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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระบบเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านทับเบิก ตาบลวังบาล
อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเน้นศึกษาโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ ระบบการผลิต ตลาดสินค้า แรงงาน และทุน และ
(2) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากระบบการผลิตเกษตรเชิ งพาณิชย์ต่อชุมชนม้งบ้านทับเบิก ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ในรูปแบบของงานวิจัยสนามทางมานุษยวิทยา เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกต และกล้องถ่ายภาพนิ่ง ประชากรที่ใช้
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 20 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า ระบบการผลิตของชาวม้งบ้านทับเบิก ตาบลวังบาล อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นระบบ
การผลิตเกษตรเชิงพาณิชย์ โดยเน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือการปลูกกะหล่าปลี ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของหมู่บ้าน โดยชาวม้ง
บ้านทับเบิกจะส่งพืชผักไปขายที่ตลาดค้าผักและผลผลิตทางการเกษตรตรงบริเวณสี่แยกพ่อขุนผาเมือง อาเภอหล่มสัก ห่าง
จากบ้านทับเบิกไปประมาณ 40 กิโลเมตร โดยตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางซื้ อ-ขายผักของภาคเหนือ ด้านแรงงาน ชาวเขาเผ่าม้ง
บ้านทับเบิกส่วนใหญ่จะใช้แรงงานภายในครอบครัวเป็นหลัก และมีการจ้างแรงงานภายนอกบ้าง โดยเฉพาะในช่วงตัดกะหล่าปลี
ออกขาย เพราะช่วงดังกล่าวพ่อค้าจะมารอรับซื้อ ชาวม้งต้องทางานแข่งกับเวลา ส่วนทุนในการทาไร่กะหล่าปลีของชาวเขาเผ่าม้ง
ถือว่าใช้ทุนอย่างเข้มข้น ตามแนวคิดระบบทุนนิยม ซึ่งชาวม้งไม่ได้ปลูกพืชเพื่อการยังชีพเหมือนแต่ก่อน แต่มุ่งเน้นเพื่อการค้า ซึ่ง
เห็นได้จากการเร่งเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น และเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตอย่างเข้มข้น และผลการวิจัยยังพบว่า ชาวเขา
เผ่าม้งบ้านทับเบิกได้รับ ผลกระทบจากระบบการผลิตเกษตรเชิงพาณิชย์ซึ่งเห็นได้จากมี การพึ่งพิงระบบตลาดภายนอกหมู่บ้านสูง
ชาวม้งบ้านทับเบิกมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต และเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมการแต่งกาย
คาสาคัญ: เกษตรเชิงพาณิชย์ ชาติพันธุ์ม้ง ม้งบ้านทับเบิก

Abstract
This research has two purposes: (1) to study the economic system of Hmong ethnic groups inhabiting in
Thap Boek village, Wang Ban Sub-District, Lom Kao District, Phetchabun Province, with focused study on such
economic structures as production, goods market, labor and capital; and (2) to study change impacts influenced by
outside economic systems. This research used a qualitative methods, in the form of anthropological field research.
The data were collected by interviewing, observing, and photo taking, using the in-depth interviews technic, the
researcher conducted in-depth interviews with twenty key informants, and data analyzed by content analysis.
It was found from the research findings that the production system of Hmong people in Ban Thap Boek,
Wang Ban, Lom Kao, Petchabun is a commercial agricultural production system focusing on monoculture by
growing cabbage, which is considered the main industrial crop of the village. The Hmong people send their
crops and vegetables for sales at the vegetable and agricultural product market located at Pho Khun Pha
Mueang Intersection in Lom Sak district about 40 kilometers away from Ban Thap Boek. This market is central to
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vegetables trading for the northern region. In terms of labor, most Hmong hill tribe members primarily use
household labor, and probably hire outside labor, especially during cutting cabbage for sales, as merchants will
be waiting to buy. Having to work against the clock, funding for Hmong cabbage plantation is intensively based
on capital under the capitalist economics, with which Hmong’s growing of crops is no longer for subsistence like
in the past, but focused on trade, as evidenced by the acceleration of higher yield of crop per unit area and the
introduction of intensive use of production technology. The research findings also reveal that the Hmong hill
tribe of Ban Thap Boek is influenced by commercial agricultural production system, which can be seen from the
high reliance on markets outside the village. Hmong members of Ban Thap Boek take over the economic status
better when compared to the past, and change the culture of dress.
