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บทคดัย่อ 

เคร่ืองแต่งกายและลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ เป็นงานศิลปหตัถกรรมท่ีมีความงามและ
คุณค่าสะทอ้นภูมิปัญญาพื้นถ่ิน ปัจจุบนัเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นอนัมาก โดยเฉพาะลวดลายผา้ปัก   
ทั้งรูปแบบของลวดลายและเทคนิคการปัก ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาท่ีชุมชนบา้นผานกกก 
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา 
ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม ตลอดจนศึกษาเคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปักบนเคร่ือง
แต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ตลอดจนปัญหาของผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก 
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและ
ลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน ใชว้ธีิการศึกษาทั้งภาคเอกสาร
และภาคสนาม ดว้ยวิธีการส ารวจ สังเกตการณ์ สัมภาษณ์ เพื่อเก็บขอ้มูลของชุมชนและเคร่ืองแต่งกาย
และลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ รวมทั้งสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ภาคประชาชนและนกัวชิาการ เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ปัจจุบนัมีการแต่งกายดว้ยชุดประจ าเผา่ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวนันอ้ยลง เน่ืองจากวถีิชีวิตเปล่ียนแปลงไป ผา้ปักและลวดลายผา้ปักของมง้ได้
เปล่ียนแปลงไปมาก เน่ืองจากมีการถ่ายทอดการปักผา้แก่เยาวชนนอ้ยลงและลวดลายผา้ปักถูกลดคุณค่า 
เหลือแต่ลวดลายง่ายๆ ขณะเดียวกนัไดป้รากฏผา้ปักดว้ยจกัรอุตสาหกรรมเขา้มาแทนท่ีการปักดว้ยมือ
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มากข้ึน การศึกษาคร้ังน้ีไดเ้สนอแนวทางของการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ดว้ยการจดัการให้เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจ
ในคุณค่าของผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ข้ึนในชุมชน ในรูปแบบของศูนยก์ารเรียนรู้
และนิทรรศการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทั้งภายในและภายนอกชุมชนเขา้ไปสืบคน้ เรียนรู้ ศึกษาได ้
ในการด าเนินการกิจกรรมดงักล่าวน้ี ควรเป็นความร่วมมือของภาคประชาสังคม ซ่ึงประกอบด้วย
ประชาชนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนสนบัสนุน 
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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 
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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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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1   หลกักำรและเหตุผลของกำรศึกษำ   

โลกและสังคมปัจจุบนัมีความเจริญรวดเร็วมาก โดยเฉพาะความเจริญทางดา้นวตัถุ ผูท่ี้สามารถ
เสพสุขไดม้ากท่ีสุดก็จะถือวา่เป็นผูท่ี้มีความส าเร็จในชีวติสูงสุดเช่นกนั ดงันั้นทุกคนจึงต่างมุ่งหวงัและ
ไขวค่วา้ไปหาจุดสูงสุดของสังคม ความเจริญทางดา้นจิตใจและความมีคุณธรรม หรือการใชว้ิถีชีวิตท่ี
เรียบง่ายดงัเช่นกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ จึงถูกมองไปวา่เป็นผูท่ี้มีความลา้หลงัของสังคมไป 

 ชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ซ่ึงเป็นชนกลุ่มน้อยท่ีอาศยัอยูท่่ามกลางขุนเขาและป่าทึบรอบลอ้มไป
ดว้ยธรรมชาติอนับริสุทธ์ิ และห่างไกลจากความเจริญในแบบสังคมเมือง พวกเขาจึงมีสภาพทางจิตใจ
ท่ีดีและมีสุขตามอตัภาพ สงบและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัธรรมชาติ ใชชี้วิตแบบพึ่งพาตนเองตลอดมา 
อนัเป็นตวัอยา่งหน่ึงของชีวติในโลกปัจจุบนัท่ีเราสามารถมองเห็นและเขา้ใจได้1 

ประเทศไทยเป็นสังคมท่ีประกอบไปดว้ยกลุ่มชาติพนัธ์ุหลายกลุ่ม ท่ีต่างก็มีประวติัศาสตร์ความเป็นมา
ของตนเอง และมีลกัษณะทางวฒันธรรมบางประการปรากฏเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงสามารถ
สร้างสรรคค์วามหลากหลายทางวฒันธรรมให้แก่สังคมไทยอยา่งน่าสนใจยิ่ง ความหลากหลายดงักล่าว
บางอยา่งปรากฏเป็นรูปลกัษณ์ท่ีโดดเด่นแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน เช่น รูปลกัษณ์หรือแบบแผนการแต่งกาย 
ซ่ึงบ่งบอกถึงความเป็นตวัตนของกลุ่มชาติพนัธ์ุ2 

ในปัจจุบนักลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ซ่ึงมีวิถีชีวิตอยูบ่นพื้นท่ีสูงทางภาคเหนือของประเทศไทยก าลงั
ถูกวฒันธรรมของคนพื้นเมืองแผ่ขยายข้ึนไปครอบง ามากข้ึนเร่ือยๆ จนท าให้วิถีชีวิตเปล่ียนไป 
ประเพณีวฒันธรรมดั้งเดิมของกลุ่มชาติพนัธ์ุก าลงัจะถูกกลืนหายไปกบัความเจริญ ซ่ึงเขา้ไปเยือนวิถี
ชีวติบนพื้นท่ีสูงของกลุ่มชาติพนัธ์ุเหล่าน้ีแทบทุกวนั และคงอีกไม่นานภาพวถีิชีวติความเป็นอยูภ่ายใน

                                                        
1สมัย สิทธิธรรม, สารคดีชีวิตของชนกลุ่มนอ้ยบนดอยสูง “แมว้”, พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพฯ: บริษทั 2020 เวิลดมี์เดีย จ  ากดั, 2541, หนา้ 67. 
2กรมประชาสงเคราะห์, กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม, ผา้ชาวเขา, กรุงเทพฯ: บริษทั ร าไทยเพรส จ ากดั, 2543, หนา้ 11. 
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กระท่อมเล็กๆ บนยอดดอย ก็จะเลือนหายไปจากความทรงจ าของพวกเราจนหมดส้ิน พร้อมกบัวถีิชีวิต
รูปแบบใหม่ก็จะกา้วเขา้มาแทนท่ี 

ลกัษณะการแต่งกายของกลุ่มชาติพนัธ์ุแต่ละกลุ่มตระกูลจะมีความแตกต่างกนัอย่างเห็นได้
ชดัเจน ซ่ึงนอกจากความสวยงามเชิงศิลปะแลว้ เคร่ืองแต่งกายของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ยงับ่งบอกหรือสะทอ้น
ถึงลกัษณะทางสังคมและประวติัความเป็นมาของตวัเอง เช่น การปักผา้ท่ีเป็นลวดลายของมง้ ท่ีบ่งบอก
ความเป็นมาของเผา่พนัธ์ุตวัเอง การปักลายและการตดัผา้ของอาข่า ก็สามารถบ่งบอกถึงเส้นทางอพยพได ้
เส้ือผา้และการตบแต่งประดบัประดาของกลุ่มชาติพนัธ์ุแต่ละตระกูลภาษา จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัอยา่ง
เห็นได้ชัด เช่น มง้และเม่ียน ใช้การปักลวดลายและการใช้ผา้ตดัปะมาตกแต่งเส้ือผา้ให้สวยงามยิ่งข้ึน
โดยมง้จะใชก้ารปักลวดลายผา้มากกวา่การใชผ้า้ตดัปะ เป็นตน้ 

การใช้ผา้นบัเป็นความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษย ์เพื่อใชใ้ส่คุม้ครองป้องกนัร่างกายของตนเอง 
ถึงแมว้่าสังคมปัจจุบนัจะมีการวิวฒันาการข้ึน การใช้ผา้ไม่ใช่เป็นเพียงเคร่ืองนุ่งห่มแต่เป็นมิติของ
สุนทรียภาพมนุษย์ ท่ีได้ลอกเลียนลวดลายสีสันจากธรรมชาติล งบนผืนผา้โดยใช้วสัดุต่างๆจน
ก่อให้เกิดอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ประจ าชาติพนัธ์ุมิใช่เพียงแต่บริบทของส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ี
ได้กลายมาเป็นส่วนตกแต่งลายผา้หากแต่บริบททางความคิดและอุดมการณ์ได้เขา้มามีบทบาทต่อ
ลวดลายบนผืนผา้และยงัก่อให้เกิดบทบาทของผา้ท่ีมีลวดลายต่างกนัอีกดว้ย โดยลวดลายบนผืนผา้จะ
สะท้อนมิติความเช่ือทางศาสนาและความเช่ือพื้นบ้านนอกจากนั้ นลวดลายบางชนิดจะปรากฏ
เฉพาะเจาะจงบนผืนผา้ท่ีมีบทบาทชดัเจนและเหมาะสมเท่านั้นเช่นลวดลายปราสาทจะปรากฏเฉพาะ
ในตุงและผา้ห่อคมัภีร์เท่านั้น หากไปปรากฏท่ีอ่ืนถือวา่มีความไม่เหมาะสมเป็นตน้ 

ผา้พื้นบา้น จึงนบัเป็นสัญลกัษณ์ของวฒันธรรมพื้นบา้นท่ีแสดงออกมาเป็นรูปธรรมท าให้เขา้ใจ
ความคิดและอุดมการณ์ตลอดถึงวถีิชีวติท่ีเป็นแบบแผนของคนในทอ้งถ่ินหรือชนกลุ่มนั้นๆ 

จากความสัมพนัธ์ระหว่างผา้กบัวิถีชีวิตของผูค้นดงักล่าวมาแลว้จะเห็นไดว้า่การศึกษาเร่ืองผา้จะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าได้ศึกษาเร่ืองผา้ควบคู่ไปกับบริบททางสังคมและวฒันธรรมและการ
เปล่ียนแปลงของสังคมของชนชาติใดชนชาติหน่ึง 

กลุ่มชาติพนัธ์ุม้งเป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีมีการผลิตผา้ เพื่อใช้ในครัวเรือนและผา้ท่ีผลิตข้ึนมานั้นมี
ลวดลายประณีตสวยงาม เป็นท่ีสนใจของผูพ้บเห็นเป็นอยา่งมาก จากขอ้มูลในอดีตผูห้ญิงมง้ทุกคนจะ
ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิตผา้จากบรรพบุรุษซ่ึงการผลิตผา้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จะมี 2 
ลกัษณะ คือการผลิตผา้จากใยกญัชงและการท าผา้ให้เกิดลวดลายซ่ึงมีวิธีการหลากหลายชนิด ไดแ้ก่ การ
เขียนลายเทียน การปักมือดว้ยดา้ยสีเป็นลวดลายต่างๆ และการน าเศษผา้เล็กๆมาเยบ็ตดัปะเป็นลวดลาย
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โดยลวดลายท่ีปรากฏอยู่บนผืนผา้ ตลอดจนลักษณะการใช้ประโยชน์จากผา้ เป็นส่ิงสะท้อนถึง
ความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือและวฒันธรรมต่างๆ ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ (Hmong’s Embroidery) เป็นภูมิปัญญาพื้นถ่ินท่ีตกทอดกนัมาหลาย
ชัว่อายคุนช้ินงานประดิษฐด์ว้ยมือของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ซ่ึงเป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ีอาศยัอยูใ่นทางภาคเหนือ
ของประเทศไทยซ่ึงมีอตัลักษณ์ เอกลักษณ์  ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมเป็นของตนเอง   
เช่น การท าเกษตรกรรม การเพาะปลูก การทอผา้ การปักผา้ดว้ยภูมิปัญญาพื้นถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ท่ี
หมู่บา้นมง้ผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ นับว่าเป็นงานฝีมือท่ีสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้โดยมีการปักลวดลายตามภูมิปัญญาพื้นถ่ินมีความประณีตทั้งในการคิด
ลวดลาย และการปักโดยใชเ้วลาวา่งหลงัจากท างานเกษตรกรรมเพื่อเพาะปลูกในการยงัชีพในแต่ละวนั
โดยมีลวดลายท่ีถือไดว้่าเป็นของดั้งเดิมและมีการปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกบักาลเวลา ลวดลายท่ี
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้น ามาใชปั้กผา้นั้น เดิมทีนั้นเป็นการน าตน้แบบมาจากตวัหนงัสือของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 
เช่น ลายกา้ก้ือหรือลวดลายเลียนแบบธรรมชาติแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนัท่ีพบเห็นอยูท่ ัว่ไป ลายกา้ก้ือ ซ่ึง
เรียกเป็นภาษาไทยวา่ ลายกน้หอย ลายนุกุ๊หรือลายดาว ลายป้านจ่ายหรือลายท่ีปักเป็นดอกๆ ลายเหล่าเซีย
หรือลายกากบาท ลายโคว้จัว๊หรือลายกงัหนั ลวดลายท่ีกล่าวมาน้ีผูห้ญิงกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จะคิดข้ึนเอง 
ตามความคิดสร้างสรรค์ของตนไม่มีการซ ้ ากนั แต่จะยงัคงรักษารูปแบบดั้ งเดิมอยู่อาจมีลวดลายท่ี
คลา้ยคลึงกนับา้งเพราะมีรูปแบบพื้นฐานของการปักผา้ คือการปักไขวท่ี้เหมือนกนั  

ในการปักผา้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ จะใชป่้านป่า ผา้ฝ้ายทอมือหรือผา้ใยกญัชง ท่ีทอดว้ยก่ีเอว จึงได้
ผา้หน้าแคบโดยมีเส้นยืนซ่ึงผูกไวก้บัเสาและมีเส้นพุ่งผูกไวก้บัเอว การทอผา้จะใช้การทอสลบักนั
ขดักัน จึงเกิดเป็นเส้นตารางไปตลอดผืนเม่ือน าผา้มาปักจึงต้องใช้การสอดเข็มเข้าไปตามตาราง
เหล่านั้นก่อใหเ้กิดลวดลายตามตอ้งการ 

ลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ท่ีนิยมท าการปักและสืบทอดกนัมานานนั้น ประกอบดว้ยลาย
ต่างๆดังน้ี(1)ลายก้นหอย (2) ลายรอยตีนไก่ (3) ลายรอยตีนหนู (4) ลายอักษรโบราณ (5) ลายท่ีมี
ลกัษณะเป็นหยกัซ้อนกนั (6) ลายดาว (7) ลายปักเป็นดอก (8) ลายหัวใจ (9) ลายผา้ตดัปะรูปส่ีเหล่ียม
หรือสามเหล่ียมเล็กๆ (10) ลายผสมหรือลายท่ีใชห้ลายลายปักผสมรวมกนั เกิดเป็นลวดลายใหม่ๆข้ึน 

ศิลปะการปักผา้และการคิดแบบลวดลายน้ี นบัเป็นมรดกตกทอดกนัมาแต่โบราณอยา่งต่อเน่ือง 
โดยการน าลกัษณะ รูปร่างรูปทรง และสีสันตามธรรมชาติรอบตวัมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นดอกไม ้ใบไม ้
สัตวต่์างๆ ตลอดจนดวงดาวบนทอ้งฟ้า ใชว้สัดุอุปกรณ์เข็มปักขนาดต่างๆ และเส้นดา้ยสีน ามาปักเป็น
ลวดลาย อย่างไรก็ตามลวดลายท่ีปักข้ึนจะประณีต สวยงาม ตามจินตนาการและตามแบบธรรมชาติท่ี
งดงาม แสดงถึงเอกลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เป็นท่ีสะดุดตาแก่ผูพ้บเห็น จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาพบวา่ 
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การคิดแบบลวดลายและการปักผา้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จะมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซ่ึงปัจจุบนัการ
ถ่ายทอดยงัคงมีอยู่ แต่จะค่อยๆลดน้อยลงไปทุกขณะ สาเหตุเน่ืองจากวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
เปล่ียนไปจากเดิม มีการใชแ้รงงานสมาชิกในครอบครัวในการเพาะปลูกเพื่อขายมากข้ึน ท าใหผู้ห้ญิงมง้
มีเวลาในการนัง่ปักผา้นอ้ยลง นอกจากน้ี ยงัพบวา่การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ความละเอียดและลกัษณะ
ของลวดลายไดค้่อยๆ ถูกปรับเปล่ียนไปตามสมยันิยม ไม่ยึดติดลวดลายดั้งเดิม อีกทั้งในยุคปัจจุบนัน้ี
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการไดม้าของลวดลาย จึงมีการใชจ้กัรอุตสาหกรรมในการปักลวดลายแทน
การใชมื้อปักมากข้ึน ผา้ท่ีใชปั้กลวดลายแต่เดิมทอดว้ยมือ ปัจจุบนัผา้ท่ีใช้ปักจะซ้ือส าเร็จมาจากตลาด
ร้านขายผา้แทน เส้นดา้ยปักลวดลายแต่เดิมใช้เส้นฝ้ายยอ้มสีธรรมชาติ ปัจจุบนัเส้นดา้ยปักยอ้มดว้ยสี
สังเคราะห์ จะซ้ือมาจากตลาดร้านขายผา้หรือแหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑช์าวเขา เป็นตน้ 

ดงันั้นการศึกษาในรายละเอียดเร่ืองผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ซ่ึงมีลกัษณะลวดลายท่ีโดดเด่น
และสีสันท่ีสวยงามสะดุดตา จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่เพราะจะท าใหเ้ราไดท้ราบถึงวธีิการ
ผลิต เทคนิคการปักลวดลาย ลกัษณะของลวดลายรวมไปถึงความเช่ือเก่ียวกบัความหมายของลวดลาย
หรือสัญลกัษณ์ ซ่ึงเช่ือมโยงค่านิยมหรือวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุ วฒันธรรม พฤติกรรม ส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงความรู้เหล่าน้ีควรจะไดมี้การศึกษาเพื่อน าไปสู่การจดัการองคค์วามรู้และการอนุรักษสื์บสานไวใ้ห้
เป็นมรดกทางวฒันธรรมกบัลูกหลานสืบต่อไป3 

บา้นผานกกกตั้งอยู่หมู่ท่ี 9 ต  าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีเน้ือท่ีประมาณ4,500ไร่
เป็นพื้นท่ีอยู่อาศยั จ  านวน500 ไร่ พื้นท่ีท าการเกษตร จ านวน 2,000 ไร่ ประกอบไปด้วยพื้นท่ีท าไร่ 
จ  านวน 1,300 ไร่ และพื้นท่ีท าสวน จ านวน 700 ไร่ เป็นป่าชุมชนซ่ึงเป็นพื้นท่ีในเขตอุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย จ  านวน 2,000 ไร่ มีประชากรอาศยัอยูจ่  านวนครัวเรือน 127 ครัวเรือน มีประชากรรวม 
720 คน แยกเป็นชาย 352 คน หญิง 368 คนเป็นหมู่บา้นมง้ ท่ียงัคงมีการอนุรักษ์ประเพณีวฒันธรรม
ต่างๆของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ เช่น ประเพณีการเลือกคู่ซ่ึงจะมีข้ึนในวนัปีใหม่โดยหนุ่มสาวจะมาชุมนุม
กนัใส่เคร่ืองแต่งกายแบบกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ท่ีประดบัดว้ยเคร่ืองเงินท่ีสวยงามและมีกิจกรรมการเล่นโยน
ลูกช่วงท่ีลานของหมู่บา้น โดยหญิงสาวจะตอ้งเตรียมลูกบอลผา้สีด า(ลูกช่วง) น ามาโยนกบัชายหนุ่ม ท่ีตน
หมายตาตอ้งใจหากหนุ่มชอบและมีไมตรีตอบก็จะพยายามควา้ลูกบอลไวแ้ละบา้นเกือบทุกหลงัคาเรือน 
ผูห้ญิงมง้ยงัคงมีการปักผา้และตดัเยบ็เคร่ืองแต่งกายชุดใหม่ เพื่อใชส้ าหรับใส่ในงานวนัข้ึนปีใหม่ของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ซ่ึงเป็นความเช่ืออย่างหน่ึงว่า ทุกๆปีใหม่กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ทุกคนจะตอ้งใส่ชุดใหม่  
เพื่อเป็นศิริมงคลกบัตวัเองท่ีจะไดรั้บส่ิงท่ีดีงามตลอดปี  

                                                        
3เกศินี ศรีรัตน์, บทบาทของผา้ปักต่อวิถีชีวิตชาวมง้บา้นหนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่, รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์, 

มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่, 2554, หนา้ 2  
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ลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก เป็นภูมิปัญญาพื้นถ่ินท่ีตกทอดกนัมาหลายชัว่
อายุคน นบัวา่เป็นงานฝีมือท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ช้ินงานผา้ปักจะมีอตัลกัษณ์ 
เอกลักษณ์เป็นของตนเอง จะออกแบบลวดลายตามภูมิปัญญาพื้นถ่ิน มีความประณีตทั้ งในการคิด
ลวดลาย และการปัก โดยใชเ้วลาวา่งหลงัจากท างานเกษตรกรรมเพื่อเพาะปลูกในการยงัชีพในแต่ละวนั 
โดยมีลวดลายท่ีถือไดว้า่เป็นของดั้งเดิมและมีการประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบักาลเวลา 

จากการส ารวจขอ้มูลการปักผา้และตดัเยบ็เคร่ืองแต่งกายชุดใหม่ เบ้ืองตน้พบวา่ บา้นผานกกก
ยงัคงมีการปักผา้ดว้ยมือ ลวดลายดั้งเดิมอยู ่แต่คงเหลืออยูไ่ม่ก่ีหลงัคาเรือน นอกนั้นจะเป็นลวดลายผา้ปัก
ท่ีไดป้ระยุกตป์รับเปล่ียนไปตามยุคสมยั เป็นผา้ปักและลวดลายผา้ปักท่ีใชจ้กัรอุตสาหกรรมในการปัก
ลวดลาย การปักผา้ดว้ยมือก าลงัจะลดลงเหลือนอ้ยลงไปทุกขณะเพราะปัจจุบนัวถีิชีวติกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
บา้นผานกกก เปล่ียนไปจากเดิมคือจะใชแ้รงงานในการเพาะปลูกเพื่อขายมากข้ึน สมาชิกในครอบครัว 
โดยเฉพาะผูห้ญิงตอ้งท างานหนกัตลอดทั้งปี ไม่มีเวลาวา่งในการประดิดประดอยเส้ือผา้ แต่ผูห้ญิงมง้ก็
ยงัตอ้งตดัเยบ็ชุดประจ าเผา่ ส าหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว เพราะชุดประจ าเผา่ก็ยงัเป็นส่ิงท่ีแสดง
ถึงความผกูพนัของสมาชิกในครอบครัว จะเห็นได้จากการท่ีพ่อแม่ ลูกหลาน พยายามท่ีจะตดัเยบ็เส้ือผา้
เคร่ืองแต่งกายให้สมาชิกในครอบครัวไดใ้ส่ชุดใหม่ในทุกๆปี ปัญหาท่ีพบและน่าเป็นห่วงคือ ชุดเคร่ือง
แต่งกายของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งจะใช้วิธีการซ้ือลวดลายผา้ปักส าเร็จ จากตลาดซ่ึงเป็นผา้ปักท่ีใช้จกัร
อุตสาหกรรมในปักลวดลาย มาเยบ็ประกอบเป็นชุดหรือซ้ือชุดท่ีตดัเยบ็ส าเร็จมาจากร้านจ าหน่ายผา้
ชาวเขาหรือผลิตภณัฑช์าวเขา มาใชใ้นการสวมใส่แทนผา้ปักและเยบ็ดว้ยมือ 

ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจ ท่ีจะท าการศึกษาประวติัความเป็นมาของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ศิลปะผา้ปักและ
ลวดลายผา้ปักบนเคร่ืองแต่งกาย คุณค่าของลวดลายผา้ปัก ตลอดจนบทบาทลวดลายผา้ปักบนเคร่ืองแต่ง
กายของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ การเปล่ียนแปลงของลวดลายผา้ปัก และสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัของ
ลวดลายผ้าปักการสร้างสรรค์คุณค่า จุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของลวดลายผ้าปักกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง 
ตลอดจนศึกษาหาแนวทางการจดัการอนุรักษแ์ละสืบสานให้ด ารงคงอยู ่โดยจะท าการศึกษาคุณค่าของ
ศิลปะผา้ปัก ขั้นตอนการปักผา้รวมทั้งศึกษาลวดลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ความหมายของลวดลายตลอดจน
บทบาทของลวดลายผา้ปักและความเช่ือท่ีสัมพนัธ์กบัการน าผา้ต่างๆ มาใช้ซ่ึงผลการศึกษาจะท าให้ได้
ขอ้มูลเชิงศิลปะและวฒันธรรมท่ีเน้นเร่ืองศิลปะผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ตลอดจนความเช่ือดั้งเดิม
ในการปักผ้าและ/หรือการเปล่ียนแปลงลวดลายผ้าปักน าไปสู่การสร้างคุณค่า ยกระดับงาน
ศิลปะวฒันธรรมและสร้างแนวทางการจดัการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะผา้ปัก เพื่อให้ลูกหลานกลุ่มชาติ
พนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการอนุรักษ์
และสืบสานศิลปะผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ สามารถเผยแพร่ความรู้ดา้นลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นถ่ิน 
ดา้นศิลปะผา้ปักไปสู่เยาวชนรุ่นหลงัต่อไป 
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1.2   วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1   เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม ตลอดจนศกัยภาพและ
ความเขม้แขง็ของชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2.2   เพื่อศึกษาเคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปักบนเคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุม้ง
ตลอดจนปัญหาของผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก 

1.2.3   เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของ
บา้นผานกกกอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 

1.3   ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1.3.1   ท าให้ทราบประวติัความเป็นมา ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม ตลอดจนศกัยภาพ
และความเข้มแข็งของชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งบ้านผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม ่

1.3.2   ท าให้ทราบเคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปักบนเคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
ตลอดจนปัญหาของผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก 

1.3.3   ไดเ้สนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของ
บา้นผานกกก อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 

1.4   ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1.4.1   ขอบเขตเน้ือหา 

ศึกษาประวติัความเป็นมา ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม ตลอดจนศกัยภาพและความ
เขม้แข็งของชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ตลอดจนเคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปักบน
เคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ตลอดจนปัญหาของผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้น
ผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปัก
และลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 

1.4.2   ขอบเขตพื้นท่ี 

การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตพื้นท่ีการศึกษา ณ บา้นผานกกก หมู่ท่ี 9 ต าบลโป่งแยง อ าเภอ
แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่   

1.4.3   ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ เคร่ืองแต่งกาย ผา้ปัก และลวดลายผา้ปักบนเคร่ืองแต่งกาย
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ และประชาชนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
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1.5   นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

กำรอนุรักษ์ หมายถึง การรักษาคุณค่า สีสันและลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ให้ยงัคงอยู่
ในกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก หมู่ท่ี 9 ต  าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

กำรสืบสำน หมายถึง การสืบทอดงานศิลปะผา้ปัก ตลอดจนองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผา้ปักของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยูต่่อไปในกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก หมู่ท่ี 9 
ต  าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผ้ำปัก หมายถึง ผา้ปักบนเคร่ืองแต่งกายของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ซ่ึงหมายความรวมทั้งวิธีการปัก
ดว้ยมือและปักดว้ยจกัรอุตสาหกรรม โดยรูปแบบการปักมีทั้งแบบปักไขวแ้ละแบบปักทึบ  

ศิลปะผ้ำปัก หมายถึง ความงดงามของลวดลายและสีสันบนผา้ปัก ตลอดจนการส่ือความหมาย 
ท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์มง้บา้นผานกกก หมู่ท่ี 9 ต  าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม ่

1.6   กำรเสนอผลกำรศึกษำ 

บทที ่1 บทน ำ 

บทน้ีน าเสนอหลกัการและเหตุผลของการศึกษา เร่ืองการจดัการอนุรักษแ์ละสืบสานศิลปะผา้ปัก
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุประสงค์ของ
การศึกษา ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา นิยามศพัท์ท่ีใช้ในการศึกษา และ
การเสนอผลการศึกษา 

บทที ่2 แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

การศึกษาในบทน้ีเป็นการศึกษาดา้นเอกสาร เพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ท่ี
เก่ียวกับประวติัศาสตร์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งโดยทัว่ไป และความเป็นมาของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งใน
ประเทศไทย ตลอดจนมรดกวฒันธรรมและประเพณีของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งรวมทั้ งแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 

บทที ่3 วธีิด ำเนินกำรศึกษำ  

บทน้ีเป็นการคน้ควา้แบบอิสระ เร่ืองการจดัการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะผา้ปักของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประวติั
ความเป็นมา ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม ตลอดจนศกัยภาพและความเขม้แข็งของชุมชนกลุ่ม
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ชาติพนัธ์ุม้ง เพื่อศึกษาเคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปักบนเคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุม้ง
ตลอดจนปัญหาของผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกก และเพื่อเสนอแนวทาง 
การจดัการอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก อยา่งมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

บทที่ 4 กำรศึกษำชุมชน ผ้ำปักและลวดลำยผ้ำปักของกลุ่มชำติพันธ์ุม้งบ้ำนผำนกกก ต ำบลโป่งแยง 
อ ำเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่   

บทน้ีเป็นการศึกษาทั้งดา้นเอกสารและภาคสนาม ในบริบทท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของ
ชุมชน ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม ตลอดจนศกัยภาพและความเขม้แขง็ของชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
บา้นผานกกก รวมทั้งศึกษาเคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปักบนเคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
ตลอดจนปัญหาของผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่  

บทที่ 5 แนวทำงกำรจัดกำรอนุรักษ์และสืบสำนผ้ำปักและลวดลำยผ้ำปักกลุ่มชำติพันธ์ุม้ง บ้ำน
ผำนกกก อย่ำงมีส่วนร่วมของชุมชน  

บทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการจดัการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปัก
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

บทที ่6 สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ  

สรุปผลการคน้ควา้แบบอิสระ เร่ืองการจดัการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะผา้ปักของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ พร้อมทั้งอภิปรายผลการศึกษาและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังต่อไป 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาในบทน้ีเป็นการศึกษาภาคเอกสาร เพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ท่ี
เก่ียวกับประวติัศาสตร์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งโดยทั่วไปและความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธ์ุม้งใน
ประเทศไทย ตลอดจนมรดกวฒันธรรมและประเพณีของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งรวมทั้ งแนวคิดทฤษฎี 
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1   บริบททางประวติัศาสตร์สังคมและวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 
2.1.1  ประวติัศาสตร์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้โดยทัว่ไป 
2.1.2  ประวติัความเป็นมาของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในดินแดนประเทศไทย 
2.1.3  กลุ่มยอ่ยของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 
2.1.4 มรดกวฒันธรรมและประเพณีของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในประเทศไทย 

(1)  ภาษา 
(2)  เรือนพกัอาศยั 
(3)  ผา้และการแต่งกาย 
(4)  พิธีกรรมและความเช่ือ 
(5)  ประเพณีท่ีส าคญั 

2.2   แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี 
2.2.1  แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.2.2  แนวคิดการอนุรักษม์รดกวฒันธรรม 
2.2.3  แนวคิดภูมิปัญญาพื้นถ่ิน 

2.3   เอกสาร หนงัสือ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3.1  เอกสารและหนงัสือ 
2.3.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.4   กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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2.1   บริบททางประวตัิศาสตร์ สังคมและวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้ง 

2.1.1   ประวตัิศาสตร์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งโดยทัว่ไป 

“ แมว้ ” ผูม้าจากดินแดนอนัเหน็บหนาวต านานกล่าวเอาไวว้า่ “ณ มุมหน่ึงของโลกเห็นดินแดนท่ี
มีอากาศอนัหนาวเยน็ ถูกปกคลุมดว้ยหิมะและน ้ าแข็งทัว่ไป มีมนุษยก์ลุ่มหน่ึงอาศยัอยูใ่นถ ้า ไดอ้พยพ
ออกมาสู่พื้นราบกวา้งใหญ่และหนาวเหน็บ ซ่ึงมีเวลาเป็นกลางวนัคร่ึงปี กลางคืนคร่ึงปี พวกเขาตอ้งนุ่งห่ม
ขนสัตว ์จนกระทัง่ต่อมาผูค้นเหล่านั้นไดอ้พยพเขา้มาสู่พื้นแผน่ดินใหญ่ของจีน โดยใชเ้วลาเดินหลายปี 
ในการอพยพทางใตเ้ร่ือยมา” 

น่ีคือค าบอกเล่าของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ชาวแมว้ ซ่ึงพูดถึงต านานบรรพบุรุษของเขาท่ีมกัจะเล่าสู่ลูกหลาน
ฟังต่อๆกนัมา ส าหรับเอกสารอนัเก่าแก่ของจีนไดมี้การกล่าวถึงเร่ืองแมว้หรือมง้ ยอ้นหลงัเกือบ 5,000 ปี 
โดยระบุวา่ชนเผา่น้ีไดเ้ขา้มาอยูใ่นแถบกลุ่มแม่น ้าฮวงโหหรือแม่น ้าเหลืองแลว้ 

ในประวติัศาสตร์ของจีนไดก้ล่าวถึงเร่ืองของแมว้ ซ่ึงพอจะแยกออกได้ 3 ช่วง คือ ในช่วงแรก
ประมาณสองพนัปี ก่อนคริสต์ศกัราชราว 200 ปี บรรพบุรุษของแมว้ไดท้  าการตอ้งสู้กบัจีนมาตั้งแต่
คร้ังกระโนน้เร่ือยมา จนถึงสมยัจกัรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเต ้ชาวแมว้ไดถู้กปราบปรามจนราบคาบ และรวม
ประเทศจีนทั้งหมดไดเ้ป็นคร้ังแรก แลว้จึงก่อสร้างก าแพงเมืองจีนข้ึน แมว้ส่วนหน่ึงจึงตกอยูใ่ตอ้  านาจ
และยอมรับวฒันธรรมจีน แต่อีกส่วนหน่ึงไดอ้พยพหนีเขา้ไปอยูต่ามป่าเขาเพราะไม่ยอมอยูใ่ตอ้  านาจจีน 
พวกเขาพากนัถ่อยร่นไปสู่ทิศตะวนัตกแถบมณฑลเสฉวย และไปสู่ทิศใตแ้ถบมณฑลตงัเก๋ีย ชาวจีนจึง
เรียกชนเผ่าแมว้น้ีว่า พวกอนารยชนแห่งขุนเขา หรือพวกหมาน ซ่ึงมีความหมายว่าป่าเถ่ือนทางใต้
ในช่วงท่ีสองน้ี ช่ือเสียงของชนเผ่าแมว้ไดห้ายไปในช่วงสามราวคริสต์ศกัราช 1,200 ช่ือแมว้ไดถู้กเรียก
ในนามกลุ่มชาติพนัธ์ุใหม่ ซ่ึงระบุถึงชนพื้นเมืองดั้งเดิม 5 พวก เป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือของชนป่าเถ่ือน
แห่งแม่น ้า 5 สาย นัน่เอง แมว้ เยา้ จวง(ชาวใต)้ ลาว และพวกแข่-ลาว 

ชนเผา่แมว้อาศยัอยูต่ามขนุเขาและถ่ินทุรกนัดาร ตั้งแต่อาณาจกัรเล็กๆ มีหวัหนา้หรือผูน้ าของตน
ปกครองกนัเองในแต่ละแห่ง ซ่ึงต่อมาจีนไดด้ าเนินกุศโลบายยกยอ่งให้เกียรติเป็นต าแหน่งขุนนางใน
ท าเนียบของจีน เพื่อตอ้งการยุติสงครามไม่รบพุ่งกนักบัจีน และให้ชาวแมว้ส่งบรรณนาการให้กบั
กษตัริยจี์น เป็นตน้ 

ชนเผ่าแม้ว จึงอาศัยในท่ีต่างๆของประเทศจีนได้ในลักษณะดังกล่าว จนกระทั่งมาถึง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ราชวงศเ์หม็งหรือแมนจู จึงไดเ้ปล่ียนนโยบายใหม่โดยท าการปราบปรามให้ชาวแมว้
ยอมจ านน จนเกิดการสู้รบกนัอยา่งรุนแรงหลายแห่ง ในเมืองพงัหยนุ เม่ือปีพุทธศกัราช 2009 และท่ีมณฑล
กวางเจา เม่ือปีพุทธศกัราช 2276-2278 ซ่ึงชนเผา่แมว้ไดป้ระสบความสูญเสียพ่ายแพอ้ยา่งยอ่ยยบัในท่ีสุด
ก็เร่ิมอพยพถอยร่นหนีลงมาสู่ทางใต ้ลงมาสู่ยนูนานและเขา้ไปทางกลุ่มแม่น ้ าแดง ในมณฑลตงัเก๋ียแต่ก็ถูก
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ชาวญวนขดัขวางต่อสู้ ในท่ีสุดชาวแมว้หรือมง้ ซ่ึงไม่ชินกบัอากาศร้อนในพื้นท่ีราบ จึงแตกหนีกระเจิง
การเป็นกลุ่มๆ กลบัข้ึนไปอยูบ่นเขาสู่เขตสิบสองปันนา และสิบสองจุไท 

ชาวแมว้ส่วนหน่ึงน าโดยหัวหน้าแซ่ลี แซ่เล่า แซ่เหมา ไดพ้ากนัอพยพไปอยู่ทางทิศตะวนัออก 
เฉียงเหนือของลาว บริเวณทุ่งไหหินและเดียนเบียนฟู ตั้งมัน่เป็นปึกแผ่น จนกระทัง่ต่อมาไดห้ัวหน้า
คนส าคญัในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ นัน่คืน นายพลวงัเปา 1 

มง้ (Hmoob/ Moob) เป็นช่ือท่ีกลุ่มคนท่ีอาศยัอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน ภาคเหนือของพม่า 
ลาว เวียดนาม ไทย และในประเทศตะวนัตกใชเ้รียกตนเอง ส าหรับผูค้นในเอเชียอาคเนย์ ชาวมง้เป็นท่ี
รู้จกักนัดีในช่ือ “แมว้” ซ่ึงเจา้ของชาติพนัธ์ุไม่พอใจการเรียกขานดงักล่าว Embree และ Thomas2อธิบาย
วา่ ช่ือ “แมว้” น่าจะมาจากค าเรียกขานชาวมง้ โดยชาวเวียดนาม วา่ “Man Meo” ซ่ึงเป็นค ายืมมาจาก
ภาษาจีน “Man” นั้นชาวจีนใช้เรียกชนเผ่าต่างๆท่ีไม่ใช่ชาวจีน (ยกเวน้ ชนเผ่าไท) ดงันั้นช่ือเรียกว่า 
“แมว้” จึงมีความหมายแฝงดา้นการเหยียดหยามทางสังคม ในบริบทของประเทศจีนนั้นช่ือของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุ “ชาวมง้” มกัจะถูกใชอ้ยา่งสับสนกบั “ชาวมง้” หรือ “เหมียว” โดยรากศพัท์ของค าดงักล่าว
นั้นแปลวา่ ตน้ขา้วอ่อน หน่อ และ วชัพืชกบัท่ีนา ซ่ึงหมายถึงลูกของแผน่ดินและชนพื้นเมืองท่ีแต่เดิม
ท านาเป็นหลกั แต่ในระยะต่อมาถูกน ามาใช้ในลกัษณะของการดูถูกทางชาติพนัธ์ุ โดยการผกูเขา้กบั
เสียงร้องของแมว และแสดงนัยยะของความเป็นคนป่าเถ่ือน ค าดังกล่าวเร่ิมปรากฏหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์จีนภายใตช่ื้อ “เหมียวหมิน” “หยเูหมียว” หรือ “ซานเหมียว” เป็นการกล่าวถึงกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าแยงซีเกียงและแม่น ้ าฮวงโห(แม่น ้ าเหลือง) เม่ือประมาณ 2200 ปี
ก่อนคริสตศกัราช ทั้งน้ีภายใตน้โยบายการจดัแบ่งกลุ่มชนชาติของรัฐบาลจีน ภายหลงัจากท่ีพรรค
คอมมิวนิสตเ์ขา้ปกครองประเทศในปี พ.ศ.1949 นั้น ชาวมง้เป็นเพียงกลุ่มยอ่ยหน่ึงท่ีถูกรวมเขา้ไวใ้น
กลุ่มชนชาติเหมียว แมว้า่จะมีการแบ่งกลุ่มย่อยของชนชาติเหมียวออกเป็นหลายกลุ่มตามบริบททาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม แต่นกัมานุษยวิทยาไดส้รุปตามช่ือท่ีชาติพนัธ์ุเรียกตวัเองและตามกลุ่ม
ภาษาเอาไวว้่า ชนชาติเหมียวประกอบ ไปด้วยสามกลุ่มหลักๆ คือกลุ่มท่ีเรียกตัวเองว่า “ขอซ่ง” 
(QhovXyooj) “ฮมู ้” (Hmub) หรือ “ฮม้อ” (Hmob) และกลุ่ม “ชาวม้ง” โดยภาษาพูดทั้ งสามกลุ่ม
ดงักล่าวไม่สามารถใช้ส่ือสารขา้มกนัได้ ส่วนเคร่ืองแต่งกายและประเพณีวฒันธรรมนั้นก็ต่างกัน
ออกไปอยา่งส้ินเชิง เฉพาะในมณฑลยนูนานนั้นกลุ่มท่ีเรียกตวัเองวา่ชาวมง้ยงัแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มยอ่ย
ด้วยกนัคือ ชาวมง้เด๊อ(HmoobDawb) ชาวมง้จัว๊ะ(HmoobNtsuab) ชาวมง้ช้ือ(HmoobSwb) ชาวมง้เป่
(Hmoob Peg) ชาวมง้เซา(HmoobXauv) ชาวมง้ซวั(HmoobSua) ชาวมง้ปัว(HmoobPua) โดยแต่ละช่ือมี

                                                        
1สมัย สิทธิธรรม, สารคดีชีวิตของชนกลุ่มนอ้ยบนดอยสูง “แมว้”, พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพฯ : บริษทั 2020 เวิลด ์มีเดีย จ  ากดั, 2541, หนา้ 7-10 
2Embree, 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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ท่ีมาจากสถานท่ีอยูอ่าศยัและช่ือผูน้ าของเขาในอดีต ปัจจุบนันกัวิชาการและชาวบา้นมกัจะน าเอาความ
แตกต่างของส าเนียงภาษาพดูและเคร่ืองแต่งกายมาเป็นเคร่ืองจ าแนก ส าหรับในประเทศไทยนั้นมีเพียง
สองกลุ่มยอ่ยคือ ชาวมง้ขาว หรือท่ีเรียกตวัเองวา่ ชาวมง้เด๊อะ(HmoobDawb) และชาวมง้ด าหรือชาวมง้เขียว 
ท่ีรู้จกักนัในช่ือวา่ชาวมง้น ้าเงินหรือชาวมง้ลาย แต่พวกเขาเรียกตวัเองวา่ชาวมง้จัว๊ะ(HmoobNtsuab) 

นกัประวติัศาสตร์จีนสันนิษฐานวา่บรรพบุรุษชาวเหมียวหรือชาวมง้น่าจะมาจากสัมพนัธมิตร
ชนเผ่าท่ีเรียกตวัเองว่า “จิวล่ี”  ซ่ึงตั้งถ่ินฐานอยู่ในพื้นท่ีราบภาคตะวนัออกของจีนบริเวณท่ีราบลุ่ม    
แม่น ้ าเหลืองและแม่น ้าแยงซีเกียง โดยมีจีเยอ่(TxivYawg) เป็นหวัหนา้ แต่จีเยอ่ถูกหว้งต่ี(Faj Tim) ผูน้ า
สัมพนัธมิตรชนเผ่าอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงเขา้ใจกนัในปัจจุบนัว่าเป็น บรรพบุรุษของคนจีนน ากองก าลงัมา
จากทางตอนบนของลุ่มแม่น ้าเหลืองเขา้โจมตีและเขา้ครอบครองพื้นท่ีดงักล่าว จากนั้นชาวเหมียวหรือ
ชาวมง้จึงอพยพลงทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้เขา้สู่บริเวณทะเลสาบตง้ถิง(Dong Ting) ทะเลสาบโปยาง
(Po Yang) แลว้ค่อยๆเคล่ือนเขา้สู่มณฑลเสฉวน กุย้โจวและยนูนาน ในท่ีสุด  

กลุ่มชาติพนัธ์ุม้งในประเทศต่างๆ  

ปัจจุบนัมีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้พ  านกัอาศยัอยูใ่นหลายทวีป การกระจายตวัของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ไปยงั
หลายประเทศทัว่โลกเป็นผลสืบเน่ืองจากการท าสงคราม ความขดัแยง้กบัชนเผา่อ่ืน หรือการบีบบงัคบั
ทางการเมืองการปกครอง การอพยพยา้ยถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จึงมีมาตั้งสมยัประวติัศาสตร์ก่อนการ
ยดึครองประเทศจีนของชาวฮัน่ กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ตอ้งการด าเนินชีวติอยา่งเป็นอิสระทั้งเสรีภาพในการ
เลือกรูปแบบการด าเนินชีวิต และรูปแบบการท ามาหากิน และพร้อมต่อสู้เพื่อเสรีภาพดงักล่าว ท าให้
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้พร้อมท่ีจะเป็นพนัธมิตรกบัคู่สงครามท่ีสัญญาวา่จะให้เสรีภาพในการด าเนินชีวติและ
การท ามาหากินกบัตน ในประเทศลาว กลุ่มชาติพนัธ์ุม้งเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรกับ ทีมซีไอเอ ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ท าการต่อสู้อย่างดุเดือดกบัฝ่ายคอมมิวนิสต์ในสงครามอินโดจีน แต่ในกรณี
ของประเทศไทย กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรกบัฝ่ายคอมมิวนิสตท์  าสงครามกบัรัฐบาลไทย 
ผลการเขา้ร่วมท าสงครามและการต่อสู้กบัฝ่ายต่างๆของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ท าให้เกิดการอพยพยา้ยถ่ิน 
เพื่อหนีภยัจากการแพส้งครามของฝ่ายตน การแพส้งครามอินโดจีนในปี 2518 ส่งผลให้กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
ในลาวทะลกั เขา้มาในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ประเทศไทยไดก้ าหนดให้กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เหล่าน้ี
พ  านกัอาศยัในศูนยอ์พยพชัว่คราวในบริเวณชายแดนของประเทศจนกระทัง่มีการตกลงระหวา่งรัฐบาล
ไทยและรัฐบาลลาวในการด าเนินการส่งผูอ้พยพกลุ่มชาติพันธ์ุม้งกลับประเทศลาว แต่ในช่วง
ระยะเวลาท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งพ  านักศูนยอ์พยพในประเทศไทยนั้นได้มีประเทศต่างๆเปิดโอกาสให ้
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้สมคัรเขา้ไปพ านกัในประเทศของตน ท าให้มีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ประมาณ 200,000 คน 
อพยพยา้ยถ่ินไปพ านกัในประเทศตะวนัตกหรือประเทศในเครือ  
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จากการส ารวจในปี พ.ศ.2543 พบวา่มีประชากรมง้ประมาณ 8,827,404 กระจายตวัอยู่ในประเทศ
ต่างๆทัว่โลก ปรากฏตามตารางท่ี 1  

ประเทศ จ านวนประชากร หมายเหตุ 
1.  จีน  7,398,035 มง้ทุกกลุ่ม 
2.  เวยีดนาม  787,604 มง้ทุกกลุ่ม 
3.  ลาว  315,465  
4.  สหรัฐอเมริกา  160,000  
5.  ไทย  126,300  
6.  พม่า  25,000  ประมาณ 
7.  ฝร่ังเศส  10,000  
8.  ออสเตรเลีย  1,600  
9.  กิอาน่า (ฝร่ังเศส)  1,400  
10. แคนาดา  600  
11. อาร์เจนตินา  500  ประมาณ 
12. เยอรมนั  150  ประมาณ 
13. นิวซีแลนด ์ 100  ประมาณ 

ตารางท่ี 1:  ประชากรมง้ในประเทศต่างๆ (ปี พ.ศ.2543)3 

2.1.2   ประวตัิความเป็นมาของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งในดินแดนประเทศไทย 

