัเอง วา “ซาน ฮา”  (山哈 Shānhā)  

หมายถึง ผู ที่ อาศัยอยู บน ภูเขา แต ใน บันทึก ประวัติ ศาสตร ของ จีน ไมมี กลาว ถึง ชน กลุม นี้ พงศาวดาร ใน สมัย ถัง 

มี บันทึก ไว วา ชน ที่อาศัย อยูที่ บริเวณ รอยตอ ของ ฝูเจี้ยน กวางตง และ เจียงซี มี ชน กลุม นอย อาศัยอยู หลาย เผา 

รวมทัง้ กลุม เซอ ดวย ชือ่ ที ่เรยีก ใน บนัทกึ ม ีหลาย ชือ่ คอื ห มาน (蛮Mán)  ห มาน เหลยีว (蛮僚Mán Liáo)  ตง ห มาน 

(峒蛮Dònɡ Mán)  หรือตง เหลียว  (峒僚 Dònɡ Liáo)  พงศาวดาร ใน ปลาย ราชวงศซง ใต เริ่มมี บันทึก 

เกี่ยวกับ ชาว เซอ โดย เรียกชื่อ ชน กลุม นี้ วา “ชาว เซอ”  (畲民 Shēmín)  และ “เฉวียน ห มิน”  (拳民Quánmín)  

หลัง ปฏิวัติ วัฒนธรรม ชน กลุม นี้ เปลี่ยน ชื่อ เปน เผา เซอ  (畲族Shē Zú)  จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5

ของ จนี ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา เซอ ม ีจาํนวน ประชากร ทัง้สิน้ 709,592 คน พดู ภาษา เซอ จดั อยู ใน ตระกลู ภาษา

จนี-ทเิบต สาขา ภาษา เหมยีว-เหยา (แมว - เยา)  99%ของ คาํ ใน ภาษา เซอ ใกลเคยีง กบั ภาษาจนี สาํเนยีง แคะ  (客家

Kèjiā)  แต ดาน ระบบ เสียง มี ความ แตกตางกัน อยู มี คํา ศัพท บาง คําเปน คนละ คํา แยก ตางหาก จาก ภาษา จีนแคะ 

ชาว เซอ ไมมี ภาษา อักษร ใช อักษร จีน

เกีย่วกบั ประวตั ิความ เปนมา ของ ชาว เซอ ม ีอยู หลาย ทฤษฎ ีแต ที ่เชือ่ กนั วา ใกลเคยีง ความ เปนจรงิ มาก ทีส่ดุ 

คอื เชือ่ วา ชาว เซอ เปน ชน ที ่สบืเชือ้สาย มาจาก ชน กลุม เดยีวกนั กบั ชน เผา เหยา  (瑶族 Yáo Zú )  ชือ่ “อู ห ลงิ ห มาน”

 (武陵蛮 Wǔlínɡ Mán)  หรอื เรยีก อกี ชือ่วา “อู ซ ีห มาน”  (五溪蛮 Wǔxī Mán)  ซึง่ ม ีชวีติ อยู ใน ยคุ ฮัน่  (汉Hàn) 

และ จิ้น  (晋Jìn)  ใน บริเวณ ที่ เปน เมือง ฉางซา  (长沙 Chánɡshā)  ใน ปจจุบัน นับ ตั้งแตตน สมัยสุย (隋Suí)  

และ ถัง (唐Tánɡ)  เปนตนมา ชาว เซอ ตั้ง ถิ่นฐาน อยู ตาม หุบเขา ใน บริเวณ มณฑล ฝูเจี้ยน กวางตง และ เจียงซี

จนถึง สมัยซง อพยพ ไป อยู บริเวณ ตอนกลาง และ เหนือ ของ มณฑล ฝูเจี้ยน ราว สมัย ห มิง และ ชิง เริ่ม ปรากฏ มี ชาว เซอ 

ตัง้ ถิน่ฐาน เปน หลกัแหลง แนนอน บรเิวณ ตะวนัออก ของ มณฑล ฝเูจีย้น ตอนใต ของ มณฑล เจอเจยีง สวน ชาว เซอ ที ่ใน

อดตี ตัง้ ถิน่ฐาน อยู บรเิวณ หบุเขา เฟง หวง (凤凰山 Fènɡhuánɡ shān เขา พญา หงส)  ของ มณฑล กวางตง และจาง โจว

ได อพยพ ไป ตัง้ ถิน่ฐาน อยูที ่อาํเภอ ห นงิฮ วา (宁化 Nínɡhuà)  จงัหวดัทงิ โจว  (汀州 Tīnɡzhōu)  มณฑล ฝเูจีย้น

จากนั้น ราว สมัยซง และ หยวน จนถึง กลาง สมัย ห มิง ได อพยพ ไป ตั้ง ถิ่นฐาน อยู บริเวณ ตะวันออก เฉียง เหนือ 

ของ มณฑล เจยีงซ ีชาว เซอ ที ่มณฑล อานฮยุ (安徽Ānhuī)  เปนกลุม ที ่อพยพ มาจาก อาํเภอ หลาน ซ ี (兰溪Lánxī)  

ถง หลู  (桐庐Tónɡlú)  ฉุน อาน  (淳安 Chún’ān)  ของ มณฑล เจอเจียง เมื่อ รอย กวา ป ที่แลว อยางไร ก็ตาม 

ชาว เซอ ที่อาศัย กระจัด กระจาย กัน อยู ในที่ ตางๆ ลวน ถือวา ถิ่นกําเนิด ดั้งเดิม และ บรรพบุรุษ ดั้งเดิม ของ ตน อยูที่ 

ชนกลุมนอยเผาเซอ 
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หุบเขา เฟง หวง เมือง เฉา โจว มณฑล กวางตุง โดย มี ตํานาน ชาว เซอ ที่ เลา สืบ ตอกัน มาสู รุนลูก รุนหลาน วา บรรพบุรุษ 

รุน แรกของ ชาว เซอ ฝง อยูที ่เขา เฟง หวง นี ้เอง สงัเกตได จาก การ แตงกาย ของ หญงิ ชาว เซอ ที ่โพกศรีษะ เปน รปู พญา หงส

ก็ เพื่อ เปนที่ ระลึกถึง ดินแดน บานเกิด ของ ชน เผา ตน นั่นเอง 

ตาํนาน ชาว เซอ ที ่นยิม เลา สบื ตอกนั มา ก ็คอื เรือ่งราว ที ่เกีย่วกบั ตาํนาน  โทเทม็ (图腾tú ténɡ)  อนัเปน 

สิง่ เคารพบชูา ประจาํ ชน เผา วตัถ ุเคารพ ประจาํ ชน เผา เซอ คอื นํา้เตา ตาํนาน เลา วา ชายหนุม บรรพบรุษุ ของ ชาว เซอ 

ได ชวยเหลอื ฮองเต ปราบ การ รกุราน จาก ภายนอก จงึ ไดรบั พระราชทาน องค หญงิ สาม ให เปน ภรรยา หลงั แตงงาน ตัง้ 

บานเรอืน อยู ใน หบุเขา ปาลกึ ม ีลกูชาย สาม หญงิ หนึง่ คน โต แซ ผาน  (盘Pán)  คน ทีส่อง แซ หลาน  (蓝Lán)  คน ที ่

สามแซ เหลย  (雷Léi)  ลูกสาว แตงงาน กับ คน แซ จง  (钟Zhōnɡ)  ขยาย เผาพันธุ เรื่อย มา เปน ชาว เซอ ใน ปจจุบัน

เหตนุี ้ชาว เซอ ใน ปจจบุนั จงึ ม ีแซ หลกัๆ สามแซ คอื ผาน  (盘Pán)  หลาน  (蓝Lán)  และ เหลย  (雷Léi)  ตาํนาน นี ้

ไม เพียง ไดรับ ความ นิยม เลา สืบทอด ตอๆ กัน มา แต ยัง ไดรับ การ จดบันทึก ไว ใน คัมภีร ประจํา เผา รวมถึง ภาพวาด 

ประจาํ เผา อกีดวย เรยีก ภาพ นี ้วา “ภาพ บรรพบรุษุ” ชาว เซอ ม ีเทศกาล บชูา บรรพบรุษุ เปน เทศกาล สาํคญั ประจาํ เผา

ใน วันเทศกาล ทุก ครัวเรือน จะ มี ไมเทา หัว มังกร เปน รูป เคารพ ซึ่ง ถือเปน โทเท็ม ประจํา เผา อีก อยาง หนึ่ง 

ใน สมยัสยุ ชาว เซอ ที ่อาศยัอยู บรเิวณ หบุเขา ใน มณฑล ฝเูจีย้น กวางตง และ เจยีงซ ีม ีชวีติ แบบ สงัคมบพุ กาล

ประกอบ อาชีพ เกษตรกรรม และ ลาสัตว ทามกลาง ภูมิประเทศ หางไกล และ ยากลําบาก จนถึง สมัย ราชวงศ ถัง 

ราชสํานัก ได ดําเนิน นโยบาย การ ทําการ เกษตร แบบ รวมหมู ใน ชุมชน ชาว เซอ ที่ เมือง ฝูเจี้ยน จาง โจว และทิง โจว ใน 

สมัย นั้น ชีวิต ความ เปนอยู ของ ชาว เซอ ที่ อาศัยอยู ใน หุบเขา หางไกล เริ่มดีขึ้น ชาว ฮั่น กับ เซอ มี มิตรภาพ และ ความ 

สัมพันธ ที่ ดี ตอกัน เรื่อย มา แต การ ปกครอง ของ ราชสํานัก ถัง ใน ชุมชน ชาว เซอ นี้ กลับ เปน ปจจัย สําคัญ ที่ กอ ให เกิด 

ระบบ สังคม ศักดินา ขึ้น ทําให ชนชั้น ศักดินา เริ่ม กดขี่ รังแก และ เอารัด เอาเปรียบ ชน ชาว เซอ ทั้ง ยัง ดําเนิน นโยบาย 

กีดกัน ชน กลุม นอย ถือวา ชาว เซอ เปน กลุมชน บานปา เมือง เถื่อน ปฏิบัติ ตอ ชาว เซอ เยี่ยง ทาส

ชวง ระยะเวลา อัน ยาวนาน ของ สังคม ศักดินา ชาว เซอ ถูก กดขี่ รังแก จน ตอง อพยพ ยายถิ่น อยู เนืองๆ 

ในขณะ เดียวกัน ชาว เซอ ก็ รวมตัวกัน กับ ชาว ฮั่น ที่ ถูก กดขี่ รวมมือกัน ตอตาน ชนชั้น ศักดินา หลาย ตอ หลายครั้ง 

ใน สมัย ถัง ชาว เซอ และ ชาว ฮั่น เชน  เหลย วาน ซิ่ง (雷万兴Léi Wànxìnɡ)  เหมียว จื้อเฉิง (苗自成Miáo 

Zìchénɡ)  หลาน เฟง เกา  (蓝奉高Lán Fènɡgāo)  รวมมอืกนั ดาํเนนิการ ตอตาน ชนชัน้ ศกัดนิา กวา ครึง่ ศตวรรษ 

นับตั้งแต ป 1516 เรื่อย มา จนถึง ยุค ใกล ปจจุบัน ยังมี ผูนํา ชาว เซอ และ ชาว ฮั่น เดินหนา ตอตาน ระบบ ศักดินา และ 

ระบบ กษัตริย มา โดย ตลอด 
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ดาน ระบบ เศรษฐกิจ และ สังคม กอน ยุค ปลดปลอย ชาว เซอ เผชิญ ชีวิต กับ สังคม ศักดินา มาตลอด 

แต ดวย ความ โหดราย ทารุน ของ การ กดขี่ ขมเหง จาก ชนชั้น ศักดินา ทําให สังคม ชาว เซอ พัฒนา ดาน วัฒนธรรม ไป 

อยาง ชา ๆ และ ไมสู จะ ราบรื่น นัก 

  บรรพบรุษุ ชาว เซอ ม ีชวีติ อยู ดวย การ ทาํการ เกษตร เปน อาชพี หลกั รอง ลงมา คอื การ ลาสตัว ใน ศตวรรษ 

ที ่7 บรรพบรุษุ ชาว เซอ เริม่ บกุเบกิ หบุเขา หางไกล ใน บรเิวณ รอยตอ ของ สาม มณฑล คอื มณฑล ฝเูจีย้น กวางตง และ 

เจียงซี ขณะนั้น ชาว เซอ ทําการ เกษตร แบบ หักราง ถางพง เผา ปา ทํา ไรนา และ ดวย ภูมิประเทศ ของ ที่ อยูอาศัย เปน 

หบุเขา ลกึ หางไกล แหลงนํา้ วธิกีาร ทาํนา ก ็ลาหลงั ผล ผลติ ที ่ได จงึ ม ีปรมิาณ ตํา่ มาก แต ดวย ภมูปิระเทศ ที ่เปน หบุเขา 

ลกึ นี ้สตัวปา ยงัม ีความ อดุมสมบรูณ มาก ชาว เซอ จงึ ดาํรงชวีติ ดวย การ ทาํการ เกษตร ควบคู ไป กบั การ ลา สตัวปา ดวย

   ใน สมยั ห มงิ และ ชงิ เปนชวง ที ่ชาว เซอ ระลอก ใหญ อพยพ ไป ตัง้ ถิน่ฐาน ที ่ภาค ตะวนัตก ของ มณฑล ฝเูจีย้น 

และ บรเิวณ ภาคใต ของ มณฑล เจอเจยีง ขณะ ที ่ไป ถงึ บรเิวณ ดงักลาว ม ีชาว ฮัน่ อาศยัอยู กอน แลว บรเิวณ ที ่อดุมสมบรูณ 

ถกู ชาว ฮัน่ จบัจอง เปน เจาของ แลว ชาว เซอ ที ่อพยพ เขามา ภายหลงั จงึ ตอง หกัราง ถางพง ทีด่นิ ทาํ กนิ ใหม ในที ่ทีอ่ยู หาง 

ไกลออกไป หรอืไมก ็เปนที ่หบุเขา สงู หรอื บาง กลุม ก ็เชา ทีด่นิ ชาว ฮัน่ หรอื รบัจาง ใช แรงงาน ให กบั ชาว ฮัน่ ระยะเวลา นาน

 หลาย ชั่วอายุคน ชาว เซอ ได สราง คุณ ประโยชน ใหญหลวง ใน ฐานะ ผูบุกเบิก พื้นที่ ฝง ตะวันออก เฉียง ใต ของ จีน 

หลัง ยุค ปลดปลอย รัฐบาล มี นโยบาย สนับสนุน ให ชน กลุม นอย มี สิทธิ ใน การ ปกครอง ตน เอง และ 

สนบัสนนุ ให ชาว เซอ ได ม ีโอกาส รบัราชการ ม ีสวนรวม ใน การ ปกครอง และ พฒันา ประเทศ นอกจากนี ้ใน ชมุชน ที ่ม ี

ชาว เซอ อาศยั รวมกนั มาก รฐั ได จดัให ชาว เซอ ม ีสทิธ ิใน ทีด่นิ ทาํ กนิ ชาว เซอ เริม่ เพาะปลกู ชา พชื อาหาร ใน ทีด่นิ ของ 

ตน เอง ระบบ การ เกษตร ของ ชาว เซอ เขาสู การ เกษตร เพื่อ การ คา การ เกษตร ของ ชาว เซอ ขยาย ขอบเขต มากขึ้น 

เปลีย่น ภเูขา แหงแลง หางไกล เปน หบุเขา ที ่อดุมสมบรูณ ชาว เซอ เรยีนรู วธิกีาร ทาํการ เกษตร แผน ปจจบุนั ปรมิาณ 

การ ผลิต เพิ่มขึ้น การ ลงทุน จาก ภายนอก ถาโถม เขาสู ชุมชน ชาว เซอ โดยเฉพาะ ใน เมือง ห นิงเตอ (宁德 Nínɡdé)  

และ ผูเถียน  (蒲田Pútián)  ของ มณฑล เจอเจียง ทําให สภาพ ชีวิต ชาว เซอ พัฒนา รุดหนา ขึ้น อยาง มาก

ดาน ศลิป วฒันธรรม ชวง ชวีติ ที ่ผาน การ อพยพ ยายถิน่ การ ตรากตราํ บกุเบกิ หกัราง ถางพง สราง ชมุชน 

และ ชวีติ ใหม กอ เกดิ วฒันธรรม ที ่ม ีเอกลกัษณ โดดเดน และ งดงาม วรรณกรรม ของ ชาว เซอ หลากหลาย มาก อยาง เชน

บทเพลง ชาวเขา ภาษา เซอ ถอืเปน วรรณกรรม มขุปาฐะ พืน้บาน ที ่ชาว เซอ สราง สม และ ถายทอด มา หลาย ชวงอาย ุคน

เสียง เพลง เซอ จะ ดัง กองกังวาน ทั่ว หุบเขา ใน งาน เทศกาล รื่นเริง และ การ เฉลิมฉลอง การ เยี่ยม เยือน ญาติสนิท 

มติรสหาย ชาว เซอ จะ พดูจา โตตอบ ถาม สาร ทกุข สกุดบิ กนั ดวย บทเพลง เซอ นี ้บทเพลง เซอ ที ่ถายทอด และ สบื สาน

กัน มา ปจจุบัน มี อยู  กวา พัน เพลง เพลง ที่ ไดรับ ความ นิยม เชน เพลง ชื่อ《高皇歌》Gāohuánɡ ɡē 

“เพลง กษัตริย ผู สูงสง” เพลง ชื่อ《龙皇歌》 Lónɡhuánɡ ɡē “เพลง จาว มังกร” เปน เพลง ที่ มี ฉันทลักษณ 

ชนกลุมนอยเผาเซอ 



中
国
少
数
民
族
丛
书

中
国

249

แบบ เจด็ คาํ ม ีความ ยาว กวา สาม ถงึ สี ่รอย คาํ กลอน บทเพลง เหลานี ้เปน ตาํนาน เทพนยิาย บอกเลา เรือ่งราว เกีย่วกบั 

บรรพบรุษุ ของ ชาว เซอ แฝง ไว ดวย คต ิความ เชือ่ ของ ชาว เซอ ที ่ม ีตอ โทเทม็ ประจาํ เผา  นอกจากนี ้ชาว เซอยงั ชาํนาญ 

การ วาดภาพ เลา เรื่องราว ชาว เซอ จะ วาดภาพ เลา เรื่องราว ยาว ตอกัน หลาย สิบ หลาย รอย ตอน นับเปน สมบัติ 

อัน ลํ้า คา ของ ชน เผา และ ของ ประเทศ จีน

  หญิง ชาว เซอ มี นิสัย เรียบงาย บริสุทธิ์ ทั้ง ยังมี ความ ขยัน อดทน งาน หัตถกรรม ฝมือ ปกผา ของ หญิง

 ชาว เซอ ละเอียด มี ลวดลาย และ สีสัน งดงาม ไร ที่ ติ แบบอยาง ลวดลาย ที่ หลากหลาย แสดงใหเห็น วา ไดรับ การ

 กลั่นกรอง มาจาก ประสบการณ จาก รุน สู รุน มี การ พัฒนา จน สามารถ คัดเลือก สิ่ง ที่ ดีที่สุด ผาทอ มือ และ ผา ปก

 ในอดีต ชาว เซอ เก็บ ไว สวมใส เอง หรือ มอบให บุคคล อันเปน ที่รัก แต ปจจุบัน เขาสู ระบบ เศรษฐกิจ ชาว เซอ ทํางาน 

ฝมือ นี้ เพื่อ ขาย นอกจากนี้ สาว ชาว เซอ ชอบ สวม เครื่อง ประดับ ตางๆ หลัง ยุค ปลดปลอย รัฐบาล ใหการ สนับสนุน 

งาน ฝมือ ดาน นี้ จน กลาย เปน สินคา ที่ระลึก และ สง ออกขาย ทั่ว ทั้ง ใน และ นอกประเทศ

ชาย ชาว เซอ รกั การ แขงขนั กฬีา กฬีา พืน้บาน ที ่นยิม เชน แขง ขีม่า ทะเล แขง วิง่ ไมไผ แขง กอง ฟน เปนตน 

นอกจากนี ้ยงัม ีการ ราํ มวย กงัฟ ูซึง่ นบัเปน กฬีา จาก ภมูปิญญา ชาว เซอ ที ่สัง่สม สบืทอด มา หลาย ชวงอาย ุคน กอน ยคุ 

ปลดปลอย ชาว เซอ ฝก กังฟู เพื่อ ตอสู และ ปองกันตัว จาก การ กดขี่ รังแก ของ ชนชั้น ศักดินา หลัง ยุค ปลดปลอย ชาว 

เซอ ฝก กังฟู เพื่อ การ ออกกําลังกาย เสริมสราง สุขภาพ ให แข็งแกรง

 ดาน ขนบ ธรรมเนยีม ประเพณ ีดวย ชวีติ ที ่ระเหเรรอน อพยพ ยาย ถิน่ฐาน บอยครัง้ ชาว เซอ ตัง้กระทอม 

ตาม ภู ตัด ตน ออ ทําประตู ปู พื้นบาน ดวย ไม สาน ไผ สราง ฝา เกี่ยว หญาคา มุง บาน รวมกัน เปน ชุมชน บาน ชาว เซอ

 ในอดตี สรางดวย วสัด ุที ่หาได ตาม ธรรมชาต ิปจจบุนั สรางบาน ตกึ ชัน้เดยีว มงุหลงัคา กระเบือ้ง ภายใน บาน ม ีเตาไฟ 

ซึ่ง เปน สิ่ง ที่ ขาดไมได ใน บาน ของ ชาว เซอ เนื่องจาก ชาว เซอ อาศัยอยู ใน หุบเขา สูง อากาศ หนาวเย็น มาก จึง ตอง 

อาศยั ความ อบอุน จาก ไฟ ฟน และ ดวย เหต ุที ่อาศยัอยู ใน พืน้ที ่หบุเขา แหลงนํา้ ม ีนอย แต ทุงหญา กวางใหญ ชาว เซอ 

จึง ไม นิยม เพาะ ปลูกขาว อาหาร หลัก ของ ชาว เซอ เปนพวก แตง และ มัน สวน ขาว นั้น ชาว เซอ ถือเปน อาหาร พิเศษ 

เก็บ ไว ตอนรับแขก ผูมาเยือน หรือ รับประทาน ใน เทศกาล สําคัญ นอกจากนี้ ยังมี อาหารเสริม จําพวก เตาหู กุงฝอย 

เปนตน ชาว เซอ ชอบ ดื่มเหลา ที่ หมัก จาก ขาว และ ขาวสาลี 

การ แตงกาย ชุด ประจํา เผา ของ ชาว เซอ สวย สด งดงาม ชาว เซ อนิยม สวม ชุด สีฟา หรือ นํ้าเงิน ตัดเย็บ 

ดวย ผา ปาน ที่ทอ ขึ้น เอง ปจจุบัน การ แตงกาย ของ ชาย ชาว เซอ ไม แตกตางจาก ชาว ฮั่น มาก นัก เพียงแต ตัดเย็บ ดวย 

ผา ปาน ทีท่อ เอง เทานัน้ สวน การ แตงกาย ของ หญงิ ชาว เซอ ยงัคง ดาํรง เอกลกัษณ ของ ชน เผา ไว คอื ปก ลาย ที ่ปกเสือ้ 

แขน เสื้อ และ ดานขวา ของ ลําตัว เสื้อ สวม กางเกง ขา สั้น พัน ขา สูง ถึง เขา สาว ชาว เซอ ใช ดาย สีแดง ถัก พัน กับ ผม เปน 

เปย ยาว แลว เกลา เปน ทรง สูง บน ศีรษะ สวน หญิง ที่ แตงงาน แลวจะ สวม เครื่อง ประดับ ศีรษะ รูป หงส ทําจาก ไมไผ 
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หุม ดวย ผา สแีดง เครือ่ง ประดบั ศรีษะ นี ้ยงั ใช ดาย ตาง ส ีพนั รอบ สลบักบั ผา สแีดง เพือ่ บอก ชวงอาย ุของ ผู สวมได ดวย 

คือ ผูสูงอายุ ใช สีดํา วัยกลางคน ใช สีนํ้าเงิน สวน เด็ก สาวใช สีแดง ลวน บน ยอด ของ เครื่อง ประดับ ศีรษะ นี้ ยังมี แผน 

เงิน กลมประดับ บน ยอด อีก ชั้นหนึ่ง การ ประดับ ศีรษะ แบบนี้ ก็ เพื่อ เปน สัญลักษณ ที่ หมายถึง องค หญิง สาม ตาม 

ตาํนาน ของ ชาว เซอ นัน่เอง นอกจากนี ้ยงัม ีเครือ่ง ประดบั อืน่ๆ อกี มากมาย เชน ปน เงนิ สรอย เงนิ กาํไล เงนิ เปนตน 

ประเพณ ีการ แตงงาน ของ ชาว เซอ ยดึถอื การ แตงงาน แบบ สามภีรรยา เดยีว การ แตงงาน เรยีบงาย และ 

ยดึถอื การ ไม แตงงาน กบั คนใน สาย ตระกลู เดยีวกนั เนือ่งจาก ชาว เซอ ม ีแซ อยู สี ่แซ อนั ถอืเปน บคุคล ตาง สาย ตระกลู กนั

สามารถ แตงงาน กัน ได แต ใน ยุค ที่เกิด การ กีดกัน และ เหยียดหยาม ชน กลุม นอย มี การ หาม การ แตงงาน ขาม เผา 

จึง ไมมี การ แตงงาน กัน ระหวาง ชาว เซอ และ ชาว ฮั่น ซึ่ง ถือเปน กฎ ที่ เครงครัด มาก ใน สมัย นั้น หลัง การ ปลดปลอย 

ชน กลุม นอย มี สิทธิ และ สถานภาพ เทาเทียม กัน ชาว เซอ และ ชาว ฮั่น จึง เริ่มมี การ แตงงาน ขาม เผาพันธุ กัน ใน สมัย

กอน หนุมสาว ชาว เซอ มี อิสระ ใน การ เลือก คูครอง หนุมสาว จะ มา รวมตัวกัน ใน งาน เทศกาล สําคัญ แลว รองเพลง 

เกี้ยว พา ราสี โตตอบ กัน จนได รูจัก สื่อ สัมพันธกัน จน ถึงขั้น แตงงาน 

พิธีศพ ของ ชาว เซอ กระทํา โดย การ ฝง และ มี การ ขุด เอา กระดูก มา ทําพิธี อีกครั้ง

เทศกาล หลักสําคัญ ของ ชาว เซอ คือ เทศกาล พญา หงส จัด ขึ้น ทุกๆ เดือน เมษายน ของ ทุกป เทศกาล

 เริม่ตน ฤด ูใบไม รวง จดั ใน เดอืน กรกฎาคม นอกจากนี ้ยงัม ีเทศกาล ไหว พระจนัทร เทศกาล ตรษุจนี ตามอยาง ชาว ฮัน่ 

เปนตน เทศกาล ที่ สําคัญที่สุด คือ ทุกๆ วันที่ 15 ของ เดือน กุมภาพันธ กรกฎาคม และ เดือน สิงหาคม เปน เทศกาล 

ไหว บรรพบุรุษ ของ ชาว เซอ

ชาว เซอ นับถือโท เทม โท เทม ของ ชาว เซอ แตเดิม คือ ฉี หลิน (麒麟qílín) และ พญา หงส  (凤凰

fènɡhuánɡ) ตอมา ม ีการ นบัถอื นํา้เตา และ สนุขั นอกจากนี ้ชาว เซอ ยงั ให ความ เคารพ และ บชูา วญิญาณ บรรพบรุษุ 

เปน อยาง มาก 

 

ชนกลุมนอยเผาเซอ 
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ชน กลุม นอย เผา สุย สวนใหญ ม ีถิน่ฐาน อยูที ่เขต ปกครอง ตน เอง เผา สุย มณฑล กุยโจว และ กระจาย อยู ตาม 

อาํเภอ ตางๆ ของ มณฑล กุยโจว เชน  ลีโ่ป  (荔波 Lìbō)   ตูซาน (独山 Dúshān)  ต ูห ยวนิ  (都匀 Dūyún)  หรง เจยีง

(榕江 Rónɡjiānɡ)  ฉง เจียง  (从江 Cónɡjiānɡ)  และ มี สวนนอย ที่ กระจัด กระจาย อยู ใน ตําบล ตางๆ ของ 

มณฑล กวาง ซี เชน หรง อาน (融安 Rónɡ’ān)  หนาน ตาน (南丹 Nándān)  หวน เจียง (环江 Huánjiānɡ)   

เหอฉือ (河池 Héchí)  เปนตน จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา สุย 

มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 406,902 คน 

ชาว สุย พูด ภาษา สุย จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต สาขา ภาษา จวง-ตง แขนง ภาษาตง- สุย มี ภาษา 

อักษร เปนของ ตน เอง (ภาพ ตอไป)  แต ปจจุบัน ใช อักษร จีน 

จาก เอกสาร บันทึก ใน สมัยโบราณ รวมไปถึง ตํานาน บอกเลา ตลอดจน เอกลักษณ ทาง วัฒนธรรม ของ 

ชาว สุย สามารถ วิเคราะห และ สืบ ประวัติ ชาว สุย ได วา ชาว สุย สืบเชื้อสาย และ แตกแขนง มาจาก ชน รอย เผา โบราณ 

ที ่ชือ่ “ปาย เยว”  (百越 Bǎiyuè)  ซึง่ ม ีอารยธรรม มา ตัง้แต สมยัฉนิ ฮัน่ ใน สมยั ถงั และซง มชีือ่ เรยีก เปน ชือ่ เดยีวกนั กบั 

ชน เผา ที่ พูด ภาษา กลุม จวงตง  (壮侗 Zhuànɡ Dònɡ)  วา “เหลียว”  (僚Liáo)  จนถึง สมัย ห มิง และ ชิง จึง

 แยก ตัวเอง ออกมา และ เรียก ตัวเอง วา “ สุย”  (水shuǐ) 

รูป 92

ชนกลุมนอยเผาสุย 
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อารยธรรม ของ ชาว สุย เริ่ม ถือกําเนิด ตั้งแต สมัย เปยซง โดย ตั้ง ถิ่นฐาน เปน หลักแหลง อยู บริเวณ รอยตอ 

ของ ตน แมนํ้า หลง  (龙江 Lónɡ jiānɡ)  และ ตน แมนํ้า หลิ่ว  ( 柳江 Liǔ jiānɡ)  โดย มีชื่อ เรียก ใน สมัย นั้น 

วา “เขต ฝูสุย”  (抚水州 Fǔshuǐ zhōu)  ปจจุบัน บริเวณ ดังกลาว คือ เขต อําเภอ ปกครอง ตน เอง เผา สุย และ รอย

ตอ ของ เมือง ลี่โป (荔波 Lìbō)  กับ แมนํ้า หวน (环江 Huán jiānɡ)  ใน ยุค นี้ การ เกษตร ของ ชาว สุย พัฒนา มาก

ชาว สุย พืน้ทีร่าบ รูจกั การ ทาํนา ปลกูขาว แลว ม ีระบบ การ รกัษา ความ ปลอดภยั และ ตัง้ ปอมปราการ หมูบาน กอ เปน 

รัว้ ไมไผ สงัคม ของ ชน ชาว สุย เริม่ม ีการ แบง ชนชัน้ เปน ชนชัน้สงู กบั ชนชัน้ สามญั ขึน้ อยาง ชดัเจน มตีระกลูเห มงิ  (蒙

Ménɡ)  เปน หัวหนา เผา สามารถ กอตั้ง กองกําลัง ที่ มี ความ เขมแข็ง และ ตอกร กับ ราชสํานักซง อยู เปนประจํา 

กระทัง่ สมยั หยวน จนถงึ ป ที ่20 ของ ราชสาํนกั หยวน ใน ป 1283 ม ีการ จดัการ ปกครอง เกีย่วกบั ชน กลุม 

นอย ใน เมอืง กุยโจว ของ มณฑล เสฉวน แลว ตัง้ ให หวัหนา เผา แตละ เผา เปน ผูจดัการ ดแูล เรือ่ง ทีด่นิ ทาํ กนิใน เผา ของ ตน

ตอมา ขนุนาง ที ่ดแูล เมอืง บรเิวณ ฝง แมนํา้ หลิว่ กาํหนด ให แตละ ชน เผา ตอง สง บรรณาการ จาํพวก ทราย แดง แรธาตุ

สยง-หวง  (雄黄xiónɡhuánɡ)  มา และ ผา สกัหลาด ให กบั ราชสาํนกั ถงึ สมยั ห มงิ ม ีการ สถาปนา เขต การ ปกครอง 

ที่ เปน เมือง ใน สมัย หยวน ให เปน จังหวัด ถึง สมัย ชิง มี การ กอตั้ง เขต ซานเจี่ยว  (三脚州Sānjiǎo zhōu)  จน ป 

1914 เปลี่ยน เขต ซานเจี่ยว เปน อําเภอ ซานเหอ  (三合县Sānhé xiàn)  และ เปลี่ยน ชื่อ เปน อําเภอ ซานตู  (三

都县Sāndū xiàn)  ใน เวลา ตอมา 

ใน สมัยซง ชุมชน ชาว สุย ที่ บริเวณ เมือง ลี่โป ได กอตั้ง เปน ชุมชน ลี่โป ขึ้น จากนั้น มา กอตั้ง เปน เขต ลี่โป 

จัดการ ปกครอง ชุมชน แบบ การ มี หัวหนา เผา ใน สมัย ห มิง มี การ จัด ระบบ การ ถือครอง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน และ ลมลาง 

ชนชั้น ศักดินา ของ ชน เผา สุย ที่ ครอบครอง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน สาม ตระกูล คือ เห มิง  (蒙Ménɡ )   เหลย  (雷Léi)  

และ ผี  (皮Pí)  ตอมา ใน สมัย ชิง กอตั้ง ตําบล ลี่โป ชน ชาว สุย จึง ขึ้น ตรง ตอ การ ปกครอง ของ ราชสํานัก ชิง ตอมา 

ชาว ฮั่น อพยพ เขามา ตั้ง ถิ่นฐาน ใน ชุมชน ชาว สุย เปน จํานวน มาก การ ติดตอ สัมพันธกัน ของ ทั้งสอง ชน เผา จึง ลึกซึ้ง 

และ แนนแฟน ยิ่งขึ้น ระบบ การ เกษตร การ ชลประทาน และ งาน หัตถกรรม ทอผา ใน ครัวเรือน พัฒนาขึ้น อยาง

 เห็นไดชัด มี ตลาด สําหรับ การ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินคา ระบบ ศักดินา เริ่ม เปลี่ยนไป ประชาชน มี สิทธิ ใน การ

 ถือครอง ที่ดิน เปนของ ตน เอง ได จนถึง กลาง สมัย ชิง ชาว สุย สามารถ ครอบครอง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน เปนของ ตน เอง

 อยาง เห็นไดชัด บางราย มี ที่ดิน ใน กรรมสิทธิ์ หลาย พัน ไร เลย ทีเดียว

นบัแต ศตวรรษ ที ่19 เปนตนมา ประเทศ จกัรวรรด ินยิม เขา รกุราน ประเทศ จนี รวมถงึ ชมุชน ชาว สุยดวย 

ชาว สุย เริม่ หนัมา ปลกู ฝน ใน แตละ ป ฝน ที ่ได จาก ชมุชน ชาว สุย ใน บรเิวณ ลุมนํา้ หลิว่ ม ีจาํนวนนบั หมืน่ ตาํลงึ สงออก 

สู ภายนอก ในขณะที่ ระบบ เกษตรกรรม ดั้งเดิม ถูก ทําลาย ลง งาน หัตถกรรม พื้นบาน “ผา ชาว สุย” เริ่ม ถูก แทนที่

 ดวย ผา จาก ชาติ ตะวันตก แมกระทั่ง ชาว สุ ย เอง ก็ หันมา ทอผา แบบ ตะวันตก  หลัง ปฏิวัติ การ ปกครอง

ชนกลุมนอยเผาสุย 
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 การ พฒันา ของ ชนกลุม นอย เปนไป อยาง ชาๆ เริม่ม ีการ กอตัง้ โรงงาน ต ีเหลก็ โรงงาน ถลงุ แร หลายชนดิ แต ก ็กลบั ถกู 

ทาํลาย และ ชะงกั ลง จน ใน สมยั กวอ ห มนิ ตัง่ ชนชัน้ ศกัดนิา เปน ผู ถอืครอง ทีด่นิ ชนชัน้ ศกัดนิา จดัการ เกบ็ คาเชา ทีด่นิ 

ทํา กิน และ ขูดรีด ประชาชน ครึ่ง ตอ ครึ่ง ของ ปริมาณ ผล ผลิต ที่ ได ชาว สุย ตก อยู ใน สภาพ แรนแคน อยาง แสน สาหัส

หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน รัฐบาล จีน ปฏิวัติ เปลี่ยนแปลง ระบบ สังคม ใน ชุมชน ชาว สุย 

โดย ใน ป 1957 ได กอตั้ง อําเภอ ปกครอง ตน เอง ชาว สุย ที่ อําเภอ ซานตู  (三都水族自治县Sāndū shuǐ Zú 

zìzhìxiàn)  จากนัน้ มา สงัคม และ ชมุชน ชาว สุย พฒันา ไป อยาง รวดเรว็ ทีด่นิ ทาํ กนิ การ เพาะปลกู ขยาย อาณาเขต 

กวางขวาง ขึ้น ปริมาณ การ ผลิต โดยเฉพาะ พืช อาหาร เพิ่ม มากขึ้น โรงงาน อุตสาหกรรม หลายประเภท เชน โรงงาน 

เหมืองแร โรงงาน ผลิต เครื่องใช ไฟฟา โร งาน ผลิต ขาวของ เครื่องใช ตลอดจน การ ผลิต กระแสไฟฟา เริ่ม เขามา 

ลงทนุ และ กอ ตัง้ขึน้ ใน ชมุชน ชาว สุย ระบบ การ จราจร จาก เดมิ ที ่เคย ถกู ปด และ ตดัขาด จาก ชมุชน ภายนอก รฐับาล

 เริ่ม ใหการ สนับสนุน การ กอ สรางถนน เชื่อม ตอ เขาไป แมนํ้า ที่ เคย กั้น ขวาง ชาว สุย รัฐบาล สราง สะพาน เชื่อม ตอ 

ความ สมัพนัธ และ การ ขนสง ถนนหนทาง ที ่เชือ่ม ถงึกนั นี ้ไม เพยีงแต เชือ่ม สมัพนัธ ชาว สุย กบั ชมุชน อืน่ๆ แต ที ่สาํคญั 

เปนการ เชื่อม ตอ ชาว สุย ดวย กันเอง ที่ แตเดิม อพยพ แยกยายไป ตั้ง ถิ่นฐาน กระจัด กระจาย กัน อยู ตาม พื้นที่ ตางๆ 

ให สามารถ รวมเปน นํา้หนึง่ อนั เดยีวกนั ได การ พฒันา ดาน การ ศกึษา และ สาธารณสขุ ก ็เริม่ เขาถงึ และ พฒันา อยาง 

รวดเร็ว ปจจุบัน ชาว สุย มี คุณภาพ ชีวิต ที่ ดี และ สุขสบาย ยิ่งขึ้น

ดาน ศิลปะ วัฒนธรรม ชาว สุย มี ศิลป วัฒนธรรม หลากหลาย เปน เอกลักษณ และ เปน สวนหนึ่ง ของ 

มรดก ทาง วัฒนธรรม ที่ สําคัญ ของ ชาติ จีน งาน ฝมือ ศิลปะ การ ตัด กระดาษ การ ปกผา การ ยอมสี และ การ แกะสลัก 

ก ็งดงาม โดดเดน งาน ดาน วรรณกรรม มขุปาฐะ ที ่สบืทอด มา แต บรรพบรุษุ เชน เพลง กลอน นทิาน ตาํนาน สภุาษติ 

คํา พังเพย ลวน เปน มรดก ทาง วัฒนธรรม ที่ สะทอน ภาพ ชีวิต ความคิด ความ ใฝฝน และ ประวัติ ศาสตร ของ ชาว สุย 

ได อยาง ชดั จน บทเพลง ของ ชาว สุย ม ีรปูแบบ และ ทวงทาํนอง หลากหลาย ปราชญ ชาว สุย เชีย่วชาญ การ แตง กลอน 

เพลง เพือ่ ถายทอด ความคิด อารมณ ความรูสกึ ของ ตน ได อยาง แยบยล นอกจากนี ้ยังม ีตํานาน นทิาน ทั้งที่ แตง เปน 

บท รอยแกว และ รอยกรอง มี เนื้อหา พรรณนา เลา เรื่องราว การ กําเนิด และ การ ดํารงชีวิต ของ ชน เผา สุย บทเพลง 

ที่ รําพัน ความ รัก ของ หนุมสาว ชาว สุย ก็ ลึกซึ้ง กินใจ นอกจากนี้ ยังมี เทพนิยาย ที่ สะทอน ความ เชื่อ ของ ชาว สุย ได

 เปน อยาง ดี งาน ดาน วรรณกรรม เหลานี้ นับเปน มรดก ทาง ประวัติ ศาสตร อัน ลํ้า คา ยิ่ง เพลง ชาว สุย มี สอง ประเภท 

คือ เพลง เอก (大歌Dà ɡē)  กับ เพลง สุรา  (酒歌Jiǔ ɡē)  การ ขับ รองเพลง ของ ชาว สุย ไม ใช เครื่องดนตรี 

ประกอบ แต จะ ใช วิธีการ ขับรอง ประสาน เสียง เพลง ใหญ ใช รอง ใน การ ดํารงชีวิต ทั่วไป เชน การ ลงนา เกี่ยวขาว 

เปนตน สวน เพลง สุรา จะ ใช ใน พิธี แตงงาน งานศพ และ งาน เลี้ยงฉลอง ตางๆ 

ชนกลุมนอยเผาสุย 



中
国
少
数
民
族
丛
书

中
国

255

 เครื่องดนตรี ของ ชน เผา สุย มี กลอง โลหะ ซึ่ง เปน กลอง ที่ สืบทอด มา แต โบราณ ถือเปน เครื่องดนตรี 

ประจํา เผา สุย ใช ตี ประกอบการ เตนระบํา ใน งาน เฉลิมฉลอง ตางๆ นอกจากนี้ ยังมี โหมง กลอง หนัง ขลุย นํ้าเตา 

ซอ ป เปนตน

ดาน ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี หญิง ชาย ชาว สุย ชอบ สวมเสื้อผา สีเขียว และ นํ้าเงิน ชาย สวมเสื้อ ผาอก 

ลาํตวั ยาว แขน สัน้ พนั รอบ ศรีษะ ดวย ผา สนีํา้เงนิ หญงิ สวมเสือ้ ผาอก ไมม ีปก ลาํตวั ยาว บรเิวณอก เสือ้ ปกลวดลาย 

ดอกไม สวม กางเกง สีนํ้าเงิน ขา กวาง และ ยาว ชาย กางเกง ปกลวดลาย ดอกไม ใน งาน เทศกาล สําคัญ สวม กระโปรง 

และ ปลอย สยาย ผม ยาว ลงมา สวม เครื่อง ประดับ เงิน แบบ ตางๆ เชน กําไล สรอยคอ แหวน ตุมหู อยาง งดงาม 

ดาน อาหารการกิน ชาว สุย กิน ขาวเจา เปน อาหาร หลัก รอง ลงมา ไดแก พืช เมล็ด จําพวก ขาวโพด 

ขาวสาลี ขาวโอต และ มัน ที่ สําคัญ ชาว สุย ชอบ กิน ขาวเหนียว อาหาร เนื้อ ชอบ กิน ปลา รูจัก การ ทํา เหลา หมัก 

จาก ขาว และ ใช เปน เครื่องดื่ม ที่ สําคัญ ใน งาน เลี้ยงฉลอง สําคัญ ๆ 

บานเรือน ชาว สุย สรางดวย ไม ใน สมัยกอน สราง สูง หลายชั้น แต ปจจุบัน สราง เปน บาน ชั้นเดียว ติด พื้น

ชาว สุย เปนมิตร และ มี นํ้าใจ เมื่อ มี แขก มา บาน จะ ตอง รีบ ออกมา ตอนรับ และ หา นํ้า หา ทา ให แขก ดื่ม 

ใน วันเทศกาล สําคัญ เมื่อ มี แขก มา เยือน ไมวา จะ รูจัก สนิทสนม หรือ คน แปลกหนา ชาว สุย จะ ตอนรับ ดวย เหลา 

และ ขาว ปลา อาหาร เปน อยาง ด ีแต หาก เปน แขก สาํคญั จะ ฆา หม ูและ ปลา เลีย้ง ตอนรบั หวัหม ูและ หวั ไก ถอืเปน สิง่ 

สาํคญั ที ่มอบให กบั แขก หรอื ผู เคารพ นบัถอื ใน พธิ ีบวงสรวง บชูา ชาว สุย จะ ใช หวัหม ูเปน สญัลกัษณ สาํคญั ที ่ขาด มไิด

ระบบ ครอบครัว ของ ชาว สุ ย เปน ครอบครัว ขนาดเล็ก ยึดถือ ธรรมเนียม การ มี สามีภรรยา เดียว 

การ สบืสาย ตระกลู ยดึถอื สาย พอ สอง สาม รอย ปกอน หนุมสาว ชาว สุย ม ีอสิระ ใน การ เลอืก คูครอง ดวย ตน เอง แต พอ 

เขาสู ยุค สังคม ศักดินา การ แตงงาน ของ ชาว สุย ตอง ยึดถือ ชนชั้น ของ คูบาวสาว เปนสําคัญ ดังนั้น การ เลือก คูครอง 

ของ ชาว สุย พอแม และ ผูใหญ ทั้ง สองฝาย จะ เปน ผูจัดการ ให ใน วัน แตงงาน เจาบาว จะ ไม ตอนรับ ญาติ ดวย ตัวเอง 

แต จะ จัดให มี หนุมสาว ที่ ยัง เปนโสด เปน ตัวแทน มา ตอนรับ สวน เจาสาว เดิน กาง รม มา ที่ บาน เจาบาว ไมมี การ จัด 

พิธี แตงงาน ใดๆ เมื่อ เจาสาว ถึง บาน เจาบาว แลว มี การ เลี้ยงแขก ที่มา รวมงาน เมื่อ เสร็จงาน เจาสาว กลับ บาน ของ 

ตัวเอง จนกวา จะ ครบ ครึ่ง ป จึง จะ ยาย เขาไป อยูที่ บาน สามี 

  พิธีศพ ของ ชาว สุย มี พิธีกรรม มากมาย และ ซับซอน โดย มาก มี 6 ขั้นตอน เริ่ม ตั้งแต แจง งานศพ 

บรรจุ โลง เลือก วันดี ฝงศพ ตั้ง ปาย บูชา และ ถอด เครื่อง ไวทุกข
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 เกีย่วกบั เรือ่ง ความ เชือ่ ชาว สุย นบัถอื เทพเจา มากมาย เชือ่ วา ทกุ สรรพสิง่ ม ีเทพเจา แต ม ีเทพ หลกั อยู สอง 

องค คือ จาว พอ ลิ่วอี้ (六一公Liùyì ɡōnɡ)  และ จาว พอ ลิ่ว เจี่ย  (六甲公 Liùjiǎ ɡōnɡ)  ตาม ตํานาน เชื่อ 

วา เปน เทพ ผูสราง ชาว สุย เมื่อ มี การ เกิด เจ็บปวย หรือ เสียชีวิต ตอง เชิญ หมอผี มา ทําพิธี ฆา สัตว เพื่อ บูชา ตอ เทพเจา

สัตว ที่ ใช ใน พิธีบูชา คือ “ปลา” การ ทําพิธี ใชใข ไก เปน เครื่อง ทํานาย การ แก เคราะห หรือ ทํานาย วิธีการ รักษาโรค 

ใน สมยัโบราณ ชาว สุย ฝงศพ ใน สสุาน หนิ สสุาน หนิ แกะสลกั เปน ลวดลาย รัว้ รอบ บน โลงศพ แกะสลกั รปู กลอง โลหะ 

และ ดอกไม ตางๆ ปลาย สมยั ชงิ เคย ม ีหมอสอนศาสนา ครสิต เขามา เผยแผ ศาสนา แต ม ีชาว สุย ไมมาก ที ่หนัมา นบัถอื 

สวนใหญ ยังคง ยึดถือ ความ เชื่อ แบบ เดิม 

 ชาว สุย มี การ นับ ปฏิทิน ของ ตน เอง ซึ่ง มี ความ คลายคลึง กับ ปฏิทิน จันทรคติ ของ จีน แตกตางกัน ตรง ที่

ชาว สุย นบั เอา เดอืน แปด เปน เดอืน สดุทาย และ เดอืน เกา เปน เดอืน เริม่ตน นบัจาก วนัสดุทาย ของ เดอืน เกา ถงึ วนัแรก 

ของ เดือน สิบ ถือ เปนชวง ตอ ของ ป เรียก ชื่อวา “ เจี้ยตวนเจี๋ย”  (借端节Jièduān jié)  ซึ่ง ก็ คือ วัน ขึ้น ปใหม ของ 

ชาว สุย นัน่เอง ใน งาน เทศกาล ชาว สุย จดัให ม ีกจิกรรม รืน่เรงิ มากมาย เชน การ แขงมา เตนราํ กลอง โลหะ ระบาํ ขลุย 

นํ้าเตา ตกเย็น มี งานเลี้ยง เฉลิมฉลอง อยาง ยิ่งใหญ นอกจากนี้ ยังมี เทศกาล ที่ ไดรับ อิทธิพล จาก ชาว ฮั่น หลายอยาง 

เชน เทศกาล เชงเมง เทศกาล เดือน หก เทศกาล เดือน เจ็ด เปนตน 
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ชาว เผา ทาจิค มี ถิ่น อาศัย อยูที่ กลุม ปกครอง ตน เอง ทาจิค ดาน ตะวันตก เฉียง ใต ของ เมือง อุยกูร  (维吾

尔Wéiwú’ěr,Uyghur)  ตําบล ทาซ คูร คาน  (塔什库尔干 Tǎshí kù’ěr ɡān, Tashqorghan)  มณฑล 

ซิน เจียง นอกจากนี้ ยังมี กระจาย อยู ตาม อําเภอ ตางๆ อีก คือ  ซาเชอ (莎车Shāchē)  เจอผู  (泽普Zépǔ)   เยเฉิง 

(叶城 Yèchénɡ)  และ ผีซาน (皮山 Píshān)  จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 

ชน กลุม นอย เผา ทาจคิ ม ีจาํนวน ประชากร ทัง้สิน้ 41,028 คน พดู ภาษา ทาจคิ จดั อยู ใน ตระกลู ภาษา อนิโด ยโูร เปยน 

สาขา ภาษา อิหราน (Iranian)  แขนง ภาษา พา มี รี (Pamiri)  ใช อักษร ภาษา Uyghur 

ชน เผา ทาจิค เปน ชน เผา ที่ มี จํานวน ประชากร นอยมาก แต ในขณะ เดียวกัน ก็ เปน กลุมชน ที่ มี อารยธรรม 

ยาว นานมาก กลุม หนึ่ง คํา วา “ทาจิค” เปน คํา ที่ ชน เผา นี้ ใช เรียก ตน เอง จาก ตํานาน พื้นบาน เลา วา คําๆ นี้ 

ความ หมาย ดัง้เดมิ คอื “กษตัรยิ” จาก หลกัฐาน ทาง โบราณคด ีพบ วา กอน สมยั ครสิตกาล กลุมชน ตะวนัออก กลาง ที ่

พดู ภาษา อหิราน ม ีการ ตดิตอ สมัพนัธ และ เดนิทาง ไป มา หาสู กบั ผู คนใน ดนิแดน ประเทศ จนี ใน เขต มณฑล ซนิ เจยีง แลว

โดยเฉพาะ บริเวณ ที่ราบสูงพา หมี  (帕米高原Pàmǐ ɡāoyuán)  ซึ่ง ก็ เปน ถิ่นที่ อยูอาศัย ดั้งเดิม ของ ชาว ทาจิค 

ใน ปจจุบัน นั่นเอง ราว สอง ศตวรรษ กอน คริสตกาล จาง เชียน (张骞 (Zhānɡ Qiān)  ถูก สงให ไป เปน ทูต ทาง ภาค 

ตะวนัตก จกัรพรรด ิสมยั ซี ฮัน่ รวม ดนิแดน ทาง ภาค ตะวนัตก และ กอตัง้ เปน เมอืง ใน การ ปกครอง หนทาง จราจร เสน 

ทางหลกั คอื เสนทาง ทาซ ครู คาน  (塔什库尔干Tǎshí kù’ěr ɡān)  หรอื ที ่รูจกั กนั ในชือ่ “เสนทาง สายไหม” 

บรรพบุรุษ ของ ชาว ทาจิค จึง เปน กลุมชน ที่ ถูก หลอม รวม ดวย วัฒนธรรม ตะวันตก และ ตะวันออก ตอมา วิวัฒนาการ 

มา เปน อารยธรรม ของ ตน เอง 

ใน คริต ศตวรรษ ที่ 2 – 3 มี กลุมชน หนึ่ง กอตั้ง ประเทศ ขึ้น ชื่อวา ประเทศ เซีย ผา นถัว  (蝎盘陀国

Xiēpántuóɡuó)  ใน บรเิวณ เสนทาง ทาซ ครู คาน ซึง่ ก ็คอื บรรพบรุษุ ของ ชาว ทาจคิ นัน่เอง ตอมา ใน ครติ ศตวรรษ ที่ 

3–4 บรรพบรุษุ ของ ชาว ทาจคิ พฒันา ระบบ การ ชลประทาน และ การ เกษตร อยาง เปนระบบ ดาํรงชพี ดวย การ ทาํการ 

เกษตร และ เลี้ยง สัตว ประเทศ เซีย ผา นถัว มี ปอมปราการ ทั้งหมด 12 ปอม และ มี วัด ทั้งหมด 10 วัด ศาสนา ประจํา

ชาต ิคอื ศาสนาพทุธ นกิาย หนิยาน ใน ยคุ ราชวงศ ถงั อยู ภายใต การ ปกครอง ของ เมอืง อาน ซ ี (安西Ānxī)  เขาสู สมยั 

ราชวงศ หยวน ใน ระหวาง ป 713 ถงึ ป 741 ทาง การ กอตัง้ เมอืง ดงักลาว เปน เมอืง ปราการ ตอมา ครสิตศตวรรษที ่8

 ประเทศ เซีย ผา นถัว ลมสลาย นับตั้งแต ศตวรรษ ที่ 9 – 16 เรื่อย มา ดินแดน แถบ เสนทาง ทาซ คูร คาน ถูก ปกครอง 

โดย ชน หลาย กลุม เชน  ถูฟาน  (吐蕃Tǔfān)  ราชวงศคลั ขาน  (喀拉汗王朝 Kālāhàn Wánɡcháo)  ราชวงศ 

เหลียว ตะวันตก (西辽Xī Liáo)  และ ราชวงศ หยวน ของ มองโกล  (蒙古元朝Měnɡɡǔ Yuáncháo)  
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นับ แต คริสตศตวรรษ ที่  1 0   เปนตนมา  ศาสนาอิสลาม เผย แผ เขาสู ราชวงศคัล ขาน อยาง ไมขาดสาย  

ชาว ทาจิค จึง ไดรับ อิทธิพล จาก ศาสนาอิสลาม และ ยอมรับ นับถือ ศาสนาอิสลาม ใน ที่สุด  ปลาย ยุค ราชวงศ ห มิง  

ใจกลาง บริเวณ เมือง เซอ เลอ คูร ( 色 勒 库 尔 S èl èk ù’ ě r ， S e l e k u r )    เริ่มมี หมูบาน ชาว ทาจิค ถือกําเนิด ขึ้น  

นับจาก ศตวรรษ ที่1 7   –   1 9   เปนตนมา  ชาว ทาจิค ที่อาศัย อยู ทาง ตะวันตก ได แก  เมือง พา มีร ( 帕 米 尔 P àm ǐ ’ ě r )

 และ ทาง ใต เชน  เมอืง สอืเคอ หนาน   ( 什 克 南 S h ík èn án )    หวา หาน   ( 瓦 罕 W ǎ h ǎ n )    ได อพยพ เขาสู ดนิ แดน เมอืง 

เซอ เลอ คูร และ กอตั้ง เปน ชุมชน ชาว เท อรจิค ขึ้น  ชวง กลาง ศตวรรษ ที่  1 7   ราชวงศ ชิง รวบรวม ประเทศ จีน  ก็ ยังคง

 ตั้ง ให เมือง ทาซ คูร คาน ที่ มี สถานะ เปน เมือง ใน สมัย หยวน ให เปน เมือง ปราการ ดังเดิม  ขึ้น ตรง ตอ การ ปกครอง ของ 

อุปทูต การ ชาน ( 噶 尔 参 G á’ ě r   c ā n )    การ สถาปนา เมือง ปราการ ใน สมัย ชิง นี้  ทํา ใหการ ติดตอ สัมพันธ ทาง 

วัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ ระหวาง ชาว ทาจิค กับ ชาว อุยกูร ที่อาศัย อยูถัด ลง ไป ทาง ตอน ใต  มี ความ กระชับ สัมพันธ 

แนน แฟน ยิ่งขึ้น  

 ดาน เศรษฐกิจ สังคม  กอน สมัย ราชวงศ ชิง  การ พัฒนา ดาน ระบบ เศรษฐกิจ และ สังคม ของ ชาว ทาจิค 

เปนไป อยาง ชา  ๆ    ชวง ปลาย ศตวรรษ ที่  1 7   ชาว เชี่ยน   ( 嵌 族 Q i àn   z ú)    เขามา ครอบครอง เมือง เซอ เลอ คูร 

เพื่อ ให งาย แก การ ปกครอง ดู แล ตาม แบบ ระบบ สังคม ศักดินา ใน สมัย นั้น  หัวหนา เผา จึง บังคับ ให ชาว ทาจิค อยู ใน 

อาณัติ และ บีบบังคับ เก็บ ภาษี  บังคับ ใช แรงงาน  และ บังคับ ใน เรื่อง การ นับ ถือศาสนา อีกดวย  แต ดวย เหตุ ที่ ประสบ 

ปญ หา ขาด แคลน เครื่อง ไม เครื่องมือ ที่ ทําจาก เหล็ก  ซึ่ง เปน เครื่องมือ ที่ ทันสมัย ที่สุด ใน สมัย นั้น  ชาว ทาจิค ยังคง 

ทําการ เกษตร ตาม แบบ ดั้งเดิม  คือ การ ใช เขา แกะ เปน เครื่องมือ ไถนา  ผล ผลิต ที่ ได คอนขาง ตํ่า  จน ถึง ตน ราชวงศ 

ชิง ชาวเมือง เซอ เลอ คูร เริ่ม ติดตอ คาขาย แลกเปลี่ยน สินคา กับ ชาวเมือง ฝูสือ   ( 符 什 F ús h í)    เยร เชียง ( 叶 尔 羌   

Y è’ ě r   q i ā n ɡ )    สนิคา จาํพวก อาหาร  ผา แพร  และ เหลก็ จงึ เริม่ หลัง่ไหล เขาสู ชมุชน ชาว ทาจคิ  จาก นัน้ มา ชาว ทาจคิ 

ไดรับ การ ชวยเหลือ จาก ชน เผา อื่นๆ ที่ อยู ใกล ชิด  เชน  ชาว ฮั่น  ชาว อุยกูร  ชาว เค อรกิส  ทํา ให ชาว ทาจิค เริ่ม รูจัก วิธี

