กัญชงกับความเชื่อของชาวม้ง หมู่บ้านแม่สาใหม่ ตาบลโป่งแยง
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่*

Hemp and Hmong Beliefs in Mae Sa Mai Village,
Pong Yaeng Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province
1ธาราทิพย์

สมจันทร์ตา, 2พิมวิภา มลอา และ
3ตุลาภรณ์ แสนปรน
1Tharathip Somjanta, 2Pimwipa Molar and
3Tulaphorn Saenpron

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
Lampang Rajabhat University
1
Corresponding Author E-mail: tsomjanta@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาพื ช กั ญ ชงที่ มี ต่ อ ความเชื่ อ
ของชาวม้ ง ในหมู่ บ้ า นแม่ ส าใหม่ ต าบลโป่ ง แยง อ าเภอแม่ ริ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยผู้ วิ จั ย ได้
ทาการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นาชุมชน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า 1) พื ช กั ญ ชงมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความเชื่ อ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเพณี
ของชาวม้งมาอย่างช้านาน เมื่อมีกิจกรรมที่สาคัญจะต้องมีการนาเอาพืชกัญชงมาเป็นส่วนหนึ่งในงาน
พิธี 2) พืชกัญชงเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ได้รับการสื บทอด
มาจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย (1) ความเชื่อด้านการรักษาพยาบาล (2) ความเชื่อเรื่องการปัดเป่า
สิ่งชั่วร้าย และ (3) ความเชื่อในผีบรรพบุรุษ ซึ่งชาวม้งมีความเชื่อว่าพืชกัญชงที่นามาใช้ในพิธีกรรมและ
ประเพณีจะทาให้ตนเองปลอดภัยและอยู่อย่างปกติสุข
คาสาคัญ: กัญชง; ความเชื่อ; ชาวม้ง
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Abstract
This research is a qualitative research having objective to study beliefs of
Hmong on hemp in Mae Sa Mao village, Pong Yaeng Sub-district, Mae Rim District,
Chiang Mai province. The data were derived from documents and interviews of
intellectuals and community leaders.
The research found that 1) the hemp has been influence over the beliefs and
traditions of Hmong for a long time. It was a part of their traditional ceremonies.
2) The hemp became a symbol of their beliefs which was inherited by Hmong
until now. The beliefs were composed of (1) illness, (2) evil exorcise, and (3) ancestral
spirit. Hmong has been believed that the hemp used in the worship and tradition will
make them safe and happy in living.
Keywords: Hemp; Hmong; Belief
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บทนา
ชาวเขาเผ่าม้งเป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับประเพณี และความเชื่อที่มีแบบแผน
เฉพาะตน ทั้งด้านเกิด แก่ เจ็บ ตาย ที่ล้วนมาจากบรรพบุรุษบรรพชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา และอาชีพ