ในดินแดนประเทศไทย ไดมี้กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ พากนัอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูบ่นเขาสูงและท่ีราบ  
เชิงเขา ตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2400 เป็นตน้มา ตามพื้นท่ีของจงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
ตาก ฯลฯ ในคร้ังแรกมีประชากรท่ีอยูใ่นประเทศไทยราว 50, 000 คน นบัแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
เป็นตน้มา กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ไดมี้การอพยพเขา้มาในประเทศไทยมากข้ึนเร่ือยๆ ในหลายพื้นท่ี  

กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ โดยทัว่ไปจะมีอยูด่ว้ยกนั 5 กลุ่ม คือมง้ด า มง้ขาว มง้น ้ าเงินและมง้ป่ือ ส าหรับ
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในประเทศไทยจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย คือ มง้น ้ าเงิน มง้ขาวและมง้บัว่บ๊าโดย
อา้งหลกัฐาน เอกสารส ารวจของโอลิเวอร์กอร์ดอนยงั ซ่ึงตีพิมพ์เผยแพร่ในปีพุทธศกัราช 2504-2505 
ระบุวา่มง้กัว่บ๊า มีอยูใ่นจงัหวดัน่าน ส่วนหน่ึงก าลงัถูกกลืนโดยมง้น ้ าเงิน ซ่ึงความจริงแลว้กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 

                                                        
3ประสิทธิ์ ลีปรีชา, การคา้ขา้มพรมแดนกบัอตัลกัษณ์มง้ รายงานการวิจยัภายใตโ้ครงการ “อ านาจ พ้ืนท่ี และอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์:   

การเสืองเชิงวฒันธรรมของรัฐชาติในสงัคมไทย”,  กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนงานวิจยั (สกว.), 2546-2548, หนา้ 9 
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อพยพเขา้สู่ประเทศไทยเพียง 2 กลุ่ม เท่านั้น คือ มง้น ้ าเงินกบัมง้ขาว โดยมีสถิติจ านวนประชากรใน
ประเทศไทยเม่ือพุทธศกัราช 2526 มีจ านวนถึง 62,791 คน กระจายอยูต่ามพื้นท่ีสูงใน 14 จงัหวดัของ
ภาคเหนือ เช่น พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน  ล าปาง สุโขทยั ก าแพงเพชร ตาก 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค ์และจงัหวดัเลย 4 

การอพยพและการตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย 

ในราวตน้ศตวรรษท่ี 19 กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้อพยพออกจากพื้นท่ีบริเวณตอนกลางของภาคใตข้อง
ประเทศจีนเขา้สู่ตอนเหนือของเวียตนามและลาวประมาณปี 1850 บริเวณยอดเขาในจงัหวดัหลวงพระบาง
ของลาวมีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ตั้งบา้นเรือนอยูม่าก5 จากประเทศลาวจึงอพยพขา้มแม่น ้ าโขง เขา้มาพ านกั
บนดอยสูงในประเทศไทย6 จากการสอบถามผูสู้งอายุของแต่ละตระกลูในหมู่บา้นมง้ต่างๆทัว่ประเทศ 
สันนิษฐานไดว้่ากลุ่มแรกของบรรพบุรุษกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้น่าจะอพยพขา้มแม่น ้ าโขงเขา้สู่ดินแดนท่ี
เป็นประเทศไทย ในระหวา่งช่วง พุทธทศวรรษ 2390 ถึง 2420 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกนักบัท่ีกองทพั
ของรัฐบาลจีนถูกส่งเขา้มาปราบปราม กองก าลงัชนกลุ่มนอ้ยชาวมุสลิมและอ่ืนๆท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณ
ท่ีปัจจุบนัเป็นมณฑลกุย้โจวและมณฑลยนูนานของประเทศจีน อนัเน่ืองจากรัฐบาลใชม้าตรการเรียก
เก็บภาษีแพง ท าให้ชนกลุ่มน้อยในแถบน้ีลุกข้ึนต่อต้าน ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงท่ีเจา้อาณานิคม
ฝร่ังเศสและองักฤษเร่ิมเขา้มาครอบครองและก าหนดเส้นแบ่งพรมแดนประเทศข้ึนในแถบน้ี ดงันั้น 
การอพยพหนีสงครามจากจีนและเขา้มาหาพื้นท่ีท ามาหากินในบริเวณดงักล่าวจึงไม่ไดเ้ป็นท่ีรู้กนัในหมู่
บรรพบุรุษมง้ในสมยันั้นวา่ตวัเองไดข้า้มเส้นแบ่งพรมแดน ของรัฐชาติหรือประเทศใดเขา้สู่ประเทศใด 
แต่ใชช่ื้อสถานท่ีทางภูมิศาสตร์เป็นตวัก าหนด เช่น แม่น ้ าแดง-แม่น ้ าเขียว น ้ าทา ภูซาง เมืองฮุน เมืองหงสา
แม่น ้ าโขง ดอยผาหม่น ภูช้ีฟ้า ภูแว ภูลงักา ดอยช้าง ดอยอ่างขางฯลฯ ภายหลงัจากท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ได้
เขา้มาตั้งถ่ินฐานอยู ่แลว้เส้นแบ่งพรมแดนประเทศจึงถูกก าหนดข้ึนโดยจะสังเกตไดจ้ากการท่ียอดดอย
สูงต่างๆ ใกลชุ้มชนท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้อยูน่ั้นมกัจะมีช่ือวา่ ดอยฝร่ัง(เศส) ปักธงชาติ(Fuablabtsantoo) 
หรือ ดอยองักฤษ (RoobKuabluab) เป็นตน้ 

 

 

                                                        
4สมัย สิทธิธรรม, สารคดีชีวิตของชนกลุ่มนอ้ยบนดอยสูง “แมว้”, พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพฯ: บริษทั 2020 เวิลด ์มีเดีย จ  ากดั, 2541, หนา้ 10-11 
5Lebar et al. Ethnic Groups of Mainland South East Asia. New Haven, Human Relation Area files, Inc. 1964. Page 73 

6พอลและอีเลน  ลูวิส, หกเผ่าชาวดอย, หัตถกรรมชาวเขา (Thai Tribal Crafts) (ศิริวรรณ สุขพานิช แปลและเรียบเรียง), เชียงใหม่ 

ประเทศไทย, 2528, หนา้ 9 



 

15 

 

เส้นทางการอพยพเข้าสู่ประเทศไทย  

สามเส้นทางหลกัท่ีบรรพบุรุษของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ อพยพเขา้สู่ดินแดนท่ีปัจจุบนัเป็นประเทศไทย  

เส้นทางแรก อยู่บริเวณชายแดนจงัหวดัน่านและพะเยา ซ่ึงมีดอยภูแวและภูลังกา เป็นหลัก 
จากนั้นกลุ่มท่ีเขา้มาทางน้ีจึงอพยพโยกยา้ยต่อไปยงัดอยขุนสถาน (จงัหวดัน่านและแพร่) ดอยอ่างขาง 
ดอยชา้ง ภูหินร่องกลา้ เขาคอ้ และดอยลานสาง หรือดอยระแหง(RoobLoojHeem) เป็นตน้  

เส้นทางท่ีสองนั้นเขา้มาทางผาตั้ง ภูช้ีฟ้า ดอยผาหม่น และท่ีราบระหวา่งเมืองเชียงของกบัเชียงแสน 
จากนั้นจึงข้ามมาท่ีดอยยาว ดอยช้าง ดอยอ่างขาง ดอยผา้ห่มปก(LaimPhuasPuv) และดอยจกัตอก 
(LaimCaajTuj) ในบริเวณประเทศพม่าปัจจุบนั กบัขา้มมาท่ีดอยเชียงดาว ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท ์
ดอยปางอุ๋ง ดอยหมากพริก เป็นตน้  

เส้นทางท่ีสามนั้น ขา้มแม่น ้าโขงทางตอนบนบริเวณประเทศลาวและพม่า เหนือท่าข้ีเหล็ก แลว้
จึงลงมาทางขุนหัวแม่ค  า ซ่ึงอยูใ่กลบ้า้นหินแตก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย โดยกลุ่มท่ีเขา้มา
เส้นทางน้ีเป็นกลุ่มท่ีเขา้มาทีหลงัสุด คือประมาณช่วงทศวรรษ 2480  

 
ภาพท่ี 2.1 แผนท่ีแสดงเส้นทางการอพยพของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เขา้มาสู่ประเทศไทย7 

                                                        
7พอลและอีเลน  ลูวิส, หกเผ่าชาวดอย, หัตถกรรมชาวเขา (Thai Tribal Crafts) (ศิริวรรณ สุขพานิช แปลและเรียบเรียง), เชียงใหม่ 

ประเทศไทย, 2528, หนา้ 8 
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กลุ่มชาติพนัธ์ุม้งในประเทศไทย  

กลุ่มชาติพนัธ์ุม้งท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทยเวลาน้ีนั้ น อพยพเขา้มาทางเขตประเทศลาวมากกว่า
ทางดา้นรัฐฉานของสหภาพพม่า มีจ  านวนประมาณ 50,000 คน มากกวา่ชาวเขาเผา่อ่ืน แต่เป็นรองกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุกระเหร่ียงต่างกนัตรงท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุกระเหร่ียงอยูท่างดา้นตะวนัตกของภาคเหนือและภาคกลาง 
ส่วนกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้อยู่ตามพรมแดนดา้นตะวนัออกและดา้นตะวนัตก คือตั้งบา้นเรือนอยูใ่นเขตจงัหวดั
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก ล าปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์และจงัหวดัเลย 
บางจงัหวดัอยู่เพียง 2-3 หมู่บา้น บางจงัหวดัหลายสิบหมู่บา้น กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เหล่าน้ีอยู่บนภูเขาสูง
ตั้งแต่ 4,000 ฟุตข้ึนไป นบัว่าอยู่สูงกว่าชาวเขาทุกเผ่า กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในไทยอพยพเขา้มาราว 60 ปี
มาแล้ว มีประมาณ 180 หมู่บา้น หมู่บ้านหน่ึง 10-40 หลงัคาเรือน ท่ีใช้จ  านวนประมาณน้ีถือตามท่ี
ชาวต่างชาติบางท่านได้เขียนไวร้วมกับจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนระหว่าง 3 ปี จ  านวนไม่แน่นอนนักเพราะ
ไม่ได้มีการส ารวจพลเมืองชนิดแยกชนเผ่า และกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ เองก็มีการอพยพโยกยา้ยอยู่
ตลอดเวลาดว้ย 

กลุ่มชาติพนัธ์ุม้งในจังหวดัภาคเหนือของประเทศไทย  

ในส่วนของดินแดนลา้นนาหรือภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบนัเขา้ใจวา่กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
เร่ิมอพยพเขา้มาตั้งหลกัแหล่งระหวา่งช่วงต่อคริสตศกัราช 1800 และ 1900 โดยในบนัทึกชาวตะวนัตก 
พบวา่ มีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ตั้งหมู่บา้นอยูใ่นจงัหวดัตากก่อนหนา้ปี ค.ศ.1929 แลว้8และจากเอกสารของ
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนรัฐบาลท่ีจดัตั้งข้ึนในชุมชนมง้แห่งแรกคือท่ีบา้นนายเลาต๋า หมู่บา้นมง้ 
อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก เป็นโรงเรียนประชาบาล สังกดักรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย
ตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2478 หรือ ปี ค.ศ. 19359 

กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในจงัหวดัน่าน จากการส ารวจพบว่ามีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้อาศยัอยู่มากกว่าทุก
จงัหวดั คืออยูใ่นเขตต าบลบ่อเกลือเหนือ ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอปัว และตอนเหนือของอ าเภอทุ่งชา้ง 
เพราะพื้นท่ีนั้นเป็นภูเขาสูง อยูติ่ดกบัเขตแขวงไซยะ แห่งประเทศลาว ห่างไกลจากท่ีตั้งอ าเภอและตวั
จงัหวดัน่านมาก เป็นการเหมาะสมส าหรับกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ท าการลกัลอบปลูกฝ่ินและคา้ฝ่ินอ าเภอ
เมือง อ าเภอนานอ้ย และอ าเภอสา จงัหวดัน่านมีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ตั้งบา้นเรือน อยูบ่นเขาบา้งเหมือนกนั  

                                                        
8Bernatzik.Akha and Miao: Problems of Applied Ethnography in Farther India. Translated from the German by AloisNagler. New 

Haven : Human Relations Area files. 1970. 
9สุภางค์  จันทวานิช และคณะ, นโยบายการจดัการศึกษาส าหรับชาวเขาในประเทศไทย, รายงานการวิจยั, กรุงเทพฯ: ส านักงาน 

คณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ, 2527, หนา้ 1 
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กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในจงัหวดัเชียงราย 15 ปีก่อนมีขอ้มูลวา่กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้อาศยัอยูบ่นดอยชา้ง 
ทางทิศตะวนัตกของตวัเมืองเชียงราย ภายหลงัไดอ้พยพไปอยูท่ี่อ่ืน คงเหลืออยูแ่ต่เยา้ ลีซอ อาศยัอยูบ่น
ดอยชา้งเท่านั้น ในเขตอ าเภอเมืองมีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้อยูบ่นดอยทุ่งก่อ ต าบลทุ่งก่อ อยูก่นัมากตามภูเขา
ติดและใกลพ้รมแดนประเทศลาว ในเขตอ าเภอเชียงของ อ าเภอเทิง อ าเภอเชียงค า อ าเภอเชียงของมีอยู่
บนดอยหลวงและภูเขาทางพรมแดนติดกบัลาว อ าเภอเชียงค า อยู่บนดอยน ้ าบง ดอยปาย ดอยก่ิงไผ ่
ดอยห้วยเหม้ียง ดอยบา้นหลวง ดอยผาจะลอ ดอยนาง ดอยผาแดง อ าเภอปง บนดอยภูลงักาและบน
ภูเขาติดต่อกบัเขตจงัหวดัน่าน จงัหวดัแพร่ อ าเภอเวยีงป่าเป้า อยูใ่นเขตต าบลเวยีง  

ในจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้อาศยัอยู่ในเขตอ าเภอฝาง อ าเภอเชียงดาว อ าเภอแม่แตง
อ าเภอหางดง อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอสะเมิง อ าเภอจอมทอง อ าเภอฮอด อ าเภออมก๋อย อ าเภอเชียงดาว 
อยูบ่นภูเขาในเขตต าบลเมืองคอง ต าบลเมืองนะ ต าบลเมืองแหง ไม่ห่างไกลจากหมู่บา้นลีซอ และมูเซอ 
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ไดเ้ขา้มาอยูใ่นนิคมของกรมประชาสงเคราะห์ ณ ดอยผาปู่ จอง อ าเภอน้ี 18 หลงัคาเรือน 
อาชีพปลูกพืชไร่ ปลูกกาแฟ ชา มนัฝร่ัง อ าเภอแม่แตงมีท่ีต าบลป่าแป๋ อ าเภอสะเมิง อยูใ่นต าบล บ่อแกว้ 
อ าเภอหางดงอยูบ่นดอยปุย ไม่ห่างไกลจากพระธาตุดอยสุเทพมากนกั หน่ึงหมู่บา้นมี 40 หลงัคาเรือน 
ตดัฟันตน้ไมเ้พื่อท าไร่บริเวณสาขาของล าห้วยแกว้ อ าเภอจอมทองอยูบ่น ดอยอินทนนทห์รือดอยอ่างกา 
อ าเภออมก๋อยมีจ านวนนอ้ยกวา่ชาวกะเหร่ียง อ าเภอฮอดอยูใ่นเขตอ าเภอบ่อหลวง  

กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน อยู่บนภูเขาในเขตต าบลบา้นโป่ง ต าบลหมอกจ าแป่
อ าเภอเมือง ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย ต าบลแม่ยวมนอ้ย อ าเภอขนุยวม และต าบลอ่ืนๆ 

กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในจงัหวดัตาก ปรากฏมีอยูใ่นเขตต าบลแม่ละเมา อ าเภอตากกบัในเขตอ าเภอ
แม่สอด ซ่ึงเป็นการเคล่ือนยา้ยลงมาทางพรมแดนดา้นตะวนัตกไกลกวา่กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะถือวา่ “ท่ีไหนเป็นภูเขามีตน้ไมข้ึ้นเขียวชอุ่มอยู ่ท่ีนัน่เป็นแผน่ดินของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้”  

จงัหวดัล าปาง ซ่ึงอยูต่อนกลางของภาคเหนือ ดา้นใตจ้งัหวดัเชียงรายและทิศตะวนัออกของจงัหวดั
เชียงใหม่ ปรากฏวา่มีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ตั้งบา้นเรือนอยูต่ามตน้น ้ าขนุหว้ยหก ขนุแม่เหม้ียง อ าเภอแจห่้ม 

ทางดา้นทิศตะวนัออกของประเทศไทย กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ไดเ้คล่ือนยา้ยลงมาตามเทือกเขาจาก
เหนือจนถึงภาคกลางและภาคอีสาน คือนับตั้ งแต่จังหวดัเชียงราย ล าปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และบนเขาใกลพ้รมแดนลาวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ก็มีอยูเ่ฉพาะบนภูเขาภูลมโล
สูง 7,000 ฟุตในเขตอ าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย มีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 5-6 หมู่บา้น จ านวนคน 1,739 คน มี
อาชีพปลูกฝ่ินและไร่ขา้ว กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เหล่าน้ีอพยพมาจากจงัหวดัน่าน จงัหวดัพิษณุโลกและใน
เขตประเทศลาวนับว่าก้าวลงมาจากเหนือไกลกว่าชาวเขาทุกเผ่า ซ่ึงยงัเป็นท่ีน่าสงสัยว่าตามภูเขา
พรมแดนภาคอีสานคือจงัหวดัหนองคาย จงัหวดันครพนมคงมีพวกกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ อพยพเขา้มาอยูบ่า้ง
เพราะอยูไ่ม่ห่างไกลจากถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้แห่งแขวงเชียงขวางซ าเหนือของประเทศลาวมากนกั  
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ภาพท่ี 2.2 การกระจายตวัของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้และกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆในประเทศไทย10 
 
 

                                                        
10พอลและอีเลน  ลูวิส, หกเผ่าชาวดอย, หัตถกรรมชาวเขา (Thai Tribal Crafts) (ศิริวรรณ สุขพานิช แปลและเรียบเรียง), เชียงใหม่ 

ประเทศไทย, 2528, หนา้ 294-295 
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2.1.3   กลุ่มย่อยของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้ง 

การแบ่งกลุ่มย่อยของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จากหลกัฐานในราชวงค์หยวนกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ได้ถูก
แบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ หลายกลุ่ม เช่น มง้ดอก(ฮวามง้) มง้ขาว(ไป่มง้) มง้น ้ าเงิน(ซิงมง้) ต่อมาไดมี้ 
มง้ด า(ไฮมง้) และมีมง้แดง (หุงมง้) เขา้มาอีก ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นการจ าแนกตามลกัษณะของเคร่ืองแต่งกาย
เท่านั้นส่วนการเรียกช่ือกลุ่มยอ่ยของมง้ ในภาษาจีน กลบัมีผูเ้รียกช่ือไดถึ้ง 53 ช่ือ หรือมากกวา่นั้น  

กลุ่มยอ่ยของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในประเทศไทย สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 

1)  มง้(น)จัว๊ แปลไดว้่า มง้เขียวหรือมง้น ้ าเงิน กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้กลุ่มน้ีจะเรียกตนเองว่า 
มง้ โดยไม่มีเสียง “ฮ” น าพวกเขามกัจะถูกเรียกในภาษาไทยวา่ มง้ด า มง้ลายหรือมง้ดอก ส่วนกลุ่มชาติ
พนัธ์ุมง้ อีกกลุ่มยอ่ยหน่ึง มกันิยมเรียกพวกเขาวา่ ฮมง้เหล่ง ซ่ึงอาจแปลไดว้า่ ฮมง้ลาย 

2)  ฮมง้เด๊อ แปลวา่ ฮมง้ขาว เป็นช่ือพวกเขาเรียกตนเองโดยมีเสียง “ฮ” น า ค  าวา่ “ฮมง้” 
ช่ือเรียกเป็นภาษาไทยก็ใชว้า่ มง้ขาว เคยมีผูเ้รียกกลุ่มน้ีวา่ มง้เผอืก แต่ไม่เป็นท่ีนิยมจึงสูญหายไป ส่วน
กลุ่มมง้จัว๊จะเรียกพวกเขาวา่ มง้เกล๊อ ซ่ึงก็เป็นค าเดียวกบัฮมง้เด๊อ เช่นกนั แต่ออกส าเนียงต่างกนัไป 

เคยมีผูก้ล่าววา่มีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้อีกกลุ่มยอ่ยหน่ึงเรียกวา่ มง้กัว่(ม)บ๊า อยูท่างตอนเหนือของ
จงัหวดัน่าน เม่ือ 30 กวา่ปีก่อนแต่มีจ านวนไม่มากนกัและก าลงัถูกกลืนโดยกลุ่มมง้น ้าเงินในพื้นท่ี อนัท่ี
จริงกลุ่มดงักล่าวเรียกตนเองวา่ฮมง้กัว่(ม)บ๊า หรือออกเสียงในส าเนียง มง้จัว๊ วา่ มง้กัว่(ม)บัง๊ ซ่ึงแปล
ได้ว่า ฮม้งแขนปล้องจดัเป็นส่วนหน่ึงของฮม้งขาวนั่นเอง เม่ือมีการอพยพของชาวลาวล้ีภัยเข้าสู่
ประเทศไทย นบัตั้งแต่ พ.ศ. 2518 เป็นตน้มา ในจ านวนผูอ้พยพจะมีฮมง้กัว่(ม)บา๊ ร่วมอยูด่ว้ย แต่ถือวา่
เป็นชาวลาวอพยพท่ีถูกจดัให้อยูต่ามศูนยอ์พยพต่างๆมิใช่กลุ่มชาติพนัธ์ุในประเทศไทย การจ าแนก
กลุ่มย่อยของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ท าได้โดยการสังเกตเคร่ืองแต่งกายตามประเพณี และส าเนียงภาษาท่ี
แตกต่างกนั 

กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในประเทศไทย มีภาษาวฒันธรรมขนบประเพณีความเป็นอยูค่ลา้ยคลึงกนัมาก
จนแทบไม่ทราบวา่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เผา่ไหน จะแตกต่างกนับา้งก็เพียงเคร่ืองแต่งกาย ชาวมง้ขาว 
(White Hmong) ทั้ งชายหญิง มีแถบผา้สีขาวหรือสีฟ้าอ่อน ติดทาบอยู่ปลายแขนเส้ือ ผูห้ญิงสวม
กระโปรงสีขาว ไม่มีลวดลาย แต่กระโปรงสีขาวน้ีสงวนไวส้วมในโอกาสพิเศษเท่านั้น แต่หากเป็น
เวลาปกติสวมกางเกงขายาวทรงหลวมแทน11 

                                                        
11พอลและอีเลน  ลูวิส, หกเผ่าชาวดอย, หัตถกรรมชาวเขา (Thai Tribal Crafts) (ศิริวรรณ สุขพานิช แปลและเรียบเรียง), เชียงใหม่ 

ประเทศไทย, 2528, หนา้ 110 
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กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ขาว ผูห้ญิงมง้ขาวสวมกางเกงขายาวสีด าแทนกระโปรงสีขาว ส าหรับวนัปกติ จะ
มีจ านวนมากกว่ามง้ด าและมง้ลาย พวกท่ีอาศยัอยู่บนดอยปุย อ าเภอหางดงจงัหวดัเชียงใหม่ ใกลก้บั
พระธาตุดอยสุเทพเป็นมง้ขาว พวกน้ีอาศยัอยูท่ ัว่ไปในจงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ ตาก ฯลฯ  

 
ภาพท่ี 2.3  การแต่งกายผูห้ญิงมง้ขาว ส าหรับวนัปกติ12 

กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เขียว (Blue Hmong) ชอบแต่งกายดว้ยชุดสีด ามากกวา่สีอ่ืน ผูช้ายสวมเส้ือเปิดให้
เห็นทอ้ง ผูห้ญิงสวมเส้ือแขนยาวตดัดว้ยผา้ฝ้ายหรือผา้ก ามะหยี่สีด า ผ่าหน้า มวยผมเป็นกอ้นกลมไว้
ดา้นบนศีรษะเฉียง มาทางดา้นหนา้ เส้ือผา้ส าหรับโอกาสพิเศษตกแต่งดว้ย ลายปักท่ีคอเส้ือยาวลงมา
จนถึงเอว ชอบตั้ งบ้านเรือนอยู่ตามพรมแดนไทย และมีอย่างประปรายในเขตจังหวดัเชียงราย 
เชียงใหม ่น่าน ฯลฯ  

 
 

ภาพท่ี 2.4 ครอบครัวมง้เขียว13 

                                                        
12พอลและอีเลน  ลูวิส, หกเผ่าชาวดอย, หัตถกรรมชาวเขา (Thai Tribal Crafts) (ศิริวรรณ สุขพานิช แปลและเรียบเรียง), เชียงใหม่ 

ประเทศไทย, 2528, หนา้ 117 
13เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 125 
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ภาพท่ี 2.5   การแต่งกายผูห้ญิงมง้เขียว ในโอกาสพิเศษ14 
 

กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เขียว ผูช้ายสวมเส้ือยาวถึงเอวไม่เปิดพุงอยา่งผูช้ายมง้ขาว มง้ด ากางเกงสีด าถึงตาตุ่ม 
เป้ากาง เส้ือผูห้ญิงมง้เขียวตดัเยบ็ดว้ยผา้สีด าผา่หนา้ คอเส้ือตกแต่งดว้ยผา้ลายแถบสีสันต่างๆ แขนเส้ือ
ติดแถบเป็นบั้งๆ ผูห้ญิงสวมกระโปรงจีบเป็นดอกสีเหลืองสีขาวเล็กๆ โพกศีรษะดว้ยผา้ลาย มีอยูใ่นต าบล
บ่อหลวง อ าเภอฮอด อ าเภออมก๋อย อ าเภอสะเมิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ อ าเภอปาย อ าเภอเมือง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และชายแดนจงัหวดัน่าน มง้ลายในแขวงเชียงขวาง แขวงซ าเหนือนั้น ผูห้ญิงมีแขน
เส้ือพาดแถบลายเป็นบั้งๆ บางคนสวมเส้ือลายดอก  

 

 
ภาพท่ี 2.6  เส้ือผูห้ญิงมง้เขียว15 

                                                        
14พอลและอีเลน  ลูวิส, หกเผ่าชาวดอย, หัตถกรรมชาวเขา (Thai Tribal Crafts) (ศิริวรรณ สุขพานิช แปลและเรียบเรียง), เชียงใหม่ 

ประเทศไทย, 2528, หนา้ 117 
15เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 108 
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ภาพท่ี 2.7 ผา้โพกศีรษะผูห้ญิงมง้เขียว ท าดว้ยผา้ลาย16 

 

 
ภาพท่ี 2.8 หญิงสาวมง้เขียวในเทศกาลปีใหม่มง้17 

 

                                                        
16พอลและอีเลน  ลูวิส, หกเผ่าชาวดอย, หัตถกรรมชาวเขา (Thai Tribal Crafts) (ศิริวรรณ สุขพานิช แปลและเรียบเรียง), เชียงใหม่ 

ประเทศไทย, 2528, หนา้ 108 
17เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 119 
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2.1.4   มรดกวฒันธรรมและประเพณขีองกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งในประเทศไทย 

(1)   ภาษา 

กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ไม่มีภาษาท่ีแน่นอน ส่วนใหญ่จะยืมภาษาจีน ภาษายูนนาน ภาษาลาว 
และภาษาไทยภาคเหนือมาใช ้นอกจากนั้นมง้ยงัมีตวัหนงัสือเป็นของตนเองอีกดว้ย เล่ากนัวา่ เดิมกลุ่ม
ชาติพันธ์ุม้ง มีตัวหนังสือใช้เหมือนกัน แต่ต้องอพยพหลบภัยอยู่เสมอ จึงขนหนังสือใส่หลังม้า 
เดินทางมาถึงล าธารแห่งหน่ึงก็ปลดม้าวางตะกร้าหนังสือเอาไว ้แล้วพากนันอนหลบัไป จนมา้กิน
หนงัสือหมด กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จึงไม่มีตวัหนงัสือจะใชจ้นทุกวนัน้ี 

กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ มีเคร่ืองหมายกรีดบนท่อนไมเ้ล็กๆใชแ้ทนตวัหนงัสือ เช่นแสดงความรัก
ความคิดถึงก็เอามีดแกะท่อนไมเ้ป็นรอยตรงๆ 4 รอย ก็แสดงถึงความรักอยา่งท่วมทน้แลว้ ถา้เป็นรอยเฉียงๆ 
แสดงวา่มิตรภาพความรักนั้นขาดลงไปแลว้ เป็นตน้ หรือถา้แกะเป็นรอยตรงๆ 2 รอยห่างกนัทางหวัไม้
ทา้ยไม ้ปักขนไก่กบัพริกข้ีหนูติดไปด้วย ฝากไปให้ญาติห่างไกล นั่นแสดงว่ามีเร่ืองด่วนหรือมีธุระ
ตอ้งการท่ีจะพบหากนัด่วนเป็นตน้ 

ปัจจุบนัในเร่ืองของการศึกษา กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มกัจะใหค้วามสนใจในการศึกษามากกวา่
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้อ่ืนๆ ท่ีมีในประเทศไทย จึงท าให้กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มีความเฉลียวฉลาดและทนัต่อ
เหตุการณ์ในโลกปัจจุบนัมากข้ึน18 

ภาษาศาสตร์จดัมง้อยูใ่นสาขาเม้ียว-เยา้ ของตระกูลจีน-ธิเบต และพบวา่มีค าท่ีขอยืมมาจาก 
ภาษายนูนาน ลาวและไทยปนเปอยูใ่นภาษามง้มาก และกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ มกัจะเรียนพูดภาษาของคน
ใกลต้วั เช่น ลาว ไทยเหนือและกะเหร่ียง ฮ่อ แลว้แต่วา่จะไปตั้งถ่ินฐานอยูก่บัใคร และเพาะปลูกพืชชนิดใด 

ภาษาของมง้ขาวกบัมง้เขียวแตกต่างกนัมากจนพูดกนัไม่รู้เร่ือง แต่โดยท่ีมีแบบแผนการ
แต่งกายคลา้ยคลึงกนัจึงจดัใหเ้ป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนัได้19 

กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ทั้ง 3 เผา่พูดภาษาคลา้ยๆ กนั คือ มีรากศพัท ์และไวยากรณ์ท่ีเหมือนกนั 
แต่การออกเสียงหรือส าเนียงจะแตกต่างกนัเล็กนอ้ย กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้สามารถใช้ภาษาของตนเอง พูดคุย
กบักลุ่มชาติพนัธ์ุมง้อ่ืนเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี แต่มง้ไม่มีภาษาเขียนหรือตวัหนงัสือ อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนั
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ไดเ้ขียน และอ่านหนงัสือภาษามง้ โดยการใชต้วัอกัขระหนงัสือละติน (Hmong RPA) 
เร่ืองราวความเป็นมาต่างๆ ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ จึงอาศยัวธีิการจ าและเล่าสืบต่อกนัมาเท่านั้น 

                                                        
18สมัย สิทธิธรรม, สารคดีชีวิตของชนกลุ่มนอ้ยบนดอยสูง “แมว้”, พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพฯ : บริษทั 2020 เวิลด ์มีเดีย จ  ากดั, 2541, หนา้ 36-37 
19พอลและอีเลน  ลูวิส, หกเผ่าชาวดอย, หัตถกรรมชาวเขา (Thai Tribal Crafts) (ศิริวรรณ สุขพานิช แปลและเรียบเรียง), เชียงใหม่ 

ประเทศไทย, 2528, หนา้ 102 
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(2)   เรือนพกัอาศัย 

การตั้งบ้านเรือน  

กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จะปลูกบา้นติดกบัพื้นดิน โดยใชดิ้นเป็นพื้นเรือน ยกพื้นสูงเพียงท่ีนอน
วสัดุท่ีใชส้ร้างบา้นมกัจะเป็นของท่ีหาไดต้ามทอ้งถ่ินนั้นๆ ไมไ้ผส่ับฟาก หรือไมแ้ผน่มาท าเป็นฝาเรือน 
เสาจะใชไ้มเ้น้ือแข็ง หลงัคามุงดว้ยหญา้คาหรือใบตอง เช่น ใบเหียง ใบกอ้ น ามาเยบ็เป็นตบัๆ หรือใชไ้ม้
ไผผ่า่คร่ึงประกบกนั 

ปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธ์ุม้งได้มีการพัฒนาข้ึน การปลูกสร้าง
บา้นเรือนจึงมกัจะมีวสัดุท่ีทนัสมยั เช่น สังกะสี อิฐบล็อก เสาคอนกรีต และปูนซีเมนต ์เป็นตน้ 

การจะสร้างบา้นเรือนข้ึนท่ีตรงไหน กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มกัจะมีการเส่ียงทายล่วงหนา้ก่อน
วา่ท าเลไหนจะเหมาะแก่การปลูกบา้นหรือไม่ เพราะถา้หากสถานท่ีตั้งตวับา้นมีท าเลไม่เหมาะ อาจจะท า
ให้มีเหตุร้ายเกิดความไม่สงบสุขต่างๆนานาได ้เช่น การปลูกบา้นควรจะตอ้งหนัหนา้บา้นออกไปทางลาด
ของภูเขาซ่ึงมกัจะลาดลง นั้นแหละจึงจะถูกตอ้งตามลกัษณะท่ีดีของแมว้ เป็นตน้ 

หมู่บา้นแต่ละแห่งจะมีหวัหนา้ประจ าหมู่บา้น ซ่ึงจะสังเกตไดจ้ากบา้นท่ีมีหลงัใหญ่กวา่บา้น
คนอ่ืนๆ และมกัจะอยูก่ึ่งกลางของหมู่บา้น ติดกบัตวับา้นจะคอกมา้ คอกหมู และเลา้ไก่ กลุ่มชาติพนัธ์ุ
มง้ส่วนใหญ่มกัจะไม่นิยมท าร้ัวบา้นอยา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุเยา้ หรือลีซอ 

ลกัษณะบ้านเรือน 

ลกัษณะภายในของบา้นระหวา่งมง้ขาว และมง้น ้าเงิน ก็จะแตกต่างกนัออกไป  
ลกัษณะภายในบา้นมง้ขาว ซ่ึงจะมีอยู ่2 ประต ูคือประตูหนา้และประตูดา้นหลงั ส าหรับ

ประตดูา้นหนา้ของบา้นมง้ หรือท่ีเรียกกนัวา่ ประตู ขอตรังต่าฮ ์ซ่ึงถือวา่มีความหมายอยูม่าก 

ขอตรังต่าฮ์ จะเป็นประตูส าคญั การประกอบพิธีกรรมต่างๆจะตอ้งเขา้ออกประตูน้ี ส่วน
ประตูดา้นขา้งบา้นซ่ึงเรียกวา่ ขอตรังสั่ว ประตูน้ีเป็นประตูท่ีไม่ค่อยจะมีความส าคญัทางพิธีกรรมมากนกั 
แต่ทั้งสองประตูก็สามารถเดินเขา้ออกในชีวติประจ าวนัได ้

ถดัจากประตูดา้นหน้าทางซ้ายมือ มกันิยมท าเป็นห้องนอนของสมาชิกภายในบา้น โดย
หวัหนา้ครอบครัว (พอ่ แม่) มกัจะนอนหอ้งแรกถดัเขา้ไปจะเป็นห้องนอนลูกชายลูกสาว หากมีสมาชิก
หลายคนในบา้นอาจจะเพิ่มห้องนอนทางดา้นขวาของประตูก็ได ้แต่ปกติจะเป็นท่ีเก็บเมล็ดพนัธ์ุ หรือ
ยุง้ขา้ว และเป็นท่ีตั้งของครกกระเด่ืองส าหรับต าขา้ว 
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ถดัเขา้ไปในกลางบา้น จะมีเตาไฟเล็กหรือ ขอจุ๊ ใชส้ าหรับหุงหาอาหารหรือนัง่จิบชาพกัผอ่น
คุยกนัของคนในบา้นพื้นท่ีเตาไฟเล็กน้ีใชเ้ป็นท่ีรับแขก นัง่พูดคุยกนัหน้าเตาไฟ ต่อไปก็จะเป็นประตู
ดา้นขา้ง ประตูของตรังสั่ว และเตาไฟใหญ่หรือ ขอส่อ พร้อม เคร่ืองครัวอยูก่บัทา้ยเรือน 

ดา้นขวามือฝาเรือนตรงกนัขา้มประตูหน้าบา้นจะมีแผน่กระดาษสีขาว ส่ีเหล่ียม ขนาดฝ่ามือ
ติดอยูเ่รียกวา่สิก๊ะ และท่าเนง้ ห้ิงผปีระจ าบา้นอยูด่ว้ย 

ลกัษณะภายในบา้นมง้น ้ าเงิน ท่ีแตกต่างกนักบัมง้ขาวก็คือ บา้นจะมีประตูดา้นหน้าบา้น
ประตูเดียว เรียกวา่ ขอตรังตัง่ฮ ์(แต่จะท าประตูขา้งเพื่อความสะดวกในการเขา้ออกดว้ยก็ได)้ ฝาดา้นประตู
ไม่มีการหกัมุมเขา้ไปจากแนวชายคา และเตาไฟเล็กส าหรับแขกจะอยูบ่ริเวณดา้นขวาของประตู พร้อม
กบัหอ้งพกัแขก 

ลกัษณะของบ้านม้งทั้งสองกลุ่มน้ีเป็นลักษณะตามประเพณีทัว่ๆไปแต่ไม่ได้เป็นกฎ
ตายตวัในการปฏิบติั เช่น บา้นบางหลงัอาจจะไม่มีเตาไฟใหญ่หรือไม่มีครกกระเด่ือง ก็อาจเป็นได ้บาง
บา้นอาจจะเก็บยุง้ขา้วหรือเมล็ดพืชพนัธ์ุไวน้อกบา้นก็ได ้

ตามประเพณี การสร้างบา้นมง้ มกัจะท าหลงัคายื่นคลุมออกมาเลยประตู และไม่นิยมท า
หน้าต่าง ฉะนั้นภายในบา้นของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จึงค่อนขา้งจะมืด แต่ก็มีหลายหลงัเจาะหน้าต่างบาน
เล็กๆ เอาไวร้ะบายอากาศเช่นกนั  

การยา้ยท่ีอยู่ ส่วนใหญ่กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มกัจะไม่ค่อยยา้ยท่ีอยูก่นับ่อยนัก(ไม่เหมือนกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ) แมบ้างทีหากมีการอพยพหรือยา้ยหมู่บา้นไปแลว้ ก็อาจจะยา้ยกลบัมาท่ีเดิมอีก 

เพราะสภาพการเป็นอยูน่ั้น กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มกัจะอยูก่นัเป็นกลุ่มเป็นหมู่เครือญาติ หลาย
ครอบครัว แต่ละครอบครัวจะมีสมาชิกอาศยัอยู่รวมกนัมากๆ และไม่นิยมแยกเรือน ยิ่งบา้นเรือนใดมี
ลูกหลานมากหัวหนา้ครอบครัวก็จะสุขสบาย  ดงันั้นการยา้ยท่ีอยู่ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จึงเกิดข้ึนนอ้ย
เหลือเกิน หรือหากมี การจะชกัจูงใหม้ง้ละทิ้งถ่ินฐานบนภูเขาลงมาอยูพ่ื้นราบ ยิง่เป็นการยากมาก20 

กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ นิยมสร้างบา้นอยูบ่นภูเขาสูง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมง้บางกลุ่มจะมีการปลูก
ฝ่ินเป็นพืชหลกั แต่ในปัจจุบนัน้ี กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 9 ให้อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในพื้นราบลุ่มเขา และยงัมีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บางกลุ่มก็
ยงัคงตั้งรกรากอยูบ่นดอย แต่ไม่ลึก การคมนาคมพอท่ีจะเขา้ไปถึงได ้หมู่บา้นมง้จะประกอบดว้ยกลุ่ม
เรือนหลายๆ หย่อม แต่ละหยอ่มจะมีบา้นราวๆ 7-8 หลงัคาเรือน โดยท่ีมีเรือนใหญ่ของคนส าคญัอยู่
                                                        
20สมัย สิทธิธรรม, สารคดีชีวิตของชนกลุ่มนอ้ยบนดอยสูง “แมว้”, พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพฯ : บริษทั 2020 เวิลด ์มีเดีย จ  ากดั, 2541, หนา้ 13-22 
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ตรงกลาง ส่วนเรือนท่ีเป็นเรือนเล็กจะเป็นลูกบ้านหรือลูกหลาน ส่วนแต่ละหย่อมนั้นจะหมายถึง
ตระกูลเดียวกัน หรือเป็นญาติพี่น้องกันนั่นเองบ้านจะมีขนาดใหญ่ เพราะอยู่อาศัยในลักษณะ
ครอบครัวขยาย กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ถือผูอ้าวุโสเป็นหวัหนา้ครอบครัว กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จะไม่ค่อยยา้ยท่ี
อยูบ่่อยนกัเม่ือเทียบกบัเผ่าอ่ืน กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มีระบบ เครือญาติท่ีมัน่คงมาก จึงเป็นการยากท่ีจะถูก
กลืนโดยชนชาติอ่ืนๆ ในปัจจุบนัน้ียงัมีการสร้างบา้นเรือนเช่นน้ีอยู่ แต่พบน้อยมาก ส่วนใหญ่จะรับ
วฒันธรรมของสังคมอ่ืนๆ มา จึงท าให้การสร้างบ้านเรือนเปล่ียนแปลงไป โดยสร้างบ้านเรือน
เหมือนกบัคนไทยมาก 

กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ชอบตั้งบา้นเรือนอยูบ่นภูเขาสูงท่ีมีอากาศเยน็ ห่างไกลจากหมู่บา้นของ
เผา่อ่ืน พื้นท่ี ท่ีปลูกสร้างบา้นเรือนนั้นเป็นพื้นท่ีลาดลงมาจากยอดเขาคลา้ยหลืบเขา ไม่ชนันกั อยูใ่กล้
กับต้นน ้ าหรือล าธารสามารถไปตกัน ้ าข้ึนมาหรือต่อรางไม้ไผ่ลงมาใกล้กับตวัหมู่บ้านได้สะดวก 
บา้นเรือนปลูกเป็นโรง ติดกบัพื้นดิน ยกพื้นสูงเพียงท่ีนอน นอกนั้นเป็นพื้นดิน ฝาเรือนใช้ไมฟ้ากตั้ง 
พวกมีฐานะดีใชไ้มก้ระดานซ่ึงตอกล่ิมท าเป็นแผน่บางๆ แลว้น ามาตอกลึกลงไปในดินราว 1 ศอก ตั้ง
เรียงกนัขนาบดว้ยไมไ้ผ่ขา้งล่างขา้งบน ส่วนหลงัคานั้นใช้ไมไ้ผ่ผ่าคร่ึงตามทางยาว เลาะขอ้ออกวาง
ประกบคว  ่าอนัหน่ึง หงายอนัหน่ึง บางหมู่บา้นมุงหลงัคาดว้ยใบคาหรือใบกอ้ ภายในบา้นมีเตาไฟอยู่
บนพื้นดินตรงกลางส าหรับผิงไฟวางน ้าชา ใชเ้ป็นท่ีรับแขกกบัมีเตาไฟใชดิ้นก่อส าหรับวางกระทะตม้ผกั
ให้หมูและใชท้  าอาหารดว้ย ครกต าขา้วอยูใ่นบา้นทางดา้นหนา้ ขา้งๆครกยกสูง 1 ศอก แบ่งเป็น 3-4 ห้อง
ตั้งอยูร่ะหวา่งประตูหนา้กบัประตูหลงับา้น การปลูกสร้างบา้นเรือนของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ต่างคนต่างท า 
มกัไม่ช่วยเหลือกนั นอกจากเป็นญาติพี่น้องบุตรหลานท่ีสนิทเท่านั้น แบบแปลนบา้นเรือนกลุ่มชาติ
พนัธ์ุมง้คลา้ยคลึงกนั ถา้มีสมาชิกภายในครอบครัวมากก็จะต่อเติมบา้นเดิมโดยการสร้างยาวต่อออกไป 
บางหลงัมีเพียง 2 คน สามีภรรยาปลูกเป็นโรงส่ีเหล่ียม มีประตูเดียว เตาไฟอยูติ่ดประตูส่วนท่ีนอนยก
พื้นสูงจากพื้นดินเล็กนอ้ย มีฝากั้นรอบหรือไม่มีฝากั้นห้องนอนก็ได ้แต่ตวัฝาบา้นนั้นส าหรับผูย้ากจน
ใชเ้พียงไมฟ้ากสับแผต่ั้งเรียงต่อกนัไป โดยไม่มีไมไ้ผข่นาบเป็น 3 ตอน ติดกบัตวับา้นเป็นโรงมา้ คอกหมู
เลา้ไก่ สร้างดว้ยไมไ้ผเ่รียงรายขา้งนอก ไม่มีร้ัวบา้นหรือร้ัวหมู่บา้นอยา่งอาข่า ส่วนมากไม่นิยมต่อท่อ
หรือรางไมไ้ผ่น าน ้ ามาจากท่ีสูงมาใช้ภายในหมู่บา้นอย่างเยา้ ลีซอ การตกัน ้ าแทนท่ีจะเอาน ้ าเตา้หรือ
กระบอกไมส้ั้ นๆขนาด 2 ฟุต ใส่ตะกร้าสะพายไปตกัน ้ าในล าธารหรือแอ่งน ้ า กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จะใช้
กระบอกไมไ้ผข่นาดใหญ่ ซ่ึงชาวเหนือเรียก “ไมห้ก” ยาว 4 ฟุต ทะลุขอ้ขา้งในออกสะพายบนหลงัโดย
ไม่ใชบ้รรจุในตะกร้า 2 กระบอกเดินลงไปตกัน ้ าจากล าธาร  
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ภาพท่ี 2.9  แบบแปลนบา้นกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 

 

 
ภาพท่ี 2.10  ภายในบริเวณบา้นกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 
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(3)   ผ้าและการแต่งกาย 

ผ้าชาวเขา 

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ประเทศไทยเป็นสังคมท่ีประกอบดว้ยกลุ่มชาติพนัธ์ุหลายกลุ่ม ท่ีต่าง
ก็มีประวติัศาสตร์ความเป็นมาของตวัเอง และมีลักษณะทางวฒันธรรมบางประการปรากฏเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงไดส้ร้างสรรคค์วามหลากหลายทางวฒันธรรมให้แก่สังคมไทยอยา่งน่าสนใจความ
หลากหลายดงักล่าวบางอย่างปรากฏเป็นรูปลกัษณ์ท่ีโดดเด่นแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน เช่น รูปลกัษณ์
หรือแบบแผนการแต่งกายซ่ึงบ่งบอกถึงความเป็นตวัตนของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

ส าหรับชาวเขา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ท่ีอยู่รวมกันในสังคมไทย 
ประกอบดว้ยชน 9 กลุ่มชาติพนัธ์ุ คือ กระเหร่ียง แมว้ มูเซอ อีกอ้ เยา้ ลีซอ ถ่ิน ขมุ และลวัะ ตั้งถ่ินฐาน
หนาแน่นอยูบ่ริเวณพื้นท่ีภูเขาทางภาคเหนือ และตลอดแนวชายแดนดา้นตะวนัตกของประเทศไทยก็
เป็นกลุ่มชนท่ีมีลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมเป็นของตวัเองเช่นเดียวกนัและมีความโดดเด่นแตกต่าง
หลากหลายกนัไปโดยเฉพาะดา้นการแต่งกายท่ีบ่งบอกภาพลกัษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุอยา่งชดัเจน 
ชาวเขาเหล่าน้ีสามารถจ าแนกกลุ่มตามตระกลูภาษาพูด ไดด้งัน้ี คือ 

1).  กลุ่มตระกูลภาษาออสโตร-เอเชียติค สาขามอญ-เขมร ไดแ้ก่ ชาวเขาเผ่าถ่ิน ขมุ ลวัะ 
ซ่ึงถือไดว้า่เป็นชนพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์ตามหลกัฐานท่ีปรากฏพบวา่ ชาวลวัะอาศยัอยูใ่น
อาณาเขตประเทศไทยปัจจุบนัมานานกวา่ 700 ปี 21 

