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ABSTRACT
The patterns and embroidery on the costumes of Hmong Ethnic group are the fantastic
handicrafts and valuable local wisdom. Nowadays, the patterns and techniques of embroidery have been
changed a lot. This study was conducted in the community of Ban Pha Nok Kok Pong Yaeng District,
Chiang Mai Province. The purpose of this independent studying was to study the history, social and
culture characteristics, the patterns and embroidery on the costumes and the problems of the patterns
and embroidery on the costumes of Hmong Ethnic group at Ban Pha Nok Kok, Pong Yaeng District,
Chiang Mai Province for proposing the conservation and heritage of patterns and embroidery Hmong
ethnic group of Ban Pha Nok Kok with community involvement. The ways of studying were documents
and field studies by surveying the physical observations, interviewing for searching information
about the patterns and embroidery on the costumes of Hmong Ethnic group and focus group
discussion for proposing the conservation and heritage of patterns and embroidery Hmong ethnic group
of Ban Pha Nok Kok with community involvement from public and academic sectors.
The results of the study were Hmong ethnic group of Ban Pha Nok Kok dress the full tribal
costumes less than the past because lifestyles of ethnic Hmong have changed in nowadays. The patterns
and embroidery on the costumes of Hmong Ethnic group have been changed a lot because the heritage
embroidery for the youth is less than before. The patterns and embroidery are less valuable to be easy
ฉ

patterns. The industrial embroidery replace handicraft. This study guides to the conservation and
heritage of patterns and embroidery Hmong ethnic group of Ban Pha Nok Kok with community
involvement by management Hmong people learning and understanding the value of patterns and
embroidery from learning center and exhibition of Hmong ethnic group which are the researches
that people can search, learn and study. The community of Hmong Ban Pha Nok Kok, the official
government and the local government should participate and support them
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ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
4.1 การศึกษาชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
4.1.1 ประวัติความเป็ นมาของชุมชนม้งบ้านผานกกก
4.1.2 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม
4.1.3 ลักษณะและสภาพหมู่บา้ น
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76
76
77
78

80
81
82
83
83
86
88

สารบัญ(ต่ อ)
หน้า
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

ประชากรและกลุ่มชาติพนั ธุ์
อาชีพ
การปกครอง
องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของบ้านผานกกก
การวิเคราะห์ศกั ยภาพและความเข้มแข็งความร่ วมมือกันของชุมชนม้ง
บ้านผานกกก

4.2 การศึกษาเครื่ องแต่งกาย ผ้าปั กและลวดลายผ้าปักบนเครื่ องแต่งกาย
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก
4.2.1 เครื่ องแต่งกายของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกก
4.2.2 ผ้าปักและลวดลายผ้าปักบนเครื่ องแต่งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก
4.2.3 สภาพการณ์และปัญหาของผ้าปักและลวดลายผ้าปักกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
บ้านผานกกก ในปัจจุบนั
4.2.4 วิเคราะห์คุณค่าความสาคัญ สภาพปัญหาของการปักผ้าและลวดลายผ้าปัก
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
บทที่ 5 แนวทางการจัดการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปักและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
บ้านผานกกก อย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน
5.1 การศึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการจัดการอนุรักษ์และ
สื บสานผ้าปักและลวดลายผ้าปักของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
5.1.1 การศึกษาและเก็บข้อมูลการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อแนวทางการจัดการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปักและลวดลายผ้าปัก
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
5.1.2 แนวคิดและทฤษฏีที่เหมาะสมกับการจัดการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปั ก
และลวดลายผ้าปักกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
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90
91
91
94
101
105
105
115
134
136
146

147

147
155

สารบัญ(ต่ อ)
หน้า
5.1.3 การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการจัดการอนุรักษ์
และสื บสานผ้าปักและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
158
5.2 การเสนอแนวทางการจัดการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปักและลวดลายผ้าปัก
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก อย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน
160
5.2.1 การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะผ้าปักและวัฒนธรรมชนเผ่า
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกก เพื่อใช้จดั แสดงนิทรรศการภายในศูนย์
การเรี ยนรู ้ของหมู่บา้ น อย่างมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนและสังคม
161
5.2.2 การเผยแพร่ และรักษาคุณค่าผ้าปักและลวดลายผ้าปักพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุ มชน
164
บทที่ 6 สรุ ป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

166

6.1 สรุ ปผลการศึกษา
6.2 อภิปรายผลการศึกษา
6.3 ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผเู้ ขียน

166
170
172
174
180
186
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สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1.1 ประชากรชาวม้งในประเทศต่างๆ (ปี พ.ศ.2543)

ฏ

13

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ 2.1
ภาพที่ 2.2
ภาพที่ 2.3
ภาพที่ 2.4
ภาพที่ 2.5
ภาพที่ 2.6
ภาพที่ 2.7
ภาพที่ 2.8
ภาพที่ 2.9
ภาพที่ 2.10
ภาพที่ 2.11
ภาพที่ 2.12
ภาพที่ 2.13
ภาพที่ 2.14
ภาพที่ 2.15
ภาพที่ 2.16
ภาพที่ 2.17
ภาพที่ 2.18
ภาพที่ 2.19
ภาพที่ 2.20
ภาพที่ 2.21
ภาพที่ 2.22
ภาพที่ 2.23
ภาพที่ 2.24
ภาพที่ 2.25

แผนที่แสดงเส้นทางการอพยพของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เข้ามาสู่ ประเทศไทย
การกระจายตัวของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ และกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆในประเทศไทย
การแต่งกายผูห้ ญิงม้งขาว
ครอบครัวม้งเขียว
การแต่งกายผูห้ ญิงม้งเขียว
เสื้ อผูห้ ญิงม้งเขียว
ผ้าโพกศีรษะผูห้ ญิงม้งเขียว
หญิงสาวม้งเขียวในเทศกาลปี ใหม่มง้
แบบแปลนบ้านกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
ภายในบริ เวณบ้านกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
การแต่งกายผูห้ ญิงม้งเขียว
ผูห้ ญิงม้งเขียว นัง่ ปั กผ้า
การแต่งกายผูห้ ญิงม้งขาว
การแต่งกายของม้งเขียว
เสื้ อของผูช้ ายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ แบบต่างๆ
กางเกงผูช้ ายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
ผ้าคาดเอวของผูช้ ายม้ง
หมวกของผูช้ ายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
การแต่งกายของชายหนุ่มม้งที่มีฐานะ
การแต่งกายผูห้ ญิงม้งเขียว
การแต่งกายผูห้ ญิงม้งขาว
กระโปรงของผูห้ ญิงกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เขียว
ลายที่มีลกั ษณะขดคล้ายก้นหอย
ลายรอยตีนหนู
ลายรอยตีนไก่

ฐ

15
18
20
20
21
21
22
22
27
27
31
32
32
33
34
35
35
36
37
38
38
39
43
43
43

สารบัญภาพ(ต่ อ)
หน้า
ภาพที่ 2.26
ภาพที่ 2.27
ภาพที่ 2.28
ภาพที่ 2.29
ภาพที่ 2.30
ภาพที่ 2.31
ภาพที่ 2.32
ภาพที่ 2.33
ภาพที่ 2.34
ภาพที่ 2.35
ภาพที่ 2.36
ภาพที่ 2.37
ภาพที่ 2.38
ภาพที่ 2.39
ภาพที่ 2.40
ภาพที่ 2.41
ภาพที่ 2.42

ลายที่มีลกั ษณะเป็ นผ้าตัดปะสี่ เหลี่ยมเล็กๆ
ลายที่มีลกั ษณะเป็ นหยักซ้อนกัน
ลายที่มีลกั ษณะเหมือนท่อนไม้หรื อลายอักษรโบราณ
ลายดาว
ลายดอก 8 กลีบ
ลายปักเป็ นดอก
ลายปักเป็ นกลีบ
ลวดลายเสื้ อม้งผูช้ าย
ลวดลายประดับผ้าคาดเอวผูช้ าย
ผ้าคาดเอวแม้วขาว
ผ้าคาดเอวแม้วลาย
ปกเสื้ อหญิงแม้วขาว
ปกเสื้ อหญิงแม้วลาย
หมวกเด็กผูช้ ายแม้วขาว
หมวกเด็กผูห้ ญิงแม้วขาว
ผ้าคาดเอวผูห้ ญิงแม้วขาว
แผนภูมิกรอบแนวคิดในการศึกษา

44
44
44
44
44
44
44
45
46
46
46
47
47
47
47
48
74

ภาพที่ 4.1
ภาพที่ 4.2
ภาพที่ 4.3
ภาพที่ 4.4
ภาพที่ 4.5
ภาพที่ 4.6
ภาพที่ 4.7
ภาพที่ 4.8

ภาพผูใ้ หญ่บา้ นผานกกก
แผนที่บา้ นผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่บริ เวณชุมชนม้งผานกกก
โบสถ์ศาสนาคริ สต์ 2 โบสถ์
สภาพบ้านเรื อนส่ วนใหญ่ของชาวม้งผานกกก
แผนที่ทุนทางสังคมบ้านผานกกก
แผนผังการมีส่วนร่ วมจิตอาสา ทุนด้านต่างๆ ของหมู่บา้ นผานกกก
พื้นที่ทาไร่ กระกล่าปลีของชาวม้งในชุมชนผานกกก

85
86
87
87
88
89
89
90

ฑ

สารบัญภาพ(ต่ อ)
หน้า
ภาพที่ 4.9
ภาพที่ 4.10
ภาพที่ 4.11
ภาพที่ 4.12
ภาพที่ 4.13
ภาพที่ 4.14
ภาพที่ 4.15
ภาพที่ 4.16
ภาพที่ 4.17
ภาพที่ 4.18
ภาพที่ 4.19
ภาพที่ 4.20
ภาพที่ 4.21
ภาพที่ 4.22
ภาพที่ 4.23
ภาพที่ 4.24
ภาพที่ 4.25
ภาพที่ 4.26
ภาพที่ 4.27
ภาพที่ 4.28
ภาพที่ 4.29
ภาพที่ 4.30
ภาพที่ 4.31
ภาพที่ 4.32
ภาพที่ 4.33

โฮมสเตย์ของหมู่บา้ นม้งผานกกก
ชาวม้งในชุมชนผานกกก ทากิจกรรมทางศาสนา
ประเพณี เรี ยกขวัญคนป่ วย
งานประเพณี ปีใหม่มง้ ของบ้านผานกกก
การโยนลูกช่วงในงานปี ใหม่มง้ ของบ้านผานกกก
การตีลูกข่าง วันปี ใหม่มง้ ของบ้านผานกกก
ประเพณี ขอสาวแต่งงานของบ้านผานกกก
พิธีกรรมงานศพของบ้านผานกกก
การแต่งกายผูช้ ายม้งเขียวบ้านผานกกก ประมาณปี พ.ศ.2528
การแต่งกายผูช้ ายม้งขาวบ้านผานกกก ประมาณปี พ.ศ.2528
การแต่งกายผูช้ ายม้งของบ้านผานกกก งานประเพณี ปีใหม่มง้ พ.ศ.2558
การแต่งกายผูช้ ายม้ง พ.ศ.2558
การแต่งกายผูห้ ญิงม้งเขียวบ้านผานกกก ประมาณปี พ.ศ.2528
การแต่งกายผูห้ ญิงม้งขาวบ้านผานกกก พ.ศ.2558
การแต่งกายผูห้ ญิงม้งของบ้านผานกกก งานประเพณี ปีใหม่มง้ พ.ศ. 2558
ปกหลังเสื้ อผูห้ ญิงม้งเขียว ลวดลายประยุกต์รูปแบบต่างๆ พ.ศ.2558
ปกหลังเสื้ อผูห้ ญิงม้งขาว ลวดลายดั้งเดิม พ.ศ.2558
ด้านหลังเสื้ อผูห้ ญิงม้ง ลวดลายประยุกต์แบบต่างๆ พ.ศ.2558
ด้านหลังเสื้ อผูห้ ญิงม้ง ลวดลายประยุกต์แบบต่างๆ พ.ศ.2558
การแต่งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ประเพณี ปีใหม่มง้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558
เด็กหญิงอายุระหว่าง 8-15 ปี นัง่ ปั กผ้า
ผูห้ ญิงม้งในชุมชนผานกกกใช้เวลาว่างในการปั กผ้า
ลวดลายปั กไขว้แบบดั้งเดิม ภาพ(1-ก) – ภาพ (1-ฏ))
ลวดลายปักไขว้ ปี 2558 ภาพ(2-ก) – ภาพ (2-ฉ))
ลวดลายที่นารู ปแบบมาจากลายครอสติส ปี 2558

ฒ

90
95
95
98
99
100
102
103
105
106
107
108
109
110
110
111
111
112
113
114
116
117
120
122
123

สารบัญภาพ(ต่ อ)
หน้า
ภาพที่ 4.34
ภาพที่ 4.35
ภาพที่ 4.36
ภาพที่ 4.37
ภาพที่ 4.38
ภาพที่ 4.39
ภาพที่ 4.40
ภาพที่ 4.41
ภาพที่ 4.42
ภาพที่ 4.43
ภาพที่ 4.44
ภาพที่ 4.45
ภาพที่ 4.46
ภาพที่ 4.47
ภาพที่ 4.48
ภาพที่ 4.49
ภาพที่ 4.50
ภาพที่ 4.51
ภาพที่ 4.52
ภาพที่ 4.53
ภาพที่ 4.54
ภาพที่ 4.55

ลวดลายก้นหอยแบบดั้งเดิม ใช้วธิ ี การตัดเย็บแบบตัดปะผ้า
ลวดลายการปักไขว้ผสมผสานวิธีการตัดเย็บแบบตัดปะผ้า ปี 2558
ลวดลายปักไขว้ แบบผสมลวดลาย
สี สันของลวดลายบนผ้าปักของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
การแต่งกายของชาวม้งในปั จจุบนั
การแต่งกายของชาวม้งบ้านผากนกกก
ลวดลายผ้าโพกศีรษะของผูส้ ู งอายุบา้ นผานกกก พ.ศ.2558
ลวดลายเสื้ อม้งผูห้ ญิง พ.ศ.2558
ลวดลาย ผ้าคาดหน้ากระโปรงม้งผูห้ ญิงบ้านผานกกก พ.ศ.2558
ลวดลายกระโปรงม้งบ้านผานกกก พ.ศ.2558
ลวดลายประยุกต์ ของเสื้ อม้งผูช้ าย พ.ศ.2558
ลวดลาย ผ้าคาดหน้ากางเกงม้งของผูช้ ายบ้านผานกกก ปี 2558
ผูส้ ู งอายุในวัย 60 ปี ขึ้นไป เวลาว่างมานัง่ ปั กผ้า
สี สันและลวดลายผ้าปักบ้านผานกกก
สี สันและลวดลายผ้าที่ปักด้วยเครื่ องปักจักรอุตสาหกรรม
แม่ชาวม้งสอนลูกสาวปักผ้าม้ง
ชุดม้งผูห้ ญิงประยุกต์ ปักด้วยเครื่ องปักจักรอุตสาหกรรม
ชุดม้งผูช้ ายประยุกต์ ปักด้วยเครื่ องปักจักรอุตสาหกรรม
เครื่ องปั กลวดลายผ้าม้งของร้านเหมาฝั้วแฟชัน่ เทค ตาบลริ มใต้ อาเภอแม่ริม
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บทที่ 1
บทนำ

1.1 หลักกำรและเหตุผลของกำรศึกษำ
โลกและสังคมปั จจุบนั มีความเจริ ญรวดเร็ วมาก โดยเฉพาะความเจริ ญทางด้านวัตถุ ผูท้ ี่สามารถ
เสพสุ ขได้มากที่สุดก็จะถือว่าเป็ นผูท้ ี่มีความสาเร็ จในชีวติ สู งสุ ดเช่นกัน ดังนั้นทุกคนจึงต่างมุ่งหวังและ
ไขว่คว้าไปหาจุดสู งสุ ดของสังคม ความเจริ ญทางด้านจิตใจและความมีคุณธรรม หรื อการใช้วิถีชีวิตที่
เรี ยบง่ายดังเช่นกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ จึงถูกมองไปว่าเป็ นผูท้ ี่มีความล้าหลังของสังคมไป
ชุ มชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ซึ่ งเป็ นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยูท่ ่ามกลางขุนเขาและป่ าทึบรอบล้อมไป
ด้วยธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์ และห่ างไกลจากความเจริ ญในแบบสังคมเมือง พวกเขาจึงมีสภาพทางจิตใจ
ที่ดีและมีสุขตามอัตภาพ สงบและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ ใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตลอดมา
อันเป็ นตัวอย่างหนึ่งของชีวติ ในโลกปั จจุบนั ที่เราสามารถมองเห็นและเข้าใจได้1
ประเทศไทยเป็ นสังคมที่ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพนั ธุ์หลายกลุ่ม ที่ต่างก็มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา
ของตนเอง และมี ลกั ษณะทางวัฒ นธรรมบางประการปรากฏเป็ นเอกลัก ษณ์ เฉพาะตัว ซึ่ งสามารถ
สร้างสรรค์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้แก่สังคมไทยอย่างน่าสนใจยิ่ง ความหลากหลายดังกล่าว
บางอย่างปรากฏเป็ นรู ปลักษณ์ ที่โดดเด่นแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น รู ปลักษณ์ หรื อแบบแผนการแต่งกาย
ซึ่ งบ่งบอกถึงความเป็ นตัวตนของกลุ่มชาติพนั ธุ์2
ในปั จจุบนั กลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ซึ่ งมีวิถีชีวิตอยูบ่ นพื้นที่สูงทางภาคเหนื อของประเทศไทยกาลัง
ถู ก วัฒ นธรรมของคนพื้ น เมื อ งแผ่ข ยายขึ้ น ไปครอบง ามากขึ้ น เรื่ อ ยๆ จนท าให้ วิ ถี ชี วิ ต เปลี่ ย นไป
ประเพณี วฒั นธรรมดั้งเดิ มของกลุ่มชาติพนั ธุ์กาลังจะถูกกลืนหายไปกับความเจริ ญ ซึ่ งเข้าไปเยือนวิถี
ชีวติ บนพื้นที่สูงของกลุ่มชาติพนั ธุ์เหล่านี้แทบทุกวัน และคงอีกไม่นานภาพวิถีชีวติ ความเป็ นอยูภ่ ายใน
1

สมัย สิทธิธรรม, สารคดีชีวิตของชนกลุ่มน้อยบนดอยสูง “แม้ว”, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุ งเทพฯ: บริ ษทั 2020 เวิลด์มีเดีย จากัด, 2541, หน้า 67.

2

กรมประชาสงเคราะห์ , กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, ผ้าชาวเขา, กรุ งเทพฯ: บริ ษทั ราไทยเพรส จากัด, 2543, หน้า 11.

1

กระท่อมเล็กๆ บนยอดดอย ก็จะเลือนหายไปจากความทรงจาของพวกเราจนหมดสิ้ น พร้อมกับวิถีชีวิต
รู ปแบบใหม่ก็จะก้าวเข้ามาแทนที่
ลักษณะการแต่ งกายของกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ แต่ละกลุ่ มตระกูล จะมี ความแตกต่างกันอย่างเห็ นได้
ชัดเจน ซึ่ งนอกจากความสวยงามเชิ งศิลปะแล้ว เครื่ องแต่งกายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ยังบ่งบอกหรื อสะท้อน
ถึงลักษณะทางสังคมและประวัติความเป็ นมาของตัวเอง เช่น การปั กผ้าที่เป็ นลวดลายของม้ง ที่บ่งบอก
ความเป็ นมาของเผ่าพันธุ์ตวั เอง การปั กลายและการตัดผ้าของอาข่า ก็สามารถบ่งบอกถึ งเส้นทางอพยพได้
เสื้ อผ้าและการตบแต่งประดับประดาของกลุ่มชาติพนั ธุ์แต่ละตระกูลภาษา จะมีลกั ษณะที่แตกต่างกันอย่าง
เห็ นได้ชัด เช่ น ม้งและเมี่ ยน ใช้การปั กลวดลายและการใช้ผา้ ตัดปะมาตกแต่งเสื้ อผ้าให้สวยงามยิ่งขึ้ น
โดยม้งจะใช้การปักลวดลายผ้ามากกว่าการใช้ผา้ ตัดปะ เป็ นต้น
การใช้ผา้ นับเป็ นความจาเป็ นพื้นฐานของมนุ ษย์ เพื่อใช้ใส่ คุม้ ครองป้ องกันร่ างกายของตนเอง
ถึ งแม้ว่าสังคมปั จจุ บนั จะมี การวิวฒั นาการขึ้ น การใช้ผา้ ไม่ใช่ เป็ นเพียงเครื่ องนุ่ งห่ มแต่เป็ นมิ ติของ
สุ น ทรี ย ภาพมนุ ษ ย์ ที่ ไ ด้ล อกเลี ย นลวดลายสี สั น จากธรรมชาติ ล งบนผื น ผ้าโดยใช้วสั ดุ ต่ างๆจน
ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ประจาชาติพนั ธุ์มิใช่ เพียงแต่บริ บทของสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่
ได้กลายมาเป็ นส่ วนตกแต่งลายผ้าหากแต่บ ริ บ ททางความคิ ดและอุ ดมการณ์ ได้เข้ามามี บทบาทต่อ
ลวดลายบนผืนผ้าและยังก่อให้เกิดบทบาทของผ้าที่มีลวดลายต่างกันอีกด้วย โดยลวดลายบนผืนผ้าจะ
สะท้อ นมิ ติ ค วามเชื่ อ ทางศาสนาและความเชื่ อ พื้ น บ้า นนอกจากนั้น ลวดลายบางชนิ ด จะปรากฏ
เฉพาะเจาะจงบนผืนผ้าที่มีบทบาทชัดเจนและเหมาะสมเท่านั้นเช่ นลวดลายปราสาทจะปรากฏเฉพาะ
ในตุงและผ้าห่อคัมภีร์เท่านั้น หากไปปรากฏที่อื่นถือว่ามีความไม่เหมาะสมเป็ นต้น
ผ้าพื้นบ้าน จึงนับเป็ นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมพื้นบ้านที่แสดงออกมาเป็ นรู ปธรรมทาให้เข้าใจ
ความคิดและอุดมการณ์ตลอดถึงวิถีชีวติ ที่เป็ นแบบแผนของคนในท้องถิ่นหรื อชนกลุ่มนั้นๆ
จากความสัมพันธ์ระหว่างผ้ากับวิถีชีวิตของผูค้ นดังกล่าวมาแล้วจะเห็ นได้วา่ การศึกษาเรื่ องผ้าจะ
เป็ นประโยชน์ อ ย่า งยิ่ ง ถ้า ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งผ้า ควบคู่ ไ ปกับ บริ บ ททางสั ง คมและวัฒ นธรรมและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมของชนชาติใดชนชาติหนึ่ง
กลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ ม ้งเป็ นอี กกลุ่ ม หนึ่ งที่ มี การผลิ ตผ้า เพื่ อใช้ในครั วเรื อนและผ้าที่ ผลิ ตขึ้ นมานั้นมี
ลวดลายประณี ตสวยงาม เป็ นที่สนใจของผูพ้ บเห็นเป็ นอย่างมาก จากข้อมูลในอดีตผูห้ ญิงม้งทุกคนจะ
ได้รับการถ่ ายทอดความรู ้ ด้านการผลิ ตผ้าจากบรรพบุ รุษซึ่ งการผลิ ตผ้าของกลุ่มชาติ พนั ธุ์มง้ จะมี 2
ลักษณะ คือการผลิ ตผ้าจากใยกัญชงและการทาผ้าให้เกิ ดลวดลายซึ่ งมีวิธีการหลากหลายชนิ ด ได้แก่ การ
เขียนลายเทียน การปั กมือด้วยด้ายสี เป็ นลวดลายต่างๆ และการนาเศษผ้าเล็กๆมาเย็บตัดปะเป็ นลวดลาย
2

โดยลวดลายที่ ป รากฏอยู่บ นผื น ผ้า ตลอดจนลัก ษณะการใช้ป ระโยชน์ จากผ้า เป็ นสิ่ ง สะท้อ นถึ ง
ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อและวัฒนธรรมต่างๆ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ได้เป็ นอย่างดี
ผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ (Hmong’s Embroidery) เป็ นภูมิปัญญาพื้นถิ่ นที่ ตกทอดกันมาหลาย
ชัว่ อายุคนชิ้นงานประดิษฐ์ดว้ ยมือของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ซึ่ งเป็ นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยูใ่ นทางภาคเหนือ
ของประเทศไทยซึ่ ง มี อตั ลัก ษณ์ เอกลัก ษณ์ ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี วัฒ นธรรมเป็ นของตนเอง
เช่น การทาเกษตรกรรม การเพาะปลูก การทอผ้า การปั กผ้าด้วยภูมิปัญญาพื้นถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่
หมู่บา้ นม้งผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ นับว่าเป็ นงานฝี มื อที่ สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ โดยมีการปั กลวดลายตามภูมิปัญญาพื้นถิ่นมีความประณี ตทั้งในการคิด
ลวดลาย และการปั กโดยใช้เวลาว่างหลังจากทางานเกษตรกรรมเพื่อเพาะปลูกในการยังชีพในแต่ละวัน
โดยมีลวดลายที่ ถือได้ว่าเป็ นของดั้งเดิ มและมี การปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับกาลเวลา ลวดลายที่
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ นามาใช้ปักผ้านั้น เดิมทีน้ นั เป็ นการนาต้นแบบมาจากตัวหนังสื อของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
เช่น ลายก้ากื้อหรื อลวดลายเลียนแบบธรรมชาติแวดล้อมในชีวิตประจาวันที่พบเห็นอยูท่ วั่ ไป ลายก้ากื้อ ซึ่ ง
เรี ยกเป็ นภาษาไทยว่า ลายก้นหอย ลายนุกุ๊หรื อลายดาว ลายป้ านจ่ายหรื อลายที่ปักเป็ นดอกๆ ลายเหล่าเซี ย
หรื อลายกากบาท ลายโค้วจัว๊ หรื อลายกังหัน ลวดลายที่กล่าวมานี้ ผหู้ ญิงกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จะคิดขึ้นเอง
ตามความคิ ดสร้ างสรรค์ข องตนไม่ มีก ารซ้ ากัน แต่ จะยังคงรั กษารู ป แบบดั้งเดิ มอยู่อาจมี ล วดลายที่
คล้ายคลึงกันบ้างเพราะมีรูปแบบพื้นฐานของการปั กผ้า คือการปั กไขว้ที่เหมือนกัน
ในการปั กผ้าของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จะใช้ป่านป่ า ผ้าฝ้ ายทอมือหรื อผ้าใยกัญชง ที่ทอด้วยกี่เอว จึงได้
ผ้าหน้าแคบโดยมี เส้ นยืนซึ่ งผูกไว้กบั เสาและมี เส้ นพุ่งผูกไว้กบั เอว การทอผ้าจะใช้การทอสลับ กัน
ขัด กัน จึ ง เกิ ด เป็ นเส้ น ตารางไปตลอดผืน เมื่ อน าผ้า มาปั ก จึ ง ต้อ งใช้ก ารสอดเข็ ม เข้าไปตามตาราง
เหล่านั้นก่อให้เกิดลวดลายตามต้องการ
ลวดลายผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ที่นิยมทาการปั กและสื บทอดกันมานานนั้น ประกอบด้วยลาย
ต่ างๆดังนี้ (1)ลายก้นหอย (2) ลายรอยตี นไก่ (3) ลายรอยตี น หนู (4) ลายอัก ษรโบราณ (5) ลายที่ มี
ลักษณะเป็ นหยักซ้อนกัน (6) ลายดาว (7) ลายปั กเป็ นดอก (8) ลายหัวใจ (9) ลายผ้าตัดปะรู ปสี่ เหลี่ ยม
หรื อสามเหลี่ยมเล็กๆ (10) ลายผสมหรื อลายที่ใช้หลายลายปั กผสมรวมกัน เกิดเป็ นลวดลายใหม่ๆขึ้น
ศิลปะการปักผ้าและการคิดแบบลวดลายนี้ นับเป็ นมรดกตกทอดกันมาแต่โบราณอย่างต่อเนื่ อง
โดยการนาลักษณะ รู ปร่ างรู ปทรง และสี สันตามธรรมชาติรอบตัวมาใช้ ไม่ว่าจะเป็ นดอกไม้ ใบไม้
สัตว์ต่างๆ ตลอดจนดวงดาวบนท้องฟ้ า ใช้วสั ดุอุปกรณ์เข็มปั กขนาดต่างๆ และเส้นด้ายสี นามาปั กเป็ น
ลวดลาย อย่างไรก็ตามลวดลายที่ ปักขึ้นจะประณี ต สวยงาม ตามจินตนาการและตามแบบธรรมชาติที่
งดงาม แสดงถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เป็ นที่สะดุดตาแก่ผพู ้ บเห็น จากข้อมูลที่กล่าวมาพบว่า
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การคิดแบบลวดลายและการปั กผ้าของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จะมีการถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น ซึ่ งปั จจุบนั การ
ถ่ายทอดยังคงมี อยู่ แต่จะค่อยๆลดน้อยลงไปทุ กขณะ สาเหตุ เนื่ องจากวิถีชีวิตของกลุ่ มชาติพ นั ธุ์ มง้
เปลี่ยนไปจากเดิม มีการใช้แรงงานสมาชิ กในครอบครัวในการเพาะปลูกเพื่อขายมากขึ้น ทาให้ผหู ้ ญิงม้ง
มีเวลาในการนัง่ ปั กผ้าน้อยลง นอกจากนี้ ยังพบว่าการถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น ความละเอียดและลักษณะ
ของลวดลายได้ค่อยๆ ถูกปรับเปลี่ ยนไปตามสมัยนิ ยม ไม่ยึดติดลวดลายดั้งเดิ ม อีกทั้งในยุคปั จจุบนั นี้
เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการได้มาของลวดลาย จึงมีการใช้จกั รอุตสาหกรรมในการปักลวดลายแทน
การใช้มือปั กมากขึ้น ผ้าที่ใช้ปักลวดลายแต่เดิมทอด้วยมือ ปั จจุบนั ผ้าที่ใช้ปักจะซื้ อสาเร็ จมาจากตลาด
ร้านขายผ้าแทน เส้นด้ายปั กลวดลายแต่เดิมใช้เส้นฝ้ ายย้อมสี ธรรมชาติ ปั จจุบ นั เส้นด้ายปั กย้อมด้วยสี
สังเคราะห์ จะซื้ อมาจากตลาดร้านขายผ้าหรื อแหล่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชาวเขา เป็ นต้น
ดังนั้นการศึกษาในรายละเอี ยดเรื่ องผ้าปั กของกลุ่ มชาติ พนั ธุ์มง้ ซึ่ งมี ลกั ษณะลวดลายที่ โดดเด่ น
และสี สันที่สวยงามสะดุดตา จึงเป็ นประเด็นที่น่าสนใจเป็ นอย่างยิง่ เพราะจะทาให้เราได้ทราบถึงวิธีการ
ผลิต เทคนิคการปั กลวดลาย ลักษณะของลวดลายรวมไปถึงความเชื่ อเกี่ยวกับความหมายของลวดลาย
หรื อสัญลักษณ์ ซึ่ งเชื่ อมโยงค่านิ ยมหรื อวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรม พฤติกรรม สิ่ งแวดล้อม
ซึ่ งความรู ้เหล่านี้ ควรจะได้มีการศึกษาเพื่อนาไปสู่ การจัดการองค์ความรู ้และการอนุ รักษ์สืบสานไว้ให้
เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมกับลูกหลานสื บต่อไป3
บ้านผานกกกตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ มีเนื้ อที่ ประมาณ4,500ไร่
เป็ นพื้นที่ อยู่อาศัย จานวน500 ไร่ พื้นที่ ทาการเกษตร จานวน 2,000 ไร่ ประกอบไปด้วยพื้นที่ ทาไร่
จานวน 1,300 ไร่ และพื้นที่ทาสวน จานวน 700 ไร่ เป็ นป่ าชุ มชนซึ่ งเป็ นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่ งชาติ
ดอยสุ เทพ-ปุย จานวน 2,000 ไร่ มีประชากรอาศัยอยูจ่ านวนครัวเรื อน 127 ครัวเรื อน มีประชากรรวม
720 คน แยกเป็ นชาย 352 คน หญิง 368 คนเป็ นหมู่บา้ นม้ง ที่ยงั คงมีการอนุ รักษ์ประเพณี วฒั นธรรม
ต่างๆของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เช่ น ประเพณี การเลื อกคู่ซ่ ึ งจะมีข้ ึนในวันปี ใหม่โดยหนุ่มสาวจะมาชุ มนุ ม
กันใส่ เครื่ องแต่งกายแบบกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ที่ประดับด้วยเครื่ องเงินที่สวยงามและมีกิจกรรมการเล่นโยน
ลูกช่วงที่ลานของหมู่บา้ น โดยหญิงสาวจะต้องเตรี ยมลูกบอลผ้าสี ดา(ลูกช่วง) นามาโยนกับชายหนุ่ม ที่ตน
หมายตาต้องใจหากหนุ่มชอบและมีไมตรี ตอบก็จะพยายามคว้าลูกบอลไว้และบ้านเกื อบทุกหลังคาเรื อน
ผูห้ ญิงม้งยังคงมีการปั กผ้าและตัดเย็บเครื่ องแต่งกายชุ ดใหม่ เพื่อใช้สาหรับใส่ ในงานวันขึ้นปี ใหม่ของ
กลุ่ มชาติ พนั ธุ์มง้ ซึ่ งเป็ นความเชื่ ออย่างหนึ่ งว่า ทุ กๆปี ใหม่กลุ่ มชาติพ นั ธุ์ มง้ ทุกคนจะต้องใส่ ชุดใหม่
เพื่อเป็ นศิริมงคลกับตัวเองที่จะได้รับสิ่ งที่ดีงามตลอดปี
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ลวดลายผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก เป็ นภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ตกทอดกันมาหลายชัว่
อายุคน นับว่าเป็ นงานฝี มือที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ชิ้นงานผ้าปั กจะมีอตั ลักษณ์
เอกลัก ษณ์ เป็ นของตนเอง จะออกแบบลวดลายตามภู มิ ปั ญญาพื้ นถิ่ น มี ความประณี ตทั้งในการคิ ด
ลวดลาย และการปั ก โดยใช้เวลาว่างหลังจากทางานเกษตรกรรมเพื่อเพาะปลูกในการยังชีพในแต่ละวัน
โดยมีลวดลายที่ถือได้วา่ เป็ นของดั้งเดิมและมีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับกาลเวลา
จากการสารวจข้อมูลการปั กผ้าและตัดเย็บเครื่ องแต่งกายชุ ดใหม่ เบื้องต้นพบว่า บ้านผานกกก
ยังคงมีการปั กผ้าด้วยมือ ลวดลายดั้งเดิมอยู่ แต่คงเหลืออยูไ่ ม่กี่หลังคาเรื อน นอกนั้นจะเป็ นลวดลายผ้าปั ก
ที่ได้ประยุกต์ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เป็ นผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กที่ ใช้จกั รอุตสาหกรรมในการปั ก
ลวดลาย การปั กผ้าด้วยมือกาลังจะลดลงเหลือน้อยลงไปทุกขณะเพราะปั จจุบนั วิถีชีวติ กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
บ้านผานกกก เปลี่ยนไปจากเดิมคือจะใช้แรงงานในการเพาะปลูกเพื่อขายมากขึ้น สมาชิกในครอบครัว
โดยเฉพาะผูห้ ญิงต้องทางานหนักตลอดทั้งปี ไม่มีเวลาว่างในการประดิ ดประดอยเสื้ อผ้า แต่ผหู ้ ญิงม้งก็
ยังต้องตัดเย็บชุ ดประจาเผ่า สาหรับสมาชิ กทุกคนในครอบครัว เพราะชุ ดประจาเผ่าก็ยงั เป็ นสิ่ งที่แสดง
ถึงความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว จะเห็นได้จากการที่พ่อแม่ ลูกหลาน พยายามที่จะตัดเย็บเสื้ อผ้า
เครื่ องแต่งกายให้สมาชิ กในครอบครัวได้ใส่ ชุดใหม่ในทุกๆปี ปั ญหาที่พบและน่าเป็ นห่ วงคือ ชุ ดเครื่ อง
แต่งกายของกลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ ม ้งจะใช้วิธีการซื้ อลวดลายผ้าปั กสาเร็ จ จากตลาดซึ่ งเป็ นผ้าปั กที่ใช้จกั ร
อุตสาหกรรมในปั กลวดลาย มาเย็บประกอบเป็ นชุ ดหรื อซื้ อชุ ดที่ตดั เย็บสาเร็ จมาจากร้านจาหน่ ายผ้า
ชาวเขาหรื อผลิตภัณฑ์ชาวเขา มาใช้ในการสวมใส่ แทนผ้าปักและเย็บด้วยมือ
ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจ ที่จะทาการศึกษาประวัติความเป็ นมาของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ศิลปะผ้าปั กและ
ลวดลายผ้าปั กบนเครื่ องแต่งกาย คุณค่าของลวดลายผ้าปั ก ตลอดจนบทบาทลวดลายผ้าปั กบนเครื่ องแต่ง
กายของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ การเปลี่ยนแปลงของลวดลายผ้าปั ก และสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ของ
ลวดลายผ้าปั ก การสร้ า งสรรค์คุ ณ ค่ า จุ ด เด่ น หรื อ เอกลัก ษณ์ ข องลวดลายผ้า ปั ก กลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ม ้ง
ตลอดจนศึกษาหาแนวทางการจัดการอนุรักษ์และสื บสานให้ดารงคงอยู่ โดยจะทาการศึกษาคุณค่าของ
ศิลปะผ้าปัก ขั้นตอนการปักผ้ารวมทั้งศึกษาลวดลายที่เป็ นเอกลักษณ์ความหมายของลวดลายตลอดจน
บทบาทของลวดลายผ้าปั กและความเชื่ อที่ สัมพันธ์ กบั การนาผ้าต่างๆ มาใช้ซ่ ึ งผลการศึกษาจะทาให้ได้
ข้อมูลเชิ งศิลปะและวัฒนธรรมที่เน้นเรื่ องศิลปะผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ตลอดจนความเชื่ อดั้งเดิ ม
ในการปั ก ผ้า และ/หรื อการเปลี่ ย นแปลงลวดลายผ้าปั ก น าไปสู่ การสร้ า งคุ ณ ค่ า ยกระดั บ งาน
ศิลปะวัฒนธรรมและสร้างแนวทางการจัดการอนุ รักษ์ สื บสานศิลปะผ้าปั ก เพื่อให้ลูกหลานกลุ่มชาติ
พันธุ์มง้ บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่ วมในการจัดการอนุรักษ์
และสื บสานศิลปะผ้าปั กของกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ มง้ ให้สามารถนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชี พ สามารถเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นลวดลายผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นถิ่ น
ด้านศิลปะผ้าปั กไปสู่ เยาวชนรุ่ นหลังต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.2.1 เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมา ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1.2.2 เพื่อศึกษาเครื่ องแต่งกาย ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั ก บนเครื่ องแต่งกายกลุ่ ม ชาติ พนั ธุ์ม ้ง
ตลอดจนปัญหาของผ้าปักและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก
1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปักและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของ
บ้านผานกกกอย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน
1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรศึกษำ
1.3.1 ทาให้ทราบประวัติความเป็ นมา ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนศักยภาพ
และความเข้ม แข็ง ของชุ ม ชนกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม ้งบ้า นผานกกก ต าบลโป่ งแยง อ าเภอแม่ ริม จังหวัด
เชียงใหม่
1.3.2 ทาให้ทราบเครื่ องแต่งกาย ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กบนเครื่ องแต่งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
ตลอดจนปัญหาของผ้าปักและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก
1.3.3 ได้เสนอแนวทางการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของ
บ้านผานกกก อย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ
1.4.1 ขอบเขตเนื้อหา
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนศักยภาพและความ
เข้มแข็งของชุ มชนกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ตลอดจนเครื่ องแต่งกาย ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กบน
เครื่ องแต่งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ตลอดจนปั ญหาของผ้าปักและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้าน
ผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อเสนอแนวทางการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั ก
และลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก อย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน
1.4.2 ขอบเขตพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตพื้นที่การศึกษา ณ บ้านผานกกก หมู่ที่ 9 ตาบลโป่ งแยง อาเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1.4.3 ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เครื่ องแต่งกาย ผ้าปั ก และลวดลายผ้าปั กบนเครื่ องแต่งกาย
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ และประชาชนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
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1.5 นิยำมศัพท์ทใี่ ช้ ในกำรศึกษำ
กำรอนุ รักษ์ หมายถึง การรักษาคุณค่า สี สันและลวดลายผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ให้ยงั คงอยู่
ในกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก หมู่ที่ 9 ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
กำรสื บสำน หมายถึง การสื บทอดงานศิลปะผ้าปั ก ตลอดจนองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับผ้าปั กของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มีการถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นให้คงอยูต่ ่อไปในกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก หมู่ที่ 9
ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ผ้ ำปั ก หมายถึ ง ผ้าปั กบนเครื่ องแต่งกายของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ซึ่ งหมายความรวมทั้งวิธีการปั ก
ด้วยมือและปักด้วยจักรอุตสาหกรรม โดยรู ปแบบการปักมีท้ งั แบบปั กไขว้และแบบปั กทึบ
ศิลปะผ้ ำปัก หมายถึง ความงดงามของลวดลายและสี สันบนผ้าปั ก ตลอดจนการสื่ อความหมาย
ที่แสดงถึ งเอกลักษณ์ ของกลุ่มชาติพนั ธ์มง้ บ้านผานกกก หมู่ที่ 9 ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่
1.6 กำรเสนอผลกำรศึกษำ
บทที่ 1 บทนำ
บทนี้ นาเสนอหลักการและเหตุผลของการศึกษา เรื่ องการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานศิลปะผ้าปั ก
ของกลุ่ มชาติ พนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ วัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา นิ ยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา และ
การเสนอผลการศึกษา
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสำรและงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาในบทนี้ เป็ นการศึกษาด้านเอกสาร เพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ที่
เกี่ ย วกับ ประวัติศ าสตร์ ข องกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม ้ง โดยทัว่ ไป และความเป็ นมาของกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม้งใน
ประเทศไทย ตลอดจนมรดกวัฒนธรรมและประเพณี ข องกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม ้งรวมทั้งแนวคิ ด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้
บทที่ 3 วิธีดำเนินกำรศึกษำ
บทนี้ เป็ นการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่ องการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานศิลปะผ้าปั กของกลุ่มชาติ
พันธุ์มง้ บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาประวัติ
ความเป็ นมา ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนศักยภาพและความเข้มแข็งของชุ มชนกลุ่ ม
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ชาติ พนั ธุ์ม ้ง เพื่ อศึก ษาเครื่ องแต่ งกาย ผ้าปั ก และลวดลายผ้าปั ก บนเครื่ องแต่งกายกลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ ม ้ง
ตลอดจนปั ญหาของผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ มง้ ของบ้านผานกก และเพื่ อเสนอแนวทาง
การจัดการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปักและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก อย่างมีส่วน
ร่ วมของชุมชน
บทที่ 4 กำรศึ กษำชุ มชน ผ้ ำปั กและลวดลำยผ้ ำปั กของกลุ่มชำติพันธุ์ม้งบ้ ำนผำนกกก ตำบลโป่ งแยง
อำเภอแม่ ริม จังหวัดเชียงใหม่
บทนี้ เป็ นการศึกษาทั้งด้านเอกสารและภาคสนาม ในบริ บทที่เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของ
ชุมชน ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนศักยภาพและความเข้มแข็งของชุ มชนกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
บ้านผานกกก รวมทั้งศึกษาเครื่ องแต่งกาย ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กบนเครื่ องแต่งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
ตลอดจนปั ญหาของผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
บทที่ 5 แนวทำงกำรจัดกำรอนุรักษ์ และสื บสำนผ้ ำปั กและลวดลำยผ้ ำปั กกลุ่มชำติพันธุ์ม้ง บ้ ำน
ผำนกกก อย่ ำงมีส่วนร่ วมของชุ มชน
บทนี้ เป็ นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั ก
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ อย่างมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน
บทที่ 6 สรุ ป อภิปรำยผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่ องการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานศิ ลปะผ้าปั กของกลุ่มชาติ
พันธุ์มง้ บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งอภิปรายผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาในบทนี้ เป็ นการศึกษาภาคเอกสาร เพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ ที่
เกี่ ย วกับ ประวัติ ศาสตร์ ข องกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม ้ง โดยทั่วไปและความเป็ นมาของกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ม้งใน
ประเทศไทย ตลอดจนมรดกวัฒ นธรรมและประเพณี ข องกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม ้งรวมทั้ง แนวคิ ดทฤษฎี
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
2.1 บริ บททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
2.1.1 ประวัติศาสตร์ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ โดยทัว่ ไป
2.1.2 ประวัติความเป็ นมาของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในดินแดนประเทศไทย
2.1.3 กลุ่มย่อยของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
2.1.4 มรดกวัฒนธรรมและประเพณี ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในประเทศไทย
(1) ภาษา
(2) เรื อนพักอาศัย
(3) ผ้าและการแต่งกาย
(4) พิธีกรรมและความเชื่อ
(5) ประเพณี ที่สาคัญ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้
2.2.1 แนวคิดการมีส่วนร่ วมของชุมชน
2.2.2 แนวคิดการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
2.2.3 แนวคิดภูมิปัญญาพื้นถิ่น
2.3 เอกสาร หนังสื อ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 เอกสารและหนังสื อ
2.3.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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2.1 บริบททางประวัติศาสตร์ สั งคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้ง
2.1.1 ประวัติศาสตร์ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้งโดยทัว่ ไป
“ แม้ว ” ผูม้ าจากดินแดนอันเหน็บหนาวตานานกล่าวเอาไว้วา่ “ณ มุมหนึ่งของโลกเห็นดินแดนที่
มีอากาศอันหนาวเย็น ถูกปกคลุ มด้วยหิ มะและน้ าแข็งทัว่ ไป มีมนุ ษย์กลุ่มหนึ่ งอาศัยอยูใ่ นถ้ า ได้อพยพ
ออกมาสู่ พ้ืนราบกว้างใหญ่และหนาวเหน็บ ซึ่ งมีเวลาเป็ นกลางวันครึ่ งปี กลางคืนครึ่ งปี พวกเขาต้องนุ่งห่ ม
ขนสัตว์ จนกระทัง่ ต่อมาผูค้ นเหล่านั้นได้อพยพเข้ามาสู่ พ้ืนแผ่นดินใหญ่ของจีน โดยใช้เวลาเดินหลายปี
ในการอพยพทางใต้เรื่ อยมา”
นี่ คือคาบอกเล่าของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ชาวแม้ว ซึ่ งพูดถึ งตานานบรรพบุรุษของเขาที่มกั จะเล่าสู่ ลูกหลาน
ฟั งต่อๆกันมา สาหรับเอกสารอันเก่าแก่ของจีนได้มีการกล่าวถึ งเรื่ องแม้วหรื อม้ง ย้อนหลังเกือบ 5,000 ปี
โดยระบุวา่ ชนเผ่านี้ได้เข้ามาอยูใ่ นแถบกลุ่มแม่น้ าฮวงโหหรื อแม่น้ าเหลืองแล้ว
ในประวัติศาสตร์ ของจีนได้กล่าวถึ งเรื่ องของแม้ว ซึ่ งพอจะแยกออกได้ 3 ช่ วง คือ ในช่ วงแรก
ประมาณสองพันปี ก่อนคริ สต์ศกั ราชราว 200 ปี บรรพบุรุษของแม้วได้ทาการต้องสู ้ กบั จีนมาตั้งแต่
ครั้งกระโน้นเรื่ อยมา จนถึงสมัยจักรพรรดิจิ๋นซี ฮ่องเต้ ชาวแม้วได้ถูกปราบปรามจนราบคาบ และรวม
ประเทศจีนทั้งหมดได้เป็ นครั้งแรก แล้วจึงก่อสร้างกาแพงเมืองจีนขึ้น แม้วส่ วนหนึ่ งจึงตกอยูใ่ ต้อานาจ
และยอมรับวัฒนธรรมจีน แต่อีกส่ วนหนึ่ งได้อพยพหนี เข้าไปอยูต่ ามป่ าเขาเพราะไม่ยอมอยูใ่ ต้อานาจจีน
พวกเขาพากันถ่อยร่ นไปสู่ ทิศตะวันตกแถบมณฑลเสฉวย และไปสู่ ทิศใต้แถบมณฑลตังเกี๋ย ชาวจีนจึง
เรี ยกชนเผ่าแม้วนี้ ว่า พวกอนารยชนแห่ งขุนเขา หรื อพวกหมาน ซึ่ งมี ความหมายว่าป่ าเถื่ อนทางใต้
ในช่ วงที่สองนี้ ชื่ อเสี ยงของชนเผ่าแม้วได้หายไปในช่วงสามราวคริ สต์ศกั ราช 1,200 ชื่อแม้วได้ถูกเรี ยก
ในนามกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ใหม่ ซึ่ งระบุ ถึงชนพื้นเมืองดั้งเดิ ม 5 พวก เป็ นที่ รู้จกั กันในชื่ อของชนป่ าเถื่ อน
แห่งแม่น้ า 5 สาย นัน่ เอง แม้ว เย้า จวง(ชาวใต้) ลาว และพวกแข่-ลาว
ชนเผ่าแม้วอาศัยอยูต่ ามขุนเขาและถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่อาณาจักรเล็กๆ มีหวั หน้าหรื อผูน้ าของตน
ปกครองกันเองในแต่ละแห่ ง ซึ่ งต่อมาจีนได้ดาเนิ นกุศโลบายยกย่องให้เกียรติเป็ นตาแหน่ งขุนนางใน
ทาเนี ยบของจี น เพื่อต้องการยุติสงครามไม่รบพุ่งกันกับจี น และให้ชาวแม้วส่ งบรรณนาการให้กบั
กษัตริ ยจ์ ีน เป็ นต้น
ชนเผ่ า แม้ว จึ ง อาศัย ในที่ ต่ า งๆของประเทศจี น ได้ ใ นลั ก ษณะดัง กล่ า ว จนกระทั่ง มาถึ ง
คริ สต์ศตวรรษที่ 17 ราชวงศ์เหม็งหรื อแมนจู จึงได้เปลี่ยนนโยบายใหม่โดยทาการปราบปรามให้ชาวแม้ว
ยอมจานน จนเกิดการสู ้รบกันอย่างรุ นแรงหลายแห่ ง ในเมืองพังหยุน เมื่อปี พุทธศักราช 2009 และที่มณฑล
กวางเจา เมื่อปี พุทธศักราช 2276-2278 ซึ่ งชนเผ่าแม้วได้ประสบความสู ญเสี ยพ่ายแพ้อย่างย่อยยับในที่สุด
ก็เริ่ มอพยพถอยร่ นหนี ลงมาสู่ ทางใต้ ลงมาสู่ ยนู นานและเข้าไปทางกลุ่มแม่น้ าแดง ในมณฑลตังเกี๋ยแต่ก็ถูก
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ชาวญวนขัดขวางต่อสู ้ ในที่สุดชาวแม้วหรื อม้ง ซึ่ งไม่ชินกับอากาศร้อนในพื้นที่ราบ จึงแตกหนี กระเจิง
การเป็ นกลุ่มๆ กลับขึ้นไปอยูบ่ นเขาสู่ เขตสิ บสองปั นนา และสิ บสองจุไท
ชาวแม้วส่ วนหนึ่ งนาโดยหัวหน้าแซ่ ลี แซ่ เล่า แซ่ เหมา ได้พากันอพยพไปอยู่ทางทิศตะวันออก
เฉี ยงเหนื อของลาว บริ เวณทุ่งไหหิ นและเดี ยนเบียนฟู ตั้งมัน่ เป็ นปึ กแผ่น จนกระทัง่ ต่อมาได้หัวหน้า
คนสาคัญในการต่อสู ้เพื่ออิสรภาพ นัน่ คืน นายพลวังเปา 1
ม้ง (Hmoob/ Moob) เป็ นชื่อที่กลุ่มคนที่อาศัยอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของจีน ภาคเหนือของพม่า
ลาว เวียดนาม ไทย และในประเทศตะวันตกใช้เรี ยกตนเอง สาหรับผูค้ นในเอเชียอาคเนย์ ชาวม้งเป็ นที่
รู ้จกั กันดีในชื่ อ “แม้ว” ซึ่ งเจ้าของชาติพนั ธุ์ไม่พอใจการเรี ยกขานดังกล่าว Embree และ Thomas2อธิ บาย
ว่า ชื่ อ “แม้ว” น่ าจะมาจากคาเรี ยกขานชาวม้ง โดยชาวเวียดนาม ว่า “Man Meo” ซึ่ งเป็ นคายืมมาจาก
ภาษาจีน “Man” นั้นชาวจีนใช้เรี ยกชนเผ่าต่างๆที่ ไม่ใช่ ชาวจีน (ยกเว้น ชนเผ่าไท) ดังนั้นชื่ อเรี ยกว่า
“แม้ว” จึงมีความหมายแฝงด้านการเหยียดหยามทางสังคม ในบริ บทของประเทศจีนนั้นชื่ อของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ “ชาวม้ง” มักจะถูกใช้อย่างสับสนกับ “ชาวม้ง” หรื อ “เหมียว” โดยรากศัพท์ของคาดังกล่าว
นั้นแปลว่า ต้นข้าวอ่อน หน่อ และ วัชพืชกับที่นา ซึ่ งหมายถึงลูกของแผ่นดินและชนพื้นเมืองที่แต่เดิม
ทานาเป็ นหลัก แต่ในระยะต่อมาถูกนามาใช้ในลักษณะของการดูถูกทางชาติพนั ธุ์ โดยการผูกเข้ากับ
เสี ย งร้ องของแมว และแสดงนัยยะของความเป็ นคนป่ าเถื่ อน ค าดังกล่ าวเริ่ ม ปรากฏหลัก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ จีนภายใต้ชื่อ “เหมียวหมิน” “หยูเหมียว” หรื อ “ซานเหมียว” เป็ นการกล่าวถึ งกลุ่มชาติพนั ธุ์
ที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณที่ ราบลุ่มแม่น้ าแยงซี เกี ยงและแม่น้ าฮวงโห(แม่น้ าเหลื อง) เมื่อประมาณ 2200 ปี
ก่อนคริ สตศักราช ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายการจัดแบ่งกลุ่ มชนชาติ ของรั ฐบาลจีน ภายหลังจากที่ พ รรค
คอมมิวนิ สต์เข้าปกครองประเทศในปี พ.ศ.1949 นั้น ชาวม้งเป็ นเพียงกลุ่มย่อยหนึ่ งที่ถูกรวมเข้าไว้ใน
กลุ่มชนชาติเหมียว แม้วา่ จะมีการแบ่งกลุ่มย่อยของชนชาติเหมียวออกเป็ นหลายกลุ่มตามบริ บททาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม แต่นกั มานุ ษยวิทยาได้สรุ ปตามชื่ อที่ชาติพนั ธุ์เรี ยกตัวเองและตามกลุ่ม
ภาษาเอาไว้ว่า ชนชาติ เหมี ย วประกอบ ไปด้วยสามกลุ่ ม หลัก ๆ คื อกลุ่ ม ที่ เรี ย กตัว เองว่า “ขอซ่ ง ”
(QhovXyooj) “ฮมู ้ ” (Hmub) หรื อ “ฮม้ อ ” (Hmob) และกลุ่ ม “ชาวม้ง ” โดยภาษาพู ด ทั้ง สามกลุ่ ม
ดังกล่ าวไม่ส ามารถใช้สื่ อสารข้ามกันได้ ส่ วนเครื่ องแต่ งกายและประเพณี วฒั นธรรมนั้น ก็ต่างกัน
ออกไปอย่างสิ้ นเชิง เฉพาะในมณฑลยูนนานนั้นกลุ่มที่เรี ยกตัวเองว่าชาวม้งยังแบ่งออกเป็ น 7 กลุ่มย่อย
ด้วยกันคื อ ชาวม้งเด๊อ(HmoobDawb) ชาวม้งจัว๊ ะ(HmoobNtsuab) ชาวม้งชื้ อ(HmoobSwb) ชาวม้งเป่
(Hmoob Peg) ชาวม้งเซา(HmoobXauv) ชาวม้งซัว(HmoobSua) ชาวม้งปัว(HmoobPua) โดยแต่ละชื่อมี
1

สมัย สิทธิธรรม, สารคดีชีวิตของชนกลุ่มน้อยบนดอยสู ง “แม้ว”, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุ งเทพฯ : บริ ษทั 2020 เวิลด์ มีเดีย จากัด, 2541, หน้า 7-10

2

Embree, John H. and William L. Thomas, Jr. Ethnic Groups of Northern South East Asia, New Haven: Yale University, Southeast Asia
Study (Memographs) in Lebar et al. 1964. Ethnic Groups of Mainland South East Asia. New Haven, Human Relation Area files, Inc. 1950.
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ที่มาจากสถานที่อยูอ่ าศัยและชื่อผูน้ าของเขาในอดีต ปัจจุบนั นักวิชาการและชาวบ้านมักจะนาเอาความ
แตกต่างของสาเนียงภาษาพูดและเครื่ องแต่งกายมาเป็ นเครื่ องจาแนก สาหรับในประเทศไทยนั้นมีเพียง
สองกลุ่มย่อยคือ ชาวม้งขาว หรื อที่เรี ยกตัวเองว่า ชาวม้งเด๊อะ(HmoobDawb) และชาวม้งดาหรื อชาวม้งเขียว
ที่รู้จกั กันในชื่อว่าชาวม้งน้ าเงินหรื อชาวม้งลาย แต่พวกเขาเรี ยกตัวเองว่าชาวม้งจัว๊ ะ(HmoobNtsuab)
นักประวัติศาสตร์ จีนสันนิ ษฐานว่าบรรพบุรุษชาวเหมียวหรื อชาวม้งน่ าจะมาจากสัมพันธมิตร
ชนเผ่าที่ เรี ยกตัวเองว่า “จิวลี่ ” ซึ่ งตั้งถิ่ นฐานอยู่ในพื้ นที่ ราบภาคตะวันออกของจี นบริ เวณที่ ราบลุ่ ม
แม่น้ าเหลืองและแม่น้ าแยงซี เกียง โดยมีจีเย่อ(TxivYawg) เป็ นหัวหน้า แต่จีเย่อถูกห้วงตี่(Faj Tim) ผูน้ า
สัมพันธมิตรชนเผ่าอีกฝ่ ายหนึ่ ง ซึ่ งเข้าใจกันในปั จจุบนั ว่าเป็ น บรรพบุรุษของคนจีนนากองกาลังมา
จากทางตอนบนของลุ่มแม่น้ าเหลืองเข้าโจมตีและเข้าครอบครองพื้นที่ดงั กล่าว จากนั้นชาวเหมียวหรื อ
ชาวม้งจึงอพยพลงทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ เข้าสู่ บริ เวณทะเลสาบต้งถิง(Dong Ting) ทะเลสาบโปยาง
(Po Yang) แล้วค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่ มณฑลเสฉวน กุย้ โจวและยูนนาน ในที่สุด
กลุ่มชาติพนั ธุ์ม้งในประเทศต่ างๆ
ปัจจุบนั มีกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ พานักอาศัยอยูใ่ นหลายทวีป การกระจายตัวของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ไปยัง
หลายประเทศทัว่ โลกเป็ นผลสื บเนื่องจากการทาสงคราม ความขัดแย้งกับชนเผ่าอื่น หรื อการบีบบังคับ
ทางการเมืองการปกครอง การอพยพย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จึงมีมาตั้งสมัยประวัติศาสตร์ ก่อนการ
ยึดครองประเทศจีนของชาวฮัน่ กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ต้องการดาเนิ นชี วติ อย่างเป็ นอิสระทั้งเสรี ภาพในการ
เลือกรู ปแบบการดาเนิ นชีวิต และรู ปแบบการทามาหากิน และพร้ อมต่อสู ้เพื่อเสรี ภาพดังกล่าว ทาให้
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ พร้อมที่จะเป็ นพันธมิตรกับคู่สงครามที่สัญญาว่าจะให้เสรี ภาพในการดาเนินชีวติ และ
การทามาหากิ น กับ ตน ในประเทศลาว กลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม ้งเข้าร่ วมเป็ นพันธมิ ตรกับ ที ม ซี ไ อเอ ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ทาการต่อสู ้ อย่างดุ เดื อดกับฝ่ ายคอมมิ วนิ สต์ในสงครามอินโดจีน แต่ในกรณี
ของประเทศไทย กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เข้าร่ วมเป็ นพันธมิตรกับฝ่ ายคอมมิวนิสต์ทาสงครามกับรัฐบาลไทย
ผลการเข้าร่ วมทาสงครามและการต่อสู ้กบั ฝ่ ายต่างๆของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ทาให้เกิดการอพยพย้ายถิ่ น
เพื่อหนี ภยั จากการแพ้สงครามของฝ่ ายตน การแพ้สงครามอินโดจีนในปี 2518 ส่ งผลให้กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
ในลาวทะลัก เข้ามาในประเทศไทยเป็ นจานวนมาก ประเทศไทยได้กาหนดให้กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เหล่านี้
พานักอาศัยในศูนย์อพยพชัว่ คราวในบริ เวณชายแดนของประเทศจนกระทัง่ มีการตกลงระหว่างรัฐบาล
ไทยและรั ฐ บาลลาวในการด าเนิ น การส่ ง ผูอ้ พยพกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ม ้ง กลับ ประเทศลาว แต่ ใ นช่ ว ง
ระยะเวลาที่ กลุ่ มชาติ พนั ธุ์ม ้งพานักศูนย์อพยพในประเทศไทยนั้นได้มีประเทศต่างๆเปิ ดโอกาสให้
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ สมัครเข้าไปพานักในประเทศของตน ทาให้มีกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ประมาณ 200,000 คน
อพยพย้ายถิ่นไปพานักในประเทศตะวันตกหรื อประเทศในเครื อ
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จากการสารวจในปี พ.ศ.2543 พบว่ามีประชากรม้งประมาณ 8,827,404 กระจายตัวอยู่ในประเทศ
ต่างๆทัว่ โลก ปรากฏตามตารางที่ 1
ประเทศ
จานวนประชากร
หมายเหตุ
1. จีน
7,398,035
ม้งทุกกลุ่ม
2. เวียดนาม
787,604
ม้งทุกกลุ่ม
3. ลาว
315,465
4. สหรัฐอเมริ กา
160,000
5. ไทย
126,300
6. พม่า
25,000
ประมาณ
7. ฝรั่งเศส
10,000
8. ออสเตรเลีย
1,600
9. กิอาน่า (ฝรั่งเศส)
1,400
10. แคนาดา
600
11. อาร์เจนตินา
500
ประมาณ
12. เยอรมัน
150
ประมาณ
13. นิวซีแลนด์
100
ประมาณ
ตารางที่ 1: ประชากรม้งในประเทศต่างๆ (ปี พ.ศ.2543)3
2.1.2 ประวัติความเป็ นมาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้งในดินแดนประเทศไทย
ในดินแดนประเทศไทย ได้มีกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ พากันอพยพเข้ามาตั้งถิ่ นฐานอยูบ่ นเขาสู งและที่ราบ
เชิงเขา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2400 เป็ นต้นมา ตามพื้นที่ของจังหวัดเชี ยงราย เชี ยงใหม่ พิษณุ โลก เพชรบูรณ์
ตาก ฯลฯ ในครั้งแรกมีประชากรที่อยูใ่ นประเทศไทยราว 50, 000 คน นับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
เป็ นต้นมา กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ได้มีการอพยพเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นเรื่ อยๆ ในหลายพื้นที่
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ โดยทัว่ ไปจะมีอยูด่ ว้ ยกัน 5 กลุ่ม คือม้งดา ม้งขาว ม้งน้ าเงินและม้งปื่ อ สาหรับ
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในประเทศไทยจะถูกแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มย่อย คือ ม้งน้ าเงิน ม้งขาวและม้งบัว่ บ๊าโดย
อ้างหลักฐาน เอกสารสารวจของโอลิ เวอร์ กอร์ ดอนยัง ซึ่ งตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี พุทธศักราช 2504-2505
ระบุวา่ ม้งกัว่ บ๊า มีอยูใ่ นจังหวัดน่าน ส่ วนหนึ่ งกาลังถูกกลืนโดยม้งน้ าเงิน ซึ่ งความจริ งแล้วกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
3

ประสิ ทธิ์ ลีปรีชา, การค้าข้ามพรมแดนกับอัตลักษณ์ มง้ รายงานการวิจยั ภายใต้โครงการ “อานาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ ทางชาติพนั ธุ์:

การเสื องเชิงวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย”, กรุ งเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั (สกว.), 2546-2548, หน้า 9
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อพยพเข้าสู่ ประเทศไทยเพียง 2 กลุ่ม เท่านั้น คือ ม้งน้ าเงินกับม้งขาว โดยมีสถิ ติจานวนประชากรใน
ประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช 2526 มีจานวนถึง 62,791 คน กระจายอยูต่ ามพื้นที่สูงใน 14 จังหวัดของ
ภาคเหนื อ เช่ น พะเยา เชี ยงราย เชี ยงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่ าน ลาปาง สุ โขทัย กาแพงเพชร ตาก
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และจังหวัดเลย 4
การอพยพและการตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย
ในราวต้นศตวรรษที่ 19 กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ อพยพออกจากพื้นที่บริ เวณตอนกลางของภาคใต้ของ
ประเทศจีนเข้าสู่ ตอนเหนื อของเวียตนามและลาวประมาณปี 1850 บริ เวณยอดเขาในจังหวัดหลวงพระบาง
ของลาวมีกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ตั้งบ้านเรื อนอยูม่ าก5 จากประเทศลาวจึงอพยพข้ามแม่น้ าโขง เข้ามาพานัก
บนดอยสู งในประเทศไทย6 จากการสอบถามผูส้ ู งอายุของแต่ละตระกูลในหมู่บา้ นม้งต่างๆทัว่ ประเทศ
สันนิ ษฐานได้ว่ากลุ่มแรกของบรรพบุรุษกลุ่มชาติพนั ธุ์ มง้ น่ าจะอพยพข้ามแม่น้ าโขงเข้าสู่ ดินแดนที่
เป็ นประเทศไทย ในระหว่างช่วง พุทธทศวรรษ 2390 ถึ ง 2420 ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาเดี ยวกันกับที่กองทัพ
ของรัฐบาลจีนถูกส่ งเข้ามาปราบปราม กองกาลังชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมและอื่นๆที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณ
ที่ปัจจุบนั เป็ นมณฑลกุย้ โจวและมณฑลยูนนานของประเทศจีน อันเนื่องจากรัฐ บาลใช้มาตรการเรี ยก
เก็ บ ภาษี แพง ท าให้ชนกลุ่ มน้อยในแถบนี้ ลุ กขึ้ นต่ อต้าน ในช่ วงเวลาดังกล่ าวเป็ นช่ วงที่ เจ้าอาณานิ คม
ฝรั่งเศสและอังกฤษเริ่ มเข้ามาครอบครองและกาหนดเส้ นแบ่งพรมแดนประเทศขึ้นในแถบนี้ ดังนั้น
การอพยพหนี สงครามจากจีนและเข้ามาหาพื้นที่ทามาหากินในบริ เวณดังกล่าวจึงไม่ได้เป็ นที่รู้กนั ในหมู่
บรรพบุรุษม้งในสมัยนั้นว่าตัวเองได้ขา้ มเส้นแบ่งพรมแดน ของรัฐชาติหรื อประเทศใดเข้าสู่ ประเทศใด
แต่ใช้ชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร์ เป็ นตัวกาหนด เช่น แม่น้ าแดง-แม่น้ าเขียว น้ าทา ภูซาง เมืองฮุน เมืองหงสา
แม่น้ าโขง ดอยผาหม่น ภูช้ ี ฟ้า ภูแว ภูลงั กา ดอยช้าง ดอยอ่างขางฯลฯ ภายหลังจากที่ กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ได้
เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ แล้วเส้นแบ่งพรมแดนประเทศจึงถูกกาหนดขึ้นโดยจะสังเกตได้จากการที่ยอดดอย
สู งต่างๆ ใกล้ชุมชนที่กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ อยูน่ ้ นั มักจะมีชื่อว่า ดอยฝรั่ง(เศส) ปั กธงชาติ(Fuablabtsantoo)
หรื อ ดอยอังกฤษ (RoobKuabluab) เป็ นต้น