Key words: Commercial Agriculture; Hmong Ethnic Groups; Ban Thap Boek Hmong

บทนา
เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น ว่ า “การเปลี่ ย นแปลง” เป็ น
กฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกจะต้องเผชิญ
อย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ได้ ไม่ ว่ า จะเป็ น สั งคมใดก็ ต าม ต้ อ งมี
วิวัฒนาการที่พัฒนาขึ้นไม่มากก็น้อย สังคมของชาวเขาก็เช่นกัน
ไม่ ส ามารถที่ จะเลี่ ยงกฎธรรมชาติ เหล่ านี้ ไปได้ กระแสการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จะส่งผลอย่างไรต่อความเป็นอยู่
ของพวกม้ งเหล่ านี้ จึ งเป็ นค าถามส าคั ญ ที่ ต้ องหาค าตอบใน
งานวิจัยครั้งนี้ “ม้ง” เป็นเผ่าหนึ่งของชนชาติจีนที่เก่าแเก่
มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แม้ว (Miao) แต่พวกนี้ เรียกตนเองว่า
“ม้ง” Delang (2008) กล่าวว่า “ม้ง” หมายถึง อิสระชน หรือ
“พวกอนารยชนแห่งขุนเขา” เพราะเคยอาศัยอยู่บริเวณเหนือ
สุดของโลก ก่อนที่จะอพยพเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ยและประเทศญวน
และมาอาศัยอยู่ทางเหนือของประเทศไทย ประกอบด้วย น่าน
เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แพร่ เพชรบูรณ์ และพิษณุ โลก โดย
Lemoine (2005) ประมาณการว่ า มี ป ระชากรชาวม้ งราว
118,000 ถึง 150,000 คน อาศัยอยู่ในประเทศไทย ในอดีตสังคม
ชาวเขาเผ่าม้งเป็นสังคมค่อนข้างปิด เพราะอาศัยบนภูเขาสูงที่
ห่างไกล และการคมนาคมเป็นไปอย่างลาบาก ปัจจัยการผลิต
จึงหาได้เท่าที่มีอยู่ในชุมชน ส่วนระบบการผลิตใช้รูปแบบตัด
ฟั นเผา (Slash and Burn) กล่ าวคื อ การใช้ พื้ นที่ ป่ าผื นใดผื น
หนึ่ งจนหมดความอุ ดมสมบู รณ์ แล้ วจึ งย้ ายพื้ น ที่ เพาะปลู ก
(Tinh, 2012) จนกระทั่งรัฐมีนโยบายอพยพชาวเขาเผ่าม้งออก
จากป่ าเพราะมี ปั ญหาการเป็ นแนวร่ วมกั บลั ทธิคอมมิ วนิ สต์
และป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย จึงอพยพชาวเขาเผ่าม้งมา
อยู่ ใกล้ กั บกับคนพื้ นราบเพื่ อให้ ง่ายต่อการควบคุ ม จนท าให้
ชาวเขาเผ่าม้งมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เกิดการเรียนรู้ เกิด
การติดต่อ ค้าขาย จนทาให้ชาวม้งต้อ งปรับ ตัวทางด้านการ
ผลิต เพื่ อ หารายได้ ม าใช้ จ่ า ยในครอบครั ว มี ก ารปลู ก พื ช
เศรษฐกิจ เช่น กะหล่าปลี ขิง ข้าวโพด และไม้ผลเพื่อค้าขาย

มากขึ้น เช่นเดียวกับชาวเขาเผ่าม้งบ้านทับเบิกได้ เปลี่ยนจาก
การทาเกษตรเพื่อการยังชีพไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยมุ่งการ
ปลูกกะหล่าปลีเป็นพื ชหลัก ชาวม้งบ้ านทับเบิกนิ ยมปลูกกั น
มาก จนกล่าวได้ว่า หมู่บ้านทับเบิก เป็น “ไร่กะหล่าปลีที่ใหญ่
ที่สุดในโลก” โดยต้องใช้ ปัจจัยการผลิต ตลาดสินค้า แรงงาน
และทุ น เพื่ อ ที่ จ ะเพิ่ ม ผลผลิ ต ต่ อ หน่ ว ยให้ สู งขึ้ น ซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงต่อวิถีการผลิตดังกล่าวย่อมส่งผลการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชาวม้งบ้านทับเบิก การ
วิจัยครั้งนี้ จะทาให้เข้าใจอิทธิพลของระบบการผลิตเกษตรเชิง
พาณิ ชย์ที่ส่งผลต่อชาวม้งบ้านทับเบิกเพื่อจะนาไปอธิบายกับ
ชุมชนอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระบบเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่
อาศั ย อยู่ ในหมู่ บ้ า นทั บ เบิ ก ต าบลวั งบาล อ าเภอหล่ ม เก่ า
จังหวัด เพชรบู รณ์ ซึ่งเน้ น ศึ ก ษาโครงสร้ างระบบเศรษฐกิ จ