การ พัฒนา ระบบ ชลประทาน  การ เก็บ ถนอมอาหาร  การ ขยาย พันธุ จามรี และ แกะ  จน สามารถ พัฒนา เศรษฐกิจ 

ของ ตน ให ดีขึ้น  คุณภาพ ชีวิต ก็ ดีขึ้น ตามลําดับ

 ชวง กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน  ชาว ทาจิค ที่อาศัย อยู บริเวณ เมืองผู ห ลี   ( 蒲 犁 P úl í)    

ประกอบ อาชีพ หลัก ดวย การ เลี้ยง สัตว แบบ กึ่ง ยายถิ่น กึ่ง ประจํา ที่  หลัง ฤดู ใบไม ผลิ จะ ตอน ฝูง แกะ ขึ้น ไป ปลอย 

บน ภเูขา สงู  จน ถงึ ฤด ูใบไม รวง ตอน กลบั สู ชมุชน ดงัเดมิ  เพือ่ เกบ็เกีย่ว ผล ผลติ การ เกษตร และ หลบภยั ฤดหูนาว  สงัคม 

ชาว ทาจิค ใน สมัย นั้น จัด เปน ยุค ของ สังคม ศักดินา  ชนชั้น คน รวย เปน ผู กุมอํานาจ ผูกขาด การ ปศุสัตว  กดขี่ รัง แก 

และ เอารัด เอาเปรียบ การ จาง แรง งานเลี้ยง สัตว  ซึ่ง สวน ใหญ เปน ชาว ทาจิค ที่อาศัย อยู แถบ อําเภอ ซาเชอ   ( 莎 

车 S h ā c h ē )    ที่ดิน ทํา กิน ก็ เปน กรรมสิทธิ์ ของ ชนชั้น เจา ศักดินา  ใน ตําบล เจอผู   ( 泽 普 Z ép ǔ )    เจาของ ที่ดิน
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 มี ที่ดิน ใน ครอบครอง มาก ถึง  4 5 0 0   ไร  เจาของ ที่ดิน ใช วิธี แบง ที่ดิน  พันธุพืช และ สัตว ใช แรงงาน ให ชาวนา เชา  

เมื่อ ไดผล ผลิต เจาของ ที่ จะ เก็บ คาเชา โดย หัก จาก ผล ผลิต ที่ ได  สวน ที่เหลือ จะ แบง เปน สองสวน ให กับ เจาของ ที่ 

สวนหนึ่ง และ ชาวนา สวนหนึ่ง ชาวนา ยัง ตอง เปน ฝาย รับผิดชอบ คาภาษี นอกจากนี้ หลัง ฤดู เก็บเกี่ยว ชาวนา ตอง 

ไป ทํางาน รับใช เจาของ ที่ดิน เปนเวลา 60% ของ เวลา ที่ เชา นา ญาติ พี่นอง ของ ชาวนา ก็ ตอง ไป ทํางาน รับใช เจาของ 

และ ญาติ เจาของ ที่นา โดย ไม ไดรับ คาจาง อีกดวย 

จน กระทัง่ถงึ ป 1949 ชาว ทาจคิ จงึ ไดรบั การ ปลดปลอย จาก การ ถกู กดขี ่ขมเหง และ สภาพ ชวีติ ที ่ยากจน 

แรนแคน ป 1954 รัฐบาล สนับสนุน ให ชุมชน กลุม นอย กอตั้ง อําเภอ ปกครอง ตน เอง เผา ทาจิค ขึ้น ที่ อําเภอ ทาซ คูร 

คาน  (塔什库尔干塔吉克自治县Tǎshí kùěrɡān Tǎjíkè zìzhìxiàn)  และ ในขณะ เดียวกัน ทาง 

ตอนใต ก็ได กอตั้ง ชุมชน ทาจิค ขึ้น ที่ อําเภอ ซาเชอ  (莎车县 Shāchē) อีก แหง หนึ่ง ดวย เขต เกษตร และ เลี้ยง สัตว 

ผสม ผสาน ก็ได กอ ตั้งขึ้น ใน ดินแดน ชาว ทาจิค อยาง สมบูรณ จากนั้น มา เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม ของ ชาว ทา

จิค ไดรับ การ สนับสนุน และ พัฒนาขึ้น อยาง เขมแข็ง และ รวดเร็ว ผลิตผล จาก การ ปศุสัตว เพิ่มขึ้น จาก เดิม หลายเทา

ดาน การ เกษตร ก็ได ขยาย พื้นที่ เพาะปลูก ให กวางขวาง ขึ้น ยอด ผล ผลิต โดย รวม ก็ เพิ่มขึ้น เปน ทวีคูณ 

การ อตุสาหกรรม ที ่ไมเคย ม ีปรากฏ มา กอน ใน ชมุชน ทา จกิ ก ็เริม่ เกดิขึน้ เริม่ม ีการ กอตัง้ โรงงาน อตุสาหกรรม ขนาดเลก็ 

และ พัฒนา ไป เปน ขนาดใหญ มี การ สราง ระบบ การ ชลประทาน โรง กําเนิด ไฟฟา สองสวาง ไป ทั่ว ดินแดน ขุนเขา 

ทาซ คูร คาน ซึ่ง แตเดิม เปน เพียง บริเวณ หางไกล ความ เจริญ ที่ราบสูง พา มิ รี ที่ ไมมี การ จราจร เขาไป ถึง ใน ป 1957 

รัฐบาล อนุมัติ งบประมาณ กอ สรางถนน จาก เมือง คาสือ  (喀什Kāshí)  ถึง เมือง ทาซ คูร คาน  (塔什库尔干

Tǎshíkù’ěrɡān)  ทํา ใหการ คมนาคม ไป มา หาสู ของ ทั้ง ชาว ทาจิด ดวย กันเอง และ กับ ชน กลุม อื่น สะดวกสบาย 

มากขึน้ สมยักอน ใน ดนิแดน ทีร่าบ พ ีม ิร ีเปน ทองทุง กวางใหญ ไร แสงส ีตกึราม บานชอง ที ่ใหญโต คง ม ีแต บาน ตดิ พืน้ 

เล็กๆ เปน ที่อยู ของ ชาว ทาจิค แต ปจจุบัน ตึก สูงใหญ ที่ เปน ที่ทําการ ของ ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม 

ไปรษณีย ธนาคาร เกิดขึ้น มากมาย 

กอน ป 1949 ชาว ทาจิค กวา 90 % ไม รูหนังสือ ปจจุบัน ใน อําเภอ ปกครอง ตน เอง ทาซ คูร คาน มีการ

ศกึษา ภาคบงัคบั ระดบั ประถมศกึษา แลว และ ยงั กอตัง้ โรงเรยีน ระดบัมธัยม อกี หลาย แหง เยาวชน ชาว ทาจ ิครุน หลงั 

สามารถ สอบ เขาเรียน ใน มหาวิทยาลัย การ ศึกษา ชั้นสูง ของ ประเทศ จีน และ จบ การ ศึกษา ออกมา เปนกําลัง สําคัญ 

ใน การ พฒันา ประเทศ มากมาย ในดาน การ สาธารณสขุ ใน ชมุชน ชาว ทาจคิ ก ็ไดรบั การ พฒันาขึน้ เชนกนั แตเดมิ เมือ่ 

เกดิ การ เจบ็ปวย ชาว ทาจคิ ขาด การ รกัษา เยยีวยา ตอง ทน ทกุขทรมาน กบั โรค ราย แต ปจจบุนั ม ีโรงพยาบาล ประจาํ

ตําบล และ มี สํานักงาน อนามัย ใน ทุก หมูบาน นอกจากนี้ ยังมี การ สง แพทย อาสา ไป ยัง ถิ่น ทุรกันดาร เพื่อ ปองกัน 

รกัษาโรค ให กบั ชาว ทาจคิ ใน ชมุชน หางไกล อกีดวย สงผลให สภาพ ชวีติ และ วฒันธรรม ของ ชาว ทาจคิ ไดรบั การ ดแูล 
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และ พัฒนาขึ้น เรื่อย มา

ดานศิลปวัฒนธรรมของชาวทาจิคมีความโดดเดนเปนเอกลักษณและหลากหลาย มีการสั่งสมและ

สืบทอดกัน มา ยาวนาน แตเดิม ไมมี ภาษา อักษร ชาว ทาจิค ถายทอด กัน ดวย วิธี มุขปาฐะ เพลง กลอน ที่ มี ชื่อเสียง  

เชน กลอน ชื่อ《雄鹰》Xiónɡyīnɡ “จาว อินทรี” กลอน ชื่อ《白鹰》 Báiyīnɡ “อินทรี ขาว” กลอน ชื่อ

《聪明的宝石》Cōnɡmínɡ de bǎoshí “อญัมณ ีผู ปราดเปรือ่ง” เปนตน สวน เพลง กลอน ที ่ถอืเปน ตวัแทน 

เพลง กลอน ภาษา ทาจิค ชื่อวา “ห มา ขามู”  (玛卡木Mǎkǎmù)  ตํานาน พื้นบาน เชน เรื่อง《慕土塔格山》

Mùtǔtǎɡé shān “หุบเขามู ถูถา เกอ” เรื่อง《大同人的祖先》Dàtónɡ rén de zǔxiān “ บรรพชน 

ของ พระ ศรี อา ริยะ” เปนตน นอกจากนี้ ชาว ทาจิค ยัง เชี่ยวชาญ การ รอง รํา ทําเพลง เตนระบํา รํา ฟอน ดนตรี ของ 

ชาว ทาจิค มี เพลง ลํานํา เพลง เตนรํา เพลง จูง แกะ เพลง อาลัย เพลง รักใคร และ เพลง บูชา เครื่องดนตรี ที่ เปน 

เอกลักษณ ของ ชาว ทาจิค เรียกวา “นา อี” เปน ขลุย ที่ ทํา มาจาก กระดูก ของ นก อินทรี และ ยังมี เครื่องดนตรี ชื่อ 

巴朗孜阔木  (bālǎnɡzīkuòmù)  “พิณ เจ็ด สาย” เครื่องดนตรี ชื่อ 热瓦甫 (rèwǎfǔ)  “พิณ หก สาย” 

สวน การ เตนรํา สวนใหญ เปนการ เตน เปน คู ทาทาง การ รายรํา เลียนแบบ ทาทาง บินรอน ของ นก อินทรี นอกจากนี้ 

ชาว ทาจิค ยังมี อุปรากร พื้นบาน แบง เปน สอง ประเภท คือ ละครรอง กับ ละครพูด เรื่อง ที่ นิยม แสดง ไดแก 

เรื่อง《老少夫妻》Lǎoshào fūqī “ผัว แก เมีย สาว” ซึ่ง แสดงออก ถึง ศิลปะ จินตนาการ และ ความคิด ของ 

ชาว ทาจิค ได อยาง ชัดเจน

ดาน ขนบ ธรรมเนียม ครอบครัว ของ ชาว ทาจิค อาศัยอยู รวมกัน เปน ครอบครัว ใหญ โดย มี ญาติ ผูใหญ 

ฝาย ชาย ที่ อายุมาก ที่สุด เปน หัวหนา ครอบครัว การ แตงงาน ยึดถือ การ มี สามีภรรยา เดียว ใน สมัยโบราณ มี การ 

แตงงาน ใน สาย ตระกลู แบบ ลกูพี ่ลกูนอง แตงงาน กนั ได และ แตงงาน ตัง้แต อาย ุนอย แต ปจจบุนั ยดึถอื ตามกฎหมาย 

แตงงาน ของ รัฐบาล จีน

การ แตงกาย ของ ชาว ทาจิค มี ลักษณะ พิเศษ ชาย สวมหมวก กลม ทรง สูง ปก ดวย ขนนก สีดํา หญิง สวม

หมวก กลม ปกลวดลาย ดอกไม ดานหลัง ของ หมวก มี ผาคลุม ยาว ลง ไป ถึง กลาง หลัง เวลา ออกจาก บาน คลุม ดวย 

ผา สีขาว ไว ดานนอก อีก ชั้นหนึ่ง เจาสาว คลุม ดวย ผา สีแดง หญิงสาว คลุม ดวย ผา สี เหลือง ชาว ทาจิค ทั้ง ชาย และ 

หญิง สวมรองเทา บูท ปลายแหลม 

อาหาร ที่ นิยม ไดแก เนื้อ ขาว ที่ ตม ดวย นมวัว และ แปง โรตี ดวย ขอกําหนด ทาง ศาสนา ชาว ทาจิค ไม กิน 

เนื้อ หมู เนื้อ ห มา เนื้อ ลา และ เนือ้ มา รวมทั้ง เลอืด สัตว และ สัตว ที่ ตาย ตาม ธรรมชาต ิถอื ใน เรื่อง หาม ใช เทา ถบี หรอื 

เตะ สิ่งของ และ ผูอื่น หาม เดิน ขาม เกลือ หาม มอง แกะ ออกลูก ใน การ สนทนา หาม ถอด หมวก ออก 

ชนกลุมนอยเผาทาจิค 
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ชาว ทาจคิ สรางบาน ดวย ปนู และ ไม สราง เปน บาน ชัน้เดยีว ตดิ พืน้ดนิ ภายใน บาน ม ีลกัษณะ เปน หองโถง

ไม แบง ซอย เปน หอง เล็ก มุม ทั้ง สี่ ของ แตละ บาน มี แทน ยก สูง เปน ทรง สี่เหลี่ยม ตั้งอยู ดานบน ปู ดวย พรม หรือ ผา 

สักหลาด ใช เปนที่ สําหรับ นอน และ นั่ง พักผอน ใน ทุงหญา เลี้ยง สัตว กอสราง กระทอม เปนที่ พักอาศัย ชั่วคราว 

ลกัษณะ กระทอม สราง เปน เพงิ ม ีแต หลงัคา ไมม ีฝา บาน เวลา กนิ ขาว สมาชกิ ใน ครอบครวั จะ นัง่ รวมกนั ตรงกลาง บาน 

ชาว ทาจคิ เปนมติร กบั แขก ผูมาเยอืน ม ีความ สภุาพ เคารพ ซึง่ กนั และ กนั เมือ่ ผูชาย พบหนา กนั จะ จบั มอื กนั

 หรอื จบู ที ่หลงัมอื ซึง่ กนั และ กนั ผูหญงิ พบ กบั ผูใหญ จะ จบู หนาผาก หรอื ที ่เปลอืกตา ของ ผูนอย สวน ผูนอย จบู ที ่ฝามอื

 ของ ผูใหญ รุน เดียวกัน จูบ หนาผาก หรือ ริมฝปาก ชาย หญิง พบกัน จะ สัมผัสมือ กัน หรือ ฝาย หญิง จูบ ที่ ฝามือ ของ 

ฝาย ชาย ลูก พบหนา พอแม จะ ตอง จูบ ที่ ฝามือ พอแม เพื่อ แสดงถึง ความ เคารพ หาก ไม พบกัน เปนเวลา นาน การ 

สวมกอด เปนการ แสดงความรัก และ ความ คิดถึง ตอกัน

ดาน ศาสนา ความ เชื่อ และ เทศกาล สําคัญ ชาว ทาจิค สวนใหญ นับถือ ศาสนาอิสลาม แตกลับ มี สุเหรา 

ไมมาก ไม ทํา ละหมาด ไม ถือ ศีลอด แต จะ บูชา ใน วันพระ เทศกาล สําคัญ เกี่ยวของ กับ ศาสนา ที่ สําคัญ ไดแก 

เทศกาล Eid ul-Adha เทศกาล ขึน้ ปใหม เทศกาล ปา หลวัถ ีเทศกาล ลาสตัว เทศกาล ฉลอง พนัธุพชื เทศกาล เรยีก นํา้ 

ใน แตละ เทศกาล ม ีกจิกรรม เฉลมิฉลอง มากมาย อยาง เชน เทศกาล ปใหม ทกุๆ ครวัเรอืน จะ ทาํความ สะอาด บานชอง 

เชา วนัรุงขึน้ เดก็ๆ จะ จงู ววั เขา บาน แลว เดนิวน หนึง่ รอบ เจาของ โรย แปง ลง บน หลงั ววั และ ปอน อาหาร ให ววั จงู ออกไป 

นอกบาน จากนั้น ก็ เปนการ อวยพร ซึ่ง กัน และ กัน เมื่อ มี แขก มา อวยพร เจาของ บาน ฝาย หญิง จะ โรย แปง ลง บน บา 

ขางซาย ของ แขก แสดง หมายถึง ความ เปน สิริมงคล 
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 ชาว เผา ทา ทาร อาศัยอยู บริเวณ เขต ปกครอง ตน เอง อุยกูร  (维吾尔Wéiwú’ěr， Uyghur)  ของ 

มณฑล ซิน เจียง บริเวณ ที่ รวมตัวกัน อยู คอน ขางมาก คือ เมือง อี หนิง  (伊宁Yīnínɡ)   ถาเฉิง  (塔城Tǎchénɡ)  

อ ูรมุ ช ี (乌鲁木齐Wūlǔmùqí)  นอกจากนี ้ยงัม ีกระจาย อยู ใน อาํเภอ ตางๆ ที ่เปน เขต ทุงหญา เลีย้ง สตัว ของ มณฑล 

ซนิ เจยีง เชน  ฉถีาย (奇台Qítái)   จีมู๋ ซาร (吉木萨尔Jímùsà’ěr)  อา เลอไท  (阿勒泰Ālètài)  คาํ เรยีก ชน 

เผา นี ้เมือ่ เขยีน เปน ภาษาจนี อาจ ใช อกัษร พอง เสยีง ตางๆ กนั เชน 塔塔尔 (Tǎtǎ’ěr)，达怛 (Dádá)，达旦 

(Dádàn)，达达 (Dádá) ，达靼 (Dádá) ，鞑靼 (Dádá)  ลวน หมายถงึ ชน เผา นี ้ทัง้สิน้ จาก การ สาํรวจ 

จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา ทา ทาร มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 4,890 คน 

พูด ภาษา ทา ทาร จัด อยู ใน ตระกูล ภาษา อัลไต สาขา ภาษา เท อรกิค (Turkic)  แขนง ภาษา Hsiung-Nu;Hun 

ชน เผา ทา ทาร อาศัย ปะปน อยู กับ ชาว เผา Uyghur และ เผา คาซัค มา ชานาน มี ความ สัมพันธกัน อยาง แนนแฟน 

ชาว ทา ทาร จงึ สามารถ พดู ภาษา ของ ทัง้สอง ชน เผา ได รวมทัง้ ภาษาเขยีน ก ็ใช ภาษา ของ เผา Uyghur และ เผา คาซคั 

 หลักฐาน ที่ เกาแก ที่สุด เกี่ยวกับ ชน ชาว ทา ทาร ปรากฏ ใน ศิลาจารึก ภาษา เท อรจิค ชื่อ Turkic script 

ภาษาจีน เรียกวา ศิลาจารึก เออ เออ รหุน เย หนีซาย  (鄂尔浑叶尼塞碑文 È’ěr hún Yènísāi bēiwén )  

วรรณกรรม “ ตาตั้น”  (达旦Dádàn)  ใน สมัย ถัง เปน หลักฐาน สําคัญ สวนหนึ่ง ที่ เกิดขึ้น จาก อิทธิ พลการ ปกครอง 

ชาติ เท อรจิค (突厥汗国Tūjué Hàn Guó)  ตอมา ชาติ เท อรจิค ขาน ลมสลาย ลง ชนชาติ ตาตา  (鞑靼Dádá)  

เริม่ม ีกาํลงั แขง็แกรง ขึน้ แต หลงัจาก ชาต ิมองโกล สถาปนา ขึน้ ชนชาต ิตาตา ก ็ถกู มองโกล ตแีตก พาย ใน ชวง ที ่ชนชาต ิ

มองโกล ขยาย อาณาเขต ไป ทาง ตะวนัตก นัน้ ชน ทาง ตะวนัตก เคย เรยีก ชาว มองโกล วา  ตาตา  (鞑靼Dádá)  ศตวรรษ 

ที่ 13 ชนชาติ มองโกล ที่อยู ใน ดินแดน ตะวันตก ได กอตั้ง ประเทศ ชินฉา ขาน ขึ้น  (钦察汗国Qīnchá Hàn Guó 

ชือ่ ภาษา องักฤษ วา Golden Horde)  ประชาชน ในประเทศ คอื ชน กลุม ชือ่ ปาว เจยี เออร  (保加尔人Bǎojiā’ěr 

rén)  และ กลุมคน ที ่พดู ภาษา เท อรจคิ ที ่ชือ่วา ชน เผา จ ีบชูาค  (奇卜察克人Qíbǔchákè rén)  ซึง่ ก ็คอื ชน พืน้เมอืง

 ของ ประเทศ ชินฉา ขาน คือ ชาว ชินฉา ขาน ใน ปจจุบัน นั่นเอง ตอมา ศตวรรษ ที่ 15 ประเทศ ชินฉา ขาน ลมสลาย 

ประเทศ คาซาน ขาน  (喀山汗国 Kāshān Hàn Guó)  ได กอ ตัง้ขึน้ บรเิวณ ลุมนํา้ ฟรู เจยี  (伏尔加河Fú’ěrjiā 

hé)  และ แมนํา้ ขา หมา  (卡马河Kǎmǎ hé)  โดย ม ีชาวปู หลี ่อาร (不里阿耳人Bùlǐā’ěr rén)  เปน ชน กลุม หลกั 

ประจาํชาต ินอกจากนี ้ยงัม ีชน อกี หลาย กลุม รวมไปถงึ ชาว มองโกล ที ่พดู ภาษา ใน กลุม ภาษา เท อรจคิ ก ็เปน พลเมอืง 

ของ ประเทศ คาซาน ขาน นี้ บรรพบุรุษ เริ่มแรก ของ ชาว ทา ทาร ก็ เริ่ม กอ กําเนิด เปน ชุมชน ที่ ชัดเจน ขึ้น ใน ชวงนี้ นี่เอง 

นอกจากนี ้ยงัม ีกลุมชน ชาว เคอ ห ลีมู่  (克里木Kèlǐmù ) และ ไซบเีรยี (西伯利亚Xībólìyà)  ที ่พดู ภาษา เท อรจคิ

ก็ นับเปน บรรพบุรุษ ใน ยุค เริ่มแรก ชน กลุม ทา ทาร ดวย เชนกัน

ชนกลุมนอยเผาทาทาร 
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 ชาว ทา ทาร ที่ อาศัยอยู ใน มณฑล ซิน เจียง ของ จีน ปจจุบัน คือ กลุมชน ที่ อพยพ มาจาก พื้นที่ เมือง คาซาน  

(喀山Kāshān, Kazan)  เสยี หมี ่เลีย่ฉ ี (斜米列齐Xiémǐlièqí)  และ จายซาง  (斋桑Zhāisānɡ, Zaysan)  

ใน ชวง ศตวรรษ ที ่19 – 20 เจา ศกัดนิา ใน รสัเซยี ออก ปลนสะดม ชวงชงิ และ ยดึ ทีด่นิ ทาํ กนิ จาก ชาวนา ทาํให ชาว ทา ทาร 

สวนใหญ สญูเสยี ทีด่นิ ทาํ กนิ จงึ อพยพ หลบหน ีเรรอน ไป ทัว่ ม ีบางสวน อพยพ ลง ไป ตาม ชายฝง แมนํา้ ฝรู เจยี  (伏尔

加河Fú’ěrjiā hé)  บางสวน หลบ หนีไป ทาง ไซบีเรีย และ คาซัคสถาน จนกระทั่ง เขา มาสู พื้นที่ มณฑล ซิน เจียง 

ของ ประเทศ จีน ใน ปจจุบัน ชาว ทา ทาร ที่ อาศัยอยู ใน บริเวณ ปูรจิน  (布尔津Bù’ěrjīn)  ฮา ปาเหอ  (哈巴河

Hābā hé)  ใน ปจจุบัน ลวน สืบเชื้อสาย มาจาก ชน กลุม ดังกลาว ปลาย ศตวรรษ ที่ 19ถึง ตน ศตวรรษ ที่ 20 รัฐบาล 

ของ พระเจา ซาร  (沙皇Shā huánɡ)  ดําเนิน สนธิสัญญา เปดประตู การ คา สู มณฑล ซิน เจียง ประเทศ จีน ยุค นี้ 

พอคา ชาว ทา ทาร ที ่สบืเชือ้สาย มาจาก ชน กลุม คาซาน เดมิ ซึง่ อาศยัอยู ใน แมค็ ซโิก ของ รสัเซยี และ ใน มณฑล ซนิ เจยีง 

ของ จนี ก ็ม ีชวีติชวีา ขึน้ อยาง มาก ม ีพอคา ชาว ทา ทาร จาก รสัเซยี บางสวน ทีม่า ทาํการคา ที ่ซนิ เจยีง ได ตัง้ ถิน่ฐาน ถาวร 

อยูที่ เขต มณฑล ซิน เจียง ของ จีน นอกจาก พอคา แลว ยังมี ผูคน ที่ ประกอบ อาชีพ ตางๆ เชน ครู หมอ ศาสนา ก็ อพยพ 

มา ตั้ง ถิ่นฐาน ที่นี่ ดวย เชนกัน กอน และ หลัง สงครามโลก ครั้ง ที่หนึ่ง ก็ มี ชาว ทา ทาร อี กระลอก อพยพ มา ตั้ง ถิ่นฐาน ที่ 

ซิน เจียง อีก เปน จํานวน ไมนอย สวนใหญ ประกอบ อาชีพ คาขาย หัตถกรรม รวมทั้ง ประชาชน ทั่วไป 

 ดาน เศรษฐกจิ สงัคม กอน ยคุ ปลดปลอย ชาว ทา ทาร ม ีอาชพี หลกั คอื การ คาขาย สวนใหญ เดนิทาง คาขาย 

ไป มา ระหวาง รัสเซีย กับ จีน บาง ทําการคา แบบ เรรอน บาง เปดราน เปน หลักแหลง บาง นํา สินคา จาก ใน เมือง เขาไป 

เรขาย ตาม ชนบท บาง กอตัง้ ธรุกจิ นอย ใหญ ตาม เมอืง ตางๆ ของ ทัง้ จนี และ รสัเซยี บาง รบัจาง อยู ใน รานคา ธรุกจิ คาขาย

และ ก็ มี บางสวน รับจาง เปน คน งาน ใน ทุงหญา เลี้ยง สัตว ขนาดใหญ ดวย เหตุเพราะ ชาว ทา ทาร ไมมี ที่ดิน ทํา กิน ไมมี 

ทุงหญา เลีย้ง สตัว และ ไมม ีสตัวเลีย้ง เปนของ ตน เอง สวนใหญ จงึ ม ีฐานะ ยากจน ความ เปนอยู ลาํบาก ยากแคน ม ีชาว 

ทา ทาร สวนนอย เทานัน้ ที ่ม ีทุงหญา สตัวเลีย้ง และ ประกอบ อาชพี ปศสุตัว เปนของ ตน เอง ทาํให ชาว ทา ทาร สวนใหญ 

หันมา ยึด อาชีพ คาขาย เปนหลัก ดัง จะ เห็น วาตาม เมือง ตางๆ แถบ ซิน เจียง มี รานคา ของ ชาว ทา ทาร ให เห็น อยู ทั่วไป 

เชน  ปูรจิน  (布尔津Bù’ěrjīn)   ฉีถาย (奇台Qítái)   จี๋มู ซาร  (吉木萨尔Jímùsà’ěr)  ชิงเหอ  (青河

Qīnɡhé)   เหอปูเคอ ซายร  (和布克赛尔Hébùkèsài’ěr)  ฮา ปาเหอ  (哈巴河Hābāhé)  อู รุม ชี  (乌鲁

木齐Wūlǔmùqí)  เปนตน 

 เจาของ ที่ดิน ที่ รํ่ารวย สวนมาก อาศัยอยู แถบ เมือง อี หนิง  (伊宁Yīnínɡ)   ถาเฉิง  (塔城Tǎchénɡ)  

ชาว ทา ทาร ที่ เปน เจาของ ที่ดิน สวนใหญ ประกอบ อาชีพ ปศุสัตว มากกวา ทําการ เกษตร หาก ทําการ เกษตร จะ ไม 

ทํา ดวย ตน เอง แต จะ ใหเชา หรือ จาง แรงงาน มา ทํา นอกจากนี้ มี ชาว ทา ทาร สวนหนึ่ง ประกอบ อาชีพ เกี่ยวกับ งาน 

หตัถกรรม ที ่สาํคญั ไดแก การ ทาํ หนงั ปนดาย ทอผา ปกผา ทาํ โม เทยีนไข สบู และ การ ปะชนุ ตดัเยบ็ เสือ้ผา ตลอดจน

 การ ซอมแซม ขาวของ เครื่องใช ตางๆ 
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 กอน การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี ดวย ภาวะ บบีคัน้ ของ ประเทศ จกัรวรรด ินยิม และ ระบบ สงัคม 

แบบ ศักดินา ชาว ทา ทาร ถูก ชนชั้น เจา ขุน มูลนาย กดขี่ รังแก และ เอารัด เอาเปรียบ อยาง หนัก ไมมี สิทธิ เสรีภาพ ทาง 

การเมอืง แตอยางใด ระบบ เศรษฐกจิ ตกตํา่ สภาพ ชวีติ ยากลาํบาก เพือ่ให หลดุพน จาก สภาวะ ดงักลาว ชาว ทา ทาร 

รวมมอื กบั ชน กลุม อืน่ๆ ใน แถบ ซนิ เจยีง ตอตาน การ ปกครอง ของ รฐั มาตลอด จนกระทัง่ ป 1917 คณะปฏวิตั ิวฒันธรรม 

ไดรับ ชัยชนะ ชนชั้น กรรม มา ชีพ ชาว ทา ทาร ที่ เมือง อี หนิง และ ถาเฉิง รวมมือกัน กับ ชน เผา อื่น ๆ กอตั้ง สมาคม 

กรรม มา ชีพ ขึ้น เพื่อ ทาน อํานาจ การ กดขี่ ของ นายทุน จาก การ ประทวง ของ ชนชั้น กรรมา ชน ดังกลาว ชาว ทา ทาร 

และ ชนชั้น กรรม ชน ไดรับ การ ผอนปรน ให มี วันหยุด ได แต สมาคม นี้ กลับ อยู ได ไมนาน ก็ ถูกทาง การ ยกเลิก ไป

 เพราะ เหน็วา จะ เปนการ กอตวั ขึน้ ของ กลุมชน เพือ่ ตอตาน รฐับาล แต การ กระทาํ ของ รฐับาล ครัง้นี ้กลบั ทาํให ชนชัน้ 

กรรมาชพี ลกุโหม ขึน้ ตอตาน อยาง หนกั ซึง่ การ รวมตวักนั ของ ชาว ทา ทาร ตัง้แต ป 1944 ถงึ 1949 สราง คณุ ประโยชน 

ให กับ พื้นที่ เมือง ถาเฉิง อี หนิง และ อา เลอไท อยาง มากมาย

 หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ผล จาก การ ปฏิวัติ ประชาชน การ ปฏิวัติ วัฒนธรรม และ การ 

ปฏิวัติ สังคม ทําให ระบบ การ ปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม ของ ชาว ทา ทาร เปลี่ยนแปลง ไป ดวย เหตุ ที่ 

มี จํานวน ประชากร ไมมาก นัก และ ตั้ง ถิ่นฐาน กระจัด กระจาย ชาว ทา ทาร จึง ไมได กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง ขึ้น 

แต ก็ ไดรับ สิทธิ เสรีภาพ ตามกฎหมาย ของ รัฐบาล จีน ทุกประการ ชาว ทา ทาร จํานวน ไมนอย ไดรับ ตําแหนง ทาง 

ราชการ และ สราง คุณ ประโยชน แก ประเทศชาติ มากมาย

 ชาว ทา ทาร ม ีพฒันาการ ดาน ศลิปะ วฒันธรรม การ ศกึษา และ การ อาชพี มา นาน แลว ม ีปราชญ บณัฑติ 

และ ผูทรง ความรู มากมาย ใน ยุค ปลาย ศตวรรษ ที่ 19 ถึง 20 ผูนําทาง ศาสนา ของ ชาว ทา ทาร มี ภูมิลําเนา อยูที่ เมือง 

อ ีหนงิ และ ถาเฉงิ ทาํหนาที ่เปน ผูสอน และ สบืทอด ศาสนา ในขณะ เดยีวกนั ก ็ทาํหนาที ่อบรมสัง่สอน คณุธรรม ความ

รู ดาน ตางๆ ให กับ ชน ชาว ทา ทาร ดวย ใน ป 1941 รัฐบาล ได กอตั้ง โรงเรียน ประถม ขึ้น ใน ชุมชน ชาว ทา ทาร นับเปน 

โรงเรียน ประถม โรง แรกๆ ใน หมูชน กลุม นอย มี ชาว ทา ทาร บางสวน ที่ เดินทาง เขาไป ตาม ชนบท เพื่อ ทําการ คาขาย 

ทําการ ปศุสัตว รวมตัวกัน กอตั้ง และ พัฒนา เกี่ยวกับ การ ศึกษา ให กับ ชุมชน นั้นๆ นับเปน คุณู ประการ ตอ การ สราง 

พื้นฐาน การ ศึกษา ของ มณฑล ซิน เจียง อยาง ใหญหลวง 

นบัจาก ศตวรรษ ที ่20 เปนตนมา ชาว ทา ทาร กอตัง้ คณะ ศลิปะ ละคร ของ ตน เอง ขึน้ ศลิปะ การ แสดง ของ 

ชาว ทา ทาร ไดรับ ความ นิยมชมชอบ จาก ชน เผา ตน เอง และ เผา อื่นๆ อยาง มาก การ ดนตรี ของ ชาว ทา ทาร มี รูปแบบ

 หลากหลาย ทั้ง ดาน การ บรรเลง และ เครื่องดนตรี ที่ สําคัญ ไดแก “คู เนี่ย”  (库涅Kùniè คือ เครื่องดนตรี ที่ มี 

ลักษณะ เหมือน ขลุย มี รู เพียง สอง รู )  “ เคอ ปซือ”  (科比斯Kēbǐsī คือ หีบเพลง เปา)  นอกจากนี้ ยังมี เครื่อง

ดนตรี คลาย ไวโอลิน แต มี สอง สาย ใน การ เตนรํา รองเพลง ก็ “มานถัว หลิน”  (曼佗林Màntuólín หีบเพลงชัก)

เปน เครื่องดนตรี ประกอบ ที่ สําคัญ การ เตนรํา ของ ชาว ทา ทาร สนุกสนาน เรารอน ดึง จุดเดน ของ การ เตนรํา ของ 
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ชน เผา อุยกูร รัสเซีย  อุสเบค มา ผสม ผสาน เปน เอกลักษณ ของ ตน เอง ใน การ เตนรํา ฝาย ชาย เตน ใน ทา นั่งยองๆ 

เคลื่อนไหว ไป มา ฝาย หญิง จะ เตนรํา โดย โยกยาย มือ และ เอว เปนหลัก ใน เทศกาล สําคัญ ของ ชน เผา ชาว ทา ทาร 

จะ เลือก บริเวณ ที่ มี วิว ทิวทัศน งดงาม จัดงาน รื่นเริง ขึ้น ใน งาน มี การ รอง รํา ทําเพลง การ เลนกีฬา ชักคะ เยอ 

การ แขงมา มวยปลํ้า เปนตน 

ดาน ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี ครอบครัว ของ ชาว ทา ทาร เปน ครอบครัว เล็ก พอแม ลูก การ แตงงาน 

ยดึถอื การ ม ีสามภีรรยา คน เดยีว โดย จะ แตงงาน กบั ชน ที ่นบัถอื ศาสนาอสิลาม เหมอืนกนั เทานัน้ พธิ ีแตงงาน จดั ขึน้ 

ที่ บาน ฝาย หญิง และ ปฏิบัติ ตาม พิธี ของ ศาสนาอิสลาม หลัง แตงงาน ฝาย ชาย อยู บาน ฝาย หญิง ชวง ระยะเวลา หนึ่ง 

อาจจะ อยู จน ม ีลกู คน ทีห่นึง่ จงึ จะ ยาย กลบั บาน ของ ตน ได หลงัจาก เดก็ เกดิ แลว จะ ม ีพธิ ีรบัขวญั หลายๆ รปูแบบ ตาม 

ความ เชื่อ ของ ศาสนาอิสลาม 

เมือ่ ม ีผู เสยีชวีติ จะ ตอง อาบนํา้ ชาํระ ราย กาย ศพ ใหสะอาด พนั รอบกาย ดวย ผา ขาว แลวจงึ ประกอบพธิ ีฝง 

ดาน ที่ อยูอาศัย ชาว ทา ทาร ที่ อาศัยอยู ใน เมือง สรางบาน ชั้นเดียว หลังคา เรียบ ขนาน พื้น สรางดวย ปูน 

ผนงั กอ ดวยอฐิ และ ปนู หนา ภายใน ฉาบ และ ทา สเีทา แขวน ผา สกัหลาด หรอื พรมทอ ลวดลาย สวยงาม ภายใน บรเิวณ 

บาน ปลูก ดอก ไมตน ไมประดับ รอบ บาน สวน ชาว ทา ทาร ที่ อาศัยอยู นอกเมือง ประกอบ อาชีพ เลี้ยง สัตว หรือ เปน 

กรรมกร รับจาง ตาม ทุงหญา ปศุสัตว สรางบาน ดวย ไม มุงหลังคา ดวย หญาสาน เปน ตับ สราง เปน ลักษณะ กระโจม 

การ แตงกาย ชาย นิยม สวมเสื้อผา ปกลวดลาย ดอกไม แลว สวม ทับ ดวย เสื้อกั๊ก สีดํา หรือ เสื้อคลุม ยาว 

ผาอก สีดํา สวม กางเกง สีดํา สวมหมวก ทรงกลม ใบ เล็ก สีดํา หรือ สีขาว ปกลวดลาย งดงาม สวน ฝาย หญิง สวมหมวก 

ปกลวดลาย ดอกไม ทิ้ง ชาย ไป ดานหลัง สวมเสื้อ ผาอก ติดกระดุม ลําตัว ยาว สี เหลือง มวง แดง สวม กระโปรง ยาว 

สวม เครื่อง ประดับ จําพวก กําไล ตุมหู สรอย ไขมุก และ ลูกปด สีแดง 

ดาน อาหารการกนิ หญงิ ชาว ทา ทาร เกง ในดาน การ ทาํอาหาร ประเภท แปง นึง่ อาหาร ที ่นยิม ไดแก อาหาร 

ที ่ทาํจาก แปง คลกุ กบั ไขไก แลว นึง่ สกุ นอกจากนี ้ใน เทศกาล สาํคญั ก ็จะ ทาํอาหาร หลายอยาง เชน เคก ที ่ทาํจาก เนย 

ถั่ว ขาว ฟกทอง เนื้อ คลุก ให เขากัน แลว นําไป ยาง หรือ อบ เครื่องดื่ม ที่ เปน เอกลักษณ ของ ชาว ทา ทาร คือ เหลา ที่ 

ทํา มาจาก นํ้าผึ้ง และ ยังมี เหลาองุน ปา เรียก ชื่อวา “ เคอซาย เลอ”  (克塞了Kèsāile)  เปน เครื่องดื่ม ที่ ไดรับ

 ความ นิยม มาก ใน หมู ชาว ทา ทาร
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ชาว ทา ทาร พิถีพิถัน และ มี พิธีรีตอง ใน เรื่อง การ คบหา สมาคม มาก เมื่อ พบกัน จะ ตอง จับ มือ กัน ถามไถ 

ทุกขสุข ผูหญิง เจอกัน จะ จับ มือ กัน ทั้งสอง ขาง ให ความ เคารพ กับ ผูใหญ และ ผูอาวุโส กวา และ ตอนรับแขก 

ดวย ความ ยนิด ียิง่ ชอบ ชวยเหลอื เอือ้เฟอ ผูอืน่ ม ีขอหาม อาบนํา้ และ ซกัผา ใน หรอื บรเิวณ ใกล แมนํา้ หรอื แหลง เกบ็ นํา้ 

ตางๆ หาม ถาย อุจจาระ ปสสาวะ หาม เท นํ้าสกปรก หาม ถมเสมหะ ภายใน บาน ตลอดจน บริเวณ ใกล กับ วัด 

ใกล แหลงนํ้า และ ใกล บานเรือน หาม พูดจา หยอกลอ กับ เพศหญิง 

ความ เชื่อ และ เทศกาล สําคัญ ชาว ทา ทาร นับถือ ศาสนาอิสลาม ดังนั้น ดาน การ ดําเนิน ชีวิต และ

 ขนบ ธรรมเนยีม ตางๆ ลวน เปนไปตาม ขอปฏบิตั ิของ ศาสนาอสิลาม อสิลามกิ ชน ตอง ปฏบิตั ิศาสนกจิ ตาม ขอกาํหนด

 ของ ศาสนา อยาง เครงครัด ทุกวัน ตอง ทํา ละหมาด หา ครั้ง ทุก วันศุกร ตอง ไป สวดมนต ที่ สุเหรา ใน ยุค สังคม ศักดินา 

ศาสนา มี อิทธิพล ตอ ประชาชน ที่ มากกวา การ ทําหนาที่ สอน ศาสนา มากมาย เชน ใช เปน ศาล ตัดสิน คดีความ 

เก็บ ภาษี การ ใช แรงงาน 

หลงั ยคุ ปลดปลอย ประชาชน ม ีสทิธ ิโดย อสิระ ใน การ นบั ถอืศาสนา เทศกาล ที ่สาํคญั ไดแก เทศกาล ศลีอด 

เทศกาลกุร ปง เทศกาลซา ปง โดยเฉพาะ เทศกาลซา ปง จัด ยิ่ง ใหญมาก จัด ใน ทุก วันที่ 20ของ เดือน มิถุนายน จนถึง 

วันที่ 25 มิถุนายน ซึ่ง เปน ฤดูกาล ที่ วางเวน จาก การ เก็บเกี่ยว งาน นี้ จัด ขึ้น ใน ชนบท ตาม ทองทุง กวางใหญ ใน วัน 

งาน ม ีกจิกรรม มากมาย เชน การ เตนระบาํ รืน่เรงิ การ แขง กฬีา เพือ่ เฉลมิฉลอง ใน เทศกาล อยาง สนกุสนาน ครืน้เครง 

 

ชนกลุมนอยเผาทาทาร 
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ชาว เผาถู สวนใหญ อาศยัอยู ทาง ตะวนัออก ของ เมอืง หวง สุย (湟水Huánɡshuǐ)  รมิฝง แมนํา้ หวงเหอ  

(黄河Huánɡ hé)  และ เมืองผี เหลียน (毗连Pílián)  ใน มณฑล ชิง หาย  (青海 Qīnɡhǎi)  คือ ที่ตั้ง ของ กลุม 

ปกครอง ตน เอง เผาถู อําเภอ ฮูจู  (互助Hùzhù)  ห มิ นเหอ  (民和Mín hé)   ตาทง (大通Dàtōnɡ)   ถงเห ริน

 (同仁Tónɡrén)  และ มี อีก กลุม หนึ่ง อาศัยอยู ใน เขต ปกครอง ตน เอง ทิเบต อําเภอ เทียนจู (天祝Tiānzhù)  ใน 

มณฑลกาน ซู ในอดตี ชาวถู มชีือ่ เรยีก หลาย ชือ่ ชาวถู ทีอ่าศยั อยูที ่อาํเภอ เทยีนจู  ตาทง  ฮูจู เรยีก ตวัเอง วา ชาว มองโกล

 (蒙古尔Měnɡɡǔ’ěr)  หรอื มองโกล ขาว  (白蒙古Bái Měnɡɡǔ ภาษา มองโกล เรยีกวา ฉา หาน เห ม ิงกู 察罕

蒙古 Cháhǎn Měnɡɡǔ)  สวน ชาวถู ที่ อยูที่ อําเภอ ห มิ นเหอ เรียก ตัวเอง วา  ถูคุน  (土1昆Tǔkūn หมายความวา 

“ ชาวถู”)  สวน ที่ อาศัยอยู ที่อื่น ๆ บาง เรียก ตัวเอง วา “ชุมชน ชาวถู”  (土户家Tǔhùjiā)  ชาว ทิเบต เรียก

 ชน เผา นี้ วา  ฮั่ว เออร  (霍尔Huò’ěr)  ชาว ฮั่น ชาวหุย เรียก ชน กลุม นี้ วา คนถู  (土人Tǔrén)  หรือ ชน ชาวถู 

(土民Tǔmín)  หลัง กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน เรียกชื่อ อยาง เปนทางการ วา “ชน กลุม นอย เผาถู” จาก การ 

สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผาถู มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 241,198 คน 

พูด ภาษาถู จัด อยู ใน ตระกูล ภาษา อัลไต สาขา ภาษา มองโกล แตเดิม ชาวถู ใช อักษร ภาษาจีน ปจจุบัน กําลัง ดําเนิน

การ ประดิษฐ อักษร ขึ้น ใช โดย ใช อักษร ลา ติน 

 ชาติพันธุ ชาวถู มี ความ ใกล ชิดกับ ชาว มองโกล มาก ตํานาน คํา บอกเลา ของ ชาว เผาถู ก็ เลา กัน วา 

บรรพบุรุษ ของ ชาวถู มาจาก มองโกล และ ยังมี บางสวน ที่ มาจาก เมือง เก อรื่อลี่ เทอ  (格日利特 Gérìlìtè)  

ซึ่ง เปน ดินแดน ที่อยู ใน อํานาจ การ ปกครอง ของ เจงกิสขาน จากนั้น แตงงาน ขาม เผาพันธุ กับ ชน เผา พื้นเมือง ฮั่ว 

เออร  (霍尔人Huò’ěr rén)  สบืทอด เชือ้สาย ตอกนั มา จน เปน ชาวถู ใน ปจจบุนั ในอดตี ชาวถู ยงั เคารพบชูา เมอืง

 เก อรื่อลี่ เทอ วา เปน บานเกิด บรรพบุรุษ ของ ตน

เอกสาร โบราณ ของ จีน ก็ มี บันทึก ถึง สมัย ที่ ทหาร ของ เจงกิสขาน เดินทัพ เขาสู ซีหนิง  (西宁 Xī nínɡ)  

ซึ่ง ใน ขณะนั้น อําเภอ ฮูจู  (互助县Hùzhù xiàn)  จัด อยู ใน เขต การ ปกครอง ของ ซีหนิง สอดคลองกับ ตํานาน 

ที่ ชาวถู เลาขาน สืบ ตอกัน มา ใน สมัย ห มิง กองทัพ รักษา ดินแดน ของ ชาว มองโกล ถูก โจมตี ถอยรน เขาสู บริเวณ ที่ 

เปน ที่ตั้ง ของ อําเภอ ปกครอง ตน เอง ชาวถู ใน ปจจุบัน สวน ตํานาน เกี่ยวกับ ชาว ฮั่ว เออร  (霍尔人Huò’ěr rén)  

เปน ชื่อ ที่ ชาว ทิเบต เรียก ชน เผา เลี้ยง สัตว ที่ อาศัยอยู ใน บริเวณ ตอนเหนือ ที่ราบสูง ทิเบต ใน เอกสาร โบราณ ภาษา 

ทเิบต คาํ นี ้ใช เรยีก ชาว ทเิบต โบราณ จนถงึ ยคุ ใกล ปจจบุนั จงึ ใช เปน ชือ่ สาํหรบั เรยีก ชาวถู โดยเฉพาะ ชาวถู ที ่อาศยั

อยู อําเภอ ฮูจู ใน หมูบาน เหอรจวิ้น  (合尔郡Hé’ěrjùn)   เหอรถุน  (合尔屯Hé’ěrtún)   เหอรจี๋  (合尔吉

Hé’ěr jí)  เฮอร ชวน  (贺尔川Hè’ěrchuān)  มชีือ่ แตกตางกนั เนือ่งจาก เรยีกชือ่ ตาม ถิน่ ทีอ่ยู  แทจรงิ แลวก ็คอื

1 คํา วา 土 tǔ มีความหมาย วา พื้นเมือง ในที่นี้ หมายถึง ชน ชาว พื้นเมือง

ชนกลุมนอยเผาถู 
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 ชาวฮั่ว เออรนั่นเอง จาก การ ศึกษา เกี่ยวกับ ประวัติ ความ เปนมา ของ ชาวถู ระบุ วา ชาว ฮั่ว เออร ก็ คือ ชาวถู- ยวี่หุน  

(吐谷浑人Tǔyùhún rén)  หรอื  ถูคนุ (土昆Tǔkūn)  ซึง่ เปน ชือ่ ที ่ชาวถู เรยีก ตน เอง ซึง่ เปน กลุมชน ที ่อาศยัอยู ใน 

บริเวณ ถูหุน  (吐浑 Tǔ hún)  ชี่ ตาน  (契丹 Qìdān)  มองโกล  (蒙古Měnɡɡǔ)  ซยง หนู  (匈奴Xiōnɡnú)  

ซึ่ง ก็ คือ ดินแดน ที่ เปน อาณาบริเวณ ของ จู ปู  (阻卜Zǔbǔ)  และ มองโกล  (蒙古Měnɡɡǔ) ใน สมัย เหลียว และ

จิน ซึ่ง นับวา เปนการ สืบสาว ถึง บรรพบุรุษ ของ ชาวถู รุน แรกๆ แต ที่ นา เชื่อถือ ได เกี่ยวกับ ประวัติ ความ เปนมา ของ

 ชาวถู ก็ คือ ชาวถู คือ ชาว ถู- ยวี่หุน  (吐谷浑人Tǔyùhún rén)  ใน ประวัติ ศาสตร ตอมา ผสม ผสาน วัฒนธรรม 

ที่ รับ มาจาก ชาว ฮั่น ชาว เชียง ชาว ทิเบต และ ชาว มองโกล วิวัฒนาการ เปน เอกลักษณ ชน เผา มา จน ปจจุบัน 

  ดาน เศรษฐกจิ และ สงัคม ของ ชาวถู ชาวถู ดาํรงชวีติ ดวย การ เลีย้ง สตัว เปน อาชพี ที ่สบืทอด มาจาก ชาว 

ฮัว่ เออร และ มองโกล ซึง่ เปน บรรพ บรุษ ดัง้เดมิ ของ ชาวถู ตอมา เริม่ ทาํการ เพาะปลกู และ ยดึ เปน อาชพี หลกั แทน การ 

เลีย้ง สตัว ชาวถู เริม่ รูจกั การ เพาะปลกู ใน ชวงตน สมยั ห มงิ และ เขาสู ระบบ เศรษฐกจิ แบบ ยคุ เกษตรกรรม ราชสาํนกั 

ห มิง แบง การ ปกครอง ชาวถู ออก เปน 16 กลุม การ แบงกลุม ดังกลาว ยึดถือ เขตเมือง หรือ หมูบาน ตาม การ แบง เขต 

มา แต สมยั หยวน หลงัจาก ถกู ราชสาํนกั ห มงิ แบง เปนกลุม และ ม ีเขต การ ปกครอง ที ่ชดัเจน แลว หวัหนา ของ แตละ กลุม

นับ ได วา เปน ชนชั้น ศักดินา ที่ ยิ่งใหญ ที่สุด ใน บริเวณ ดังกลาว ใน ชวงตน สมัย ราชวงศ ห มิง มี บันทึก ของ เจา ศักดินา 

ชื่อ《明史·李英传》Mínɡshǐ·Lǐyīnɡ Zhuàn “บันทึก ชีวประวัติ หลี่ อิง” บันทึก ไว วา ใน ยุค ห มิง และ ชิง 

มี สภาพสังคม และ การ ปกครอง แบบ ชนชั้น เจา ศักดินา ชุมชน ตางๆ แบง การ ปกครอง เปน สาม ระดับ คือ 

1. ระดับ หมูบาน แตละ ครอบครวั มี ทีด่ิน ทํา กนิ เจา ศักดินา เปน เจาของ กรรมสิทธิ ์ครอบครอง และ ดูแล 

ที่ดิน เรียก ชื่อวา “ จวิน หมา เถียน”  (军马田jūnmǎtián)  ชาวนา ไดรับ การ แบง สรร ที่ดิน ให ทํา กิน หนึ่ง สวน 

ตอง เสียคาเชา จาก ผล ผลิต ที่ ได หนึ่ง สวน ยาม ศึก สงคราม ชาวนา จะ ถูก เกณฑ ไป เปน ทหาร ไร ศึก ก็ ทํานา เลี้ยง สัตว 

2.ระดบั ตาํบล รวบรวม หมูบาน ตางๆ เขาอยู ใน การ ปกครอง ม ีกองกาํลงั ปกครอง ตาํบล ม ีการ สราง ทาง 

คมนาคม สัญจร ติดตอกัน ระหวาง แตละ หมูบาน กอตั้ง เปน ตําบล ซีหนิง  (西宁Xī nínɡ)  

3. หลัง การ กอสราง วัด โยว หนิง  (佑宁寺Yòunínɡsì)  สําเร็จ ชุมชน เล็กนอย ที่ กระจัด กระจาย อยู 

ขางนอก รวม ศูนยกลาง การ ปกครอง อยู ที่วัด โยว หนิง 

หลังจาก ระบบ เจา ศักดินา ลมสลาย ผล ผลิต ที่ สง เปน สวย บรรณาการ สงไป เก็บ ไว ที่ ฉางขาว สวนรวม 

ของ ชุมชน ชาวถู หลุดพน จาก การ ปกครอง ของ เจา ศักดินา มี สิทธิ์ ครอบครอง ที่ดิน เปนของ ตน เอง และ เกิด ระบบ 

ชนชั้น ศักดินา ขึ้น ใน ชุมชน ชาวถู เอง จนถึง ใน ยุค ที่ ขุนศึก ตระกูล หมา เขา ปกครอง สังคม ศักดินา ใน ชุมชน ชาวถู ยิ่ง 

เขมแขง็ และ ชดัเจน ขึน้ ในขณะที ่ชาวนา ถกู ชนชัน้ ศกัดนิา กดขี ่รงัแก และ เอารดั เอาเปรยีบ อยาง หนกั ววิฒันาการ และ 

เครื่อง ไม เครื่องมือ ทาง การ เกษตร ของ ชาวถู ไดรับ การ ถายทอด จาก ชาว ฮั่น และ ยังมี การ ผลิต งาน หัตถกรรม

ชนกลุมนอยเผาถู 
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เปน อาชีพ เสริม ดวย แต สวนใหญ ผลิต เพื่อ ใช ใน ครัวเรือน ยัง ไมมี การ ทํา เพื่อ การ คา แตอยางใด กรรมสิทธิ์ ที่ดิน

 สวนใหญ อยู ใน การ ครอบครอง ของ ชนชัน้ นกับวช และ ชนชัน้สงู ที ่สบืทอด มรดก ตอกนั มา ชน กลุม นี ้ม ีเพยีง 10%ของ 

ประชากร ทั้งหมด ที่เหลือ 90% เปน ชาวนา ที่ ไมมี กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ของ ตน เอง ชนชั้น กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ใช วิธีการ

 จาง แรงงาน สวน ชนชัน้ นกับวช ใช วธิ ีเกบ็ คาเชา ทีด่นิ จาก ผล ผลติ ที ่ได พชื ที ่ชาวถู ปลกู ม ีขาวสาล ีมนัฝรัง่ นอกจากนี ้

ชาวถู ยัง นิยม กลั่น เหลา เหลา ที่ กลั่น โดย ชาวถู มี ชื่อเสียง มาก เปนที่ รูจัก ไป ทั่ว สารทิศ คือ เหลา “ห มิ่ง เหลา” 

 (酩醪Mǐnɡláo)  

หลัง ยุค ปลดปลอย ชุมชน ชาวถู หลาย แหง ไดรับ การ กอตั้ง เปน อําเภอ ปกครอง ตน เอง และ หลาย ชุมชน 

ไดรบั การ กอ ตัง้ขึน้ เปน ชมุชน ชาวถู อยาง เปนทางการ ภายใต การ สนบัสนนุ ของ รฐับาล ชมุชน ชาวถู พฒันา รดุหนา 

อยาง รวดเรว็ ใน ทกุๆ ดาน สงผลให เศรษฐกจิ และ ความ เปนอยู ของ ชาวถู ดขีึน้ เปนลาํดบั ม ีการ ใช เครือ่ง ไม เครือ่งมอื 

การ เกษตร และ วิทยา การ ทาง การ เกษตร ที่ ทันสมัย การ เพาะปลูก เปนไปตาม หลักวิชาการ ปจจุบัน มี โรงงาน 

อุตสาหกรรม นอย ใหญ เกิดขึ้น ใน ชุมชน ชาวถู เชน โรงงาน ผลิต ปูน ปุย เคมีภัณฑ อาหาร เหลา กระดาษ เปนตน 

ปริมาณ การ ผลิต ของ ภาค อุตสาหกรรม กับ ผล ผลิต ทาง การ เกษตร เปน 40 ตอ 60 ทุก ชุมชน และ หมูบาน นอย ใหญ

 มี การ ตัดถนน เขาถึง การ คมนาคม สะดวกสบาย ทั้ง การ ไป มา หาสู ระหวาง ชาวถู ดวย กันเอง และ กับ ชุมชน เผา อื่น 

รวมทั้ง การ ขนถาย ลําเลียง สินคา ก็ สะดวก ยิ่งขึ้น ระบบ ไฟฟา นํ้าประปา เขาสู ทุก ชุมชน อยาง ทั่วถึง ดาน การ ศึกษา 

และ สาธารณสุข ก็ ไดรับ การ พัฒนาขึ้น ทําให ชาวถู มีการศึกษา และ สุขภาพ ที่ ดี ทัดเทียม กับ ชุมชน อื่นๆ

ดาน ศลิป วฒันธรรม ชาวถู เชีย่วชาญ เรือ่ง รอง ระบาํ ราํ ฟอน จงึ สัง่สม งาน ดาน ศลิปะ วรรณกรรม ที ่หลาก

หลาย และ งดงาม วรรณกรรม ของ ชาวถู สืบทอด ตอกัน มา ดวย วิธี มุขปาฐะ และ เปน วรรณกรรม ที่ เปน เรื่องราว 

สามารถ นาํมา แสดงเปน อปุรากร หรอื ละคร ได เชน บทกลอน เรือ่ง《拉仁布与且门索》Lā Rénbù yǔ Qiě 

Ménsuǒ“ลาเห รินปู กับ เฉี่ยเห มิ นสั่ว” บท นิพนธ ทาง ประวัติ ศาสตร ของ นักบวช ลามะ ชาวถู ที่ เปนที่ นิยม อีก เรื่อง 

หนึ่ง คือหนังสือ เรื่อง《宗教流派镜史》Zōnɡjiào liúpài jìnɡshǐ “สอง ประวัติ นิกาย และ ศาสนา” 

ไดรบั การ แปลเปน ภาษา ตางๆ มากมาย เชน องักฤษ เยอรมนั เผย แพรไป ทัว่โลก เปน หนงัสอื ที ่เลา เรือ่งราว เกีย่วกบั 

การ ติดตอ ถายทอด ปฏิสัมพันธ และ ความ ใกล ชิด กัน ระหวาง ชาวถู กับ ชาว ทิเบต 

เพลง ของ ชาวถู ม ีรปูแบบ และ ทวงทาํนอง หลากหลาย แบง เปน สอง ประเภท ใหญๆ  คอื เพลง ชาวบาน กบั 

เพลง ภูเขา บทเพลง ทั้งสอง ประเภท มี ทวงทํานอง เฉพาะ เปน เอกลักษณ เฉพาะตัว ของ เพลง ชาวถู กลาว คือ เสียง 

