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เมือ% พูดถึงชาวม้ง คนส่วนใหญ่จะนึกถึงอะไร? แน่ นอนว่าหากคุณเป็ นในภาคเหนือก็คงจะคุน้ เคยกับภาพ
ชนเผ่ า ที%อ าศัย อยู่ บ นยอดดอยสู ง อย่ า งดอยสุ เทพ-ปุ ย ผู้ค นแต่ ง กายด้ว ยชุ ด ผ้า กํ า มะหยี%ส ีดํ า ปั ก ลายพร้อ ม
เครื%องประดับเงินเต็มตัว เป็ นผูป้ ลูกพืชผลเมืองหนาวอย่างกะหลํ%าปลีและสตรอเบอร์ร%ี เปิ ดร้านขายเครื%องประดับ
หรือยืนรอถ่ายรูปตามสถานทีท% อ่ งเทีย% วกับนักท่องเทีย% ว อย่างวัดพระธาตุดอยสุเทพและไนท์บาร์ซา อย่างไรก็ตาม
นอกจากภาพทีค% ุน้ เคยเหล่านีT ชาวม้งนันT ยังมีประเพณี วัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ทีม% ลี กั ษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็ นการ
โยนลูกช่วงจีบกันของหนุ่ มสาวในงานปี ใหม่หรือประเพณีเลีTยงผีบรรพบุรุษ แต่ในทีน% Tีผูเ้ ขียนจะกล่าวถึงประเพณี
หนึ%งทีพ% วกเราอาจจะไม่คยุ้ เคยนันคื
% อการฉุดสาวไปเป็ นภรรยา ซึง% ยังมีการปฏิบตั สิ บื ทอดกันมาจนถึงปั จจุบนั ทังT ใน
เมืองไทยและชุมชนชาวม้งในต่างแดน การฉุ ดสาวไปเป็ นภรรยานีTเป็ นหนึ%งในกรณีศกึ ษาทีจ% ะทําให้เห็นว่ากระแส
ความเป็ นสมัยใหม่ได้สร้างให้เกิดการตังT คําถามถึงการมีอยู่และความสําคัญของประเพณีนTีในหมู่ชาวม้งซึ%งไม่ได้
เป็ นกลุ่มก้อนเดียวกันแต่ประกอบไปด้วยผูค้ นหลายกลุ่ม หลายบทบาท และหลายเจนเนอเรชัน% เป็ นปรากฏการณ์
ทีน% ่าสนใจและผูเ้ ขียนจะได้นํามาเสนอในงานเขียนชินT ต่อ ๆ ไป
ความเป็ นมาและระบบสังคมม้ง
ก่ อ นจะเข้า ถึ ง เรื%อ งการฉุ ด ของชาวม้ ง ผู้ เ ขีย นจะขอพู ด ถึ ง ที% ม าของกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ นTี เ สีย ก่ อ น ม้ ง
(Hmong/Miao/Meo ตามแต่ละท้องถิน% จะเรียกกัน) เป็ นกลุ่มชาวเขาซึง% มีทงั T เรือ% งเล่าและข้อสันนิฐานมากมายถึงต้น
กําเนิด แต่ขอ้ สันนิษฐานทีค% ่อนข้างน่ าเชื%อถือคือม้งได้อาศัยอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่มาหลายพันปี แล้ว จากหลักฐาน
ทางประวัตศิ าสตร์ ภาษาสาสตร์และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ผา่ นการตรวจ DNA (Gary, 2007) บางการศึกษา