ได้แก่ ระบบการผลิต ตลาดสินค้า แรงงาน และทุน
2. เพื่อ ศึก ษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
เกิดจากระบบการผลิตเกษตรเชิง พาณิชย์ ต่อชุมชนม้งบ้า น
ทับเบิก ตาบลวังบาล อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ได้เลือกสนามวิจัยเป็นชาวเขาเผ่าม้งที่
อาศัยอยู่หมู่บ้านทับเบิก ตาบลวังบาล อาเภอหล่มเก่า จังหวัด
เพชรบูรณ์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในรูปแบบงานวิจัย
สนามทางมานุ ษ ยวิ ท ยา (Anthropological Fieldwork) คื อ
การเข้ าไปอยู่ อาศั ยในชุ มชนเพื่ อเก็ บข้ อมู ลในช่ วงเวลาหนึ่ ง
เพื่อที่จะทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของชาวม้ง
และการสัง เกตพฤติก รรมให้ไ ด้ข ้อ เท็จ จริง มากที ่ส ุด
(สุภางค์ จันทวานิช, 2550)
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ผู้ ให้ ข้ อ มู ล มี ส องส่ ว น คื อ (1) กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล คน
ส าคั ญ จ านวน 8 คน ประกอบด้ วย เจ้ าหน้ าที่ ชาวม้ งที่ ดู แล
บ้านพักนักท่องเที่ยว พระสงฆ์เจ้าอาวาสวัดทับเบิก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 11 เจ้ าหน้ าที่ ขององค์ การบริห ารส่ ว นต าบล เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุ ข ผู้ ดู แ ลโบสถ์ ค ริ ส ต์ และชาวม้ งซึ่ งเป็ นเจ้ าของ
ร้ านค้ าในหมู่ บ้ านจ านวน 2 ราย และ (2) กลุ่ ม ที่ ใช้ ในการ
สัมภาษณ์ แบบเจาะลึก โดยเป็ นครอบครัวชาวม้ งที่ ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมจานวน 12 ครอบครัว ผู้ให้ข้อมูลทั้งสอง
ส่วนได้มาจาก Snowball Technique โดยรวบรวมข้อมูลกับ
ผู้ให้ข้อมูลคนแรกก่อน จากนั้นรวบรวมข้อมูลจากบุคคลอื่น
ๆ ตามที่ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล คนแรกแนะน า หรื อ ให้ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ
ครอบครัวที่ผลิตเกษตรเชิงพาณิชย์
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ และบั น ทึ ก
ภาคสนาม ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างการสัมภาษณ์ การ
สังเกต และข้อมูลอื่น ๆ ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณ ภาพใช้แ นวคิด ทฤษฎี
เป็น กรอบในการวิเ คราะห์ ดัง นั ้น ในการวิจัยครั้งนี้ จึ งใช้
วิ ธี ก ารตี ค วามสร้ า งข้ อ สรุ ป แบบอุ ป นั ย ซึ่ งข้ อ มู ล ที่ ได้ จ าก
ภาคสนาม จะนาไปจดบันทึก และจัดกลุ่มแยกประเภทดูความ
สอดคล้ อ งของเหตุ ผ ล โดยจ าแนกตามกรอบแนวคิ ด และ
ประเด็นที่สัมภาษณ์ จากนั้นจึงสร้างข้อสรุปตามกรอบแนวคิด
ทฤษฎีหรือเพื่อตอบคาถามของการวิจัย

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการศึกษาระบบเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์
ม้งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านทับเบิก ตาบลวังบาล อาเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า
1.1 ระบบการผลิ ต ชาวม้ งบ้ านทั บ เบิ ก ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือ
การปลูกกะหล่าปลี ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของหมู่บ้าน
โดยนายซุงโล๊ะ แซ่หลอ เป็นบุคคลแรกในการเป็นผู้ริเริ่มทาไร่
กะหล่าปลี เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2527 เหตุผลของการเลือก
ปลูกพื ชชนิดนี้ เนื่อ งจากกะหล่าปลีเป็น พืชที่ มีน้าหนั กมาก
เมื่อเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่น การปลูกกะหล่าปลี 1 ไร่จะ