ทาย วรรค ทอด ยาว และ โหย ลงตํ่า ลึกลํ้า และ มีเสียง กระทบ สะทอน เปน ระลอก ๆ  เพลง ชาวบาน มี เพลง สรรเสริญ 

เพลง ถาม ตอบ เพลง ววิาห เพลง ระบาํ รอบ กองไฟ ใน พธิวีวิาห ญาต ิของ เจาบาว เจาสาว จะ แตงตวั ดวย ชดุ สขีาว รอง 

รํา ทําเพลง อยาง สนุกสนาน ผู มา รวมงาน อื่นๆ รวม รองเพลง ไป ดวยกัน เปนการ อวยพร ให กับ คูบาวสาว
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นอกจากนี้ สิ่ง ที่ ขาด มิได ที่จะ ตอง กลาว ถึง คือ งาน ฝมือ ดาน การ ปกผา ของ ชาวถู ที่ มี ความ งดงาม และ 

มชีือ่เสยีงโดงดงั ลวดลายผาปกพถิพีถินั อลงัการ ละเอยีดและคงทน ทัง้ภาพทวิทศัน ภาพดอกไม สตัวและบคุคล 

ลวดลาย ที่ นิยม ปก คือ ดอก เหมย งาม หา กลีบ ดอก ทับ ทิมทอง ลาย เมฆา ลอยลอง วิ หก เหมันต เคลา ดอก เหมย 

ยูงทอง ไซร ดอก โบ ตั๋น มังกร เพลิง เริง ไขมุก เปนตน นับ ได วา เปน สัญลักษณ เฉพาะ ของ ชาวถู เลย ทีเดียว ถึงกับ

 ม ีคาํพดู ทีว่า หาก ไป เยีย่มชม หมูบาน ชาวถู แลว ไมได ผา ปกถู กลบั มา ก ็เหมอืน ยงั ไป ไมถงึ หมูบาน ชาวถู อยาง แทจรงิ

ดาน ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี ชาวถู ทั้ง ชาย หญิง แตงกาย ดวย ชุด ประจํา เผา ที่ มี เอกลักษณ เฉพาะ

ตัว ชาย สวม เสื้อคลุม ยาว เปน แบบ ผาอก เฉียง ปก ลาย หลาก สี ที่ ชาย เสื้อ สวนใหญ เสื้อผา ฝาย ชาย นิยม ปก ลาย 

ชาย เสื้อ เปน สีดํา คาด เข็มขัด ผา ปก ลาย สวม กางเกง ขา กวาง และ ยาว พัน แขง ดวย ผา ปก ลาย สีดํา ขาว สวมหมวก 

ทรง กระทะ หงาย สวมรองเทา ปก ลาย เมฆ ผูสงูอาย ุชาย สวม เสือ้กัก๊ ทบั ดานนอก อกี ชัน้หนึง่ เสือ้ผา ฝาย หญงิ สวมเสือ้ 

คอตั้ง ลําตัว สั้น ผาอก เฉียง แขน เสื้อ ทั้งสอง ขาง ตัดเย็บ ดวย ผา หลาก สี สลับกัน สวม เสื้อกั๊ก สีดํา สีนํ้าเงิน หรือ สีมวง 

ปกลวดลาย สวยงาม ไว ดานนอก คาด เอว ดวย ผา ปก หรอื ผา แพร แลว เหนบ็ ผา เชด็หนา ปลอย ชาย ลง ลาง นอกจากนี ้

ยัง คลอง ดวย เครื่อง ประดับ เงิน กระดิ่ง มากมาย สวม กางเกง ทรงกระบอก ชาย กางเกง ปก ลาย สีดํา หรือ นํ้าเงิน 

สวมรองเทา ผา ปก คลุม ผม ดวย ผา ปก สีสันสดใส

อาหารการกนิ ของ ชาวถู ที ่เปนหลกั ไดแก ขาวสาล ีสวน อาหาร ประเภท ผกั นยิม ผกั ที ่เปน หวั ทีเ่กดิ ใตดนิ 

เชน หวัผกักาด ผกักาด ขาว หวัหอม กระเทยีม หนอไม ผกั เหลานี ้จะ ดอง เกบ็ ไว กนิ กบั อาหาร จาํพวก เนือ้ สตัว นยิม ดืม่ 

ชา นม และ เนย ใน งาน เทศกาล ตางๆ นยิม ทาํอาหาร ประเภท ทอด เชน เนือ้ หม ูทอด เนือ้ แกะ ทอด และ อาหาร จาํพวก

 แปง ทอด ตางๆ นิยม ดื่มเหลา ที่ หมัก ดวย ขาวสาลี ชาวถู พิถีพิถัน เรื่อง ความ สะอาด ของ อาหารการกิน มาก ภาชนะ 

ใส อาหาร ชาม ตะเกยีบ จะ ใช ของ ตน เอง เทานัน้ ไม ปะปนกนั เมือ่ ม ีแขก มา เยอืน จะ จดั อาหาร ให เปนชดุ โดยเฉพาะ 

ของ แตละคน ไม ตัก อาหาร รวมกัน

ชาวถู กอตั้ง บานเรือน อิงแอบ หุบเขา และ แมนํ้า แตละ ครัวเรือน มี รั้ว รอบ และ มี พื้นที่ ใน บาน ของ ตน เอง 

ภายใน บานสราง เพงิ คอก สตัว และ ที ่อยูอาศยั สวนนอก รัว้ บานสราง หองนํา้ หองสวม แปลง ปลกู ผกั และ ลาน นวดขาว

บานเรือน ชาวถู สราง เปน หลังคา เรียบ ขนาน พื้น บน หลังคา ใช ผึ่ง อาหารแหง เรือน ชาวถู แบง เปน สาม หอง 

ตรงกลาง เปน หองโถง ดาน หนึง่ เปน หองนอน อกี ดาน ตรงขาม เปน หอง พระ หองนอน ม ีเตาไฟ เพือ่ให ความ อบอุน ใน 

ฤดหูนาว บน ขอบ ประต ูหนาตาง แกะสลกั รปู เคารพบชูา จาํพวก พชืพนัธุ ธรรมชาต ิหรอืไมก ็เปน รปูโท เทม ประจาํ เผา

เชน วัว แกะ และ ลวดลาย ธัญพืช ตางๆ อยาง งดงาม

ชาวถู มี ขนบ ธรรมเนียม ที่ ยึดถือ ตอกัน มา อยาง เครงครัด โดยเฉพาะ อยางยิ่ง ธรรมเนียม การ เคารพ 

นับถือ ผูใหญ หาก ขี่มา สวน กับ ผูใหญ หรือ ผูสูงอายุ จะ ตอง ลง จาก มา แลว ทักทาย ชาวถู มี นิสัย โอบออมอารี และ 

เปนมติร เมือ่ มี ผูมาเยอืน เจาของ บาน จะ ม ีคาํพดู ตอนรบัแขก วา “แขก มา เยอืน คอื ความ สขุ มา เยอืน” เจาของ บาน 
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จะ ปพูืน้ ดวย พรม ขนแกะ สแีดง ให แขก นัง่ ตอนรบั ดวย นํา้ชา ใส เกลอื และ ห มาน โถว ลกู ใหญ เทา แตงโม และ หาก เปน 

แขก พเิศษจะ ตอนรบั ดวย หมี ่ผดั เนย จาน ใหญ เนือ้ แกะ จาน ใหญ บน เนือ้ ปก ดวย มดี ยาว ประมาณ หา นิว้ เหลากา ใหญ 

ทีห่กูา พนั ดวย ขนแกะ สขีาว กอน การ รบัประทาน อาหาร เจาของ บาน จะ ตอง ชนแกว กบั แขก กอน สามครัง้ เรยีกวา

“เหลา สาม จอก ขึน้ มา” สวน ผู ที ่ไม ดืม่เหลา จะ ใช นิว้กลาง จุม ลง ใน แกว เหลา แลว ดดี ไป ใน อากาศ สามครัง้ เปนอนัวา

เสมือน ได ชนแกว เหลา แลว สามครั้ง เชนกัน 

พิธีศพ ของ ชาวถู กระทํา โดย การ ลอย ศพ ไป ตาม แมนํ้า แต ก็ มี บาง ทองที่ ที่ ทํา พิธีศพ โดย การ ฝง

ชาวถู ม ีขอปฏบิตั ิและ ยดึถอื มากมาย ที ่สาํคญั เชน ไม กนิ เนือ้ สตัว ที ่มกีบี เทา กลม  (มา ลอ ลา)  หาม ปสสาวะ

 อุจจาระ ใน คอก สัตว มิฉะนั้น จะ สงผลราย ตอ การ เจริญ เติบโต ของ สัตว หาม ใช ภาชนะ ที่ มี รอย แตกราว โดยเฉพาะ 

เมือ่ ม ีแขก มา เยอืน หาม ถาม แขก ผูมาเยอืน วา กนิ ขาว หรอืยงั หรอื จะ กนิ ขาว มัย้ การ ทะเลาะกนั การ ต ีลกู ตอหนา แขก 

ถอื เปนการ ไม เคารพ แขก และ เสยีมารยาท อยาง รายแรง และ จะ ถอืวา เปนการ ไล แขก ทางออม เมือ่ เขา บาน ชาวถู จะ 

ตอง ตะโกน บอกกลาว ทกัทาย อยู นอก ประตรูัว้ บาน เสยี กอน รอ จน มเีสยีง ตอบรบั จงึ จะ เขา บาน ได หามเขา หอง ผูหญงิ 

โดย ไม ไดรับ อนุญาต หาม หยอก ลอเลน กับ หญิง ที่ ยัง ไม แตงงาน หาม แขก ผูมาเยือน นับจํานวน แกะ ที่ เจาของ บาน

 เลี้ยง ไว หาม สูบบุหรี่ หาม ถมเสมหะ หาม สงเสียง ดัง และ หาม รื้อคน สิ่งของ ใน วัด หาม ขาม สิ่งของ ที่ เปนของ พระ 

หาม ไอ หรือ จาม ตอหนา ชา เนย ใน การ ทําพิธี สวดมนต เวียนเทียน จะ ตอง เริ่มจาก ซาย ไป ขวา หาม สลับ ทิศ หาม

 ปสสาวะ อุจจาระ และ หาม ฆา สัตว ใน วัด หรือ บริเวณ ใกลเคียง กับ วัด

ดาน ศาสนา และ ความ เชื่อ ในอดีต ชาวถู นับถือ สรรพ เทพ เชื่อ วา ทุก สรรพสิ่ง มี เทพ สิงสถิต อยู มี ชาวถู 

ใน บาง ทองที ่นบั ถอืศาสนา เตา สมยั หยวน และ ห มงิ ชาวถู สวนใหญ นบั ถอืศาสนา ลามะ แต ก ็ผสม ผสาน กบั ความ เชือ่ 

ที ่ม ีมา แต ดัง้เดมิ ใน ชมุชน ชาวถู ม ีวดั ลามะ ประมาณ สี ่สบิ แหง ที ่สาํคญั เชน วดั โยว หนงิ (佑宁寺Yòunínɡ sì)  วดั กวาง 

ฮุย (广惠寺Guǎnɡhuì sì)  เปนตน ม ีพระ ที ่ม ีชือ่เสยีง เปนที ่รูจกั มากมาย ศกึษา จาก วดั โยว หนงิ เชน พระ จาง เจยี

(章嘉Zhānɡjiā)  พระถู กวาน  (土观Tǔɡuān)  พระฮ วาปู  (桦布Huàbù)  เปนตน พืน้ที ่ของ ชมุชน ชาวถู สวนใหญ 

เปน กรรมสทิธิ ์ครอบครอง ของวดั และ ศาสนสถาน ดงันัน้ วดั จงึ เปน ศนูยรวม จติใจ และ วฒันธรรม สาํคญัๆ ของ ชาวถู 

มา ตั้งแต อดีต จน ปจจุบัน 

เทศกาล สาํคญั ของ ชาวถู ม ีพธิ ีบรกิรรม มนต ของวดั โยว หนงิ จดั ขึน้ ใน วนัที ่14 เดอืน 1 ของ ทกุป และ ใน วนั ที่

สอง เดอืน สอง ม ีพธิ ีชือ่ เวย หยวน เจิน้เหลย ไถ  (威远镇擂台会Wēiyuǎn zhèn lèitái huì)  วนัที ่สาม เดอืน สาม

 และ วนัที ่แปด เดอืน สี ่ม ีเทศกาล งานวดั วนัที ่สบิเอด็ เดอืน หก ม ีเทศกาล ชือ่ ตาน ห มา ซี ่ (丹麻戏会Dānmáxì huì)  

วนัที ่สบิ สาม เดอืน หก และ วนัที ่เกา เดอืน สบิสอง ม ีเทศกาล วนั เดก็  (少年会Shàonián huì)  วนัที ่ยีส่บิ สาม เดอืน เจด็ 

ถึง เดือน เกา มี เทศกาล “นา ตุน”  (纳顿Nàdùn)  คือ เทศกาล ฉลอง การ เก็บเกี่ยว ใน เทศกาล ตางๆ จะ จัดให มี การ 

รองเพลง เตนรํา กายกรรม ซึ่ง เปน ศิลปะ ประจํา เผา อยาง สนุกสนาน นอกจากนี้ ชาวถู ยัง เฉลิมฉลอง เทศกาล ตรุษ

จีน เหมือน อยาง ชาว ฮั่น อีกดวย

ชนกลุมนอยเผาถู 
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ชน กลุม นอย ชาวถู เจีย อาศัยอยู บน หุบเขา ห ลิงซาน ไดแก บริเวณ ตะวันตก ของ มณฑล หูหนาน  อําเภอ 

หยง ซุน (永顺 Yǒnɡshùn)  หลงซาน (龙山 Lónɡshān)  ปาว จิ้ง (保靖 Bǎojìnɡ)   ซางจื๋อ (桑植

Sānɡzhí)  กู จาง (古丈Gǔzhànɡ)  ใน มณฑล หู เปย มี ชาวถู เจีย ตั้ง ถิ่นฐาน ใน อีก หลาย อําเภอ เชน อําเภอ หลาย 

เฟง  (来凤Láifènɡ)  เฮอ เฟง (鹤峰Hèfēnɡ)  เสีย นเฟง (咸丰Xiánfēnɡ)  เสวียน เอิน (宣恩Xuān’ēn)  

ลี่ ชวน (利川Lìchuān)   เอินซือ (恩施Ēnshī)  ปาตง  (巴东Bādōnɡ)   เจี้ยน สื่อ (建始Jiànshǐ)  อู เฟง 

(五峰Wǔfēnɡ)  ฉาง ห ยาง (长阳Chánɡyánɡ)  เปนตน ใน มณฑล เสฉวน ม ีชาวถู เจยี ตัง้ ถิน่ฐาน อยูที ่อาํเภอ โหยว ห ยาง

(酉阳Yǒuyánɡ)   ซิ่วซาน  (秀山Xiùshān)   เฉียน เจียง (黔江Qiánjiānɡ)  สือจู (石柱Shízhù)  เผิงสุย 

(彭水Pénɡshuǐ)  จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผาถู เจีย มี จํานวน 

ประชากร ทัง้สิน้ 802,8133 คน พดู ภาษาถู เจยี จดั อยู ใน ตระกลู ภาษาจนี-ทเิบต สาขา ภาษา ทเิบต-พมา ไมม ีภาษา

เขียน ปจจุบัน ชาวถู เจีย สวนใหญ ใช ภาษาจีน และ อักษร จีน มี เฉพาะที่ อําเภอ เฮอ เฟง ของ มณฑล หู เปย ประมาณ 

2 แสน คน ที่ ยัง พูด ภาษาถู เจีย อยู 

คาํ เรยีก “ถู เจยี” เปน คาํ เรยีก ที ่ใน บนัทกึ ประวตั ิศาสตร ใช เปน คาํ เรยีก ชน กลุม นี ้มาก ทีส่ดุ อยางไร กต็าม

ยงัม ีคาํ เรยีก ชน กลุม นี ้ดวย ชือ่ อืน่ๆ อกี อยาง เชน ใน สมยัฉนิ และ ฮัน่ เรยีกวา “ห ลิน่ จวนิจง”  (廪君种Lǐnjūnzhǒnɡ) 

 ดวย เหตุเพราะ เคารพบูชา เสือ ขาว บาง เรียกวา “ปาน เหมย ห มาน”  (板楣蛮Bǎnméi Mán)  โดย เรียก ตาม 

อาวธุ ที ่ใช บาง เรยีกวา “ชาว เจอ”  (责人Zérén)  เพราะ ใน สมยักอน ม ีการ เกบ็ ภาษทีีด่นิ ชน กลุม นี ้เรยีก ภาษทีีด่นิ 

วา “ซาย”  (赛sài)  จัด เปน กลุมชน ที่อยู ใน สวน การ ปกครอง ของ ภาคใต บริเวณ เมือง ปา จวิ้น  (巴郡Bājùn)  

หรอื “อู ห ลงิ ห มาน”  (武陵蛮Wǔlínɡ Mán)  ตอจากนัน้ มา ชน กลุม นี ้มกั ถกู เรยีก ดวย ชือ่ ตางๆ ตาม ถิน่ ทีอ่ยู เชน 

“ซ ีห มาน”  (溪蛮Xī Mán)  “ปา เจีย้น ห มาน”  (巴建蛮Bājiàn Mán)  “ซิน่ โจว ห มาน”  (信州蛮 Xìnzhōu 

Mán)  “ห ยาง ห มาน”  (阳蛮Yánɡ Mán)  

ใน สมัยซง เกิด ชุมชน ชาวถู เจีย หลาย กลุม ขึ้น ใน ชุมชน อู ห ลิง  (武陵Wǔlínɡ)  มีชื่อ เรียก ตางๆ กัน ไป 

ตาม พื้นที่ ที่ อยูอาศัย เชน ถู ห มิน  (土民Tǔmín)  ถู ห มาน  (土蛮Tǔmán)   ถูปง  (土兵Tǔbīnɡ)  หลังจากที่ 

ชาว ฮัน่ ได อพยพ เขามา อยู ใน ชมุชน ดงักลาว จาํนวน มาก จงึ มชีือ่ เรยีก ชน เผา ดัง้เดมิ นี ้วา “ชาวถู เจยี”  (土家tǔjiā 

คํา วา ถู เจีย ใน ภาษาจีน หมายถึง ชน พื้นเมือง ดั้งเดิม)  

  อยางไร ก็ตาม เรื่องราว เกี่ยวกับ ที่มา ของ ชาวถู เจีย นับ จน ปจจุบัน นี้ ยัง ไมมี ขอสรุป แนชัด บาง กลาว 

วา หลังจากที่ ราชวงศฉิน ลมลาง รัฐ ปา (巴Bā) แหง ราชวงศ โจว ได สําเร็จ ชาว ปา ที่อาศัย อยูที่ เมือง เซียง เออ ชวน  

(湘鄂川Xiānɡ’è chuān)  คือ บรรพบุรุษ ของ ชาวถู เจีย บาง เชื่อ วา เปน ชน เผา ที่ ผสม ผสาน ระหวาง ชาว ฮั่น 

กับ ชน เผา ดั้งเดิม ของ รัฐ ปา โดย อาศัย หลักฐาน การ ขุดคน ทาง โบราณคดี ที่ ได มาจาก เขา เซียง ซี หลง  (湘西龙山 

ชนกลุมนอยเผาถูเจีย 
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Xiānɡxīlónɡ shān)  หลู ซี (泸溪Lúxī)  ตายง  (大庸Dàyōnɡ)  เปน ขอ สนับสนุน ความคิด บาง ก็ วา 

ชาวถู เจยี สบืเชือ้สาย มาจาก ชาวอ ูห มาน ซึง่ เปน กลุมชน ที ่ม ีชวีติ อยู ชวง กลาง สมยั ถงั ม ีภาษาพดู และ ขนบ ธรรมเนยีม 

วัฒนธรรม คลายคลึง กับชาว อี๋  (彝族Yí Zú )  ที่ อาศัยอยู ใน พื้นที่ ของ มณฑล ยูนนาน 

หลงัจากที ่รฐั ปา ลมสลาย ชาว ปา  (巴人Bārén )  หกัราง ถางพง ทีท่าํกนิ แหง ใหม จบั สตัวนํา้ เกบ็ ของ ปา

 เพื่อ ดํารงชีพ และ ขยาย เผาพันธุ หัวหนา เผา สืบทอด กัน ตาม สายเลือด หรือ คนใน สาย ตระกูล เดียวกัน ปลาย สมัย 

ซ ีฮัน่  (西汉Xīhàn)  ชนชาตอิู ห ลงิ อี ๋ (武陵夷Wǔlínɡyí)  ตัง้ กองกาํลงั ตอตาน อาํนาจ ของ กษตัรยิ ห วาง หมา งชวน

  (王莽篡Wánɡ Mǎnɡcuàn)  ตอจากนั้น ชาว ห ลิง ห ยาง ห มาน  (零阳蛮Línɡyánɡ Mán)  ห ลาน จง ห มาน  

(漤中蛮Lǎnzhōnɡ Mán)  อู ห มาน  (巫蛮Wū Mán)  และ หลี่ จง ห มาน  (澧中蛮Lǐzhōnɡ Mán)  ได รวม

ตัวกัน กอตั้ง กองกําลัง ตอตาน การ กดขี่ ของ ชนชั้น สูงขึ้น 

ใน ยุค สาม กก ชวง ที่ สู ฮั่น (蜀汉Shǔhàn )  และ ซุนอู  (孙吴Sūnwú) แยงชิง รัฐ ขุย (夔Kuí)  เสีย 

(峡Xiá)  และอู ห ลิง (武陵Wǔlínɡ)  ชาวถู เจีย ซึ่ง อาศัยอยู ใน บริเวณ ดังกลาว ก็ ตก เปน กลุมชน ที่ ทั้ง สองฝาย 

แยงชิง กัน ครอบครอง การ แกงแยง ดินแดน ของ สู  (蜀Shǔ) และอู (吴Wú)  สงผลให กลุมชน ใน บริเวณ ดังกลาว มี 

ชีวิต อยู อยาง ไร ความ สงบ รมเย็น จากนั้น มา ใน สมัย หนาน เปย  (南北Nán Běi) และ สมัยสุย  (隋朝Suícháo)  

อํานาจ ของ บริเวณ เมืองอู ห ลิง เขมแข็ง ขึ้น อยาง รวดเร็ว จน สามารถ ตั้ง ตน เปนใหญ ขึ้น สวนกลาง ตอง สง กองกําลัง 

มา ปกครอง ควบคุม อยู เปนนิจ สภาพ ชีวิต และ สังคม ของ ผูคน วุนวาย อยู ตลอด เวลา จนถึง ตน ราชวงศ ถัง  (唐朝

Tánɡcháo)  ราชสํานัก ใช วิธี ปกครอง แบบ รัฐ ใน ปกครอง กับ บริเวณ ดังกลาว นี้ แบง เปน อําเภอ เล็กๆ ขึ้น ตรง ตอ 

การ ปกครอง ระดับ เขต และ ขึ้น ตรง ตอ ราชสํานัก อีก ชั้นหนึ่ง การ จัดการ ปกครอง เชนนี้ ทําให ชุมชน ชาวถู เจีย สงบ 

ราบรื่น ขึ้น เปนลําดับ และ เริ่ม ติดตอ สัมพันธกับ ชาว ฮั่น มากขึ้น ทุกขณะ เชน เดียวกัน

ดาน เศรษฐกิจ และ สังคม ชาวถู เจีย เริ่ม ทําการ เกษตร มา ตั้งแต บรรพบุรุษ ใน ยุค ตนๆ แลว แต ดวย เหตุ ที่ 

ไม มคีวามรู ดาน การ เกษตร เครือ่งมอื การ เกษตร ก ็ลาสมยั ผล ผลติ ที ่ได จงึ ม ีปรมิาณ ไมมาก ตอมา ชาวถู เจยี ได เรยีนรู 

วิธีการ ทําการ เกษตร และ ใช เครื่องมือ เกษตร ของ ชาว ฮั่น ปริมาณ ผล ผลิต ที่ ได จึง เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจ ชุมชนถู เจีย ก็ 

เริ่มดีขึ้น ใน ชวง สมัย ราชวงศ ถัง และซง ใช ระบบ ปกครอง แบบ รัฐ ใน ปกครอง ชุมชน สงบ ราบรื่น ชน ชาวถู เจีย และ 

ชาว ฮั่น มี การ ติดตอ สัมพันธกัน และ ถายทอด วัฒนธรรม กัน อยาง ใกล ชิด มากขึ้น กระนั้น ก็ตาม ชาวถู ยัง ไม คุนชิน 

กับ การ ใช แรงงาน สัตว ทํานา ยังคง ใช เครื่องมือ ขุด ดิน ทํานา ดวย แรงงาน คน แบบ ดั้งเดิม อยู และ ยังคง ดํารง อาชีพ 

จับ สัตวนํ้า เหมือนเดิม อยู อีกดวย

นับแต สมัย หยวน จนถึง จักรพรรดิคัง ซี แหง ราชวงศ ชิง จัดการ เกี่ยวกับ การ ถือครอง ที่ดิน ของ ประชาชน 

ทํา ใหการ ทํา กินใน ที่ดิน ของ ชน ชาวถู เจีย มี ความ มั่นคง ราบรื่น เรื่อย มา เอกลักษณ ของ ชน เผา ไดรับ การ รักษา ไว

ชนกลุมนอยเผาถูเจีย 
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 ให คงอยู แต ในขณะ เดยีวกนั ระบบ เศรษฐกจิ แบบ เจา กรรมสทิธิ ์ทีด่นิ กาํลงั เกดิขึน้ ใน ยคุ ที ่จกัรพรรด ิยงเจิง้ รวบรวม 

ทีด่นิ คนื สู รฐั นัน้ สงัคม ศกัดนิา หมดไป ระบอบ เจา กรรมสทิธิ ์ทีด่นิ เขามา แทนที ่ พอคา และ เกษตรกร ชาว ฮัน่ อพยพ 

เขาสู ชุมชน ชาวถู เจีย ระลอก ใหญ พรอมทั้ง นําพา ความ เจริญ และ วิทยา การ ตางๆ เขา มาสู ชุมชน ชาวถู เจีย เชน 

เครื่องมือ การ เกษตร เครื่องมือ หัตถกรรม ขาวของ เครื่องใช ตางๆ ทําให งาน ดาน หัตถกรรม ของ ชาวถู เจีย พัฒนา

ขึ้น อยาง รวดเร็ว แต หลังจาก ยุค สงคราม ฝน สินคา จาก กลุม จักรวรรดิ นิยม ถาโถม เขาสู ชุมชนถู เจีย ระลอก ใหญ

งาน หตัถกรรม และ ผล ผลติ พืน้บาน ดัง้เดมิ เชน ผาถู เจยี คราม การ ยอม ผา สญู หายไป ในขณะที ่ประเทศ จกัรวรรด ิ

นิยม กวาด ซื้อ ปาลม นํ้ามัน ใบชา ไม ยาสมุนไพร ไป จน หมดสิ้น สงผลกระทบ ตอ การ เพาะ ปลูกพืช ดังกลาว

 อยาง รุนแรง ตลาด ซื้อขาย และ แลกเปลี่ยน สินคา มี กิจการ คาขาย รูปแบบ ตางๆ เกิดขึ้น เกิดขึ้น มากมาย ภายหลัง 

การ ปฏวิตั ิวฒันธรรม ชมุชนถู เจยี ถกู ทหาร รกุราน อยู เนอืงๆ เศรษฐกจิ ของ ชมุชน เขาสู ภาวะ ลมสลาย กจิการ การ คา 

ที ่เคย รุงเรอืง กลบั ซบเซา และ ปด ไป มากมาย ชวีติ ประชาชน ยากจน และ ลาํบาก จนถงึ กอน ยคุ ปลดปลอย เศรษฐกจิ 

ของ ชาวถู เจีย ยังคง ดําเนิน ไป อยาง ลาหลัง

หลัง ยุค ปลดปลอย ทาง การ ยอมรับ ชาวถู เจีย เปน ชนชาติ กลุม นอย กลุม หนึ่ง จึง ได กอตั้ง เขต ปกครอง 

ตน เอง เผาถู เจีย ขึ้น หลาย แหง ดังนี้ 

    1. ป 1957 เขต ปกครอง ตน เอง เผาถู เจีย และ เผา เหมียว เมือง เซียง ซี  (湘西土家族苗族自治州 

Xiānɡxī Tǔjiā Zú Miáo Zú zìzhìzhōu)  

    2. ป 1983 กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง ชน เผาถู เจีย และ เหมียว ขึ้น ที่ เมือง เออ ซี  (鄂西土家族苗族

自治州 Èxī Tǔjiā Zú Miáo Zú zìzhìzhōu)  

    3. ป 1984 กอตัง้ อาํเภอ ปกครอง ตน เอง ชาวถู เจยี ขึน้ อกี 5 อาํเภอ คอื โหยว ห ยาง  (酉 阳 Yǒu yánɡ)   

ซิว่ซาน  (秀山Xiùshān)   สอืจู  (石柱Shízhù)   เฉยีน เจยีง  (黔江Qiánjiānɡ)  และ เผงิสุย  (彭水Pénɡshuǐ)

  

ภายใต การ ดแูล ชวยเหลอื จาก รฐับาล นบัตัง้แต ม ีการ กอตัง้ ชมุชน ปกครอง ตน เอง ขึน้ ใน หลาย พืน้ที ่ทาํให 

ชาวถู เจีย มี สิทธิ ใน การ ปกครอง ตน เอง ชาวถู เจีย ที่ หุบเขา อู ห ลิงซาน  (武陵山 Wǔlínɡshān)  มี คุณภาพ ชีวิต

 ที่ ดีขึ้น กาว ขาม จาก ชีวิต แรนแคน สู ความ อยู ดี มี สุข

  ชาวถู เจีย มี ประวัติ ศาสตร มา ยาวนาน กอ กําเนิด ศิลป วัฒนธรรม อันเปน เอกลักษณ งดงาม เฉพาะตัว 

มากมาย ไดแก วรรณกรรม จําพวก นิทาน พื้นบาน เชน เรื่อง《张古老制天地》 Zhānɡ ɡǔlǎo zhì 

tiāndì “ทาน จาง สราง ฟา ดิน” เรื่อง《梅山打虎》Méishān dǎ hǔ “ภูเขา ดอก เหมย ลา เสือ” เรื่อง

《洪水登天》Hónɡshuǐ dēnɡtiān “นํา้ทวม ฟา” อนัเปน วรรณกรรม มขุปาฐะ ที ่เลา สบืทอด กนั มา จน ปจจบุนั

นอกจากนี้ ยังมี วรรณกรรม ประเภท เพลง กลอน ที่ มี เนื้อหา และ ทวงทํานอง หลากหลาย เพลง กลอน ของ ชาวถู เจีย 

เปน เพลง จําพวก เลา เรื่องราว เพลง กลอน ที่ ชื่อเสียง มาก คือ เรื่อง《绵鸡》Miánjī “เห มียน จี” 
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ดาน คตีะ ดนตร ีก ็ม ีความ หลากหลาย ไม แพ กนั การ ขบัรอง แบง เปน เพลง ที ่รอง ใน เวลา ทาํงาน  เพลง ภเูขา

และ เพลง บูชา เครื่องดนตรี ของ ชาวถู เจีย สวนมาก เปน เครื่อง ตี และ เครื่อง เปา ถึงขั้น ที่ วงการ ดนตรี จีน ยกยอง ให 

ชาวถู เจยี เปน จาว แหง เครือ่ง ต ีการ รวม วง เครือ่ง ต ีมกั ใช เครือ่ง ต ีสี ่ชิน้ มชีือ่ เรยีกวา “ ตาลวิจือ่”  (打溜子Dǎliūzǐ)  

ทวงทํานอง ดุดัน เรารอน เรงเรา เสียง จังหวะ ที่ เราใจ ขอ งวง เครื่อง ตี ชาวถู เจีย นี้ สามารถ ปลุก ผูคน และ สรรพสิ่ง ที่ 

หลับ ไหล ให ตื่น จาก ภวังค เพลง ที่ ใช บรรเลง มี มากกวา 200 ทํานอง ที่ มี ชื่อเสียง และ เปนที่ นิยม เชน เพลง《八

哥洗澡》Bā ɡē xǐzǎo “พี่ชาย เจ็ด อาบนํ้า” เพลง《喜鹊闹梅》Xǐquè nào méi “สา ริกา เริง เหมย”

เพลง《火车进山》Huǒchē jìn shān “รถไฟ ไตเขา” เพลง《马过桥》Mǎ ɡuò qiáo “อาชา ขาม 

สะพาน” เปนตน อุปรากรชอง ชาวถู เจีย มี หลายแบบ เชน ละคร ห มัว กูซือ  (茅古斯Máoɡǔ sī )  ละคร ดอกไม 

ราตรี  (阴花歌Yīnhuā ɡē)  ละคร ถวาย เทพ  (傩戏Nuó xì)  ละคร เมือง ใต  (南戏Nán xì)  ละคร 

โหยว (酉戏Yǒu xì)  เปนตน ละคร ถวาย เทพ ของ ชาวถู เจีย ถือไดวา เปน ละคร ดึกดําบรรพ ที่ ยังมี ชีวิต อยู ของ 

วงการ ละคร จีน เลย ก็ วา ได ละคร ของ ชาวถู เจีย ที่ เมือง ถงเห ริน มณฑล กุยโจว (贵州铜仁Guìzhōu Tónɡrén)  

เปน ละคร ที ่ยงั รกัษา เอกลกัษณ ดัง้เดมิ ไว อยาง สมบรูณ มัน่คง และ ไม สญูหาย ไดรบั ความ สนใจ จาก นกั วชิาการ ดาน 

ศิลป วัฒนธรรม จาก ทั้ง ใน และ ตางประเทศ เปน อยาง มาก 

ดาน การ เตนระบํา รํา ฟอน มี ระบํา ของ ชาวถู เจีย ที่ เปน เอกลักษณ และ มีชื่อ เชน ระบํา สะบัด กร  (摆

手舞Bǎishǒu wǔ)  ระบํา ระฆัง แปด มณี  (八宝铜铃舞Bābǎotónɡlínɡ wǔ)  ระบํา อาลัย  (跳丧舞

Tiàosànɡ wǔ)  ทวงทา ลีลา การ รายรํา ของ ระบํา ชาวถู เจีย เรียบงาย แสดงออก ถึง พลัง อัน เขมแข็ง สะทอน ถึง 

ภาพ การ ดํารงชีวิต ของ ชาวถู เจีย ได ชัดเจน ยิ่งนัก 

งาน ดาน หัตถ ห กรรม พื้นบาน ไดแก เสื่อทอ ซี ห ลาง ขา  (西朗卡铺Xīlǎnɡkǎ pū)  หรือ เรียก

 อีก ชื่อวา เสื่อ ทอถู เจีย  (土家铺盖Tǔjiā pūɡɑi)  เปนงาน ฝมือ การ ถักทอ ที่ มี ลวดลาย วิจิตร งดงาม ลวดลาย

 นบั รอย ลวน รงัสรรค ออก มาจาก ภมูปิญญา ของ บรรพบรุษุ ชาวถู เจยี และ สัง่สม ประสบการณ ถายทอด จาก รุน สู รุน 

มา จน ปจจุบัน ไดรับ ยกยอง วา เปน “ผกา งาม แหงถู เจีย” 

ดาน ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี ชาวถู เจีย มี ความ ขยัน อดทน บุกเบิก ปา เขา หักราง ถางพง ที่ดิน ทํา กิน 

เชีย่วชาญ การ ลา สตัวนํา้ ใน ฤดหูนาว และ ใบไม ผล ิจะ ลอมคอก เลีย้ง หม ูไว เปน อาหาร อาหาร หลกั ของ ชาวถู เจยี คอื 

ขาว อาหาร ขึน้ชือ่ ของ ชาวถู เจยี คอื ขาวเหนยีว ในดาน การ แตงกาย หญงิ ชาวถู เจยี สวมเสือ้ ลาํตวั สัน้ ผาอก ปกลวดลาย 

สอง สาม แถว สวม กางเกง ทรงกระบอก ขา กวาง ชาย สวมเสื้อ แขน ยาว ผาอก ลําตัว สั้น พัน ศีรษะ ทรง สูง ดวย ผา 

สีนํ้าเงิน แต ชาวถู เจีย สวนใหญ แตงกาย คลายคลึง กับ ชาว ฮั่น มาก จะ พบเห็น ชาวถู เจีย แตงกาย ชุด ประจํา เผา ใน 

งาน เทศกาล สําคัญ หรือ ชาวถู เจีย ใน หุบเขา และ ใน ชนบท หางไกล เทานั้น ที่ ยังคง แตงกาย ดวย ชุด ประจํา เผา ใน 
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ชีวิต ประจําวัน บานเรือน ของ ชาวถู เจีย มี ลักษณะ พิเศษ ดานหลัง แขวน ไว กับ เขา สูง ดานหนา ใช เสาคํ้า ยัน  ทําเปน 

ใตถนุสงู ชัน้ลาง เปน คอก สตัวเลีย้ง และ เกบ็ ของ ทัว่ไป ชัน้บน เปน หองนอน ของ ลกูสาว และ เปน สวน ที ่กนั ไว สาํหรบั 

ทอผา ปกผา ถัก ปอ ถัก รองเทา เปนตน 

สมัยกอน ชาวถู เจีย มี ประเพณี การ แตงงาน ใน เครือญาติ ลูกสาว ของ ปา (พี่สาว พอ)  ตอง แตงงาน 

กับ ลูกชาย ของ ลุง  (พี่ชาย แม)  หาก พี่ชาย แตงงาน แลว เสียชีวิต นองชาย ตอง รับ พี่สะใภ มา เปน ภรรยา ตอจาก 

พี่ชาย หรือ หาก นองชาย เสียชีวิต พี่ชาย ก็ ตอง รับนอง สะใภ มา เปน ภรรยา ดวย หนุมสาว พบ รัก กัน ใน งาน เทศกาล 

รองเพลง โตตอบ เกี้ยว พา ราสี กัน ดวย ปจจัย ของ สังคม ศักดินา ทํา ใหการ แตงงาน ของ ชาวถู เจีย เปลี่ยนไป เพราะ 

สังคม ศักดินา จะ เลือก แตงงาน ใน กลุม ชนชั้น เดียวกัน เทานั้น การ เลือก คูครอง แตงงาน จึง เปลี่ยน เปน พอแม เปน 

ผูจัดการ โดย การ หา คน ที่ มี ชนชั้น และ ฐานะ เทาเทียม กัน ให จนถึง กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน การ 

แตงงาน ใน สงัคม ชาวถู เจยี เปน แบบ ซือ้ขาย เจาสาว หลงั การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี หนุมสาวถู เจยี ม ีอสิระ 

ใน การ เลือก คูครอง แต ใน ชุมชนชนบท ยังคง ยึด ถือตาม พอแม เลือก ให เปนหลัก 

การ จัด พิธีศพ กระทํา โดย การ เผา การ ประกอบพิธี สง วิญญาณ จะ เชิญ หมอผี ประจํา เผา มา เปน ผู สวด 

กระทาํ พธิสีวด สง วญิญาณ และ เบกิทาง ยมโลก หลงัจาก ใกล ชดิกบั ชาว ฮัน่ ก ็ไดรบั เอา พธิกีาร ฝงศพ มาจาก ชาว ฮัน่ 

เทศกาล สาํคญั ของ ชาวถู เจยี คอื เทศกาล วนัที ่แปด เดอืน สี ่เทศกาล วนัที ่หก เดอืน หก และ เทศกาล ปใหม 

ชาวถู เจีย เทศกาล ที่ ยิ่งใหญ คือ เทศกาล ปใหมถู เจีย ภาษาถู เจีย เรียกวา “สง ป เกา ” จัด ขึ้น กอน ปใหม ของ ชาว ฮั่น 

1 วัน การ ขึ้น ปใหม ใหญ คือ วันที่ 29 เดือน สิบสอง วัน สง ทายป เกา คือ วันที่ 28 เดือน สิบสอง 

ชาวถู เจีย นับถือ บรรพบุรุษ และ เชื่อ วา ทุก สิ่งแวดลอม มี เทพ ประจํา อยู จึง มี การ นับถือ เทพ ประจํา       

สรรพสิ่ง ตางๆ ดวย 
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 ชาววา ในประเทศ จีน มี ถิ่นฐาน อยู ใน มณฑล ยูนนาน ที่ อําเภอ ซีเห มิง (西盟Xīménɡ)  ชาง หยวน (沧

源Cānɡyuán)   เมิ่ง เหลียน  (孟连Mènɡlián)  นอกจากนี้ ยังมี กระจาย อยู ตาม อําเภอ อื่นๆ อีก เชน  เกิ๋ง หมา 

(耿马Gěnɡmǎ)  หลาน ชาง (澜沧Láncānɡ)  ซ วง เจียง (双江Shuānɡ jiānɡ)   เจิ้นคัง (镇康Zhènkānɡ)  

หยง เตอ  (永德Yǒnɡdé)  ชาง หนิง (昌宁Chānɡnínɡ)  เห มิ งหาย (勐海Měnɡhǎi)  เปนตน บริเวณ ดังกลาว

 ครอบคลุม พื้นที่ ชวง ทิศใต ของ เทือกเขานู  (怒山Nù shān)  ที่ ติดตอ กับ แมนํ้า หลาน ชาง1  (澜沧江Láncānɡ 

jiānɡ)  ซึ่ง เปน ถิ่น ที่อยู ของ ชาววา จึง เรียกชื่อ บริเวณ หุบเขา แหงนี้ วา “หุบเขา อา หวา”  (阿佤山区Ā wǎ 

shānqū)  จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผาวา มี จํานวน ประชากร 

ทั้งสิ้น 396,610 คน พูด ภาษาวา จัด อยู ใน ตระกูล ภาษา ออส โตร เอ เซีย ติค สาขา ภาษา มอญ เขมร แขนง ภาษาวา 

มี สาม สําเนียง ภาษา คือ ปา ห ราว เคอ  (巴饶克Bāráokè)  อา หวา  (阿瓦Ā wǎ)  และ หวา  (瓦Wǎ)  ไมมี 

ภาษาเขียน กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน อังกฤษ และ อเมริกา เขามา เผยแพร ศาสนาคริสต ใน เผาวา 

ได ประดิษฐ อักษร ภาษาวา ขึ้น เพื่อ การ แปล พระคัมภีร แต ภาษาวา นี้ ไม เปนที่ นิยม ใช ตอมา ป 1957 รัฐบาล จีน สง 

นัก ภาษาศาสตร จีน ไป ลง พื้นที่ และ ประดิษฐ ภาษาวา ขึ้น โดย ใช อักษร ลา ติน ซึ่ง ใช มา จน ปจจุบัน

 “วา” เปนกลุม ชาตพินัธุ เกา แกมาก กลุม หนึง่ ใน มณฑล ยนูนาน เมือ่ 109 ปกอน ครสิตกาล (สมยั ฮัน่ อูตี ้

ถึง สมัย หยวน)  จักรพรรดิ ฮั่น อูตี้ (汉武帝Hàn Wǔdì)  ขยาย อาณาเขต ไป ถึง บริเวณ ที่ เปน หุบเขา กงซาน ใน เขต 

ประเทศ เกาหลี ฝง ตะวันออก ใน ปจจุบัน ชน กลุม นอย เผา ตางๆ เชน ชาววา (佤Wǎ)  ชาว ปลัง  (布朗Bùlǎnɡ)  

และ ชาว เตออาง (德昂Dé’ánɡ)  เปนตน ตก อยู ใน การ ปกครอง ดูแล ของ ราชสํานัก ฮั่น นับแต นั้น มา คริสตศักราช 

69  (ราชวงศตง ฮั่น ป หยง ผิง ที่ 12 )  กอตั้ง แควน หยง ชาง  (永昌Yǒnɡchānɡ)  มี เมือง ใน ปกครอง คือ  เมือง 

หลิน ชาง  (临沧Líncānɡ)  ซือ เหมา (思茅Sīmáo)  และ สิบสอง ปนนา  (西双版纳Xīshuānɡbǎnnà)  

ซึ่ง ครอบคลุม ดินแดน ของ เขต ปกครอง ตน เอง ชาววา ใน ปจจุบัน ถึง สอง แหง ใน ชวง การ ครอบครอง ของ ราชสํานัก 

เวยจิน้  (魏晋 Wèijìn)  และ หนาน เปย (南北朝Nánběicháo)  ราชสาํนกั ฝง จง หยวน (中原王朝Zhōnɡyuán 

1
 แมนํ้า นี้ ภาษาจีน เรียก ชื่อวา ซา เออร  เวิน  (萨尔温江Sà’ěrwēn jiānɡ，Saraween)  มี ตน กําเนิด จาก เทือกเขา ถางกู ลา  (唐古拉山

Tánɡɡǔlā shān)  บน ที่ราบสูง ทิเบต ตน แมนํ้า สาย นี้ เรียก ชื่อวา เฮ ยสุยเหอ (黑水河Hēishuǐ hé，หมายความวา แมนํ้า ดํา)  ชาว ทิเบต เรียก

ชื่อ เปน ภาษา ทิเบต วา ขา ลา ฉวี่  (卡拉曲Kǎlāqǔ)  ไหลผาน เขต ปกครอง ตน เอง ทิเบต มณฑล เสฉวน เขาสู พื้นที่ ตําบล อําเภอ และ เมือง ตางๆ ของ มณฑล 

ยูนนาน เชน  กงซาน (贡山Gònɡshān)   ฝูกง (福贡Fúɡònɡ)  ห ลูสุย (泸水Lúshuǐ)  ปาวซาน  (保山Bǎoshān )   เตอ หง (德宏Déhónɡ)  

ไหล เขาสู ประเทศ พมา แลว ไหล ลง สู มหาสมุทร อินเดีย 
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Wánɡcháo คอื บรเิวณ ทีร่าบ กลาง หมายถงึ เขต ทศิใต ของ แมนํา้ หวงเหอ รวม พืน้ที ่สวนใหญ ของ มณฑล เหอหนาน 

ตะวนัออก ของ มณฑล ซานตง รวมไปถงึ ภาคใต ของ มณฑล เหอเปย และ สานซ ีใน ปจจบุนั)  ได ขยาย อาณาเขต ออกไป

 และ ได กอตั้ง แควน หยง ชาง   ( 永 昌 Y ǒ n ɡ c h ā n ɡ )    ขึ้น เปน ดิน แดน ใน การ ปกครอง  

     ใน สมัย ถัง   ( 唐 代 T án ɡ d ài )    บรรพบุรุษ ของ ชาววา ตก อยู ใน การ ปกครอง ของ แควน นาน เจา  

 ( 南 诏 N án z h ào )    ใน สมัยซง ( 宋 代 S òn ɡ d ài )    ชาววา ที่อาศัย อยู ใน แตละ พื้น ที่ ถูก แบง พื้น ที่ ปกครอง ตางๆ กัน  

ชาววา เหนอื อยู ใน การ ปกครอง ของ จงัหวดั หยง ชาง   ( 永 昌 Y ǒ n ɡ c h ā n ɡ )    แควนตา หลี ่  ( 大 理 D àl ǐ )    สวน ชาววา

 ที่ อยู ใน การ ปกครอง ของ ราชสํานัก ตางๆ กอนหนา นี้ ถูก จัด ให อยู ใน เขต ปกครอง ของ กองกําลัง เจิ้นคัง ( 镇 康

 Z h èn k ā n ɡ )    และ เมิง่ ติง่ ( 孟 顶 M èn ɡ d ǐ n ɡ )    ซึง่ จดั อยู ใน บรเิวณ จงัหวดั ซ ิงเซิง่   ( 兴 盛 X ī n ɡ s h èn ɡ )    ของ มณฑล

 ยนูนาน  จน ถงึ สมยั ห มงิ ( 明 朝 M ín ɡ c h áo )    ม ีการ แตงตัง้ เจา แควน เมิง่ เหลยีน   ( 孟 连 M èn ɡ l i án )    ให ด ูแล ปกครอง 

พืน้ ที ่ใน กลุมชน ชาววา ซึง่ ราชสาํนกั ห มงิ ได กอตัง้ ให เปน เขต การ ปกครอง ของ ราชสาํนกั  โดย แบง การ ปกครอง ออก เปน

 สองสวน  ได แก  จงัหวดั ใน การ ปกครอง ของ ราชสาํนกั เมอืง เจิน้คงั ( 镇 康 Z h èn k ā n ɡ )    และ จงัหวดั ใน การ ปกครอง 

ของ ราชสํานัก เมือง เมิ่งติ้ง ( 孟 定 M èn ɡ d ìn ɡ )    จาก นั้น ได ยก ให เมือง เมิ่งติ้ง เปน เมือง ลูกขุน เกิ๋ง หมา   ( 耿 马 

G ě n ɡ m ǎ )    แต บางครั้ง ก็ เรียกชื่อ เดิม วา เมิ่งติ้ง  จาก นั้น เรื่อย มา จน ถึง สมัย ชิง มี การ เปลี่ยน แปลง ใน เรื่อง การ จัด แบง 

เขต การ ปกครอง หลายครั้ง  จน ถึง รัชสมัย ของ พระเจา กวาง ซวี่  ป ที่  3 0    ( ตรง กับ ป  1 8 8 7 )    ได มี การ กอตั้ง แควน ที่ มี 

อาณาเขต ขยาย ไป ถึง เมือง ลี่ทิง   ( 隶 厅 L ìt ī n ɡ )    มี อํานาจ ปกครอง เมือง ใหญ นอย ตางๆ   เชน  เมิ่ง เหลียน   ( 孟 连 

M èn ɡ l i án )    ซีเห มิง   ( 西 盟 X ī m én ɡ )    หลาน ชาง ( 澜 沧 L án c ā n ɡ )    ชาง หยวน   ( 沧 源 C ā n ɡ y u án )    เปนตน  

จน ถึง ยุค สาธารณรัฐ ประชาชน จีน  เมือง ชาง หยวน ( 沧 源 C ā n ɡ y u án )    เกิ๋ง หมา   ( 耿 马 G ě n ɡ m ǎ )    ตั้ง เปน ตําบล  

สวน เจิ้นคัง ( 镇 康 Z h èn k ā n ɡ )    ซ วง เจียง ( 双 江 S h u ā n ɡ j i ā n ɡ )    หลาน ชาง   ( 澜 沧 L án c ā n ɡ )    รวม เอา เมือง 

เกา เมิ่ง เหลียน และ ซีเห มิง เขา ดวย กัน กอตั้ง ให เปน อําเภอ

 เกีย่วกบั เรือ่ง ถิน่ ที ่อยูอาศยั และ บรรพบรุษุ ของ ชาววา นี ้ ชวงเวลา ของ การ รวม ประเทศ จนี ใน สมยั ฮัน่ และ 

จิ้น ( 汉 晋 H àn   J ìn )    เรียกชื่อ ชน กลุม ที่ พูด ภาษา กลุม มอญ เขมร วา  “ ผู”    ( 濮 P ú)    ชน กลุม นี้ สวนมาก มี ถิ่น พํานัก 

บรเิวณ ทีร่าบลุม กวาง ใหญ แถบ ลุม แมนํา้ หลาน ชาง   ( 澜 沧 江 L án c ā n ɡ j i ā n ɡ )    ตลอด แนว ไป จน ถงึ ทาง ตะวนัตก 

ของ แมนํา้  ตัง้ บานเรอืน อาศยั ปะปน กบั ชน กลุม นอย อืน่  ๆ    หลาย กลุม  เชน  ชาวไต ( 傣 D ǎ i )    ชาว จวง ( 壮 Z h u àn ɡ ) 

 เปนตน  ใน สมยั ถงั และซง  กลุมชน ทีอ่าศยั อยู บรเิวณ ตะวนัตก ของ แมนํา้ หลาน ชาง มชีือ่ เรยีก ตางๆ กนั  เชน  วัง่ ห มาน

 ( 望 蛮 W àn ɡ   M án )    ผูจื่อ  ห มาน   ( 朴 子 蛮 P ǔ z ǐ   M án )    ชื่อ โขวผู   ( 赤 口 濮 C h ìk ǒ u p ú)   

ชนกลุมนอยเผาวา 
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 เฮ ยเฝนผู   ( 黑 焚 濮 H ē i f én p ú)    ลวน เปน กลุมชน ที่ พูด ภาษา สาขา วาปะ ห ลอง   ( 佤 崩 龙 语 支 W ǎ   B ē n ɡ l ón ɡ 

 y ǔ z h ī )  ทั้งสิ้น  ใน สมัย หยวน ชน กลุมผู ห มาน1   แบงออก เปน สอง กลุม ยอย  คือ  เซิงผู   ( 生 蒲 S h ē n ɡ p ú  หมาย ถึง  

ผู ดิบ บางครั้ง ก็ เรียกวา เหยผู  野 蒲 Y ě p ú  หมาย ถึง  ผู ปา)    อีก กลุม หนึ่ง คือ  สูผู   ( 熟 蒲 S h úp ú  หมาย ถึง  ผู สุก)    

ชาว เซิงผู ที่อาศัยอยู บริเวณ เมือง เจิ้นคัง และ คอน ไป ทาง ตะวันตก มี ความ ใกล ชิด ทาง สายเลือด กับ ชาววา มาก ที่สุด 

สามารถ นับ ได วา เปน บรรพบุรุษ ของ ชาววา 

ใน สมยั หยวน และ ห มงิ ชาว ฮัน่ อพยพ เขาไป ตัง้ ถิน่ฐาน อยู บรเิวณ เมอืง เตยีน ซ ี(滇西Diānxī)  จาํนวน 

มาก ในขณะ เดียวกัน ชาวไต ก็ มี อํานาจ แข็งแกรง ขึ้น โดย มี ศูนยกลาง อํานาจ อยูที่ สิบสอง ปนนา  (西双版纳

Xīshuānɡbǎnnà) และ เตอ หง  (德宏Déhónɡ)  การ อพยพ เขามา ของ ชาวไต และ ชาว ฮั่น ดาน หนึ่ง ทําให ชาว

วา อพยพ ถอยรน ไป รวมตัวกัน อยูที่ หุบเขา อา หวา  (阿佤山区Āwǎ shānqū)  ใน อีก ดาน หนึ่ง ก็ ทําให ชาววา เริ่ม

มี ปฏิสัมพันธ และ อยูรวม ปะปน กับ ชน กลุม ชาติพันธุ อื่นๆ ใน บันทึก ใน สมัย ห มิง และ ชิง มี คํา เรียก กลุมชน ที่ อาศัย

อยู บริเวณ ลุมนํ้า หลาน ชาง  (澜沧江 Láncānɡ jiānɡ) และ แมนํ้านู  (怒江Nù jiānɡ)  หลาย ชื่อ โดย ชื่อ 

ที่ ใช เรียก ชาววา ไดแก กา ลา  (嘎喇Gālā )  กู ลา  (古喇Gǔlā)  ลาลา (喇喇Lālā)  ฮา หวา  (哈瓦Hāwǎ)  

ขา ลา หวา (卡喇瓦Kǎlāwǎ)  ฮา ลา หวาง (哈喇枉Hālāwǎnɡ)  และ ขา หวา (卡佤Kǎwǎ)  เปนตน บันทึก 

ทาง ประวตั ิศาสตร เกีย่วกบั ประวตั ิความ เปนมา ของ ชาววา ใน ชวง กอน สมยั ถงั ไม ชดัเจน นกั เนือ่งจาก นบัตัง้แต สมยั 

ซี ฮั่น มา จนถึง สมัย ถัง กลุมชน ที่ อาศัยอยู ใน บริเวณ เตียน ซี  (滇西Diānxī)  มี ภาษา และ ชาติพันธุ ใกล ชิดกับ ชาว

วา มาก เชน ชน กลุมปะ ห ลอง  (崩龙Bēnɡlónɡ)  และ ปลัง  (布朗Bùlǎnɡ)  ชาววา จึง มัก ถูก เรียกชื่อ รวมกัน 

และ ถูก เหมา รวม วา เปน ชน กลุม เดียวกัน กับ กลุมชน ดังกลาว 

ดาน เศรษฐกจิ และ สงัคม เอกสาร บนัทกึ ทาง ประวตั ิศาสตร ตัง้แต สมยั ถงั ลงมา พบ วา อาชพี หลกั ของ ชาววา 

คือ การ ลาสัตว เก็บ ของ ปา เลี้ยง สัตว บางพื้นที่ เริ่ม รูจัก ทําการ เพาะ ปลูกพืช เพื่อ ใช เปน อาหาร แลว ตั้งแต สมัย ห มิง 

และ ชงิ เปนตนมา เศรษฐกจิ และ สงัคม ของ ชาววา พฒันาขึน้ จาก เดมิ มาก ระบบ เศรษฐกจิ และ รายได หลกั ของ ชาววา 

ที่ แตเดิม ได มาจาก การ เก็บ ของ ปา และ ลาสัตว เปลี่ยน มา เปนการ เพาะ ปลูกพืช การ เกษตร และ ปรับ เปลี่ยน ระบบ 

ทีด่นิ ทาํ กนิ จาก เดมิ ที ่ทกุคน ม ีสทิธ ิทาํ กนิใน ทีด่นิ เทาเทยีม กนั มา เปนการ ถอืครอง กรรมสทิธิ ์ทีด่นิ รวมกนั เปน กลุมชน 

แต ดวย เหต ุที ่วทิยา การ ดาน การ เพาะปลกู ยงั ลาสมยั ยงั ไมม ีการ ใช แรงงาน สตัว ยงั ไมม ีเครือ่งมอื การ เกษตร ที ่ทนัสมยั

การ พัฒนา ระบบ เศรษฐกิจ สังคม ยุค นี้ เปนไป อยาง เชื่องชา

1 สมัย ถัง และซง ใช ชื่อวา  ผูจื่อ ห มาน  (朴子蛮 Pǔzǐ Mán)  ใน สมัย หยวน เรียก ชื่อวา ผู ห มาน  (蒲蛮Pú Mán) 
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นับจาก ศตวรรษ ที่ 19 เปนตนมา สังคม ของ ชาววา เกิด การ เปลี่ยนแปลง ขนานใหญ อัน เนื่อง มาจาก 

มี การ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินคา กัน เกิดขึ้น ใน สังคม ชาววา และ กับ กลุม ชาติพันธุ อื่นๆ ในขณะ เดียวกัน การ พัฒนา 

ของ สังคม ที่ ไม เทาเทียม กัน ก็ ชัดเจน ขึ้น ยุคกอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ชาววา ที่ เมือง เจิ้นคัง  (镇康

Zhènkānɡ)  หยง เตอ  (永德Yǒnɡdé)  เถิง ชง  (腾冲 Ténɡchōnɡ)  ชาง หนิง  (昌宁Chānɡnínɡ)  จิ่งตง

(景东Jǐnɡdōnɡ)  ไดรบั อทิธพิล ทาง สงัคม จาก ชาว ฮัน่ ทาํให ระบบ เศรษฐกจิ สงัคม ของ ชาววา เริม่ ปรบั เขาสู ระบบ 

ศักดินา สวน ชาววา ที่ อาศัยอยู ตอนกลาง ของ หุบเขา อา หวา  (阿佤山Āwǎ shān)  ไดแก เมือง ซีเห มิง  (西盟

Xīménɡ)  และ ชาง หยวน  (沧源Cānɡyuán)  ยงัคง รกัษา ระบบ สงัคม แบบ ดัง้เดมิ อยู แต ม ีบางสวน เริม่ ปรบั เขาสู การ ม ี