อ้างว่าชาวม้งในจีนได้อาศัยอยูแ่ ถบมณฑลกวางโจ เสฉวน ยูนนาน ก่อนทีต% ่อมาได้เกิดการสูร้ บปราบปรามชนเผ่า
ต่างๆของรัฐบาลจีนอย่างรุนแรงในหลายแห่ง เช่น ในเมืองพังหยุนในปี ค.ศ.1,466 และการต่อสูใ้ นมณฑลไกวเจา
ในระหว่าง ค.ศ. 1,733 – 1,735 และการต่อสูใ้ นมณฑลเสฉวนในระหว่าง ค.ศ. 1,763 – 1,775 (มูลนิธกิ ระจกเงา,
อ้างถึงใน openbase.in.th) ซึ%งในช่วงนีTเอง (ค.ศ. 1,640-1,919) ที%ชาวม้งในจีนได้เริม% อพยพเข้ามาในฝั ง% ประเทศ
กลุ่มอินโดจีนเช่นเวียดนาม ลาว และไทย โดยเฉพาะในช่วงปี ค.ศ.1,970-1,975 ที%ภยั คอมมิวนิสต์และสงคราม
เวียดนามได้ทวีความรุนแรง ชาวม้งบางส่วนทีเ% ข้ากับฝั ง% อเมริกาจึงได้ตดิ ตามเหล่าทหารบินข้ามทวีปไปตังT รกราก
อยู่ทร%ี ฐั มินเนสโซต้า ในขณะทีบ% างส่วนก็หนีลงมายังประเทศไทยมากขึนT จากนันT จึงอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจาย
ตามยอดเขาของภาคเหนือในประเทศไทย (Li, อ้างโดย เลอภพ)
สังคมชาวม้งเป็ นสังคมที%ยดึ ถือชายเป็ นใหญ่ อยู่รวมกันเป็ นครอบครัวขนาดใหญ่ ยึดถือกันด้วยระบบ
เครือญาติโดยมีแซ่ (ตระกูล) หลักอยูป่ ระมาณ 18 แซ่ สืบสกุลกันทางฝ่ ายผูช้ าย ชาวม้งเชือ% ในเรือ% งของจิตวิญญาณ
และการนับถือผีบรรพบุรษุ มักประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม นอกจากนีTยงั เป็ นสังคมทีผ% ชู้ ายสามารถมีภรรยาได้
หลายคน จึงไม่น่าแปลกใจทีบ% างครอบครัวทีม% ฐี านะรํ%ารวย ฝ่ ายชายอาจมีภรรยามากกว่าหนึ%งหรือสองคนก็เป็ นได้
ประเพณี การฉุดสาวมาเป็ นภรรยา
เมื%อพูดถึงการแต่งงาน ชาวม้งจะมีธรรมเนียมในการแต่งานอยู่ 4 แบบหลัก ๆ คือ 1) การแต่งงานปกติ
ผ่านความชอบพอของคู่บ่าวสาว 2) การแต่งงานที%พ่อแม่จดั การให้แบบคลุมถุงชน 3) การหนีตามกันของคู่ชาย
หญิง และ 4) การฉุ ดหญิงสาวที%ต้องการมาเป็ นภรรยาของตน การฉุ ดนันT คือหนึ%งในวิธกี ารที%ชายหญิงจะได้อยู่

ร่วมกันโดยไม่ตอ้ งผ่านประเพณีการแต่งงานตามปกติ หากแต่ทําโดยให้ฝ่ายชายใช้กําลังฉุ ดหญิงสาวทีต% นหมาย
ปองมาโดยทีฝ% ่ ายหญิงนันT อาจจะไม่เต็มใจหรือจะเป็ นการตกลงกันล่วงหน้าระหว่างทังT สองแล้วก็ได้
จากเรือ% งเล่าของเพือ% นฝูงชาวม้งและข้อสันนิษฐานของผูเ้ ขียน อาจจะพอเป็ นไปได้วา่ ในอดีตชาวม้งอาศัย