ให้ ผ ลผลิ ต ประมาณ 10,000 กิ โลกรั ม มากว่ าการปลู ก พื ช
จาพวก ถั่ว ข้าวโพด ถ้าเที ยบพื้ นที่ ต่อไร่และในระยะเวลาที่
เท่ากัน นอกจากนี้ชาวม้งมีความคิดว่าราคาผลผลิตจาพวก
พื ช ผั ก ผั น ผวนไม่ ต่ า งกั น ประกอบกั บ สภาพภู มิ ป ระเทศ
หมู่บ้านทับเบิกเป็นภูเขา มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี จึงมี
แมลงมารบกวนน้อยกว่าการปลูกผักในพื้นที่ราบ จึงเลือกที่จะ
ปลูกกะหล่าปลีเป็นพืชหลัก การปลูกกะหล่าปลีของชาวม้ง
บ้านทับเบิก จะแบ่งฤดูการปลูกออกเป็นสองช่วง คือ ช่วงแรก
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ประมาณ เดือนมีนาคม ถึงมิถุนายน และช่วงที่สอง ในเดือน
สิงหาคม ถึงธันวาคม ของทุกปี เพราะช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่
ค่อยมีปัญหาการขาดแคลนน้ามากนัก จะมีฝนตกลงมาเป็น
ระยะ ส่ว นเวลาว่า งที่เหลือ ชาวม้งบางครอบครัวก็จะปลูก
พื ช อย่ า งอื่ น ที่ มี อ ายุ สั้ น เช่ น ถั่ ว ขิ ง ข้ า วโพด สลั บ กั น ไป
วิธีการปลูกพืชกะหล่าปลีนั้น จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมแปลง
เพาะปลู ก โดยชาวม้ ง จะใช้ จ อบขุ ด ดิ น ให้ เ ป็ น หลุ ม แนว
เดียวกัน ห่างหลุมละประมาณ 1 ศอก และหยอดปุ๋ยลงใน
หลุม ส่วนต้นกล้านั้น ชาวบ้านจะมีแปลงปลูกไว้ต่างหาก ซึ่ง
ต้องอยู่ใกล้แหล่งน้าในหมู่บ้าน เมื่อต้นกล้าโตขนาดเท่า 1 ฝ่า
มื อ ก็ จ ะน าต้ น กล้ า เหล่ า นั้ น มาปลู ก ในหลุ ม ที่ เ ตรี ย มไว้
จากนั้นก็ใส่ปุ๋ยสัก 1-2 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 2 เดือนครึ่งก็
สามารถตัด ขายได้ ชาวม้งส่ว นใหญ่จ ะมีไ ร่ป ลูก กะหล่าปลี
ที่ไกลออกไปจากหมู่ บ้าน อยู่ตามยอดภูต่าง ๆ และอยู่ ไกล
จากแหล่งน้า จึงต้องอาศัยน้าฝนจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว
หรือน้าค้างในเวลากลางคืน เพราะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น
ตลอดปี โดยตอนกลางคืนอุณ หภูมิจะลดต่าลงมากเฉลี่ย 10
องศาเซลเซียส
1.2 ตลาดสิน ค้า ตลาดซื้อ -ขาย ผัก กะหล่าปลี
ที่สาคัญคือตลาดค้าผักและผลผลิตทางการเกษตรตรงบริเวณ
สี่แยกพ่อขุนผาเมือง อาเภอหล่มสัก ห่างจากบ้านทับเบิกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร ตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางซื้อ-ขายผัก
ของภาคเหนื อ ที่ ส่ งมาจาก เชีย งใหม่ เชีย งราย แพร่ น่ า น
และตาก เพื่อนาส่งไปยังภาคอีสาน และกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ถ้าหากปริมาณผักที่ส่งมาจากจังหวัดเหล่านี้มีมาก จะทาให้
ราคาผักของชาวม้ งบ้านทับ เบิ กตกต่า โดยเฉพาะผักที่ออก
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคมของทุกปี ปริมาณ
ผัก จะมีม ากเป็น พิเ ศษ ทาให้ช่วงเวลาดังกล่า วชาวม้งบ้า น
ทับเบิกมักจะขาดทุนเป็นประจาเพราะราคาผลผลิตตกต่า
1.3 ด้า นแรงงาน ชาวเขาเผ่า ม้ง บ้า นทับ เบิก
ส่วนใหญ่ จะใช้แรงงานภายในครอบครัวเป็นหลัก จะมีการจ้าง
แรงงานภายนอกบ้ างเฉพาะในช่ วงตั ด กะหล่ าปลี อ อกขาย
เพราะช่วงเวลานี้พ่อค้าจะมารอรับซื้อ ชาวม้งจึงต้องทางานแข่ง
กั บ เวลา ด้ วยเหตุ นี้ ค รอบครั วม้ งจึ งนิ ยมมี ลู ก หลายคนเพื่ อ
นามาใช้เป็นแรงงานในไร่ และเพื่อขยายเผ่าพันธุ์ของม้ง ชาวม้ง
มักจะสอนลูก ๆ ให้เรียนรู้การทาไร่ตั้งแต่เด็ก ดังนั้น เด็ก ๆ จึง
ได้รับการปลูกฝังค่านิยมในการทาไร่และช่วยเหลือพ่อแม่ตั้งแต่
เด็ ก นอกจากนี้ยั งพบว่า ครอบครัวชาวม้ งรุ่นใหม่ เริ่มมี บุ ตร