ของชาวม้างส่วนใหญ่ทาอาชีพเกษตรกรรม บางครั้งเกิดการเจ็บไข้ได้ป่ว ยต้องพึ่งพืชสมุนไพรที่หาได้
และใช้เป็นประจาเพื่อให้เกิดความบรรเทา และพืชที่นามาใช้ในวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้งคือกัญ ชง
จึงทาให้พืชชนิดนี้มีอิทธิพลต่อความเชื่อของชาวเขาเผ่าม้ง หมู่บ้านแม่สาใหม่ ตาบลโป่งแยง อาเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
กัญชง หรือพืชที่หลายคนรู้จัก กันในฐานยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เนื่องจาก กัญชง มีต้น
กาเนิ ด มาจากพื ช ชนิ ด เดี ย วกั น กั บ กัญ ชา แต่ กัญ ชงนั้ น จะมี ฤทธิ์ท างสารเสพติ ด ที่ ต่ ากว่ า มากและ
มีคุณภาพมากกว่าที่จะผลิตสารเสพติด กัญชงเป็นพืชเส้นใยสูง มีความยืดหยุ่น แข็งแรง และทนทานสูง
เป็นพืชที่มีวิถีชีวิต และความผูกพันต่อชาวเขา ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของชนเผ่า จึงมีการเพาะปลูก
บนพื้นที่สูงของประเทศโดยเฉพาะชนเขาเผ่าม้งมายาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในอดีต พืชกัญ
ชงนั้ น จะถื อว่ าไม่ ผิ ด กฎหมาย แต่ ส มั ย นี้ รัฐ ได้ อ อกนโยบายว่ า กัญ ชงนั้ น ถื อ เป็ น พื ช ที่ ผิ ด กฎหมาย
เวลาปลูกจึงต้องมีสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ขึ้นมาควบคุม
เดิมทีเวลาจะปลูกพืชกัญชงก็สามารถที่จะเก็บเมล็ดแก่แล้วนาไปปลูกต่อได้ในปีต่อไป แต่เมื่อ 10 ปี
ต่ อมา ป.ป.ส. เข้า มาควบคุม ไม่ ให้ มี ก ารเก็บ เมล็ ด ของพื ช กัญ ชงปลู ก เอง จึ งต้ อ งมี ก ารไปขอเมล็ ด
จาก ป.ป.ส. เพื่ อน ามาปลู ก ซึ่ งต้องใช้ เวลากว่าครึ่งปี โดยผ่านองค์การบริหารส่ วนต าบล (อบต.)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และจังหวัด ซึ่งขนาดพื้นที่ที่จะปลูก พืชกัญชงนั้นได้จะมี ป.ป.ส.
เข้ามาจากัดพื้นที่ไว้ให้สาหรับปลูก ซึ่งชาวบ้านจะสามารถปลูก ปริมาณเท่าไรก็ได้ แต่ต้องมีพื้นที่ที่จากัด
ซึ่งพื้นที่ที่ยกเว้นจะมีเขต อาเภอแม่ริม อาเภอแม่สอด อาเภอพบพระ เมื่อรัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญ
ของพื ชกัญ ชงที่ มีต่ อชาวเขาแล้ว จึงได้ มี การสนั บ สนุ น ให้ มี การส่ งเสริม กัญ ชงนั้ น เป็ น พื ช เศรษฐกิจ
ภายใต้การกาหนดระบบการควบคุมที่เหมาะสม เนื่องจากกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต
ผลิต จาหน่าย หรือมีไว้ครอบครองมีจากัด1
ชาวเขาเผ่าม้งในหมู่บ้านแม่สาใหม่ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการ
ตั้งถิ่นฐานอยู่ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2484 และต่อมาจึงมีผู้คนอพยพเข้ามาทีละครอบครัว สองครอบครัว
ซึ่งช่วงระหว่างนั้น ทางราชการได้มีคาสั่งให้ย้ายไปอยู่ดอยปุยให้หมด เพราะที่ดอยปุยมีโรงเรียนและ
ถนน ให้ย้ายไปเพื่อบุตรหลานจะได้เรียนหนังสือ แต่ระหว่างที่หมู่ บ้านแม่สาเก่ากาลังถูกอพยพ ก็ได้มี
กลุ่มแซ่โซ้งอพยพมาจากดอยสามหมื่นเข้ามาสมทบกับกลุ่มที่ไม่ได้ย้าย จึงได้มีการรวมกลุ่มและได้มีการ
1

สัมภาษณ์ บรรพต รัตนดิลกกุล, 2 ธันวาคม 2561.