4

สมัย สิทธิธรรม, สารคดีชีวิตของชนกลุ่มน้อยบนดอยสู ง “แม้ว”, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุ งเทพฯ: บริ ษทั 2020 เวิลด์ มีเดีย จากัด, 2541, หน้า 10-11

5

Lebar et al. Ethnic Groups of Mainland South East Asia. New Haven, Human Relation Area files, Inc. 1964. Page 73

6

พอลและอีเลน ลูวิส , หกเผ่าชาวดอย, หัตถกรรมชาวเขา (Thai Tribal Crafts) (ศิ ริวรรณ สุ ข พานิ ช แปลและเรี ยบเรี ยง), เชี ยงใหม่
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เส้ นทางการอพยพเข้ าสู่ ประเทศไทย
สามเส้นทางหลักที่บรรพบุรุษของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ อพยพเข้าสู่ ดินแดนที่ปัจจุบนั เป็ นประเทศไทย
เส้ นทางแรก อยู่บ ริ เวณชายแดนจัง หวัดน่ านและพะเยา ซึ่ งมี ดอยภู แวและภู ล ังกา เป็ นหลัก
จากนั้นกลุ่มที่เข้ามาทางนี้ จึงอพยพโยกย้ายต่อไปยังดอยขุนสถาน (จังหวัดน่านและแพร่ ) ดอยอ่างขาง
ดอยช้าง ภูหินร่ องกล้า เขาค้อ และดอยลานสาง หรื อดอยระแหง(RoobLoojHeem) เป็ นต้น
เส้นทางที่สองนั้นเข้ามาทางผาตั้ง ภูช้ ี ฟ้า ดอยผาหม่น และที่ราบระหว่างเมืองเชี ยงของกับเชี ยงแสน
จากนั้น จึ งข้ามมาที่ ดอยยาว ดอยช้าง ดอยอ่ างขาง ดอยผ้าห่ ม ปก(LaimPhuasPuv) และดอยจัก ตอก
(LaimCaajTuj) ในบริ เวณประเทศพม่าปั จจุบนั กับข้ามมาที่ ดอยเชี ยงดาว ดอยสุ เทพ ดอยอิ นทนนท์
ดอยปางอุ๋ง ดอยหมากพริ ก เป็ นต้น
เส้นทางที่สามนั้น ข้ามแม่น้ าโขงทางตอนบนบริ เวณประเทศลาวและพม่า เหนื อท่าขี้เหล็ก แล้ว
จึงลงมาทางขุนหัวแม่คา ซึ่ งอยูใ่ กล้บา้ นหิ นแตก อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชี ยงราย โดยกลุ่มที่เข้ามา
เส้นทางนี้เป็ นกลุ่มที่เข้ามาทีหลังสุ ด คือประมาณช่วงทศวรรษ 2480

ภาพที่ 2.1 แผนที่แสดงเส้นทางการอพยพของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เข้ามาสู่ ประเทศไทย7
7

พอลและอีเลน ลูวิส , หกเผ่าชาวดอย, หัตถกรรมชาวเขา (Thai Tribal Crafts) (ศิ ริวรรณ สุ ข พานิ ช แปลและเรี ยบเรี ยง), เชี ยงใหม่
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กลุ่มชาติพนั ธุ์ม้งในประเทศไทย
กลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม ้งที่ อาศัยอยู่ในประเทศไทยเวลานี้ น้ ัน อพยพเข้ามาทางเขตประเทศลาวมากกว่า
ทางด้านรัฐฉานของสหภาพพม่า มีจานวนประมาณ 50,000 คน มากกว่าชาวเขาเผ่าอื่น แต่เป็ นรองกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์กระเหรี่ ยงต่างกันตรงที่กลุ่มชาติพนั ธุ์กระเหรี่ ยงอยูท่ างด้านตะวันตกของภาคเหนื อและภาคกลาง
ส่ วนกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ อยูต่ ามพรมแดนด้านตะวันออกและด้านตะวันตก คือตั้งบ้านเรื อนอยูใ่ นเขตจังหวัด
เชี ยงราย เชี ยงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก ลาปาง น่ าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย
บางจังหวัดอยู่เพียง 2-3 หมู่บา้ น บางจังหวัดหลายสิ บหมู่บา้ น กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เหล่านี้ อยู่บนภูเขาสู ง
ตั้งแต่ 4,000 ฟุตขึ้นไป นับว่าอยู่สูงกว่าชาวเขาทุกเผ่า กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในไทยอพยพเข้ามาราว 60 ปี
มาแล้ว มี ประมาณ 180 หมู่บา้ น หมู่บ ้านหนึ่ ง 10-40 หลังคาเรื อน ที่ใช้จานวนประมาณนี้ ถือตามที่
ชาวต่างชาติ บ างท่านได้เขี ยนไว้รวมกับจานวนที่ เพิ่ มขึ้ นระหว่าง 3 ปี จานวนไม่ แน่ นอนนักเพราะ
ไม่ ได้มี ก ารส ารวจพลเมื องชนิ ดแยกชนเผ่า และกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ต่างๆ เองก็ มี ก ารอพยพโยกย้ายอยู่
ตลอดเวลาด้วย
กลุ่มชาติพนั ธุ์ม้งในจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย
ในส่ วนของดินแดนล้านนาหรื อภาคเหนือของประเทศไทยในปั จจุบนั เข้าใจว่ากลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
เริ่ มอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งระหว่างช่วงต่อคริ สตศักราช 1800 และ 1900 โดยในบันทึกชาวตะวันตก
พบว่า มีกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ตั้งหมู่บา้ นอยูใ่ นจังหวัดตากก่อนหน้าปี ค.ศ.1929 แล้ว8และจากเอกสารของ
กระทรวงศึกษาธิ การ โรงเรี ยนรัฐบาลที่จดั ตั้งขึ้นในชุ มชนม้งแห่ งแรกคือที่บา้ นนายเลาต๋ า หมู่บา้ นม้ง
อาเภออุม้ ผาง จังหวัดตาก เป็ นโรงเรี ยนประชาบาล สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ โดย
ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2478 หรื อ ปี ค.ศ. 19359
กลุ่ มชาติ พนั ธุ์ มง้ ในจังหวัดน่ าน จากการสารวจพบว่ามี กลุ่ มชาติ พนั ธุ์ มง้ อาศัยอยู่มากกว่าทุ ก
จังหวัด คืออยูใ่ นเขตตาบลบ่อเกลือเหนือ ตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอปั ว และตอนเหนือของอาเภอทุ่งช้าง
เพราะพื้นที่น้ นั เป็ นภูเขาสู ง อยูต่ ิดกับเขตแขวงไซยะ แห่ งประเทศลาว ห่ างไกลจากที่ต้ งั อาเภอและตัว
จังหวัดน่ านมาก เป็ นการเหมาะสมสาหรับกลุ่มชาติ พนั ธุ์มง้ ทาการลักลอบปลูกฝิ่ นและค้าฝิ่ นอาเภอ
เมือง อาเภอนาน้อย และอาเภอสา จังหวัดน่านมีกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ตั้งบ้านเรื อน อยูบ่ นเขาบ้างเหมือนกัน

8

Bernatzik.Akha and Miao: Problems of Applied Ethnography in Farther India. Translated from the German by AloisNagler. New
Haven : Human Relations Area files. 1970.
9

สุ ภางค์ จัน ทวานิ ช และคณะ, นโยบายการจัดการศึ ก ษาส าหรับ ชาวเขาในประเทศไทย, รายงานการวิจยั , กรุ งเทพฯ: สานัก งาน
คณะกรรมการการวิจยั แห่ งชาติ, 2527, หน้า 1

16

กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในจังหวัดเชี ยงราย 15 ปี ก่อนมีขอ้ มูลว่ากลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ อาศัยอยูบ่ นดอยช้าง
ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเชี ยงราย ภายหลังได้อพยพไปอยูท่ ี่อื่น คงเหลืออยูแ่ ต่เย้า ลีซอ อาศัยอยูบ่ น
ดอยช้างเท่านั้น ในเขตอาเภอเมืองมีกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ อยูบ่ นดอยทุ่งก่อ ตาบลทุ่งก่อ อยูก่ นั มากตามภูเขา
ติดและใกล้พรมแดนประเทศลาว ในเขตอาเภอเชี ยงของ อาเภอเทิง อาเภอเชี ยงคา อาเภอเชี ยงของมีอยู่
บนดอยหลวงและภูเขาทางพรมแดนติดกับลาว อาเภอเชี ยงคา อยู่บนดอยน้ าบง ดอยปาย ดอยกิ่ งไผ่
ดอยห้วยเหมี้ยง ดอยบ้านหลวง ดอยผาจะลอ ดอยนาง ดอยผาแดง อาเภอปง บนดอยภูลงั กาและบน
ภูเขาติดต่อกับเขตจังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ อาเภอเวียงป่ าเป้ า อยูใ่ นเขตตาบลเวียง
ในจังหวัดเชี ยงใหม่ กลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ มง้ อาศัยอยู่ในเขตอาเภอฝาง อาเภอเชี ยงดาว อาเภอแม่แตง
อาเภอหางดง อาเภอสันป่ าตอง อาเภอสะเมิง อาเภอจอมทอง อาเภอฮอด อาเภออมก๋ อย อาเภอเชี ยงดาว
อยูบ่ นภูเขาในเขตตาบลเมืองคอง ตาบลเมืองนะ ตาบลเมืองแหง ไม่ห่างไกลจากหมู่บา้ นลีซอ และมูเซอ
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ได้เข้ามาอยูใ่ นนิ คมของกรมประชาสงเคราะห์ ณ ดอยผาปู่ จอง อาเภอนี้ 18 หลังคาเรื อน
อาชี พปลูกพืชไร่ ปลูกกาแฟ ชา มันฝรั่ง อาเภอแม่แตงมีที่ตาบลป่ าแป๋ อาเภอสะเมิง อยูใ่ นตาบล บ่อแก้ว
อาเภอหางดงอยูบ่ นดอยปุย ไม่ห่างไกลจากพระธาตุดอยสุ เทพมากนัก หนึ่งหมู่บา้ นมี 40 หลังคาเรื อน
ตัดฟันต้นไม้เพื่อทาไร่ บริ เวณสาขาของลาห้วยแก้ว อาเภอจอมทองอยูบ่ น ดอยอินทนนท์หรื อดอยอ่างกา
อาเภออมก๋ อยมีจานวนน้อยกว่าชาวกะเหรี่ ยง อาเภอฮอดอยูใ่ นเขตอาเภอบ่อหลวง
กลุ่ มชาติ พนั ธุ์ มง้ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่บนภูเขาในเขตตาบลบ้านโป่ ง ตาบลหมอกจาแป่
อาเภอเมือง ตาบลทุ่งยาว อาเภอปาย ตาบลแม่ยวมน้อย อาเภอขุนยวม และตาบลอื่นๆ
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในจังหวัดตาก ปรากฏมี อยูใ่ นเขตตาบลแม่ละเมา อาเภอตากกับในเขตอาเภอ
แม่สอด ซึ่ งเป็ นการเคลื่อนย้ายลงมาทางพรมแดนด้านตะวันตกไกลกว่ากลุ่มชาติพนั ธุ์อื่น ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะถือว่า “ที่ไหนเป็ นภูเขามีตน้ ไม้ข้ ึนเขียวชอุ่มอยู่ ที่นนั่ เป็ นแผ่นดินของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ”
จังหวัดลาปาง ซึ่ งอยูต่ อนกลางของภาคเหนือ ด้านใต้จงั หวัดเชียงรายและทิศตะวันออกของจังหวัด
เชียงใหม่ ปรากฏว่ามีกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ตั้งบ้านเรื อนอยูต่ ามต้นน้ าขุนห้วยหก ขุนแม่เหมี้ยง อาเภอแจ้ห่ม
ทางด้านทิศตะวันออกของประเทศไทย กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ได้เคลื่อนย้ายลงมาตามเทือกเขาจาก
เหนื อ จนถึ ง ภาคกลางและภาคอี ส าน คื อ นั บ ตั้ง แต่ จ ัง หวัด เชี ย งราย ล าปาง แพร่ น่ า น อุ ต รดิ ต ถ์
พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ และบนเขาใกล้พรมแดนลาวของจังหวัดเพชรบู รณ์ก็มีอยูเ่ ฉพาะบนภูเขาภูลมโล
สู ง 7,000 ฟุตในเขตอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ 5-6 หมู่บา้ น จานวนคน 1,739 คน มี
อาชี พปลูกฝิ่ นและไร่ ขา้ ว กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เหล่านี้ อพยพมาจากจังหวัดน่ าน จังหวัดพิษณุ โลกและใน
เขตประเทศลาวนับ ว่าก้าวลงมาจากเหนื อไกลกว่าชาวเขาทุ กเผ่า ซึ่ งยังเป็ นที่ น่ าสงสั ยว่าตามภู เขา
พรมแดนภาคอีสานคือจังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนมคงมีพวกกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ อพยพเข้ามาอยูบ่ า้ ง
เพราะอยูไ่ ม่ห่างไกลจากถิ่นของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ แห่งแขวงเชียงขวางซาเหนือของประเทศลาวมากนัก
17

ภาพที่ 2.2 การกระจายตัวของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ และกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆในประเทศไทย10

10
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2.1.3 กลุ่มย่ อยของกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้ง
การแบ่งกลุ่ มย่อยของกลุ่ มชาติพ นั ธุ์ มง้ จากหลักฐานในราชวงค์หยวนกลุ่มชาติ พนั ธุ์มง้ ได้ถูก
แบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ หลายกลุ่ม เช่ น ม้งดอก(ฮวาม้ง) ม้งขาว(ไป่ ม้ง) ม้งน้ าเงิ น(ซิ งม้ง) ต่อมาได้มี
ม้งดา(ไฮม้ง) และมีมง้ แดง (หุ งม้ง) เข้ามาอีก ซึ่ งทั้งหมดนี้ เป็ นการจาแนกตามลักษณะของเครื่ องแต่งกาย
เท่านั้นส่ วนการเรี ยกชื่อกลุ่มย่อยของม้ง ในภาษาจีน กลับมีผเู้ รี ยกชื่อได้ถึง 53 ชื่อ หรื อมากกว่านั้น
กลุ่มย่อยของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
1) ม้ง(น)จัว๊ แปลได้วา่ ม้งเขียวหรื อม้งน้ าเงิน กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ กลุ่มนี้ จะเรี ยกตนเองว่า
ม้ง โดยไม่มีเสี ยง “ฮ” นาพวกเขามักจะถูกเรี ยกในภาษาไทยว่า ม้งดา ม้งลายหรื อม้งดอก ส่ วนกลุ่มชาติ
พันธุ์มง้ อีกกลุ่มย่อยหนึ่ง มักนิยมเรี ยกพวกเขาว่า ฮม้งเหล่ง ซึ่ งอาจแปลได้วา่ ฮม้งลาย
2) ฮม้งเด๊อ แปลว่า ฮม้งขาว เป็ นชื่อพวกเขาเรี ยกตนเองโดยมีเสี ยง “ฮ” นา คาว่า “ฮม้ง”
ชื่อเรี ยกเป็ นภาษาไทยก็ใช้วา่ ม้งขาว เคยมีผเู ้ รี ยกกลุ่มนี้วา่ ม้งเผือก แต่ไม่เป็ นที่นิยมจึงสู ญหายไป ส่ วน
กลุ่มม้งจัว๊ จะเรี ยกพวกเขาว่า ม้งเกล๊อ ซึ่ งก็เป็ นคาเดียวกับฮม้งเด๊อ เช่นกัน แต่ออกสาเนียงต่างกันไป
เคยมีผกู ้ ล่าวว่ามีกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ อีกกลุ่มย่อยหนึ่ งเรี ยกว่า ม้งกัว่ (ม)บ๊า อยูท่ างตอนเหนื อของ
จังหวัดน่าน เมื่อ 30 กว่าปี ก่อนแต่มีจานวนไม่มากนักและกาลังถูกกลืนโดยกลุ่มม้งน้ าเงินในพื้นที่ อันที่
จริ งกลุ่มดังกล่าวเรี ยกตนเองว่าฮม้งกัว่ (ม)บ๊า หรื อออกเสี ยงในสาเนี ยง ม้งจัว๊ ว่า ม้งกัว่ (ม)บัง๊ ซึ่ งแปล
ได้ว่า ฮม้ง แขนปล้องจัดเป็ นส่ วนหนึ่ งของฮม้งขาวนั่น เอง เมื่ อมี ก ารอพยพของชาวลาวลี้ ภ ัยเข้า สู่
ประเทศไทย นับตั้งแต่ พ.ศ. 2518 เป็ นต้นมา ในจานวนผูอ้ พยพจะมีฮม้งกัว่ (ม)บ๊า ร่ วมอยูด่ ว้ ย แต่ถือว่า
เป็ นชาวลาวอพยพที่ ถูกจัดให้อยูต่ ามศูนย์อพยพต่างๆมิใช่ กลุ่มชาติพนั ธุ์ในประเทศไทย การจาแนก
กลุ่ มย่อยของกลุ่ มชาติ พนั ธุ์มง้ ทาได้โดยการสังเกตเครื่ องแต่งกายตามประเพณี และสาเนี ยงภาษาที่
แตกต่างกัน
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในประเทศไทย มีภาษาวัฒนธรรมขนบประเพณี ความเป็ นอยูค่ ล้ายคลึงกันมาก
จนแทบไม่ทราบว่าเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เผ่าไหน จะแตกต่างกันบ้างก็เพียงเครื่ องแต่งกาย ชาวม้งขาว
(White Hmong) ทั้ง ชายหญิ ง มี แถบผ้าสี ข าวหรื อ สี ฟ้ าอ่ อ น ติ ด ทาบอยู่ป ลายแขนเสื้ อ ผูห้ ญิ ง สวม
กระโปรงสี ขาว ไม่มีลวดลาย แต่กระโปรงสี ขาวนี้ สงวนไว้สวมในโอกาสพิเศษเท่านั้น แต่หากเป็ น
เวลาปกติสวมกางเกงขายาวทรงหลวมแทน11

11
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กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ขาว ผูห้ ญิงม้งขาวสวมกางเกงขายาวสี ดาแทนกระโปรงสี ขาว สาหรับวันปกติ จะ
มีจานวนมากกว่าม้งดาและม้งลาย พวกที่ อาศัยอยู่บนดอยปุย อาเภอหางดงจังหวัดเชี ยงใหม่ ใกล้กบั
พระธาตุดอยสุ เทพเป็ นม้งขาว พวกนี้อาศัยอยูท่ วั่ ไปในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ ตาก ฯลฯ

ภาพที่ 2.3 การแต่งกายผูห้ ญิงม้งขาว สาหรับวันปกติ12
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เขียว (Blue Hmong) ชอบแต่งกายด้วยชุ ดสี ดามากกว่าสี อื่น ผูช้ ายสวมเสื้ อเปิ ดให้
เห็นท้อง ผูห้ ญิงสวมเสื้ อแขนยาวตัดด้วยผ้าฝ้ ายหรื อผ้ากามะหยี่สีดา ผ่าหน้า มวยผมเป็ นก้อนกลมไว้
ด้านบนศีรษะเฉี ยง มาทางด้านหน้า เสื้ อผ้าสาหรับโอกาสพิเศษตกแต่งด้วย ลายปั กที่คอเสื้ อยาวลงมา
จนถึ ง เอว ชอบตั้ง บ้า นเรื อ นอยู่ ต ามพรมแดนไทย และมี อ ย่ า งประปรายในเขตจัง หวัด เชี ย งราย
เชียงใหม่ น่าน ฯลฯ

ภาพที่ 2.4 ครอบครัวม้งเขียว13
12
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เรื่ องเดียวกัน, หน้า 125
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ภาพที่ 2.5 การแต่งกายผูห้ ญิงม้งเขียว ในโอกาสพิเศษ14
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เขียว ผูช้ ายสวมเสื้ อยาวถึงเอวไม่เปิ ดพุงอย่างผูช้ ายม้งขาว ม้งดากางเกงสี ดาถึงตาตุ่ม
เป้ ากาง เสื้ อผูห้ ญิงม้งเขียวตัดเย็บด้วยผ้าสี ดาผ่าหน้า คอเสื้ อตกแต่งด้วยผ้าลายแถบสี สันต่างๆ แขนเสื้ อ
ติดแถบเป็ นบั้งๆ ผูห้ ญิงสวมกระโปรงจีบเป็ นดอกสี เหลืองสี ขาวเล็กๆ โพกศีรษะด้วยผ้าลาย มีอยูใ่ นตาบล
บ่อหลวง อาเภอฮอด อาเภออมก๋ อย อาเภอสะเมิง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่ อาเภอปาย อาเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และชายแดนจังหวัดน่ าน ม้งลายในแขวงเชี ยงขวาง แขวงซาเหนือนั้น ผูห้ ญิงมีแขน
เสื้ อพาดแถบลายเป็ นบั้งๆ บางคนสวมเสื้ อลายดอก

ภาพที่ 2.6 เสื้ อผูห้ ญิงม้งเขียว15
14
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ภาพที่ 2.7 ผ้าโพกศีรษะผูห้ ญิงม้งเขียว ทาด้วยผ้าลาย16

ภาพที่ 2.8 หญิงสาวม้งเขียวในเทศกาลปี ใหม่มง้ 17

16
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เรื่ องเดียวกัน, หน้า 119

22

2.1.4 มรดกวัฒนธรรมและประเพณีของกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้งในประเทศไทย
(1) ภาษา
กลุ่มชาติ พนั ธุ์มง้ ไม่มีภาษาที่แน่ นอน ส่ วนใหญ่จะยืมภาษาจีน ภาษายูนนาน ภาษาลาว
และภาษาไทยภาคเหนือมาใช้ นอกจากนั้นม้งยังมีตวั หนังสื อเป็ นของตนเองอีกด้วย เล่ากันว่า เดิมกลุ่ม
ชาติ พ ัน ธุ์ ม ้ง มี ต ัวหนัง สื อ ใช้เหมื อ นกัน แต่ ต้อ งอพยพหลบภัย อยู่เสมอ จึ งขนหนัง สื อ ใส่ ห ลัง ม้า
เดิ นทางมาถึ งล าธารแห่ งหนึ่ งก็ป ลดม้าวางตะกร้ าหนังสื อเอาไว้ แล้วพากันนอนหลับ ไป จนม้ากิ น
หนังสื อหมด กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จึงไม่มีตวั หนังสื อจะใช้จนทุกวันนี้
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มีเครื่ องหมายกรี ดบนท่อนไม้เล็กๆใช้แทนตัวหนังสื อ เช่นแสดงความรัก
ความคิดถึงก็เอามีดแกะท่อนไม้เป็ นรอยตรงๆ 4 รอย ก็แสดงถึงความรักอย่างท่วมท้นแล้ว ถ้าเป็ นรอยเฉียงๆ
แสดงว่ามิตรภาพความรักนั้นขาดลงไปแล้ว เป็ นต้น หรื อถ้าแกะเป็ นรอยตรงๆ 2 รอยห่ างกันทางหัวไม้
ท้ายไม้ ปั กขนไก่กบั พริ กขี้หนู ติดไปด้วย ฝากไปให้ญาติ ห่างไกล นั่นแสดงว่ามีเรื่ องด่วนหรื อมีธุระ
ต้องการที่จะพบหากันด่วนเป็ นต้น
ปัจจุบนั ในเรื่ องของการศึกษา กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มักจะให้ความสนใจในการศึกษามากกว่า
กลุ่ มชาติพ นั ธุ์มง้ อื่นๆ ที่มีในประเทศไทย จึงทาให้ กลุ่ มชาติ พนั ธุ์ มง้ มี ความเฉลี ยวฉลาดและทันต่อ
เหตุการณ์ในโลกปั จจุบนั มากขึ้น18
ภาษาศาสตร์ จดั ม้งอยูใ่ นสาขาเมี้ยว-เย้า ของตระกูลจีน-ธิ เบต และพบว่ามีคาที่ขอยืมมาจาก
ภาษายูนนาน ลาวและไทยปนเปอยูใ่ นภาษาม้งมาก และกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มักจะเรี ยนพูดภาษาของคน
ใกล้ตวั เช่น ลาว ไทยเหนือและกะเหรี่ ยง ฮ่อ แล้วแต่วา่ จะไปตั้งถิ่นฐานอยูก่ บั ใคร และเพาะปลูกพืชชนิ ดใด
ภาษาของม้งขาวกับม้งเขียวแตกต่างกันมากจนพูดกันไม่รู้เรื่ อง แต่โดยที่มีแบบแผนการ
แต่งกายคล้ายคลึงกันจึงจัดให้เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์เดียวกันได้19
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ทั้ง 3 เผ่าพูดภาษาคล้ายๆ กัน คือ มีรากศัพท์ และไวยากรณ์ที่เหมือนกัน
แต่การออกเสี ยงหรื อสาเนี ยงจะแตกต่างกันเล็กน้อย กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ สามารถใช้ภาษาของตนเอง พูดคุย
กับกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ อื่นเข้าใจได้เป็ นอย่างดี แต่มง้ ไม่มีภาษาเขียนหรื อตัวหนังสื อ อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ได้เขียน และอ่านหนังสื อภาษาม้ง โดยการใช้ตวั อักขระหนังสื อละติน (Hmong RPA)
เรื่ องราวความเป็ นมาต่างๆ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จึงอาศัยวิธีการจาและเล่าสื บต่อกันมาเท่านั้น
18
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(2) เรือนพักอาศัย
การตั้งบ้ านเรือน
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จะปลูกบ้านติดกับพื้นดิน โดยใช้ดินเป็ นพื้นเรื อน ยกพื้นสู งเพียงที่นอน
วัสดุที่ใช้สร้างบ้านมักจะเป็ นของที่หาได้ตามท้องถิ่นนั้นๆ ไม้ไผ่สับฟาก หรื อไม้แผ่นมาทาเป็ นฝาเรื อน
เสาจะใช้ไม้เนื้ อแข็ง หลังคามุงด้วยหญ้าคาหรื อใบตอง เช่น ใบเหี ยง ใบก้อ นามาเย็บเป็ นตับๆ หรื อใช้ไม้
ไผ่ผา่ ครึ่ งประกบกัน
ปั จ จุ บ ัน ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ข องกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ม ้ง ได้ มี ก ารพัฒ นาขึ้ น การปลู ก สร้ า ง
บ้านเรื อนจึงมักจะมีวสั ดุที่ทนั สมัย เช่น สังกะสี อิฐบล็อก เสาคอนกรี ต และปูนซีเมนต์ เป็ นต้น
การจะสร้างบ้านเรื อนขึ้นที่ตรงไหน กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มักจะมีการเสี่ ยงทายล่วงหน้าก่อน
ว่าทาเลไหนจะเหมาะแก่การปลูกบ้านหรื อไม่ เพราะถ้าหากสถานที่ต้ งั ตัวบ้านมีทาเลไม่เหมาะ อาจจะทา
ให้มีเหตุร้ายเกิ ดความไม่สงบสุ ขต่างๆนานาได้ เช่ น การปลูกบ้านควรจะต้องหันหน้าบ้านออกไปทางลาด
ของภูเขาซึ่ งมักจะลาดลง นั้นแหละจึงจะถูกต้องตามลักษณะที่ดีของแม้ว เป็ นต้น
หมู่บา้ นแต่ละแห่งจะมีหวั หน้าประจาหมู่บา้ น ซึ่ งจะสังเกตได้จากบ้านที่มีหลังใหญ่กว่าบ้าน
คนอื่นๆ และมักจะอยูก่ ่ ึงกลางของหมู่บา้ น ติดกับตัวบ้านจะคอกม้า คอกหมู และเล้าไก่ กลุ่มชาติพนั ธุ์
ม้งส่ วนใหญ่มกั จะไม่นิยมทารั้วบ้านอย่างกลุ่มชาติพนั ธุ์เย้า หรื อลีซอ
ลักษณะบ้ านเรือน
ลักษณะภายในของบ้านระหว่างม้งขาว และม้งน้ าเงิน ก็จะแตกต่างกันออกไป
ลักษณะภายในบ้านม้งขาว ซึ่ งจะมีอยู่ 2 ประตู คือประตูหน้าและประตูดา้ นหลัง สาหรับ
ประตูดา้ นหน้าของบ้านม้ง หรื อที่เรี ยกกันว่า ประตู ขอตรังต่าฮ์ ซึ่ งถือว่ามีความหมายอยูม่ าก
ขอตรั งต่าฮ์ จะเป็ นประตูส าคัญ การประกอบพิ ธีกรรมต่างๆจะต้องเข้าออกประตูน้ ี ส่ วน
ประตูดา้ นข้างบ้านซึ่ งเรี ยกว่า ขอตรังสั่ว ประตูน้ ี เป็ นประตูที่ไม่ค่อยจะมีความสาคัญทางพิธีกรรมมากนัก
แต่ท้ งั สองประตูก็สามารถเดินเข้าออกในชีวติ ประจาวันได้
ถัดจากประตูดา้ นหน้าทางซ้ายมือ มักนิ ยมทาเป็ นห้องนอนของสมาชิ กภายในบ้าน โดย
หัวหน้าครอบครัว (พ่อ แม่) มักจะนอนห้องแรกถัดเข้าไปจะเป็ นห้องนอนลูกชายลูกสาว หากมีสมาชิ ก
หลายคนในบ้านอาจจะเพิ่มห้องนอนทางด้านขวาของประตูก็ได้ แต่ปกติจะเป็ นที่เก็บเมล็ดพันธุ์ หรื อ
ยุง้ ข้าว และเป็ นที่ต้ งั ของครกกระเดื่องสาหรับตาข้าว
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ถัดเข้าไปในกลางบ้าน จะมีเตาไฟเล็กหรื อ ขอจุ๊ ใช้สาหรับหุ งหาอาหารหรื อนัง่ จิบชาพักผ่อน
คุยกันของคนในบ้านพื้นที่เตาไฟเล็กนี้ ใช้เป็ นที่รับแขก นัง่ พูดคุยกันหน้าเตาไฟ ต่อไปก็จะเป็ นประตู
ด้านข้าง ประตูของตรังสั่ว และเตาไฟใหญ่หรื อ ขอส่ อ พร้อม เครื่ องครัวอยูก่ บั ท้ายเรื อน
ด้านขวามือฝาเรื อนตรงกันข้ามประตูหน้าบ้านจะมีแผ่นกระดาษสี ขาว สี่ เหลี่ ยม ขนาดฝ่ ามือ
ติดอยูเ่ รี ยกว่าสิ ก๊ะ และท่าเน้ง หิ้งผีประจาบ้านอยูด่ ว้ ย
ลักษณะภายในบ้านม้งน้ าเงิน ที่แตกต่างกันกับม้งขาวก็คือ บ้านจะมีประตูดา้ นหน้าบ้าน
ประตูเดียว เรี ยกว่า ขอตรังตัง่ ฮ์ (แต่จะทาประตูขา้ งเพื่อความสะดวกในการเข้าออกด้วยก็ได้) ฝาด้านประตู
ไม่มีการหักมุมเข้าไปจากแนวชายคา และเตาไฟเล็กสาหรับแขกจะอยูบ่ ริ เวณด้านขวาของประตู พร้อม
กับห้องพักแขก
ลัก ษณะของบ้านม้งทั้งสองกลุ่ ม นี้ เป็ นลักษณะตามประเพณี ท วั่ ๆไปแต่ ไม่ ได้เป็ นกฎ
ตายตัวในการปฏิบตั ิ เช่น บ้านบางหลังอาจจะไม่มีเตาไฟใหญ่หรื อไม่มีครกกระเดื่อง ก็อาจเป็ นได้ บาง
บ้านอาจจะเก็บยุง้ ข้าวหรื อเมล็ดพืชพันธุ์ไว้นอกบ้านก็ได้
ตามประเพณี การสร้างบ้านม้ง มักจะทาหลังคายื่นคลุมออกมาเลยประตู และไม่นิยมทา
หน้าต่าง ฉะนั้นภายในบ้านของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จึงค่อนข้างจะมืด แต่ก็มีหลายหลังเจาะหน้าต่างบาน
เล็กๆ เอาไว้ระบายอากาศเช่นกัน
การย้ายที่อยู่ ส่ วนใหญ่กลุ่มชาติพนั ธุ์ มง้ มักจะไม่ค่อยย้ายที่อยูก่ นั บ่อยนัก(ไม่เหมื อนกลุ่ ม
ชาติพนั ธุ์อื่นๆ) แม้บางทีหากมีการอพยพหรื อย้ายหมู่บา้ นไปแล้ว ก็อาจจะย้ายกลับมาที่เดิมอีก
เพราะสภาพการเป็ นอยูน่ ้ นั กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มักจะอยูก่ นั เป็ นกลุ่มเป็ นหมู่เครื อญาติ หลาย
ครอบครัว แต่ละครอบครั วจะมี สมาชิ กอาศัยอยู่รวมกันมากๆ และไม่นิยมแยกเรื อน ยิ่งบ้านเรื อนใดมี
ลูกหลานมากหัวหน้าครอบครัวก็จะสุ ขสบาย ดังนั้นการย้ายที่อยู่ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จึงเกิดขึ้นน้อย
เหลือเกิน หรื อหากมี การจะชักจูงให้มง้ ละทิง้ ถิ่นฐานบนภูเขาลงมาอยูพ่ ้นื ราบ ยิง่ เป็ นการยากมาก20
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ นิ ยมสร้างบ้านอยูบ่ นภูเขาสู ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งม้งบางกลุ่มจะมีการปลูก
ฝิ่ นเป็ นพืชหลัก แต่ในปั จจุบนั นี้ กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณ จากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 9 ให้อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในพื้นราบลุ่มเขา และยังมี กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บางกลุ่มก็
ยังคงตั้งรกรากอยูบ่ นดอย แต่ไม่ลึก การคมนาคมพอที่จะเข้าไปถึงได้ หมู่บา้ นม้งจะประกอบด้วยกลุ่ม
เรื อนหลายๆ หย่อม แต่ละหย่อมจะมีบา้ นราวๆ 7-8 หลังคาเรื อน โดยที่มีเรื อนใหญ่ของคนสาคัญอยู่
20
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ตรงกลาง ส่ วนเรื อนที่ เป็ นเรื อนเล็ก จะเป็ นลู ก บ้านหรื อลู ก หลาน ส่ วนแต่ ละหย่อมนั้น จะหมายถึ ง
ตระกู ล เดี ย วกัน หรื อ เป็ นญาติ พี่ น้ อ งกัน นั่ น เองบ้า นจะมี ข นาดใหญ่ เพราะอยู่อ าศัย ในลัก ษณะ
ครอบครัวขยาย กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ถือผูอ้ าวุโสเป็ นหัวหน้าครอบครัว กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จะไม่ค่อยย้ายที่
อยูบ่ ่อยนักเมื่อเทียบกับเผ่าอื่น กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มีระบบ เครื อญาติที่มนั่ คงมาก จึงเป็ นการยากที่จะถูก
กลื นโดยชนชาติอื่นๆ ในปั จจุบนั นี้ ยงั มีการสร้างบ้านเรื อนเช่ นนี้ อยู่ แต่พบน้อยมาก ส่ วนใหญ่จะรับ
วัฒ นธรรมของสั ง คมอื่ น ๆ มา จึ ง ท าให้ ก ารสร้ างบ้านเรื อ นเปลี่ ย นแปลงไป โดยสร้ างบ้านเรื อ น
เหมือนกับคนไทยมาก
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ชอบตั้งบ้านเรื อนอยูบ่ นภูเขาสู งที่มีอากาศเย็น ห่ างไกลจากหมู่บา้ นของ
เผ่าอื่น พื้นที่ ที่ปลูกสร้างบ้านเรื อนนั้นเป็ นพื้นที่ลาดลงมาจากยอดเขาคล้ายหลืบเขา ไม่ชนั นัก อยูใ่ กล้
กับ ต้น น้ าหรื อล าธารสามารถไปตัก น้ าขึ้ น มาหรื อต่ อรางไม้ไ ผ่ล งมาใกล้ก ับ ตัวหมู่ บ ้านได้ส ะดวก
บ้านเรื อนปลูกเป็ นโรง ติดกับพื้นดิน ยกพื้นสู งเพียงที่นอน นอกนั้นเป็ นพื้นดิ น ฝาเรื อนใช้ไม้ฟากตั้ง
พวกมีฐานะดีใช้ไม้กระดานซึ่ งตอกลิ่มทาเป็ นแผ่นบางๆ แล้วนามาตอกลึกลงไปในดิ นราว 1 ศอก ตั้ง
เรี ยงกันขนาบด้วยไม้ไผ่ขา้ งล่างข้างบน ส่ วนหลังคานั้นใช้ไม้ไผ่ผ่าครึ่ งตามทางยาว เลาะข้อออกวาง
ประกบคว่าอันหนึ่ ง หงายอันหนึ่ ง บางหมู่บา้ นมุงหลังคาด้วยใบคาหรื อใบก้อ ภายในบ้านมีเตาไฟอยู่
บนพื้นดินตรงกลางสาหรับผิงไฟวางน้ าชา ใช้เป็ นที่รับแขกกับมีเตาไฟใช้ดินก่อสาหรับวางกระทะต้มผัก
ให้หมูและใช้ทาอาหารด้วย ครกตาข้าวอยูใ่ นบ้านทางด้านหน้า ข้างๆครกยกสู ง 1 ศอก แบ่งเป็ น 3-4 ห้อง
ตั้งอยูร่ ะหว่างประตูหน้ากับประตูหลังบ้าน การปลูกสร้างบ้านเรื อนของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ต่างคนต่างทา
มักไม่ช่วยเหลื อกัน นอกจากเป็ นญาติพี่น้องบุตรหลานที่ สนิ ทเท่านั้น แบบแปลนบ้านเรื อนกลุ่มชาติ
พันธุ์มง้ คล้ายคลึงกัน ถ้ามีสมาชิกภายในครอบครัวมากก็จะต่อเติมบ้านเดิมโดยการสร้างยาวต่อออกไป
บางหลังมีเพียง 2 คน สามีภรรยาปลูกเป็ นโรงสี่ เหลี่ยม มีประตูเดียว เตาไฟอยูต่ ิดประตูส่วนที่นอนยก
พื้นสู งจากพื้นดินเล็กน้อย มีฝากั้นรอบหรื อไม่มีฝากั้นห้องนอนก็ได้ แต่ตวั ฝาบ้านนั้นสาหรับผูย้ ากจน
ใช้เพียงไม้ฟากสับแผ่ต้ งั เรี ยงต่อกันไป โดยไม่มีไม้ไผ่ขนาบเป็ น 3 ตอน ติดกับตัวบ้านเป็ นโรงม้า คอกหมู
เล้าไก่ สร้างด้วยไม้ไผ่เรี ยงรายข้างนอก ไม่มีร้ ัวบ้านหรื อรั้วหมู่บา้ นอย่างอาข่า ส่ วนมากไม่นิยมต่อท่อ
หรื อรางไม้ไผ่นาน้ ามาจากที่สูงมาใช้ภายในหมู่บา้ นอย่างเย้า ลี ซอ การตักน้ าแทนที่จะเอาน้ าเต้าหรื อ
กระบอกไม้ส้ ันๆขนาด 2 ฟุต ใส่ ตะกร้าสะพายไปตักน้ าในลาธารหรื อแอ่งน้ า กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จะใช้
กระบอกไม้ไผ่ขนาดใหญ่ ซึ่ งชาวเหนื อเรี ยก “ไม้หก” ยาว 4 ฟุต ทะลุขอ้ ข้างในออกสะพายบนหลังโดย
ไม่ใช้บรรจุในตะกร้า 2 กระบอกเดินลงไปตักน้ าจากลาธาร

26

ภาพที่ 2.9 แบบแปลนบ้านกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้

ภาพที่ 2.10 ภายในบริ เวณบ้านกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
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(3) ผ้าและการแต่ งกาย
ผ้าชาวเขา
เป็ นที่ทราบกันดีวา่ ประเทศไทยเป็ นสังคมที่ประกอบด้วยกลุ่มชาติพนั ธุ์หลายกลุ่ม ที่ต่าง
ก็ มี ป ระวัติ ศ าสตร์ ค วามเป็ นมาของตัว เอง และมี ล ัก ษณะทางวัฒ นธรรมบางประการปรากฏเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่ งได้สร้างสรรค์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้แก่สังคมไทยอย่างน่าสนใจความ
หลากหลายดังกล่าวบางอย่างปรากฏเป็ นรู ปลักษณ์ ที่โดดเด่นแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่ น รู ปลักษณ์
หรื อแบบแผนการแต่งกายซึ่ งบ่งบอกถึงความเป็ นตัวตนของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ส าหรั บ ชาวเขา ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ต่างๆ ที่ อยู่รวมกัน ในสั ง คมไทย
ประกอบด้วยชน 9 กลุ่มชาติพนั ธุ์ คือ กระเหรี่ ยง แม้ว มูเซอ อีกอ้ เย้า ลีซอ ถิ่น ขมุ และลัวะ ตั้งถิ่นฐาน
หนาแน่นอยูบ่ ริ เวณพื้นที่ภูเขาทางภาคเหนื อ และตลอดแนวชายแดนด้านตะวันตกของประเทศไทยก็
เป็ นกลุ่มชนที่มีลกั ษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมเป็ นของตัวเองเช่ นเดียวกันและมีความโดดเด่นแตกต่าง
หลากหลายกันไปโดยเฉพาะด้านการแต่งกายที่บ่งบอกภาพลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์อย่างชัดเจน
ชาวเขาเหล่านี้สามารถจาแนกกลุ่มตามตระกูลภาษาพูด ได้ดงั นี้ คือ
1). กลุ่มตระกูลภาษาออสโตร-เอเชียติค สาขามอญ-เขมร ได้แก่ ชาวเขาเผ่าถิ่ น ขมุ ลัวะ
ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นชนพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ตามหลักฐานที่ปรากฏพบว่า ชาวลัวะอาศัยอยูใ่ น
อาณาเขตประเทศไทยปั จจุบนั มานานกว่า 700 ปี 21
2) กลุ่มตระกูลจีน-ธิ เบต สาขาคะเร็ น ได้แก่ ชาวเขากะเหรี่ ยงซึ่ งมีถิ่นฐานเดิมอยูบ่ ริ เวณ
ต้นแม่น้ าสาละวิน มีหลักฐานปรากฏว่า กะเหรี่ ยงอพยพเข้าสู่ ประเทศไทยนานมากกว่า 200 ปี แล้ว22
3) กลุ่มตระกูลภาษาจีน-ธิ เบตสาขาธิ เบต-พม่า ประกอบด้วยชาวเขา 3 กลุ่มชาติพนั ธุ์ คือ
มูเซอ อีกอ้ และลี ซอ ทั้งสามกลุ่มมี ถิ่นฐานเดิ มอยู่ใกล้เขตแดนประเทศธิ เบตและทางตอนเหนื อของ
มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวเขากลุ่มนี้ อพยพเข้าสู่ ประเทศไทยประมาณ 100 กว่าปี
มาแล้ว ชาวมูเซอและอีกอ้ ในประเทศไทยมีหลายกลุ่มย่อย แต่ชาวลีซอมีกลุ่มเดียวเท่านั้น
4) กลุ่มตระกูลภาษาออสโตร-ไต สาขาแม้ว-เย้า ประกอบด้วยชาวเขา เช่ น แม้วและเย้า
ซึ่ งมีถิ่นฐานเดิ มอยูต่ อนกลางประเทศจีน จากนั้นได้อพยพลงมาทางภาคใต้ของประเทศและต่อมาได้

21

จันทรบูรณ์ สุ ทธิ, คนเมือง : บางมุมมองทางวัฒนธรรม, สถาบันวิจยั ชาวเขา, เชียงใหม่, 2539

22

Keyes, Charles, Karen in Thai History and the History of the Karen in Thailand in Keyes Charles (ed) Ethnic AdapLation and

Identity Institute for the Study of Human Issues. Philadelphia 1979
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อพยพเข้าสู่ ประเทศเวียดนาม ลาว และไทยตามลาดับ จากการสารวจปี พ.ศ. 2427 พบว่ามีชาวเขาเผ่า
แม้วและเย้าอาศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดน่านแล้ว 23
จากการรวบรวมข้อมูลจานวนประชากรชาวเขาของสถาบันวิจยั ชาวเขา เมื่อปี พ.ศ. 2542
พบว่า ชาวเขาทั้ง 9 เผ่า อาศัยอยู่ในพื้ นที่ 20 จังหวัด จานวน 3,527 หมู่ บ ้าน 133,070 หลังคาเรื อน
ประชากรรวม 751,886 คน
ลักษณะการแต่งกายของแต่ละกลุ่มตระกูลจะแตกต่างกันอย่างเห็ นได้ชดั เจน แม้กระทัง่
ในแต่ละสาขาก็จะแตกต่างกันออกอีกด้วย นอกจากความสวยงามเชิ งศิลปะแล้ว เครื่ องแต่งกายของ
ชาวเขายังบ่งบอกถึงลักษณะทางสังคมและประวัติความเป็ นมาของตนเอง เช่น การปั กลายของเย้าที่บ่ง
บอกความเป็ นมาของเผ่าพันธุ์ตวั เอง การปั กและการตัดปะผ้าของอีกอ้ ก็สามารถบ่งบอกถึ งเส้ นทาง
อพยพได้ เป็ นต้น เสื้ อผ้าและการตกแต่งประดับประดาของชาวเขาแต่ละตระกูลภาษาจะมีลกั ษณะที่
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั เจน ดังนี้
กลุ่มตระกูลออสโตร-เอเชีย สาขามอญ-เขมร ใช้ผา้ ทอเป็ นหลักแต่ปัจจุบนั มีเพียงเผ่าลัวะ
เท่านั้นที่ยงั ทอผ้าใช้เอง การตกแต่งประดับประดาจะเป็ นแบบเรี ยบง่ายไม่พิถีพิถนั กันมากนัก
กลุ่มตระกูลธิ เบต-พม่า ทั้งกะเหรี่ ยงสะกอและกะเหรี่ ยงโป ใช้ผา้ ทอเป็ นหลักฐานและตกแต่ง
ด้วยการทอเป็ นลวดลายต่างๆ นอกจากนี้ยงั ปั กประดับ ด้วยด้ายสลับสี และลูกเดือยให้สวยงามยิง่ ขึ้น
กลุ่ มตระกูลออสโตร-ไต ทั้งแม้วและเย้า ใช้การปั กลายและการใช้ผา้ ตัดปะมาตกแต่ง
เสื้ อผ้าให้สวยงามยิง่ ขึ้น เย้าจะใช้การปั กลายผ้า มากกว่าการใช้ผา้ ตัดปะ
กลุ่มตระกูลจีน-ธิ เบต ชาวเขาทุกกลุ่มในตระกูลภาษานี้ จะใช้ริ้วผ้า และผ้าตัดปะตกแต่ง
เสื้ อผ้า แต่อีกอ้ บางกลุ่มย่อยอาจใช้การปั กลายผสมบ้างเล็กน้อย 24
ผ้าแม้ ว25
ชาวเขาเผ่าแม้วเป็ นชนกลุ่มหนึ่ งซึ่ งมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศจีนและประเทศต่างๆ ในเอเชี ย
อาคเนย์ คือ เวียดนาม พม่า ลาว และประเทศไทย ชาวเขาเผ่าแม้วที่อยูใ่ นประเทศไทยสามารถแบ่งออก
ได้สองกลุ่ม คือ แม้วขาวและแม้วเขียว การแบ่งชื่ อกลุ่มย่อยของชาวแม้วดังกล่าว แบ่งตามการเรี ยกชื่อ
ของชาวแม้วเอง กล่าวคือ แมวขาวเรี ยกตนเองว่า “ฮม้งเด๊อว” (HomongDaw/ HmoobDawb) และแม้ว
เขี ยวเรี ยกตนเองว่า “ม้งน์จวั๊ ” (MongHjua/ MoobNtsuab) การเรี ยกชื่ อกลุ่ มย่อยแม้วเขี ยวในประเทศ
23

McCatthy, James, Surveying and Exploring in Siam, White Lotus, 1994

24

กรมประชาสงเคราะห์ , กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, ผ้าชาวเขา, กรุ งเทพฯ: บริ ษทั ราไทยเพรส จากัด, 2543, หน้า 11-12

25

เรื่องเดียวกัน, หน้า 51
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ไทยนับว่ามี ความแตกต่างและยังสับสนอยู่มากโดยที่ ชาวแม้วกลุ่ มนี้ มีชื่อเรี ยกโดยคนต่างเผ่าในชื่ อ
ต่ า งๆ ว่า “แม้ว น้ าเงิ น ” “แม้ว ลาย” “แม้ว ดอก” “แม้วด า” ซึ่ งชื่ อ เหล่ า นี้ ต่ า งหมายถึ ง “แม้ว เขี ย ว”
(MongNjua) ทั้งสิ้ น แต่ที่นิยมใช้เรี ยกชื่ อกลุ่มนี้มากที่สุดคือ “แม้วน้ าเงิน” และแม้วลาย ซึ่ งในที่น้ ีจะใช้
คาว่าแม้วลายเป็ นส่ วนใหญ่
ปัจจุบนั ชาวเขาเผ่าแม้วในประเทศไทยกระจายตัวอยูใ่ นจังหวัดต่างๆ ของประเทศ 13 จังหวัด
มี จานวนประชากรทั้งสิ้ น 82,310 คน หรื อร้ อยละ 14.93 ของจานวนประชากรชาวเขาทั้งหมดใน
ประเทศไทย จัดได้วา่ เป็ นประชากร ชาวเขาที่มีจานวนมากเป็ นอันดับสอง รองจากชาวเขาเผ่ากะเหรี่ ยง
ผ้าของกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้ง
ในอดี ตผูห้ ญิงกลุ่ มชาติ พนั ธุ์มง้ มีการนาผ้าไหมดิบ (ใยจากผ้ากัญชงแต่ชาวเขาเรี ยกไหม)
หรื อป่ านป่ า หรื อฝ้ ายที่ทอเองมาเขียนเป็ นลวดลายต่างๆด้วยวิธีการเขียนเทียน(กรรมวิธีเช่นเดียวกับการ
ทาผ้าบาติก) เพื่อที่จะทาเป็ นชุ ดประจาเผ่าของทุกคนในครอบครัว ซึ่ งผ้าไหมนั้นทามาจากเปลือกของ
เส้นใยกัญชงที่แห้งสนิ ท จากนั้นจะนามาฉี กออกเป็ นเส้นเล็กๆ เพื่อที่จะได้เส้นด้ายที่มีขนาดเล็กเหมาะสม
กับการทอผ้าซึ่ งทัว่ ไปจะนาเส้นใยกัญชง ที่แบ่งเป็ น 4 ส่ วน หรื อแบ่งออกเป็ นอีก 16-20 เส้นจากนั้นจะนา
เส้นใยกัญชงไปตาในครกกระเดื่อง เพื่อให้เปลือกนอกที่หุ้มติดกับเส้นใยหลุดออกไป ให้เหลือแต่เส้น
ใยแท้ๆ เท่านั้นเพราะเส้นใยกัญชงแท้จะมีความอ่อนตัวและสะดวกแก่การปั่ นหลังจากที่มีการตาเส้นใย
กัญชงเรี ยบร้อยแล้วก็จะนามาพันม้วนๆ เป็ นก้อนโดยใช้ตีนดัว่ (ตีนดัว่ เป็ นเครื่ องมือเฉพาะในการพัน
เส้ นใยกัญชง)ท ามาจากไม้กลมๆ เส้ นผ่าศูนย์ก ลางยาวประมาณ 8-10 นิ้ วมี ที่ ถือท าด้วยหวายถักใน
ขณะที่นามาพันแกนไม้น้ นั จะมีการต่อเส้นใยกัญชงแต่ละเส้นโดยใช้นิ้วมือขยี้ส่วนปลายของเส้นใย
กัญชงให้แตกออกเป็ นสองเส้น จากนั้นก็จะนาอีกเส้นหนึ่ งมาต่อกับเส้นเดิม เมื่อเส้นใยกัญชงเต็มแกน
แล้วจะคล้ายกับรองเท้าจีน จากนั้นจึงถอดไม้ออกเก็บม้วนเส้นใยไว้ นาไปจุ่มน้ าร้อนให้อ่อนตัว แล้ว
นาไปตีเป็ นเกลียว โดยผ่านการเข้าเครื่ องตีเกลี ยว นัน่ คือชั้วดัว่ เส้นใยที่ผ่านการปั่ นเป็ นเกลียวแล้วจะ
กรอไว้ในแกนที่เรี ยกว่า “ซาย” ซึ่ งเครื่ องชั้วดัว่ เครื่ องหนึ่ งสามารถที่จะใจแกนเส้น ใยกัญชงได้ครั้งละ
4-6 แกน เมื่ อเสร็ จก็จะเปลี่ ยนชุ ดใหม่อีกจากนั้นก็ดึงด้ายออกจากแกนเข้าเครื่ องโกล เพื่ อเก็บ ต่อไป
จากนั้นนาด้ายเส้นใยกัญชงมาฟอกสี และทาให้ดา้ ยอ่อนตัว โดยนามาต้มกับน้ าขี้เถ้าประมาณ 4 กะละมัง
นามาร่ อนเศษถ่านออกแล้วผสมน้ าใส่ ลงในกะทะใบบัวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-3.5 ฟุต เอาไจด้าย
กัญชงลงต้มจนด้ายนิ่ มยกลง และเอาไจด้ายคลุกกับขี้เถ้า แช่ไว้เช่นนั้น เมื่อแห้งสนิ ทแล้วนาไปต้มกับ
น้ าขี้เถ้า แช่ ไว้ 1 คืน ล้างขี้เถ้าออกให้หมด ตากให้แห้ง ทาซ้ าเช่ นนี้ จนกว่าเส้นใยจะขาวจนพอใจ จึงซัก
ให้สะอาดจากนั้นก็นาเส้นด้ายที่ปั่นเรี ยบร้อยแล้วมาทอเป็ นผ้าไหมดิ บ เครื่ องทอก็ทาแบบง่ายๆ คือใช้
กี่เอวโดยผูกปลายกลุ่มด้ายยืนเข้ากับเสา อีกข้างหนึ่ งผูกกับเอวแล้วทอ (จึงได้ผา้ หน้าแคบประมาณไม่
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เกิ น 20 นิ้ ว) เมื่อทอเรี ยบร้ อยแล้วก็จะนามารี ดด้วยก้อนหิ น ซึ่ งก้อนหิ นนี้ ใช้สาหรับในการรี ดผ้าไหม
ดิ บ เท่านั้น หากว่าไม่รีดให้เรี ยบแล้ว เวลานาผ้าไหมดิ บมาเขี ยนเป็ นลวดลายจะไม่สามารถเขี ยนได้
เนื่องจากมีปมของเส้นด้ายที่ต่อกันด้วย หากว่าไม่เรี ยบก็จะเขียนลวดลายได้ไม่สวย
แต่ในปั จจุบนั มีความต้องการทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นผูห้ ญิงกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จึงหาซื้ อผ้า
ฝ้ ายจากในเมืองนามาปักหรื อเขียนเทียนแทนการปั่ นฝ้ ายด้วยมือแบบดั้งเดิมคุณค่างานปั กโบราณจึงเพิ่มมาก
ขึ้นเพราะชิ้นงานโบราณจริ งๆ ลดน้อยลง คุณภาพของงานปั กรุ่ นใหม่ก็ดอ้ ยลง เพราะลวดลายปั กหยาบ
ขึ้นไม่ละเอียดละออเหมือนของเก่า งานปั กเก่าที่ปักลงบนใยผ้ากัญชงจึงมีราคาค่อนข้างแพงและหาได้ยาก
ขึ้น เหตุผลเพราะต้องผ่านกรรมวิธีการผลิตตามธรรมชาติ ซึ่ งต้องใช้ท้ งั เวลาและแรงงานอย่างมาก
ลักษณะการแต่ งกาย26
ม้งทั้ง 2 กลุ่มมีการแต่งกายแตกต่างกัน คือ
กลุ่มม้ งเขียว ผูห้ ญิงจะสวมใส่ กระโปรงสั้นผ้าใยกัญชงเขียนลายด้วยขี้ผ้ งึ (Batik) ย้อมสี คราม
จับจีบรอบตัว สวมเสื้ อผ่าหน้า ประดับลวดลายตรงหน้าอกเป็ นแฉกๆ คล้ายครี บหางปลา มีปกคล้าย
เสื้ อกลาสี เรื อ ตกแต่งเป็ นแฉก ปั กลวดลายสวยงาม แต่เวลาสวมใส่ จะกลับไว้ดา้ นใน คาดเอวด้วยผ้าห้อย
หน้าตกแต่งลวดลาย สวยงามในกลุ่มหญิ งสาว ส่ วนผูส้ ู งอายุจะใช้สีดา เวลาคาดเอวจะทิ้งชายเป็ นพู่ ไป
ทางด้านหลัง ผูช้ ายสวมกางเกงเป้ ายานสี ดา เสื้ อแขนยาวตัวสั้นตกแต่งช่วง หน้าอก คาดเอวด้วยผ้าปั ก
ทิง้ ชายไปทางด้านหลัง ด้านหน้าปั กตกแต่งลวดลายสวยงาม

ภาพที่ 2.11 การแต่งกายผูห้ ญิงม้งเขียว
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ภาพที่ 2.12 ผูห้ ญิงม้งเขียว นัง่ ปั กผ้า
กลุ่มม้ งขาว ผูห้ ญิ งจะสวมใส่ กางเกงขายาวสี ดาหรื อน้ าเงิ นเข้มในวันปกติ และในโอกาส
พิเศษจะสวมกระโปรงผ้าใยกัญชงสี ขาว จับจีบเล็กๆ รอบตัวสวมเสื้ อผ่าหน้า แขนยาวสี ดา มีปกเป็ น
แผ่นสี่ เหลี่ ยมเหมื อนกลาสี เรื อ เน้นการปั กตกแต่งสวยงาม คาดเอวด้วยผ้าห้อยหน้า ตกแต่งลวดลาย
พิถีพิถนั ส่ วนผูช้ ายแต่งกายคล้ายม้งลาย แต่สวมกางเกงจีนขายาวสี ดา เสื้ อตัวยาวกว่า ผูช้ ายม้งลาย

ภาพที่ 2.13 การแต่งกายผูห้ ญิงม้งขาว
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การผลิตเครื่องนุ่งห่ ม27
ปั จจุบนั แม้วิถีชีวิตของม้งจะเปลี่ยนไปจากเดิมโดยมีการโหมใช้แรงงานในการปลูกเพื่อ
ขายมากขึ้น สมาชิ กในครอบครัวโดยเฉพาะผูห้ ญิ งต้องทางานหนักตลอดทั้งปี ไม่มีเวลาว่างเพื่อการ
ประดิษฐ์ประดอยเสื้ อผ้า แต่ผหู้ ญิงม้งก็ยงั คงต้องผลิตชุ ดประจาเผ่าสาหรับสมาชิ กทุกคนในครอบครัว
เสื้ อผ้าไม่ใช่ เป็ นหนึ่ งในปั จจัยสี่ ของความจาเป็ นในการดารงชี วิตเท่านั้น แต่เป็ นสิ่ งที่ แสดงถึ งความ
ผูกพันของสมาชิกในครอบครัวด้วย จะเห็นได้จากการที่ลูกหลานจะพยายามเย็บเสื้ อผ้าใหม่ ให้กบั แม่เฒ่า
โดยเฉพาะที่สาคัญที่สุดคือกระโปรงผ้าใยกัญชงเพราะถือว่า เมื่อแม่เฒ่าตายจะได้ใช้สวมใส่ นาติดตัวไป
โลกหน้า
กระบวนการผลิตเครื่ องนุ่งห่ มของแม้วมีความซับซ้อนหลายขั้นตอน โดยเฉพาะกลุ่มม้ง
ลายการเย็บกระโปรง 1 ผืน ต้องใช้เวลารวมกว่า 3 เดือน (ในทางปฏิบตั ิจริ งต้องใช้เวลาข้ามปี ) เพราะมี
ทั้งการเขียนลายด้วยสี ผ้ งึ บนผ้า ขนาดยาวมาก เสร็ จแล้วนามาย้อมและปั กผ้าชายกระโปรงเท่าความยาว
ผ้า นามาต่อกับผ้าที่ยอ้ ม จับจีบเล็กๆ เย็บตรึ ง และอัดกลีบไว้เช่นนั้น ให้กลีบอยูต่ วั คงทน ซึ่ งอาจทิ้งไว้
ข้ามปี จนกว่าจะถึงเวลา นามาใส่ ครั้งแรก
การแต่ งกายลักษณะความเป็ นชาติพนั ธุ์ม้ง

ภาพที่ 2.14 การแต่งกายของม้งเขียว28
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สี ดา เป็ นสี ที่กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ทั้งชายหญิ งใช้เป็ นเครื่ องแต่งกายมากกว่าสี ขาวและดอก
ลวดลาย นักเขียนชาวยุโรปบางท่านว่ามีมง้ เขียว (The green Meo) และม้งสี น้ าเงิน (The blue Meo) ใน
ประเทศไทย แต่นามนี้ ใช้เรี ยกเฉพาะม้งดา ซึ่ งผูต้ ้ งั นาม “ม้งดา” คือชาวไทยในภาคเหนือและชาวลาว
ตอนเหนื อของประเทศลาวไม่ใช่ ชาวจีน กลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นในมณฑลยูนนานหรื อในรัฐฉานของพม่า
ซึ่ งเป็ นที่แน่ นอนว่า เสื้ อผ้าที่กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ใช้ตอ้ งเป็ นสี ดาอย่างเดี ยวกันกับเผ่ามูเซอดา อีกอ้ เย้าใช้
จะเป็ นสี บลู (blue) หรื อสี น้ าเงินสี ฟ้าสี เขียว (green) นั้นเป็ นไปไม่ได้ เป็ นความจริ งที่กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
หรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นใช้ใบฮ่อมหมักย้อมผ้าเป็ นสี น้ าเงินในครั้งแรก แต่เมื่อย้อมหลายครั้งเข้าจะเปลี่ยน
สี น้ าเงิ นด าหรื อเรี ยกว่า dark blue ถ้าน าไปหมักในด าโคลน หรื อลู กไม้บ างชนิ ดเข้าก็ กลายเป็ นสี ด า
มากกว่าสี น้ าเงิน ไม่ปรากฏมีสีเขียวหรื อสี น้ าเงินเหลือเลย ปั จจุบนั มักซื้ อผ้าดานาไปตัดเย็บเสื้ อผ้า บาง
คนใช้ผา้ แพรไหมสี ดาขึ้นเงามันด้วยซ้ าไป ไม่ค่อยทอผ้าเองอย่างแต่ก่อน
เสื้ อของผูช้ าย ตัดเย็บรัดตัว แขนยาวถึงข้อมือ กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เขียวไม่ติดแถบผ้าสี ขาว
ปลายแขนเสื้ อ แต่กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ขาวบางคนติดแถบผ้าสี ขาวขนาด 2-3 นิ้ว ปลายแขนเสื้ อ ตัวเสื้ อของ
ผูช้ ายม้งดายาวลงมาจากต้นคอถึงร่ องกลางหน้าอก เปิ ดให้เห็นท้องแสดงถึงความสมบูรณ์ของร่ างกาย
เป็ นความงามอย่างหนึ่ งของผูช้ ายที่ผหู ้ ญิงม้งนิ ยมชมชอบ ชายผูม้ ีอาวุโสไม่ยอมเปิ ดท้องกว้างให้เห็น
ถนัดอย่างชายหนุ่ ม แต่ยงั เว้นช่ องว่างเหนื อชายพกกางเกงขนาดกว้าง 2 นิ้ วไว้ ส่ วนผูช้ ายม้งเขียวนั้น
ไม่เปิ ดเสื้ อให้เห็นท้องหรื อพุงอย่างผูช้ ายม้งขาวและม้งดา เสื้ อของผูช้ ายม้ง ผ่าอกข้างจากต้นคอมาทาง
เอวซ้ายมากกว่าทางเอวขวานิดเดียวคือยังไม่ถึงเอวข้างทีเดียว เสื้ อของผุช้ ายม้งรัดตัวมากกว่าเผ่าอื่น

ภาพที่ 2.15 เสื้ อของผูช้ ายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ แบบต่างๆ 29
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กางเกงของผูช้ าย มีลกั ษณะเดี ยวกับกางเกงของชาวจีน คือมีความยาวถึ งข้อเท้า มีเป้ ากว้าง
ตัดอย่างหลวมๆหย่อนยานเทิบทาบ ตัดเย็บด้วยผ้าสี ดายาวถึงข้อเท้า เป้ ากางหย่อนลงมา จนเกือบถึงข้อ
เท้า ปลายขาตกแต่งด้วยลายปั ก กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ขาวบนดอยทุ่งก่อจังหวัดเชี ยงราย สวมกางเกงไม่หลวม
มากอย่างกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ขาวแถบจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชายหนุ่มนิ ยมคาดเอวด้วย
ผ้าผืนใหญ่สีแดง ผ้าคาดเอวของผูช้ ายม้งทาเป็ นแถบกว้างประมาณ 5 นิ้ ว เมื่อผูกที่เอวแล้วจะห้อยชาย
ทั้งสองข้างลงมาด้านหน้า ปลายทั้งสองข้างมักประดับด้วยผ้าปั ก บางคนใช้ผา้ ลวดลายดอกคาดเอว
แทน แต่ปล่อยชายผ้า 2 ข้างตวัดมาปกข้างหน้าประมาณ 1 ฟุต หรื อ 1 ฟุตครึ่ ง

ภาพที่ 2.16 กางเกงผูช้ ายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ 30

ภาพที่ 2.17 ผ้าคาดเอวของผูช้ ายม้ง31
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เรื่ องเดียวกัน

35

หมวก ที่ผชู้ ายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ นิยมสวมเป็ นประจานั้น รู ปทรงของหมวกมีลกั ษณะคล้าย
กะลามะพร้าวทาด้วยผ้าสี ดา มีพู่สีแดงบนยอดหมวก ผูช้ ายม้งจึงมีที่สังเกตได้ง่ายว่าแตกต่างกับผูช้ ายเผ่า
อื่นตรงสวมหมวกกลมๆ สวมกาไลคอหรื อห่ วงโลหะเงิน เสื้ อรัดตัดผ่าอกมาทางเอวซ้ายมากกว่าทางขวา
เปิ ดให้เห็นพุง มีผา้ คาดเอวหรื อเหน็บเอว หมวกสี ดากลมๆคล้ายกะลามะพร้าวนั้น ไม่ใช่เป็ นเครื่ องแต่งกาย
ประจาเผ่าของผูช้ ายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ดั้งเดิ ม เป็ นแบบของผูด้ ี ชาวจีนใช้สวมทัว่ ไปในมณฑลยูนนาน
กวางสี ไกวเจา ฯลฯ กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ อาศัยอยูใ่ นดินแดนเหล่านั้นมานานจึงนาเอามาใช้ เพราะง่ายกว่า
การโพกผ้าเพียงหยิบขึ้นสวมได้ทนั ที เวลาไม่ตอ้ งการใช้ก็พบั สอดเหน็บไว้ที่เอวหรื อแขวนไว้ขา้ งฝา
หมวกของกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม ้งแท้จริ ง นั้น ใช้ผ า้ ลายผืน กว้างประมาณ 1 คื บ ไม่ ยาวมากนัก ท าเป็ นถุ ง
กระสอบหรื อกระทอเล็กๆสวมบนศีรษะทั้งผูห้ ญิง ผูช้ าย สาหรับชายหนุ่ มบางคนมีเหรี ยญเงินห้อยที่
หมวกนี้ดว้ ย