ระดบั ชนชัน้ ทาง สงัคม บาง แลว ชาววา ที ่ซเีห มงิ ปลกูขาว เปน พชื เศรษฐกจิ หลกั การ เพาะปลกู ใช วธิกีาร หกัราง ถางพง

 ที่ดิน ทํา กิน และ หวาน เมล็ดขาว ลง บน ทุงนา แลว ปลอย ให งอก เอง ตาม ธรรมชาติ ผล ผลิต ที่ ได ของ แตละ ครัวเรือน 

ไม เทากัน ทําให เริ่มมี ความ แตกตาง ของ ชนชั้น คน รวย คน จน เกิดขึ้น คน จน เริ่ม รับจาง ทํางาน ให กับ ชนชั้น คน รวย 

เกิด ระบบ ทาส ขึ้น ใน สังคม

หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ชาววา ไดรับ ชีวิต ใหม โดย รัฐบาล ได กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง 

ชาววา ขึ้น หลาย แหง ดังนี้ 

 1.  ป 1954 กอตั้ง อําเภอ ปกครอง ตน เอง ชาววา ไต ลาหู ขึ้น ที่ อําเภอ เมิ่ง เหลียน  (孟连傣

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

 2.  ตอมา ใน ป 1955 กอตั้ง อําเภอ ปกครอง ตน เองไต – วา ขึ้น ที่ อําเภอ เกิ๋ง หมา  (耿马傣族

佤族自治县 Gěnɡmǎ Dǎi Zú Wǎ Zú zìzhìxiàn)  

 3.  ใน ป 1964 กอตั้ง อําเภอ ปกครอง ตน เอง ชาววา อําเภอ ชาง หยวน (沧源佤族自治县

Cānɡyuán Wǎ Zú zìzhìxiàn)  

 4. ป 1965 กอตั้ง อําเภอ ปกครอง ตน เอง ชาววา ขึ้น ที่ อําเภอ ซีเห มิง  (西盟佤族自治

Xīménɡ Wǎ Zú zìzhìxiàn)  

ภายหลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน และ การ ได มี สิทธิ ใน การ ปกครอง ตน เอง ของ ชาววา 

เปนตนมา กิจการ ดาน การ กอสราง ตลอดจน การ อาชีพ ของ ชาววา พัฒนาขึ้น มาก มี การ พัฒนา ที่ดิน ภูเขา ให เปน 

พื้นที่ เพาะปลูก การ สราง ระบบ นํ้า การ พัฒนา วิทยา การ ทาง การ เกษตร ที่ ทันสมัย ทํา ใหผล ผลิต ที่ ได มี ปริมาณ มาก
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ขึ้น เปน ทวีคูณ เริ่มมี การ สราง ระบบ ไฟฟา พัฒนา โรงงาน ผลิต อาหาร โรงงาน ผลิต เหล็ก และ โรงงาน อุตสาหกรรม 

นอย ใหญ มากมาย มี การ พัฒนา ระบบ การ จราจร การ คา การ ศึกษา สาธารณสุข เพื่อ ความ อยู ดี มี สุข ของ ชน ชาว

วา เดมิที ชาววา ไม รูหนังสอื ปจจบุัน ม ีการ กอสราง โรงเรียน ประถมศกึษา หลาย รอย แหง เฉพาะที ่อาํเภอ ชาง หยวน 

(沧源)  มี มาก ถึง 200 แหง ลูกหลาน ชาววา ไดรับ การ ศึกษา จนถึง ระดับ มหาวิทยาลัย เปนกําลัง สําคัญ ใน การ 

พัฒนา ชุมชน และ ประเทศชาติ

ดาน ศิลป วัฒนธรรม ชาววา มี วรรณกรรม มขุปาฐะ ที่ ถายทอด สบื ตอกนั มา มากมาย และ มี รปูแบบ หลาก

หลาย ที่ นาสนใจ ก็ คือ เรื่องราว ที่ เกี่ยวกับ การ กําเนิด พิภพ การ เกิด และ การ ดํารงอยู ของ สรรพสิ่ง การ ประกอบ 

พธิกีาร แตงงาน พธิศีพ และ การ ประกอบ อาชพี ตางๆ นบัเปน ชน กลุม นอย ที ่ม ีวรรณกรรม โดดเดน มาก ทีส่ดุ กลุม หนึง่

 วรรณกรรม ประเภท นิทาน ปรัมปรา และ ตํานาน พื้นบาน มี เทพนิยาย นิทาน เพลง กลอน ปริศนา คําทาย สุภาษิต 

คํา พังเพย โดย มาก เปน เรื่องราว ที่ เกี่ยวกับ สัตว ความ สัมพันธ ของ สัตว กับ มนุษย มี การ ใช กล วิธีการ เปรียบเทียบ 

แบบ บุคลาธิษฐาน เพื่อ ใช เปน คํา สอน ที่ มี ความ ลึกซึ้ง กินใจ เปน อยาง มาก 

นบัตัง้แต ป 1965 เปนตนมา นกั โบราณคด ีสาํรวจ พบ ภาพเขยีน ฝาผนงั อาย ุมากกวา 3,000 ป จาํนวน มาก

 ที่ เมือง ชาง หยวน แม จะ ยัง พิสูจน ไมได วา เปน ฝมือ การ วาด ของ บรรพบุรุษ ชาววา แต การ สื่อ ความ หมาย ใน ภาพ มี 

ความ สัมพันธ ใกล ชิดกับ ประวัติ ความ เปนมา ของ ชาววา เปน อยางยิ่ง ภาพเขียน ฝาผนัง มี ทั้งหมด 10 กลุม รวมกัน 

อยู ตาม แนว ลุม แมนํ้าเห มิ งเสิ่ง  (勐省Měnɡshěnɡ)  มี ภาพ หนึ่ง วาด บรรยาย เกี่ยวกับ ชุมชน โบราณ ซึ่ง มี ความ 

สอดคลอง คลายคลึง กับ ชุมชน ชาววา ที่ หุบเขา อา หวา  (阿佤山 Āwǎ shān)  ไมผิด เพี้ยน จึง เปนที่ นา เชื่อได วา 

เปน ภาพเขียน ของ บรรพบุรุษ ชาววา ซึ่ง ตั้ง ถิ่นฐาน ใน บริเวณ ดังกลาว มา ตั้งแต บรรพกาล นั่นเอง

ดาน ขนบ ธรรมเนยีม ประเพณ ีชาววา ในอดตี ผูชาย สวมเสือ้ สดีาํ ลาํตวั สัน้ และ กางเกง ขา กวาง หญงิ สวม

เสือ้ คอกลม ผาถงุ ปก ลาย ขวาง ประดบัประดา ดวย เครือ่ง ประดบั ที ่ทาํ ดวย เงนิ หรอื ไมไผ วาดลวดลาย ดวย ส ีธรรมชาติ 

เครือ่ง ประดบั ของ ชาววา เชน สรอย กาํไล สรอย รดั เอว สรอย ขอเทา เปนตน แต ดวย กระแส การ พฒันา ของ สงัคม รอบ

นอก ชาววา เริ่ม แตงกาย ตามอยาง สมัยนิยม หรือ ตามอยาง ชาว ฮั่น ยังมี การ แตงกาย แบบ ดั้งเดิม หลงเหลือ ให เห็น 

ใน ชุมชน ชาววา ที่อยู ใน ชนบท หรือ หุบเขา หางไกล ผา ที่ นํามา ตัดเย็บ เสื้อผา ชาว วาทอ ขึ้น มา เอง จาก จาก วัสดุ 

ธรรมชาติ เชน ปอ ฝาย เมื่อทอ เปน ผา แลว ยังมี การ ปกลวดลาย เพิ่ม ความ สวยงาม อีกดวย ลวดลาย ที่ นิยม ไดแก 

ลาย นก ประเภท ตางๆ หรือ สัตว สวยงาม ที่ มี อยู ใน ธรรมชาติ ทั่วไป 

ชนกลุมนอยเผาวา 
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บานเรอืน ของ ชาววา สรางดวย ไมไผ ดานหลงั พงิ เขากบั เชงิเขา หรอื หนาผา ชมุชน ชาววา ที ่หมูบาน ซเีห มงิ

 (西盟Xīménɡ)  ม ีประวตั ิศาสตร ยาว นานมาก วา รอย ป แลว บานเรอืน ของ ชาววา บางแหง เปลีย่น มา สรางดวยอฐิ 

และ ปูน เพื่อ ความ คงทน แข็งแรง โดย สราง เปน เรือน ชั้นเดียว หาก เปน บาน ไมไผ จะ สราง เปน สอง ชั้น ชั้นลาง เปน 

คอก สัตว ชั้นบน เปนที่ อยูอาศัย ภายใน บาน เปน หองโถง โลง วาง สิ่งของ เครื่องใช ที่ จําเปน แตละ ครัวเรือน จะ มี สิ่ง 

ที่ ขาดไมได เลย คือ เตาไฟ เพื่อให ความ อบอุน กับ ทั้งคน แลว สัตวเลี้ยง และ อีก อยาง ที่ ขาดไมได คือ แทนบูชา เทพเจา 

กอน ทีจ่ะ ม ีกระทะ เหลก็ เผยแพร เขา มาสู ชมุชน ชาววา เดมิท ีชาววา ใช กระบอก ไมไผ หงุขาว เวลา กนิ ขาว แมบาน จะ 

แบง ขาว ให เทาๆ กัน ตาม จํานวน คน และ แบง ให เสร็จ ใน ครั้ง เดียว นอกจากนี้ ชาววา นิยม เคี้ยว หมาก ชอบ ดื่มสุรา 

มาก เปนพิเศษ ถึงขั้น ที่ มี ภาษิต วา 无酒不成礼，说话不算数 Wú jiǔ bú chénɡ lǐ，shuōhuà bú 

suànshù “ขาด สุรา ไร พิธี ลั่น วจี มิ ครอง สัตย” เหลา ของ ชาววา หมัก ดวย ขาว แดง ใน กระบอก ไมไผ เมื่อ เหลา หมัก 

ไดที ่แลวจะ ใช ไมไผ หลอด เลก็ เปน หลอด สาํหรบั ดดู เหลา ดืม่ แขก ที ่ไป เยอืน ชมุชน ชาววา จงึ ยาก ทีจ่ะ ปฏเิสธ การ เชือ้

เชญิ ของ ชาววา ให รวม ดืม่ดํา่ สรุา รสเลศิ นอกจากนี ้ชาววา ยงั ชอบ ดืม่ ชา ชา ของ ชาววา รสชาต ิเขมขน มาก นอกจากนี ้

หนุมสาว ชาววา ชอบ กนิอาหาร รสเผด็ ใน เทศกาล รืน่เรงิ การ ได กนิอาหาร รสเผด็ ถอืเปน กจิกรรม ที ่สนกุสนาน รืน่เรงิ 

อยาง หนึ่ง ที่จะ ขาด เสีย มิได เลย 

ขนบ ธรรมเนียม การ แตงงาน ของ ชาววา ยึดถือ การ แตงงาน แบบ มี สามีภรรยา คน เดียว และ อยูอาศัย 

กัน เปน ครอบครัว เล็ก การ สืบทอด มรดก จะ ให กับ ลูกชาย คน เล็ก เปน ผูรับมรดก สวน ลูกสาว ไมมี สิทธิ์ รับมรดก ใดๆ 

จาก พอแม การ ตั้งชื่อ ของ ชาววา นิยม ใช คํา ในชื่อ พอ มา ตั้ง เปน ชื่อ ลูก เปน โซ คลองกัน ไป ดวย เหตุนี้ สามารถ สืบสาว 

ขึ้น ไป ถึง บรรพบุรุษ ของ ตน เอง ได ไมยาก ปจจุบัน ชาววา สามารถ สืบสาว ไป ถึง บรรพบุรุษ รุน แรก ที่สุด ชื่อ “ ซือกั่ง”  

(司岗Sīɡǎnɡ)  มคีวามหมาย วา “ นํา้เตา หรอื ถํา้ หนิ” อนัเปน สญัลกัษณ การ บชูา เพศ แม ใน สมยัโบราณ เพราะ 

ถือวา แม เปน ผู ใหกําเนิด หนุมสาว ชาววา สามารถ เกี้ยว พา ราสี พูดจา รักใคร กัน โดย อิสระ สวนมาก จะ รวมตัวกัน 

ใน งาน เทศกาล เพื่อ รองเพลง โตตอบ กัน ใช หมาก และ ดอกหญา เปน สัญลักษณ ใน การ บอก รัก กัน แต การ แตงงาน 

ตอง ไดรับ ความ เห็นชอบ จาก พอแม ฝาย ชาย มอบ สินสอด เปน วัว สอง สาม ตัว เรียกวา เปน “ คา แมนม ” และ 

“ คา ลูกสาว” ในอดีต ชาววา นิยม แตงงาน ใน เครือญาติ คือ ลูกบาน ปา  (พี่สาว นองสาว พอ)  แตงงาน กับ ลูกบาน 

ลุง  (พี่ชาย นองชาย แม)  แต ปจจุบัน ไม เปนที่ นิยม แลว

ชนกลุมนอยเผาวา 
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การ ประกอบ พิธีศพ ชาววา ประกอบ พิธีศพ ที่ เรียกวา “ปาว จาง”  (薄葬Báozànɡ)  ชาววา เชื่อ วา คน 

เรา เกิด มา ไมมี อะไร ตอน ตาย ไป ก็ ไมมี อะไร เชนกัน จึง ไมมี พิธีกรรม ใดๆ ชาววา จะ หอ ศพ คน ตาย ดวย ผา ขาว หรือ 

บางที่ ก็ ไม ใสเสื้อผา หรือ พัน ผา ให ศพ แต จะ ฝงศพ ดวย ราง เปลือยเปลา ที่ สุสาน รวม ของ ชุมชน บางพื้นที่ ยังคง รักษา 

พิธีศพ แบบ ดั้งเดิม คือ เมื่อ มี คน ตาย จะ นําไป ฝง ไว ที่กอ ไผ หรือ บริเวณ ใกลเคียงกั บกอ ไผ 

ดาน ความ เชื่อ กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ชาววา นับถือ บูชา สรรพ เทพ ตาม ธรรมชาติ 

เพราะ เชื่อ วา ภูเขา แมนํ้า ตน ไมใหญ และ ทุก สรรพสิ่ง ที่ มี อยู ตาม ธรรมชาติ ลวน มี วิญญาณ และ เทพ ซึ่ง ให ทั้ง คุณ 

และ โทษ ตอ มนุษย สิงสถิตย อยู เทพ เจาที่ ชาววา นับถือ สูงสุด ชื่อวา“มู อีจี๋” (木依吉Mùyījí)  เพราะ เชื่อ วา เปน 

ผูสราง โลก เทพเจา องค นี้ มี ลูก อยู 5 องค คือ เทพ เบิก นภา เทพ ฟา ฟาด เทพ พสุธา กัมป นาถ เทพ ฟารอง และ เทพ 

บรรพบรุษุ ของ ชาววา ม ีชาววา บาง ทองที ่นบัถอื ศาสนาพทุธ นกิาย มหายาน บาง นบัถอื พทุธ นกิาย หนิยาน บาง นบั ถอื

ศาสนา พระเยซู 



中
国
少
数
民
族
丛
书

中
国

289

维吾尔族

ª¹ ¡ÅØ‹Á ¹ŒÍÂ à¼‹Ò ÍØÂ¡ÙÃ�         

48.

รูป 103 รูป 104

Uyghur ethnic minority group



中
国
少
数
民
族
丛
书

中
国

290

 ชนกลุมนอยกลุมนี้เรียกตัวเองวา “อุยกูร” ภาษาจีนเรียกวา เหวย อู เออร  (维吾尔Wéi wú’ěr)  

มีความ หมาย วา “เชื่อมโยง, ชวยเหลือ” สวนใหญ อาศัยอยู บริเวณ ทุงหญา ทาง ทิศใต ของ หุบเขา เทียนซาน (天

山Tiān shān)  ใน เขต ปกครอง ตน เอง อุยกูร (Uyghur)  มณฑล ซิน เจียง และ มี สวนนอย ที่ กระจาย อยูที่ อําเภอ 

เถา หยวน (桃源Táoyuán)   ฉางเตอ  (常德Chánɡdé)  ของ มณฑล หูหนาน (湖南Húnán)  จาก การ สํารวจ 

จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา อุยกูร มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 8,399,393 คน 

พดู ภาษา อยุกรู จดั อยู ใน ตระกลู ภาษา อลัไต สาขา ภาษา เท อรจคิ ใน สมยัโบราณ ชน เผา อยุกรู ใช ภาษา หยุกู  (回鹘

文Huíɡǔ wén)  หลังจาก ศาสนาอิสลาม เผยแผ เขาสู เผา อุยกูร ใน ศตวรรษ ที่ 11 ชาว อุยกูร ใช อักษร ภาษา อาหรับ 

เปนหลัก หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ได ประดิษฐ ภาษาเขียน ขึ้น โดย ใช อักษร ภาษา ลา ติน แต ไม เปนที่ 

นิยม นัก ใน ตน ป คริสตศักราช 80 จึง กลับ มา ใช อักษร ภาษา อาหรับ อีกครั้ง

รูป 105

ชนกลุมนอยเผาอุยกูร
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รูป 106

ชนกลุมนอยเผาอุยกูร
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ชาว อุยกูร มี ประวัติ ความ เปนมา ยาวนาน เรียก ตัวเอง ดวย ชื่อ “ อุยกูร” มา แต ครั้ง อดีตกาล แลว มี การ 

ติดตอ สัมพันธกับ ประเทศ ตะวันตก และ ชนชาติ กลุม นอย กลุม ตางๆ ใน จีน มาตลอด นับ ถึง ปจจุบัน ชาว อุยกูร มี 

อารยธรรม รวม สอง พนัป มาแลว ชาว ฮัน่ เรยีกชือ่ ชน กลุม นี ้หลากหลาย มาก สาม ปกอน ครสิตกาล ถงึ ครสิตศตวรรษ 

ที่ 3 รูจัก ชน กลุม นี้ ในชื่อ “ติง ห ลิง”  (丁零Dīnɡlínɡ)  หลังจาก คริสตศตวรรษ ที่ 3 เรียกวา เกาเชอ  (高车

Gāochē)  ตี๋ลี่  (狄历Dílì)  ชื่อ เลอ (敕勒Chìlè)   อูฮู  (乌护Wūhù)  เหวยเกอ  (韦纥Wéiɡē)   หุยเหอ  

(回纥Huíhé)   หุยกู  (回鹘Huíɡǔ)   เวยอู เออร  (畏兀儿Wèiwū’ér)  เปนตน ใน สมัยกอน คริสตกาล ชน กลุม 

“ติง ห ลิง” อาศัยอยู บริเวณ เมืองซยง หนู (匈奴xiōnɡnú)  ทาง ฝง ทิศเหนือ ชุมชน หลักๆ คือ บริเวณ ริม ทะเลสาบ 

เปย เจยีร  (贝加尔湖Bèijiā’ěr hú)  และ อกี กลุม หนึง่ อาศยัอยู บรเิวณ ที ่เปน ภาค ตะวนัตก ของ จนี แถบ บรเิวณ 

ลุม แมนํ้า ไอร ติส  (额尔齐斯河É’ěrqísī hé，Irtysh River) 1 หลังจาก ศตวรรษ ที่ 5 เปนตนมา ชาว ติง ห ลิง

 ที่ อาศัยอยู บริเวณ ตะวันตก มี จํานวน ประชากร เพิ่ม มากขึ้น และ แบงออก เปน 3 แขนง ใหญๆ กลุม แรก คือ ชุมชน 

บริเวณ ตั้งแต หุบเขา เหยียน เทียน  (沿天山Yántiān shān)  ไป จน จรด เมือง เยียนฉี  (焉耆Yānqí)  ซึ่ง ก็ คือ 

ดินแดน เมือง ฮามี่ (哈密Hāmì)  มณฑล ซิน เจียง  (新疆Xīnjiānɡ) ใน ปจจุบัน อีก แขนง หนึ่ง อยูที่ เมือง เจี๋ย 

เชี่ยว หู  (荚诮鹕Jiáqiàohú)  ปจจุบัน คือ บริเวณ เทือกเขา อัลไต  (阿尔泰山Ā’ěrtài shān)  กลุม ที่ สาม 

อยูที ่หบุเขาคนุ หลนุ บรเิวณ เมอืง ซาน ซาน (鄯善Shànshàn)  ปจจบุนั คอื บรเิวณ เมอืง รัว่ เชยีง (若羌Ruòqiānɡ) 

ของ มณฑล ซิน เจียง เคย เปน กลุมชน ที่ ปกครอง และ ครอบครอง อาณาเขต บริเวณ ดาน เหนือ ของ หุบเขาคุน หลุน  

(昆仑山Kūnlún shān)  จนถึง ศตวรรษ ที่ 7 ประชาชน ใน บริเวณ มองโกล และ ภาค ตะวันตก ของ จีน ถูก ประเทศ 

เท อรจิค ขาน  (突厥汗国Tūjué Hàn Guó)  เขา ปกครอง 

 ตอมา ใน สมัย ถัง ตรง กับ ป ที่ 3 แหง รัชสมัย พระเจา เทียน ปาว (天宝Tiānbǎo)  ชาว หุยเหอ ปราบ 

ประเทศ เท อรจิค ขาน ลมสลาย และ กอตั้ง ประเทศ หุยเหอ ขาน (回纥汗国Huíhé Hàn Guó)  ตอมา ใน สมัย 

กษัตริย เจิน หยวน (贞元Zhēnyuán)  ป ที่ สี่ ตรง กับ ป ค.ศ. 788 เปลี่ยน ชื่อ จาก หุยเหอ เปน หุยกู  (回鹘Huíɡǔ)  

ถึง ยุค กษัตริย คาย เฉิง (开成Kāichénɡ)  ป ที่ หา ตรง กับ ป ค.ศ. 840 ประเทศ หุยกู ฮั่น ลมสลาย ประชาชน อพยพ 

กระจดั กระจาย ไป สาม กระแส ใน จาํนวน นี ้ม ีกลุม หนึง่ อพยพ ลงใต มา สวามภิกัดิ ์กบั ราชสาํนกั ถงั ยคุ กษตัรยิ เสยีนทง 

(咸通Xiántōnɡ)  ป ที่ เจ็ด ตรง กับ ป ค.ศ. 866 ชาว หุยกู กอตั้ง รัฐ หุยกู ตะวันตก ขึ้น  (西州回鹘政权 Xīzhōu 

Huíɡǔ zhènɡquán)  ถึง กลาง ศตวรรษ ที่10  เกอ หลัว ลู (葛逻禄Gěluólù)  ซึ่ง เปน ชาว หุยกู  (回鹘Huíɡǔ)  

กอตั้ง ราชวงศ ฮา ลา  (喀剌Kāláหรือ 哈拉Hālā)  ขึ้น  นับเปน จุด เริ่มตน ที่ แทจริง ของ ประวัติ ศาสตร ชาติพันธุ 

1 
แมนํ้า สาย นี้ มี ตนนํ้า อยูที่ เทือกเขา อัลไต ฝง ตะวันออก เฉียง ใต เปน แมนํ้า หนึ่งเดียว ของ จีน ที่ ไหล ลง สู Arctic Ocean มี ความ ยาว ตลอด สาย 2,969 กิโลเมตร มี พื้นที่ ที่ 

แมนํ้า ไหลผาน 10.7 ตาราง กิโลเมตร เฉพาะ ระยะทาง ไหล ของ แมนํ้า ในประเทศ จีน มี ความ ยาว ทั้งสิ้น 600 กิโลเมตร ไหล ออกจาก พรมแดน ประเทศ จีน เขาสู ประเทศ 

คาซัคสถาน แลว ไหล ขึ้น เหนือ เขาสู รัสเซีย สุดทาย บรรจบ กับ แมนํ้า ใน ไซบีเรีย ชื่อ Ob River ซึ่ง เปน แมนํ้า ที่ ยาว เปน อันดับ สี่ ของ รัสเซีย 

ชนกลุมนอยเผาอุยกูร
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ชาวอุยกูร ในประเทศ จีน ใน ยุค นี้ ชาว อุยกูร ดํารงชีพ ดวย การ เลี้ยง สัตว เปนหลัก และ เริ่ม ตั้ง ชุมชน เปน หลักแหลง 

แนนอน ชุมชน บริเวณ หุบเขา เทียนซาน  (天山Tiān shān)  และ ตอนใต ของ ซิน เจียง  (新疆Xīnjiānɡ)  ถูก 

ชาว หุยกู ขยาย เผาพันธุ ตั้ง ที่ อยูอาศัย และ ยึดครอง เขามา เปน อาณาบริเวณ ของ ราชวงศคา ลา ในที่สุด เศรษฐกิจ 

ชาว อุยกูร พัฒนาขึ้น เรื่อยๆ กิจการ คาราวาน คาขาย มา หยก และ ยา ถูก ขนถาย เขามา คาขาย ใน อาณาเขต ที่ เปน 

ประเทศ จีน ใน ขณะนั้น ขณะ เดียวกัน ก็ ซื้อ สินคา จําพวก เครื่องมือ เหล็ก ใบชา และ ผา ไหม กลับ ไป ขาย ดวย เชนกัน

สมัย ราชวงศ ห มิง พระเจา ห งอู ป ที่ สี่ ตรง กับ ค.ศ. 1371 ประเทศ ฉาเหอ ไถ ขาน  (察合台汗国

Cháhétái Hàn Guó) 1 ถึง กาล ลมสลาย ภายใน ซิน เจียง แตก เปน รัฐ นอย ใหญ มากมาย รัฐ ที่ มี พื้นที่ กวางใหญ 

เรียก ตัวเอง วา ประเทศ (国Guó)  บาง รัฐ เล็กๆ เรียก ตัวเอง วา เขต  (地面Dìmiàn)  ประเทศ และ เขต นอย ใหญ 

เหลานี ้ยงัคง ถกู ปกครอง โดย ชนชัน้สงู ชาว มองโกล ซึง่ เปน ทายาท ของ ผูปกครอง ประเทศ ฉาเหอ ไถ ขาน นัน่เอง ผูนาํ 

ประเทศ และ รฐั เหลานี ้แยงชงิ ความ เปนใหญ และ ทาํสงคราม สูรบ กนั ตลอด เวลา อนัเปน ปจจยั สาํคญั ใน การ ทาํลาย 

ระบบ เศรษฐกิจ และ สังคม ของ ชาว อุยกูร อยาง รุนแรง เพื่อ แยงชิง ความ เปนใหญ ชนชั้นสูง ชาว มองโกล ที่ ปกครอง 

ประเทศ และ เขต ตางๆ นี้ ผลักดัน ให ประชาชน ชาว มองโกล นับถือ ศาสนาอิสลาม ใน ยุค นี้ ชาว มองโกล และ ชาว ฮั่น 

ถูก ศาสนาอิสลาม หลอม รวม จน กลืน กลาย เขามา เปน ชน ของ เผา อุยกูร

ตน ศตวรรษ ที่ 17 ทาง ตอนใต ของ ที่ราบ บริเวณ หุบเขา เทียนซาน  (天山Tiān shān)  ไดแก เยียนฉี 

 (焉耆Yānqí)  ถู หลูฟาน  (吐鲁番Tǔlǔfān)  ฮามี่  (哈密Hāmì)  มี การ กอตั้ง ประเทศ เยร เชียง ขาน  

(叶尔羌汗国Yè’ěrqiānɡ Hàn Guó)  ขึน้ ประชาชน ในประเทศ นี ้ก ็คอื ชาว อยุกรู ที ่นบัถอื ศาสนาอสิลาม ผูกอตัง้ 

ประเทศ ก ็คอื ทายาท ของ ชนชัน้สงู ชาว มองโกล ของ ประเทศ ฉาเหอ ไถ ขาน ที ่นบัถอื ศาสนาอสิลาม นัน่เอง ประเทศ เยร 

เชยีง ขาน นี ้ได เจรญิสมั พนัธไมตร ีและ สง บรรณาการ ให กบั ราชสาํนกั ชงิ ม ีความ สมัพนัธ ทาง การ คา กบั ราชสาํนกั ชงิ 

อยาง สนทิ แนนแฟน การ แกงแยง ความ เปนใหญ ในประเทศ เยร เชยีง ขาน นาํไปสู การ ลมสลาย ของ ประเทศ ใน สมยั 

พระเจาคัง ซี  (康熙kānɡxī)  แหง ราชวงศ ชิง ตรง กับ ป 1678 

ป ที่ 20 ถึง ป ที่ 22 แหง จักรพรรดิ เฉียน หลง  (乾隆Qiánlónɡ)  ตรง กับ ค.ศ. 1755 – 1757 

ราชสํานัก ชิง ปราบ ความ วุนวาย ใน กลุม ชนชั้นสูง จุน เฮอร  (准喝尔Zhǔnhē’ěr)  และ ใน ป ที่ 23 – 24 ตรง กับ 

ค.ศ. 1758 – 1759 ปราบ ความ วุนวาย กลุม ที่ตั้ง ตน เปนใหญ และ พยายาม กอตั้ง เปน ประเทศ “ปา ถูร ขาน”  (巴

图尔汗国Bātú’ěr Hàn Guó)  ป 1762 ราชสํานัก ชิง กอตั้ง แมทัพ เพื่อ ปกครอง ดูแล ความ สงบ เรียบรอย ของ 

มณฑล ซิน เจียง โดยเฉพาะ บริเวณ ทาง ตอนใต และ ตะวันออก ของ ปา รคาสือ  (巴尔喀什Bā’ěrkāshí)  

1 คือ ประเทศ ที่ ชื่อ Chagatai Khanate state บุตร ของ เจงกิสขาน เปน ผูปกครอง รัฐ  อยู ภายใต การ ปกครอง ของ มองโกล
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ชาวอุยกูรมี จิตวิญญาณ การ ตอสู และ ตอตาน การ ปกครอง ใน ระบบ ศักดินา และ การ ปกครอง ระบอบ 

กษัตริย อยาง แรงกลา ภายใต ภาวะ ที่ ถูก ครอบงํา และ การ ปกครอง ของ ราชสํานัก ชิง ชาว อุยกูร จึง ตอตาน การ 

ปกครอง ของ ราชสาํนกั อยาง ไมคดิ ชวีติ สงคราม การ ตอตาน ราชสาํนกั ประท ุขึน้ นบั ครัง้ ไม ถวน แต ในขณะ เดยีวกนั 

ชาว อยุกรู ก ็ปกปอง ดนิแดน ที ่เปน มณฑล ซนิ เจยีง ของ จนี ใน ปจจบุนั จาก การ รกุราน ของ ขาศกึ ภายนอก อยาง เขมแขง็ 

นับ เปนคุณ ประโยชน ใหญหลวง แก ประเทศ จีน ใน ปจจุบัน

ดาน เศรษฐกจิ และ สงัคม หลงัจากที ่ราชสาํนกั ชงิ เขา ปกครอง ซนิ เจยีง ทาง การ ได ใช กลยทุธ การ ปกครอง 

สาม แบบ คือ 

1. ใน เขต ชุมชน ชาว อุยกูร คือ บริเวณ ตอนใต ของ มณฑล ซิน เจียง ใช ระบบ ขุนนาง ปกครอง ลมลาง ระบบ 

การ ปกครอง แบบ สบืเชือ้สาย หวัหนา เผา ออก ขอกาํหนด ให ขนุนาง ม ีกรรมสทิธิ ์ทีด่นิ ใน ครอบครอง แตกตางกนั ตาม 

ระดับชั้น แต ชนชั้น ขุนนาง นี้ มี อํานาจ จึง มี การ ขูดรีด และ การ ใช แรงงาน จาก ประชาชน ชาวนา 

2. ใน บริเวณอู รุม ชี  (乌鲁木齐Wūlǔmùqí)  และ บริเวณ ใกลเคียง คอน ไป ทาง ตะวันออก จัดการ 

ปกครอง แบบ ที่ ใชกับ ภายใน ประเทศ จีน คือ มี การ แบงสวน ราชการ เปน จังหวัด และ อําเภอ 

3. ชาว มองโกล และ ชาว อุยกูร ที่ กลับ มา สวามิภักดิ์ กับ ราชสํานัก ชิง มี ภูมิลําเนา อยูที่ เมือง ฮา มี  (哈密

Hāmì)  หลู เคอ ชิ่น  (鲁克沁Lǔkèqìn)  มี หัวหนา เผา ที่ สืบทอด ทายาท กัน ได ใน ยุค นี้ สภาพ เศรษฐกิจ สังคม 

ของ ชาว อุยกูร จัด อยู ใน ชวง สังคม ศักดินา บางพื้นที่ ยังคง รักษาการ ปกครอง แบบ ทาส อยู 

ทาง บรเิวณ ตอนใต ของ มณฑล ซนิ เจยีง ม ีชนชัน้ คน รวย ที ่เปน เจาของ กรรมสทิธิ ์ทีด่นิ เพยีง 8% แต ม ีทีด่นิ 

อยู เพียง 40-50% ตอ ประชากร ทั้งหมด ผูคน กวา 92% ยึด อาชีพ เกษตรกรรม ในขณะที่ เจาของ กรรมสิทธิ์ ที่ดิน 

ขูดรีด เกษตรกร อยาง หนัก โดย การ ใหเชา ที่ดิน แลว เก็บ ผล ผลิต ที่ ได ครึ่ง ตอ ครึ่ง และ ผูเชา ยังมี หนาที่ รับผิดชอบ 

เสียภาษี ที่นา แทน เจาของ ที่ดิน อีกดวย ทุกๆ ป ตอง ไป รับใช หรือ ใช แรงงาน ให กับ เจาของ ที่ดิน โดย ไม ไดรับ คาจาง 

ใดๆ ชุมชน ที่อยู ใกล แหลง ความ เจริญ จะ เก็บ คาเชา ที่ดิน เปน สิ่งของ ทาง ตอนใต ของ ซิน เจียง ไดแก เมือง โม ยวี่ 

 (墨玉Mòyù)  คูเชอ  (库车Kùchē)  อาคซู  (阿克苏Ākèsū)  ยังมี ระบบ การ ปกครอง แบบ ทาส อยู อยาง 

สมบรูณ เจา ศกัดนิา ผู ครอบครอง ทาส มชีือ่ เรยีกวา “เหอ เจยี”  (和加Héjiā หมายถงึ ทายาท เทพเจา)  เจา ผูครอง 

ทาส ม ีกรรมสทิธิ ์ใน ตวั ทาส สามารถ ซือ้ขาย ใช เปน บรรณาการ มอบ เปน ของขวญั ให ผูอืน่ หรอื สบืทอด กรรมสทิธิ ์ได

ชนชั้น ศักดินา จะ มี ทาส ใน ครอบครอง 2 – 4 คน เปน อยาง นอย และ ดวย เหตุ ที่ ชน ชาว อุยกูร อาศัยอยู บริเวณ 

ชาย เขา โดยเฉพาะ บริเวณ หุบเขาคุน หลุน  (昆仑山Kūnlún shān)  หุบเขาคา ลาคุน หลุน  (喀喇昆仑山

Kālākūnlún shān)  และ หุบเขา เทียนซาน  (天山 Tiān shān)  ซึ่ง เปน บริเวณ ที่ อากาศ หนาวเย็น ทําให 

ขาดแคลน นํา้ อกีทัง้ เจาของ ทีด่นิ ยงั ครอบครอง แหลงนํา้ อกีดวย เกษตรกร ตอง เชา หรอื ซือ้ นํา้ เพือ่ ใช ใน การ เกษตร 

สราง ความ ลําบาก ยากเข็ญ ให แก ชาว อุยกูร อยาง หนัก
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เจา กรรมสทิธิ ์ทีด่นิ และ การ ปกครอง ใน สงัคม ชาว อยุกรู ยงั สมัพนัธกบั ศาสนา อกีดวย ชนชัน้สงู ใน ศาสนา 

เปน ผู ครอบครอง กรรมสิทธิ์ หลายๆ อยาง เชน ที่ดิน ทรัพย สมบัติ แหลงนํ้า เปนตน ชนชั้น กรรมกร และ เกษตรกร 

ยังมี หนาที่ ตอง สง ภาษี ให กับ ชนชั้นสูง อีกดวย ภาษี ที่ ตอง สง มี หลายประเภท ที่ สําคัญ คือ 

1. ภาษี อูโสว เออร  (吾守尔 Wúshǒu’ěr)  คือ ภาษี ที่ ได จาก ผล ผลิต หนึ่ง ใน สิบ 

2. ภาษีจา ขา เทอ  (扎卡特Zhākǎtè)  คือ ภาษี ที่ ได จาก ผล ผลิต หนึ่ง ใน สี่ สิบ ของ ผล ผลิต ทั้งป 

นอกจากนี้ กิจกรรม ทาง การ คา ตางๆ ยัง ตอง เสียภาษี ให ชนชั้นสูง อีก ไดแก การ ซื้อขาย ทรัพย การ เชา 

การ ยมื การ สบืทอด ทรพัย การ จาํนอง การ ครอบครอง สตัวเลีย้ง การ ฟองรอง เปนตน การ ขดูรดี รงัแก จาก ชนชัน้สงู

 เหลานี ้สราง ความ เดอืดรอน ให กบั ประชาชน อยาง หนกั ประกอบ กบั การ เขามา ปกครอง ขอ งกวอ ห มนิ ตัง่ ยิง่ ทาํให 

ชีวิต ของ ชาว อุยกูร ดํา ดิ่ง สู ความ ยากลําบาก แสน สาหัส 

อาชพี หลกั ของ ชาว อยุกรู คอื การ เกษตรกรรม พชื ที ่สาํคญั คอื ฝาย ชาว อยุกรู ม ีประวตักิาร เพาะปลกู ฝาย 

มา ตัง้แต ยคุ หนาน เปย  (ค.ศ. 420 - 589)  แต ในประเทศ จนี เริม่ม ีการ เพาะปลกู ฝาย ชา กวา ชาว อยุกรู มาก คอื เริม่ม ี

ใน สมยั หยวน  (ค.ศ. 1279 - 1368)  ซึง่ การ เพาะปลกู ฝาย ในประเทศ จนี ก ็ไดรบั อทิธพิล มาจาก ชาว อยุกรู ใน ดนิแดน

ซินเจียง นี่เอง นอกจากนี้ ชาว ซิน เจียง ยัง เพาะ ปลูกพืช เมล็ด มากมาย ผล ไม จําพวก ลูก ทอ ชนิด ตางๆ และ จําพวก 

ถั่วอั ลมอน องุน แตง หวาน แอบ เปล ลวน สง เขามา ขาย ในประเทศ จีน เปน จํานวน มาก จน ไดรับ การ ขนานนาม

 และ เปนที่ รูจัก กัน ทั่วไป วา “เมือง แหง ผล ไม และ เมล็ด แตง” 

ดวย เหต ุที ่ชาว อยุกรู เพาะปลกู ฝาย เปน พชื เศรษฐกจิ ผล ผลติ งาน หตัถกรรม ที ่โดดเดน และ ม ีชือ่เสยีง ก ็คอื

 การทอ พรม และ ไหม พรม ที ่มาจาก ซนิ เจยีง โดย ฝมอื ของ ชาว อยุกรู ม ีความ งดงาม สสีนั ลวดลาย ละเอยีด สดสวย และ 

คงทน สง ขาย ไป ทัว่ประเทศ และ ตางประเทศ สนิคา อยาง อืน่ ที ่ม ีชือ่เสยีง ของ ชาว อยุกรู ไดแก ไหม ปก จาก อาํเภอ ซาเชอ

หมวก ปก จาก เมือง คาสือ  (喀什Kāshí)  บุหรี่ โมเหอ และ ถุงนอง จาก เมืองอี่ หนิง  (伊宁Yīnínɡ) เครื่องมือ 

เกษตร จาก อําเภอ คูเชอ  (库车 Kùchē)  เคียว เกี่ยวขาว จาก เมืองอู รุม ชี  (乌鲁木齐Wūlǔmùqí)  โดยเฉพาะ 

หยก ที่ มาจาก เมือง เหอเถียน  (和田Hétián)  และ รั่ว เชียง  (若羌Ruòqiānɡ)  เปน หยก ที่ มี คุณภาพ หยก ดี 

ฝมือ การ แกะสลัก ก็ มี ชื่อเสียง มาก ใน เรื่อง ความ งดงาม ปราณีต 

ป 1949 กองกําลัง ทหาร ปลดแอก ของ จีน เขา โจมตีกาน ซู และเหอ ซี ไดรับ ชัยชนะ และ ประกาศ รวม 

ซิน เจียง เปน มณฑล หนึ่ง ของ จีน มณฑล ซิน เจียง ไดรับ การ ปลดปลอย ดวย ความ ราบรื่น และ สงบ นับแต ป 1953 

เปนตนมา ทาง การ ได กอตั้ง หมูบาน ชน กลุม นอย ขึ้น 9 หมูบาน เมือง ปกครอง ตน เอง 7 เมือง อําเภอ ปกครอง ตน 

เอง 6 อาํเภอ และ เขต ปกครอง ตน เอง 5 เขต ใน ป 1955 กอตัง้ เมอืง ปกครอง ตน เอง ชาว อยุกรู ซนิ เจยีง ขึน้ ป 1957 

ทั่ว ทั้ง เขต ปกครอง ตน เอง เขาสู การ ปกครอง แบบ สาธารณรัฐ อยาง เต็ม รูปแบบ
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นับ ถึง ปจจุบัน รัฐบาล ทุมเท ทั้ง ดาน ทรัพยากร มนุษย งบประมาณ และ สิ่งของ เพื่อ พัฒนา พื้นที่ มณฑล 

ซิน เจียง แม จะ ผาน ความ ยากลําบาก มากมาย แต ดวย ความ วิริยะ อุตสาหะ ของ ชาว อุยกูร ที่จะ รวมกัน สราง บาน

เมือง ให เปน ปกแผน นํา ความ เจริญ สู ชุมชน เรื่อย มา ปริมาณ การ ผลิต สินคา และ อาหาร เพิ่ม มากขึ้น เปน เทาตัว 

นาํ รายได และ คณุภาพ ชวีติ ที ่ด ีสู ชาว อยุกรู ถวนหนา ม ีการ พฒันา อตุสาหกรรม ดาน ตางๆ มากมาย เชน อตุสาหกรรม 

เหล็ก ถานหิน แร ไฟฟา โลหะ กาซ ธรรมชาติ เครื่องมือ การ เกษตร การ ทอผา การ ผลิต หนัง นํ้าตาล ไมแปรรูป 

เปนตน ดาน อาชีพ การ เกษตร ประมง เลี้ยง สัตว ปาไม ก็ พัฒนา ไป อยาง ไม หยุดยั้ง เปนกําลัง สําคัญ ใน การ พัฒนา 

ประเทศ จีน และ เอเชีย ที่ สําคัญ แหง หนึ่ง 

  ดาน ศิลป วัฒนธรรม ชาว อุยกูร มี ประวัติ ศาสตร อารยธรรม ยาวนาน และ มี ศิลปะ วรรณกรรม ที่ เปน 

เอกลกัษณ และ หลากหลาย เนือ้หา และ เรือ่งราว ใน วรรณกรรม ของ ชาว อยุกรู แฝง ไว ดวย ภมูปิญญา อนั ชาญฉลาด 

ของ บรรพบุรุษ ชาว อุยกูร เชน เรื่อง《福乐智慧》Fúlè zhìhuì “ความ สุข และ สติปญญา” เปน บทกลอน 

เลา เรือ่ง ขนาด ยาว อนั ทรงคณุคา มาก วรรณกรรม มขุปาฐะ ของ เกษตรกร ผูใช แรงงาน เปน บทเพลง ที ่เกดิขึน้ จาก การ 

ประกอบ อาชพี และ การ ทาํงาน ซึง่ สะทอน ให เหน็ ถงึ สภาพ ชวีติ ของ ชาว อยุกรู ได เปน อยาง ด ีเรือ่ง ที ่ไดรบั ความ นยิม 

เชน เรื่อง《阿凡提的故事》Āfántí de ɡùshi “นิทาน อา ฝานถี” เปน นิทาน ที่ ไม เพียง ชาว อุยกูร เทานั้น 

ที่ นิยม ชื่นชอบ แต ยัง เปนที่ นิยม ไป ทั่ว และ รูจัก กัน ดี ในประเทศ จีน 

วรรณกรรม ใน ยุค ใกล ปจจุบัน ที่ มี ชื่อเสียง เขียน โดย ชาว อุยกูร เชน เรื่อง《中国土地上的战争》

Zhōnɡɡuó tǔdì shànɡ de zhànzhēnɡ “ศึก สงคราม บน แผนดิน จีน” เปน บทกลอน เลา เรื่อง ขนาด ยาว 

บรรยาย ถงึ ภาพ เหตกุารณ ที ่ชาว อยุกรู ทาํศกึ สงคราม ตอตาน การ ปกครอง ของ ราชสาํนกั ชงิ วรรณกรรม ที ่บรรยาย 

เรือ่งราว การ ทาํศกึ สงคราม ยงัม ีอกี ไมนอย ที ่ไดรบั ความ นยิม ที ่สาํคญั ไดแก เรือ่ง《中国游击队》Zhōnɡɡuó 

yóujīduì “กองจร ยุทธ จีน” เรื่อง《战斗的姑娘》Zhàndòu de ɡū’niɑnɡ “สาวนอยราญ ศึก” เรื่อง

《爱与恨》Ài yǔ hèn “รัก และ เกลียด” เปนตน นอกจากนี้ ชาว อุยกูร เชี่ยวชาญ การ ดนตรี และ เตนรํา 

ใน ชนบท เมื่อ มี งาน แตงงาน เทศกาล รื่นเริง การ ตอนรับแขก ผูมาเยือน และ การ แสดง ความ ยินดี ตางๆ ชาว อุยกูร 

จะ รอง รํา ทําเพลง อยาง มี ความ สุข กัน ถวนหนา ระบํา ที่ เปน เอกลักษณ และ เปนที่ ชื่นชอบ ของ ชาว อุยกูร คือ ระบํา 

ทูน ถวย  (ระบํา ที่ เอา ถวย วาง ทูน บน ศีรษะ)  ระบํา กลอง ระบํา ถวย เหล็ก ระบํา “ไซ ห นาย หมู”  (赛乃姆

Sàinǎimǔ)  และ ระบาํ “ เซีย่ตี ้ยา นา”  (夏地亚纳Xiàdìyànà)  เปนการ เตนระบาํ หมู ที ่สราง ความ สนกุสนาน 

รื่นเริง และ เปนที่ นิยมชมชอบ อยาง กวางขวาง

ภูมิปญญา ที่ ชาว อุยกูร ภาคภูมิใจ และ เปน สิ่ง ที่ สราง คุณ ประโยชน ใหญหลวง ตอ ประเทศ จีน ก็ คือ การ 

แพทย แผน อุยกูร มีชื่อ เรียกวา “เหวย อี”  (维医Wéiyī)   เปน วิทยา การ ทาง การ แพทย ที่ มี การ บันทึก เปน

ชนกลุมนอยเผาอุยกูร
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 ภาษาหุยกู  (回鹘文Huíɡǔwén)  มา แต ยุค เกา ชา งหุยกู ( 高昌回鹘时期Gāo chānɡhuíɡǔ shíqī)  

และ พัฒนา เรื่อย มา แขนง การ แพทย แผน อุยกูร มี การ รักษา ภายใน การ รักษา ภายนอก จักษุแพทย แพทย ผิวหนัง 

สูติแพทย กุมาร เวช เปนตน นอกจากนี้ ยังมี วิทยา การ ดาน โภชนาการ ซึ่ง เปน วิวัฒนาการ ทาง การ แพทย ที่ ไดรับ 

การ ยอมรับ ใน วงการแพทย ระดับชาติ และ สากล อีกดวย ใน สมัย หยวน ชาว อุยกูร ได แปล ตํารา การ แพทย แผน จีน

 เปน ภาษา ชาว อุยกูร เพื่อ ใช ใน การ รักษาโรค และ การ ศึกษา วิทยา การ ทาง การ แพทย จีน ดวย มี การ กําหนด โรค 

วิธี รักษา และ การ ผลิต ยา มากมาย นับ เปนการ แพทย แผนโบราณ ที่ สําคัญ แขนง หนึ่ง ของ ประเทศ จีน เลย ทีเดียว 

ดาน ขนบ ธรรมเนยีม ประเพณ ีชาว อยุกรู อาศยัอยู เปน ครอบครวั เลก็ เมือ่ แตงงาน จะ แยก ไป ตัง้ บานเรอืน 

ของ ตน ตางหาก ไม อาศัยอยู รวมกับ พอแม ในอดีต ชาว อุยกูร ยึดถือ การ แตงงาน แบบ มี สามีภรรยา คน เดียว การ 

แตงงาน พอแม เปน ผูจดัการ ให สถานภาพ ทาง สงัคม ของ เพศหญงิ ตํา่กวา เพศชาย มาก อาจ เรยีก ได วา ไมม ีสทิธ ิและ 

สถานภาพ ใดๆ ใน สังคม เลย แมแต นอย นอกจากนี้ ชาว อุยกูร ยัง ยึดถือ ธรรมเนียม การ ให ความ เคารพ ตอ ผูอาวุโส 

อยาง เครงครัด

บานเรอืน ของ ชาว อยุกรู สรางดวย ปนู ม ีชอง หนาตาง บน หลงัคา เพือ่ รบั แสง และ ความ อบอุน ภายใน บาน 

มี เตา เพื่อ ทําครัว และ เตาเผา ฟน ให ความ อบอุน ใน ฤดูหนาว ตาม ฝาผนัง ประดับ ดวย ภาพ ปูน ปาสเตอร แกะสลัก 

เพื่อ ใช เปนที่ แขวน สิ่งของ เครื่องใช และ เปน เครื่อง ประดับ ชนชั้น ระดับ กลาง ภายใน บาน แบง หอง เปน สอง หอง คือ 

หองนอน ฤดรูอน และ หองนอน ฤดหูนาว รอบๆ บรเิวณ บาน ปลกู ตน ทอ อ ัลมอน  แอปเปล เบอรรี ่เปนตน ประตรูัว้

 หนาบาน มัก ปลูก ตน องุน ทั้ง เปนผล ไม รับประทาน และ เปน ไม ซุม ประดับ ได ดวย นอกจากนี้ ยัง ปลูก ไมกระถาง 

ประดับประดา บานเรือน ดวย

อาหาร หลัก ของ ชาว อุยกูร คือ แปง แผน อบ ไฟ เรียก ชื่อวา “ห นาง” (馕nánɡ)  นอกจากนี้ ยังมี บะหมี่ 

ขาว ซอมมือ ชา และ นม เปนตน ใน ตลาดนัด ประจํา หมูบาน จะ มี แผง เนื้อ ยาง แปง อบ ซาลาเปา แปง บาง เกี๊ยว 

ขนาด จิ๋ว ขาย ลวน เปน อาหาร ที่ ชาว อุยกูร ชื่นชอบ นอกจากนี้ อาหาร ขบเคี้ยว จําพวก เมล็ด แตง ตางๆ เปน สิ่ง ที่ 

ขาด มิได ของ ชาว อุยกูร

พฒันาการ การทอ พรม และทอ ฝาย ของ ชาว อยุกรู ม ีมา ยาวนาน ในอดตี ชาว อยุกรู สวม ผา ทีท่อ จาก ฝาย ที ่

ปลูก ขึ้น เอง ชาย สวม ชุด คลุม ยาว เรียก ชื่อวา “เชีย พาน”  (袷袢qiāpàn)  หญิง สวม ชุด คลุม ยาว แลว สวม เสื้อกั๊ก 

ทับ ชั้นนอก แต ปจจุบัน นิยม สวมเสื้อ และ ชุด กระโปรง แบบ ชาว ตะวันตก ชาว อุยกูร นิยม สวมหมวก ทรง สี่เหลี่ยม 

ปกลวดลาย สวยงาม เรียก ชื่อวา “กา ปา”  (尕巴ɡǎbā)  สวน หญิง ชาว อุยกูร นิยม ประดับประดา รางกาย ดวย 

เครื่อง ประดับ ตางๆ เชน กําไล ตุมหู สรอยคอ

ชนกลุมนอยเผาอุยกูร
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ดาน ความ เชื่อ และ เทศกาล สําคัญ ชาว อุยกูร ตั้งแต อดีต เคย นับ ถือศาสนา ซา ห มาน (萨满教Sàmǎn 

jiào,Shamanism)  ศาสนา โหมว หนี  (摩尼教Móní jiào, Manicheism)  ศาสนา จิ่ง  (景教Jǐnɡ 

jiào)  ศาสนา อาว (袄教 Ăo jiào, Zoroastrianism เปน ลัทธิ บูชา ไฟ)  และ ศาสนาพุทธ หลังจาก ศร วรรษ 

ที่ 11 เปนตนมา นับถือ ศาสนาอิสลาม นิกายสุ ห นี่  (逊尼派Xùnní pài)  เปน สวนใหญ และ มี สวนนอย ที่ นับถือ 

ศาสนาอิสลาม นิกาย อี ซาน (依鄯派Yīshàn pài)  หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน รัฐบาล ลมลาง 

ระบบ ชนชั้นสูง ใน ศาสนา ที่ กุมอํานาจ และ แทรกแซง กิจการ ดาน การ ปกครอง การ ศึกษา เศรษฐกิจ ตลอดจน การ 

นับ ถือศาสนา ของ ชาว อุยกูร นับจาก การ ปฏิวัติ วัฒนธรรม เปนตนมา ชาว อุยกูร ก็ ไดรับ การ คุมครอง ใน ทุกๆ ดาน 

จาก รัฐบาล อยาง ถูกตอง ตามกฎหมาย

เทศกาล ที่ สําคัญ ของ ชาว อุยกูร คือ เทศกาล ถือ ศีลอด (开斋节Kāizhāi jié)  เทศกาลกุร ปง 

(古尔邦节Gǔ’ěrbānɡ jié)  เทศกาล นัว่ ห ลจูอื  (诺鲁孜Nuòlǔzī)  เทศกาลกรุ ปง จดั ขึน้ ปละครัง้ ถอืเปน เทศกาล 

ที่ ยิ่งใหญ วันเทศกาล มาถึง ทุก ครัวเรือน จะ ทํา “ห นาง” ฆา แกะ ฆา ไก เพื่อ ตระเตรียม อาหาร ใน งาน เฉลิมฉลอง

ผูคน สวมเสื้อผา ชุด ใหม ไป เยี่ยม เยือน เพื่อนบาน เพื่อ อํานวย อวยพร ซึ่ง กัน และ กัน

ชนกลุมนอยเผาอุยกูร
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乌兹别克族

ª¹ ¡ÅØ‹Á ¹ŒÍÂ à¼‹Ò ÍØÊàº¤         

49.