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ตั้งหมู่บ้านแม่สาใหม่ขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากการศึกษาชาวเขาเผ่าม้งในหมู่บ้านแม่สาใหม่นั้น ยังคง
มีประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของตนเองที่ยังคงมีชีวิตผูกพันกับ พืชกัญชง และใยกัญชงตั้งแต่เกิด
อยู่มาก ซึ่งจะแทรกซึมอยู่ในประเพณีต่างๆ เช่น การเกิด ก็ได้มีนาใยกัญชงมาทอแล้วสวมใส่ให้เด็กแรก
เกิด ได้มีการนาเส้นใยกัญชงมาผูกข้อมือเรียกขวัญเด็ก การแต่งงาน ก็ได้มีนาใยกัญชงมาทอแล้วสวมใส่
ในงานพิธี ได้มีการนาเส้นใยกัญชงนั้นมาผูกข้อไม้ข้อมือให้คู่บ่าวสาวเพื่อเป็นสิริมงคล และเมื่อ เสียชีวิต
ลงก็มกี ารนาเส้นใยกัญชงเข้ามามีส่วนร่วมในการทาพิธีกรรมเพื่อให้ผู้เสียชีวิตนั้นได้ไปอย่างสุคติ โดยจะ
สังเกตได้ว่ากัญชงนั้นจะอยู่ในทุกๆ ช่วงเวลาของการใช้ชีวิตโดยจะผ่านเป็นประเพณี พิธีกรรมและความ
เชื่อของชาวม้งบ้านแม่สาใหม่ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ดังนั้ น ผู้วิจั ยได้ม องเห็ น ความสาคัญ ของชาวเขาเผ่ าม้งที่ ได้น าพื ช กัญ ชงมาใช้ ในประเพณี
พิธีกรรมและความเชื่อของชาวเขาเผ่าม้ง ได้อย่างหลากหลาย และไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านยาเสพติดใน
ชุมชน ทาให้เกิดประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษากัญชงที่มีต่อประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อ ในหมู่บ้าน
แม่ ส าใหม่ ต าบลโป่ งแยง อ าเภอแม่ ริม จั งหวั ด เชี ย งใหม่ เพื่ อเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาในเชิ ง
คติชนวิทยา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาพื ช กั ญ ชงที่ มี ต่ อ ความเชื่ อ ของชาวม้ ง ในหมู่ บ้ า นแม่ ส าใหม่ ต าบลโป่ ง แยง
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึก ษาครั้งนี้ มี ขอบเขตดั ง นี้ 1) ด้ า นประชากร ได้ แก่ ปราชญ์ ช าวบ้ าน ผู้ น าชุ ม ชน
หมอยาพื้นบ้าน 2) ด้านพื้นที่ในการวิจัย ได้แก่ หมู่บ้านแม่สาใหม่ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่

วิธีการดาเนินการวิจัย

ขั้นการสารวจและรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ชาวม้งในหมู่บ้านแม่สาใหม่ ตาบลโป่งแยง
อาเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลเกี่ยวกับพืชกัญชง และเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์
โดยตรงจากผู้ที่ให้ข้อมูล คือ ปราชญ์ชาวบ้าน หมอยาพื้นบ้าน ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน การนาพืชกัญชงมา
ใช้เกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาวม้ง
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ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาเรียบเรียงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
ตรวจสอบข้อมูลกับบุคคลที่ให้ข้อมูล
ขั้นการนาเสนอ