ภาพที่ 2.18 หมวกของผูช้ ายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ 32
ห่ วงคอเงิน เป็ นเครื่ องประดับกายซึ่ งทุกคนขาดไม่ได้ไม่วา่ ชายหรื อหญิง แสดงถึงฐานะ
และเป็ นสัญลักษณ์ อย่างหนึ่ งของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ชายหนุ่ มบางคนสวมห่ วงคอโลหะเงินซ้อนๆกัน
4-5 อัน ห่ วงคออันหนึ่ งใช้เงินเหรี ยญรู ปีหลอมหล่อตกราว 25 ถึ ง 30 เหรี ยญรู ปี ทาด้วยโลหะเงินแท้
บางคนทาห่ วงคอเงินเรี ยงรายติดกันเป็ นชั้นๆถึ ง 4-5 ห่ วง ตรงปลายมีสายโซ่ เงินห้อยลงมาแขวนแผ่น
โลหะเงินสี่ เหลี่ ยมไว้ที่หน้าอก พวกอยูใ่ นเขตประเทศลาวทาโซ่ เล็กๆคล้องห้อยลงมานับสิ บกว่าสาย
ผูช้ ายสู งอายุหรื อมีภรรยาแล้วไม่นิยมประดับเครื่ องแต่งกายมากอย่างชายหนุ่ม มักสวมห่ วงคอเงินเพียง
1 อันหรื อ 2 อันเท่านั้น
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ภาพที่ 2.19 การแต่งกายของชายหนุ่มม้งที่มีฐานะจะสวมห่วงคอเงินที่เรี ยงต่อกันหลายๆชั้น
อาวุธ ประจาตัวของผูช้ ายม้ง คือมีดสั้นใส่ ฝักเหน็บไว้ตรงเอวด้านหน้าหรื อตรงชายพก
กางเกง มี ดพร้ า ใส่ ในฝั กหวายเหน็ บ ข้างหลังเวลาไปไร่ ดาบยาว ใช้ติดตัวเดิ นทางไปหัวเมื องไกล
ทางด้านพม่า กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ถนัดในการร่ ายราดาบยาวโดยเลียนแบบมาจากชาวไทยใหญ่ในเขตรัฐฉาน
ของพม่า ปื นแก๊ป ทาเองด้วยด้ามร่ มเหล็กหรื อท่อเหล็กยาวๆรู ปร่ างเล็กยาวมองไกลๆ คล้ายไม้เท้ามี
หัวโค้งงอใช้ในการยิงสัตว์ป่าเช่นชะนี, ลิง, ไก่ป่า ฯลฯ นอกจากนี้มี หน้าไม้ ใช้อย่างเดียวกับปื นแก๊ป
ผูห้ ญิงกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ สวมเสื้ อแขนยาวสี ดา ยาวถึงเอว กระโปรงจีบรอบย้อมด้วยฮ่อม
ตกแต่งชายกระโปรงด้วยผ้าปั ก พันแข้งด้วยผ้าสี ดา เพื่อป้ องกันความหนาวและรอยขีดข่วน เมื่อต้อง
ทางานในไร่ ก็ใช้เสื้ อผ้าสี ดา หรื อน้ าเงินเข้ม แขนยาวขลิบที่ปลายแขนด้วยสี ฟ้า เปั กลวดลายหรื อขลิบผ้าสี
ที่หน้าอก คอปกเสื้ อมี ลกั ษณะเป็ นทรงกลม ห้อยพับไปด้านหลัง มีประดิ ษฐ์ลวดลายสวยงาม สวม
กระโปรงเย็บ จีบ รอบตัว ท าลวดลาย โดยวิธี เขี ยนด้วยขี้ ผ้ ึงแล้วนาไปย้อมสี น้ าเงิ น เกิ ดเป็ นลวดลาย
สวยงามด้านหน้าจะมีผา้ ผืนยาวปั ดลวดลายสวยงาม คาดปิ ดกระโปรงลงมาอีกชั้นหนึ่ง
ส่ วนผูห้ ญิงที่แต่งงานแล้วจะใช้ผา้ พื้นเรี ยบๆ ขลิบชายด้วยผ้าสี มีผา้ แดงปั กลวดลายที่ชาย
ทั้งสองข้าง และปล่อยเป็ นพู่ห้อย เป็ นสี แดงหลายเส้น บ้างครั้งก็จะคาดเข็มขัดเงิ นทับอีกด้วย ผูห้ ญิง
ม้งน้ าเงิน มักจะสวมใส่ กระโปรงเช่ นนี้ ในทุ กโอกาส ช่ วงขาท่อนล่างของหญิ งสาวก็จะมีผา้ พันแข้ง
สี น้ าเงินหรื อดาโดยรอบ โดยทัว่ ไปผูห้ ญิงม้งมักนิ ยมมวยผมไว้ที่กลางกระหม่อมมีชอ้ งผมมวย ทาจาก
หางม้า พันเสริ มให้ดูใหญ่ข้ ึน แล้วใช้ผา้ แทบเป็ นตาๆ ประดับด้วยลูกปัดสี สวยโพกมวยผมอีกด้วย
นอกจากนี้ มีเครื่ องประดับเพิ่มเติม เช่ น เครื่ องเงิน กาไรคอ กาไรข้อมือ ตุม้ หู รวมทั้งเหรี ยญ
เงินต่างๆ ประดับตามเสื้ อผ้า และสี ผา้ สะพายเฉี ยงไหล่ท้ งั 2 ข้าง ส่ วนมากเราจะเห็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
แต่งตัวกันเต็มที่ในวันสาคัญของเผ่า วันฉลองปี ใหม่ วันแต่งงาน เป็ นต้น
37

ภาพที่ 2.20 การแต่งกายผูห้ ญิงม้งเขียว33
การแต่งกายของผูห้ ญิงม้งขาวมักสวมกางเกงขาวยาวตัวหลวมสี ดา แทนกระโปรงสี ขาว
ที่จะสวมใส่ โอกาสสาคัญเท่านั้น เนื่องจากกระโปรงสี ขาวเปื้ อนได้ง่าย จะสวมกางเกงสี ดาขายาวอยูก่ บั
บ้านหรื อเวลาท างาน ส่ วนกระโปรงสี ขาวจีบรอบเอวสั้ นแค่หัวเข่านั้น มักจะสวมในเวลาเข้าไปใน
เมื องหรื อเวลามี งานพิธีต่างๆ ไม่ใช้พร่ าเพรื่ อ จะแตกต่างจากผูห้ ญิงม้งลายที่สวมกระโปรงเป็ นดอก
ลวดลาย นอกจากนี้ มีแผ่นผ้าสี่ เหลี่ยมผืนผ้าปิ ดจากเอวด้านหน้าคล้ายผ้ากันเปื้ อนของแม่ครัว ชาวยุโรป
ปล่อยยาวลงไปถึ งหน้าแข้ง ผ้าผืนนี้ เย็บแถบริ มผ้ากว้างประมาณ 4-5 นิ้ วด้วยสี ขาวหรื อสี ดารอบทั้ง 4
ด้านตรงกลางเป็ นผ้าสี ดาหรื อสี ขาวกว้างขนาดเดี ยวกัน ทั้งหมดอยู่บนผ้าชิ้ นเดียว บางคนใช้ผา้ ตรงกลาง
เป็ นดอกลวดลายต่างๆมีผา้ คาดเอวสี แดง หรื อผ้าลายทับเอวโดยรอบ

ภาพที่ 2.21 การแต่งกายผูห้ ญิงม้งขาว34
33

สมัย สิทธิธรรม, สารคดีชีวิตของชนกลุ่มน้อยบนดอยสู ง “แม้ว”, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุ งเทพฯ: บริ ษทั 2020 เวิลด์ มีเดีย จากัด, 2541, หน้า 27
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กระโปรงของผูห้ ญิงกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เขียว ตัดเย็บด้วยผ้าที่ทอขึ้นเองจากต้นกัญชง นามา
เขียนลายเทียนและย้อมด้วยใบฮ้อม ตกแต่งด้วยผ้าปั กที่ชายกระโปรงและเศษผ้าชิ้นเล็กที่ตวั กระโปรง
ผูห้ ญิงใช้ผา้ พันแข้งสี ขาวหรื อสี ดา ไม่สวมรองเท้า เครื่ องแต่งกายเหล่านี้ แตกต่างกันไป เพียงเล็กน้อย
ส่ วนตุม้ หู ใช้อย่างเดี ยวกับผูห้ ญิงเย้า คือทาเป็ นวงกลมเล็กๆมีลูกศรตรงกลางทาด้วยโลหะเงิน กระโปรง
ผูห้ ญิงกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ นั้น ใช้ทอด้วยต้นป่ านชนิ ดหนึ่ ง เรี ยกกันว่า “ปาง” แล้วจีบรู ด ดอกลวดลายที่
เห็ นบนกระโปรง ผ้าปิ ดใต้เอวข้างหน้า หรื อหมวกผ้าทรงกระสอบนั้น ไม่ได้ปักอย่างชาวเย้า มีปักบ้าง
เพียงส่ วนน้อย นอกนั้นใช้ยอ้ มเป็ นดอกลวดลาย วิธีทาผ้าดอกลวดลายนี้ เขาใช้เขียนด้วยขี้ผ้ งึ อุ่นไฟลง
บนผ้าราว 4-5 วันแล้วนาไปย้อมสี ส่ วนที่ไม่ได้ถูกขี้ผ้ งึ จะจับสี ดาหรื อสี อื่นๆ ศิลปะการเขียนลวดลายนี้
มีลกั ษณะอย่างจีน

ภาพที่ 2.22 กระโปรงของผูห้ ญิงกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เขียว 35
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ลักษณะแตกต่ าง
การแต่งกายของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ทั้งสองกลุ่มจะมีลกั ษณะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย
ผู้ชายม้ งเขียว จะใช้ผา้ สี ดาหรื อน้ าเงิ นเข้ม เสื้ อแขนยาวจรดข้อมื อ ขลิ บขอบแขนเสื้ อรอบ
ข้อมื อด้วยสี ฟ้ า ชายเสื้ อสั้ นระดับ เอว ป้ ายด้านขวาทับ ด้านซ้ายของของตัวเสื้ อ หน้าอกเสื้ อจะปั ก
ลวดลายด้วยผ้าสี เป็ นเสื้ อไม่มีคอปก ส่ วนกางเกงจะใช้สีเดียวกัน ช่วงขาและเป้ ากางเกงจะกว้างและหย่อน
ต่าลงมาถึงหัวเข่า แต่ปลายขาจะเล็กและแคบลง เวลาสวมใส่ จะมีผา้ สี แดงคาดเอวเอาไว้ ชายผ้าคาดเอว
ทั้งสองข้างและปั กลวดลายสวยงาม ห้อยลงมา บางคนก็คาดเข็มขัดเงินทับผ้าแดงอีกชั้นหนึ่ง
ผู้หญิงม้ งเขียว ก็ใช้ผา้ สี ดา หรื อสี น้ าเงินเข้ม แขนยาวขลิบที่ปลายแขนด้วยสี ฟ้า ปั กลวดลาย
หรื อขลิ บ ด้วยผ้าสี ที่หน้าอก คอปกเสื้ อมี ลกั ษณะเป็ นทรงกลม ห้อยพับ ไปด้านหลัง มี การประดิ ษ ฐ์
ลวดลายสวยงาม สวมกระโปรงจีบรอบตัว ทาลวดลาย โดยวิธีเขียนด้วยขี้ผ้ ึงแล้วนาย้อมสี น้ าเงิน เกิ ด
เป็ นลวดลายสวยงาม ด้านหน้ามีผา้ ผืนยาวปั กเป็ นลวดลายสวยงาม คาดปิ ดกระโปรงลงมาอีกชั้นหนึ่ง
ผู้หญิงที่แต่ งงานแล้ ว จะใช้ผา้ พื้นเรี ยบๆ ขลิบชายด้วยผ้าสี มีผา้ แดงปั กลวดลายที่ชายทั้งสอง
ข้างปล่อยเป็ นพู่ห้อยลงมา เป็ นสี แดงหลายเส้ น บางครั้งก็จะคาดด้วยเข็มขัดเงิ นทับอีกด้วย ผูห้ ญิ งม้ง
เขียว มักจะสวมใส่ กระโปรงเช่ นนี้ ในทุกโอกาส ช่วงขาท่อนล่างของหญิงสาว ก็จะมีผา้ พันแข้งสี น้ าเงิ น
หรื อดาโดยรอบ โดยทัว่ ไปผูห้ ญิงม้งมักนิ ยมมวยผมไว้ที่กลางกระหม่อมมีช้องผมมวย ทาจากหางม้า
พันเสริ มให้ใหญ่ข้ ึน แล้วใช้ผา้ แถบเป็ นตาๆ ประดับด้วยลูกปักสี สวยโพกมวยผมอีกด้วย
นอกจากนี้ ยงั มีเครื่ องประดับเพิ่มเติม เช่น เครื่ องเงิ น กาไลคอ กาไลข้อมือ ตุม้ หู รวมทั้ง
เหรี ยญเงินต่างๆ ประดับตามเสื้ อผ้าและมีผา้ สะพายเฉี ยงไหล่ท้ งั 2 ข้าง ส่ วนมากจะเห็ นชาวเขาเผ่าม้ง
แต่งตัวกันเต็มที่ในวันสาคัญของเผ่า เช่น วันฉลองปี ใหม่ วันแต่งงาน เป็ นต้น
ผู้ชายม้ งขาว จะใส่ เสื้ อสี ดาหรื อน้ าเงิ นเข้ม ลักษณะเสื้ อคล้ายกันกับม้งเขียว แต่มี การ
ประดับลวดลายน้อยกว่า กางเกงใช้สีเดียวกัน ที่เอวจะมีผา้ แดงผูกคาดทับกางเกง และมีเข็มขัดคาดทับ
อีกชั้นหนึ่งเช่นกันที่คอมักจะสวมห่วงเงินรอบคอหลายห่วง
ผู้หญิงม้ งขาว ส่ วนใหญ่จะแต่งตัวคล้ายกันกับม้งเขียว ในสมัยก่อนผูห้ ญิงม้งขาว จะนิยม
สวมกระโปรงสี ขาวล้วนไม่มีลวดลายใดๆทั้งสิ้ นแต่ผา้ ผืนยาวที่ปิดทับด้านหน้ากระโปรงจะเย็บปั ก
เป็ นลวดลายสวยงาม พร้ อมทั้งมี ผา้ แถบสี แดงคาดเอว ปล่ อยชายเป็ นหางไว้ด้านหลัง กระโปรงสี ขาว
เปราะเปื้ อนได้ง่าย หญิงม้งขาวจึงหันมานิ ยมสวมกางเกงทรงจีนสี น้ าเงินเข้มแทนกระโปรง และมีผา้ ปั ก
เป็ นลวดลายห้อยลงมาปิ ดกางเกงทั้งด้านหน้าและด้านหลังผูห้ ญิ งม้งขาวนิ ยมพันมวยผมให้ล่ าย้อย
ออกมาด้านหน้า และกันเชิ งผมด้านหน้าให้ดูมีหน้าผากกว้างขึ้ นแต่ไม่นิยมเติ มช้องผมมวยเหมื อน
อย่างผูห้ ญิงม้งเขียว
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เราจะพบเห็ น กลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม ้งทั้ง 2 กลุ่ ม แต่ งตัวกันเต็มที่ ในโอกาสงานสาคัญ ๆ ของ
หมู่บา้ นแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ซึ่ งในบางหมู่บา้ นผูช้ ายม้งจะนิ ยมสวมหมวกดาทรงกลมแบบ
จีน ปี กไหมพรมสี แดงตรงกลาง และประดับเหรี ยญสวยงามมาก36
การแต่ งกายตามประเพณี
ความแตกต่างของกลุ่มย่อยของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ นั้น สังเกตเห็นได้ง่ายจากลักษณะการแต่ง
กายตามประเพณี ดังนี้
1. กลุ่มม้ งจั้ว (ม้ งนา้ เงินหรือม้ งเขียว)
เครื่ องแต่งกายชาย นิ ยมใช้ผา้ สี ยอ้ มครามหรื อสี ดาเป็ นเครื่ องนุ่ งห่ ม โดยมีเสื้ อแขนยาว
จรดข้อมือ ขลิบขอบข้อมือ เสื้ อด้วยผ้าสี ฟ้าหรื อสี น้ าเงิน และอาจปั กลวดลายลายประกอบด้วยตัวเสื้ อ
ไม่ มี ค อปก ชายสาบเสื้ อด้านขวาจะป้ ายเลยมาทับ ซี ก ซ้ ายตลอดแนวสาบเสื้ อจะใช้แถบผ้าสี ๆ กุ๊ น
เดินลายและปั กลวดลายประกอบดูสะดุ ดตา ชายเสื้ อจะสั้นเพียงเอวหรื อสั้นกว่านั้นเล็กน้อย กางเกงสี
เดียวกับเสื้ อเป็ นกางเกงที่ขากว้างมากเป้ าหย่อนยานแต่ปลายขาแคบลง ขอบปลายขากางเกงอาจมีการ
ปักลายด้วยด้ายสี ต่างๆ ด้วยรอบเอวจะใช้ผา้ สี แดงซึ่ งมีความยาวประมาณ 4-5 เมตร เคียนทับกางเกงไว้ ชาย
ผ้าแดงทั้งสองข้างจะปั ก ลวดลายสวยงาม เมื่ อพันผ้าแดงรอบเอว ชายผ้าทั้งสองข้างจะถู ก ห้อยโชว์
ลวดลายไว้ดา้ นหน้า ชายหนุ่มจะนิยมคาดเข็มขัดเงินหรื อเข็มขัดหนังทับผ้าแดงนี้ อีกชั้นหนึ่ง
เครื่ องแต่งกายหญิ ง นิ ยมใช้ผา้ สี เดี ยวกันกับเครื่ องแต่งกายชาย แขนยาวจรดข้อมือและ
ขลิบขอบแขนด้วยผ้าสี ฟ้าหรื อสี น้ าเงิน ตัวเสื้ อจะมีชายยาวกว่าเสื้ อผูช้ าย และจะเก็บชายเสื้ อไว้ดา้ นใน
กระโปรง สาบเสื้ อด้านซ้ายและขวาจะปั กลวดลายหรื อขลิบด้วยผ้าสี ดูสวยงาม ปกเสื้ อเป็ นแบบคอปก
กะลาสี ห้อยพับไปด้านหลัง ด้านหนึ่ งของคอปกเสื้ อจะมี การประดิ ษฐ์ลวดลายสวยงามเป็ นการอวด
ฝี มือกัน ตัวกระโปรงเป็ นผ้าหน้าแคบ 3 ชิ้น เย็บต่อกันและเย็บตลอดตัว แต่ขอบกระโปรงไม่เย็บต่อกัน
จึงเป็ นกระโปรงที่ตอ้ งนุ่งโดยป้ ายทับชายกันไว้ดา้ นหน้า ผ้าท่อนบนของประโปรงจะเป็ นผ้าพื้นสี ขาว
ผ้าท่อนกลางเป็ นผ้าเขียนลวดลายด้วยขี้ผ้ งึ เมื่อผ่านกระบวนการย้อมแล้วจะกลายเป็ นผ้าสี ยอ้ มคราม มี
ลวดลายตลอดผืน ส่ วนผ้าท่อนล่างจะมีสีเช่ นเดี ยวผ้าท่อนกลาง แต่จะปั กด้วยด้ายสี และกุ๊นด้วยผ้าสี
เป็ นลวดลายต่าง ๆตลอดตัวเช่ นกัน ตรงบริ เวณรอยผ่าของกระโปรงด้านหน้า จะมีผา้ ผืนสี่ เหลี่ยมยาว
ผืนหนึ่ งคาดปิ ดทับรอยผ่าด้านหน้าไว้ ผ้าห้อยหน้าผืนนี้ ในหมู่บา้ นหญิงสาวจะประกวดประชันกันด้วย
ฝี มือการปั กลวดลายผ้าอย่างเต็มที่สาหรับหญิงที่แต่งงานแล้วมักจะใช้ผา้ พื้นสี แดงยาว ที่ชายทั้งสองข้าง
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ปั กลวดลายสวยงามพันทับกระโปรงและจะปล่อยพู่หางสี แดงหลายเส้นไว้ดา้ นหลัง หญิงสาวจะคาด
เข็มขัดเงินทับผ้าคาดเอวนี้ อีกชั้นหนึ่ ง ผูห้ ญิงของกลุ่มนี้ นิยมพันมวยผมขนาดใหญ่ไว้กลางศี รษะและ
มักจะใช้ผา้ แถบตาๆ ดา-ขาวคาดมวยผมแล้วประดับด้วยลูกปั ดสี สวยๆ ร้อยเป็ นเส้นๆในยามปกติเมื่อ
ต้องเดินทางจากบ้านไปไร่ ผูห้ ญิงจะมีผา้ พันแข้งป้ องกันผิวหนังถูกขีดข่วน แต่ถา้ เป็ นในโอกาสพิเศษ
หญิงสาวจะใช้ผา้ แถบผืนเล็กๆ ที่มีความยาวมากพันรอบส่ วนขาช่วงล่างเป็ นชั้นๆ อย่างพิถีพิถนั
2. กลุ่มฮม้ งเด๊ อ (ฮม้ งขาว)
เครื่ องแต่งกายชาย นิ ยมใช้ผา้ สี เดี ยวกับกลุ่ มม้งจัว๊ ลักษณะเสื้ อคล้ายกับเสื้ อผูช้ ายมังจัว๊
เพียงแต่ชายเสื้ อจะสั้นมากกว่า กางเกงเหมือนกางเกงจีน ซึ่ งต่างไปจากกลุ่มม้งจัว๊ อย่างเห็นได้ชดั และ
มีผา้ แถบสี แดงปั กลวดลายทั้งสองชายพันทับกางเกงรอบเอวแล้วคาดด้วยเข็มขัดเงินหรื ออาจเป็ นเข็ม
ขัดหนังก็ได้
เครื่ องแต่งกายหญิง เสื้ อเป็ นสี เดียวกับม้งจัว๊ แนวสาบเสื้ อทั้งสองข้างจะนิ ยมขลิบด้วยผ้า
สี ฟ้ าหรื อสี น้ าเงิ น เรี ยบๆ เสื้ อแขนยาวจรดข้อมื อ รอบข้อมื อเสื้ อทั้งสองข้างขลิ บ ด้วยผ้าสี เดี ย วกับ
สาบเสื้ อ คอปกด้านหลังเป็ นปกเสื้ อทรงกะลาสี เช่นกัน และมีการปั กลวดลายสวยงามด้านหนึ่งของปก
เสื้ อด้วยชายเสื้ อจะสอดไว้ด้านในของกระโปรงสี ขาวทั้งตัว ซึ่ งไม่ มีการปั ดลวดลายใดๆ ลงบนตัว
กระโปรง กระโปรงของผูห้ ญิงฮม้งเด๊อ ก็มีลกั ษณะเหมือนกับม้งจัว๊ คือเป็ นผ้าหน้าแคบ 3 ผืนเย็บต่อ
กันเย็บจีบรอบตัว และเป็ นผืนกระโปรงที่ ไม่เย็บขอบเข้าด้วยกัน เพียงแต่กระโปรงฮม้งเด๊อจะเป็ นสี
ขาวล้วน สาหรับหญิงสาวนั้น ผ้าห้อยหน้าที่ปิดทับรอยผ่าของกระโปรง จะมีการปั ดลวดลายสวยงาม
มาก ในเวลาปกติผหู้ ญิงม้งเด๊อ นิยมสวมกางเกงจีนมากกว่ากระโปรงสี ขาวซึ่ งจะสกปรกได้ง่าย ผูห้ ญิง
ของกลุ่ ม นี้ นิ ย มเกล้ามวยผมคล้อยมาทางด้านหน้าของศรี ษ ะ และมี ผ า้ คาดผมปั ก ลวดลายโชว์ไ ว้
ด้านหน้ารวมทั้งการใช้ผา้ พันแข้งด้วย
เครื่ องโพกผมทั้ง 2 กลุ่มย่อย จะมีความแตกต่างกันตามท้องที่และแซ่ สกุล ทั้งรู ปทรง สี สัน
และวิธีพนั ศีรษะทั้งหญิงและชายทั้ง 2 กลุ่มนิ ยมประดับเครื่ องเงินจาพวกกาไลคอ กาไลข้อมือ แหวน
ตุม้ หูและเหรี ยญเงินรู ปกลมและรู ปสามเหลี่ยม ซึ่ งมักจะเย็บประดับลงบนตัวเสื้ อและผ้าโพกผมรวมทั้ง
สองข้าง ในสมัยก่อนผูช้ ายก็นิยมเครื่ องโพกศีรษะด้วย
ส่ วนกลุ่มฮม้งกัว่ (ม)บ๊า นั้น การแต่งกายเป็ นแบบเดียวกับฮม้งเด๊อ เพียงแต่รอบแขนเสื้ อผูห้ ญิง
ทั้งสองข้างจะมีแถบผ้าสี เขียวหรื อสี ฟ้าคาดเป็ นปล้องๆ จึงเรี ยกกันว่า ฮม้งแขนปล้อง
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ลายผ้าแม้ ว37
ทั้งแม้วลายและแม้วขาว มีการประดิ ษฐ์ลวดลายคล้ายคลึ งกัน คือ มีท้ งั การปั กด้วยด้าย
สลับสี เป็ นลายไขว้ ปั กทึบ เดินเส้น ลูกโซ่ และการตัดผ้า ปะเป็ นลวดลาย และในกลุ่มแม้วลายยังมีการ
เขียนลายด้วยสี ผ้ งึ และย้อมที่เรี ยกว่า ผ้าบาติกด้วย
แม้วมีการปั กประดิษฐ์ลวดลายด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้
การเย็บแบบด้นถอยหลัง
เรี ยกว่า
เย็บเดินเส้นเป็ นลายลูกโซ่
เรี ยกว่า
ใช้ผา้ มาเย็บประดับเป็ นริ้ วเล็กๆ
เรี ยกว่า
การปักทึบ
เรี ยกว่า
การตัดผ้าปะเป็ นรู ปต่างๆ
เรี ยกว่า
การเย็บเป็ นปม
เรี ยกว่า
ปักแบบกากะบาด
เรี ยกว่า

ก๊าโก้ง
จ้า
ซ้า
เซีย
เซอป้ า
จ่อสอ
บ้านจู

ลายพื้นฐานที่เป็ นที่ รู้กนั ดี ท้ งั ในกลุ่ มแม้วลาย แม้วขาว และเป็ นลายที่ สามารถใช้วิธีใด
ประดิษฐ์ข้ ึนมาก็ได้ ประกอบด้วย

ภาพที่ 2.23 “ก๊ากื๊อ” ใช้เรี ยกลายที่มีลกั ษณะขด
คล้ายก้นหอยทั้งหมด

ภาพที่ 2.24 “แน้งหน่า” ลายรอยตีนหนู

ภาพที่ 2.25 “ก้าย” ลายรอยตีนไก่
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ภาพที่ 2.26 “โล้งด่าว” ใช้เรี ยก และปั กตรงกลาง
ตรึ งเป็ นวง

ภาพที่ 2.27 “ปะจอ” ใช้เรี ยกลายที่มีลกั ษณะเป็ น
หยักซ้อนกัน

ภาพที่ 2.28 “เหล่ า จ้า ”ใช้ เรี ย กลายที่ มี ล ัก ษณะ
เหมือนท่อนไม้หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า ลายอักษร
เป็ นลายโบราณ แสดงสัญลักษณ์ความเป็ นเผ่าแม้ว
ภาพที่ 2.29 “นุ กู๊” ลายดาว ลายที่แสดงสัญลักษณ์
ของความเป็ นเผ่าแม้ว โดยลายดาวเคยเป็ นลวดลาย
ประดับธงชาติของชนเผ่าแม้ว มาก่อน ครั้งหนึ่ ง
แม้วพ่ ายแพ้สงคราม ทหารแม้วคนหนึ่ งพยายาม
พิทกั ษ์รักษาชาติไว้ โดยเอามาพันรอบเอว ตั้งแต่
นั้ น มาเพื่ อ ระลึ ก ถึ ง วี ร กรรมของทหารคนนั้ น
แม้วจึงพากันปั กลายดาวบนผ้าพันเอวของผูช้ าย
และถือปฏิบตั ิสืบทอดกันมา
ภาพที่ 2.30 “ปะจอหยีเ่ จย” ลายดอก 8 กลีบ

ภาพที่ 2.31 “ป้ านจ่าย” ลายปักเป็ นดอก

ภาพที่ 2.32 “เล่าจิ๋นจ๋ าย” ลายปักเป็ นกลีบ
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การวางลวดลายเป็ นลายเดี่ ย วๆ เรี ยกว่า อั่วเล่ า คื อเป็ นลายโดดๆ ไม่ ผ สมกับ ลายอื่ น
บางครั้งเพื่อให้เกิ ดความสวยงาม จะมีการสลับลายใหญ่เล็กต่อเนื่ องกัน โดยเรี ยกลายใหญ่ว่า อิ๊เจ้า และ
เรี ยกลายเล็กที่คนั่ กลางว่า กัว่ เจ้า
ลักษณะลวดลายเสื้อผู้ชาย

ภาพที่ 2.33 ลวดลายเสื้ อม้งผูช้ าย
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ลักษณะลวดลายประดับผ้าคาดเอวชาย

ภาพที่ 2.34 ลวดลายประดับผ้าคาดเอวผูช้ าย

ภาพที่ 2.35 ผ้าคาดเอวแม้วขาว

ภาพที่ 2.36 ผ้าคาดเอวแม้วลาย
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ลักษณะลวดลายปกเสื้ อผูห้ ญิง

ภาพที่ 2.37
ปกเสื้ อหญิงแม้วขาว
นิยมใช้ ลายก๊ากื้อ
หรื อลายก้นหอยตกแต่ง

ภาพที่ 2.38
ปกเสื้ อหญิงแม้วลาย
นิยมปักทึบเป็ นลาย
คล้ายพระอาทิตย์

ลักษณะลวดลายประดับหมวกเด็ก

ภาพที่ 2.39 หมวกเด็กผูช้ ายแม้วขาว

ภาพที่ 2.40 หมวกเด็กผูห้ ญิงแม้วขาว
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ลักษณะลวดลายผ้าคาดเอวผูห้ ญิง มี ผา้ ห้อยหน้าทิ้งลงมา การตกแต่งเน้นผ้าคาดซึ่ งปั ก
ประณี ตสวยงาม

ภาพที่ 2.41 ผ้าคาดเอวผูห้ ญิงแม้วขาว38

38
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(4) พิธีกรรมและความเชื่อ
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มีวิถีชีวิตความเป็ นอยู่เรี ยบง่ายอาศัยอยูก่ บั ธรรมชาติ มีธรรมเนี ยมและ
ประเพณี ที่สืบทอดต่อๆกันมา มีลกั ษณะการแต่งกายอันเป็ นเอกลักษณ์ ของชาติพนั ธุ์ โดยผูห้ ญิงกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์มง้ จะใช้ป่านป่ า ฝ้ าย หรื อผ้าใยกัญชงที่ผลิตเองมาปั กเป็ นลวดลาย ด้วยด้ายสี ต่างๆ หรื อนามา
วาดด้วยขี้ผ้ ึงซึ่ งมีกรรมวิธีการผลิตเช่ นเดียวกับการทาผ้าบาติก แล้วจะนามาแปรรู ปเป็ นเสื้ อผ้าที่จะสวมใส่
ในเทศกาลปี ใหม่ หรื อวันสาคัญต่างๆ เพราะกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มีประเพณี “ใส่ เสื้ อใหม่ในวันขึ้นปี ใหม่”
เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล โดยเฉพาะสาหรับแต่งให้ผทู ้ ี่เสี ยชี วิต(ศพ) โดยกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ถือว่า “ถ้าศพ
ไม่ได้แต่งชุ ดม้ง บรรพบุ รุษจะจดจาไม่ได้และไม่ตอ้ นรับ” ผูห้ ญิ งกลุ่ มชาติ พนั ธุ์มง้ จะนาผ้าปั กนี้ ไป
ประกอบ ตกแต่ง ปะติดเข้ากับตัวเสื้ อ เช่น ที่รอบคอ ปลายแขนหรื อนาผ้าบาติกเย็บติดกับผ้าปั กทั้งผืน
และอัดกลีบเหมือนกระโปรงจีบรอบ ซึ่ งใช้เป็ นชุ ดประจาเผ่าได้อย่างสวยงาม ผูห้ ญิงกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
คิดค้นสร้างสรรค์ออกแบบลวดลายเอง โดยจะมีความประณี ตในการคิด และการปั กลวดลายต่างๆ
เป็ นอย่างดี ซึ่งผ้าปักของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จะมีลวดลายที่แตกต่างกันไป และมีชื่อเรี ยกแตกต่างกัน
พิธีกรรม
กลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ม ้ง มี ก ารนั บ ถื อ วิ ญ ญาณบรรพบุ รุ ษ สิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ เกี่ ย วกับ ธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อมที่ อยู่บนฟ้ า ในลาน้ า ประจาต้นไม้ ภูเขา ไร่ นา ฯลฯ กลุ่ มชาติ พนั ธุ์มง้ จะต้องเซ่ นสังเวยสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ เหล่านี้ ปีละครั้ง โดยเชื่ อว่าพิธีไสยศาสตร์ เหล่านี้ จะช่วยให้วินิจฉัยโรคได้ถูกต้องและ
ทาการรักษาได้ผล เพราะความเจ็บป่ วยทั้งหลาย ล้วนแต่เป็ นผลมาจากการผิดผี ทาให้ผีเดือดดาลมาแก้
แค้นลงโทษให้เจ็บป่ วย จึ งต้องใช้วิธีจดั การกับผีให้คนไข้หายจากโรค หากว่าคนทรงเจ้ารายงานว่า
คนไข้ที่ลม้ ป่ วยเพราะขวัญหนี ก็จะต้องทาพิธีเรี ยกขวัญกลับเข้าสู่ ร่างของบุคคลนั้น แต่การที่จะเรี ยก
ขวัญกลับมานั้น จะต้องมีพิธีกรรมในการปฏิบตั ิมากมาย บางครั้งบางพิธีกรรมก็มีความยุง่ ยากในการปฏิบตั ิ
แต่กลุ่ มชาติ พนั ธุ์มง้ ก็ไม่ย่อท้อต่ออุ ปสรรคเหล่ านั้น เชื่ อว่าการที่ มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง โดยไม่มี
โรคภัยมาเบียดเบียน นัน่ คือความสุ ขอันยิ่งใหญ่ ฉะนั้นกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จึงต้องทาทุกอย่างเพื่อเป็ นการ
รักษาให้หาย จากโรคเหล่านั้น ซึ่ งพิธีกรรมในการรักษาโรคของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ นั้นมีอยู่หลายแบบ
ซึ่ งแต่ละแบบก็รักษาโรคแต่ละโรค แตกต่างกันออกไป การที่ จะทาพิธีกรรมการรักษาได้น้ นั ต้องดู
อาการของผูป้ ่ วยว่าอาการเป็ นเช่นไร แล้วจึงจะเลือกวิธีการรักษาโดยวิธีใดถึงจะถูกต้อง
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ความเชื่อ
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จะมีความเชื่ อในการนับถือผีอย่างเหนี ยวแน่นไม่เสื่ อมคลาย เช่น ผีที่สาคัญ
ซึ่ งจัดว่าเป็ นผูส้ ร้างสรรค์ดูแลสิ่ งทั้งปวงให้แก่มนุ ษย์ได้แก่ ผีโซ้ว หรื อ เหย่อโช้ว หมายถึงเทวดาหรื อเทพ
ซึ่งเป็ นผูอ้ นุญาตให้คนลงมาเกิด สามารถตัดสิ นชะตาชีวติ กาหนดอายุของคนส่ วนผีอื่นๆ ก็มี เช่น
หย่งฮ์เหล่าฮ์ ดูแลให้มนุษย์ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ถือเซ้งถือติ เป็ นผีเจ้าที่เจ้าทาง
เซ้งเต๊ เซ้งเชอ เป็ นผูป้ กครองมนุษย์
ก๊ะยิง้
เป็ นผีฟ้าผูห้ ญิงที่สามารถให้ลูกแก่สามีภรรยาได้ เป็ นต้น
เน้ง
ถือเป็ นผีที่คอยต่อสู ้กบั ผีร้าย ผีเน้ง มีบทบาทรักษาคนเจ็บไข้ให้หาย
ต๊า
เป็ นผีทวั่ ๆไปอาจให้ท้ งั คุณและโทษ ผีด๊า แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ
(1) ผีเรื อนหรื อด๊าไหวเจ๋ เช่น ผีประตู(ด๊าของตรัง) เป็ นผูป้ กปั กรักษาคนและสัตว์เลี้ยงใน
ครัวเรื อน ผีเสา เรี ยกว่า(น) ดูต้ ๊า หรื อ (น)แย่ด๊า เป็ นผีเสาเรื อนต้นกลาง ผีสึก๊ะ เป็ นผีเรื อนที่อยู่ฝาบ้าน
ตรงกันข้ามกับ ประตูหน้าบ้าน เป็ นกระดาษสี่ เหลี่ ยมสี ขาวเท่าฝ่ ามื อ สี ก๊ะ ช่ วยให้ทามาหากิ นเจริ ญ
ลูกหลานเพิ่มพูน ค้าขายดี ท่าเน้ง หรื อผีหิ้งเป็ นหิ้ งประจาตัวของหมอผีทรง ด๊าขอส่ อ หรื อผีเตาไฟใหญ่
ซึ่ งม้งถื อว่ามี บุ ญ คุ ณ ต่ อชี วิตมาก ด๊ าขอจุ๊ เป็ นผีเตาไฟเล็ ก เป็ นผูใ้ ห้ค วามอบอุ่ นแก่ ค นในบ้านให้มี
ความสุ ข ป้ อก๊งเหย่อฮ์สึ เป็ นผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของผีเรื อน สิ งสถิ ตอยูท่ ี่คานพาด
ระหว่างเสาห้องนอนชิดประตูกบั เสาผนังด้านหิ้งผี มีผกู ้ ล่าวว่าผีบรรพบุรุษอยูส่ ่ วนปลายของเสาผี
(2) ผีทวั่ ไป ผีชนิดนี้จะสิ งอยูท่ วั่ ไป เช่น ผีป่า ผีจอมปลวก ผีน้ า ผีถ้ า และผีเร่ รอน หิ วโหย
อดอยาก ซึ่ งเกิดจากคนตายแบบผีไม่มีญาติขาดการทาพิธี เป็ นพวกวิญญาณล่องลอยบางทีจะปรากฏตัว
ให้เห็ นแล้วหายไป เช่ น ด๊าปั อ(น)ส่ งฮ์ เป็ นผีตวั เล็กมีขนรุ งรัง กล่ าวกันว่ามี ตวั ตนจริ งๆ แขนขายาว
เก้งก้าง ชอบจับคนกิ นเป็ นอาหาร เป็ นผีที่มีภยั ให้โทษ ส่ วนผีด๊าซื่ อ(น)หย่งฮ์ เป็ นผีที่ทีหน้าที่ รับเอา
วิญญาณออกจากร่ างไปหรื อเป็ นผีมาคร่ าเอาชีวิตมนุษย์ไป เป็ นต้น
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จะมีความเชื่อในเรื่ องผีน้ ีมาก และยังเชื่อในเรื่ องการเวียนว่ายตายเกิดด้วย
หมอผี ซึ่งกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ถือว่าเป็ นผูม้ ีอานาจ สามารถติดต่อกับผีและวิญญาณได้ หมอ
ผีหรื อเน้ง อาจจะเป็ นผูห้ ญิงหรื อผูช้ ายก็ได้ โดยสามารถพูดติดต่อกับผีต่างๆได้เมื่อเวลาเข้าทรง ดังนั้น
หมอผีจึงเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มีบทบาทและอิทธิ พลต่อการดารงชีวติ ของกลุ่มชาติ
พันธุ์มง้ มาก แม้จะมีหวั หน้าหมู่บา้ นคอยดูแลทุกข์สุขอยูแ่ ล้วตาม
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ในด้านความเชื่ อถื อ เรื่ องผีน้ ี มง้ มีความเชื่ อว่าคนเกิดมา จะต้องมีขวัญอยู่ 3 ขวัญ เรี ยกว่า
ปลี ดังนั้นเมื่อเด็กเกิ ดมาจึงต้องทาพิธีเรี ยกขวัญทั้ง 3 ขวัญ เข้าร่ างเสี ยก่อนแล้วจึงตั้งชื่ อให้ ดังนั้นเมื่อ
ผูใ้ ดก็ตามหากขวัญออกจากร่ างไปทั้ง 3 ขวัญ ผูน้ ้ นั ก็จะตายทันที แต่ถา้ ขวัญออกร่ างไป ขณะเจ้านอนหลับ
อาจจะทาให้ผนู ้ ้ นั เกิดเจ็บไข้ได้ป่วย หมอผีจะต้องทาหน้าที่เชิญให้ขวัญกลับเข้าสู่ ร่างเดิม
ความเชื่ อถื อในเรื่ องผีและวิญญาณของกลุ่ มชาติพนั ธุ์มง้ สะท้อนให้เกิ ดความเคารพยาเกรง
ไม่ประพฤติปฏิบตั ิไปในทางที่ผดิ ที่ไม่บงั ควรต่อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถืออยูน่ นั่ คือประตูหน้าบ้าน เสากลาง
เตาไฟใหญ่ เตาไปเล็ก และที่อยูข่ องสิ ก๊ะ(หิ้งผีบา้ น) ข้างฝาตรงกันข้าม ประตูหน้าบ้านนัน่ เอง โดยกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์มง้ จะมี ขอ้ ห้ามกระทาการใดๆ อันเป็ นการลบหลู่ เช่ น ไม่นงั่ บนธรณี ประตู ห้ามใช้มีดสับ
หรื อฟันเสาเล่น ห้ามถ่มน้ าลายใส่ เตาไฟ เป็ นต้น 39
ความเชื่อและพิธีกรรมทีส่ าคัญ
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มีความเชื่อถือผีวิญญาณและการบูชาบรรพบุรุษ สาหรับความเชื่ อในสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ น้ นั จัดแบ่งได้ดงั นี้
(1) สิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ระดับเทพหรื อเทวดา ที่ สาคัญมี เหย่อโช้วเป็ นผูส้ ร้ างสรรพสิ่ งต่างๆ หย่ง
เหล่าเป็ นผูด้ ูแลให้มนุ ษย์ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ยุว่ า้ ตัวะเต่ง เปรี ยบเหมือนพระยม ผูม้ ีหน้าที่ตดั สิ นให้
วิญญาณผูต้ ายมาเกิ ดใหม่ ถื อเซ้งถื อตี่ หรื อ เซ้งเต๊เซ้งเชอ เป็ นผีเจ้าที่เจ้าทาง กะยิ้ง เป็ นผีฟ้ าผูใ้ ห้ลูกแก่
มนุษย์ที่ตอ้ งการและร้องขอ
(2) เน้ง เป็ นผีฝ่ายที่คอยต่อสู ้กบั ผีร้าย นับว่ามีบทบาทมากในการบาบัดรักษาผูป้ ่ วย ที่เชื่ อ
กันว่าเกิดจากการที่ขวัญออกจากร่ างไป ผีเน้งจะช่วยรักษาผูป้ ่ วยโดยผ่านร่ างทรงของหมอผีทรง หรื อ
โดยคาเชื้อเชิญของหมอผีคาถาให้มาช่วย
(3) ด๊า (หรื อกลัง๊ ในภาษาม้งจัว๊ ) จัดเป็ นผีท วั่ ๆไปซึ่ งมี ท้ งั ที่ ให้คุณ และให้โทษ ผีเรื อน
เรี ยกว่า ด๊าโหวเจ๋ ซึ่ งประกอบด้วยผีประตู ผีเสาเรื อน ผีก๊ะ ผีหิ้ง ผีเตาไฟใหญ่ ผีเตาไฟเล็กและผีบรรพ
บุรุษ นอกจากนั้นจะเป็ นผีทวั่ ๆไป เช่ น ผีน้ า ผีป่า ผีถ้ า เป็ นต้น ส่ วนผีซ่ ึ งจัดว่ามีหน้าที่คร่ าชี วิตมนุ ษย์
เรี ยกว่า ด๊าชื่อ(น)หย่ง
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จึงเชื่ อว่าขวัญที่ทิ้งส่ วนของร่ างกายไปด้วยสาเหตุใดก็ตามจะทาให้คนผู ้
นั้ น ล้ ม เจ็ บ ลง จึ ง จ าเป็ นต้อ งหาวิ ธี น าขวัญ กลับ มายัง ร่ า งของผู ้ป่ วยนั้ น เพื่ อ จะได้ห ายเป็ นปกติ
นอกจากนี้ พวกเขายังเชื่ อในการเวียนว่ายตายเกิ ดด้วย ดังนั้นพิธีกรรมที่สาคัญๆจึงมักจะเกี่ ยวข้องกับ
สุ ขภาพอนามัยของคนโดยตรง เช่น การเรี ยกขวัญ เรี ยกว่า ฮูปลี่ เป็ นการเรี ยกให้ขวัญผูป้ ่ วยกลับมาเข้า
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ร่ างเดิ ม การเลี้ ยงผีววั เรี ยกว่า อัวยุ่ด๊า โดยเชื่ อกันว่าพ่อหรื อแม่ที่ตายไปต้องการให้ลูกหลานที่ ยงั อยู่
ประกอบพิธีส่งไปให้ การทาผี เรี ยกว่า อัวเน้ง เป็ นการบาบัดรักษาผูป้ ่ วย แบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือการ
ทาผีเข้าทรง เรี ยกว่า อัวเน้งเท่อ กับการทาผีเรี ยน เรี ยกว่า อัวเน้งเก่อ ส่ วนประเภทแรกเป็ นการเชิญผีมา
เข้าทรงหมอผี ส่ วนประเภทหลังเป็ นเป็ นการเชิญผีมาช่วยทาให้คาถาได้ผลยิง่ ขึ้นในการรักษาผูป้ ่ วย
(5) ประเพณีทสี่ าคัญ
ครอบครัวและเครือญาติ
สังคมของกลุ่ มชาติพนั ธุ์ มง้ จัดว่าเป็ นสังคมที่ ต้ งั อยู่บนพื้นฐานแบบแซ่ สกุล คนในแซ่
สกุลเดี ยวกันเป็ นญาติพี่น้องกันแม้จะไม่สามารถสื บบรรพบุรุษร่ วมกันได้ก็ตาม ดังนั้น ชายและหญิง
จากแซ่ สกุลเดี ยวกัน จึงไม่สามารถแต่งงานกันได้ รวมทั้งไม่อาจมี ความสัมพันธ์ ทางเพศกันได้ดว้ ย
เนื่องจากกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ สื บเชื้ อสายทางฝ่ ายชาย เมื่อหญิงชายแต่งงานกัน ผูห้ ญิงจะต้องออกจากสกุล
ของพ่อแม่ตนเองมาอยู่ฝ่ายผูช้ าย ภายใต้ผีฝ่ายผูช้ ายด้วย โดยทัว่ ไปหนุ่ มสาวที่แต่งงานใหม่ มักจะอยู่
ร่ วมในชายคาเดียวกันกับพ่อแม่ของฝ่ ายชาย อันจัดเป็ นรู ปแบบของครอบครัวแบบขยาย ลูกชายคนโต
มักจะนาครอบครัวของตนแยกเรื อนออกไปก่อนเป็ นครอบครัวเดี่ ยว จนในที่ สุดเหลื อแต่ครอบครั ว
ของลูกชายคนเล็ก ซึ่ งจะต้องดูแลพ่อแม่และสื บทอดการดูแลบ้านต่อไป
ถึงแม้สังคมกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จะอนุ ญาตให้หนุ่มสาวสามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศก่อน
แต่งงาน แต่ก็ตอ้ งระมัดระวังมิให้เป็ นการลบหลู่ผใู ้ หญ่หรื อผีเรื อน การแต่งงานมีได้หลายวิธี ตั้งแต่การ
หมั้นหมายกันตั้งแต่ยงั เล็กระหว่างพ่อแม่ท้ งั สองฝ่ าย การส่ งเถ้าแก่ไปสู่ ขอโดยตรง จนถึงการลักพาหรื อ
พาหนี โดยฝ่ ายชายเป็ นผูก้ ระทา จากนั้นจึงส่ งผูใ้ หญ่มาติดต่อแจ้งแก่ฝ่ายหญิ ง โดยทัว่ ไปการแต่งงานตาม
ประเพณี จะเกิ ดขึ้นหลังจากคู่หนุ่ มสาวได้อยูก่ ิ นกันมาระยะหนึ่ งแล้วอาจจะ 1-2 ปี แล้วแต่จะตกลงกัน มีคู่
สามีภรรยาบางคู่ที่อยูก่ ินกันจนลูกอายุ 3-4 ปี แล้วยังไม่เข้าพิธีแต่งงานตามประเพณี ก็มี แต่ก็รับทราบกัน
ว่าเป็ นคู่สามีภรรยาที่จะต้องทาพิธีแต่งงานในโอกาสต่อไป การแต่งงานนั้นฝ่ ายชายจะเป็ นผูจ้ ่ายค่าสิ นสอด
ทั้งหมดให้แก่พ่อแม่เจ้าสาว ซึ่ งในพิธีแต่งงานจะต้องมีเถ้าแก่ของทั้งสองฝ่ าย เข้านัง่ เจรจาต่อรองค่าตัว
เจ้าสาวกันจนเป็ นที่ตกลงกัน
โดยทัว่ ไป กลุ่มชาติพนั ธุ์ มง้ นิ ยมครอบครัวแบบผัวเดี ยวเมี ยเดี ยว แต่ก็อนุ ญาตให้ชายมี
ภรรยาหลายคนได้ ด้วยเหตุผลสาคัญ คือ ต้องการบุตรชายไว้สืบสกุลและความต้องการแรงงานทาง
เศรษฐกิจเพิม่ ขึ้น
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ประเพณีสาคัญในรอบปี
ประเพณี สาคัญที่สุด คือ ประเพณี ฉลองปี ใหม่ ซึ่ งจะมีข้ ึนในช่วงขึ้น 1-3 ค่า ของเดือนแรก
ในรอบ 12 เดือน ตามระบบจันทรคติ การนับระบบจันทรคติของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เป็ นการนับต่อเนื่ องถึง 30
ค่ า จึ งเรี ยกพิ ธี ปี ใหม่ ว่า น่ อเป๊ โจ่ว หรื อ อาจแปลว่า กิ นสามสิ บ ซึ่ งถื อว่าเมื่ อครบ 30 ค่ า ของเดื อน
สุ ดท้ายของปี ก็เป็ นอันสิ้ นสุ ดปี เก่าย่างเข้าสู่ ปีใหม่ ดังนั้น ในช่ วงขึ้น 1-3 ค่า ทุกคนจะไม่ไปไร่ แต่จะ
แต่งตัวด้วยชุ ดใหม่ หนุ่มสาวจะเล่นเกมโยนลูกบอลผ้าสี ดากัน ในขณะที่พวกผูช้ ายจะนิยมเล่นลูกข่างกัน
มีการทาขนมแป้ งข้าวเหนี ยวแจกจ่ายกันมีการเชิ ญเพื่อนบ้านญาติพี่นอ้ งมารับประทานอาหารร่ วมกัน
โดยทัว่ ไปวันฉลองปี ใหม่มกั จะตกในราวเดือนพฤศจิกายนหรื อเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่ งมักจะเป็ น
เวลาที่ชาวบ้านเสร็ จกิจจากการเกี่ยวข้าวกันแล้ว
นอกจากประเพณี ฉลองปี ใหม่แล้ว กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ยังมีประเพณี ที่เป็ นวัฏจักรชีวิตทัว่ ไป
คื อ ประเพณี ก ารเกิ ดการแต่ งงานและการตาย ที่ ยงั คงยึดถื อกัน อยู่อย่างกว้างขวาง กลุ่ ม ที่ จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงในวิธีก ารปฏิ บตั ิ อย่างมาก คือกลุ่ มที่ได้หันมานับถือศาสนาคริ สต์แล้ว ทาให้ตอ้ งละทิ้ง
การปฏิบตั ิเกี่ยวกับผีต่างๆลงไป
กลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ มง้ มีประเพณี วฒั นธรรมตลอดทั้งความเชื่ อเป็ นของตนเองสื บมาแต่บรรพ
บุรุษ ซึ่ งในปั จจุบนั พวกเขาก็ยงั รักษาและยึดถืออยูอ่ ย่างไม่เปลี่ยนแปลง เช่น
(1) ประเพณีฉลองปี ใหม่ งานประเพณี ฉลองปี ใหม่ของม้ง หรื อทีเรี ยกว่า “น่ อเป๊ โจ่วซ์” ซึ่ ง
แปลว่ากินสามสิ บ กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จะถือเอาวันสุ ดท้ายคือ 30 ค่า ของเดือน 12 ในทุกปี เป็ นวันส่ งท้าย
ปี เก่ า (ปฎิ ทินของไทยจะนับแบ่งเป็ น 2 ช่ วง ข้างขึ้ นข้างแรม ช่ วงละ15 วัน ตั้งแต่ 1 ค่ า ถึง15 ค่ า แต่
ของม้งนับจาก 1 ค่าไปถึง 30 ค่า)
งานฉลองปี ใหม่จะอยูใ่ นราวปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคมกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จะประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ ถัดจากวันส่ งท้ายปี เก่าไปอีก 3 วันเป็ นวันฉลองปี ใหม่ ทุกคนจะหยุดทางานใน 3วันแรก
โดยชายหญิ งทุ ก คนในหมู่ บ ้านจะได้ส วมเสื้ อผ้าชุ ดใหม่ โดยเฉพาะหนุ่ ม สาว จะแต่ งตัวกัน เต็ม ที่
ประดับประดาเครื่ องเงินสวยงาม เด็กๆจับกลุ่มกันมาเล่นลูกข่างและร้องราทาเพลงกันอย่างสนุ กสนาน
ในขณะเดี ยวกันหนุ่ มสาวจะจับคู่กนั โยนลูกช่ วง โดยทั้งสองฝ่ ายจะอยู่กนั คนละแถว โดยรับลูกช่ วง
ระหว่างคู่ของตนเอง ในการเล่นระหว่างหนุ่ มสาวถ้าใครแพ้ ก็จะปรับเอาสิ่ งของที่ติดตัวกันไป เช่ น
แหวน กาไลมือ ผ้าเช็ดหน้า พอพลบค่า ก็มาร้องเพลงแก้เกี้ ยว และไถ่ของคืน เป็ นโอกาสให้หนุ่มสาว
ได้มีเวลาพบปะพูดคุยกันร้องเพลงได้ตอบกันอย่างสนุกสนาน
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(2) ประเพณีการเกิด หลังจากช่วยกันทาคลอดออกมาแล้วหากเป็ นชายจะเอารกไปฝังบริ เวณ
เสาผีบา้ น ซึ่ งเป็ นผีบรรพบุรุษ หรื อที่เรี ยกว่าเสายึดเหนี่ ยววิญญาณบรรพบุรุษ หากเป็ นหญิงก็จะนารก
ไปฝังไว้ ไต้เตียงห้องนอนของพ่อแม่เด็กสามวันจะทาพิธีเรี ยกขวัญและตั้งชื่ อให้เด็ก แต่ถ้าเด็กเสี ยชี วิต
ภายใน 3 วัน ก่อนที่จะทาพิธีเรี ยกขวัญก็จะนาศพไปฝังอย่างง่ายๆ เพราะถือว่ายังไม่เป็ นคนโดยสมบูรณ์
โดยปกติหญิงที่คลอดลูก ต้องอยู่ไฟที่ เตาไฟเล็กภายในบ้านหลังคลอดแล้ว จะต้องกิ น
ข้าวกับไก่ หรื อไข่เป็ นเวลา 30 วัน บ้านหลังไหนที่ มีการคลอดลู กจะมี เฉลว หรื อกิ่ งไม้สดปั กไว้ที่ประตู
บ้าน ซึ่ งเป็ นการบอกให้รู้วา่ บุคคลภายนอกห้ามเข้า หรื อหากมีเรื่ องจาเป็ นก็ตอ้ งปฏิบตั ิให้ถูกต้อง เช่ น
ถอดรองเท้า ถอดหมวก ปลดถุงย่ามออกเสี ยก่อน เป็ นต้น
(3) ประเพณีการตาย สาหรับกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เมื่อคลอดลูกออกมาพ้น 3 วันไปแล้ว จะถือ
ว่าเป็ นคนอย่างสมบูรณ์ ไปจนเฒ่าจนแก่ และหากมีการตายลงก็จะมีพิธีจดั งานศพซึ่ งจะดาเนินไปตาม
ประเพณี ยิง่ ถ้าเป็ นศพผูส้ ู งอายุผอู ้ าวุโสมีบุตรหลานมาก พิธีก็จะยิง่ ใหญ่ตามไปด้วย
เมื่อมีการตาย เขาจะนาศพไปชาระล้างให้สะอาดแล้วแต่งตัวให้ใหม่ และมีผทู ้ าพิธีส่งศพ
หรื อสวดส่ งวิญญาณให้ เพื่อบอกทางไปสู่ บา้ นเก่าหลายคนในหมู่บา้ นจะทาหน้าที่ต่างกันไป เช่ น ทา
แคร่ วางศพ แล้วส่ งคนไปแจ้งข่าวให้ญาติในที่ต่างๆ ให้รู้ ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องเก็บศพไว้บา้ นหลายวัน
เพื่อรอญาติ โดยนาแคร่ ศพมาไว้ที่ฝาบ้านด้านหิ้ งผีบรรพบุรุษ ซึ่ งอยูต่ รงข้ามประตูหน้าบ้าน หันศีรษะ
ไปทางเตาไฟใหญ่ บางทีจะมีผา้ แดงปิ ดหน้าศพด้วย
จากนั้น จะท าพิ ธี ฆ่ าไก่ เพื่ อไก่ ตวั นี้ จะได้น าวิญ ญาณผูต้ ายไปสู่ เมื อ งผี ระหว่างนี้ ญาติ
ผูห้ ญิงจะผลัดกันมาร้องเพลงข้างศพเป็ นระยะ บรรดาแขกที่มาร่ วมงานจะนาเงินมาช่ วย จัดธูปบูชาเคารพ
วันละ 4 ครั้ง หากผูต้ ายมีหนี้สินญาติพี่นอ้ งก็จะใช้คืนในวันนั้นทันที
โดยประเพณี บุตรสาวทุกคนจะต้องเย็บปั กผ้าสวยงามให้กบั บิดา มารดาคนละผืน ผ้าเหล่านี้
จะถูกนามาเย็บประกอบกันเป็ นชุดให้สวย เมื่อเวลาสิ้ นชี วติ ลง บุตรชายที่แต่งงานแล้วทุกคนจะต้องฆ่า
วัวมาเลี้ ยงแขกในงานศพคนละ 1 ตัวเป็ นอย่างน้อย เพราะฉะนั้นผูต้ ายที่มีบุตรชายหลายคน จึงมีงาน
ศพที่ใหญ่โตหลายวัน แต่ถา้ ตายด้วยโรคระบาดก็จะนาไปฝังทันที
ใครก็ตามที่เข้าไปยังบ้านงานศพจะกล่าวคาว่า เหม็น ไม่ได้ เพลงแคนที่ใช้เป่ าในงานศพ
ห้ามน าไปเป่ าในโอกาสอื่ นเพราะว่าไม่ เป็ นมงคล เช่ นการใช้ก ลองตี ในงานศพ ในหมู่ บ ้านหนึ่ งๆ
อาจจะมีกลองงานศพอยูใ่ บเดี ยวเมื่อเสร็ จงานแล้ว ไม่ควรนามาตีเล่นเด็ดขาด ควรนาส่ งคืนเมื่อเสร็ จงาน
ดังนั้นงานรื่ นเริ งอื่นๆ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จึงมักจะไม่ใช้กลองตีไม่วา่ จะเป็ นกลองอะไรก็ตาม