น้อยลงเพราะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย จึงต้องคุมกาเนิด และพ่อ
แม่จะส่งเสริมให้ลูก ๆ เรียนหนังสือมากขึ้น ทาให้เด็กม้งรุ่นใหม่
ที่ได้เรียนหนังสือมักไปทางานกับห้างร้านในตัวจังหวัด หรือไป
ทางานอยู่กรุงเทพฯ โดยไม่กลับมาทางานในไร่
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1.4 ทุน การทาไร่ก ะหล่าปลีของชาวเขาเผ่าม้ง
จัดว่าใช้ทุนอย่างเข้มข้น ตามแนวคิดระบบทุนนิยม ซึ่งชาวม้ง
ไม่ได้ปลูกพืชเพื่อการยังชีพเหมือนแต่ก่อน แต่มุ่งการค้าขาย
กับโลกภายนอก จึงต้องใช้ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม
การเกษตร ซึ่งเห็นได้จากการเร่งเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น มี
การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกล
แทนที่จะใช้แรงงานคนเหมือนอดีต ชาวม้งต้องจ้างรถแทรกเตอร์
จากข้างล่างเพื่อปรับพื้นที่เตรียมแปลงเพาะปลูก และต้องใช้
เงินทุนไปกับการซื้อปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงจากพ่อค้าในเมือง
ซึ่ ง เงิ น ทุ น ส่ ว นใหญ่ ม าจากการกู้ ยื ม ได้ แ ก่ ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์คริ สตจักร
ในหมู่บ้าน และนายทุนในเมือง ทุนจึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับ
พวกเขาในการประกอบอาชีพทาไร่กะหล่าปลี
ผลการวิจัยข้างต้นสรุปได้ว่า ระบบเศรษฐกิจของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ม้งเป็นระบบการผลิตเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ เน้นเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรอย่างก้าวกระโดดตามวิถี การผลิตแบบ
ทุนนิยม ซึ่งเห็นได้จากการนาเอาระบบการผลิต การตลาด
แรงงาน และทุน มาใช้อย่างเข้มข้น เพราะชาวม้งต้อ งการหา
รายได้ เพื่ อความเป็ นอยู่ ที่ ดี ขึ้น ดังที่ ประสิ ทธิ์ ลี ปรีชา (2551)
อธิบายว่า การที่ เกษตรกรชาวม้งได้รับเอารูปแบบการเกษตร
เชิงพาณิชย์แ ละอุด มการณ์ ทุน นิยมเข้าไปเต็มตัวนั้น ทาให้
พวกเขามุ่งที่จะผลิตพืชเงินสดเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบการตลาด
เป็นหลัก ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการนาเงินมาใช้จ่ายในการลงทุน
และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน สอดคล้อง
กับ ผลการวิจ ัย ของสุภ ิน ัน ทชัย แซ่ ลี (2554) ที่ ศึ ก ษาการ
ปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย
พบว่า ระบบเศรษฐกิจของชาวเขาเผ่าม้งมีการเปลี่ยนแปลง
จากการทาเกษตรเพื่อการยังชีพไปเป็นการผลิตเพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการของตลาดเป็ น หลั ก มี ก ารน าเอาเทคโนโลยี
ทางการเกษตรมาใช้ในกระบวนการผลิตทาให้เกิดต้นทุน ที่
เพิ่มสูงขึ้น และด้านสังคมวัฒนธรรม พบว่า ชาวม้งพึ่งพากัน
น้อยลง มีการรับเอาวัฒนธรรมต่าง ๆ จากภายนอกชุมชนเข้า
มามากขึ้ น ซึ่ งเกิ ด จากปั จ จั ย ภายใน ได้ แก่ รายได้ รายจ่ าย
กระบวนการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ
และปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายการพัฒนาของรัฐ การติดต่อ
สื่อ สารและความสัม พัน ธ์กับ ภายนอก และสอดคล้อ งกับ
สิท ธิเ ดช วงศ์ป รัช ญา (2550) ที่ศึก ษาชนกลุ่มน้อยชาวไทย
ภูเขากับความมั่นคงของชาติ: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ม้ง พบว่า
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกต่างมีความเกี่ยวพันซึ่ง
กันและกัน และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมชาวไทยภูเขากลุ่มชาติ