ผู้วิจัยสรุปผลตามประเด็นที่ได้กาหนดไว้ และนาเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ขั้นการสรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยสรุปตามความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่างละเอียด คือ ศึกษาความสาคัญของพืช
กัญชงที่มีต่อความเชื่อของชาวม้ง

ผลการวิจัย
จากการศึกษาประเพณีกัญชงกับความเชื่อของชาวม้ง หมู่บ้านแม่สาใหม่ ตาบลโป่งแยง
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบประเพณี คือ การเกิด การแต่งงาน และงานศพ และพบความเชื่อที่
ปรากฏในประเพณีของชาวม้ง คือ ความเชื่อด้านการรักษาความเจ็บป่วย ความเชื่อเรื่องการปัดเป่า
สิ่งชั่วร้าย และความเชื่อในผีบรรพบุรุษ ดังนี้
ประเพณีของชาวม้ง หมู่บ้านแม่สาใหม่ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1) ประเพณีการเกิด กัญชงถือว่าเป็นพืชที่อยู่กับวัฒนธรรมของชาวม้งมาตั้งแต่เกิด ตั้งแต่เริ่ม
ออกจากครรภ์ลืมตาดูโลก ซึ่งในอดีตไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยเหมือนเช่นปัจจุบัน มีเพียงหมอ
ตาแยเท่านั้น เมื่อถึงกาหนดหญิงครรภ์แก่ หมอตาแยก็จะเป็นผู้ทาคลอดให้ โดยจะนาเส้นใยกัญชงที่
ปลอกเปลือกแล้วนาไปชุบน้า เพราะเมื่อเส้นใยกัญชงถูกน้าจะทาให้เส้นใยมีความเหนียวและทนทาน
มากขึ้น โดยจะนามาใช้ในการตัดสายสะดือของแม่และเด็ก เพื่อให้ขาดออกจากกัน จากนั้นเด็กที่เกิดมา
ต้องมีการเรียกขวัญ ของเด็กตามความเชื่ อของสังคมไทยเรา ชาวม้ งจะมี หมอผี ป ระจาหมู่บ้ านเพื่ อ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ชาวบ้านก็จะเรียกหมอผีนี้มาทาพิธีเรียกขวัญให้แก่เด็ก ซึ่งหมอผีจะทาการเรียก
ขวัญเด็กโดยการนาเส้นใยกัญชงมาผูกข้อมือหรือข้อเท้าให้เด็ก แล้วแต่ว่าหมอผีจะเป็นคนทาพิธีให้ โดย
เส้ น ใยกัญ ชงนั้ น จะใช้ แ ทนสายสิญ จน์ ของคนไทยเรา ชาวม้ งเชื่ อว่ าช่ว ยปั ดเป่ า สิ่งชั่ วร้ายให้ เด็กได้
อยู่ดีมีสุข
2) ประเพณี การแต่งงาน เมื่อเติบ โตขึ้นมาการมีคู่ครองก็เป็นสิ่ งสาคัญ ในการดาเนิน ชีวิต
หากมี การตกลงปลงใจระหว่างฝ่ายหญิ งกับฝ่ ายชายแล้ว จะต้องมีการสู่ขอให้ ถูกต้ องตามประเพณี
โดยคู่บ่าวสาวนั้นเมื่อถึงพิธีแต่งงาน สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเส้นใยกัญชง เพราะต้องใช้เส้นใยกัญชงมาผูกมือ
ให้ แ ก่คู่ บ่ าวสาว และใช้ ในการท ามงคลแฝดสวมบนศี รษะให้ แก่คู่บ่ า วสาว เพื่ อเป็ น การช่ ว ยเสริม
สิริมงคลสาหรับการแต่งงาน
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3) ประเพณีงานศพ เมื่อถึงบั้นปลายของชีวิตนั้น ความตายเป็นการสิ้นสุดการใช้ชีวิตทางโลก
และนาไปสู่ภพภูมิของอีกโลกหนึ่งคือโลกของวิญญาณ พิธีงานศพของชาวม้ง ชาวม้งถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ
ที่สุดของชีวิต ซึ่งเชื่อว่าการทาพิธีได้ครบถ้วนจะทาให้วิญญาณนั้นไปสู่ภพภูมิที่ดี พิธีงานศพจาเป็นต้อง
มีชุดและรองเท้าที่ทอจากผ้าใยกัญชง ซึ่งเชื่อว่าเมื่อคนตายสวมใส่ชุดและรองเท้า จากผ้าใยกัญชงนั้น
จะทาให้ขึ้นไปสู่สรวงสวรรค์ได้และจะทาให้พบเจอบรรพบุรุษของตนหากใครที่ไม่สวมใส่ชุดผ้าใยกัญชง