2)  กลุ่มตระกูลจีน-ธิเบต สาขาคะเร็น ไดแ้ก่ ชาวเขากะเหร่ียงซ่ึงมีถ่ินฐานเดิมอยูบ่ริเวณ
ตน้แม่น ้าสาละวนิ มีหลกัฐานปรากฏวา่ กะเหร่ียงอพยพเขา้สู่ประเทศไทยนานมากกวา่ 200 ปีแลว้22 

3)  กลุ่มตระกลูภาษาจีน-ธิเบตสาขาธิเบต-พม่า ประกอบดว้ยชาวเขา 3 กลุ่มชาติพนัธ์ุ คือ 
มูเซอ อีกอ้ และลีซอ ทั้งสามกลุ่มมีถ่ินฐานเดิมอยู่ใกลเ้ขตแดนประเทศธิเบตและทางตอนเหนือของ
มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวเขากลุ่มน้ีอพยพเขา้สู่ประเทศไทยประมาณ 100 กว่าปี
มาแลว้ ชาวมูเซอและอีกอ้ในประเทศไทยมีหลายกลุ่มยอ่ย แต่ชาวลีซอมีกลุ่มเดียวเท่านั้น 

4)  กลุ่มตระกูลภาษาออสโตร-ไต สาขาแมว้-เยา้ ประกอบดว้ยชาวเขา เช่น แมว้และเยา้ 
ซ่ึงมีถ่ินฐานเดิมอยูต่อนกลางประเทศจีน จากนั้นไดอ้พยพลงมาทางภาคใตข้องประเทศและต่อมาได้

                                                        
21จันทรบูรณ์ สุทธิ, คนเมือง : บางมุมมองทางวฒันธรรม, สถาบนัวิจยัชาวเขา, เชียงใหม่, 2539 

22Keyes, 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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อพยพเขา้สู่ประเทศเวียดนาม ลาว และไทยตามล าดบั จากการส ารวจปี พ.ศ. 2427 พบวา่มีชาวเขาเผ่า
แมว้และเยา้อาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดัน่านแลว้ 23 

จากการรวบรวมขอ้มูลจ านวนประชากรชาวเขาของสถาบนัวจิยัชาวเขา เม่ือปี พ.ศ. 2542 
พบว่า ชาวเขาทั้ง 9 เผ่า อาศยัอยู่ในพื้นท่ี 20 จงัหวดั จ  านวน 3,527 หมู่บ้าน 133,070 หลงัคาเรือน 
ประชากรรวม 751,886 คน  

ลกัษณะการแต่งกายของแต่ละกลุ่มตระกูลจะแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัเจน แมก้ระทัง่
ในแต่ละสาขาก็จะแตกต่างกนัออกอีกดว้ย นอกจากความสวยงามเชิงศิลปะแลว้ เคร่ืองแต่งกายของ
ชาวเขายงับ่งบอกถึงลกัษณะทางสังคมและประวติัความเป็นมาของตนเอง เช่น การปักลายของเยา้ท่ีบ่ง
บอกความเป็นมาของเผ่าพนัธ์ุตวัเอง การปักและการตดัปะผา้ของอีกอ้ก็สามารถบ่งบอกถึงเส้นทาง
อพยพได ้เป็นตน้ เส้ือผา้และการตกแต่งประดบัประดาของชาวเขาแต่ละตระกูลภาษาจะมีลกัษณะท่ี
แตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัเจน ดงัน้ี 

กลุ่มตระกูลออสโตร-เอเชีย สาขามอญ-เขมร ใชผ้า้ทอเป็นหลกัแต่ปัจจุบนัมีเพียงเผา่ลวัะ
เท่านั้นท่ียงัทอผา้ใชเ้อง การตกแต่งประดบัประดาจะเป็นแบบเรียบง่ายไม่พิถีพิถนักนัมากนกั  

กลุ่มตระกูลธิเบต-พม่า ทั้งกะเหร่ียงสะกอและกะเหร่ียงโป ใชผ้า้ทอเป็นหลกัฐานและตกแต่ง
ดว้ยการทอเป็นลวดลายต่างๆ นอกจากน้ียงัปักประดบั ดว้ยดา้ยสลบัสีและลูกเดือยใหส้วยงามยิง่ข้ึน 

กลุ่มตระกูลออสโตร-ไต ทั้งแมว้และเยา้ ใช้การปักลายและการใช้ผา้ตดัปะมาตกแต่ง
เส้ือผา้ใหส้วยงามยิง่ข้ึน เยา้จะใชก้ารปักลายผา้ มากกวา่การใชผ้า้ตดัปะ 

กลุ่มตระกูลจีน-ธิเบต ชาวเขาทุกกลุ่มในตระกูลภาษาน้ีจะใช้ร้ิวผา้ และผา้ตดัปะตกแต่ง
เส้ือผา้ แต่อีกอ้บางกลุ่มยอ่ยอาจใชก้ารปักลายผสมบา้งเล็กนอ้ย 24 

ผ้าแม้ว25 

ชาวเขาเผ่าแมว้เป็นชนกลุ่มหน่ึงซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศจีนและประเทศต่างๆ ในเอเชีย
อาคเนย ์คือ เวยีดนาม พม่า ลาว และประเทศไทย ชาวเขาเผา่แมว้ท่ีอยูใ่นประเทศไทยสามารถแบ่งออก
ไดส้องกลุ่ม คือ แมว้ขาวและแมว้เขียว การแบ่งช่ือกลุ่มยอ่ยของชาวแมว้ดงักล่าว แบ่งตามการเรียกช่ือ
ของชาวแมว้เอง กล่าวคือ แมวขาวเรียกตนเองวา่ “ฮมง้เด๊อว” (HomongDaw/ HmoobDawb) และแมว้
เขียวเรียกตนเองว่า “มง้น์จัว๊” (MongHjua/ MoobNtsuab) การเรียกช่ือกลุ่มย่อยแมว้เขียวในประเทศ

                                                        
23McCatthy, James, Surveying and Exploring in Siam, White Lotus, 1994 

24กรมประชาสงเคราะห์, กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม, ผา้ชาวเขา, กรุงเทพฯ: บริษทั ร าไทยเพรส จ ากดั, 2543, หนา้ 11-12 
25เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ 51 



 

30 

 

ไทยนับว่ามีความแตกต่างและยงัสับสนอยู่มากโดยท่ีชาวแมว้กลุ่มน้ีมีช่ือเรียกโดยคนต่างเผ่าในช่ือ
ต่างๆ ว่า “แม้วน ้ าเงิน” “แม้วลาย” “แม้วดอก” “แม้วด า” ซ่ึงช่ือเหล่าน้ีต่างหมายถึง “แม้วเขียว” 
(MongNjua) ทั้งส้ิน แต่ท่ีนิยมใชเ้รียกช่ือกลุ่มน้ีมากท่ีสุดคือ “แมว้น ้าเงิน” และแมว้ลาย ซ่ึงในท่ีน้ีจะใช้
ค  าวา่แมว้ลายเป็นส่วนใหญ่ 

ปัจจุบนัชาวเขาเผา่แมว้ในประเทศไทยกระจายตวัอยูใ่นจงัหวดัต่างๆ ของประเทศ 13 จงัหวดั 
มีจ  านวนประชากรทั้งส้ิน 82,310 คน หรือร้อยละ 14.93 ของจ านวนประชากรชาวเขาทั้งหมดใน
ประเทศไทย จดัไดว้า่เป็นประชากร ชาวเขาท่ีมีจ  านวนมากเป็นอนัดบัสอง รองจากชาวเขาเผา่กะเหร่ียง 

ผ้าของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้ง 

ในอดีตผูห้ญิงกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มีการน าผา้ไหมดิบ (ใยจากผา้กญัชงแต่ชาวเขาเรียกไหม) 
หรือป่านป่า หรือฝ้ายท่ีทอเองมาเขียนเป็นลวดลายต่างๆดว้ยวิธีการเขียนเทียน(กรรมวิธีเช่นเดียวกบัการ
ท าผา้บาติก) เพื่อท่ีจะท าเป็นชุดประจ าเผา่ของทุกคนในครอบครัว ซ่ึงผา้ไหมนั้นท ามาจากเปลือกของ
เส้นใยกญัชงท่ีแห้งสนิท จากนั้นจะน ามาฉีกออกเป็นเส้นเล็กๆ เพื่อท่ีจะไดเ้ส้นดา้ยท่ีมีขนาดเล็กเหมาะสม
กบัการทอผา้ซ่ึงทัว่ไปจะน าเส้นใยกญัชง ท่ีแบ่งเป็น 4 ส่วน หรือแบ่งออกเป็นอีก 16-20 เส้นจากนั้นจะน า
เส้นใยกญัชงไปต าในครกกระเด่ือง เพื่อให้เปลือกนอกท่ีหุ้มติดกบัเส้นใยหลุดออกไป ให้เหลือแต่เส้น
ใยแท้ๆ  เท่านั้นเพราะเส้นใยกญัชงแทจ้ะมีความอ่อนตวัและสะดวกแก่การป่ันหลงัจากท่ีมีการต าเส้นใย
กญัชงเรียบร้อยแลว้ก็จะน ามาพนัมว้นๆ เป็นกอ้นโดยใชตี้นดัว่ (ตีนดัว่เป็นเคร่ืองมือเฉพาะในการพนั
เส้นใยกัญชง)ท ามาจากไมก้ลมๆ เส้นผ่าศูนยก์ลางยาวประมาณ 8-10 น้ิวมีท่ีถือท าด้วยหวายถกัใน
ขณะท่ีน ามาพนัแกนไมน้ั้น จะมีการต่อเส้นใยกญัชงแต่ละเส้นโดยใช้น้ิวมือขยี้ ส่วนปลายของเส้นใย
กญัชงให้แตกออกเป็นสองเส้น จากนั้นก็จะน าอีกเส้นหน่ึงมาต่อกบัเส้นเดิม เม่ือเส้นใยกญัชงเต็มแกน
แลว้จะคลา้ยกบัรองเทา้จีน จากนั้นจึงถอดไมอ้อกเก็บมว้นเส้นใยไว ้น าไปจุ่มน ้ าร้อนให้อ่อนตวั แลว้
น าไปตีเป็นเกลียว โดยผา่นการเขา้เคร่ืองตีเกลียว นัน่คือชั้วดัว่ เส้นใยท่ีผ่านการป่ันเป็นเกลียวแลว้จะ
กรอไวใ้นแกนท่ีเรียกวา่ “ซาย” ซ่ึงเคร่ืองชั้วดัว่เคร่ืองหน่ึงสามารถท่ีจะใจแกนเส้น ใยกญัชงไดค้ร้ังละ 
4-6 แกน เม่ือเสร็จก็จะเปล่ียนชุดใหม่อีกจากนั้นก็ดึงด้ายออกจากแกนเขา้เคร่ืองโกล เพื่อเก็บต่อไป 
จากนั้นน าดา้ยเส้นใยกญัชงมาฟอกสีและท าให้ดา้ยอ่อนตวั โดยน ามาตม้กบัน ้ าข้ีเถา้ประมาณ 4 กะละมงั 
น ามาร่อนเศษถ่านออกแลว้ผสมน ้ าใส่ลงในกะทะใบบวัเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 3-3.5 ฟุต เอาไจดา้ย
กญัชงลงตม้จนดา้ยน่ิมยกลง และเอาไจดา้ยคลุกกบัข้ีเถา้ แช่ไวเ้ช่นนั้น เม่ือแห้งสนิทแลว้น าไปตม้กบั
น ้ าข้ีเถา้ แช่ไว ้1 คืน ลา้งข้ีเถา้ออกให้หมด ตากให้แห้ง ท าซ ้ าเช่นน้ีจนกวา่เส้นใยจะขาวจนพอใจ จึงซัก
ให้สะอาดจากนั้นก็น าเส้นดา้ยท่ีป่ันเรียบร้อยแลว้มาทอเป็นผา้ไหมดิบ เคร่ืองทอก็ท าแบบง่ายๆ คือใช ้  
ก่ีเอวโดยผกูปลายกลุ่มดา้ยยืนเขา้กบัเสา อีกขา้งหน่ึงผกูกบัเอวแลว้ทอ (จึงไดผ้า้หนา้แคบประมาณไม่
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เกิน 20 น้ิว) เม่ือทอเรียบร้อยแลว้ก็จะน ามารีดดว้ยกอ้นหิน ซ่ึงกอ้นหินน้ีใช้ส าหรับในการรีดผา้ไหม
ดิบเท่านั้น หากว่าไม่รีดให้เรียบแล้ว เวลาน าผา้ไหมดิบมาเขียนเป็นลวดลายจะไม่สามารถเขียนได ้
เน่ืองจากมีปมของเส้นดา้ยท่ีต่อกนัดว้ย หากวา่ไม่เรียบก็จะเขียนลวดลายไดไ้ม่สวย 

แต่ในปัจจุบนัมีความตอ้งการทางการตลาดเพิ่มมากข้ึนผูห้ญิงกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จึงหาซ้ือผา้
ฝ้ายจากในเมืองน ามาปักหรือเขียนเทียนแทนการป่ันฝ้ายดว้ยมือแบบดั้งเดิมคุณค่างานปักโบราณจึงเพิ่มมาก
ข้ึนเพราะช้ินงานโบราณจริงๆ ลดนอ้ยลง คุณภาพของงานปักรุ่นใหม่ก็ดอ้ยลง เพราะลวดลายปักหยาบ
ข้ึนไม่ละเอียดละออเหมือนของเก่า งานปักเก่าท่ีปักลงบนใยผา้กญัชงจึงมีราคาค่อนขา้งแพงและหาไดย้าก
ข้ึน เหตุผลเพราะตอ้งผา่นกรรมวธีิการผลิตตามธรรมชาติ ซ่ึงตอ้งใชท้ั้งเวลาและแรงงานอยา่งมาก 

ลกัษณะการแต่งกาย26 

มง้ทั้ง 2 กลุ่มมีการแต่งกายแตกต่างกนั คือ 
กลุ่มม้งเขียว ผูห้ญิงจะสวมใส่กระโปรงสั้นผา้ใยกญัชงเขียนลายดว้ยข้ีผึ้ง (Batik) ยอ้มสีคราม 

จบัจีบรอบตวั สวมเส้ือผ่าหน้า ประดบัลวดลายตรงหน้าอกเป็นแฉกๆ คลา้ยครีบหางปลา มีปกคลา้ย
เส้ือกลาสีเรือ ตกแต่งเป็นแฉก ปักลวดลายสวยงาม แต่เวลาสวมใส่จะกลบัไวด้า้นใน คาดเอวดว้ยผา้ห้อย
หน้าตกแต่งลวดลาย สวยงามในกลุ่มหญิงสาว ส่วนผูสู้งอายุจะใช้สีด า เวลาคาดเอวจะทิ้งชายเป็นพู่ ไป
ทางดา้นหลงั ผูช้ายสวมกางเกงเป้ายานสีด า เส้ือแขนยาวตวัสั้ นตกแต่งช่วง หนา้อก คาดเอวดว้ยผา้ปัก
ทิ้งชายไปทางดา้นหลงั ดา้นหนา้ปักตกแต่งลวดลายสวยงาม 

 
ภาพท่ี 2.11  การแต่งกายผูห้ญิงมง้เขียว 
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ภาพท่ี 2.12  ผูห้ญิงมง้เขียว นัง่ปักผา้ 

กลุ่มม้งขาว ผูห้ญิงจะสวมใส่กางเกงขายาวสีด าหรือน ้ าเงินเขม้ในวนัปกติ และในโอกาส
พิเศษจะสวมกระโปรงผา้ใยกญัชงสีขาว จบัจีบเล็กๆ รอบตวัสวมเส้ือผ่าหน้า แขนยาวสีด า มีปกเป็น
แผ่นส่ีเหล่ียมเหมือนกลาสีเรือ เน้นการปักตกแต่งสวยงาม คาดเอวดว้ยผา้ห้อยหน้า ตกแต่งลวดลาย
พิถีพิถนั ส่วนผูช้ายแต่งกายคลา้ยมง้ลาย แต่สวมกางเกงจีนขายาวสีด า เส้ือตวัยาวกวา่   ผูช้ายมง้ลาย 

 

 
ภาพท่ี 2.13  การแต่งกายผูห้ญิงมง้ขาว 
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การผลติเคร่ืองนุ่งห่ม27 

ปัจจุบนัแมว้ิถีชีวิตของมง้จะเปล่ียนไปจากเดิมโดยมีการโหมใชแ้รงงานในการปลูกเพื่อ
ขายมากข้ึน สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผูห้ญิงตอ้งท างานหนกัตลอดทั้งปี ไม่มีเวลาว่างเพื่อการ
ประดิษฐ์ประดอยเส้ือผา้ แต่ผูห้ญิงมง้ก็ยงัคงตอ้งผลิตชุดประจ าเผา่ส าหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว 
เส้ือผา้ไม่ใช่เป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีของความจ าเป็นในการด ารงชีวิตเท่านั้น แต่เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความ
ผกูพนัของสมาชิกในครอบครัวดว้ย จะเห็นไดจ้ากการท่ีลูกหลานจะพยายามเยบ็เส้ือผา้ใหม่ ให้กบัแม่เฒ่า 
โดยเฉพาะท่ีส าคญัท่ีสุดคือกระโปรงผา้ใยกญัชงเพราะถือวา่ เม่ือแม่เฒ่าตายจะไดใ้ชส้วมใส่น าติดตวัไป
โลกหนา้ 

กระบวนการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มของแมว้มีความซบัซ้อนหลายขั้นตอน โดยเฉพาะกลุ่มมง้
ลายการเยบ็กระโปรง 1 ผืน ตอ้งใชเ้วลารวมกวา่ 3 เดือน (ในทางปฏิบติัจริงตอ้งใชเ้วลาขา้มปี) เพราะมี
ทั้งการเขียนลายดว้ยสีผึ้งบนผา้ ขนาดยาวมาก เสร็จแลว้น ามายอ้มและปักผา้ชายกระโปรงเท่าความยาว
ผา้ น ามาต่อกบัผา้ท่ียอ้ม จบัจีบเล็กๆ เยบ็ตรึง และอดักลีบไวเ้ช่นนั้น ใหก้ลีบอยูต่วัคงทน ซ่ึงอาจทิ้งไว้
ขา้มปีจนกวา่จะถึงเวลา น ามาใส่คร้ังแรก  

การแต่งกายลกัษณะความเป็นชาติพนัธ์ุม้ง 

 
ภาพท่ี 2.14 การแต่งกายของมง้เขียว28 
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สีด า เป็นสีท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ทั้งชายหญิงใช้เป็นเคร่ืองแต่งกายมากกว่าสีขาวและดอก
ลวดลาย นกัเขียนชาวยุโรปบางท่านวา่มีมง้เขียว (The green Meo) และมง้สีน ้ าเงิน (The blue Meo) ใน
ประเทศไทย แต่นามน้ีใช้เรียกเฉพาะมง้ด า ซ่ึงผูต้ ั้งนาม “มง้ด า” คือชาวไทยในภาคเหนือและชาวลาว
ตอนเหนือของประเทศลาวไม่ใช่ชาวจีน กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนในมณฑลยูนนานหรือในรัฐฉานของพม่า 
ซ่ึงเป็นท่ีแน่นอนวา่ เส้ือผา้ท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ใช้ตอ้งเป็นสีด าอยา่งเดียวกนักบัเผา่มูเซอด า อีกอ้ เยา้ใช้
จะเป็นสีบลู (blue) หรือสีน ้ าเงินสีฟ้าสีเขียว (green) นั้นเป็นไปไม่ได ้เป็นความจริงท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
หรือกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนใชใ้บฮ่อมหมกัยอ้มผา้เป็นสีน ้ าเงินในคร้ังแรก แต่เม่ือยอ้มหลายคร้ังเขา้จะเปล่ียน
สีน ้ าเงินด าหรือเรียกว่า dark blue ถ้าน าไปหมักในด าโคลน หรือลูกไม้บางชนิดเข้าก็กลายเป็นสีด า
มากกวา่สีน ้าเงิน ไม่ปรากฏมีสีเขียวหรือสีน ้าเงินเหลือเลย ปัจจุบนัมกัซ้ือผา้ด าน าไปตดัเยบ็เส้ือผา้ บาง
คนใชผ้า้แพรไหมสีด าข้ึนเงามนัดว้ยซ ้ าไป ไม่ค่อยทอผา้เองอยา่งแต่ก่อน  

เส้ือของผูช้าย ตดัเยบ็รัดตวั แขนยาวถึงขอ้มือ กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เขียวไม่ติดแถบผา้สีขาว
ปลายแขนเส้ือ แต่กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ขาวบางคนติดแถบผา้สีขาวขนาด 2-3 น้ิว ปลายแขนเส้ือ ตวัเส้ือของ
ผูช้ายมง้ด ายาวลงมาจากตน้คอถึงร่องกลางหนา้อก เปิดให้เห็นทอ้งแสดงถึงความสมบูรณ์ของร่างกาย 
เป็นความงามอยา่งหน่ึงของผูช้ายท่ีผูห้ญิงมง้นิยมชมชอบ ชายผูมี้อาวุโสไม่ยอมเปิดทอ้งกวา้งให้เห็น
ถนัดอย่างชายหนุ่ม แต่ยงัเวน้ช่องว่างเหนือชายพกกางเกงขนาดกวา้ง 2 น้ิวไว ้ส่วนผูช้ายมง้เขียวนั้น 
ไมเ่ปิดเส้ือให้เห็นทอ้งหรือพุงอยา่งผูช้ายมง้ขาวและมง้ด า เส้ือของผูช้ายมง้ ผา่อกขา้งจากตน้คอมาทาง
เอวซา้ยมากกวา่ทางเอวขวานิดเดียวคือยงัไม่ถึงเอวขา้งทีเดียว เส้ือของผุช้ายมง้รัดตวัมากกวา่เผา่อ่ืน  

 

 
ภาพท่ี 2.15  เส้ือของผูช้ายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้แบบต่างๆ 29 
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กางเกงของผูช้าย มีลกัษณะเดียวกบักางเกงของชาวจีน คือมีความยาวถึงขอ้เทา้ มีเป้ากวา้ง 
ตดัอยา่งหลวมๆหยอ่นยานเทิบทาบ ตดัเยบ็ดว้ยผา้สีด ายาวถึงขอ้เทา้ เป้ากางหยอ่นลงมา จนเกือบถึงขอ้
เทา้ ปลายขาตกแต่งดว้ยลายปัก กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ขาวบนดอยทุ่งก่อจงัหวดัเชียงราย สวมกางเกงไม่หลวม
มากอยา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ขาวแถบจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชายหนุ่มนิยมคาดเอวดว้ย
ผา้ผืนใหญ่สีแดง ผา้คาดเอวของผูช้ายมง้ท าเป็นแถบกวา้งประมาณ 5 น้ิว เม่ือผกูท่ีเอวแลว้จะห้อยชาย
ทั้งสองขา้งลงมาดา้นหน้า ปลายทั้งสองขา้งมกัประดบัด้วยผา้ปัก บางคนใช้ผา้ลวดลายดอกคาดเอว
แทน แต่ปล่อยชายผา้ 2 ขา้งตวดัมาปกขา้งหนา้ประมาณ 1 ฟุต หรือ 1 ฟุตคร่ึง   

 
ภาพท่ี 2.16  กางเกงผูช้ายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 30 

 

 
ภาพท่ี 2.17  ผา้คาดเอวของผูช้ายมง้31 
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หมวก ท่ีผูช้ายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้นิยมสวมเป็นประจ านั้น รูปทรงของหมวกมีลกัษณะคลา้ย
กะลามะพร้าวท าดว้ยผา้สีด า มีพู่สีแดงบนยอดหมวก ผูช้ายมง้จึงมีท่ีสังเกตไดง่้ายวา่แตกต่างกบัผูช้ายเผา่
อ่ืนตรงสวมหมวกกลมๆ สวมก าไลคอหรือห่วงโลหะเงิน เส้ือรัดตดัผา่อกมาทางเอวซ้ายมากกว่าทางขวา 
เปิดให้เห็นพุง มีผา้คาดเอวหรือเหน็บเอว หมวกสีด ากลมๆคลา้ยกะลามะพร้าวนั้น ไม่ใช่เป็นเคร่ืองแต่งกาย
ประจ าเผ่าของผูช้ายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ดั้งเดิม เป็นแบบของผูดี้ชาวจีนใช้สวมทัว่ไปในมณฑลยนูนาน
กวางสีไกวเจา ฯลฯ กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้อาศยัอยูใ่นดินแดนเหล่านั้นมานานจึงน าเอามาใช ้เพราะง่ายกวา่
การโพกผา้เพียงหยิบข้ึนสวมไดท้นัที เวลาไม่ตอ้งการใช้ก็พบัสอดเหน็บไวท่ี้เอวหรือแขวนไวข้า้งฝา 
หมวกของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งแท้จริงนั้นใช้ผา้ลายผืนกวา้งประมาณ 1 คืบไม่ยาวมากนัก ท าเป็นถุง
กระสอบหรือกระทอเล็กๆสวมบนศีรษะทั้งผูห้ญิง ผูช้าย ส าหรับชายหนุ่มบางคนมีเหรียญเงินห้อยท่ี
หมวกน้ีดว้ย  

 
ภาพท่ี 2.18 หมวกของผูช้ายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้32 

ห่วงคอเงิน เป็นเคร่ืองประดบักายซ่ึงทุกคนขาดไม่ไดไ้ม่วา่ชายหรือหญิง แสดงถึงฐานะ
และเป็นสัญลกัษณ์อย่างหน่ึงของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ชายหนุ่มบางคนสวมห่วงคอโลหะเงินซ้อนๆกนั   
4-5 อนั ห่วงคออนัหน่ึงใช้เงินเหรียญรูปีหลอมหล่อตกราว 25 ถึง 30 เหรียญรูปี ท าดว้ยโลหะเงินแท ้
บางคนท าห่วงคอเงินเรียงรายติดกนัเป็นชั้นๆถึง 4-5 ห่วง ตรงปลายมีสายโซ่เงินห้อยลงมาแขวนแผ่น
โลหะเงินส่ีเหล่ียมไวท่ี้หน้าอก พวกอยูใ่นเขตประเทศลาวท าโซ่เล็กๆคลอ้งห้อยลงมานบัสิบกว่าสาย 
ผูช้ายสูงอายหุรือมีภรรยาแลว้ไม่นิยมประดบัเคร่ืองแต่งกายมากอยา่งชายหนุ่ม มกัสวมห่วงคอเงินเพียง 
1 อนัหรือ 2 อนัเท่านั้น 

                                                        
32พอลและอีเลน  ลูวิส, หกเผ่าชาวดอย, หัตถกรรมชาวเขา (Thai Tribal Crafts) (ศิริวรรณ สุขพานิช แปลและเรียบเรียง), เชียงใหม่ 
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ภาพท่ี 2.19  การแต่งกายของชายหนุ่มมง้ท่ีมีฐานะจะสวมห่วงคอเงินท่ีเรียงต่อกนัหลายๆชั้น  

อาวุธ ประจ าตวัของผูช้ายมง้ คือมีดสั้นใส่ฝักเหน็บไวต้รงเอวดา้นหน้าหรือตรงชายพก
กางเกง มีดพร้า ใส่ในฝักหวายเหน็บขา้งหลงัเวลาไปไร่ ดาบยาว ใช้ติดตวัเดินทางไปหัวเมืองไกล
ทางดา้นพม่า กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ถนดัในการร่ายร าดาบยาวโดยเลียนแบบมาจากชาวไทยใหญ่ในเขตรัฐฉาน
ของพม่า ปืนแก๊ป ท าเองดว้ยดา้มร่มเหล็กหรือท่อเหล็กยาวๆรูปร่างเล็กยาวมองไกลๆ คลา้ยไมเ้ทา้มี 
หวัโคง้งอใชใ้นการยงิสัตวป่์าเช่นชะนี, ลิง, ไก่ป่า ฯลฯ นอกจากน้ีมี หนา้ไม ้ใชอ้ยา่งเดียวกบัปืนแก๊ป  

ผูห้ญิงกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ สวมเส้ือแขนยาวสีด า ยาวถึงเอว กระโปรงจีบรอบยอ้มดว้ยฮ่อม 
ตกแต่งชายกระโปรงดว้ยผา้ปัก พนัแขง้ดว้ยผา้สีด า เพื่อป้องกนัความหนาวและรอยขีดข่วน เม่ือตอ้ง
ท างานในไร่ ก็ใชเ้ส้ือผา้สีด า หรือน ้ าเงินเขม้ แขนยาวขลิบท่ีปลายแขนดว้ยสีฟ้า เปักลวดลายหรือขลิบผา้สี 
ท่ีหน้าอก คอปกเส้ือมีลกัษณะเป็นทรงกลม ห้อยพบัไปด้านหลงั มีประดิษฐ์ลวดลายสวยงาม สวม
กระโปรงเย็บจีบรอบตวั ท าลวดลาย โดยวิธีเขียนด้วยข้ีผึ้ งแล้วน าไปยอ้มสีน ้ าเงิน เกิดเป็นลวดลาย
สวยงามดา้นหนา้จะมีผา้ผนืยาวปัดลวดลายสวยงาม คาดปิดกระโปรงลงมาอีกชั้นหน่ึง 

ส่วนผูห้ญิงท่ีแต่งงานแลว้จะใชผ้า้พื้นเรียบๆ ขลิบชายดว้ยผา้สี มีผา้แดงปักลวดลายท่ีชาย
ทั้งสองขา้ง และปล่อยเป็นพู่ห้อย เป็นสีแดงหลายเส้น บา้งคร้ังก็จะคาดเข็มขดัเงินทบัอีกดว้ย ผูห้ญิง 
มง้น ้ าเงิน มกัจะสวมใส่กระโปรงเช่นน้ีในทุกโอกาส ช่วงขาท่อนล่างของหญิงสาวก็จะมีผา้พนัแขง้    
สีน ้ าเงินหรือด าโดยรอบ โดยทัว่ไปผูห้ญิงมง้มกันิยมมวยผมไวท่ี้กลางกระหม่อมมีชอ้งผมมวย ท าจาก
หางมา้ พนัเสริมใหดู้ใหญ่ข้ึน แลว้ใชผ้า้แทบเป็นตาๆ ประดบัดว้ยลูกปัดสีสวยโพกมวยผมอีกดว้ย 

นอกจากน้ีมีเคร่ืองประดบัเพิ่มเติม เช่น เคร่ืองเงิน ก าไรคอ ก าไรขอ้มือ ตุม้หู รวมทั้งเหรียญ
เงินต่างๆ ประดบัตามเส้ือผา้ และสีผา้สะพายเฉียงไหล่ทั้ง 2 ขา้ง ส่วนมากเราจะเห็นกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 
แต่งตวักนัเตม็ท่ีในวนัส าคญัของเผา่ วนัฉลองปีใหม่ วนัแต่งงาน เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 2.20 การแต่งกายผูห้ญิงมง้เขียว33 

การแต่งกายของผูห้ญิงมง้ขาวมกัสวมกางเกงขาวยาวตวัหลวมสีด า แทนกระโปรงสีขาว
ท่ีจะสวมใส่โอกาสส าคญัเท่านั้น เน่ืองจากกระโปรงสีขาวเป้ือนไดง่้าย จะสวมกางเกงสีด าขายาวอยูก่บั
บา้นหรือเวลาท างาน ส่วนกระโปรงสีขาวจีบรอบเอวสั้ นแค่หัวเข่านั้น มกัจะสวมในเวลาเขา้ไปใน
เมืองหรือเวลามีงานพิธีต่างๆ ไม่ใช้พร ่ าเพร่ือ จะแตกต่างจากผูห้ญิงมง้ลายท่ีสวมกระโปรงเป็นดอก
ลวดลาย นอกจากน้ีมีแผน่ผา้ส่ีเหล่ียมผนืผา้ปิดจากเอวดา้นหนา้คลา้ยผา้กนัเป้ือนของแม่ครัว ชาวยุโรป 
ปล่อยยาวลงไปถึงหน้าแขง้ ผา้ผืนน้ีเยบ็แถบริมผา้กวา้งประมาณ 4-5 น้ิวดว้ยสีขาวหรือสีด ารอบทั้ง 4 
ดา้นตรงกลางเป็นผา้สีด าหรือสีขาวกวา้งขนาดเดียวกนั ทั้งหมดอยู่บนผา้ช้ินเดียว บางคนใช้ผา้ตรงกลาง
เป็นดอกลวดลายต่างๆมีผา้คาดเอวสีแดง หรือผา้ลายทบัเอวโดยรอบ  

 
ภาพท่ี 2.21 การแต่งกายผูห้ญิงมง้ขาว34 

                                                        
33สมัย สิทธิธรรม, สารคดีชีวิตของชนกลุ่มนอ้ยบนดอยสูง “แมว้”, พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพฯ: บริษทั 2020 เวิลด ์มีเดีย จ  ากดั, 2541, หนา้ 27 

34พอลและอีเลน  ลูวิส, หกเผ่าชาวดอย, หัตถกรรมชาวเขา (Thai Tribal Crafts) (ศิริวรรณ สุขพานิช แปลและเรียบเรียง), เชียงใหม่ 
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กระโปรงของผูห้ญิงกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เขียว ตดัเยบ็ดว้ยผา้ท่ีทอข้ึนเองจากตน้กญัชง น ามา
เขียนลายเทียนและยอ้มดว้ยใบฮอ้ม ตกแต่งดว้ยผา้ปักท่ีชายกระโปรงและเศษผา้ช้ินเล็กท่ีตวักระโปรง
ผูห้ญิงใชผ้า้พนัแขง้สีขาวหรือสีด า ไม่สวมรองเทา้ เคร่ืองแต่งกายเหล่าน้ีแตกต่างกนัไป เพียงเล็กนอ้ย
ส่วนตุม้หูใชอ้ยา่งเดียวกบัผูห้ญิงเยา้ คือท าเป็นวงกลมเล็กๆมีลูกศรตรงกลางท าดว้ยโลหะเงิน กระโปรง
ผูห้ญิงกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้นั้น ใช้ทอดว้ยตน้ป่านชนิดหน่ึง เรียกกนัว่า “ปาง” แลว้จีบรูด ดอกลวดลายท่ี
เห็นบนกระโปรง ผา้ปิดใตเ้อวขา้งหน้า หรือหมวกผา้ทรงกระสอบนั้น ไม่ไดปั้กอย่างชาวเยา้ มีปักบา้ง
เพียงส่วนน้อย นอกนั้นใชย้อ้มเป็นดอกลวดลาย วิธีท าผา้ดอกลวดลายน้ีเขาใชเ้ขียนดว้ยข้ีผึ้งอุ่นไฟลง 
บนผา้ราว 4-5 วนัแลว้น าไปยอ้มสี ส่วนท่ีไม่ไดถู้กข้ีผึ้งจะจบัสีด าหรือสีอ่ืนๆ ศิลปะการเขียนลวดลายน้ี
มีลกัษณะอยา่งจีน  

 

 
 

ภาพท่ี 2.22 กระโปรงของผูห้ญิงกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เขียว 35 
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ลกัษณะแตกต่าง 

การแต่งกายของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ทั้งสองกลุ่มจะมีลกัษณะแตกต่างกนับา้งเล็กนอ้ย  
ผู้ชายม้งเขียว จะใช้ผา้สีด าหรือน ้ าเงินเขม้ เส้ือแขนยาวจรดขอ้มือ ขลิบขอบแขนเส้ือรอบ

ขอ้มือด้วยสีฟ้า ชายเส้ือสั้ นระดับเอว ป้ายด้านขวาทบั ด้านซ้ายของของตวัเส้ือ หน้าอกเส้ือจะปัก
ลวดลายดว้ยผา้สี เป็นเส้ือไม่มีคอปก ส่วนกางเกงจะใชสี้เดียวกนั ช่วงขาและเป้ากางเกงจะกวา้งและหยอ่น
ต ่าลงมาถึงหวัเข่า แต่ปลายขาจะเล็กและแคบลง เวลาสวมใส่จะมีผา้สีแดงคาดเอวเอาไว ้ชายผา้คาดเอว
ทั้งสองขา้งและปักลวดลายสวยงาม หอ้ยลงมา บางคนก็คาดเขม็ขดัเงินทบัผา้แดงอีกชั้นหน่ึง 

ผู้หญิงม้งเขียว ก็ใชผ้า้สีด า หรือสีน ้ าเงินเขม้ แขนยาวขลิบท่ีปลายแขนดว้ยสีฟ้า ปักลวดลาย
หรือขลิบด้วยผา้สีท่ีหน้าอก คอปกเส้ือมีลกัษณะเป็นทรงกลม ห้อยพบัไปด้านหลงั มีการประดิษฐ์
ลวดลายสวยงาม สวมกระโปรงจีบรอบตวั ท าลวดลาย โดยวิธีเขียนดว้ยข้ีผึ้งแลว้น ายอ้มสีน ้ าเงิน เกิด
เป็นลวดลายสวยงาม ดา้นหนา้มีผา้ผนืยาวปักเป็นลวดลายสวยงาม คาดปิดกระโปรงลงมาอีกชั้นหน่ึง 

ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว จะใชผ้า้พื้นเรียบๆ ขลิบชายดว้ยผา้สี มีผา้แดงปักลวดลายท่ีชายทั้งสอง
ขา้งปล่อยเป็นพู่ห้อยลงมา เป็นสีแดงหลายเส้น บางคร้ังก็จะคาดดว้ยเข็มขดัเงินทบัอีกดว้ย ผูห้ญิงมง้
เขียว มกัจะสวมใส่กระโปรงเช่นน้ีในทุกโอกาส ช่วงขาท่อนล่างของหญิงสาว ก็จะมีผา้พนัแขง้สีน ้ าเงิน
หรือด าโดยรอบ โดยทัว่ไปผูห้ญิงมง้มกันิยมมวยผมไวท่ี้กลางกระหม่อมมีช้องผมมวย ท าจากหางมา้ 
พนัเสริมใหใ้หญ่ข้ึน แลว้ใชผ้า้แถบเป็นตาๆ ประดบัดว้ยลูกปักสีสวยโพกมวยผมอีกดว้ย 

นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองประดบัเพิ่มเติม เช่น เคร่ืองเงิน ก าไลคอ ก าไลขอ้มือ ตุม้หู รวมทั้ง
เหรียญเงินต่างๆ ประดบัตามเส้ือผา้และมีผา้สะพายเฉียงไหล่ทั้ง 2 ขา้ง ส่วนมากจะเห็นชาวเขาเผา่มง้ 
แต่งตวักนัเตม็ท่ีในวนัส าคญัของเผา่ เช่น วนัฉลองปีใหม่ วนัแต่งงาน เป็นตน้ 

ผู้ชายม้งขาว จะใส่เส้ือสีด าหรือน ้ าเงินเข้ม ลกัษณะเส้ือคล้ายกนักับม้งเขียว แต่มีการ
ประดบัลวดลายนอ้ยกวา่ กางเกงใชสี้เดียวกนั ท่ีเอวจะมีผา้แดงผกูคาดทบักางเกง และมีเข็มขดัคาดทบั
อีกชั้นหน่ึงเช่นกนัท่ีคอมกัจะสวมห่วงเงินรอบคอหลายห่วง 

ผู้หญิงม้งขาว ส่วนใหญ่จะแต่งตวัคลา้ยกนักบัมง้เขียว ในสมยัก่อนผูห้ญิงมง้ขาว จะนิยม
สวมกระโปรงสีขาวลว้นไม่มีลวดลายใดๆทั้งส้ินแต่ผา้ผืนยาวท่ีปิดทบัด้านหน้ากระโปรงจะเยบ็ปัก
เป็นลวดลายสวยงาม พร้อมทั้งมีผา้แถบสีแดงคาดเอว ปล่อยชายเป็นหางไวด้้านหลงั กระโปรงสีขาว
เปราะเป้ือนไดง่้าย หญิงมง้ขาวจึงหนัมานิยมสวมกางเกงทรงจีนสีน ้ าเงินเขม้แทนกระโปรง และมีผา้ปัก
เป็นลวดลายห้อยลงมาปิดกางเกงทั้งดา้นหน้าและด้านหลงัผูห้ญิงมง้ขาวนิยมพนัมวยผมให้ล ่ายอ้ย
ออกมาด้านหน้า และกนัเชิงผมด้านหน้าให้ดูมีหน้าผากกวา้งข้ึนแต่ไม่นิยมเติมช้องผมมวยเหมือน
อยา่งผูห้ญิงมง้เขียว 
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เราจะพบเห็นกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งทั้ ง 2 กลุ่ม แต่งตวักนัเต็มท่ีในโอกาสงานส าคญัๆ ของ
หมู่บา้นแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงในบางหมู่บา้นผูช้ายมง้จะนิยมสวมหมวกด าทรงกลมแบบ
จีน ปีกไหมพรมสีแดงตรงกลาง และประดบัเหรียญสวยงามมาก36 

การแต่งกายตามประเพณ ี

ความแตกต่างของกลุ่มยอ่ยของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้นั้น สังเกตเห็นไดง่้ายจากลกัษณะการแต่ง
กายตามประเพณี ดงัน้ี 

1.  กลุ่มม้งจ้ัว (ม้งน า้เงินหรือม้งเขียว) 

เคร่ืองแต่งกายชาย นิยมใช้ผา้สียอ้มครามหรือสีด าเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม โดยมีเส้ือแขนยาว
จรดขอ้มือ ขลิบขอบขอ้มือ เส้ือดว้ยผา้สีฟ้าหรือสีน ้ าเงิน และอาจปักลวดลายลายประกอบดว้ยตวัเส้ือ
ไม่มีคอปก ชายสาบเส้ือด้านขวาจะป้ายเลยมาทบัซีกซ้ายตลอดแนวสาบเส้ือจะใช้แถบผา้สีๆ กุ๊น
เดินลายและปักลวดลายประกอบดูสะดุดตา ชายเส้ือจะสั้นเพียงเอวหรือสั้นกวา่นั้นเล็กนอ้ย กางเกงสี
เดียวกบัเส้ือเป็นกางเกงท่ีขากวา้งมากเป้าหยอ่นยานแต่ปลายขาแคบลง ขอบปลายขากางเกงอาจมีการ
ปักลายดว้ยดา้ยสีต่างๆ ดว้ยรอบเอวจะใชผ้า้สีแดงซ่ึงมีความยาวประมาณ 4-5 เมตร เคียนทบักางเกงไว ้ชาย
ผา้แดงทั้งสองขา้งจะปักลวดลายสวยงาม เม่ือพนัผา้แดงรอบเอว ชายผา้ทั้งสองขา้งจะถูกห้อยโชว์
ลวดลายไวด้า้นหนา้ ชายหนุ่มจะนิยมคาดเขม็ขดัเงินหรือเขม็ขดัหนงัทบัผา้แดงน้ีอีกชั้นหน่ึง 

เคร่ืองแต่งกายหญิง นิยมใช้ผา้สีเดียวกนักบัเคร่ืองแต่งกายชาย แขนยาวจรดขอ้มือและ
ขลิบขอบแขนดว้ยผา้สีฟ้าหรือสีน ้ าเงิน ตวัเส้ือจะมีชายยาวกวา่เส้ือผูช้าย และจะเก็บชายเส้ือไวด้า้นใน
กระโปรง สาบเส้ือดา้นซ้ายและขวาจะปักลวดลายหรือขลิบดว้ยผา้สีดูสวยงาม ปกเส้ือเป็นแบบคอปก
กะลาสีห้อยพบัไปดา้นหลงั ดา้นหน่ึงของคอปกเส้ือจะมีการประดิษฐ์ลวดลายสวยงามเป็นการอวด
ฝีมือกนั ตวักระโปรงเป็นผา้หนา้แคบ 3 ช้ิน เยบ็ต่อกนัและเยบ็ตลอดตวั แต่ขอบกระโปรงไม่เยบ็ต่อกนั 
จึงเป็นกระโปรงท่ีตอ้งนุ่งโดยป้ายทบัชายกนัไวด้า้นหนา้ ผา้ท่อนบนของประโปรงจะเป็นผา้พื้นสีขาว 
ผา้ท่อนกลางเป็นผา้เขียนลวดลายดว้ยข้ีผึ้ง เม่ือผา่นกระบวนการยอ้มแลว้จะกลายเป็นผา้สียอ้มคราม มี
ลวดลายตลอดผืน ส่วนผา้ท่อนล่างจะมีสีเช่นเดียวผา้ท่อนกลาง แต่จะปักดว้ยด้ายสีและกุ๊นด้วยผา้สี
เป็นลวดลายต่าง ๆตลอดตวัเช่นกนั ตรงบริเวณรอยผา่ของกระโปรงดา้นหน้า จะมีผา้ผืนส่ีเหล่ียมยาว
ผนืหน่ึงคาดปิดทบัรอยผา่ดา้นหนา้ไว ้ผา้ห้อยหนา้ผนืน้ีในหมู่บา้นหญิงสาวจะประกวดประชนักนัดว้ย
ฝีมือการปักลวดลายผา้อยา่งเต็มท่ีส าหรับหญิงท่ีแต่งงานแลว้มกัจะใชผ้า้พื้นสีแดงยาว ท่ีชายทั้งสองขา้ง

                                                        
36สมัย สิทธิธรรม, สารคดีชีวิตของชนกลุ่มนอ้ยบนดอยสูง “แมว้”, พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพฯ: บริษทั 2020 เวิลด ์มีเดีย จ  ากดั, 2541, หนา้ 25-29 
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ปักลวดลายสวยงามพนัทบักระโปรงและจะปล่อยพู่หางสีแดงหลายเส้นไวด้า้นหลงั หญิงสาวจะคาด
เข็มขดัเงินทบัผา้คาดเอวน้ีอีกชั้นหน่ึง ผูห้ญิงของกลุ่มน้ีนิยมพนัมวยผมขนาดใหญ่ไวก้ลางศีรษะและ
มกัจะใชผ้า้แถบตาๆ ด า-ขาวคาดมวยผมแลว้ประดบัดว้ยลูกปัดสีสวยๆ ร้อยเป็นเส้นๆในยามปกติเม่ือ
ตอ้งเดินทางจากบา้นไปไร่ ผูห้ญิงจะมีผา้พนัแขง้ป้องกนัผิวหนงัถูกขีดข่วน แต่ถา้เป็นในโอกาสพิเศษ
หญิงสาวจะใชผ้า้แถบผนืเล็กๆ ท่ีมีความยาวมากพนัรอบส่วนขาช่วงล่างเป็นชั้นๆ อยา่งพิถีพิถนั 

2.  กลุ่มฮม้งเด๊อ (ฮม้งขาว) 

เคร่ืองแต่งกายชาย นิยมใช้ผา้สีเดียวกบักลุ่มมง้จัว๊ลกัษณะเส้ือคล้ายกบัเส้ือผูช้ายมงัจัว๊
เพียงแต่ชายเส้ือจะสั้นมากกวา่ กางเกงเหมือนกางเกงจีน ซ่ึงต่างไปจากกลุ่มมง้จัว๊ อยา่งเห็นไดช้ดั และ
มีผา้แถบสีแดงปักลวดลายทั้งสองชายพนัทบักางเกงรอบเอวแลว้คาดดว้ยเข็มขดัเงินหรืออาจเป็นเข็ม
ขดัหนงัก็ได ้

เคร่ืองแต่งกายหญิง เส้ือเป็นสีเดียวกบัมง้จัว๊ แนวสาบเส้ือทั้งสองขา้งจะนิยมขลิบดว้ยผา้
สีฟ้าหรือสีน ้ าเงินเรียบๆ เส้ือแขนยาวจรดข้อมือ รอบข้อมือเส้ือทั้ งสองข้างขลิบด้วยผา้สีเดียวกับ
สาบเส้ือ คอปกดา้นหลงัเป็นปกเส้ือทรงกะลาสีเช่นกนั และมีการปักลวดลายสวยงามดา้นหน่ึงของปก
เส้ือด้วยชายเส้ือจะสอดไวด้้านในของกระโปรงสีขาวทั้งตวั ซ่ึงไม่มีการปัดลวดลายใดๆ ลงบนตวั
กระโปรง กระโปรงของผูห้ญิงฮมง้เด๊อ ก็มีลกัษณะเหมือนกบัมง้จัว๊ คือเป็นผา้หน้าแคบ 3 ผืนเยบ็ต่อ
กนัเยบ็จีบรอบตวั และเป็นผืนกระโปรงท่ีไม่เยบ็ขอบเขา้ดว้ยกนั เพียงแต่กระโปรงฮมง้เด๊อจะเป็นสี
ขาวลว้น ส าหรับหญิงสาวนั้น ผา้ห้อยหน้าท่ีปิดทบัรอยผา่ของกระโปรง จะมีการปัดลวดลายสวยงาม
มาก ในเวลาปกติผูห้ญิงมง้เด๊อ นิยมสวมกางเกงจีนมากกวา่กระโปรงสีขาวซ่ึงจะสกปรกไดง่้าย ผูห้ญิง
ของกลุ่มน้ี นิยมเกล้ามวยผมคล้อยมาทางด้านหน้าของศรีษะ และมีผา้คาดผมปักลวดลายโชว์ไว้
ดา้นหนา้รวมทั้งการใชผ้า้พนัแขง้ดว้ย 