อยูต่ ามเทือกเขาต่าง ๆ ซึง% การเดินทางทําได้ยากและตามธรรมเนียมของเผ่าทีห% า้ มแต่งงานกับคนแซ่เดียวกัน เมือ%
ถึงหน้าเทศกาลหรือเมือ% มีเวลาว่างชายชาวม้งจําต้องออกไปจากหมูบ่ า้ นเดินเท้าข้ามเขาไปยังอีกชุมชนหนึ%งทีม% คี น
แซ่อ%นื อยู่เพื%อเสาะหาหญิงสาวทีจ% ะมาเป็ นคู่ครองของตน ซึ%งในอดีตคนทีเ% ดินทางไปมาหาสู่เพื%อพบปะเครือญาติ
เพื%อนฝูงมักจะเป็ นผูใ้ หญ่ เมื%อผูใ้ หญ่ของบ้านทีม% ลี ูกชายโสดได้ยนิ ข่าวว่าบ้านไหนมีลูกสาวทีส% วยและดีกจ็ ะเข้าไป
ติดต่อสูข่ อให้มาเป็ นภรรยาของลูกชายตน ซึง% พิธกี ารนีTมกั จะเป็ นการคลุมถุงชนซึง% บ่อยครังT เจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะ
ได้พบหน้ากันเป็ นครังT แรกก็ในงานแต่งงานของทังT คู่ นี%จงึ เป็ นหนึ%งในสาเหตุทท%ี าํ ให้ชายหญิงหลายคู่ไม่ประสงค์จะ
แต่งงานผ่านการจัดหาของพ่อแม่ และนํ าไปสู่การหนีตามกันหรือการกระทําที%รุนแรงกว่าเช่นการฉุ ดหญิงที%ตน
หมายปองมาเป็ นภรรยา
ในการฉุ ดสาวนันT ได้มเี รื%องเล่าถึงธรรมเนียมและวิธกี ารทีแ% ตกต่างกันไปในแต่ละพืนT ที% ในส่วนของพืนT ที%
ศึกษาของผูเ้ ขียนนันT การฉุ ดมักจะทํากันโดยกลุ่มผูช้ ายทังT วัยรุ่นไปจนถึงวัยกลางคน โดยจะนัดหมายกลุ่มเพื%อน
พ้องของตนให้ไปดักฉุดหญิงสาวต่างแซ่มาเป็ นภรรยา นันหมายความว่
%
าใครทีม% เี พือ% นมากหรือมีบารมีมากการฉุดก็
จะเป็ นไปได้งา่ ยขึนT ด้วย ในการฉุดหญิงนันT เรือ% งแซ่จะเป็ นเรือ% งสําคัญมาก เพราะชาวม้งนันT นับเครือญาติกนั ผ่านแซ่
หากไปฉุดสาวแซ่เดียวกันก็จะเหมือนกับเป็ นการไปฉุดญาติของตนเองและจะนําไปสูก่ ารถูกประณามจากผูใ้ หญ่ใน
แซ่และชุมชนได้ ฝายชายจึงต้องแน่ใจว่าผูท้ ต%ี นจะไปฉุดนันT เป็ นคนละแซ่กบั ตน
เมื%อนัดหมายกันเป็ นที%เรียบร้อยแล้วฝ่ ายชายทังT หมดก็จะขึนT รถกระบะไปยังหมู่บ้านของหญิงสาวทีต% น
หมายตา จากนันT จึงรอให้หญิงสาวออกมาอยู่นอกบ้านเพราะตามธรรมเนียมแล้วจะไม่อนุ ญาตให้ไปฉุ ดผูห้ ญิงใน
บ้านของเธอ ผูฉ้ ุ ดจะทําการส่งเสียงเรียกเชือT เชิญฝ่ ายหญิงออกมาพูดคุยกันในกรณีทร%ี จู้ กั กันมาก่อนเพือ% ทําการตก
ลง หรือจะเข้าไปใช้กําลังฉุ ดเธอขึนT รถกระบะเลยก็ได้ ในขันT ตอนนีTฝ่ายหญิงก็จะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือจาก
ญาติพน%ี ้องของตน (ขันT ตอนนีTยงั มีความสําคัญมากทีจ% ะแสดงว่าฝ่ ายหญิงนันT มิได้เต็มใจ และยังเป็ นหญิงทีร% กั นวล
สงวนตัว เพราะหากยินยอมไปโดยง่ายจะถือว่าเป็ นหญิงใจง่าย) หากญาติๆและเพือ% นๆ ของเธอวิง% ออกมาช่วยทัน
จะถือว่าการฉุ ดนันT ล้มเหลว และฝ่ ายชายจะถูกเรียกให้ผใู้ หญ่ทางบ้านมารับผิดชอบจ่ายค่าปรับ ในทางตรงกันข้าม
หากญาติ ๆ ของฝ่ ายหญิงออกมาช่ว ยเธอไม่ท นั ฝ่ ายชายก็จ ะนํ าเธอกลับ ไปอยู่ท%ีบ้าน 1-3 คืน โดยประมาณ
จากนันT ก็จะส่งตัวแทนกลับมาบอกญาติของฝ่ ายหญิงว่าตนได้ทาํ การฉุ ดลูกสาวของบ้านนีTไปเป็ นภรรยาแล้ว ขอให้
ทางบ้านไม่ต้องห่วงเรื%องความปลอดภัย จากนันT จึงทําการต่อรองสู่ขอกันตามธรรมเนียม ซึ%งหากทางฝ่ ายพ่อแม่
เรียกร้องให้สง่ คืนลูกสาว พวกเขาก็จะได้เธอกลับไปในฐานะแม่หม้ายหรือหญิงทีผ% า่ นการมีสามีมาแล้ว
การฉุดสาวในกระแสความเปลี8ยนแปลง
หากเราสรุปความตามทีก% ล่าวมานีT หลายคนคงรูส้ กึ ตกใจและตีตราแล้วว่าการฉุ ดนันT ช่างเป็ นพิธกี รรมที%
เลวร้ายและลิดรอนสิทธิมนุ ษยชนของฝ่ ายหญิงเป็ นอย่างมาก หากแต่ในความเป็ นจริง ปั จจุบนั นีTการฉุดสาวของม้ง
เริม% ที%จะไม่เป็ น ที%ย อมรับ ของคนส่วนใหญ่ (ตัวอย่างเช่น ในพืTน ที%ศึก ษาของผู้เขีย น) เพราะถึงแม้จะมีห ลายคู่ท%ี
สามารถใช้ชวี ติ อยูร่ ่วมกันได้ดหี ลังจากโดนฉุ ด แต่กม็ อี กี หลายคู่ทป%ี ระสบกับชีวติ การแต่งงานทีล% ม้ เหลวซึง% นําไปสู่
ปั ญหาต่าง ๆ ทังT ในระดับส่วนตัวและระดับครอบครัว เช่น การทําร้ายตัวเองและความขัดแย้งในหมู่เครือญาติและ
ครอบครัวของทังT สองฝ่ าย ชาวม้งในปั จจุบนั มีวธิ กี ารการเลือกคู่ตามความต้องการของตนซึ%งก็มคี วามแตกต่าง
หลากหลายและเป็ นไปในระดับปั จเจกมากขึนT และแน่นอนว่าได้สนคลอนประเพณี
ั%
การเลือกคูแ่ บบดังT เดิมของชุมชน

รวมถึงการฉุ ดสาวนีTดว้ ย กระแสความเปลีย% นแปลงอันเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเคลื%อนย้ายไปมา
ของผูค้ น การติดต่อสัมพันธ์กบั คนนอกกลุ่ม การศึกษาสมัยใหม่ท%มี าพร้อมกับแนวคิดสิทธิมนุ ษยชน ความเท่า
เทียมหรือสตรีนิยม เป็ นปั จจัยสําคัญทีท% าํ ให้คนอีกกลุ่มในสังคมม้งมองว่าประเพณีฉุดสาวมาเป็ นภรรยาเป็ นความ