54

เมื่อถึ งเวลานาศพไปฝัง ชาวบ้านก็ช่วยทาโลงศพเตรี ยมไว้ก่อนแล้วหาม ลัดเลาะอ้อม
หมู่บา้ นออกไป ห้ามนาศพผ่านกลางหมู่บา้ นเด็ดขาด และเมื่อฝั งศพแล้ว ห้ามไปรบกวนหรื อทาลาย
หลุมศพ เพราะเชื่อว่าผูต้ ายอาจจะทาให้ลูกหลานอยูข่ า้ งหลังประสบความเดือดร้อนต่างๆได้
การฝั งศพของกลุ่ มชาติ พนั ธุ์มง้ มักจะทาในตอนเย็น เมื่ อหามศพพ้นหมู่บา้ นไปได้สัก
ระยะหนึ่ง หมอแคนจะหยุดเป่ าแล้วเดินลอดโลงศพวิ่งกลับบ้าน โดยมีคนหนึ่ งถือโคมไปส่ องทางทิ้งเอาไว้
พอตกเย็นญาติจะไปจุดโคมไฟไห้ผคี นตายจะได้มาผิงไฟและหลงทางกลับบ้านไม่ถูก นั้นเป็ นความเชื่อ
การฝังศพ ถ้าเป็ นศพผูอ้ าวุโสจะถูกฝังตามไหล่เขา ห้ามนาศพอื่นไปฝังในระดับเดียวกัน
(4) ประเพณีการเกีย้ วสาว หลังจากว่างเว้นงานในไร่ หรื อหลังฤดูเกี่ยวเราจะพบหนุ่มสาว
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ไปเกี้ยวพาราสี กนั ในยามค่าคืนซึ่ งโดยปกติแล้วชายหนุ่ มและหญิงสาวจะไม่พึงเกี้ ยว
พาราสี กนั ในที่สาธารณะหรื อต่อหน้าผูค้ นโดยเฉพาะผูใ้ หญ่ซ่ ึ งถือเป็ นการไม่ให้เกียรติผใู ้ หญ่ การเกี้ยว
พาราสี กนั จะกระทาในเวลากลางวันได้ก็ต่อเมื่อถึงเทศกกาลฉลองปี ใหม่ซ่ ึ งเปิ ดโอกาสให้หนุ่มสาวม้ง
มาสนุกรื่ นเริ งกัน ด้วยการเล่นโยนลูกช่ วง พร้อมกับพูดคุยกัน แต่โดยทัว่ ไปเมื่อหนุ่มพึงใจในสาวคนใด
แล้ว เขามักจะแอบไปหาสาวที่บา้ นยามดึ ก รอจนพ่อแม่พี่น้องของหญิงสาวหลับจึงแอบไปกระซิ บที่
ข้างห้องนอนด้านนอก พูดจาอ้อนวอนให้สาวคนรักออกมาพบตนข้างนอก หรื อเป่ า “จาง” เรี ยกเบาๆ
การเกี้ยวสาวหรื อชวนสาวออกมาพลอดรักกันนั้น ถ้าพูดเสี ยงดังหากพ่อแม่สาวได้ยินเข้า ฝ่ ายชายจะถูก ดุ
ด่าหาว่าไม่ให้เกียรติผใู ้ หญ่ จึงต้องนิ่งเฉยเสี ย หากไปโต้เถียงก็อาจจะถูกปรับอีกด้วย
การไปแอบกระซิ บบอกรักหญิงสาวของหนุ่มม้งอาจจะพยายามอยูห่ ลายครั้ง บางทีก็ไม่
ประสบความสาเร็ จ แต่หากฝ่ ายสาวมี ความพึงใจต่อหนุ่ มแล้ว เธอก็อาจจะออกมาพบชายหนุ่ มข้างนอก
และพากันไปพลอดรักอยูต่ ามสุ มทุมพุ่มไม้จนดึก หรื อบางที่อาจอยูก่ นั จนสว่างใต้ผา้ ห่มผืนเดียวกัน แต่
บางทีกว่าหญิงสาวจะย่อมร่ วมสุ ขได้หนุ่มอาจจะใช้เวลาหลายคืน แต่หากเนิ่ นนานไปเกิน 3 คืน หนุ่มก็จะ
ไม่มาหาสาวนั้นอีก ถือว่าเป็ นหญิงไม่ดี
เพราะฉะนั้นการมี เพศสั มพันธ์ ก ันก่ อนแต่ งในสั งคมกลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ ม ้ง จึ งไม่ถื อเป็ นเรื่ อง
สาคัญอะไร สาคัญที่สุดอย่ากระทาอะไรกันภายในบ้าน เพราะถือว่าจะทาให้ผเี รื อนโกรธเคือง เป็ นการ
ผิดผีอย่างมาก ดังนั้นจึงยากที่จะหาสาวพรหมจารี ในหมู่สาวม้งได้ มีคนกล่าวถึ งกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ว่า
เป็ น “ผูไ้ ม่อิ่มในความรัก”
การตั้ง ครรภ์อาจเกิ ด ขึ้ น กับ หญิ ง สาวม้ง ในกรณี ที่ ค บผู้ช ายหลาคนย ซึ่ งไม่ ท ราบว่า
ตั้งครรภ์กบั ใครหญิงสาวก็จะบอกให้พอ่ แม่ทราบเพื่อที่จะหาทางทาแท้ง แต่หากสามารถบอกชื่ อชายคน
ใดคนหนึ่ งผูถ้ ูกเอ่ยนามก็จะต้องยินยอมแต่งงานด้วย ถ้าปฏิเสธก็จะถูกปรับเป็ นค่าทาคลอด แล้วแต่กรณี
ไป แต่ ห ากครรภ์แ ก่ ใ กล้ค ลอด หญิ งสาวจะคลอดบุ ตรในบ้านบิ ดามารดาไม่ ได้ ดังนั้นบิ ดาจะสร้ าง
กระท่อมหลังเล็กๆ ใกล้บา้ นเพื่อให้ลูกสาวคลอดบุตรจากนั้น 1 เดือนจึงจะยอมให้เข้าอยู่ ในบ้านใหญ่ได้
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การสู่ ขอภรรยา โดยมากกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จะนิ ยมให้บุตรชายของตนมีภรรยาได้ต้ งั แต่อายุ
ยังน้อยคือตั้งแต่ 14 ปี ขึ้นไปจนถึ ง 20 ปี เพราะถื อว่าจะได้มีแรงงานเพิ่มขึ้นในครอบครัว มีคนมาช่ วย
ทางาน บิดาจะบูชาผีบรรพบุรุษด้วยธูป 7 ดอก ต้มไก่เซ่ นไหว้แล้วเสี่ ยงดูที่ลิ้นไก่ และกระดูกขาไก่ว่า
บุตรชายจะมีภรรยาดี หรื อไม่ดี แล้วจึงจะให้เฒ่าแก่ไปสู่ ขอ การไปสู่ ขอจะไปในเวลาเย็นซึ่ งเป็ นเวลา
เลิ กงานแล้ว เมื่อไปถึ งบ้านของสาว เฒ่าแก่จะหยิบยาเส้นโตเท่าหัวแม่มือมอบให้แก่พ่อแม่ของหญิ ง
สาวแล้วจึงจะบอกจุ ดประสงค์ หากมีญาติทางหญิงสาวหลายคน เฒ่าจะแจกยาเส้นให้กบั ทุกคน และ
ฝ่ ายเฒ่าแก่ของหญิงสาวก็จะนาเหล้าออกมาดื่มเจรจากันไป การสู่ ขอหากมีสัตว์ป่า เช่น งู หรื อเก้งกวาง
เดินตัดหน้าหรื อมีคนตายในหมู่บา้ นที่เดินผ่านไปก็จะถือว่าเป็ นลางร้ายจะยกเลิก การไปสู่ ขอนั้นทันที
การฉุ ดก็ เป็ นอี ก วิธีห นึ่ งที่ ห นุ่ ม ม้งนิ ย มใช้ก ับ หญิ งสาวที่ ตนรั ก โดยพ่ อแม่ ฝ่ ายชายจะ
เตรี ยมหาคนไปช่ วยลูกชายฉุ ดสาว โดยจะจู่โจมกระทากันนอกบ้านหญิงสาว เช่ น ส่ งคนไปลวงสาว
ออกจากบ้านเสี ยก่อน เพราะจะได้ไม่ผดิ ผีซ่ ึ งต้องเสี ยค่าปรับไหมกัน
เมื่อถูกฉุ ดหญิงสาวจะร้องให้ช่วยแต่ฝ่ายชายจะอ้อนวอนให้ไปด้วยเมื่อไปถึงบ้านฝ่ ายชาย
แล้ว เขาจะจัดให้นอนในห้องเดี ยวกับหนุ่ มที่จะแต่งงานด้วย วันรุ่ งขึ้นจึงให้เฒ่าแก่มาสู่ ขอแจ้งให้พ่อ
แม่ฝ่ายหญิงทราบหากไม่มีการแจ้งถือว่าผิดธรรมเนียมประเพณี ตอ้ งเสี ยค่าปรับ
การหนี ตามกัน เป็ นอี กวิธี หนึ่ งที่ หนุ่ มม้งชอบกระท า เพราะเมื่ อเกิ ดความรั กใคร่ ชอบ
พอกันแล้ว ฝ่ ายชายไม่สามารถจะไปสู่ ขอแต่งงานได้ ด้วยเหตุวา่ เงินไม่มีพอ เป็ นต้น กรณี น้ ี ชายหนุ่มจะชัก
พาหญิงสาวที่ตนชอบไปอยูบ่ า้ นของตนเลย รุ่ งขึ้นจึงส่ งผูแ้ ทนไปแจ้งแก่พ่อแม่ฝ่ายหญิงสาวเมื่ออยูก่ ิน
กัน ไปมี เงิ น ทองแล้วค่ อยไปสู่ ข อจัด พิ ธี แต่ งงานตามประเพณี ปั จจุ บ ัน นี้ กลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม ้ง จะนิ ย ม
แต่งงานด้วยวิธีน้ ีมาก เพราะไม่เปลืองค่าใช้จ่ายมากนัก
(5) ประเพณีแต่ งงาน หรื อพิ ธี “หยัวป้ อเหนี ยะ” คื อ “การซื้ อภรรยา” นอกจากนี้ ยงั มี
ความหมายว่า “โห่ วเจ๋ ” หรื อดื่ มเหล้า จากเจรจาค่าตัวเรี ยกว่า “ไห่ (ง) เก” การฉุ ดการหนี ตามกัน หรื อ
การสู่ ขอเพื่อนาไปสู่ การแต่งงานจะถื อว่าสมบูรณ์ ได้ก็ต่อเมื่อมีการจ่ายสิ นสอดกันเรี ยบร้ อยแล้ว ซึ่ งอาจ
เป็ น 1 ปี หรื อ 2 ปี หลังฉุ ดไปแล้ว จึงจะจ่ายค่าสิ นสอดหมด
การแต่งงานคือการส่ งเฒ่าแก่ไปสู่ ขอ ซึ่ งจะต้องกาหนดวงเงินค่าสิ นสอดและเวลาที่นามา
ชาระพร้อมๆกันเลย
วิธีหนึ่ งคื อ การหมั้นหมายกันไว้ต้ งั แต่ยงั เล็กๆ โดยพ่อแม่ท้ งั สองฝ่ ายตกลงหมั้นหมาย
บุตรของตนให้แก่กนั และกัน อย่างไรก็ตาม หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเกิดเปลี่ยนใจก็จะต้องถูกปรับไหมเป็ น
เงินที่ค่อนข้างสู ง ซึ่ งปั จจุบนั การแต่งงานแบบนี้มกั ไม่นิยมกัน
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อี ก ลัก ษณะหนึ่ ง คื อ หนุ่ ม เป็ นก าพร้ า หรื อยากจน พ่ อ แม่ ฝ่ ายหญิ ง สาวไม่ มี บุ ต รชาย
ต้องการรับหนุ่มไว้เป็ นเขย คือรับเข้ามาอยูเ่ ป็ นสมาชิ กในครอบครัวช่วยกันทามาหากินเรี ยกว่า “การขึ้น
เขย” วิธีการนี้ไม่ตอ้ งเสี ยค่าสิ นสอดแต่อย่างใด
สังคมกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ อนุ ญาตให้ผชู ้ ายมีภรรยาเกิ นกว่าหนึ่ งคนได้ แต่จะต้องอยูภ่ ายใต้
กฎข้อห้ามของม้ง โดยทัว่ ไป เช่นไม่อนุญาตให้แต่งงานในแซ่สกุลเดียวกัน เป็ นต้น
พิธีการแต่งงาน มักนิ ยมจัดที่บา้ นหญิง ในตอนเช้าโดยฝ่ ายชายเป็ นผูจ้ ดั หาหมูและไก่มา
ฆ่าเลี้ยงแขกเป็ นจานวนสองเท่าของฝ่ ายหญิง จากนั้นก็อนั เชิญผีบา้ นมากินไก่เครื่ องเซ่น เฒ่าแก่ท้ งั สอง
ฝ่ ายนัง่ ดื่มเหล้าและรับประทานไก่ที่โต๊ะเซ่นไหว้ผีบา้ น ญาติพี่นอ้ งเจ้าบ่าวจะยืนพร้อมกันต่อหน้าเฒ่าแก่
กราบไหว้และวานเฒ่ าแก่ ให้จดั การพิธีแต่งงานให้ส าเร็ จด้วย จากนั้นจะเป็ นการกราบไหว้ผีบ ้านผี
บรรพบุรุษ ตามลาดับคือ ผีสิก๊ะ (ผีบรรพบุรุษ) ผีเตาไฟ ผีเสาเรื อน ผีเตาไฟเล็ก และผีประตูบา้ น เมื่อ
เสร็ จพิธีแล้วเฒ่าแก่และเจ้าบ่าวก็เตรี ยมค่าสิ นสอดมาจ่ายกัน
เงิ นสิ นสอดปกติเป็ นเงิ นแถบหรื อเงิ นรู ปี ของพม่ าหรื ออิ นเดี ย (ปั จจุ บ นั เป็ นเงิ นไทย) ตก
ประมาณ 250 รู ปี ถึง 400 รู ปี เงินสิ นสอดนี้บิดามารดาของฝ่ ายเจ้าสาวมิได้รับไว้เพียงผูเ้ ดียว จะต้องแบ่งให้พี่
น้องในสัดส่ วนที่แตกต่างกันไปแล้วแต่สมควร
ส่ วนสิ นสมรส เมื่ อเสร็ จพิธีแต่งงานแล้ว ในวันรุ่ งขึ้น บิ ดามารดาจะมอบสิ นสมรสให้
เช่ น วัว หมู ห่ วงคอและเสื้ อผ้า ให้แก่คู่สมรส โดยผ่านทางเฒ่าแก่ฝ่ายชาย หรื ออาจจะมอบเงินสดเท่า
จานวนสิ่ งของเป็ นการทดแทนก็ได้ ถ้าหากบ้านอยูห่ ่างไกลกัน
ค่าสิ นสอดซื้ อภรรยานี้ บิดามารดาฝ่ ายชายจะเป็ นผูจ้ ดั หาให้บุตรเอง แต่สาหรับผูท้ ี่เคย
แต่งงานหรื อมีภรรยาอยูแ่ ล้ว เมื่อต้องการแต่งงาน จะต้องหาค่าสิ นสอดด้วยตนเอง40
สั งคมและชีวติ ประจาวัน
สังคมของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เป็ นสังคมเกษตรกรรม ทาไร่ แบบเลื่อนลอย โค่นถางป่ าเพื่อปลูก
พืช เมื่อดิ นหมดสภาพความอุ ดมสมบูรณ์ แล้ว พวกเขาก็จะย้ายไปหาที่ ทากิ นผืนใหม่ แต่ในปั จจุ บนั
เนื่องจากพื้นที่บนดอยถูกจากัดรวมทั้งการเพิ่มประชากรชาวเขามาก จึงทาให้กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ได้ปรับ
แนวทางการดาเนิ นชี วิตเสี ยใหม่ พืชที่ชาวเขายังคงปลูกเป็ นอาชีพหลัก คือ ข้าว ข้าวโพด และปลูกพืช
อื่นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น เช่นการปลูกพืชผักผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาว ซึ่ งไม่ตอ้ งย้ายที่ปลูกไปเรื่ อย
40
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ชีวิตในปั จจุบนั ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ได้มีการติดต่อกับสังคมกับคนเมืองมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ
ผลประโยชน์ ในทางธุ รกิจระหว่างกัน ซึ่งพวกเขาก็ยงั รู ้สึกว่าถูกมองในเชิ งที่ดอ้ ยกว่าหรื อต่ากว่าอยูน่ นั่ เอง
สาหรับความสัมพันธ์กบั กลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นๆ ม้งจะถูกมองว่ามีความรู ้สึกนึกคิดที่เหนื อกว่า
เผ่าอื่นๆ ปกติการติดต่อสัมพันธ์กบั ชนเผ่าอื่นจะเป็ นในรู ปแบบของนายจ้างติดต่อลูกจ้างไปทาไร่ เช่น
พวกลัวะ กระเหรี่ ยง ถิ่น ขมุ หรื อแม้แต่พวกบลาบรี (ผีตองเหลือง) จะถูกม้งว่าจ้างไปเป็ นแรงงานทั้งสิ้ น
ชีวติ ประจาวันของม้ง ปกติภรรยาม้งจะต้องคอยบารุ งบาเรอความสุ ขให้กบั สามีอย่างมาก
โดยเริ่ มตั้งแต่ตื่นนอนเวลา 4-5 นาฬิกา สะพายกระบอกน้ าไปตักน้ า เก็บฟื น กรี ดฝิ่ น หาอาหารเลี้ยงสัตว์
และอาหารสาหรับครอบครัว ตาข้าวด้วยครกกระเดื่อง ปั่ นฝ้ าย ทอผ้า เลี้ยงดูลูก ในขณะเดียวกันสามีก็จะ
นอนตื่นสายให้ภรรยาคอยหาน้ ามาล้างหน้า นัง่ จิบน้ าชา สู บกล้อง นัง่ สนทนากับเพื่อนบ้าน บางราย
สามีนอนสู บฝิ่ นอยูบ่ า้ น เมื่อภรรยากลับจากไร่ ยงั ต้องเอาฝิ่ นมาคลึงป้ อนให้อีกด้วย ครั้นหากิ นไม่พอ
เลี้ ยงปากเลี้ ยงท้องก็คิดหาภรรยามาช่ วยทามาหากิ นอีก ม้งบางคนมีภรรยาถึ ง 3-4 คน แต่ก็ไม่มีการ
ทะเลาะวิวาทกันเลย ชีวติ ผูห้ ญิงม้งจึงมีสภาพคล้ายนางทาส
แต่สาหรับบางครอบครัว ก็ช่วยกันทามาหากินขยันขันแข็งทั้งสามีภรรยา ดังนั้นกลุ่มชาติ
พันธุ์มง้ จึงอยูใ่ นฐานะค่อนจะดีอยูม่ าก เมื่อเทียบกับกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่น
เมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มักรักษาด้วยการเซ่นไหว้ผี เช่นบ้านหลังใดมีคน
เจ็บป่ วย ในอดีตเขาจะจะฆ่าสุ นัขเอาหัวเสี ยบปลายไม้ไผ่ลายาวปั กให้พน้ ตัวบ้าน เอาเท้าสุ นขั มัดกับ
เชื อกผูกโยงไว้ที่ประตูหน้าบ้าน เอาปี กไก่หัวไก่แขวนไว้ที่หลักไม้ขา้ งทางเดิ นนอกหมู่บา้ น เซ่ นผีป่า
เพื่อให้หายเจ็บป่ วย แต่ในปั จจุบนั นี้กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ หันมาสนใจการรักษาด้วยยาแผนปั จจุบนั มากขึ้น
เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร และการดื่ม กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ กินสัตว์เลี้ยงทุกชนิ ดยกเว้น
สุ นัข กับ แมว และไม่ นิยมนาสั ตว์สี ข าวมาฆ่ าเลี้ ยงแขก เมื่ อเราเป็ นแขกรั บ เชิ ญไม่ ควรนั่งโต๊ะก่ อน
ขณะที่เจ้าภาพยังไม่ได้เอ่ยปากเชิ ญ เพราะม้งจะมีการจัดลาดับการนัง่ ตามความสาคัญของแขกและไม่
ควรปฎิ เสธการดื่ ม เมื่ อ เจ้า ภาพริ น สุ ราให้ หากดื่ ม ไม่ ไ ด้ก็ ต้อ งขอร้ องให้ ค นอื่ น แทนตน โดยจารี ต
ประเพณี มง้ แล้ว ผูห้ ญิงจะไม่เข้ารวมโต๊ะอาหารพร้อมกับผูช้ ายในงานเลี้ ยงที่เป็ นพิธีการต่างๆ เพราะ
ในงานเลี้ยงต่างๆ ผูช้ ายจะต้องกินก่อนแล้วจึงจะถึงรอบผูห้ ญิง และหญิงไม่ควรริ นสุ ราให้ชายส่ วนชาย
ก็ไม่ควรรับจอกสุ ราจากหญิง เพราะถือเป็ นการเชื้อเชิญในทางร่ วมเพศ41
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการศึกษาในครั้งนี้
2.2.1 แนวคิดการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
การบริ หารจัดการวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่ วมแนวคิดการมีส่วนร่ วมของชุ มชนมีความเหมาะสม
กับการวิจยั ด้านวัฒนธรรมที่ดาเนิ นการร่ วมกับชุ มชนเพราะวัฒนธรรมเป็ นสมบัติหรื อมรดกร่ วมของ
ชุ ม ชนโดยใช้ก ระบวนการวิจยั แบบมี ส่ วนร่ วมเป็ นเครื่ องมื อในการให้ชุม ชนเข้ามาบริ หารจัดการ
วัฒนธรรมของตนเองหลักการดังกล่าวประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือตัววัฒนธรรมมีความสาคัญต่อ
ชุ มชนอย่างไรการบริ หารจัดการด้วยวิธี การอะไรและการมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนแบบไหนอย่างไรการ
ศึกษาวิจยั จะต้องร่ วมกันหาคาตอบกับชุ มชนการวิจยั ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่ วมจะบรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
เป้ าหมายต้องอาศัยกระบวนการการทางานอย่างมีส่วนร่ วมในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการวิจยั ร่ วม
เป็ นคณะทางานร่ วมเก็บข้อมูลร่ วมเป็ นกลุ่มตัวอย่างให้ขอ้ มูลเป็ นต้นการศึกษาวิจยั แบบมีส่วนร่ วมนี้ จะ
ท าให้ ชุ ม ชนมี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานเมื่ อสิ้ น สุ ดการศึ ก ษาวิจยั ชุ ม ชนสามารถจัด การบริ ห าร
วัฒนธรรมของตนเองได้42
อิโคโมสไทย กฎบัตรอิ โคโมสส าหรั บการตี ความและนาเสนอวัฒนธรรมมรดก เสนอร่ างสุ ดท้าย
วันที่ 10 เมษายน 2007ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการมรดกวัฒนธรรมไว้ดงั นี้
1) มรดกวัฒนธรรมเป็ นสมบัติร่วมของประชาชนในชาติ ชุมชนและประชาชนมีสิทธิ
และหน้าที่ในการร่ วมอนุ รักษ์และบริ หารจัดการมรดกวัฒนธรรมการเผ้าระวังและตรวจสอบไม่ให้ถูก
ทาลายหรื อเสื่ อมมูลค่าหรื อทาให้ไม่เกิดประโยชน์
2) หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ส่งเสริ มและสนับสนุ นให้ทุกภาคส่ วนเข้ามากาหนดนโยบาย
การเฝ้ าระวังการตัดสิ นใจการตรวจสอบการอนุ รักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมเช่ นการสร้ างความ
เข้าใจและปลูกฝังจิตสานึกรับผิดชอบและขับเคลื่อนเครื อข่ายการอนุ รักษ์มรดกวัฒนธรรมในทุกพื้นที่
3) ทุกขั้นตอนของการดาเนิ นงานมาจากทุกภาคส่ วนอย่างแท้จริ งปั จจัยที่สาคัญในการมี
ส่ วนร่ วมคื อการจัดการองค์ความรู ้ และการสร้ างความเข้าใจเพื่อเตรี ยมพร้ อมในการมี ส่วนร่ วมโดย
เคารพถึงภูมิปัญญาและความหลากหลายในวัฒนธรรมเหล่านั้น 43
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2.2.2 แนวคิดการอนุรักษ์ มรดกวัฒนธรรม
อนุ รักษ์หมายถึงการใช้ประโยชน์ตามความต้องการที่พอเหมาะและประหยัดเพื่ออนาคตหรื อ
การสงวนรักษาหลักการอนุรักษ์วทิ ยา
1) การใช้อย่างยัง่ ยืนการใช้อย่างสมเหตุสมผลหรื อใช้อย่างฉลาดเลื อกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดผลเสี ยและมลพิษ
2) การสงวนของหายากทรัพยากรที่กาลังจะสู ญสิ้ นควรหลีกเลี่ยงการนาไปใช้ควรทานุ
บารุ งหรื อทาให้ทรัพยากรนั้นมีเพิ่มขึ้น
3) การทานุบารุ งทรัพยากรที่เสื่ อมโทรมจากไม่สามารถนาไปใช้ได้จนฟื้ นสภาพนามาใช้ได้
แนวทางการอนุ รักษ์วฒั นธรรมไทยที่ดีงามสังคมและวัฒนธรรมไม่ได้หยุดนิ่ ง แต่เปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลาและเกี่ ย วพัน กับ ปั จจัยภายในและภายนอกที่ เข้ามากระทบ ดังนั้น วัฒ นธรรมอาจ
เหมาะสมกับแค่ยุคสมัยหนึ่ ง แต่อาจไม่ส อดคล้องกับการดาเนิ นชี วิตของคนในอี กยุคหนึ่ งก็ได้ แต่
ไม่ ได้ถึงการละทิ้ งวัฒนธรรมเดิ มอย่างสิ้ นเชิ งเพราะรากเหง้าของวัฒ นธรรมของไทย ได้สั่ งสมให้
สอดคล้องกับสังคมไทยมาช้านาน การเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นอาจเป็ นผลมาจากลักษณะบางอย่างไม่
ตอบสนองความต้องการของสมาชิ กในยุคนั้น จึงได้นาวัฒนธรรมบางอย่างจากต่างชาติมาใช้ทดแทน
บ้าง แต่เราก็มีความจาเป็ นที่จะต้องมี การอนุ รักษ์วฒั นธรรมไทยเอาไว้ เพราะหากไม่อนุ รักษ์ไว้แล้ว
วัฒนธรรมของสังคมอื่นก็จะเข้ามาคลอบงาและจะต้องตกเป็ นเมืองขึ้นทางวัฒนธรรมของสังคมอื่นไป
การอนุรักษ์วฒั นธรรม มีดงั นี้
1) ศึกษา ค้นคว้า และวิจยั วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้มีการรวบรวมไว้
แล้วและที่ยงั ไม่ได้ศึกษา แต่มีกระจัดกระจายอยูท่ วั่ ทุกแห่ ง ผูศ้ ึกษาค้นคว้าจะได้ทราบความหมายและ
ความสาคัญของมรดกวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้ ความรู ้ดงั กล่าวจะเป็ นรากฐานของการดาเนิ นชี วิตเมื่อ
ได้เห็นคุณค่าจะยอมรับและนาไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและแพร่ หลาย
2) ส่ งเสริ มให้ชนทุกหมู่เหล่าเห็นคุณค่า และร่ วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชาติ และท้องถิ่ น เพื่ อสร้ างความเข้าใจและมัน่ ใจแก่ ป ระชาชนในการปรั บ เปลี่ ยน และตอบสนอง
กระแสวัฒนธรรมอื่นๆ และวัฒนธรรมภายนอกอย่างเหมาะสม
3) ขยายขอบเขตการมีส่วนร่ วมในวัฒนธรรม รณรงค์ให้ประชาชนและเอกชนตลอดจน
หน่ วยงานของรัฐเห็ นความสาคัญและตระหนักว่าวัฒนธรรมเป็ นเรื่ องของทุกคนที่จะต้องรับผิดชอบ
ร่ วมมือกันส่ งเสริ ม สนับสนุ น ประสานงาน การบริ การด้านความรู ้ วิชาการ และทุนทรัพย์จดั กิจกรรม
ทางวัฒนธรรม
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4) ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศโดย
ใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็ นสื่ อกลางสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน
5) สร้างทัศนคติ ความรู ้ ความเข้าใจ ว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม
เป็ นสมบัติของทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงมีหน้าที่ในการเสริ มสร้าง ฟื้ นฟู และดูแลรักษา
6) จัด ท าระบบเครื อข่ ายสารสนเทศทางด้านวัฒ นธรรม เพื่ อเป็ นศู น ย์ก ลาง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนเข้าใจ สามารถเลือกสรร ตัดสิ นใจ ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมในการ
ดาเนินชีวติ อนึ่ง ต้องส่ งเสริ มสนับสนุนบทบาทของสื่ อมวลชนในด้านวัฒนธรรมให้มากยิง่ ขึ้น
7) ส่ งเสริ มให้ประชาชนคนไทยรู ้จกั สิ ทธิ และหน้าที่ตามที่ได้บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เช่น สิ ทธิ ในการอนุ รักษ์และฟื้ นฟู จารี ตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ เป็ นต้น 44
การอนุรักษ์ หัตถกรรมไทยในด้ านต่ างๆ
การส่ งเสริ มและพัฒนาสิ นค้าหัตถกรรมไทยนั้น มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ผผู ้ ลิ ตสิ นค้าหัตถกรรม
ผลิตสิ นค้าแล้วออกมาแล้วขายได้ ทาให้เกิดรายได้แก่ครอบครัว และส่ งออกเป็ นรายได้ของประเทศด้วย
ฉะนั้น สิ นค้าที่ ไดรั บ การส่ งเสริ ม จะเป็ นสิ นค้าที่ มี ลู่ ท างในด้านการตลาดเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้น การ
ส่ งเสริ มสิ นค้าหัตถกรรมไทยที่ ผ่านมายังไม่ได้ให้ความสาคัญต่อการอนุ รักษ์ผลิ ตภัณฑ์หัตถกรรมที่
กาลังจะสู ญหายไปเท่าที่ควร และเมื่อได้มีการนาเอาสิ นค้าที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้กนั มากขึ้น
จึงทาให้สินค้าหัตถกรรมบางประเภทกาลังจะสู ญหายไปเนื่ องจากไม่มีการสื่ อทอดการผลิตจากคนรุ่ นเก่า
และผูผ้ ลิ ตที่ เหลื ออยู่ส่วนใหญ่ จะเป็ นผูส้ ู งอายุสินค้าหัตถกรรมบางประเภทที่ ยงั มี ผูผ้ ลิ ตอยู่ได้มีการ
เปลี่ ยนแปลงรู ปแบบและกรรมวิธีการผลิ ตไปจากเดิ มมาก รวมถึ งวัตถุ ดิบบางประเภทก็ยงั หายากและ
กาลังจะหมดไป เนื่องจากไม่ได้มีการบารุ งรักษาและสร้างขึ้นเพิ่มเติมเพื่อให้มีการใช้ตลอดไปได้ ด้วยเหตุน้ ี
งานอนุ รั ก ษ์ หั ต ถกรรมไทยจึ ง เป็ นกิ จกรรมที่ ส าคัญ ในการอนุ รั ก ษ์ หั ต ถกรรมไทยในด้ านต่ า งๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัตถกรรมที่มีผผู ้ ลิ ตน้อยราย และกาลังจะสู ญหายไปให้ดารงอยู่ และมีการผลิตสื บทอด
ต่อไป เพื่อเป็ นมรดกของลูกหลานและยังแสดงถึงวัฒนธรรมไทยที่จะให้อนุชนรุ่ นใหม่ได้ภาคภูมิใจอีกด้วย
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แนวทางดาเนินการเพื่ออนุรักษ์หตั ถกรรมไทยในด้านต่างๆ
1) การอนุรักษ์ช่างฝี มือ
1.1) การให้เกียรติยกย่องในฐานะเป็ นบุคคลสาคัญที่ควรได้รับการยกย่องในสังคม
1.2) ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ ส ามารถจ าหน่ า ยได้ใ นตลาด เพื่ อ ให้
ช่างฝี มือมีรายได้ในระดับที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
1.3) ส่ งเสริ มและอบรมถ่ายทอดความรู ้เพื่อสร้างช่างฝี มือรุ่ นใหม่เพิ่มขึ้น
1.4) จัดประกวดผลิตภัณฑ์และแข่งขันช่างฝี มือ
2) การอนุรักษ์รูปแบบผลิตภัณฑ์
2.1) การส่ ง เสริ ม และพัฒ นาหัต ถกรรมโดยคงเอกลัก ษณ์ และลัก ษณะเฉพาะ
ท้องถิ่ นไว้ด้วยการศึกษาลักษณะเฉพาะของหัตถกรรมแต่ละท้องถิ่ น เพื่อหาเอกลักษณ์ ที่ดีเด่ น แล้วนา
ลักษณะดังกล่าวมาเผยแพร่ ให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยังคงคุณค่าไว้ไม่
เปลี่ยนแปลง
2.2) การส่ งเสริ มและพัฒนาหัตถกรรมโดยใช้รูปแบบดั้งเดิ ม เป็ นแนวทางและ
ประยุกต์เอกลักษณ์ เฉพาะของหัตถกรรมแต่ละท้องถิ่ นมาสร้างสรรค์ข้ ึนใหม่ โดยจะต้องมีการศึกษา
และออกแบบอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความงดงามที่สอดคล้องกันทั้งลวดลาย
รู ปทรงและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์
3) การอนุรักษ์แหล่งผลิต
3.1) จัดประกวดผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม
3.2) จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ และแหล่งผลิตภัณฑ์
3.3) จัดทาเอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับแหล่งผลิตหัตถกรรม
4) การอนุรักษ์เทคนิคและกรรมวิธีการผลิต
4.1) จัดฝึ กอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู ้ให้แก่ช่างฝี มือรุ่ นหลัง
5) การอนุรักษ์วตั ถุดิบ
5.1) แนะนาให้ความรู ้แก่ผผู ้ ลิตหัตถกรรมการนาเอาวัตถุดิบมาใช้อย่างถูกวิธีและ
อย่างประหยัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
5.2) ส่ งเสริ มให้ มี การสร้ างขึ้ นทดแทนวัตถุ ดิบที่ ได้ใช้ไปแล้ว และให้ มี ปริ มาณ
เพิ่มขึ้น
5.3) ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารเพิ่ ม ปริ ม าณวัตถุ ดิ บ ในแหล่ ง วัต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพดี เพื่ อ
สนับสนุนให้แหล่งผลิตที่ขาดแคลนวัตถุดิบ
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การอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทย
1) การค้นคว้าวิจยั ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้าน
ต่างๆ ของท้องถิ่ น จังหวัด ภู มิ ภาค และประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภู มิ ปั ญ ญาที่ เป็ นภูมิ ปั ญ ญาของ
ท้องถิ่นมุ่งรักษาให้รู้ความเป็ นมาในอดีตและสภาพการในปั จจุบนั
2) การอนุรักษ์ โดยการปลูกจิตสานึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่า สาระ
และความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดกิจกรรมตามประเพณี และวัฒนธรรม
ต่างๆ สร้างจิตสานึ กของการเป็ นคนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่ วมกันอนุ รักษ์ ภูมิปัญญาที่เป็ นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่ น หรื อพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้นเพื่อแสดงสภาพชี วิต และความเป็ นมาของชุ มชน อันจะสร้าง
ความรู ้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย
3) การฟื้ นฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กาลังสู ญหาย หรื อสู ญหายไปแล้วให้
มีคุณค่าและมี ความสาคัญต่อการดาเนิ นชี วิตในท้องถิ่ น โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริ ยธรรม คุ ณธรรม
และค่านิยม
4) การพัฒนา ควรริ เริ่ มสร้างสรรค์และปรับปรุ งภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัย
และเกิดประโยชน์ในการดารงชีวติ ประจาวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็ นพื้นฐานในการรวมกลุ่ม การพัฒนา
อาชีพควรนาความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาดและการ
บริ หาร ตลอดจนการป้ องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5) การถ่ายทอด โดยนาภูมิปัญญาที่ผา่ นมาเลือกสรรกลัน่ กรองด้วยเหตุผลอย่าง
รอบคอบแล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมรับรู ้ เกิ ดความเข้าใจ ตระหนักในคุ ณค่า คุ ณประโยชน์และ
ปฏิ บ ัติ ไ ด้อ ย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบัน ครอบครั ว สถาบัน การศึ ก ษา และการจัด กิ จกรรมทาง
วัฒนธรรมต่างๆ
6) ส่ งเสริ มกิจกรรม โดยการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดเครื อข่ายการสื บสาน
และพัฒ นาภูมิ ปั ญ ญาของชุ ม ชนต่ างๆเพื่ อจัดกิ จกรรมทางวัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น อย่า ง
ต่อเนื่อง 45
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2.2.3 แนวคิดภูมิปัญญาพืน้ ถิ่น
ความหมายของภูมิปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่นคาว่า “ภูมิปัญญา” ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า
Wisdom ซึ่ งมี ค วามหมายว่ า ความรู ้ ค วามสามารถความเชื่ อ ความสามารถทางพฤติ ก รรมและ
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาของมนุ ษย์ภูมิปัญญาเป็ นเรื่ องที่สั่งสมกันมาแต่อดีตและเป็ นเรื่ องของ
การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติ แวดล้อมคนกับสิ่ งเหนื อธรรมชาติ โดยผ่าน
กระบวนการทางจารี ตประเพณี วิถี ชี วิตการท ามาหากิ น และพิ ธีก รรมต่ างๆเพื่ อให้ เกิ ดความสมดุ ล
ระหว่างความสัมพันธ์เหล่านี้ เป้ าหมายก็คือเพื่อให้เกิดความสุ ขทั้งในส่ วนที่เป็ นชุ มชนหมู่บา้ นและใน
ส่ วนที่เป็ นปั จเจกของชาวบ้านเหล่านั้นถ้าหากเกิดปั ญหาทางด้านความไม่สมดุลกันขึ้นก็จะก่อให้เกิ ด
ความไม่สงบสุ ขเกิดปั ญหาในหมู่บา้ นและชุมชนโดยมีนกั วิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ดงั นี้
(1) สุ กัญญา พ่ วงภักดี กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรื อภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึงทุกสิ่ ง
ทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้นมาได้เองเป็ นเทคนิ ควิธีเฉพาะตนเป็ นองค์ความรู ้ ใหม่ที่สามารถนามาใช้
แก้ปั ญ หาและตัดสิ น ใจในการดาเนิ น ชี วิตในท้องถิ่ น ได้อย่างเหมาะสมและได้มี ก ารสื บ ทอดและ
เชื่ อมโยงมาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั เพื่อการดารงอยู่รอดของเผ่าพันธุ์จึงเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ46
(2) พรรณิภา โสตถิพันธุ์และคณะ ได้กล่าวว่าภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึง วิธีการจัดการ
วิธีการชี้ นาและการริ เริ่ มเสริ มต่อของนักปราชญ์ในท้องถิ่นหรื อในกลุ่มชนภูมิปัญญาชาวบ้านล้วนสั่งสม
งอกงามขึ้นจากความรอบรู ้ประสบการณ์ผนวกด้วยญาณทัศนะ47
(3) พรชั ย ปรีชาปั ญญา ได้กล่าวไว้วา่ ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็ นทรัพย์ทางปั ญญาที่มีคุณค่า
ไม่ยงิ่ หย่อน ไปกว่าความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ 48
(4) ยศ สั นตสมบัติ เห็ นว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่ นหรื อความรู ้ ของมนุ ษย์มิได้เกิ ดขึ้นลอยๆ
แต่ ภูมิปัญญาก่อกาเนิ ดขึ้นภายในระบบนิ เวศท้องถิ่น ภูมิปัญญาเกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นในกระบวนการ
ที่คนและชุ มชนปรับตัวเข้ากับระบบนิ เวศชุ ดหนึ่ ง ด้วยเหตุน้ ี เองในระบบนิ เวศท้องถิ่ นที่อาจมีตน้ ไม้

46

สุ กญ
ั ญา พ่วงภักดี, วิถีไทย, เอกสารประกอบการสอนคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, กรุ งเทพฯ, 2544, หน้า 123

47

พรรณิภา โสตถิพนั ธุ์และคณะ, วัฒนธรรมตาลโตนด: กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง, กรุ งเทพฯ: อัมริ นทร์ พริ้ นติ้ง แอนพรับลิชชิ่ ง,
2547, หน้า 6
48

พรชัย ปรีชาปัญญา, ภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับระบบนิ เวศวนเกษตรบนแหล่งต้นน้ าลาธารในภาคเหนื อ, เชี ยงใหม่: สถานี วิจยั ลุ่มน้ า
ดอยเชียงดาว กลุ่มลุ่มน้ า ส่วนวิจยั และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมป่ าไม้, สานักวิชาการป่ าไม้ กรมป่ าไม้, 2544, หน้า 100
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พืช สัตว์ แมลง หรื อสิ่ งมีชีวติ เฉพาะถิ่น ที่สั่งสมและพัฒนากลายเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์ความรู้หรื อภูมิ
ปั ญญาของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ49
(5) ทรงคุณ จันทจรและคณะ ศึกษาวิจยั คุณค่า อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการ
นามาประยุกต์เป็ นผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิ ง วัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลางและภาคใต้จากการศึกษาพบว่า ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่ นในแต่ละภูมิภาค
เป็ นภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมเกษตรกรรมที่มีการสื บสานองค์ความรู้ ความสามารถ
ความชานาญต่างๆ ถ่ายทอดมายังกลุ่มชนรุ่ นหลัง โดยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า
เครื่ องจักสานและเครื่ องปั้ นดิ นเผา เป็ นศิลปหัตถกรรมท้องถิ่ นที่พบเกื อบทุกจังหวัด ส่ วนผลิ ตภัณฑ์
ท้อ งถิ่ น ประเภทการหล่ อ หลอมโลหะและผลิ ต ภัณ ฑ์ อื่ น ๆ พบการผลิ ต ในบางท้อ งถิ่ น เท่ า นั้ น
ศิ ล ปหั ต ถกรรมท้ อ งถิ่ น ภาคกลาง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทเครื่ อ งจัก สาน เครื่ องปั้ นดิ น เผาและผ้าเป็ น
ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่ นที่ พบมากที่ สุ ดเกื อบทุ กจังหวัด ส่ วนผลิ ตภัณฑ์ท ้องถิ่ นประเภทการหล่ อหลอม
โลหะและผลิตภัณฑ์อื่นๆพบการผลิ ตในบางชุ มชนเท่านั้นศิลปหัตถกรรมท้องถิ่ นภาคใต้ ผลิ ตภัณฑ์
ประเภทผ้า และเครื่ อ งจัก สาน เป็ นศิ ล ปหั ต ถกรรมท้อ งถิ่ น ที่ พ บมากที่ สุ ด เกื อ บทุ ก จัง หวัด ส่ ว น
ผลิ ตภัณฑ์ทอ้ งถิ่ นประเภทเครื่ องปั้ นดิ นเผา การหล่อหลอมโลหะและผลิตภัณฑ์อื่นๆ พบการผลิตใน
บางชุ มชนเท่านั้นโดยแนวทางในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิ จและการส่ งเสริ มให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว เชิ ง
วัฒนธรรมต้องมีการพัฒนารู ปแบบของผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นเหมาะกับยุคสมัยในปั จจุบนั สามารถใช้
ประโยชน์ ได้อย่างหลากหลาย พยายามลดต้นทุ นในการผลิ ตด้วยการเลื อกใช้ท รั พ ยากร ที่ มีอยู่ใน
ท้องถิ่นโดยไม่ทาให้คุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลง มีการส่ งเสริ มอาชี พให้กบั คนในท้องถิ่ น
เพื่อสื บทอดภูมิปัญญาไม่ให้สูญหาย มีการสนับสนุ นให้มีการจัดตั้งศูนย์สาธิ ตกระบวนการผลิต การ
จัดนิ ทรรศการและจัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ภายในท้องถิ่ น เพื่อเป็ นแรงจูงใจและอานวย
ความสะดวกด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมให้ ก ั บ ผู ้เยี่ ย มชมศิ ล ปหั ต ถกรรมท้ อ งถิ่ น ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีความเกี่ยวเนื่อง ด้วยวัฒนธรรมการดารงชีวติ ของผูค้ นในชุมชน
ซึ่ งท าให้ คุ ณ ค่ า ทางอัต ลั ก ษณ์ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค วามโดดเด่ น และมี เอกลั ก ษณ์ เฉพาะ โดยที่
ศิลปหัตถกรรมเหล่านั้นได้สั่งสมคุณค่าความเป็ นท้องถิ่น ในแต่ละภูมิภาคไว้พร้อมที่จะได้รับการสื บทอด
และประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นวิ ธี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ของคนในท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งยั่งยื น แม้ก ระแสโลกาภิ ว ฒ
ั น์
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจะเข้ามา มีบทบาทต่อชุมชนและท้องถิ่น50

49

ยศ สั นตสมบัติ, ความหลากหลายทางชี วภาพของภูมิปัญญาท้อ งถิ่ น เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน, เชี ยงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542, หน้า 47
50

ทรงคุณ จันทจร และคณะ, การวิจยั เชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม, มหาสารคาม: สถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน, 2549, หน้าบทคัดย่อ
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(6) ทัศวรรณ ธิมาคา ศึกษาวิจยั เรื่ องการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา เรื่ องผ้า
ทอยกลาพูนผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ รู ปแบบกี่ทอผ้าที่ใช้ทอผ้ายกลาพูนคือ กี่ทอผ้าพื้นเมืองโบราณ และกี่
ทอผ้าพื้นเมืองประยุกต์ รู ปแบบลวดลายดั้งเดิ มของผ้ายกลาพูนยังเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั คือ ลายดอกพิกุล
ส่ วนองค์ความรู ้กระบวนการทอผ้ายกลาพูน ได้แก่ การออกแบบลายกราฟ การกรอไหม การสาวไหม
การเข้าหัวม้วน การนาหัวม้วนขึ้นกี่ ทอผ้า(การสื บหู ก) การเก็บตะกอเหยียบ การคัดลายบนเส้นไหมการ
เก็บตะกอดอก การทอผ้ายกและการทอหน้านาง ผูว้ ิจยั พบว่า ขั้นตอนที่ยากและซับซ้อนที่สุดคือ การคัด
ลายซึ่ งปั จจุ บ ัน มี จานวนผูเ้ ชี่ ย วชาญขั้น ตอนนี้ ลดน้อ ยลง เนื่ อ งจากผูค้ ัด ลายต้อ งมี ค วามรู ้ ทั้ง การ
ออกแบบลายกราฟ การสาวไหม การทอผ้ายกและการทอหน้านาง ลักษณะเด่นของผ้ายกลาพูนคื อ
เนื้ อ ผ้า แน่ น สม่ า เสมอเพราะผูท้ อมี เทคนิ ค เฉพาะในการทอ ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล ระบบจากผูใ้ ช้ระบบ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูส้ นใจจานวน 15 คน พบว่าระบบที่พฒั นาขึ้นมี
ประสิ ท ธิ ภ าพระดับ มากที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย 4.61) และจากผูด้ ู แ ลระบบจ านวน 2 คน พบว่า ระบบมี
ประสิ ทธิ ภาพระดับมาที่ สุดเช่ นกัน (ค่าเฉลี่ ย 5.00) ด้านประสิ ทธิ ผลของระบบ กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญและ
กลุ่ ม นัก ศึ ก ษาพบว่า มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากที่ สุ ด (ค่ าเฉลี่ ย 5.00) ส าหรั บ กลุ่ ม บุ ค ลากรในหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องและกลุ่มผูส้ นใจเห็นด้วยในระดับมากที่สุดเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 4.83 และ 4.73)51
2.3 เอกสาร หนังสื อ และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.3.1 เอกสารและหนังสื อ
(1) วิถี พานิชพันธ์ หนังสื อเรื่ อง “ผ้าสิ่ งถักทอและผ้าไท” สรุ ปความว่า มีเนื้ อหาเกี่ยวกับ
สิ่ งทอพื้นบ้านของชาติ พนั ธุ์ ไทกลุ่มต่างๆทั้งในล้านนาและพื้นที่ โดยรอบที่ มีความเกี่ ยวข้องทั้งทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒ นธรรมเช่ น สิ บ สองปั น นาเชี ยงตุ งพม่ าไทใหญ่ รวมถึ งผ้าภาคกลางของและ
ภาคใต้ของประเทศไทยโดยอธิ บายถึงลักษณะเด่นของผ้าความงามแบบทัศนศิลป์ รู ปแบบการใช้สอย
โดยเน้นตามกลุ่มชาติ พนั ธุ์ในแต่ละชาติ พนั ธุ์ ในแต่ละท้องถิ่ นเป็ นหลักการเปลี่ ยนแปลงของสังคม
วัฒนธรรมตามกระแสโลกาภิวตั น์และกระแสการฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรมล้านนา ทาให้ผา้ พื้นเมืองถู ก
นามาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสมัยใหม่และมีบทบาทใหม่ในสังคมปั จจุบนั 52

51

ทั ศ วรรณ ธิ ม าค า, การจัด การความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้านล้านนาเรื่ องการทอผ้ายกล าพู น , วิท ยานิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
(สารสนเทศศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่, 2553, หน้าบทคัดย่อ
52

วิถี พานิชพันธ์ , ผ้าสิ่ งถักทอและผ้าไท, เชี ยงใหม่: ซิลเวิร์ม, 2545
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(2) เสรี พงศ์ พิ ศ วารสารวัฒนธรรมไทย บทความเรื่ อง “วัฒนธรรมไทยในภู มิ ปั ญญา
ท้องถิ่ น” ปี ที่ 29(11): 3 กุ ม ภาพัน ธ์ –พฤษภาคม 2533 สรุ ป ความว่า ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เป็ นความรู ้
ความสามารถที่ บ รรพบุ รุษ ได้ส ร้ างสรรค์และถ่ ายทอดมาให้เรามี วิธีก ารหลายอย่างที่ ท าให้ความรู ้
เหล่านั้นเกิดประโยชน์แก่สังคมปั จจุบนั ด้วยวิธีการที่ทาให้ความรู ้เหล่านั้นเกิดประโยชน์คือ
การอนุรักษ์ คือการบารุ งรักษาสิ่ งที่ดีงามไว้
การฟื้ นฟู คือการรื้ อฟื้ นสิ่ งที่ดีงามที่หายไปเลิกไปหรื อกาลังเลิกให้กลับมาเป็ นประโยชน์
การประยุก ต์ คื อ การปรั บ หรื อ ผสมผสานความรู ้ เก่ า กับ ความรู ้ ใ หม่ เข้า ด้ว ยกัน ให้
เหมาะสมกับสมัยใหม่53
(3) สมั ย สิ ทธิ ธรรม หนังสื อเรื่ อง สารคดี ชี วิตของชนกลุ่ มน้อยบนดอยสู ง “แม้ว” สรุ ป
ความว่า ชุ นชนชาวเขาเผ่าต่างๆ ซึ่ งเป็ นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยท่ากลางขุนเขาและป่ าทึบรอบล้อมไปด้วย
ธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์ และห่ างไกลจากความเจริ ญในแบบสังคมเมืองพวกเขาจึงมีสภาพทางจิตใจที่ดี
และมีสุขตามอัตภาพ สงบและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ ใช้ชีวติ แบบพึ่งพาตนเองตลอดมา อัน
เป็ นตัวอย่างหนึ่ งของชี วิตในโลกปั จจุบนั ที่เราสามารถมองเห็นและเข้าใจได้พวกเขาเป็ นผูม้ ีจิตใจรัก
ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม มีความอ่อนโยนละเมียดละไมอยูใ่ นตัว มีขนบธรรมเนียมและประเพณี ที่ยึดมัน่
สื บต่อกันมาตลอดระยะเวลาอันเนิ่ นนาน เป็ นเพื่อนร่ วมโลกเดี ยวกัน เป็ นมนุ ษย์ชาติที่มีสิทธิ เสรี เท่า
เทียมกับผูค้ นทั้งหลายในโลกใบนี้ ฉะนั้นพวกเขาจึงเป็ นพลเมืองของประเทศ เป็ นประชากรของโลก
เช่นกัน จึงควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ เฉกเช่นพลเมืองในส่ วนอื่นๆ ของประเทศโดยทัว่ ไป54
2.3.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
(1) เกศิ นี ศรี รัต น์ งานวิจยั เรื่ อง “บทบาทของผ้าปั กต่อวิถีชีวิตชาวม้ง บ้านหนองหอย
ตาบลแม่แรม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่” สรุ ปความว่า บทบาทของผ้าปั กของชาวม้งบ้านหนองหอย
ตาบลแม่ แรม อาเภอแม่ ริม จังหวัดเชี ย งใหม่ ทั้งในด้านชี วิตประจาวันในพิ ธี ก รรมต่ างๆตลอดจน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในการผลิตและการนาผ้าไปใช้และถ่ายทอดวิธีการปั กผ้าไปสู่ เยาวชนรุ่ นหลัง
ต่อไป ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ผอู ้ าวุโสและกลุ่มแม่บา้ นที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่าผูห้ ญิงม้งสู งวัยจะสามารถ
ทอผ้ากัญชงเขียนลายเทียนและปั กลายต่างๆได้ดว้ ยตนเองโดยเริ่ มหัดปั กตั้งแต่วยั เด็กซึ่ งแม่และผูห้ ญิง
ที่ อ ยู่ใ นละแวกบ้า นเดี ย วกัน เป็ นผูส้ อนผูห้ ญิ ง ม้ง ทุ ก คนจะต้อ งปั ก ผ้า เป็ นโดยการเรี ย นรู ้ โดยการ
ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกสาวหรื อจากการสังเกตผูห้ ญิงในครอบครัวตนเองซึ่ งกระบวนการถ่ายทอดนี้ ทาให้
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ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กบั ลูกสาวมีความผูกพันแน่นแฟ้ นกันมากผูห้ ญิงครอบครัวไหนปั กผ้าไม่เป็ นก็จะ
ไม่มีชุดสวยงามใส่ ในวันงานประเพณี ปีใหม่มง้ หรื อประเพณี กินวอ ซึ่ งชาวม้งมีความเชื่ อว่าการสวมชุดใหม่
ในงานประเพณี ข้ ึนปี ใหม่มง้ จะทาให้ชีวติ มีความเจริ ญรุ่ งเรื องตลอดปี นอกจากนี้ชาวม้งบ้านหนองหอย
ยังนิ ยมสวมชุ ดม้ง เพื่อไปร่ วมงานแต่งงานงานขึ้ นบ้านใหม่ตลอดจนงานศพแม้ว่าปั จจุ บนั ชาวบ้าน
หนองหอยจานวนมากไม่ค่อยใส่ ชุดประจาเผ่าในชี วิตประจาวันกันมากนักสาหรับกระบวนการผลิ ต
ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่ องจากชาวบ้านไม่ได้ทอผ้าเองอีกต่อไปแล้วผ้าที่นามาตัดเย็บหรื อปั กนั้น
เป็ นผ้าที่ซ้ื อมาจากตลาดในเมืองแต่การปั กผ้าก็ยงั นิยมปั กกันอยูเ่ ป็ นส่ วนใหญ่โดยเฉพาะในหมู่แม่บา้ น
ที่ยงั มีเวลาว่างจากการทาไร่ ส่วนเด็กหญิงที่เข้าไปเรี ยนในเมืองนั้นจะไม่มีเวลาได้เรี ยนรู ้และทาการปั กผ้า
อีกต่อไปผูว้ ิจยั จึงได้ร่วมมือกับโรงเรี ยนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ในการนาเอาวิธีการปั กผ้าเข้าบรรจุไว้ใน
หลักสู ตรท้องถิ่น เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้กนั ต่อไป55
(2) ภัคภิญญา สดภิบาล งานวิจยั เรื่ อง “การออกแบบเสื้ อส าเร็ จรู ปสตรี ด้วยผ้าปั กชาวเขา
เผ่าม้ง” สรุ ปความว่า การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อออกแบบเสื้ อสาเร็ จรู ปสตรี ดว้ ยผ้าปั กชาวเขา
เผ่าม้ง ให้มีความเหมาะสมด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความสวยงาม และด้านขั้นตอนการผลิ ต โดย
การประเมินของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 9 ท่านผลการวิจยั พบว่า ความเหมาะสมของแบบเสื้ อสาเร็ จรู ป
สตรี ดว้ ยผ้าปั กชาวเขาเผ่าม้งรู ปแบบที่ 3 ด้านประโยชน์ใช้สอย เฉลี่ย 4.82 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
0.56 อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมากที่สุ ด ด้านความสวยงาม เฉลี่ ย 4.44 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
0.67 อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก ด้านขั้นตอนการผลิต เฉลี่ย 3.99 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76
อยูใ่ นระดับมีความเหมาะสมมาก56
(3) พระวิชชุ พ งศ์ แซ่ หยาง การศึก ษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่ อง “ศึกษาความเป็ นมาและ
ความเชื่ อมั่น ที่ ป รากฏในลายปั ก บนผืนผ้าของชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้ วยทรายเหนื อ อ าเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุ โลก” ได้พบว่า ลายปั กส่ วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากตานานประวัติศาสตร์ ของเผ่าพันธุ์
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในวิถีชีวิตที่ดารงและเลี้ยงชี พอยูใ่ นขุนเขาแมกไม้และสายน้ า และนอกจากนี้
ลวดลายต่างๆ ยังเกี่ยวโยงไปถึงความเชื่ อในการสวมใส่ 57
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เกศินี ศรีรัตน์ , บทบาทของผ้าปั กต่อวิถีชีวิตชาวม้ง บ้านหนองหอย ตาบลแม่แรม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชี ยงใหม่, 2554, หน้า 2
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ภัคภิญญา สดภิบาล, การออกแบบเสื้ อสาเร็ จรู ปสตรี ดว้ ยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง, รายงานวิจยั , 2553, หน้าบทคัดย่อ

57
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(4) ธันยา พรหมบุรมย์ และชานนท์ ชิ งชยานุ รักษ์ งานวิจยั เรื่ อง “การศึกษาความเป็ นไป
ได้ในการพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่ นและการตลาดในพื้ นที่ โครงการหลวง: กรณี ศึกษาผ้าปั กและผ้า
บาติกชาติพนั ธ์มง้ ” สรุ ปความว่า ได้ทาการศึกษาชาวม้งในพื้นที่โครงการหลวงบ้านห้วยลึก ตาบลปิ งโค้ง
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชี ยงใหม่ และหมู่บา้ นสิ บสองพัฒนา ตาบลผาช้างน้อย อาเภอปง จังหวัดพะเยา
และได้พบว่า การผลิตงานหัตถกรรมเป็ นสิ่ งที่ดีสามารถเป็ นอาชี พเสริ มสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัว
ในขณะที่กลุ่มวัยรุ่ นจะไม่ค่อยสนใจที่จะเรี ยนรู ้ เนื่องจากต้องไปทางานหรื อไปเรี ยนหนังสื อนอกพื้นที่
ผูห้ ญิ งม้งของทั้งสองหมู่บ ้านจะสอนให้ลูกปั กผ้าที่ อายุ 10 ขวบโดยเฉลี่ ยและในเชิ งวัฒนธรรมนั้น
ชาวม้งยังให้ความสาคัญกับการมีชุดใหม่สาหรับใส่ ไปงานเทศกาลปี ใหม่มง้ ตามความเชื่ อของม้งทัว่ ไป
แต่กระบวนการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยทาเองตั้งแต่ทอผ้าใยกัญชงเขียนลายเทียนและ
ปั กลายเองเปลี่ ยนมาเป็ นซื้ อผ้าฝ้ ายหรื อผ้าเขียนลายและผ้าปั กที่ทาเสร็ จแล้วมาเย็บเป็ นกระโปรงใน
ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถบอกความหมายของลวดลายและความเป็ นมาของแต่ละลายได้58
(5) ประสิ ทธิ์ ลีปรีชา งานวิจยั เรื่ อง “ศึกษาการค้าข้ามพรมแดนกับอัตลักษณ์ มง้ : รายงาน
การวิจยั ภายใต้โครงการอานาจพื้นที่และอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์: การเมืองเชิงวัฒนธรรมของรัฐชาติใน
สังคมไทย” สรุ ปความว่า ได้สรุ ปบทบาทของผ้าม้งไว้ว่านอกเหนื อจากผ้าปั กม้ง จะมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ตกแต่ งเสื้ อผ้าส าหรั บออกงานแล้วผ้าปั กม้งยังมี บทบาทใหม่ ในฐานะเป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการ
นาเสนออัตลักษณ์ดา้ นความทรงจาร่ วมของชาวม้ง กล่าวคือมีการออกแบบลายใหม่ที่พยายามบอกเล่า
เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ลงบนผืนผ้าในลักษณะที่สื่อให้เห็ นความสัมพันธ์กนั และกันมากขึ้นเช่ น
ภาพคนกาลังเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตรต้นไม้สัตว์ป่าและผูค้ นวิ่งเล่นอยูใ่ นผืนผ้าเดียวกันนอกจากนี้
ยังมีการปั กลวดลายขนาดใหญ่ที่เล่าเรื่ องราวการอพยพของชาวม้ง เพื่อเป็ นการบันทึกความทรงจาของ
ตนเองเอาไว้ให้ลูกหลานได้เรี ยนรู้59
(6) รัชพล ปั จพิบูลย์ วิทยานิ พนธ์เรื่ อง “กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการทอผ้าของ
ชาวไทยทรงดา” สรุ ปความว่า งานวิจยั นี้ เพื่ อศึ ก ษาประวัติค วามเป็ นมาของกลุ่ ม ชนกระบวนการ
ถ่ายทอดการทอผ้าและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดการทอผ้าของชาวไทยทรงดาใน
เขตอาเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพบว่าชาวไทยทรงดามีกระบวนการถ่ายทอดการทอผ้าสื บต่อกันมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั การถ่ายทอดความรู ้ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าภายในครอบครัวในขั้นตอนการถ่ายทอดการ
ทอผ้ายังมีบริ บททางด้านความเชื่ อประเพณี และพิธีกรรมของชาวไทยทรงดาเข้ามาเกี่ยวข้องการทอผ้าของ
ชาวไทยทรงดา จึงต้องสอดคล้องกับความเชื่ อดังกล่าวซึ่ งไม่สามารถจะใช้ผา้ อื่นจากภายนอกมาใช้ได้
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ธันยา พรหมบุ รมย์ และชานนท์ ชิ งชยานุ รั กษ์ , การศึ ก ษาความเป็ นไปได้ในการพัฒ นาหัตถกรรมท้องถิ่ น และการตลาดในพื้ น ที่
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ท าให้ เกิ ดความจาเป็ นในการสื บทอดการทอผ้าต่ อมาถ้าไม่ เช่ นนั้นก็ ไม่ สามารถเข้าร่ วมพิ ธี ก รรมของ
ชุมชนนั้นได้60
(7) นพพร พวงสมบัติ วิทยานิพนธ์เรื่ อง “กระบวนการเรี ยนรู ้ของผูผ้ ลิตผ้าทอซิ่ นตีนจก
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรักษาและสื บทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ามกลางบริ บทสังคม
บริ โภคนิยม” สรุ ปความว่า เป็ นการศึกษาผลจากการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมในปั จจุบนั ทาให้
การผลิตผ้าตีนจกจากวิถีชีวติ ดั้งเดิม ไปเป็ นการผลิตเพื่อการแสวงหารายได้สู่ครอบครัวจากที่ผหู ้ ญิงจะ
ทอผ้า เพื่อใช้ในครัวเรื อนกลายเป็ นช่างทอผ้ามืออาชีพ การศึกษายังพบว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้
เกิ ด องค์ ค วามรู ้ ด้ ัง เดิ ม สู ญ หายไปมี ก ารรื้ อฟื้ นการทอผ้า จาการน าองค์ ค วามรู ้ ก ลับ สู่ ชุ ม ชนจาก
นักวิชาการมี การนาความรู ้ มารื้ อฟื้ นและตี ความใหม่ ชุ มชนและผูผ้ ลิ ตเกิ ดการตื่ นตัวมี การแลกเปลี่ ยน
แบ่งปั นความรู ้ต่างๆ ซึ่ งเหล่านี้เป็ นกระบวนการตามกระแสบริ โภคนิยมมากกว่าเป็ นการแบ่งปั นความรู ้
ตามประเพณี 61
(8) ทรงศิ ริ สาประเสริ ฐ วิทยานิ พนธ์ เรื่ อง “ลักษณะการถ่ ายทอดความรู ้ ของภู มิ ปั ญญา
ชาวบ้าน” สรุ ปความว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนโดยวิธีการบอกทาให้ดูและปฏิบตั ิ
ด้วยตนเองแต่ วิ ธี ก ารถ่ า ยทอดความรู ้ ที่ ใ ช้ เป็ นประจ าคื อ การบอกเน้ น ให้ ผู ้เรี ย นเป็ นผู ้ถ ามและมี
ความเห็นว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการถ่ายทอดความรู ้ คือเริ่ มต้นด้วยการให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
และการได้เป็ นที่ยอมรับยกย่องจากสังคมคือสิ่ งที่ภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิใจมากที่สุดในชี วิตและเป็ น
เหตุจูงใจให้ภูมิปัญญาชาวบ้านถ่ายทอดความรู ้ ให้แก่ ผเู ้ รี ยนปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับการถ่ ายทอดความรู ้
ของภูมิปัญญาชาวบ้านคือแหล่งความรู ้ในการถ่ายทอดซึ่ งมาจากตัวของภูมิปัญญาชาวบ้านเองเนื้อหาสาระ
คือความรู ้ ในงานลักษณะของคนซึ่ งภูมิปัญญาชาวบ้านอยากถ่ ายทอดความรู ้ ให้คือมี ความสนใจอยากรู ้ มี
ความขยันอดทนเมื่ อ ท าการถ่ า ยทอดความรู ้ ใ ห้ ก ับ ผูเ้ รี ย นภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้า นจะไม่ มี ก ารวางแผน
ล่วงหน้าซึ่ งสื่ อที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู ้คือตัวภูมิปัญญาชาวบ้านเองและระยะเวลาในการถ่ายทอด
ในแต่ละเรื่ องไม่เท่ากันโดยวิธีการประเมินผลการถ่ายทอดความรู ้จะใช้การสังเกตผลการกระทาของ
ผูร้ ับการถ่ายทอด62
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นพพร พวงสมบัติ, กระบวนการการเรี ยนรู ้ของผูผ้ ลิตผ้าทอซิ่ นตีนจก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อรักษาและสื บทอดเอกลักษณ์
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ทรงศิริ สาประเสริฐ, ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน, วิทยานิ พนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิ ดล, กรุ งเทพฯ,
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(9) สุ นทร เกตุ อินทร์ การค้นคว้าแบบอิสระเรื่ อง “โครงสร้างลวดลายผ้าทอกะเหรี่ ยง
อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี สรุ ปความว่า ได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างลวดลายของผ้าทอกระเหรี่ ยง
อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี พบว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอ ได้แก่ กี่เอว ซึ่ งอุปกรณ์ที่มีความสาคัญกี่เอว
ที่ทาจากวัสดุธรรมชาติ สาหรับลักษณะโครงสร้างลวดลาย เทคนิคการผลิตและการจัดหมวดหมู่ผา้ ทอ
สรุ ปได้วา่ ลักษณะโครงสร้างหลักของการทอผ้า มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 แบบคือ แบบแรกได้แก่ การทอแบบ
ธรรมดา ซึ่งเป็ นการทอผ้าเป็ นผืนนาไปตัดเย็บเป็ นชุดของเด็กหญิงชาวกระเหรี่ ยง และอีกแบบหนึ่ง คือ
การทอแบบลวดลาย ผ้าที่ชาวกระเหรี่ ยงนิ ยมทอใช้ ส่ วนใหญ่จะมีลวดลายประกอบซึ่ งนามาตัดเย็บ
เป็ นของใช้และเครื่ องนุ่ งห่ ม ต่างๆซึ่ งแต่ ละประเภทนั้นมี ลกั ษณะการทอไม่เหมื อนกันเราสามารถ
สังเกตได้วา่ ผูท้ อกาลังทอผ้าไปใช้ประโยชน์อะไรโดยพิจารณาจากลักษณะของลวดลาย สี และขนาด
ของผ้าที่ทอ63
(10) รมิดา รอดสุ ข การค้นคว้าแบบอิสระเรื่ อง “การทอผ้าลวดลายแบบดั้งเดิมของไทยลื้อ :
กรณี ศึกษา ลายผ้าห่ มตาก้าว อาเภอเชี ยงคา จังหวัดพะเยา” สรุ ปความว่า ศึกษากระบวนการทอผ้าไทลื้ อ
ลวดลายแบบดั้งเดิ ม กรณี ศึกษา ลายผ้าห่ มตาก้าว อาเภอเชี ยงคา จังหวัดพะเยา เพื่ อหาแนวทางอนุ รักษ์
กระบวนการทอผ้าไทลื้อลวดลายแบบดั้งเดิม ผลการศึกษามีดงั นี้
1) กระบวนการทอผ้าไทลื้อลวดลายแบบดั้งเดิม การทอผ้าห่ มตาก้าวของชาวไทลื้อ
พบว่า ได้มีการใช้วสั ดุที่ทามาจากธรรมชาติท้ งั หมด ได้แก่ ฝ้ ายดิบซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่นามาใช้ในการทา
เส้นด้าย นอกจากนี้ ยงั ประกอบด้วยวัสดุที่ใช้สาหรับการย้อมสี เช่น ดอกไม้ ใบไม้ เปลือกไม้ และรากไม้
เป็ นต้น ซึ่ งเมื่อนาวัสดุเหล่านี้ ไปผ่านกระบวนการย้อมสี แล้วจะทาให้เส้นด้ายมีสีสันต่างๆ ตามที่ตอ้ งการ
ส่ วนเครื่ องมือสาคัญที่ใช้ในการทอผ้าห่ มตาก้าว ได้แก่ กี่ทอผ้า ซึ่ งนับว่าเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ งที่เป็ น
ภูมิปัญญาของชาวไทลื้อที่มีการสื บทอดกันมาแต่อดีตจวบจนปั จจุบนั กี่ทอผ้าทามาจากการนาไม้ที่ได้รับ
การออกแบบและทาให้มีลกั ษณะรู ปร่ างรวมถึงมีขนาดแตกต่างกันมาประกอบเข้าไว้ดว้ ยกัน ทาให้ได้
กี่ทอผ้าที่มีโครงสร้างแข็งแรงและมีกลไกต่างๆ เพื่อใช้สาหรับการทอผ้าให้ได้ลวดลายตามที่ตอ้ งการ
ส าหรั บกระบวนการทอผ้าห่ มตาก้าวนั้น พบว่า เริ่ มต้นจากการนาดอกฝ้ ายมาผ่าน
กระบวนการทาความสะอาดเป็ นลาดับแรก ต่อจากนั้นนาดอกฝ้ ายไปบีบเพื่อขจัดเมล็ดออกไปจากปุยฝ้ าย
แล้วจึงปั่ นปุยฝ้ ายให้กลายเป็ นเส้นด้าย ขั้นตอนต่อมาเป็ นการนาเส้นด้ายไปทาการย้อมสี ให้ได้สีสันต่างๆ
ตามที่ ต้องการ แล้วน าไปตากแดดให้ แห้ งก่ อนที่ จะน าเส้ นด้ายมาจัดเรี ยงให้ เป็ นระเบี ยบ และขั้นตอน
สุ ดท้ายคือการทอเส้ นด้ายบนกี่ ทอผ้าด้วยฝี มือของช่ างทอให้กลายเป็ นผ้าทอที่มีลวดลายสวยงาม ซึ่ งเป็ น
ความภาคภูมิใจของชาวไทลื้อ มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย
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2) แนวทางการอนุ รักษ์กระบวนการทอผ้าไทลื้อลวดลายแบบดั้งเดิ ม ผลการศึกษา
พบว่า แนวทางการอนุ รักษ์สามารถทาได้ 3 แนวทางใหญ่ๆ ได้แก่ ประการแรกคื อ แนวทางที่ มุ่งเน้นการ
สร้างจิตสานึ ก ประการต่อมาคือแนวทางที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วม และประการสุ ดท้ายคือแนวทางที่มุ่งเน้น
การใช้เทคโนโลยี อย่างไรก็ตามผูศ้ ึกษายังมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติ มบางประการคือ ในการศึ กษาครั้งต่อไป
อาจจะศึ กษากระบวนการทอผ้าไทลื้ อลวดลายแบบดั้งเดิ มอื่ นๆ อี ก และอาจมี การศึ กษาจุ ดแข็ง จุ ดอ่อน
ปัญหา และอุปสรรค ของกระบวนการทอผ้าทอไทลื้อ เพื่อนาไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนา
กระบวนการทอผ้าไทลื้อให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้นต่อไป64
(11) รุ จี ศรี สมบัติ วิทยานิ พนธ์เรื่ อง “ผ้าทอลาวครั่ง: อนุ รักษ์ ฟื้ นฟู และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
ผ้าทอ ในวิถีชีวิต” สรุ ปความว่า ในวิถีชีวิตลาวครั่งเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ต้ งั บ้านเรื อนอยู่ในเขตจังหวัด
สุ พรรณบุ รี จังหวัดนครปฐม จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทยั ธานี การทอผ้าเป็ นภูมิปัญญาที่ อยู่ใน
ชี วิตประจาวันของชาวลาวครั่งมาช้านาน ผ้าทอลาวครั่งเป็ นผ้าทอที่ มีความสวยงามมีคุณภาพดีและมี
ความเป็ นเอกลักษณ์ โดดเด่นแตกต่างจากกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นๆ การศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพมี
ความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมาประเพณี พิธีกรรมเกี่ยวกับการใช้ผา้ ทอลาวครั่งในวิถี
ชี วิตของชาวลาวครั่งภาคกลาง 2) เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั และปั ญหาของการผลิตการอนุ รักษ์ฟ้ื นฟูและ
พัฒนาผ้าทอลาวครั่งของชาวลาวครั่งภาคกลางและ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการอนุ รักษ์ฟ้ื นฟูและพัฒนา
ผลิ ตภัณ ฑ์ ผา้ ทอลาวครั่ งในวิถี ชี วิตของชาวลาวครั่ งภาคกลางเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบ
สารวจแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตแบบสนทนากลุ่มและแบบการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการมีการเก็บข้อมูล
ทั้งข้อ มู ล เอกสารและข้อมู ล ภาคสนามตั้ง แต่ เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2551 ถึ งเดื อนธันวาคม 2552 ข้อมู ล
ภาคสนามได้จากการสารวจการสัมภาษณ์การสังเกตการสนทนากลุ่มและการประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการจากผูร้ ู ้
จานวน 28 คนผูป้ ฏิ บ ตั ิจานวน 32 คนผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัว่ ไปจานวน 25 คนในพื้นที่ จังหวัดสุ พรรณบุรีจงั หวัด
นครปฐมจังหวัดชัยนาทและจังหวัดอุทยั ธานีนาข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีการแบบสามเส้า
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามความมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้และนาเสนอผลการวิจยั โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มชาติพนั ธ์ลาวครั้งในอดี ตอาศัยอยู่บริ เวณเทือกเขาภูคงั เมืองหลวง
พระบางประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวได้อพยพเข้ามาอยูใ่ น
ประเทศไทยเป็ น 3 ระยะคือในสมัยกรุ งธนบุรีสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้ าจุฬาโลกและสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ ัวได้ต้ งั ถิ่ นฐานบริ เวณภาคกลางของ
ไทยเป็ นส่ วนใหญ่
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วิถีชีวิตของชาวลาวครั่งมี ความเกี่ ยวข้องผูกพันกับผ้าทอเสมอโดยจะใช้เป็ นเครื่ องนุ่ งห่ มใน
ชี วิ ตประจาวันใช้แต่ งกายเพื่ อความสวยงามในงานบุ ญ ประเพณี ต่ างๆตลอดจนใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมสภาพปั จจุบนั ของการผลิตผ้าทอลาวครั่งเนื่ องจากผ้าทอลาวครั่งเป็ นสิ่ งจาเป็ นในวิถีชีวิตชาว
ลาวครั่งจึงมีการผลิตผ้าทอมาอย่างต่อเนื่องหน่วยงานของรัฐระดับท้องถิ่นมีส่วนช่วยสนับสนุนด้านการ
ผลิ ตโดยจัดตั้งกลุ่มอาชี พทอผ้าและสนับสนุ นงบประมาณชาวบ้านยังคงมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้าโดยการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู้ ผา้ ทอโบราณมี การออกแบบลวดลายการพัฒนาสี สันการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่และมีการดาเนินการอย่างเป็ นระบบครบวงจร
ปั ญหาของการผลิตการอนุ รักษ์ฟ้ื นฟูและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ ทอลาวครั่งได้แก่ปัญหาด้าน
บุคลากรผูช้ านาญการทอผ้าที่มีจานวนน้อยและเป็ นผูส้ ู งอายุคนรุ่ นใหม่ไม่นิยมการทอผ้าเป็ นอาชี พด้วย
เห็นว่าล้าสมัยเครื่ องใช้มกั อยูใ่ นสภาพเก่าแก่ไม่นิยมผลิ ตวัตถุ ดิบเองผลิ ตภัณฑ์มีคุณภาพไม่สม่ าเสมอไม่
ประณี ตเท่าที่ควรและการตลาดยังอยูใ่ นแวดวงภายในหมู่บา้ น
แนวทางการอนุ รัก ษ์ฟ้ื นฟู และพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ า้ ทอลาวครั่ งท าได้โดยการปลู ก ฝั ง
ค่านิ ยมและสร้างความตระหนักความภาคภูมิใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมการพัฒนาบุคลากรการทอผ้า
ด้วยการให้ ค วามรู ้ ในรู ป แบบต่ างๆทั้งในส่ วนของตัวบุ ค คลหรื อระบบกลุ่ ม เป็ นครื อข่ ายมี ก ารจัด
หลักสู ตรท้องถิ่ นการพัฒนาเครื่ องมือเครื่ องใช้ควรใช้เทคโนโลยีที่ ทนั สมัยเพื่อการผลิตที่รวดเร็ วขึ้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สวยงามทันสมัยสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายและการพัฒนาด้านการตลาด
โดยสรุ ปผ้าทอลาวครั่งภาคกลางมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวลาวครั่งมาตั้งแต่อดี ต
การทอผ้า จึ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิถี ชีวิตของชาวลาวครั่ งในปั จจุบ ันมี การใช้น้อยลงไปตามสมัยนิ ยม
สมควรที่หน่ วยงานของรัฐและเอกชนได้ให้การส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้อาชี พและธุ รกิ จการทอผ้า
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ลาวครั่งให้เป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่นิยมมากขึ้นมีรายได้เพียงพอสาหรับเสริ มสร้างความ
อยูด่ ีมีสุขในชุมชนสื บไป 65
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2.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั กและ
ลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ อย่างมี
ส่ วนร่ วมของชุ ม ชน เพื่ อ หาแนวทางการจัด การที่ เหมาะสมในการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั กและ
ลวดลายผ้าปักของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
- ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด
ทฤษฎีและเอกสาร หนังสื อ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาชุมชน
- ศึกษาเครื่ องแต่งกาย ผ้าปั กและลวดลายผ้าปัก
บนเครื่ องแต่งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก
ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