เคร่ืองโพกผมทั้ง 2 กลุ่มยอ่ย จะมีความแตกต่างกนัตามทอ้งท่ีและแซ่สกุล ทั้งรูปทรง สีสัน
และวิธีพนัศีรษะทั้งหญิงและชายทั้ง 2 กลุ่มนิยมประดบัเคร่ืองเงินจ าพวกก าไลคอ ก าไลขอ้มือ แหวน 
ตุม้หูและเหรียญเงินรูปกลมและรูปสามเหล่ียม ซ่ึงมกัจะเยบ็ประดบัลงบนตวัเส้ือและผา้โพกผมรวมทั้ง
สองขา้ง ในสมยัก่อนผูช้ายก็นิยมเคร่ืองโพกศีรษะดว้ย 

ส่วนกลุ่มฮมง้กัว่(ม)บ๊า นั้น การแต่งกายเป็นแบบเดียวกบัฮมง้เด๊อ เพียงแต่รอบแขนเส้ือผูห้ญิง
ทั้งสองขา้งจะมีแถบผา้สีเขียวหรือสีฟ้าคาดเป็นปลอ้งๆ จึงเรียกกนัวา่ ฮมง้แขนปลอ้ง 
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ลายผ้าแม้ว37 

ทั้งแมว้ลายและแมว้ขาว มีการประดิษฐ์ลวดลายคลา้ยคลึงกนั คือ มีทั้ง การปักดว้ยดา้ย
สลบัสี เป็นลายไขว ้ปักทึบ เดินเส้น ลูกโซ่ และการตดัผา้ ปะเป็นลวดลาย และในกลุ่มแมว้ลายยงัมีการ
เขียนลายดว้ยสีผึ้ง และยอ้มท่ีเรียกวา่ ผา้บาติกดว้ย 

แมว้มีการปักประดิษฐล์วดลายดว้ยวธีิต่างๆ ดงัน้ี 
การเยบ็แบบดน้ถอยหลงั  เรียกวา่  ก๊าโกง้ 
เยบ็เดินเส้นเป็นลายลูกโซ่  เรียกวา่  จา้ 
ใชผ้า้มาเยบ็ประดบัเป็นร้ิวเล็กๆ เรียกวา่  ซา้ 
การปักทึบ    เรียกวา่  เซีย 
การตดัผา้ปะเป็นรูปต่างๆ  เรียกวา่  เซอป้า 
การเยบ็เป็นปม   เรียกวา่  จ่อสอ 
ปักแบบกากะบาด   เรียกวา่  บา้นจ ู

ลายพื้นฐานท่ีเป็นท่ีรู้กนัดีทั้งในกลุ่มแมว้ลาย แมว้ขาว และเป็นลายท่ีสามารถใช้วิธีใด
ประดิษฐข้ึ์นมาก็ได ้ประกอบดว้ย 

 
 
ภาพท่ี 2.23  “ก๊าก๊ือ” ใชเ้รียกลายท่ีมีลกัษณะขด 
คลา้ยกน้หอยทั้งหมด 
 
 
 
ภาพท่ี 2.24  “แนง้หน่า” ลายรอยตีนหนู 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.25 “กา้ย” ลายรอยตีนไก่ 

                                                        
37

 กรมประชาสงเคราะห์, กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม, ผา้ชาวเขา, กรุงเทพฯ: บริษทั ร าไทยเพรส จ ากดั, 2543, หนา้ 72-77 
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ภาพท่ี 2.26  “โลง้ด่าว” ใชเ้รียก และปักตรงกลาง
ตรึงเป็นวง 
 
 
ภาพท่ี 2.27  “ปะจอ” ใชเ้รียกลายท่ีมีลกัษณะเป็น
หยกัซอ้นกนั 

 
 
ภาพท่ี 2.28 “เหล่าจ้า”ใช้เรียกลายท่ีมีลักษณะ
เหมือนทอ่นไมห้รือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ลายอกัษร 
เป็นลายโบราณ แสดงสัญลกัษณ์ความเป็นเผา่แมว้ 

 
ภาพท่ี 2.29 “นุกู๊” ลายดาว ลายท่ีแสดงสัญลกัษณ์
ของความเป็นเผ่าแมว้ โดยลายดาวเคยเป็นลวดลาย
ประดบัธงชาติของชนเผ่าแมว้ มาก่อน คร้ังหน่ึง
แม้วพ่ายแพส้งคราม ทหารแม้วคนหน่ึงพยายาม 
พิทกัษ์รักษาชาติไว ้โดยเอามาพนัรอบเอว ตั้งแต่
นั้ นมาเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหารคนนั้ น 
แมว้จึงพากนัปักลายดาวบนผา้พนัเอวของผูช้าย
และถือปฏิบติัสืบทอดกนัมา 
 
ภาพท่ี 2.30  “ปะจอหยีเ่จย” ลายดอก 8 กลีบ 
 
 
 
ภาพท่ี 2.31  “ป้านจ่าย” ลายปักเป็นดอก 
 
 
 
ภาพท่ี 2.32  “เล่าจ๋ินจ๋าย” ลายปักเป็นกลีบ 
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การวางลวดลายเป็นลายเด่ียวๆ เรียกว่า อั่วเล่า คือเป็นลายโดดๆ ไม่ผสมกับลายอ่ืน 
บางคร้ังเพื่อให้เกิดความสวยงาม จะมีการสลบัลายใหญ่เล็กต่อเน่ืองกนั โดยเรียกลายใหญ่ว่า อ๊ิเจา้ และ
เรียกลายเล็กท่ีคัน่กลางวา่ กัว่เจา้ 

ลกัษณะลวดลายเส้ือผู้ชาย 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.33 ลวดลายเส้ือมง้ผูช้าย 
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ลกัษณะลวดลายประดบัผา้คาดเอวชาย 
 

  ภาพท่ี 2.34 ลวดลายประดบัผา้คาดเอวผูช้าย 
 

 
 

ภาพท่ี 2.35 ผา้คาดเอวแมว้ขาว  ภาพท่ี 2.36 ผา้คาดเอวแมว้ลาย 
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ลกัษณะลวดลายปกเส้ือผูห้ญิง 
 

 
ภาพท่ี 2.37 
ปกเส้ือหญิงแมว้ขาว  
นิยมใช ้ลายก๊าก้ือ 
หรือลายกน้หอยตกแต่ง 
 
 
 
ภาพท่ี 2.38 
ปกเส้ือหญิงแมว้ลาย  
นิยมปักทึบเป็นลาย 
คลา้ยพระอาทิตย ์

 
 
 

ลกัษณะลวดลายประดบัหมวกเด็ก 

ภาพท่ี 2.39 หมวกเด็กผูช้ายแมว้ขาว   ภาพท่ี 2.40 หมวกเด็กผูห้ญิงแมว้ขาว 
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ลกัษณะลวดลายผา้คาดเอวผูห้ญิง มีผา้ห้อยหน้าทิ้งลงมา การตกแต่งเน้นผา้คาดซ่ึงปัก
ประณีตสวยงาม  

 

 
 

ภาพท่ี 2.41  ผา้คาดเอวผูห้ญิงแมว้ขาว38 

                                                        
38

 กรมประชาสงเคราะห์, กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม, ผา้ชาวเขา, กรุงเทพฯ: บริษทั ร าไทยเพรส จ ากดั, 2543, หนา้ 77 
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(4) พธีิกรรมและความเช่ือ 

กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่ายอาศยัอยูก่บัธรรมชาติ มีธรรมเนียมและ
ประเพณีท่ีสืบทอดต่อๆกนัมา มีลกัษณะการแต่งกายอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติพนัธ์ุ โดยผูห้ญิงกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุมง้จะใชป่้านป่า ฝ้าย หรือผา้ใยกญัชงท่ีผลิตเองมาปักเป็นลวดลาย ดว้ยดา้ยสีต่างๆ หรือน ามา
วาดดว้ยข้ีผึ้งซ่ึงมีกรรมวิธีการผลิตเช่นเดียวกบัการท าผา้บาติก แลว้จะน ามาแปรรูปเป็นเส้ือผา้ท่ีจะสวมใส่
ในเทศกาลปีใหม่ หรือวนัส าคญัต่างๆ เพราะกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มีประเพณี “ใส่เส้ือใหม่ในวนัข้ึนปีใหม่” 
เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะส าหรับแต่งให้ผูท่ี้เสียชีวิต(ศพ) โดยกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ถือวา่ “ถา้ศพ
ไม่ไดแ้ต่งชุดมง้ บรรพบุรุษจะจดจ าไม่ไดแ้ละไม่ตอ้นรับ” ผูห้ญิงกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จะน าผา้ปักน้ีไป
ประกอบ ตกแต่ง ปะติดเขา้กบัตวัเส้ือ เช่น ท่ีรอบคอ ปลายแขนหรือน าผา้บาติกเยบ็ติดกบัผา้ปักทั้งผืน
และอดักลีบเหมือนกระโปรงจีบรอบ ซ่ึงใชเ้ป็นชุดประจ าเผา่ไดอ้ยา่งสวยงาม ผูห้ญิงกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 
คิดคน้สร้างสรรค์ออกแบบลวดลายเอง โดยจะมีความประณีตในการคิด และการปักลวดลายต่างๆ 
เป็นอยา่งดี ซ่ึงผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ จะมีลวดลายท่ีแตกต่างกนัไป และมีช่ือเรียกแตกต่างกนั 

พธีิกรรม 

กลุ่มชาติพันธ์ุม้งมีการนับถือวิญญาณบรรพบุรุษ ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเก่ียวกับธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่บนฟ้า ในล าน ้ า ประจ าตน้ไม ้ภูเขา ไร่นา ฯลฯ กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จะตอ้งเซ่นสังเวยส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ เหล่าน้ีปีละคร้ัง โดยเช่ือวา่พิธีไสยศาสตร์เหล่าน้ีจะช่วยให้วินิจฉยัโรคไดถู้กตอ้งและ
ท าการรักษาไดผ้ล เพราะความเจ็บป่วยทั้งหลาย ลว้นแต่เป็นผลมาจากการผดิผี ท าใหผ้ีเดือดดาลมาแก้
แคน้ลงโทษให้เจ็บป่วย จึงตอ้งใช้วิธีจดัการกบัผีให้คนไขห้ายจากโรค หากว่าคนทรงเจา้รายงานว่า
คนไขท่ี้ลม้ป่วยเพราะขวญัหนี ก็จะตอ้งท าพิธีเรียกขวญักลบัเขา้สู่ร่างของบุคคลนั้น แต่การท่ีจะเรียก
ขวญักลบัมานั้น จะตอ้งมีพิธีกรรมในการปฏิบติัมากมาย บางคร้ังบางพิธีกรรมก็มีความยุง่ยากในการปฏิบติั
แต่กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ก็ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคเหล่านั้น เช่ือว่าการท่ีมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยไม่มี
โรคภยัมาเบียดเบียน นัน่คือความสุขอนัยิ่งใหญ่ ฉะนั้นกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จึงตอ้งท าทุกอยา่งเพื่อเป็นการ
รักษาให้หาย จากโรคเหล่านั้น ซ่ึงพิธีกรรมในการรักษาโรคของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้นั้นมีอยู่หลายแบบ 
ซ่ึงแต่ละแบบก็รักษาโรคแต่ละโรค แตกต่างกนัออกไป การท่ีจะท าพิธีกรรมการรักษาได้นั้นตอ้งดู
อาการของผูป่้วยวา่อาการเป็นเช่นไร แลว้จึงจะเลือกวธีิการรักษาโดยวธีิใดถึงจะถูกตอ้ง 
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ความเช่ือ 

กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จะมีความเช่ือในการนบัถือผีอยา่งเหนียวแน่นไม่เส่ือมคลาย เช่น ผีท่ีส าคญั
ซ่ึงจดัวา่เป็นผูส้ร้างสรรคดู์แลส่ิงทั้งปวงให้แก่มนุษยไ์ดแ้ก่  ผีโซ้ว หรือ เหยอ่โชว้ หมายถึงเทวดาหรือเทพ 
ซ่ึงเป็นผูอ้นุญาตใหค้นลงมาเกิด สามารถตดัสินชะตาชีวติก าหนดอายขุองคนส่วนผอ่ืีนๆ ก็มี เช่น  

หยง่ฮเ์หล่าฮ ์  ดูแลใหม้นุษยป์ฏิบติัตามกฎระเบียบ  
ถือเซง้ถือติ   เป็นผเีจา้ท่ีเจา้ทาง 
เซง้เต ๊เซง้เชอ เป็นผูป้กครองมนุษย ์ 
ก๊ะยิง้    เป็นผฟ้ีาผูห้ญิงท่ีสามารถใหลู้กแก่สามีภรรยาได ้เป็นตน้  
เนง้    ถือเป็นผท่ีีคอยต่อสู้กบัผร้ีาย ผเีนง้ มีบทบาทรักษาคนเจบ็ไขใ้หห้าย 
ตา๊    เป็นผทีัว่ๆไปอาจใหท้ั้งคุณและโทษ ผด๊ีา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

(1)  ผเีรือนหรือด๊าไหวเจ๋ เช่น ผีประตู(ด๊าของตรัง) เป็นผูป้กปักรักษาคนและสัตวเ์ล้ียงใน
ครัวเรือน ผีเสา เรียกว่า(น) ดูต้๊า หรือ (น)แยด๊่า เป็นผีเสาเรือนตน้กลาง ผีสึก๊ะ เป็นผีเรือนท่ีอยู่ฝาบา้น
ตรงกนัขา้มกบัประตูหน้าบ้าน เป็นกระดาษส่ีเหล่ียมสีขาวเท่าฝ่ามือ สีก๊ะ ช่วยให้ท ามาหากินเจริญ 
ลูกหลานเพิ่มพนู คา้ขายดี ท่าเนง้ หรือผห้ิีงเป็นห้ิงประจ าตวัของหมอผทีรง ด๊าขอส่อ หรือผเีตาไฟใหญ่ 
ซ่ึงม้งถือว่ามีบุญคุณต่อชีวิตมาก ด๊าขอจุ๊ เป็นผีเตาไฟเล็ก เป็นผูใ้ห้ความอบอุ่นแก่คนในบ้านให้มี
ความสุข ป้อก๊งเหยอ่ฮ์สึ เป็นผีบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปเป็นส่วนหน่ึงของผีเรือน สิงสถิตอยูท่ี่คานพาด
ระหวา่งเสาหอ้งนอนชิดประตูกบัเสาผนงัดา้นห้ิงผ ีมีผูก้ล่าววา่ผบีรรพบุรุษอยูส่่วนปลายของเสาผ ี

(2)  ผทีัว่ไป ผชีนิดน้ีจะสิงอยูท่ ัว่ไป เช่น ผป่ีา ผจีอมปลวก ผีน ้า ผถี  ้ า และผีเร่รอน หิวโหย 
อดอยาก ซ่ึงเกิดจากคนตายแบบผไีม่มีญาติขาดการท าพิธี เป็นพวกวญิญาณล่องลอยบางทีจะปรากฏตวั
ให้เห็นแลว้หายไป เช่น ด๊าปัอ(น)ส่งฮ์ เป็นผีตวัเล็กมีขนรุงรัง กล่าวกนัว่ามีตวัตนจริงๆ แขนขายาว
เกง้กา้ง ชอบจบัคนกินเป็นอาหาร เป็นผีท่ีมีภยัให้โทษ ส่วนผีด๊าซ่ือ(น)หย่งฮ์ เป็นผีท่ีทีหน้าท่ีรับเอา
วญิญาณออกจากร่างไปหรือเป็นผมีาคร่าเอาชีวิตมนุษยไ์ป เป็นตน้ 

กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จะมีความเช่ือในเร่ืองผีน้ีมาก และยงัเช่ือในเร่ืองการเวยีนวา่ยตายเกิดดว้ย 
หมอผ ีซ่ึงกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ถือวา่เป็นผูมี้อ  านาจ สามารถติดต่อกบัผีและวญิญาณได ้หมอ

ผหีรือเนง้ อาจจะเป็นผูห้ญิงหรือผูช้ายก็ได ้โดยสามารถพูดติดต่อกบัผีต่างๆไดเ้ม่ือเวลาเขา้ทรง ดงันั้น
หมอผจึีงเป็นส่วนหน่ึงของสังคมกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ มีบทบาทและอิทธิพลต่อการด ารงชีวติของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุมง้มาก แมจ้ะมีหวัหนา้หมู่บา้นคอยดูแลทุกขสุ์ขอยูแ่ลว้ตาม 
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ในดา้นความเช่ือถือ เร่ืองผีน้ีมง้มีความเช่ือว่าคนเกิดมา จะตอ้งมีขวญัอยู ่3 ขวญั เรียกว่า
ปลี ดงันั้นเม่ือเด็กเกิดมาจึงตอ้งท าพิธีเรียกขวญัทั้ง 3 ขวญั เขา้ร่างเสียก่อนแลว้จึงตั้งช่ือให้ ดงันั้นเม่ือ
ผูใ้ดก็ตามหากขวญัออกจากร่างไปทั้ง 3 ขวญั ผูน้ั้นก็จะตายทนัที แต่ถา้ขวญัออกร่างไป ขณะเจา้นอนหลบั 
อาจจะท าใหผู้น้ั้นเกิดเจบ็ไขไ้ดป่้วย หมอผจีะตอ้งท าหนา้ท่ีเชิญใหข้วญักลบัเขา้สู่ร่างเดิม 

ความเช่ือถือในเร่ืองผีและวิญญาณของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ สะทอ้นให้เกิดความเคารพย  าเกรง
ไม่ประพฤติปฏิบติัไปในทางท่ีผดิท่ีไม่บงัควรต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตนนบัถืออยูน่ัน่คือประตูหนา้บา้น เสากลาง 
เตาไฟใหญ่ เตาไปเล็ก และท่ีอยูข่องสิก๊ะ(ห้ิงผบีา้น) ขา้งฝาตรงกนัขา้ม ประตูหนา้บา้นนัน่เอง โดยกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุมง้จะมีขอ้ห้ามกระท าการใดๆ อนัเป็นการลบหลู่ เช่น ไม่นัง่บนธรณีประตู ห้ามใช้มีดสับ
หรือฟันเสาเล่น หา้มถ่มน ้าลายใส่เตาไฟ เป็นตน้ 39 

ความเช่ือและพธีิกรรมทีส่ าคัญ 

กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มีความเช่ือถือผวีิญญาณและการบูชาบรรพบุรุษ ส าหรับความเช่ือในส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ินั้น จดัแบ่งไดด้งัน้ี 

(1)  ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิระดบัเทพหรือเทวดา ท่ีส าคญัมี เหย่อโช้วเป็นผูส้ร้างสรรพส่ิงต่างๆ หย่ง
เหล่าเป็นผูดู้แลให้มนุษยป์ฏิบติัตามกฎระเบียบ ยุว่า้ตวัะเต่ง เปรียบเหมือนพระยม ผูมี้หนา้ท่ีตดัสินให้
วิญญาณผูต้ายมาเกิดใหม่ ถือเซ้งถือต่ี หรือ เซ้งเต๊เซ้งเชอ เป็นผีเจา้ท่ีเจ้าทาง กะยิ้ง เป็นผีฟ้าผูใ้ห้ลูกแก่
มนุษยท่ี์ตอ้งการและร้องขอ 

(2)  เน้ง เป็นผีฝ่ายท่ีคอยต่อสู้กบัผีร้าย นบัวา่มีบทบาทมากในการบ าบดัรักษาผูป่้วย ท่ีเช่ือ
กนัวา่เกิดจากการท่ีขวญัออกจากร่างไป ผีเน้งจะช่วยรักษาผูป่้วยโดยผา่นร่างทรงของหมอผีทรง หรือ
โดยค าเช้ือเชิญของหมอผคีาถาใหม้าช่วย 

(3)  ด๊า (หรือกลัง๊ในภาษามง้จัว๊) จดัเป็นผีทัว่ๆไปซ่ึงมีทั้งท่ีให้คุณและให้โทษ ผีเรือน
เรียกว่า ด๊าโหวเจ๋ ซ่ึงประกอบดว้ยผีประตู ผีเสาเรือน ผีก๊ะ ผีห้ิง ผีเตาไฟใหญ่ ผีเตาไฟเล็กและผีบรรพ
บุรุษ นอกจากนั้นจะเป็นผีทัว่ๆไป เช่น ผีน ้ า ผีป่า ผีถ  ้า เป็นตน้ ส่วนผีซ่ึงจดัว่ามีหน้าท่ีคร่าชีวิตมนุษย์
เรียกวา่ ด๊าช่ือ(น)หยง่ 

กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จึงเช่ือวา่ขวญัท่ีทิ้งส่วนของร่างกายไปดว้ยสาเหตุใดก็ตามจะท าให้คนผู ้
นั้ นล้มเจ็บลง จึงจ าเป็นต้องหาวิธีน าขวญักลับมายงัร่างของผู ้ป่วยนั้ น เพื่อจะได้หายเป็นปกติ 
นอกจากน้ีพวกเขายงัเช่ือในการเวียนว่ายตายเกิดดว้ย ดงันั้นพิธีกรรมท่ีส าคญัๆจึงมกัจะเก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพอนามยัของคนโดยตรง เช่น การเรียกขวญั เรียกวา่ ฮูปล่ี เป็นการเรียกให้ขวญัผูป่้วยกลบัมาเขา้
                                                        
39สมัย สิทธิธรรม, สารคดีชีวิตของชนกลุ่มนอ้ยบนดอยสูง “แมว้”, พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพฯ : บริษทั 2020 เวิลด ์มีเดีย จ  ากดั, 2541, หนา้ 61-64 
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ร่างเดิม การเล้ียงผีววั เรียกว่า อวัยุ่ด๊า โดยเช่ือกนัว่าพ่อหรือแม่ท่ีตายไปตอ้งการให้ลูกหลานท่ียงัอยู่
ประกอบพิธีส่งไปให ้การท าผ ีเรียกวา่ อวัเนง้ เป็นการบ าบดัรักษาผูป่้วย แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือการ
ท าผเีขา้ทรง เรียกวา่ อวัเนง้เท่อ กบัการท าผเีรียน เรียกวา่ อวัเนง้เก่อ ส่วนประเภทแรกเป็นการเชิญผีมา
เขา้ทรงหมอผ ีส่วนประเภทหลงัเป็นเป็นการเชิญผมีาช่วยท าใหค้าถาไดผ้ลยิง่ข้ึนในการรักษาผูป่้วย 

(5)   ประเพณทีีส่ าคัญ 

ครอบครัวและเครือญาติ  

สังคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ จดัว่าเป็นสังคมท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานแบบแซ่สกุล คนในแซ่
สกุลเดียวกนัเป็นญาติพี่น้องกนัแมจ้ะไม่สามารถสืบบรรพบุรุษร่วมกนัไดก้็ตาม ดงันั้น ชายและหญิง
จากแซ่สกุลเดียวกนั จึงไม่สามารถแต่งงานกนัได ้รวมทั้งไม่อาจมีความสัมพนัธ์ทางเพศกนัได้ดว้ย 
เน่ืองจากกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้สืบเช้ือสายทางฝ่ายชาย เม่ือหญิงชายแต่งงานกนั ผูห้ญิงจะตอ้งออกจากสกุล
ของพ่อแม่ตนเองมาอยู่ฝ่ายผูช้าย ภายใตผ้ีฝ่ายผูช้ายดว้ย โดยทัว่ไปหนุ่มสาวท่ีแต่งงานใหม่ มกัจะอยู่
ร่วมในชายคาเดียวกนักบัพ่อแม่ของฝ่ายชาย อนัจดัเป็นรูปแบบของครอบครัวแบบขยาย ลูกชายคนโต
มกัจะน าครอบครัวของตนแยกเรือนออกไปก่อนเป็นครอบครัวเด่ียว จนในท่ีสุดเหลือแต่ครอบครัว
ของลูกชายคนเล็ก ซ่ึงจะตอ้งดูแลพอ่แม่และสืบทอดการดูแลบา้นต่อไป 

ถึงแมส้ังคมกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จะอนุญาตให้หนุ่มสาวสามารถมีความสัมพนัธ์ทางเพศก่อน
แต่งงาน แต่ก็ตอ้งระมดัระวงัมิใหเ้ป็นการลบหลู่ผูใ้หญ่หรือผีเรือน การแต่งงานมีไดห้ลายวธีิ ตั้งแต่การ
หมั้นหมายกนัตั้งแต่ยงัเล็กระหวา่งพอ่แม่ทั้งสองฝ่าย การส่งเถา้แก่ไปสู่ขอโดยตรง จนถึงการลกัพาหรือ
พาหนีโดยฝ่ายชายเป็นผูก้ระท า จากนั้นจึงส่งผูใ้หญ่มาติดต่อแจง้แก่ฝ่ายหญิง โดยทัว่ไปการแต่งงานตาม
ประเพณีจะเกิดข้ึนหลงัจากคู่หนุ่มสาวไดอ้ยูกิ่นกนัมาระยะหน่ึงแลว้อาจจะ 1-2 ปีแลว้แต่จะตกลงกนั มีคู่
สามีภรรยาบางคู่ท่ีอยูกิ่นกนัจนลูกอาย ุ3-4 ปี แลว้ยงัไม่เขา้พิธีแต่งงานตามประเพณีก็มี แต่ก็รับทราบกนั
วา่เป็นคู่สามีภรรยาท่ีจะตอ้งท าพิธีแต่งงานในโอกาสต่อไป การแต่งงานนั้นฝ่ายชายจะเป็นผูจ่้ายค่าสินสอด
ทั้งหมดใหแ้ก่พ่อแม่เจา้สาว ซ่ึงในพิธีแต่งงานจะตอ้งมีเถา้แก่ของทั้งสองฝ่าย เขา้นัง่เจรจาต่อรองค่าตวั
เจา้สาวกนัจนเป็นท่ีตกลงกนั 

โดยทัว่ไป กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้นิยมครอบครัวแบบผวัเดียวเมียเดียว แต่ก็อนุญาตให้ชายมี
ภรรยาหลายคนได ้ดว้ยเหตุผลส าคญั คือ ตอ้งการบุตรชายไวสื้บสกุลและความตอ้งการแรงงานทาง
เศรษฐกิจเพิ่มข้ึน 
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ประเพณสี าคัญในรอบปี 

ประเพณีส าคญัท่ีสุด คือ ประเพณีฉลองปีใหม่ ซ่ึงจะมีข้ึนในช่วงข้ึน 1-3 ค ่า ของเดือนแรก
ในรอบ 12 เดือน ตามระบบจนัทรคติ การนบัระบบจนัทรคติของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ เป็นการนบัต่อเน่ืองถึง 30 
ค ่า จึงเรียกพิธีปีใหม่ว่า น่อเป๊โจ่ว หรือ อาจแปลว่า กินสามสิบ ซ่ึงถือว่าเม่ือครบ 30 ค ่า ของเดือน
สุดทา้ยของปี ก็เป็นอนัส้ินสุดปีเก่าย่างเขา้สู่ปีใหม่ ดงันั้น ในช่วงข้ึน 1-3 ค ่า ทุกคนจะไม่ไปไร่ แต่จะ
แต่งตวัดว้ยชุดใหม่ หนุ่มสาวจะเล่นเกมโยนลูกบอลผา้สีด ากนั ในขณะท่ีพวกผูช้ายจะนิยมเล่นลูกข่างกนั 
มีการท าขนมแป้งขา้วเหนียวแจกจ่ายกนัมีการเชิญเพื่อนบา้นญาติพี่นอ้งมารับประทานอาหารร่วมกนั 
โดยทัว่ไปวนัฉลองปีใหม่มกัจะตกในราวเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธนัวาคมของทุกปี ซ่ึงมกัจะเป็น
เวลาท่ีชาวบา้นเสร็จกิจจากการเก่ียวขา้วกนัแลว้ 

นอกจากประเพณีฉลองปีใหม่แลว้ กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ยงัมีประเพณีท่ีเป็นวฏัจกัรชีวิตทัว่ไป 
คือ ประเพณีการเกิดการแต่งงานและการตาย ท่ียงัคงยึดถือกันอยู่อย่างกวา้งขวาง กลุ่มท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงในวิธีการปฏิบติัอยา่งมาก คือกลุ่มท่ีไดห้ันมานบัถือศาสนาคริสต์แลว้ ท าให้ตอ้งละทิ้ง
การปฏิบติัเก่ียวกบัผต่ีางๆลงไป 

กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ มีประเพณีวฒันธรรมตลอดทั้งความเช่ือเป็นของตนเองสืบมาแต่บรรพ
บุรุษ ซ่ึงในปัจจุบนัพวกเขาก็ยงัรักษาและยดึถืออยูอ่ยา่งไม่เปล่ียนแปลง เช่น 

(1)  ประเพณีฉลองปีใหม่ งานประเพณีฉลองปีใหม่ของมง้ หรือทีเรียกว่า “น่อเป๊โจ่วซ์”  ซ่ึง
แปลวา่กินสามสิบ กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จะถือเอาวนัสุดทา้ยคือ 30 ค  ่า ของเดือน 12 ในทุกปีเป็นวนัส่งทา้ย
ปีเก่า (ปฎิทินของไทยจะนับแบ่งเป็น 2 ช่วง ขา้งข้ึนขา้งแรม ช่วงละ15 วนั ตั้งแต่ 1 ค ่า ถึง15 ค ่า แต่
ของมง้นบัจาก 1 ค ่าไปถึง 30 ค  ่า) 

งานฉลองปีใหม่จะอยูใ่นราวปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง ธนัวาคมกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จะประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ ถดัจากวนัส่งทา้ยปีเก่าไปอีก 3 วนัเป็นวนัฉลองปีใหม่ ทุกคนจะหยดุท างานใน 3วนัแรก 
โดยชายหญิงทุกคนในหมู่บ้านจะได้สวมเส้ือผา้ชุดใหม่ โดยเฉพาะหนุ่มสาว จะแต่งตัวกันเต็มท่ี
ประดบัประดาเคร่ืองเงินสวยงาม เด็กๆจบักลุ่มกนัมาเล่นลูกข่างและร้องร าท าเพลงกนัอยา่งสนุกสนาน 
ในขณะเดียวกนัหนุ่มสาวจะจบัคู่กนัโยนลูกช่วง โดยทั้งสองฝ่ายจะอยู่กนัคนละแถว โดยรับลูกช่วง
ระหว่างคู่ของตนเอง ในการเล่นระหว่างหนุ่มสาวถา้ใครแพ ้ก็จะปรับเอาส่ิงของท่ีติดตวักนัไป เช่น 
แหวน ก าไลมือ ผา้เช็ดหนา้ พอพลบค ่า ก็มาร้องเพลงแกเ้ก้ียว และไถ่ของคืน เป็นโอกาสให้หนุ่มสาว
ไดมี้เวลาพบปะพดูคุยกนัร้องเพลงไดต้อบกนัอยา่งสนุกสนาน 
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(2)  ประเพณีการเกิด หลงัจากช่วยกนัท าคลอดออกมาแลว้หากเป็นชายจะเอารกไปฝังบริเวณ
เสาผีบา้น ซ่ึงเป็นผีบรรพบุรุษ หรือท่ีเรียกวา่เสายึดเหน่ียววิญญาณบรรพบุรุษ หากเป็นหญิงก็จะน ารก
ไปฝังไว ้ไตเ้ตียงห้องนอนของพ่อแม่เด็กสามวนัจะท าพิธีเรียกขวญัและตั้งช่ือให้เด็ก แต่ถ้าเด็กเสียชีวิต
ภายใน 3 วนั ก่อนท่ีจะท าพิธีเรียกขวญัก็จะน าศพไปฝังอยา่งง่ายๆ เพราะถือวา่ยงัไม่เป็นคนโดยสมบูรณ์ 

โดยปกติหญิงท่ีคลอดลูก ตอ้งอยู่ไฟท่ีเตาไฟเล็กภายในบา้นหลงัคลอดแล้ว จะตอ้งกิน
ขา้วกบัไก่หรือไข่เป็นเวลา 30 วนั บา้นหลงัไหนท่ีมีการคลอดลูกจะมีเฉลว หรือก่ิงไมส้ดปักไวท่ี้ประตู
บา้น ซ่ึงเป็นการบอกให้รู้วา่บุคคลภายนอกห้ามเขา้ หรือหากมีเร่ืองจ าเป็นก็ตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้ง เช่น 
ถอดรองเทา้ ถอดหมวก ปลดถุงยา่มออกเสียก่อน เป็นตน้ 

(3)  ประเพณีการตาย ส าหรับกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ เม่ือคลอดลูกออกมาพน้ 3 วนัไปแลว้ จะถือ
วา่เป็นคนอยา่งสมบูรณ์ ไปจนเฒ่าจนแก่ และหากมีการตายลงก็จะมีพิธีจดั  งานศพซ่ึงจะด าเนินไปตาม
ประเพณี ยิง่ถา้เป็นศพผูสู้งอายผุูอ้าวโุสมีบุตรหลานมาก พิธีก็จะยิง่ใหญ่ตามไปดว้ย 

เม่ือมีการตาย เขาจะน าศพไปช าระลา้งให้สะอาดแลว้แต่งตวัให้ใหม่ และมีผูท้  าพิธีส่งศพ
หรือสวดส่งวิญญาณให้ เพื่อบอกทางไปสู่บา้นเก่าหลายคนในหมู่บา้นจะท าหนา้ท่ีต่างกนัไป เช่น ท า
แคร่วางศพ แลว้ส่งคนไปแจง้ข่าวให้ญาติในท่ีต่างๆ ให้รู้ ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งเก็บศพไวบ้า้นหลายวนั 
เพื่อรอญาติ โดยน าแคร่ศพมาไวท่ี้ฝาบา้นดา้นห้ิงผีบรรพบุรุษ ซ่ึงอยูต่รงขา้มประตูหนา้บา้น หนัศีรษะ
ไปทางเตาไฟใหญ่ บางทีจะมีผา้แดงปิดหนา้ศพดว้ย 

จากนั้นจะท าพิธีฆ่าไก่เพื่อไก่ตวัน้ีจะได้น าวิญญาณผูต้ายไปสู่เมืองผี ระหว่างน้ีญาติ
ผูห้ญิงจะผลดักนัมาร้องเพลงขา้งศพเป็นระยะ บรรดาแขกท่ีมาร่วมงานจะน าเงินมาช่วย จดัธูปบูชาเคารพ 
วนัละ 4 คร้ัง หากผูต้ายมีหน้ีสินญาติพี่นอ้งก็จะใชคื้นในวนันั้นทนัที 

โดยประเพณีบุตรสาวทุกคนจะตอ้งเยบ็ปักผา้สวยงามใหก้บับิดา มารดาคนละผนื ผา้เหล่าน้ี
จะถูกน ามาเยบ็ประกอบกนัเป็นชุดใหส้วย เม่ือเวลาส้ินชีวติลง บุตรชายท่ีแต่งงานแลว้ทุกคนจะตอ้งฆ่า
ววัมาเล้ียงแขกในงานศพคนละ 1 ตวัเป็นอย่างน้อย เพราะฉะนั้นผูต้ายท่ีมีบุตรชายหลายคน จึงมีงาน
ศพท่ีใหญ่โตหลายวนั แต่ถา้ตายดว้ยโรคระบาดก็จะน าไปฝังทนัที 

ใครก็ตามท่ีเขา้ไปยงับา้นงานศพจะกล่าวค าวา่ เหม็น ไม่ได ้เพลงแคนท่ีใชเ้ป่าในงานศพ
ห้ามน าไปเป่าในโอกาสอ่ืนเพราะว่าไม่เป็นมงคล เช่นการใช้กลองตีในงานศพ ในหมู่บ้านหน่ึงๆ 
อาจจะมีกลองงานศพอยูใ่บเดียวเม่ือเสร็จงานแลว้ ไม่ควรน ามาตีเล่นเด็ดขาด ควรน าส่งคืนเม่ือเสร็จงาน 
ดงันั้นงานร่ืนเริงอ่ืนๆ ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จึงมกัจะไม่ใชก้ลองตีไม่วา่จะเป็นกลองอะไรก็ตาม 
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เม่ือถึงเวลาน าศพไปฝัง ชาวบา้นก็ช่วยท าโลงศพเตรียมไวก่้อนแล้วหาม  ลดัเลาะออ้ม
หมู่บา้นออกไป ห้ามน าศพผ่านกลางหมู่บา้นเด็ดขาด และเม่ือฝังศพแลว้ ห้ามไปรบกวนหรือท าลาย
หลุมศพ เพราะเช่ือวา่ผูต้ายอาจจะท าใหลู้กหลานอยูข่า้งหลงัประสบความเดือดร้อนต่างๆได ้

การฝังศพของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ มกัจะท าในตอนเยน็ เม่ือหามศพพน้หมู่บา้นไปได้สัก
ระยะหน่ึง หมอแคนจะหยุดเป่าแลว้เดินลอดโลงศพวิ่งกลบับา้น โดยมีคนหน่ึงถือโคมไปส่องทางทิ้งเอาไว ้
พอตกเยน็ญาติจะไปจุดโคมไฟไห้ผคีนตายจะไดม้าผงิไฟและหลงทางกลบับา้นไม่ถูก นั้นเป็นความเช่ือ  

การฝังศพ ถา้เป็นศพผูอ้าวโุสจะถูกฝังตามไหล่เขา หา้มน าศพอ่ืนไปฝังในระดบัเดียวกนั 

(4)  ประเพณีการเกีย้วสาว หลงัจากวา่งเวน้งานในไร่หรือหลงัฤดูเก่ียวเราจะพบหนุ่มสาว
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ไปเก้ียวพาราสีกนัในยามค ่าคืนซ่ึงโดยปกติแลว้ชายหนุ่มและหญิงสาวจะไม่พึงเก้ียว
พาราสีกนัในท่ีสาธารณะหรือต่อหนา้ผูค้นโดยเฉพาะผูใ้หญ่ซ่ึงถือเป็นการไม่ใหเ้กียรติผูใ้หญ่ การเก้ียว
พาราสีกนัจะกระท าในเวลากลางวนัไดก้็ต่อเม่ือถึงเทศกกาลฉลองปีใหม่ซ่ึงเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวมง้
มาสนุกร่ืนเริงกนั ดว้ยการเล่นโยนลูกช่วง พร้อมกบัพูดคุยกนั แต่โดยทัว่ไปเม่ือหนุ่มพึงใจในสาวคนใด
แลว้ เขามกัจะแอบไปหาสาวท่ีบา้นยามดึก รอจนพ่อแม่พี่น้องของหญิงสาวหลบัจึงแอบไปกระซิบท่ี
ขา้งห้องนอนดา้นนอก พูดจาออ้นวอนให้สาวคนรักออกมาพบตนขา้งนอก หรือเป่า “จาง” เรียกเบาๆ 
การเก้ียวสาวหรือชวนสาวออกมาพลอดรักกนันั้น ถา้พูดเสียงดงัหากพอ่แม่สาวไดย้ินเขา้ ฝ่ายชายจะถูก ดุ
ด่าหาวา่ไม่ใหเ้กียรติผูใ้หญ่ จึงตอ้งน่ิงเฉยเสีย หากไปโตเ้ถียงก็อาจจะถูกปรับอีกดว้ย 

การไปแอบกระซิบบอกรักหญิงสาวของหนุ่มมง้อาจจะพยายามอยูห่ลายคร้ัง บางทีก็ไม่
ประสบความส าเร็จ แต่หากฝ่ายสาวมีความพึงใจต่อหนุ่มแล้ว เธอก็อาจจะออกมาพบชายหนุ่มขา้งนอก 
และพากนัไปพลอดรักอยูต่ามสุมทุมพุ่มไมจ้นดึก หรือบางท่ีอาจอยูก่นัจนสวา่งใตผ้า้ห่มผืนเดียวกนั แต่
บางทีกวา่หญิงสาวจะยอ่มร่วมสุขไดห้นุ่มอาจจะใชเ้วลาหลายคืน แต่หากเน่ินนานไปเกิน 3 คืน หนุ่มก็จะ
ไม่มาหาสาวนั้นอีก ถือวา่เป็นหญิงไม่ดี 

เพราะฉะนั้นการมีเพศสัมพนัธ์กันก่อนแต่งในสังคมกลุ่มชาติพนัธ์ุม้ง จึงไม่ถือเป็นเร่ือง
ส าคญัอะไร ส าคญัท่ีสุดอยา่กระท าอะไรกนัภายในบา้น เพราะถือวา่จะท าให้ผเีรือนโกรธเคือง เป็นการ
ผิดผีอย่างมาก ดงันั้นจึงยากท่ีจะหาสาวพรหมจารีในหมู่สาวมง้ได ้มีคนกล่าวถึงกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ว่า
เป็น “ผูไ้ม่อ่ิมในความรัก” 

การตั้ งครรภ์อาจเกิดข้ึนกับหญิงสาวม้ง ในกรณีท่ีคบผู้ชายหลาคนย ซ่ึงไม่ทราบว่า
ตั้งครรภก์บัใครหญิงสาวก็จะบอกให้พอ่แม่ทราบเพื่อท่ีจะหาทางท าแทง้ แต่หากสามารถบอกช่ือชายคน
ใดคนหน่ึงผูถู้กเอ่ยนามก็จะตอ้งยนิยอมแต่งงานดว้ย ถา้ปฏิเสธก็จะถูกปรับเป็นค่าท าคลอด แลว้แต่กรณี
ไป แต่หากครรภ์แก่ใกล้คลอด หญิงสาวจะคลอดบุตรในบ้านบิดามารดาไม่ได้ ดังนั้ นบิดาจะสร้าง
กระท่อมหลงัเล็กๆ ใกลบ้า้นเพื่อใหลู้กสาวคลอดบุตรจากนั้น 1 เดือนจึงจะยอมให้เขา้อยู ่ในบา้นใหญ่ได ้
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การสู่ขอภรรยา โดยมากกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จะนิยมให้บุตรชายของตนมีภรรยาไดต้ั้งแต่อายุ
ยงัน้อยคือตั้งแต่ 14 ปีข้ึนไปจนถึง 20 ปี เพราะถือวา่จะไดมี้แรงงานเพิ่มข้ึนในครอบครัว มีคนมาช่วย
ท างาน บิดาจะบูชาผีบรรพบุรุษดว้ยธูป 7 ดอก ตม้ไก่เซ่นไหวแ้ลว้เส่ียงดูท่ีล้ินไก่ และกระดูกขาไก่ว่า
บุตรชายจะมีภรรยาดีหรือไม่ดี แลว้จึงจะให้เฒ่าแก่ไปสู่ขอ การไปสู่ขอจะไปในเวลาเยน็ซ่ึงเป็นเวลา
เลิกงานแลว้ เม่ือไปถึงบา้นของสาว เฒ่าแก่จะหยิบยาเส้นโตเท่าหัวแม่มือมอบให้แก่พ่อแม่ของหญิง
สาวแลว้จึงจะบอกจุดประสงค์ หากมีญาติทางหญิงสาวหลายคน เฒ่าจะแจกยาเส้นให้กบัทุกคน และ
ฝ่ายเฒ่าแก่ของหญิงสาวก็จะน าเหลา้ออกมาด่ืมเจรจากนัไป การสู่ขอหากมีสัตวป่์า เช่น งู หรือเกง้กวาง 
เดินตดัหนา้หรือมีคนตายในหมู่บา้นท่ีเดินผา่นไปก็จะถือวา่เป็นลางร้ายจะยกเลิก การไปสู่ขอนั้นทนัที 

การฉุดก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีหนุ่มม้งนิยมใช้กับหญิงสาวท่ีตนรัก โดยพ่อแม่ฝ่ายชายจะ
เตรียมหาคนไปช่วยลูกชายฉุดสาว โดยจะจู่โจมกระท ากนันอกบา้นหญิงสาว เช่น ส่งคนไปลวงสาว
ออกจากบา้นเสียก่อน เพราะจะไดไ้ม่ผดิผซ่ึีงตอ้งเสียค่าปรับไหมกนั  

เม่ือถูกฉุดหญิงสาวจะร้องใหช่้วยแต่ฝ่ายชายจะออ้นวอนใหไ้ปดว้ยเม่ือไปถึงบา้นฝ่ายชาย
แลว้ เขาจะจดัให้นอนในห้องเดียวกบัหนุ่มท่ีจะแต่งงานดว้ย วนัรุ่งข้ึนจึงให้เฒ่าแก่มาสู่ขอแจง้ให้พ่อ
แม่ฝ่ายหญิงทราบหากไม่มีการแจง้ถือวา่ผดิธรรมเนียมประเพณีตอ้งเสียค่าปรับ 

การหนีตามกัน เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีหนุ่มม้งชอบกระท า เพราะเม่ือเกิดความรักใคร่ชอบ
พอกนัแลว้ ฝ่ายชายไม่สามารถจะไปสู่ขอแต่งงานได ้ดว้ยเหตุวา่เงินไม่มีพอ เป็นตน้ กรณีน้ีชายหนุ่มจะชกั
พาหญิงสาวท่ีตนชอบไปอยูบ่า้นของตนเลย รุ่งข้ึนจึงส่งผูแ้ทนไปแจง้แก่พ่อแม่ฝ่ายหญิงสาวเม่ืออยูกิ่น
กันไปมีเงินทองแล้วค่อยไปสู่ขอจดัพิธีแต่งงานตามประเพณี ปัจจุบันน้ีกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งจะนิยม
แต่งงานดว้ยวธีิน้ีมาก เพราะไม่เปลืองค่าใชจ่้ายมากนกั 

(5)  ประเพณีแต่งงาน หรือพิธี “หยวัป้อเหนียะ” คือ “การซ้ือภรรยา”  นอกจากน้ียงัมี
ความหมายว่า “โห่วเจ๋” หรือด่ืมเหลา้ จากเจรจาค่าตวัเรียกว่า “ไห่(ง) เก” การฉุดการหนีตามกนั หรือ
การสู่ขอเพื่อน าไปสู่การแต่งงานจะถือว่าสมบูรณ์ไดก้็ต่อเม่ือมีการจ่ายสินสอดกนัเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงอาจ
เป็น 1 ปี หรือ 2 ปี หลงัฉุดไปแลว้ จึงจะจ่ายค่าสินสอดหมด 

การแต่งงานคือการส่งเฒ่าแก่ไปสู่ขอ ซ่ึงจะตอ้งก าหนดวงเงินค่าสินสอดและเวลาท่ีน ามา
ช าระพร้อมๆกนัเลย 

วิธีหน่ึงคือ การหมั้นหมายกนัไวต้ั้งแต่ยงัเล็กๆ โดยพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายตกลงหมั้นหมาย
บุตรของตนใหแ้ก่กนัและกนั อยา่งไรก็ตาม หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเกิดเปล่ียนใจก็จะตอ้งถูกปรับไหมเป็น
เงินท่ีค่อนขา้งสูง ซ่ึงปัจจุบนัการแต่งงานแบบน้ีมกัไม่นิยมกนั 
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อีกลักษณะหน่ึง คือ หนุ่มเป็นก าพร้าหรือยากจน พ่อแม่ฝ่ายหญิงสาวไม่มีบุตรชาย
ตอ้งการรับหนุ่มไวเ้ป็นเขย คือรับเขา้มาอยูเ่ป็นสมาชิกในครอบครัวช่วยกนัท ามาหากินเรียกวา่ “การข้ึน
เขย” วธีิการน้ีไม่ตอ้งเสียค่าสินสอดแต่อยา่งใด 

สังคมกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้อนุญาตให้ผูช้ายมีภรรยาเกินกว่าหน่ึงคนได ้แต่จะตอ้งอยูภ่ายใต้
กฎขอ้หา้มของมง้ โดยทัว่ไป เช่นไม่อนุญาตใหแ้ต่งงานในแซ่สกุลเดียวกนั เป็นตน้ 