และรองเท้าจากกัญชง วิญญาณจะไม่สามารถไปหาบรรพบุรุษได้ ถ้าหากใส่เสื้อผ้าฝ้ายหรือผ้าพื้นเมือง
ของคนไทยที่ไม่ได้ทาจากใยกัญชง เมื่อไปถึงอีกภพภูมิหนึ่งเชื่อว่าจะถูกแย่งไปหมดเพราะถือว่าเป็นของ
คนอื่น ไม่ได้เป็นผ้าของชาวม้ง ซึ่งการทอชุดผ้าใยกัญชงนั้นจะทาการทอเองหรือซื้อก็ได้ ขอเพียงแค่เป็น
ผ้าที่ทาจากใยกัญชง ในส่วนของตัวโลงศพนั้นจะมีเชือกไว้มัดโลงศพโดยจะเป็นสัญลักษณ์กากบาท และ
มีนาผ้าทอใยกัญชงประมาณ 7 เมตร มัดจากโลงไปแขวนข้างบนไม้คานแล้วห้อยลงมามัดรอบโลงศพไว้
อีกที เพราะเชื่อว่าผ้ากัญชงจะทาให้ช่วยดึงผู้ตายให้ไปสู่สรวงสวรรค์ได้

1) รูปภาพประกอบประเพณีการแต่งงานของชาวม้ง

2) รูปภาพประกอบพิธงี านศพของชาวม้ง
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ความเชื่อที่ปรากฏในประเพณีของชาวม้ง หมู่บ้านแม่สาใหม่ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
1) ความเชื่อด้านการรักษาการเจ็บป่วย
ชาวม้งเชื่อว่าการเจ็บป่วยนั้นมีสาเหตุมาจากผี จึงต้องมีหมอผีที่บอกถึงอาการ และวิธีการ
รักษาไม่ว่าจะเป็นการเซ่นไหว้ผีหรือการรักษาด้วยวิธีการทางไสยศาสตร์ โดยหมอผีจะเป็นผู้ทาพิธีให้
ซึ่งในการประกอบพิธีส่วนมากจะมีกัญชงเข้ามามีส่วนด้วยเกือบทั้งหมด เช่น การรักษาคนเจ็บป่วยไม่
สบาย ก็จะมี การน าเส้น ใยกัญ ชงมามัด ที่ ข้อมือเพื่ อใช้ แทนสายสิญ จน์ และให้หมอผี ผู้ป ระกอบพิ ธี
เป่าร่ายมนต์คาถาต่างๆ ให้ ซึ่งคาถาที่ใช้จะเป็นคาถาที่เรียนมาและคนสามัญธรรมดาไม่อาจจะรู้ได้
2) ความเชื่อเรื่องการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
กัญชงถือเป็นเครื่องรางของขลังอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ โดยการนากัญชงมา
เป็ น เครื่องรางนั้ น จะท าได้ 2 แบบ คื อ 1.การน าผ้าใยกัญ ชงตัด เป็ น รูป สามเหลี่ย มแล้ วนาไปใส่ย า
สมุนไพรต่างๆ ไว้ข้างในแล้วตัดเย็บให้เป็นรูปสามเหลี่ยมไว้แขวนหน้าบ้าน บ้างก็เอาไว้เป็นยา บ้างก็
เอาไว้ไล่ผี ป้องกันสิ่งชั่วร้าย และ 2. การนาเอาเส้นใยกัญชงมามัดกับตอไม้ แล้วนาไปล้อมรอบบริเวณ
บ้าน โดยชาวม้งเชื่อกันว่า จะช่วยป้องกันผีและช่วยป้องกันโรคภัยต่างๆ ได้
3) ความเชื่อในผีบรรพบุรุษ
ในทุกปีต้องมีการเซ่นไหว้และทาบุญให้แก่บ้านเรือนของตนเอง โดยชาวม้งเชื่อว่าตามประตู
หน้าบ้าน และเสากลางบ้าน จะมีผีบ้านผีเรือนอาศัยอยู่ จึงต้องมีการฆ่าหมูมาเซ่นไหว้ โดยวิธีการจะ
นาเอาเส้นใยกัญชงคล้องคอหมูตัวที่จะนาไปฆ่าไว้ แล้วให้หมอผีผู้ประกอบพิธีร่ายคาถาก่อนจะนาไปฆ่า
โดยชาวม้งเชื่อว่าเมื่อทาเช่นนี้เราจะสามารถดึงหมูและฆ่าหมูตัวนี้มาเซ่น ไหว้ได้จริงๆ การทาพิธีบูชา
บรรพบุรุษก็เช่นเดียวกัน เป็นการเคารพบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้ว โดยจะนาเส้นใยกัญชงไปคล้อง
คอวัวตัวที่จะนาไปฆ่า แล้วให้หมอผีผู้ประกอบพิธีร่ายคาถาก่อนจะนาไปฆ่า โดยชาวม้งก็เชื่อเหมือนกัน
ว่าเมื่อทาเช่นนี้เราจะสามารถดึงวัวและฆ่าวัวตัวนี้มาทาพิธีให้แก่บรรพบุรุษได้ การทาเช่นนี้ถือว่าเป็นสิ่ง