ล้าหลังและความรุนแรงและนํามาซึง% ความต้องการจะยกเลิกประเพณีนTีเสียโดยเฉพาะในหมูค่ นรุน่ ใหม่
แน่ นอนว่าปั จจุบนั การฉุ ดสาวแบบขืนใจได้ลดน้อยลงมากหากเทียบกับในอดีต แต่กย็ งั ปรากฏการฉุ ดใน
เชิงสัญลักษณ์ตามประเพณีทเ%ี กิดจากการตกลงของทังT สองฝ่ ายล่วงหน้า เนื%องจากการฉุ ดยังเป็ นช่องทางทีส% ะดวก
รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จา่ ยมากกว่าการแต่งงานตามประเพณีปกติหลายเท่า อีกทังT ยังเป็ นการหลีกเลีย% งจากพิธี
กรรมการแต่งงานทีม% ากมายและยาวนานอีกด้วย ในกรณีการสมรสเกิดจากการฉุด ฝ่ ายชายเมือ% ฉุดฝ่ ายหญิงสําเร็จ
ก็จะส่งตัวแทนไปบอกพ่อแม่ของฝ่ ายหญิงว่าบุตรสาวของตนนันT ได้มาอยูก่ บั ฝ่ ายชายเป็ นทีเ% รียบร้อยแล้วและขอจัด
พิธแี ต่งงานแบบเรียบง่ายไม่ห รูห ราฟุ่ มเฟื อยมาก หากพ่อแม่ของฝ่ ายหญิงไม่ยนิ ยอมจะให้จดั พิธใี หญ่ โตหรือ
เรียกร้องค่าสินสอดมากมาย ฝ่ ายชายอาจคืนตัวเจ้าสาวกลับไปในฐานะ “แม่ม่าย” หรือหญิงทีไ% ม่บริสุทธิ อันจะทํา
ให้เกิดความเสือ% มเสียแก่วงศ์ตระกูลของฝ่ ายหญิง
ยิง% ไปกว่านันT ชายหญิงบางคู่ม กี ารตกลงว่าจะให้ฝ่ ายชายมาฉุ ด เพื%อ ลบคําครหาว่าเป็ น “หญิงใจง่าย”
เพราะหากผูห้ ญิงจะหนีตามผูช้ ายไปเองโดยไม่รอการสูข่ อก็จะถูกตีตราจากชุมชนว่าเป็ นหญิงไม่ด ี ดังนันT การฉุดจึง
เป็ นวิธกี ารหนึ%งเพื%อรักษาภาพพจน์ของฝ่ ายหญิงเอาไว้ อีกกรณีหนึ%งทีเ% กิดขึนT ได้คอื หากฝ่ ายหญิงมีคนทีต% นหมาย
ปองไว้อยูแ่ ล้วแต่พอ่ แม่ได้ตกลงยกลูกสาวให้กบั อีกครอบครัวหนึ%งผ่านการคลุมถุงชน ฝ่ ายหญิงอาจจะเลือกให้ฝ่าย
ชายมาฉุ ดเธอไปตัดหน้าเพื%อจะได้อยู่กนิ ด้วยกันและบรรเทาความเสียหายของครอบครัวจากการตกลงกับอีกฝ่ าย
ไว้แล้ว

ภาพการฉุดหญิงสาวชาวม้งในประเทศเวียดนาม
(ทีม% า: การท่องเทีย% วแห่งประเทศเวียดนาม https://www.vietnamtourism.org.vn/travel-guide/vietnamoverview/ethnic-groups/robbing-wife-the-strange-custom-of-h39;mong-people.html)

ภาพการฉุดหญิงสาวชาวม้งในประเทศเวียดนาม
(ทีม% า: Hmong and Native Americans http://www.hmongsandnativeamericans.com/hmong-traditionsforced-marriage-bride-kidnapping/)
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