พิธีการแต่งงาน มกันิยมจดัท่ีบา้นหญิง ในตอนเชา้โดยฝ่ายชายเป็นผูจ้ดัหาหมูและไก่มา
ฆ่าเล้ียงแขกเป็นจ านวนสองเท่าของฝ่ายหญิง จากนั้นก็อนัเชิญผบีา้นมากินไก่เคร่ืองเซ่น เฒ่าแก่ทั้งสอง
ฝ่ายนัง่ด่ืมเหลา้และรับประทานไก่ท่ีโตะ๊เซ่นไหวผ้ีบา้น ญาติพี่นอ้งเจา้บ่าวจะยนืพร้อมกนัต่อหนา้เฒ่าแก่ 
กราบไหวแ้ละวานเฒ่าแก่ให้จดัการพิธีแต่งงานให้ส าเร็จด้วย จากนั้นจะเป็นการกราบไหวผ้ีบ้านผี
บรรพบุรุษ ตามล าดบัคือ ผีสิก๊ะ (ผีบรรพบุรุษ) ผีเตาไฟ ผีเสาเรือน ผีเตาไฟเล็ก และผีประตูบา้น เม่ือ
เสร็จพิธีแลว้เฒ่าแก่และเจา้บ่าวก็เตรียมค่าสินสอดมาจ่ายกนั 

เงินสินสอดปกติเป็นเงินแถบหรือเงินรูปีของพม่าหรืออินเดีย (ปัจจุบนัเป็นเงินไทย) ตก
ประมาณ 250 รูปี ถึง 400 รูปี เงินสินสอดน้ีบิดามารดาของฝ่ายเจา้สาวมิไดรั้บไวเ้พียงผูเ้ดียว จะตอ้งแบ่งใหพ้ี่
นอ้งในสัดส่วนท่ีแตกต่างกนัไปแลว้แต่สมควร 

ส่วนสินสมรส เม่ือเสร็จพิธีแต่งงานแลว้ ในวนัรุ่งข้ึน บิดามารดาจะมอบสินสมรสให ้
เช่น ววั หมู ห่วงคอและเส้ือผา้ ให้แก่คู่สมรส โดยผ่านทางเฒ่าแก่ฝ่ายชาย หรืออาจจะมอบเงินสดเท่า
จ านวนส่ิงของเป็นการทดแทนก็ได ้ถา้หากบา้นอยูห่่างไกลกนั 

ค่าสินสอดซ้ือภรรยาน้ี บิดามารดาฝ่ายชายจะเป็นผูจ้ดัหาให้บุตรเอง แต่ส าหรับผูท่ี้เคย
แต่งงานหรือมีภรรยาอยูแ่ลว้ เม่ือตอ้งการแต่งงาน จะตอ้งหาค่าสินสอดดว้ยตนเอง40 

สังคมและชีวติประจ าวนั 

สังคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ เป็นสังคมเกษตรกรรม ท าไร่แบบเล่ือนลอย โค่นถางป่าเพื่อปลูก
พืช เม่ือดินหมดสภาพความอุดมสมบูรณ์แลว้ พวกเขาก็จะยา้ยไปหาท่ีท ากินผืนใหม่ แต่ในปัจจุบนั
เน่ืองจากพื้นท่ีบนดอยถูกจ ากดัรวมทั้งการเพิ่มประชากรชาวเขามาก จึงท าใหก้ลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ไดป้รับ
แนวทางการด าเนินชีวิตเสียใหม่ พืชท่ีชาวเขายงัคงปลูกเป็นอาชีพหลกั คือ ขา้ว ขา้วโพด และปลูกพืช
อ่ืนท่ีมีรายไดเ้พิ่มข้ึน เช่นการปลูกพืชผกัผลไม ้ไมด้อกเมืองหนาว ซ่ึงไม่ตอ้งยา้ยท่ีปลูกไปเร่ือย 

                                                        
40สมัย สิทธิธรรม, สารคดีชีวิตของชนกลุ่มนอ้ยบนดอยสูง “แมว้”, พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพฯ : บริษทั 2020 เวิลด ์มีเดีย จ  ากดั, 2541, หนา้ 39-53 
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ชีวิตในปัจจุบนัของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ไดมี้การติดต่อกบัสังคมกบัคนเมืองมากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อ
ผลประโยชน์ ในทางธุรกิจระหวา่งกนั ซ่ึงพวกเขาก็ยงัรู้สึกวา่ถูกมองในเชิงท่ีดอ้ยกวา่หรือต ่ากวา่อยูน่ัน่เอง 

ส าหรับความสัมพนัธ์กบักลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ มง้จะถูกมองวา่มีความรู้สึกนึกคิดท่ีเหนือกวา่
เผา่อ่ืนๆ ปกติการติดต่อสัมพนัธ์กบัชนเผา่อ่ืนจะเป็นในรูปแบบของนายจา้งติดต่อลูกจา้งไปท าไร่ เช่น
พวกลวัะ กระเหร่ียง ถ่ิน ขมุ หรือแมแ้ต่พวกบลาบรี(ผตีองเหลือง) จะถูกมง้วา่จา้งไปเป็นแรงงานทั้งส้ิน  

ชีวติประจ าวนัของมง้ ปกติภรรยามง้จะตอ้งคอยบ ารุงบ าเรอความสุขให้กบัสามีอยา่งมาก 
โดยเร่ิมตั้งแต่ต่ืนนอนเวลา 4-5 นาฬิกา สะพายกระบอกน ้ าไปตกัน ้ า เก็บฟืน กรีดฝ่ิน หาอาหารเล้ียงสัตว์
และอาหารส าหรับครอบครัว ต าขา้วดว้ยครกกระเด่ือง ป่ันฝ้าย ทอผา้ เล้ียงดูลูก ในขณะเดียวกนัสามีก็จะ
นอนต่ืนสายให้ภรรยาคอยหาน ้ ามาลา้งหน้า นัง่จิบน ้ าชา สูบกลอ้ง นัง่สนทนากบัเพื่อนบา้น บางราย
สามีนอนสูบฝ่ินอยูบ่า้น เม่ือภรรยากลบัจากไร่ยงัตอ้งเอาฝ่ินมาคลึงป้อนให้อีกดว้ย คร้ันหากินไม่พอ
เล้ียงปากเล้ียงทอ้งก็คิดหาภรรยามาช่วยท ามาหากินอีก มง้บางคนมีภรรยาถึง 3-4 คน แต่ก็ไม่มีการ
ทะเลาะววิาทกนัเลย ชีวติผูห้ญิงมง้จึงมีสภาพคลา้ยนางทาส 

แต่ส าหรับบางครอบครัว ก็ช่วยกนัท ามาหากินขยนัขนัแขง็ทั้งสามีภรรยา ดงันั้นกลุ่มชาติ
พนัธ์ุมง้ จึงอยูใ่นฐานะค่อนจะดีอยูม่าก เม่ือเทียบกบักลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน 

เม่ือเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มกัรักษาดว้ยการเซ่นไหวผ้ี เช่นบา้นหลงัใดมีคน
เจ็บป่วย ในอดีตเขาจะจะฆ่าสุนัขเอาหัวเสียบปลายไมไ้ผล่  ายาวปักให้พน้ตวับา้น เอาเทา้สุนขัมดักบั
เชือกผูกโยงไวท่ี้ประตูหน้าบา้น เอาปีกไก่หัวไก่แขวนไวท่ี้หลกัไมข้า้งทางเดินนอกหมู่บา้น เซ่นผีป่า
เพื่อใหห้ายเจบ็ป่วย แต่ในปัจจุบนัน้ีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้หนัมาสนใจการรักษาดว้ยยาแผนปัจจุบนัมากข้ึน 

เก่ียวกบัการรับประทานอาหาร และการด่ืม กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้กินสัตวเ์ล้ียงทุกชนิดยกเวน้
สุนัขกบัแมว และไม่นิยมน าสัตวสี์ขาวมาฆ่าเล้ียงแขก เม่ือเราเป็นแขกรับเชิญไม่ควรนั่งโต๊ะก่อน
ขณะท่ีเจา้ภาพยงัไม่ไดเ้อ่ยปากเชิญ เพราะมง้จะมีการจดัล าดบัการนัง่ตามความส าคญัของแขกและไม่
ควรปฎิเสธการด่ืมเม่ือเจ้าภาพรินสุราให้ หากด่ืมไม่ได้ก็ต้องขอร้องให้คนอ่ืนแทนตน โดยจารีต
ประเพณีมง้แลว้ ผูห้ญิงจะไม่เขา้รวมโต๊ะอาหารพร้อมกบัผูช้ายในงานเล้ียงท่ีเป็นพิธีการต่างๆ เพราะ
ในงานเล้ียงต่างๆ ผูช้ายจะตอ้งกินก่อนแลว้จึงจะถึงรอบผูห้ญิง และหญิงไม่ควรรินสุราใหช้ายส่วนชาย
ก็ไม่ควรรับจอกสุราจากหญิง เพราะถือเป็นการเช้ือเชิญในทางร่วมเพศ41 

                                                        
41สมัย สิทธิธรรม, สารคดีชีวิตของชนกลุ่มนอ้ยบนดอยสูง “แมว้”, พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพฯ : บริษทั 2020 เวิลด ์มีเดีย จ  ากดั, 2541, หนา้ 55-59 
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2.2   แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาในคร้ังนี้ 

2.2.1   แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 

การบริหารจดัการวฒันธรรมแบบมีส่วนร่วมแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนมีความเหมาะสม
กบัการวิจยัดา้นวฒันธรรมท่ีด าเนินการร่วมกบัชุมชนเพราะวฒันธรรมเป็นสมบติัหรือมรดกร่วมของ
ชุมชนโดยใช้กระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือในการให้ชุมชนเขา้มาบริหารจดัการ
วฒันธรรมของตนเองหลกัการดงักล่าวประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบคือตวัวฒันธรรมมีความส าคญัต่อ
ชุมชนอย่างไรการบริหารจดัการด้วยวิธีการอะไรและการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบไหนอย่างไรการ
ศึกษาวจิยัจะตอ้งร่วมกนัหาค าตอบกบัชุมชนการวจิยัทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมจะบรรลุวตัถุประสงคต์าม
เป้าหมายตอ้งอาศยักระบวนการการท างานอยา่งมีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการวิจยัร่วม
เป็นคณะท างานร่วมเก็บขอ้มูลร่วมเป็นกลุ่มตวัอย่างให้ขอ้มูลเป็นตน้การศึกษาวิจยัแบบมีส่วนร่วมน้ีจะ
ท าให้ชุมชนมีประสบการณ์ในการท างานเม่ือส้ินสุดการศึกษาวิจยัชุมชนสามารถจดัการบริหาร
วฒันธรรมของตนเองได้42 

อิโคโมสไทย  กฎบตัรอิโคโมสส าหรับการตีความและน าเสนอวฒันธรรมมรดก เสนอร่างสุดทา้ย 
วนัท่ี 10 เมษายน 2007ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการมรดกวฒันธรรมไวด้งัน้ี 

1)  มรดกวฒันธรรมเป็นสมบติัร่วมของประชาชนในชาติชุมชนและประชาชนมีสิทธิ
และหนา้ท่ีในการร่วมอนุรักษแ์ละบริหารจดัการมรดกวฒันธรรมการเผา้ระวงัและตรวจสอบไม่ให้ถูก
ท าลายหรือเส่ือมมูลค่าหรือท าใหไ้ม่เกิดประโยชน์ 

2)  หน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนเขา้มาก าหนดนโยบาย
การเฝ้าระวงัการตดัสินใจการตรวจสอบการอนุรักษ์และพฒันามรดกทางวฒันธรรมเช่นการสร้างความ
เขา้ใจและปลูกฝังจิตสานึกรับผิดชอบและขบัเคล่ือนเครือข่ายการอนุรักษม์รดกวฒันธรรมในทุกพื้นท่ี 

3)  ทุกขั้นตอนของการด าเนินงานมาจากทุกภาคส่วนอยา่งแทจ้ริงปัจจยัท่ีส าคญัในการมี
ส่วนร่วมคือการจดัการองค์ความรู้และการสร้างความเขา้ใจเพื่อเตรียมพร้อมในการมีส่วนร่วมโดย
เคารพถึงภูมิปัญญาและความหลากหลายในวฒันธรรมเหล่านั้น 43 

 

                                                        
42กาญจนา  แก้วเทพ, การบริหารจดัการวฒันธรรมพ้ืนบา้น แบบมีส่วนร่วมดว้ยนวตักรรมการวิจยั, บรรณาธิการหนังสือ, กรุงเทพฯ: 

จ ากดัการพิมพ,์ 2553 
43ICOMOS, The ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Site – Proposed Final Draft, 10 April 2007. 
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2.2.2   แนวคิดการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรม 

อนุรักษ์หมายถึงการใช้ประโยชน์ตามความตอ้งการท่ีพอเหมาะและประหยดัเพื่ออนาคตหรือ
การสงวนรักษาหลกัการอนุรักษว์ทิยา 

1)  การใช้อย่างย ัง่ยืนการใช้อย่างสมเหตุสมผลหรือใช้อย่างฉลาดเลือกใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมไม่ก่อใหเ้กิดผลเสียและมลพิษ 

2)  การสงวนของหายากทรัพยากรท่ีก าลงัจะสูญส้ินควรหลีกเล่ียงการน าไปใชค้วรท านุ
บ ารุงหรือท าใหท้รัพยากรนั้นมีเพิ่มข้ึน 

3)  การท านุบ ารุงทรัพยากรท่ีเส่ือมโทรมจากไม่สามารถน าไปใชไ้ดจ้นฟ้ืนสภาพน ามาใชไ้ด ้

แนวทางการอนุรักษว์ฒันธรรมไทยท่ีดีงามสังคมและวฒันธรรมไม่ไดห้ยุดน่ิง แต่เปล่ียนแปลง
ไปตามกาลเวลาและเก่ียวพนักบัปัจจยัภายในและภายนอกท่ีเข้ามากระทบ ดังนั้น วฒันธรรมอาจ
เหมาะสมกบัแค่ยุคสมยัหน่ึง แต่อาจไม่สอดคล้องกบัการด าเนินชีวิตของคนในอีกยุคหน่ึงก็ได้ แต่
ไม่ได้ถึงการละทิ้งวฒันธรรมเดิมอย่างส้ินเชิงเพราะรากเหงา้ของวฒันธรรมของไทย ได้สั่งสมให้
สอดคลอ้งกบัสังคมไทยมาช้านาน การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นผลมาจากลกัษณะบางอย่างไม่
ตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกในยุคนั้น จึงไดน้ าวฒันธรรมบางอยา่งจากต่างชาติมาใชท้ดแทน
บา้ง แต่เราก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการอนุรักษ์วฒันธรรมไทยเอาไว ้เพราะหากไม่อนุรักษ์ไวแ้ล้ว
วฒันธรรมของสังคมอ่ืนก็จะเขา้มาคลอบง าและจะตอ้งตกเป็นเมืองข้ึนทางวฒันธรรมของสังคมอ่ืนไป  

การอนุรักษว์ฒันธรรม มีดงัน้ี 
1)  ศึกษา คน้ควา้ และวิจยั วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีไดมี้การรวบรวมไว้

แลว้และท่ียงัไม่ไดศึ้กษา แต่มีกระจดักระจายอยูท่ ัว่ทุกแห่ง ผูศึ้กษาคน้ควา้จะไดท้ราบความหมายและ
ความส าคญัของมรดกวฒันธรรมอยา่งถ่องแท ้ความรู้ดงักล่าวจะเป็นรากฐานของการด าเนินชีวิตเม่ือ
ไดเ้ห็นคุณค่าจะยอมรับและน าไปใชป้ระโยชน์ใหเ้หมาะสมและแพร่หลาย 

2)  ส่งเสริมใหช้นทุกหมู่เหล่าเห็นคุณค่า และร่วมกนัรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ
ชาติและท้องถ่ิน เพื่อสร้างความเข้าใจและมัน่ใจแก่ประชาชนในการปรับเปล่ียน และตอบสนอง
กระแสวฒันธรรมอ่ืนๆ และวฒันธรรมภายนอกอยา่งเหมาะสม 

3)  ขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมในวฒันธรรม รณรงคใ์ห้ประชาชนและเอกชนตลอดจน
หน่วยงานของรัฐเห็นความส าคญัและตระหนกัวา่วฒันธรรมเป็นเร่ืองของทุกคนท่ีจะตอ้งรับผิดชอบ
ร่วมมือกนัส่งเสริม สนบัสนุน ประสานงาน การบริการดา้นความรู้ วิชาการ และทุนทรัพยจ์ดักิจกรรม
ทางวฒันธรรม 
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4)  ส่งเสริมการแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรม ทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศโดย
ใชศิ้ลปวฒันธรรมเป็นส่ือกลางสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและกนั 

5)  สร้างทศันคติ ความรู้ ความเขา้ใจ วา่สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและทางวฒันธรรม
เป็นสมบติัของทุกคน ดงันั้นทุกคนจึงมีหนา้ท่ีในการเสริมสร้าง ฟ้ืนฟู และดูแลรักษา 

6)  จดัท าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางด้านวฒันธรรม เพื่อเป็นศูนย์กลาง เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ผลงานให้ประชาชนเขา้ใจ สามารถเลือกสรร ตดัสินใจ ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมในการ
ด าเนินชีวติ อน่ึง ตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนบทบาทของส่ือมวลชนในดา้นวฒันธรรมใหม้ากยิง่ข้ึน  

7)  ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยรู้จกัสิทธิและหนา้ท่ีตามท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เช่น สิทธิในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติ เป็นตน้ 44 

การอนุรักษ์หัตถกรรมไทยในด้านต่างๆ 

การส่งเสริมและพฒันาสินคา้หัตถกรรมไทยนั้น มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูผ้ลิตสินคา้หัตถกรรม
ผลิตสินคา้แลว้ออกมาแลว้ขายได ้ท าให้เกิดรายไดแ้ก่ครอบครัว และส่งออกเป็นรายไดข้องประเทศดว้ย 
ฉะนั้นสินค้าท่ีไดรับการส่งเสริมจะเป็นสินค้าท่ีมีลู่ทางในด้านการตลาดเป็นส่วนใหญ่ดังนั้ นการ
ส่งเสริมสินคา้หัตถกรรมไทยท่ีผ่านมายงัไม่ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการอนุรักษ์ผลิตภณัฑ์หัตถกรรมท่ี
ก าลงัจะสูญหายไปเท่าท่ีควร และเม่ือไดมี้การน าเอาสินคา้ท่ีผลิตดว้ยเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชก้นัมากข้ึน
จึงท าใหสิ้นคา้หตัถกรรมบางประเภทก าลงัจะสูญหายไปเน่ืองจากไม่มีการส่ือทอดการผลิตจากคนรุ่นเก่า 
และผูผ้ลิตท่ีเหลืออยู่ส่วนใหญ่ จะเป็นผูสู้งอายุสินคา้หัตถกรรมบางประเภทท่ียงัมีผูผ้ลิตอยู่ได้มีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบและกรรมวิธีการผลิตไปจากเดิมมาก รวมถึงวตัถุดิบบางประเภทก็ยงัหายากและ
ก าลงัจะหมดไป เน่ืองจากไม่ไดมี้การบ ารุงรักษาและสร้างข้ึนเพิ่มเติมเพื่อใหมี้การใชต้ลอดไปได ้ดว้ยเหตุน้ี
งานอนุรักษ์หัตถกรรมไทยจึงเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญในการอนุรักษ์หัตถกรรมไทยในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหตัถกรรมท่ีมีผูผ้ลิตนอ้ยราย และก าลงัจะสูญหายไปให้ด ารงอยู ่และมีการผลิตสืบทอด
ต่อไป เพื่อเป็นมรดกของลูกหลานและยงัแสดงถึงวฒันธรรมไทยท่ีจะใหอ้นุชนรุ่นใหม่ไดภ้าคภูมิใจอีกดว้ย 

 

 

 

                                                        
44ด ารง  ฐานด,ี วฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมต่างชาติ, 2551, หนา้ 54 
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แนวทางด าเนินการเพื่ออนุรักษห์ตัถกรรมไทยในดา้นต่างๆ 

1)  การอนุรักษช่์างฝีมือ 
1.1)  การใหเ้กียรติยกยอ่งในฐานะเป็นบุคคลส าคญัท่ีควรไดรั้บการยกยอ่งในสังคม 
1.2)  ส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ให้สามารถจ าหน่ายได้ในตลาด เพื่อให้

ช่างฝีมือมีรายไดใ้นระดบัท่ีสามารถเล้ียงตวัเองและครอบครัว 
1.3)  ส่งเสริมและอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างช่างฝีมือรุ่นใหม่เพิ่มข้ึน 
1.4)  จดัประกวดผลิตภณัฑแ์ละแข่งขนัช่างฝีมือ 

2)  การอนุรักษรู์ปแบบผลิตภณัฑ ์
2.1)  การส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมโดยคงเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะ

ทอ้งถ่ินไวด้้วยการศึกษาลกัษณะเฉพาะของหัตถกรรมแต่ละท้องถ่ิน เพื่อหาเอกลักษณ์ท่ีดีเด่น แล้วน า
ลกัษณะดงักล่าวมาเผยแพร่ให้มีการผลิตเพิ่มมากข้ึน เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพยงัคงคุณค่าไวไ้ม่
เปล่ียนแปลง 

2.2)  การส่งเสริมและพฒันาหัตถกรรมโดยใช้รูปแบบดั้งเดิมเป็นแนวทางและ
ประยุกต์เอกลกัษณ์เฉพาะของหัตถกรรมแต่ละทอ้งถ่ินมาสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ โดยจะตอ้งมีการศึกษา
และออกแบบอยา่งถูกวิธี เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและความงดงามท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งลวดลาย 
รูปทรงและโครงสร้างของผลิตภณัฑ์ 

3)  การอนุรักษแ์หล่งผลิต 
3.1)  จดัประกวดผลิตภณัฑห์ตัถกรรม  
3.2)  จดัแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลิตภณัฑ ์และแหล่งผลิตภณัฑ ์
3.3)  จดัท าเอกสารเผยแพร่เก่ียวกบัแหล่งผลิตหตัถกรรม 

4)  การอนุรักษเ์ทคนิคและกรรมวธีิการผลิต 
4.1)  จดัฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ช่างฝีมือรุ่นหลงั 

5)  การอนุรักษว์ตัถุดิบ 
5.1)  แนะน าใหค้วามรู้แก่ผูผ้ลิตหตัถกรรมการน าเอาวตัถุดิบมาใชอ้ยา่งถูกวิธีและ

อยา่งประหยดัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
5.2)  ส่งเสริมให้มีการสร้างข้ึนทดแทนวตัถุดิบท่ีได้ใช้ไปแล้ว และให้มีปริมาณ

เพิ่มข้ึน 
5.3)  ส่งเสริมให้มีการเพิ่มปริมาณวตัถุดิบในแหล่งวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดี เพื่อ

สนบัสนุนใหแ้หล่งผลิตท่ีขาดแคลนวตัถุดิบ 
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การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 

1)  การคน้ควา้วจิยั ควรศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลภูมิปัญญาของไทยในดา้น
ต่างๆ ของท้องถ่ิน จงัหวดั ภูมิภาค และประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาท่ีเป็นภูมิปัญญาของ
ทอ้งถ่ินมุ่งรักษาใหรู้้ความเป็นมาในอดีตและสภาพการในปัจจุบนั 

2)  การอนุรักษ ์โดยการปลูกจิตส านึกให้คนในทอ้งถ่ินตระหนกัถึงคุณค่า สาระ
และความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมตามประเพณีและวฒันธรรม
ต่างๆ สร้างจิตส านึกของการเป็นคนทอ้งถ่ินนั้นๆ ท่ีจะตอ้งร่วมกนัอนุรักษ ์ ภูมิปัญญาท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของทอ้งถ่ิน หรือพิพิธภณัฑ์ชุมชนข้ึนเพื่อแสดงสภาพชีวิต และความเป็นมาของชุมชน อนัจะสร้าง
ความรู้และความภูมิใจในชุมชนทอ้งถ่ินดว้ย 

3)  การฟ้ืนฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาท่ีก าลงัสูญหาย หรือสูญหายไปแลว้ให้
มีคุณค่าและมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตในทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยม 

4)  การพฒันา ควรริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกบัยคุสมยั
และเกิดประโยชน์ในการด ารงชีวติประจ าวนั โดยใชภู้มิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่ม การพฒันา
อาชีพควรน าความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อต่อยอดใชใ้นการผลิต การตลาดและการ
บริหาร ตลอดจนการป้องกนัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

5)  การถ่ายทอด โดยน าภูมิปัญญาท่ีผา่นมาเลือกสรรกลัน่กรองดว้ยเหตุผลอยา่ง
รอบคอบแลว้ไปถ่ายทอดให้คนในสังคมรับรู้ เกิดความเขา้ใจ ตระหนกัในคุณค่า คุณประโยชน์และ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจดักิจกรรมทาง
วฒันธรรมต่างๆ 

6)  ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ายการสืบสาน
และพฒันาภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆเพื่อจดักิจกรรมทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่าง
ต่อเน่ือง 45 

 

 

 

 

                                                        
45ภูมิปัญญาเร่ืองการทอผา้, ท่ีมา: www.student.swu.ac.th/hm471010393/culture.htm. (20 เมษายน 2553) 



 

64 

 

2.2.3   แนวคิดภูมิปัญญาพืน้ถิ่น 

ความหมายของภูมิปัญญาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินค าวา่ “ภูมิปัญญา” ตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่ 
Wisdom ซ่ึงมีความหมายว่าความรู้ความสามารถความเช่ือความสามารถทางพฤติกรรมและ
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของมนุษยภู์มิปัญญาเป็นเร่ืองท่ีสั่งสมกนัมาแต่อดีตและเป็นเร่ืองของ
การจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัคนคนกบัธรรมชาติแวดล้อมคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ โดยผ่าน
กระบวนการทางจารีตประเพณีวิถีชีวิตการท ามาหากินและพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหวา่งความสัมพนัธ์เหล่าน้ีเป้าหมายก็คือเพื่อให้เกิดความสุขทั้งในส่วนท่ีเป็นชุมชนหมู่บา้นและใน
ส่วนท่ีเป็นปัจเจกของชาวบา้นเหล่านั้นถา้หากเกิดปัญหาทางดา้นความไม่สมดุลกนัข้ึนก็จะก่อให้เกิด
ความไม่สงบสุขเกิดปัญหาในหมู่บา้นและชุมชนโดยมีนกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

(1)  สุกัญญา พ่วงภักดี กล่าววา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึงทุกส่ิง
ทุกอยา่งท่ีชาวบา้นคิดคน้ข้ึนมาไดเ้องเป็นเทคนิควิธีเฉพาะตนเป็นองคค์วามรู้ใหม่ท่ีสามารถน ามาใช้
แก้ปัญหาและตัดสินใจในการด าเนินชีวิตในท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสมและได้มีการสืบทอดและ
เช่ือมโยงมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเพื่อการด ารงอยู่รอดของเผ่าพนัธ์ุจึงเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของชาติ46 

(2)  พรรณิภา โสตถิพันธ์ุและคณะ ไดก้ล่าววา่ภูมิปัญญาชาวบา้นหมายถึง วิธีการจดัการ
วธีิการช้ีน าและการริเร่ิมเสริมต่อของนกัปราชญใ์นทอ้งถ่ินหรือในกลุ่มชนภูมิปัญญาชาวบา้นลว้นสั่งสม
งอกงามข้ึนจากความรอบรู้ประสบการณ์ผนวกดว้ยญาณทศันะ47 

(3)  พรชัย ปรีชาปัญญา ไดก้ล่าวไวว้า่ ภูมิปัญญาพื้นบา้นเป็นทรัพยท์างปัญญาท่ีมีคุณค่า
ไม่ยิง่หยอ่น ไปกวา่ความรู้ทางวทิยาศาสตร์48 

(4)  ยศ  สันตสมบัติ เห็นว่า ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือความรู้ของมนุษยมิ์ได้เกิดข้ึนลอยๆ 
แต่ ภูมิปัญญาก่อก าเนิดข้ึนภายในระบบนิเวศทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาเกิดข้ึนและพฒันาข้ึนในกระบวนการ
ท่ีคนและชุมชนปรับตวัเขา้กบัระบบนิเวศชุดหน่ึง ดว้ยเหตุน้ีเองในระบบนิเวศทอ้งถ่ินท่ีอาจมีตน้ไม ้

                                                        
46สุกญัญา พ่วงภักด,ี วิถีไทย, เอกสารประกอบการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, กรุงเทพฯ, 2544, หน้า 123 
47พรรณภิา โสตถิพนัธ์ุและคณะ, วฒันธรรมตาลโตนด: กระบวนการสร้างชุมชนเขม้แขง็, กรุงเทพฯ: อมัรินทร์พร้ินต้ิง แอนพรับลิชช่ิง, 

2547, หนา้ 6 
48พรชัย ปรีชาปัญญา, ภูมิปัญญาพ้ืนบา้นเก่ียวกบัระบบนิเวศวนเกษตรบนแหล่งตน้น ้ าล  าธารในภาคเหนือ, เชียงใหม:่ สถานีวิจยัลุ่มน ้ า

ดอยเชียงดาว กลุ่มลุ่มน ้า ส่วนวิจยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้มป่าไม,้ ส านกัวิชาการป่าไม ้กรมป่าไม,้ 2544, หนา้ 100 
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พืช สัตว ์แมลง หรือส่ิงมีชีวติเฉพาะถ่ิน ท่ีสั่งสมและพฒันากลายเป็นส่วนหน่ึงขององคค์วามรู้หรือภูมิ
ปัญญาของชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ49 

(5)  ทรงคุณ จันทจรและคณะ ศึกษาวิจยั คุณค่า อตัลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินกบัการ
น ามาประยุกตเ์ป็นผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิง วฒันธรรมภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใตจ้ากการศึกษาพบว่า ศิลปหัตถกรรมทอ้งถ่ินในแต่ละภูมิภาค
เป็นภูมิปัญญาและมรดกทางวฒันธรรมของสังคมเกษตรกรรมท่ีมีการสืบสานองคค์วามรู้ ความสามารถ 
ความช านาญต่างๆ ถ่ายทอดมายงักลุ่มชนรุ่นหลงั โดยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลิตภณัฑ์ประเภทผา้ 
เคร่ืองจกัสานและเคร่ืองป้ันดินเผา เป็นศิลปหัตถกรรมทอ้งถ่ินท่ีพบเกือบทุกจงัหวดั ส่วนผลิตภณัฑ์
ท้องถ่ินประเภทการหล่อหลอมโลหะและผลิตภัณฑ์ อ่ืนๆ พบการผลิตในบางท้องถ่ินเท่านั้ น 
ศิลปหัตถกรรมท้องถ่ินภาคกลาง ผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองจักสาน เคร่ืองป้ันดินเผาและผ้าเป็น
ศิลปหัตถกรรมท้องถ่ินท่ีพบมากท่ีสุดเกือบทุกจงัหวดั ส่วนผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินประเภทการหล่อหลอม
โลหะและผลิตภณัฑ์อ่ืนๆพบการผลิตในบางชุมชนเท่านั้นศิลปหัตถกรรมทอ้งถ่ินภาคใต ้ผลิตภณัฑ์
ประเภทผ้าและเคร่ืองจักสาน เป็นศิลปหัตถกรรมท้องถ่ินท่ีพบมากท่ีสุดเกือบทุกจังหวดั ส่วน
ผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินประเภทเคร่ืองป้ันดินเผา การหล่อหลอมโลหะและผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ พบการผลิตใน
บางชุมชนเท่านั้นโดยแนวทางในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว เชิง
วฒันธรรมตอ้งมีการพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑ์ให้โดดเด่นเหมาะกบัยุคสมยัในปัจจุบนั สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย พยายามลดต้นทุนในการผลิตด้วยการเลือกใช้ทรัพยากร ท่ีมีอยู่ใน
ทอ้งถ่ินโดยไม่ท าให้คุณค่าและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ลดลง มีการส่งเสริมอาชีพให้กบัคนในทอ้งถ่ิน 
เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาไม่ให้สูญหาย มีการสนบัสนุนให้มีการจดัตั้งศูนยส์าธิตกระบวนการผลิต การ
จดันิทรรศการและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทต่างๆ ภายในทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นแรงจูงใจและอ านวย
ความสะดวกด้านการท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรมให้กับผู ้เยี่ยมชมศิลปหัตถกรรมท้องถ่ินภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใตมี้ความเก่ียวเน่ือง ดว้ยวฒันธรรมการด ารงชีวติของผูค้นในชุมชน 
ซ่ึงท าให้ คุณค่าทางอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ มีความโดดเด่น และมี เอกลักษณ์ เฉพาะ โดยท่ี
ศิลปหตัถกรรมเหล่านั้นไดส้ั่งสมคุณค่าความเป็นทอ้งถ่ิน ในแต่ละภูมิภาคไวพ้ร้อมท่ีจะไดรั้บการสืบทอด
และประยุกต์ใช้ในวิธีการด าเนินชีวิตของคนในท้องถ่ินได้อย่างย ั่งยืนแม้กระแสโลกาภิวฒัน์ 
ความกา้วหนา้ดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยจีะเขา้มา มีบทบาทต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน50 

                                                        
49ยศ  สันตสมบัติ, ความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน, เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2542, หนา้ 47 
50ทรงคุณ จันทจร และคณะ, การวิจยัเชิงคุณภาพทางวฒันธรรม, มหาสารคาม: สถาบนัวิจยัศิลปะและวฒันธรรมอีสาน, 2549, หนา้บทคดัยอ่ 
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(6)  ทัศวรรณ ธิมาค า ศึกษาวิจยั เร่ืองการจดัการความรู้ภูมิปัญญาพื้นบา้นล้านนา เร่ืองผา้
ทอยกล าพูนผลการวิจยัสรุปไดว้า่รูปแบบก่ีทอผา้ท่ีใชท้อผา้ยกล าพูนคือ ก่ีทอผา้พื้นเมืองโบราณ และก่ี
ทอผา้พื้นเมืองประยุกต์ รูปแบบลวดลายดั้งเดิมของผา้ยกล าพูนยงัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนัคือ ลายดอกพิกุล
ส่วนองคค์วามรู้กระบวนการทอผา้ยกล าพูน ไดแ้ก่ การออกแบบลายกราฟ การกรอไหม การสาวไหม 
การเขา้หัวมว้น การน าหัวมว้นข้ึนก่ีทอผา้(การสืบหูก) การเก็บตะกอเหยียบ การคดัลายบนเส้นไหมการ
เก็บตะกอดอก การทอผา้ยกและการทอหนา้นาง ผูว้ิจยัพบวา่ ขั้นตอนท่ียากและซบัซอ้นท่ีสุดคือ การคดั
ลายซ่ึงปัจจุบันมีจ านวนผูเ้ช่ียวชาญขั้นตอนน้ีลดน้อยลง เน่ืองจากผูค้ ัดลายต้องมีความรู้ ทั้ งการ
ออกแบบลายกราฟ การสาวไหม การทอผา้ยกและการทอหน้านาง ลกัษณะเด่นของผา้ยกล าพูนคือ 
เน้ือผา้แน่น สม ่าเสมอเพราะผูท้อมีเทคนิคเฉพาะในการทอ ผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ระบบจากผูใ้ชร้ะบบ 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูส้นใจจ านวน 15 คน พบวา่ระบบท่ีพฒันาข้ึนมี
ประสิทธิภาพระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.61) และจากผูดู้แลระบบจ านวน 2 คน พบว่า ระบบมี
ประสิทธิภาพระดบัมาท่ีสุดเช่นกนั (ค่าเฉล่ีย 5.00) ดา้นประสิทธิผลของระบบ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและ
กลุ่มนักศึกษาพบว่า มีประสิทธิผลมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 5.00) ส าหรับกลุ่มบุคลากรในหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและกลุ่มผูส้นใจเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั (ค่าเฉล่ีย 4.83 และ 4.73)51 

2.3   เอกสาร หนังสือ และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.3.1   เอกสารและหนังสือ 

(1)  วถิี พานิชพันธ์ หนงัสือเร่ือง “ผา้ส่ิงถกัทอและผา้ไท” สรุปความวา่ มีเน้ือหาเก่ียวกบั
ส่ิงทอพื้นบา้นของชาติพนัธ์ุไทกลุ่มต่างๆทั้งในลา้นนาและพื้นท่ีโดยรอบท่ีมีความเก่ียวขอ้งทั้งทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเช่นสิบสองปันนาเชียงตุงพม่าไทใหญ่รวมถึงผา้ภาคกลางของและ
ภาคใตข้องประเทศไทยโดยอธิบายถึงลกัษณะเด่นของผา้ความงามแบบทศันศิลป์ รูปแบบการใชส้อย
โดยเน้นตามกลุ่มชาติพนัธ์ุในแต่ละชาติพนัธ์ุในแต่ละทอ้งถ่ินเป็นหลกัการเปล่ียนแปลงของสังคม
วฒันธรรมตามกระแสโลกาภิวตัน์และกระแสการฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมลา้นนา ท าให้ผา้พื้นเมืองถูก
น ามาใชเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมสมยัใหม่และมีบทบาทใหม่ในสังคมปัจจุบนั52 

 

                                                        
51ทัศวรรณ  ธิมาค า, การจดัการความรู้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเร่ืองการทอผ้ายกล าพูน, วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(สารสนเทศศึกษา) บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2553, หนา้บทคดัยอ่ 
52วถิี  พานิชพนัธ์, ผา้ส่ิงถกัทอและผา้ไท, เชียงใหม่: ซิลเวิร์ม, 2545 
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(2)  เสรี พงศ์พิศ วารสารวฒันธรรมไทย บทความเร่ือง “วฒันธรรมไทยในภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน” ปีท่ี 29(11): 3 กุมภาพันธ์–พฤษภาคม 2533 สรุปความว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นความรู้
ความสามารถท่ีบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดมาให้เรามีวิธีการหลายอย่างท่ีท าให้ความรู้
เหล่านั้นเกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบนัดว้ยวธีิการท่ีท าใหค้วามรู้เหล่านั้นเกิดประโยชน์คือ 

การอนุรักษ ์คือการบ ารุงรักษาส่ิงท่ีดีงามไว ้
การฟ้ืนฟู คือการร้ือฟ้ืนส่ิงท่ีดีงามท่ีหายไปเลิกไปหรือก าลงัเลิกใหก้ลบัมาเป็นประโยชน์ 
การประยุกต์ คือการปรับหรือผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกันให้

เหมาะสมกบัสมยัใหม่53 

(3)  สมัย  สิทธิธรรม หนังสือเร่ือง สารคดีชีวิตของชนกลุ่มน้อยบนดอยสูง “แม้ว” สรุป
ความวา่ ชุนชนชาวเขาเผา่ต่างๆ ซ่ึงเป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ีอาศยัท่ากลางขุนเขาและป่าทึบรอบลอ้มไปดว้ย
ธรรมชาติอนับริสุทธ์ิ และห่างไกลจากความเจริญในแบบสังคมเมืองพวกเขาจึงมีสภาพทางจิตใจท่ีดี 
และมีสุขตามอตัภาพ สงบและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัธรรมชาติ ใชชี้วติแบบพึ่งพาตนเองตลอดมา อนั
เป็นตวัอยา่งหน่ึงของชีวิตในโลกปัจจุบนัท่ีเราสามารถมองเห็นและเขา้ใจไดพ้วกเขาเป็นผูมี้จิตใจรัก
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม มีความอ่อนโยนละเมียดละไมอยูใ่นตวั มีขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ียึดมัน่
สืบต่อกนัมาตลอดระยะเวลาอนัเน่ินนาน เป็นเพื่อนร่วมโลกเดียวกนั เป็นมนุษยช์าติท่ีมีสิทธิเสรีเท่า
เทียมกบัผูค้นทั้งหลายในโลกใบน้ี ฉะนั้นพวกเขาจึงเป็นพลเมืองของประเทศ เป็นประชากรของโลก
เช่นกนั จึงควรจะไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เฉกเช่นพลเมืองในส่วนอ่ืนๆ ของประเทศโดยทัว่ไป54 

2.3.2   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

(1)  เกศินี ศรีรัตน์ งานวิจยัเร่ือง “บทบาทของผา้ปักต่อวิถีชีวิตชาวมง้ บา้นหนองหอย  
ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่” สรุปความว่า บทบาทของผา้ปักของชาวมง้บา้นหนองหอย 
ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ งในด้านชีวิตประจ าวนัในพิธีกรรมต่างๆตลอดจน
กระบวนการเปล่ียนแปลงในการผลิตและการน าผา้ไปใชแ้ละถ่ายทอดวิธีการปักผา้ไปสู่เยาวชนรุ่นหลงั
ต่อไป ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูอ้าวุโสและกลุ่มแม่บา้นท่ีมีอายแุตกต่างกนั พบวา่ผูห้ญิงมง้สูงวยัจะสามารถ
ทอผา้กญัชงเขียนลายเทียนและปักลายต่างๆไดด้ว้ยตนเองโดยเร่ิมหัดปักตั้งแต่วยัเด็กซ่ึงแม่และผูห้ญิง
ท่ีอยู่ในละแวกบ้านเดียวกันเป็นผูส้อนผูห้ญิงม้งทุกคนจะต้องปักผา้เป็นโดยการเรียนรู้โดยการ
ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกสาวหรือจากการสังเกตผูห้ญิงในครอบครัวตนเองซ่ึงกระบวนการถ่ายทอดน้ีท าให้

                                                        
53เสรี พงศ์พศิ, วฒันธรรมไทยในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน,“วารสารวฒันธรรมไทย” ปีท่ี 29(11): 3 กุมภาพนัธ์–พฤษภาคม 2533 

54สมัย สิทธิธรรม, สารคดีชีวิตของชนกลุ่มนอ้ยบนดอยสูง “แมว้”, พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพฯ: บริษทั 2020 เวิลด ์มีเดีย จ  ากดั, 2541, หนา้ 67 
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งแม่กบัลูกสาวมีความผกูพนัแน่นแฟ้นกนัมากผูห้ญิงครอบครัวไหนปักผา้ไม่เป็นก็จะ
ไม่มีชุดสวยงามใส่ในวนังานประเพณีปีใหม่มง้หรือประเพณีกินวอ ซ่ึงชาวมง้มีความเช่ือวา่การสวมชุดใหม่
ในงานประเพณีข้ึนปีใหม่มง้จะท าใหชี้วติมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดปีนอกจากน้ีชาวมง้บา้นหนองหอย 
ยงันิยมสวมชุดมง้ เพื่อไปร่วมงานแต่งงานงานข้ึนบา้นใหม่ตลอดจนงานศพแมว้่าปัจจุบนัชาวบา้น
หนองหอยจ านวนมากไม่ค่อยใส่ชุดประจ าเผ่าในชีวิตประจ าวนักนัมากนกัส าหรับกระบวนการผลิต
ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิมเน่ืองจากชาวบา้นไม่ไดท้อผา้เองอีกต่อไปแลว้ผา้ท่ีน ามาตดัเยบ็หรือปักนั้น
เป็นผา้ท่ีซ้ือมาจากตลาดในเมืองแต่การปักผา้ก็ยงันิยมปักกนัอยูเ่ป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะในหมู่แม่บา้น
ท่ียงัมีเวลาวา่งจากการท าไร่ส่วนเด็กหญิงท่ีเขา้ไปเรียนในเมืองนั้นจะไม่มีเวลาไดเ้รียนรู้และท าการปักผา้
อีกต่อไปผูว้ิจยัจึงไดร่้วมมือกบัโรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภใ์นการน าเอาวิธีการปักผา้เขา้บรรจุไวใ้น
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้กนัต่อไป55 

(2)  ภัคภิญญา สดภิบาล งานวิจยัเร่ือง  “การออกแบบเส้ือส าเร็จรูปสตรีด้วยผา้ปักชาวเขา
เผา่มง้”   สรุปความวา่ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อออกแบบเส้ือส าเร็จรูปสตรีดว้ยผา้ปักชาวเขา
เผ่ามง้ ให้มีความเหมาะสมดา้นประโยชน์ใช้สอย ดา้นความสวยงาม และดา้นขั้นตอนการผลิต โดย
การประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 ท่านผลการวิจยัพบว่า ความเหมาะสมของแบบเส้ือส าเร็จรูป
สตรีดว้ยผา้ปักชาวเขาเผ่ามง้รูปแบบท่ี 3 ด้านประโยชน์ใช้สอย เฉล่ีย 4.82 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.56 อยู่ในระดบัมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ด้านความสวยงาม เฉล่ีย 4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.67 อยู่ในระดบัมีความเหมาะสมมาก ดา้นขั้นตอนการผลิต เฉล่ีย 3.99 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76 
อยูใ่นระดบัมีความเหมาะสมมาก56 

(3)  พระวิชชุพงศ์ แซ่หยาง การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองเร่ือง “ศึกษาความเป็นมาและ
ความเช่ือมั่นท่ีปรากฏในลายปักบนผืนผา้ของชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือ อ าเภอนครไทย  
จงัหวดัพิษณุโลก”  ไดพ้บว่า ลายปักส่วนใหญ่มีแรงบนัดาลใจมาจากต านานประวติัศาสตร์ของเผ่าพนัธ์ุ 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในวิถีชีวิตท่ีด ารงและเล้ียงชีพอยูใ่นขุนเขาแมกไมแ้ละสายน ้ า และนอกจากน้ี
ลวดลายต่างๆ ยงัเก่ียวโยงไปถึงความเช่ือในการสวมใส่57 

                                                        
55เกศินี  ศรีรัตน์, บทบาทของผา้ปักต่อวิถีชีวิตชาวมง้ บา้นหนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่, 2554, หนา้ 2 
56ภคัภญิญา สดภบิาล, การออกแบบเส้ือส าเร็จรูปสตรีดว้ยผา้ปักชาวเขาเผา่มง้, รายงานวิจยั, 2553, หนา้บทคดัยอ่ 
57พระวชิชุพงศ์  แซ่หยาง, ศึกษาความเป็นมาและความเช่ือมัน่ท่ีปรากฏในลายปักบนผืนผา้ของชาวเขาเผา่มง้บา้นห้วยทรายเหนือ อ าเภอ

นครไทย จงัหวดัพิษณุโลก, การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยันเรศวร, 2552 
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(4)  ธันยา พรหมบุรมย์และชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ งานวิจยัเร่ือง “การศึกษาความเป็นไป
ได้ในการพฒันาหัตถกรรมท้องถ่ินและการตลาดในพื้นท่ีโครงการหลวง: กรณีศึกษาผา้ปักและผา้
บาติกชาติพนัธ์มง้”  สรุปความวา่ ไดท้  าการศึกษาชาวมง้ในพื้นท่ีโครงการหลวงบา้นห้วยลึก ต าบลปิงโคง้
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ และหมู่บา้นสิบสองพฒันา ต าบลผาชา้งนอ้ย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา
และไดพ้บวา่ การผลิตงานหัตถกรรมเป็นส่ิงท่ีดีสามารถเป็นอาชีพเสริมสร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัว
ในขณะท่ีกลุ่มวยัรุ่นจะไม่ค่อยสนใจท่ีจะเรียนรู้ เน่ืองจากตอ้งไปท างานหรือไปเรียนหนงัสือนอกพื้นท่ี
ผูห้ญิงม้งของทั้งสองหมู่บ้านจะสอนให้ลูกปักผา้ท่ีอายุ 10 ขวบโดยเฉล่ียและในเชิงวฒันธรรมนั้น 
ชาวมง้ยงัให้ความส าคญักบัการมีชุดใหม่ส าหรับใส่ไปงานเทศกาลปีใหม่มง้ ตามความเช่ือของมง้ทัว่ไป
แต่กระบวนการผลิตมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีเคยท าเองตั้งแต่ทอผา้ใยกญัชงเขียนลายเทียนและ
ปักลายเองเปล่ียนมาเป็นซ้ือผา้ฝ้ายหรือผา้เขียนลายและผา้ปักท่ีท าเสร็จแลว้มาเยบ็เป็นกระโปรงใน
ขณะเดียวกนัก็ไม่สามารถบอกความหมายของลวดลายและความเป็นมาของแต่ละลายได้58 