พันธุ์ม้ง โดยปั จจัยภายใน ได้ แก่ นโยบายของรัฐบาล บทบาท
ของข้าราชการ ส่วนปัจจัยภายนอกได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์

นอกจากนี้ยังพบว่า ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งเกิด จากระบบการผลิต เกษตรเชิง พาณิชย์ ต่อ ชุม ชนม้ง
บ้านทับเบิก ตาบลวังบาล อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
มีดังนี้
2.1 ระดั บ การพึ่ งพิ งระบบตลาดภายนอกหมู่ บ้ าน
ชาวม้ งบ้ านทั บเบิ กมี ระบบเศรษฐกิ จที่ พึ่ งพากั บระบบตลาด
ภายนอกหมู่ บ้ า นสู ง เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต จาก
การเกษตรเพื่อการยังชีพ ไปสู่การท าเกษตรในเชิงพาณิ ชย์
ในขณะที่ ช าวม้ งมี ร ะดั บ การใช้ เทคโนโลยี ต่ า เน้ น การใช้
แรงงานอย่า งเข้ม ข้น การเพิ่ม ผลผลิต ต่อ ไร่จึง ต้อ งพึ่ง พา
ปัจจัยภายนอกมากขึ้น ทาให้ชาวม้งไม่สามารถควบคุมปัจจัย
การผลิตได้ กอปรกับราคาพืชผลทางการเกษตรของประเทศ
มีความผันผวนมาก ไม่สามารถคาดการณ์ ได้จึงส่งผลทาให้
ชาวม้งต้องขาดทุนจากการปลูกพืชกะหล่าปลี โดยเฉพาะฤดู
การปลูก ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงธันวาคม แต่ อย่างไรก็ตาม
ชาวม้งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น เพราะ
ไม่มีความรู้ ทาให้เกิดปัญหาการขาดทุนซ้าแล้วซ้าอีก และสิ่ง
ที่สาคัญคือตลาดของชาวม้งมีเพียงแห่งเดียวคือตลาดหล่มสัก
แสดงให้เห็นว่าชาวม้งมีการพึ่งพาตลาดแห่งนี้สูงมาก จึงเป็น
สาเหตุของการขาดทุน
2.2 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ชาวม้ง
บ้านทับ เบิก มีฐ านะทางเศรษฐกิจ ที่ดีขึ้น เมื่อ เทีย บกับ อดีต
รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการทาไร่กะหล่าปลี จากการศึกษา
พบว่า ชาวม้งมีเงินออมฝากไว้กับธนาคาร มีทรัพย์สิน อื่น ๆ
ได้ แ ก่ ที่ ดิ น รถยนต์ และนิ ย มสร้ า งบ้ า นสมั ย ใหม่ ม ากขึ้ น
ภายในบ้ านจะมี เฟอร์นิ เจอร์ เช่ น โทรทั ศ น์ ตู้ เย็ น และสิ่ ง
อานวยความสะดวกอื่น ๆ เหมือนกับคนเมือง ส่วนระบบสินเชื่อ
ก็สะท้อนถึงการมีเครดิตของชาวม้ง จากการวิจัยพบว่า ชาวม้ง
ให้ความสาคัญกับคามั่นสัญญา ทาให้การขอสินเชื่อไม่ต้องมี
หลักทรัพย์ค้าประกัน ในอดีตชาวม้งจะไม่นิยมสร้างหนี้สิน
มีนิสัยใช้จ่ายอย่างประหยัด และอดออม แต่ปัจจุบันเริ่มเห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลง ชาวม้งเริ่มยึดติดกับวัตถุนิยม และความ
สะดวกสบาย บางครอบครัวใช้ สิ นค้ าทั นสมั ยเหมื อนคนเมื อง
นาไปสู่ความฟุ้งเฟ้อ และเกิดปัญหาหนี้สินตามมา
2.3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งสะท้อนได้จากการแต่งกาย ภาพการแต่งกายที่สวยงาม
ในอดี ต ของชาวม้ งเริ่ มสู ญ หายไปคนส่ วนใหญ่ จะสวมใส่ ชุ ด
สมัยใหม่กันทั้งนั้น เหตุผลหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง คือ การสวม
ใส่ ชุดสมั ยใหม่ มี ความสะดวกสบายมากกว่ า เพราะไม่ ต้ อ ง
ลาบากในการทาความสะอาดเสื้อ ผ้า นอกจากนี้เสื้อ ผ้าม้ง
แบบเดิมนั้นมีราคาแพง ใช้เวลาตัดเย็บนาน กอปรกับเสื้อผ้าม้ง
มีความหนามาก เวลาสวมใส่ห น้าร้อนจะยิ่งเพิ่ มความร้อ น
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มากขึ้น และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ เวลาเข้าไปในสังคมอื่น มัก
ไม่ได้รับการยอมรับ ชาวม้งจึงต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ ภาพของเด็กม้งในอดีต
ที่ต้องแบกหลังด้วยกระด้งใบใหญ่เพื่อแบกพืชไร่กลับมาที่บ้าน