- การวิเคราะห์ศกั ยภาพและความเข้มแข็ง ความร่ วมมือกันของชุมชน
และคุณค่าความสาคัญ ตลอดจนปัญหาของผ้าปักและลวดลายผ้าปัก
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
(1) วิเคราะห์คุณค่าความสาคัญของผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
(2) วิเคราะห์ปัญหาของผ้าปักและลวดลายผ้าปักของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
(3) วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผ้าปักและ
ลวดลายผ้าปักของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้

- ศึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการจัดการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปักและ
ลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

- เสนอแนวทางการจัดการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปักและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
ของบ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน
ภาพที่ 4.42 แผนภูมิกรอบแนวคิดในการศึกษา
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
การค้นคว้าแบบอิ สระ เรื่ องการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานศิลปะผ้าปั กของกลุ่ มชาติพนั ธุ์ มง้
บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมา
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนศักยภาพและความเข้มแข็งของชุ มชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ มง้
เพื่อศึกษาเครื่ องแต่งกายผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กบนเครื่ องแต่งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ตลอดจนปั ญหา
ของผ้าปั ก และลวดลายผ้าปั กกลุ่ มชาติพ นั ธุ์ มง้ ของบ้านผานกกก และเพื่อเสนอแนวทางการจัดการ
อนุรักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก อย่างมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน ซึ่ งมีข้ นั ตอนและวิธีการศึกษา ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
3.1 รู ปแบบการศึกษา
3.2 การศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี
3.3 การศึ ก ษาชุ ม ชนและศัก ยภาพความเข้ม แข็งของชุ มชนบ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3.4 การศึกษาเครื่ องแต่งกาย ผ้าปั กและลวดลายผ้าปักบนเครื่ องแต่งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของ
บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3.5 การศึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการจัดการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปั ก
และลวดลายผ้าปั ก กลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ม ้ง ของบ้า นผานกกก ต าบลโป่ งแยง อ าเภอแม่ ริ ม
จังหวัดเชียงใหม่
3.6 การเสนอแนวทางการจัดการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
ของบ้านผานกกก อย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

75

3.1 รู ปแบบกำรศึกษำ
การค้นคว้าแบบอิสระเรื่ อง “การจัดการอนุ รักษ์และสื บสานศิลปะผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมา
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนศักยภาพและความเข้มแข็งของชุ มชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ มง้
เพื่อศึกษาเครื่ องแต่งกายผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กบนเครื่ องแต่งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ตลอดจนปั ญหาของ
ผ้าปักและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก และเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสื บสาน
ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก อย่างมีส่วนร่ วมของชุ มชน มีลกั ษณะเป็ น
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใช้เทคนิคการนาเสนอผลการศึกษาในรู ปแบบการพรรณนา
3.2 กำรศึกษำภำคเอกสำร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี
เป็ นขั้น ตอนแรกของการศึ ก ษา ซึ่ งเป็ นการศึ ก ษาภาคเอกสาร เพื่ อทบทวนวรรณกรรมและ
สถานะภาพความรู ้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ โดยทัว่ ไปและความเป็ นมาของกลุ่ม
ชาติ พนั ธุ์ ม ้งในประเทศไทย ตลอดจนมรดกวัฒนธรรมและประเพณี ของกลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ มง้ รวมทั้ง
แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ โดยได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสื อ
ตาราเอกสาร งานวิจยั สื่ อสิ่ งพิมพ์จากสถาบันการศึกษา ห้องสมุด เอกสารของหน่วยงาน และองค์กรที่
เกี่ ยวข้อง ได้แก่ หอสมุดมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ องค์การบริ หารส่ วนตาบล
โป่ งแยง สานักทะเบี ยนราษฎร์ อาเภอแม่ริม พัฒนาชุ มชนอาเภอแม่ริม และหมู่บา้ นผานกกก ตาบล
โป่ งแยง อาเภอแม่ริม ตลอดจนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ นาข้อมูลมาจัดระเบียบ
เรี ยบเรี ยงลาดับความสาคัญและนาเสนอ ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
(1) บริ บททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
(1.1) ประวัติศาสตร์ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ โดยทัว่ ไป
(1.2) ประวัติความเป็ นมาของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในดินแดนประเทศไทย
(1.3) กลุ่มย่อยของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
(1.4) มรดกวัฒนธรรมและประเพณี ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในประเทศไทย
(1.4.1) ภาษา
(1.4.2) เรื อนพักอาศัย
(1.4.3) ผ้าและการแต่งกาย
(1.4.4) พิธีกรรมและความเชื่อ
(1.4.5) ประเพณี ที่สาคัญ
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(2) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้
(2.1) แนวคิดการมีส่วนร่ วมของชุมชน
(2.2) แนวคิดการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
(2.3) แนวคิดภูมิปัญญาพื้นถิ่น
(3) เอกสาร หนังสื อ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
(3.1) เอกสารและหนังสื อ
(3.2) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
(4) กรอบแนวคิดในการศึกษา
ดังรายละเอียดที่ได้นาเสนอไว้ในบทที่ 2
3.3 กำรศึกษำชุ มชนและศั กยภำพควำมเข้ มแข็งของชุ มชนบ้ ำนผำนกกก ตำบลโป่ งแยง อำเภอแม่ ริม
จังหวัดเชียงใหม่
เป็ นขั้นตอนที่ สอง เป็ นการศึกษาในบริ บทที่ เกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมาของชุ มชน ลักษณะ
ทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนศักยภาพและความเข้มแข็งของชุ มชนกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
ซึ่ งเป็ นการศึกษาทั้งด้านเอกสารและภาคสนามด้วยวิธีการสารวจทางกายภาพ สังเกตการณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Unstructured Interview) โดยเลือกผูใ้ ห้สัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) อย่างไม่จากัดจานวนผูใ้ ห้สัมภาษณ์จนได้ขอ้ มูลครบถ้วน ดังมีรายนามผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที่ยนิ ดี
เปิ ดเผยนามจานวน 5 คน ดังนี้
(1) นายมนตรี ทิพย์พนาพันธุ์
(2) นายยิง้ ถาวรวิจิตร
(3) นายจ๊ะ แซ่ยา่ ง
(4) นางเล้ยชา แก้วจริ ยากุล
(5) นางจ๊วะ แซ่ยา่ ง

ผูใ้ หญ่บา้ นผานกกก หมู่ที่ 9 ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม
ปราชญ์ดา้ นประเพณี วฒั นธรรม(พิธีงานศพ)
ปราชญ์ดา้ นประเพณี วฒั นธรรม(พิธีแต่งงาน)
ปราชญ์ดา้ นภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าใยกัญชง
ปราชญ์ดา้ นภูมิปัญญาท้องถิ่นพืชสมุนไพร

เมื่ อ ได้ข ้อ มู ล ดังกล่ าวมาแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมู ล จัด ระเบี ย บและเรี ย บเรี ย งเป็ นเรื่ อ งราวที่
เกี่ ยวกับ บริ บ ทที่ เกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมาของชุ มชน ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน
ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุ มชนกลุ่มชาติพ นั ธุ์มง้ บ้านผานกกก และการวิเคราะห์ศกั ยภาพและ
ความเข้มแข็งของชุมชนบ้านผานกกก
ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
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(1) การศึกษาชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
(1.1) ประวัติความเป็ นมาของชุมชนบ้านผานกกก
(1.2) ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม
(1.3) ลักษณะและสภาพหมู่บา้ น
(1.4) ประชากรและกลุ่มชาติพนั ธุ์
(1.5) อาชีพ
(1.6) การปกครอง
(1.6.1) การปกครองท้องที่
(1.6.2) การปกครองส่ วนท้องถิ่น
(1.7) องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของบ้านผานกกก
(1.7.1) ความสัมพันธ์ของชุมชน
(1.7.2) การศึกษา
(1.7.3) ภาษา
(1.7.4) ศาสนาและความเชื่อ
(1.7.5) ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาชาวบ้าน
(1.7.6) วัฒนธรรมประเพณี สาคัญๆของชุมชน
(1.8) การวิเคราะห์ศกั ยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนบ้านผานก
ดังรายละเอียดผลการศึกษานาเสนอ ในบทที่ 4
3.4 กำรศึกษำเครื่องแต่ งกำย ผ้ำปักและลวดลำยผ้ ำปักบนเครื่ องแต่ งกำยกลุ่มชำติพนั ธุ์ม้งของบ้ ำนผำนกกก
ตำบลโป่ งแยง อำเภอแม่ ริม จังหวัดเชียงใหม่
ขั้นตอนนี้ เป็ นการสารวจและศึกษาเครื่ องแต่งกาย ผ้าปั ก สี สันและลวดลายผ้าปั กบนเครื่ องแต่งกาย
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกกโดยศึกษารายละเอียดลักษณะเครื่ องแต่งกายของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
และรายละเอียดของงานปั กผ้า สี สันและลวดลายผ้าปั กบนเครื่ องแต่งกาย รวมถึงเทคนิควิธีการปั กผ้า
การใช้ผา้ ปั กในชีวติ ประจาวัน งานพิธีกรรม งานประเพณี ต่างๆ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกกเป็ น
การศึกษาทั้งด้านเอกสารและภาคสนามด้วยวิธีการสารวจทางกายภาพ สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Unstructured Interview) โดยเลือกผูใ้ ห้สัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
อย่างไม่จากัดจานวนผูใ้ ห้สัมภาษณ์ จนได้ขอ้ มูลครบถ้วน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นหรื อผูท้ ี่ปักผ้า
ในหมู่บา้ นที่เหลืออยู่ ดังมีรายนามผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที่ยนิ ดีเปิ ดเผยนามจานวน 15 คน ดังนี้
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(1) นางเล้ยชา แก้วจริ ยากุล
(2) นางจ๊วะ แซ่ยา่ ง
(3) นางเย้ง แซ่เฒ่า
(4) นางโล่ง แซ่เฒ่า
(5) นางก๊ะ เลาหาง
(6) นางหมี่ อักษรบริ สุทธิ์
(7) นางสุ รียร์ ัตน์ ทิพย์ปิ่นทอง
(8) นางเนิ้ง จอมพนางาม
(9) นางแสงเดือน ทิพย์ปิ่นทอง
(10) นางสวลี แก้วจริ ยากุล
(11) นางวราภรณ์ จารุ พงศ์สกุล
(12) นางพิสมัย เลาหาง
(13) นางสาวคนิฐา จอมพนางาม
(14) นางอรพิน ถาวรวิจิตร
(15) นางวิไลลักษณ์ แซ่โซ้ง

อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 6 หมู่ 9 ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม
อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 8/2 หมู่ 9 ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม
อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 9/6 หมู่ 9 ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม
อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 11 หมู่ 9 ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม
อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 14/1 หมู่ 9 ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม
อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 20/2 หมู่ 9 ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม
อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 7 หมู่ 9 ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม
อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 13 หมู่ 9 ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม
อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 5/3 หมู่ 9 ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม
อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 3/2 หมู่ 9 ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม
อายุ 33 ปี บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ 9 ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม
อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 14 หมู่ 9 ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม
อายุ 28 ปี บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ 9 ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม
อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 5/9 หมู่ 9 ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม
อายุ 25 ปี บ้านเลขที่ 20/2 หมู่ 9 ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม

เมื่ อ ได้ข ้อ มู ล ดังกล่ าวมาแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมู ล จัด ระเบี ย บและเรี ย บเรี ย งเป็ นเรื่ อ งราวที่
เกี่ยวกับสภาพการณ์ ของผ้าปั ก และวิเคราะห์คุณค่าความสาคัญและปั ญหาของการปั กผ้าและลวดลาย
ผ้าปักของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกกซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
(1)

การศึกษาเครื่ องแต่งกาย ผ้าปั กและลวดลายผ้าปักบนเครื่ องแต่งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของ
บ้านผานกกก
(1.1) เครื่ องแต่งกายของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
(1.2) ผ้าปักและลวดลายผ้าปักบนเครื่ องแต่งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก
(1.2.1) การปักผ้าและเทคนิควิธีการปั กผ้ากลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก
(1.2.2) ลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก
(1.2.3) สี สันของลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
(1.2.4) การใช้ผา้ ปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก
(1.2.4.1) การใช้ผา้ ปักในชีวติ ประจาวัน
(1.2.4.2) การใช้ผา้ ปั กในพิธีกรรมและงานประเพณี ต่างๆ
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(1.3) สภาพการณ์และปั ญหาของผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
ในปัจจุบนั
(1.4) วิเคราะห์คุณค่าความสาคัญและปั ญหาของการปั กผ้าและลวดลายผ้าปั กของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
(1.4.1) วิเคราะห์คุณค่าความสาคัญของผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
(1.4.2) วิเคราะห์ปัญหาของผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
(1.4.3) วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของผ้าปั กและลวดลายผ้าปั ก
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
ดังรายละเอียดผลการศึกษานาเสนอ ในบทที่ 4 ข้อ 4.2
3.5 กำรศึ กษำเพื่อหำแนวทำงกำรจัด กำรที่เหมำะสมในกำรจัด กำรอนุ รัก ษ์ และสื บ สำนผ้ ำปั กและ
ลวดลำยผ้ ำปักกลุ่มชำติพนั ธุ์ม้งของบ้ ำนผำนกกกตำบลโป่ งแยง อำเภอแม่ ริม จังหวัดเชี ยงใหม่
ขั้นตอนนี้ เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้ได้คาตอบ
เพื่อจะช่วยสนับสนุ นการจัดการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
โดยการนาข้อมูลที่ศึกษาจากส่ วนต่างๆ มาประมวลและวิเคราะห์ ดังนี้
(1) การศึ กษาและเก็ บ ข้อมู ลการแสดงความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะต่ อแนวทางการ
จัดการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปักและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
ขั้นตอนนี้ เป็ นการเก็บข้อมูลจากกลุ่ มประชาชนและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในชุ มชนม้งบ้าน
ผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อทราบความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะถึ ง
รู ปแบบและวิธีการของการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานศิ ลปะผ้าปั กกลุ่ มชาติ พนั ธุ์มง้ เพื่อเสนอแนวทาง
การอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่ม ชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก อย่างมีส่วนร่ วม
ของชุ ม ชนด้วยวิธี ก ารสนทนากลุ่ ม (Focus group discussion) เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จากการ
สนทนาของผู้ใ ห้ ข ้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัวอย่ าง (Sample) จ านวน 30 คน ที่ ค ัดเลื อกจากการสุ่ ม แบบจงใจ
(Purposive Sampling) จากผูน้ าชุ ม ชนหรื อผูใ้ หญ่ บ ้าน ภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น หรื อผูท้ ี่ ปั ก ผ้าในหมู่ บ ้านที่
เหลืออยู่ และผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ผา้ ปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในประเด็นการสนทนา เพื่อหาแนวทางการ
อนุรักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั ก กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก อย่างมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน มีผลการสนทนากลุ่มดังรายละเอียดผลการศึกษา ในบทที่ 5 ข้อ 5.1 (5.1.1)
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(2) แนวคิดและทฤษฏี ที่เหมาะสมกับการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลาย
ผ้าปักกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
ขั้นตอนนี้ เป็ นการศึกษาเพื่อหาแนวคิดและทฤษฎีที่เหมาะสมกับการจัดการอนุรักษ์และ
สื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก ซึ่ งตรงกับแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ
ที่มีนกั วิชาการหลายท่านได้มีการกล่าวไว้ดงั รายละเอียดผลการศึกษา ในบทที่ 5 ข้อ 5.1 (5.1.2)
(3) การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการจัดการอนุรักษ์และสื บสาน
ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
ขั้นตอนนี้ เป็ นกระบวนการของการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อสรุ ปความคิดเห็นและเสนอรู ปแบบ
ของการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่ มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ให้เกิ ด
ความยัง่ ยืน อย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน ทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และเป็ นประโยชน์ต่อ
เอกลักษณ์ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ การอนุรักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั ก ซึ่ งมีข้ นั ตอน
ของการศึกษาโดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ ดังรายละเอียดผลการศึกษา ในบทที่ 5 ข้อ 5.1 (5.1.3)
3.6 กำรเสนอแนวทำงกำรจัดกำรอนุ รักษ์ และสื บสำนผ้ ำปั กและลวดลำยผ้ ำปั กกลุ่มชำติพันธุ์ ม้งของ
บ้ ำนผำนกกก อย่ ำงมีส่วนร่ วมของชุ มชน
เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายซึ่ งเป็ นผลของการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อหารู ปแบบแนวทางและวิธีการจัดการ
อนุรักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก อย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน
ในตอนที่ผา่ นมา ทาให้ผศู ้ ึกษามีความเห็นที่จะเสนอแนวทางของการจัดการอนุรักษ์และสื บสานศิลปะ
ผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกกตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ อย่างมีส่วนร่ วมของ
ชุ มชน เพื่อให้สามารถอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติ พนั ธุ์ มง้ ให้ดารงคงอยู่
สื บไป ซึ่ งมีแนวทางของการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานศิลปะผ้าปั กกลุ่ มชาติพนั ธุ์ มง้ บ้านผานกกก
ดังรายละเอียดผลการศึกษา ในบทที่ 5 ข้อ 5.2
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บทที่ 4
การศึกษาชุ มชน ผ้ าปัก และลวดลายผ้ าปักของกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้ง
บ้ านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ ริม จังหวัดเชี ยงใหม่

บทนี้ เป็ นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริ บทที่เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของ
ชุมชน ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนศักยภาพและความเข้มแข็งของชุ มชนกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
บ้านผานกกก รวมทั้งศึกษาเครื่ องแต่งกาย ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กเครื่ องแต่งกายกลุ่ มชาติพนั ธุ์ มง้
ตลอดจนปัญหาของผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
4.1 การศึกษาชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
4.1.1 ประวัติความเป็ นมาของชุมชนม้งบ้านผานกกก
4.1.2 ที่ต้ งั และเส้นทางคมนาคม
4.1.3 ลักษณะและสภาพหมู่บา้ น
4.1.4 ประชากรและกลุ่มชาติพนั ธุ์
4.1.5 อาชีพ
4.1.6 การปกครอง
(1) การปกครองท้องที่
(2) การปกครองส่ วนท้องถิ่น
4.1.7 องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของบ้านผานกกก
(1) ความสัมพันธ์ของชุมชน
(2) การศึกษา
(3) ภาษา
(4) ศาสนาและความเชื่อ
(5) ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาชาวบ้าน
(6) วัฒนธรรมประเพณี สาคัญๆของชุมชน
4.1.8 การวิเคราะห์ศกั ยภาพและความเข้มแข็ง ความร่ วมมือกันของชุมชนบ้านผานกกก
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4.2 การศึกษาเครื่ องแต่งกาย ผ้าปั กและลวดลายผ้าปักบนเครื่ องแต่งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของ
บ้านผานกกก
4.2.1 เครื่ องแต่งกายของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกก
4.2.2 ผ้าปักและลวดลายผ้าปักบนเครื่ องแต่งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก
(1) การปักผ้าและเทคนิควิธีการปั กผ้ากลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก
(2) ลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก
(3) สี สันของลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
(4) การใช้ผา้ ปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก
(4.1) การใช้ผา้ ปักในชีวติ ประจาวัน
(4.2) การใช้ผา้ ปั กในพิธีกรรมและงานประเพณี ต่างๆ
4.2.3 สภาพการณ์และปั ญหาของผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
ในสังคมปัจจุบนั
4.2.4 วิเคราะห์คุณค่าความสาคัญและปั ญหาของการปั กผ้าและลวดลายผ้าปั กของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
(1) วิเคราะห์คุณค่าความสาคัญของผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
(2) วิเคราะห์ปัญหาของผ้าปักและลวดลายผ้าปักของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
(3) วิเคราะห์ ปัจจัยที่ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของผ้าปั กและลวดลายผ้าปั ก
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
4.1. การศึกษาชุ มชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้งบ้ านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ ริม จังหวัดเชียงใหม่
4.1.1. ประวัติความเป็ นมาของชุ มชนม้ งบ้ านผานกกก
บ้านผานกกกเดิม เป็ นชุมชนบ้านผานกกกที่อาศัยอยู่ ณ บ้านป่ าคา(หมู่บา้ นแม่ไน) แต่เนื่ องจากมี
ชนชาวจีนฮ่ออาศัยอยูด่ ว้ ย เมื่อเกิ ดการปราบปรามยาเสพติด (ฝิ่ น) อย่างหนักจากรัฐบาลไทย จึงย้ายที่
อยูใ่ หม่มารวมตัวกันมาอาศัยอยูท่ ี่หมู่บา้ นปางขมุ หรื อหมู่บา้ นแม่สาเก่า ในปี พ.ศ. 2504 นายกว่า แซ่โซ้ง
นายจือ แซ่ ยา่ ง และนายแยะ แซ่ ยา่ ง ก็ได้เข้ามาบุกเบิกพื้นที่ทามาหากินแห่ งใหม่ ณ บริ เวณ หมู่บา้ นผานกกก
ในปั จจุบนั เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ป่าเสื่ อมโทรมมีแต่ตน้ ไม้บางต้น อยูห่ ่ างกันเป็ นช่ วงๆ ทั้ง 3 ครอบครัว
จึงเข้ามาทามาหาเลี้ยงชี พ ด้วยการปลูกข้าวโพด ปลูกข้าว ท้อและฝิ่ น นอกจากนั้นก็ยงั มี การเลี้ยงสัตว์
ได้แก่ ม้า หมู ไก่ เป็ นต้น เป็ นเวลา 3 ปี โดยไม่กลับบ้านเดิมหมู่บา้ นปางขมุ หรื อหมู่บา้ นแม่สาเก่า ซึ่ ง
อยู่ห่ า งจากบ้านผานกกกไปทางทิ ศ ตะวัน ออกระยะทางประมาณ 6 กิ โลเมตร และมุ่ ง มัน่ ที่ จะตั้ง
หลักฐานบ้านเรื อน ณ หมู่บา้ นผานกกกในปั จจุบนั
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ต่ อมาในปี พ.ศ.2507 พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ได้ท รงเสด็ จเยี่ย มชม
ชาวเขาบ้านดอยปุย ทรงพระราชทานกล้าเมล็ดผักและพืชไม้ผลเมืองหนาวให้ราษฎร ได้แก่ ลิ้นจี่ มะม่วง
และผักต่างๆ รวมทั้งยังทรงมีโครงการจัดตั้งสร้างโรงเรี ยนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 ณ หมู่บา้ นดอยปุ ย
หลังจากนั้นหมู่บ ้านปางขมุ ตอ้ งล่ มสลายจากการจัดระเบี ยบการปราบปรามยาเสพติ ดจาพวกฝิ่ น ให้
การศึกษาแก่เด็กชาวไทยภูเขา ดังนั้นชาวบ้านส่ วนใหญ่ของหมู่บา้ นปางขมุ จึงย้ายไปอยูห่ มู่บา้ นดอย
ปุย และบางส่ วนย้ายไปอยูต่ ามไร่ นา สวนต่างๆของตนเอง เช่น บ้านแม่สาใหม่ บ้านผานกกก ในปัจจุบนั
ด้วยเหตุผลนี้ เองทาให้นายกว่า แซ่ โซ้ง นายจื้อ แซ่ ยา่ ง และนายเยะ แซ่ ยา่ ง ได้ขนย้ายข้าวของมา
อาศัยอยูใ่ นสวนของตนเอง และได้นาเอาต้นลิ้นจี่ พระราชทานมาเพาะปลูกเป็ นอาชีพ ซึ่งเป็ นที่มาของ
การทาสวนลิ้นจี่มาจนถึ งปั จจุบนั โดยสมาชิ กในครอบครัวของนายกว่า แซ่ โซ้ง มี 12 คน ครอบครัว
ของนายจื้อ แซ่ยา่ ง มี 14 คน และครอบครัวของนายเยะ แซ่ยา่ ง มี 9 คน รวมทั้งหมดเป็ น 35 คน
ปี พ.ศ.2509 นายจื อ แซ่ ย่าง ได้ยา้ ยไปอาศัยอยู่ ณ หมู่บา้ นดอยปุ ย เนื่ องมาจาก ญาติ พี่ น้องไม่
ตามมาอยูด่ ว้ ย จึงเหลือเพียง นายกว่า แซ่ โซ้ง และนายแยะ แซ่ ย่าง อยูก่ นั เพียง 2 ครอบครัว ต่อมาก็มี
นายฮัว่ แซ่ เฒ่า นายนู แซ่ เฒ่า นายจงหยี่ แซ่ เฒ่า ได้ยา้ ยมาอยู่อาศัยด้วย และ ตามด้วย นายจูส้ ื่ อ แซ่ เฒ่า
ทั้งหมดนี้ได้มาอยูอ่ าศัยกันในนามของหมู่บา้ นม่วงคา หมู่ที่ 3 ตาบลโป่ งแยง โดยมีนายบุญมา เขมาชะ
เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น และได้แต่งตั้งนายจูส้ ื่ อ แซ่ เฒ่า เป็ นผูน้ ากลุ่มหมู่บา้ นผานกกก อย่างไม่เป็ นทางการ หรื อ
ตาแหน่งปู่ กั้ง (ตาแหน่งปู่ กั้ง หมายถึง ผูอ้ าวุโสที่จะมาเป็ นคน นาของกลุ่มของชุมชน ดูแลทุกข์สุขของ
ชาวบ้านแห่งนั้น เหมือนกับผูใ้ หญ่บา้ นในปั จจุบนั ) เพื่อที่จะดูแลทุกข์สุขของกลุ่มหมู่บา้ นผานกกกเรื่ อยมา
ปี พ.ศ.2512 กรมประชาสงเคราะห์ได้เข้ามาส่ งเสริ มให้ปลูกพืชไม้ผล จาพวกกาแฟ มะม่วง และ
มี ก ารสร้ า งศู น ย์เด็ ก เล็ ก จึ ง ท าให้ อ าชี พ การปลู ก ฝิ่ นได้ เปลี่ ย นไปบ้ า งเป็ นบางส่ ว นที่ เหลื อ คื อ
เนื่ องมาจาก ผลผลิตมะม่วงได้ผลไม่ค่อยดีนกั จึงเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ยงั มีการปลูกฝิ่ นอยู่ ต่อมาเจ้าหน้าที่
ทางกรมประชาสงเคราะห์ เห็ นว่ายังมี การปลูกฝิ่ นอยู่ จึงมี โครงการส่ งเสริ มการปลูกพืชไม้ผล ลิ้นจี่
เป็ นอาชีพทางเลือกใหม่มาทดแทนการปลูกมะม่วงของชาวบ้านผานกกก
ในปี พ.ศ.2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุ ลยเดชได้ทรงเสด็จเยี่ยม หมู่บา้ นผานกกก
และได้ทรงพระราชทานเมล็ดถัว่ แดงหลวง ถัว่ ขาว และผักเมืองหนาวต่างๆ ให้แก่กลุ่มหมู่บา้ นผานกกก
และส่ งเสริ มให้มีการปลูกพืชไร่ จาพวกผักด้วย เนื่ องจากราคาของ มะม่วงที่ปลูกกันนั้นตกต่าลง และ
อีกอย่างคือ ถัว่ แดงหลวงและถัว่ ขาวนั้นเป็ นพืชที่ปลูกในฤดู เดียวกัน กับที่ปลูกฝิ่ น จึงทาให้อาชีพการ
ปลูกฝิ่ นนั้นได้หายไปจากหมู่บา้ นผานกกกแห่งนี้นบั จากนั้นเป็ นต้นมา
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ปี พ.ศ.2525 ผูใ้ หญ่บา้ น นายบุญมา เขมาชะ ถึงวาระเกษียณอายุราชการ จึงทาให้ นายดวงแก้ว
สะนินดั ได้ข้ ึนรับตาแหน่งเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นและได้มีการแต่งตั้งให้ นายเปา แซ่เฒ่า เป็ นผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
ฝ่ ายปกครองอย่างเป็ นทางการได้ระยะเวลาหนึ่ง
ในปี พ.ศ.2527 วันที่ 21 กันยายน ทางราชการเห็ นควรว่าบ้านผานกกกน่ าจะแยกจากหมู่บา้ น
ม่ วงค า หมู่ ที่ 3 มาตั้ง เป็ นหมู่ บ ้า นผานกกก หมู่ ที่ 9 ต าบลโป่ งแยง อ าเภอแม่ ริม จังหวัดเชี ย งใหม่
เนื่องจากว่า ระยะทางระหว่างหมู่บา้ นม่วงคา กับบ้านผานกกกนั้นอยูห่ ่ างกันมากยากต่อการพัฒนาและ
การปกครอง โดยมีนายเปา แซ่ เฒ่า หรื อนายประพันธ์ ทิพย์ปิ่นทอง เป็ นผูใ้ หญ่บา้ นผานกกกมีนายฮัว่
แซ่เฒ่า และนายหยี่ แซ่ยา่ ง เป็ นผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายปกครอง
นายประพัน ธ์ ทิ พ ย์ปิ่ นทอง เป็ นผูใ้ หญ่ บ ้านผานกกก จนถึ งวัน ที่ 29 มี น าคม พ.ศ.2544 ได้
เสี ยชี วิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ทางราชการจึงได้มีการเลื อกตั้งใหม่ ได้ นายพิสิทธิ์ ทิพย์ปิ่นทอง เป็ น
ผูใ้ หญ่บา้ น และอยู่ในวาระ 12 วัน ก็ได้ลาออกจากตาแหน่ ง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2544 หลังจากนั้น
ทางอาเภอแม่ริมได้แต่งตั้งให้นายวิจิตร กวินศักดิ์ สกุล เป็ นผูใ้ หญ่บา้ นจนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2549
ซึ่ งครบวาระการดารงตาแหน่ง และนายมนตรี ทิพย์พนาพันธุ์อายุ 47 ปี เป็ นผูใ้ หญ่บา้ นผานกกกได้รับ
เลือกให้ดารงตาแหน่งผูใ้ หญ่บา้ น ตั้งแต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบนั 1

ภาพที่ 4.1 นายมนตรี ทิพย์พนาพันธุ์ อายุ 47 ปี ผูใ้ หญ่บา้ นผานกกก (ที่มา : ผูศ้ ึกษา)

1

คณะทางานจัดทาแผนชุ มชนบ้ านผานกกก แผนชุมชน การพัฒนาคุณภาพชี วิตที่ดีและเสริ มสร้างความเข็มแข็งของชุมชน บ้านผานกกก
หมู่ที่ 9 ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 หน้า 6-7
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4.1.2. ทีต่ ้งั และเส้ นทางคมนาคม
ที่ต้ ังบ้านผานกกก ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ มีระยะทางห่ าง
จากที่วา่ การอาเภอแม่ริม ประมาณ 22 กิโลเมตร อยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเล 1,008 เมตร (ดังภาพที่ 4.2)
อาณาเขตติดต่ อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับบ้านม่วงคา หมูท่ ี่ 3 ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ติดกับบ้านแม่ฮะหมู่ที่ 3 ตาบลบ้านปง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ติดกับบ้านแม่สาน้อย หมู่ที่ 10 ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ติดกับบ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 4.2 แผนที่บา้ นผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สภาพทัว่ ไป หมู่บา้ นผานกกก มีบริ เวณพื้นที่ท้ งั หมดของหมู่บา้ น จานวน 4,500 ไร่ เป็ นพื้นที่อยู่
อาศัย จานวน500 ไร่ พื้นที่ทาการเกษตร จานวน 2,000 ไร่ ประกอบไปด้วยพื้นที่ทาไร่ จานวน 1,300 ไร่
และพื้ นที่ ท าสวน จานวน 700 ไร่ เป็ นป่ าชุ ม ชนซึ่ งเป็ นพื้ นที่ ในเขตอุ ท ยานแห่ งชาติ ดอยสุ เทพ-ปุ ย
จานวน 2,000 ไร่ มี แหล่งน้ าสาธารณะ 2 แห่ ง คือ ห้วยต้นเดื่ อและห้วยผาปู ครัวเรื อน ทั้งหมดใช้น้ า
เพื่อการอุ ปโภคและบริ โภคจากระบบประปาภูเขา จานวน 1 แห่ ง นอกจากนี้ ในชุ มชนยังมี สถานที่
สาคัญทางศาสนาคือ โบสถ์ จานวน 2 แห่ ง มีหอกระจายข่าว จานวน 1 แห่ ง ศูนย์ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
ชุมชน จานวน 1 แห่ ง และศาลาประชาคม จานวน 1 แห่ ง ที่อ่านหนังสื อประจาหมู่บา้ น จานวน 1 แห่ ง
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน 1 แห่ ง บ้านพักนักท่องเที่ยว จานวน 2 หลัง และพิพิธภัณฑ์ จานวน 1 แห่ ง
(ดังภาพที่ 4.3 และภาพที่ 4.4)
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ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ บ้า นผานกกกมี ล ัก ษณะพื้ น ที่ เป็ นป่ าทึ บ ภู เขาสู ง เหมาะแก่ ก ารท า
การเกษตร มีแหล่งน้ ามาจากลาห้วยต้นเดื่อ ลาห้วยผาพู ลาห้วยม่วงช้าง ลาห้วยบวกเขียด ซึ่ งเป็ นต้นน้ า
ไหลลงลาน้ าแม่ละอูน
สถานที่ท่องเที่ยว บ้านผานกกกดาเนิ นการจัดทาการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ เกี่ยวกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมประเพณี แบบชนเผ่าม้ง มีสถานที่ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิ ง
เกษตร พิพิธภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่ใช้ในการสาธิ ตการผลิตเส้นใยจากต้นกัญชง ยอดดอยผานกกก

ภาพที่ 4.3 พื้นที่บริ เวณชุมชนม้งผานกกก (ที่มา : ผูศ้ ึกษา)

ภาพที่ 4.4 โบสถ์ศาสนาคริ สต์ 2 โบสถ์ (โบสถ์วนั เสาร์ และวันอาทิตย์) (ที่มา : ผูศ้ ึกษา)
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4.1.3 ลักษณะและสภาพหมู่บ้าน
สภาพทางสั งคม
ลักษณะบ้านเรื อนของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก จะเป็ นบ้านติดกับพื้น ปิ ดทึบ ตามแบบดั้งเดิม
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ (ดังภาพที่ 4.5) ปั จจุบนั กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจที่ดีข้ ึน
และความสะดวกทางด้านคมนาคมตลอดจนความสะดวกในการติดต่อสื่ อสารกับคนพื้นราบได้ง่ายขึ้น
จึงทาให้ได้รับอิทธิ พลในเรื่ องของลักษณะบ้านเรื อนจากคนพื้นราบเข้ามา ปั จจุบนั กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
ในชุมชนผานกกก ที่มีฐานะดี จะนิ ยมปลูกบ้านแบบคนพื้นราบ ลักษณะบ้านเป็ นแบบสมัยใหม่ เป็ น
อิฐล้วนๆ หรื ออิ ฐผสมไม้ หรื อเป็ นแบบดั้งเดิ ม ผสมกับ แบบใหม่ บางบ้านภายนอกดู ส มัยใหม่ แต่
ภายในก็ ย งั คงเป็ นแบบเก่ าซึ่ งคงสภาพความเป็ นกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ม้ง แบบดั้ง เดิ ม อยู่ แต่ เพิ่ ม สิ่ ง ของ
เครื่ องใช้สมัยใหม่เข้าไป เช่น ตูเ้ ย็นเครื่ องซักผ้า โทรทัศน์ เครื่ องเล่นดีวดี ี และคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
กลุ่ มชาติ พนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ส่ วนใหญ่ยงั อยู่กนั เป็ นแบบครอบครัวใหญ่ นับถื อผูอ้ าวุโสเป็ น
หลัก เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับ ประชาชนที่มีอายุ 35-60 ปี ส่ วนใหญ่ยงั อ่านหนังสื อ
ไม่ ออกและยังเขี ยนภาษาไทยได้ไม่ มากนัก ผูส้ ู งอายุได้รับการดู แลจากญาติ พี่ น้องและคนในชุ มชน
ประชาชนส่ วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง

ภาพที่ 4.5 สภาพบ้านเรื อนส่ วนใหญ่ของชาวม้งผานกกก (ที่มา : ผูศ้ ึกษา)
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แผนทีเ่ ดินดินทุนทางสั งคม
ทุนทางสังคมของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่
สามารถไล่ เรี ย งตามประเภทของทุ น ทางสั ง คม (ทุ น มนุ ษ ย์ ทุ น สถาบัน ทุ น ทางภู มิ ปั ญ ญาและ
วัฒนธรรม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ) (ดังภาพที่ 4.6 และ 4.7)

ภาพที่ 4.6 แผนที่ทุนทางสังคมบ้านผานกกก (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)

ภาพที่ 4.7 แผนผังการมีส่วนร่ วมจิตอาสา ทุนด้านต่างๆ ของหมู่บา้ นผานกกก (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
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4.1.4 ประชากรและกลุ่มชาติพนั ธุ์
ประชากร หมู่บ ้านผานกกก มี จานวนครั วเรื อนทั้งสิ้ น 127 ครัวเรื อน ประชากรรวม 720 คน
แยกเป็ นชาย 352 คน หญิ ง 368 คน 2 (จากข้อ มู ล ส านัก ทะเบี ย นราษฎร์ อ าเภอแม่ ริม เมื่ อ วัน ที่ 14
พฤษภาคม 2558) จากข้อมูล จปฐ.อาเภอแม่ริม ปี 2557 มีจานวนครัวเรื อน 96 ครัวเรื อน ประชากรรวม
512 คน แยกเป็ นชาย 246 คน หญิง 266 คน ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม จานวน 85 ครัวเรื อน
และ รับจ้าง จานวน 7 ครัวเรื อน ส่ วนอาชี พเสริ มคือ ค้าขาย จานวน 4 ครัวเรื อน มีรายได้ภาคเกษตร
เฉลี่ย 181,192 บาทต่อครัวเรื อนต่อปี และรายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 30,449 บาทต่อครัวเรื อนต่อปี
4.1.5 อาชี พ
ลักษณะการประกอบอาชีพ และเศรษฐกิ จชุ มชนของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ส่ วนใหญ่
ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม คือการท าสวนลิ้นจี่ ปลูกซาโยเต้ (ยอดฟั กแม้ว) ปลูกพืชผักต่างๆ และ
ค้าขาย มีรายได้เฉลี่ย 44,607 บาท/คน/ปี (ดังภาพที่ 4.8) นอกจากนี้ บา้ นผานกกกยังมีสถานที่สาหรับ
พักแบบค้างคืนภายในชุมชน คือ บ้านพักแบบโฮมสเตย์ จานวน 2 หลัง (ดังภาพที่ 4.9)

ภาพที่ 4.8 พื้นที่ทาไร่ กระกล่าปลีของชาวม้งในชุมชนผานกกก (ที่มา : ผูศ้ ึกษา)

ภาพที่ 4.9 โฮมสเตย์ของหมู่บา้ นม้งผานกกก (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)

2

ธัญธนา ชัยอุดม ผูช้ ่วยนายทะเบียนอาเภอแม่ริม สานักทะเบียนราษฎร์ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ ข้อมูลวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
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4.1.6 การปกครอง
1) การปกครองท้องที่ 3
เป็ นการจัดการปกครองท้องที่ ตามที่ กาหนดไว้ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
พระราชบัญ ญัติล ัก ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญัติล ัก ษณะการ
ปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พุทธศักราช 2551 ตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่การบริ หารงาน
ของหมู่บา้ น มีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ
(1) ผูใ้ หญ่บา้ น มีอานาจหน้าที่ปกครองบรรดาราษฎรที่อยูใ่ นเขตหมู่บา้ น ผูท้ ี่จะ
ได้รับเลื อกเป็ นผูใ้ หญ่ บ ้านต้องมี คุ ณสมบัติ และไม่ มี ล ักษณะ ต้องห้ ามตาม มาตรา 12 และท าหน้าที่
ช่วยเหลือนายอาเภอในการปฏิบตั ิหน้าที่และเป็ นหัวหน้าราษฎรในหมู่บา้ นของตน
(2) ผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่ บ ้าน ท าหน้าที่ ช่วยเหลื อผูใ้ หญ่ บา้ นปฏิ บ ตั ิ กิจการตามอานาจ
หน้าที่ของผูใ้ หญ่บา้ นเท่าที่ได้รับมอบหมายจากผูใ้ หญ่บา้ นให้กระทา
(3) คณะกรรมการหมู่ บ ้ า น ประกอบด้ ว ยผู ้ใ หญ่ บ ้ า นเป็ นประธาน ผู ้ช่ ว ย
ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิ กสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีภูมิลาเนาในหมู่บา้ น ผูน้ าหรื อผูแ้ ทนกลุ่มหรื อ
องค์ ก รในหมู่ บ ้า น เป็ นกรรมการหมู่ บ ้า นโดยต าแหน่ ง และกรรมการหมู่ บ ้า นผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง
นายอาเภอแต่งตั้งจากราษฎรในหมู่บา้ นเลื อกเป็ นกรรมการหมู่บา้ น ผูท้ รงคุ ณวุฒิจานวนไม่น้อยกว่า
สองคนแต่ไม่เกินสิ บคน มีหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนา และให้คาปรึ กษาแก่ผใู ้ หญ่บา้ นเกี่ยวกับกิจการอันเป็ น
อานาจหน้าที่ของผูใ้ หญ่บา้ นและปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามกฎหมาย หรื อระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หรื อที่นายอาเภอมอบหมาย หรื อที่ผใู ้ หญ่บา้ นร้องขอ
การปกครองท้ องที่ ของหมู่ บ้ านผานกกก มี ล ักษณะการปกครองตามแบบดั้งเดิ ม คื อมี
ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญที่สุดในหมู่บา้ น ส่ วนมากจะมาจากตระกูลที่มีอิทธิ พลที่สุดในหมู่บา้ น
ปั จจุบนั รู ปแบบการปกครองของชุมชนผานกกก เปลี่ยนไปจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับการปกครอง
แบบท้องถิ่นของไทย ตามที่กาหนดไว้ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติลกั ษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
ผูใ้ หญ่บา้ นมีฐานะเป็ นผูน้ าหมู่บา้ นจะต้องเป็ นผูท้ ี่มาจากการเลือกตั้ง โดยประชาชนกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์มง้ ในหมู่บา้ นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในการปกครอง ดังนั้น จึงถือได้วา่ ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นตัวแทนของ
กลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม ้ง และมี สิ ท ธิ กระท าการใดๆ ในนามของกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม้งในหมู่ บ ้านนั้นๆ ได้โดย

3

พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2551
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สมบูรณ์ ผูใ้ หญ่บา้ นมีสิทธิ แต่งตั้งผูช้ ่ วยได้ 1-2 คน เสมือนคณะบริ หารสาหรับระยะเวลาของการดารง
ตาแหน่ งผูใ้ หญ่บา้ นไม่มีการกาหนดไว้ ผูใ้ หญ่บา้ นจะอยู่ในตาแหน่ งได้ตลอดไปจนสิ้ นสภาพ กล่าวคือ
ตาย ลาออก อพยพไปอยูท่ ี่อื่น หรื อถูกที่ประชุมหมู่บา้ นปลดออกโดยการที่ลงมติไม่ไว้วางใจ และการสิ้ น
สภาพของผูใ้ หญ่บา้ นนั้น ถือเป็ นการสิ้ นสภาพทั้งคณะ
ผูใ้ หญ่ บ ้านมี อานาจหน้าที่ ในการปกครองและบริ หารงานทั้งหมด เช่ น เป็ นผูแ้ ทนของ
หมู่บา้ นในการเจรจาติดต่อกับคนภายนอก เป็ นผูต้ ดั สิ นข้อพิพาทระหว่างครอบครัว รับผิดชอบในการ
รั ก ษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี เป็ นผู ้ต ัด สิ น ใจในการโยกย้ายหมู่ บ ้ าน และมี อ านาจพิ เศษในการ
ดาเนินงานใดๆ ได้ในกรณี ฉุกเฉิ น หรื อ ในกรณี ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของหมู่บา้ น ฯลฯ
ผูใ้ หญ่ บ ้าน มิ อาจใช้อานาจหน้าที่ โดยพลการ เพราะการดาเนิ นงานใดๆ ของหัวหน้า
หมู่ บ ้านนั้น จะต้องเป็ นไปตามมติ ของที่ ป ระชุ ม หมู่ บา้ นและตามจารี ตประเพณี นอกจากนี้ ในทาง
ปฏิบตั ิแล้ว การบริ หารงานของผูใ้ หญ่บา้ นก็ยงั ถูกควบคุ มโดยคณะ “ผูเ้ ฒ่า” “ผูแ้ ก่” ซึ่ งเปรี ยบเสมือน
“คณะที่ปรึ กษาหมู่บา้ น” ในปกครองกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ทางอ้อมด้วย คณะที่ปรึ กษาหรื อ “ผูเ้ ฒ่า” “ผูแ้ ก่”
นี้มีอิทธิ พลต่อผูใ้ หญ่บา้ นไม่นอ้ ย เพราะเป็ นคณะที่สามารถคุมเสี ยงข้างมากในที่ประชุ มหมู่บา้ นได้ ซึ่ ง
ผูใ้ หญ่บา้ นมักจะนาเรื่ องราวต่างๆ มาปรึ กษาและขอคาแนะนา
การประชุ มหมู่บา้ น (สภาหมู่บา้ น) ที่มีหน้าที่ออกระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ไม่
ขัดแย้งกับจารี ตประเพณี เพื่อบังคับใช้ภายในหมู่บา้ น กาหนดนโยบายให้ผใู ้ หญ่บา้ นรับไปดาเนินการ
และควบคุมการดาเนิ นงานของผูใ้ หญ่บา้ นโดยการอภิปรายซักฟอกและมีสิทธิ ลงมติไม่ไว้วางใจ ซึ่ ง
เป็ นผลให้ผใู ้ หญ่บา้ นต้องออกจากตาแหน่งไปได้ในที่สุด การประชุ มหมู่บา้ นนับว่ามีบทบาทสาคัญมาก
เพราะฐานะการประชุ มนี้ เปรี ยบเสมือนสถาบันนิ ติบญั ญัติ การประชุ มประกอบด้วยกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
ทั้งมวลในหมู่บา้ น โดยที่ไม่จากัดจานวน เพศ วัย ตลอดทั้งไม่ระบุจานวนว่าจะต้องมีเท่าใดจึงจะครบ
องค์ประชุมการออกเสี ยงถือหลัก 1 เสี ยงต่อ 1 คน โดยเอาเสี ยงข้างมากของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มเป็ นการ
ตัดสิ นในกรณี เสี ยงเท่ากัน ประธานที่ประชุ มมีอานาจ ชี้ ขาดให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดชนะได้ ในการประชุม
ทัว่ ไป ผูใ้ หญ่บา้ นจะทาหน้าที่เป็ นประธาน ยกเว้นในกรณี ที่มีการเลื อกตั้งหัวหน้าหมู่บา้ นขึ้นใหม่ ที่
ประชุมก็จะเลือกผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ที่มีอาวุโส ให้ผใู ้ ดผูห้ นึ่งขึ้นทาหน้าที่เป็ นประธาน
หมู่บา้ นผานกกกมีการกาหนดวิธีทางการปกครองตนเองของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ก็คือการ
ใช้สิ ท ธิ ในการออกเสี ยงซึ่ งทุ กคนมี สิ ท ธิ เท่ ากันคนละเสี ยง และถื อคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นหลัก
ธรรมดาสากล อย่างไรก็ตามทุกคนก็หาได้มีสิทธิ มีเสี ยงเหมือนกันไม่ ในสังคมของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
นั้นผูท้ ี่มีสิทธิ ออกเสี ยงในการปกครอง ได้แก่ “ผูช้ ายที่เป็ นผูใ้ หญ่” เท่านั้น ผูห้ ญิงและเด็กมีสิทธิ เฉพาะ
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เข้าร่ วมประชุ มรับฟั งและให้ความเห็นได้เพียงประการเดียว แต่ไม่มีสิทธิ ในการออกเสี ยง ทั้งนี้ เพราะกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์มง้ ถือว่าผูห้ ญิงมีหน้าที่รับใช้สามี และจะต้องเชื่อฟังเป็ นช้างเท้าหลัง จึงทาให้ทราบถึงสาเหตุ
ว่าเหตุใดสังคมม้งจึงไม่ยอมให้สตรี มีส่วนในการปกครอง สาหรับในเรื่ องสิ ทธิ ของเด็กนั้น ถื อว่าเป็ น
เรื่ องธรรมดาสามัญที่ใช้กนั อยูโ่ ดยทัว่ ไปในประเทศต่างๆ ที่ถือว่า เด็กยังมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
วิธีการกาหนดความเป็ นเด็กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ นั้น มิได้ถือเอาอายุเป็ นเครื่ องวัด หากแต่ใช้วดั ด้วย
การเป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบ ความสามารถทางาน ตลอดจนผลงานที่ได้กระทาโดยที่ประชุมหมู่บา้ นจะ
เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดได้ จะเห็นได้วา่ มาตรการการกาหนดความเป็ นเด็กและผูใ้ หญ่ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
เป็ นมาตรการที่น่าศึกษาวิธีหนึ่งทาให้บุคคลที่มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ามามี
บทบาทและมีส่วนร่ วมในการปกครองชุมชนของตนเอง
2) การปกครองส่ วนท้องถิ่น4
เป็ นการจัด การปกครองส่ วนท้องถิ่ น ตามที่ ก าหนดไว้ ตามพระราชบัญ ญัติ ระเบี ย บ
บริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามกฎหมายลักษณะการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น หมายความว่า องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด เทศบาล
องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบล กรุ งเทพมหานคร เมื องพัท ยา และองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นอื่ นที่ มี
กฎหมายจัดตั้ง
พนักงานส่ วนท้องถิ่ น หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานส่ วนตาบล ข้าราชการกรุ งเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรื อ
พนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
การปกครองส่ วนท้องถิ่ นขององค์การบริ หารส่ วนตาบลจะมีนายกองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล และคณะกรรมการสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล ทาหน้าที่บริ หารงานบุคคล สาหรับองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลในเขตจังหวัดนั้นๆ ประกอบด้วย
(1) ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรื อรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด เป็ นประธาน
(2) นายอาเภอหรื อหัวหน้าส่ วนราชการประจาจังหวัดนั้น จานวนแปดคน
(3) ผูแ้ ทนองค์การบริ หารส่ วนตาบล จานวนเก้าคน
(4) ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวนเก้าคน
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พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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หมู่บา้ นผานกกก อยูใ่ นเขตการปกครองส่ วนท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตาบลโป่ งแยง
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ มีการบริ หารงาน ดังนี้ นายวัน ม่วงมา เป็ นนายกองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลโป่ งแยง นายมนตรี ทิพย์พนาพันธุ์ เป็ นผูใ้ หญ่ บา้ น มีสมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตาบล(อบต.)
ของหมู่บา้ น 2 คน มีคณะกรรมการหมู่บา้ น จานวน 9 คน แบ่งการปกครองออกเป็ น 6 เขต มีหัวหน้า
เขตปกครองทุกเขต มีอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) จานวน 4 คน มีอาสาสมัครสาธารณะสุ ขประจาหมู่บา้ น
(อสม.) จานวน 14 คน มีอาสาสมัครเกษตรกรด้านเกษตร 1 คน ด้านปศุสัตว์ จานวน 2 คน
4.1.7 องค์ ประกอบทางสั งคมและวัฒนธรรมของบ้ านผานกกก มีดังนี้
(1) ความสั มพันธุ์ของชุ มชน
หมู่บา้ นผานกกก มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธุ์ของชุมชน คือการจัดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสามัคคีภายในหมู่บา้ น จัดขึ้นตามโอกาสและความเหมาะสมปี ละครั้ง โดยมีประเภทกีฬา
คือ การแข่งขันฟุตบอล และการแข่งขันกีฬาเปตอง
(2) การศึกษา
หมู่บา้ นผานกกก ไม่มีโรงเรี ยนในหมู่บา้ น แต่มีการตั้งศูนย์เด็กเล็กก่ อนวัยเรี ยนขึ้ นใน
หมู่บา้ นเพื่อให้ความสะดวกแก่เด็กเล็กในหมู่บา้ น รวมถึงให้เด็กเล็กได้รับการศึกษาที่เป็ นแบบแผน
มากขึ้ น เด็กเหล่านี้ ได้มีโอกาสเรี ยนภาษาไทย ได้รับการปลูกฝังด้านการปฏิ บตั ิตนหลายๆอย่างจาก
ศู น ย์เด็ ก เล็ ก เมื่ อ ถึ ง อายุค รบเกณฑ์ เข้าโรงเรี ย นเพื่ อ เรี ย นหนังสื อ เด็ ก ๆก็ จ ะไปเรี ย นชั้น ประถมที่
โรงเรี ย นโป่ งแยงใน ซึ่ งเป็ นโรงเรี ย นในสั ง กัด ส านัก งานการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานเชี ย งใหม่ เขต 2
กระทรวงศึกษาธิ การจนถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และหลังจากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาแล้ว ใคร
อยากจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก็จะเข้าไปศึกษาต่อที่โรงเรี ยนในตัวเมืองเชี ยงใหม่ต่อไป ส่ วนคนที่
ไม่ได้เข้าไปศึกษาต่อก็จะออกมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรื อปลูกพืชไร่ ตามอย่างบรรพบุรุษ
(3) ภาษา
ในหมู่บา้ นผานกกก จะสื่ อสารกันด้วยภาษาม้ง ปั จจุบนั นี้ ส่วนใหญ่จะเข้าใจทั้งภาษาไทย
กลางและภาษาพื้นเมืองเชี ยงใหม่ ทั้งนี้ เนื่องมาจากการที่พวกเขาได้ติดต่อกับผูค้ นในเมืองมากขึ้น การ
ได้ดูโทรทัศ น์ ฟั งวิท ยุ รวมถึ งการที่ เด็ ก ๆรุ่ น ใหม่ ได้มี โอกาสเข้ารั บ การศึ ก ษาอย่างเป็ นระบบจาก
โรงเรี ยน จึงทาให้กลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ มง้ ในบ้านผานกกก สามารถสื่ อสารกับผูค้ นในเมืองได้เป็ นอย่างดี
โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่ นที่สามารถสื่ อสารได้เป็ นอย่างดีพูดได้ชดั แต่ผสู ้ ู งอายุที่อายุมากๆ ที่ไม่สามารถใช้
ภาษาไทยกลางหรื อภาษาเมืองเชียงใหม่ได้ก็ยงั พอมีอยูบ่ า้ ง
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(4) ศาสนาและความเชื่อ
แต่เดิมกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกก มีความเชื่ อหรื อนับถือผี ผสมกับการบูชาบรรพบุรุษ
และเชื่อในเรื่ องของอานาจเหนื อธรรมชาติ ปั จจุบนั นี้ ประชาชนบ้านผานกกกส่ วนใหญ่ได้เปลี่ยนมา
นับถือศาสนาคริ สต์ จะเห็นได้วา่ ในหมู่บา้ นผานกกก นี้ มีโบสถ์ของศาสนาคริ สต์ 2 โบสถ์โดยแยกเป็ น
นิ กายโปแตสแตนท์เซเว่นเดย์ (วันเสาร์ ) ร้อยละ90 นิ กายโปแตสแตนท์ MCA (วันอาทิตย์) ร้อยละ20
และร้ อยละ 10 นับ ถื อบรรพบุ รุษ นับถื อผี มี บทบาทศาสนาคริ สต์ในหมู่ บ ้านคื อ อบรมสั่ งสอนและ
เผยแพร่ ศาสนารวมถึงการร่ วมพัฒนาหมู่บา้ น ช่วยเหลือ สงเคราะห์เด็กยากจน (ดังภาพที่ 4.10)

ภาพที่ 4.10 ชาวม้งในชุมชนผานกกก ทากิจกรรมทางศาสนา (ที่มา : ผูศ้ ึกษา)
ในส่ วนของความเชื่ อในอานาจเหนื อธรรมชาติก็ยงั คงมีอยู่ จะเห็นได้จากการที่ หมู่บา้ น
ผานกกก ยังคงใช้วิธีการทานาย เมื่อมีอาการเจ็บป่ วย เพื่อให้ทราบว่าเป็ นผีตนใดที่มาทาให้เกิดอาการ
เจ็บป่ วย และจะสามารถรักษาได้หรื อไม่ หรื อจะต้องรักษาอย่างไร นอกจากนี้ บา้ นผานกกก ยังคงให้
ความสาคัญกับพิธีกรรมตามความเชื่ อดั้งเดิ มอยูม่ าก เช่ น เมื่อมีการเจ็บป่ วยก็จะมีการทาพิธีฮอ้ งขวัญ
(เรี ยกขวัญ) การทาพิธีอวั เน้ง และพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด การตาย เป็ นต้น (ดังภาพที่ 4.11)

ภาพที่ 4.11 ประเพณี เรี ยกขวัญคนป่ วย ขอให้ผบี รรพบุรุษมาปกปั กและช่วยรักษาให้หายป่ วย
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
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(5) ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาชาวบ้ าน
บ้านผานกกกแต่เดิมมีการทา/สาธิ ตการทอผ้าใยกัญชง โดยแม่อุย้ เล้ยชา แก้วจริ ยากุล และ
สาธิ ตการเขี ยนเที ยนลายขี้ ผ้ ึง และนางแต่ ง แซ่ ย่าง ซึ่ งเป็ นภู มิ ปั ญ ญาของชาวบ้านที่ มี ม าแต่ ด้ งั เดิ ม
ปั จจุบนั อายุ 81 ปี ไม่สามารถทาการสาธิ ตได้ เนื่ องจากสายตาที่ เริ่ มพร่ ามัว ทักษะความชานาญงาน
ฝี มือของคนในหมู่บา้ นผานกกก ผูห้ ญิงจะทางานปั กเย็บลวดลายผ้าม้งและตัดชุ ดม้ง ผูช้ ายจะทาการ
เกษตรกรรมปลูกพืชเมืองหนาว การจักสาน
(6) วัฒนธรรมประเพณีสาคัญๆของชุ มชน
หมู่ บ ้ านผานกกก มี ง านประเพณี กลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ม ้ ง ที่ ย งั คงมี ก ารอนุ รั ก ษ์ ป ระเพณี
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ อยู่ เช่น ประเพณี กินข้าวใหม่ ประเพณี ปีใหม่มง้ ประเพณี การเลือกคู่
ซึ่ งจะมีข้ ึนในวันปี ใหม่มง้
ประเพณีกินข้ าวใหม่ ของหมู่บา้ นผานกกก ได้มีการจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
และเป็ นประเพณี ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรุ่ นทวด-รุ่ นปู่ ซึ่ งกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก จะมีความ
เชื่ อว่าจะต้องเลี้ ยงผีปู่-ผีย่า เพราะช่ วงเวลาในหนึ่ งรอบปี หรื อในหนึ่ งปี ที่ ผ่านมานั้นผีปู่-ผีย่า ได้ดูแล
ครอบครัวของแต่ละครอบครัวเป็ นอย่างดี ดังนั้นจึงมีการปลูกข้าวใหม่ เพื่อจะเซ่ นบูชาคุณผีปู-ผียา่ กับ
เจ้าที่ทุกตน ซึ่ งการกินข้าวใหม่จะทากันทุกปี ข้าวใหม่คือข้าวที่ ปลูกขึ้นมาเพื่อที่จะเซ่นถวายให้กบั ผีปู่ผีย่าและสุ กในระหว่างเดื อนกันยายนถึ งต้นเดื อนตุ ลาคม แล้วจะต้องเก็บเกี่ ยวโดยเคี ยวเกี่ ยวข้าวที่ มี
ขนาดเล็ก เพราะเคียวที่ใช้เกี่ยวนั้นสามารถที่จะเกี่ยวต้นข้าวได้เพียง 3-4 ต้นเท่านั้น จะเริ่ มเกี่ยวได้เมื่อ
รวงข้าวสุ กแต่ยงั ไม่เหลืองมาก ต้องเกี่ยวตอนที่รวงข้าวมีสีเขียวปนเหลื อง เมื่อเกี่ ยว เสร็ จก็จะนามานวด
ให้ขา้ วเปลือกหลุดออกโดยไม่ตอ้ งตากให้แห้ง นาข้าวเปลือกที่นวดเรี ยบร้อยแล้วมาคัว่ ให้เม็ดข้าวแข็ง
และเปลื อกข้าวแห้ง เพื่อให้สะดวกในการตาข้าว ในอดี ตนั้นนิ ยมการตาข้าวด้วยครกกระเดื่อง เมื่อตา
เสร็ จเรี ยบร้อยนาข้าวมาหุ ง เพื่อเซ่ นไหว้ผีปู่-ผียา่ ในการทาพิธีเซ่ นผีน้ นั ทาโดยการนาไก่ตวั ผูม้ าเซ่ นไหว้
ตรงผีประตูก่อน โดยการนา ไก่ที่ตม้ ทั้งตัวมาประกอบพิธี ซึ่ งตาแหน่งที่จะต้องเซ่นไหว้มี 5 แห่ งได้แก่
สื่ อก๋ าง ดั้งขอจุ๊บ ดั้งขอจุด ดั้งขอจ่อง ดั้งจี้ด้ งั ขณะทาพิธีตอ้ งสวดบทสวดเพื่อที่บอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่
นับถือได้รับรู ้และ เข้ามาทานก่อน เมื่อทาพิธีเสร็ จคนในบ้านถึงจะสามารถทานต่อได้ ซึ่ งพิธีกินข้าวใหม่
นั้นได้สืบทอดมานานหลายชัว่ อายุคน แลยังคงมีอยูจ่ นถึงปั จจุบนั นี้
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ประเพณี ปี ใหม่ ม้ ง คื อ ปี ใหม่ ห รื อ ประเพณี ฉ ลองปี ใหม่ ซึ่ งเป็ นงานรื่ น เริ ง ของกลุ่ ม
ชาติพนั ธุ์มง้ ในทุกๆปี จะจัดขึ้นหลังจากได้เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตในรอบปี เรี ยบร้ อย และเป็ นการฉลองถึง
ความสาเร็ จในการเพาะปลูกของแต่ละปี ซึ่ งจะต้องทาพิธีบูชาถึง ผีฟ้า-ผีป่า-ผีบา้ น ที่ให้ความคุม้ ครอง
และดูแลความสุ ขสาราญตลอดทั้งปี รวมถึงผลผลิตที่ได้ในรอบปี ด้วย ซึ่ งจะทาการฉลองพร้อมเพรี ยง
กัน หรื อตามวัน และเวลาที่สะดวกของแต่ละหมู่บา้ น ซึ่ งโดยมากจะอยูใ่ นช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี
ในปี ที่ ผ่านมานี้ หมู่บา้ นผานกกกได้จดั ขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2557 ซึ่ งปี นี้ ถือว่าจัดเร็ วกว่า
ทุ ก ๆปี ประเพณี ฉลองปี ใหม่ ม ้ง นี้ กลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ม ้ง เรี ย กกัน ว่ า “น่ อ เป๊ โจ่ ว ฮ์” แปลตรงตัว ได้ว่ า
“กินสามสิ บ” สื บเนื่องจากกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จะนับช่วงเวลาตามจันทรคติ โดยจะเริ่ มนับตั้งแต่ข้ ึน 1 ค่า
ไปจนถึง 30 ค่า (ซึ่ งตามปฏิทินจันทรคติจะแบ่งออกเป็ นข้างขึ้น 15 ค่ า และข้างแรม 15 ค่า) เมื่อครบ 30 ค่า
จึงนับเป็ น 1 เดื อน ดังนั้นในวันสุ ดท้าย (30 ค่ า) ของเดือนสุ ดท้าย (เดื อนที่ 12) ของปี จึงถื อได้ว่าเป็ น
วันส่ งท้ายปี เก่า ช่วงวันฉลองปี ใหม่ส่วนใหญ่จะตกอยูป่ ระมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม
ในวันดังกล่ าวหัวหน้าครั วเรื อนของแต่ล ะบ้าน จะประกอบพิ ธีก รรมทางศาสนา เพื่ อความเป็ นสิ ริ
มงคลของครั วเรื อน ถัดจากวันส่ งท้ายปี เก่ าไป 3 วัน คื อวันขึ้ น 1 ค่ า 2 ค่ าและ 3 ค่ า ของเดื อนหนึ่ ง
จัดเป็ นวันฉลองปี ใหม่อย่างเป็ นทางการ ซึ่ งทุกคนจะหยุดหน้าที่การงานทุกอย่างในช่ วงวันดังกล่าวนี้
และจะมี ก ารจัดการละเล่ นต่างๆ ในงานขึ้ นปี ใหม่ เช่ น การละเล่ นลู ก ช่ วง การตี ลูก ข่าง การเต้นรา
การร้องเพลงม้ง การละเล่นอื่นของเด็กๆในหมู่บา้ น และที่น่าสนใจคือจะมีการเดิ นขบวนของคนใน
หมู่บา้ นผานกกก มาที่ ลานเอนกประสงค์หน้าหมู่บ ้าน เพื่ อมาทาพิ ธีเปิ ดงานประเพณี ปีใหม่มง้ ของ
หมู่บา้ นผานกกก ในงานนี้ ทุกคนจะมีการแต่งกายชุ ดประจาเผ่าที่สวยงาม เต็มยศ โดยเฉพาะหนุ่มสาว
จะมาชุมนุมกันในเครื่ องแต่งกายแบบชนเผ่าม้ง ประดับด้วยเครื่ องเงิน สวยงาม และมีกิจกรรมการเล่น
โยนลูกช่วง บริ เวณลานเอนกประสงค์ของหมู่บา้ น โดยหญิงสาวจะต้องเตรี ยมลูกบอลผ้าสี ดา(ลูกช่วง)
นามาโยนกับชายหนุ่มที่ตนหมายตาต้องใจ หากหนุ่มชอบและมีไมตรี ตอบก็จะพยายามคว้าลูกบอลไว้
ส่ วนผูช้ ายบางกลุ่มก็จะมีการแข่งขันกันยิงเป้ าด้วยลูกธนู และการตี ลูกข่างแข่งกันอย่างสนุ กสนาน
ผูห้ ญิงก็จะร้องราทาเพลง เต้นรา ทากิ จกรรมอื่นๆกับเด็กๆในหมู่บา้ น ด้วยความสนุ กสนานตลอดทั้งวัน
(ดังภาพที่ 4.12)
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การโยนลูกช่ วง
การเล่นโยนลูกช่ วงของหมู่บา้ นผานกกก หรื อที่เรี ยกกันว่า “จุเป๊ าะ” ลูกช่ วง มีลกั ษณะ
กลมเหมือนลูกบอลทาด้วยเศษผ้าสี ดา มีขนาดเล็กพอที่จะถือด้วยมือข้างเดี ยวได้ ปั จจุบนั ที่มีการทา
หลากหลายสี ตามความชอบของหญิงสาวที่จะทามาโยนกับชายหนุ่มที่ตนหมายตาต้องใจ การละเล่น
ลูกช่วง จะแบ่งกลุ่มผูเ้ ล่นออกเป็ น 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายหญิงกับฝ่ ายชายโดยที่ก่อนจะมีการละเล่น ฝ่ ายหญิง
จะเป็ นผูท้ ี่เอาลูกช่วงไปให้ฝ่ายชาย หรื อญาติ ๆ ของฝ่ ายหญิงเป็ นผูท้ ี่นาลูกช่วงไปให้ฝ่ายชาย เมื่อตกลง
กันได้ก็จะทาการโยนลูกช่วงโดยฝ่ ายหญิง และฝ่ ายชายแต่ละฝ่ ายจะยืนเป็ นแถวหน้า กระดานเรี ยงหนึ่ ง
หันหน้าเข้าหากันมีระยะห่ างกันพอสมควร แล้วโยนลูกช่ วงให้กนั ไปมาและสามารถทาการสนทนา
กับคู่ที่โยนได้ ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ถือว่าเป็ นหัวใจของงานประเพณี ปีใหม่มง้ ที่ทาให้มีความสนุ กสนาน
และทุกคนในหมู่บา้ นจึงให้ความสาคัญประเพณี ปีใหม่ที่มีเพียงปี ละครั้งเท่านั้น (ดังภาพที่ 4.13)