(5)  ประสิทธ์ิ ลีปรีชา งานวิจยัเร่ือง  “ศึกษาการคา้ขา้มพรมแดนกบัอตัลกัษณ์มง้: รายงาน
การวจิยัภายใตโ้ครงการอ านาจพื้นท่ีและอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ: การเมืองเชิงวฒันธรรมของรัฐชาติใน
สังคมไทย”  สรุปความวา่ ไดส้รุปบทบาทของผา้มง้ไวว้่านอกเหนือจากผา้ปักมง้ จะมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ตกแต่งเส้ือผา้ส าหรับออกงานแล้วผา้ปักม้งยงัมีบทบาทใหม่ในฐานะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
น าเสนออตัลกัษณ์ดา้นความทรงจ าร่วมของชาวมง้ กล่าวคือมีการออกแบบลายใหม่ท่ีพยายามบอกเล่า
เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ลงบนผืนผา้ในลกัษณะท่ีส่ือให้เห็นความสัมพนัธ์กนัและกนัมากข้ึนเช่น
ภาพคนก าลงัเก็บเก่ียวผลผลิตการเกษตรตน้ไมส้ัตวป่์าและผูค้นวิ่งเล่นอยูใ่นผืนผา้เดียวกนันอกจากน้ี
ยงัมีการปักลวดลายขนาดใหญ่ท่ีเล่าเร่ืองราวการอพยพของชาวมง้ เพื่อเป็นการบนัทึกความทรงจ าของ
ตนเองเอาไวใ้หลู้กหลานไดเ้รียนรู้59 

(6)  รัชพล ปัจพิบูลย์ วิทยานิพนธ์เร่ือง “กระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการทอผา้ของ
ชาวไทยทรงด า”  สรุปความว่า งานวิจยัน้ีเพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาของกลุ่มชนกระบวนการ
ถ่ายทอดการทอผา้และวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการถ่ายทอดการทอผา้ของชาวไทยทรงด าใน
เขตอ าเภอเขายอ้ยจงัหวดัเพชรบุรีพบวา่ชาวไทยทรงด ามีกระบวนการถ่ายทอดการทอผา้สืบต่อกนัมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนัการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาดา้นการทอผา้ภายในครอบครัวในขั้นตอนการถ่ายทอดการ
ทอผา้ยงัมีบริบททางดา้นความเช่ือประเพณีและพิธีกรรมของชาวไทยทรงด าเขา้มาเก่ียวขอ้งการทอผา้ของ
ชาวไทยทรงด า จึงตอ้งสอดคลอ้งกบัความเช่ือดงักล่าวซ่ึงไม่สามารถจะใช้ผา้อ่ืนจากภายนอกมาใช้ได้

                                                        
58ธันยา พรหมบุรมย์และชานนท์ ชิงชยานุรักษ์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาหัตถกรรมท้องถ่ินและการตลาดในพ้ืนท่ี

โครงการหลวง: กรณีศึกษาผา้ปักและผา้บาติกชาติพนัธ์มง้, รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ เชียงใหม่: สถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสูง, 2550 
59ประสิทธิ์  ลีปรีชา, การคา้ขา้มพรมแดนกบัอตัลกัษณ์มง้ รายงานการวิจยัภายใตโ้ครงการ “อ านาจ พ้ืนท่ี และอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์: 

การเสืองเชิงวฒันธรรมของรัฐชาติในสงัคมไทย”,  กรุงเทพฯ : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนงานวิจยั (สกว.), 2546-2548 
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ท าให้เกิดความจ าเป็นในการสืบทอดการทอผา้ต่อมาถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีกรรมของ
ชุมชนนั้นได้60 

(7)  นพพร พวงสมบัติ วิทยานิพนธ์เร่ือง “กระบวนการเรียนรู้ของผูผ้ลิตผา้ทอซ่ินตีนจก
อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อรักษาและสืบทอดเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ามกลางบริบทสังคม
บริโภคนิยม” สรุปความวา่ เป็นการศึกษาผลจากการเปล่ียนแปลงสังคมและวฒันธรรมในปัจจุบนัท าให้
การผลิตผา้ตีนจกจากวิถีชีวติดั้งเดิม ไปเป็นการผลิตเพื่อการแสวงหารายไดสู่้ครอบครัวจากท่ีผูห้ญิงจะ
ทอผา้ เพื่อใชใ้นครัวเรือนกลายเป็นช่างทอผา้มืออาชีพ การศึกษายงัพบวา่ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าให้
เกิดองค์ความรู้ดั้ งเดิมสูญหายไปมีการร้ือฟ้ืนการทอผ้าจาการน าองค์ความรู้กลับสู่ชุมชนจาก
นักวิชาการมีการน าความรู้มาร้ือฟ้ืนและตีความใหม่ชุมชนและผูผ้ลิตเกิดการต่ืนตวัมีการแลกเปล่ียน
แบ่งปันความรู้ต่างๆ ซ่ึงเหล่าน้ีเป็นกระบวนการตามกระแสบริโภคนิยมมากกวา่เป็นการแบ่งปันความรู้
ตามประเพณี61 

(8)  ทรงศิริ สาประเสริฐ วิทยานิพนธ์เร่ือง “ลักษณะการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญา
ชาวบา้น” สรุปความวา่ ภูมิปัญญาชาวบา้นถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูเ้รียนโดยวิธีการบอกท าให้ดูและปฏิบติั
ด้วยตนเองแต่วิธีการถ่ายทอดความรู้ท่ีใช้เป็นประจ าคือการบอกเน้นให้ผู ้เรียนเป็นผู ้ถามและมี
ความเห็นวา่วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการถ่ายทอดความรู้ คือเร่ิมตน้ดว้ยการให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง
และการไดเ้ป็นท่ียอมรับยกย่องจากสังคมคือส่ิงท่ีภูมิปัญญาชาวบา้นภูมิใจมากท่ีสุดในชีวิตและเป็น
เหตุจูงใจให้ภูมิปัญญาชาวบา้นถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผูเ้รียนปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดความรู้
ของภูมิปัญญาชาวบา้นคือแหล่งความรู้ในการถ่ายทอดซ่ึงมาจากตวัของภูมิปัญญาชาวบา้นเองเน้ือหาสาระ
คือความรู้ในงานลกัษณะของคนซ่ึงภูมิปัญญาชาวบา้นอยากถ่ายทอดความรู้ให้คือมีความสนใจอยากรู้มี
ความขยนัอดทนเม่ือท าการถ่ายทอดความรู้ให้กับผูเ้รียนภูมิปัญญาชาวบ้านจะไม่มีการวางแผน
ล่วงหน้าซ่ึงส่ือท่ีใชใ้นการถ่ายทอดความรู้คือตวัภูมิปัญญาชาวบา้นเองและระยะเวลาในการถ่ายทอด
ในแต่ละเร่ืองไม่เท่ากนัโดยวิธีการประเมินผลการถ่ายทอดความรู้จะใชก้ารสังเกตผลการกระท าของ
ผูรั้บการถ่ายทอด62 

                                                        
60รัชพล ปัญจพิบูลย์, กระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการทอผา้ของชาวไททรงด า, วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  (สาขาวิชาการศึกษา

นอกระบบ) บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2538 
61นพพร พวงสมบัติ, กระบวนการการเรียนรู้ของผูผ้ลิตผา้ทอซ่ินตีนจก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อรักษาและสืบทอดเอกลกัษณ์

ทางวฒันธรรมท่ามกลางบริบทสังคมบริโภคนิยม, วิทยานิพนธ์ ศึกษาสาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2547 
62ทรงศิริ สาประเสริฐ, ลกัษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบา้น, วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล, กรุงเทพฯ,  

2524, หนา้บทคดัยอ่ 
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(9)  สุนทร เกตุอินทร์ การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง  “โครงสร้างลวดลายผา้ทอกะเหร่ียง 
อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี สรุปความวา่ ไดศึ้กษาเก่ียวกบัโครงสร้างลวดลายของผา้ทอกระเหร่ียง 
อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี พบวา่ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทอ ไดแ้ก่ ก่ีเอว ซ่ึงอุปกรณ์ท่ีมีความส าคญัก่ีเอว    
ท่ีท  าจากวสัดุธรรมชาติ ส าหรับลกัษณะโครงสร้างลวดลาย เทคนิคการผลิตและการจดัหมวดหมู่ผา้ทอ
สรุปไดว้า่ ลกัษณะโครงสร้างหลกัของการทอผา้ มีอยูด่ว้ยกนั 2 แบบคือ แบบแรกไดแ้ก่ การทอแบบ
ธรรมดา ซ่ึงเป็นการทอผา้เป็นผืนน าไปตดัเย็บเป็นชุดของเด็กหญิงชาวกระเหร่ียง และอีกแบบหน่ึง คือ
การทอแบบลวดลาย ผา้ท่ีชาวกระเหร่ียงนิยมทอใช้  ส่วนใหญ่จะมีลวดลายประกอบซ่ึงน ามาตดัเยบ็
เป็นของใช้และเคร่ืองนุ่งห่มต่างๆซ่ึงแต่ละประเภทนั้นมีลกัษณะการทอไม่เหมือนกนัเราสามารถ
สังเกตไดว้า่ผูท้อก าลงัทอผา้ไปใชป้ระโยชน์อะไรโดยพิจารณาจากลกัษณะของลวดลาย สี และขนาด
ของผา้ท่ีทอ63 

(10) รมิดา รอดสุข การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การทอผา้ลวดลายแบบดั้งเดิมของไทยล้ือ : 
กรณีศึกษา ลายผา้ห่มต ากา้ว อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา” สรุปความว่า ศึกษากระบวนการทอผา้ไทล้ือ
ลวดลายแบบดั้งเดิม กรณีศึกษา ลายผา้ห่มต าก้าว อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา เพื่อหาแนวทางอนุรักษ์
กระบวนการทอผา้ไทล้ือลวดลายแบบดั้งเดิม ผลการศึกษามีดงัน้ี  

1)  กระบวนการทอผา้ไทล้ือลวดลายแบบดั้งเดิม การทอผา้ห่มต ากา้วของชาวไทล้ือ 
พบวา่ ไดมี้การใชว้สัดุท่ีท ามาจากธรรมชาติทั้งหมด ไดแ้ก่ ฝ้ายดิบซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการท า
เส้นดา้ย นอกจากน้ียงัประกอบดว้ยวสัดุท่ีใชส้ าหรับการยอ้มสี เช่น ดอกไม ้ใบไม ้เปลือกไม ้และรากไม ้
เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือน าวสัดุเหล่าน้ีไปผา่นกระบวนการยอ้มสีแลว้จะท าให้เส้นดา้ยมีสีสันต่างๆ ตามท่ีตอ้งการ 
ส่วนเคร่ืองมือส าคญัท่ีใชใ้นการทอผา้ห่มต ากา้ว ไดแ้ก่ ก่ีทอผา้ ซ่ึงนบัวา่เป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีเป็น
ภูมิปัญญาของชาวไทล้ือท่ีมีการสืบทอดกนัมาแต่อดีตจวบจนปัจจุบนั ก่ีทอผา้ท ามาจากการน าไมท่ี้ไดรั้บ 
การออกแบบและท าให้มีลกัษณะรูปร่างรวมถึงมีขนาดแตกต่างกนัมาประกอบเขา้ไวด้ว้ยกนั ท าให้ได้
ก่ีทอผา้ท่ีมีโครงสร้างแขง็แรงและมีกลไกต่างๆ เพื่อใชส้ าหรับการทอผา้ใหไ้ดล้วดลายตามท่ีตอ้งการ 

ส าหรับกระบวนการทอผา้ห่มต าก้าวนั้น พบว่า เร่ิมตน้จากการน าดอกฝ้ายมาผ่าน
กระบวนการท าความสะอาดเป็นล าดบัแรก ต่อจากนั้นน าดอกฝ้ายไปบีบเพื่อขจดัเมล็ดออกไปจากปุยฝ้าย
แลว้จึงป่ันปุยฝ้ายให้กลายเป็นเส้นดา้ย ขั้นตอนต่อมาเป็นการน าเส้นดา้ยไปท าการยอ้มสี ให้ไดสี้สันต่างๆ 
ตามท่ีต้องการ แล้วน าไปตากแดดให้แห้งก่อนท่ีจะน าเส้นด้ายมาจดัเรียงให้เป็นระเบียบ และขั้นตอน
สุดทา้ยคือการทอเส้นด้ายบนก่ีทอผา้ดว้ยฝีมือของช่างทอให้กลายเป็นผา้ทอท่ีมีลวดลายสวยงาม ซ่ึงเป็น
ความภาคภูมิใจของชาวไทล้ือ มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย 

                                                        
63สุนทร เกตุอนิทร์, โครงสร้างลวดลายผา้ทอกะเหร่ียง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี,  การคน้ควา้แบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545 
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2)  แนวทางการอนุรักษ์กระบวนการทอผา้ไทล้ือลวดลายแบบดั้งเดิม ผลการศึกษา 
พบว่า แนวทางการอนุรักษ์สามารถท าได ้3 แนวทางใหญ่ๆ ได้แก่ ประการแรกคือ แนวทางท่ีมุ่งเน้นการ
สร้างจิตส านึก ประการต่อมาคือแนวทางท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วม และประการสุดทา้ยคือแนวทางท่ีมุ่งเน้น
การใช้เทคโนโลยี อย่างไรก็ตามผูศึ้กษายงัมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมบางประการคือ ในการศึกษาคร้ังต่อไป
อาจจะศึกษากระบวนการทอผา้ไทล้ือลวดลายแบบดั้งเดิมอ่ืนๆ อีก และอาจมีการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน 
ปัญหา และอุปสรรค ของกระบวนการทอผา้ทอไทล้ือ เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา
กระบวนการทอผา้ไทล้ือใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป64 

(11) รุจี  ศรีสมบัติ วิทยานิพนธ์เร่ือง “ผา้ทอลาวคร่ัง: อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพฒันาผลิตภณัฑ์
ผา้ทอ ในวิถีชีวิต” สรุปความว่า ในวิถีชีวิตลาวคร่ังเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีตั้งบา้นเรือนอยู่ในเขตจงัหวดั
สุพรรณบุรี จงัหวดันครปฐม จงัหวดัชัยนาท และจงัหวดัอุทยัธานี การทอผา้เป็นภูมิปัญญาท่ีอยู่ใน
ชีวิตประจ าวนัของชาวลาวคร่ังมาช้านาน ผา้ทอลาวคร่ังเป็นผา้ทอท่ีมีความสวยงามมีคุณภาพดีและมี
ความเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นแตกต่างจากกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพมี
ความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาประเพณีพิธีกรรมเก่ียวกบัการใชผ้า้ทอลาวคร่ังในวิถี
ชีวิตของชาวลาวคร่ังภาคกลาง    2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของการผลิตการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
พฒันาผา้ทอลาวคร่ังของชาวลาวคร่ังภาคกลางและ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพฒันา
ผลิตภณัฑ์ผา้ทอลาวคร่ังในวิถีชีวิตของชาวลาวคร่ังภาคกลางเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่แบบ
ส ารวจแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตแบบสนทนากลุ่มและแบบการประชุมเชิงปฏิบติัการมีการเก็บขอ้มูล
ทั้ งข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนามตั้ งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2552 ข้อมูล
ภาคสนามไดจ้ากการส ารวจการสัมภาษณ์การสังเกตการสนทนากลุ่มและการประชุมเชิงปฏิบติัการจากผูรู้้
จ  านวน 28 คนผูป้ฏิบติัจ านวน 32 คนผูใ้ห้ขอ้มูลทัว่ไปจ านวน 25 คนในพื้นท่ี จงัหวดัสุพรรณบุรีจงัหวดั
นครปฐมจงัหวดัชยันาทและจงัหวดัอุทยัธานีน าขอ้มูลมาตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ยวิธีการแบบสามเส้า
วเิคราะห์ขอ้มูลตามความมุ่งหมายท่ีตั้งไวแ้ละน าเสนอผลการวจิยัโดยวธีิพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มชาติพนัธ์ลาวคร้ังในอดีตอาศยัอยู่บริเวณเทือกเขาภูคงัเมืองหลวง
พระบางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดอ้พยพเขา้มาอยูใ่น 

ประเทศไทยเป็น 3 ระยะคือในสมยักรุงธนบุรีสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกและสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยูห่ัวไดต้ั้งถ่ินฐานบริเวณภาคกลางของ
ไทยเป็นส่วนใหญ่ 

                                                        
64รมิดา รอดสุข, การทอผา้ลวดลายแบบดั้งเดิมของไทยล้ือ: กรณีศึกษา ลายผา้ห่มต ากา้ว อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา, การคน้ควา้แบบ

อิสระ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, พฤษภาคม 2553, หนา้บทคดัยอ่ 
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วิถีชีวิตของชาวลาวคร่ังมีความเก่ียวขอ้งผูกพนักบัผา้ทอเสมอโดยจะใช้เป็นเคร่ืองนุ่งห่มใน
ชีวิตประจ าวนัใช้แต่งกายเพื่อความสวยงามในงานบุญประเพณีต่างๆตลอดจนใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมสภาพปัจจุบนัของการผลิตผา้ทอลาวคร่ังเน่ืองจากผา้ทอลาวคร่ังเป็นส่ิงจ าเป็นในวิถีชีวิตชาว
ลาวคร่ังจึงมีการผลิตผา้ทอมาอยา่งต่อเน่ืองหน่วยงานของรัฐระดบัทอ้งถ่ินมีส่วนช่วยสนบัสนุนดา้นการ
ผลิตโดยจดัตั้งกลุ่มอาชีพทอผา้และสนบัสนุนงบประมาณชาวบา้นยงัคงมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผา้โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ผา้ทอโบราณมีการออกแบบลวดลายการพฒันาสีสันการพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ปลกใหม่และมีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบครบวงจร 

ปัญหาของการผลิตการอนุรักษฟ้ื์นฟูและพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ทอลาวคร่ังไดแ้ก่ปัญหาดา้น
บุคลากรผูช้  านาญการทอผา้ท่ีมีจ  านวนน้อยและเป็นผูสู้งอายุคนรุ่นใหม่ไม่นิยมการทอผา้เป็นอาชีพดว้ย
เห็นว่าลา้สมยัเคร่ืองใช้มกัอยูใ่นสภาพเก่าแก่ไม่นิยมผลิตวตัถุดิบเองผลิตภณัฑ์มีคุณภาพไม่สม ่าเสมอไม่
ประณีตเท่าท่ีควรและการตลาดยงัอยูใ่นแวดวงภายในหมู่บา้น 

แนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ทอลาวคร่ังท าได้โดยการปลูกฝัง
ค่านิยมและสร้างความตระหนกัความภาคภูมิใจในคุณค่าทางวฒันธรรมการพฒันาบุคลากรการทอผา้
ด้วยการให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆทั้ งในส่วนของตัวบุคคลหรือระบบกลุ่มเป็นครือข่ายมีการจดั
หลกัสูตรทอ้งถ่ินการพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ควรใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพื่อการผลิตท่ีรวดเร็วข้ึน
การพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้วยงามทนัสมยัสร้างสรรคผ์ลงานหลากหลายและการพฒันาดา้นการตลาด 

โดยสรุปผา้ทอลาวคร่ังภาคกลางมีความผกูพนักบัวิถีชีวิตของชาวลาวคร่ังมาตั้งแต่อดีต
การทอผา้จึงเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตของชาวลาวคร่ังในปัจจุบันมีการใช้น้อยลงไปตามสมยันิยม
สมควรท่ีหน่วยงานของรัฐและเอกชนไดใ้ห้การส่งเสริมและสนบัสนุนให้อาชีพและธุรกิจการทอผา้
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุลาวคร่ังให้เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีนิยมมากข้ึนมีรายไดเ้พียงพอส าหรับเสริมสร้างความ
อยูดี่มีสุขในชุมชนสืบไป 65 

 

 

 

                                                        
65รุจี  ศรีสมบัติ, ผา้ทอลาวคร่ัง: อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอในวิถีชีวิต, วิทยานิพนธ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขา

วฒันธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสารคาม, 2553, หนา้บทคดัยอ่ 
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2.4   กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการจดัการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและ
ลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชน เพื่อหาแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมในการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและ
ลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 4.42  แผนภูมิกรอบแนวคิดในการศึกษา 

- ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด 
ทฤษฎีและเอกสาร หนงัสือ 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ศึกษาชุมชน 
- ศึกษาเคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปัก 

บนเคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

- การวเิคราะห์ศกัยภาพและความเขม้แขง็ ความร่วมมือกนัของชุมชน 
และคุณค่าความส าคญั ตลอดจนปัญหาของผา้ปักและลวดลายผา้ปัก 
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม ่
(1)  วเิคราะห์คุณค่าความส าคญัของผา้ปักและลวดลายผา้ปักของ 
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 
(2)  วเิคราะห์ปัญหาของผา้ปักและลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 
(3)  วเิคราะห์ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของผา้ปักและ 
ลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้  

- ศึกษาเพื่อหาแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมในการจดัการอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและ
ลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก ต  าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

- เสนอแนวทางการจดัการอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้  
ของบา้นผานกกก ต  าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

 

การคน้ควา้แบบอิสระ เร่ืองการจดัการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
บา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา 
ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม ตลอดจนศกัยภาพและความเขม้แข็งของชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้  
เพื่อศึกษาเคร่ืองแต่งกายผา้ปักและลวดลายผา้ปักบนเคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ตลอดจนปัญหา
ของผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบ้านผานกกก และเพื่อเสนอแนวทางการจดัการ
อนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก อยา่งมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ซ่ึงมีขั้นตอนและวธีิการศึกษา ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

3.1  รูปแบบการศึกษา 

3.2  การศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี 

3.3  การศึกษาชุมชนและศกัยภาพความเข้มแข็งของชุมชนบ้านผานกกก ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.4  การศึกษาเคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปักบนเคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของ
บา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.5  การศึกษาเพื่อหาแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมในการจดัการอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปัก
และลวดลายผ้าปักกลุ่มชาติพันธ์ุม้งของบ้านผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.6  การเสนอแนวทางการจดัการอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
ของบา้นผานกกก อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน   

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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3.1   รูปแบบกำรศึกษำ 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การจดัการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
บา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประวติัความเป็นมา 
ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม ตลอดจนศกัยภาพและความเขม้แข็งของชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้  
เพื่อศึกษาเคร่ืองแต่งกายผา้ปักและลวดลายผา้ปักบนเคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ตลอดจนปัญหาของ
ผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก และเสนอแนวทางการอนุรักษแ์ละสืบสาน
ผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน มีลกัษณะเป็น
การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีใชเ้ทคนิคการน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนา 

3.2   กำรศึกษำภำคเอกสำร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎ ี

เป็นขั้นตอนแรกของการศึกษา ซ่ึงเป็นการศึกษาภาคเอกสาร เพื่อทบทวนวรรณกรรมและ
สถานะภาพความรู้ท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้โดยทัว่ไปและความเป็นมาของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุม้งในประเทศไทย ตลอดจนมรดกวฒันธรรมและประเพณีของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ รวมทั้ง
แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี โดยไดร้วบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ 
ต าราเอกสาร งานวิจยั ส่ือส่ิงพิมพจ์ากสถาบนัการศึกษา หอ้งสมุด เอกสารของหน่วยงาน และองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หอสมุดมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ องค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งแยง ส านักทะเบียนราษฎร์อ าเภอแม่ริม พฒันาชุมชนอ าเภอแม่ริม และหมู่บา้นผานกกก ต าบล 
โป่งแยง อ าเภอแม่ริม ตลอดจนเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี น าขอ้มูลมาจดัระเบียบ 
เรียบเรียงล าดบัความส าคญัและน าเสนอ ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

(1)   บริบททางประวติัศาสตร์สังคมและวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 
(1.1)  ประวติัศาสตร์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้โดยทัว่ไป 
(1.2) ประวติัความเป็นมาของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในดินแดนประเทศไทย 
(1.3)  กลุ่มยอ่ยของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 
(1.4)  มรดกวฒันธรรมและประเพณีของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในประเทศไทย 

(1.4.1) ภาษา 
(1.4.2) เรือนพกัอาศยั 
(1.4.3) ผา้และการแต่งกาย 
(1.4.4) พิธีกรรมและความเช่ือ 
(1.4.5) ประเพณีท่ีส าคญั 



 

77 

 

(2)   แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี 
(2.1) แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(2.2) แนวคิดการอนุรักษม์รดกวฒันธรรม 
(2.3) แนวคิดภูมิปัญญาพื้นถ่ิน 

(3)   เอกสาร หนงัสือ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3.1) เอกสารและหนงัสือ 
(3.2) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4)   กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 2 

3.3   กำรศึกษำชุมชนและศักยภำพควำมเข้มแข็งของชุมชนบ้ำนผำนกกก ต ำบลโป่งแยง อ ำเภอแม่ริม 
จังหวดัเชียงใหม่ 

เป็นขั้นตอนท่ีสอง เป็นการศึกษาในบริบทท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของชุมชน ลกัษณะ
ทางสังคมและวฒันธรรม ตลอดจนศกัยภาพและความเขม้แขง็ของชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก 
ซ่ึงเป็นการศึกษาทั้งดา้นเอกสารและภาคสนามดว้ยวิธีการส ารวจทางกายภาพ สังเกตการณ์และการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Unstructured Interview) โดยเลือกผูใ้ห้สัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) อยา่งไม่จ  ากดัจ านวนผูใ้ห้สัมภาษณ์จนไดข้อ้มูลครบถว้น ดงัมีรายนามผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ียนิดี
เปิดเผยนามจ านวน 5 คน ดงัน้ี 

(1) นายมนตรี  ทิพยพ์นาพนัธ์ุ ผูใ้หญ่บา้นผานกกก หมู่ท่ี 9 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
(2) นายยิง้  ถาวรวจิิตร  ปราชญด์า้นประเพณีวฒันธรรม(พิธีงานศพ) 
(3) นายจะ๊  แซ่ยา่ง   ปราชญด์า้นประเพณีวฒันธรรม(พิธีแต่งงาน) 
(4) นางเลย้ชา  แกว้จริยากุล  ปราชญด์า้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการทอผา้ใยกญัชง 
(5) นางจว๊ะ  แซ่ยา่ง  ปราชญด์า้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินพืชสมุนไพร 

เม่ือได้ข้อมูลดังกล่าวมาแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูล จดัระเบียบและเรียบเรียงเป็นเร่ืองราวท่ี
เก่ียวกบับริบทท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของชุมชน ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม ตลอดจน
ศกัยภาพและความเขม้แข็งของชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก และการวิเคราะห์ศกัยภาพและ
ความเขม้แขง็ของชุมชนบา้นผานกกก 

 ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 
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(1)   การศึกษาชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
(1.1) ประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นผานกกก 
(1.2) ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม 
(1.3) ลกัษณะและสภาพหมู่บา้น 
(1.4) ประชากรและกลุ่มชาติพนัธ์ุ  
(1.5)  อาชีพ 
(1.6)  การปกครอง 

(1.6.1) การปกครองทอ้งท่ี 
(1.6.2) การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(1.7)  องคป์ระกอบทางสังคมและวฒันธรรมของบา้นผานกกก 
(1.7.1) ความสัมพนัธ์ของชุมชน   
(1.7.2) การศึกษา 
(1.7.3) ภาษา 
(1.7.4) ศาสนาและความเช่ือ 
(1.7.5) ศิลปวฒันธรรม/ภูมิปัญญาชาวบา้น 
(1.7.6) วฒันธรรมประเพณีส าคญัๆของชุมชน 

(1.8)  การวเิคราะห์ศกัยภาพและความเขม้แขง็ของชุมชนบา้นผานก 

ดงัรายละเอียดผลการศึกษาน าเสนอ ในบทท่ี 4  

3.4   กำรศึกษำเคร่ืองแต่งกำย ผ้ำปักและลวดลำยผ้ำปักบนเคร่ืองแต่งกำยกลุ่มชำติพนัธ์ุม้งของบ้ำนผำนกกก
ต ำบลโป่งแยง อ ำเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 

ขั้นตอนน้ี เป็นการส ารวจและศึกษาเคร่ืองแต่งกาย ผา้ปัก สีสันและลวดลายผา้ปักบนเคร่ืองแต่งกาย
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกกโดยศึกษารายละเอียดลกัษณะเคร่ืองแต่งกายของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 
และรายละเอียดของงานปักผา้ สีสันและลวดลายผา้ปักบนเคร่ืองแต่งกาย รวมถึงเทคนิควิธีการปักผา้ 
การใชผ้า้ปักในชีวติประจ าวนั งานพิธีกรรม งานประเพณีต่างๆ ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกกเป็น
การศึกษาทั้งดา้นเอกสารและภาคสนามดว้ยวิธีการส ารวจทางกายภาพ สังเกตการณ์และการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Unstructured Interview) โดยเลือกผูใ้ห้สัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
อยา่งไม่จ  ากดัจ านวนผูใ้ห้สัมภาษณ์จนไดข้อ้มูลครบถว้น โดยเฉพาะภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้ปักผา้
ในหมู่บา้นท่ีเหลืออยู ่ดงัมีรายนามผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ียนิดีเปิดเผยนามจ านวน 15 คน ดงัน้ี 
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(1) นางเลย้ชา แกว้จริยากุล   อาย ุ81 ปี บา้นเลขท่ี 6 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม  
(2) นางจว๊ะ  แซ่ยา่ง   อาย ุ79 ปี บา้นเลขท่ี 8/2 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(3) นางเยง้ แซ่เฒ่า    อาย ุ61 ปี บา้นเลขท่ี 9/6 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(4) นางโล่ง  แซ่เฒ่า   อาย ุ56 ปี บา้นเลขท่ี 11 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(5) นางก๊ะ  เลาหาง   อาย ุ51 ปี บา้นเลขท่ี 14/1 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(6) นางหม่ี  อกัษรบริสุทธ์ิ   อาย ุ50 ปี บา้นเลขท่ี 20/2 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(7) นางสุรียรั์ตน์  ทิพยป่ิ์นทอง  อาย ุ46 ปี บา้นเลขท่ี 7 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(8) นางเน้ิง  จอมพนางาม   อาย ุ45 ปี บา้นเลขท่ี 13 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(9) นางแสงเดือน  ทิพยป่ิ์นทอง  อาย ุ43 ปี บา้นเลขท่ี 5/3 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(10) นางสวลี  แกว้จริยากุล  อาย ุ35 ปี บา้นเลขท่ี 3/2 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(11) นางวราภรณ์  จารุพงศส์กุล  อาย ุ33 ปี บา้นเลขท่ี 3/1 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(12) นางพิสมยั  เลาหาง   อาย ุ31 ปี บา้นเลขท่ี 14 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(13) นางสาวคนิฐา  จอมพนางาม  อาย ุ28 ปี บา้นเลขท่ี 6/1 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(14) นางอรพิน  ถาวรวจิิตร  อาย ุ27 ปี บา้นเลขท่ี 5/9 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(15) นางวไิลลกัษณ์  แซ่โซง้  อาย ุ25 ปี บา้นเลขท่ี 20/2 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 

เม่ือได้ข้อมูลดังกล่าวมาแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูล จดัระเบียบและเรียบเรียงเป็นเร่ืองราวท่ี
เก่ียวกบัสภาพการณ์ของผา้ปัก และวิเคราะห์คุณค่าความส าคญัและปัญหาของการปักผา้และลวดลาย
ผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกกซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

(1)  การศึกษาเคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปักบนเคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของ
บา้นผานกกก  
(1.1) เคร่ืองแต่งกายของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก 
(1.2)  ผา้ปักและลวดลายผา้ปักบนเคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก   

(1.2.1) การปักผา้และเทคนิควธีิการปักผา้กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก 
(1.2.2) ลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก  
(1.2.3) สีสันของลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก  
(1.2.4) การใชผ้า้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก 

(1.2.4.1) การใชผ้า้ปักในชีวติประจ าวนั 
(1.2.4.2) การใชผ้า้ปักในพิธีกรรมและงานประเพณีต่างๆ  
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(1.3) สภาพการณ์และปัญหาของผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก
ในปัจจุบนั 

(1.4)  วิเคราะห์คุณค่าความส าคญัและปัญหาของการปักผา้และลวดลายผา้ปักของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก 
(1.4.1) วเิคราะห์คุณค่าความส าคญัของผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 
(1.4.2) วเิคราะห์ปัญหาของผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 
(1.4.3) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของผา้ปักและลวดลายผา้ปัก     

ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้  

ดงัรายละเอียดผลการศึกษาน าเสนอ ในบทท่ี 4 ขอ้ 4.2 

3.5   กำรศึกษำเพื่อหำแนวทำงกำรจัดกำรที่เหมำะสมในกำรจัดกำรอนุรักษ์และสืบสำนผ้ำปักและ
ลวดลำยผ้ำปักกลุ่มชำติพนัธ์ุม้งของบ้ำนผำนกกกต ำบลโป่งแยง อ ำเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 

ขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสม เพื่อให้ไดค้  าตอบ
เพื่อจะช่วยสนบัสนุนการจดัการอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ บา้นผานกกก
โดยการน าขอ้มูลท่ีศึกษาจากส่วนต่างๆ มาประมวลและวเิคราะห์ ดงัน้ี 

(1)  การศึกษาและเก็บข้อมูลการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการ
จดัการอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก 

ขั้นตอนน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชาชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในชุมชนมง้บา้น 
ผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อทราบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะถึง
รูปแบบและวิธีการของการจดัการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ เพื่อเสนอแนวทาง 
การอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่ม ชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก อยา่งมีส่วนร่วม
ของชุมชนด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม  (Focus group discussion) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สนทนาของผู ้ให้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (Sample) จ านวน 30 คน ท่ีคัดเลือกจากการสุ่มแบบจงใจ 
(Purposive Sampling) จากผูน้ าชุมชนหรือผูใ้หญ่บ้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือผูท่ี้ปักผา้ในหมู่บ้านท่ี
เหลืออยู ่และผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชผ้า้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในประเด็นการสนทนา เพื่อหาแนวทางการ
อนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก อยา่งมีส่วนร่วมของ
ชุมชน มีผลการสนทนากลุ่มดงัรายละเอียดผลการศึกษา ในบทท่ี 5 ขอ้ 5.1 (5.1.1)  
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(2) แนวคิดและทฤษฏีท่ีเหมาะสมกบัการจดัการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและลวดลาย
ผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก 

ขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาเพื่อหาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเหมาะสมกบัการจดัการอนุรักษแ์ละ
สืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก ซ่ึงตรงกบัแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ 
ท่ีมีนกัวชิาการหลายท่านไดมี้การกล่าวไวด้งัรายละเอียดผลการศึกษา ในบทท่ี 5 ขอ้ 5.1 (5.1.2) 

(3)  การวเิคราะห์เพื่อหาแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมในการจดัการอนุรักษแ์ละสืบสาน
ผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก 

ขั้นตอนน้ีเป็นกระบวนการของการศึกษาวเิคราะห์ เพื่อสรุปความคิดเห็นและเสนอรูปแบบ
ของการจดัการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ให้เกิด
ความย ัง่ยืน อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อ
เอกลกัษณ์ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ การอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปัก ซ่ึงมีขั้นตอน
ของการศึกษาโดยพิจารณาจากขอ้มูลต่างๆ ดงัรายละเอียดผลการศึกษา ในบทท่ี 5 ขอ้ 5.1 (5.1.3)  

3.6 กำรเสนอแนวทำงกำรจัดกำรอนุรักษ์และสืบสำนผ้ำปักและลวดลำยผ้ำปักกลุ่มชำติพันธ์ุม้งของ
บ้ำนผำนกกก อย่ำงมีส่วนร่วมของชุมชน   

เป็นขั้นตอนสุดทา้ยซ่ึงเป็นผลของการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อหารูปแบบแนวทางและวธีิการจดัการ
อนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในตอนท่ีผา่นมา ท าใหผู้ศึ้กษามีความเห็นท่ีจะเสนอแนวทางของการจดัการอนุรักษแ์ละสืบสานศิลปะ
ผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกกต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อให้สามารถอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ให้ด ารงคงอยู่
สืบไป ซ่ึงมีแนวทางของการจดัการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก   
ดงัรายละเอียดผลการศึกษา ในบทท่ี 5 ขอ้ 5.2 
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บทที ่4 

การศึกษาชุมชน ผ้าปัก และลวดลายผ้าปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้ง 
บ้านผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 

 

บทน้ีเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริบทท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของ
ชุมชน ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม ตลอดจนศกัยภาพและความเขม้แขง็ของชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
บา้นผานกกก รวมทั้งศึกษาเคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปักเคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
ตลอดจนปัญหาของผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอ
แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

4.1   การศึกษาชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
4.1.1  ประวติัความเป็นมาของชุมชนมง้บา้นผานกกก   
4.1.2  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม 
4.1.3  ลกัษณะและสภาพหมู่บา้น 
4.1.4  ประชากรและกลุ่มชาติพนัธ์ุ  
4.1.5  อาชีพ 
4.1.6  การปกครอง 

(1)   การปกครองทอ้งท่ี 
(2)   การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

4.1.7  องคป์ระกอบทางสังคมและวฒันธรรมของบา้นผานกกก 
(1)   ความสัมพนัธ์ของชุมชน   
(2)   การศึกษา 
(3)   ภาษา 
(4)   ศาสนาและความเช่ือ 
(5)   ศิลปวฒันธรรม/ภูมิปัญญาชาวบา้น 
(6)   วฒันธรรมประเพณีส าคญัๆของชุมชน 

4.1.8  การวเิคราะห์ศกัยภาพและความเขม้แขง็ ความร่วมมือกนัของชุมชนบา้นผานกกก 
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4.2   การศึกษาเคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปักบนเคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของ
บา้นผานกกก   
4.2.1  เคร่ืองแต่งกายของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกก 
4.2.2  ผา้ปักและลวดลายผา้ปักบนเคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก   

(1)  การปักผา้และเทคนิควธีิการปักผา้กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก   
(2)  ลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก   
(3)  สีสันของลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก   
(4)  การใชผ้า้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก 

(4.1)  การใชผ้า้ปักในชีวติประจ าวนั 
(4.2)  การใชผ้า้ปักในพิธีกรรมและงานประเพณีต่างๆ  

4.2.3  สภาพการณ์และปัญหาของผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก 
ในสังคมปัจจุบนั 

4.2.4  วิเคราะห์คุณค่าความส าคญัและปัญหาของการปักผา้และลวดลายผา้ปักของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก 
(1)  วเิคราะห์คุณค่าความส าคญัของผา้ปักและลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 
(2)  วเิคราะห์ปัญหาของผา้ปักและลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 
(3)  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของผา้ปักและลวดลายผา้ปัก

ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้  

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 4.1.   การศึกษาชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งบ้านผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 

4.1.1. ประวตัิความเป็นมาของชุมชนม้งบ้านผานกกก   

บา้นผานกกกเดิม เป็นชุมชนบา้นผานกกกท่ีอาศยัอยู ่ณ บา้นป่าคา(หมู่บา้นแม่ไน) แต่เน่ืองจากมี
ชนชาวจีนฮ่ออาศยัอยูด่ว้ย เม่ือเกิดการปราบปรามยาเสพติด (ฝ่ิน) อยา่งหนกัจากรัฐบาลไทย จึงยา้ยท่ี 
อยูใ่หม่มารวมตวักนัมาอาศยัอยูท่ี่หมู่บา้นปางขมุ หรือหมู่บา้นแม่สาเก่า ในปี พ.ศ. 2504 นายกวา่  แซ่โซ้ง 
นายจือ แซ่ยา่ง และนายแยะ แซ่ยา่ง ก็ไดเ้ขา้มาบุกเบิกพื้นท่ีท ามาหากินแห่งใหม่ ณ บริเวณ หมู่บา้นผานกกก
ในปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมมีแต่ตน้ไมบ้างตน้ อยูห่่างกนัเป็นช่วงๆ ทั้ง 3 ครอบครัว
จึงเขา้มาท ามาหาเล้ียงชีพ ดว้ยการปลูกขา้วโพด ปลูกขา้ว ทอ้และฝ่ิน นอกจากนั้นก็ยงัมี การเล้ียงสัตว ์
ไดแ้ก่ มา้ หมู ไก่ เป็นตน้ เป็นเวลา 3 ปีโดยไม่กลบับา้นเดิมหมู่บา้นปางขมุ หรือหมู่บา้นแม่สาเก่า ซ่ึง
อยู่ห่างจากบ้านผานกกกไปทางทิศตะวนัออกระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และมุ่งมัน่ท่ีจะตั้ ง
หลกัฐานบา้นเรือน ณ หมู่บา้นผานกกกในปัจจุบนั  
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ต่อมาในปี พ.ศ.2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเสด็จเยี่ยมชม
ชาวเขาบา้นดอยปุย ทรงพระราชทานกลา้เมล็ดผกัและพืชไมผ้ลเมืองหนาวให้ราษฎร ไดแ้ก่ ล้ินจ่ี มะม่วง 
และผกัต่างๆ รวมทั้งยงัทรงมีโครงการจดัตั้งสร้างโรงเรียนเจา้พ่อหลวงอุปถมัภ์ 1 ณ หมู่บา้นดอยปุย 
หลงัจากนั้นหมู่บ้านปางขมุตอ้งล่มสลายจากการจดัระเบียบการปราบปรามยาเสพติดจ าพวกฝ่ิน ให้
การศึกษาแก่เด็กชาวไทยภูเขา ดงันั้นชาวบา้นส่วนใหญ่ของหมู่บา้นปางขมุ จึงยา้ยไปอยูห่มู่บา้นดอย
ปุย และบางส่วนยา้ยไปอยูต่ามไร่นา สวนต่างๆของตนเอง เช่น บา้นแม่สาใหม่ บา้นผานกกก ในปัจจุบนั 

ดว้ยเหตุผลน้ีเองท าให้นายกวา่ แซ่โซ้ง นายจ้ือ แซ่ยา่ง และนายเยะ แซ่ยา่ง ไดข้นยา้ยขา้วของมา
อาศยัอยูใ่นสวนของตนเอง และไดน้ าเอาตน้ล้ินจ่ี พระราชทานมาเพาะปลูกเป็นอาชีพ ซ่ึงเป็นท่ีมาของ
การท าสวนล้ินจ่ีมาจนถึงปัจจุบนั โดยสมาชิกในครอบครัวของนายกว่า แซ่โซ้ง มี 12 คน ครอบครัว
ของนายจ้ือ แซ่ยา่ง มี 14 คน และครอบครัวของนายเยะ แซ่ยา่ง มี 9 คน รวมทั้งหมดเป็น 35 คน 

ปีพ.ศ.2509 นายจือ แซ่ย่าง ไดย้า้ยไปอาศยัอยู่ ณ หมู่บา้นดอยปุย เน่ืองมาจาก ญาติพี่น้องไม่
ตามมาอยูด่ว้ย จึงเหลือเพียง นายกว่า แซ่โซ้ง และนายแยะ แซ่ย่าง อยูก่นัเพียง 2 ครอบครัว ต่อมาก็มี 
นายฮัว่ แซ่เฒ่า นายนู แซ่เฒ่า นายจงหยี่ แซ่เฒ่า ไดย้า้ยมาอยู่อาศยัดว้ย และ ตามดว้ย นายจูส่ื้อ แซ่เฒ่า 
ทั้งหมดน้ีไดม้าอยูอ่าศยักนัในนามของหมู่บา้นม่วงค า หมู่ท่ี 3 ต าบลโป่งแยง โดยมีนายบุญมา เขมาชะ 
เป็นผูใ้หญ่บา้น และไดแ้ต่งตั้งนายจูส่ื้อ แซ่เฒ่า เป็นผูน้ ากลุ่มหมู่บา้นผานกกก อยา่งไม่เป็นทางการ หรือ
ต าแหน่งปู่ กั้ง (ต าแหน่งปู่ กั้ง หมายถึง ผูอ้าวโุสท่ีจะมาเป็นคน น าของกลุ่มของชุมชน ดูแลทุกขสุ์ขของ
ชาวบา้นแห่งนั้น เหมือนกบัผูใ้หญ่บา้นในปัจจุบนั) เพื่อท่ีจะดูแลทุกขสุ์ขของกลุ่มหมู่บา้นผานกกกเร่ือยมา 

ปี พ.ศ.2512 กรมประชาสงเคราะห์ไดเ้ขา้มาส่งเสริมใหป้ลูกพืชไมผ้ล จ าพวกกาแฟ มะม่วง และ
มีการสร้างศูนย์เด็กเล็ก จึงท าให้อาชีพการปลูกฝ่ินได้เป ล่ียนไปบ้างเป็นบางส่วนท่ี เหลือคือ 
เน่ืองมาจาก ผลผลิตมะม่วงไดผ้ลไม่ค่อยดีนกั จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ียงัมีการปลูกฝ่ินอยู ่ต่อมาเจา้หนา้ท่ี
ทางกรมประชาสงเคราะห์เห็นว่ายงัมีการปลูกฝ่ินอยู่ จึงมีโครงการส่งเสริมการปลูกพืชไมผ้ล ล้ินจ่ี 
เป็นอาชีพทางเลือกใหม่มาทดแทนการปลูกมะม่วงของชาวบา้นผานกกก  

ในปี พ.ศ.2520 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชไดท้รงเสด็จเยี่ยม หมู่บา้นผานกกก 
และไดท้รงพระราชทานเมล็ดถัว่แดงหลวง ถัว่ขาว และผกัเมืองหนาวต่างๆ ให้แก่กลุ่มหมู่บา้นผานกกก 
และส่งเสริมให้มีการปลูกพืชไร่ จ  าพวกผกัดว้ย เน่ืองจากราคาของ มะม่วงท่ีปลูกกนันั้นตกต ่าลง และ
อีกอยา่งคือ ถัว่แดงหลวงและถัว่ขาวนั้นเป็นพืชท่ีปลูกในฤดู เดียวกนั กบัท่ีปลูกฝ่ิน จึงท าใหอ้าชีพการ
ปลูกฝ่ินนั้นไดห้ายไปจากหมู่บา้นผานกกกแห่งน้ีนบั จากนั้นเป็นตน้มา 
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 ปี พ.ศ.2525 ผูใ้หญ่บา้น นายบุญมา เขมาชะ ถึงวาระเกษียณอายุราชการ จึงท าให้ นายดวงแกว้ 
สะนินดั ไดข้ึ้นรับต าแหน่งเป็นผูใ้หญ่บา้นและไดมี้การแต่งตั้งให ้นายเปา แซ่เฒ่า เป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น
ฝ่ายปกครองอยา่งเป็นทางการไดร้ะยะเวลาหน่ึง  

ในปี พ.ศ.2527 วนัท่ี 21 กนัยายน ทางราชการเห็นควรว่าบา้นผานกกกน่าจะแยกจากหมู่บา้น
ม่วงค า หมู่ ท่ี 3 มาตั้ งเป็นหมู่บ้านผานกกก หมู่ ท่ี 9 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่
เน่ืองจากวา่ ระยะทางระหวา่งหมู่บา้นม่วงค า กบับา้นผานกกกนั้นอยูห่่างกนัมากยากต่อการพฒันาและ
การปกครอง โดยมีนายเปา แซ่เฒ่า หรือนายประพนัธ์ ทิพยป่ิ์นทอง เป็นผูใ้หญ่บา้นผานกกกมีนายฮัว่ 
แซ่เฒ่า และนายหยี ่แซ่ยา่ง เป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง 

นายประพันธ์ ทิพย์ป่ินทอง เป็นผูใ้หญ่บ้านผานกกก จนถึงวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ.2544 ได้
เสียชีวิตดว้ยโรคหวัใจลม้เหลว ทางราชการจึงไดมี้การเลือกตั้งใหม่ ได ้นายพิสิทธ์ิ ทิพยป่ิ์นทอง เป็น
ผูใ้หญ่บา้น และอยู่ในวาระ 12 วนั ก็ไดล้าออกจากต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2544 หลงัจากนั้น
ทางอ าเภอแม่ริมไดแ้ต่งตั้งให้นายวิจิตร กวินศกัด์ิสกุล เป็นผูใ้หญ่บา้นจนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2549 
ซ่ึงครบวาระการด ารงต าแหน่ง และนายมนตรี ทิพยพ์นาพนัธ์ุอายุ 47 ปี เป็นผูใ้หญ่บา้นผานกกกไดรั้บ
เลือกใหด้ ารงต าแหน่งผูใ้หญ่บา้น ตั้งแต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2549  จนถึงปัจจุบนั 1 