รูป 107 รูป 108

Ozbek ethnic minority group



中
国
少
数
民
族
丛
书

中
国

300

ภาษาจนี เรยีก ชน กลุม นี ้วา  อจูอืเปยเคอ  (乌兹别克Wūzībiékè)  แต ชน กลุม นี ้เรยีก ตวัเอง วา  อสุเบค  

(Ozbek)  อาศัยอยู ใน อําเภอ ตางๆ ของ เขต ปกครอง ตน เอง อุยกูร มณฑล ซิน เจียง เชน อี หนิง (伊宁Yīnínɡ)  

 ถาเฉิง (塔城Tǎchénɡ)   คาสือ (喀什Kāshí) อู รุม ชี (乌鲁木齐Wūlǔmùqí)   ซาเชอ (莎车Shāchē)   

เยเฉิง (叶城Yèchénɡ)  เปนตน จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย

 เผา อสุเบค ม ีจาํนวน ประชากร ทัง้สิน้ 12,370 คน พดู ภาษา อสุเบค จดั อยู ใน ตระกลู ภาษา อลัไต สาขา ภาษา เท อรจคิ 

แขนง ภาษา Hsiung-Nu;Hun ภาษา อักษร ใช ภาษา อุยกูร

ชวงตน ศตวรรษ ที ่14 พืน้ที ่อยูอาศยั ของ ชาว อสุเบค เดมิ เปน ประเทศ ชนิฉา ขาน  (钦察汗国Qīnchá 

Hàn Guó บาง เรียก ชื่อวา “จิน จาง ขาน” 金帐汗国Jīnzhànɡ Hàn Guó,Golden Horde)  อยู ภายใต การ 

ปกครอง ของ มองโกล ใน ชวง ค.ศ. 1312 – 1341  อุสเบค ขาน ของ ประเทศ ชินฉา ขาน ซึ่ง นับถือ ศาสนาอิสลาม 

ได รวบรวม เมือง “ขาน” ใหญ นอย ที่อยู กระจัด กระจาย รายรอบ เขามา เปน อาณาเขต และ ตั้งชื่อ ประเทศ ใหม วา 

ประเทศ อุสเบค ขาน  (乌孜别克汗国Wūzībié kè Hàn Guó)  สวน ประชาชน ในประเทศ นี้ เรียก ชื่อวา 

“ชาว อุสเบค” (乌孜别克人Wūzībiékè rén)  ใน บันทึก ประวัติ ศาสตร ราชวงศ หยวน《元史》Yuánshǐ 

เรียก ชน กลุม นี้ ดวย อักษร จีน วา “ เยวจี๋เปย”  (月即别Yuèjíbié)  หรือ  เยวจูโป  (月祖伯Yuèzǔbó)  

จึง กลาย มา เปน ชื่อ เรียก ชน กลุม นี้ มา จน ปจจุบัน

ศตวรรษ ที่ 15 ประเทศ ชินฉา ขาน ลมสลาย รัฐ ที่ เคย เปน สวนหนึ่ง ของ ประเทศ คือ รัฐ ปายฉา ขาน  

(白察汗国Báichá Hàn Guó,Batu Khan)  เริ่ม เรืองอํานาจ จึง สถาปนา ขึ้น เปน ประเทศ ขยาย อาณาเขต 

ครอบครอง ดินแดน ที่ เปน ประเทศ ไซบีเรีย (西伯利亚Xībólìyà)  และ ประเทศ คาซัคสถาน  (哈萨克斯

坦Hāsàkèsītǎn)  ใน ปจจุบัน ประชากร ของ ประเทศ ประกอบ ไป ดวย ชน เผา เลี้ยง สัตว ทุงหญา ชาว เท อรจิค – 

มองโกล  (突厥Tūjué – 蒙古Měnɡɡǔ)  ชน เหลานี้ ถูก คน ภายนอก เรียก รวมกัน วา เปน ชาว “ อุสเบค”  (乌孜

别克人Wūzībiékè rén)  ปลาย ศตวรรษ ที่ 15 ถึง ตน ศตวรรษ ที่ 16 ชน ชาว อุสเบค ของ ประเทศ ปายฉา ขาน 

ภายใต การนาํ ของ ซ ีปาน หน ีขาน  (昔班尼汗Xībānníhàn)  อพยพ ลงใต เขาสู พืน้ที ่การ เกษตร บรเิวณ เอเชยี กลาง 

และ ครอบครอง เมอืงปู ฮา ลา  (布哈拉Bùhālā)  ซา มาร หาน  (撒马尔罕Sāmǎ’ěrhǎn)  ซ ีหวา  (希瓦Xīwǎ)   

อูร เกินฉี  (乌尔根奇Wū’ěrɡēnqí)  ทาซ กัน (塔什干Tǎshíɡān)  และ ลมลาง ราชวงศ เทียมู เออร (帖木儿

王朝Tiēmù’ér Wánɡcháo,Tamerlane)  และ กลืน กลาย เปน ประชากร กลุม เดียวกัน กับ ชน พื้นที่ ที่ พูด ภาษา 

กลุม เท อรจิค ชน กลุม นี้ ประกอบ อาชีพ การ เกษตร เริ่ม กอตั้ง เปน กลุมชน เผา อุสเบค แหง เอเชีย กลาง ตั้งแต นั้น มา

 ป ที ่50 ของ ศตวรรษ ที ่18 ราชวงศ ชงิ ครอบครอง ซนิ เจยีง ชาว อสุเบค ใน เอเชยี กลาง โดยเฉพาะ อยางยิง่ 

พอคา ที ่เขามา คาขาย เดนิทาง ไป มา ตดิตอ กบั ประเทศ จนี มากขึน้ ใน ขณะนัน้ ชาวจนี เรยีกชือ่ ชน กลุม นี ้หลายชือ่ เชน 
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“ชาว อา นจี๋เหยียน”  (安集延人Ānjíyán rén)  ชาว เฮา หาน  (浩罕人Hàohǎn rén)  ชาวปู ฮา ลา  (布哈

拉人Bùhālā rén)  ใน ชวงแรกๆ ชาว อสุเบค ดาํรงชวีติ อยู ใน บรเิวณ เมอืงคา สการ  (喀什噶尔Kāshíɡá’ěr)   

เยร เชียง (叶尔羌Yè’ěrqiānɡ)  อาคซู  (阿克苏Ākèsū)  ตอมา เริ่ม กระจายตัว ไป ตาม เมือง ตางๆ บริเวณ 

ชายแดน ใต และ เมืองอี่ หนิง ทาง ตอนเหนือ ใน ชวง นั้น ชาว อุสเบค บางสวน ตั้ง ถิ่นฐาน อยู ตาม เมือง ตางๆ ที่ อพยพ ไป 

ทําการ คาขาย นั่นเอง ตอมา ใน ชวง ป 60 – 70 ของ ศตวรรษ ที่ 19 อังกฤษ สนับสนุน กลุม ประเทศ ขาน Khanate 

เพื่อ ตอตาน กองกําลัง ทหาร อากู ปาย  (阿古柏Āɡǔbǎi)  ให เขา รุกราน ซิน เจียง ประกอบ กับ ยุค สงครามโลก 

ครั้ง ที่หนึ่ง ใน ยุค นี้ ชาว อุสเบค ได อพยพ เขามา ตั้ง ถิ่นฐาน ใน ซิน เจียง อีก เปน จํานวน ไมนอย 

 ดาน เศรษฐกิจ และ สังคม ดวย เหตุ ที่ ชุมชน ที่ ชาว อุสเบค ตั้งอยู นั้น เปน เสน ทางผาน ของ “เสนทาง 

สายไหม” ดังนั้น นับแต ศตวรรษ ที่ 19 เปนตนมา ชาว อุสเบค สวนใหญ ประกอบ อาชีพ คาขาย เปนหลัก ใน ยุค 

แรก ๆ ชาว อุสเบค จะ รวมตัวกัน เปนกลุม คาราวาน คาขาย ตอน อูฐ ลา ลอ มา เปน ขบวน นับ รอย เดินทาง ไป มา

 ทําการคา ระหวาง ซิน เจียง กับ เอเชีย กลาง หลังจากนั้น พัฒนา เปนการ ตั้งหลัก ปก ฐาน เปด รานคา ตั้ง เปน เครือขาย

 ขนสง และ จําหนาย สินคา ทั้ง ใน เมือง และ ใน ชนบท แต ดวย เหตุ ที่ มี เงินลงทุน ตํ่า การ คา ประสบ ภาวะ ขาดทุน 

บางราย ขาย กจิการ ให ชาว ตางชาต ิหรอื รบั เปน แหลง แปรรปู สนิคา ให กบั ตางประเทศ บางราย กจิการ ลมเหลว ตอง 

ผัน ตัวเอง ไป ประกอบ อาชีพ เกษตรกร และ ปศุสัตว แทน

 นอกจาก อาชีพ คาขาย เกษตรกรรม และ เลี้ยง สัตว แลว ชาว อุสเบค ยัง สามารถ ผลิต งาน หัตถกรรม 

เปน อุตสาหกรรม ใน ครัวเรือน และ สง ออกขาย งาน หัตถกรรม ของ ชาว อุสเบค ที่ อําเภอ ซาเชอ  (莎车Shāchē)  

เปน แหลงผลิต งาน หัตถกรรม ชาว อุสเบค ที่ ครบถวน งาน หัตถกรรม ที่ ชาว อุสเบค ผลิต และ สงออก จําหนาย ทั้ง ใน 

และ ตางประเทศ ไดแก งาน ทอผา สินคา ที่ ทําจาก ผลิตภัณฑ ผา อื่นๆ เชน หมอน ผา ปูที่นอน ชาย เสื้อ สําเร็จรูป ที่

 ปกลวดลาย สวยงาม หมวก ปก ลาย เปนตน สนิคา ที ่มาจาก ชาว อสุเบค สวย สด งดงาม เปนที ่ถกูตา ตองใจ ของ ผูบรโิภค 

มาก สวน ชาว อุสเบค จาก เมือง อื่นๆ ประกอบ อาชีพ แตกตางกัน ไป ผล ผลิต ที่ สง ออกมา จําหนาย เปนผล ผลิต ที่ ได 

จาก การ ประกอบ อาชีพ ประจํา ทองถิ่น อยาง เมือง ทาง ตอนเหนือ ของ ซิน เจียง เชน มู เหลย  (木垒Mùlěi)  ฉี ไถ 

(奇台Qítái)  ซิน หยวน (新源Xīnyuán)  หนี เลอ เคอ (尼勒克Nílèkè)  เทอ เคอซือ (特克斯Tèkèsī)  

ประกอบ อาชีพ เลี้ยง สัตว ทุงหญา ที่ เมือง ถาเฉิง (塔城Tǎchénɡ)  อี หนิง (伊宁Yīnínɡ)  ทําฟารม ปศุสัตว 

ที่ เมือง คาสือ (喀什Kāshí)   ซาเชอ (莎车Shāchē)  ปาฉู  (巴楚Bāchǔ)  อาคซู (阿克苏Ākèsū)  

ทําการ เกษตร เพาะปลูก ผล ไม และ ผัก เปนหลัก 

  หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ชาว อุสเบค ไดรับ สิทธิ เทาเทียม เฉกเชน ประชาชน ชาวจีน 

ดวย ความ ที่ ชาว อุสเบค มี จํานวน ประชากร ไมมาก และ อาศัยอยู กระจัด กระจาย การ รวมตัวกัน ไม ชัดเจน นัก 

จึง ไมมีการ กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง ของ ชน เผา อุสเบค ขึ้น แต อยางไร ก็ตาม ก็ ไดรับ สิทธิ เทาเทียม ตามกฎหมาย 
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เหมอืน อยาง ชน เผา กลุม อืน่ๆ ชาว อสุเบค เปน กลุมชน ที ่มคีวามรู ความ สามารถ สงู และ มกีารศกึษา ด ีทาํให สามารถ 

ยกระดับ ฐานะ ทาง สังคม ของ ตน ให อยู ใน ระดับ ที่สูง มากขึ้น และ มี ฐานะ ทาง เศรษฐกิจ ที่ ดี มี ชาว อุสเบค จํานวน 

ไมนอย ประกอบ อาชีพ ดาน การ ใหการ ศึกษา และ เขารวม เปน ตัวแทน สภา ผูแทน ของ จีน ดวย เปนกําลัง สําคัญ ใน 

การ พัฒนา ประเทศชาติ 

 ดาน ศิลป วัฒนธรรม ชาว อุสเบค เปน อีก ชน เผา หนึ่ง ที่ สรางสรรค วรรณกรรม พื้นบาน ของ ตน มากมาย 

มี กลิ่นอาย ของ วัฒนธรรม ชน เผา ที่ เขมขน ลึกซึ้ง อัน ไดแก กลอน ตํานาน กลอน เรื่อง เพลง พื้นเมือง นิทาน สุภาษิต 

คาํ พงัเพย ปรศินา คาํทาย เปนตน วรรณกรรม ที ่ไดรบั ความ นยิม และ เปนที ่รูจกัด ีคอื วรรณกรรม ภาษา อสุเบค เรือ่ง 

อา เลอพา หมี่ ซี《阿勒帕米西》Ālè Pàmǐxī เปน วรรณกรรม ที่ กลาว ถึง วีรกรรม อัน หาญกลา ของ วีรบุรุษ

 ผู ยิ่งใหญ เปนที่ นิยมชมชอบ ของ บุคคล ทั่วไป และ ไดรับ การ แปลเปน ฉบับ ภาษา อังกฤษ อีกดวย นอกจากนี้ ยังมี 

นทิาน กลอน ที ่ม ีชือ่เสยีง อยาง เชน เรือ่ง  เฝนมู จง ช ูเซงิ เตอะ หาย จึอ่《坟墓中出生的孩子》Fénmù zhōnɡ 

chūshēnɡ de háizi “เด็กนอย ผู ถือกําเนิด กลาง หลุมศพ” เปน เรื่องราว ที่ มี ความ สลับซับซอน ซอนเงื่อน 

ลึกซึ้ง กินใจ ภาษา สละ สวย นับเปน นิทาน กลอน ที่ ชาว อุสเบค ชื่นชอบ และ ภาคภูมิใจ เรื่อง หนึ่ง 

 ชาว อสุเบค เชีย่วชาญ การ ขบัรอง ดนตร ีคตี ศลิป บทเพลง ของ ชาว อุสเบค ม ีเพลง พืน้เมือง เพลง ลง งาน 

เพลง ธรรม ประเพณ ีเพลง รกั เปนตน กว ีชาว อสุเบค ที ่ม ีชือ่เสยีง เริม่ ปรากฏขึน้ มา ตัง้แต ศตวรรษ ที ่14 แลว เชน อาถา อี

(阿塔依Ātǎyī)  ซา ขา เคอ  (萨卡克Sàkǎkè)   ลั่ว เทอเฟย  (洛特菲Luòtèfēi)  อายลี่ ซีร  (艾利希尔

Àilìxī’ěr)  เปนตน ลวน เปน กว ีที ่ม ีชือ่เสยีง ระบอื ไกล ระดบัโลก ผล งาน ของ กว ีเหลานี ้ทรงคณุคา และ เปน แบบอยาง 

ของ กวีนิพนธ ชาว เอเชีย กลาง ใน ยุค ตอมา นับ จน ปจจุบัน ใน ชวง ศตวรรษ ที่ 19 ก็ เกิด กวีนิพนธ เกี่ยวกับ

 การ ตอตาน การ ปกครอง ของ รัฐบาล จีน อัน เปนผล งาน ที่ ทรงคุณคา ตอ ประวัติ ศาสตร จีน สามารถ ถายทอด ความ

รูสึก นึกคิด ทัศนคติ และ สภาพ ชีวิต ของ ชาว อุสเบค ได เปน อยาง ดี

 บทเพลง ของ ชาว อุสเบค มี ทวงทํานอง ไพเราะ จังหวะ กระชับ ฉับไว การ ขับรอง มี แบบ รอง เดี่ยว รอง 

ประสาน เสยีง รอง โตตอบ คตีกว ีคน สาํคญั ของ ชน ชาว อสุเบค ชือ่ “พา เลอ หายถ”ี  (帕勒海提Pàlèhǎití)  เปน 

คีตกวี ที่ มี ชื่อเสียง เปน ที่ยอมรับ อยาง กวางขวาง 
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รูป 109

  ดนตร ีของ ชาว อสุเบค ม ีมากมาย หลาก หลายชนดิ เครือ่งดนตร ีจาํพวก เครือ่ง ดดี เชน พณิ เสยี เกอ หนาย 

(斜格乃琴Xiéɡénǎiqín)  พิณตู ทาร  (独他尔Dútā’ěr)  พิณ เรอ ห วาฝู  (热瓦甫Rèwǎfǔ)  พิณ ถั่น ปูร 

(坦布尔Tǎnbù’ěr)  นอกจากนี้ ยังมี เครื่องดนตรี จําพวก เครื่อง ตี เชน กลอง มือ  (手鼓Shǒuɡǔ)   ซาพา อี  

(撒帕依Sāpàyī)  เปนตน สวน การ เตนราํ ของ ชาว อสุเบค ม ีความ คลายคลงึ กบั การ เตนราํ ของ ชาว อยุกรู ม ีรปูแบบ 

หลากหลาย และ ซบัซอน ทาทาง การ รายราํ ออนชอย เอว ออน ตวัออน สอง แขน แผกวาง และ ม ีจงัหวะ ที ่สนกุสนาน 

เราใจ

ดาน ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี ครอบครัว ของ ชาว อุสเบค จะ อาศัยอยู รวมกัน โดย ยึดถือ พอ ลูก พี่ชาย 

นองชาย เปนหลัก นอกจากนี้ ยังมี ปู และ หลานชาย ก็ มี การ แตงงาน ใน สายเลือด เดียวกัน ไมมี ขอบังคับ ที่ เครงครัด 

ใดๆ สามารถ แตงงาน กับ ชน เผา อื่น เชน ชน เผา อุยกูร (维吾尔族Wéiwú’ěr Zú)  ชน เผา ทา ทาร  (塔塔尔

族Tǎtǎ’ěr Zú)  การ แตงงาน พอแม เปน ผูจัดการ ให มี การ มอบ สินสอด ของ หมั้น ใน การ แตงงาน การ แตงงาน 

ตอง เรียงลําดับ อาวุโส พี่ แตง กอน นอง แตง หลัง ไม อนุญาต ให แตงงาน กับ ผู ที่อยู นอก ศาสนาอิสลาม พิธี แตงงาน 

ตาม ขนบ ธรรมเนียม ชาว อุสเบค คืน วัน แตงงาน จัด ขึ้น ที่ บาน ฝาย หญิง การ แตงงาน มี อิหมาม เปน ผู ทําพิธี กอน ยุค 

ปลดปลอย เนื่องจาก การ แตงงาน พอแม จะ เปน ผูจัดการ ให คู สามีภรรยา เกิด ปญหา การ หยาราง มาก แต หลัง ยุค 

ปลดปลอย หนุมสาว มี สิทธิ ใน การ เลือก คูครอง ดวย ตน เอง การ หยาราง นอยลง อยาง เห็นไดชัด 
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 พิธีการ คลอด ของ ชาว อุสเบค จะ อนุญาต ให คน ทําคลอด แม และ ยาย เทานั้น ที่จะ เขาไป ใน หอง ได 

ไม อนุญาต ให สามี เขา หลัง ใหกําเนิด ลูก แลว แมลูกออน หาม ออกจาก หอง คลอด เปนเวลา 7 วัน ทารก มีอายุ ครบ 

3 วัน ตอง ทําพิธี ตั้งชื่อ อายุ ครบ 15 วัน ทําพิธี ขึ้น อู อายุ ครบ 40 วัน ทําพิธี ชําระ รางกาย หลังจากนั้น แม ผู ใหกําเนิด 

จึง จะ สามารถ ออกจาก บาน ใชชีวิต ตามปกติ ได 

  ชาว อุสเบค ประกอบ พิธีศพ ตาม ความ เชื่อ ของ ศาสนาอิสลาม ดวย การ ฝง หลัง การ ประกอบ พิธีศพ 

เจาภาพ ตอง ทาํ ขาว อบ หรอื ที ่ภาษาจนี เรยีก ชือ่วา “ จวาฟาน”  (抓饭Zhuāfàn)  เลีย้งแขก ทกุ ๆ  วนัศกุร  (เรยีกวา 

วันจู ห มา 主麻日Zhǔmá rì)  จน ครบ 1 ป เปนการ อวยพร และ สง วิญญาณ ผูตาย ให ลอย สู สรวงสวรรค 

 บานเรือน ของ ชาว อุสเบค มี หลากหลาย รูปแบบ มี แบบ ที่ หลังคา เปน กระโจม เรียก ชื่อวา “อา หวา” 

 (阿瓦 Āwǎ)  แต แบบ ที่ นิยม คือ ตึก ชั้นเดียว ทรง สี่เหลี่ยม หลังคา เรียบ ขนาน พื้น กอ ฝา บาน หนา เพื่อ ปองกัน ความ 

หนาวเย็น มี การ สลัก ลวดลาย ตาม ฝา บาน เสา บาน ก็ มี การ สลัก เปน ลวดลาย แบบ ตางๆ ใน ฤดูหนาว อาศัย ความ 

อบอุน จาก เตาผิง ที่ กอ ไว ใน บาน บาง ก็ ขุด เปน หลุม ลึก ลง ไป เปน เตาเผา ก็ มี การ แตงกาย ของ ทั้ง ชาย และ หญิง ชาว 

อุสเบค มี หมวก เปน เอกลักษณ ที่ สําคัญ ชาย สวม ชุด คลุม ยาว คาด เอว ดวย เข็มขัด ผา ปก ลาย ทรง สามเหลี่ยม หญิง 

สวม ชุด กระโปรง ยาว และ กวาง จีบ รอบ ไม คาด เอว สวมรองเทา บูท พัน ดวย เชือก รอบ แขง ปจจุบัน แม ชาว อุสเบค 

จะ เริม่ สวมเสือ้ผา แบบ สมยัใหม แต ก ็ไม ละทิง้ เอกลกัษณ ดัง้เดมิ ยงัคง ผสม ผสาน กบั ชดุ ประจาํ เผา แสดงถงึ ความ เปน 

เอกลักษณ และ ความ เปน ชน เผา ได อยาง ชัดเจน และ สวยงาม ยิ่งนัก 

 ดาน อาหารการกนิ ชาว อสุเบค ม ีวฒันธรรม การ กนิ คลายคลงึ กบั ชน ที ่นบัถอื ศาสนาอสิลาม ทัว่ไป หาม 

ดืม่เหลา หาม กนิ เนือ้ หม ูเนือ้ ห มา ลา อาหาร เนือ้ที ่นยิม ไดแก เนือ้ แกะ เนือ้ววั เนือ้ มา และ อาหาร จาํพวก นม และ เนย

ชาว อสุเบค กนิอาหาร วนั ละ สาม มือ้ อาหาร หลกั คอื แปง แผน อบ ที ่เรยีกวา “ห นาง”  (馕nánɡ)  และ นมสด อาหาร 

ที่ เปน เอกลักษณ ไดแก ถั่ว ตุน เนื้อ นํ้าผึ้ง และ นม ถั่วเหลือง ธรรมเนียม การ กินอาหาร คือ ในขณะ กินอาหาร หาม 

ถอด หมวก หาม สวม กางเกง ขา สั้น และ หาม สวม เสื้อกลาม ไป บาน ผูอื่น 

 เทศกาล สําคัญ และ ความ เชื่อ นับแต อดีต ชาว อุสเบค เคย นับ ถือศาสนา เซียน  (祆教Xiān 

jiào,Zoroastrianism)  และ ศาสนาพุทธ เริ่ม ตั้งแต กอตั้ง ประเทศ ชินฉา ขาน เปนตนมา ชาว อุสเบค เริ่ม หันมา 

นบัถอื ศาสนาอสิลาม ประวตั ิศาสตร ดาน อารยธรรม ความ เปนอยู เศรษฐกจิ และ สงัคม ของ ชาว อสุเบค ไดรบั อทิธพิล 

จาก ศาสนาอสิลาม อยาง มาก นบัตัง้แต ศตวรรษ ที ่18 เปนตนมา ชาว อสุเบค สราง ศาสนสถาน อสิลาม อยาง ยิง่ใหญ 

มโหฬาร ขึ้น ที่ เมือง คาสือ  (喀什Kāshí)   ซาเชอ  (莎车Shāchē)  อีหลี (伊犁Yīlí)   ฉีถาย (奇台Qítái)  

เทศกาล ของ ชาว อุสเบค ก็ ลวน เปน เทศกาล ที่ เกี่ยวของ กับ ศาสนาอิสลาม ทั้งสิ้น ที่ สําคัญ ไดแก เทศกาล ถือ ศีลอด 

(开斋节Kāizhāi jié)  และ เทศกาลกุร ปง (古尔邦节Gǔ’ěrbānɡ jié)  

ชนกลุมนอยเผาอุสเบค



中
国
少
数
民
族
丛
书

中
国

305

锡伯族

ª¹ ¡ÅØ‹Á ¹ŒÍÂ à¼‹Ò «Õâ»‰         

50.

รูป 110 รูป 111

Xibe ethnic minority group



中
国
少
数
民
族
丛
书

中
国

306

 “ซโีป” เปน ชือ่ ที ่ชน กลุม นอย เผา นี ้เรยีก ตวัเอง แต นบัตัง้แต อดตี เปนตนมา ภาษาจนี มชีือ่ เรยีก ชน กลุม นี ้

โดย ใช อักษร จีน เขียน แทน เสียง หลาย ชื่อ เชน ซี ผี (犀毗Xīpí)  ซือ ป  (师比Shībǐ)  เซียนเปย (鲜卑Xiānbēi)  

สือ ป (矢比Shǐbǐ)  สี ปาย  (席百Xíbǎi)  สี ป (席比Xíbǐ)  เปนตน ชาว ซีโป มี ถิ่นที่ อยูที่ เมือง เสิ่นหยาง

 (沈阳Shěnyánɡ)  คาย หยวน  (开原Kāiyuán)   อีเ้ซีย่น  (义县Yì xiàn)   เปยเจิน้  (北镇Běizhèn)  ซนิ ห มนิ

(新民Xīnmín)   เฟงเฉิง  (凤城Fènɡchénɡ)  ของ มณฑล เหลียวหนิง (辽宁Liáonínɡ)  และ ใน กลุม ปกครอง 

ตน เอง อสุเบค เขต ปกครอง ตน เอง อหีล ีคาซคั เมอืง ชา ปชูา มณฑล ซนิ เจยีง นอกจากนี ้ยงัม ีสวนนอย กระจาย อยู ตาม 

เขต ปกครอง ตน เอง ชุมชน รัสเซีย และ ชุมชน มองโกล ของ มณฑล จี๋หลิน ที่ เมืองหลวง ปกกิ่ง ก็ มี ชน กลุม นี้ อาศัยอยู 

ประปราย จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา ซีโป มี จํานวน ประชากร 

ทั้งสิ้น 188,824 คน ชาว ซีโป ที่ มี ถิ่นฐาน อาศัย บริเวณ ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ใช อักษร จีน และ ภาษา มองโกล 

ชาว ซโีป ที ่ม ีถิน่ฐาน อาศยั บรเิวณ มณฑล ซนิ เจยีง ใช ภาษาซโีป จดั อยู ใน ตระกลู ภาษา อลัไต สาขา ห มาน- ทงักสุ  (Man 

-Tungus)  แขนง ภาษา ห มาน 

 ชาว ซีโป ใน ปจจุบัน มี ความ เกี่ยวพัน กับ ชน เผา โบราณ ชื่อ “เซียนเปย” (鲜卑Xiānbēi)  ดํารงชีพ 

ดวย การ เลี้ยง สัตว เรรอน อยู แถบ ชาย เขาตา ซิง  (大兴Dàxīnɡ)  ใน ยุค สิบ หก ประเทศ (十六国Shíliù Guó 

ค.ศ. 304 - 439)  ชน แถบมู หรง (慕容Mùrónɡ)  อพยพ ลงใต ไป ตั้ง ถิ่นฐาน แหง ใหม บริเวณ ลุมนํ้า หวงเหอ (黄河

Huánɡ hé)  และ อยูรวม ผสม กลมกลนื กบั ชาว ฮัน่ แต ก ็ยงัม ีชาว เซยีนเปย บางสวน ยงัคง อาศยัอยู แถบ ลุม แมนํา้ เนิน่  

(嫩江Nèn jiānɡ)  แมนํ้าเชา เออร  (绰尔河Chāo’ěr hé)  แมนํ้า ซงฮวา (松花江Sōnɡhuā jiānɡ)  

และ ยงัคง รกัษา ขนบ ธรรมเนยีม และ การ ดาํรงชวีติ แบบ เดมิ อยู ชาว เซยีนเป ยก ลุม นี ้นีเ่อง คอื บรรพบรุษุ ของ ชาว ซโีป

 ใน ปจจบุนั กอน สมยั ราชวงศ ชงิ ชาว เซยีนเปย ดาํรงชวีติ ตัง้หลกั ปก ฐาน และ ขยาย เผาพนัธุ โดย ม ีศนูยกลาง อยู บรเิวณ 

ที่ เรียกวา “ โปตูเนอ”  (伯都讷Bódūnè)  ซึ่ง ก็ คือ บริเวณ อําเภอฝู หย วี มณฑล จี๋หลิน ใน ปจจุบัน เขตแดน การ ตั้ง 

ถิ่นฐาน ของ ชาว ซีโป ใน ขณะนั้น ทิศตะวันตก จรดฮู หลุน เปย เออร  (呼伦贝尔 Hūlún bèi’ěr)  ทิศเหนือ

 เริ่มตน จาก แมนํ้า เนิ่น ทิศใต จรด ลุม แมนํ้า เหลียว  (辽河Liáo hé)  ดํารงชีวิต ดวย การ ลาสัตว และ ทํา ประมง 

สัตวนํ้า อาหาร ที่ ลา หา มา ได จะ แบง ให สมาชิก อยาง เทาเทียม กัน 

ชนกลุมนอยเผาซีโป
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ใน ชวง ปลาย ศตวรรษ ที ่16 ถงึ ตน ศตวรรษ ที ่17 ชาว ซโีป ถกู โจมต ีและ ปกครอง โดย เมอืง ห มาน โจว  (满洲

Mǎnzhōu)  จงึ เขา สมทบ กบั มองโกล แปด ธง  (八旗蒙古Bāqí Měnɡɡǔ)  และ เมอืง ห มาน โจว แปด ธง (八旗满

洲Bāqí Mǎnzhōu)  ใน ชวง ระยะเวลา รอย ป ชาว ซีโป อพยพ กระจัด กระจาย ไป ตั้ง ถิ่นฐาน อยู หลาย แหง ที่ สําคัญ 

คือ ยูนนาน ซิน เจียง และ บริเวณ สาม มณฑล ทาง ภาค ตะวันตก เฉียง เหนือ ใน ชวง ป 1764 มี ชาว ซีโป ถูก เกณฑ เขาสู 

มณฑล ซนิ เจยีง รวม พนั คน รวมทัง้ ครอบครวั อกี กวา สอง พนั คน นบัแต นัน้ มา ก ็เริม่ม ีชาว ซโีป ตัง้ ถิน่ฐาน อยู ทัง้ที ่ภาค 

ตะวนัออก เฉยีง เหนอื และ ตะวนัตก เฉยีง เหนอื ชายฉกรรจ ถกู เกณฑ ไป เปน ทหาร  ผูหญงิ และ เดก็ อยู บาน เพาะปลกู

ทําการ เกษตร เลี้ยง ครอบครัว การ ปกครอง แบบ ทูต แปด ธง  (八旗制度 Bāqí zhìdù)  ทําให ชาว ซีโป ตก อยู 

ใน การ ปกครอง ของ ราชสํานัก ชิง โดย ตรง ระบบ เศรษฐกิจ สังคม เปลี่ยนไป จาก เดิม อยาง มาก ชาว ซีโป จากที่ เคย 

ประกอบ อาชีพ ประมง จับ สัตวนํ้า เรรอน ก็ ปรับ เปลี่ยน มา เปนการ ทําการ เกษตร เพาะปลูก เปน หลักแหลง

 ระบบ เศรษฐกิจ และ สังคม ชาว ซีโป ใน ยุค ที่ตั้ง ถิ่นฐาน อยูที่ ชาย เขาตา ซิง  (大兴Dàxīnɡ)  และ 

ทุงหญาฮู หลุน เปย เออร ตอมา อพยพ สู ดินแดน ลุมนํ้า เนิ่น (嫩江Nèn jiānɡ)  และ ลุมนํ้า ซงฮวา  (松花江

Sōnɡhuā jiānɡ)  ดาํรงชวีติ อยู ดวย การ ทาํ ประมง ใน ชวงตน ราชวงศ ชงิ เปนชวง ที ่ชาว ซโีป เขา สมทบ กบั พวก ปาฉี  

(กลุม แปด ธง八旗Bāqí)  และ พัฒนา ระบบ สังคม แบบ ศักดินา ขึ้น การ แบง ที่ดิน ของ แตละ ธง ถือเปน กรรมสิทธิ์ 

ของ รฐั แบง ปรมิาณ การ ถอืครอง ตาม ลาํดบัชัน้ ศกัดนิา รฐั ม ีการ จายเงนิ เดอืน ที ่เรยีกวา “ เฟง ลู”  ( 俸禄Fènɡlù)  

และ “ จวิน เสี่ยง”  (军饷 Jūnxiǎnɡ)  ให กับ ชนชั้น ขุนนาง จนถึง ป ที่ สามสิบ แหง กษัตริย เฉียน หลง  (ค.ศ.767)  

ชาว ซีโป ที่ ซิน เจียง ถูก จัดให อยู ใน กลุม ธง ห นิว ลู  (牛录旗Niúlù qí)  ตั้ง ถิ่นฐาน และ รักษา ดินแดน บริเวณ ลุมนํ้า 

อีหลี (伊犁河Yīlí hé)  รัชสมัย พระเจา เจีย ชิ่ง ป ที่ เจ็ด  (ค.ศ. 1802)  ภายใต การ สนับสนุน ของ ผูนํา ถู เออร 

เกิน  (图尔根Tú’ěrɡēn)  ได สราง ระบบ คลองสงนํ้า จาก เขา ฉาปูฉาร (察布查尔山Chábùchá’ěr shān)  

เขาสู ชุมชน ซีโป จึง ตั้งชื่อ คลอง นี้ วา “คลอง ฉาปูฉาร”  (察布查尔渠Chábùchá’ěr qú)  ซึ่ง หมายถึง “คลัง

เสบียง” ชาว ซีโป เริ่ม ตั้ง ถิ่นฐาน อยู บริเวณ ริมคลอง ทั้ง เหนือ และ ใต จากนั้น ก็ รวมมือกัน กับ กลุม ธง อื่นๆ ขยาย การ 

ขุดคลอง ไป ตาม เมือง ตางๆ เชน อีหลี  (伊犁Yīlí)   โปร ตา ลา  (博尔塔拉Bó’ěrtǎlā)   ถาเฉิง  (塔城

Tǎchénɡ)  เปนตน สง นํ้า เขาสู ไรนา กวา แสน ไร และ ยัง ถายทอด ความรู และ เทคโนโลยี การ เกษตร ให ชน เผา ตางๆ 

ใน บริเวณ ใกลเคียง อีกดวย 

ชนกลุมนอยเผาซีโป
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 ป ที่ 80 ของ ศตวรรษ ที่ 19 การ ปกครอง แบบ แปด ธง เริ่ม ลมสลาย พื้น ที่ทํากิน เริ่ม ตก เปน กรรมสิทธิ์ ใน 

ครอบครอง กลุม อทิธพิล ชาว ซโีป เริม่ ประสบ ความ ยากลาํบาก ตอง รบัจาง เปน คน งาน ทาํนา ให กบั เจา ศกัดนิา ที ่เปน 

เจาของ ที่ดิน ตัวอยาง ชุมชน ชาว ซีโป ที่ ฉาปูฉาร มี เจา กรรมสิทธิ์ ที่ดิน เพียง 5 % ครอบครอง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ทํา กิน

 ทั้งหมด ที่เหลือ เปน คน ยากจน ชาว ซีโป ที่ ตอง รับจาง เจาของ ที่ดิน ไมมี ฝูง สัตวเลี้ยง เปนของ ตน เอง ไมมี ที่ดิน ทํา กิน 

เปนของ ตน เอง ชาว ซโีป รุน แลว รุน เลา ตอง ม ีชวีติ อยู อยาง แรนแคน และ พยายาม หาทาง ให หลดุพน จาก ระบบ สงัคม 

เชนนี ้จน กระทัง่ถงึ ยคุ การ รวม ทีด่นิ ของ ราชสาํนกั ชงิ หลงั การ รวบ กรรมสทิธิ ์ทีด่นิ เปนของ ราชสาํนกั แลว ทาง การ 

ชิง แบง ที่ดิน ทํา กิน ให ราษฎร ทําให ราษฎร มี สิทธิ์ ใช ทุงหญา เลี้ยง สัตว รวมกัน 

 หลงั ยคุ ปลดปลอย ชาว ซโีป ไดรบั เสรภีาพ และ ไดรบั สทิธ ิใน การ ปกครอง ตน เอง โดย ใน ป 1954 รฐับาล 

กอตัง้ อาํเภอ ปกครอง ตน เอง ซโีป ขึน้ ที ่อาํเภอ ฉาปูฉาร  (察布查尔锡伯族自治县Chábùchá’ěr Xībó Zú 

zìzhìxiàn)  เมือ่ เขาสู การ ปกครอง แบบ สาธารณรฐั ของ รฐับาล จนี การ พฒันา ทาง เศรษฐกจิ การ เกษตร และ การ 

ผลติ ดาน อตุสาหกรรม เปนไป อยาง ไม หยดุยัง้ ชาว ซโีป เริม่ ใช เทคโนโลย ีและ เครือ่ง ไม เครือ่งมอื การ เกษตร สมยัใหม 

เพิ่ม ปริมาณ การ ผลิต ให สูงขึ้น มาก มี การ กอตั้ง โรงงาน อุตสาหกรรม ขึ้น หลาย แหง นํา ความ อยูดีกินดี และ คุณภาพ 

ชีวิต ที่ ดีขึ้น สู ชุมชน ชาว ซีโป

 ดาน ศิลป วัฒนธรรม วรรณกรรม ของ ชาว ซีโป หลากหลาย ลึกซึ้ง มี วรรณกรรม พื้นบาน เพลง พื้นบาน 

นทิาน พืน้บาน เพลง ภตัตาหาร เพลง บชูา เทพ รวมทัง้ สภุาษติ คาํ พงัเพย ตางๆ กลอน เรือ่ง ที ่เปนที ่ไดรบั ความ นยิม มาก

ไดแก 《率乡曲》Lǜxiānɡ qǔ “เพลง คะนึง ถิ่น” เพลง《喀什喀尔之歌》Kāshí kā’ěr zhī ɡē 

“บทเพลง แหง คาสอื คาร” เพลง《三国之歌》Sān ɡuó zhī ɡē “เพลง สาม ปฐพ”ี เพลง กลอน เหลานี ้สะทอน

ชวีติ การ ตอตาน การ ครอบงาํ ของ สงัคม ศกัดนิา บรรยาย ถงึ จนิตนาการ และ ความ ปรารถนา แหง ความ สขุ ของ ชาว ซโีป

ศลิปะ การ เตนราํ ของ ชาว ซโีป ก ็ไม เปน สอง รอง ใคร ทวงทาํนอง และ จงัหวะ การ รายราํ เรงเรา โออา สงางามการ เตนราํ 

ที่ มี ชื่อเสียง และ ไดรับ ความ นิยม มาก คือ ระบํา เปย หลุน  (贝伦Bèilún)  เครื่องดนตรี ของ ชาว ซีโป มี หลายชนิด 

ที่ หลัก ๆ ไดแก กลอง ตงปู ลา (东布拉Dōnɡbùlā)  ขลุย เหวย ตี๋ (苇笛Wěidí)  และ ขลุย โม เคอเนอ  (墨克

讷Mòkènè)  ดาน งาน หัตถกรรม ฝมือ หญิง ชาว ซีโป มี ความ สามารถ ใน การ ปกผา ได สวยงามมาก ใน งาน เทศกาล 

รื่นเริง ชาว ซีโป มี กิจกรรม การละเลน พื้นเมือง ที่ สนุกสนาน มากมาย เชน กีฬา ยิง ธนู แขงมา และ มวยปลํ้า เปนตน

ชนกลุมนอยเผาซีโป
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 หลัง ยุค ปลดปลอย ภายใต การ สนับสนุน ของ รัฐบาล ศิลป วัฒนธรรม และ การ อาชีพ ของ ชาว ซีโป ได 

ชบุชวีติ ขึน้ มา ใหม ม ีการ ปลกูฝง และ สนบัสนนุ ให บตุรหลาน ได มกีารศกึษา ที ่ด ีทัง้ ยงั พฒันา ผู มคีวามรู ความ สามารถ 

ออก สู ระดับ ประเทศ และ โลก ดวย อยาง เชน  ฉางฉี หมา นักกีฬา ยิง ธนู ทีม ชาติ จีน ที่ ครอง เหรียญ ชัย มากมาย ก็ เปน 

ชน เผา ซีโป นี่เอง ดาน การ สาธารณสุข ก็ พัฒนา ไป มาก เห็น ได จาก อัตรา การ เสียชีวิต จาก การ เจ็บปวย ลดนอยลง 

อยาง เห็นไดชัด

 ดาน ขนบ ธรรมเนียม บานเรือน ของ ชาว ซีโป สราง เปน ปราการ รอบ ชุมชน บาน แตละ ครัวเรือน สราง 

อยู ภายใน ปราการ ประมาณ 100 - 200 หลังคาเรือน บาน แตละ หลัง ยังมี กําแพง ลอมรอบ อีก ชั้นหนึ่ง เนื่องจาก 

ใน สมัย การ ปกครอง แบบ แปด ธง แตละ ธง ก็ คือ แตละ ชุมชน และ แตละ ชุมชน ตอง ปองกัน ตน เอง จาก ขาศึก ศัตรู ตัว

บาน สรางดวย ดิน โคลน ภายใน บาน มี สาม หอง คือ หองนอน หองครัว และ หองโถง ภายใน บริเวณ บาน เปนที่ ปลูก 

พืชผัก ผล ไม และ เปน คอก สัตวเลี้ยง เพื่อ เปน อาหาร เชน หมู ไก เปด เปนตน 

 กอน การ สถาปนา สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ครอบครัว ของ ชาว ซีโป ยึดถือ ความ อาวุโส เปนหลัก ใน 

การ จัดการ เรื่อง ตางๆ ภายใน ครอบครัว แตละ ครอบครัว จะ มี ชนชั้น ระดับ ผูอาวุโส มี อํานาจ สูงสุด ผูอาวุโส นอย 

ตอง เคารพ เชื่อฟง ผูอาวุโส มากกวา ไม แตงงาน กับ คน แซ เดียวกัน แต มี ธรรมเนียม การ แตงงาน ระหวาง ลูก ของ ปา 

อา หญิง (ที่ เปน พี่สาว นองสาว พอ)  กับ ลุง นาชาย (ที่ เปน พี่ชาย นองชาย แม)   นอกจากนี้ ยัง สามารถ แตงงาน ขาม 

กลุมชาติพันธุ กับ เผา อื่นๆ ก็ได ผูสูงอายุ ยังคง รักษา ขนบ ธรรมเนียม การ แตงกาย แบบ ปลาย สมัย ชิง คือ การ สวม ชุด 

กี่ เพา ยาว กางเกง รัด ขอ 

 ดาน อาหารการกิน นิยม บริโภค ขาวเจา และ ขาวสาลี เปน อาหาร หลัก และ นิยม อาหาร แปง แผน อบ ใน 

เตาถาน ที่ เรียกวา “ห นาง” มี ขอหาม รับประทาน เนื้อ สุนัข ไม สวมเสื้อผา หรือ ใช สิ่งของ ที่ ทํา มาจาก หนัง สุนัข หนัง 

หมาปา หาม ผิวปาก ใน บาน หาก ใน บาน มี คน ปวย หรือ มี การ คลอดบุตร จะ แขวน ผา ริ้ว สีแดง ไว ที่ ประตู หนาบาน 

หรือ แขวน หญา หนึ่ง กํา ไว เพื่อ เปนการ บอก หาม ผูอื่น เขามา ใน บาน 

 การ ประกอบ พิธีศพ กระทํา โดย การ ฝง ทุก ตระกูล จะ มี สุสาน ประจํา ตระกูล ของ ตน เอง ไม ฝง รวมกับ 

สุสาน ตระกูล อื่น 

ชนกลุมนอยเผาซีโป
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 ดาน ศาสนา ความ เชือ่ และ เทศกาล สาํคญั ดวย เหต ุที ่ชาว ซโีป อพยพ โยกยาย ถิน่ฐาน อยู เปนประจาํ ดงันัน้ 

จงึ ซมึซบั รบั เอา วฒันธรรม ความ เชือ่ มาจาก ชมุชน ตางๆ มากมาย โดย มาก นบั ถอืศาสนา ซา ห มาน  (萨满教Sàmǎn 

jiào)  ศาสนา ลามะ  (喇嘛教Lǎmɑ jiào)  ตอมา ไดรับ อิทธิพล จาก ชาว ฮั่น จึง มี การ นับถือ เทพเจา ตางๆ อยาง 

ชาว ฮั่น ดวย ที่ นาสนใจ ก็ คือ จาก การ ที่ ไดรับ อิทธิพล ของ กลุม ชาติพันธุ ตางๆ มากมาย การ นับ ถือศาสนา และ เทพ 

เจาของ ชาว ซีโป จึง รวม เอา ความ เชื่อ ของ แตละ ศาสนา เขา ดวยกัน ดังเชน วัดไท ผิง ซึ่ง เปน วัด ที่ สราง โดย ชาว ซีโป 

เดมิ เปน วดั ลามะ แต นอกจาก จะ ประดษิฐาน พระ อรหนัตร 18 ปาง และ พระพทุธรปู 3 ปาง แลว ยงั ประดษิฐาน เทพ 

กวานกง (关公Guānɡōnɡ)  เทพ โจวฝ ู (周孚Zhōufú)  ซึง่ เปน เทพเจา ตาม ความ เชือ่ ของ ศาสนา อืน่ นอกจากนี ้

ใน บาน ของ ชาว ซีโป ยังมี แทนบูชา บรรพบุรุษ อีกดวย 

 เทศกาล ของ ชาว ซีโป ไม แตกตาง เทศกาล ของ ชาว ฮั่น และ ชาว ห มาน เทาใด นัก เชน เทศกาล ตรุษจีน  

เชงเมง ตวน อู แต วิธีการ เฉลิมฉลอง ใน แตละ เทศกาล อาจ มี ขอ แตกตางกัน บาง เชน เทศกาลตวน อู ชาว ซีโป มี การ 

สาดนํ้า กัน ปลอย แกะ แขงมา เปนตน นอกจากนี้ มี เทศกาล เฉพาะ ของ เผา คือ วันที่ 18 เดือน สี่ เปน วัน ที่ระลึก ที่ 

บรรพบุรุษ ชาว ซีโป อพยพ มาจาก ตะวันออก และ ตั้ง ถิ่นฐาน อยูที่ ซิน เจียง ทุกๆ ป จะ จัดงาน เฉลิมฉลอง อยาง ยิ่งใหญ 
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ชน เผา เหยา (หรอื ที ่ภาษาไทย เรยีกวา เยา)  มชีือ่ เรยีก ตวัเอง หลาย ชือ่ อาน ตาม เสยีง อกัษร จนี ที ่บนัทกึ ไว มี
  เหมีย่น  (勉Miǎn)   จนิเห มนิ (金门Jīnmén)  ปู หนู  (布努Bùnǔ)   ปง ตวัโยว (炳多优Bǐnɡduōyōu)  เฮย โห ยวเห มงิ
 (黑尤蒙Hēiyóuménɡ)  ลา เจีย (拉珈Lājiā)  นอกจากนี้ ดวย เหตุ ที่ ชาว เหยา ใน แตละ ทองที่ มี วัฒนธรรม 
ความ เปนอยู และ ลักษณะ ที่ อยูอาศัย แตกตางกัน จึง มีชื่อ เรียก ตน เอง แตกตางกัน ไป ดวย เชน  ซานจื่อ เหยา (山子

瑶Shānzǐ Yáo)  หมายถึง ชาว เหยา ภูเขา ปาย คู เหยา (白裤瑶Báikù Yáo)  หมายถึง ชาว เหยา กางเกง ขาว 
หง เหยา  (红瑶HónɡYáo)  หมายถึง ชาว เหยา แดง หลาน เตี้ยน เหยา (蓝靛瑶Lándiàn Yáo)  หมายถึง ชาว 
เหยา นํ้าเงิน ผิงตี้ เหยา (平地瑶Pínɡdì Yáo)  หมายถึง ชาว เหยา ที่ราบ เอา เหยา  (坳瑶Ào Yáo)  หมายถึง 
ชาว เหยา ทีร่าบ เชงิเขา เปนตน หลงั การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี กาํหนด เรยีกชือ่ ชน เผา นี ้รวมกนั วา “เหยา” 
ชน เผา เหยา อาศัยอยู บริเวณ เขต ปกครอง ตน เอง เผา จวง ใน มณฑล กวาง ซี และ กระจาย อยู ตาม มณฑล ตางๆ  เชน 
ยูนนาน กวาง ซี กุยโจว ลักษณะเดน ของ การ กระจาย ถิ่นฐาน ของ ชาว เหยา คือ อาศัยอยู กระจัด กระจาย มาก และ 
ใน แตละ พื้นที่ ก็ มี จํานวน ประชากร ไมมาก จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม 
นอย เผา เหยา มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 2,637,421 คน พูด ภาษา เหยา แต การ แบง สาย ตระกูล ภาษา คอนขาง
 ซบัซอน เพราะ ภาษา ใน แตละ พืน้ที ่ม ีความ แตกตางกนั มาก ถงึขัน้ ที ่ภาษา เหยา ใน ตาง พืน้ที ่กนั ไม สามารถ สือ่สาร เขาใจ
กนั ได บาง กลุม พดู ภาษาจนี และ ภาษา จวง ไมม ีภาษาเขยีน สวนใหญ ใช ภาษาจนี ปจจบุนั นกั วชิาการ จนี สวนใหญ ม ี
แนวโนม ยอมรับ การ จัดกลุม ภาษา เหยา วา จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต สาขา ภาษา เหมียว-เหยา  (แมว-เยา)  

เกีย่วกบั ประวตั ิความ เปนมา ของ ชาว เหยา ม ีความ เชือ่ หลากหลาย ทฤษฎ ีบาง เชือ่ วา ม ีกาํเนดิ มาจาก ชาว 
“ ซานเยว”  (山越Shānyuè คํา นี้ มีความหมาย วา “ชาวเขา”)  บาง เชื่อ วา มาจาก ชาว “อู ซี ห มาน”  (五溪蛮

Wǔxī Mán)  บาง เชื่อ วา ชาว เหยา เกิด จาก ชน หลาย กลุม รวมตัวกัน แต ทฤษฎี ที่ เปนที่ นา เชื่อถือ และ เปน ที่ยอมรับ
 ก็ คือ ชาว เหยา ใน ปจจุบัน มี ความ สัมพันธ ทาง ชาติพันธุ ใกล ชิดกับ ชน เผา โบราณ ชื่อ “จิง ห มาน”  ( 荆蛮Jīnɡ 

Mán)  และ “ ฉางซา อู ห ลิง ห มาน”  (长沙武陵蛮Chánɡshā Wǔlínɡ Mán)  

หลังจากที่ จิ๋น ซี ฮองเต รวม ชน หลากหลาย ชาติพันธุ เขา เปน ประเทศ ได สง ขุนนาง ชาว ฮั่น จาก ราชสํานัก 
กลาง เขาสู พื้นที่ ที่ มี ชน กลุม นอย ตางๆ อาศัยอยู ซึ่ง ได นํา ความ เจริญ ตลอดจน เครื่อง ไม เครื่องมือ และ เทคโนโลยี 
การ ผลิต ที่ ทันสมัย เขาไป เผยแพร และ ถายทอด ให กับ ชน กลุม นอย ใน ชวงนี้ ชาว อู ห ลิง ห มาน ที่ เมือง ฉางซา ก็ ไดรับ 
ความ เจริญ และ ไดรับ การ พัฒนา นี้ ดวย เชนกัน จนถึง สมัย ซี ฮั่น ชาว อู ห ลิง ห มาน ตอง สง ภาษี เขาสู ราชสํานัก ถึง สมัย 
โฮว ฮั่น  (后汉Hòu Hàn)  ชาว ห มาน ยังคง ตอง สง ภาษี ให ราชสํานัก อยู ใน สมัย นั้น เรียกภาษี นี้ วา “ภาษี เหยา” 
ถึง รัชสมัย พระเจา หยงเหอ หยวน  (ค.ศ.136)  การ เก็บ ภาษี จาก ชาว อู ห ลิง ห มาน หนักหนา สาหัส มาก สราง ความ 
ไมพอใจ และ ความ ขัดแยง เปน อยาง มาก จน เกิด การ ลุกขึ้น ตอตาน อยู หลาย ตอ หลายครั้ง 

ใน สมัย หนาน เปย  (南北朝Nánběicháo)  บรรพบุรุษ ของ ชาว เหยา ได ขยาย อาณาเขต ตั้ง ถิ่นฐาน 
กวางใหญ ออกไป กวา เดิม มาก ทิศตะวันออก จรด โซว ชุน  (寿春Shòuchūn ปจจุบัน คือ เขต มณฑล อานฮุย安徽

Ānhuī)  ทศิตะวนัตก จรด ซาง ลัว่  (上洛Shànɡluò ปจจบุนั คอื เขต มณฑล สานซ ี陕西Shǎnxī)  ทาง ตอนเหนอื
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 จรด หรู อิ่ง  (汝颍Rǔyǐnɡ ปจจุบัน คือ เขต ตะวันออก ของ มณฑล เหอหนาน (河南东部Hénán dōnɡbù)  และ 
ตะวนัตก เฉยีง เหนอื ของ มณฑล อานฮยุ安徽西北部Ānhuī xīběibù)  ใน ยคุ นี ้ชาว ฮัน่ และ เหยา ตดิตอ สมัพนัธ 
ทาง การ คา และ วฒันธรรม กนั อยาง ใกล ชดิ ใน สมยั ถงั ชาว เหยา ตัง้ ถิน่ฐาน อยู บรเิวณ มณฑล หหูนาน  (湖南Húnán)  
และ มณฑล กวางตง  (广东 Guǎnɡdōnɡ)  เปนหลัก สวน กลุม ชาติพันธุ ที่ มี ความ เกี่ยวของ กับ ชาว เหยา ชื่อ 
“โม เหยา ห มาน”  (莫徭蛮Mòyáo Mán)  ตั้ง ถิ่นฐาน อยู บริเวณ มณฑล กวาง ซี ชาว โม เหยา ดํารงชีพ ดวย การ 
ทาํการ เกษตร สมยัซง ราชสาํนกั ได สง ขนุนาง เขา ปกครอง ทาํให ชาว เหยา เริม่ เขาสู ระบบ สงัคม ศกัดนิา ใน เวลา ตอมา

ใน สมยั หยวน ห มงิ และ ชงิ ชาว เหยา ตัง้ ถิน่ฐาน แผขยาย ออกไป กวา เดมิ มาก ครอบคลมุ พืน้ที ่ตางๆ ของ 
มณฑล กวางตง กวาง ซ ีหหูนาน ยนูนาน กุยโจว ดวย เหต ุทีต่ัง้ ชมุชน กระจดั กระจาย กนั มาก นี ้เอง เปน เหต ุให ระบบ 
เศรษฐกจิ ของ ชาว เหยา จงึ ขึน้อยู กบั การ พฒันา ของ ถิน่ ทีต่ัง้ นัน้ๆ บางแหง พฒันา ไป อยาง รวดเรว็ ใกลเคยีง กบั ชาว ฮัน่ 
แต บางแหง ก็ ยัง เปนไป อยาง ชาๆ ยังคง ทําการ เกษตร เลี้ยง สัตว ลาสัตว กระทั่ง บางแหง ยังคง ดํารงชีวิต แบบ สังคม
บุพ กาล อยู ก็ มี ผล จาก การ กดขี่ ขมเหง ของ สังคม ศักดินา ชาว เหยา ถูก ไลลา และ ถูก ฆา ลาง เผาพันธุ จน ตอง ถอยรน 
หน ีกระจดั กระจาย อพยพ ไป อยู บรเิวณ ประเทศ เวยีดนาม ลาว และ ไทย กระทัง่ ศตวรรษ ที ่20 ม ีชาว เหยา บางสวน 
ไดรับ ความ ชวยเหลือ และ ได อพยพ ไป เปน พลเมือง ของ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และแคน นาดา

ดาน เศรษฐกิจ และ สังคม การ พัฒนา ระบบ เศรษฐกิจ และ สังคม ของ ชาว เหยา ใน ยุคกอน การ กอ
ตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน เปนไป อยาง ไม สมํ่าเสมอ และ ราบรื่น นัก ชาว เหยา ใน ขณะนั้น ดํารงชีพ ดวย การ
 ทําการ เกษตร เพาะปลูก เปนหลัก และ ทํา ปาไม เก็บ ของ ปา เปน อาชีพ เสริม แต ก็ มี ชาว เหยา บาง กลุม ที่ อาศัยอยู 
ใน ภูมิประเทศ ที่ เปน ปา เขา ประกอบ อาชีพ ปาไม เก็บ ของ ปา เปน อาชีพ หลัก แลว ทําการ เกษตร เปน อาชีพ รอง ก็ มี 
แต ชาว เหยา จะ ประกอบ อาชีพ แบบ พอ กิน พอใช ใน ครอบครัว เทานั้น ไมได ทํา เพื่อ จําหนาย ถึงแมวา งาน หัตถกรรม 
อุตสาหกรรม ขนาดเล็ก และ การ คา ได มี การ พัฒนาขึ้น มา บาง แต ก็ ทําเปน เพียง อาชีพ เสริม ของ ครอบครัว เทานั้น 
ระบบ สงัคม ของ ชาว เหยา เริม่ พฒันา เขาสู สงัคม ศกัดนิา เริม่ม ีการ ถอืครอง กรรมสทิธิ ์ทีด่นิ แลว ใน บรเิวณ ที ่ม ีชาว เหยา
ชาว จวง ชาว ฮัน่ และ ชาวไต อาศยัอยู ปะปนกนั ทีด่นิ ทาํ กนิ ลวน ตก อยู ใน กาํมอื ของ ชน เผา อืน่ ความ ขดัแยง ระหวาง 
ชนชัน้ และ ชน เผา มี ความ สลบัซบัซอน ทว ีความ รนุแรงขึน้ อยาง เชน ชาว เหยา ที ่ยนูนาน ตก อยู ภายใต การ ปกครอง 
ของ ชาวไต เปนเวลา นาน ชาว เหยา จึง มี ชีวิต อยู ดวย การ พึ่งพา อาศัย และ รับจาง เปน เบี้ยลาง ให กับ ชนชั้น ปกครอง 
มา โดย ตลอด

ชาว เหยา ใน บางพื้นที่ โดย เพาะ ใน พื้น ที่หางไกล การ ทําการ เกษตร ยัง ใช เครื่อง ไม เครื่องมือ แบบ 
โบราณ อยู ผล ผลิต ที่ ได ตํ่า มาก ที่ดิน ทํา กิน ก็ เปน กรรมสิทธิ์ ของ ชน กลุม อื่น ที่ เขมแข็ง กวา เชน ชาว จวง และ ชาว ฮั่น 
ชาว เหยา ตอง รบัจาง หรอื เชา ทีด่นิ จาก ชน สอง กลุม นี ้ถกู กดขี ่ขมเหง และ ขดูรดี อยาง หนกั ม ีทีด่นิ สวน เลก็นอย ที ่เปน 
ที่ดิน สาธารณะ ที่ สามารถ ใช ประโยชน รวมกัน ใน ชุมชน เชน ชุมชน ชาว เหยา ที่ หมูบาน หนาน ตาน (南丹Nándān)  
มณฑล กวาง ซี  (广西Guǎnɡxī)  เรียกชื่อ ที่ดิน นี้ วา “โหยว กัวตี้”  (油锅地Yóuɡuōdì)  หรือ “โหยว กัว เถียน”  
(油锅田Yóuɡuōtián)  มีความหมาย ตาม ภาษา เหยา วา “หมอ ขาวของ สาย ตระกูล พอ”
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ใน ทุกๆ สาย ตระกูล ของ ชาว เหยา ประกอบ ไป ดวย ครอบครัว ยอยๆ นับ สิบ ครอบครัว สมาชิก ของ 
“โหยว กัว เถียน” มี หนาที่ ชวยเหลือ ซึ่ง กัน และ กัน มี หนาที่ รักษา กฎ ขอบังคับ และ ขนบ ธรรมเนียม ของ กลุม 
ใน ชมุชน ชาว เหยา ม ีธรรมเนยีม การ “ยกยอง ผูอาวโุส” และ ธรรมเนยีม “หลกั ศลิา” ซึง่ ก ็หมายถงึ ผูมอีาํนาจ สงูสดุ ของ
 ชน เผา มี หนาที่ รับผิดชอบ การ รักษา กฎ ระเบียบ แบบแผน ธรรมเนียม ประเพณี จัดการ เกี่ยวกับ ชีวิต ความ เปนอยู 
และ การ ทํามาหากิน การ รักษา ความ ปลอดภัย ตลอดจน ตัดสิน คดีความ และ ขอ พิพาท ตางๆ เพื่อ ความ อยู ดี มี สุข 
ของ ชุมชน ชาว เหยา จะ รวมกัน คัดเลือก ผู ที่จะ มา เปน “หลัก ศิลา” โดย จะ คัดเลือก ผูอาวุโส ที่ เปน ที่ยอมรับ และ 
เคารพ นับถือ ของ ชุมชน สวนใหญ มี ความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความรู และ ประสบการณ ที่ หลากหลาย 

กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ชาว เหยา ที่ ชุมชน จินซิ่ว  (金秀Jīnxiù)  มณฑล กวาง ซี  
(广西Guǎnɡxī)  จารกึ กฎ ระเบยีบ และ ขนบ ธรรมเนยีม ขอปฏบิตั ิของ ชน เผา โดย การ แกะสลกั ลง บน แผน ศลิา หรอื 
แผนไม ใช เปน กฎหมาย ที่ ศักดิ์สิทธิ์ ประจํา ชุมชน หาก มี ผูกระทํา ความ ผิด ผู ที่ ทําหนาที่ เปน “หลัก ศิลา” สามารถ 
สบืสาว เอา ความ และ ลงโทษ ตาม บท บงัคบั แหง หลกั ศลิา ได บท ลงโทษ ม ีตัง้แต ขัน้ตํา่ จนถงึ ประหาร ชวีติ ตอมา ชนชัน้ 
ทาง สังคม ของ ชาว เหยา เริ่ม แตกตาง และ แบง แยกกัน มากขึ้น ประกอบ กับ การ ปกครอง ขอ งกวอ ห มิน ตั่ง มอบให 
“หลัก ศิลา” มี อํานาจ หนาที่ ใน การ ปกครอง ชุมชน ในขณะที่ หลัก ศิลา ซึ่ง นับ ได วา เปน ชนชั้นสูง ของ ชุมชน มิได เปน 
ผู มี ความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ดังเดิม แตกลับ ใช อํานาจ กดขี่ รังแก ขูดรีด ประชาชน เกิด การ ขัดแยง และ ตอตาน หลัก 
ศิลา ขึ้น หลัก ศิลา ไมได เปน ผู ที่ สมาชิก ชุมชน ยอมรับ นับถือ อีก ตอไป ขนบ ปฏิบัติ เกี่ยวกับ กฎหมาย ชน เผา ที่ มี มา
 แต ดั้งเดิม จึง ลด ความ ศักดิ์สิทธิ์ ลง ไป ในที่สุด 

หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน รัฐบาล มี นโยบาย เปลี่ยนแปลง ระบบ การ ปกครอง ของ สังคม 
ชน กลุม นอย ตางๆ ในประเทศ และ ดวย เหตุ ที่ ชาว เหยา ตั้ง ชุมชน กระจัด กระจาย การ ปกครอง แบบ ดั้งเดิม ของ 
ชาว เหยา ใน แตละ พื้นที่ มี ความ แตกตางกัน มาก รัฐบาล พยายาม ทุก วิถีทาง ที่จะ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบ สังคม 
และ การ ปกครอง ของ ชน เผา เหยา ใน แตละ ทองที่ ลมลาง ระบบ สังคม ศักดินา ชวยเหลือ ใน การ ประกอบ อาชีพ 
เพิ่มพูน ปริมาณ การ ผลิต นับตั้งแต ศตวรรษ ที่ 20 ป ที่ 60 เปนตนมา รัฐบาล กอตั้ง ชุมชน ที่ มี ชาว เหยา อาศัยอยู  ทั้ง 
ที่อยูรวมเปน กลุมชน ชาว เหยา เปนหลัก และ ที่อยู ปะปน กับ ชน กลุม อื่น กอตั้ง ให เปน ชุมชน ปกครอง ตน เอง ขึ้น รวม
ทั้งสิ้น 12 แหง ไดแก 

มณฑล กวาง ซี มี 
เขต ปกครอง ตน เอง ชาว เหยา อําเภอตู อาน 
 (都安瑶族自治县Dū’ān Yáo Zú zìzhìxiàn)  
เขต ปกครอง ตน เอง ชาว เหยา อําเภอ จินซิ่ว 
 (金秀瑶族自治县Jīnxiù Yáo Zú zìzhìxiàn)  
เขต ปกครอง ตน เอง ชาว เหยา อําเภอ ปา หมา 
 (巴马瑶族自治县Bāmǎ Yáo Zú zìzhìxiàn)  
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          เขต ปกครอง ตน เอง ชาว เหยา อําเภอฝู ชวน 
           (富川瑶族自治县Fùchuān Yáo Zú zìzhìxiàn)  

มณฑล กวางตง มี 
เขต ปกครอง ตน เอง ชาว เหยา อําเภอ เหลียน หนาน 
 (连南瑶族自治县Liánnán Yáo Zú zìzhìxiàn)  
เขต ปกครอง ตน เอง ชาว เหยา อําเภอ หรู หยวน 
 (乳源瑶族自治县Rǔyuán Yáo Zú zìzhìxiàn)  

มณฑล หูหนาน มี 
เขต ปกครอง ตน เอง ชาว เหยา อําเภอ เจียง หัว
 (江华瑶族自治县Jiānɡhuá Yáo Zú zìzhìxiàn)  

มณฑล ยูนนาน มี 
เขต ปกครอง ตน เอง ชาว เหยา อําเภอ เหอโขว 
 (河口瑶族自治县 Hékǒu Yáo Zú zìzhìxiàn)  

มณฑล กวาง ซี มี 
เขต ปกครอง ตน เอง หลาย เผา อําเภอ หลง เซิ่ง อําเภอ ฝา งเฉิง อําเภอ หลง หลิน
 (龙胜、防城、隆林各族自治县Lónɡshènɡ、Fánɡchénɡ、Lónɡlín ɡè 

Zú zìzhìxiàn)  

มณฑล กวางตง มี 
เขต ปกครอง ตน เอง ชาว เหยา ชาว จวง อําเภอ เหลียนซาน 
 (连山壮族瑶族自治县Liánshān Zhuànɡ Zú Yáo Zú zìzhìxiàn)  

นอกจากนี้ หมูบาน ชาว เหยา ที่ กระจัด กระจาย ใน พื้นที่ ตางๆ ก็ได ยกระดับ ให เปน หมูบาน ชาว เหยา ขึ้น 
ดวย เชนกัน
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ใน ชวง หลาย สิบ ป ที่ผานมา ดวย ความ ชวยเหลือ และ สนับสนุน ของ รัฐบาล ชุมชน ชาว เหยา เริ่ม พัฒนา 
ที่ดิน ทํา กิน สราง ระบบ ชลประทาน เขื่อน และ แหลงนํ้า พัฒนา ระบบ ไฟฟา พลังนํ้า ปลูกปา พืช เศรษฐกิจ ตลอด
จน ระบบ การ จราจร ทําให ระบบ เศรษฐกิจ และ สังคม ของ ชาว เหยา พัฒนา ดีขึ้น มาก ดัง จะ เห็น ได จาก ผลิตภัณฑ 
อาหาร และ ยาสบู ที ่มาจาก เขต ปกครอง ตน เอง ชาว เหยา อาํเภอฝ ูชวน นบัเปน สนิคา อนัดบั ตนๆ ที ่สาํคญั ของ ประเทศ 
จีน เลย ทีเดียว ใน ป 1987 ปริมาณ ผลิตผล การ เกษตร ที่ มาจาก ชุมชน ชาว เหยา สูง ถึง สอง รอย ลาน หยวน ชาว เหยา 
ที่ อําเภอ เหลียน หนาน หรู หยวน ของ มณฑล กวางตง พัฒนา เศรษฐกิจ จน ถึงขั้น สงออก สินคา สู ตลาด ทั้ง ใน และ 
ตางประเทศ สวน ชาว เหยา ที่ อําเภอ จินซิ่ว อําเภอ เจียง หัว มี พื้นที่ ปาไม อุดมสมบูรณ สินคา ดาน วัสดุ กอสราง ที่ 
ทําจาก ไม ยางพารา เมล็ด พันธุ เห็ด หอม เห็ด หูหนู สง ออกจาก ชุมชน ชาว เหยา ใน ทั้งสอง อําเภอ เพื่อ งาน กอสราง 
และ อาหาร ภายใน ประเทศ ทั่ว ทุกหน ทุกแหง สภาพ ชีวิต ของ ชาว เหยา จาก เดิม ที่ เคย ลําบาก ยากจน ขัดสน รายได 
ดาํรงชวีติ ดวย การ เกบ็ ของ ปา ตาม ธรรมชาต ิเปน อาหาร ประทงั ชวีติ กอ ไฟฟอน ผงิ กนั หนาว กลบั ดขีึน้ อยาง เหน็ไดชดั
 ในดาน การ ศึกษา มี การ กอตั้ง โรงเรียน ประถม มัธยม หลาย แหง ทั้ง ยังมี การ จัดให มี หองเรียน สําหรับ ชาว เหยา 
โดยเฉพาะ วัน คืน ที่ “มี เพียง เสียง หมู หมากา ไก รอง ขัน ไร สําเนียง ทํานอง อักษร จํานรรจ” ถูก ความ มุงมั่น และ
 ภูมิปญญา ของ ชาว เหยา ขจัด ปดเปา ขับไส ไล ให อันตรธาน เลือน ลาง จาง หายไป จาก ชุมชน ชาว เหยา สิ้นหนทาง
 หวนกลบั ปจจบุนั การ คมนาคม ไปรษณยี การ สือ่สาร สถานวีทิย ุโทรทศัน พฒันาขึน้ ชาว เหยา มุงมัน่ พฒันา ตน เอง 
เพื่อ ชุมชน ของ ตน นับเปน คุณูปการ อัน ยิ่งใหญ ตอ ประเทศ จีน ที่ ประมาณคา มิได

ดาน ศลิป วฒันธรรม รอย ทาง แหง อารยธรรม ที ่ดาํเนนิ มา อยาง ยาวนาน ชาว เหยา ได สัง่สม งาน ดาน ศลิปะ 
วฒันธรรม และ ขนบ ธรรมเนยีม ชน เผา ที ่ทัง้ งดงาม ทัง้ ทรงคณุคา มากมาย ชาว เหยา ม ีตาํนาน เกีย่วกบั เทพ ผู ใหกาํเนดิ 
จักรวาล มา แต ครั้ง บรรพกาล ตํานาน ตั้ง แตกอน ยุค ราชวงศฉิน  (秦Qín)  ชื่อ《山海经》Shān hǎi jīnɡ 

“คมัภรี ซานหายจงิ” เปน ตาํนาน โบราณ ของ ชน เผา เหยา ที ่กลาว ถงึ เทพ ผูสราง โลก  สะทอน ให เหน็ ถงึ ความ เชือ่ และ
สังคม ของ ชาว เหยา ที่ ถือกําเนิด มา ตั้ง แตกอน สมัยฉิน นอกจากนี้ ชาว เหยา ยังมี ตํานาน เกี่ยวกับ การ กําเนิด โลก และ 
เทพ ผู ใหกําเนิด มนุษย อีก มากมาย ที่ สําคัญ ไดแก เรื่อง《盘古开天地》Pánɡǔ kāi tiāndì “ผา นกู ผู เบิก 
พิภพ” เรื่อง《伏羲子妹造人民》Fúxī zǐmèi zào rénmín “ฝู ซี ผู ปน มนุษย” เปนตน 

“เพลง” ม ีความ สาํคญั สาํหรบั ชาว เหยา มาก ม ีการ สัง่สม สบืสาน และ สบืทอด ตอกนั มา ยาวนาน ม ีรปูแบบ 
ที ่ลํา้ลกึ ซบัซอน ม ีเนือ้หา ที ่หลากหลาย เชน บทเพลง พรรณนา การ กาํเนดิ ของ ชาว เหยา และ สรรพสิง่ บน โลก บทเพลง 
บันทึก ตํานาน เผา เหยา บทเพลง เกี่ยวกับ การ ดํารงชีวิต เพลง ลาสัตว เพลง เพาะปลูก ตลอดจน เพลง ที่ เกี่ยวกับ
 กิจกรรม และ ขนบ ธรรมเนียม ตางๆ รวมไปถึง เพลง รัก เพลง บูชา และ เพลง ออกศึก เปนตน บาง ก็ บรรยาย
 ความ ยากลําบาก การ ทํามาหากิน การ ตอตาน ขาศึก รุกราน บทเพลง สําคัญ ที่ ไดรับ ยกยอง ให เปน อัญมณี แหง 
วรรณศิลป ของ ชน เผา ไดแก 《盘王歌》Pánwánɡ ɡē “เพลง พระเจา ผาน ห วาง” บทเพลง นี้ มี ความ ยาว 
ถึง 3,000 บรรทัด นอกจากนี้ สมบัติ ดาน วรรณศิลป ของ ชน ชาว เหยา ยังมี อีก มาก เชน นิทาน สุภาษิต คํา พังเพย 
เรื่องเลา ขบขัน กลอน กระทู ปริศนา คําทาย เปนตน วรรณกรรม เหลานี้ นอกจาก จะ เปน บท บันทึก เรื่องราว ชน เผา 
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ได เปน อยาง ดีแลว ยังเปน เครื่อง สะทอน ภูมิปญญา ความคิด ทัศนคติ และ จริยธรรม ของ ชน ชาว เหยา ที่ มี ตอ โลก 
และ สรรพสิ่ง เปน หลักฐาน ทาง ประวัติ ศาสตร ที่ ยิ่งใหญ และ สําคัญ อีก ชิ้น หนึ่ง ทั้ง ยังเปน ศิลปะ ดาน วรรณคดี ที่ เปน 
แบบอยาง และ ทรงคุณคา ตอ วงการ อักษรศาสตร จีน อเนกอนันต

ดนตร ีนาฏศลิป ของ ชาว เหยา ม ีเอกลกัษณ โดดเดน เปนหนึง่ การ รายราํ ระบาํ ฟอน ม ีที ่มาจาก การ ทาํงาน 
เพาะปลกู ลาสตัว และ จาก ศาสนา ระบาํ ที ่ม ีชือ่เสยีง เชน ระบาํ กลองยาว ระบาํ กลอง เหลก็ ระบาํ บชูา พระเจา ผาน 
นอกจากนี ้ยงัม ีระบาํ พืน้บาน ที ่ม ีความ หลากหลาย ไป ตาม แตละ ชมุชน เชน ระบาํ สงิโต ระบาํ มงักร ยอด หญา ระบาํ 
ดอกไม ระบํา จุด ธูป ระบํา ไหวครู ระบํา บรรพบุรุษ เปนตน เพลง ของ ชาว เหยา ก็ มี ทวงทํานอง ลีลา และ เนื้อหา ที่ 
ลํ้าลึก หลากหลาย เชน เพลง เศราโศก เพลง ทุกขยาก มี ทวงทํานอง เศราสรอย กดดัน บาด ลึก จิตใจ ผู ไดยิน ได ฟง 
สวน เพลง รกัใคร ม ีทวงทาํนอง สนกุสนาน เรารอน สดใส ชืน่ใจ ชวน ให หลงใหล ยิง่นกั ปจจบุนั ทัง้ เพลง เหยา และ ระบาํ 
เหยา ไดรบั ความ นยิม ถงึ ขดีสดุ ดนตร ีนาฏศลิป จนี ปจจบุนั กไ็ด ใช ระบาํ และ เพลง ของ ชาว เหยา เปน แบบอยาง ใน การ 
แสดง ไมนอย ในขณะ เดยีวกนั เพลง และ ระบาํ ชาว เหยา ไมได เปน ศลิปะ การ แสดง ประจาํ เผา ที ่ละ เลน กนั ใน หมูบาน 
หางไกล อีก ตอไป ยิ่ง ไป กวา นั้น ยัง ได ขึ้น สู เวที ใหญ ระดับชาติ และ นานาชาติ ไดรับ ความ นิยมชมชอบ ของ มวลชน 
ทัว่ไป ตวัอยาง เพลง ม ีที ่มาจาก ดนตร ีของ ชน เผา เหยา ก ็คอื เพลง ชือ่ 《瑶族舞曲》Yáo Zú wúqǔ “เพลง ระบาํ 
เผา เหยา” ถอืเปน เพลง ที ่ไดรบั ความ นยิมชมชอบ และ เปนที ่รูจกั กนั อยาง กวางขวาง ของ วงการ ดนตร ีจนี เลย ทเีดยีว

งานหัตถกรรมของชาวเหยา เชน ผาพิมพ ผายอม ผาปก ผาทอมือ งานจักสานไมไผ งานแกะสลัก 
วาดภาพ งาน ปน ก็ มี รูปแบบ หลากหลาย และ งดงาม ไม แพ ใคร

ชาว เหยา เรยีนรู ภาษา ฮัน่ เพือ่ จดบนัทกึ เรือ่งราว และ สรางสรรค งาน ดาน วรรณกรรม ของ ชน เผา มา ตัง้แต 
สมยั ถงั และซง แลว เอกสาร โบราณ  วรรร ณ คด ีตาํนาน ศาสนา คาํ สอน กฎหมาย ขนบ ธรรมเนยีม ประเพณ ีทองถิน่
 ลวน ไดรับ การ บันทึก เปน ภาษา ฮั่น นับเปน หลักฐาน การ ศึกษา อารยธรรม ของ แผนดิน จีน ที่ สําคัญ และ มี คุณคา ยิ่ง 

ดาน ขนบ ธรรมเนยีม ประเพณ ีเครือ่ง แตงกาย ของ ชาว เหยา ทัง้ ชาย และ หญงิ นยิม แตงกาย ดวย ผา สคีราม 
และ เขียว ชาย นิยม สวมเสื้อ ผาอก แขน สั้น ไมมี ปก สวม กางเกง ขา ยาว หรือ ขา สาม สวน ชาย ชาว เหยา ที่ อําเภอ 
หนาน ตาน (南丹Nándān)  มณฑล กวาง ซ ี (广西Guǎnɡxī)  นยิม สวม กางเกง สขีาว ปกลวดลาย ที ่ชาย กางเกง สวน 
ชาย ชาว เหยา ที ่อาํเภอ เหลยีน หนาน มณฑล กวางตง นยิม ไว ผมมวย แลว ปก ดวย ขน ไกฟา หรอื พนั ศรีษะ ดวย ผา สแีดง
หญิง ชาว เหยา นิยม สวมเสื้อ ผาอก ไมมี ปก บาง สวม กางเกง ขา ยาว บาง สวม กระโปรง สั้น หรือ กระโปรง จีบ รอบ
ตาม กระดุม ชาย แขน เสื้อ ชายกระโปรง คอเสื้อ นิยม ปกลวดลาย ดอกไม ดวย สี สด เครื่อง ประดับ ศีรษะ ของ ชาว 
เหยา ม ีความ หลากหลาย มาก แตกตางกนั ไป ตาม ถิน่ที ่อยูอาศยั แต โดย มาก นยิม ประดบั ดวย เครือ่ง ประดบั เงนิ เชน 
ปนปกผม แผน เงิน รูปทรง ตางๆ หรือไมก็ สรอย ลูกปด เงิน และ มี สรอย ไขมุก พัน รอบ ศีรษะ เปนตน

ชนกลุมนอยเผาเหยา
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อาหาร หลัก ของ ชาว เหยา ไดแก ขาวโพด ขาวเจา และ มัน อาหาร ประเภท พืชผัก มี ถั่วเหลือง ฟกทอง 
พริก อาหาร จําพวก เนื้อ สัตว ไดแก เปดไก และ หมู ที่ เลี้ยง เอง อาหาร พิเศษ ที่ ชาว เหยา ใน กวางตุง ใช ตอนรับแขก ผู
มาเยอืน คอื “นก จาน เดด็” สวน อาหาร จาน พเิศษ ของ ชาว เหยา ที ่อาํเภอ กุยเปย  (桂北Guìběi)  คอื “ซบุ ชา ทอด”
ชาว เหยา จะ ใช นํ้ามัน รอน ทอด ใบชา ให กรอบ แลว เอาไป ตม เปนซุบ ใสขิง สด พริก สด เกลือ ปรุงรส เลิศ รส ยิ่งนัก เมื่อ 
กิน กับขาว ทอด ขาวโพด คั่ว โชย กรุน กลิ่น ชา ทอด เปน เอกลักษณ เฉพาะตัว ของ ชาว เหยา อยาง แทจริง 

บานเรือน ชาว เหยา บาง สราง เปน กระทอม ไมไผ บาง สราง เปน กระทอม ไม หลังคา มุง หญา บาง ทองที่ 
สรางบาน ดวย ปูน หลังคา กระเบื้อง ชาว เหยา สรางบาน แบง เปน สาม หอง ตรงกลาง เปน หองโถง สวน หอง ริม ทั้ง
สอง หอง ดานหนา กอ เปน เตาไฟ ดานใน เปน หองนอน ดาน ขาง ดาน หนึ่ง สราง เปน เพิง สําหรับ เปน ที่อาบนํ้า และ 
หองนํ้า อีก ดาน หนึ่ง สราง เปน เพิง สําหรับ คอก สัตวเลี้ยง

ชาว เหยา จะ ไม แตงงาน กับ ชน เผา อื่น ประเพณี การ แตงงาน ของ ชาว เหยา คือ การ แตง ลูกเขย เขา บาน 
หนุมสาว มี อิสระ ใน การ เลือก คูครอง โดย ใน เทศกาล สําคัญ หนุมๆ จาก ตาง หมูบาน จะ เดินทาง มา เยือน รวมตัวกัน 
ใน ลาน รื่นเริง รองเพลง โตตอบ และ เลือกคู หาก ถูกตา ตองใจ กัน ก็ มอบ ของขวัญ ให กัน แลวจึง ขอ ความ เห็นชอบ 
จาก พอแม จากนั้น ก็ เชิญ แมสื่อ ให เปน ผู สูขอ ทาบทาม และ แตงงาน 

  ประเพณ ีงานศพ ของ ชาว เหยา ม ีความ แตกตางกนั ไป บาง ตาม แตละ พืน้ที ่และ ตาม แตละ สาย ชาว เหยา
เหมีย่น(勉支Miǎnzhī)  ประกอบ พธิศีพ โดย การ ฝง ชาว เหยา ปูนู  (布努支Bùnǔzhī)  เดมิ ทิง้ ศพ ไว ตาม หนาผา 
ให สลาย ไป เอง ปจจบุนั ก ็ใช วธิ ีฝง ชาว เหยา ลา เจยี  (拉珈支Lājiāzhī)  ศพ ของ คน อาย ุหนุมสาว ขึน้ ไป ใช วธิ ีเผา
แต ศพ เด็กทารก ใช วิธี แขวน ไว ให แหง ชาว เหยา ที่ อําเภอ เหลียน หนาน มัด ศพ ไว กับ เกาอี้ แลว หาม เปน เกี้ยว ไป 
ประกอบพิธี ฝง โดย บรรจุ โลง กอน แลว ฝง 

เทศกาล ของ ชาว เหยา ม ีมากมาย แบง เปน เทศกาล ใหญ และ เทศกาล เลก็ เทศกาล ใหญ ไดแก เทศกาล บชูา 
พระเจา ผาน ห วาง  (盘王节Pánwánɡ jié)  เทศกาล ตรษุจนี เทศกาล ตานู (达努节Dánǔ jié)  เทศกาล จง หยวน
 (中元节Zhōnɡyuán jié)  เทศกาล เชงเมง (清明节 Qīnɡmínɡ jié)  เปนตน เทศกาล เลก็ ม ีแทบ ทกุ เดอืน
เทศกาล ตานู ที ่อาํเภอต ูอาน มณฑล กวาง ซ ีจดั อยาง ยิง่ใหญ เทศกาล นี ้จดั ขึน้ เพือ่ เปนการ ราํลกึถงึ การ ตอสู เรือ่ง ทีด่นิ ทาํ 
กนิ ของ ชาว เหยา ในอดตี สวน เทศกาล บชูา พระเจา ผาน จดั สาม ป หรอื หา ป ครัง้ ชวงเวลา จดังาน คอื วนัที ่16 เดอืน สบิ
เทศกาล นี ้จะ เชญิ หมอผ ีประจาํ เผา ทาํ พธิบีชูา บวงสรวง ม ีการ ระบาํ กลองยาว ระบาํ กลอง เหลก็ เพือ่ บชูา เพือ่ เปนการ 
ขอ พร จาก พระเจา ผาน ให ปกปกรักษา ชาว เหยา ให อยู เย็น เปนสุข 

การ นับ ถือศาสนา ของ ชาว เหยา คอนขาง กระจัด ระจาย ไม เปนอัน หนึ่ง อัน เดียวกัน บาง ทองที่ เชื่อ และ 
นับถือ ผี ที่ มี อยู ทุกหน ทุกแหง ตาม ธรรมชาติ บาง นับถือ วิญญาณ บรรพบุรุษ และ บาง ก็ นับถือโท เทม ประจํา เผา 
บาง ทองที่ มี หมอผี ประจํา เผา แต ชาว เหยา สวนใหญ นับถือ ลัทธิเตา มากกวา พิธีกรรม เกี่ยวกับ งานศพ การ บูชา 
บวงสรวง ลวน ประกอบพิธี ตาม ขอกําหนด ของ เตา ทั้งสิ้น 

ชนกลุมนอยเผาเหยา
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รูป 114 รูป 115
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  เผา อี ๋นบัเปน ชน เผา ที ่ม ีประวตั ิศาสตร วฒันธรรม ยาวนาน ทีส่ดุ เผา หนึง่ ของ จนี  มชีือ่ เรยีก ตวัเอง ตางกนั ไป

ตาม แตละ ทองที่ เชน  นั่วซู  (诺苏Nuòsū)  นาซู  (纳苏Nàsū)  หลัว อู  (罗武Luówǔ)  หมี่ซา โพ  (米撒泼

Mǐsāpō)  ซา หนี  (撒尼Sāní)  อา ซี  (阿西Āxī)  เปนตน มี ถิ่นฐาน อยูที่ มณฑล ยูนนาน เสฉวน กุยโจว กวาง ซี

ชาว อี๋ อาศัยอยู อยาง กระจัด กระจาย เปน บริเวณ กวาง และ แตละ ที่ ก็ มี อยู ไมมาก บริเวณ ที่ มี ชาว อี๋ อาศัยอยู มาก

 ไดแก มณฑล เสฉวน มี ชาว อี๋ อยูที่ กลุม ปกครอง ตน เอง ชาว อี๋ เขาเห ลี ยงซาน (凉山Liánɡ shān)  ที่ มณฑล ยูนนาน

 มี ชาว อี๋ อยูที่ กลุม ปกครอง ตน เอง ชาว อี๋ เมืองสยง อี๋  (雄彝Xiónɡyí)  และ กลุม ปกครอง ตน เอง เผา ฮานี เมือง ห งเหอ

(红河 Hónɡhé)  ที่ มณฑล กุยโจว มี ชาว อี๋ อยูที่ เมือง ป เจี๋ย  (毕节Bìjié)  และ ลิ่ว ผา นสุย  (六盘水Liùpánshuǐ)

จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา อี๋ มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 

7,762,286 คน 

รูป 116

ชนกลุมนอยเผาอี๋
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รูป 117

ชาว อี๋ มี ภาษา เปนของ ตน เอง ชื่อวา ภาษา อี๋ จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต สาขา ทิเบต-พมา 

แขนง ภาษา อี๋ มี 6 สําเนียง ภาษา เดิม มี ภาษาเขียน ที่ เปน อักษร ภาพ เรียก ชื่อวา อักษร ห นาง  (囊文 Nánɡwén)  

ใน ป 1975 มณฑล เสฉวน ได พัฒนา อักษร ภาษา อี๋ ให กับ ชาว อี๋ ที่ กลุม ปกครอง ตน เอง ชาว อี๋ เมืองเห ลี ยงซาน

 ภาพ อกัษร ที ่สลกั บน แผน โลหะ  (รปู 117)  ตัง้ อยูที ่อนสุาวรยี บรรพชน ชาว อี ๋ใน อาํเภอ ปกครอง ตน เอง 

ชาว อี๋  (รูป116)  อําเภอ เออซาน มณฑล ยูนนาน  (云南省峨山彝族自治县 Yúnnán shěnɡ É shān Yí 

Zú zìzhìxiàn)  บรรยาย เกี่ยวกับ ตํานาน ของ บรรพบุรุษ ชาว อี๋ ที่ ชื่อ อาผู  ตูมู  (阿普笃慕 Āpǔ Dǔmù)  และ 

ลูกชาย ทั้ง หก ที่ เปน ผู นําพา ชาว อี๋ เดินทาง อพยพ และ ตั้ง ถิ่นฐาน ใน ดินแดน ของ มณฑล ยูนนาน กุยโจว และ เสฉวน 

ตลอดจน เปน ผู กําหนด ชีวิต ของ ชาว อี๋ ใน ปจจุบัน 

ชนกลุมนอยเผาอี๋
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 “ชาว อี๋” คือ ชน เผา เชียง โบราณ (古羌人Gǔqiānɡ rén)  ที่ อพยพ ลงใต ตั้ง ถิ่นฐาน อยู บริเวณ 

ตะวันตก เฉียง ใต ของ จีน ผาน การ ผสม ผสาน กลมกลืน ทั้ง ทาง วัฒนธรรม และ ชาติพันธุ กับ ชน พื้น ถิ่น และ สืบทอด 

อารยธรรม ตอกนั มา จน เกดิ เปนกลุม ชาตพินัธุ ใหม ขึน้ เมือ่ หก พนั ปกอน ชน เผา เชยีง โบราณ ที ่อาศยัอยู ทาง ตะวนัตก

 เฉยีง เหนอื บรเิวณ เมอืงเหอ หวง (河湟Héhuánɡ)  เริม่ ขยาย ถิน่ที ่อยูอาศยั เปน บรเิวณ กวาง ใน จาํนวน นี ้ม ีกลุม หนึง่ 

ที ่ขยาย การ ตัง้ ถิน่ฐาน ไป ทาง ตะวนัตก เฉยีง เหนอื ของ ประเทศ จนี จนกระทัง่ เมือ่ 3,000 ปกอน ชน กลุม นี ้กอตัง้ ตน เอง 

เปน กลุมชน และ เรียกชื่อ ตาม ถิ่นที่ อยูอาศัย ไดแก กลุม “ลิ่ว อี๋”  (六夷Liùyí)  “ชี เชียง”  (七羌Qīqiānɡ)  

“ จิว่ ต”ี  (九氐Jiǔdī)  ซึง่ ก ็คอื กลุมชน ที ่บนัทกึ ทาง ประวตั ิศาสตร จนี เรยีกชือ่ ตาม ถิน่ที ่อยูอาศยั วา กลุม “ เยวซง อี”๋

 (越嵩夷Yuèsōnɡyí)  “ชงิ เชยีง”  (青羌Qīnɡqiānɡ)  “อู”  (侮Wǔ)  “คนุหมงิ”  (昆明Kūnmínɡ)  “เหลา จิน้”

 (劳浸Láojìn)  “หม ีโม”  (靡莫Mímò)  นัน่เอง ใน ยคุ ที ่กลุมชน เชยีง โบราณ อพยพ รอนเร มาถงึ บรเิวณ ตะวนัตก

 เฉยีง ใต นัน้ ได ม ีชน เผา โบราณ กลุม ตางๆ หลาย ตอ หลาย กลุม อพยพ มา และ ตัง้ ถิน่ฐาน อยู กอน แลว ใน ประวตั ิศาสตร 

จนี เรยีก กลุมชน โบราณ นี ้วา “ปาย เยว” 百越族Bǎi yuè Zú, หมายถงึ ชน รอย เผา)  เมือ่ ชน เชยีง โบราณ อพยพ 

มาถึง บริเวณ ตะวันตก เฉียง ใต แลว ก็ได ตั้ง ถิ่นฐาน อยู ปะปน รวมกัน กับ ชน รอย เผา ระยะเวลา ที่ อยูอาศัย รวมกัน 

เปนเวลา ยาวนาน นี้ เอง ชน เผา เชียง โบราณ ได มี ปฏิสัมพันธ ซึมซับ ผสม ผสาน และ กลมกลืน วัฒนธรรม ของ ตน กับ 

กลุมชน รอย เผา จนถึง สมัย เวยจิ้น เปนตนมา  (魏晋WèiJìn)  ชน กลุม คุนหมิง หลอม รวมกับ ชน กลุม เฝน  (焚人

Fén rén)  เกิด เปน ชน กลุม เหลียว  (僚人Liáorén)  นับจาก สมัย ฮั่น จนถึง สมัย หก ราชวงศ  (汉至六朝 Hàn 

zhì Liùcháo)  อารยธรรม ชาว ฮั่น เขมแข็ง ขึ้น เรียก ชน ที่ อาศัยอยู บริเวณ ตะวันออก ของ ยูนนาน ตะวันตก ของ 

กุยโจว และ ตอนใต ของ เสฉวน วา “ชาว โสว”  (叟人 Sǒurén)  บางครั้ง ก็ เหมา รวม เอา ชาวผู  (濮Pú)  เขามา 

เปนกลุม เดียวกัน นี้ ดวย

 ตัง้แต สมยัสยุ และ ถงั เปนตนมา บรรพบรุษุ ของ ชาว อี ๋แบงออก เปน สอง กลุม เรยีก ชือ่วา “อ ูห มาน”  (乌蛮

Wū Mán หมายถึง “ห มาน ดํา”)  และ “ปาย ห มาน”  (白蛮Bái Mán หมายถึง “ห มาน ขาว”)  กลุมอู ห มาน 

คือ กลุม ที่ พัฒนา มาจาก ชน เผา บริเวณ คุนหมิง สวน ชน สวนใหญ ของ กลุม ปาย ห มาน คือ กลุมชน ชาว โสว และ ชาวผู 

เปนหลัก นอกจากนี้ ยัง หมาย รวมถึง ชน กลุม เล็ก กลุม นอย ผสม กลมกลืน เขามา เปนกลุม เดียวกัน อีกดวย ชวง การ 

พัฒนา และ กอตัว ขึ้น ของ ชาว อี๋ นี้ มี วิถี ชีวิต ครอบคลุม อาณาบริเวณ 3 มณฑล ไดแก ยูนนาน เสฉวน กุยโจว และ 

สวนหนึ่ง ของ มณฑล กวาง ซี โดย มี ศูนยกลาง ของ ชน เผา อยูที่ บริเวณ ที่ เปน เขต รอยตอ ของ ทั้ง สาม มณฑล นั่นเอง

 ประวัติ ศาสตร ที่ เปน เอกลักษณ โดดเดน ของ ชาว อี๋ คือ การ รักษา ระบอบ การ ปกครอง แบบ ทาส เปน

เวลา อัน ยาวนาน สอง รอย ปกอน คริต ศักราช คือ กอน ยุค ซี ฮั่น  (西汉Xī Hàn)  ขึ้น ไป บรรพบุรุษ ของ ชาว อี๋ 

ม ีบาง กลุม ดาํรงชพี ดวย การ เลีย้ง สตัว เรรอน บาง กลุม เริม่ม ีการ ตัง้ ชมุชน เปน หลกัแหลง แลว นบัแต สมยัตง ฮัน่  (东汉

Dōnɡ Hàn)  จนถึง เวยจิ้น (魏晋Wèi Jìn)  บรรพบุรุษ ของ ชาว อี๋ เริ่ม กอตัว ขึ้น เปน กลุมชน ตางๆ และ ตั้ง ตน 
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เปน หัวหนา กลุมชน ดัง ปรากฏ มีชื่อ เรียก หัวหนา กลุม เชน นายพล โสว  (叟帅Sǒushuài)  พระเจา อี๋  (夷王

Yíwánɡ)  เปนตน ซึ่ง แสดงใหเห็น ถึง บรรพบุรุษ ชาว อี๋ ที่ สามารถ ตั้ง ตน ขึ้น เปนใหญ และ สามารถ ควบคุม ชน กลุม 

อื่นๆ เชน ชาวผู  (濮人Púrén)  ชาว คุนหมิง ใน ฐานะ ทาส ได นับ เปนการ เริ่มตน และ พัฒนาการ สังคม จาก เดิม ที่ 

เปน สังคมบุพ กาล เขาสู ระบบ ทาส ขึ้น ใน ประวัติ ศาสตร ชาว อี๋ 

 ศตวรรษ ที่ 8 ป ที่ 30 อาณาจักรเห มิ งเสอ  (蒙舍诏Ménɡshě zhào)  รวบรวม หก อาณาจักร  (六

诏Liùzhào) เปนผล สําเร็จ บรรพบุรุษ ชาว อี๋ และ บรรพบุรุษ ชาว ปาย  (白族Bái Zú)  รวมมือกัน กับ ชน กลุม 

ใหญ นอย ตางๆ กอตั้ง อาณาจักร ที่ มี ระบบ การ ปกครอง แบบ ชนชั้น ศักดินา กับ ทาส ขึ้น เรียกวา อาณาจักร นาน เจา 

 (南诏Nánzhào)  มี ศูนยกลาง อาณาจักร อยูที่ เขต ปกครอง ตน เอง เมืองตา หลี่ ของ มณฑล ยูนนาน ใน ปจจุบัน โดย 

มี อาณาเขต ครอบคลุม ดินแดน ใน ปจจุบัน คือ ตะวันออก ของ มณฑล ยูนนาน ตะวันตก ของ มณฑล กุยโจว ตอนใต 

ของ มณฑล เสฉวน ซึ่ง เปน อาณาบริเวณ ที่ตั้ง ถิ่นฐาน ของ ชาว อี๋ นั่นเอง 

 อาณาจักร นาน เจา ปกครอง บรรพบุรุษ ชาว อี๋ มา เปนเวลา นาน ดวย ระบบ สังคม แบบ ทาส การ ปกครอง 

เชนนี ้ทาํให ชวีติ และ สงัคม ของ ชาว อี ๋ไดรบั ความ ยาก ลาํบากมาก จนถงึ ป ค.ศ.902 ตรง กบั ป ทีส่อง แหง รชัสมยั ของ 

พระเจา ถงั เทยีน ฟู  (唐天复Tánɡ Tiānfù)  อาณาจกัร นาน เจา ลมสลาย แต ระบบ ทาส ใน สงัคม ชาว อี ๋ยงัคงม ีอยู 

ตลอด ระยะเวลา 300 ป แหง ราชวงศซง อาณา เขตเมอืง หรง  (戎Rónɡ ปจจบุนั คอื อาํเภอ อีป๋น宜宾Yíbīn)  เมอืง 

หลู  (泸Lú ปจจุบัน คือ อําเภอ หลู泸县Lúxiàn)  และ ห ลี  (黎Lí ปจจุบัน คือ เมือง ฮั่น หยวน汉原Hànyuán)  

ซึ่ง เปน ถิ่น ที่อยู ของ ชาว อี๋ ตก เปน ดินแดน ที่ ถูก แยงชิง ระหวาง ราชสํานักซง กับ เมืองตา หลี่ ระบบ ทาส ยังคง ดํารงอยู 

และ เปน พลัง ขับ เคลื่อน ระบบ เศรษฐกิจ และ สังคม ของ บริเวณ ดังกลาว 

 ใน ป ค.ศ. 1253 ตรง กบั ป ที ่สาม แหง รชัสมยั พระเจา เมิง๋เกอ ขาน  (蒙哥汗Ménɡɡēhàn)  แหง ราชวงศ 

มองโกล มองโกล ได สง กองกาํลงั ทหาร เขามา ทาง เสฉวน บกุ โจมต ียนูนาน กองทพั มองโกล ได เดนิทพั ผาน อาณาเขต 

ของ ชาว อี๋ เปน เหตุ ให ชาว อี๋ ที่ อาศัยอยู กระจัด กระจาย ทั่ว บริเวณ รวมตัวกัน ลุกขึ้น ตอตาน มองโกล ใน ยุค เริ่มแรก 

รวบ รวมกนั ภายใต ชือ่ กลุม วา “ชาว หลวั หลวั”  (罗罗族Luóluó Zú)  ชาว มองโกล เพิม่กาํลงั และ แยงชงิ กรรมสทิธิ ์

ใน ที่ดิน และ พัฒนา มา เปน หัวหนา ชุมชน ตางๆ ใน บริเวณ ซิน เจียง นับตั้งแต ป 1263 ถึง ป 1287 มี การ กอตั้ง

 เจา กรรมสทิธิ ์ทีด่นิ ขึน้ ที ่เมอืง ตางๆ ไดแก  เยว ซ ี (越西Yuèxī)  ซ ีชาง  (西昌Xīchānɡ)  ตา ฟาง  (大方Dàfānɡ)  

ผิงซาน  (屏山Pínɡshān)   จาวทง (昭通Zhāotōnɡ)  และเวย หนิง  (威宁Wēinínɡ) 

 ใน สมัย ห มิง ชวง ป ค.ศ. 276 ชาว อี๋ ที่ เมือง ตางๆ ของ ทั้ง สาม มณฑล คือ ยูนนาน กุยโจว และ เสฉวน ที่ 

เปน เจา กรรมสิทธิ์ ที่ดิน รวมตัวกัน ขึ้น เปนกลุม กอน รักษา ระบบ การ ปกครอง แบบ ทาส ไว สนับสนุน การ ปกครอง 

ซึ่ง กัน และ กัน สบัน สนุน การ ผลิต ซึ่ง กัน และ กัน สังคม ชาว อี๋ สามารถ แบง เปน 3 ชนชั้น ไดแก 
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1. ชนชั้น เจา กรรมสิทธิ์ ที่ดิน 

2. ชนชั้น กระดูก ดํา 

3. ชนชั้น กระดูก ขาว และ ชนชั้น ทาส 

การ ปกครอง ระบบ ทาส ใน สังคม ชาว อี๋ เปนมา จนถึง สมัย ห มิง บริเวณ สําคัญ ที่ ดําเนินการ ปกครอง แบบ 

ทาส เชน ชุมชน ชาว อี๋ ที่ เมือง สุย ซี  (水西Shuǐxī)   เจี้ยน ชาง  (建昌Jiànchānɡ)   อูเห มิง  (乌蒙Wūménɡ)  

เปนตน 

 สมัย จักรพรรดิคัง ซี และ ยงเจิ้ง  (康熙、雍正Kānɡxī、Yōnɡzhènɡ)  ได มี การ ดําเนิน นโยบาย 

รวม กรรมสิทธิ์ ที่ดิน คืน สู ราชสํานัก อัน เปนการ โจมตี เจา กรรมสิทธิ์ ที่ดิน อยาง หนัก จาก นโยบาย ดังกลาว ทําให 

ระบบ สังคม ของ ชาว อี๋ ได ปรับ เปลี่ยน จาก ระบบ ทาส มาสู สังคม ศักดินา อยาง รวดเร็ว 

 ดาน ระบบ เศรษฐกจิ และ สงัคม ในอดตี ชมุชน ชาว อี ๋ม ีอาณาเขต ครอบคลมุ บรเิวณ มณฑล ยนูนาน กุยโจว

 และ กวาง ซี มี ระบบ เศรษฐกิจ แบบ เจา ศักดินา ถือครอง ที่ดิน เจา ศักดินา มี อํานาจ ปกครอง ชนชั้น ชาวนา เจาของ 

ที่ดิน กดขี่ ขมเหง เก็บ คาเชา ที่นา ใน ราคาสูง แต การ ใช และ จาง แรงงาน ใน ชุมชน ชาว อี๋ ถูก กดขี่ คา แรงมาก ยุคกอน 

การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ระบบ สังคม ของ ชน เผา อี๋ ยังเปน แบบ สังคม ศักดินา เปนหลัก ใน บางพื้นที่ ยังคง

มี ระบบ ทาส และ มี เจา ทาส อยู 

  เศรษฐกิจ หลัก ของ ชาว อี๋ คือ การ ทําการ เกษตร พืช เศรษฐกิจ ที่ ปลูก เปนหลัก ไดแก ขาวโพด ขาวสาลี 

มันฝรั่ง ขาวเจา ขาวโอต เปนตน เครื่องมือ การ เกษตร ยัง ไม ทันสมัย นัก ยังคง ใช ไถ จอบ เสียม ทํานา ดวย แรงงาน 

คน และ สัตว ใน พื้น ที่ราบสูง บน หุบเขา หางไกล มี ประชากร ไมมาก นัก พืชพันธุ ทุงหญา อุดมสมบูรณ ชาว อี๋ ใน พื้นที่ 

ดงักลาว ประกอบ อาชพี เลีย้ง สตัว ทุงหญา เปนหลกั สตัว ที ่เลีย้ง ไดแก ววั มา หม ูแกะ เปนตน สวน ชาว อี ๋ที ่อาศยัอยู 

ใน พืน้ที ่ภเูขา ประกอบ อาชพี เกบ็ ของ ปา ยาสมนุไพร ลาสตัว และ ทาํ ปาไม ชาว อี ๋ที ่อาศยัอยู รมิแมนํา้ ประกอบ อาชพี 

ประมง เปนหลัก สวนงาน หัตถกรรม ทําเปน เครื่องมือ เครื่องใช ภายใน ครัวเรือน เทานั้น มี บางพื้นที่ ที่ มี การ กําหนด 

เวลา นํา สินคา ออกมา แลก เปลี่ยนกัน และ กัน 

 กาํลงั การ ผลติ ของ สงัคม ชาว อี ๋ตก อยู ใน ภาวะ ลาหลงั อยู เปนเวลา นาน ผล ผลติ ที ่ได เพยีงพอ สาํหรบั การ 

บริโภค ภายใน ครอบครัว เทานั้น สวน สินคา อื่นๆ ไมมี การ พัฒนา เทาใด นัก โดยเฉพาะ การ คาขาย แบบ แลกเปลี่ยน 

สินคา กัน เปน เพียง การนํา ผล ผลิต ที่ ได มา แลก ขาวของ เครื่องใช ที่ จําเปน เชน เข็ม ดาย เกลือ เทานั้น  สิ่ง ที่ ชาว อี๋

ถือ เปนของ มี คา ที่สุด คือ วัว และ แกะ ชาว อี๋ ใช สิ่ง เหลานี้ เปน เครื่องวัด ความ สามารถ ความ แข็งแกรง ความ ออนแอ 

ศกัดิศ์ร ีและ ความ มหีนามตีา ใน ชมุชน การ ได เปน เจาของ ครอบครอง ฝงู ววั แกะ นบั รอย คอื ความ ปรารถนา อนั สงูสดุ 

ของ ชาว อี๋ 
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 หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน 50 ป แหง กอ ราง สรางตัว ชุมชน ชาว อี๋ พัฒนา ไป มาก ปจจุบัน 

ม ีโรงงาน อตุสาหกรรม ใหญ นอย เกดิขึน้ ใน ชมุชน ชาว อี ๋มากมาย เชน โรงงาน เหลก็กลา ถลงุ เหลก็ ถลงุ แร เหมอืงแร 

โรงงาน ผลิต ไฟฟา โรงเลื่อย ไม ปุยเคมี เครื่อง จักรกล อาหาร สําเร็จรูป เปนตน เพื่อ ขน สงสินคา สู ภายนอก รัฐบาล 

สนบัสนนุ งบประมาณ กอสราง ทางหลวง ทางรถไฟ หลาย ตอ หลาย สาย สู ชมุชน ชาว อี ๋นาํ ความ เจรญิ มาสู ชมุชน ชาว 

อี๋ อยาง ไม หยุดยั้ง 

 ดาน ศลิปะ และ วัฒนธรรม ชน เผา อี๋ ม ีอารยธรรม ยาวนาน สรางสรรค และ สืบสาน งาน ดาน วรรณกรรม 

ศลิปกรรม ที ่งดงาม ชมุชน ชาว อี ๋ใน ทองที ่ตางๆ ม ีเอกสาร โบราณ ที ่จดบนัทกึ ดวย ลายมอื เปน ภาษา อี ๋มากมาย นบั รอย 

นบั พนั ปจจบุนั ม ีการ แปลเปน ฉบบั ภาษาจนี ตพีมิพ เพือ่ เผยแพร เปน คลงั ความรู และ หลกัฐาน ดาน ปรชัญา ประวตั ิ

ศาสตร วรรณคดี ศาสนา อีก นับไมถวน นอกจากนี้ ยังมี ศิลาจารึก โลหะ จารึก ภาษา อี๋ และ วรรณกรรม มุขปาฐะ อัน 

ทรงคุณคา ยิ่งนัก โดยเฉพาะ การ แพทย แผนโบราณ เผา อี๋ ที่ มี การ บันทึก ตํารา ยา ตํารา การ รักษา นับเปน แบบฉบับ 

การ รักษา แผนโบราณ ของ วงการแพทย แผน จีน เลย ทีเดียว นอกจากนี้ นัก วิชาการ ดาน วัฒนธรรม จีน ใน ปจจุบัน

 เชื่อ กัน วา ชาว อี๋ เปน ผูบุกเบิก การ ใช ปฏิทิน สุริยคติ เปนกลุม แรก

รูป 118
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 ชาว อี๋ เชี่ยวชาญ การ ระบํา รํา รอง บทเพลง ของ ชาว อี๋ มี ทวงทํานอง หลากหลาย เชน เพลง ปนเขา 

เพลง เยี่ยม บาน เพลง รับแขก เพลง เสพสุรา เพลง ขอ สาว เพลง รํ่า โศก เปนตน บาง ทํานองเพลง มี เนื้อเพลง ที่ 

จําเพาะ เจาะจง บาง ทํานองเพลง เปน ทํานอง ที่ ใช สําหรับ รองดน เนื้อเพลง สดๆ เพลง ภูเขา เปน อีก ทํานองเพลง 

หนึ่ง ที่ เปน เอกลักษณ ของ ชาว อี๋ ใน แตละ ชุมชน ก็ มี ทวงทํานอง เพลง ภูเขา แตกตางกัน ไป เครื่องดนตรี ของ ชาว อี๋ ก็ มี 

หลาก หลายชนดิ เชน ป นํา้เตา พณิ เปา พณิ วง เดอืน ขลุย พณิ สาม สาย ระฆงั พวง กลอง เหลก็ กลองยาว ปร วง (เสยีง 

คลายแคน ภาษา อี๋ เรียกวา ปาอู (巴乌Bāwū) ,ดู ภาพประกอบ)  เปนตน การ เตนรํา ของ ชาว อี๋ ก็ โดดเดน เปนหนึ่ง 

แบง เปนการ ระบํา แบบ เดี่ยว และ การ ระบํา แบบ หมู แต ใน เทศกาล รื่นเริง ตางๆ ชาว อี๋ นิยม รวมตัวกัน รอง เลน 

เตนรํา เริง ระบํา แบบ หมู อยาง สนุกสนาน ระบํา ที่ นิยม เชน ระบํา เพลง ระบํา ดนตรี ระบํา วง เดือน เปนตน ทาทาง

 การ รายรํา เรงเรา ทวงทํานอง เขมแข็ง มี พลัง มัก ใช เครื่องดนตรี จําพวก ขลุย พิณ วง เดือน และ พิณ สาม สาย บรรเลง 

ประกอบ เพลง ที ่รูจกั กนั อยาง กวางขวาง ชือ่ เพลง อี ๋จู อู  ฉวี ่《彝族舞曲》Yí zú Wǔ qǔ “เพลง ระบาํ เผา อี”๋ 

ก็ มี ที่ มาจาก ทํานองเพลง พื้นเมือง เผา อี๋ นี่เอง

  ศิลปะ หัตถกรรม ของ ชาว อี๋ มี การ เขียน สี งาน ปก เครื่อง ประดับ เงิน งาน แกะสลัก วาดภาพ 

เปนตน งานเขียน สี นิยม วาด ลง บน ถวยชาม ภาชนะ เครื่องใช กานํ้า กระบอก ลูกธนู โล อานมา 

เครื่องดนตรี เปนตน สี ที่ นิยม ใช คือ สีดํา เหลือง และ แดง เปนหลัก ดาน งาน ปก ถือ เปนงาน ฝมือ ชิ้นเอก ของ หญิง

 ชาว อี๋ ผา ปก นิยม ใช เปน ผา โพกศีรษะ เสื้อผา กางเกง กระโปรง ผาคาดเอว กระเปา เปนตน 

 การ แตงกาย ของ ชาว อี๋ แตกตางกัน ใน แตละ ทองที่ ชาว อี๋ ที่ เมืองเห ลี ยงซาน  เฉียน ซี ชาย สวมเสื้อ สีดํา 

ลําตัว แคบ ผาอก เฉียง ลง ทาง ขวา สวม กางเกง ขา พอง จีบ รอบ ยาว ถึง ตาตุม บาง ทองที่ ก็ สวม กางเกง ขา ลีบ ยาว 

ก็ มี มวยผม เปน กระจุก ตรงกลาง ศีรษะ โพก ดวย ผา สีขาว และ ติด กิ๊บ ที่ มุม ขวา สวน การ แตงกาย ของ หญิง ชาว อี๋ 

ยังคง รักษา ขนบ ธรรมเนียม การ แตงกาย ที่ เปน เอกลักษณ ประจํา ชน เผา ศีรษะ พัน ดวย ผา เปน ทรงกลม สูง พัน รอบ

เอว ดวย ผาทอ มอื และ ปกลวดลาย งดงาม สวม กระโปรง จบี รอบ ยาว กรอมสน สสีนัฉดูฉาด เปน ลาย ขวาง สลบัส ีรอบ 

ลําตัว สวม เครื่อง ประดับ เงิน และ ทอง จําพวก ตุมหู กําไล แหวน สรอยระยา เปนตน 

 ดาน อาหารการกิน ชาว อี๋ นิยม บริโภค ขาวโพด เปน อาหาร หลัก รอง ลงมา ไดแก ขาวสาลี ขาวเจา 

มันฝรั่ง ขาวโอต อาหาร เนื้อ ไดแก เนื้อวัว เนื้อ หมู เนื้อ แกะ และ เนื้อไก ประกอบ เปน อาหาร ดวย การ หั่น เปนกอน 

ใหญ ๆ แลว ตม ให สุก ชาว ฮั่น เรียก อาหาร ของ ชาว อี๋ นี้ วา “เนื้อ ลูกตุม”  (砣砣肉Tuótuóròu)  ชาว อี๋ ไม กิน เนื้อ 

สนุขั เนือ้ มา รวมทัง้ เนือ้ สตัว จาํพวก กบ และ สตัว เลือ้ยคลาน ตางๆ รสชาต ิที ่ชาว อี ๋โปรดปราน ไดแก อาหาร รสเปรีย้ว 

และ เผ็ด นิยม ใช เหลา ใน การ ตอนรับแขก ถือ เปนการ แสดง ความ เคารพ ตอ ผูมาเยือน เมื่อ มี เหตุการณ ขัดแยง วิวาท 

จะ ใช เหลา เปน สือ่ ประสาน สมัพนัธ นอกจากนี ้ใน การ คบ เพือ่น แตงงาน งานศพ งาน เฉลมิฉลอง รืน่เรงิ ตางๆ ลวน ตอง

 มี เหลา เปน สื่อกลาง ใน การ ทําพิธี และ เชื่อม ความ สัมพันธ ตอกัน เสมอ
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 บานเรอืน ของ ชาว อี ๋ปลกูสราง คลายคลงึ กบั บานเรอืน ของ ชาว ฮัน่ ชาว อี ๋ทีเ่ห ล ียงซาน มงุหลงัคา บาน ดวย 

ไมแผน กอ ฝา บาน ดวยอิฐ ฉาบ ดวย โคลน สวน ชาว อี๋ ที่ กวาง ซี และ บริเวณ ตะวันออก ของ ยูนนาน สรางบาน ดวย ไม

    ครอบครัว ของ ชาว อี๋ สืบสาย ตระกูล สาย พอ และ กอตั้ง เปน ครอบครัว เล็กๆ ลูก คน สุดทอง อาศัยอยู กับ 

พอแม สวน พี่ชาย พี่สาว เมื่อ แตงงาน แลวจะ แยก ไป ตั้ง ครอบครัว ใหม สถานภาพ ของ ผูหญิง ใน สังคม เผา อี๋ ตํ่ากวา 

ผูชาย มาก การ แบง มรดก ของ พอแม จะ แบง ให ลูกชาย ทุกคน อยาง เทาเทียม กัน แต ไม แบง ให ลูกสาว ชาว อี๋ ยึดถือ 

การ ตัง้ชือ่ ของ ลกูชาย แบบ ลกูโซ กลาว คอื ใช คาํ ในชือ่ ของ พอ มา เปน สวนหนึง่ ใน การ ตัง้ชือ่ ลกู และ เมือ่ ม ีลกู ก ็จะ นาํ 

ชือ่ ของ ตน ไป เปน สวนหนึง่ ใน การ ตัง้ชือ่ ลกู คลองกนั ไป ทกุๆ รุน ธรรมเนยีม เชนนี ้ยดึถอื ปฏบิตั ิมา จนถงึ ยคุกอน การ 

กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ก็ คอยๆ ลด ความ เครงครัด ลง 

สาํหรบั ประเพณ ีเรือ่ง การ แตงงาน ชาว อี ๋ยดึถอื การ แตงงาน แบบ สามภีรรยา เดยีว การ แตง สะใภ เขา บาน 

ฝาย ชาย ตอง จาย คาสินสอด ให พอแม ฝาย หญิง จํานวน ที่ สูงมาก การ แตงงาน แบบ แลก คู สะใภ กัน ระหวาง สอง บาน 

เปนที่ นิยม มาก หาก สามี ตาย ฝาย หญิง ก็ ไม ถือวา เปน สะใภ บาน นั้น แลว ตอง ยาย ออกไป 

 พธิศีพ ของ ชาว อี ๋ยดึ ธรรมเนยีม การ เผาศพ โดยเฉพาะ ชาว อี ๋ทีเ่ห ล ียงซาน และ ยนูนาน แต ชาว อี ๋ที ่บรเิวณ 

อื่นๆ หลังจาก สมัย ห มิง และ ชิง ประกอบ พิธีศพ โดย การ ฝง 

 ดาน ศาสนา และ ความ เชื่อ ความ เชื่อ ของ ชาว อี๋ สะทอน ถึง สีสัน ของ ความ เชื่อ แบบ สังคมบุพ กาล อยาง 

เดนชัด ซึ่ง ก็ คือ การ นับถือ บูชา สรรพ เทพ ชาว อี๋ เชื่อ วา สรรพสิ่ง ใน โลก แม ไมมี ชีวิต แต มี วิญญาณ สิงสถิตย อยู ดังนั้น 

ชาว อี๋ จึง นับถือ เทพ ที่ มี อยู ตาม ธรรมชาติ ทุกหน ทุกแหง และ ยัง บูชา วิญญาณ บรรพบุรุษ อีกดวย เทพ ธรรมชาติ ที่ 

ชาว อี ๋นบัถอื หลกัๆ ไดแก วญิญาณ และ ผสีาง สิง่ของ เครือ่งใช ของ ญาต ิผูใหญ หรอื ญาต ิใน บาน ที ่เสยีชวีติ ไป แลว ลวน มี

วิ ญาณ ของ เจาของ สิงสถิตย อยู เรียก วิญญาณ เหลานี้ วา “จี๋ เออร”  (吉尔jí’ěr)  โดย เชื่อ วา สิ่งของ เหลานี้ มี 

ความ ขลงั และ สามารถ ปกปกรกัษา อาํนวยพร ให ครอบครวั คนใน บาน อยู เยน็ เปนสขุ แต หลงัจาก ม ีการ ปฏสิมัพนัธ 

กับ ชน เผา ภายนอก ศาสนาพุทธ ได เริ่ม เผยแผ เขาสู ชุมชน ชาว อี๋ ใน ชวง ตอนตน สมัย ราชวงศ ชิง ลัทธิเตา ก็ได เผยแผ 

เขาสู ชุมชน ชาว อี๋ ดวย หลังจาก การ รุกราน ของ ประเทศ จักรวรรดิ นิยม ศาสนา เยซู ก็ได เขามา เผยแผ ใน ชุมชน 

ชาว อี๋ ดวย เชนกัน 

 เทศกาล สําคัญ ของ ชาว อี๋ หลักๆ คือ เทศกาล คบเพลิง ไฟ เทศกาล ขึ้น ปใหม อี๋ เทศกาล ไหว บรรพบุรุษ 
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เทศกาล ระบํา รํา รอง ใน จํานวน นี้ เทศกาล คบเพลิง ไฟ ถือเปน เทศกาล ที่ ชาว อี๋ ให ความ สําคัญมาก และ จัด ขึ้น อยาง 

ยิ่งใหญ มี กําหนด จัดงาน เดือน หก วันที่ 15 หรือ 24 ตาม ปฏิทิน สุริยคติ ใน งาน เทศกาล คบเพลิง ไฟ นี้ ชน ชาว อี๋ 

ถวนหนา จะ สวม ชุด ประจํา เผา ชุด ใหม เต็มยศ มา รวม พิธี เฉลิมฉลอง และ บูชา เทพ ตางๆ จากนั้น รวมกัน รองเพลง 

เตนรํา อยาง สนุกสนาน นอกจากนี้ ยังมี กิจกรรม รื่นเริง อื่นๆ อีก เชน แขงมา มวยปลํ้า เปนตน ตก กลางคืน ชาว อี๋ 

ทุก ครัวเรือน จุด คบเพลิง สวางไสว ไป ทั่ว ชุมชน ถึงเวลา นัดหมาย แตละคน จะ ถือ คบเพลิง ตรงไป ที่ ลาน กลาง แจง

 รวมกัน กอ กองไฟ จากนั้น รอง ระบํา รํา เตน กัน อยาง สนุกสนาน 

 มี เพลง ที่ เปนที่ รูจัก อยาง กวางขวาง เปน เพลง ที่ มี ที่ มาจาก เพลง เผา อี๋ ชื่อวา “อี๋ จู  อูฉวี่”  (彝族舞曲

Yí Zú wúqǔ,หมายถึง “เพลง ระบํา เผา อี๋”)  ประพันธ โดย หัวหนา กอง ดุริยางค กรมการ รักษา ดินแดน ชื่อ ห วาง 

ฮุย หราน  (王惠然Wánɡ Huìrán)  เมือ่ ป ค.ศ. 1956 โดย ผู ประพนัธ ได ใช เคาโครง ทาํนอง จาก เพลง พืน้เมอืง เดมิ 

ของ ชน เผา อี๋ ประพันธ ขึ้น เปน เพลง เอก สําหรับ บรรเลง เดี่ยว ของ เครื่อง ดีด จีน ชื่อ ผี พา จน กระทั่งถึง ป ค.ศ.1994