ภาพที่ 4.13 การโยนลูกช่วงในงานปี ใหม่มง้ ของบ้านผานกกก (ที่มา : ผูศ้ ึกษา)
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ตีลูกข่ าง
ลู กข่างของหมู่ บา้ นผานกกก หรื อที่ เรี ยกว่า “เดาต้อลุ๊” ของกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ มง้ มีลกั ษณะ
คล้ายลูกข่างพื้นบ้านของไทยการประดิษฐ์ก็คล้ายคลึ งกัน คื อจะมีการนาท่อนไม้มาถากให้มีลกั ษณะ
เป็ นสามเหลี่ยมโดยส่ วนหัวจะมีลกั ษณะทู่ๆ ราบเรี ยบในขณะที่ส่วนหางหรื อส่ วนที่ใช้หมุนยืนพื้นนั้น
จะทาให้มีลกั ษณะแหลมคล้ายๆ ดินสอคล้ายกันแต่ต่างกันที่เชือกที่ใช้หมุนลูกข่างจะผูกติดกับปลายไม้
สาหรับขว้าง เชื อกจะยาวประมาณสองถึ งสามเมตรนามาม้วนรอบลูกข่าง โดยมือข้างหนึ่ งจะถื อลูกข่าง
ที่ผูกเชื อกหมุ นพันรอบไว้ และมื ออี กข้างจะถื อไม้ที่ ผูกเชื อกที่ หมุ นรอบลู กข่ าง แล้วเอามื อทั้งสอง
สะบัดไปข้างหน้าพร้ อมดึ งไม้ที่ผูกเชื อกไว้อย่างแรง แล้วลู กข่างจะตกสู่ พ้ืนแล้วหมุ นด้วยความเร็ ว
ซึ่ งในกติกาในการเล่นจะถูกแบ่งออกเป็ นสองฝ่ าย โดยที่ฝ่ายหนึ่ งจะเป็ นฝ่ ายตีลูกข่างที่กาลังหมุนอยู่
ของอีกฝ่ าย โดยฝ่ ายที่ตีน้ นั จะต้องพยายามตีลูกข่างให้ถูกมากที่สุด ซึ่ งถ้าหากสามารถทาการตีถูกมาก
ก็จะสามารถทาการตีต่อไปได้ แต่หากตีไม่ถูกก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็ นฝ่ ายหมุนลูกข่างให้อีกฝ่ ายผลัดไป
เป็ นฝ่ ายตี แทน การเล่ นลู กข่าง นอกจากจะได้รับความสนุ กสนานจากการเล่ นแล้ว ยังเป็ นการฝึ ก และ
ทดสอบความแม่นยาทางด้านสายตาด้วย การเล่ นลู กข่างก็ยงั มีให้เห็ นอยู่ในงานประเพณี น้ ี ปีใหม่มง้
ของบ้านผานกกก ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ ลูกผูช้ ายถื อว่าเป็ นการท้าทายความสามารถและถื อว่าเป็ นการ
แสดงความเป็ นลูกผูช้ ายด้วยเช่นกัน (ดังภาพที่ 4.14)

ภาพที่ 4.14 การตีลูกข่าง วันปี ใหม่มง้ ของบ้านผานกกก (ที่มา : ผูศ้ ึกษา)
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4.1.8 การวิเคราะห์ ศักยภาพและความเข้ มแข็ง ความร่ วมมือกันของชุ มชนม้ งบ้ านผานกก
บ้านผานกกก เป็ นชุ มชนกลุ่ มชาติพนั ธุ์มง้ เขียวและม้งขาว ที่ มาอาศัยอยู่ร่วมกันมีภูมิประเทศ
เป็ นภูเขาสู ง และยังมีทรัพยากรป่ าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ชุ มชนบ้านผานกกก ได้ร่วมมือกันในการดูแล
รักษาป่ าไม้ ร่ วมกันในการดู แลป้ องกันไฟป่ าในช่ วงฤดู แล้ง มี วฒั นธรรมประเพณี ที่ หลากหลาย มี
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่ รวบรวมเรื่ องราวเกี่ ยวกับผ้าและการทอผ้าใยกันชง ผ้าเขี ยนลายเทียน และผ้าปั ก
ลวดลายดั้ง เดิ ม ที่ จดั แสดงไว้ใ ห้ ลู ก หลานได้เรี ยนรู้ กลุ่ ม ชาวบ้านโดยเฉพาะผูส้ ู งอายุ ย งั คงรั ก ษา
เอกลักษณ์ การแต่งกายชนเผ่าม้งไว้ได้เป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นการสวมชุ ดชนเผ่าตามประเพณี ประจา
ชนเผ่า ได้แก่ ประเพณี ปีใหม่มง้ การแต่งกายชนเผ่าในงานแต่งงาน งานพิธีกรรมต่างๆ และงานศพ
ชุมชนบ้านผานกกก มีความร่ วมมือกันช่วยเหลื อกิจกรรมและงานของสังคมส่ วนรวมในหมู่บา้ นทุกงาน
จึงถือได้วา่ หมูบ่ า้ นผานกกก มีศกั ยภาพและความเข้มแข็งในความร่ วมมือกันของชุมชนเป็ นอย่างดี
ศักยภาพของหมู่บ้านผานกกก
บ้านผานกกกมีสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพในชุมชน ทั้งด้านบุคคล กลุ่ม ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี
และสิ่ งที่แสดงความเข้มแข็งของชุมชน ได้มีการจัดตั้งกลุ่มทากิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความร่ วมมือ
กันในหมู่บา้ น ซึ่ งเป็ นทุนด้านเศรษฐกิ จ เช่น กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ผา้ ลายตัด กลุ่มผลิตผ้าลายเขียนเทียน
กลุ่มตัดเย็บเสื้ อผ้า ผลิตผ้าห่ ม ผ้าโหล กลุ่มเยาวชน เป็ นกิจกรรมดนตรี กีฬา ส่ งเสริ มเยาวชนในหมู่บา้ น
มี ความสามัคคี รักใคร่ ป รองดองกัน กลุ่ มบริ การโฮมเตย์ เพื่ อส่ งเสริ มการท่องเที่ ยว เพื่ อบริ การการ
ท่องเที่ยว เป็ นต้น
ด้านวัฒนธรรมประเพณี ค่านิ ยมและความสัมพันธ์ของชุ มชน เป็ นลักษณะกิจกรรมที่หล่อหลอม
ประสบการณ์ ต่างๆ ถ่ายทอดส่ งต่อกันจากรุ่ นสู่ รุ่น เป็ นสานึ กร่ วมของคนในชุ มชนที่สร้างขึ้นมา เพื่อ
กากับดูแลชุ มชน ให้ดาเนิ นชี วิตไปตามระบบและคุณค่าแนวคิดของชุ มชนนั้นๆ เป็ นกฎของหมู่บา้ น
บ้านผานกกกยังคงมีการอนุรักษ์ประเพณี ต่างๆ ดังนี้
1) ประเพณี ปีใหม่มง้ จัดขึ้นเดือนธันวาคม-มกราคมทุกปี เป็ นการอนุรักษ์ประเพณี ปีใหม่
ให้สืบทอดไม่สูญหาย และผ่อนคลายความเครี ยดจากการทางานมาตลอดทั้งปี โดยมีการเรี ยกขวัญใน
ครอบครัว กิ นข้าวร่ วมกันกับเพื่อนบ้าน เล่ นกิ จกรรมต่างๆด้วยกัน เช่ น ตีลูกข่าง โยนลู กช่ วง ยิงหน้าไม้
ร้องเพลงซอม้ง
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2) ประเพณี แต่งงาน เพื่อมีทายาทสื บทอดตระกูล เชื่ อมความสัมพันธ์ระหว่างตระกูล โดย
มีการไปสู่ ขอตามประเพณี กินเลี้ยงเชื่อมความสัมพันธ์ แนะนาญาติท้ งั สองฝ่ ายให้กนั (ดังภาพที่ 4.15)

ภาพที่ 4.15 ประเพณี ขอสาวแต่งงานของบ้านผานกกก (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
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3) ประเพณี การกิ น ข้า วใหม่ จัด ขึ้ น เดื อ นพฤศจิ ก ายนเพื่ อ เป็ นการเรี ย กขวัญ พื ช ผล
การเกษตร มี การร่ วมกิ นข้าวด้วยกัน โดยให้ผูอ้ าวุโสหรื ออาจารย์ศาสนาเป็ นผูด้ าเนิ นการขอพรจาก
พระเจ้าหรื อเทวดา
4) ประเพณี การตั้ง ชื่ อ ใหม่ ตามโอกาสที่ เหมาะสม เพื่ อ เป็ นศิ ริ ม งคลแก่ ชี วิ ต และ
ครอบครัว บ่งบอกถึงการเป็ นผูใ้ หญ่เต็มตัวของคนที่มีครอบครัวแล้ว โดยฝ่ ายชายจะเรี ยกพ่อตามาเป็ น
ประธานในพิธีเป็ นผูท้ ี่หาชื่อและตั้งชื่ อใหม่ เจ้าของงานหรื อลูกเขยกินข้าวร่ วมกันกับญาติๆ ร่ วมอวยพร
ให้กบั ชื่อใหม่
5) ประเพณี การปั ดเป่ าสิ่ งไม่เป็ นมงคลในชี วิตให้หลุ ดพ้น (หลื่อต้า) เพื่อขจัดสิ่ งที่ไม่ดี
ในชีวติ ออกไปใน 1 ปี ที่ผา่ นมา โดยการลอดห่วงสายสิ ญจน์และต้นไม้ที่ใช้ทาพิธี มีหมอผีกล่าวคาเพื่อ
ปั ดเป่ าสิ่ งชัว่ ร้ายให้หลุดพ้นจากชีวติ
6) ประเพณี งานศพ จัดขึ้นเพื่อไว้อาลัย ส่ งวิญญาณผูต้ ายไปสู่ สวรรค์ ชาวบ้านจะมาร่ วม
กิจกรรมอยูเ่ ฝ้ าศพผูต้ ายกับเจ้าภาพทั้งกลางวันและกลางคืน นาไปฝังโดยการดูฮวงจุย้ เนื่องจากชาวม้ง
บ้านผานกกกส่ วนใหญ่ นับถื อศาสนาคริ สต์ พิ ธีกรรมในงานศพ จึง จัดพิธีแบบคริ สต์ศาสนา และมี
รู ปแบบคล้ายคนพื้นเมือง (ดังภาพที่ 4.16)

ภาพที่ 4.16 พิธีกรรมงานศพของบ้านผานกกก ของนางเหลือ ทิพย์ปิ่นทอง อายุ 91 ปี
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 (ที่มา:ผูศ้ ึกษา)
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สรุ ปได้ ว่า กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก มีศกั ยภาพและความเข้มแข็งในความร่ วมมือกันใน
กิ จกรรมโดยรวมของสั งคมในชุ ม ชนเป็ นอย่างดี ชุ ม ชนมี ท รั พ ยากรป่ าไม้ที่ อุดมสมบู รณ์ และได้
ร่ วมมือกันในการดูแลรักษาป่ าไม้ ร่ วมกันในการดูแลป้ องกันไฟป่ าในช่ วงฤดูแล้ง เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
ที่ยงั คงรักษาเอกลักษณ์การแต่งกายชนเผ่าไว้ได้เป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นการสวมชุ ดเผ่าตามวัฒนธรรม
ประเพณี ประจาชนเผ่า หรื อกิจกรรมอื่นที่เป็ นพิธีการสาคัญของชุ มชน โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุ จะแต่งกาย
ทุกๆโอกาสของงานประเพณี ของชุ มชนซึ่ งยังคงมีให้เห็ นอยูใ่ นปั จจุบนั แต่เริ่ มจะลดน้อยลงไปเรื่ อยๆ
ชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มทากิจกรรมต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงความร่ วมมือกันในหมู่บา้ น ที่ถือเป็ นทุนด้าน
เศรษฐกิ จและสังคม เช่ น กลุ่ มผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ผา้ ลายตัด กลุ่ มผลิ ตผ้าลายเขี ยนเที ยน กลุ่มตัดเย็บเสื้ อผ้า
กลุ่มเยาวชน และกลุ่มบริ การโฮมสเตย์ ในด้านวัฒนธรรมประเพณี ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน
คนในชุ มชนก็ได้เข้าร่ วมกิจกรรมความสัมพันธ์ของชุนชนในทุกๆประเพณี จะเห็นได้จากการเข้าร่ วม
กิ จ กรรมประเพณี ปี ใหม่ ม ้ง ประเพณี แต่ ง งาน ประเพณี ก ารกิ น ข้า วใหม่ ประเพณี ก ารตั้ง ชื่ อ ใหม่
ประเพณี การปั ดเป่ าสิ่ งไม่เป็ นมงคลในชี วติ ให้หลุดพ้น ประเพณี งานศพ และพิธีกรรมสาคัญอื่นๆ ทาให้
ชุมชนมีความรักใคร่ สามัคคีร่วมมือกันช่วยเหลือกิจกรรม งานของสังคมส่ วนรวมในหมู่บา้ นทุกงาน
จึงถือได้วา่ หมูบ่ า้ นผานกกก มีศกั ยภาพและความเข้มแข็งในความร่ วมมือกันของชุมชนไว้เป็ นอย่างดี
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4.2 การศึกษาเครื่องแต่ งกาย ผ้ าปักและลวดลายผ้ าปักบนเครื่ องแต่ งกายกลุ่มชาติพันธุ์ม้งของบ้ านผานกกก
4.2.1. เครื่องแต่ งกายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้งบ้ านผานกกก
เครื่องแต่ งกายผู้ชายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้งบ้ านผานกกก
ผู้ชายม้ งเขียว นิ ยมใส่ ผา้ สี ดาหรื อน้ าเงินเข้ม จะเป็ นเสื้ อแขนยาวจรดข้อมือ ขลิ บขอบแขนเสื้ อ
รอบข้อมือด้วยผ้าสี ฟ้าหรื อสี น้ าเงิน และจะปักลวดลายประกอบด้วย ชายเสื้ อสั้นระดับเอว ชายสาบเสื้ อ
ด้านขวาจะป้ ายทับด้านซ้ายของตัวเสื้ อ หน้าอกเสื้ อจะปั กลวดลายด้วยผ้าสี เป็ นเสื้ อไม่มีคอปก กางเกง
จะใช้สีเดียวกันกับเสื้ อ มีลกั ษณะเป็ นกางเกงที่ช่วงขาและเป้ ากางเกงจะกว้างและหย่อนต่าลงมาถึงหัวเข่า
ขอบปลายขากางเกงจะเล็กและแคบลง จะมีการปั กลวดลายด้วยด้ายสี ต่างๆ รอบเอวจะใช้ผา้ สี แดงซึ่ งมี
ความยาวประมาณ 4-5 เมตรพันทับกางเกง ชายผ้าแดงทั้งสองข้างจะปั กลวดลายสวยงาม ห้อยโชว์ลวดลาย
ไว้ดา้ นหน้า ถ้าเป็ นชายหนุ่มจะนิยมคาดเข็มขัดเงินหรื อเข็มขัดหนังทับผ้าแดงอีกชั้นหนึ่ง (ดังภาพ 4.17)

ภาพที่ 4.17 การแต่งกายผูช้ ายม้งเขียวบ้านผานกกก ประมาณปี พ.ศ.2528 (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
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ผู้ชายม้ งขาว จะใส่ เสื้ อสี ดาหรื อน้ าเงิ นเข้ม ลักษณะเสื้ อคล้ายกันกับม้งเขียว แต่มีการประดับ
ลวดลายน้อยกว่า กางเกงใช้สีเดียวกับเสื้ อ ที่เอวจะมีผา้ แดงผูกคาดทับกางเกง และมีเข็มขัดคาดทับอีก
ชั้นหนึ่ ง เหมือนม้งเขียว และที่คอมักจะสวมห่ วงเงิ นรอบคอหลายห่ วง และประดับเหรี ยญเงิ นต่างๆ
บนเสื้ อเพื่อความสวยงามด้วย เครื่ องแต่งกายในวัน ปกติ ผูช้ ายม้งขาว (White Hmong) จะมีแถบผ้า
สี ขาวหรื อสี ฟ้ าอ่อน ติ ดทาบอยู่ป ลายแขนเสื้ อ เสื้ อจะตัวสั้ นเปิ ดให้เห็ นหน้าท้องซึ่ งแสดงถึ งความ
สมบูรณ์ของผูช้ าย สวมกางเกงจีนขายาวทรงกระบอกสี ดาหรื อสี น้ าเงิน (ดังภาพที่ 4.18)

ปิ ด

ภาพที่ 4.18 การแต่งกายผูช้ ายม้งขาวบ้านผานกกก ประมาณปี พ.ศ.2528 (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
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ปั จจุบนั เครื่ องแต่งกายผูช้ ายของบ้านผานกกก ก็ยงั มีให้เห็นเต็มชุ ดในงานพิธีกรรมสาคัญๆ เช่น
งานประเพณี ปี ใหม่ ม ้ง งานแต่ ง งาน และลัก ษณะเครื่ อ งแต่ ง กาย ผ้า ปั ก และลวดลายผ้า ปั ก ได้
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบไปตามกาลเวลา เนื่ องจากบ้านผานกกกมี ท้ งั ชนเผ่าม้งเขี ยวและม้งขาว อาศัยอยู่
รวมกัน ซึ่ งม้งเขียวมีจานวนประชากรมากกว่า ดังนั้นลวดลายและรู ปแบบเครื่ องแต่งกาย ผ้าปั กและ
ลวดลายผ้าปั ก จึงถูกผสมผสานรวมกันทาให้ยากต่อการแยกว่าเครื่ องแต่งกาย ผ้าปั กลวดลายไหนเป็ น
ชนเผ่าม้งเขียวหรื อม้งขาว จากการสอบถามข้อมูลผูอ้ าวุโสในหมู่บา้ น จึงทาให้ทราบว่า จะสามารถ
แยกแยะออกได้โดยการสังเกต กางเกงที่สวมใส่ ที่ยงั คงมีความแตกต่างกันคือ ผูช้ ายม้งเขียว ลักษณะ
กางเกงที่ช่วงขาและเป้ ากางเกงจะกว้างและหย่อนต่ าลงมาถึ งหัวเข่า ขอบปลายขากางเกงจะเล็กและ
แคบลง จะมีการปั กลวดลายด้วยด้ายสี ต่างๆ ส่ วนผูช้ ายม้งขาว ลักษณะกางเกงจะเป็ นกางเกงจีนขายาว
ทรงกระบอกสี ดาหรื อสี น้ าเงิน ไม่มีลวดลายขอบปลายกางเกง (ดังภาพที่ 4.19)

ภาพที่ 4.19 การแต่งกายผูช้ ายม้งของบ้านผานกกก งานประเพณี ปีใหม่มง้ พ.ศ.2558 (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
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เครื่ องแต่งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ผูช้ ายวัยรุ่ น ตามกระแสสังคมโลกาภิวตั น์และระบบอุตสาหกรรม
การแต่งกายจึงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ผูช้ ายวัยรุ่ น ได้รับเอาวัฒนธรรม
การแต่ งกายจากคนในเมื องมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิต ประกอบกับ มี สื่ อเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามี
บทบาทในการสวมใส่ ชุ ด ม้ง และท าให้ รูป แบบของเครื่ อ งแต่ ง กาย ผ้า ปั ก และลวดลายผ้า ปั ก ได้
เปลี่ ยนแปลงไป มีการผสมผสานรู ปแบบลวดลายผ้าปั กบนเครื่ องแต่งกายทั้งแบบเดิ มและแบบใหม่
ตามยุคสมัยนิยม มีการลอกเลียนแบบจากสื่ อเว็บไชต์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เช่น เลียนแบบการแต่งกาย
มาจากม้งอเมริ กา ม้งจีน ม้งเวียดนาม ม้งลาว (ดังภาพที่ 4.20)

ภาพที่ 4.20 การแต่งกายผูช้ ายม้ง พ.ศ.2558 (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
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เครื่องแต่ งกายผู้หญิงของกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้งของบ้ านผานกกก
ผู้หญิงม้ งเขียว ใช้ผา้ สี ดาหรื อสี น้ าเงินเข้ม แขนยาวขลิบที่ปลายแขนด้วยสี ฟ้า ปั กลวดลายหรื อ
ขลิบด้วยผ้าสี ที่หน้าอก คอปกเสื้ อมีลกั ษณะเป็ นทรงกลม ห้อยพับไปด้านหลัง มีการประดิษฐ์ลวดลาย
สวยงาม สวมกระโปรงจีบรอบตัวที่ทาจากผ้าพิมพ์ลวดลายย้อมสี น้ าเงิน ปะติดผ้าปั กเป็ นลายสวยงาม
ผ้าคาดด้านหน้า จะมีผา้ ผืนยาวปั กเป็ นลวดลายสวยงาม คาดปิ ดกระโปรงลงมาอีก ชั้นหนึ่ ง ผูห้ ญิ งที่
แต่งงานแล้ว จะใช้ผา้ พื้นเรี ยบๆ ขลิบชายด้วยผ้าสี มีผา้ แดงปั กลวดลายที่ชายทั้งสองข้างและปล่อยเป็ น
พู่ห้อยลงมา เป็ นสี แดงหลายเส้น คาดด้วยเข็มขัดเงินทับอีกชั้น สวมเครื่ องประดับ เครื่ องเงิน กาไลคอ
กาไลข้อมือ ต่างหู และประดับเหรี ยญเงินต่างๆ ตามเสื้ อผ้าเพื่อความสวยงามด้วย (ดังภาพที่ 4.21)

ภาพที่ 4.21 การแต่งกายผูห้ ญิงม้งเขียวบ้านผานกกก ประมาณปี พ.ศ.2528 (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
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ผู้ ห ญิ งม้ งขาว ส่ ว นใหญ่ จ ะแต่ ง ตัว คล้า ยกัน กับ ม้ง เขี ย ว แต่ เดิ ม ผูห้ ญิ งม้ง ขาว จะนิ ย มสวม
กระโปรงสี ข าวล้วนไม่ มี ล วดลายใดๆ มี ผ า้ ผืน ยาวที่ ค าดปิ ดทับ ด้านหน้ากระโปรงจะเย็บ ปั ก เป็ น
ลวดลายสวยงาม และมีผา้ แถบสี แดงคาดเอว ปล่อยชายเป็ นหางไว้ดา้ นหลัง เนื่ องจากกระโปรงสี ขาว
เวลาสวมใส่ เปราะเปื้ อนได้ง่าย ปั จจุบนั ผูห้ ญิงม้งขาวบ้านผานกกก จะนิ ยมสวมกางเกงทรงจีนขากระบอก
สี น้ าเงิ นเข้มหรื อ สี ด าแทนกระโปรงสี ข าว และมี ผ า้ ปั ก เป็ นลวดลายคาดห้ อยลงมาปิ ดกางเกงทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง (ดังภาพที่ 4.22)

ภาพที่ 4.22 การแต่งกายผูห้ ญิงม้งขาวบ้านผานกกก พ.ศ.2558 (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
เราจะเห็นกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกกทั้ง 2 กลุ่มนี้ จะสวมใส่ ชุดกระโปรงเต็มชุดพร้อมสวม
เครื่ องประดับอย่างสวยงามในโอกาสสาคัญเท่านั้น เช่น งานประเพณี ปีใหม่มง้ ซึ่ งถือว่าเป็ นประเพณี ที่
สาคัญที่สุด จะมีเพียงปี ละครั้งเท่านั้น ดังภาพที่ 4.23

ภาพที่ 4.23 การแต่งกายผูห้ ญิงม้งของบ้านผานกกก งานประเพณี ปีใหม่มง้ พ.ศ. 2558 (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
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ความแตกต่างของการแต่งกายผูห้ ญิงกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เขียวและม้งขาว สามารถแยกได้ดงั นี้
ม้ งเขียว ปกเสื้ อด้านหลังจะเป็ นผ้ารู ปสี่ เหลี่ยมตัดมุมหยักปลายแหลมและใช้ผา้ ชิ้นเล็กสี เดียวกับ
เสื้ อเย็บเชื่ อมติดกับตัวเสื้ อ (ดังภาพที่ 4.24)

\

ภาพที่ 4.24 ปกหลังเสื้ อผูห้ ญิงม้งเขียว ลวดลายประยุกต์รูปแบบต่างๆ พ.ศ.2558 (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
ม้ งขาว ปกเสื้ อด้านหลังจะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ใช้ผา้ ชิ้นเดียวเย็บเชื่อมติดกับตัวเสื้ อ (ดังภาพที่ 4.25)

ภาพที่ 4.25 ปกหลังเสื้ อผูห้ ญิงม้งขาว ลวดลายดั้งเดิม พ.ศ.2558 (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
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ภาพที่ 4.26 ด้านหลังเสื้ อผูห้ ญิงม้ง ลวดลายประยุกต์แบบต่างๆ พ.ศ.2558 ซึ่ งไม่สามารถบ่งบอกได้วา่
เป็ นม้งเขียวหรื อม้งขาว เพราะปั จจุบนั มีการผสมผสานหรื อรวมเผ่ากัน (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
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เครื่ องแต่งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ผูห้ ญิงวัยรุ่ น ตามกระแสสังคมโลกาภิวตั น์และระบบอุตสาหกรรม
การแต่ ง กายจึ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น อย่า งรวดเร็ ว กลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ม้ง ผู้ห ญิ ง วัย รุ่ น ได้รั บ เอา
วัฒนธรรมคนในเมืองเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วติ ประกอบกับมีสื่อเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาท
ในการสวมใส่ ชุดม้ง ทาให้รูปแบบของเครื่ องแต่งกาย ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กได้เปลี่ยนแปลงไป มี
การผสมผสานรู ปแบบทั้งแบบเดิ มและแบบใหม่ ตามยุคสมัยนิ ยม มีการเลียนแบบการแต่งกายจากสื่ อ
เว็บไซต์ต่างๆ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เช่น การเลียนแบบการแต่งกายจากม้งอเมริ กา ม้งจีน ม้งเวียดนาม
ม้งลาว (ดังภาพที่ 4.27)

ภาพที่ 4.27 ด้านหลังเสื้ อผูห้ ญิงม้ง ลวดลายประยุกต์แบบต่างๆ พ.ศ.2558 (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
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การแต่งกายของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ในชีวติ ประจาวันจากการสังเกตและการสัมภาษณ์
พบว่า กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ปั จจุบนั มีการแต่งกายด้วยชุ ดม้งในชีวิตประจาวันน้อยลง เพราะ
กลุ่มชาติ พนั ธุ์ มง้ ในวัยทางานส่ วนใหญ่ มีอาชี พทาไร่ ทาสวน และค้าขาย จะไม่ค่อยแต่งกายด้วยชุ ด
ประจาเผ่าเต็มชุ ด จะใส่ แค่กระโปรงหรื อกางเกงม้งกับเสื้ อยืดหรื อแค่เสื้ อม้งกับกางเกงผ้ายืด และจะ
แต่งกายชุดประจาเผ่า เมื่อมีงานเทศกาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่มง้ พิธีเลี้ยงผี พิธีเรี ยกขวัญ งานแต่งงาน หรื อ
งานศพเท่านั้น ซึ่ งการแต่งกายในงานพิธีกรรมและงานประเพณี กลุ่ มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก
ไม่ได้มีการแบ่งว่า ต้องใช้ลวดลายผ้าปั กลายไหนต้องใช้สาหรับงานอะไร จะใส่ เครื่ องแต่งกายชุ ดม้ง
เหมื อนกันทุ กงานพิ ธีกรรมหรื องานกิ จกรรมอื่ นที่ ต้องใส่ ชุดม้ง ไม่ ว่าจะเป็ นผูห้ ญิ งหรื อผูช้ าย ก็ใช้
ชุดม้งที่มีลวดลายผ้าปั กเหมือนหรื อลวดลายคล้ายกัน ไม่ได้แบ่งแยกว่าลายนี้ เป็ นของผูห้ ญิงหรื อผูช้ าย
และไม่ได้ใส่ ชุดม้งกันทุกวัน แต่จะเห็นได้วา่ คงเหลือแต่ผสู ้ ู งอายุเท่านั้นที่ยงั คงใส่ ชุดม้งเต็มชุ ดอยู่ ไม่
ว่าจะไปทางานหรื อนอนหลับพักผ่อน เพียงแต่เปลี่ ยนชุ ดหมุนเวียนสลับกันไปทุกวันและไม่ได้แบ่งว่า
ชุดไหนต้องใส่ ไปงานอะไร ปั จจุบนั ยังคงมีให้เห็ นอยูแ่ ต่นอ้ ยมากแล้วส่ วนคนหนุ่มสาวจะใส่ บา้ งเป็ น
บางครั้ง และทุกคนจะพร้อมใจกันใส่ ชุดม้งเต็มชุดในงานประเพณี ปีใหม่มง้ เท่านั้น (ดังภาพที่ 4.28)

ภาพที่ 4.28 การแต่งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ประเพณี ปีใหม่มง้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
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4.2.2 ผ้าปักและลวดลายผ้าปักเครื่องบนแต่ งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้งของบ้ านผานกกก
ผ้ าม้ ง เป็ นผ้าที่มีความสวยงามและเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าเขียนลายเที ยน
และผ้าปั กที่มีลวดลายประณี ตสวยงามซึ่ งต้องใช้ความพยายามเป็ นอย่างมากในการปั กลวดลาย ในอดีต
ผูห้ ญิงม้งทุกคนต้องทอผ้าเขียนลายและปั กผ้าไว้ใช้เองและสาหรับคนในครอบครัว เนื่องจากกลุ่มชาติพนั ธุ์
ม้งทุกคนต้องสวมชุ ดประจาเผ่าในชี วิตประจาวันเสมอ โดยเรี ยนรู้จากยายสู่ แม่ จากแม่ สู่ลูก และญาติ
ผูห้ ญิงที่อยูใ่ นครอบครัวเดียวกัน
“...สมัยเป๋ นละอ่อน เฮาหันแม่ปักผ้า เฮาก่ะจ๋าไว้ พอใหญ่ข้ ึนมาเฮาต้องมาหัดปั กผ้าพ่อง และกะ
ต้องจ้วยแม่ปักฮื้อคนในบ้านตวย อันไหนบ่ฮู้ เฮาก่ะจะถามแม่วา่ ยะจะได...แต่บะเดี่ยวนี้ บะค่อยจะมีเวลาปั ก
นักละ เพราะต้องไปยะไฮ่ ยะสวนและก่อไปก้าไปขายของกัน๋ ...."5
จากการสัมภาษณ์พบว่า ปั จจุบนั ผูห้ ญิงม้งในหมู่บา้ นส่ วนใหญ่มีอาชีพทาไร่ ทาสวน และค้าขาย
และพบว่า กลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ ม ้งบ้านผานกกก แต่ งกายด้วยชุ ด ประจาเผ่าในการดาเนิ น ชี วิตประจาวัน
น้อยลงหรื ออาจใส่ แค่กระโปรงหรื อกางเกงม้งกับเสื้ อยืดหรื อแค่เสื้ อม้งกับกางเกงวอมล์ ส่ วนใหญ่จะ
แต่งชุดประจาเผ่าเมื่อมีงานเทศกาลต่างๆเช่น ประเพณี ปีใหม่มง้ พิธีเลี้ยงผี พิธีเรี ยกขวัญ หรื อเมื่อคนใน
หมู่บา้ นมีงานแต่งงาน งานศพ เท่านั้น
“...บะเดี่ยวนี้ เขาบ่ค่อยใส่ ชุดม้งแบบครบชุ ดกัน๋ เต้าได จะใส่ ครบชุ ดกัน๋ เวลาไปงานปี ใหม่ กะว่า
งานแต่งงานละก่ะเวลามีก๋านมีงานสาคัญๆตะอั้น...”6
ปั จจุบนั นี้ กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ไม่ได้ทอผ้าใยกัญชงขึ้นใช้เองเหมือนแต่ก่อน เนื่ องจากการทอผ้าของ
กลุ่ มชาติ พ นั ธุ์มง้ นั้นต้องใช้เส้ นใยของต้นกัญ ชง ซึ่ งเป็ นพื ชกลุ่ มเดี ยวกับกัญชา แต่ไม่มีส ารเสพติ ด
เปลือกของต้นกัญชงนั้นมีความเหนี ยวมาก กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จึงใช้ใยกัญชงมาทอเป็ นผืนผ้าที่มีความ
เหนี ยวนุ่ม ทนทาน ยิ่งใช้ไปนานวันผ้าจะยิ่งนุ่มมากขึ้น แต่ปัจจุบนั ทางราชการห้ามปลูกต้นกัญชง จึง
ไม่มีวตั ถุดิบในการผลิตอีก ชาวบ้านจึง หันไปซื้ อผ้าฝ้ ายจากตลาดวโรรส หรื อแหล่งจาหน่ายผ้าชาวเขา
มาใช้แทน ซึ่ งมีท้ งั ที่เป็ นผ้าฝ้ ายสี ขาวเพื่อนามาเขียนลายเทียนด้วยตนเอง ผ้าฝ้ ายสี ดาล้วนๆหรื อผ้าฝ้ าย
พิมพ์ลายที่เลียนแบบลายเขียนเทียนของชาวม้ง
“..บะเดี่ยวนี้ เฮาจะซื้ อผ้าฝ้ ายตี้กาดแม่ริมมายะเอา บางครั้งเฮากะไปกาดหลวง(ตลาดวโรรส) ละ
ก็มีรถเข้ามาขายผ้าตามหมู่บา้ น เอาผ้าตี้มีลายพิมพ์แล้วมาขายในหมู่บา้ นนี่ หมู่เฮากะเลยซื้ อผ้าจะอี้มา
ยะเอา..”7
5

นางสุ รีย์รัตน์ ทิพย์ปิ่นทอง อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 7 หมู่ 9 ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม

6

นางเย้ ง แซ่ เฒ่ า อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 9/6 หมู่ 9 ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม

7

นางแสงเดือน ทิพย์ปิ่นทอง อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 5/3 หมู่ 9 ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม
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ส่ วนผ้าปั กนั้นเป็ นงานผีมือที่ผหู้ ญิงม้งตั้งแต่ในสมัยก่อนทุกคนต้องทาเป็ น เมื่อมีเวลาว่างจาก
การทาสวน ทาไร่ ผหู ้ ญิ งทุกคนก็จะปั กผ้า เพื่อนาไปตัดเย็บประดับชุ ดที่จะใส่ ในเทศกาลปี ใหม่ ส่ วน
ใหญ่แม่จะฝึ กให้ลูกสาวปั กผ้าเป็ นตั้งแต่เด็ก และเด็กบางคนก็เรี ยนรู ้จากการสังเกตด้วยตนเอง โดยเห็น
คนอื่นๆมีเสื้ อผ้าสวยงามใส่ ตอนปี ใหม่ จึงเกิดความรู ้สึกอยากปั กผ้าไว้ประดับชุดของตนเอง
“...ตอนเป๋ นละอ่อนแม่เฮาบ่ได้ปักผ้า เฮากะเลยบ่มีชุดงามๆ ใส่ ไปงานปี ใหม่หยัง่ เปิ้ น พอเริ่ ม
เป๋ นสาวเฮากะเลยไปหัดปั ก กับคนข้างบ้าน...”8
ปั จจุบนั วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เปลี่ยนแปลงไป เด็กผูห้ ญิงม้งจานวนมากมีโอกาสเข้าไปเรี ยน
หนังสื อในเมืองจึงไม่มีโอกาสได้เรี ยนรู ้วิธีการปั กผ้าหรื อบางคนได้เรี ยนรู ้จากแม่มาบ้างแต่ก็ไม่มีเวลา
ได้ปักผ้าเนื่องจากมีกิจกรรมอื่นๆต้องทาที่โรงเรี ยนมาก
“...ละอ่อนบ่าเดี่ยวนี้ เขาบ่ค่อยปั กผ้ากัน๋ เพราะเขาต้องลงไป เฮียนหนังสื อในเวียง บ่มีเวลาว่างมา
หัดปั กผ้า จะปั กผ้าได้ก่าลายง่ายๆ ลายยากๆปั กกัน๋ บะได้เลย บะค่อยจะมีสมาธิ เวลาปั กผ้า ละบ่ค่อยใส่
ชุดม้งละ เปลี่ยนไปใส่ เสื้ อผ้าแบบคนเมืองกัน๋ หมดละ...”9
แต่ในหมู่บา้ นผานกกก ก็ยงั มีผหู ้ ญิงบางบ้าน ที่ยงั ใช้เวลาว่างปั กผ้าเพื่อเตรี ยมไว้ตดั ประดับชุ ด
ใหม่สาหรับเทศกาลปี ใหม่ให้กบั สมาชิกในครอบครัว เด็กหญิงอายุระหว่าง 8-15 ปี นัง่ ปั กผ้ายังคงมีให้
เห็ นอยูบ่ า้ งไม่มากนัก ในชุ มชนม้งผานกกก เพราะยังเห็ นว่าการปั กผ้า ยังเป็ นเรื่ องจาเป็ นและเป็ นจิต
วิญญาณของผูห้ ญิงม้ง ดังนั้นจึงฝึ กให้ลูกหลานในบ้านปั กผ้าเป็ น (ดังภาพที่ 4.29 และภาพที่ 4.30)

ภาพที่ 4.29 เด็กหญิงอายุระหว่าง 8-15 ปี นัง่ ปั กผ้า (ที่มา : ผูศ้ ึกษา)
8

นางสวลี แก้วจริยากุล อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 3/2 หมู่ 9 ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม

9

นางเนิง้ จอมพนางาม อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 13 หมู่ 9 ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม
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ภาพที่ 4.30 ผูห้ ญิงม้งในชุมชนผานกกกใช้เวลาว่างในการปั กผ้า (ที่มา : ผูศ้ ึกษา)
(1) การปักผ้าและเทคนิควิธีการปักผ้ ากลุ่มชาติพนั ธุ์ม้งของบ้ านผานกกก
ผ้าปัก การปั กผ้าถือว่าเป็ นงานอดิเรกที่ผหู ้ ญิงม้งทุกคนจะทาเมื่อมีเวลาว่างเพื่อนามาประดับ
ชุ ดสาหรับ ตนเองและคนในครอบครัวเด็กผูห้ ญิ งม้งจะเรี ยนรู้ วิธี การปั กผ้ าจากแม่ ทั้งโดยการสอน
โดยตรงหรื อเลียนแบบโดยเริ่ มจากการการจับผ้าและเข็มการนับช่ องลายผ้า จากนั้นก็เริ่ มจากปั กลาย
ง่ายๆ คือปั กไขว้สีเดี ยวกันทั้งผืนเมื่อคล่องแล้วก็จะหัดปั กลายง่ายๆไม่ซบั ซ้อนและพัฒนาฝี มือขึ้นไป
ตามความสามารถ
“...ต๋ อ นเป๋ นละอ่ อ นแม่ เฮาจะสอนหื้ อ จับ ผ้า จับ เข็ ม ละกะนั บ ช่ อ งก่ อ น พอใหญ่ ม า
แห๋ มน่อยกะสอนหื้ อปั กลายง่ายๆ เช่นลายก้นหอยสี เดียวก่อน...”10
ในอดี ต ชาวม้ง จะใช้ผ ้าใยกัน ชงที่ ท อขึ้ น มาเองเป็ นพื้ น และย้อ มด้า ยเอง ปั จ จุ บ ัน ไม่
สามารถทอผ้าใยกัญชงได้ ผูห้ ญิงม้งชุมชนม้งผานกกก จึงซื้ อผ้าฝ้ ายชนิดหยาบหรื อผ้าปั กครอสติสสี ดา
ที่ มีขายในตลาดแม่ริมหรื อตลาดวโรรสมาใช้แทนส่ วนเส้น ด้ายที่ ใช้ปั กนั้นก็ซ้ื อมาเช่ นกัน สี ที่ ใช้ก็
มักจะเป็ นสี ขาวสี เหลือง สี แดง สี ดา และสี ชมพู ปั จจุบนั ส่ วนใหญ่จะซื้ อผ้าปั กลวดลายสาเร็ จมาตัดเย็บ
ประกอบเป็ นชุดม้งแทนการปั กมือ เพราะไม่มีเวลาว่างมาก ต้องไปทาไร่ ทาสวน ปลูกผักและค้าขาย

10

นางพิสมัย เลาหาง อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 14 หมู่ 9 ต.โป่ งแยง อ.แม่ริม
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วิธีการปักผ้าม้ ง
ผูห้ ญิงม้ง จะได้รับการถ่ายทอดวิธีการปั กผ้ามาจากบรรพบุรุษ สื บถอดจากรุ่ นสู่ รุ่น เป็ น
ลักษณะของวิถีชีวิต ซึ่ งเริ่ มฝึ กปั กผ้าตั้งแต่อายุประมาณ 7-8 ปี เด็กผูห้ ญิงม้งสามารถปั กผ้าลวดลายง่ายๆ
เช่น ลายเส้นตรง ภาษาม้งเรี ยกว่า เหร่ อปั๊ วะ ลายก้นหอยหรื อก้ากื้อได้แล้ว ลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
ดั้งเดิ มได้รับคาบอกเล่าว่า เริ่ มแรกเป็ นลักษณะลวดลายจากตัวหนังสื อของม้ง จะทาไว้เพื่อใช้เองใน
ครอบครัวเป็ นวัฒนธรรมประเพณี ในการแต่งกายชนเผ่า
วัสดุทใี่ ช้ ในการปักผ้า
1) เข็มปักผ้าหรื อเข็มปักครอสติส ขนาดมาตรฐาน เบอร์ 24
2) ด้ายปักสี ต่างๆ
3) ผ้ากระสอบหรื อผ้าตาราง
4) กรรไกร
5) ลวดลายที่จะปัก
ขั้นตอนการปักผ้า
ขั้นเตรี ยมการ คือขั้นตอนการเตรี ยมสิ่ งของ ได้แก่ ลวดลายที่ตอ้ งการปั ก ผ้าตารางสาหรับ
ใช้ปัก ความถี่ของผ้าเลือกตามความละเอียดของลวดลาย จะเป็ นสี ขาวหรื อสี ดาก็ได้ ด้ายปั กสี ต่างๆ เข็ม
ปักผ้าหรื อเข็มปักครอสติส ขนาดมาตรฐาน เบอร์ 24 ถ้าลวดลายมีความละเอียดให้ใช้เข็มเบอร์เล็กลง
ขั้นตอนการปั ก เลือกลวดลายที่ตอ้ งการปั ก เมื่อได้ลวดลายปั กแล้ว นาเข็มร้อยด้วยด้ายปั กสี
นับ ช่ องตารางและนับลวดลายก่ อนที่ จะลงมื อปั ก ลายลงบนผ้าตามลวดลายที่ ได้เลื อกไว้ จะเริ่ มปั ก
ลวดลายจากจุดกึ่ งกลางด้านในก่อน และจะใช้ดา้ ยสี ใดขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของผูป้ ั ก หากต้องการ
เปลี่ ยนสี ข องด้ายที่ ปั ก ก็ ให้ข มวดปมด้านหลังผ้า แล้วตัดด้วยกรรไกร จากนั้น ร้ อยด้ายปั ก ด้วยสี ที่
ต้องการปั กต่อไปจนเสร็ จตามลวดลายที่กาหนดไว้ หลังจากปั กลวดลายตามที่ตอ้ งการเสร็ จแล้ว เก็บ
ปมด้ายบริ เวณด้านหลังให้เรี ยบร้ อย สามารถนาชิ้ นงานผ้าปั กที่ได้ไปตัดเย็บตกแต่งบนเสื้ อผ้าตามที่
ต้องการ เพื่ อให้ เกิ ดความสวยงาม จะเป็ นการเย็บ โดยใช้มื อหรื อจัก รเย็บ ผ้าตามแต่ ชิ้ น งานที่ จะท า
ระยะเวลาในการปั กงานแต่ละชิ้นขึ้นอยูก่ บั ความยากง่ายของลวดลายที่ปักและเวลาในการปั ก หากมีเวลา
ในการปั กมากชิ้นงานก็เสร็ จเร็ ว ซึ่ งโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาปั กประมาณ 3-4 เดือนหรื อมากกว่า หากลวดลาย
ที่ปักมีความยากและซับซ้อน ก็ตอ้ งใช้เวลาปั กเพิม่ ทั้งนี้ยงั ขึ้นอยูก่ บั ขนาดกว้างยาวของผืนผ้าที่ปักด้วย
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ผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก มีความประณี ต สวยงาม คิดแบบลวดลายตาม
ความถนัดและความเคยชินของตนเอง การปั กผ้าเป็ นวิถีชีวติ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ถ่ายทอด
จากรุ่ นสู่ รุ่น เพื่อใช้ประดับตกแต่งเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายและของใช้ต่างๆให้เกิดความสวยงาม นับว่าเป็ น
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ลวดลายต่างๆของการปั กผ้า เกิดจากการ
เลียนแบบธรรมชาติแล้วนามาประยุกต์เป็ นลวดลายต่างๆ ซึ่ งถือว่าเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่ามาก
การปั กผ้าไม่ได้มีอุปกรณ์มาก นอกจากเข็ม เส้นด้ายและผ้าปั ก เป็ นการปั กด้วยมือล้วนๆ ที่สร้างสรรค์
ผลงานได้อย่างสวยงามและมีคุณค่า ในปั จจุบนั ลวดลายปักมีความซับซ้อนน้อยลงและส่ วนใหญ่จะปั ก
เพื่อไว้ใช้เองในครอบครัวเท่านั้นไม่ได้ทาเป็ นสิ นค้าจาหน่าย
(2) ลวดลายผ้าปักของกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้งบ้ านผานกกก
กลุ่มของลวดลายผ้าปัก ที่พบในชุมชนบ้านผานกกก แบ่งตามที่มาของลายดังนี้
1) ลวดลายที่มาจากสัตว์ ลายที่พบมากในชุมชนม้งผานกกกได้แก่ ลายก้นหอย จะ
เป็ น 2 หอย 4 หอย หรื อ 8 หอย ลายรอยตีนหนู ลายรอยตีนไก่ ลายผีเสื้ อ
2) ลวดลายที่มาจากพืช ได้แก่ ลายท่อนไม้หรื อลายอักษรโบราณ ลายดอก 8 กลีบ
ลายดอกดาหลา ลายดอกไม้ประยุกต์
3) ลวดลายที่มาจากรู ปเรขาคณิ ต ได้แก่ ลายสามเหลี่ยม ลายสี่ เหลี่ยม ลายกากบาท
4) ลวดลายผสม คือการนาลายหลายๆลายที่มีอยูม่ าปั กรวมกันให้อยูใ่ นผืนเดียวกัน
และมี การปั กลวดลายใหม่ เพิ่ มเข้าไป ซึ่ งเป็ นการแสดงออกถึ งความสามารถในการสร้ างสรรค์ การ
ประยุกต์และการเย็บปักถักร้อย แสดงถึงความเพียรพยายามของผูป้ ั ก เช่น การนาลายก้นหอย ลายดาว
ลายสามเหลี่ยม มาประกอบกันในผ้าผืนเดียว
ลักษณะของลวดลายผ้าปัก ที่พบในชุมชนบ้านผานกกก แบ่งได้ดงั นี้
1) ลวดลายปักไขว้ แบบดั้งเดิม (ดังภาพที่ 4.31 (1-ก) – ภาพ (1-ฏ))
(1-ก) ภาพลายก้นหอย ภาษาม้งเรี ยกว่า ก๊ากื๊อ ใช้เรี ยกลายที่มีลกั ษณะขด
คล้ายก้นหอยทั้งหมดเป็ นลายที่ชาวม้ง บอกว่าปักง่ายที่สุด นามาสร้างสรรค์เป็ นลายใหม่ได้หลากหลาย
(1-ข) ภาพลายก้นหอย 4 หอย ภาษาม้งเรี ยกว่า เปร้ากื้อ
(1-ค) ภาพลายรอยตีนหนู ภาษาม้งเรี ยกว่า แน้งหน่า
(1-ง) ภาพลายรอยตีนไก่ภาษาม้งเรี ยกว่า ก้าย
(1-จ) ภาพลายผีเสื้ อ ภาษาม้งเรี ยกว่า บ้งบ่าย
(1-ฉ) ภาพลายท่ อนไม้ ภาษาม้งเรี ยกว่า เหล่ าจ้า หรื อเรี ยกว่า ลายอักษร
เป็ นลายโบราณ ที่แสดงสัญลักษณ์ความเป็ นเผ่าม้ง
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(1-ช) ภาพลายปักเป็ นกลีบ ภาษาม้งเรี ยกว่า เล่าจิ๋นจ่าย ลายปั กที่อยูต่ ามขอบผ้า
(1-ซ) ภาพลายกากบาทหรื อลายฟั นเลื่ อย ภาษาม้งเรี ยกว่า เหลาเซี ยเป็ น
ลายที่เกิดจากการปั กไขว้ แบบพื้นฐาน แต่ออกแบบให้มีเส้นไขว้ขนาดใหญ่ คล้ายตัวเอ็กซ์ (X)
(1-ฌ) ภาพลายดาว ภาษาม้งเรี ยกว่า นุ๊กุ๊ เป็ นอีกลายหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก
(1-ญ) ภาพลายกังหั น ภาษาม้งเรี ย กว่า โค้วจัว๊ บางคนอาจจะน าเศษผ้า
สี สันสดใส มาเย็บแปะตรงสามเหลี่ยมทาให้เกิดสี สันที่สะดุดตาเพิ่มขึ้นมาอีก
(1-ฎ) ภาพลายดอกเย้าหรื อลายดอก 8 กลี บภาษาม้งเรี ยกว่า ปะจอหยี่เจย
เป็ นลายหนึ่งที่นิยมนามาทาผ้าคาดเอวของผูช้ ายและผ้าปิ ดด้านหน้าของผูห้ ญิง
(1-ฏ) ภาพลายจับมือภาษาม้งเรี ยกว่าปะจอ ใช้เรี ยกลายที่ มีลกั ษณะเป็ น
หยักซ้อนกัน

(1-ก) ภาพลายก้นหอย

(1-ข) ภาพลายก้นหอย 4 หอย

(1-ค) ภาพลายรอยตีนหนู

(1-ง) ภาพลายรอยตีนไก่
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(1-จ) ภาพลายลายผีเสื้ อ

(1-ฉ) ภาพลายท่อนไม้ หรื อลายอักษรโบราณ

(1-ช) ภาพลายปักเป็ นกลีบ

(1-ซ) ภาพลายกากบาทหรื อลายฟันเลื่อย

(1-ฌ) ภาพลายดาว

(1-ญ) ภาพลายกังหัน

(1-ฎ) ภาพดอกเย้าหรื อลายดอก 8

(1-ฏ) ภาพลายจับมือ
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2) ลวดลายปักไขว้ ปี 2558 (ดังภาพที่ 4.32 (2-ก) – ภาพ (2-ฉ))
(2-ก) ภาพลายก้นหอย 8 หอย ภาษาม้งเรี ยกว่า หยีก่ ้ือ
(2-ข) ภาพลายดอกดาหลา ภาษาม้งเรี ยกว่า โหล่ป้างโคว
(2-ค) ภาพลายหัวใจ มีลกั ษณะเป็ นรู ปสามเหลี่ยมสองรู ป หันด้านฐานเข้าหา
กัน คล้ายกับ หัวใจสองดวงของพ่อและแม่วางไว้บนตัวลูกน้อย
(2-ง) ภาพลายผีเสื้ อ
(2-จ) ภาพลายหัวใจคว่า
(2-ฉ) ภาพลายหัวใจหงาย

(2-ก) ภาพลายก้นหอย 8 หอย

(2-ข) ภาพลายดอกดาหลา

(2-ค) ภาพลายหัวใจ

(2-ง) ภาพลายผีเสื้ อ

(2-จ) ภาพลายหัวใจคว่า

(2-ฉ) ภาพลายหัวใจหงาย
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3) ลวดลายทีน่ ารู ปแบบมาจากลายครอสติส ปี 2558 (ดังภาพที่ 4.33 (3-ก) และ (3-ข))

(3-ก) ภาพลายดอกไม้ เป็ นลายที่นามาจากลายปักครอสติซ

(3-ข) ภาพลายผีเสื้ อประยุกต์ เป็ นลายที่นามาจากลายปักครอสติซ
4) ลวดลายก้นหอยแบบดั้งเดิม ใช้ วธิ ีการตัดเย็บแบบตัดปะผ้า (ดังภาพที่ 4.34 )

นแ บบ

ภาพที่ 4.34 ลวดลายก้นหอยรู ปแบบต่างๆ ภาษาม้งเรี ยกว่า ก๊ากื๊อ
ใช้เรี ยกลวดลายที่ขดคล้ายก้นหอยทั้งหมด
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5) ลวดลายการปักไขว้ ผสมผสานวิธีการตัดเย็บแบบตัดปะผ้ า ปี 2558 (ดังภาพที่ 4.35)

ภาพที่ 4.35 ลายก้นหอย ผสมการเย็บแบบตัดปะผ้า ลวดลายสามเหลี่ยมแบบต่างๆ
6) ลวดลายผสม คือการนาลายหลายๆลายที่มีอยูม่ าปั กรวมกันให้อยูใ่ นผืนเดียวกัน และ
มีการปั กลวดลายใหม่เพิ่มเข้าไป ซึ่ งเป็ นการแสดงออกถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ การประยุกต์และ
การเย็บปั กถักร้อย แสดงถึงความเพียรพยายามของผูป้ ั ก เช่น การนาลายก้นหอย ลายสามเหลี่ยม ลายดาว
มาประกอบกันในผ้าผืนเดียว ภาษาม้งเรี ยกว่า โหล่กา้ กื้อจายโด้วนุ๊กุ๊ (ดังภาพที่ 4.36)

ภาพที่ 4.36 ลวดลายปักไขว้ แบบผสมลวดลาย
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ลวดลายผ้าปั กที่ กล่ าวมาทั้งหมด เป็ นลวดลายผ้าปั กที่พบในบ้านผานกกก ซึ่ งลวดลายต่างๆ
เหล่านี้สามารถนาไปใช้ประดับเครื่ องแต่งกายทั้งหญิงและชาย หรื อผ้าสาหรับวัตถุ ประสงค์อื่นๆก็ได้
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ไม่ได้มีการแบ่งว่า ลายไหนต้องใช้สาหรับงานอะไรหรื อใช้กบั ผูห้ ญิงหรื อผูช้ าย
“...คนม้งบ่ค่อยเน้นเรื่ องลวดลายมามากนัก ละก่ะนาไปไจ้เหมือนกัน๋ ทั้งนั้น งานไหนก่ะใจ้
ได้กุ๊ลาย บะว่าแม่ญิงก่ะว่าป้ อจายก่ะใช้ได้เหมือนกัน๋ หมดกุ๊ลาย ลายตี่มกั จะปั กกัน๋ นักคือลายก้ากื้อมัน
เป็ นลายที่ปักง่ายที่สุด ละกะเป๋ นลายตี้มีมาตั้งแต่บ่ะเก่า ละสามารถดัดแป๋ งเป๋ นลายใหม่ๆได้ง่าย ตามใจ๋
คนปักจะปักออกมาได้...”11
“...ลายก้ากื้อ หรื อลายก้นหอยเป๋ นลายตื้ง่ายที่สุด ส่ วนใหญ่จงั่ นามาแต่งเป๋ นกระโปรง...”
สาหรับลายปั กที่พบว่ามีคนปั กมากที่สุดจะเป็ นลายก้นหอย ภาษาม้งเรี ยกว่า ก้ากื้ อ จะเป็ นกี่
หอยก็แล้วแต่ เนื่องจากเป็ นลายดั้งเดิมที่มีมาแต่อดีต ง่ายไม่ซบั ซ้อนมากนัก แต่ก็สวยงาม และผสมด้วย
ลายสามเหลี่ ยม(ลายบลาย) สามารถนาไปดัดแปลงสร้ างลายใหม่ๆได้ด้วยแต่ละลายสามารถนามา
ประยุกต์เข้าด้วยกันในผ้าผืนเดี ยวกัน หรื อนาลายเดิมที่มีอยูม่ าเพิ่มเติมก็ได้ท้ งั นี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถ
ของผูป้ ัก สาวชาวม้งคนไหนสามารถคิดลวดลายปั กขึ้นมาใหม่หรื อสามารถปั กลวดลายที่ยากๆได้ ก็จะ
แสดงให้เห็ นว่าสาวม้งคนนั้นมีความสามารถด้านการเย็บปั กถักร้อย เป็ นคนใจเย็นมีความพยายามมี
ฝี มือ และความคิดสร้างสรรค์ แต่ในปั จจุบนั หาได้ยากมากในบ้านผานกกก
(3) สี สันของลวดลายผ้าปักกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้งบ้ านผานกกก
จากการสอบถามและสังเกต พบว่า สี สันลวดลายบนผ้าปักของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
จะนิยมใช้เส้นด้ายปั กสี แดง สี ชมพู สี ส้ม สี ม่วง สี ฟ้า สี น้ าเงินปั กลงบนผ้าพื้นสี ดา มีการใช้เศษผ้าพื้นสี ขาว
และสี ดาตัดเย็บปั กดุนตกแต่งบนลวดลายผ้าปั กเป็ นส่ วนมาก เมื่อสอบถามก็จะได้คาตอบว่าการปั กด้วย
ด้ายปั กสี แดงหรื อสี โทนแดง เมื่อยืนอยูใ่ นที่โล่งแจ้งไกลๆจะมีสีสันเด่น สะดุดตากว่าสี อื่น และเป็ นสี สัน
ที่ใช้ปักผ้าสื บต่อกันมาตั้งแต่ด้ งั เดิม จึงไม่อยากเปลี่ยนแปลงสี สัน ส่ วนการที่ใช้ผา้ สี ขาวหรื อสี ดาชิ้นเล็กๆ
ตัดเย็บแบบตัดปะผ้าลงบนลวดลายนั้น เป็ นการลดพื้นที่ ในการปั กลวดลายลงและทาให้มีความเด่ น
สะดุดตาของสี สันที่กระโดดขึ้นมาจากพื้นผ้าสี ดา มีความสวยงาม ความแปลกตาโดดเด่น บ่งบอกถึ ง
การสื บทอดรู ปแบบ ที่แสดงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของความเป็ นบ้านผานกกก เป็ นความพยายาม
จากงานฝี มือ ที่ใช้มือปั กลวดลาย เน้นความละเอียดประณี ต เน้นธรรมชาติ ความสวยงามบนเนื้ อผ้า
แสดงลักษณะดั้งเดิ มของสี สันและลวดลายผ้าปั กของหมู่บา้ นผานกกก สี ที่โดดเด่นจะเป็ นโทนสี แดง
เข้ม สลับ ด้วยโทนสี ช มพู โทนสี ส้ ม และโทนสี ม่ วง ท าให้ สี สัน ของลวดลายผ้าปั ก ที่ พ บสวยงาม
(ดังภาพที่ 4.37)
11
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ภาพที่ 4.37 สี สันของลวดลายบนผ้าปักของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก (ที่มา : ผูศ้ ึกษา)
(4) การใช้ ผ้าปักของกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้งบ้ านผานกกก
(4.1) การใช้ผา้ ปักในชีวติ ประจาวัน
การใช้ผา้ ปั กในชีวิตประจาวันจากการสัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
ในอดีตนอกจากการปักผ้าสาหรับตัดเย็บชุดม้งแล้ว ยังมีการปักผ้าเป็ นของใช้ต่างๆ เช่น ไถ้เงิน ผ้าโพกศีรษะ
ผ้าอุม้ เด็ก หมวก และรองเท้า ปั จจุบนั มีการแต่งกายด้วยชุ ดประจาเผ่าในชี วิตประจาวันน้อยลง คงจะ
เหลือแต่ผเู ้ ฒ่าผูแ้ ก่เท่านั้นที่ยงั คงใส่ ชุดม้งทุกวัน เพราะชาวม้งส่ วนใหญ่มีอาชี พทาไร่ ทาสวน และค้าขาย
จะไม่ค่อยแต่งกายด้วยชุ ดประจาเผ่าเต็มชุดจะใส่ แค่กระโปรงหรื อกางเกงม้งกับเสื้ อยืดหรื อแค่เสื้ อม้งกับ
กางเกงผ้ายืดและจะแต่งกายชุ ดประจาเผ่าเมื่อมีงานเทศกาลต่างๆเช่ น ปี ใหม่มง้ พิธีเลี้ยงผี พิธีเรี ยกขวัญ
หรื อเมื่อคนในหมู่บา้ นมีงานแต่งงาน งานศพ เท่านั้น (ดังภาพที่ 4.38)
“...บะเดี่ ยวนี้ เขาบ่ ค่อยใส่ ชุดม้งแบบครบชุ ดกัน๋ เต้าได จะใส่ ครบชุ ดกัน๋ เวลาไป
งานปี ใหม่ กะว่างานแต่งงานละก่ะเวลามีก๋านมีงานสาคัญๆตะอั้น...”12
12
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ภาพที่ 4.38 การแต่งกายของชาวม้งในปั จจุบนั (ที่มา : ผูศ้ ึกษา)
(4.2) การใช้ผา้ ปักในพิธีกรรมและงานประเพณี ต่างๆ
การใช้ผา้ ปักม้งในงานพิธีกรรมและงานประเพณี ชาวม้งบ้านผานกกกไม่ได้มีการ
แบ่ ง ว่า ลวดลายผ้า ปั ก ลายไหนต้อ งใช้ส าหรั บ งานอะไรหรื อ ใช้ก ับ ผูห้ ญิ ง หรื อ ผูช้ ายจะใส่ ชุ ด ม้ง
เหมือนกันทุกงานพิธีกรรม ไม่วา่ จะเป็ นงานศพ งานแต่งงาน งานปี ใหม่ หรื องานกิจกรรมอื่นที่ตอ้ งใส่
ชุ ดม้ง ไม่วา่ จะเป็ นผูห้ ญิงหรื อผูช้ าย ก็ใช้ชุดม้งที่มีลวดลายผ้าปั กเหมือนหรื อลวดลายคล้ายกัน ไม่ได้
แบ่ งแยกว่าลายนี้ เป็ นของผูห้ ญิ งหรื อผูช้ าย และไม่ ได้ใส่ ชุ ดม้งกัน ทุ ก วันแต่ จะใส่ เฉพาะเมื่ อมี งาน
พิธีกรรมและงานประเพณี เท่านั้น (ดังภาพที่ 4.39)
“...คนม้งบ่ค่อยเน้นเรื่ องลวดลายมามากนัก ละก่ะนาไปไจ้เหมือนกัน๋ ทั้งนั้น งาน
ไหนก่ะใจ้ได้กุ๊ลาย บะว่าแม่ญิงก่ะว่าป้ อจายก่ะใช้ได้เหมือนกัน๋ หมดกุ๊ลาย”