 
ภาพท่ี 4.1 นายมนตรี ทิพยพ์นาพนัธ์ุ อาย ุ47 ปีผูใ้หญ่บา้นผานกกก (ท่ีมา : ผูศึ้กษา)  

 
 
 
 

                                                        
1
 คณะท างานจัดท าแผนชุมชนบ้านผานกกก แผนชุมชน การพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน บา้นผานกกก 

หมู่ท่ี 9 ต  าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 หนา้ 6-7 
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4.1.2.   ทีต่ั้งและเส้นทางคมนาคม 

ที่ตั้งบา้นผานกกก ตั้งอยู่หมู่ท่ี 9 ต  าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีระยะทางห่าง
จากท่ีวา่การอ าเภอแม่ริม ประมาณ 22 กิโลเมตร อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 1,008 เมตร (ดงัภาพท่ี 4.2) 

อาณาเขตติดต่อ  
ทิศเหนือ  ติดกบับา้นม่วงค า หมู่ท่ี 3 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทิศใต ้  ติดกบับา้นแม่ฮะหมู่ท่ี 3 ต าบลบา้นปง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทิศตะวนัออก ติดกบับา้นแม่สานอ้ย หมู่ท่ี 10 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริมจงัหวดัเชียงใหม่ 
ทิศตะวนัตก ติดกบับา้นกองแหะ หมู่ท่ี 4 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริมจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ภาพท่ี 4.2 แผนท่ีบา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  

สภาพทัว่ไป หมู่บา้นผานกกก มีบริเวณพื้นท่ีทั้งหมดของหมู่บา้น จ านวน 4,500 ไร่ เป็นพื้นท่ีอยู่
อาศยั จ านวน500 ไร่ พื้นท่ีท าการเกษตร จ านวน 2,000 ไร่ ประกอบไปดว้ยพื้นท่ีท าไร่ จ  านวน 1,300 ไร่ 
และพื้นท่ีท าสวน จ านวน 700 ไร่ เป็นป่าชุมชนซ่ึงเป็นพื้นท่ีในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
จ  านวน 2,000 ไร่ มีแหล่งน ้ าสาธารณะ 2 แห่ง คือ ห้วยตน้เด่ือและห้วยผาปู ครัวเรือน ทั้งหมดใช้น ้ า
เพื่อการอุปโภคและบริโภคจากระบบประปาภูเขา จ านวน 1 แห่ง นอกจากน้ีในชุมชนยงัมีสถานท่ี
ส าคญัทางศาสนาคือ โบสถ์ จ  านวน 2 แห่ง มีหอกระจายข่าว จ านวน 1 แห่ง ศูนยส่์งเสริมการเรียนรู้
ชุมชน จ านวน 1 แห่ง และศาลาประชาคม จ านวน 1 แห่ง ท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น จ านวน 1 แห่ง 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง บา้นพกันกัท่องเท่ียว จ านวน 2 หลงั และพิพิธภณัฑ์ จ  านวน 1 แห่ง
(ดงัภาพท่ี 4.3 และภาพท่ี 4.4) 
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ลักษณะภูมิประเทศ บ้านผานกกกมีลักษณะพื้นท่ี  เป็นป่าทึบ ภูเขาสูง เหมาะแก่การท า
การเกษตร มีแหล่งน ้ามาจากล าหว้ยตน้เด่ือ ล าห้วยผาพู ล าห้วยม่วงชา้ง ล าห้วยบวกเขียด ซ่ึงเป็นตน้น ้ า
ไหลลงล าน ้าแม่ละอูน  

สถานที่ท่องเที่ยว บา้นผานกกกด าเนินการจดัท าการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เก่ียวกบัวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมประเพณีแบบชนเผ่ามง้ มีสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เช่น แหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตร พิพิธภณัฑ ์ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการสาธิตการผลิตเส้นใยจากตน้กญัชง ยอดดอยผานกกก  

  

  
ภาพท่ี 4.3 พื้นท่ีบริเวณชุมชนมง้ผานกกก (ท่ีมา : ผูศึ้กษา) 

  
ภาพท่ี 4.4 โบสถศ์าสนาคริสต ์2 โบสถ ์(โบสถว์นัเสาร์และวนัอาทิตย)์ (ท่ีมา : ผูศึ้กษา) 
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4.1.3   ลกัษณะและสภาพหมู่บ้าน 

สภาพทางสังคม  

ลกัษณะบา้นเรือนของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก จะเป็นบา้นติดกบัพื้น ปิดทึบ ตามแบบดั้งเดิม
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ (ดงัภาพท่ี 4.5) ปัจจุบนักลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน 
และความสะดวกทางดา้นคมนาคมตลอดจนความสะดวกในการติดต่อส่ือสารกบัคนพื้นราบไดง่้ายข้ึน 
จึงท าให้ไดรั้บอิทธิพลในเร่ืองของลกัษณะบา้นเรือนจากคนพื้นราบเขา้มา ปัจจุบนักลุ่มชาติพนัธ์ุมง้  
ในชุมชนผานกกก ท่ีมีฐานะดี จะนิยมปลูกบา้นแบบคนพื้นราบ ลกัษณะบา้นเป็นแบบสมยัใหม่ เป็น
อิฐล้วนๆ หรืออิฐผสมไม้ หรือเป็นแบบดั้งเดิมผสมกบัแบบใหม่ บางบ้านภายนอกดูสมยัใหม่ แต่
ภายในก็ยงัคงเป็นแบบเก่าซ่ึงคงสภาพความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุม้งแบบดั้ งเดิมอยู่ แต่เพิ่มส่ิงของ
เคร่ืองใชส้มยัใหม่เขา้ไป เช่น ตูเ้ยน็เคร่ืองซกัผา้ โทรทศัน์ เคร่ืองเล่นดีวดีี และคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  

กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ส่วนใหญ่ยงัอยู่กนัเป็นแบบครอบครัวใหญ่ นับถือผูอ้าวุโสเป็น
หลกั เด็กและเยาวชนไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั ประชาชนท่ีมีอายุ 35-60 ปี ส่วนใหญ่ยงัอ่านหนงัสือ
ไม่ออกและยงัเขียนภาษาไทยได้ไม่มากนัก ผูสู้งอายุได้รับการดูแลจากญาติพี่น้องและคนในชุมชน 
ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพแขง็แรง 

 

  
ภาพท่ี 4.5 สภาพบา้นเรือนส่วนใหญ่ของชาวมง้ผานกกก (ท่ีมา : ผูศึ้กษา) 
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แผนทีเ่ดินดินทุนทางสังคม  

ทุนทางสังคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
สามารถไล่เรียงตามประเภทของทุนทางสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสถาบัน ทุนทางภูมิปัญญาและ
วฒันธรรม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ) (ดงัภาพท่ี 4.6 และ 4.7) 
 

 
ภาพท่ี 4.6 แผนท่ีทุนทางสังคมบา้นผานกกก (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 

 

 
ภาพท่ี 4.7 แผนผงัการมีส่วนร่วมจิตอาสา ทุนดา้นต่างๆ ของหมู่บา้นผานกกก (ท่ีมา: ผูศึ้กษา)     
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4.1.4 ประชากรและกลุ่มชาติพนัธ์ุ  

ประชากร หมู่บ้านผานกกก มีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 127 ครัวเรือน ประชากรรวม 720 คน 
แยกเป็นชาย 352 คน หญิง 368 คน2 (จากข้อมูลส านักทะเบียนราษฎร์ อ าเภอแม่ริม เม่ือวนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2558) จากขอ้มูล จปฐ.อ าเภอแม่ริม ปี 2557 มีจ  านวนครัวเรือน 96 ครัวเรือน ประชากรรวม 
512 คน แยกเป็นชาย 246 คน หญิง 266 คน ประกอบอาชีพหลกั คือ เกษตรกรรม จ านวน 85 ครัวเรือน 
และ รับจา้ง จ านวน 7 ครัวเรือน ส่วนอาชีพเสริมคือ คา้ขาย จ านวน 4 ครัวเรือน มีรายได้ภาคเกษตร
เฉล่ีย 181,192 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และรายไดน้อกภาคเกษตรเฉล่ีย 30,449 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  

4.1.5 อาชีพ  

ลกัษณะการประกอบอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการท าสวนล้ินจ่ี ปลูกซาโยเต ้(ยอดฟักแมว้) ปลูกพืชผกัต่างๆ และ
คา้ขาย มีรายไดเ้ฉล่ีย 44,607 บาท/คน/ปี (ดงัภาพท่ี 4.8) นอกจากน้ีบา้นผานกกกยงัมีสถานท่ีส าหรับ
พกัแบบคา้งคืนภายในชุมชน คือ บา้นพกัแบบโฮมสเตย ์จ านวน 2 หลงั (ดงัภาพท่ี 4.9) 

  
ภาพท่ี 4.8 พื้นท่ีท าไร่กระกล ่าปลีของชาวมง้ในชุมชนผานกกก (ท่ีมา : ผูศึ้กษา) 

   
ภาพท่ี 4.9 โฮมสเตยข์องหมู่บา้นมง้ผานกกก (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 

                                                        
2
 ธัญธนา ชัยอุดม ผูช่้วยนายทะเบียนอ าเภอแม่ริม ส านกัทะเบียนราษฎร์ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ขอ้มูลวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 
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4.1.6   การปกครอง    

1)   การปกครองท้องที ่3 

เป็นการจดัการปกครองทอ้งท่ีตามท่ีก าหนดไวข้องส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พระราชบญัญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ.2457 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติลักษณะการ
ปกครองทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี 11) พุทธศกัราช 2551 ตามกฎหมายลกัษณะการปกครองทอ้งท่ีการบริหารงาน
ของหมู่บา้น มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ  

(1)  ผูใ้หญ่บา้น มีอ านาจหนา้ท่ีปกครองบรรดาราษฎรท่ีอยูใ่นเขตหมู่บา้น ผูท่ี้จะ
ได้รับเลือกเป็นผูใ้หญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตาม มาตรา 12 และท าหน้าท่ี
ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบติัหนา้ท่ีและเป็นหวัหนา้ราษฎรในหมู่บา้นของตน 

(2)  ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน ท าหน้าท่ีช่วยเหลือผูใ้หญ่บา้นปฏิบติักิจการตามอ านาจ
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นเท่าท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูใ้หญ่บา้นใหก้ระท า 

(3)  คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยผู ้ใหญ่บ้านเป็นประธาน ผู ้ช่วย
ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีภูมิล าเนาในหมู่บา้น ผูน้ าหรือผูแ้ทนกลุ่มหรือ
องค์กรในหมู่บ้าน เป็นกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง และกรรมการหมู่บ้านผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึง
นายอ าเภอแต่งตั้งจากราษฎรในหมู่บา้นเลือกเป็นกรรมการหมู่บา้น ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวนไม่น้อยกว่า
สองคนแต่ไม่เกินสิบคน มีหนา้ท่ีช่วยเหลือ แนะน า และให้ค  าปรึกษาแก่ผูใ้หญ่บา้นเก่ียวกบักิจการอนัเป็น
อ านาจหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
หรือท่ีนายอ าเภอมอบหมาย หรือท่ีผูใ้หญ่บา้นร้องขอ 

การปกครองท้องที่ของหมู่บ้านผานกกก มีลักษณะการปกครองตามแบบดั้ งเดิม คือมี
ผูใ้หญ่บา้นเป็นผูท่ี้มีความส าคญัท่ีสุดในหมู่บา้น ส่วนมากจะมาจากตระกลูท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดในหมู่บา้น 
ปัจจุบนัรูปแบบการปกครองของชุมชนผานกกก เปล่ียนไปจากเดิมเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการปกครอง
แบบทอ้งถ่ินของไทย ตามท่ีก าหนดไวข้องส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบญัญติัลกัษณะ
ปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457  

ผูใ้หญ่บา้นมีฐานะเป็นผูน้ าหมู่บา้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้มาจากการเลือกตั้ง โดยประชาชนกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุมง้ในหมู่บา้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในการปกครอง ดงันั้น จึงถือไดว้า่ผูใ้หญ่บา้นเป็นตวัแทนของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุม้งและมีสิทธิกระท าการใดๆ ในนามของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งในหมู่บ้านนั้นๆ ได้โดย

                                                        
3
 พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี 10) พทุธศกัราช 2551 
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สมบูรณ์  ผูใ้หญ่บา้นมีสิทธิแต่งตั้งผูช่้วยได ้1-2 คน เสมือนคณะบริหารส าหรับระยะเวลาของการด ารง
ต าแหน่งผูใ้หญ่บา้นไม่มีการก าหนดไว ้ผูใ้หญ่บา้นจะอยู่ในต าแหน่งไดต้ลอดไปจนส้ินสภาพ กล่าวคือ 
ตาย ลาออก อพยพไปอยูท่ี่อ่ืน หรือถูกท่ีประชุมหมู่บา้นปลดออกโดยการท่ีลงมติไม่ไวว้างใจ และการส้ิน
สภาพของผูใ้หญ่บา้นนั้น ถือเป็นการส้ินสภาพทั้งคณะ  

ผูใ้หญ่บ้านมีอ านาจหน้าท่ีในการปกครองและบริหารงานทั้ งหมด เช่น เป็นผูแ้ทนของ
หมู่บา้นในการเจรจาติดต่อกบัคนภายนอก เป็นผูต้ดัสินขอ้พิพาทระหว่างครอบครัว รับผิดชอบในการ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นผู ้ตัดสินใจในการโยกยา้ยหมู่บ้าน และมีอ านาจพิเศษในการ
ด าเนินงานใดๆ ไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หรือ ในกรณีท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของหมู่บา้น ฯลฯ   

ผูใ้หญ่บ้าน มิอาจใช้อ านาจหน้าท่ีโดยพลการ เพราะการด าเนินงานใดๆ ของหัวหน้า
หมู่บ้านนั้น จะต้องเป็นไปตามมติของท่ีประชุมหมู่บา้นและตามจารีตประเพณี นอกจากน้ีในทาง
ปฏิบติัแลว้ การบริหารงานของผูใ้หญ่บา้นก็ยงัถูกควบคุมโดยคณะ “ผูเ้ฒ่า” “ผูแ้ก่” ซ่ึงเปรียบเสมือน 
“คณะท่ีปรึกษาหมู่บา้น” ในปกครองกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ทางออ้มดว้ย คณะท่ีปรึกษาหรือ “ผูเ้ฒ่า” “ผูแ้ก่” 
น้ีมีอิทธิพลต่อผูใ้หญ่บา้นไม่นอ้ย เพราะเป็นคณะท่ีสามารถคุมเสียงขา้งมากในท่ีประชุมหมู่บา้นได ้ซ่ึง
ผูใ้หญ่บา้นมกัจะน าเร่ืองราวต่างๆ มาปรึกษาและขอค าแนะน า  

การประชุมหมู่บา้น (สภาหมู่บา้น) ท่ีมีหน้าท่ีออกระเบียบขอ้บงัคบักฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีไม่
ขดัแยง้กบัจารีตประเพณี เพื่อบงัคบัใชภ้ายในหมู่บา้น ก าหนดนโยบายให้ผูใ้หญ่บา้นรับไปด าเนินการ 
และควบคุมการด าเนินงานของผูใ้หญ่บา้นโดยการอภิปรายซักฟอกและมีสิทธิลงมติไม่ไวว้างใจ ซ่ึง
เป็นผลให้ผูใ้หญ่บา้นตอ้งออกจากต าแหน่งไปไดใ้นท่ีสุด การประชุมหมู่บา้นนบัวา่มีบทบาทส าคญัมาก 
เพราะฐานะการประชุมน้ีเปรียบเสมือนสถาบนันิติบญัญติั การประชุมประกอบดว้ยกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
ทั้งมวลในหมู่บา้น โดยท่ีไม่จ  ากดัจ านวน เพศ วยั ตลอดทั้งไม่ระบุจ านวนวา่จะตอ้งมีเท่าใดจึงจะครบ
องค์ประชุมการออกเสียงถือหลกั 1 เสียงต่อ 1 คน โดยเอาเสียงขา้งมากของผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการ
ตดัสินในกรณีเสียงเท่ากนั ประธานท่ีประชุมมีอ านาจ ช้ีขาดให้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดชนะได ้ ในการประชุม
ทัว่ไป ผูใ้หญ่บา้นจะท าหน้าท่ีเป็นประธาน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งหัวหน้าหมู่บา้นข้ึนใหม่ ท่ี
ประชุมก็จะเลือกผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีมีอาวโุส ใหผู้ใ้ดผูห้น่ึงข้ึนท าหนา้ท่ีเป็นประธาน  

หมู่บา้นผานกกกมีการก าหนดวิธีทางการปกครองตนเองของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ก็คือการ
ใช้สิทธิในการออกเสียงซ่ึงทุกคนมีสิทธิเท่ากันคนละเสียง และถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นหลัก
ธรรมดาสากล อย่างไรก็ตามทุกคนก็หาไดมี้สิทธิมีเสียงเหมือนกนัไม่ ในสังคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
นั้นผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงในการปกครอง ไดแ้ก่ “ผูช้ายท่ีเป็นผูใ้หญ่” เท่านั้น ผูห้ญิงและเด็กมีสิทธิเฉพาะ
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เขา้ร่วมประชุมรับฟังและให้ความเห็นไดเ้พียงประการเดียว แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียง ทั้งน้ีเพราะกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุมง้ ถือวา่ผูห้ญิงมีหนา้ท่ีรับใชส้ามี และจะตอ้งเช่ือฟังเป็นชา้งเทา้หลงั จึงท าให้ทราบถึงสาเหตุ
วา่เหตุใดสังคมมง้จึงไม่ยอมให้สตรีมีส่วนในการปกครอง ส าหรับในเร่ืองสิทธิของเด็กนั้น ถือวา่เป็น
เร่ืองธรรมดาสามญัท่ีใชก้นัอยูโ่ดยทัว่ไปในประเทศต่างๆ ท่ีถือวา่ เด็กยงัมีความรับผดิชอบไม่เพียงพอ 
วิธีการก าหนดความเป็นเด็กของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้นั้น มิไดถื้อเอาอายุเป็นเคร่ืองวดั หากแต่ใช้วดัดว้ย
การเป็นผูมี้ความรับผดิชอบ ความสามารถท างาน ตลอดจนผลงานท่ีไดก้ระท าโดยท่ีประชุมหมู่บา้นจะ
เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดได ้ จะเห็นไดว้า่มาตรการการก าหนดความเป็นเด็กและผูใ้หญ่ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
เป็นมาตรการท่ีน่าศึกษาวิธีหน่ึงท าให้บุคคลท่ีมีความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมเขา้มามี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองชุมชนของตนเอง 

2)   การปกครองส่วนท้องถิ่น4 

เป็นการจัดการปกครองส่วนท้องถ่ินตามท่ีก าหนดไว ้ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ตามกฎหมายลกัษณะการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวดั เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีมี
กฎหมายจดัตั้ง  

พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน หมายความว่า ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พนักงาน
เทศบาล พนักงานส่วนต าบล ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพทัยา และขา้ราชการหรือ
พนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

การปกครองส่วนทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลจะมีนายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล และคณะกรรมการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ท าหน้าท่ีบริหารงานบุคคล ส าหรับองคก์าร
บริหารส่วนต าบลในเขตจงัหวดันั้นๆ ประกอบดว้ย 

(1)  ผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือรองผูว้า่ราชการจงัหวดั เป็นประธาน 
(2)  นายอ าเภอหรือหวัหนา้ส่วนราชการประจ าจงัหวดันั้น จ  านวนแปดคน  
(3)  ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวนเกา้คน  
(4)  ผูท้รงคุณวฒิุ จ  านวนเกา้คน  

                                                        
4
 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
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หมู่บา้นผานกกก อยูใ่นเขตการปกครองส่วนทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีการบริหารงาน ดงัน้ี นายวนั ม่วงมา เป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งแยง นายมนตรี ทิพยพ์นาพนัธ์ุ เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.)
ของหมู่บา้น 2 คน มีคณะกรรมการหมู่บา้น จ านวน 9 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 6 เขต มีหัวหน้า
เขตปกครองทุกเขต มีอาสาพฒันาชุมชน (อช.) จ  านวน 4 คน มีอาสาสมคัรสาธารณะสุขประจ าหมู่บา้น 
(อสม.) จ านวน 14 คน มีอาสาสมคัรเกษตรกรดา้นเกษตร 1 คน ดา้นปศุสัตว ์จ  านวน 2 คน 

4.1.7   องค์ประกอบทางสังคมและวฒันธรรมของบ้านผานกกก มีดังนี้ 

(1) ความสัมพนัธ์ุของชุมชน   

หมู่บา้นผานกกก มีกิจกรรมเช่ือมความสัมพนัธ์ุของชุมชน คือการจดัการแข่งขนักีฬา
เช่ือมความสามคัคีภายในหมู่บา้น จดัข้ึนตามโอกาสและความเหมาะสมปีละคร้ัง โดยมีประเภทกีฬา
คือ การแข่งขนัฟุตบอล และการแข่งขนักีฬาเปตอง  

(2)   การศึกษา  

หมู่บา้นผานกกก ไม่มีโรงเรียนในหมู่บา้น แต่มีการตั้งศูนยเ์ด็กเล็กก่อนวยัเรียนข้ึนใน
หมู่บา้นเพื่อให้ความสะดวกแก่เด็กเล็กในหมู่บา้น รวมถึงให้เด็กเล็กไดรั้บการศึกษาท่ีเป็นแบบแผน
มากข้ึน เด็กเหล่าน้ีไดมี้โอกาสเรียนภาษาไทย ไดรั้บการปลูกฝังด้านการปฏิบติัตนหลายๆอย่างจาก
ศูนย์เด็กเล็กเม่ือถึงอายุครบเกณฑ์เข้าโรงเรียนเพื่อ เรียนหนังสือ เด็กๆก็จะไปเรียนชั้นประถมท่ี
โรงเรียนโป่งแยงใน ซ่ึงเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเชียงใหม่ เขต 2 
กระทรวงศึกษาธิการจนถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และหลงัจากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาแลว้ ใคร
อยากจะศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนก็จะเขา้ไปศึกษาต่อท่ีโรงเรียนในตวัเมืองเชียงใหม่ต่อไป ส่วนคนท่ี
ไม่ไดเ้ขา้ไปศึกษาต่อก็จะออกมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือปลูกพืชไร่ ตามอยา่งบรรพบุรุษ  

(3)   ภาษา  

ในหมู่บา้นผานกกก จะส่ือสารกนัดว้ยภาษามง้ ปัจจุบนัน้ีส่วนใหญ่จะเขา้ใจทั้งภาษาไทย
กลางและภาษาพื้นเมืองเชียงใหม่ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการท่ีพวกเขาไดติ้ดต่อกบัผูค้นในเมืองมากข้ึน การ
ได้ดูโทรทศัน์ ฟังวิทยุ รวมถึงการท่ีเด็กๆรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างเป็นระบบจาก
โรงเรียน จึงท าให้กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในบ้านผานกกก สามารถส่ือสารกบัผูค้นในเมืองได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะเด็กวยัรุ่นท่ีสามารถส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดีพูดไดช้ดั แต่ผูสู้งอายุท่ีอายมุากๆ ท่ีไม่สามารถใช้
ภาษาไทยกลางหรือภาษาเมืองเชียงใหม่ไดก้็ยงัพอมีอยูบ่า้ง  
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(4)   ศาสนาและความเช่ือ  

แต่เดิมกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกก มีความเช่ือหรือนบัถือผี ผสมกบัการบูชาบรรพบุรุษ 
และเช่ือในเร่ืองของอ านาจเหนือธรรมชาติ ปัจจุบนัน้ีประชาชนบา้นผานกกกส่วนใหญ่ไดเ้ปล่ียนมา
นบัถือศาสนาคริสต ์จะเห็นไดว้า่ในหมู่บา้นผานกกก น้ีมีโบสถ์ของศาสนาคริสต ์2 โบสถโ์ดยแยกเป็น
นิกายโปแตสแตนท์เซเว่นเดย ์(วนัเสาร์) ร้อยละ90 นิกายโปแตสแตนท ์MCA (วนัอาทิตย)์ ร้อยละ20 
และร้อยละ 10 นับถือบรรพบุรุษ นับถือผีมี บทบาทศาสนาคริสต์ในหมู่บ้านคือ อบรมสั่งสอนและ
เผยแพร่ศาสนารวมถึงการร่วมพฒันาหมู่บา้น ช่วยเหลือ สงเคราะห์เด็กยากจน (ดงัภาพท่ี 4.10) 

  
ภาพท่ี 4.10 ชาวมง้ในชุมชนผานกกก ท ากิจกรรมทางศาสนา (ท่ีมา : ผูศึ้กษา) 

ในส่วนของความเช่ือในอ านาจเหนือธรรมชาติก็ยงัคงมีอยู ่จะเห็นไดจ้ากการท่ีหมู่บา้น
ผานกกก ยงัคงใช้วิธีการท านาย เม่ือมีอาการเจ็บป่วย เพื่อให้ทราบวา่เป็นผีตนใดท่ีมาท าให้เกิดอาการ
เจ็บป่วย และจะสามารถรักษาไดห้รือไม่ หรือจะตอ้งรักษาอย่างไร นอกจากน้ีบา้นผานกกก ยงัคงให้
ความส าคญักบัพิธีกรรมตามความเช่ือดั้งเดิมอยูม่าก เช่น เม่ือมีการเจ็บป่วยก็จะมีการท าพิธีฮอ้งขวญั 
(เรียกขวญั) การท าพิธีอวัเนง้ และพิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิด การตาย เป็นตน้ (ดงัภาพท่ี 4.11) 

 

ภาพท่ี 4.11  ประเพณีเรียกขวญัคนป่วย ขอใหผ้บีรรพบุรุษมาปกปักและช่วยรักษาใหห้ายป่วย  
เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2558 (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 
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(5)   ศิลปวฒันธรรม/ภูมิปัญญาชาวบ้าน  

บา้นผานกกกแต่เดิมมีการท า/สาธิตการทอผา้ใยกญัชง โดยแม่อุย้เลย้ชา แกว้จริยากุล และ
สาธิตการเขียนเทียนลายข้ีผึ้ ง และนางแต่ง แซ่ย่าง ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านท่ีมีมาแต่ดั้ งเดิม 
ปัจจุบนัอายุ 81 ปี ไม่สามารถท าการสาธิตได้ เน่ืองจากสายตาท่ีเร่ิมพร่ามวั ทกัษะความช านาญงาน
ฝีมือของคนในหมู่บา้นผานกกก ผูห้ญิงจะท างานปักเยบ็ลวดลายผา้มง้และตดัชุดมง้ ผูช้ายจะท าการ
เกษตรกรรมปลูกพืชเมืองหนาว การจกัสาน  

(6)   วฒันธรรมประเพณสี าคัญๆของชุมชน 

หมู่บ้านผานกกก มีงานประเพณีกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ท่ียงัคงมีการอนุรักษ์ประเพณี
วฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้อยู ่เช่น ประเพณีกินขา้วใหม่ ประเพณีปีใหม่มง้ ประเพณีการเลือกคู่ 
ซ่ึงจะมีข้ึนในวนัปีใหม่มง้  

ประเพณีกินข้าวใหม่ ของหมู่บา้นผานกกก ไดมี้การจดัข้ึนในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
และเป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่สมยัรุ่นทวด-รุ่นปู่  ซ่ึงกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก จะมีความ
เช่ือว่าจะตอ้งเล้ียงผีปู่ -ผีย่า เพราะช่วงเวลาในหน่ึงรอบปีหรือในหน่ึงปีท่ีผ่านมานั้นผีปู่ -ผีย่า ได้ดูแล
ครอบครัวของแต่ละครอบครัวเป็นอยา่งดี ดงันั้นจึงมีการปลูกขา้วใหม่ เพื่อจะเซ่นบูชาคุณผีปู-ผียา่กบั
เจา้ท่ีทุกตน ซ่ึงการกินขา้วใหม่จะท ากนัทุกปี ขา้วใหม่คือขา้วท่ี ปลูกข้ึนมาเพื่อท่ีจะเซ่นถวายใหก้บัผปีู่ -
ผีย่าและสุกในระหว่างเดือนกนัยายนถึงตน้เดือนตุลาคม แล้วจะตอ้งเก็บเก่ียวโดยเคียวเก่ียวขา้วท่ีมี
ขนาดเล็ก เพราะเคียวท่ีใชเ้ก่ียวนั้นสามารถท่ีจะเก่ียวตน้ขา้วไดเ้พียง 3-4 ตน้เท่านั้น จะเร่ิมเก่ียวไดเ้ม่ือ
รวงขา้วสุกแต่ยงัไม่เหลืองมาก ตอ้งเก่ียวตอนท่ีรวงขา้วมีสีเขียวปนเหลือง เม่ือเก่ียว เสร็จก็จะน ามานวด
ให้ขา้วเปลือกหลุดออกโดยไม่ตอ้งตากให้แห้ง น าขา้วเปลือกท่ีนวดเรียบร้อยแลว้มาคัว่ให้เม็ดขา้วแข็ง
และเปลือกขา้วแห้ง เพื่อให้สะดวกในการต าขา้ว ในอดีตนั้นนิยมการต าขา้วดว้ยครกกระเด่ือง เม่ือต า
เสร็จเรียบร้อยน าขา้วมาหุง เพื่อเซ่นไหวผ้ีปู่ -ผยีา่ ในการท าพิธีเซ่นผีนั้น ท าโดยการน าไก่ตวัผูม้าเซ่นไหว้
ตรงผปีระตูก่อน โดยการน า ไก่ท่ีตม้ทั้งตวัมาประกอบพิธี ซ่ึงต าแหน่งท่ีจะตอ้งเซ่นไหวมี้ 5 แห่งไดแ้ก่ 
ส่ือก๋าง ดั้งขอจุ๊บ ดั้งขอจุด ดั้งขอจ่อง ดั้งจ้ีดั้ง ขณะท าพิธีตอ้งสวดบทสวดเพื่อท่ีบอกให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
นบัถือไดรั้บรู้และ เขา้มาทานก่อน เม่ือท าพิธีเสร็จคนในบา้นถึงจะสามารถทานต่อได ้ซ่ึงพิธีกินขา้วใหม่
นั้นไดสื้บทอดมานานหลายชัว่อายคุน แลยงัคงมีอยูจ่นถึงปัจจุบนัน้ี 
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ประเพณีปีใหม่ม้ง คือ ปีใหม่หรือประเพณีฉลองปีใหม่ ซ่ึงเป็นงานร่ืนเริงของกลุ่ม     
ชาติพนัธ์ุมง้ในทุกๆปี จะจดัข้ึนหลงัจากไดเ้ก็บเก่ียวผลผลิตในรอบปีเรียบร้อย และเป็นการฉลองถึง
ความส าเร็จในการเพาะปลูกของแต่ละปี ซ่ึงจะตอ้งท าพิธีบูชาถึง ผีฟ้า-ผีป่า-ผีบา้น ท่ีให้ความคุม้ครอง 
และดูแลความสุขส าราญตลอดทั้งปี รวมถึงผลผลิตท่ีไดใ้นรอบปีดว้ย ซ่ึงจะท าการฉลองพร้อมเพรียง
กนั หรือตามวนั และเวลาท่ีสะดวกของแต่ละหมู่บา้น ซ่ึงโดยมากจะอยูใ่นช่วงเดือนธนัวาคมของทุกปี 
ในปีท่ีผ่านมาน้ีหมู่บา้นผานกกกได้จดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 21-23 ธันวาคม 2557 ซ่ึงปีน้ีถือว่าจดัเร็วกว่า
ทุกๆปีประเพณีฉลองปีใหม่ม้งน้ี กลุ่มชาติพันธ์ุม้งเรียกกันว่า “น่อเป๊โจ่วฮ์” แปลตรงตัวได้ว่า          
“กินสามสิบ” สืบเน่ืองจากกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จะนบัช่วงเวลาตามจนัทรคติ โดยจะเร่ิมนบัตั้งแต่ข้ึน 1 ค ่า 
ไปจนถึง 30 ค ่า (ซ่ึงตามปฏิทินจนัทรคติจะแบ่งออกเป็นขา้งข้ึน 15 ค ่า และขา้งแรม 15 ค ่า) เม่ือครบ 30 ค ่า 
จึงนบัเป็น 1 เดือน ดงันั้นในวนัสุดทา้ย (30 ค ่า) ของเดือนสุดทา้ย (เดือนท่ี 12) ของปี จึงถือไดว้่าเป็น
วนัส่งทา้ยปีเก่า ช่วงวนัฉลองปีใหม่ส่วนใหญ่จะตกอยูป่ระมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม 
ในวนัดงักล่าวหัวหน้าครัวเรือนของแต่ละบา้น จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริ
มงคลของครัวเรือน ถดัจากวนัส่งท้ายปีเก่าไป 3 วนั คือวนัข้ึน 1 ค ่า 2 ค ่าและ 3 ค ่า ของเดือนหน่ึง 
จดัเป็นวนัฉลองปีใหม่อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงทุกคนจะหยุดหนา้ท่ีการงานทุกอยา่งในช่วงวนัดงักล่าวน้ี 
และจะมีการจดัการละเล่นต่างๆ ในงานข้ึนปีใหม่ เช่น การละเล่นลูกช่วง การตีลูกข่าง การเต้นร า    
การร้องเพลงมง้ การละเล่นอ่ืนของเด็กๆในหมู่บา้น และท่ีน่าสนใจคือจะมีการเดินขบวนของคนใน
หมู่บา้นผานกกก มาท่ีลานเอนกประสงค์หน้าหมู่บ้าน เพื่อมาท าพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่มง้ของ
หมู่บา้นผานกกก ในงานน้ีทุกคนจะมีการแต่งกายชุดประจ าเผา่ท่ีสวยงาม เต็มยศ โดยเฉพาะหนุ่มสาว
จะมาชุมนุมกนัในเคร่ืองแต่งกายแบบชนเผา่มง้ ประดบัดว้ยเคร่ืองเงิน สวยงาม และมีกิจกรรมการเล่น
โยนลูกช่วง บริเวณลานเอนกประสงคข์องหมู่บา้น โดยหญิงสาวจะตอ้งเตรียมลูกบอลผา้สีด า(ลูกช่วง) 
น ามาโยนกบัชายหนุ่มท่ีตนหมายตาตอ้งใจ หากหนุ่มชอบและมีไมตรีตอบก็จะพยายามควา้ลูกบอลไว ้ 
ส่วนผูช้ายบางกลุ่มก็จะมีการแข่งขนักนัยิงเป้าด้วยลูกธนู และการตีลูกข่างแข่งกนัอย่างสนุกสนาน 
ผูห้ญิงก็จะร้องร าท าเพลง เตน้ร า ท ากิจกรรมอ่ืนๆกบัเด็กๆในหมู่บา้น ดว้ยความสนุกสนานตลอดทั้งวนั 
(ดงัภาพท่ี 4.12) 
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ภาพท่ี 4.12  งานประเพณีปีใหม่มง้ของบา้นผานกกก (ท่ีมา : ผูศึ้กษา) 
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การโยนลูกช่วง  

การเล่นโยนลูกช่วงของหมู่บา้นผานกกก หรือท่ีเรียกกนัว่า “จุเป๊าะ” ลูกช่วง มีลกัษณะ
กลมเหมือนลูกบอลท าดว้ยเศษผา้สีด า มีขนาดเล็กพอท่ีจะถือด้วยมือขา้งเดียวได้ ปัจจุบนัท่ีมีการท า
หลากหลายสีตามความชอบของหญิงสาวท่ีจะท ามาโยนกบัชายหนุ่มท่ีตนหมายตาตอ้งใจ การละเล่น
ลูกช่วง จะแบ่งกลุ่มผูเ้ล่นออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายหญิงกบัฝ่ายชายโดยท่ีก่อนจะมีการละเล่น ฝ่ายหญิง
จะเป็นผูท่ี้เอาลูกช่วงไปให้ฝ่ายชาย หรือญาติ ๆ ของฝ่ายหญิงเป็นผูท่ี้น าลูกช่วงไปใหฝ่้ายชาย เม่ือตกลง
กนัไดก้็จะท าการโยนลูกช่วงโดยฝ่ายหญิง และฝ่ายชายแต่ละฝ่ายจะยนืเป็นแถวหนา้ กระดานเรียงหน่ึง 
หันหน้าเขา้หากนัมีระยะห่างกนัพอสมควร แลว้โยนลูกช่วงให้กนัไปมาและสามารถท าการสนทนา 
กบัคู่ท่ีโยนได ้ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีถือวา่เป็นหัวใจของงานประเพณีปีใหม่มง้ ท่ีท าให้มีความสนุกสนาน
และทุกคนในหมู่บา้นจึงใหค้วามส าคญัประเพณีปีใหม่ท่ีมีเพียงปีละคร้ังเท่านั้น (ดงัภาพท่ี 4.13) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.13 การโยนลูกช่วงในงานปีใหม่มง้ของบา้นผานกกก (ท่ีมา : ผูศึ้กษา) 
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ตีลูกข่าง 

ลูกข่างของหมู่บา้นผานกกก หรือท่ีเรียกว่า “เดาตอ้ลุ๊” ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มีลกัษณะ
คลา้ยลูกข่างพื้นบา้นของไทยการประดิษฐ์ก็คลา้ยคลึงกนั คือจะมีการน าท่อนไมม้าถากให้มีลกัษณะ
เป็นสามเหล่ียมโดยส่วนหวัจะมีลกัษณะทู่ๆ ราบเรียบในขณะท่ีส่วนหางหรือส่วนท่ีใชห้มุนยนืพื้นนั้น
จะท าใหมี้ลกัษณะแหลมคลา้ยๆ ดินสอคลา้ยกนัแต่ต่างกนัท่ีเชือกท่ีใชห้มุนลูกข่างจะผกูติดกบัปลายไม้
ส าหรับขวา้ง เชือกจะยาวประมาณสองถึงสามเมตรน ามามว้นรอบลูกข่าง โดยมือขา้งหน่ึงจะถือลูกข่าง 
ท่ีผูกเชือกหมุนพนัรอบไว ้และมืออีกข้างจะถือไม้ท่ีผูกเชือกท่ีหมุนรอบลูกข่าง แล้วเอามือทั้งสอง
สะบดัไปขา้งหน้าพร้อมดึงไม้ท่ีผูกเชือกไวอ้ย่างแรง แล้วลูกข่างจะตกสู่พื้นแล้วหมุนด้วยความเร็ว    
ซ่ึงในกติกาในการเล่นจะถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่าย โดยท่ีฝ่ายหน่ึงจะเป็นฝ่ายตีลูกข่างท่ีก าลงัหมุนอยู่
ของอีกฝ่าย โดยฝ่ายท่ีตีนั้นจะตอ้งพยายามตีลูกข่างให้ถูกมากท่ีสุด ซ่ึงถา้หากสามารถท าการตีถูกมาก 
ก็จะสามารถท าการตีต่อไปได ้แต่หากตีไม่ถูกก็จะตอ้งเปล่ียนมาเป็นฝ่ายหมุนลูกข่างใหอี้กฝ่ายผลดัไป
เป็นฝ่ายตีแทน การเล่นลูกข่าง นอกจากจะได้รับความสนุกสนานจากการเล่นแล้ว ยงัเป็นการฝึก และ
ทดสอบความแม่นย  าทางดา้นสายตาดว้ย การเล่นลูกข่างก็ยงัมีให้เห็นอยู่ในงานประเพณีน้ีปีใหม่มง้
ของบ้านผานกกก ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีลูกผูช้ายถือว่าเป็นการทา้ทายความสามารถและถือว่าเป็นการ
แสดงความเป็นลูกผูช้ายดว้ยเช่นกนั (ดงัภาพท่ี 4.14) 

 

 

 
ภาพท่ี 4.14 การตีลูกข่าง วนัปีใหม่มง้ของบา้นผานกกก (ท่ีมา : ผูศึ้กษา) 
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4.1.8   การวเิคราะห์ศักยภาพและความเข้มแข็ง ความร่วมมือกนัของชุมชนม้งบ้านผานกก 

บา้นผานกกก เป็นชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เขียวและมง้ขาว ท่ีมาอาศยัอยู่ร่วมกนัมีภูมิประเทศ
เป็นภูเขาสูง และยงัมีทรัพยากรป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ ชุมชนบา้นผานกกก ไดร่้วมมือกนัในการดูแล
รักษาป่าไม ้ร่วมกันในการดูแลป้องกนัไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง มีวฒันธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย มี
พิพิธภณัฑ์มีชีวิตท่ีรวบรวมเร่ืองราวเก่ียวกบัผา้และการทอผา้ใยกนัชง ผา้เขียนลายเทียน และผา้ปัก
ลวดลายดั้ งเดิมท่ีจดัแสดงไวใ้ห้ ลูกหลานได้เรียนรู้ กลุ่มชาวบ้านโดยเฉพาะผูสู้งอายุยงัคงรักษา
เอกลกัษณ์การแต่งกายชนเผ่ามง้ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ไม่วา่จะเป็นการสวมชุดชนเผา่ตามประเพณีประจ า
ชนเผ่า ได้แก่ ประเพณีปีใหม่มง้ การแต่งกายชนเผ่าในงานแต่งงาน งานพิธีกรรมต่างๆ และงานศพ 
ชุมชนบา้นผานกกก มีความร่วมมือกนัช่วยเหลือกิจกรรมและงานของสังคมส่วนรวมในหมู่บา้นทุกงาน 
จึงถือไดว้า่หมูบ่า้นผานกกก มีศกัยภาพและความเขม้แขง็ในความร่วมมือกนัของชุมชนเป็นอยา่งดี 

ศักยภาพของหมู่บ้านผานกกก 

บา้นผานกกกมีส่ิงท่ีแสดงถึงศกัยภาพในชุมชน ทั้งดา้นบุคคล กลุ่ม ภูมิปัญญา วฒันธรรมประเพณี 
และส่ิงท่ีแสดงความเขม้แขง็ของชุมชน ไดมี้การจดัตั้งกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความร่วมมือ
กนัในหมู่บา้น ซ่ึงเป็นทุนดา้นเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มผลิตผลิตภณัฑ์ผา้ลายตดั กลุ่มผลิตผา้ลายเขียนเทียน 
กลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้ ผลิตผา้ห่ม ผา้โหล กลุ่มเยาวชน เป็นกิจกรรมดนตรี กีฬา ส่งเสริมเยาวชนในหมู่บา้น
มีความสามคัคีรักใคร่ปรองดองกนั กลุ่มบริการโฮมเตย ์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว เพื่อบริการการ
ท่องเท่ียว เป็นตน้ 

ดา้นวฒันธรรมประเพณี ค่านิยมและความสัมพนัธ์ของชุมชน เป็นลกัษณะกิจกรรมท่ีหล่อหลอม
ประสบการณ์ต่างๆ ถ่ายทอดส่งต่อกนัจากรุ่นสู่รุ่น เป็นส านึกร่วมของคนในชุมชนท่ีสร้างข้ึนมา เพื่อ
ก ากบัดูแลชุมชน ให้ด าเนินชีวิตไปตามระบบและคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั้นๆ เป็นกฎของหมู่บา้น 
บา้นผานกกกยงัคงมีการอนุรักษป์ระเพณีต่างๆ ดงัน้ี 

1)  ประเพณีปีใหม่มง้ จดัข้ึนเดือนธนัวาคม-มกราคมทุกปี เป็นการอนุรักษป์ระเพณีปีใหม่
ให้สืบทอดไม่สูญหาย และผอ่นคลายความเครียดจากการท างานมาตลอดทั้งปี โดยมีการเรียกขวญัใน
ครอบครัว กินขา้วร่วมกนักบัเพื่อนบา้น เล่นกิจกรรมต่างๆดว้ยกนั เช่น ตีลูกข่าง โยนลูกช่วง ยิงหน้าไม ้
ร้องเพลงซอมง้  
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2)  ประเพณีแต่งงาน เพื่อมีทายาทสืบทอดตระกูล เช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งตระกูล โดย
มีการไปสู่ขอตามประเพณี กินเล้ียงเช่ือมความสัมพนัธ์ แนะน าญาติทั้งสองฝ่ายใหก้นั (ดงัภาพท่ี 4.15) 

 
ภาพท่ี 4.15 ประเพณีขอสาวแต่งงานของบา้นผานกกก (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 



 

103 

 

3)  ประเพณีการกินข้าวใหม่ จัดข้ึนเดือนพฤศจิกายนเพื่อเป็นการเรียกขวญัพืชผล
การเกษตร มีการร่วมกินขา้วดว้ยกนั โดยให้ผูอ้าวุโสหรืออาจารยศ์าสนาเป็นผูด้  าเนินการขอพรจาก
พระเจา้หรือเทวดา 

4)  ประเพณีการตั้ งช่ือใหม่ ตามโอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและ
ครอบครัว บ่งบอกถึงการเป็นผูใ้หญ่เต็มตวัของคนท่ีมีครอบครัวแลว้ โดยฝ่ายชายจะเรียกพอ่ตามาเป็น
ประธานในพิธีเป็นผูท่ี้หาช่ือและตั้งช่ือใหม่ เจา้ของงานหรือลูกเขยกินขา้วร่วมกนักบัญาติๆ ร่วมอวยพร
ใหก้บัช่ือใหม ่ 

5)  ประเพณีการปัดเป่าส่ิงไม่เป็นมงคลในชีวิตให้หลุดพน้ (หล่ือตา้) เพื่อขจดัส่ิงท่ีไม่ดี
ในชีวติออกไปใน 1 ปีท่ีผา่นมา โดยการลอดห่วงสายสิญจน์และตน้ไมท่ี้ใชท้  าพิธี มีหมอผีกล่าวค าเพื่อ 
ปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายใหห้ลุดพน้จากชีวติ  

6)  ประเพณีงานศพ จดัข้ึนเพื่อไวอ้าลยั ส่งวญิญาณผูต้ายไปสู่สวรรค ์ชาวบา้นจะมาร่วม
กิจกรรมอยูเ่ฝ้าศพผูต้ายกบัเจา้ภาพทั้งกลางวนัและกลางคืน น าไปฝังโดยการดูฮวงจุย้ เน่ืองจากชาวมง้
บา้นผานกกกส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ พิธีกรรมในงานศพ จึงจดัพิธีแบบคริสต์ศาสนา และมี
รูปแบบคลา้ยคนพื้นเมือง (ดงัภาพท่ี 4.16) 

 

 
ภาพท่ี 4.16 พิธีกรรมงานศพของบา้นผานกกก ของนางเหลือ ทิพยป่ิ์นทอง อาย ุ91 ปี  

เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2558 (ท่ีมา:ผูศึ้กษา) 
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สรุปได้ว่า กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก มีศกัยภาพและความเขม้แข็งในความร่วมมือกนัใน
กิจกรรมโดยรวมของสังคมในชุมชนเป็นอย่างดี ชุมชนมีทรัพยากรป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ และได้
ร่วมมือกนัในการดูแลรักษาป่าไม ้ร่วมกนัในการดูแลป้องกนัไฟป่าในช่วงฤดูแลง้ เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 
ท่ียงัคงรักษาเอกลกัษณ์การแต่งกายชนเผา่ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ไม่วา่จะเป็นการสวมชุดเผา่ตามวฒันธรรม
ประเพณีประจ าชนเผา่ หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีเป็นพิธีการส าคญัของชุมชน โดยเฉพาะผูสู้งอายุ จะแต่งกาย
ทุกๆโอกาสของงานประเพณีของชุมชนซ่ึงยงัคงมีให้เห็นอยูใ่นปัจจุบนัแต่เร่ิมจะลดน้อยลงไปเร่ือยๆ  
ชุมชนมีการจดัตั้งกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆท่ีแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกนัในหมู่บา้น ท่ีถือเป็นทุนดา้น
เศรษฐกิจและสังคม เช่น กลุ่มผลิตผลิตภณัฑ์ผา้ลายตดั กลุ่มผลิตผา้ลายเขียนเทียน กลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้ 
กลุ่มเยาวชน และกลุ่มบริการโฮมสเตย ์ในดา้นวฒันธรรมประเพณี ค่านิยมและความสัมพนัธ์ของชุมชน 
คนในชุมชนก็ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมความสัมพนัธ์ของชุนชนในทุกๆประเพณี จะเห็นไดจ้ากการเขา้ร่วม
กิจกรรมประเพณีปีใหม่ม้ง ประเพณีแต่งงาน ประเพณีการกินข้าวใหม่ ประเพณีการตั้ งช่ือใหม่ 
ประเพณีการปัดเป่าส่ิงไม่เป็นมงคลในชีวติให้หลุดพน้ ประเพณีงานศพ และพิธีกรรมส าคญัอ่ืนๆ ท าให้
ชุมชนมีความรักใคร่สามคัคีร่วมมือกนัช่วยเหลือกิจกรรม งานของสังคมส่วนรวมในหมู่บา้นทุกงาน 
จึงถือไดว้า่หมูบ่า้นผานกกก มีศกัยภาพและความเขม้แขง็ในความร่วมมือกนัของชุมชนไวเ้ป็นอยา่งดี 
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4.2  การศึกษาเคร่ืองแต่งกาย ผ้าปักและลวดลายผ้าปักบนเคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพันธ์ุม้งของบ้านผานกกก   