ยึดเหนี่ย วจิ ตใจของชาวม้ งอย่างหนึ่ ง ที่ ชาวม้งเชื่อว่าผีบ รรพบุรุษ และผีบ้ านผี เรือนจะคอยปกป้ อง
คุ้มครองชาวม้ง และช่วยให้ชาวม้งใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เกี่ยวกับความสาคัญของพืชกัญชงที่มีต่อความเชื่อของชาวม้ง ในหมู่บ้านแม่สา
ใหม่ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ชาวเขาเผ่าม้งยังคงมีความผูกพัน
เกี่ยวกับพืชกัญชงอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการนามาใช้ในด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการมีความเชื่อเกี่ยวกับกัญ
ชงที่แฝงอยู่ในประเพณี พิธีกรรมของชาวม้ง โดยชาวม้งนั้นคงยังมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับกัญชงอยู่มาก
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ถึงแม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ชาวม้งก็ได้มีการนาสิ่งต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อไม่ให้ความเป็นม้งนั้นเลือน
หายไป ทาให้แสดงถึงอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจนของชนเขาเผ่าม้ง ซึ่งความเชื่อของชาวม้งนั้น สอดคล้อง
กับ งานวิจัยของ สั นธิ เวชช์ มงคลชั ย 2 ได้ ศึกษาวิท ยานิ พ นธ์เรื่องประเพณี ปี ใหม่ ของชาวเขาเผ่ าม้ ง
บ้านตูบคอ ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลการศึกษาพบว่า การดารงชีวิตประจาวัน
ของชาวเขาเผ่าม้งนั้นมีปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญคือที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหารและโภชนาการต่าง ๆ
แต่ระบบศาสนาได้แก่ความเชื่อเรื่องผีต่าง ๆทั้งผีบรรพบุรุษและผีซึ่งเกิดจากสภาพธรรมชาติ เจ้าป่าเจ้า
เขา ความเชื่ อ เรื่องผี ข องชาวเขาเผ่ า ม้ ง แทรกซึ ม อยู่ ในวิ ถีชี วิ ต นั บ แต่ เกิด จนตาย ระบบสั งคมและ
วัฒนธรรมจึงก่อให้เกิดประเพณีสาคัญ เช่น ประเพณีเกี่ยวกับการแต่งงาน ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด
การตาย ประเพณี เกี่ ย วกั บ สั ต ว์ และประเพณี ปี ใหม่ สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ วาทิ นี คุ้ ม แสง 3
ได้ศึกษาโครงการวิจัยเกี่ยวกับประเพณี ของชาวม้ง : กรณีศึกษาชุมชนในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
หนองหอย ต.แม่แรม อ.แม่ ริม จ.เชี ยงใหม่ ผลการวิจัย พบว่ าประเพณี ของชาวม้ ง แบ่ งออกเป็ น
2 ประเภท คือ 1) ประเพณีชุมชน ได้แก่ ประเพณีปีใหม่ม้ง เฉลิมฉลองศักราชใหม่และเลี้ยงขอบคุณผีที่
นั บ ถื อ ผี บ รรพบุ รุ ษ และผี ที่ คุ้ ม ครองให้ ผ ลผลิ ต เจริ ญ เติ บ โต อุ ด มสมบู รณ์ มี ก ารละเล่ น ต่ า ง ๆ
เช่น การโยนลูกช่วง การยิงหน้าไม้ การเล่นลูกข่าง แข่งขันล้อเลื่อนไม้ 2) ประเพณีชีวิต ได้แก่ ประเพณี
การเกิ ด เป็ น การเรีย กขวั ญ และการตั้ ง ชื่ อ เด็ ก เกิ ด ใหม่ และการประกอบพิ ธี แ ต่ ง งานผ่ า นพ่ อ สื่ อ
ประเพณีงานศพ เป็นงานประเพณีปิดและเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูของผู้เป็นลูกที่มีต่อผู้ตาย
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