ภาพที่ 4.39 การแต่งกายของชาวม้งบ้านผากนกกก ไปร่ วมงานศพ
นางเหลื่อ ทิพย์ปิ่นทอง อายุ 90 ปี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 (ที่มา : ผูศ้ ึกษา)
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จากภาพที่ 4.39 จะเห็นได้วา่ คงเหลื อแต่ผสู ้ ู งอายุเท่านั้นที่ยงั คงใส่ ชุดม้งเต็มชุ ดอยู่ ไม่ว่า
จะไปทางานหรื อนอนหลับพักผ่อน เพียงแต่เปลี่ยนชุ ดหมุนเวียนสลับกันไปทุกวันและไม่ได้แบ่งว่า
ชุดไหนต้องใส่ ไปงานอะไร ปั จจุบนั ยังคงมีให้เห็ นอยูแ่ ต่นอ้ ยมากแล้วส่ วนคนหนุ่มสาวจะใส่ บา้ งเป็ น
บางครั้งแต่จะใส่ ชุดม้งเต็มชุดในวันปี ใหม่เท่านั้น
การใช้ผา้ ปักและลวดลายผ้าปักในชีวิตประจาวันของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก มีดงั นี้
1) ผ้าโพกศีรษะ (ดังภาพที่ 4.40)

โพก ศ รี

ภาพที่ 4.40 ลวดลายผ้าโพกศีรษะของผูส้ ู งอายุบา้ นผานกกกที่ยงั ใช้อยู่ พ.ศ.2558 (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)

128

2) เสื้ อม้งผูห้ ญิง (ดังภาพที่ 4.41)

ภาพที่ 4.41 ลวดลายประยุกต์รูปแบบต่างๆ ของเสื้ อม้งผูห้ ญิง พ.ศ.2558 (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
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3) ผ้าคาดหน้ากระโปรงม้งของผูห้ ญิง (ดังภาพที่ 4.42)

ภาพที่ 4.42 ลวดลายผ้าปักมือ ผ้าคาดหน้ากระโปรงม้งผูห้ ญิงบ้านผานกกก พ.ศ.2558 (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
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4) กระโปรงม้ง (ดังภาพที่ 4.43)

ภาพที่ 4.43 ลวดลายผ้าปักมือ ของกระโปรงม้งบ้านผานกกก พ.ศ.2558 (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
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5) เสื้ อม้งผูช้ าย (ดังภาพที่ 4.44)

ภาพที่ 4.44 ลวดลายประยุกต์รูปแบบต่างๆ ของเสื้ อม้งผูช้ าย พ.ศ.2558
ผูช้ ายที่ฐานะดีจะมีเหรี ยญเงินตกแต่งชุดและเข็มขัดคาดทับกางเกงอีกชั้น (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
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6) ผ้าคาดหน้ากางเกงม้งของผูช้ าย (ดังภาพที่ 4.45)

ภาพที่ 4.45 ลวดลายผ้าปักมือ ผ้าคาดหน้ากางเกงม้งของผูช้ ายบ้านผานกกก ปี 2558 (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
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4.2.3 สภาพการณ์ และปั ญ หาของผ้ าปั ก และลวดลายผ้ าปั ก กลุ่ ม ชาติ พั นธุ์ ม้ งบ้ านผานกกก
ในสั งคมปัจจุบัน
สภาพการณ์ แต่เดิมผ้าปั กและลวดลายผ้าปักของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ถูกถ่ายทอดจากยายสู่ แม่และ
แม่สู่ลูกสาวในความเป็ นหญิงของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ คือสิ่ งที่ตอ้ งทาเป็ นและทาได้คือการปั กผ้า เสมือน
เป็ นเครื่ องหมายบ่งบอกว่าตนเป็ นผูห้ ญิงม้งและถูกถ่ายทอดการปั กผ้าสื บต่อกันมาจากรุ่ นสู่ รุ่น
ผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มีสีสันและลวดลายที่หลากหลาย จนบางครั้งไม่สามารถแยกออกได้
เนื่องจากกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มีความเป็ นอิสระอยูก่ บั ธรรมชาติมาเป็ นเวลานาน ลวดลายส่ วนใหญ่จึงถูก
สร้ างสรรค์มาจากธรรมชาติ โดยการลอกเลี ยนแบบธรรมชาติ การจินตนาการผ่านธรรมชาติ ตลอดจนการ
สร้างสรรค์วธิ ี การ ขั้นตอนและวัตถุดิบที่เป็ นธรรมชาติ จะถูกถ่ายทอดในลักษณะเฉพาะของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ปัญหา ปัจจุบนั การถ่ายทอดผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก มีสภาพ
ของปั ญหาคือถูกลดคุณค่าของลวดลายลงให้เหลือผ้าปั ก ที่มีลวดลายผ้าปั ก ลวดลายง่ายๆ ความซับซ้อน
ของลวดลายลดลง ตามกระแสสังคมโลกาภิวตั น์และมีระบบอุตสาหกรรมเข้ามาแทนที่ระบบการถ่ายทอด
แบบดั้งเดิมคือ ผ้าปั กมือที่สืบทอดจากยายสอนแม่ แม่สอนลูก และลูกสอนหลานความคิดของคนถูก
เปลี่ยนไปด้วยระบบทุนและอุตสาหกรรม สี สันและลวดลายผ้าปั กของบ้านผานกกกมีการปรับเปลี่ยน
ไปตามยุคสมัย จากสิ่ งที่เคยมีคุณค่ามาก กลับเป็ นสิ่ งที่ถูกลดคุณค่าลง พื้นที่ของวัฒนธรรมถูกละเลย
ซึ่ งคนรุ่ นใหม่ในบ้านผานกกก ส่ วนใหญ่ มีอาชี พ ทาไร่ ทาสวน และค้าขาย เห็ นค่าของเงิ นมากกว่า
การเห็นค่าของวัฒนธรรมแบบเก่าดั้งเดิม ไม่ค่อยมีเวลาว่างมานัง่ ปั กผ้าเหมือนแต่ก่อน จึงต้องซื้ อผ้าปั ก
ด้วยจักรอุตสาหกรรมซึ่ งซื้ อหาง่ายและมีสีสันสวยงามมาใช้แทนผ้าปั กมือ (ดังภาพที่ 4.48)
แม้ว่าปั จจุบนั บ้านผานกกก ยังมีการอนุ รักษ์รักษาผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กด้วยมือแบบดั้งเดิ ม
ซึ่ งคงหลงเหลือเพียงผูส้ ู งอายุในวัย 60 ปี ขึ้นไป ที่ไม่ได้ไปทาไร่ ทาสวนและค้าขาย ยังคงใช้เวลาว่าง
นัง่ ปั กผ้าและลวดลายดั้งเดิมให้เห็นอยู่ แต่เริ่ มลดน้อยลงไปมากแล้ว (ดังภาพที่ 4.46 และภาพที่ 4.47)

ภาพที่ 4.46 ผูส้ ู งอายุในวัย 60 ปี ขึ้นไป ยังคงใช้เวลาว่างนัง่ ปั กผ้าให้เห็นอยู่ (ที่มา : ผูศ้ ึกษา)
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ภาพที่ 4.47 สี สันและลวดลายผ้าปักบ้านผานกกก ซึ่งเปลี่ยนไปตามยุคสมัย (ที่มา : ผูศ้ ึกษา)

ภาพที่ 4.48 สี สันและลวดลายผ้าที่ปักด้วยเครื่ องปักจักรอุตสาหกรรมลวดลายดั้งเดิม
และลวดลายที่ประยุกต์ตามใจผูบ้ ริ โภครู ปแบบต่างๆ (ที่มา : ผูศ้ ึกษา)
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4.2.4 วิเคราะห์ คุณค่ าความสาคัญ สภาพปั ญหาของการปั กผ้ าและลวดลายผ้ าปั กกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง
บ้ านผานกกก
(1) วิเคราะห์ คุณค่ าความสาคัญของผ้ าปั กและลวดลายผ้ าปักกลุ่มชาติพันธุ์ม้งบ้ านผานกกก
ผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เป็ นงานศิลปวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเป็ นชาติพนั ธุ์มง้
ผ้าปั กแสดงถึ งความรักที่ กลุ่ มชาติ พนั ธุ์ มง้ มอบให้แก่ กนั โดยเฉพาะแม่สู่ลูก กล่ าวคือผ้าปั กม้งหรื อ
ชุ ดม้ง จะอยู่กบั กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ตั้งแต่เกิ ดจนตาย เริ่ มตั้งแต่เกิ ดมาแม่จะปั กชุ ดม้งให้ปีละหนึ่ งชุ ดจน
แต่งงาน หลังจากนั้นจะเป็ นหน้าที่ของภรรยาเมื่อมีลูกก็จะทาเช่นเดียวกับที่แม่ทาให้กบั ตนเอง
การปั กผ้า และการปั กลวดลาย แม่จะสอนลูกสาวปั กตั้งแต่อายุ 7 ปี เริ่ มจากลวดลายง่ายๆ
ก่อนจนสามารถปั กได้ท้ งั ชุ ด สาหรับผูเ้ ป็ นแม่จะเตรี ยมชุ ดม้งไว้ให้ลูกสาวและลูกชายใส่ ในวันพิเศษ
คือ วันแต่งงาน ในขณะเดียวกันเมื่อแม่แก่ลง ลูกสาวก็จะต้องปั กผ้าเตรี ยมชุดม้งให้แม่ตอนเสี ยชีวติ ด้วย
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าสาหรับกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ แล้วนั้น ผ้าปั ก ลวดลายผ้าปั กหรื อชุดม้ง
สามารถสื่ อถึง เรื่ องราวมากมาย ตั้งแต่เกิ ดจนตาย เป็ นทั้งเครื่ องแสดงฐานะ ความมัง่ คัง่ คุ ณภาพชี วิต
โดยเฉพาะความรักที่หยิบยืน่ ให้กนั ในครอบครัว
ดังนั้นคุ ณค่าของผ้าปั กกลุ่ มชาติพนั ธุ์มง้ อยู่ที่การถ่ายทอดเรื่ องราวความรัก คุ ณค่าของ
ชี วิตแบบวิถี ช นเผ่า จากแม่ สู่ ลู ก กับ การถัก ทอจนเป็ นผืนผ้าประหนึ่ งเป็ นสายใยแห่ งรั ก ที่ ฝั งลึ ก ใน
สายเลือดของผูห้ ญิงม้งทุกคน
สี สันและลวดลายผ้าปั กที่กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ นามาใช้ปักผ้านั้น แต่เดิมนาต้นแบบมาจาก
ตัวหนังสื อม้ง เป็ นลวดลายเลียนแบบธรรมชาติแวดล้อมในชีวติ ประจาวันที่พบเห็นอยูท่ วั่ ไป ผูห้ ญิงม้ง
แต่ละคนจะคิดลวดลายขึ้นเองตามความคิดสร้ างสรรค์ของตน ไม่มีการซ้ ากันเลยอาจมีคล้ายคลึ งกัน
บ้างเพราะพื้นฐานการปั กคือ การปั กไขว้เหมือนกัน ศิลปะการปั กผ้าและแบบลวดลายนับเป็ นมรดกตก
ทอดกันมาแต่โบราณอย่างต่อเนื่ อง โดยการนาลักษณะ รู ปร่ าง และรู ปทรงสี สันตามธรรมชาติรอบตัว
มาใช้ ไม่ว่าจะเป็ นดอกไม้ ใบไม้ สั ตว์ต่างๆ ตลอดจนดวงดาวบนท้องฟ้ า วัส ดุ อุปกรณ์ ต่างๆ นามา
ประกอบเป็ นลวดลายผูห้ ญิงม้งจะคิดออกแบบลวดลายอย่างประณี ต มีสีสันสวยงาม แสดงเอกลักษณ์
ของชนเผ่า การปักผ้าของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ นี้จะมีการสื บทอดกันต่อๆไปชัว่ ลูกชัว่ หลาน
ในการปั กผ้าแต่ก่อนกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก ใช้ผา้ ฝ้ ายทอมือหรื อผ้าใยกัญชง
ที่ทอด้วยกี่ เอวโดยมีเส้นยืนซึ่ งผูกไว้กบั เสาและมีเส้นพุ่งผูกไว้กบั เอว การทอผ้าจะใช้การทอสลับกัน
ขัด กัน จึ ง เกิ ด เป็ นเส้ น ตารางไปตลอดผืน เมื่ อน าผ้า มาปั ก จึ ง ต้อ งใช้ก ารสอดเข็ ม เข้าไปตามตาราง
เหล่านั้นก่อให้เกิดลวดลายตามต้องการปัจจุบนั ใช้เป็ นผ้าฝ้ ายสาเร็ จ ซื้ อมาจากตลาดขายผ้าชาวเขา
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แต่เดิมงานปั กผ้าของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกกนั้น แม่จะเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้ลูกไม่ลืม
ของเก่าของเดิ ม ไม่ลืมความดี ของบรรพบุ รุษ ด้วยสี สันและลวดลายผ้าบ่งบอกศักดิ์ ศรี ของกลุ่มชาติ
พันธุ์เด็กสาวรุ่ นถัดมาควรอธิ บายวิธีการปั่ นฝ้ าย วิธีการปั กผ้า วิธีการเขียนสี ข้ ีผ้ งึ ลงบนผ้าเป็ นลวดลาย
ให้แก่ลูกๆของตนเมื่ อตนเองมี ครอบครัวว่า สี สันและลวดลายผ้าแต่ละลวดลายที่ เกิ ดขึ้นจากนิ้ วมื อ
สัมผัสเข็มและเส้ นด้ายนั้น มิใช่ เป็ นเพียงแค่ลวดลายที่มีชื่อเรี ยกต่างๆ เท่านั้น หากแต่รวบรวมไว้ซ่ ึ ง
คุ ณค่าทางจิตใจ และศักดิ์ ศรี ของความเป็ นชนเผ่าแต่ละกลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ ที่ แสดงความหมายของสิ่ งที่
บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดออกมาผ่านงานฝี มือไว้ให้ (ดังภาพที่ 4.49)

ภาพที่ 4.49 ภาพแม่ชาวม้งกาลังสอนลูกสาวปั กผ้าม้ง (ที่มา : ผูศ้ ึกษา)
สรุ ปคุณค่ าของผ้าปักและลวดลายผ้าปักของกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้งบ้ านผานกกก
(1.1) ผ้าปั ก สี สันและลวดลายผ้าปั กเป็ นเอกลักษณ์ ของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ มง้ ที่ บ่งบอกให้
เห็นถึงความเป็ นชาติพนั ธุ์มง้ อย่างชัดเจน และยังเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดารงวิถีชีวติ ประจาวันของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์มง้
(1.2) ศิลปะการปั กผ้าและแบบลวดลาย เป็ นมรดกตกทอดกันมาแต่โบราณอย่างต่อเนื่อง
โดยการนาลักษณะ รู ปร่ าง และรู ปทรงสี สันตามธรรมชาติรอบตัวมาใช้ ปักผ้าอย่างประณี ต สวยงาม
แสดงเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ เป็ นการปั กผ้าของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ที่มีการสื บทอดกันต่อกันไปชัว่ ลูก
ชัว่ หลาน
(1.3) ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กยังเป็ นหลักฐานสาคัญที่สะท้อนให้เห็นความเป็ นมาของ
ผ้าปักและลวดลายผ้าปัก ในอดีต
(1.4) ผ้าปั ก และลวดลายผ้าปั กหรื อชุ ดม้ง ยังสื่ อถึ งเรื่ องราวมากมาย ตั้งแต่เกิ ดจนตาย
เป็ นทั้งเครื่ องแสดงฐานะ ความมัง่ คัง่ คุณภาพชีวติ โดยเฉพาะความรักที่หยิบยืน่ ให้กนั ในครอบครัว
(1.5) ผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เป็ นงานศิลปวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเป็ นชาติพนั ธุ์มง้
ผ้าปักแสดงถึงความรักที่กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มอบให้แก่กนั โดยเฉพาะแม่สู่ลูก
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(2) วิเคราะห์ ปัญหาของผ้ าปักและลวดลายผ้ าปักกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้งบ้ านผานกกก
(2.1) ปั ญหาของการอนุรักษ์ผา้ ปักและลวดลายผ้าปักกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
(2.1.1) การอนุ รักษ์คุณค่าของผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้าน
ผานกกก เพราะในอดีตผ้าปักและลวดลายผ้าปักมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสีสันและลวดลายที่โดดเด่นไม่
เหมือนกลุ่มชาติพนั ธุ์ใด ในปัจจุบนั ผูป้ ั กในผ้าบ้าน ผานกกก ใช้เวลาในการทาเกษตรกรรม และค้าขาย
ทาให้มี เวลาปั กผ้าน้อยลง ส่ งผลให้ผ า้ ปั ก และลวดลายผ้าปั ก ถู กลดคุ ณ ค่ าของลวดลายลง เหลื อแต่
ลวดลายที่ง่ายๆ ทาให้รูปแบบผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กเปลี่ยนไปจากเดิม มีการใช้ผา้ ปั กด้วยมือน้อยลง
และหันไปใช้ผา้ ที่ปักด้วยจักรอุตสาหกรรมแทน ซึ่ งสะดวกและรวดเร็ วกว่า ทาให้เกิ ดผ้าปั กที่ประยุกต์
ลวดลายขึ้นมาอย่างหลากหลาย ทาให้เอกลักษณ์และคุณค่าของผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กถูกลดคุณค่าลง
(2.1.2) การที่ จะอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ ม ้ง
บ้านผานกกก ให้เกิ ดความยัง่ ยืน ต้องทาให้ประชาชนในหมู่บา้ นมีความรู ้ความเข้าใจและตระหนักในคุ ณค่า
ของผ้าปักและลวดลายผ้าปัก แต่ในปั จจุบนั กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ไม่ค่อยทราบถึงประวัติ ความเป็ นมา
และความสาคัญของผ้าปักและลวดลายผ้าปักจึงทาให้ขาดจิตสานึกในการร่ วมอนุรักษ์ผา้ ปักและลวดลายผ้าปัก
(2.1.3) ผูท้ ี่ปักผ้าในบ้านผานกกก ปั จจุบนั มีจานวนลดน้อยลงทุกปี เพราะผู้
ที่ปักผ้าส่ วนใหญ่อยูใ่ นวัยกลางคนถึงสู งอายุ เนื่ องจากปั จจุบนั คนรุ่ นใหม่หรื อลูกหลานของผูท้ ี่ปักผ้า
ได้ไปประกอบอาชีพอื่น และเด็กรุ่ นใหม่เข้าไปเรี ยนหนังสื อในเมือง จึงไม่ค่อยให้ความสาคัญในการ
อนุ รักษ์และสื บทอดการปั กผ้าและลวดลายผ้าปั ก จากแม่สู่ลูกเหมือนในอดีต จึงทาให้มีผสู้ ื บทอดการ
ปั กผ้าด้วยมือเริ่ มลดน้อยลง และในปั จจุบนั ก็มีการปั กผ้าและลวดลายผ้าปั ก โดยใช้จกั รอุตสาหกรรม
เข้ามาแทนที่ ทาให้มีความสะดวกและรวดเร็ วมากขึ้น ซึ่ งคาดว่าจะหลงเหลือผูท้ ี่ปักผ้าด้วยมือในบ้าน
ผานกกก ลดน้อ ยลงเรื่ อ ยๆ เพราะขาดผูส้ ื บ ทอด ฉะนั้น จึ ง ควรอนุ รั ก ษ์ ผ า้ ปั ก และลวดลายผ้าปั ก
ลวดลายดั้งเดิมให้คงอยูส่ ื บไป
(2.1.4) ชุ มชน และหน่ วยงานต่างๆ ในท้องถิ่ น เช่ น องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลโป่ งแยง พัฒ นาชุ ม ชนอาเภอแม่ ริม และสภาวัฒ นธรรมอาเภอแม่ ริม ต้องมี ส่ วนร่ วมในการ
อนุ รักษ์ผา้ ปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ทั้งในเรื่ องของการสนับสนุ นและหา
วิธีการช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อทาให้ผา้ ปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก ไม่
สู ญหายไป และส่ งเสริ มให้เกิดการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของ
บ้านผานกกก ให้เกิดความยัง่ ยืน
(2.1.5) ปั ญหาด้านภาวะเศรษฐกิ จและการเมืองในปั จจุบนั ค่าครองชี พใน
การดารงชีวิตของผูค้ นในชุ มชนบ้านผานกกกเพิ่มสู งขึ้น ทาให้ในปั จจุบนั ผูท้ ี่ปักผ้าในบ้านผานกกก มี
เวลาที่จะการปั กผ้าน้อยลง เพราะต้องไปทาอาชี พอื่น เช่ น การทาเกษตรกรรม ปลูกพืชผักต่างๆและ
ค้าขาย จึงทาให้เวลาว่างที่ตอ้ งมานัง่ ปั กผ้าแทบจะไม่มีเวลาเลย ทาให้ตอ้ งไปซื้ อหาลวดลายผ้าที่ปักด้วย
เครื่ องปักจักรอุตสาหกรรมมาใช้แทนลวดลายผ้าปักด้วยมือที่ตอ้ งใช้เวลานานในการปั กผ้ามากกว่า
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(2.2) ปัญหาของการสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
ปั จจุบนั หมู่บา้ นผานกกก มีความเจริ ญด้านสาธารณู ปโภคในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นไฟฟ้ า น้ าประปา โทรศัพท์ ถนน การคมนาคมต่างๆ โดยเฉพาะถนนที่ถูกปรับปรุ งให้มีสภาพที่ดี
ดังนั้นประชาชนจึงหันไปทาอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชผักต่างๆและค้าขาย ซึ่ งมีรายได้มากกว่า จึงเป็ น
สาเหตุ หนึ่ งที่ ท าให้ไม่ มี เวลาว่างมานั่งปั กผ้าเหมื อนในอดี ต จึงท าให้บทบาทของผูห้ ญิ งต้องมาช่ วย
ครอบครั วมากขึ้ น ส่ งผลทาให้ไม่มีเวลาว่างนั่งปั กผ้าเหมือนเดิ ม เด็กๆต้องเข้าไปเรี ยนหนังสื อ นอก
หมู่บา้ น ทาให้ไม่มีเวลาและมีทศั นคติเรื่ องการปักผ้าเปลี่ยนไปและไม่ได้รับการปลูกฝังมากเท่ารุ่ นยาย
รุ่ นแม่ ทาให้ลูกหลานของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก เปลี่ยนไปประกอบอาชี พอื่นไม่ได้สืบทอด
การปักผ้าและลวดลายผ้าปักหรื อถ้ามีก็หลงเหลือน้อยมาก
สรุ ปประเด็นปัญหาของผ้ าปักและลวดลายผ้ าปักกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้งบ้ านผานกกก
1) การลดจานวนของผูส้ ู ง อายุในหมู่ บ ้าน เกิ ดผลกระทบท าให้ ก ารปั ก ผ้าด้วยมื อใน
หมู่บา้ นลดลง
2) ผ้าปักและลวดลายผ้าปั กเป็ นงานฝี มือที่ตอ้ งฝึ กฝนเป็ นเวลานาน มีจินตนาการ มีสีสัน
มีวธิ ี การและขั้นตอนมาก ผูป้ ั กผ้าต้องมีสมาธิ ในการทา ซึ่ งเด็กในปั จจุบนั นี้ ต้องไปโรงเรี ยน มีกิจกรรมมาก
จึงเป็ นสาเหตุทาให้เด็กรุ่ นใหม่ไม่มีความอดทน ไม่มีสมาธิ ไม่ค่อยสนใจในการเรี ยนรู ้ ส่ งผลให้ทาไม่เป็ น
3) ลวดลายผ้าปั กบางลวดลายยากต่อการเรี ยนรู ้ เช่นลายผ้าเขียนเทียน
4) ขาดการถ่ายทอดความรู ้จากแม่สู่ลูก เนื่องจากผูป้ กครองส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้ลูกเรี ยน
หนังสื อ มากกว่าการเรี ยนปั กผ้า
5) ลวดลายผ้าแบบดั้งเดิ มถู กตัดทอนลวดลายลงไป เหลื อแต่ลวดลายง่ายๆ ที่เป็ นลาย
พื้นฐาน และลวดลายถูกเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของตลาด
6) ปั จจุบนั มีลวดลายผ้าที่ปักด้วยเครื่ องปั กจักรอุตสาหกรรมจาหน่าย สะดวกต่อการซื้ อ
หามาใช้แทนผ้าปั กด้วยมือ จึงทาให้ขาดการสื บทอดการปั กผ้าจากแม่สู่ลูก
7) คนหนุ่ มสาวไม่มีเวลามานัง่ ปั กผ้าเหมือนแต่ก่อน ต้องออกมาทางานในเมืองมากขึ้น
ทาให้ขาดผูส้ ื บสานวัฒนธรรมและประเพณี การปั กผ้าแบบดั้งเดิ ม หันมาบริ โภคสิ่ งของเครื่ องใช้ของ
สังคมเมืองมากขึ้น
8) ความต้องการของตลาด เช่ นธุ รกิ จเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายชนเผ่าที่ ถูกเปลี่ ยนแปลงไป
ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ท าให้ เกิ ดอุตสาหกรรมการปั กผ้าด้วยเครื่ องปั ก จัก รอุ ตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้การปั กผ้าด้วยมือลดน้อยลง
9) ลวดลายผ้าปั กมื อแบบดั้งเดิ ม ถู กลอกเลี ยนแบบให้ง่ายต่อการนามาใช้งานคื อ ได้มี
การทาเป็ นรู ปแบบผ้าพิมพ์ลวดลาย เลียนแบบลวดลายชาวเขาแทนผ้าปักมือ
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(3) วิเคราะห์ ปัจจัยที่ก่อ ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของผ้ าปั กและลวดลายผ้ าปั กกลุ่มชาติ
พันธุ์ม้งบ้ านผานกกก
(3.1) ปัจจัยด้านบุคคล
(3.1.1) จากการลดจานวนของผูส้ ู งอายุในหมู่บา้ น เกิดผลกระทบทาให้การ
ปั กผ้าด้วยมือในหมู่บา้ นลดลง
(3.1.2) เยาวชนคนหนุ่มสาวในวัยทางานหรื อลูกหลานของผูท้ ี่ปักผ้าได้ไป
ประกอบอาชีพอื่น และออกมาทางานในเมืองมากขึ้นทาให้ขาดผูส้ ื บสานวัฒนธรรมและประเพณี การ
ปั กผ้าแบบดั้งเดิม และหันมาบริ โภคสิ่ งของเครื่ องใช้ของสังคมเมืองมากขึ้น
(3.1.3) เด็กรุ่ นใหม่ตอ้ งไปเรี ยนหนังสื อนอกหมู่บา้ น ทาให้ไม่มีเวลาจึงไม่
ค่อยให้ความสาคัญในการอนุ รักษ์และสื บทอดการปั กผ้าและลวดลายผ้าปั กจากแม่สู่ลูกเหมือนในอดี ต
ไม่มีเวลามานัง่ ปั กผ้าเหมือนแต่ก่อนและมีทศั นคติเรื่ องการปั กผ้าเปลี่ยนไป ไม่ได้สืบทอดการปั กผ้า
และลวดลายผ้าปักเหมือนในอดีต
(3.1.4) ภาวะเศรษฐกิ จและการเมื องในปั จจุ บนั ค่าครองชี พในการดารงชี วิต
ของผูค้ นในชุ มชนบ้านผานกกกเพิ่มสู งขึ้น จึงทาให้บทบาทของผูห้ ญิ งต้องมาช่ วยครอบครัวมากขึ้ น
ส่ งผลทาให้ไม่มีเวลาว่างนัง่ ปั กผ้าเหมือนเดิม
(3.2) ด้านค่านิยมและการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย
(3.2.1) ปั จจุบนั หมู่บา้ นผานกกก มีความเจริ ญด้านสาธารณู ปโภคในด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านไฟฟ้ า น้ าประปา โทรศัพท์ ถนน การคมนาคมต่างๆ โดยเฉพาะถนนที่ถูกปรับปรุ งให้มี
สภาพที่ดี ดังนั้นประชาชนจึงหันไปทาอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชผักและค้าขาย ซึ่งมีรายได้มากกว่า
(3.2.2) รู ปแบบผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กเปลี่ยนไปจากเดิม มีการใช้ผา้ ปั ก
ด้วยมือน้อยลง และหันไปใช้ผ า้ ที่ปักด้วยเครื่ องปั กจักรอุตสาหกรรมแทน ซึ่ งสะดวกและรวดเร็ วกว่า
ทาให้เกิ ดผ้าปั กที่ประยุกต์ลวดลายขึ้นมาอย่างหลากหลาย ทาให้เอกลักษณ์ และคุ ณค่าของผ้าปั กและ
ลวดลายผ้าปั กถูกลดคุณค่าลง
(3.2.3) ในกระแสสังคมโลกาภิวตั น์ และระบบอุตสาหกรรมได้เข้ามาแทนที่
ระบบการถ่ ายทอดแบบดั้ง เดิ ม ส่ ง ผลให้ ค วามคิ ดของคนรุ่ น ใหม่ ถู ก เปลี่ ย นไปด้วยระบบทุ น และ
อุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงลวดลายผ้าปั กจากสิ่ งที่มีคุณค่ามาก กลายมาเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าลดน้อยลง
พื้นที่ของวัฒนธรรมถูกละเลย ผูห้ ญิงไม่ค่อยมี เวลาว่างมานัง่ ปั กผ้า และซื้ อลวดลายผ้าที่ปักด้วยจักร
อุตสาหกรรมมาใช้แทนผ้าปักมือ
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(3.2.4) การเปลี่ ย นแปลงทางด้านเทคนิ ค วิธี ก ารและขั้น ตอนการปั ก ผ้า
ตลอดจนสี สัน ลวดลายที่ ใช้ปักเปลี่ยนแปลงไป การนาผ้าปั กไปใช้สอย จากเดิมผ้าปั กใช้ตกแต่งบน
เครื่ องแต่ ง กายกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม ้งเท่ านั้น ปั จจุ บ ันผ้าปั ก ได้รับความนิ ยมมากจากผูใ้ ช้ผูบ้ ริ โภคผ้าปั ก
ชาวเขา บทบาทของผ้าปั กถูกเปลี่ยนมาเป็ นของตกแต่งบ้านและประโยชน์ใช้สอยอื่นๆมากมาย เมื่อมี
การเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ ว กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ วัยหนุ่ มสาวก็รับเอาวัฒนธรรมคนในเมืองมา
เป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิต และยังมีสื่อเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการสวมใส่ ชุดม้ง ที่มีการลอก
แบบจากสื่ อของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เอง เช่น เลียนแบบการแต่งกายจากม้งอเมริ กา ม้งจีน ม้งเวียดนาม ม้งลาว
ท าให้หันไปนิ ยมใช้ผ า้ ปั กที่ ปั กด้วยเครื่ องปั ก จัก รอุ ตสาหกรรมมากกว่า และวัฒ นธรรมการปั ก ผ้า
อาจจะหายไปจากกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ทีละน้อยและถูกกลืนไปในที่สุด
(3.3) ด้านระบบอุตสาหกรรม
(3.3.1) ปั จจุ บ ั น มี ก ารปั กผ้าและลวดลายผ้าปั กโดยใช้ เครื่ องปั กจัก ร
อุตสาหกรรมทาให้มีความสะดวกและรวดเร็ วมากขึ้น ลักษณะการถ่ายทอดผ้าปั กและลวดลายผ้าปั ก
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก มีการเปลี่ยนแปลงคือลวดลายผ้าปั กถูกลดคุณค่าของลวดลาย
ลงเหลือแต่ผา้ ปั กที่มีลวดลายปั กง่ายๆ ความซับซ้อนของลวดลายลดลง ตามกระแสกสังคมโลกาภิวตั น์
และมีระบบอุตสาหกรรมเข้ามาแทนที่ระบบการถ่ายทอดแบบดั้งเดิม ที่ผา้ ปั กมือมีการสื บทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น
ความคิดของคนถูกเปลี่ยนไปด้วยระบบทุนและอุตสาหกรรม สี สันและลวดลายผ้าปั กของบ้านผานกกก
มีการปรับ เปลี่ ยนไปตามยุค สมัย จากสิ่ งที่ เคยมี คุณ ค่ามาก กลับ เป็ นสิ่ งที่ ถูก ลดคุ ณค่ าลง พื้ นที่ ของ
วัฒนธรรมถูกละเลย คนรุ่ นใหม่ในบ้านผานกกก เห็ นค่าของเงิ นมากกว่าการเห็ นค่าของวัฒนธรรม
แบบเก่าดั้งเดิม จึงซื้ อผ้าปั กด้วยเครื่ องปั กจักรอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถซื้ อหาง่ายและมีสีสันสวยงามมา
ใช้แทนผ้าปักมือ
(3.3.2) เครื่ องแต่ งกายกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ม ้งวัยหนุ่ ม สาว การแต่ ง กายมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ตามกระแสสังคมโลกาภิวตั น์และระบบอุตสาหกรรม กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
วัยหนุ่มสาว ได้รับเอาวัฒนธรรมคนในเมืองเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วติ ประกอบกับมีสื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ามามี บทบาทในการสวมใส่ ชุดม้ง ทาให้รูปแบบของเครื่ องแต่งกาย ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั ก
ได้เปลี่ยนแปลงไป มีการผสมผสานรู ปแบบทั้งแบบเดิ มและแบบใหม่ ตามยุคสมัยนิ ยม มีการเลียนแบบ
การแต่งกายจากสื่ อเว็บไซต์ต่างๆ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เช่ น การแต่งกายเลียนแบบ จากม้งอเมริ กา ม้งจีน
ม้งเวียดนาม ม้งลาว ทาให้มีแฟชัน่ ชุ ดม้งรู ปแบบต่างๆ ประยุกต์ข้ ึ นมากมาย ตามความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคมากขึ้น (ดังภาพที่ 4.50 และภาพที่ 4.51)
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ภาพที่ 4.50 ชุดม้งผูห้ ญิงประยุกต์รูปแบบต่างๆ ปั กด้วยเครื่ องปั กจักรอุตสาหกรรม (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)

ภาพที่ 4.51 ชุดม้งผูช้ ายประยุกต์รูปแบบต่างๆ ปั กด้วยเครื่ องปั กจักรอุตสาหกรรม (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
(3.3.3) ความต้องการของตลาด เช่นธุ รกิจเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายชนเผ่าที่ถูก
เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ทาให้เกิ ดอุตสาหกรรมการปั กผ้าด้วยเครื่ องปั กจักร
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้การปั กผ้าด้วยมือลดน้อยลง มีแหล่งผลิต /แหล่งจาหน่ายผ้า
ปั กและลวดลายผ้าปั กด้วยเครื่ องปั กจักรอุ ตสาหกรรมเพิ่มขึ้น จะเป็ นแหล่งผลิ ต ร้านขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก ที่นบั จากจานวนหัวเข็มปักและจานวนตัวเครื่ องปักจักรอุตสาหกรรม (ดังภาพที่ 4.53)
ร้านที่เป็ นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ในจังหวัดเชี ยงใหม่และเป็ นที่รู้จกั มากคือ
ร้านเนี่ ยมจื่อ ร้านปั้ นดาว ร้านที เอ็กซ์การปั ก ร้ านสุ ทธิ พรการปั ก ร้านเชี ยงใหม่การปั ก ร้านกิ ติวรชัย
การปัก ร้านเวริ ดส์ ปอรต์ ร้านที่เอ็มซี การปัก ซึ่ งอยูใ่ นตัวอาเภอเมืองเชียงใหม่ท้ งั หมด และร้านที่กล่าว
มานั้นเป็ นแหล่งผลิ ตผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เครื่ องจักรขนาดใหญ่ท้ งั สิ้ น ส่ วนใหญ่เจ้าของจะเป็ นคน
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พื้นเมือง ความเป็ นมาของลวดลายปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ที่ใช้เครื่ องปักนั้น จากการสัมภาษณ์ นายอดิ
สรณ์ สุ ขสกุลปั ญญา เจ้าของร้านเหมาฝั้ วแฟชัน่ เทค ผูผ้ ลิ ตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ผา้ ปั กม้ง ในอาเภอ
แม่ริม ได้กล่าวว่า ประมาณปี 2538 กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ที่มีการศึกษาได้ไปทางานที่เกี่ยวข้องกับการปั กผ้า
ด้วยเครื่ องปั กจักรอุตสาหกรรมและเรี ยนรู้วธิ ี การปักผ้าด้วยเครื่ องปักจักรอุตสาหกรรมจากคนพื้นเมือง
จึงมีความคิดว่าลวดลายผ้าปั กม้ง น่ าจะนามาปั กด้วยเครื่ องปั กจักรอุ ตสาหกรรมได้ และได้ทดลอง
น าเอาลวดลายผ้าปั ก ของกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม้งมาให้ ค นพื้ น เมื อ งน าไปประยุกต์ใส่ ในระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีที่มีการผสมผสานรุ่ นใหม่ โดยมีการประยุกต์โปรแกรมที่ใช้ในการปั ก
ลวดลายโดยเฉพาะ และมีวิวฒั นาการเปลี่ยนแปลงไปเรื่ อ ยๆ จนได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลายใน
กลุ่มชาติพนั ธ์มง้ มาตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบนั (ดังภาพที่ 4.52)

ภาพที่ 4.52 เครื่ องปั กลวดลายผ้าม้งของร้านเหมาฝั้วแฟชัน่ เทค ตาบลริ มใต้ อาเภอแม่ริม
ดังนั้นกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ที่มีฐานะดี มีการศึกษาสู งขึ้น มีความรู ้ความสามารถ
ในด้านการปักผ้าด้วยเครื่ องปั กจักรอุตสาหกรรม จึงลงทุนเปิ ดร้านผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดลาย
ผ้าปั กม้งของตนเอง นามาทาเองโดยการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเครื่ องปักจักรอุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรม
การทาบล็อคลวดลายต่างๆ และเป็ นเจ้าของกิจการของตนเอง ที่เป็ นกิ จการเล็กๆ มีเครื่ องปั กร้านละ 1
เครื่ องก็สามารถทาการผลิ ตและจาหน่ าย สามารถเลี้ ยงตัวเองและครอบครัวได้ โดยไม่ตอ้ งอาศัยคน
พื้นเมื องอี กต่ อไป อัตราการผลิ ตก็เป็ นไปตามกาลังของเครื่ อง ในเรื่ องของฝี เข็มและความเร็ วของ
เครื่ องในการปั กลวดลายแต่ละครั้ง
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ภาพที่ 4.53 ลวดลายผ้าม้งรู ปแบบต่างๆ ปั กด้วยเครื่ องปั กจักรอุตสาหกรรม (ที่มา: ผูศ้ ึกษา)
แหล่ งผลิ ตหลักของจังหวัดเชี ยงใหม่ จะอยู่ในเขตอาเภอเมื องย่านตรอก
เหล่าโจ๊ว ตลาดวโรรส(กาดหลวง) มีจานวนร้ านทั้งผลิ ตและจาหน่ ายมากที่สุด อาเภอแม่ริมมี 1 แห่ ง
และในอาเภออื่นๆ ที่ ไม่ได้กล่ าวถึ งก็มีแต่ไม่ส ามารถระบุ จานวนแหล่ งผลิ ตที่ แน่ นอนได้ เนื่ องจาก
ปั จจุบนั มีร้านเล็กๆที่มีเครื่ องปั กเครื่ องเดี ยวก็สามารถผลิ ตและจาหน่ ายได้เพิ่มจานวนขึ้น ส่ วนใหญ่
เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เป็ นเจ้าของร้านเองทั้งสิ้ น(ดังภาพที่ 4.54 และภาพที่ 4.55)
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ภาพที่ 4.54 แหล่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผา้ ปั กชาวเขาของร้านเหมาฝั้วแฟชัน่ เทค อาเภอแม่ริม

ภาพที่ 4.55 แหล่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผา้ ปั กชาวเขาแหล่งใหญ่
ในตรอกเหล่าโจ๊ว ตลาดวโรรส(กาดหลวง) อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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บทที่ 5
แนวทางการจัดการอนุรักษ์ และสืบสานผ้ าปักและลวดลายผ้ าปักกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้ง
บ้ านผานกกก อย่ างมีส่วนร่ วมของชุมชน
บทนี้ เป็ นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั ก
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่อย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน
ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
5.1 การศึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั ก
และลวดลายผ้าปักของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกกตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
5.1.1 การศึกษาและเก็บข้อมูลการแสดงความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการ
จัดการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
5.1.2 แนวคิ ด และทฤษฏี ที่ เหมาะสมกับ การจัด การอนุ รั ก ษ์แ ละสื บ สานผ้าปั ก และ
ลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
5.1.3 การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการจัดการอนุ รักษ์และสื บสาน
ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
5.2 การเสนอแนวทางการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
ของบ้านผานกกก อย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน
5.2.1 การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ เกี่ ยวกับงานศิลปะผ้าปั กและวัฒนธรรมชนเผ่าของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก เพื่อใช้จดั แสดงนิ ทรรศการภายในศูนย์การเรี ยนรู ้ของหมู่บา้ น อย่างมี
ส่ วนร่ วมของภาคประชาชนและสังคม
5.2.2 การเผยแพร่ และรักษาคุณค่าของผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชน
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5.1 การศึ กษาเพื่อหาแนวทางการจัด การที่เหมาะสมในการจัด การอนุ รัก ษ์ และสื บ สานผ้ าปั กและ
ลวดลายผ้ าปักของกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้งบ้ านผานกกกตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ ริม จังหวัดเชียงใหม่
จากหัว ข้อ ดัง กล่ า วเป็ นขั้น ตอนของการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ เพื่ อ หาแนวทางการจัด การที่
เหมาะสมเพื่อให้ได้คาตอบที่ช่วยสนับสนุนการจัดการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปักของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก โดยการนาข้อมูลที่ศึกษาจากส่ วนต่างๆ มาประมวลและวิเคราะห์ คือ
5.1.1 การศึกษาและเก็บข้อมูลการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อแนวทางการจัดการ
อนุรักษ์และสื บสานผ้าปักและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
เป็ นการศึกษาและเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชาชนและผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องในชุ มชนม้งบ้านผานกกก
ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนว
ทางการจัดการอนุรักษ์และสื บสานงานศิลปะผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus
group discussion) เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากการสนทนาของผู้ใ ห้ ข ้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัวอย่ า ง
(Sample) จานวน 30 คน ที่ คดั เลื อกจากการสุ่ ม แบบจงใจ (Purposive Sampling) จากผูน้ าชุ ม ชนหรื อ
ผูใ้ หญ่บา้ นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรื อผูท้ ี่ปักผ้าในหมู่บา้ นที่เหลืออยู่ รวมทั้งผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ผา้ ปั กของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์มง้ ในประเด็นการสนทนา เพื่อหาแนวทางการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั ก
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก อย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน ผลการสนทนากลุ่มครั้งนี้ สรุ ปได้วา่
1) การจัดการอนุ รักษ์และสื บสานงานศิลปะผ้าปั กของกลุ่ มชาติ พนั ธุ์มง้ บ้านผานกกกนั้น
ประชาชนในชุ มชนควรมี ส่วนร่ วมอย่างสาคัญ เพราะว่า ประชาชนในชุ มชนม้งบ้านผานกกก เป็ น
เจ้าของผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ และเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับกิจกรรมที่ดาเนิ นการ
อยูใ่ นเขตชุ มชน ดังนั้นการที่จะดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับผ้าปักและลวดลายผ้าปั ก ประชาชนในชุมชน
ควรมี ส่วนร่ วม ทั้งด้านการแสดงความคิดเห็ นและด้านการดาเนิ นกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
รักษาและสื บสานงานศิลปะผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
2) รู ปแบบและวิธีการจัดการอนุรักษ์และสื บสานงานศิลปะผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
(1) การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ เกี่ยวกับศิลปะผ้าปั กและวัฒนธรรมชนเผ่าของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก เพื่อใช้จดั แสดงภายในศูนย์การเรี ยนรู ้ของหมู่บา้ นอย่างมีส่วนร่ วมของ
ภาคประชาชนและสังคม จากการใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและการสารวจพื้นที่ในชุมชน
พบว่าสามารถพัฒนาชุมชนให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เกี่ยวกับงานศิลปะผ้าปั กและวัฒนธรรมชนเผ่าที่ยงั่ ยืนได้
ผลจากการสนทนากลุ่มจากประชาชนร่ วมกับผูศ้ ึกษา ได้เสนอแนะให้มีการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้
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เกี่ ยวกับงานศิลปะผ้าปั ก และวัฒนธรรมชนเผ่าของกลุ่ มชาติ พนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก โดยมี การจัดป้ าย
แสดงนิทรรศการภายในศูนย์การเรี ยนรู ้ของหมู่บา้ นที่แสดงให้เห็นหรื อสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็ นมา
ของกลุ่มชาติพนั ธุ ์มง้ ขึ้ น เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ให้แก่คนทั้งภายในและภายนอกชุ มชนโดยมีสถานที่
ที่สามารถใช้เป็ นพื้นที่จดั แสดงข้อมูลองค์ความรู ้ได้ มี 2 แห่ ง คือ 1) บ้านพิพิธภัณฑ์ (ดังภาพที่ 5.1) ที่
รวบรวมเรื่ องราวเกี่ยวกับผ้า การทอผ้าใยกันชง ผ้าเขียนลายเทียน และผ้าปั กลวดลายดั้งเดิ ม ของนางเล้ยชา
แก้วจริ ยากุล บ้านเลขที่ 6 หมู่ 9 ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยใหม่ ที่จดั แสดงไว้ให้ลูกหลาน
ได้เรี ยนรู้ในรู ปแบบของบ้านพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในบ้านของตนเอง 2) ศูนย์การเรี ยนรู้ของชุมชนม้งบ้าน
ผานกกก ดังภาพที่ 5.2 ที่มีอยูแ่ ล้วในชุ มชนแต่ยงั ไม่ได้ปรับปรุ งพัฒนาข้อมูลภายในให้น่าสนใจ และ
การดาเนินการจัดนิ ทรรศการและบริ หารจัดการศูนย์การเรี ยนรู้ควรขอสนับสนุนงบประมาณจากทาง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลโป่ งแยง โดยผูน้ าชุ มชนหรื อผูใ้ หญ่บา้ นและคณะทางานจัดทาแผนชุ มชน
บ้านผานกกก เสนอโครงการด้านการศึกษาวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมศูนย์การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับศิลปะ
ผ้าปั กและวัฒนธรรมชนเผ่าของชุมชน และบรรจุไว้ในแผนชุ มชน แผนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดีและ
เสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็ ง ของชุ ม ชน ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม เมื่ อ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 เป็ น
งบประมาณสนับสนุนประจาปี 2559