ศลิปน ชาว ไตหวนั ชือ่  ถายเจิง้ เซยีว  (邰正宵Tái Zhènɡxiāo)  ได นาํ ทาํนองเพลง นี ้ไป แตง เปน เพลง ยอดนยิม 

ชือ่ จิว๋ ปาย จิว่สอืจิว่ตัว่  เหมยกุย  (999朵玫瑰，999 duǒ méiɡui)  “กหุลาบ เกา รอย เกา สบิ เกา ดอก” ตอมา 

ศิลปน ชาวไทย ได นํา ทํานองเพลง นี้ มา แตง เนื้อรอง เปน ภาษาไทย ใหชื่อ เพลง วา “กุหลาบ แดง” 
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ชาว ยวี่ กู ร  กวา 90% รวมตัวกัน ตั้ง ถิ่นฐาน อยู ที่ เขต ปกครอง ตน เอง เผา ยวี่ กู ร  เมือง ซู  หนาน                          

(肃南Sùnán)  มณฑลกาน ซู อาํเภอ ที ่ม ีชาว ยวี ่กูร อาศยัอยู มาก คอื คงั เลอ (康乐Kānɡlè)   ตาเหอ  (大河Dàhé)  

ห มิ งฮวา (明花Mínɡhuā)  หวง เฉิง (皇城Huánɡchénɡ)  หมาถี (马蹄Mǎtí)  นอกจากนี้ ยังมี สวนนอย อาศัย 

อยูที่ หมูบาน ชาว ยวี่ กูร บาน หวง หนี ปาว  (黄泥堡Huánɡníbǎo)  เมือง จิ่ว เฉวียน (酒泉Jiǔquán)  ชาว ยวี่ กูร 

เรียก ตัวเอง วา “เห ยาฮูร” (尧呼尔Yáohū’ěr)  สมัย ราชวงศ หยวน และ ห มิง เรียก ชน กลุม นี้ วา “ซา ห ลี่เวยอู”  

(撒里畏兀Sālǐwèiwū)  หรอื “ เชอ ห ลีเ่วยอ ูเออร”  (撤里畏兀儿Chèlǐwèiwū’ér)  ปจจบุนั ยงั มชีือ่ เรยีก 

ของ ชน กลุม นี ้แตกตาง ออกไป อกี เชน ซ ีลา เหว ยกู เออร  (锡喇伟古尔Xīlāwěiɡǔ’ěr)  ซ ีลากู เออร หวงฟาน  

(西喇古儿黄番 Xīlā ɡǔ’ér huánɡfān)  ใน ชวงตน ของ การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี รฐับาล จนี เรยีก

ชือ่ ชน กลุม นี ้วา “ซา ห ลีเ่วยอ ูเออร” ( 撒里维吾尔Sālǐ Wéiwú’ěr)  ใน ป 1953 รฐับาล และ ตวัแทน ชน เผา

 หารือ เพื่อ ตก ลงชื่อ ที่ ถูกตอง และ ตกลง เรียกชื่อ ชน กลุม นี้ วา“เห ยาฮู เออร” ( 尧呼尔Yáohū’ěr)  ใช อักษร จีน

 แทน เสียง คือ  ยวี่ กู  (裕固 Yùɡù)  จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา 

ยวี่ กูร มี จํานวน ประชากร ทั้งสิ้น 13,719 คน 

ชาว ยวี่ กูร ไมมี ภาษาเขียน สวนใหญ ใช อักษร ภาษาจีน แต มี ภาษาพูด แตกตางกัน ไป ตาม ถิ่นที่ อยูอาศัย 

3 ภาษา ไดแก 

   1.   ผู ที่ อาศัยอยู บริเวณ ทิศตะวันตก ของ เขต ปกครอง ตน เอง เผา ยวี่ กูร เมือง ซู หนาน มณฑล กาน ซู 

พูด ภาษา ยวี่ กูร ตะวันตก จัด อยู ใน ตระกูล ภาษา อัลไต สาขา เท อรจิค 

   2.   ผู ที่ อาศัยอยู บริเวณ ตะวันออก เขต ปกครอง ตน เอง เผา ยวี่ กูร เมือง ซู หนาน พูด ภาษา ยวี่ กูร

ตะวันออก จัด อยู ใน ตระกูล ภาษา อัลไต สาขา มองโกล 

   3.  กลุม ที่ นอกเหนือ จาก สอง กลุม ขางตน ใช ภาษาจีน 

บรรพบรุษุ ของ ชาว ยวี ่กูร สามารถ สบืสาว ขึน้ ไป ถงึ ราว 3 – 4 รอย ปกอน ครสิตกาล ใน ยคุ นัน้ คอื กลุมชน ที ่

อาศยัอยู ใน ชมุชน ตงิ ห ลงิ  (丁零Dīnɡlínɡ)   เถีย่ เลอ  (铁勒Tiělè)  และ บรเิวณ ลุมนํา้ เสอ หลวั เกอ                (色椤格河

Sèluóɡé hé)  และ ลุม แมนํ้า เออ รหุน  (鄂尔浑河 È’ěr hún hé)  ชน กลุม นี้ มี ชื่อวา หุยเหอ  (回纥

Huíhé)  นับ เปนหนึ่ง ใน หก ของ กลุมชน ที่ มี ความ เจริญ รุงเรือง และ ยิ่งใหญ ใน สมัย นั้น ตอมา ชุมชน ทาง ตะวันออก 

ไดแก  เถี่ย เลอ  (铁勒Tiělè)  เริ่ม ตั้ง ตน ตอตาน การ ปกครอง ของ กลุม ประเทศ เท อรจิค ขาน โดย ได กอตั้ง เปน 

ชมุชน หลกั เรยีก ชือ่วา “ชาว เถีย่ เลอ เกา แซ” หรอื เรยีกชือ่ สัน้ ๆ  วา “เกา แซ” ชวง กลาง ศตวรรษ ที ่8 ชน กลุม หยุเหอ

 พาย สงคราม และ ตก อยู ใน อาณัติ ของ ประเทศ เท อรจิค ขาน ตอมา ไดรับ การ สถาปนา ให เปน ประเทศ ขาน  (汗国
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Hàn Guó)  ถึง กลาง ศตวรรษ ที่ 9 ประเทศ หุยเหอ ขาน  (回纥汗国Huíhé Hàn Guó)  ถูก ประเทศ เค อรกิส 

 (黠戛斯Xiájiásī, Kiryiz)  รกุราน ประชากร ที ่อาศยัอยู ใน พืน้ที ่นัน้ อพยพ กระจดั กระจาย ออกไป รอบทศิทาง 

ใน จาํนวน นี ้ม ีกลุม หนึง่ อพยพ ไป ทาง ตะวนัตก ตลอด รมิ แนว แมนํา้เหอ ซ ีอาศยัอยู รวมกนั กบั ชาว หยุเหอ ที ่อพยพ มา 

กอนหนา นั้น และ ได กอ ราง สรางเมือง ขยาย เผาพันธุ เปน บรรพบุรุษ ของ ชาว ยวี่ กูร ใน ปจจุบัน 

ดาน เศรษฐกจิ และ สงัคม กอน การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี ชาว ยวี ่กูร ที ่ซู หนาน ดาํรงชพี ดวย การ 

เลี้ยง สัตว เรรอน มี ฝูงสัตว เปน กรรมสิทธิ์ ของ ตน เอง สวน ชาว ยวี่ กูร ที่ ดาน หวง หนี  (黄泥Huánɡní)  ดํารงชีพ 

ดวย การ ประกอบ อาชพี เกษตรกรรม ระบบ เศรษฐกจิ เปน แบบ พึง่ตนเอง งาน หตัถกรรม ผลติ เพือ่ ใช สาํหรบั ตน เอง 

ภายใน ครอบครัว เทานั้น แมวา คาราวาน สินคา ของ กลุมชน ชาว หุยเหอ จะ เริ่ม เขามา ทําการ คาขาย ใน ชุมชน ชาว

 ยวี่ กูร ตั้งแต สมัย ราชวงศ ถัง ซง และ เหลียว แลว ก็ตาม แต นับ ถึง ยุคกอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ระบบ 

เศรษฐกิจ ของ ชาว ยวี่ กูร ยังคง เปนไป อยาง ลาหลัง การ แลกเปลี่ยน สินคา กัน ยัง นอยมาก ผู ครอบครอง ที่ดิน และ 

ทุงหญา เลี้ยง สัตว ยังคงมี จํานวน ไมมาก หัวหนา ชุมชน ถือครอง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ทุงหญา เลี้ยง สัตว สวน ประชาชน 

ทั่วไป รับจาง ทํางาน ให เจาของ ฝูงสัตว และ เจาของ ที่ดิน หรือไมก็ เชา ที่ดิน ทํา กิน ชนชั้น คน รวย เก็บ คาเชา และ 

ดอกเบี้ย ใน อัตรา สูงมาก ประชาชน ทั่วไป ถูก กดขี่ ขมเหง และ ขูดรีด อยาง หนัก ซํ้าราย พรรค กวอ ห มิน ตั่ง ก็ เก็บ ภาษี 

และ ใช แรงงาน ประชาชน อยาง หนกั ดวย เชนกนั ใน สถานการณ เชนนี ้ระบบ สงัคม ของ ชาว ยวี ่กูร ที ่ซู หนาน เปน แบบ 

สังคม ศักดินา หัวหนา ชุมชน มี อํานาจ สูงสุด ใน การ ปกครอง ดูแล ชุมชน สวน ชาว ยวี่ กูร ที่ ดาน หวง หนี ถูก ปกครอง 

โดย พรรค กวอ ห มิน ตั่ง โดย ตรง

หลงั ยคุ ปลดปลอย สาธารณรฐั ประชาชน จนี สถาปนา ขึน้ ชาว ยวี ่กูร ไดรบั สทิธ ิใน การ ปกครอง ดแูล ตน เอง

ป 1954 ได กอตัง้ ชมุชน ปกครอง ตน เอง ชาว ยวี ่กูร ขึน้ ที ่อาํเภอ ซู หนาน และ ดาน หวง หน ีตัง้แต ป 1956 ถงึ 1958 ก ็เขาสู 

การ ปกครอง ใน ระบอบ สาธารณรฐั ประชาชน จนี อยาง เตม็ตวั ตลอด เวลา ทีผ่านมา ดวย การ สนบัสนนุ และ ชวยเหลอื 

ของ รฐับาล ทาํให ชมุชน และ คณุภาพ ชวีติ ประชาชน ชาว ยวี ่กูร พฒันา ดขีึน้ อยาง รวดเรว็ นบัแต ป 1990 เปนตนมา 

ชาว ยวี่ กูร เริ่ม หันมา ทําการ ปศุสัตว และ การ เกษตร ตามแบบ วิทยา การ สมัยใหม ทํา ใหผล ผลิต จาก การ ปศุสัตว 

และ การ เกษตร มี ปริมาณ สูงขึ้น มากกวา 60 ลาน หยวน ตอ ป นอกจากนี้ ยังมี การ พัฒนา อุตสาหกรรม นอย ใหญ 

เกิดขึ้น หลายๆ ดาน การ ศึกษา สาธารณสุข ก็ ไดรับ การ พัฒนาขึ้น นํา ความ อยู ดี มี สุข มาสู ชุมชน ชาว ยวี่ กูร ถวนหนา

ดาน ศิลป วัฒนธรรม บรรพบุรุษ ของ ชาว ยวี่ กูร เคย มี อักษร เปนของ ตน เอง แต ขาด การ สืบทอด และ เลิก

ใช ไป ในที่สุด แต ชาว ยวี่ กูร ยังคง สืบทอด เอกลักษณ ทาง วัฒนธรรม ที่ งดงาม และ ทรงคุณคา มา อยาง ไมขาดสาย

วรรณกรรม พื้นบาน เปน วรรณกรรม มุขปาฐะ เชน ตํานาน สุภาษิต คํา พังเพย เพลง พื้นเมือง นิทาน กลอน เปนตน 

บทเพลง ของ ชาว ยวี่ กูร มี เอกลักษณ โดดเดน เนื้อหา หลากหลาย ทั้ง เรื่อง กิจการ งาน การ ดํารงชีวิต ความ รัก  

ชนกลุมนอยเผายวี่กูร



中
国
少
数
民
族
丛
书

中
国

332

ความคิด จินตนาการ กลาว ได วา ชาว ยวี่ กูร ทุกคน มี พรสวรรค ใน เรื่อง การ รองเพลง มาก นับแต ครั้ง อดีต จน ปจจุบัน 

ใน จาํนวน นกั รอง จนี ที ่ม ีชือ่เสยีง เลือ่งลอื ก ็ม ีนกั รอง ชาว ยวี ่กูร จาํนวน ไมนอย เพลง เอก ภาษา ยวี ่กูร ที ่ไดรบั ความ นยิม 

และ เปนที่ รูจัก ทั่วไป ไดแก เพลง ชื่อ หวง ไตเฉิง《黄黛成》Huánɡdàichénɡ และ เพลง ชื่อ ซา นา ห มา เขอ

《萨娜玛可》Sànàmǎkě ปจจุบัน มีการศึกษา วิจัย บทเพลง และ การ รองเพลง ของ ชาว ยวี่ กูร อยาง กวางขวาง 

และ พบ วา เพลง พืน้เมอืง ของ ชาว ยวี ่กูร มอีาย ุกวา สอง พนัป บทเพลง เหลานี ้เดมิท ีเปนของ กลุมชนซยง หน ู (匈奴人

Xiōnɡnú rén)  ถายทอด สู ชน กลุม หุยเหอ จากนั้น ชาว หุยเหอ สืบทอด ตอให ชาว ยวี่ กูร และ ได รอง ตอกัน มา 

จน ปจจุบัน ดาน งาน ฝมือ ชาว ยวี่ กูร เปน นัก ออกแบบ ที่ เกง และ มี จินตนาการ สูงสง งาน เย็บ ปก ถัก รอย มี ลวดลาย 

วิจิตร งดงาม ไม แพ ใคร 

ดาน ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี ชาว ยวี่ กูร สราง ที่ อยูอาศัย เปน กระโจม ทรง สี่เหลี่ยม ใช เสา ไมคํ้า 6 

ถึง 9 ตน คลุม ดวย ผา สักหลาด รอบดาน การ แตงกาย ชาย สวมเสื้อ กี่ เพา ยาว ผาอก คอตั้ง คาด เอว ดวย ผา สีแดง 

หรือ นํ้าเงิน ไว คลอง มีด กระเปา เล็กๆ และ กลอง ยานัตถุ สวมหมวก สักหลาด ทรงกระบอก เตี้ย สวมรองเทา บูท 

หนัง สวม ตุมหู ดานซาย หญิง สวม ชุด กี่ เพา คอตั้ง ลําตัว ยาว สวม เสื้อกั๊ก ทับ ดานนอก คาด เอว ดวย ผา สีแดง มวง 

หรือ เขียว สวมหมวก รูป แตร ควํ่า บน หมวก พัน สรอย ลูกปด รอบ หมวก สวมรองเทา บูท หญิงสาว ที่ ยัง ไม แตงงาน

 ถัก เปย 5 – 7 เสน เปน สัญลักษณ สวน หญิง ที่ แตงงาน แลว บน แผ นอก ของ เสื้อคลุม จะ ใช ลูกปด หลาก สี ปก เปน รูป

หนา คน เปน สัญลักษณ 

ดาน อาหารการกิน ของ ชาว ยวี่ กูร เกี่ยวของ สัมพันธกับ อาชีพ ปศุสัตว อยาง ใกล ชิด โดย ปกติ แลว

 ชาว ยวี่ กูร จะ ดื่ม ชา นม 3 มื้อ และ กิน ขาว 1 มื้อ อาหาร หลัก คือ ขาว บะหมี่ และ อาหาร จําพวก ผัก ไม กิน เนื้อ สัตว 

จําพวก นก ปลา และ ไม กิน เนื้อ สัตว ที่ ปาก ทรง แหลม กีบ เทา กลม เชน มา ลา ลอ สุนัข และ ไก เปนตน 

การ แตงงาน ของ ชาว ยวี่ กูร ยึดถือ การ มี สามีภรรยา คน เดียว ไม แตงงาน กับ คน นามสกุล เดียวกัน และ 

สาย ตระกลู เดยีวกนั กอน การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี ยงัคง ยดึถอื ธรรมเนยีม การ แตงงาน แบบ คลมุ ถงุ ชน อยู

หลังจากนั้น เริ่มมี อิสระ ใน การ เลือก คูครอง 

ชาว ยวี่ กูร มี ประเพณี การ ประกอบ พิธีศพ 3 อยาง คือ การ ฝง การ เผา และ การ ทิ้ง ไว บน เขา สูง ให นก 

เหยี่ยว กิน

เดิมที ชาว ยวี่ กูร นับ ถือศาสนา ลามะ นิกาย เกอ หลู  (喇嘛教格鲁派Lǎmɑ jiào Gélǔ pài)  หรือ 

เรียกวา ศาสนา เหลือง  (黄教Huánɡ jiāo)  นอกจากนี้ ชาว ยวี่ กูร ใน ชุมชน หลายๆ แหง ยัง นับถือ และ บูชา เทพ 

ตางๆ ตาม ธรรมชาต ิเกรงกลวั ฟารอง ฟาผา เชือ่ วา เปน ลางราย เชือ่ ใน เวทมนตร ของ พอมด หมอผ ีวา สามารถ เรยีก ลม

 เรียก ฝน ได แต เมื่อ ศาสนาพุทธ เผยแผ เขามา ชาว ยวี่ กูร ก็ เริ่ม หันมา นับถือ ศาสนาพุทธ กัน เปน สวนใหญ 

ชนกลุมนอยเผายวี่กูร
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 ชน กลุม นอย เผา ทิเบต นี้ นับ ได วา เปน กลุมชน ที่ มี ความ สําคัญมาก ที่สุด ใน ประวัติ ศาสตร จีน กลุม หนึ่ง 

มี ถิ่นฐาน อยู บริเวณ ที่ราบสูง อัน กวางใหญ ชื่อ ที่ราบสูง ชิง จั้ง  (青藏高原Qīnɡ Zànɡ ɡāoyuán, Qinghai-

Tibet Plateau)  มี ถิ่น ที่อยู ใน เขต ปกครอง ตน เอง ทิเบต และ ใน เขต ปกครอง ตน เอง ทิเบต มองโกล มณฑล ชิง หาย 

หลาย เมือง  เชน หาย เปย (海北Hǎiběi)  หวง หนาน (黄南Huánɡnán)   หาย หนาน (海南Hǎinán)   กวอลั่ว 

(果洛Guǒluò)   ยวี่ ซู (玉树Yùshù)  มณฑลกาน ซู มี อยู ใน เขต ปกครอง ตน เอง ทิเบต เมืองกาน หนาน (甘南

Gānnán)  และ เขต ปกครอง ตน เอง ทเิบต เมอืง เทยีนจู (天祝Tiānzhù)  ใน มณฑล เสฉวน ม ีอยูที ่เขต ปกครอง ตน เอง

 ทิเบต เมือง อา ปา  (阿坝Ābà)  เขต ปกครอง ตน เอง ทิเบต เมือง กานจือ (甘孜Gānzī)  เขต ปกครอง ตน เอง ทิเบต 

อําเภอมู หลี่  (木里Mùlǐ)  ใน มณฑล ยูนนาน ที่ เขต ปกครอง ตน เอง ทิเบต เมือง ตี๋ ชิ่ง (迪庆Díqìnɡ)  จาก การ 

สาํรวจ จาํนวน ประชากร ครัง้ ที ่5 ของ จนี ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา ทเิบต ม ีจาํนวน ประชากร ทัง้สิน้ 5,416,021 คน 

ชาว ทิเบต มี ภาษาพูด และ ภาษาเขียน เปนของ ตน เอง คือ ภาษา ทิเบต จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต 

สาขา ทิเบต-พมา แขนง ภาษา ทิเบต มี 3 สําเนียง ภาษา คือ สําเนียง เวย จั้ง  (卫藏 Wèizànɡ)  สําเนียงคัง (康

Kānɡ)  และ สาํเนยีง อาน ตวั (安多Ānduō)  อกัษร ทเิบต ประดษิฐ ขึน้ โดย ด ูแบบอยาง จาก ภาษา สนัสกฤต ใน ตอนตน 

ศตวรรษ ที่ 7 และ มี การ พัฒนา แกไข ถึง สามครั้ง เปน ภาษา ที่ มี อักขระ วิธีการ ประสม เสียง พยัญชนะ สระ ซึ่ง ใช มา 

จน ปจจุบัน

รูป 122

ชนกลุมนอยเผาทิเบต
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 ชาว ฮั่น เรียกชื่อ ชน เผา นี้ วา “จั้ง”  (藏族Zànɡ Zú)  แต ชาว ทิเบต เรียก ตน เอง วา “ฟาน”  (蕃Fān)  

นอกจากนี้ ยัง มีชื่อ เรียก แตกตางกัน ไป ตาม แตละ ถิ่น ที่อยู อีก หลาย ชื่อ เชน ชาว ทิเบต ที่ ชุมชน อา หลี่ (阿里Ālǐ)  

เรยีก ตวัเอง วา “ตุย ปา”  (兑巴Duìbā)  ที ่ชมุชน โหว จัง้ เรยีก ตวัเอง วา “จัง้ ปา”  (藏巴Zànɡbā)  ที ่ชมุชน เฉยีน จัง้

 เรยีก ตน เอง วา “ เวย ปา”  (卫巴Wèibā)  กลุมชน ทีอ่าศยั ใน ดนิแดน ทเิบต ตะวนัออก และ ทาง ตะวนัตก ของ มณฑล 

เสฉวน เรียก ตัวเอง วา“คัง ปา” (康巴Kānɡbā)  กลุม ที่ อาศัยอยู ดินแดน ทิเบต เหนือ และ ตะวันตก เฉียง เหนือ

 ของ มณฑล เสฉวน บริเวณกาน หนาน  (甘南Gānnán)  ชิง หาย (青海Qīnɡhǎi)  เรียก ตน เอง วา “อาน ตัว หวฺา”  

(安多娃Ānduōwá)  แต ชาว ทิเบต โดย รวม แลว เรียก ตัวเอง วา “ฝาน ปา” 1 

 ชาว จั้ง มี ถิ่นกําเนิด อยู ใน ดินแดน ทิเบต บริเวณ ตอนกลาง ของ ลุมนํ้า ห ยา หลู จั้งปู  (雅鲁藏布江

Yǎlǔzànɡbù jiānɡ)  จาก หลกัฐาน การ ขดุคน ทาง โบราณคด ีพบ วา กวา 4000 ปกอน บรรพบรุษุ ของ ชาว จัง้ กไ็ด 

ตัง้ ถิน่ฐาน อยู ใน บรเิวณ ลุมนํา้ ห ยา หลู จัง้ปู แลว จาก บนัทกึ พงศาวดาร ภาษา ฮัน่ บนัทกึ ไว วา ใน สมยั ฮัน่ ชาว จัง้ เปน ชน 

แขนง หนึ่ง ของ ชน ชาว เชียง ตะวันตก  (西羌人 Xīqiānɡ rén)  ใน ขณะนั้น ชาว เชียง ตะวันตก ที่ อาศัยอยู บริเวณ

กาน ชิง (甘青Gānqīnɡ)  มี การ ติดตอ สัมพันธ ทั้ง ทาง การเมือง การ ปกครอง และ การ คาขาย กับ ราชสํานัก ฮั่น 

อยาง แนนแฟน แลว ในขณะที่ ชน ใน ดินแดนฟา เชียง  (发羌Fāqiānɡ)  ถัง เหมา (唐牦Tánɡmáo)  ของ ทิเบต 

ก็ เริ่ม ติดตอ สัมพันธกับ ชน ใน ดินแดนกาน ชิง แลว ใน บันทึก ภาษา ทิเบต มี บันทึก วา บรรพ กษัตริย ของ ราชวงศ ถูฟาน  

(吐蕃王室Tǔfān Wánɡshì)  เริ่ม ครอง อํานาจ และ ตั้ง ตน เปนใหญ ขึ้น ครอบครอง ดินแดน ลุมนํ้า หยา หลง  (雅

隆河 Yǎlónɡ hé,Yanaon)  และ สืบทอด ราชบัลลังก 20 กวา รุน ใน ยุค เริ่ม ราชบัลลังก เริ่ม เขาสู ระบบ สังคม 

แบบ การ สืบสาย ตระกูล สาย พอ แต กอนหนา นั้น มี การ ตั้งชื่อ แบบ ลูกโซ กับ แม แสดงใหเห็น วา กอน เขาสู สังคม การ 

สบืสาย ตระกลู พอ ชาว จัง้ เคย ม ีระบบ สงัคม แบบ การ สบืสาย ตระกลู สาย แม มา กอน ราว ครสิตศตวรรษ ที ่6 หวัหนา 

กลุมชน เผา ที ่เรยีก ตวัเอง วา“ซ ีปูเหย”  (悉补野Xībǔyě)  รวม เขากบั แควน อืน่ ๆ  เปน อาณาจกัร ใหญ ใน ขณะนัน้

 ดินแดน ทิเบต มี ชน อาศัยอยู หลาย กลุม เชน ห ยางถง  (羊同Yánɡtónɡ)   เผิงโป  (澎波Pénɡbō)  ซู ผี  (苏毗

Sūpí)  เปนตน ใน ยุค นี้ เริ่ม เขาสู สังคม แบบ ทาส แลว 

 ปลาย สมัยสุย ตน สมัย ถัง ซี ปู เหย รวบรวม แควน นอย ใหญ ใน ดินแดน ทิเบต เขา เปน อาณาจักร 

ตั้ง เมืองหลวง อยูที่ หลัวซัว  (逻娑Luósuō ปจจุบัน คือ เมือง ลา ซา拉萨Lāsà)  ขุนนาง และ ประชาชน ยกยอง ให

ซง จาน กานปู  (松赞干布Sōnɡzànɡānbù)  เปน กษตัรยิ ครอง อาณาจกัร จากนัน้ เริม่ สราง อารยธรรม แหง ทเิบต ขึน้

เชน เริ่ม ประดิษฐ อักษร ทิเบต การ นับ ปฏิทิน กฎหมาย มาตรา วัด แบง ขุนนาง เปน สองฝาย คือ ขุนนาง ฝาย ศิลปะ 

วทิยา และ ฝาย กาํลงั พล  (文武Wén Wǔ，บุนบู)  แบง การ ปกครอง ใน อาณาจกัร เปน สี ่เขต กาํหนด ชือ่ เรยีก ตน เอง 

1 คํา วา “ปา” และ “หวฺา” ใน ภาษา ทิเบต หมายถึง “คน”

ชนกลุมนอยเผาทิเบต
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วา “ฟาน”  (蕃Fān)  ตรง กับ ที่ บันทึก ชาว ฮั่น เรียกวา ราชสํานัก “ ถูฟาน”  (吐蕃Tǔfān)  ใน ยุค ที่ซง จาน กานปู 

พฒันา ดาน การเมอืง การ ปกครอง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม ของ อาณาจกัร นัน้ กไ็ด ตดิตอ สมัพนัธกบั ราชสาํนกั ถงั

รวมถงึ ประเทศ ตางๆ เชน เทยีน จู  (天竺Tiānzhú ปจจบุนั คอื อนิเดยี)  หน ีโผ หลวั  (泥婆罗Nípóluó ปจจบุนั

 คือ เนปาล)  การ ติดตอ สัมพันธกับ ประเทศ ตางๆ นี้ ทําให สังคม ทิเบต เริ่ม รับ เอา รูปแบบ สังคม ศักดินา เขามา รวมถึง 

พุทธศาสนา ก็ เผยแผ เขาสู ทิเบต ใน ยุค นี้ เอง

  หลงัจาก การ รวม อาณาจกัร ทเิบต แลว ทเิบต พฒันา ตน เอง เขมแขง็ ขึน้ ครสิตศตวรรษ ที ่8 ซง จาน กานปู 

ขอ อภเิษก กบั องค หญงิ เหวนิเฉงิ (文成公主 Wénchénɡ ɡōnɡzhǔ)  ธดิา ของ จกัรพรรด ิถงัไท จง  (唐太宗Tánɡ 

Tàizōnɡ)  กษัตริย ทิเบต จึง มี ศักดิ์ เปน ราช บุตรเขย ของ ราชวงศ ถัง หลังจาก พระเจา ถัง เกา จง (唐高宗Tánɡ 

Gāozōnɡ)  ขึน้ ครอง ราชย แผนดนิ ราชวงศ ถงั และ ทเิบต ม ีฐานะ เปน เมอืง อา และ เมอืง หลาน ซง จาน กานปู เรยีก ถงั 

เกา จง วา “โอรส สวรรค”  (天子Tiānzǐ)  ค.ศ.710 องค หญิง จินเฉิง แหง ราชสํานัก ถัง ได อภิเษก กับ จานผู ชื่อ เตอ

 (赞普赤德 Zànpǔ Chìdé)  แหง ทิเบต ยิ่ง กระชับ ความ สัมพันธ ของ แผนดิน ราชวงศ ถัง และ ทิเบต ให แนนแฟน 

ยิ่งขึ้น ป ค.ศ.822 ราชสํานัก ถัง และ ทิเบต รวมตัว เปน อาณาจักร เดียวกัน ตั้งหลัก ศิลา แหง อาณาจักร ขึ้น ที่ หนา วัด

ตา เจา  (大昭寺Dàzhāo sì)  เมือง ลา ซา  (拉萨Lāsà)  ทิเบต กับ จีน จึง เปน อาณาจักร ญาติ พี่นอง ที่ มิ อาจ

 แยกจากกัน ได และ เปน รากฐาน ของ ประเทศ จีน ที่ มี หลาย ชนชาติ รวม เปนหนึ่ง มา จน ปจจุบัน 

  ศตวรรษ ที่ 13 มองโกล เรืองอํานาจ กอตั้ง ราชวงศ หยวน ขึ้น ปฐม กษัตริย แหง ราชวงศ หยวน กอตั้ง 

เมืองหลวง ที่ ตาตู  (大都Dàdū ปจจุบัน คือ ปกกิ่ง)  เปน ศูนยกลาง การ ปกครอง ขึ้น ดูแล ควบคุม พุทธศาสนา 

ในประเทศ รวมไปถึง พุทธศาสนา ใน ทิเบต ดวย โดย มี พระ ปาซือ ปา  (八思巴Bāsībā ป 1253 - 1280)  เปน 

สงัฆราช ผูปกครอง ราชสาํนกั หยวน กอตัง้ กองกาํลงั ทหาร ขึน้ ประจาํการ ใน ดนิแดน ทเิบต และ รวบ เอา ทเิบต เขามา 

อยู ใน อํานาจ ไว ได ทิเบต จึง นับเปน ดินแดน หนึ่ง ของ อาณาจักร จีน นับแต นั้น มา

 สมัย ราชวงศ ห มิง และ ชิง ตลอดมา จนถึง สมัย ห มิ นกวอ ทาง การ จีน พยายาม รวม ดินแดน ทิเบต เขามา 

อยู ใน การ ปกครอง โดย ตลอด ในขณะที ่ความ สมัพนัธ ของ ชาว ทเิบต กบั ชน กลุม อืน่ๆ ใน จนี ก ็ม ีความ แนนแฟน ลกึซึง้ 

ดุจ ญาติ พี่นอง การ ปกครอง ทิเบต ก็ เริ่ม เปน รูป เปน ราง และ ประสบ ความ สําเร็จ เรื่อย มา

 ดาน เศรษฐกิจ และ สังคม กอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน สังคม ทิเบต เปน แบบ สังคม ศักดินา 

ทีร่วม เอาเรือ่ง การเมอืง และ ศาสนา เขา เปน หนึง่เดยีว ประวตั ิศาสตร เศรษฐกจิ สงัคม ใน ทเิบต เริม่ เปลีย่นแปลง ตาม

ลาํดบั คอื เริม่จาก จาก ระบบ เจา กรรมสทิธิ ์ทีด่นิ ที ่ถอืครอง กรรมสทิธิ ์ทีด่นิ การ เกษตร มา เปน ขนุนาง ม ีอาํนาจ จดัการ 

ทีด่นิ เปลีย่น มา เปนการ จดัให ม ีหวัหนา ผูปกครอง พืน้ที ่เลีย้ง สตัว เปน รอย และ พนั ครวัเรอืน ตอมา ม ีการ กอตัง้ ขนุนาง 

และ สวน การ ปกครอง ที่ มี หนาที่ กํากับ ดูแล เรื่อง ที่ดิน ทํา กิน โดยเฉพาะ ผู ที่จะ ไดรับ การ สนับสนุน ให ทําหนาที่ นี้ คือ 
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ผู ที่ประชาชน เคารพ เลื่อมใส ซึ่ง ไดแก เจาอาวาส วัด พระ และ นักบวช ใน ชุมชน ตางๆ นั่นเอง ผูนํา เหลานี้ มี อํานาจ 

ใน การ เก็บ ภาษี ราษฎร กอตั้ง วัด มอบอํานาจ ให ผูอื่น เก็บ ภาษี แทน เปนตน

 กอน การ กอตั้ง ประเทศ สังคม ทิเบต เปน สังคม ศักดินา และ การ ครอบครอง ทาส ชนชั้นสูง ไดแก 

ชนชั้น พระ นักบวช มี อํานาจ ปกครอง มี อํานาจ กอตั้ง และ ควบคุม กองกําลัง ทหาร มี อํานาจ ทาง กฎหมาย ตุลาการ 

และ การ ลงโทษ ตลอดจน อํานาจ ใน การ ครอบครอง ทาส และ มี สิทธิ์ ใน การ ครอบครอง ที่ เปนของ ตน เอง ทาส ใน 

สังคม ทิเบต มี ชีวิต อยู อยาง ลําบาก ถูก ชนชั้น เจา ศักดินา กดขี่ ใช แรงงาน อยาง หนัก ทาส ตอง ทํานา รับใช เจา ทาส 

เครือ่ง ไม เครือ่งมอื การ เกษตร ตองหา เอง ตอง ดแูล เรือ่ง อาหารการกนิ ดวย ตวัเอง ผล ผลติ ที ่ได ยงั ตอง สง เปน ภาษ ีให 

กับ เจา ทาส นอก ฤดูทํานา ทาส ยัง ตอง รับใช เจา ทาส ทุกอยาง ทาส ไมมี สิทธิ ครอบครอง สมบัติ ใดๆ ทุกอยาง ที่ ทาส มี 

ถือเปน สมบัติ ของ เจา ทาส ทั้งหมด เจา ทาส มี สิทธิ์ ใน ตัว ทาส ทุกประการ สามารถ ซื้อขาย กัน ได สามารถ มอบ เปน 

ทรัพย สมบัติ ให ผูอื่น ได สามารถ เปน มรดกตกทอด ให ลูกหลาน ได ลูก ทาส ที่เกิด มา ก็ ถือเปน สมบัติ ของ เจา ทาส 

เจา ทาส มี อํานาจ ลงโทษ ทาส ใน ปกครอง จน ถึงขั้น ประหาร ชีวิต ได 

 ดวย เหต ุที ่การ ปกครอง ของ ทเิบต ขึน้อยู กบั ศาสนา ชนชัน้ ปกครอง กดขี ่แรงงาน การ ทาํการ เกษตร ไมม ี

การ พัฒนา ผล ผลิต ที่ ได จึง ตํ่า มาก พืช หลัก ที่ ปลูก ไดแก จําพวก ขาว ตางๆ มี การ ใช เครื่องมือ ที่ ทํา ดวย ไม และ เหล็ก 

แลว ใช แรงงาน วัว ใน การ ลาก ไถ การ ทํานา ใช วิธี หวาน แลว ปลอย ให เจริญ เติบโต ตาม ธรรมชาติ สวน บริเวณ ที่ เปน 

พื้นที่ เลี้ยง สัตว ยิ่ง ลาหลัง กวา พื้นที่ การ เกษตร ชาว ทิเบต เลี้ยง สัตว แบบ ปลอย ให หากิน ตาม ธรรมชาติ สัตว ที่ เลี้ยง 

ไดแก แพะ ภูเขา วัว จามรี มา ลา ลอ เปนตน แต การ เลี้ยง สัตว ไมมี วิทยา การ ดาน ปศุสัตว ใดๆ 

 งาน หัตถกรรม ของ ชาว ทิเบต ไดแก การ ถัก ทอ ปนดาย การ ทํา เครื่อง ไม เครื่อง หนัง โลหะ กระเบื้อง 

และ หิน แต เครื่องมือ การ ผลิต ยังคง ลาหลัง มี การ ใช เครื่องมือ ที่ ทํา ดวย โลหะ นอยมาก โดย มาก ยังเปน เครื่องมือ ไม 

ที่ ทําขึ้น เอง อยู ขาวของ เครื่องใช ยัง ทําจาก วัสดุ ตาม ธรรมชาติ เชน เชือก ที่ ฟน จาก ขน วัว จามรี กระเปา ที่ เย็บ ดวย 

หนัง วัว ถัง นม ที่ ทําจาก ไม การ ตัด ขนสัตว การ นวด หนัง สัตว เปน แผน ยังคง ใช มือ ทํา ไมมี เครื่องมือ ใดๆ งาน ที่ ผลิต 

ได เพยีง สาํหรบั ใช ใน ครวัเรอืน เทานัน้ ยงั ไมพฒันา ถงึขัน้ ผลติ เพือ่ การ คา เริม่ม ีการ ใช เหรยีญเงนิ ใน การ ซือ้ ขายสนิคา 

แต สวนมาก ยงัคง ใช วธิ ีแลกเปลีย่น สนิคา ซึง่ กนั และ กนั อยู นอกจาก อาชพี การ เกษตร เลีย้ง สตัว และ งาน หตัถกรรม 

แลว ชาว ทิเบต ยัง ประกอบ อาชีพ เก็บ ของ ปา จําพวก พืชสมุนไพร อาหาร ปา นํามา แลกเปลี่ยน กับ สินคา อื่นๆ ดวย

 หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน เมือง นอย ใหญ ตางๆ ใน ดินแดน ทิเบต ไดรับ การ ปลดปลอย 

หลังจากที่ เมือง ชางตู  (昌都Chānɡdū)  ไดรับ การ ปลดปลอย แลว ทาง การ ทิเบต ได เจรจา กับ รัฐบาล จีน เกี่ยวกับ 

การ ปลดปลอย ดินแดน ทิเบต และ ใน วันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1951 ได ขอตกลง 17 ขอ โดย มี ดาไลลามะ  

(达赖喇嘛Dálàilǎmɑ)  และ พระ เออ รเตอ หนี (额尔德尼É’ěr Déní)  เปน ผู สนับสนุน และ ดูแล
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 ขอตกลง ทัง้ 17 ขอ ดงักลาว นบัแต นัน้ มา ชาว ทเิบต เริม่ ประวตั ิศาสตร หนาใหม ดวย ขอตกลง 17 ขอ นัน้ เอง รฐับาล 

กลาง กระจาย อํานาจ เขาสู ทิเบต ที่ เมือง ลา ซา ทหาร ปลดแอก เขาสู ดินแดน ทิเบต ทาง เสฉวน ยูนนาน ชิง หาย และ 

ซิน เจียง ดวย นโยบาย ของ รัฐบาล กลาง ที่ ไดผล จึง สามารถ รวม ทิเบต เขา เปน หนึ่งเดียว กับ จีน ได นโยบาย ดังกลาว 

คือ การ ให อิสระ เสรี ใน การ นับ ถือศาสนา ใหสิทธิ ทาง การเมือง ให ประชาชน เปน หนึ่งเดียว สงเสริม ความ รัก ชาติ 

สราง สังคม ที่ สงบสุข พัฒนาการ เกษตร การ เลี้ยง สัตว สงเสริม อาชีพ และ เศรษฐกิจ ของ ชาว ทิเบต พัฒนา ดาน 

การ ศกึษา และ ศลิป วฒันธรรม โดย รฐับาล ได กอตัง้ โรงเรยีน ประถม มธัยม ขึน้ จน แทบจะ ครบ ทกุ หมูบาน และ ตาํบล 

มี การ กอตั้ง สถาบัน การ ศึกษา ระดับ อุดมศึกษา ขึ้น หลาย แหง วัดวาอาราม อันเปน สถานที่ ศึกษา ศาสนา และ เปนที่ 

ยึดเหนี่ยว จิตใจ ของ ชาว ทิเบต รัฐบาล ก็ได สนับสนุน ให ชาว ทิเบต นับ ถือศาสนา และ ประกอบ ศาสนกิจ ได อยาง 

อิสระ เสรีดาน การ สาธารณสุข มี การ กอตั้ง สถานีอนามัย ขึ้น ใน ทุก หมูบาน และ ตําบล และ กอตั้ง โรงพยาบาล 

ขนาดใหญ หลาย แหง เพื่อ ทําหนาที่ ดูแล สุขภาพ ที่ ดี ของ ประชาชน มี การ กอสราง ระบบ การ จราจร คมนาคม และ 

การ สื่อสาร ภายใต การ สนับสนุน ของ รัฐบาล จีน สงผลให พื้นที่ ตางๆ ของ ทิเบต มี การ กอตั้ง โรงงาน นับ พัน แหง เชน 

โรง กําเนิด ไฟฟา โรงงาน ถลุง แร โรงงาน ผลิต นํ้ามัน เครื่อง จักรกล แรธาตุ วัสดุ กอสราง ไม ดาย ผา หนัง กระดาษ 

การ พิมพ และ อาหาร สําเร็จรูป งาน ดาน หัตถกรรม ก็ พัฒนาขึ้น ไป กวา เดิม มาก มี การ ผลิต เพื่อ การ สงออก ทั่ว ทั้ง

ประเทศ ใน ปรมิาณ สงูมาก นอกจากนี ้รฐับาล ยงั สนบัสนนุ การ สราง ระบบ การ จราจร ขนสง ม ีการ กอสราง ทางหลวง 

ทางรถไฟ สนามบิน เขาสู ชุมชน ชาว ทิเบต ทุก หยอม หญา ทัศนียภาพ อัน งดงาม ของ ดินแดน ทิเบต ดังที่ รูจัก กัน

 ในนาม “ดนิแดน หลงัคา โลก” เพราะ เปน ดนิแดน ทีส่งู จาก ระดบั นํา้ทะเล มาก ทีส่ดุ ใน โลก นี ้เอง ทาํให ผูคน จาก ทัว่ ทกุ

 มุม โลก เดินทาง มา เยือน และ สัมผัส ชุมชน ของ ชาว ทิเบต อันเปน การนํา ความ เจริญ และ การ พัฒนา อุตสาหกรรม 

การ ทองเที่ยว มาสู ดินแดน ทิเบต อยาง มหาศาล

นับตั้งแต ป 1950 ถึง ป 1965 รัฐบาล สนับสนุน ให ชน กลุม นอย มี สิทธิ ใน การ ปกครอง ตน เอง ชาว ทิเบต 

ก็ เชน เดียวกัน จึง ได มี การ กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง ชาว ทิเบต ขึ้น หลาย แหง ไดแก 

         มณฑลกาน ซู มี 

- เขต ปกครอง ตน เอง ชาว ทิเบต เมืองกาน หนาน 

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

- เขต ปกครอง ตน เอง ชาว ทิเบต อําเภอ เทียนจู 

 (天祝藏族自治县Tiānzhù Zànɡ Zú zìzhìxiàn)  

มณฑล ชิง หาย มี 

- เขต ปกครอง ตน เอง ชาว ทิเบต หาย เปย 

  (海北藏族自治州Hǎiběi Zànɡ Zú zìzhìzhōu)  

ชนกลุมนอยเผาทิเบต



中
国
少
数
民
族
丛
书

中
国

339

- เขต ปกครอง ตน เอง ชาว ทิเบต หวง หนาน 

 (黄南藏族自治州Huánɡnán Zànɡ Zú zìzhìzhōu)  

- เขต ปกครอง ตน เอง ชาว ทิเบต  หาย หนาน 

 (海南藏族自治州Hǎinán Zànɡ Zú zìzhìzhōu)  

- เขต ปกครอง ตน เอง ชาว ทิเบต  กวอลั่ว 

 (果洛藏族自治州Guǒluò Zànɡ Zú zìzhìzhōu)  

- เขต ปกครอง ตน เอง ชาว ทิเบต ยวี่ ซู 

 (玉树藏族自治州Yùshù Zànɡ Zú zìzhìzhōu)  

- เขต ปกครอง ตน เอง ชาว ทิเบต ชาว มองโกล หาย ซี 

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

มณฑล เสฉวน มี 

- เขต ปกครอง ตน เอง ชาว ทิเบต กานจือ 

 (甘孜藏族自治州Gānzī Zànɡ Zú zìzhìzhōu)  

- เขต ปกครอง ตน เอง ชาว ทิเบต อา ปา 

 (阿坝藏族自治州 Ābà Zànɡ Zú zìzhìzhōu)  

- เขต ปกครอง ตน เอง ชาว ทิเบต อําเภอมู หลี่ 

 (木里藏族自治县Mùlǐ Zànɡ Zú zìzhìxiàn)  

มณฑล ยูนนาน มี 

- เขต ปกครอง ตน เอง ชาว ทิเบต ตี๋ ชิ่ง 

 (迪庆藏族自治州Díqìnɡ Zànɡ Zú zìzhìzhōu)  

- เขต ปกครอง ตน เอง ชาว ทิเบต  (西藏自治区XīZànɡ Zìzhìqū) 

 

เหตุผล ทาง ประวัติ ศาสตร ทํา ใหการ ตั้ง ถิ่นฐาน ของ ชาว ทิเบต มี อาณาเขต เปน บริเวณ กวางใหญ 

การ พฒันา อาชพี การ ดาํรงชพี และ ระบบ เศรษฐกจิ สงัคม จงึ ไม เปนอนั หนึง่ อนั เดยีวกนั และ ไม สมํา่เสมอ แตกตาง

กนั ไป ตาม แตละ พืน้ที ่รฐับาล จนี ได ใช นโยบาย ตางๆ เพือ่ พฒันา พืน้ที ่แตละ แหง นบัตัง้แต ป 1955 ถงึ 1957 รฐับาล 

ได ดาํเนนิการ ปลดแอก ประชาชน ใน พืน้ทีก่าน ซู ชงิ หาย เสฉวน ยนูนาน บรเิวณ ที ่เปน พืน้ที ่เกษตรกรรม รฐับาล ได 

ซือ้ ทีด่นิ จาก เจา กรรมสทิธิ ์ทีด่นิ เพือ่ ลมลาง อาํนาจ การ ขดูรดี ประชาชน  บรเิวณ ที ่เปน พืน้ที ่เลีย้ง สตัว กไ็ด ดาํเนนิการ 

รวม ดินแดน เขา เปน ผืน เดียวกัน ไมมี การ แบงแยก ไมมี การ แยงชิง ไม แบง ชนชั้น ศักดินา และ ทาส แนนอน วา
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 ตอง ถูก กีดกัน และ ตอตาน จาก ผู กุมอํานาจ อยาง ชนชั้น เจา ศักดินา อยาง หนัก ใน ป 1959 ชนชั้นสูง ที่ กุมอํานาจ 

ชาว ทิเบต กอการ ตอตาน และ สราง ความ วุนวาย อยาง หนัก แต รัฐบาล ก็ พยายาม ปราบปราม ดวย สันติวิธี รัฐบาล 

ใช วิธีการ ตอตาน การ กอ ความ วุนวาย ตอตาน ชนชั้นสูง ตอตาน กรรมสิทธิ์ ใน การ ครอบครอง ทาส ยกเลิก การ เชา 

ทีด่นิ ลมลาง การ กดขี ่ประชาชน ของ ชนชัน้ ศกัดนิา ใน อาราม ทเิบต ตามแบบ การ ปกครอง เดมิ ยกเลกิ หนีส้นิ ของ ทาส 

ริบ สมบัติ ที่ดิน ทํา กิน ริบ ฝูงสัตว และ เครื่องมือ การ ประกอบ อาชีพ เพื่อ นํามา แบงปน แจกจาย ให กับ ทาส ที่ ไม ฝกใฝ 

กับ ฝาย ตอตาน รัฐบาล เพื่อให ใช เปน กรรมสิทธิ์ ของ ตน ตลอดจน ดําเนิน นโยบาย “ใคร ปลูก ใคร ได” ทุงหญา 

เลี้ยง สัตว แบง ให กับ ทาส ที่ รับจาง เลี้ยง สัตว อยู ใน พื้นที่ เดิม นั้น เปน เจาของ ผล ผลิต ที่ ได รัฐบาล เปน ผูรับ ซื้อ 

  ดาน ศลิป วฒันธรรม ประวตั ิศาสตร ของ การ กอตัง้ อาณาจกัร ที ่รุงเรอืง ในอดตี ชนชาตทิเิบต ได สรรคสราง 

อารยธรรม อนั รุงโรจน มา จน ปจจบุนั และ นบัเปน อารยธรรม ที ่ทรงคณุคา มหาศาล แก ประเทศ จนี ใน ปจจบุนั เชนกนั 

ชาว ทเิบต เริม่ม ีตวัอกัษร ใช มา ตัง้แต ศตวรรษ ที ่7 แลว ใน ยคุ เริม่ การ จดบนัทกึ ตวัอกัษร ใช วธิจีาร ลง บน แผนไม แผน ทอง

 และ แผน หนัง เมื่อ เริ่มมี การ ประดิษฐ กระดาษ ขึ้น ใช จึง จดบันทึก ลง บน กระดาษ ราชสํานัก ถูฟาน (ทิเบต)  นับถือ 

ศาสนาพุทธ เอกสาร บันทึก ตางๆ ลวน เกี่ยวของ กับ เรื่องราว ทาง พระพุทธศาสนา เชน พระไตรปฎก บท สวดมนต 

เรื่องราว เกี่ยวกับ พระพุทธองค เปนตน นอกจากนี้ ศิลปะ แขนง อื่นๆ ก็ หาได ยิ่งหยอน ไม เอกสาร บันทึก ตั้งแต สมัย

โบราณ จน ปจจบุนั ของ ชาว ทเิบต นบัเปน คลงั ความรู มหาศาล ที ่สาํคญัยิง่ ของ ชนชาต ิทเิบต และ ประเทศ จนี โดย รวม 

เชน ปรัชญา อักษรศาสตร ภูมิศาสตร การ แพทย การ นับ ปฏิทิน ประวัติ ศาสตร ชีวประวัติ บุคคล สําคัญ วรรณคดี 

นวนยิาย เพลง กลอน อปุรากร ศลิปะ นาฏศลิป ตลอดจน สารานกุรม ที ่รวบรวม เรือ่งราว สาํคญั ตางๆ เปน จาํนวน มาก 

 เอกสาร ทาง ประวัติ ศาสตร ที่ สําคัญ ไดแก เรื่องราว เกี่ยวกับ ประวัติ ศาสตร ชนชาติ ทิเบต เชน บันทึก 

ตํานาน ตางๆ พุทธประวัติ ประวัติการ เผยแผ พุทธศาสนา ใน ดินแดน ทิเบต บันทึก ลําดับ วงศตระกูล ชั้นสูง และ 

ราชวงศ อาณาจักร และ อาราม เปนตน เรื่อง ที่ มี ชื่อเสียง เปนที่ รูจัก เชน 

เรื่อง《松赞干布全集》Sōnɡzànɡānbù quánjí “ประมวลซง จาน กานปู” 

เรื่อง《医方四续》Yīfānɡ sì xù “ตํารา แพทย จตุร บท” 

เรื่อง《红史》Hónɡ shǐ “บท ประวัติ ศาสตร หง สื่อ” 

เรื่อง《西藏王统记》Xīzànɡ wánɡtǒnɡ jì “บันทึก ลําดับ กษัตริย ทิเบต” 

เรื่อง《世界广述》Shìjiè ɡuǎnɡshù “บท พรรณนา โลก” 

เรื่อง《文成公主》Wénchénɡ ɡōnɡzhǔ “องค หญิง เหวินเฉิง” 

เรื่อง《格萨尔王传》Gésà’ěr Wánɡ zhàun “พระ ราช ประวัติ พระเจา เกอ ซาร” 

เรื่อง《颇罗鼐传》Pōluónài zhàun “ชีวประวัติ โพ หลัวไน” 
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เรื่อง《萨迦格言》Sàjiāɡé yán “อรรถบท ซา เจีย เกอ” 

เรื่อง《地方志》Dìfɑnɡ zhì “บันทึก ภูมิศาสตร อาณาจักร” 

อักษร วิทยา การ ของ ชาว ทิเบต ที่ เจริญ รุงเรือง นี้ ไดรับ ความ นิยมชมชอบ จาก ประชาชน ทั่วไป จน ไดรับ 

การ แปล ไป เปน ภาษา ตางประเทศ อื่น เปน จํานวน มาก ในประเทศ จีน เอง ก็ได แปล ไป เปน ภาษา ของ ชน กลุม นอย 

อื่นๆ เปน จํานวน มาก เชน เดียวกัน อักษร ทิเบต มี โครงสราง สมบูรณ ลวดลาย อักขระ เปน ระเบียบ งดงาม ดุจ ศิลปะ 

ชั้นสูง แสดงใหเห็น ถึง เอกลักษณ ภาษา ตะวันออก อยาง โดดเดน 

ศิลปะ การ วาดภาพ ก็ เปนงาน ฝมือ เอกลักษณ เฉพาะ ตัวอยาง หนึ่ง ของ ชาว ทิเบต สวนใหญ ภาพวาด 

บน ฝาผนัง ใน วัดวาอาราม แสดงถึง พุทธประวัติ ได อยาง โออา สงางาม สีสันสดใส ลวดลาย ละเอียด ลึกซึ้ง 

งาน แกะสลัก ก็ เปน ศิลปะ ชั้นสูง อีก อยาง หนึ่ง ที่ ชาว ทิเบต ชํานาญ มี เทคนิค วิธีการ แกะสลัก ลวดลาย ที่ วิจิตรบรรจง 

งาน แกะสลัก ประดับประดา สิ่ง ปลูกสราง ที่ สูงสง และ ศักดิ์สิทธิ์ อยาง เชน พระ ราช วังโป ตา ลา แหง เมือง ลา ซา (拉

萨布达拉宫Lāsà Bùdálā ɡōnɡ)  ที่ มี ชื่อเสียง ระบือ ไกล ทั่วโลก ก็ เปน ศูนยรวม ดาน ศิลปะ วิทยา การ และ 

งาน ดาน ศิลปกรรม ของ ชางฝมือ ชาว ทิเบต อยาง ครบครัน 

รูป 123
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วิทยา การ ทาง การ แพทย แผน ทิเบต เจริญ รุงเรือง มา แต อดีต มี วิธีการ รักษา ที่ มี แบบแผน เปน ขั้นตอน 

ชัดเจน คือ เริ่มจาก การ ดู ถาม ฝงเข็ม นวด และ ผาตัด การ ใช ยาที่ ได มาจาก พืชสมุนไพร แรธาตุ ธรรมชาติ และ

 จาก สัตว

   วิทยา การ ดาน การ นับ ปฏิทิน แบบ ทิเบต ใช วิธีการ นับวัน ขึ้น และ วันแรม นับ สิบสอง ราศี สี่ ฤดู เปนหนึ่ง ป

ทุก หก สิบ ป นับ เปนหนึ่ง รอบ หนึ่ง ป มี สิบสอง เดือน มี เดือน เล็ก เดือน ใหญ มี วิทยา การ ดาน การ พยากรณ ทาง

ธรรมชาติ และ ดาราศาสตร 

ชาว ทเิบต เชีย่วชาญ การ รอง ราํ ทาํเพลง ระบาํ เทา เปน ระบาํ ที ่มชีือ่ ของ ชาว ทเิบต ดนตร ีทเิบต เปน ดนตร ี

ชัน้สงู ที ่ใช ใน ราชสาํนกั มา แต โบราณ ม ีจงัหวะ และ ทวงทาํนอง ที ่ให อารมณ สงูสง โออา ขณะ เดยีวกนั ก ็ให อรรถรส ที ่

รืน่รมย และ อิม่เอบิใจ อยู ในท ีละคร ทเิบต เกดิขึน้ ใน สมยั ห มงิ พฒันา มาจาก การ รอง และ ระบาํ พืน้เมอืง ไมม ีฉากหลงั

นัก แสดงเปน ชาย ลวน มี การ แตงกาย ตาม เอกลักษณ ทิเบต และ ที่ สําคัญ ละคร ทิเบต มี การ สวมหนากาก ดวย 

การ รองเพลง เสียง สูง และ สั่นเครือ ถือเปน เอกลักษณ การ ขับรอง ของ ชาว ทิเบต ที่ ยาก จะ มี ชนชาติ ใด เสมอเหมือน 

เรื่อง ที่ นิยม แสดง ไดแก เรื่อง องค หญิง เหวินเฉิง 《文成公主》Wénchénɡ Gōnɡzhǔ นับเปน อุปรากร ที่ ไดรับ 

ความ นิยม สูง และ ไดรับ ยก ยอย ให เปนหนึ่ง ใน ศิลปะ การ แสดง ชิ้นเอก ของ จีน

ดาน ขนบ ธรรมเนยีม ประเพณ ีชาว ทเิบต นยิม เรยีก กนั ดวย ชือ่ ไม เรยีก นามสกลุ การ ตัง้ชือ่ ม ีแบงแยก ชือ่ 

ผูหญิง ผูชาย ชัดเจน ภาษา ที่ ใช ตั้งชื่อ มาจาก ภาษา ที่ ใช ใน คัมภีร พระพุทธศาสนา 

ดาน การ แตงกาย เพศชาย เกลาผม ไว กลาง กระหมอม สวน หญิง หวี แบง เปน สอง ขาง ปลอย ลง คลุม บา 

แลว คลุม ดวย เครื่อง ประดับ ลูกปด รอย เปน เสน ห ลายเสน ทั้ง ชาย หญิง สวมหมวก บาง คลุม บน ศีรษะ สวมเสื้อ ลําตัว

 สั้น แขน ยาว ไว ดานใน ชาย สวม กางเกง ขา ยาว หญิง สวม กระโปรง ยาว คลุม ถึง ตาตุม สวม เสื้อคลุม คอกลม ลําตัว 

ยาว ทับ ดานนอก ผาอก เฉียง ไป ทาง ขวา เรียก ชุด นี้ วา “กี่ เพา ทิเบต” ใน ฤดูรอน และ ฤดู ใบไม รวง สตรี ชาว ทิเบต 

สวม ชดุ กี ่เพา ทเิบต แขนกดุ ม ีผา สกัหลาด คลมุ กระโปรง ดานหนา ตัง้แต เอว ลงมา บน เสือ้ผา ปกลวดลาย ตาม ชาย เสือ้ 

ชายกระโปรง และ ปกเสื้อ เปนตน สวน ชาย สวม ชุด คลุม เชนกัน แต มี ผาคาดเอว สวมรองเทา บูท สูง สวม ทับ แขง 

ชาว ทิเบต ที่ เปน กลุมชน เลี้ยง สัตว สวม ชุด กี่ เพา ทิเบต ที่ ทําจาก หนัง แกะ ผา ขาง ตั้งแต เอว ลง ไป สวน พระ นักบวช 

หมจีวร สีแดง เลือด หมู 

ดาน อาหารการกิน ชาว ทิเบต มี อาหาร หลัก เรียกวา “จานบา”  (糌粑Zānbā)  คือ เสนหมี่ ที่ โม จาก 

ขาวสาลี ที่ คั่ว สุก แลว และ นิยม ดื่ม ชา เนย (เรียกวา ซู โห ยวฉา酥油茶Sūyóu chá)  ชน เลี้ยง สัตว นิยม บริโภค 