กาลังจะหายไป เด็กม้งถูกส่งไปเรียนหนังสือมากขึ้น และส่วน
ใหญ่ จะไม่ กลับมาทางานในไร่ ครอบครัวจึงต้องพึ่ งพิงแรงงาน
ภายนอกมากขึ้น
ผลการวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า ระบบการผลิตเกษตร
เชิ งพาณิ ชย์ ส่ งผลกระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ สั งคมและ
วัฒนธรรมของชาวม้งบ้ านทั บเบิ กเป็ นอย่างมาก วิถีชีวิตของ
ชาวม้งเปลี่ยนไป เริ่มจากชีวิตที่รีบเร่งขึ้น ต้องไปทาไร่แต่เช้า
และใช้เวลาทั้งวันในไร่ เพื่อหารายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
และเพื่ อ สะสมทุ น ในการผลิ ต ครั้ งต่ อ ไป ดั งนั้ น รู ป แบบ
การเกษตรแบบพึ่ งตนเองจึงเริ่มที่ จะหมดสิ้ นไป คื อ การเลิ ก
ปลูก พืช เพื ่อ การยัง ชีพ แล้ว หัน มาปลูก พืช เงิน สดทดแทน
ดัง ที ่สุ รเชษฐ เวชชพิ ทั กษ์ (2553) กล่ าวว่ า วั ฒ นธรรมของ
ชุมชนเกิดขึ้นจากการต่อสู้เพื่อให้ทุกคนมีอยู่มีกิน และการต่อสู้
เพื่อมีอยู่มีกิน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมทางการผลิตหรือระบบการ
ทามาหากิน และไม่แปลกที่ชาวม้งบ้านทับเบิกจะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ที่นาเข้ามาจากภายนอกสังคม เพราะ
คนภายนอกสามารถมีอิทธิพลทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ โดยการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นทั้งระบบสังคมกล่าวคือทุกคน
ต่างยอมรับและน ามาปรับใช้ หรืออาจเกิดขึ้นในระดับปั จเจก
บุ คคล ซึ่ งอาจยอมรั บหรื อปฏิ เสธการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น
สอดคล้องกับผลการวิจัยของไพบูลย์ เฮงสุวรรณ (2549) พบว่า
ในสังคมชาวกะเหรี่ยงที่เขาศึกษาเกิดการเปลี่ย นแปลงขึ้น ใน
ชุมชน โดยได้รับอิทธิพลจากรัฐและตลาดภายนอกชุมชน ทา
ให้ แรงงานถูกใช้ ไปในการปลู กพื ชเพื่ อการค้ ามากขึ้ น ขณะที่
ปลู ก พื ชเพื่ อ บริ โภคในครั วเรื อ นลดลง นอกจากนี้ อุ ป กรณ์
เครื่องมื อการผลิ ตแบบเดิมหมดคุ ณค่ าลง และชาวกะเหรี่ยง
จ าเป็ นต้ อ งมี ทุ นในรู ป ของเงิ น สดมากขึ้ น ด ัง นั ้น ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของม้ง
บ้านทับเบิ กจึงเกิดจากการปรับตัวเพื่อเข้ากับสภาพแวดล้อม
และยุคสมัยที่ เปลี่ยนไป นอกจากนี้ การที่ ชาวม้ งมีการสะสม
ทรัพย์ สินตามแนวคิดทุ นนิ ยม เช่น การซื้ อรถยนต์ การสร้าง
บ้านสมัยใหม่ และการซื้อสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ทีวี
ตู้เย็น และคอมพิวเตอร์ล้วนเป็นผลมาจากระบบการผลิตเกษตร
เชิ งพาณิ ชย์ สอดคล้ องกั บผลการ วิจั ยของกรวรรณ งามวร
ธรรม (2555) ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ใช้สอย
ภายในเรือนชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ไปจากเดิม เช่น พื้นที่เอนกประสงค์ที่เป็นพื้นที่หลักในการอยู่
อาศั ย ได้ เพิ่ ม พื้ น ที่ ในการใช้ ดู โทรทั ศ น์ ม ากขึ้ น พื้ น ที่ เตาใช้
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ประกอบอาหารมีการใช้งานน้อยลง บางครัวเรือนปล่อยทิ้งไว้
แล้วใช้เตาแก๊สแทน มีการใช้พื้นที่ทางานในลักษณะโต๊ะเขียน
หนั งสือและคอมพิ วเตอร์ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปลี่ ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตจึง
มีความเกี่ยวพั นกั บสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็ นกระบวนการ
ต่ อเนื่ องกั บการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นในชี วิตประจ าวั นและ