ภาพที่ 5.1 บ้านพิพิธภัณฑ์วถิ ีชีวติ กลุ่มชาติภณั ฑ์มง้ ของบ้านผานกกก (ที่มา : ผูศ้ ึกษา)
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ภาพที่ 5.2 ศูนย์การเรี ยนรู ้ของหมู่บา้ นผานกกก (ที่มา : ผูศ้ ึกษา)
(2) จัด ท าเอกสารหรื อ หนังสื อ ที่ รวบรวมข้อ มู ล องค์ค วามรู้ เกี่ ย วกับ ขั้น ตอน
วิธีการปั กผ้าและลวดลายผ้าปักของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ที่เป็ นรู ปธรรมเป็ นการจัดทาเอกสาร
หรื อหนังสื อ เพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนวิธีการปั กผ้าและลวดลายผ้าปั ก
ที่พบในชุ มชนม้งบ้านผานกกก ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อชุ มชน แทนการใช้วิธีการถ่ายทอดด้วยการจดจา
ลวดลายจากรุ่ นสู่ รุ่นตามแบบเดิม โดยผลจากการสนทนากลุ่มของประชาชนม้งบ้านผานกกกร่ วมกับ
ผูศ้ ึกษา ได้เสนอแนะให้มีการถอดรู ปแบบลวดลาย สี สัน ขั้นตอนวิธีการปั กผ้าและลวดลายผ้าปั กที่พบ
ในชุมชนม้งบ้านผานกกก ตั้งแต่เริ่ มต้น จนถึงปั กลวดลายสาเร็ จ โดยเริ่ มจากลวดลายง่ายๆที่พบเห็นกันอยู่
ทัว่ ไป จนถึงลวดลายที่ยากขึ้นไปตามลาดับ และควรรวบรวมลวดลาย สี สันของลวดลายผ้าปั กดั้งเดิมที่
เริ่ มจะสู ญหายไปอีกด้วย
ทั้งนี้ผศู ้ ึกษาได้จดั ทาตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กของกลุ่มชาติ
พันธุ์ม้งของบ้านผานกกกขึ้ น และจะได้ม อบไว้ให้ก ับ ศู นย์ก ารเรี ยนรู ้ ข องหมู่ บ ้านผานกกก เพื่ อใช้
ประโยชน์ต่อไป
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ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับผ้าปักและลวดลายผ้าปักของกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้งของบ้ านผานกกก
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5.1.2 แนวคิดและทฤษฏีที่เหมาะสมกับการจัดการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั ก
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
การศึ กษาเพื่อหาแนวคิดและทฤษฎี ที่ เหมาะสมกับการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั ก และ
ลวดลายผ้าปั กกลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ มง้ ของบ้านผานกกกซึ่ งตรงกับ แนวคิ ดและทฤษฎี ต่างๆ ที่ มี นักวิชาการ
หลายท่านได้มีการกล่าวไว้ ดังนี้
(1) แนวคิดการมีส่วนร่ วมของชุ มชนซึ่ งตรงกับที่ กาญจนา แก้วเทพ, 2553, บรรณาธิการ
หนังสื อ การบริ ห ารจัดการวัฒ นธรรมพื้ น บ้านแบบมี ส่ วนร่ วมด้วยนวัตกรรมการวิจยั ได้ก ล่ าวว่า
แนวคิดการมีส่วนร่ วมของชุ มชนคือการบริ หารจัดการวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่ วมแนวคิดการมีส่วน
ร่ วมของชุ มชนมีความเหมาะสมกับการวิจยั ด้านวัฒนธรรมที่ดาเนิ นการร่ วมกับชุมชนเพราะวัฒนธรรม
เป็ นสมบัติหรื อมรดกร่ วมของชุ มชนโดยใช้กระบวนการวิจยั แบบมีส่วนร่ วมเป็ นเครื่ องมือในการให้
ชุมชนเข้ามาบริ หารจัดการวัฒนธรรมของตนเอง หลักการดังกล่าวประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1)
ตัววัฒนธรรมมีความสาคัญต่อชุ มชนอย่างไร 2) การบริ หารจัดการด้วยวิธีการอะไร 3) การมีส่วนร่ วม
ของชุ มชนแบบไหนอย่างไรการศึกษาวิจยั จะต้องร่ วมกันหาคาตอบกับชุ มชนการวิจยั ท้องถิ่นแบบมี
ส่ วนร่ วมจะบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายต้องอาศัยกระบวนการการทางานอย่างมีส่วนร่ วมในทุกๆ
ขั้นตอนของกระบวนการวิจยั ร่ วมเป็ นคณะทางานร่ วมเก็บข้อมูลร่ วมเป็ นกลุ่มตัวอย่างให้ขอ้ มูลเป็ นต้น
การศึกษาวิจยั แบบมีส่วนร่ วมนี้ จะทาให้ชุมชนมีประสบการณ์ ในการทางานเมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาวิจยั
ชุมชนสามารถจัดการบริ หารวัฒนธรรมของตนเองได้
และยัง สอดคล้อ งกับ อิ โคโมสไทย, กฎบัตรอิ โคโมส ส าหรั บการตี ความและน าเสนอ
วัฒนธรรมมรดก เสนอร่ างสุ ดท้ายเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 ได้กล่าวถึ งการมีส่วนร่ วมของชุ มชนใน
การจัดการมรดกวัฒนธรรมไว้ดงั นี้
(1.1) มรดกวัฒนธรรมเป็ นสมบัติร่วมของประชาชนในชาติชุมชนและประชาชน
มีสิทธิ และหน้าที่ในการร่ วมอนุ รักษ์และบริ หารจัดการมรดกวัฒนธรรมการเฝ้ าระวังและตรวจสอบ
ไม่ให้ถูกทาลายหรื อเสื่ อมมูลค่าหรื อทาให้ไม่เกิดประโยชน์
(1.2) หน่ วยงานของรั ฐ มี ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นเข้า มา
กาหนดนโยบายการเฝ้ าระวังการตัดสิ นใจการตรวจสอบการอนุ รักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม
เช่ นการสร้ างความเข้าใจและปลูกฝั งจิตสานึ กรับผิดชอบและขับเคลื่ อนเครื อข่ายการอนุ รักษ์มรดก
วัฒนธรรมในทุกพื้นที่
(1.3) ทุกขั้นตอนของการดาเนิ นงานมาจากทุกภาคส่ วนอย่างแท้จริ งปั จจัยที่สาคัญ
ในการมีส่วนร่ วมคือการจัดการองค์ความรู ้และการสร้างความเข้าใจเพื่อเตรี ยมพร้อมในการมีส่วนร่ วม
โดยเคารพถึงภูมิปัญญาและความหลากหลายในวัฒนธรรมเหล่านั้น
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(2) แนวคิดการอนุ รักษ์มรดกวัฒนธรรม สอดคล้องกับ ดารง ฐานดี , 2551, หน้า 54 ใน
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมต่างชาติ กล่ าวว่า อนุ รักษ์หมายถึ งการใช้ประโยชน์ตามความต้องการที่
พอเหมาะและประหยัดเพื่ออนาคตหรื อการสงวนรักษาหลักการอนุรักษ์วทิ ยา
(2.1) การใช้ อ ย่า งยัง่ ยื น การใช้ อ ย่า งสมเหตุ ส มผลหรื อ ใช้อ ย่า งฉลาดเลื อ กใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดผลเสี ยและมลพิษ
(2.2) การสงวนของหายากทรัพยากรที่กาลังจะสู ญสิ้ น ควรหลีกเลี่ยงการนาไปใช้
ควรทานุบารุ งหรื อทาให้ทรัพยากรนั้นมีเพิ่มขึ้น
(2.3) การท านุ บ ารุ งทรั พ ยากรที่ เ สื่ อมโทรมจากไม่ ส ามารถน าไปใช้ไ ด้จนฟื้ น
สภาพนามาใช้ได้
แนวทางการอนุ รั ก ษ์ ว ัฒ นธรรมไทยที่ ดี งามสั งคมและวัฒ นธรรมไม่ ไ ด้ ห ยุ ดนิ่ ง แต่
เปลี่ ย นแปลงไปตามกาลเวลาและเกี่ ย วพัน กับ ปั จจัย ภายในและภายนอกที่ เข้า มากระทบ ดัง นั้ น
วัฒนธรรมอาจเหมาะสมกับแค่ยุคสมัยหนึ่ ง แต่อาจไม่สอดคล้องกับการดาเนิ นชี วิตของคนในอีกยุค
หนึ่ งก็ได้ แต่ไม่ได้ถึงการละทิ้งวัฒนธรรมเดิมอย่างสิ้ นเชิ งเพราะรากเหง้าของวัฒนธรรมของไทย ได้
สั่ งสมให้ส อดคล้องกับ สั งคมไทยมาช้านาน การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นอาจเป็ นผลมาจากลักษณะ
บางอย่างไม่ตอบสนองความต้องการของสมาชิ กในยุคนั้น จึงได้นาวัฒนธรรมบางอย่างจากต่างชาติมา
ใช้ท ดแทนบ้า ง แต่ เราก็ มี ค วามจาเป็ นที่ จะต้อ งมี ก ารอนุ รัก ษ์วฒั นธรรมไทยเอาไว้ เพราะหากไม่
อนุ รักษ์ไว้แล้ววัฒนธรรมของสังคมอื่นก็จะเข้ามาคลอบงาและจะต้องตกเป็ นเมืองขึ้นทางวัฒนธรรม
ของสังคมอื่นไป
การอนุรักษ์วฒั นธรรม มีดงั นี้
1) ศึ ก ษา ค้น คว้า และวิ จ ัย วัฒ นธรรมไทยและวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น ที่ ไ ด้มี ก าร
รวบรวมไว้แล้วและที่ ย งั ไม่ ได้ศึ กษา แต่ มี กระจัดกระจายอยู่ท ั่วทุ กแห่ ง ผูศ้ ึ กษา ค้น คว้าจะได้ท ราบ
ความหมายและความสาคัญของมรดกวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้ ความรู ้ดงั กล่าวจะเป็ นรากฐานของการ
ดาเนินชีวติ เมื่อได้เห็นคุณค่าจะยอมรับและนาไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและแพร่ หลาย
2) ส่ งเสริ มให้ชนทุกหมู่เหล่าเห็นคุณค่าและร่ วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชาติและท้องถิ่น เพื่อสร้ างความเข้าใจและมัน่ ใจแก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยน และตอบสนอง
กระแสวัฒนธรรมอื่นๆ และวัฒนธรรมภายนอกอย่างเหมาะสม
3) ขยายขอบเขตการมี ส่วนร่ วมในวัฒนธรรม รณรงค์ให้ประชาชนและเอกชน
ตลอดจนหน่ วยงานของรัฐเห็ นความสาคัญและตระหนักว่าวัฒนธรรมเป็ นเรื่ องของทุ กคนที่ จะต้อง
รับผิดชอบร่ วมมือกันส่ งเสริ ม สนับสนุ น ประสานงาน การบริ การด้านความรู้ วิชาการ และทุนทรัพย์
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
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4) ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศโดย
ใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็ นสื่ อกลางสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน
5) สร้ างทัศนคติ ความรู ้ ความเข้าใจ ว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และทาง
วัฒนธรรมเป็ นสมบัติของทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงมีหน้าที่ในการเสริ มสร้าง ฟื้ นฟู และดูแลรักษา
6) จัด ท าระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศทางด้า นวัฒ นธรรม เพื่ อ เป็ นศู น ย์ก ลาง
เผยแพร่ ป ระชาสั ม พัน ธ์ ผ ลงานให้ ป ระชาชนเข้าใจ สามารถเลื อ กสรร ตัด สิ น ใจ ปรั บ เปลี่ ย นให้
เหมาะสมในการดาเนิ นชีวิต อนึ่ ง ต้องส่ งเสริ มสนับสนุนบทบาทของสื่ อมวลชนในด้านวัฒนธรรมให้
มากยิง่ ขึ้น
7) ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนคนไทยรู ้ จ ัก สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้บ ัญ ญัติ ไ ว้ใ น
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2550 เช่ น สิ ท ธิ ใ นการอนุ รัก ษ์ แ ละฟื้ นฟู จารี ต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ เป็ นต้น
(3) แนวคิดภูมิปัญญาพื้นถิ่น ที่กล่าวถึงความหมายของภูมิปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
คาว่า “ภูมิปัญญา” ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า Wisdom ซึ่ งมีความหมายว่าความรู ้ความสามารถความ
เชื่อความสามารถทางพฤติกรรมและความสามารถในการแก้ไขปั ญหาของมนุษย์ภูมิปัญญาเป็ นเรื่ องที่
สั่งสมกันมาแต่อดี ตและเป็ นเรื่ องของการจัดการความสั มพันธ์ ระหว่างคนกับ คน คนกับธรรมชาติ
แวดล้อม คนกับสิ่ งเหนื อธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการทางจารี ตประเพณี วิถีชีวิตการทามาหากิ น
และพิ ธี ก รรมต่ างๆเพื่ อให้ เกิ ด ความสมดุ ล ระหว่างความสั ม พันธ์ เหล่ านี้ เป้ าหมายก็ คื อเพื่ อให้ เกิ ด
ความสุ ข ทั้งในส่ วนที่ เป็ นชุ มชนหมู่บา้ นและในส่ วนที่ เป็ นปั จเจกของชาวบ้านเหล่ านั้นถ้าหากเกิ ด
ปั ญหาทางด้านความไม่สมดุ ลกันขึ้นก็จะก่อให้เกิ ดความไม่สงบสุ ขเกิ ดปั ญหาในหมู่บา้ นและชุ มชน
โดยมีนกั วิชาการหลายท่านได้กล่าวเอาไว้ดงั เช่นสุ กญั ญา พ่วงภักดี กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรื อภูมิ
ปั ญญาชาวบ้านหมายถึงทุกสิ่ งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้นมาได้เองเป็ นเทคนิ ควิธีเฉพาะตน เป็ นองค์
ความรู้ใหม่ที่สามารถนามาใช้แก้ปัญหาและตัดสิ นใจในการดาเนิ นชี วิตในท้องถิ่ นได้อย่างเหมาะสม
และได้มีการสื บทอดและเชื่ อมโยงมาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั เพื่อการดารงอยู่รอดของ
เผ่าพันธุ์ จึงเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ส่ วน พรรณิ ภา โสตถิพนั ธุ์และคณะ ได้กล่าวว่าภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึง วิธีการจัดการ
วิธีการชี้ นาและการริ เริ่ มเสริ มต่อของนักปราชญ์ในท้องถิ่นหรื อในกลุ่มชนภูมิปัญญาชาวบ้านล้วนสั่ง
สมงอกงามขึ้นจากความรอบรู ้ประสบการณ์ผนวกด้วยญาณทัศนะ และพรชัย ปรี ชาปั ญญา ก็ได้กล่าว
ไว้วา่ ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็ นทรัพย์ทางปั ญญาที่มีคุณค่าไม่ยงิ่ หย่อน ไปกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
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5.1.3 การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการจัดการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปั ก
และลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
ในส่ วนนี้ เป็ นกระบวนการของการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อสรุ ปความคิดเห็นและเสนอรู ปแบบของ
การจัดการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ให้เกิ ดความ
ยัง่ ยืน อย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน ทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เป็ นประโยชน์ต่อเอกลักษณ์
ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ในการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั ก ซึ่ งมีข้ นั ตอน
ของการศึกษาโดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆดังนี้
1) จากผลการศึ กษาในข้ อ 5.1.1(1) ได้ ก ล่ า วถึ งวิ ธี การสนทนากลุ่ ม (Focus group
discussion) จากประชาชนและผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้องกับ กลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม ้งบ้านผานกกกในประเด็นการ
สนทนาเพื่อหารู ปแบบและวิธีการจัดการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
บ้านผานกกก ให้ยงั่ ยืนอย่างมีส่วนร่ วมของชุ มชน ผลการสนทนากลุ่มครั้งนี้ สรุ ปได้วา่ ประชาชนใน
ชุมชนควรมีส่วนร่ วมอย่างสาคัญ ด้วยเหตุผลที่ว่า ประชาชนในชุ มชนม้งบ้านผานกกก เป็ นเจ้าของผ้า
ปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ และเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับกิ จกรรมที่ดาเนิ นการอยู่ในเขต
ชุมชน ดังนั้น การที่จะดาเนิ นการใดๆ ที่เกี่ยวกับผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผา
นกกก ประชาชนในชุ มชนควรมีส่วนร่ วมทั้งด้านการแสดงความคิดเห็นและด้านการดาเนิ นกิจกรรม
เพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ รักษาและสื บสานงานศิลปะผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกกให้ยงั่ ยืน
อย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน
2) ผลจากการศึกษาบริ บทที่ เกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมาของชุ มชน ลักษณะทางสังคม
และวัฒนธรรม ตลอดจนศักยภาพและความเข้มแข็งของชุ มชนกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ตาบลโป่ ง
แยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ ในบทที่ 4 นั้น พบว่า ชุมชนม้งบ้านผานกกก เป็ นชุมชนที่มีศกั ยภาพ
และความเข้มแข็งในการดาเนิ นกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมร่ วมกันได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสะท้อนให้
เห็นได้จากความร่ วมมือของประชาชนในชุมชนที่ร่วมมือกันดาเนินกิจกรรมของส่ วนรวม
3) แนวคิดการมี ส่วนร่ วมของชุ มชน จากผลของการศึกษาใน ข้อ 1) ซึ่ งเป็ นการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนม้งบ้านผานกกก ที่สนับสนุ นให้ประชาชนมีส่วนร่ วมอย่างสาคัญ
ในวิธีการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกกให้ยงั่ ยืน
อย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน และข้อ 2) ผลการศึกษาที่ช้ ีให้เห็นว่าชุ มชนม้งบ้านผานกกก เป็ นชุมชนที่มี
ศักยภาพและความเข้มแข็งในการดาเนิ นกิ จกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมร่ วมกันได้เป็ นอย่างดี ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นได้จากความร่ วมมือของประชาชนในชุ มชนที่ร่วมมือกันดาเนิ นกิ จกรรมของส่ วนรวม
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ผลการศึกษาทั้งสองหัวข้อดังกล่าวจึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ดังนั้นใน
การพิจารณาเลือกรู ปแบบของการจัดการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
บ้านผานกกกให้ยงั่ ยืนอย่างมีส่วนร่ วมของชุมชนครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้พิจารณาและมีความเห็นว่า
ก) รู ปแบบและวิธีการจัดการที่เหมาะสมสาหรับการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั กและ
ลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกกนั้น ใช้รูปแบบของการจัดการให้ยงั่ ยืนอย่างมีส่วนร่ วมของ
ชุ ม ชน ด้วยเหตุ ผ ลและหลัก การที่ ว่า ประชาชนในชุ ม ชนม้งบ้านผานกกกเป็ นเจ้าของผ้าปั ก และ
ลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ที่ อยู่ในเขตชุ มชน จึ งเป็ นผูท้ ี่อยู่ใกล้ชิด มีความผูกพัน และมีส่วนได้
ส่ วนเสี ยกับผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผ้าปักและลวดลายผ้าปักกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ดังนั้นการดาเนิ นการ
ใดๆที่เกี่ยวกับผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ประชาชนในชุ มชนควรมีส่วนร่ วมในการรับรู้
ข้อมู ลข่ าวสารและร่ วมมื อกันในการจัดการ เพื่ อการรั กษาคุ ณค่ าผ้าปั ก สี สันและลวดลายผ้าปั กและ
พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อชุมชน
ข) ส่ วนวิธีการจัดการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของ
บ้านผานกกก ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู้งานศิลปะผ้าปั กและวัฒนธรรมชนเผ่า ผูศ้ ึกษาได้เสนอแนะให้มีการ
รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะผ้าปั กและวัฒนธรรมชนเผ่าของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
โดยมีการจัดทาป้ ายแสดงนิ ทรรศการข้อมูลองค์ความรู้ ภายในศูนย์การเรี ยนรู ้ ของหมู่บา้ น ที่แสดงให้
เห็นหรื อสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็ นมาของชุมชนม้งบ้านผานกกกขึ้น เพื่อใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ให้แก่
คนทั้งภายในและภายนอกชุ มชนได้ศึกษาเรี ยนรู้ เข้าใจผ้าปั กและลวดลายผ้าปั ก เพื่ อให้ การดาเนิ น
กิ จกรรมบรรลุ เป้ าหมายของการเป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้ งานศิ ล ปะผ้าปั ก และวัฒ นธรรมชนเผ่าและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อชุ มชน ซึ่ งส่ วนหนึ่ งเป็ นไปตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและ
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังที่กล่าวมาแล้ว
ค) การเผยแพร่ และรั ก ษาคุ ณ ค่ าผ้าปั ก และลวดลายผ้าปั ก พัฒ นาให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อ
ชุมชน มีรูปแบบของการจัดการให้ยงั่ ยืนอย่างมีส่วนร่ วมของชุ มชนที่เป็ นรู ปธรรม โดยเสนอให้มีการ
จัดทาเอกสารหรื อหนังสื อ เพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนวิธีการปั กผ้าและ
ลวดลายผ้าปั กที่พบในชุมชนม้งบ้านผานกกก แทนรู ปแบบวิธีการถ่ายทอดด้วยการจดจาลวดลาย ตาม
แบบดั้งเดิม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อชุ มชน โดยให้มีการถอดรู ปแบบลวดลาย ขั้นตอนวิธีการปั กผ้า
และลวดลายผ้าปั กที่พบในชุ มชนม้งบ้านผานกกก ตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึ งปั กลวดลายสาเร็ จ เริ่ มจากลวดลายง่ายๆ
ที่พบเห็นกันอยูท่ วั่ ไป จนถึงลวดลายที่ยากขึ้นไปตามลาดับ และอาจจะรวบรวมลวดลายดั้งเดิมที่เริ่ มจะ
สู ญหายไป เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของการศึกษาเครื่ องแต่งกาย ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
ตลอดจนการสื บสานลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก
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5.2. การเสนอแนวทางการจัดการอนุ รักษ์ และสื บสานผ้ าปั กและลวดลายผ้ าปั กกลุ่มชาติพันธุ์ ม้งของ
บ้ านผานกกก อย่ างมีส่วนร่ วมของชุ มชน
ผลของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารู ปแบบแนวทางและวิธีการจัดการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปั ก
และลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก อย่างมีส่วนร่ วมของชุ มชน เพื่อให้สามารถอนุ รักษ์
และสื บสานงานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ให้ดารงคงอยูส่ ื บไป ผูศ้ ึกษามีความเห็นที่จะ
เสนอแนวทางดังนี้
(1) ประชาชนในชุมชนม้งบ้านผานกกก ควรมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลต่างๆ และร่ วมมือ
ในการจัดการ เพื่อการรักษาคุณค่าผ้าปัก สี สันและลวดลายผ้าปักและพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อชุมชน
(2) วิธีการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ศิลปะผ้าปักและวัฒนธรรมชนเผ่า เสนอให้มีการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้เกี่ยวกับ
งานศิ ล ปะผ้า ปั ก และวัฒ นธรรมชนเผ่ า ของกลุ่ ม ชาติ พ ันธุ์ ม้งบ้านผานกกก โดยมี ก ารจัด ท าป้ าย
นิทรรศการข้อมูลองค์ความรู้ ภายในศูนย์การเรี ยนรู ้ของหมู่บา้ น ที่แสดงให้เห็นหรื อสะท้อนอัตลักษณ์
ความเป็ นมาของชุ ม ชนม้งบ้านผานกกก เพื่ อใช้เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ให้ แก่ ป ระชาชนทั้ง ภายในและ
ภายนอกชุมชนได้ศึกษาเรี ยนรู้ เข้าใจลวดลายผ้าปั ก เพื่อให้การดาเนิ นกิจกรรมบรรลุเป้ าหมายของการ
เป็ นแหล่งเรี ยนรู้งานศิลปะผ้าปั กและวัฒนธรรมชนเผ่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อชุ มชน ซึ่ งส่ วนหนึ่ ง
เป็ นไปตามความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะของประชาชนและผูท้ ี่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดการ
ดาเนินการ (ข้อ 5.2.1)
(3) การเผยแพร่ แ ละรั ก ษาคุ ณ ค่ า ของผ้าปั ก สี สั น และลวดลายผ้า ปั ก พัฒ นาให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อชุ มชน รู ปแบบของการจัดการให้ยงั่ ยืนอย่างมีส่วนร่ วมของชุ มชนที่เป็ นรู ปธรรม เสนอ
ให้มีการจัดทาเอกสารหรื อหนังสื อ เพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนวิธีการ
ปั กผ้า และลวดลายผ้าปั กที่พบในชุ มชนม้งบ้านผานกกก แทนรู ปแบบวิธีการถ่ายทอดด้วยการจดจา
ลวดลาย ตามแบบดั้ง เดิ ม เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดต่ อชุ มชน โดยให้มี การถอดรู ปแบบลวดลาย
ขั้นตอนวิธีการปั กผ้าและลวดลายผ้าปั กที่พบในชุมชนม้งบ้านผานกกก ตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงปั กลวดลาย
สาเร็ จ เริ่ มจากลวดลายง่ายๆที่พบเห็ นกันอยูท่ วั่ ไป จนถึ งลวดลายที่ยากขึ้นไปตามลาดับ และอาจจะ
รวบรวมไปถึงลวดลายดั้งเดิมที่เริ่ มจะสู ญหายไป เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของการศึกษาเครื่ องแต่งกาย
ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาการสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั ก
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกกรายละเอียดการดาเนินการ (ข้อ 5.2.2)
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5.2.1 การรวบรวมข้ อมู ลองค์ ความรู้ เกี่ยวกับงานศิ ลปะผ้ าปั กและวัฒ นธรรมชนเผ่ าของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ม้งบ้ านผานกกก เพื่อใช้ จัดแสดงนิทรรศการภายในศู นย์ การเรี ยนรู้ ของหมู่บ้าน อย่ างมีส่วน
ร่ วมของภาคประชาชนและสั งคม
การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้เกี่ยวกับงานศิลปะผ้าปั กและวัฒนธรรมชนเผ่าของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
บ้านผานกกก โดยมีการจัดทาป้ ายนิ ทรรศการข้อมูลองค์ความรู้ ภายในศูนย์การเรี ยนรู้ ของหมู่บา้ น ที่
แสดงให้เห็นหรื อสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็ นมาของชุมชนม้งบ้านผานกกก จัดรวบรวมลวดลายผ้าปั ก
ทั้ง แบบดั้งเดิ ม ที่ ห ายากและแบบที่ นิ ย มในปั จจุ บ ัน กระบวนการขั้น ตอนวิธี ก ารปั ก โดยชี้ ใ ห้ เห็ น
วิวฒั นาการการเปลี่ยนแปลงลวดลายของผ้าปั กในอดีตจนถึ งปั จจุบนั ให้มีความชัดเจนเป็ นรู ปธรรม
เป็ นแหล่ งเรี ย นรู ้ ของคนทั้งภายในและภายนอกชุ มชนเข้าไปสื บค้น เรี ยนรู้ ศึก ษาได้และเป็ นศูน ย์
ประสานงาน รวมถึ ง ความร่ วมมื อของทุ ก ภาคส่ วนในชุ ม ชนและสั งคม ซึ่ งประกอบด้วยทั้งภาค
ประชาชน หน่ วยงานองค์กรเอกชน หน่ วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ต้องเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการจัดการ ดังนี้
1) การดาเนินงานในภาคประชาชน
ในการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้เกี่ยวกับงานศิลปะผ้าปั กและวัฒนธรรมชนเผ่าของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ควรมีกระบวนการวิธี การในการจัดการอย่างเป็ นขั้นตอน ที่สาคัญคือการ
หลอมความคิดให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เชื่ อมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน มีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับเรื่ องที่ ตอ้ งการจัดการตามวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายเดี ยวกัน มีขอบข่ายและกรอบในการ
จัดการที่ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 มี ค ณะกรรมการอ านวยการ การรวบรวมข้อมู ล องค์ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ งาน
ศิ ล ปะผ้าปั ก และวัฒนธรรมชนเผ่าของกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม ้งบ้านผานกกก เพื่ อใช้จดั แสดงนิ ท รรศการ
ภายในศูนย์การเรี ยนรู้ ในระดับหมู่บา้ น ระดับตาบล แต่งตั้งโดยนายอาเภอแม่ริม มีโครงสร้าง ดังนี้
- นายอาเภอแม่ริม
ประธาน
- นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลโป่ งแยง
ที่ปรึ กษา
- กานันตาบลโป่ งแยง
ที่ปรึ กษา
- ผูใ้ หญ่บา้ นผานกกก
เลขานุการ
- คณะกรรมการหมู่บา้ นผานกกก
คณะทางาน
และเชิญผูเ้ กี่ยวข้องทุกภาคส่ วนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการ ได้แก่ คณะกรรมการ
หมู่ บ ้าน ผูใ้ หญ่ บ ้านผานกกก รวมทั้ง ผูอ้ าวุโส เยาวชน ผูแ้ ทนสถานศึ ก ษา ผูแ้ ทนส่ วนราชการใน
ท้องถิ่น และองค์กรเอกชนที่อยูโ่ ดยรอบชุมชน
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คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่อานวยการในการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้เกี่ยวกับ
งานศิลปะผ้าปั กและวัฒนธรรมชนเผ่าของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก เพื่อใช้จดั แสดงนิทรรศการ
ภายในศูนย์การเรี ยนรู้ ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีการแต่งตั้งคณะทางานฝ่ ายต่างๆ ให้คาปรึ กษา
แนะนา อานวยความสะดวก ตลอดจนช่วยแก้ไขปั ญหาอุปสรรคให้เป็ นไปด้วยความราบรื่ น
ขั้นตอนที่ 2 ในการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้เกี่ยวกับงานศิลปะผ้าปักและวัฒนธรรมชน
เผ่าของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก เพื่อใช้จดั แสดงนิทรรศการภายในศูนย์การเรี ยนรู้ ให้จดั ประชุม
คณะกรรมการอานวยการ เพื่อวางแผนการดาเนิ นงานสร้างความเข้าใจและหาวิธีการดึงประชาชนใน
ชุ มชนเข้ามาร่ วมในกิจกรรมของชุ มชน เพื่อร่ วมคิด ร่ วมหาแนวทางในการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้
เกี่ ยวกับ งานศิ ลปะผ้าปั กและวัฒนธรรมชนเผ่าของกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ มง้ บ้านผานกกก เพื่อใช้ จัดแสดง
นิทรรศการภายในศูนย์การเรี ยนรู้ของหมู่บา้ นผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ขั้นตอนที่ 3 ในการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้เกี่ยวกับงานศิลปะผ้าปั กและวัฒนธรรมชน
เผ่าของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก เพื่อใช้จดั แสดงนิทรรศการภายในศูนย์การเรี ยนรู้ ให้คณะกรรมการ
อานวยการแต่งตั้งคณะทางานฝ่ ายต่างๆ ซึ่ งประกอบด้วย กรรมการฝ่ ายวางแผนรวบรวมข้อมูลหมู่บา้ น
กรรมการฝ่ ายวางแผนออกแบบนิ ท รรศการภายในศูนย์การเรี ย นรู้ กรรมการฝ่ ายดาเนิ น การจัดท า
นิทรรศการภายในศูนย์การเรี ยนรู้ และกรรมการฝ่ ายบริ หารงบประมาณ ตลอดจนฝ่ ายสนับสนุ นด้าน
อื่นๆ ร่ วมเป็ นคณะทางาน เพื่อทาหน้าที่ประสานงานและดาเนิ นงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการ
จัดแสดงนิ ทรรศการภายในศูนย์การเรี ยนรู้ ร่ วมกับหมู่บา้ น องค์การบริ หารส่ วนตาบลโป่ งแยงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการอานวยการ การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้เกี่ยวกับงานศิลปะ
ผ้าปักและวัฒนธรรมชนเผ่าของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก เพื่อใช้จดั แสดงนิทรรศการภายในศูนย์การ
เรี ยนรู้ ประสานงานให้หน่ วยงานทั้งภาคราชการและเอกชนในท้องถิ่นให้การสนับสนุ นและมีส่วนร่ วม
ในการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ การจัดแสดงนิ ทรรศการภายในศูนย์การเรี ยนรู้ เพื่อให้สามารถอนุรักษ์
และสื บสานศิลปะผ้าปั กกลุ่ มชาติพ นั ธุ์ มง้ บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่
อย่างมีส่วนร่ วมของประชาชนในชุมชน ให้ดารงคงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนสื บไป
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2) การสนับสนุนจากหน่ วยงานทั้งภาคราชการและเอกชนในท้ องถิ่น
แม้ว่าการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้เกี่ ยวกับงานศิลปะผ้าปั กและวัฒนธรรมชนเผ่าของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก เพื่อใช้จดั แสดงนิทรรศการภายในศูนย์การเรี ยนรู้ จะเป็ นกิ จกรรมของ
หมู่บา้ นผานกกก แต่เพื่อให้ส ามารถอนุ รักษ์รักษาและสื บสานงานศิ ลปะผ้าปั กกลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ มง้ ไว้
รู ปแบบของการจัดแสดงนิ ทรรศการภายในศูนย์การเรี ยนรู้ อาจปรับเปลี่ยนไปในลักษณะที่เป็ นงานที่ใช้
สื่ อเทคโนโลยี เข้ามาช่ วยอนุ รั ก ษ์ และสื บ สานศิ ล ปะผ้า ปั ก กลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ม ้ง เพื่ อ ให้ การจัดแสดง
นิ ทรรศการภายในศูนย์การเรี ยนรู้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้แก่คนทั้งภายในและภายนอกชุ มชน ให้ได้ศึกษา
เรี ย นรู้ ซึ่ งงานที่ ใช้สื่ อเทคโนโลยีเหล่ านี้ อาจจะให้ เยาวชนหรื อ ประชาชนในหมู่ บ ้านที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถในเรื่ องการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วยในการจัดทาสื่ อข้อมูลด้านต่างๆ หรื อขอ
หน่ วยงานทั้งภาคเอกชนและส่ วนราชการในท้องถิ่ นให้การสนับสนุ น ช่ วยเหลื อในการดาเนิ นการ
จัดทาข้อมู ล ส่ วนการดาเนิ นการปรั บปรุ งภายในอาคารศูนย์ก ารเรี ยนรู ้ ให้เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ ยังขาด
ข้อมู ลองค์ความรู้ รู ป แบบรายละเอี ยดที่ ใช้จดั นิ ท รรศการภายใน ดังนั้นเพื่ อให้มีข ้อมู ลองค์ความรู้
รู ปแบบนิ ทรรศการ มีกิจกรรมจัดแสดงภายในที่น่าสนใจ และใช้เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ ของประชาชนทั้ง
ภายในและภายนอกชุ มชนที่ ยงั่ ยืน คณะกรรมการอานวยการ จึ งควรมี การประสานงานให้เยาวชน
ประชาชนในหมู่บ ้าน ผูน้ าหมู่ บา้ น รวมทั้งหน่ วยงานภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
โดยเฉพาะองค์การบริ หารส่ วนตาบลโป่ งแยง และอาเภอแม่ริม ตลอดจนสถาบันการศึกษาและองค์กร
ภาคเอกชนในพื้ น ที่ ร่ วมสนับ สนุ น การดาเนิ นการ เพื่ อให้บรรลุ เป้ าหมายของการเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้
เกี่ยวกับงานศิลปะผ้าปั กและวัฒนธรรมชนเผ่าของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก และเกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนต่อไป โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการอานวยการ การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้เกี่ยวกับงานศิลปะ
ผ้าปักและวัฒนธรรมชนเผ่าของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก เพื่อใช้จดั แสดงนิทรรศการภายในศูนย์การ
เรี ยนรู้ เชิ ญ ตัวแทนเยาวชน ประชาชนในหมู่ บ ้าน ผูน้ าหมู่ บ ้าน หน่ วยงานส่ วนราชการในท้องถิ่ น
ภาคเอกชนและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เข้าร่ วมประชุ มปรึ กษาหารื อและหารู ป แบบในการจัดแสดง
นิทรรศการภายในศูนย์การเรี ยนรู้ของบ้าน ผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ขั้นตอนที่ 2 นาเสนอโครงการ/กิ จกรรม เพื่อขอรั บการสนับสนุ นด้านงบประมาณ ใน
การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้เกี่ยวกับงานศิลปะผ้าปั กและวัฒนธรรมชนเผ่าของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้าน
ผานกกก เพื่อใช้การจัดแสดงนิทรรศการภายในศูนย์การเรี ยนรู้ของบ้านผานกกกโดยผูใ้ หญ่บา้ นผานก
กก เสนอโครงการด้านการศึกษาวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการภายในศูนย์การ
เรี ยนรู้ เกี่ ยวกับงานศิลปะผ้าปั กและวัฒนธรรมชนเผ่าของชุ มชน โดยบรรจุไว้ในแผนชุ มชน แผนการ
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พัฒนาคุณภาพชี วิตที่ดีและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุ มชนบ้านผานกกก หมู่ที่ 9 ตาบลโป่ งแยง
อาเภอแม่ ริม จังหวัดเชี ย งใหม่ ปรั บ ปรุ งแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม เมื่ อวัน ที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นงบประมาณ
สนับสนุ นประจาปี 2559 และเสนอให้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติหรื อแผนปฏิบตั ิการประจาปี ขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลโป่ งแยง และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของอาเภอแม่ริม
ขั้นตอนที่ 3 การดาเนิ นการ การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับงานศิลปะผ้าปั กและ
วัฒนธรรมชนเผ่าของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก เพื่อใช้จดั แสดงนิทรรศการภายในศูนย์การเรี ยนรู้
ให้คณะกรรมการอานวยการ การจัดแสดงนิทรรศการภายในศูนย์การเรี ยนรู้ของชุมชน โดยผูใ้ หญ่บา้ น
ผานกกกและคณะกรรมการหมู่บา้ น ร่ วมประสานติดตามงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสรร
งบประมาณโดยตรง เพื่ อให้ได้รับ การพิ จารณาสนับสนุ นงบประมาณในการจัดแสดงนิ ทรรศการ
ภายในศูนย์การเรี ยนรู้ของบ้านผานกกก ต่อไป
5.2.2 การเผยแพร่ และรักษาคุณค่ าของผ้าปักและลวดลายผ้าปัก พัฒนาให้ เกิดประโยชน์ ต่อชุ มชน
การเผยแพร่ และรั กษาคุ ณค่าของผ้าปั กและลวดลายผ้าปั ก พัฒนาให้เกิ ดประโยชน์ต่อชุ มชน
รู ปแบบของการจัดการให้ยงั่ ยืนอย่างมีส่วนร่ วมของชุ มชนที่เป็ นรู ปธรรม เสนอให้มีการจัดทาเอกสาร
หรื อหนังสื อ เพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับ ความเป็ นมาของหมู่บ ้าน คุ ณค่าของผ้าปั กและ
ลวดลายผ้า ปั ก วัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการปั ก ผ้า ขั้น ตอนวิ ธี ก ารปั ก ผ้า และลวดลายผ้า ปั ก ที่ พ บใน
ชุมชนม้งบ้าน ผานกกก โดยให้มีการถอดรู ปแบบลวดลาย ขั้นตอนวิธีการปั กผ้าและลวดลายผ้าปั ก ที่
พบในชุ ม ชนม้ง บ้านผานกกก ตั้ง แต่ เริ่ ม ต้น จนถึ ง ปั ก ลวดลายส าเร็ จ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายของ
การศึกษาเครื่ องแต่งกาย ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กบนเครื่ องแต่งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ตลอดจนปั ญหา
ของการสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก จะให้ประสบผลสาเร็ จให้เกิด
สานึ กและความเข้าใจในคุ ณค่าของผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติ พนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก สาหรับ
ประชาชนและเยาวชน จาเป็ นที่ประชาชนทุกภาคส่ วนในชุ มชนและสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การจัดการ ดังนี้
1) ประชาชนในหมู่บา้ นผานกกก จะต้องมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลข่าวสารและร่ วมมือ
ในการจัดทาเอกสารหรื อหนังสื อให้ขอ้ มูลองค์ความรู ้เกี่ยวกับความเป็ นมาของหมู่บา้ น คุณค่าของผ้าปั ก
สี สันและลวดลายผ้าปั ก วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั กผ้า ขั้นตอนวิธีการปั กผ้า สี สันและลวดลายผ้าปักที่
พบในชุ มชนม้งบ้านผานกกก เพื่อการรักษาคุ ณค่าของผ้าปั ก สี สันและลวดลายผ้าปั ก พัฒนาให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อชุมชน
2) ผูร้ ู ้ และผูป้ ั กผ้า ต้องมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการถอดแบบและลอกแบบ
ลวดลายต่างๆ ขั้นตอนวิธีการปั กผ้า ตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึ งปั กลวดลายสาเร็ จ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของ
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การศึกษาเครื่ องแต่งกาย ผ้าปักและลวดลายผ้าปักบนเครื่ องแต่งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก
3) เยาวชน ประชาชนในหมู่ บ ้านผานกกก สถานศึ กษาที่ อยู่รอบชุ มชน และองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลโป่ งแยง ร่ วมกันถอดแบบและลอกรู ปแบบลวดลายต่างๆ ขั้นตอนวิธีการปั กผ้าและ
ลวดลายผ้าปั กต่างๆ ที่พบในชุมชนม้งบ้านผานกกก ตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงปั กลวดลายสาเร็ จ ทีละลวดลาย
เริ่ มจากลวดลายง่ายๆ ที่พบเห็นกันอยูท่ วั่ ไป จนถึงลวดลายที่ยากขึ้นไปตามลาดับ และอาจจะรวบรวม
ไปถึงลวดลายดั้งเดิมที่เริ่ มจะสู ญหายไปอย่างต่อเนื่ อง เพื่อจัดทาเอกสารหรื อหนังสื อ สาเร็ จเป็ นรู ปเล่ม
ต้นฉบับ และให้ครู ภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านการผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ มง้ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของลวดลายที่ได้ถอดแบบออกมา ก่อนนาไปตีพิมพ์และเผยแพร่ รวมทั้งจัดนิ ทรรศการ
และส่ งเสริ มกิ จกรรมให้ความรู ้แก่เด็กและเยาวชนในชุ มชนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นการสร้างจิตสานึ ก
ในการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปักและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ไว้ไม่ให้สูญหายไป
4) องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลโป่ งแยง ช่ วยกระตุ น้ และสนับ สนุ นให้ ส ถานศึ กษาใน
ตาบลโป่ งแยง จัดทาหลักสู ตรท้องถิ่นเกี่ยวกับผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ วิถีวฒั นธรรม
ประเพณี ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ โดยถ่ายทอดให้เยาวชนได้รับรู ้ถึงคุณค่าประวัติความเป็ นมาของผ้าปั ก
และลวดลายผ้าปั ก เพื่อสร้างจิตสานึ ก ให้เกิดความตระหนักและรับรู ้ถึงคุ ณค่าของผ้าปั กและลวดลาย
ผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์ของตนเอง
5) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานวัฒนธรรมอาเภอแม่ริม สานักงานพัฒนา
ชุ มชนอาเภอแม่ริม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน (กศน.) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
เชียงใหม่เขต 2 นาหลักสู ตรท้องถิ่นเกี่ยวกับผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไปเผยแพร่ และ
ใช้ในสถานศึกษาในสังกัดที่มีกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ เรี ยนอยู่ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ เกี่ ยวกับผ้าปั ก
และลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆให้เป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น
6) สานักงานวัฒนธรรมอาเภอแม่ริม สภาวัฒนธรรมตาบลโป่ งแยง โรงเรี ยนและชุ มชน
ร่ วมกันจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบด้วยเทคโนโลยี รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาของกลุ่ มชาติ พนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก นามาเผยแพร่ ทางเว็บ ไซต์และสื่ อ
ออนไลน์ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้ามาเยีย่ มชมเว็บไซต์ได้แสดงความคิดเห็นบนกระดานข้อความ เพื่อ
เป็ นการแลกเปลี่ยนในเชิงวัฒนธรรมการอยูร่ ่ วมกันในสังคมปั จจุบนั
7) อาเภอแม่ริม และองค์การบริ หารส่ วนตาบลโป่ งแยง สนับสนุ นงบประมาณจัดทาเอกสาร
หรื อหนังสื อ ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ขั้นตอนวิธีการปั กผ้า สี สันและลวดลายผ้าปั ก
ที่พบในชุมชนม้ง ที่แสดงถึงวิถีชีวติ งานศิลปะการปักผ้า สี สันและลวดลายผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อเผยแพร่ และเป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ ขอ้ มูล
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ทั้งยังแสดงถึงการจัดการอนุรักษ์และ
สื บสานงานผ้าปักและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก ที่ยงั่ ยืนต่อไป
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บทที่ 6
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึกษาของการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่ องการจัดการอนุรักษ์และสื บสานศิลปะผ้าปักของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ พร้อมทั้งอภิปรายผลการศึกษา
และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งต่อไปซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
6.1 สรุ ปผลการศึกษา
6.2 อภิปรายผลการศึกษา
6.3 ข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
6.1 สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาของการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่ องการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานศิลปะผ้าปั กของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ มีวตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ 2) เพื่อศึกษาเครื่ อง
แต่งกาย ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั ก บนเครื่ องแต่งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ตลอดจนปั ญหาของผ้าปั กและ
ลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการอนุ รักษ์และสื บสาน
ผ้าปั ก และลวดลายผ้าปั กกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม ้งของบ้านผานกกก อย่างมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชน โดยมี วิธี
การศึ กษาทั้งด้านเอกสารและการศึกษาภาคสนาม ใช้วิธีการส ารวจทางกายภาพ สังเกตการณ์ และ
สัม ภาษณ์ ผูม้ ี ส่ วนเกี่ ยวข้อง เพื่ อเก็บ ข้อมู ลเกี่ ย วกับ ความเป็ นมาของชุ มชน ลัก ษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรม ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งเครื่ องแต่งกาย ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กบน
เครื่ องแต่งกาย ตลอดจนปั ญหาของผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่ มชาติ พนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก และใช้
วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) จากประชาชนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
บ้านผานกกก จานวน 30 คน ในประเด็นการสนทนา เพื่อหารู ปแบบและวิธีการจัดการอนุรักษ์และสื บสาน
งานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก ให้ยงั่ ยืนอย่างมีส่วนร่ วมของชุ มชน
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แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางการจัดการอนุรักษ์และสื บสานงานผ้าปั กและลวดลาย
ผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดความยัง่ ยืน
อย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน ซึ่งผลการศึกษาจากข้อมูลที่ได้กล่าวไปแล้วสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
6.1.1 ประวัติ ค วามเป็ นมา ลัก ษณะทางสั งคมและวัฒ นธรรม ตลอดจนศัก ยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
บ้านผานกกก ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ มีระยะทางห่ างจาก
ที่วา่ การอาเภอแม่ริม ประมาณ 22 กิโลเมตร มีนายมนตรี ทิพย์พนาพันธุ์ เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น สภาพทัว่ ไป
ของหมู่บา้ นมีพ้ืนที่ท้ งั หมดของหมู่บา้ นผานกกก จานวน 4,500 ไร่ เป็ นพื้นที่อยูอ่ าศัย 500 ไร่ พื้นที่ทา
การเกษตร 2,000 ไร่ มีจานวนครัวเรื อนทั้งสิ้ น 127 ครัวเรื อน ประชากรรวม 720 คน แยกเป็ นชาย 352 คน
หญิง 368 คน กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ส่ วนใหญ่อยูก่ นั เป็ นแบบครอบครัวใหญ่ นับถือผูอ้ าวุโส
เป็ นหลัก เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับ ทักษะความชานาญงานฝี มือของคนในหมู่บา้ น
ผูห้ ญิงทางานปั กเย็บลวดลายผ้าม้งและตัดชุดม้ง ผูช้ ายทาการเกษตรกรรมปลูกพืชเมืองหนาวและงาน
จักสาน
ศักยภาพของหมู่บา้ นผานกกก เป็ นชุ มชนกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เขียวและม้งขาว มีวฒั นธรรมประเพณี
ที่หลากหลาย มีบา้ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่ องราวเกี่ยวกับผ้าและการทอผ้าใยกันชง ผ้าเขียนลายเทียน
และผ้าปั กลวดลายดั้งเดิมที่จดั แสดงไว้ให้ลูกหลานได้เรี ยนรู้ ชาวบ้านยังคงรักษาเอกลักษณ์การแต่งกาย
ชนเผ่าไว้ได้เป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นการสวมชุ ดชนเผ่าตามประเพณี ประจาชนเผ่า ได้แก่ ประเพณี ปีใหม่มง้
การแต่งกายชนเผ่าในงานแต่งงาน งานพิธีกรรมต่างๆ งานศพ และชุ มชนยังให้ความร่ วมมือกันช่วยเหลือ
กิจกรรมและงานของสังคมส่ วนรวมในหมู่บา้ นทุกงานเป็ นอย่างดี
6.1.2 เครื่ องแต่ งกาย ผ้าปั ก และลวดลายผ้าปั ก บนเครื่ องแต่ งกายกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม ้ง ตลอดจน
ปัญหาของผ้าปักและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก
การแต่งกายของกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ มง้ หมู่บ้านผานกกก ในชี วิตประจาวัน จากการสังเกตและการ
สัมภาษณ์ พบว่า กลุ่ มชาติ พนั ธุ์ มง้ บ้านผานกกก ปั จจุบ นั มี การแต่งกายด้วยชุ ดม้งในชี วิตประจาวัน
น้อยลง เพราะกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในวัยทางานส่ วนใหญ่มีอาชี พทาไร่ ทาสวน และค้าขาย จะไม่ค่อยแต่งกาย
ด้วยชุ ดประจาเผ่าเต็มชุ ด จะใส่ แค่กระโปรงหรื อกางเกงม้งกับเสื้ อยืดหรื อแค่เสื้ อม้งกับกางเกงผ้ายืด
จะแต่งกายชุดประจาเผ่า เมื่อมีงานพิธีกรรมและประเพณี เช่ น ปี ใหม่มง้ พิธีเลี้ ยงผี พิธีเรี ยกขวัญ งาน
แต่งงานหรื องานศพ เท่านั้น ซึ่ งการแต่งกายในงานพิธีกรรมและงานประเพณี กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของ
หมู่บ ้านผานกกก ไม่ ได้มีการแบ่งว่า ต้องใช้ลวดลายผ้าปั กลายไหนต้องใช้สาหรับงานอะไร จะใส่
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เครื่ องแต่งกายชุ ดม้งเหมือนกันทุกงานพิธีกรรมหรื องานกิจกรรมอื่นที่ตอ้ งใส่ ชุดม้ง ไม่วา่ จะเป็ นผูห้ ญิง
หรื อผูช้ าย ก็ใช้ชุดม้งที่มีลวดลายผ้าปั กเหมือนหรื อลวดลายคล้ายกัน ไม่ได้แบ่งแยกว่าลายนี้ เป็ นของ
ผูห้ ญิงหรื อผูช้ าย และไม่ได้ใส่ ชุดม้งกันทุกวัน จะเหลือแต่ผสู ้ ู งอายุเท่านั้นที่ยงั คงใส่ ชุดม้งเต็มชุดทุกวัน
ไม่วา่ จะไปทางานหรื อนอนหลับพักผ่อน เพียงแต่เปลี่ยนชุดหมุนเวียนสลับกันไปทุกวันและไม่ได้แบ่ง
ว่าชุดไหนต้องใส่ ไปงานอะไร ปั จจุบนั ยังมีให้เห็นอยูแ่ ต่นอ้ ยมากแล้ว ส่ วนคนหนุ่มสาวจะใส่ บา้ งเป็ น
บางครั้ง และจะพร้อมใจกันใส่ ชุดม้งเต็มชุดในงานปะเพณี ปีใหม่มง้ เท่านั้น
ผ้าม้งเป็ นผ้าที่มีความสวยงามและเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าเขียนลายเทียน
และผ้าปั กที่ มีลวดลายประณี ตสวยงาม ผูห้ ญิงม้งทุกคนต้องทอผ้าเขีย นลายและปั กผ้าไว้ใช้เองและ
สาหรับ คนในครอบครัว เนื่ องจากทุ กคนต้องสวมชุ ด ประจาเผ่าในชี วิตประจาวันเสมอ โดยเรี ยนรู้
จากแม่และญาติผหู ้ ญิงที่อยูใ่ นครอบครัวเดี ยวกัน ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กถือได้วา่ เป็ นอัตลักษณ์ของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ และยังเป็ นจิตวิญญาณของผูห้ ญิงม้ง ผูห้ ญิงม้ง ทุกคนต้องปั กผ้าเป็ นตั้งแต่อายุ 7 ขวบ
ผ้าปั กมีบทบาททั้งในชีวติ ประจาวันและในพิธีกรรมต่างๆของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ผ้าปักถือเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของเครื่ องแต่งกายในชีวติ ประจาวัน
ปั จจุบนั วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เปลี่ยนแปลงไป เด็กผูห้ ญิงม้งเข้าไปเรี ยนหนังสื อในตัวเมือง
จึงไม่มีโอกาสได้เรี ยนรู ้ วิธีการปั กผ้าหรื อบางคนได้เรี ยนรู ้ จากแม่มาบ้างแต่ก็ไม่มีเวลาได้ปักผ้า การ
ถ่ายทอดผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ถูกลดคุ ณค่าของลวดลายลง ให้
เหลือแต่ลวดลายง่ายๆ ที่มีความซับซ้อนของลวดลายน้อยลง ตามกระแสสังคมโลกาภิวตั น์ และระบบ
อุ ต สาหกรรมเข้า มาแทนที่ ร ะบบการถ่ า ยทอดแบบดั้ง เดิ ม ส่ ง ผลให้ ค วามคิ ด ของคนรุ่ น ใหม่ ถู ก
เปลี่ยนไปด้วยระบบทุนและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงลวดลายผ้าปั กจากสิ่ งที่มีคุณค่ามาก กลาย
มาเป็ นสิ่ งที่ มีคุ ณ ค่าลดน้อยลง พื้ นที่ ของวัฒนธรรมถู กละเลย ผูห้ ญิ งไม่ ค่ อยมี เวลาว่างมานั่งปั กผ้า
เหมือนแต่ก่อน จึงต้องซื้ อผ้าที่ปักด้วยจักรอุตสาหกรรมมาใช้แทนผ้าปั กมือ
เทคนิควิธีการและขั้นตอนการปั กผ้าจึงมีการเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสี สันที่ใช้ ลวดลายที่ปัก
ก็เปลี่ยนแปลงไป การนาผ้าปั กไปใช้สอย จากเดิมผ้าปั กใช้ตกแต่งบนเครื่ องแต่งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
เท่านั้น ปั จจุบนั ผ้าปั กได้รับความนิ ยมมากจากผูใ้ ช้ผบู้ ริ โภคผ้าปั กชาวเขา บทบาทของผ้าปั กถูกเปลี่ยน
มาเป็ นของตกแต่งบ้านและประโยชน์ใช้สอยอื่นๆมากมาย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ วัยรุ่ นก็รับเอาวัฒนธรรมคนในเมืองมาเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวิต และยังมีสื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการสวมใส่ ชุดม้ง ที่ มีการลอกเลี ยนแบบจากสื่ อของกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ มง้ เช่ น
เลี ยนแบบการแต่งกายจากม้งอเมริ กา ม้งจีน ม้งเวียดนาม ม้งลาว เป็ นต้น และวัฒนธรรม การปั กผ้า
อาจจะหายไปจากกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ทีละน้อยและถูกกลืนไปในที่สุด
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6.1.3 แนวทางการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก
อย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน
ผลการศึกษาได้เสนอแนวทางการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานงาผ้าปั กและลวดลายผ้าปั ก กลุ่ม
ชาติ พ นั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ อย่างมี ส่ วนร่ วมของชุ มชน
เพื่อให้สามารถอนุรักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ให้ดารงคงอยูส่ ื บไป ดังนี้
(1) ประชาชนในชุมชนม้งบ้านผานกกก ควรมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลต่างๆและร่ วมมือ
ในการจัดการเพื่อการรักษาคุณค่าผ้าปั กและลวดลายผ้าปัก พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชุ มชน
(2) การจัดการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกก
ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เกี่ยวกับศิลปะผ้าปั กและวัฒนธรรมชนเผ่าของชุ มชน โดยให้มีการรวบรวมข้อมูล
องค์ความรู ้เกี่ ยวกับงานศิลปะผ้าปั กและวัฒนธรรมชนเผ่าของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก เพื่อใช้จดั
แสดงนิ ท รรศการภายในศูนย์การเรี ยนรู้ โดยมี การจัดทาป้ ายนิ ทรรศการภายในที่ แสดงให้เห็ น หรื อ
สะท้อน อัตลักษณ์ความเป็ นมาของชุมชนม้งบ้านผานกกก เพื่อใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้แก่ประชาชนทั้ง
ภายในและภายนอกชุ ม ชน ได้ศึ ก ษาเรี ย นรู้ เข้าใจเกี่ ย วกับ งานศิ ล ปะผ้าปั ก และวัฒ นธรรมชนเผ่า
เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายตามวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นศึ ก ษาประวัติ ค วามเป็ นมา ลัก ษณะทางสั ง คมและ
วัฒนธรรม ตลอดจนศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ในเป็ นแหล่ง
เรี ย นรู้ ง านศิ ล ปะผ้า ปั ก และวัฒ นธรรมชนเผ่าและเกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด ต่ อ ชุ ม ชน รายละเอี ย ดการ
ดาเนินการ (บทที่ 5 ข้อ 5.2.1)
(3) การเผยแพร่ และรั กษาคุ ณค่ าของผ้าปั กและลวดลายผ้าปั ก พัฒนาให้เกิ ดประโยชน์ต่อ
ชุ มชนให้ยงั่ ยืน อย่างมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชนที่ เป็ นรู ปธรรม ด้วยการจัด ท าเอกสารหรื อหนังสื อ เพื่ อ
รวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนวิธีการปั กผ้าและลวดลายผ้าปั กที่พบในชุมชนม้ง
บ้านผานกกก โดยให้มีการถอดรู ปแบบลวดลายต่างๆ ขั้นตอนวิธีการปั กผ้าและลวดลายผ้าปั ก ตั้งแต่
เริ่ มต้น จนถึงปั กลวดลายสาเร็ จ เริ่ มจากลวดลายง่ายๆที่พบเห็นกันอยูท่ วั่ ไป จนถึงลวดลายที่ยากขึ้นไป
ตามลาดับ และรวมไปถึงลวดลายดั้งเดิมที่เริ่ มจะสู ญหายไป เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของการศึกษาเครื่ อง
แต่งกาย ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาการสื บสานงานผ้าปั กและ
ลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก รายละเอียดการดาเนินการ (บทที่ 5 ข้อ 5.2.2)
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6.2 อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ องการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานศิลปะผ้าปั กของกลุ่มชาติ พนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก
ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ อภิปรายผลได้ว่า ผ้าปั กของกลุ่มชาติพ นั ธุ์มง้ เป็ นงาน
ศิลปวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ผ้าปั กแสดงถึงความรักที่ กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
มอบให้แก่กนั จากแม่สู่ลูก ผ้าปั กม้งหรื อชุ ดม้งจะอยูก่ บั กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ตั้งแต่เกิดจนตาย การปั กผ้า
และปั กลวดลาย แม่จะสอนลูกสาวปั กตั้งแต่อายุ 7 ปี เริ่ มจากลวดลายง่ายๆก่อน จนสามารถปั กได้ท้ งั ชุ ด
สาหรับกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กหรื อชุ ดม้ง สามารถสื่ อถึงเรื่ องราวมากมาย ตั้งแต่เกิด
จนตาย คุณค่าของผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ อยูท่ ี่การถ่ายทอดเรื่ องราวความรัก คุณค่าของชีวิตแบบวิถีชนเผ่า
จากแม่สู่ลูกกับการถักทอจนเป็ นผืนผ้าประหนึ่งเป็ นสายใยแห่ งรักที่ฝังลึกในสายเลือดของผูห้ ญิงม้งทุกคน
ลวดลายที่นามาใช้ปักผ้า แต่เดิมนาต้นแบบมาจากตัวหนังสื อของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เป็ นลวดลาย
เลี ยนแบบธรรมชาติ แวดล้อมในชี วิตประจาวัน ผูห้ ญิ งม้งแต่ ละคนจะปั กลวดลายขึ้ นตามความคิ ด
สร้างสรรค์ของตน ไม่มีการซ้ ากันอาจมีคล้ายคลึงกันบ้างเพราะพื้นฐานการปั กผ้าเหมือนกัน ศิลปะการ
ปั กผ้าและแบบลวดลายนับเป็ นมรดกตกทอดกันมาแต่โบราณอย่างต่อเนื่ อง นาลักษณะรู ปร่ าง ลวดลาย
และสี สันจากธรรมชาติรอบตัวมาใช้ประกอบเป็ นลวดลาย การปั กผ้าของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มีการสื บทอด
จากรุ่ นสู่ รุ่น มารดาจะเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้เด็กไม่ลืมของเก่า ไม่ลืมความดี ของบรรพบุรุษ ด้วยลวดลายผ้า
บ่งบอกศักดิ์ศรี ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ลวดลายผ้าแต่ละลวดลายที่เกิ ดขึ้น มิใช่ เป็ นเพียงแค่ลวดลายที่มีชื่อ
เรี ยกต่างๆ เท่านั้น แต่รวมไว้ซ่ ึ งคุณค่าทางจิตใจและศักดิ์ศรี ของความเป็ นชาติพนั ธุ์ที่แสดงความหมาย
ของสิ่ งที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดผ่านงานฝี มือไว้ให้
ปัญหาการจัดการอนุรักษ์และสื บสานศิลปะผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก ตาบล
โป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ ในปั จจุบนั หมู่บา้ นผานกกก มีความเจริ ญด้านสาธารณู ปโภค
ด้านต่ างๆมาก ดังนั้นประชาชนจึ งหันไปท าอาชี พ เกษตรกรรม ปลู ก พื ช ผัก ต่างๆ และค้าขาย ซึ่ งมี
รายได้มากกว่า จึงเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้ไม่มีเวลาว่างนัง่ ปั กผ้าเหมือนในอดี ต จึงทาให้บทบาทของ
ผูห้ ญิ งต้องมาช่ วยครอบครั วมากขึ้ น ส่ งผลทาให้ไม่มีเวลาว่างนั่งปั กผ้าเหมื อนเดิ ม เด็กๆต้องเข้าไป
เรี ยนหนังสื อนอกหมู่บา้ น ทาให้ไม่มีเวลาและมี ทศั นคติ เรื่ องการปั กผ้าเปลี่ ยนไปและไม่ได้รับ การ
ปลูกฝั งมากเท่ารุ่ นยายรุ่ นแม่ ทาให้ลูกหลานของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก เปลี่ยนไปประกอบ
อาชีพอื่นไม่ได้สืบทอดการปักผ้าและลวดลายผ้าปักหรื อถ้ามีก็หลงเหลือน้อยมาก
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สรุ ปปั ญหาได้ ดังนี้ (1) การลดจานวนของผูส้ ู งอายุในหมู่บา้ น เกิ ดผลกระทบทาให้การปั กผ้า
ด้วยมื อ ในหมู่ บ ้านลดลง (2) ผ้า ปั ก และลวดลายผ้าปั ก เป็ นงานฝี มื อ ที่ ต้อ งฝึ กฝนเป็ นเวลานาน มี
จินตนาการ มีสีสัน มีวธิ ี การและขั้นตอนมาก ผูป้ ั กผ้าต้องมีสมาธิ ในการทา ซึ่ งเด็กในปั จจุบนั นี้ ต้องไป
โรงเรี ยน มีกิจกรรมมาก จึงเป็ นสาเหตุทาให้เด็กรุ่ นใหม่ไม่มีความอดทน ไม่มีสมาธิ ไม่ค่อยสนใจใน
การเรี ยนรู ้ ส่ งผลให้ทาไม่เป็ น (3) ลวดลายผ้าปั กบางลวดลายยากต่อการเรี ยนรู ้ เช่ น ลายผ้าเขียนเทียน
(4) ขาดการถ่ ายทอดความรู ้ จากแม่ สู่ ลูก เนื่ องจากผูป้ กครองส่ วนใหญ่ ตอ้ งการให้ ลูก เรี ยนหนังสื อ
มากกว่าการเรี ยนปั กผ้า (5) ลวดลายผ้าแบบดั้งเดิ มถูกตัดทอนลวดลายลงไปเหลื อแต่ลวดลายง่ายๆ ที่
เป็ นลวดลายพื้ น ฐาน และลวดลายถู ก เปลี่ ย นแปลงไปตามความต้องการของตลาด (6) ปั จจุ บ ัน มี
ลวดลายผ้าที่ปักด้วยเครื่ องปั กจักรอุตสาหกรรมจาหน่าย สะดวกต่อการซื้ อหามาใช้แทนผ้าปั กด้วยมือ
จึงทาให้ขาดการสื บทอดการปั กผ้าจากแม่สู่ลูก (7) คนหนุ่ มสาวไม่มีเวลามานัง่ ปั กผ้าเหมือนแต่ก่อน
ต้องออกมาทางานในเมืองมากขึ้นทาให้ขาดผูส้ ื บสานวัฒนธรรมและประเพณี การปั กผ้าแบบดั้งเดิ ม
หันมาบริ โภคสิ่ งของเครื่ องใช้ของผูค้ นในสังคมเมืองมากขึ้น (8) ความต้องการของตลาด ธุ รกิจเสื้ อผ้า
เครื่ องแต่งกายชนเผ่าที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ทาให้เกิดอุตสาหกรรมการ
ปั กผ้าด้วยเครื่ องจักรเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้การปั กผ้าด้วยมือลดน้อยลง (9) ลวดลายผ้าปั กมือแบบดั้งเดิม ถูก
ลอกเลี ย นแบบให้ ง่ ายต่ อ การน ามาใช้ง านคื อ ได้มี ก ารท าเป็ นรู ป แบบผ้า พิ ม พ์ล วดลาย เลี ย นแบบ
ลวดลายชาวเขาแทนผ้าปักมือ
แนวทางการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์ มง้ บ้านผานกกก
ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ อย่างมีส่วนร่ วมของชุ มชน เพื่อให้สามารถอนุ รักษ์และ
สื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ดังนี้ (1) ประชาชนในชุ มชนม้ง
บ้านผานกกก จะต้องมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลต่างๆ และร่ วมมือในการจัดการเพื่อการรักษาคุณค่าผ้าปั ก
และลวดลายผ้าปั ก และพัฒนาให้เกิ ดประโยชน์ต่อชุ มชน (2) การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับ
ศิลปะผ้าปั กและวัฒนธรรมชนเผ่าของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก เพื่อจัดแสดงนิทรรศการภายในศูนย์
การเรี ยนรู้ ของหมู่บา้ น โดยมี การจัดทาป้ ายนิ ทรรศการภายในที่ แสดงให้เห็ นหรื อสะท้อนอัตลักษณ์
ความเป็ นมาของชุ มชนม้งบ้านผานกกก เพื่ อเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ ให้ประชาชนทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน ได้ศึกษาเรี ยนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับศิลปะผ้าปักและวัฒนธรรมชนเผ่าของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เพื่อให้การ
ดาเนิ น กิ จกรรมบรรลุ เป้ าหมายของการเป็ นแหล่ งเรี ย นรู้ ศิ ลปะผ้าปั กและวัฒนธรรมชนเผ่าและเกิ ด
ประโยชน์ สู งสุ ด ต่ อชุ ม ชน (3) จัดท าเอกสารหรื อ หนังสื อ เพื่ อเผยแพร่ และรั ก ษาคุ ณ ค่ าผ้าปั ก และ
ลวดลายผ้าปั ก พัฒนาให้เกิ ดประโยชน์ต่อชุ มชนให้ยงั่ ยืนอย่างมี ส่วนร่ วมของชุ มชนที่เป็ นรู ปธรรม
เป็ นการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนวิธีการปั กผ้าและลวดลายผ้าปั กที่พบใน
ชุมชนม้งบ้านผานกกก มีการถอดรู ปแบบลวดลายต่างๆ วิธีการปั กผ้าและลวดลายผ้าปั ก ตั้งแต่เริ่ มต้น
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จนถึ ง ปั ก ลวดลายส าเร็ จ เริ่ ม จากลวดลายง่ ายๆที่ พ บเห็ น กัน อยู่ท ั่วไป จนถึ ง ลวดลายที่ ย ากขึ้ น ไป
ตามลาดับ และรวมถึ งลวดลายดั้งเดิ มที่เริ่ มจะสู ญหายไป เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของการศึกษาเครื่ อง
แต่งกาย ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติ พนั ธุ์มง้ ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาการสื บสาน ผ้าปั กและ
ลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก
6.3 ข้ อเสนอแนะต่ างๆทีเ่ กีย่ วข้ องกับการศึกษา
ข้ อเสนอแนะ
เพื่อให้การอนุรักษ์ความรู้ดา้ นศิลปะผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น ปั จจุบนั ใน
หมู่บา้ นผานกกก เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมวิถีชีวิตชนเผ่าม้ง ซึ่ งมีนกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่ างชาติ เข้ามาเยี่ยมชม เนื่ องจากมี ทศั นี ยภาพที่ ส วยงาม มีส ถานที่ ทางประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมความเป็ นอยูท่ ี่น่าสนใจ ผูศ้ ึกษาจึงมีขอ้ เสนอแนะว่าทางชุ มชนน่ าจะได้ใช้โอกาสนี้ ในการ
ส่ งเสริ มประชาชนในหมู่บา้ นผานกกก ให้สามารถนาความรู้ ความสามารถที่ตนเองมีนามาเผยแพร่
ทักษะความรู ้ ดา้ นวัฒนธรรมของตนเองสู่ สังคมมากขึ้น ด้วยการจัดกิ จกรรมการอนุ รักษ์และเผยแพร่
วัฒนธรรมของชุ มชน แต่ตอ้ งได้รับความร่ วมมื อจากบุ คคลหลายๆฝ่ าย ทั้งประชาชนที่ อาศัยอยู่ใน
หมู่ บ ้า นผานกกก ผูน้ าหมู่ บ ้าน หน่ วยงานของรั ฐและองค์ก รภาคเอกชนในท้องถิ่ น นั้น ตลอดจน
โรงเรี ยนที่อยูใ่ กล้ๆหมู่บา้ นผานกกก ขอความร่ วมมือจากสถานศึกษาที่เด็กและเยาวชนในหมู่บา้ นไป
เรี ยนหรื อไปศึกษาต่อแหล่งนั้นๆ
ปัญหาและอุปสรรค์ ทสี่ าคัญของผู้ศึกษาพบว่ า
การทาให้การจัดการอนุรักษ์และสื บสานศิลปะผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก บรรลุ
เป้ าหมายของการจัดการอนุ รักษ์ที่ยงั่ ยืน และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางประวัติศาสตร์ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
ของบ้านผานกกก ในกรณี ของการศึกษาครั้งนี้ มีประเด็นที่ยุ่งยากในเรื่ องของการสื่ อสารภาษาม้ง ซึ่ ง
ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่พดู ภาษาไทยไม่ค่อยได้ หรื อไม่สามารถพูดภาษาไทยในระดับลึกๆได้ ทาให้การเก็บ
ข้อมูลเชิงลึกจึงต้องมีเด็กนักเรี ยนหรื อเยาวชนในหมู่บา้ นเป็ นผูส้ ัมภาษณ์ และตอบคาถามแทน ผูศ้ ึกษา
จึงนาผลที่ได้รับมาประมวลคาตอบ เพื่อเรี ยบเรี ยงแยกแยะความคิดเห็นและความต้องการได้
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สรุ ปปัญหาทีพ่ บของผู้ศึกษา
คือการศึ กษาในครั้ งนี้ เป็ นลักษณะการศึ กษาแบบมี ส่ วนร่ วม การเข้าถึ งชุ มชนจึ งเป็ นเรื่ องที่
สาคัญ เพื่อให้เห็ นปั ญหาอย่างแท้จริ ง แต่เนื่ องด้วยข้อจากัดของผูศ้ ึกษา ทั้งในเรื่ องของประสบการณ์
ในการทางานการศึกษา ระยะเวลาในการลงพื้นที่ การปรับตัวเข้ากับชาวบ้านและอื่นๆทาให้ผลของ
งานศึกษาไม่ดีเท่าที่ ควรแนวทางที่ ผศู ้ ึ กษาได้ปฏิบตั ิ คือสารวจทางกายภาพ สังเกตการณ์ สัมภาษณ์
และการสนทนากลุ่ ม (Focus group discussion) จากผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้อง 30 คน ในประเด็นการสนทนา
เพื่อหารู ปแบบและวิธีการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้าน
ผานกกก ให้ยงั่ ยืนอย่างมีส่วนร่ วมของชุ มชน การให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการการอนุ รักษ์
ศิลปะผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน ต้องอยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองของ
ความสานึกรัก หวงแหน เห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ของตนเอง ผูศ้ ึกษาหวังว่าในอนาคตงานศิลปะผ้าปั ก
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก น่ าจะเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ทางประวัติศาสตร์ ที่สาคัญ เป็ นเอกลักษณ์
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกกสื บไป
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
การจัดการอนุรักษ์และสื บสานศิลปะผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกกจะเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับศิลปะผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของหมู่บา้ นอื่น ในตาบลโป่ งแยง อาเภอ
แม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่มีศกั ยภาพและสามารถทาการจัดการอนุ รักษ์และสื บสานศิลปะผ้าปั กกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์มง้ ของหมู่บา้ นไปพร้อมๆกัน เพราะถ้าหมู่บา้ นเหล่านั้นทาการอนุรักษ์และสื บสานได้ ศิลปะ
ผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ก็จะยัง่ ยืนไปด้วย
ทั้งนี้ การอนุ รักษ์ศิลปะผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ประชาชนในชุมชนและผูท้ ี่
มีอานาจหน้าที่เกี่ ยวข้องกับการอนุ รักษ์ศิลปะผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มีส่วนผลักดันและส่ งเสริ ม เช่ น
สภาวัฒนธรรม องค์การบริ หารส่ วนตาบล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด และอาเภอแม่ริม ในฐานะที่
ศิลปะผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เป็ นเอกลักษณ์ที่สาคัญของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ซึ่ งผลของการอนุรักษ์ศิลปะ
ผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ที่ยงั่ ยืน เมื่อเกิดขึ้นแล้ว สังคมจะมีส่วนในการช่วยกันดูแลเอกลักษณ์ของศิลปะ
ผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ นี้ต่อไป แล้วจะเกิดผลพลอยได้ทางเศรษฐกิจขึ้น ทาให้สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
อันเกิดจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
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กลุ่มผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ผา้ ปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จานวน 15 คน คือ
(สัมภาษณ์วนั ที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

นางพรรณี สมศักดิ์
อายุ 51 ปี ครู ผสู ้ อนวิชาสังคมศึกษา ท้องถิ่นของเรา
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
นางชนันท์วไิ ล ธงเชื้อ
อายุ 53 ปี ครู ผสู้ อนวิชางานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
จากลวดลายผ้าปั กชาวเขา โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
นางสาวอรัญญา โพธิ์ แก้ว
อายุ 48 ปี ครู ผสู้ อนวิชาการงานอาชีพ
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
นางศุภลักษณ์ อภัยใจ
อายุ 43 ปี ครู ผสู้ อนวิชาการงานอาชีพ
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
นางชญานิศ กางนอก
อายุ 40 ปี ครู ผสู้ อนวิชาการตัดเย็บเสื้ อผ้าชาวเขา
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
นางเหม่า ปกรณ์สิทธิ์
อายุ 43 ปี ชนเผ่าม้ง
ค้าขายผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าชาวเขา
นางกรรณิ การ์ ถนอมวารี
อายุ 37 ปี ชนเผ่าม้ง
ค้าขายผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าชาวเขา
นางประทุม ยังชีพสุ จริ ต
อายุ 33 ปี ชนเผ่าม้ง
ค้าขายผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าชาวเขา
นางสาวสุ รียพ์ ร ผาด่าน
อายุ 28 ปี ชนเผ่าม้ง อาชีพ พนักงาน/ลูกจ้าง
นางสาวกรแก้ว โอภาสสุ วคนธ์
อายุ 26 ปี ชนเผ่าม้ง อาชีพ พนักงาน/ลูกจ้าง
นายสมเพชร ชะโพธิ์
อายุ 24 ปี นักศึกษาชนเผ่าม้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
นายโยธิน ขวัญเขียว
อายุ 23 ปี นักศึกษาชนเผ่าม้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
นายคาพันธ์ แซ่วา้ ง
อายุ 23 ปี นักศึกษาชนเผ่าม้ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวสุ นีย ์ ทิพย์ปิ่นทอง
อายุ 16 ปี นักเรี ยนชนเผ่าม้ง
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
นางสาวขวัญจิรา ยังชีพสุ จริ ต
อายุ 16 ปี นักเรี ยนชนเผ่าม้ง
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
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ภาคผนวก ก
เอกสารที่เกีย่ วข้ องกับการศึกษา
แบบสำรวจข้อมูลประชำกรและพื้นที่ศึกษำ
สำหรับกำรค้นคว้ำแบบอิสระ เรื่ องกำรจัดกำรอนุ รักษ์และสื บสำนศิลปะผ้ำปั กของกลุ่มชำติพนั ธุ์มง้
บ้ำนผำนกกก ตำบลโป่ งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ของนำงสไบทิพย์ ตั้งใจ รหัส 569932014
สำขำวิชำกำรจัดกำรศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สภำพทัว่ ไปและข้อมูลเบื้องต้น
1.1 อำณำเขตติดต่อ (พื้นที่ของหมู่บำ้ นแต่ละด้ำนติดกับที่ใดบ้ำง)
ทิศเหนือ…………………………………………………………………………………
ทิศใต้…..………………………………………………………………………………...
ทิศะวันออก…………………………………………………………………………..….
ทิศะวันตก………………………………………………………………………….........
1.2 ข้อมูลประชำกร
1.2.1 หมู่บำ้ นนี้มีจำนวนครัวเรื อนทั้งสิ้ น ………………………….ครัวเรื อน
แยกเป็ นครัวเรื อนตำมทะเบียนรำษฎร์ …………………………....ครัวเรื อน
ครัวเรื อนที่มีประชำกรอยูจ่ ริ ง
………………………….ครัวเรื อน
1.2.2 จำนวนประชำกรทั้งสิ้ น………………………………….……….คน
แยกเป็ นเพศชำย…………………คน เพศหญิง………………….คน
1.2.3 กลุ่มชำติพนั ธุ์หรื อกำรสื บเชื้อสำยของประชำกร
- เป็ น ม้งเขียว
จำนวน…………….ครัวเรื อน
- เป็ น ม้งขำว
จำนวน…………….ครัวเรื อน
- อื่นๆ (ถ้ำมี)
จำนวน……………ครัวเรื อน
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1.3 ด้ำนกำรประกอบอำชีพ
(ประชำกรส่ วนใหญ่ประกอบอำชีพอะไรบ้ำง)
- อำชีพหลัก……………………………………………………………………………...
- อำชีพเสริ ม……………………………………………………………………………...
- รำยได้เฉลี่ยต่อครัวเรื อน………………………………………………………………..
1.4 ด้ำนกำรศึกษำ (ประชำกรในหมู่บำ้ นส่ วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับใด)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1.5 ด้ำนควำมเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศำสนำที่นบั ถือ…………………………………………………………………………..
จำนวน ศำสนสถำนในหมู่บำ้ น……………แห่ง ได้แก่…………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
จำนวนผูเ้ ผยแผ่ศำสนำ………………………………รู ป/คน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ยดึ ถือปฏิบตั ิมำจนถึงปัจจุบนั ………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
1.6 ด้ำนภำษำที่ใช้………………………………………………………………………….
1.7 สำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.7.1 กำรคมนำคมเป็ นอย่ำงไร
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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1.7.2 มีกำรบริ กำรสำธำรณะ (โรงพยำบำล/สถำนีอนำมัย/โรงเรี ยน/ศูนย์บริ กำรถ่ำยทอด
ภูมิปัญญำพื้นบ้ำนกำรทอผ้ำ ศูนย์บริ กำรเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก
ศำลำประชำคม สนำมกีฬำ โทรศัพท์สำธำรณะ ฯลฯ) หรื อไม่
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. ประวัติควำมเป็ นมำของหมู่บำ้ นเป็ นอย่ำงไร
………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. ควำมต้องกำรกำรพัฒนำหมู่บำ้ นทำงใดบ้ำง
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. จุดเด่น/จุดด้อยของหมู่บำ้ นมีหรื อไม่ อย่ำงไรบ้ำง
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

182

แบบสัมภำษณ์ชนิดมีโครงสร้ำง
สำหรับกำรค้นคว้ำแบบอิสระ เรื่ องกำรจัดกำรอนุ รักษ์และสื บสำนศิลปะผ้ำปั กของกลุ่มชำติพนั ธุ์มง้
บ้ำนผำนกกก ตำบลโป่ งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ของนำงสไบทิพย์ ตั้งใจ รหัส 569932014
สำขำกำรจัดกำรศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
..............................................................................................................................
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ห้สัมภำษณ์
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ชื่อนำมสกุล
อำยุ
ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่
อำชีพ
กำรใช้ชีวติ ในพื้นที่ ทำอะไรบ้ำง เวลำทำกิจกรรม
บทบำททำงสังคม

ตอนที่ 2 ชุมชนกลุ่มชำติพนั ธุ์มง้ บ้ำนผำนกกก ตำบลโป่ งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2.1 ประวัติควำมเป็ นมำของชุมชนบ้ำนผำนกกก
2.2 ลักษณะและสภำพหมู่บำ้ น (จำนวนบ้ำนกี่หลังคำเรื อน ลักษณะกำรตั้งบ้ำนเรื อน แผนผัง
ของหมู่บำ้ น แผนผังและภำพประกอบ)
2.3 อำชีพ (อำชีพโดยทัว่ ไปของประชำชนในชุมชน)
2.4 องค์ประกอบทำงสังคมและวัฒนธรรม
(1) กิจกรรมทำงสังคมของชุมชน (กิจกรรมที่สะท้อนควำมสัมพันธ์และควำมร่ วมมือ
กันภำยในชุมชน อำทิ กำรรวมกลุ่ม กำรดำเนินกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์)
มีอะไรบ้ำง
(2) วัฒนธรรมประเพณี สำคัญๆของชุมชน (ประเพณี ที่สะท้อนควำมสัมพันธ์และ
ควำมร่ วมมือกันภำยในชุมชน) มีอะไรบ้ำง
2.5 กำรวิเครำะห์ศกั ยภำพและควำมเข้มแข็งของชุมชนบ้ำนผำนกกก
(สรุ ปให้เห็นว่ำชุมชนแห่งนี้ มีศกั ยภำพและควำมเข้มแข็งของชุมชนอย่ำงไร จำกกิจกรรม
ทำงสังคมและประเพณี วฒั นธรรม ชุมชนได้มีควำมร่ วมมือกันในกิจกรรมทำงสังคมและ
วัฒนธรรมมำกน้อยเพียงใด สรุ ปให้เห็นในภำพรวมว่ำชุมชนมีศกั ยภำพและควำม
เข้มแข็งมำกน้อยเพียงใด)
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ตอนที่ 3 ข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับกลุ่มชำติพนั ธุ์มง้
3.1 รู ปแบบของวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม ควำมเชื่อ
(1) กำรเกิด
(2) กำรตำย
(3) กำรนับถือผี
(4) กำรแต่งงำน
(5) ประเพณี ต่ำงๆ
(6) งำนประจำปี
ตอน 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องแต่งกำยและลวดลำยผ้ำปั กเครื่ องแต่งกำยกลุ่มชำติพนั ธุ์มง้
4.1 เครื่ องแต่งกำยของกลุ่มชำติพนั ธุ์มง้ บ้ำนผำนกกก (รำยละเอียดลักษณะเครื่ องแต่งกำย)
4.2 ผ้ำปั กและลวดลำยผ้ำปั กเครื่ องแต่งกำยกลุ่มชำติพนั ธุ์มง้ ของบ้ำนผำนกกก
(รำยละเอียดเรื่ องงำนปั กผ้ำและลวดลำยผ้ำปั กเครื่ องแต่งกำย)
(1) กำรปักผ้ำ และเทคนิควิธีกำรปั กผ้ำกลุ่มชำติพนั ธุ์มง้ ของบ้ำนผำนกกก
(1.1) วัสดุที่ใช้
(1.2) องค์ประกอบเกี่ยวกับศิลปะผ้ำปั ก
(2) ลวดลำยผ้ำปั กกลุ่มชำติพนั ธุ์มง้ ของบ้ำนผำนกกก
(2.2) ลวดลำย
(2.3) สี สัน
(3) กำรใช้ผำ้ ปั กกลุ่มชำติพนั ธุ์มง้ ของบ้ำนผำนกกก
(3.1) กำรใช้ผำ้ ปักในชีวติ ประจำวัน
(3.2) กำรใช้ผำ้ ปั กในพิธีกรรมและงำนประเพณี ต่ำงๆ
4.3 สภำพกำรณ์และปัญหำของผ้ำปั กกลุ่มชำติพนั ธุ์มง้ ของบ้ำนผำนกกก
(1) ควำมรู้ควำมสำมำรถของผูป้ ั กผ้ำ
(2) กำรสื บทอดศิลปะผ้ำปัก
(3) กำรพัฒนำหรื อกำรเปลี่ยนแปลงรู ปแบบศิลปะผ้ำปัก
4.4 คุณค่ำควำมสำคัญและสภำพปั ญหำของกำรปั กผ้ำและลวดลำยผ้ำปั กกลุ่มชำติพนั ธุ์มง้
(1) คุณค่ำควำมสำคัญของผ้ำปั กและลวดลำยผ้ำปั กกลุ่มชำติพนั ธุ์มง้
(2) ปั ญหำของผ้ำปั กและลวดลำยผ้ำปั กกลุ่มชำติพนั ธุ์มง้
(สรุ ปให้เห็นปัญหำของผ้ำปักและลวดลำยผ้ำปักม้ง ออกมำให้ชดั เจนเป็ นข้อๆ)
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ตอนที่ 5 แนวทำงในกำรจัดกำรอนุรักษ์และกำรสื บสำนผ้ำปักและลวดลำยผ้ำปัก
5.1 ต้องกำรให้องค์กรของรัฐหรื อองค์กรอื่นๆ ช่วยเหลือในด้ำนใดและอย่ำงไรบ้ำง
5.2 เห็นด้วยหรื อไม่ที่จะให้มีกำรเปลี่ยนแปลงรู ปแบบศิลปะผ้ำปั ก ในด้ำนต่อไปนี้
- ลวดลำย
- สี สัน
- รู ปแบบของผ้ำปักและลวดลำยผ้ำปัก
- กำรประชำสัมพันธ์และอื่นๆ
5.3 เห็นด้วยหรื อไม่ที่จะให้มีกำรจัดกำรอนุ รักษ์ และสื บสำน สื บทอด ถ่ำยทอดศิลปะผ้ำปั ก
และเห็นด้วยในวิธีกำรอย่ำงไร

ผูส้ ัมภำษณ์ชื่อ..................................................................นำมสกุล.....................................
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ....................สถำนที่.......................................
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ประวัตผิ ้เู ขียน

ชื่อ-นามสกุล

นำงสไบทิพย์ ตั้งใจ

วัน เดือน ปี เกิด

1 มกรำคม พ.ศ. 2510

ประวัติการศึกษา ปี กำรศึกษำ 2532 ศึกษำศำสตรบัณฑิต (ศิลปหัตถกรรม)
สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำเขตเพำะช่ำง (เดิม)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล รัตนโกสิ นทร์ (ปั จจุบนั )
ประสบการณ์

ครู ผสู้ อน วิชำศิลปศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ )
โรงเรี ยนศึกษำสงเครำะห์เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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