เนื้อวัว และ เนื้อ แกะ เปน อาหาร หลัก พระ นักบวช กิน เนื้อ สัตว ได 
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ดาน ที่ พักอาศัย ชาว ทิเบต อาศัยอยู บน พื้นที่สูง มัก หา ทําเล ใกล กับ แหลงนํ้า ตั้ง บานเรือน ใช กอน หิน กอ 

เปน กําแพง บาน โดย ใช โคลน เปน ตัวเชื่อม สรางบาน สูง สอง ถึง สามชั้น หลัง คม เรียบ มี หนาตาง หลาย บาน สราง รั้ว 

รอบ มี พื้นที่ ใน บริเวณ บาน ปู พื้นบาน ดวย ไมแผน ชน เลี้ยง สัตว อาศัยอยู ใน กระ จม ที่ คลุม ดวย ผาทอ จาก ขน จามรี 

และ เนื่องจาก การ ที่ อาศัยอยู ใน พื้นที่ ภูเขา สูง การ จราจร และ รถรา เขาถึง ไม สะดวก นัก ทํา ใหการ คมนาคม ตอง 

อาศัย แรงงาน สัตว จามรี เพราะ เปน สัตว ที่ มี ความ อดทน ตอ สภาพ ภูมิประเทศ ที่สูง และ เหน็บหนาว ไดดี จามรี จึง 

ถือเปน สัญลักษณ ของ ทิเบต อีก อยาง หนึ่ง จน ไดรับ ขนานนาม วา เปน ยาน แหง ที่สูง “高原之舟Gāoyuán zhī 

zhōu” การ คมนาคม ทางนํ้า ใชเรือ ไม ขุด หรือ เรือ หนัง วัว เรือ หนัง วัว นี้ เปน ยานพาหนะ ทางนํ้า ที่ เปน เอกลักษณ 

เฉพาะตัว ของ ชาว ทิเบต ที่ ไม พบ ที่ใด ใน โลก

ครอบครัว ของ ชาว ทิเบต ใน ยุคกอน การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ยึดถือ เพศชาย เปน ศูนยกลาง 

และ แบง ชนชั้น ของ สังคม อยาง ชัดเจน ชนชั้น ทาง สังคม นี้ เปน เกณฑ ที่ ใช ใน การ กําหนด กิจกรรม ตางๆ ของ ชน ชาว 

ทิเบต อยาง เครงครัด โดยเฉพาะ การ ยึดถือ การ แตงงาน ใน ชนชั้น เดียวกัน การ เลือก คูแตงงาน ใน แตละ พื้นที่ มี

 ขอกําหนด แตกตางกัน บาง ยึดถือ การ ไม แตงงาน ใน สาย ตระกูล พอ หรือ สาย ตระกูล แม เดียวกัน แต บางพื้นที่ 

สามารถ แตงงาน กัน ใน สาย ตระกูล เดียว กันที่ หางกัน สอง สาม รุน ได บาง ไม หาม การ แตงงาน กับ เครือญาติ ใน สาย 

ตระกลู แม ชาว ทเิบต ยดึถอื ธรรมเนยีม การ แตงงาน แบบ ม ีสามภีรรยา คน เดยีว หนุมสาว ม ีอสิระ ใน การ เลอืก คูครอง 

หลัง การ แตงงาน เพศหญิง ถือเปน คน ของ สาย ตระกูล เพศชาย เพศชาย มี สิทธิ์ เปนใหญ ใน ครอบครัว รวมถึง การ

 ครอบครอง มรดก ดวย ครอบครวั แบบ หนึง่ สาม ีหลาย ภรรยก ็อนญุาต ให ม ีได สาํหรบั ครอบครวั ที ่ม ีฐานะ ด ีการ หยาราง 

การ แตงงาน ใหม การ ม ีลกูนอกสมรส ไม เปนการ ผดิ ศลีธรรม ไม ถกู ตาํหน ิจาก สงัคม แตอยางใด แต การ แตงงาน ของ 

บตุร ของ บคุคล เหลานี ้จะ ตอง แตงงาน กบั คน ชนชัน้ เดยีวกนั เทานัน้ พระ นกับวช ที ่นอกเหนอื จาก นกิาย หมวก เหลอืง 

แลว  (นิกาย หมวก เหลือง คือ นิกาย ที่ ชื่อ เกอ หลู ภาษาจีน เรียกวา “格鲁派Gélǔpài”)  สามารถ แตงงาน ได 

พิธี แตงงาน ของ นักบวช จะ ตอง จัด ใน วัด และ หลังจาก แตงงาน แลว ตอง อาศัยอยู ใน วัด 

ชาว ทเิบต ประกอบ พธิศีพ ที ่เรยีกวา เทยีน จัง้  (天葬tiānzànɡ)  คอื การ ทิง้ ศพ ไว บน ยอดเขา สงู ให นก

แรง มา จิก เนื้อ ศพ แลว บินขึ้น ฟา เพราะ เชื่อ วา วิญญาณ ผูตาย จะ ได ขึ้น สวรรค ศพ ใด ที่ นก กิน เนื้อ หมด เร็ว จะ ถือวา

 เปน ผู มี บุญ ได ขึ้น สวรรค เร็ว แต ก็ มี นักบวช ทิเบต บาง นิกาย และ ชาว ทิเบต ที่ อาศัยอยู ใน หุบเขา หางไกล บางแหง 

ประกอบ พธิศีพ โดย การ เผาศพ แต ม ีขอกาํหนด หาม เผาศพ ใน ฤด ูเกบ็เกีย่ว การ ประกอบ พธิศีพ โดย การ ฝง และ ลอยนํา้ 

ถือวา ไม เปนมงคล จึง ไม เปนที่ นิยม หญิง คลอดลูก จะ ตอง ออกจาก บาน ไป พักอยู ที่อื่น หรือ เมือง อื่น เสีย กอน 
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การ ตอนรับแขก ผูมาเยือน ชาว ทิเบต จะ มอบ ผา คลอง คอ เรียกวา “ หาตา”  (哈达Hǎdá)  เปนการ 

แสดงถึง ความ เคารพ สูงสุด

รูป 124

เทศกาล สาํคญั ของ ชาว ทเิบต คอื วนั ขึน้ ปใหม ตรง กบั เดอืน หนึง่ ของ ทกุป ชาว ทเิบต สวมเสือ้ผา ชดุ ประจาํ 

เผา ชุด ใหม ไป ไหว เพื่อนบาน ญาติมิตร ที่ เคารพ นับถือ วันที่ 15 เดือน 4 เปน วันที่ พระพุทธเจา ตรัสรู และ ตรง กับ 

วันที่ องค หญิง เหวินเฉิง แตงงาน เขา มาสู ราชวงศ ทิเบต ชาว ทิเบต จัดงาน เฉลิมฉลอง อยาง ยิ่งใหญ เพื่อ รําลึกถึง ทั้ง

สอง พระองค กลาง เดือน เจ็ด ใกล ฤดู การ เก็บเกี่ยว มี เทศกาล เฉลิมฉลอง โดย การ ออกไป ทองเที่ยว นอกบาน เพื่อ 

ความ หวัง ใหม อัน สดใส งดงาม วันที่ 25 เดือน 10 เปน วันที่ ศาสดา นิกาย หมวก เหลืองนิ พาน พระ นักบวช ใน นิกาย 

หมวก เหลอืง ม ีพธิ ีสวดมนต เพือ่ ราํลกึถงึ พระศาสดา นอกจากนี ้การ คดัเลอืก พระ ดาไลลามะ แตละ รุน ม ีขอปฏบิตั ิที ่

เครงครดั มาก เมือ่ องค ดาไลลามะ เสยีชวีติ ลง จะ ตอง ตัง้ องค ใหม ขึน้ โดย ม ีคาํ ทาํนาย ถงึ ลกัษณะ ถิน่ ทีอ่ยู ชาตกิาํเนดิ 

เปนตน จน สามารถ ตามหา เดก็ทารก ตาม คาํ ทาํนาย นัน้ เจอ จากนัน้ ก ็ประกอบพธิ ีแตงตัง้ ให เปน ดาไลลามะ องค ใหม 
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ดาน ศาสนา ความ เชื่อ เดิมที ชาว ทิเบต นับ ถือศาสนา ที่ ชื่อ เปน เจี้ยว  (本教Běn jiào)  หรือ เรียกวา 

ศาสนา ดํา  (黑教Hēi jiào)  ศาสนา เปน เจี้ยว นี้ มี พัฒนาการ สาม ขั้น คือ 

ขั้น ที่หนึ่ง คือ ตู เปน  (笃本Dǔběn)  คือ การ ภักดี 

ขั้น ที่สอง คือ  เชี่ย เปน  (恰本qiàběn)  คือ การ เผยแพร 

ขั้น ที่ สาม คือ  เจี้ยว เปน  (觉本Jiàoběn)  คือ การ นับถือ 

นับตั้งแต ศตวรรษ ที่ 7 เปนตนมา พระเจาซง จาน กานปู นับ ถือศาสนา ดังกลาว นี้ ถึงขั้น กําหนด ให เปน 

ศาสนา ประจําชาติ แต เกิด การ แยงกัน กับ ขอปฏิบัติ ทาง พุทธศาสนา ในที่สุด ประชาชน เชื่อ และ นับถือ พุทธศาสนา 

มากกวา และ ได นับถือ กัน มา จน ปจจุบัน 

ชาว ทเิบต เรยีก ศาสนาพทุธ วา “ห นาง ปา ฉวี”่  (囊巴曲Nánɡbāqǔ)  เปน ศาสนาพทุธ แขนง แรก ที ่เขาสู 

ประเทศ จนี เรยีก ทัว่ไป วา “ศาสนา ลามะ”  (喇嘛教Lǎmɑ jiāo)  เริม่ เผยแผ เขาสู ทเิบต  (ประเทศ ถูฟาน ใน ยคุ นัน้)

เมื่อ ศตวรรษ ที่ หา หลังจาก ค.ศ.978 ศาสนาพุทธ ใน ทิเบต แบง แยกออก เปน หลาย นิกาย นิกาย สําคัญๆ เชน

 

- นิกาย หนิง หมา  (宁玛Nínɡmǎ)  หมายถึง นิกาย ดั้งเดิม เรียก ทั่วไป วา ศาสนา แดง  

(红教 Hónɡ jiào)  

- นกิาย ซา เจยี  (萨迦派Sàjiā pài)  หมายถงึ นกิาย เทา เรยีก ทัว่ไป วา ศาสนา ดอกไม  

(花教 Huā jiào) 

- นกิาย กาจวี ่ (噶举派Gájǔ pài)  หมายถงึ นกิาย เผยแผ ศาสนา เรยีก ทัว่ไป วา ศาสนา 

ขาว  (白教Bái jiào)  

- นิกาย กาตัง  (噶当派 Gádānɡ pài)  หมายถึง นิกาย เทศนา

ภายใต การ สนับสนุน ของ ราชวงศ หยวน พระ ลามะ ชั้นสูง นิกาย ซา เจีย เปน ผู ครอบครอง อํานาจ สูงสุด 

เริ่ม ดําเนินการ ปกครอง ใน ดินแดน ทิเบต แบบ รวม ศาสนา กับ การ ปกครอง เขา เปน หนึ่งเดียว 

ค.ศ. 1409 พระ จงคา ปา (宗喀巴Zōnɡkābā)  ได กอตัง้ นกิาย “เกอ หลู”  (格鲁Gélǔ)  ขึน้ โดย อาศยั 

พืน้ฐาน ของ นกิาย กาตงั  (嘎当Gādānɡ)  คาํ วา “เกอ หลู” มคีวามหมาย วา “กฎ แหง ความ ปราน”ี และ ดวย เหต ุที ่

พระ นิกาย นี้ สวมหมวก สี เหลือง จึง เรียก นิกาย นี้ วา “นิกาย หมวก เหลือง หรือ ศาสนา เหลือง”  (黄帽派,黄教
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Huánɡmào pài,Huánɡ jiào)  ศาสนา เกอ หลู ม ีธรรมวนิยั เขมงวด พระ ไม สามารถ แตงงาน ได ตอง ผาน การ ศกึษา 

พระคัมภีร หา ฉบับ ทุกป จัด มหกรรม สนทนา ธรรม และ ชําระ พระธรรม และ จะ ตอง สอบ เพื่อให ไดรับ เปรียญธรรม

 ที่ สูงขึ้น ไป เรื่อยๆ ลัทธิ เกอ หลู พัฒนาขึ้น ใน ดินแดน ทิเบต อยาง รวดเร็ว ทั้ง ยัง เผยแผ เขาสู ชน เผา มองโกล เผาถู และ 

เผา ยวี่ กูร นอกจากนี้ ยัง เผยแผ ไป ยัง ประเทศ หางไกล อื่น ๆ เชน ภูฏาน (不丹Bùdān )  สิ ขิม (锡金Xījīn)  

เนปาล  (尼泊尔Níbó’ěr)  และ มองโกเลีย  (蒙古Měnɡɡǔ)  อีกดวย อันเปน รากฐาน ให พุทธศาสนา นิกาย 

เกอ หลู มี ความ เขมแข็ง สืบทอด มา จน ปจจุบัน 

ชนกลุมนอยเผาทิเบต
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 ชาว จวง เปน ชน กลุม นอย ใน จีน ที่ มี จํานวน ประชากร มาก ที่สุด มี ถิ่นฐาน อยูที่ เขต ปกครอง ตน เอง

 เผา จวง มณฑล กวาง ซี เขต ปกครอง ตน เอง เผา จวง และ เผา เหมียว มณฑล ยูนนาน และ มี สวนนอย กระจาย อยู ใน 

บรเิวณ ตางๆ ของ มณฑล กวางตง หหูนาน กุยโจว และ เสฉวน คาํ เรยีกชือ่ ชาว จวง เปน คาํ ที ่ชน กลุม นี ้ใช เรยีก ตน เอง วา 

“ปู จวง” นอกจากนี ้ชาว จวง ม ีคาํ เรยีก ตวัเอง อกี มากมาย แตกตางกนั ตาม ถิน่ ทีอ่ยู เชน ปู หนง (布侬Bùnónɡ)   ปูถู 

(布土Bùtǔ)  ปู ยาง  (布样Bùyànɡ)  ปู ปาน (布斑Bùbān)   ปูเยว (布越Bùyuè)  ปู นา (布那Bùnà)  หนง อาน

 (侬安Nónɡ’ān)  ปู เพียน  (布偏Bùpiān)  ถู ห ลาว (土佬Tǔlǎo)  เกา หลาน (高栏Gāolán)  ปู มาน  

(布曼Bùmàn)  ปู ตาย (布岱Bùdài)  ปู หมิ่น (布敏Bùmǐn)  ปู หลง (布陇Bùlǒnɡ)   ปูตง (布东Bùdōnɡ)  

เปนตน หลงั การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี ได รวม เรยีกชือ่ ชน เผา นี ้วา “ถง”  (僮族Tónɡ Zú)  ตอมา ใน ป 1965

 รฐับาล จนี ได เปลีย่น ชือ่ เรยีก ชน กลุม นี ้เปน “จวง”  (壮Zhuànɡ)  ตาม ขอเสนอ ของ โจ วเอนิ หลาย  (周恩来Zhōu 

Ēnlái)  จาก การ สํารวจ จํานวน ประชากร ครั้ง ที่ 5 ของ จีน ใน ป 2000 ชน กลุม นอย เผา จวง มี จํานวน ประชากร

 ทั้งสิ้น 16,178,811 คน พูด ภาษา จวง จัด อยู ใน ตระกูล ภาษาจีน-ทิเบต1 สาขา ภาษา จวง-ตง แขนง ภาษา จวง-ไต 

ใน สมัยซง ใต มี การ ใช ภาษาเขียน ที่ เปน อักษร จีน แบบ เหลี่ยม แต ไม เปนที่ แพรหลาย มาก นัก สวนมาก ใช สําหรับ

 จด ชือ่ สถานที ่เขยีน เพลง กลอน และ บนัทกึ เรือ่งราว เทานัน้ จนกระทัง่ ป 1955 รฐับาล จนี ได พฒันา ระบบ การ เขยีน 

อักษร ภาษา จวง โดย ใช อักษร ลา ติน และ ใช อยาง แพรหลาย มา จน ปจจุบัน

 ชาว จวง ววิฒันาการ มาจาก ชน รอย เผา ที ่ชือ่ ปาย เยว (百越Bǎiyuè)  ใน สมยัโบราณ ม ีความ สมัพนัธ 

ใกล ชดิกบั กลุมชน ชือ่ ซ ีโอว  (西瓯Xī’ōu)   ลัว่เยว  (骆越Luòyuè) ใน สมยั โจว กลุมชน ชือ่ เหลยีว  (僚Liáo)  

หลี่  (俚Lǐ)  เหนียวหู  (鸟浒Niǎohǔ)  ใน สมัย ฮั่น และ สมัย ถัง และ กลุมชน ชื่อถง  (僮Tónɡ)  ถู  (土Tǔ)  

ใน สมัยซง กอน ที่ ราชวงศฉิน จะ เรืองอํานาจ เขา ปกครอง หลิ่ง หนาน  (岭南 Lǐnɡnán)  มี กลุมชน กลุม หนึ่ง อาศัย 

อยูที ่หลิง่ หนาน อยู กอน แลว  (ปจจบุนั คอื มณฑล กวางตง และ กวาง ซ)ี  ชน กลุม นี ้เปน ชน กลุม ยอย ใน กลุมชน รอย เผา 

สอง กลุม คือ ซี หวา และ ลั่วเยว กลุมชน สอง กลุม ดังกลาว นี้ ได วิวัฒนาการ มา เปน ชาว จวง ใน ปจจุบัน 

จาก หลักฐาน ทาง โบราณคดี พบ วา ใน ยุค ชุนชิว และ จา นกวอ บรรพบุรุษ ชาว จวง เริ่ม ใช เครื่องมือ โลหะ 

ทองแดง ยกระดบั ปรมิาณ การ ผลติ เพิม่ขึน้ อยาง ตอเนือ่ง ประชาชน ม ีสทิธ ิครอบครอง ทรพัย สมบตั ิและ ทาํมาหากนิ 

โดย อิสระ ทําให มี ชน บาง กลุม รํ่ารวย ขึ้น กอ ให เกิด ความ แตกตาง และ ชนชั้น ทาง สังคม ระบบ สังคม ของ ชาว จวง จึง 

เปลี่ยนไป จาก การ ไมมี ระดับชั้น ทาง สังคม ไป สู การ มี ระดับชั้น ทาง สังคม และ พัฒนา ไป สู ระบบ ศักดินา และ การ 

ครอบครอง ทาส ในที่สุด 

1 นัก ภาษาศาสตร นอกประเทศ จีน จัด ไว เปน ภาษา ตระกูลไท  (Tai)  เชน Edmondson และ Solnit  (1997)  
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 221 ป กอน คริสตกาล หลังจากที่ จิ๋น ซี รวบรวม ดินแดน หก ประเทศ  (六国Liù Guó)  แลว ก็ได สง 

กองกาํลงั หา กอง เขา ประชดิ หลิง่ หนาน เพือ่ ทาํศกึ กบั ชาว ซ ีหวา จน ไดรบั ชยัชนะ จากนัน้ กไ็ด รวบ เอา หลิง่ หนาน เขามา 

อยู ใน อาณาเขต แลว กอตัง้ เปน เมอืง กุย หลนิ และ หนาน หาย ขึน้ ตรง ตอ อาํนาจ ของ ราชสาํนกั สวนกลาง นอกจากนี ้

ยัง สง คน งาน เขาสู กวาง ซี เพื่อ กอสราง คลอง เชื่อม ระหวาง แมนํ้า เซียง  (湘江Xiānɡ jiānɡ)  กับ แมนํ้า ห ลี  (漓

江 Lí jiānɡ)  แมนํ้า แยง ซี  (长江Chánɡ jiānɡ) เชื่อม กับ แมนํ้าจู  (珠江Zhū jiānɡ)  จากนั้น อพยพ 

ประชาชน ชาว ฮั่น ระลอก ใหญ เขามา ตั้ง ถิ่นฐาน อยู รวมกับ ชน ชาว หวา และ ลั่วเยว ชน กลุม นี้ ปฏิสัมพันธ ดวย การ 

แตงงาน และ วิวัฒนาการ เปน ชาว จวง ใน ปจจุบัน

 นบัแต สมยั ฮัน่ จนถงึ ตน สมยั ถงั เกดิ สาย ตระกลู ขึน้ ใน ชมุชน ชาว จวง หลาย แซ เชน ที ่เมอืง พาน หย ว ี(番

禺Pānyú)  มี แซ ห ลวี่  (吕Lǚ)  เกา  (高Gāo)  ที่ เมือง เหอผู (合浦Hépǔ)  มี แซ เสี่ยน  (冼Xiǎn)  ที่ เมือง ชิน โจว

 (钦州Qīnzhōu)  มี แซ หนิง  (宁Nínɡ)  บันทึก สมัย นั้น เรียก แซ เหลานี้ วา แซ ของ ชาว ปาย เยว ใน สมัย ถัง 

ทาง การ แบง หลิ่ง หนาน เปน สองสวน คือ ฝง ตะวันตก กับ ฝง ตะวันออก กอตั้ง เปน หา จังหวัด ใน แตละ จังหวัด

 แบง เปน หา อําเภอ ใน จํานวน นี้ อําเภอ กุย  (桂Guì)  อําเภอยง (邕 Yōnɡ)  อําเภอ หรง  (容Rónɡ)  คือ บริเวณ ที่ 

บรรพบุรุษ ชาว จวง ตั้ง ถิ่นฐาน อยู ใน สมัยซง หยวน ห มิง และ ชิง ราชสํานัก เขมงวด กับ การ ปกครอง เมือง หลิ่ง หนาน 

โดย กําหนด ให เปน เมือง ประเทศราช ของ จีน ชาว จวง ถูก กดขี่ รังแก เยี่ยง ทาส จน เกิด การ ลุกขึ้น ตอตาน บอยครั้ง 

แต ไมเคย ไดรบั ชยัชนะ เลย สกัครัง้ ซํา้ราย ยงั ถกู ปราบปราม จาก ทาง การ อยาง หนกัหนวง ใน ยคุ ที ่ฝรัง่เศส และ ญีปุ่น 

รุกราน จีน ชาว จวง ได ตอตาน ผูรุกราน เพื่อ ปกปอง ชุมชน ของ ตน นับเปน คุณูปการ แก ประเทศ จีน อยาง ใหญหลวง

  ดาน เศรษฐกจิ และ สงัคม เริม่ ตัง้แต นบั พนัป เปนตนมา บรรพบรุษุ ชาว จวง เริม่ รูจกั ใช และ ทาํ เครือ่งมอื 

ที่ ทําจาก หิน เชน ขวานหิน มีด หิน เสียม หิน แลว เครื่องมือ ดังกลาว ใช ใน การ ลาสัตว และ ทําการ เกษตร ใน สมัยฉิน 

และ ฮัน่ ชาว จวง ที ่อาศยัอยู บรเิวณ ทาง ตะวนัออก ของ กวาง ซ ีเริม่ เพาะ ปลกูขาว แลว เริม่ม ีการ ใช แรงงาน สตัว จาํพวก 

ววัควาย และ ใช เครือ่งมอื เหลก็ใน การ ทาํนา ดวย นบัเปน กลุมชน ที ่ม ีววิฒันาการ การ เพาะปลกู และ การ ผลติ สงูมาก 

กลุม หนึง่ ใน ยคุ นัน้ หลงัจาก สมยัสยุ และ ถงั ชาว จวง เริม่ ใช ไถ เหลก็ และ ไถ คราด เหลก็ แบบ เหยยีบ เริม่ รูจกั ใช แรธาต ุ

ธรรมชาติ ตี เหล็ก พัฒนาการ ทอผา และ งาน หัตถกรรม อื่นๆ ใน สมัย ห มิง ผล ผลิต จาก ชุมชน ชาว จวง สง เลี้ยง ผูคน 

ในประเทศ ไป ทั่ว สารทิศ ถึง สมัย ชิง การ ผลิต ของ ชาว จวง พัฒนา จน เทาเทียม กับ ชาว ฮั่น แต ใน ยุค กวอ ห มิน ตั่ง ไมได 

ใหความสนใจ การ พัฒนาการ ผลิต และ อาชีพ ของ ประชาชน ทําให เศรษฐกิจ ใน ชุมชน ชาว จวง พัฒนา ไป อยาง ชา ๆ 

 หลัง การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ชุมชน ชาว จวง เกิด การ เปลี่ยนแปลง ขนานใหญ รัฐบาล 

ใหอํานาจ ใน การ ปกครอง ตน เอง แก ชน กลุม นอย ชุมชน ชาว จวง ไดรับ การ กอตั้ง ให เปน เขต ปกครอง ตน เอง

 หลาย แหง ไดแก
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  ป 1952 กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง ชาว จวง ขึ้น ที่ เมือง กุย ซี มณฑล กวาง ซี  (广西省桂西壮族自

治区Guǎnɡxīshěnɡ Guìxī Zhuànɡ Zú zìzhìqū)  รวม อาณาเขต ถึง 41 อําเภอ 

ป 1958 กอตั้ง เขต ปกครอง ตน เอง ชาว จวง ชาว เหมียว ขึ้น ที่ เมือง เหวินซาน มณฑล ยูนนาน  (云南省

文山壮族苗族自治州Yúnnánshěnɡ Wénshān Zhuànɡ Zú Miáo Zú zìzhì zhōu)  

ป 1962 กอตั้ง อําเภอ ปกครอง ตน เอง ชาว จวง ชาว เหยา ขึ้น ที่ อําเภอ เหลียนซาน มณฑล กวางตง 

 (广东省连山壮族瑶族自治县 Guǎnɡdōnɡshěnɡ Liánshān Zhuànɡ Zú Yáo Zú zìzhìxiàn)  

ภายใต ความ รวมมือ อัน ดี ของ ชาว จวง และ การ สนับสนุน ของ รัฐบาล กิจการ ดาน การ เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม การ ผลิต ใน ชุมชน ชาว จวง พัฒนา รุดหนา ไป มาก นอกจากนี้ กิจการ ดาน การ ศึกษา สาธารณสุข 

การ คมนาคม การ สื่อสาร ก็ ไดรับ การ เอาใจใส และ ยกระดับ ขึ้น นํา ความ อยูดีกินดี และ สภาพ ชีวิต ที่ ดีขึ้น มาสู ชุมชน 

ชาว จวง มี การ ทําการคา ทั้ง กับ ใน และ ตางประเทศ ทําให เศรษฐกิจ ของ ชุมชน ชาว จวง มี ความ เจริญ กาวหนา และ 

ขยาย วงกวาง อยาง ไม หยุดยั้ง 

 ดาน ศิลป วัฒนธรรม ชาว จวง ที่ อาศัยอยู ฝง ขวา แมนํ้า ไดรับ ขนานนาม วา “รมย”  (欢Huān)  สวน ที่ 

อาศัยอยู ทาง ฝง ซาย ไดรับ ขนานนาม วา “กลอน”  (诗Shī)  ซึ่ง หมายความวา ชาว จวง ชํ่าชอง การ รอง รํา ทําเพลง 

รัก ชีวิต ที่ สนุกสนาน รื่นรมย ดัง จะ เห็นวา ชาว จวง มี เทศกาล รอง รํา ทําเพลง ที่ จัด เปนประจํา ทุกป เรียก เทศกาล นี้ วา

 “ตลาดนัด จําเรียง” จัด ขึ้น อยาง ยิ่งใหญ ใน วันที่ 3 เดือน 3 ของ ทุกป มี ชาว จวง จาก ทั่ว สารทิศ นับ พัน นับ หมื่น 

มา รวมกัน ขับ ลํานํา รํา ฟอน กัน เนื้อหา ของ เพลง ชาว จวง มี หลากหลาย เชน เพลง เชื้อเชิญ เพลง วิงวอน เพลง โต 

เพลง ยกยอง เพลง สง เพลง ลา เพลง ไล เพลง รับ เปนตน ดวย เหตุนี้ ชาว จวง จึง ไดรับ การ ขนานนาม วา “เทพ แหง 

บทเพลง” ใน งาน ตลาดนัด จําเรียง นี้ ชาว จวง ยังมี กิจกรรม รื่นเริง และ มี อาหารการกิน อีก มากมาย ที่ สําคัญ และ เปน 

เอกลกัษณ คอื “ขาว เบญจรงค” คอื ธญัพชื หา ส ีการ กนิ ขาว เบญจรงค ก ็หมายถงึ การ อวยพร ใหการ เพาะปลกู ธญัพชื 

ตางๆ ไดผล ผลติ ที ่ด ีนัน่เอง ใน งาน เทศกาล นี ้ชาว จวง ที ่ยนูนาน จะ นาํ สนิคา และ ผลติภณัฑ ดาน หตัถกรรม ตางๆ มา แลก 

เปลี่ยนกัน ดวย งาน นี้ จัด ขึ้น ใน เดือน สาม ซึ่ง เปน ฤดูกาล เริ่ม เพาะปลูก การ จัดงาน นี้ เพื่อ เตรียม ความ พรอม สําหรับ 

การ เพาะปลูก อัน แสน เหน็ดเหนื่อย ที่จะ มาถึง 
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 ตัง้แต สมยั ถงั เปนตนมา ชาว จวง ก ็เริม่ม ีการ เตนราํ แลว ความ จรงิ ม ีมา กอนหนา นัน้ แลว แต เริม่ มา ชดัเจน 

เอา ใน สมยั ถงั นีเ่อง ระบาํ ที ่ม ีชือ่เสยีง เชน ระบาํ ตาํ ขาว ใน สมยัซง ประดษิฐ ระบาํ ขึน้ อกี หลาย ระบาํ เชน ระบาํ เกบ็ ชา

ระบํา ชอน กุง ระบํา วัว เปนตน ทวงทา การ เตนระบํา ของ ฝาย ชาย มี ทาที หนักแนน ทรง พลัง ฝาย หญิง ออนชอย 

นุมนวล ระบํา ดังกลาว สืบทอด มา จน ปจจุบัน ใน สมัย ฮั่น ชาว จวง ไดรับ อิทธิพล ดาน นาฏศิลป และ การ แสดง ของ 

ชาว ฮั่น มา ผสม ผสาน กับ ศิลปะ ดนตรี และ การ เตนรํา ของ ตน เกิด มี การ แสดง อุปรากร จวง และ ละคร หุน ไม จวง ขึ้น 

อุปรากร จวง ยัง แบง เปน อุปรากร จวง เหนือ (北路壮剧Běilù Zhuànɡjù)  ไดรับ ความ นิยม มาก ใน กลุมชน 

ชาว จวง แถบ เมือง เถียน หลิน (田林Tiánlín)  ซี หลิน (西林Xīlín)  ปาย เซอ (百色Bǎisè)  อุปรากร จวง ใต 

 (南路壮剧Nánlù Zhuànɡjù)  ไดรับ ความ นิยม แถบ เมือง เตอ ปาว  (德保Débǎo)  ชิง ซี (青西Qīnɡxī)  

เครือ่งดนตร ีของ ชาว จวง มซีอ กะโหลก นํา้เตา ซอก ระดกู มา ขลุย พณิ สาม สาย ซอ เออร ห ูโหมง ฆอง กลอง เปนตน
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ดาน โบราณวัตถุ และ โบราณสถาน พบ ภาพเขียน สี โบราณ ตาม หนาผา ใน ชุมชน ชาว จวง ใน ระยะทาง 

กวา 200 กิโลเมตร นับตั้งแต เมือง หนิง ห มิง  (宁明Nínɡmínɡ)  หลง โจว (龙州Lónɡzhōu)  ผิง เสียง (凭祥

Pínɡxiánɡ)  ฉง จั่ว (崇左Chónɡzuǒ)   ฝูสุย (扶绥Fúsuí)  ของ มณฑล กวาง ซี มี ภาพเขียน สี กวา 60 กลุม 

เปน ภาพคน สัตว และ สัญลักษณ รูปทรง ตางๆ เปน เครื่อง ยืนยัน ได ถึง อารยธรรม ประวัติ ศาสตร ความ เปนมา และ 

ความ สามารถ ดาน จติรกรรม ของ บรรพบรุษุ ชาว จวง เนือ้หา ของ ภาพเขยีน ส ีที ่พบ เปนการ เลา เรือ่งราว การ ดาํรงชวีติ

และ การ ปนขึน้ ไป เขยีน ส ีบน หนาผา สงูชนั ทัง้ ยงั พบ วา กลอง มโหระทกึ ซึง่ ถอืเปน สิง่ ของลํา้คา ของ ชาว จวง ก ็ปรากฏ 

อยู ใน ภาพเขียน สี นี้ ดวย 

 งาน ดาน ศิลปะ หัตถกรรม ผา แพร ของ ชาว จวง งดงาม มี ชื่อเสียง เลื่องลือ ไป ทั่ว ทอ ขึ้น จาก ใย สําลี และ 

ไหม หา สี ลวดลาย เดนชัด มี ความ คงทน ผา แพร ของ ชาว จวง มี ตน กําเนิด มา ตั้งแต สมัย ถัง และซง นับ เวลา กวา พันป

 มาแลว จนถึง สมัย ชิง วิวัฒนาการ การ ทอผา แพร จวง เผยแพร สู ชุมชน ชาว จวง ทั่วไป กลาย มา เปน สินคา พื้นเมือง 

ชิน้เอก ของ ชาว จวง หลงั การ กอตัง้ สาธารณรฐั ประชาชน จนี การทอ แพร ของ ชาว จวง ไดรบั การ สนบัสนนุ วทิยา การ 

ที ่ทนัสมยั ม ีการ คดิคน ลวดลาย ใหมๆ  ที ่งดงาม และ หลากหลาย การ ใช ประโยชน จาก ผลติภณัฑ ผา แพร ก ็กวางขวาง 

มากขึน้ แตเดมิ ที ่ใช เปน เสือ้ผา พฒันา มา เปน เครือ่ง ประดบั ตกแตง ภาพ แขวน ผนงั ผา มาน ผาคลมุ โตะ เตยีง โซฟา 

เปนตน ปจจุบัน โรงงาน ผลิต แพร ของ ชาว จวง ที่ เมือง จิ้ง ซี  (靖西Jìnɡxī)  ปน ห ยาง  (宾阳Bīnyánɡ)  ของ 

มณฑล กวาง ซี เปน โรงงาน ผลิต ที่ มี ชื่อเสียง และ สงออก ผา แพร จวง จําหนาย ไป ทั่ว ทั้ง ใน และ ตางประเทศ 

 ศลิปะ การ ตอสู ของ ชาว จวง ม ีเอกลกัษณ โดดเดน และ ม ีประวตั ิศาสตร ความ เปนมา ยาวนาน ใน สมยั ห มงิ

 ชาว จวง ที ่เมอืง กุย ซ ี (桂西Guìxī)  เมือ่ เดก็ อาย ุครบ สบิ ขวบ จะ ตอง ฝก มวย จวง ชาว จวง เอง ก ็รกั และ นยิม ฝก มวย นี ้

เชนกนั ทกุๆ ป เมือ่ วางเวน จาก การ เกบ็เกีย่ว ชาว จวง จะ จดั ประลอง มวย จวง ขึน้ เพือ่ หา ผู ที ่ม ีความ สามารถ โดดเดน

 และ ยกยอง ให ทําหนาที่ เปน ผูสืบทอด และ สอน มวย จวง ให กับ ชน รุนหลัง ตอไป

 ดาน ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี การ แตงงาน ของ ชาว จวง แตเดิม พอแม เปน ผูจัดการ ให แตกอน

 การ แตงงาน หนุมสาว สามารถ เลอืกคู คน รกั ได โดย อสิระ ยดึถอื การ ม ีสามภีรรยา คน เดยีว หลงั พธิ ีแตงงาน ฝาย หญงิ 

กลับ ไป อยู บานเดิม ของ ตน ไม ยาย เขา บาน ฝาย ชาย จนถึง เทศกาล สําคัญ หรือ ฤดู การ ทํานา และ ฤดู เก็บเกี่ยว จึง จะ 

ยาย มา อยู บาน สาม ีเพือ่ ชวย บาน สาม ีทาํงาน ทาํให ฝาย หญงิ ม ีความ เปนอสิระ มาก ซึง่ อาจ กนิเวลา นาน สาม ถงึ หา ป 

ก็ได ตอเมื่อ ตั้งครรภ จึง จะ สามารถ เขามา เปนสมาชิก ของ บาน ฝาย ชาย ได อยาง เต็มตัว ปจจุบัน ชุมชน จวง บางแหง 

ยังคง รักษา ธรรมเนียม นี้ อยู ตอมา ชาว จวง รูสึกวา ไม เหมาะสม จึง ยกเลิก ธรรมเนียม นี้ ไป โดย ให ฝาย หญิง ยาย เขา 

บาน ฝาย ชาย หลังจาก แตงงาน ผู ฝาฝน มี โทษ ถึง ประหาร ชีวิต เลย ทีเดียว 
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 บานเรือน ที่ อยูอาศัย ของ ชาว จวง คลายคลึง กับ ชาว ฮั่น สรางบาน ใน รั้ว รอบ สราง เปน บาน สอง ชั้น 

ชั้นบน เปนที่ อยูอาศัย ชั้นลาง เปน คอก เลี้ยง สัตว และ เก็บ ขาวของ แต ใน ระยะหลัง การ สรางบาน เริ่ม เปลี่ยนแปลง 

โดย แยก คอก สัตว ออก จากที่ พักอาศัย 

 การ แตงกาย ของ ชาว จวง แตกตางกนั ไป ตาม แตละ พืน้ที ่ชาว จวง ฝง ภาค ตะวนัตก เฉยีง เหนอื ของ มณฑล 

กวาง ซ ีหญงิ สงูอาย ุสวมเสือ้ ไมม ีปก ผาอก เฉยีง ไป ทาง ซาย ปกลวดลาย ตาม ชาย ขอบ ของ แขน เสือ้ ชาย เสือ้ คอเสือ้

สวม กางเกง ขา กวาง มี ผาคาดเอว ที่ ปกลวดลาย สวยงาม และ นิยม ใส เครื่อง ประดับ ที่ ทําจาก เงิน สวน ชาว จวง ฝง 

ตะวันตก เฉียง ใต ของ กวาง ซี แถบ เมือง หลง โจว  (龙州Lónɡzhōu)  ผิง เสียง  (凭祥Pínɡxiánɡ)  หญิง สวม

เสื้อ สีดํา ไมมี ปก ผาอก เฉียง ลง ทาง ซาย คลุม ดวย ผา ผืน สี่เหลี่ยม สีดํา สวม กางเกง ขา ยาว และ กวาง สีดํา  สวน ชาย 

สวมเสื้อ คอจีน เหมือน อยาง ชาว ฮั่น ผา ที่ ใช ตัดเย็บทอ ดวย ฝมือ ชาว จวง เอง แต ปจจุบัน มี ผาทอ ดวย เครื่องจักร แลว 

แตเดมิ ชาว จวง นยิม หกั ฟน สอง สาม ซี ่แลว เสรมิ ดวย ฟน ทอง นอกจากนี ้ยงั นยิม สกั ลวดลาย ตาม รางกาย แต ปจจบุนั 

ไมสู นิยม นัก

 ดาน อาหารการกิน ชาว จวง ชอบ กินอาหาร จําพวก ของ หมักดอง ปลาดิบ เปน อาหาร เมนู โปรด ของ 

ชาว จวง อาหาร หลัก คือ ขาวเจา และ ขาวโพด ใน เทศกาล สําคัญ ใช แปง ที่ โม จาก ขาวเจา ทําอาหาร หลายประเภท 

หญิง ชาว จวง นิยม เคี้ยว หมาก ให ฟน ดํา เพราะ เชื่อ วา เปนความ งาม และ แข็งแรง ใน งาน แตงงาน สินสอด ที่

 ขาด มิได เลย คือ “หมาก” 

 ดาน ความ เชื่อ ชาว จวง นับถือ บรรพบุรุษ และ บูชา สรรพ เทพ ตาม ธรรมชาติ เพราะ เชื่อ วา ทุก สรรพสิ่ง 

มี เทพ ประจํา อยู เชน เทพ นํ้า เทพ ตนไม เทพ ธรณี เทพ ภูพาน เทพ เตา เทพ อาทิตย เปนตน หลังจาก สมัย ถัง 

เปนตนมา ศาสนาพุทธ และ เตา เริ่ม เผยแผ เขาสู ชุมชน ชาว จวง ใน ยุค ปจจุบัน หมอสอนศาสนา คริสต เริ่ม เขาสู ชุมชน 

ชาว จวง และ ได สราง โบสถ คริสต ขึ้น แต ก็ ไม ไดรับ ความ นิยม จาก ชาว จวง มาก นัก ชาว จวง ยังคง นับถือ ศาสนาพุทธ 

ควบคู ไป กับ การ บูชา บรรพบุรุษ และ เทพ ตางๆ ตามที่ เคย นับถือ มา แตเดิม 
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แหลงขอมูล สารสนเทศ 

ชู เกียรติ   มุง มิตร. (2546)  ชน กลุม นอย ใน จีน และ ถิ่น พํานัก.

  http://www.rta.mi.th/chukiat/story/people_chiness.html 

เว็บไซต ชน กลุม นอย ของ จีน中国少数民族网站. 

  http://www.china.com.cn/ch-shaoshu/index.htm

เว็บไซต ซิน หัว 新华网.

  http://news.xinhuanet.com/ziliao/2003-01/21/content_700050.htm 

เว็บไซต ประชาชน 人民网.

  http://politics.people.com.cn/GB/8198/58705/59797/index.html 

เว็บไซต รัฐบาล กลาง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน 中华人民共和国中央人民政府. 
  http://www.gov.cn/test/2006-04/17/content_255861.htm 

Zhang Tianlu.中国少数民族人口问题研究  (Research on the topic of Chinese minority 

  ethnic group populations) . National Population and Family Planning Commission 

  of China. Archived from the original on 2006-11-17. 

  http://web.archive.org/web/20061117001943/http://www.chinapop.gov.cn/rklt/rkyjhsyyj/t20040326_1504.htm. 

  Retrieved 2007-01-16. See section “民族人口生活质量问题研究”. 
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รายการ คัดลอก รูปภาพ

หมาย

เลข

รูป

คัดลอกมาจาก

ภาพปก http://pic13.nipic.com/20110327/7022853_164134382111_2.jpg
1 http://www.wenbao.net/html/whyichan/nation/images/china2.jpg
2 http://www1.esgweb.net/Article/UploadFiles09/200603/20060308112514466.jpg
3 http://yn21st.com/uploadfile/2011/0804/20110804022949352.jpg
4 http://www.fengsuwang.com/pic/000706.jpg 
5 http://news.cctv.com/20090904/images/1252072223772_nt090805021.jpg 
6 http://yn21st.com/show.php?contentid=293 
7 http://ndcnc.ynlib.cn/whly/UploadFiles_8486/200712/20071218194754981.jpg
8 http://www.showchina.org/zgwhxl/zgssmzfs/200701/W020070126392821758872.JPG
9 http://dance.jnu.edu.cn/DRESS-1/image/buyizu-1.jpg
10 http://www.citsweb.cn/UpFiles/20084610553854884.jpg
11 http://www.ccots.com.cn/userfiles/image/2008/11/20081103175141.jpg 
12 http://www.56china.com/uploadfile/2009/1018/20091018080022699.jpg 
13 http://www.gmw.cn/images/2008-08/12/xin_180805120124109383612.jpg 
14 http://www.lcsyxx.net/xuesheng/UploadFiles_1614/200811/20081124092430753.jpg
15 http://www.cntcw.cn/UpFile/Fck/17 (10) .jpg
16 http://pic2.nipic.com/20090416/2409826_213325006_2.jpg 
17 http://www.yn.xinhuanet.com/travel/2006-11/30/xin_2008031809437342944817.JPG
18 http://www.xsbn-yw.com/pic/ 0040107200056-0.gif
19 http://image2.sina.com.cn/bj/t/2006-11-27/U1421P52T4D112617F139DT20061127113658.jpg
20 http://dance.jnu.edu.cn/DRESS-1/DRESS-24/deang.jpg
21 http://culture.yunnan.cn/images/attachement/jpg/site2/20081022/001cc43562f80a69292a43.jpg 
22 http://a2.att.hudong.com/85/61/01300000335934124019619900966.jpg 
23 http://image.51nacs.com/adminfiles/hanzhen/yuanxiao/090917/dong/1.jpg
24 http://bsmz.baoshan.sh.cn/mzjs/d/716.jpg 
25 http://www.showchina.org/zgjbqkxl/zgmz/200709/W020071025542766714175.jpg
26  http://www.gov.cn/2008lh/00123f3c38b809476c8f08.jpg 
27 http://images.china.cn/attachement/jpg/site1000/20080916/001ec9591e620a3990640a.jpg
28 http://www.yn.xinhuanet.com/pic/2009-07/16/xin_59307061613155461899044.jpg
29 http://www.nmg.xinhuanet.com/zt/2008-03/04/xin_393030504083942114131.jpg
30 http://www.21voc.com/upload_files/sortlogo/2559_20100121110159_NSvgr.jpg
31 http://travel.shangdu.com/neimenggu/20081211-20860.shtml
32 http://i2.sinaimg.cn/2008/p/2007-12-06/U2096P461T5D36056F154DT20071206140314.jpg
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33 http://cpc.people.com.cn/mediafile/200910/26/F200910261122471112719546.jpg
34 http://www.56china.com/uploadfile/2009/1015/20091015113118479.bmp 
35 http://www.cnjccn.net/images/Upload/image/mzfs/Two/020.jpg

36

http://traityn.cyzn.cn/cyzn-front/traitYN/xiangxi.asp?news_id=2054 http://www.56china.com/

uploadfile/2009/1015/20091015053555722.jpg http://www.tsrb.com.cn/whzx/attachement/jpg/site2/201004

16/001d7dbfc7e30d32040511.jpg http://www.locpg.gov.cn/rszg/56/200702/W020070207543082464851.jpg 

37  http://www.locpg.gov.cn/rszg/56/200702/W020070207543082464851.jpg
38 http://www.gzbs.cn/uploadfile/2009/0831/20090831083313360.jpg
39 http://www.showchina.org/zgwhxl/zgssmzfs/200701/W020070125590628545969.JPG
40 http://info.yn.xinhuanet.com/menglian/uppic/369101200617438_1.gif
41 http://img170.ph.126.net/cG47LWLagROWiMTNp4k0kw==/1603562942321682858.jpg

42
http://a3.att.hudong.com/73/04/01300000368909127718047175726_s.jpghttp://www.21voc.com/upload_

files/sortlogo/2559_20100121120119_72bVs.jpg
43 http://www.fjxmly.com/webedit/UploadFile/200832815023546.jpg

44
http://www.seac.gov.cn/gjmw/ssmzx/images/IMAG2624e0508784.jpg http://a0.att.hudong.com/36/30/01300

000196604122266305015207.jpg 

45 http://www.lvmama.com/info/uploadfile/2011/0629/20110629030014405.jpg
46 http://www.cnr.cn/2008tf/dmqhxgx/qhh/200803/W020080323466236072255.jpg 
47 http://www.56china.com/uploadfile/2009/1018/20091018020721585.jpg
48 http://dance.jnu.edu.cn/DRESS-1/image/jinuozu-2.jpg 
49 http://yichan.folkw.com/Fuke_Files/BeyondPic/2007-9/20/jinuo.jpg
50 http://www.hmschool.edu.sh.cn/minzu/HM-MINZU/MINZU/mzfushi.files/fenlei/jinz.files/jingzu-1.jpg 
51 http://219.141.235.245/fileserver//images/EB4000/guangxi-5-15.jpg
52 http://mz.china.com.cn/attachments/2010/01/2_201001121703031483j.jpg
53 http://www1.esgweb.net/Article/UploadFiles09/200602/20060228160323592.jpg 
54 http://www.chinaxinjiang.cn/xjgk/mzzj/W020070620323834666836.jpg 
55 http://www.ludongpo.com/UpLoadFiles/Photo/2010-3//柯尔克孜族.bmp 
56 http://www.e56.com.cn/system_file/minority/lahuzu/fengsu.files/lahu1.jpg
57 http://www.sxzx.net/UploadFile/News/200712/20071202203244148.jpg
58 http://www.guxiang86.com/cdwh/UploadFiles_5277/200903/2009031122373918.jpg 
59 http://www.hainan.gov.cn/upload/2008/06/1603/1214806005.jpg
60 http://a2.att.hudong.com/38/33/01300000236758122266332914913_s.jpg 
61 http://qcyn.sinaimg.cn/2010/1203/U5122P1032DT20101203162745.jpg
62 http://index-china.com/main/nodes/people/images/a54.gif 
63 http://www.seac.gov.cn/images/181/lbz_09.jpg 
64 http://www.ac168.cn/user/ldmzx/media/image/mzfs.jpg 
65 http://www.china001.com/ifile.php?xname=PPDDMV0&fname=1258962789.jpg 
66 http://dance.jnu.edu.cn/DRESS-1/DRESS-56/maonan.jpg
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67 http://a2.att.hudong.com/77/02/01000000000000119090239619877.jpg
68 http://zgmz.ccots.com.cn/userfiles/image/2008/11/20081127165015.jpg
69 http://i0.sinaimg.cn/2008/hd/other/2008-07-10/U2096P461T5D106544F154DT20080710154839.jpg
70 http://img.yiyuanyi.org/article_pic/2009-04-08/1239177738.jpg
71 http://www.hulunbeiertour.com/sszy/UploadFiles_2530/200801/2008118132640336.gif
72 http://www.yeelang.com/xiyou/img/deh/renwu/09.jpg 
73 http://www.youth-online.com/me/attachment/2006/08/2006817_613461846b03868c0da02a836e2bf203.jpg

74 http://bbs.tiexue.net/post_4468304_1.html 
75 http://www.gx.xinhuanet.com/newscenter/2009-11/29/xin_3531106291112265146348.jpg 
76 http://yn21st.com/uploadfile/2011/0228/20110228102011487.jpg
77 http://www.21voc.com/upload_files/article/7/_pzdph__20091019102850844.jpg
78 http://img610.ph.126.net/tdsY6vnCA2d3LcK0jlQLcQ==/1950621588606479853.gif
79 http://www.artwork-cn.com/UpFiles/Article/yywwyy123/200904/200904271118332178.jpg
80 http://idhan.com/images/56/nu.jpg
81 http://www.puer8.com/eWebEditor/uploadfile/2007122134112410.JPG
82 http://www.artwork-cn.com/UpFiles/Article/2007071813265229801.jpg 
83 http://i1.sinaimg.cn/dy/c/2008-03-27/U2342P1T1D15237684F21DT20080327114605.jpg
84 http://i1.sinaimg.cn/2008/hd/other/p/2007-09-6/U2150P461T5D26959F154DT20070906135247.jpg
85 http://big5.china.com.cn/gate/big5/images.china.cn/attachement/jpg/site1000/20080529/000d61e3fb1e09a8660403.jpg

86 http://www.artwork-cn.com/UploadFiles/2010-02/yywwyy123/2010223098742366.jpg
87 http://www.chinalxnet.com/images/attachement/jpg/site1/20090308/00219732c9820b1db98c15.jpg
88 http://a1.att.hudong.com/66/93/01300000209541123432938527543.jpg 
89 http://58.30.249.178/UploadFiles/minzu/2010/12/201012091213579677.jpg
90 http://www.cangdian.com/HTML%5C07%5C04/images/070416134742_0.jpg
91 http://www.culturalink.gov.cn/data/attachement/jpg/site1/20060206/xin_5202030615315771426314.jpg
92 http://www.chinareports.org.cn/guizhou/Upimages/201104/4RDFJJ_164715016252.jpg
93 http://a1.att.hudong.com/81/07/14300000932803128269079410248.jpg 
94 http://dance.jnu.edu.cn/DRESS-1/image/tajikezu-1.jpg
95 http://www.tnngo.com/Pics/clothes/TataerZu3.jpg
96 http://i2.sinaimg.cn/2008/other/p/2007-11-22/U1752P461T5D33956F154DT20071122145152.jpg
97 http://www.artwork-cn.com/UploadFiles/2010-01/yywwyy123/20101290025037901.jpg 
98 http://www.showchina.org/zgwhxl/zgssmzfs/200701/W020070124548310268520.JPG
99 http://www.mzb.com.cn/res/Home/1008/wmj_024.jpg 
100 http://www.flickr.com/photos/lisheng/3620001352/ 
101 http://i3.sinaimg.cn/ent/v/2009-01-19/U2184P28T3D2349892F329DT20090119173015.JPG
102 http://farm4.static.flickr.com/3311/3653343533_16b69c1420.jpg
103 http://www.xj.cninfo.net/culture/customs/minzu/images/weiwuer1.jpg
104 http://www.xjlxw.cn/pages/manage/htmledit/UploadFile/2008314162636370.jpg
105 http://a2.att.hudong.com/87/38/01300000353865123650387463947.gif
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106 http://www.otkur.tk/wp-content/uploads/2011/04/http_imgload.cgi_.jpg
107 http://www.showchina.org/zgwhxl/zgssmzfs/200701/W020070124387870893874.jpg 
108 http://www.xj.cninfo.net/culture/customs/minzu/images/wuzibieke02.jpg
109 http://www.xjihprc.org/upload/08072919047256.jpg
110 http://yichan.folkw.com/Fuke_Files/BeyondPic/2007-6/18/041023232211292.jpg
111 http://www.nx.xinhuanet.com/myh7/2003-09/12/xin_d021e39495434256bbe6f4ff4d9e7710_40.jpg
112 http://2008.sina.com.cn/hd/other/2008-03-27/152560811.shtml
113 http://farm6.static.flickr.com/5122/5322711818_cb9b081d3a.jpg
114 http://m1.aboluowang.com/life/data/uploadfile/200809/20080924235053317.jpg 
115 http://a2.att.hudong.com/42/74/01300000093815121419747715102.jpg
116 http://photo.chinaxinge.com/show.asp?id=31344
117 http://photo.chinaxinge.com/show.asp?id=31344
118 http://www.e56.com.cn/system_file/minority/yizu/yishu.files/yishu-6.jpg 
119 http://yyf.wenming.cn/tszg/attachement/jpg/site2/20081128/001d7d753a6a0a99a7414d.jpg 
120 http://img.ph.126.net/VPh41Ds-HkBN8Clkdoj1JQ==/3737424740764415534.jpg
121 http://www.qh.xinhuanet.com/misc/2007-08/23/xin_210804231739500158849.jpg
122 http://homepage.mac.com/rj_/pictures/tibet_cons.gif
123 http://blogfile.ifeng.com
124 http://www.tibet328.cn/tpbd/00/201001/W020100108365199169088.jpg 
125 http://www.gxdqw.com/UploadFiles/GXTZ/2010/2/201002070007316835.jpg
126 http://www.ziyezi.com/images/upload/Image/2%28368%29.jpg
127 http://images.china.cn/attachement/jpg/site1000/20081209/000bcdb95f170aa81b8c26.jpg
128 http://pic14.nipic.com/20110522/2967589_131150722108_2.jpg
129 http://www.bn888.com/UpFile/2011527163639.jpg
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เกี่ยวกับ ผูเขียน

ผูชวย ศาสตราจารย ดร. เมชฌ สอด สอ งกฤษ

1. ตําแหนง 

2541 อาจารยรับเชิญ สอนภาษาไทยที่ Yunnan Nationalities University, Kunming ,China 

2549 – 2552
ดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2549 – 2554
ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2555
ผูชวยศาสตราจารยประจําหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

2. หนวยงาน และ สถานที่ อยูที่ ติดตอ ได สะดวก 

   สาขา ภาษา และ วรรณคดี ตะวันออก คณะ ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี อ.วารินชําราบ 

จ.อุบลราชธานี 34190

หมายเลข โทรศัพท 045-353750 โทรศัพท เคลื่อนที่ 0851040408 โทรสาร 045-288870 

 ไปรษณีย อิเล็กทรอนิกส  (e-mail)  metchaweiqing@hotmail.com

 3. ประวัติการ ศึกษา
2538 ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ดนตรีไทย)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2541 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ภาษาศาสตร)  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 (ทุนสงเสริมผูมีความรูความสามารถพิเศษเพื่อเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)  

2542 Certificate in Chinese Language, International Collage, Nanjing Normal University, 

China.  (ทุนรัฐบาลจีนและสํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ สํานักนายกรัฐมนตรี) 

2548 PhD Chinese Linguistics and Philology, Nanjing Normal University, China

 (ทุนรัฐบาลจีนและสํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ สํานักนายกรัฐมนตรี) 

2549 Certificate of Training program for teachers of Chinese as a foreign language. 

Xiamen University, China. (ทุนรัฐบาลจีน) 
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2550 Certificate of Training program for teachers of Chinese as a foreign language. 

Beijing language University, China.  (ทุนรัฐบาลจีน) 

2552 Certificate of Training program for teachers of Chinese as a foreign language. 

Beijing International Education Exchange, China.  (ทุนรัฐบาลจีน)  

2554 Certificate of Training program for teachers of Chinese as a foreign language. 

Beijing University, China.  (ทุนรัฐบาลจีน)  

4. ผล งาน วิชาการ 

   มี ผล งาน วิชาการ ใน รูปแบบ ของ งานวิจัย สารานุกรม หนังสือ และ บทความ ใน สาขา ที่ สนใจ เชน ภาษาศาสตร มี ผล งาน 

ทาง ภาษาศาสตร เชิง ประวัติศาสตร ภาษาศาสตร เชิง สังคม การ สอน ภาษา ที่ เกี่ยวของ กับ ภาษาจีน ภาษา ตระกูลไท และ ภาษา 

ตระกูล มอญ เขมร มี ผล งาน หนังสือ เรียน ภาษาไทย สําหรับ ชาวจีน และ หนังสือ เรียน ภาษาจีน สําหรับ ชาวไทย ผล งาน ดาน ดนตรี มี 

หนังสือ และ บทความ ดาน ดนตรี ไทย ดนตรี จีน เพลง ไทย และ เพลง จีน เปนตน 
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 สืบ เนื่องจาก ปก หนา

 ขอความภาษาจีนที่ปรากฏบนปกหนา เปนลายมือของทานประธานาธิบดี เหมาเจอตง มีที่มาจาก

ใน ยุค แรกเริ่ม ของ การ กอตั้ง สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ทาน ประธานาธิบดี เหมา เจอตง และ พรรค คอมมิวนิสต จีน

 ได ให ความ สําคัญกับ การ ดําเนิน นโยบาย “เทาเทียม สามัคคี ชวยกัน กาวหนา” เปน อยาง มาก นับตั้งแต วันที่ 14 

กรกฎาคม ป 1950 รัฐบาล ได สง คณะทํางาน เดินทาง เขาสู ชุมชน กลุม นอย ทั่วประเทศ เพื่อ เผยแพร แนวนโยบาย 

ของ พรรค เพื่อ รณรงค ความ สามัคคี และ สราง ความ เปนอัน หนึ่ง อัน เดียวกัน ของ ชน ใน ชาติ ในการนี้ ทาน 

ประธานาธบิด ีเหมา เจอตง ได เขยีน คาํขวญั ดวย ลายมอื ของ ทาน เอง เพือ่ให เปน สือ่ แทน นาํ ความ ปรารถนาด ีของ ทาน 

ไป สู ชน กลุม นอย ทุก หมู เหลา คําขวัญ นั้น คือ “中华人民共和国各民族团结起来 Zhōnɡhuá Rénmín 

Gònɡhéɡuó ɡè Mínzú tuánjié qǐlái” หมายความวา “ประชาชาติ สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ทุก หมู เหลา 

พรอมพรัก สมัครสมาน สามัคคี” 
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