กระทบต่อแบบแผนการดาเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง

สรุป
การเปลี่ ยนแปลงทั้ งทางด้ านเศรษฐกิ จ สั งคมและ
วั ฒ นธรรมที่ เกิ ดขึ้ น ในหมู่ บ้ านทั บเบิ กเป็ น ผลมาจากระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงระบบการ
ผลิตเพื่อการยังชีพไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ มีผลทาให้ ชาวม้ง
ต้องปลูกพืชตาม ๆ กันหรือความต้องการของท้องตลาดใน
แต่ละช่วงเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของครอบครั ว มุ่ งเน้ นการสร้ างรายได้ ให้ มากขึ้ น โดยไม่ ได้
คานึงถึงความเป็นไปได้หรือความเชี่ยวชาญและความรู้ในการ
เพาะปลูกทาให้บางครอบครัวประสบความสาเร็จมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น แต่บางครอบครัวก็ไม่ประสบความสาเร็จและมีหนี้สิน
มากมาย นอกจากนี้ผลของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ทาให้ชาวม้งบ้านทับเบิกต้องปรับตัวต้อนรับกับสิ่งใหม่ ๆ เช่น
จานวนบุตรในแต่ละครอบครัวมีแนวโน้มลดลง การใช้เวลากับ
ครอบครั วมี น้ อยลง เพราะต้ องเร่ งรี บ ท างานเพื่ อหารายได้
สาหรับการศึกษาของลู กหลาน มี การเปลี่ยนแปลงความเชื่ อ
ค่ านิ ยมการแต่ งกาย และรั บเอาความทั นสมั ยจากภายนอก
ชุม ชน และเริ่ม ที่จ ะให้ค วามสาคัญ กับ วัต ถุม ากกว่า จิต ใจ
ชุมชนพึ่ งพากั นน้ อยลง โดยมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพั นธ์
แบบอุปถัมภ์ และแบบเครือญาติ มาเป็นความสัมพันธ์ที่ขึ้ นอยู่
กับการแลกเปลี่ยนด้วยเงินตราหรือเงื่อนไขอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้เริ่ม
ปรากฏชัดเจนขึ้นหลังจากระบบการผลิตเปลี่ยน

ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานภาครัฐควรให้ความรู้ด้านการพัฒนาแก่
ชุมชนบ้านทับเบิก โดยเปลี่ยนแนวคิดจากระบบการผลิตเกษตร
เชิงพาณิ ชย์ที่พึ่งพาตลาดภายนอกสูง ใช้ทุนและแรงงานอย่าง
เข้มข้น โดยเปลี่ ยนไปสู่การปลูกพื ชแบบผสมผสาน และการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแทน
2. ชุ ม ชนชาวม้ งบ้ านทั บ เบิ ก มี ก ารพั ฒ นาในด้ าน
เศรษฐกิจอย่างชัดเจน ในขณะที่สภาพสังคมและวัฒนธรรม
บางอย่างกาลังเลือนหายไปพร้อมกับการพัฒนา เช่น ความเอื้อ
อาทร ความร่วมมือช่วยเหลือกันของชาวม้ง และการแลกเปลี่ยน
สิ่งของต่อสิ่งของ นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาขึ้นจากการพัฒนาที่
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เห็นได้ชัด คือ การบริโภคนิยม จนก่อหนี้สินเกินตัว และการทิ้ง
ถิ่นฐานของคนรุ่นใหม่ ดังนั้นควรมีการศึกษา เพื่อวางมาตรการ
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ หรือมีการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ที่ดีงามเอาไว้ เช่น การแลกเปลี่ยนในรูปของสิ่งของต่อสิ่งของ
การแลกเปลี่ยนแรงงานไม่ใช่เป็นการรับจ้างอย่า งเดีย ว การ
ช่วยเหลือ ด้วยการให้เปล่า และสืบทอดต่อไปยัง คนรุ่นหลัง
ให้ได้เห็นคุณค่า รักษาอัตลักษณ์ของตนเอง
3. ระบบทุนนิยมนอกจากจะเข้ามามีบทบาทต่อการ
ด าเนิ น ชี วิ ต ของชาวม้ ง บ้ า นทั บ เบิ ก แล้ ว ยั ง มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมของชาวม้ง ดังนั้นผู้นาของชุมชน
ต้อ งมีค วามเข้ม แข็ง มีค วามรู้แ ละส่งเสริม เยาวชนให้เ ห็น
คุ ณ ค่ าวั ฒ นธรรม ประเพณี ข องชุ ม ชนมากขึ้ น โดยเฉพาะ
วั ฒ นธรรมการแต่ งกาย เพื่ อรั กษาความเป็ น อั ตลั กษณ์ ของ
ชาวม้งให้คงอยู่สืบไป
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