4.2.1. เคร่ืองแต่งกายของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งบ้านผานกกก 

เคร่ืองแต่งกายผู้ชายของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งบ้านผานกกก  
ผู้ชายม้งเขียว นิยมใส่ผา้สีด าหรือน ้ าเงินเขม้ จะเป็นเส้ือแขนยาวจรดขอ้มือ ขลิบขอบแขนเส้ือ

รอบขอ้มือดว้ยผา้สีฟ้าหรือสีน ้าเงิน และจะปักลวดลายประกอบดว้ย ชายเส้ือสั้นระดบัเอว ชายสาบเส้ือ
ดา้นขวาจะป้ายทบัดา้นซา้ยของตวัเส้ือ หนา้อกเส้ือจะปักลวดลายดว้ยผา้สี เป็นเส้ือไม่มีคอปก กางเกง
จะใชสี้เดียวกนักบัเส้ือ มีลกัษณะเป็นกางเกงท่ีช่วงขาและเป้ากางเกงจะกวา้งและหยอ่นต ่าลงมาถึงหวัเข่า 
ขอบปลายขากางเกงจะเล็กและแคบลง จะมีการปักลวดลายดว้ยดา้ยสีต่างๆ รอบเอวจะใชผ้า้สีแดงซ่ึงมี
ความยาวประมาณ 4-5 เมตรพนัทบักางเกง ชายผา้แดงทั้งสองขา้งจะปักลวดลายสวยงาม ห้อยโชวล์วดลาย
ไวด้า้นหนา้ ถา้เป็นชายหนุ่มจะนิยมคาดเขม็ขดัเงินหรือเขม็ขดัหนงัทบัผา้แดงอีกชั้นหน่ึง (ดงัภาพ  4.17) 

   

  

ภาพท่ี 4.17 การแต่งกายผูช้ายมง้เขียวบา้นผานกกก ประมาณปี พ.ศ.2528 (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 
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ผู้ชายม้งขาว จะใส่เส้ือสีด าหรือน ้ าเงินเขม้ ลกัษณะเส้ือคลา้ยกนักบัมง้เขียว แต่มีการประดบั
ลวดลายนอ้ยกวา่ กางเกงใชสี้เดียวกบัเส้ือ ท่ีเอวจะมีผา้แดงผกูคาดทบักางเกง และมีเข็มขดัคาดทบัอีก
ชั้นหน่ึง เหมือนมง้เขียว และท่ีคอมกัจะสวมห่วงเงินรอบคอหลายห่วง และประดบัเหรียญเงินต่างๆ 
บนเส้ือเพื่อความสวยงามด้วย  เคร่ืองแต่งกายในวนัปกติ ผูช้ายมง้ขาว (White Hmong) จะมีแถบผา้     
สีขาวหรือสีฟ้าอ่อน ติดทาบอยู่ปลายแขนเส้ือ เส้ือจะตวัสั้ นเปิดให้เห็นหน้าท้องซ่ึงแสดงถึงความ
สมบูรณ์ของผูช้าย สวมกางเกงจีนขายาวทรงกระบอกสีด าหรือสีน ้าเงิน (ดงัภาพท่ี 4.18) 

 

ปิด

  
ภาพท่ี 4.18 การแต่งกายผูช้ายมง้ขาวบา้นผานกกก ประมาณปี พ.ศ.2528 (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 
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ปัจจุบนัเคร่ืองแต่งกายผูช้ายของบา้นผานกกก ก็ยงัมีใหเ้ห็นเต็มชุดในงานพิธีกรรมส าคญัๆ เช่น
งานประเพณีปีใหม่ม้ง งานแต่งงาน และลักษณะเคร่ืองแต่งกาย ผ้าปักและลวดลายผ้าปักได้
ปรับเปล่ียนรูปแบบไปตามกาลเวลา เน่ืองจากบา้นผานกกกมีทั้งชนเผ่ามง้เขียวและมง้ขาว อาศยัอยู่
รวมกนั ซ่ึงมง้เขียวมีจ านวนประชากรมากกว่า ดงันั้นลวดลายและรูปแบบเคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักและ
ลวดลายผา้ปัก จึงถูกผสมผสานรวมกนัท าให้ยากต่อการแยกวา่เคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักลวดลายไหนเป็น
ชนเผ่ามง้เขียวหรือมง้ขาว จากการสอบถามขอ้มูลผูอ้าวุโสในหมู่บา้น จึงท าให้ทราบว่า จะสามารถ
แยกแยะออกไดโ้ดยการสังเกต กางเกงท่ีสวมใส่ท่ียงัคงมีความแตกต่างกนัคือ ผูช้ายมง้เขียว ลกัษณะ
กางเกงท่ีช่วงขาและเป้ากางเกงจะกวา้งและหย่อนต ่าลงมาถึงหัวเข่า ขอบปลายขากางเกงจะเล็กและ
แคบลง จะมีการปักลวดลายดว้ยดา้ยสีต่างๆ ส่วนผูช้ายมง้ขาว ลกัษณะกางเกงจะเป็นกางเกงจีนขายาว
ทรงกระบอกสีด าหรือสีน ้าเงิน ไม่มีลวดลายขอบปลายกางเกง (ดงัภาพท่ี 4.19) 

 

 

  
ภาพท่ี 4.19 การแต่งกายผูช้ายมง้ของบา้นผานกกก งานประเพณีปีใหม่มง้ พ.ศ.2558 (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 
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เคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ผูช้ายวยัรุ่น ตามกระแสสังคมโลกาภิวตัน์และระบบอุตสาหกรรม
การแต่งกายจึงมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ผูช้ายวยัรุ่น ไดรั้บเอาวฒันธรรม
การแต่งกายจากคนในเมืองมาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต ประกอบกับมีส่ือเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามี
บทบาทในการสวมใส่ชุดม้ง และท าให้รูปแบบของเคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปักได้
เปล่ียนแปลงไป มีการผสมผสานรูปแบบลวดลายผา้ปักบนเคร่ืองแต่งกายทั้งแบบเดิมและแบบใหม่ 
ตามยุคสมยันิยม มีการลอกเลียนแบบจากส่ือเวบ็ไชตข์องกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ เช่น เลียนแบบการแต่งกาย
มาจากมง้อเมริกา มง้จีน มง้เวยีดนาม มง้ลาว (ดงัภาพท่ี 4.20) 

 
ภาพท่ี 4.20 การแต่งกายผูช้ายมง้ พ.ศ.2558 (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 
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เคร่ืองแต่งกายผู้หญงิของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งของบ้านผานกกก  

ผู้หญิงม้งเขียว ใชผ้า้สีด าหรือสีน ้ าเงินเขม้ แขนยาวขลิบท่ีปลายแขนดว้ยสีฟ้า ปักลวดลายหรือ
ขลิบดว้ยผา้สีท่ีหนา้อก คอปกเส้ือมีลกัษณะเป็นทรงกลม ห้อยพบัไปดา้นหลงั มีการประดิษฐ์ลวดลาย
สวยงาม สวมกระโปรงจีบรอบตวัท่ีท าจากผา้พิมพ์ลวดลายยอ้มสีน ้ าเงิน ปะติดผา้ปักเป็นลายสวยงาม 
ผา้คาดดา้นหน้า จะมีผา้ผืนยาวปักเป็นลวดลายสวยงาม คาดปิดกระโปรงลงมาอีกชั้นหน่ึง ผูห้ญิงท่ี
แต่งงานแลว้ จะใชผ้า้พื้นเรียบๆ ขลิบชายดว้ยผา้สี มีผา้แดงปักลวดลายท่ีชายทั้งสองขา้งและปล่อยเป็น
พู่ห้อยลงมา เป็นสีแดงหลายเส้น คาดดว้ยเข็มขดัเงินทบัอีกชั้น สวมเคร่ืองประดบั เคร่ืองเงิน ก าไลคอ 
ก าไลขอ้มือ ต่างหู และประดบัเหรียญเงินต่างๆ ตามเส้ือผา้เพื่อความสวยงามดว้ย (ดงัภาพท่ี 4.21) 

 

   

  
 

ภาพท่ี 4.21 การแต่งกายผูห้ญิงมง้เขียวบา้นผานกกก ประมาณปี พ.ศ.2528 (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 
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ผู้หญิงม้งขาว ส่วนใหญ่จะแต่งตัวคล้ายกันกับม้งเขียว แต่เดิมผูห้ญิงม้งขาว จะนิยมสวม
กระโปรงสีขาวล้วนไม่มีลวดลายใดๆ มีผา้ผืนยาวท่ีคาดปิดทับด้านหน้ากระโปรงจะเย็บปักเป็น
ลวดลายสวยงาม และมีผา้แถบสีแดงคาดเอว ปล่อยชายเป็นหางไวด้า้นหลงั เน่ืองจากกระโปรงสีขาว
เวลาสวมใส่เปราะเป้ือนไดง่้าย ปัจจุบนัผูห้ญิงมง้ขาวบา้นผานกกก จะนิยมสวมกางเกงทรงจีนขากระบอก 
สีน ้ าเงินเข้มหรือสีด าแทนกระโปรงสีขาว และมีผา้ปักเป็นลวดลายคาดห้อยลงมาปิดกางเกงทั้ ง
ดา้นหนา้และดา้นหลงั (ดงัภาพท่ี 4.22)  

 

 
ภาพท่ี 4.22 การแต่งกายผูห้ญิงมง้ขาวบา้นผานกกก พ.ศ.2558 (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 

เราจะเห็นกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกกทั้ง 2 กลุ่มน้ี จะสวมใส่ชุดกระโปรงเต็มชุดพร้อมสวม
เคร่ืองประดบัอยา่งสวยงามในโอกาสส าคญัเท่านั้น เช่น งานประเพณีปีใหม่มง้ ซ่ึงถือวา่เป็นประเพณีท่ี
ส าคญัท่ีสุด จะมีเพียงปีละคร้ังเท่านั้น ดงัภาพท่ี 4.23 

 

 
 

ภาพท่ี 4.23 การแต่งกายผูห้ญิงมง้ของบา้นผานกกก งานประเพณีปีใหม่มง้ พ.ศ. 2558 (ท่ีมา: ผูศึ้กษา)  
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ความแตกต่างของการแต่งกายผูห้ญิงกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เขียวและมง้ขาว สามารถแยกไดด้งัน้ี 

ม้งเขียว ปกเส้ือดา้นหลงัจะเป็นผา้รูปส่ีเหล่ียมตดัมุมหยกัปลายแหลมและใชผ้า้ช้ินเล็กสีเดียวกบั
เส้ือเยบ็เช่ือมติดกบัตวัเส้ือ (ดงัภาพท่ี 4.24) 

 

   

\ 

ภาพท่ี 4.24 ปกหลงัเส้ือผูห้ญิงมง้เขียว ลวดลายประยกุตรู์ปแบบต่างๆ พ.ศ.2558 (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 
 

ม้งขาว ปกเส้ือดา้นหลงัจะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ใชผ้า้ช้ินเดียวเยบ็เช่ือมติดกบัตวัเส้ือ (ดงัภาพท่ี 4.25) 

   

ภาพท่ี 4.25 ปกหลงัเส้ือผูห้ญิงมง้ขาว ลวดลายดั้งเดิม พ.ศ.2558 (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 
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ภาพท่ี 4.26 ดา้นหลงัเส้ือผูห้ญิงมง้ ลวดลายประยกุตแ์บบต่างๆ พ.ศ.2558 ซ่ึงไม่สามารถบ่งบอกไดว้า่
เป็นมง้เขียวหรือมง้ขาว เพราะปัจจุบนัมีการผสมผสานหรือรวมเผา่กนั (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 
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เคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ผูห้ญิงวยัรุ่น ตามกระแสสังคมโลกาภิวตัน์และระบบอุตสาหกรรม 
การแต่งกายจึงมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว กลุ่มชาติพันธ์ุม้งผู ้หญิงวยัรุ่น ได้รับเอา
วฒันธรรมคนในเมืองเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของชีวติ ประกอบกบัมีส่ือเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มามีบทบาท
ในการสวมใส่ชุดมง้ ท าให้รูปแบบของเคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปักไดเ้ปล่ียนแปลงไป มี
การผสมผสานรูปแบบทั้งแบบเดิมและแบบใหม่ ตามยุคสมยันิยม มีการเลียนแบบการแต่งกายจากส่ือ
เวบ็ไซตต่์างๆ ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ เช่น การเลียนแบบการแต่งกายจากมง้อเมริกา มง้จีน มง้เวียดนาม 
มง้ลาว (ดงัภาพท่ี 4.27) 

 

 

  

 
ภาพท่ี 4.27 ดา้นหลงัเส้ือผูห้ญิงมง้ ลวดลายประยกุตแ์บบต่างๆ พ.ศ.2558 (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 
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การแต่งกายของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ในชีวติประจ าวนัจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ 
พบวา่ กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ปัจจุบนัมีการแต่งกายดว้ยชุดมง้ในชีวิตประจ าวนันอ้ยลง เพราะ
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในวยัท างานส่วนใหญ่มีอาชีพท าไร่ ท าสวน และคา้ขาย จะไม่ค่อยแต่งกายด้วยชุด
ประจ าเผ่าเต็มชุด จะใส่แค่กระโปรงหรือกางเกงมง้กบัเส้ือยืดหรือแค่เส้ือมง้กบักางเกงผา้ยืด และจะ 
แต่งกายชุดประจ าเผา่ เม่ือมีงานเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่มง้ พิธีเล้ียงผี พิธีเรียกขวญั งานแต่งงาน หรือ
งานศพเท่านั้น ซ่ึงการแต่งกายในงานพิธีกรรมและงานประเพณี กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก 
ไม่ไดมี้การแบ่งวา่ ตอ้งใชล้วดลายผา้ปักลายไหนตอ้งใช้ส าหรับงานอะไร จะใส่เคร่ืองแต่งกายชุดมง้
เหมือนกันทุกงานพิธีกรรมหรืองานกิจกรรมอ่ืนท่ีต้องใส่ชุดม้ง ไม่ว่าจะเป็นผูห้ญิงหรือผูช้าย ก็ใช้
ชุดมง้ท่ีมีลวดลายผา้ปักเหมือนหรือลวดลายคลา้ยกนั ไม่ไดแ้บ่งแยกวา่ลายน้ีเป็นของผูห้ญิงหรือผูช้าย 
และไม่ไดใ้ส่ชุดมง้กนัทุกวนั แต่จะเห็นไดว้า่ คงเหลือแต่ผูสู้งอายุเท่านั้นท่ียงัคงใส่ชุดมง้เต็มชุดอยู ่ไม่
วา่จะไปท างานหรือนอนหลบัพกัผ่อน เพียงแต่เปล่ียนชุดหมุนเวียนสลบักนัไปทุกวนัและไม่ไดแ้บ่งว่า
ชุดไหนตอ้งใส่ไปงานอะไร ปัจจุบนัยงัคงมีให้เห็นอยูแ่ต่นอ้ยมากแลว้ส่วนคนหนุ่มสาวจะใส่บา้งเป็น
บางคร้ัง และทุกคนจะพร้อมใจกนัใส่ชุดมง้เตม็ชุดในงานประเพณีปีใหม่มง้เท่านั้น (ดงัภาพท่ี 4.28) 

  

 
ภาพท่ี 4.28 การแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ประเพณีปีใหม่มง้ เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2558 (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 
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4.2.2   ผ้าปักและลวดลายผ้าปักเคร่ืองบนแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งของบ้านผานกกก   

ผ้าม้ง เป็นผา้ท่ีมีความสวยงามและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัโดยเฉพาะอย่างยิ่งผา้เขียนลายเทียน
และผา้ปักท่ีมีลวดลายประณีตสวยงามซ่ึงตอ้งใชค้วามพยายามเป็นอยา่งมากในการปักลวดลาย ในอดีต
ผูห้ญิงมง้ทุกคนตอ้งทอผา้เขียนลายและปักผา้ไวใ้ชเ้องและส าหรับคนในครอบครัว เน่ืองจากกลุ่มชาติพนัธ์ุ
มง้ทุกคนตอ้งสวมชุดประจ าเผ่าในชีวิตประจ าวนัเสมอ โดยเรียนรู้จากยายสู่แม่ จากแม่สู่ลูก และญาติ
ผูห้ญิงท่ีอยูใ่นครอบครัวเดียวกนั  

“...สมยัเป๋นละอ่อน เฮาหนัแม่ปักผา้ เฮาก่ะจ ๋าไว ้พอใหญ่ข้ึนมาเฮาตอ้งมาหดัปักผา้พ่อง และกะ
ตอ้งจว้ยแม่ปักฮ้ือคนในบา้นตวย อนัไหนบ่ฮู ้เฮาก่ะจะถามแม่วา่ยะจะได...แต่บะเด่ียวน้ีบะค่อยจะมีเวลาปัก
นกัละ เพราะตอ้งไปยะไฮ่ ยะสวนและก่อไปกา้ไปขายของกัน๋...."5 

จากการสัมภาษณ์พบวา่ ปัจจุบนัผูห้ญิงมง้ในหมู่บา้นส่วนใหญ่มีอาชีพท าไร่ ท าสวน และคา้ขาย 
และพบว่า กลุ่มชาติพนัธ์ุม้งบ้านผานกกก แต่งกายด้วยชุดประจ าเผ่าในการด าเนินชีวิตประจ าวนั
นอ้ยลงหรืออาจใส่แค่กระโปรงหรือกางเกงมง้กบัเส้ือยืดหรือแค่เส้ือมง้กบักางเกงวอมล์ ส่วนใหญ่จะ
แต่งชุดประจ าเผา่เม่ือมีงานเทศกาลต่างๆเช่น ประเพณีปีใหม่มง้ พิธีเล้ียงผ ีพิธีเรียกขวญั หรือเม่ือคนใน
หมู่บา้นมีงานแต่งงาน งานศพ เท่านั้น  

“...บะเด่ียวน้ีเขาบ่ค่อยใส่ชุดมง้แบบครบชุดกัน๋เตา้ได จะใส่ครบชุดกัน๋เวลาไปงานปีใหม่ กะวา่
งานแต่งงานละก่ะเวลามีก๋านมีงานส าคญัๆตะอั้น...”6 

ปัจจุบนัน้ีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ไม่ไดท้อผา้ใยกญัชงข้ึนใช้เองเหมือนแต่ก่อน เน่ืองจากการทอผา้ของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้นั้นตอ้งใช้เส้นใยของตน้กญัชง ซ่ึงเป็นพืชกลุ่มเดียวกับกญัชา แต่ไม่มีสารเสพติด 
เปลือกของตน้กญัชงนั้นมีความเหนียวมาก กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จึงใช้ใยกญัชงมาทอเป็นผืนผา้ท่ีมีความ
เหนียวนุ่ม ทนทาน ยิ่งใชไ้ปนานวนัผา้จะยิ่งนุ่มมากข้ึน แต่ปัจจุบนัทางราชการห้ามปลูกตน้กญัชง จึง
ไม่มีวตัถุดิบในการผลิตอีก ชาวบา้นจึง หนัไปซ้ือผา้ฝ้ายจากตลาดวโรรส หรือแหล่งจ าหน่ายผา้ชาวเขา
มาใชแ้ทน ซ่ึงมีทั้งท่ีเป็นผา้ฝ้ายสีขาวเพื่อน ามาเขียนลายเทียนดว้ยตนเอง ผา้ฝ้ายสีด าลว้นๆหรือผา้ฝ้าย
พิมพล์ายท่ีเลียนแบบลายเขียนเทียนของชาวมง้  

“..บะเด่ียวน้ีเฮาจะซ้ือผา้ฝ้ายต้ีกาดแม่ริมมายะเอา บางคร้ังเฮากะไปกาดหลวง(ตลาดวโรรส) ละ
ก็มีรถเขา้มาขายผา้ตามหมู่บา้น เอาผา้ต้ีมีลายพิมพแ์ลว้มาขายในหมู่บา้นน่ี หมู่เฮากะเลยซ้ือผา้จะอ้ีมา
ยะเอา..”7 

                                                        
5นางสุรีย์รัตน์  ทิพย์ป่ินทอง อาย ุ46 ปี บา้นเลขท่ี 7 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
6นางเย้ง แซ่เฒ่า อาย ุ61 ปี บา้นเลขท่ี 9/6 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
7นางแสงเดือน  ทิพย์ป่ินทอง อาย ุ43 ปี บา้นเลขท่ี 5/3 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
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ส่วนผา้ปักนั้นเป็นงานผีมือท่ีผูห้ญิงมง้ตั้งแต่ในสมยัก่อนทุกคนตอ้งท าเป็น เม่ือมีเวลาว่างจาก
การท าสวน ท าไร่ผูห้ญิงทุกคนก็จะปักผา้ เพื่อน าไปตดัเยบ็ประดบัชุดท่ีจะใส่ในเทศกาลปีใหม่ ส่วน
ใหญ่แม่จะฝึกใหลู้กสาวปักผา้เป็นตั้งแต่เด็ก และเด็กบางคนก็เรียนรู้จากการสังเกตดว้ยตนเอง โดยเห็น
คนอ่ืนๆมีเส้ือผา้สวยงามใส่ตอนปีใหม่ จึงเกิดความรู้สึกอยากปักผา้ไวป้ระดบัชุดของตนเอง  

“...ตอนเป๋นละอ่อนแม่เฮาบ่ไดปั้กผา้ เฮากะเลยบ่มีชุดงามๆ ใส่ไปงานปีใหม่หย ัง่เป้ิน พอเร่ิม
เป๋นสาวเฮากะเลยไปหดัปัก กบัคนขา้งบา้น...”8 

ปัจจุบนัวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เปล่ียนแปลงไป เด็กผูห้ญิงมง้จ านวนมากมีโอกาสเขา้ไปเรียน
หนงัสือในเมืองจึงไม่มีโอกาสไดเ้รียนรู้วิธีการปักผา้หรือบางคนไดเ้รียนรู้จากแม่มาบา้งแต่ก็ไม่มีเวลา
ไดปั้กผา้เน่ืองจากมีกิจกรรมอ่ืนๆตอ้งท าท่ีโรงเรียนมาก 

“...ละอ่อนบ่าเด่ียวน้ีเขาบ่ค่อยปักผา้กัน๋เพราะเขาตอ้งลงไป เฮียนหนงัสือในเวียง บ่มีเวลาวา่งมา
หดัปักผา้ จะปักผา้ไดก่้าลายง่ายๆ ลายยากๆปักกัน๋บะไดเ้ลย บะค่อยจะมีสมาธิเวลาปักผา้ ละบ่ค่อยใส่
ชุดมง้ละ เปล่ียนไปใส่เส้ือผา้แบบคนเมืองกัน๋หมดละ...”9 

แต่ในหมู่บา้นผานกกก ก็ยงัมีผูห้ญิงบางบา้น ท่ียงัใช้เวลาว่างปักผา้เพื่อเตรียมไวต้ดัประดบัชุด
ใหม่ส าหรับเทศกาลปีใหม่ใหก้บัสมาชิกในครอบครัว เด็กหญิงอายรุะหวา่ง 8-15 ปี นัง่ปักผา้ยงัคงมีให้
เห็นอยูบ่า้งไม่มากนกั ในชุมชนมง้ผานกกก เพราะยงัเห็นวา่การปักผา้ ยงัเป็นเร่ืองจ าเป็นและเป็นจิต
วญิญาณของผูห้ญิงมง้ ดงันั้นจึงฝึกใหลู้กหลานในบา้นปักผา้เป็น (ดงัภาพท่ี 4.29 และภาพท่ี 4.30) 

 
ภาพท่ี 4.29 เด็กหญิงอายรุะหวา่ง 8-15 ปี นัง่ปักผา้ (ท่ีมา : ผูศึ้กษา) 

                                                        
8นางสวล ี แก้วจริยากลุ อาย ุ35 ปี บา้นเลขท่ี 3/2 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
9นางเนิง้  จอมพนางาม อาย ุ45 ปี บา้นเลขท่ี 13 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
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ภาพท่ี 4.30  ผูห้ญิงมง้ในชุมชนผานกกกใชเ้วลาวา่งในการปักผา้ (ท่ีมา : ผูศึ้กษา) 

(1)   การปักผ้าและเทคนิควธีิการปักผ้ากลุ่มชาติพนัธ์ุม้งของบ้านผานกกก   

ผ้าปัก การปักผา้ถือวา่เป็นงานอดิเรกท่ีผูห้ญิงมง้ทุกคนจะท าเม่ือมีเวลาวา่งเพื่อน ามาประดบั
ชุดส าหรับตนเองและคนในครอบครัวเด็กผูห้ญิงมง้จะเรียนรู้วิธีการปักผ้าจากแม่ ทั้ งโดยการสอน
โดยตรงหรือเลียนแบบโดยเร่ิมจากการการจบัผา้และเข็มการนบัช่องลายผา้ จากนั้นก็เร่ิมจากปักลาย
ง่ายๆ คือปักไขวสี้เดียวกนัทั้งผืนเม่ือคล่องแลว้ก็จะหัดปักลายง่ายๆไม่ซบัซ้อนและพฒันาฝีมือข้ึนไป
ตามความสามารถ  

“...ต๋อนเป๋นละอ่อนแม่เฮาจะสอนห้ือจับผ้า จับเข็มละกะนับช่องก่อน พอใหญ่มา
แห๋มน่อยกะสอนห้ือปักลายง่ายๆ เช่นลายกน้หอยสีเดียวก่อน...”10 

ในอดีตชาวม้งจะใช้ผ ้าใยกันชงท่ีทอข้ึนมาเองเป็นพื้นและยอ้มด้ายเอง ปัจจุบันไม่
สามารถทอผา้ใยกญัชงได ้ผูห้ญิงมง้ชุมชนมง้ผานกกก จึงซ้ือผา้ฝ้ายชนิดหยาบหรือผา้ปักครอสติสสีด า
ท่ีมีขายในตลาดแม่ริมหรือตลาดวโรรสมาใช้แทนส่วนเส้นด้ายท่ีใช้ปักนั้นก็ซ้ือมาเช่นกนั สีท่ีใช้ก็
มกัจะเป็นสีขาวสีเหลือง สีแดง สีด า และสีชมพ ูปัจจุบนัส่วนใหญ่จะซ้ือผา้ปักลวดลายส าเร็จมาตดัเยบ็
ประกอบเป็นชุดมง้แทนการปักมือ เพราะไม่มีเวลาวา่งมาก ตอ้งไปท าไร่ ท าสวน ปลูกผกัและคา้ขาย 

 

                                                        
10นางพสิมัย  เลาหาง อาย ุ31 ปี บา้นเลขท่ี 14 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
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วธีิการปักผ้าม้ง 

ผูห้ญิงมง้ จะไดรั้บการถ่ายทอดวิธีการปักผา้มาจากบรรพบุรุษสืบถอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็น
ลกัษณะของวิถีชีวิต ซ่ึงเร่ิมฝึกปักผา้ตั้งแต่อายปุระมาณ 7-8 ปี เด็กผูห้ญิงมง้สามารถปักผา้ลวดลายง่ายๆ 
เช่น ลายเส้นตรง ภาษามง้เรียกวา่ เหร่อป๊ัวะ ลายกน้หอยหรือกา้ก้ือไดแ้ลว้ ลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
ดั้งเดิมไดรั้บค าบอกเล่าว่า เร่ิมแรกเป็นลกัษณะลวดลายจากตวัหนงัสือของมง้ จะท าไวเ้พื่อใช้เองใน
ครอบครัวเป็นวฒันธรรมประเพณีในการแต่งกายชนเผา่ 

วสัดุทีใ่ช้ในการปักผ้า 
1)  เขม็ปักผา้หรือเขม็ปักครอสติส ขนาดมาตรฐาน เบอร์ 24   
2)  ดา้ยปักสีต่างๆ 
3)  ผา้กระสอบหรือผา้ตาราง  
4)  กรรไกร 
5)  ลวดลายท่ีจะปัก  

ขั้นตอนการปักผ้า 

ขั้นเตรียมการ คือขั้นตอนการเตรียมส่ิงของ ไดแ้ก่ ลวดลายท่ีตอ้งการปัก ผา้ตารางส าหรับ
ใชปั้ก ความถ่ีของผา้เลือกตามความละเอียดของลวดลาย จะเป็นสีขาวหรือสีด าก็ได ้ดา้ยปักสีต่างๆ เข็ม
ปักผา้หรือเขม็ปักครอสติส ขนาดมาตรฐาน เบอร์ 24 ถา้ลวดลายมีความละเอียดใหใ้ชเ้ขม็เบอร์เล็กลง 

ขั้นตอนการปัก เลือกลวดลายท่ีตอ้งการปัก เม่ือไดล้วดลายปักแลว้ น าเขม็ร้อยดว้ยดา้ยปักสี
นับช่องตารางและนับลวดลายก่อนท่ีจะลงมือปักลายลงบนผา้ตามลวดลายท่ีได้เลือกไว ้จะเร่ิมปัก
ลวดลายจากจุดก่ึงกลางดา้นในก่อน และจะใชด้า้ยสีใดข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูปั้ก หากตอ้งการ
เปล่ียนสีของด้ายท่ีปัก ก็ให้ขมวดปมด้านหลังผา้ แล้วตดัด้วยกรรไกร จากนั้นร้อยด้ายปักด้วยสีท่ี
ตอ้งการปักต่อไปจนเสร็จตามลวดลายท่ีก าหนดไว ้หลงัจากปักลวดลายตามท่ีตอ้งการเสร็จแลว้ เก็บ
ปมดา้ยบริเวณด้านหลงัให้เรียบร้อย สามารถน าช้ินงานผา้ปักท่ีได้ไปตดัเยบ็ตกแต่งบนเส้ือผา้ตามท่ี
ตอ้งการ เพื่อให้เกิดความสวยงาม จะเป็นการเย็บโดยใช้มือหรือจกัรเย็บผา้ตามแต่ช้ินงานท่ีจะท า 
ระยะเวลาในการปักงานแต่ละช้ินข้ึนอยูก่บัความยากง่ายของลวดลายท่ีปักและเวลาในการปัก หากมีเวลา
ในการปักมากช้ินงานก็เสร็จเร็ว ซ่ึงโดยเฉล่ียจะใชเ้วลาปักประมาณ 3-4 เดือนหรือมากกวา่ หากลวดลาย
ท่ีปักมีความยากและซบัซอ้น ก็ตอ้งใชเ้วลาปักเพิ่ม ทั้งน้ียงัข้ึนอยูก่บัขนาดกวา้งยาวของผนืผา้ท่ีปักดว้ย 
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ผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก มีความประณีต สวยงาม คิดแบบลวดลายตาม
ความถนดัและความเคยชินของตนเอง การปักผา้เป็นวถีิชีวติท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อใชป้ระดบัตกแต่งเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายและของใช้ต่างๆให้เกิดความสวยงาม นบัวา่เป็น 
อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ลวดลายต่างๆของการปักผา้ เกิดจากการ
เลียนแบบธรรมชาติแลว้น ามาประยุกตเ์ป็นลวดลายต่างๆ ซ่ึงถือวา่เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีคุณค่ามาก
การปักผา้ไม่ไดมี้อุปกรณ์มาก นอกจากเขม็ เส้นดา้ยและผา้ปัก เป็นการปักดว้ยมือลว้นๆ ท่ีสร้างสรรค์
ผลงานไดอ้ยา่งสวยงามและมีคุณค่า ในปัจจุบนัลวดลายปักมีความซบัซอ้นนอ้ยลงและส่วนใหญ่จะปัก
เพื่อไวใ้ชเ้องในครอบครัวเท่านั้นไม่ไดท้  าเป็นสินคา้จ าหน่าย 

(2)   ลวดลายผ้าปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งบ้านผานกกก   

กลุ่มของลวดลายผ้าปัก ท่ีพบในชุมชนบา้นผานกกก แบ่งตามท่ีมาของลายดงัน้ี  
1)  ลวดลายท่ีมาจากสัตว ์ลายท่ีพบมากในชุมชนมง้ผานกกกไดแ้ก่ ลายกน้หอย จะ

เป็น 2 หอย 4 หอย หรือ 8 หอย ลายรอยตีนหนู ลายรอยตีนไก่ ลายผเีส้ือ  
2)  ลวดลายท่ีมาจากพืช ไดแ้ก่ ลายท่อนไมห้รือลายอกัษรโบราณ ลายดอก 8 กลีบ 

ลายดอกดาหลา ลายดอกไมป้ระยกุต ์
3)  ลวดลายท่ีมาจากรูปเรขาคณิต ไดแ้ก่ ลายสามเหล่ียม ลายส่ีเหล่ียม ลายกากบาท 
4)  ลวดลายผสม คือการน าลายหลายๆลายท่ีมีอยูม่าปักรวมกนัใหอ้ยูใ่นผนืเดียวกนั

และมีการปักลวดลายใหม่เพิ่มเขา้ไป ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ การ
ประยุกตแ์ละการเยบ็ปักถกัร้อย แสดงถึงความเพียรพยายามของผูปั้ก เช่น การน าลายกน้หอย ลายดาว 
ลายสามเหล่ียม มาประกอบกนัในผา้ผนืเดียว  

ลกัษณะของลวดลายผ้าปัก ท่ีพบในชุมชนบา้นผานกกก แบ่งไดด้งัน้ี 

1)  ลวดลายปักไขว้แบบดั้งเดิม (ดงัภาพท่ี 4.31 (1-ก) – ภาพ (1-ฏ)) 
(1-ก)  ภาพลายกน้หอย ภาษามง้เรียกว่า ก๊าก๊ือ ใช้เรียกลายท่ีมีลกัษณะขด

คลา้ยกน้หอยทั้งหมดเป็นลายท่ีชาวมง้ บอกวา่ปักง่ายท่ีสุด น ามาสร้างสรรคเ์ป็นลายใหม่ไดห้ลากหลาย  
(1-ข)  ภาพลายกน้หอย 4 หอย ภาษามง้เรียกวา่ เปร้าก้ือ  
(1-ค)  ภาพลายรอยตีนหนู ภาษามง้เรียกวา่ แนง้หน่า  
(1-ง)  ภาพลายรอยตีนไก่ภาษามง้เรียกวา่ กา้ย  
(1-จ)  ภาพลายผเีส้ือ ภาษามง้เรียกวา่ บง้บ่าย  
(1-ฉ)  ภาพลายท่อนไม ้ภาษาม้งเรียกว่า เหล่าจา้ หรือเรียกว่า ลายอกัษร 

เป็นลายโบราณ ท่ีแสดงสัญลกัษณ์ความเป็นเผา่มง้ 
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(1-ช)  ภาพลายปักเป็นกลีบ ภาษามง้เรียกวา่ เล่าจ๋ินจ่าย ลายปักท่ีอยูต่ามขอบผา้ 
(1-ซ)  ภาพลายกากบาทหรือลายฟันเล่ือย ภาษาม้งเรียกว่า เหลาเซียเป็น

ลายท่ีเกิดจากการปักไขว ้แบบพื้นฐาน แต่ออกแบบใหมี้เส้นไขวข้นาดใหญ่ คลา้ยตวัเอก็ซ์ (X) 
(1-ฌ)  ภาพลายดาว ภาษามง้เรียกวา่ นุ๊กุ๊ เป็นอีกลายหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมมาก  
(1-ญ)  ภาพลายกังหัน ภาษาม้งเรียกว่า โค้วจัว๊ บางคนอาจจะน าเศษผา้

สีสันสดใส มาเยบ็แปะตรงสามเหล่ียมท าใหเ้กิดสีสันท่ีสะดุดตาเพิ่มข้ึนมาอีก  
(1-ฎ)  ภาพลายดอกเยา้หรือลายดอก 8 กลีบภาษามง้เรียกวา่ ปะจอหยี่เจย

เป็นลายหน่ึงท่ีนิยมน ามาท าผา้คาดเอวของผูช้ายและผา้ปิดดา้นหนา้ของผูห้ญิง 
(1-ฏ)  ภาพลายจบัมือภาษามง้เรียกว่าปะจอ ใช้เรียกลายท่ีมีลกัษณะเป็น

หยกัซอ้นกนั 
 

  
(1-ก) ภาพลายกน้หอย              (1-ข) ภาพลายกน้หอย 4 หอย 
 

  
(1-ค) ภาพลายรอยตีนหนู          (1-ง) ภาพลายรอยตีนไก่ 
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(1-จ) ภาพลายลายผเีส้ือ      (1-ฉ) ภาพลายท่อนไม ้หรือลายอกัษรโบราณ 

  
(1-ช) ภาพลายปักเป็นกลีบ          (1-ซ) ภาพลายกากบาทหรือลายฟันเล่ือย 

  
(1-ฌ) ภาพลายดาว            (1-ญ) ภาพลายกงัหนั 

  
               (1-ฎ) ภาพดอกเยา้หรือลายดอก 8           (1-ฏ) ภาพลายจบัมือ 
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2)  ลวดลายปักไขว้ ปี 2558 (ดงัภาพท่ี 4.32 (2-ก) – ภาพ (2-ฉ)) 
(2-ก) ภาพลายกน้หอย 8 หอย ภาษามง้เรียกวา่ หยีก้ื่อ  
(2-ข) ภาพลายดอกดาหลา ภาษามง้เรียกวา่ โหล่ป้างโคว  
(2-ค) ภาพลายหัวใจ มีลกัษณะเป็นรูปสามเหล่ียมสองรูป หันดา้นฐานเขา้หา

กนั คลา้ยกบั หวัใจสองดวงของพอ่และแม่วางไวบ้นตวัลูกนอ้ย 
(2-ง) ภาพลายผเีส้ือ 
(2-จ) ภาพลายหวัใจคว  ่า 
(2-ฉ) ภาพลายหวัใจหงาย 

 

   
(2-ก) ภาพลายกน้หอย 8 หอย  (2-ข) ภาพลายดอกดาหลา 

   
(2-ค) ภาพลายหวัใจ   (2-ง)  ภาพลายผเีส้ือ 

   
(2-จ) ภาพลายหวัใจคว  ่า        (2-ฉ) ภาพลายหวัใจหงาย 
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3)  ลวดลายทีน่ ารูปแบบมาจากลายครอสติส ปี 2558  (ดงัภาพท่ี 4.33 (3-ก) และ (3-ข)) 

 
(3-ก) ภาพลายดอกไม ้เป็นลายท่ีน ามาจากลายปักครอสติซ 

               
(3-ข) ภาพลายผเีส้ือประยกุต ์เป็นลายท่ีน ามาจากลายปักครอสติซ 

 

4)   ลวดลายก้นหอยแบบดั้งเดิม ใช้วธีิการตัดเยบ็แบบตัดปะผ้า (ดงัภาพท่ี 4.34 )  

นแบบ

  
ภาพท่ี 4.34 ลวดลายกน้หอยรูปแบบต่างๆ ภาษามง้เรียกวา่ ก๊าก๊ือ 

ใชเ้รียกลวดลายท่ีขดคลา้ยกน้หอยทั้งหมด 



 

124 

 

5)  ลวดลายการปักไขว้ผสมผสานวธีิการตัดเย็บแบบตัดปะผ้า ปี2558 (ดงัภาพท่ี 4.35) 
 

 

 
ภาพท่ี 4.35 ลายกน้หอย ผสมการเยบ็แบบตดัปะผา้ ลวดลายสามเหล่ียมแบบต่างๆ  

6)  ลวดลายผสม คือการน าลายหลายๆลายท่ีมีอยูม่าปักรวมกนัให้อยูใ่นผืนเดียวกนั และ
มีการปักลวดลายใหม่เพิ่มเขา้ไป ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความสามารถในการสร้างสรรค ์การประยกุตแ์ละ
การเยบ็ปักถกัร้อย แสดงถึงความเพียรพยายามของผูปั้ก เช่น การน าลายกน้หอย ลายสามเหล่ียม ลายดาว 
มาประกอบกนัในผา้ผนืเดียว ภาษามง้เรียกวา่ โหล่กา้ก้ือจายโดว้นุ๊กุ๊  (ดงัภาพท่ี 4.36) 

 

 
ภาพท่ี 4.36 ลวดลายปักไขว ้แบบผสมลวดลาย 
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ลวดลายผา้ปักท่ีกล่าวมาทั้งหมด เป็นลวดลายผา้ปักท่ีพบในบา้นผานกกก ซ่ึงลวดลายต่าง  ๆ
เหล่าน้ีสามารถน าไปใชป้ระดบัเคร่ืองแต่งกายทั้งหญิงและชาย หรือผา้ส าหรับวตัถุประสงค์อ่ืนๆก็ได ้
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ไม่ไดมี้การแบ่งวา่ ลายไหนตอ้งใชส้ าหรับงานอะไรหรือใชก้บัผูห้ญิงหรือผูช้าย 

“...คนมง้บ่ค่อยเนน้เร่ืองลวดลายมามากนกั ละก่ะน าไปไจเ้หมือนกัน๋ทั้งนั้น งานไหนก่ะใจ้
ไดกุ้๊ลาย บะวา่แม่ญิงก่ะวา่ป้อจายก่ะใชไ้ดเ้หมือนกัน๋หมดกุ๊ลาย ลายต่ีมกัจะปักกัน๋นกัคือลายกา้ก้ือมนั
เป็นลายท่ีปักง่ายท่ีสุด ละกะเป๋นลายต้ีมีมาตั้งแต่บ่ะเก่า ละสามารถดดัแป๋งเป๋นลายใหม่ๆไดง่้าย ตามใจ๋
คนปักจะปักออกมาได.้..”11 

“...ลายกา้ก้ือ หรือลายกน้หอยเป๋นลายต้ืง่ายท่ีสุด ส่วนใหญ่จัง่น ามาแต่งเป๋นกระโปรง...”  

ส าหรับลายปักท่ีพบวา่มีคนปักมากท่ีสุดจะเป็นลายกน้หอย ภาษามง้เรียกวา่ กา้ก้ือ จะเป็นก่ี
หอยก็แลว้แต่ เน่ืองจากเป็นลายดั้งเดิมท่ีมีมาแต่อดีต ง่ายไม่ซบัซอ้นมากนกั แต่ก็สวยงาม และผสมดว้ย
ลายสามเหล่ียม(ลายบลาย) สามารถน าไปดดัแปลงสร้างลายใหม่ๆได้ด้วยแต่ละลายสามารถน ามา
ประยุกตเ์ขา้ดว้ยกนัในผา้ผืนเดียวกนั หรือน าลายเดิมท่ีมีอยูม่าเพิ่มเติมก็ไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถ
ของผูปั้ก สาวชาวมง้คนไหนสามารถคิดลวดลายปักข้ึนมาใหม่หรือสามารถปักลวดลายท่ียากๆได ้ก็จะ
แสดงให้เห็นว่าสาวมง้คนนั้นมีความสามารถดา้นการเยบ็ปักถกัร้อย เป็นคนใจเยน็มีความพยายามมี
ฝีมือ และความคิดสร้างสรรค ์แต่ในปัจจุบนัหาไดย้ากมากในบา้นผานกกก 

(3)   สีสันของลวดลายผ้าปักกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งบ้านผานกกก 

จากการสอบถามและสังเกต พบวา่ สีสันลวดลายบนผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก 
จะนิยมใชเ้ส้นดา้ยปักสีแดง สีชมพ ูสีส้ม สีม่วง สีฟ้า สีน ้าเงินปักลงบนผา้พื้นสีด า มีการใชเ้ศษผา้พื้นสีขาว
และสีด าตดัเยบ็ปักดุนตกแต่งบนลวดลายผา้ปักเป็นส่วนมาก เม่ือสอบถามก็จะไดค้  าตอบวา่การปักดว้ย
ดา้ยปักสีแดงหรือสีโทนแดง เม่ือยืนอยูใ่นท่ีโล่งแจง้ไกลๆจะมีสีสันเด่น สะดุดตากวา่สีอ่ืน และเป็นสีสัน
ท่ีใชปั้กผา้สืบต่อกนัมาตั้งแต่ดั้งเดิม จึงไม่อยากเปล่ียนแปลงสีสัน ส่วนการท่ีใชผ้า้สีขาวหรือสีด าช้ินเล็กๆ 
ตดัเยบ็แบบตดัปะผา้ลงบนลวดลายนั้น เป็นการลดพื้นท่ีในการปักลวดลายลงและท าให้มีความเด่น
สะดุดตาของสีสันท่ีกระโดดข้ึนมาจากพื้นผา้สีด า มีความสวยงาม ความแปลกตาโดดเด่น บ่งบอกถึง
การสืบทอดรูปแบบ ท่ีแสดงเอกลกัษณ์และภูมิปัญญาของความเป็นบา้นผานกกก เป็นความพยายาม
จากงานฝีมือ ท่ีใช้มือปักลวดลาย เน้นความละเอียดประณีต เน้นธรรมชาติ ความสวยงามบนเน้ือผา้ 
แสดงลกัษณะดั้งเดิมของสีสันและลวดลายผา้ปักของหมู่บา้นผานกกก สีท่ีโดดเด่นจะเป็นโทนสีแดง
เข้ม สลับด้วยโทนสีชมพู โทนสีส้ม และโทนสีม่วง ท าให้สีสันของลวดลายผา้ปักท่ีพบสวยงาม        
(ดงัภาพท่ี 4.37) 

                                                        
11
นางเยง้ แซ่เฒ่า อาย ุ61 ปี บา้นเลขท่ี 9/6 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
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ภาพท่ี 4.37 สีสันของลวดลายบนผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก (ท่ีมา : ผูศึ้กษา) 

(4)    การใช้ผ้าปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งบ้านผานกกก 

(4.1) การใชผ้า้ปักในชีวติประจ าวนั 

การใชผ้า้ปักในชีวิตประจ าวนัจากการสัมภาษณ์พบวา่กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก
ในอดีตนอกจากการปักผา้ส าหรับตดัเยบ็ชุดมง้แลว้ ยงัมีการปักผา้เป็นของใชต่้าง  ๆเช่น ไถเ้งิน ผา้โพกศีรษะ 
ผา้อุม้เด็ก หมวก และรองเทา้ ปัจจุบนัมีการแต่งกายดว้ยชุดประจ าเผ่าในชีวิตประจ าวนัน้อยลง คงจะ
เหลือแต่ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เท่านั้นท่ียงัคงใส่ชุดมง้ทุกวนั เพราะชาวมง้ส่วนใหญ่มีอาชีพท าไร่ ท าสวน และคา้ขาย 
จะไม่ค่อยแต่งกายดว้ยชุดประจ าเผา่เต็มชุดจะใส่แค่กระโปรงหรือกางเกงมง้กบัเส้ือยืดหรือแค่เส้ือมง้กบั
กางเกงผา้ยืดและจะแต่งกายชุดประจ าเผ่าเม่ือมีงานเทศกาลต่างๆเช่น ปีใหม่มง้ พิธีเล้ียงผี พิธีเรียกขวญั 
หรือเม่ือคนในหมู่บา้นมีงานแต่งงาน งานศพ เท่านั้น (ดงัภาพท่ี 4.38) 

“...บะเด่ียวน้ีเขาบ่ค่อยใส่ชุดมง้แบบครบชุดกัน๋เตา้ได จะใส่ครบชุดกัน๋เวลาไป
งานปีใหม่  กะวา่งานแต่งงานละก่ะเวลามีก๋านมีงานส าคญัๆตะอั้น...”12 

                                                        
12
นางเยง้ แซ่เฒ่า อาย ุ61 ปี บา้นเลขท่ี 9/6 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
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ภาพท่ี 4.38 การแต่งกายของชาวมง้ในปัจจุบนั (ท่ีมา : ผูศึ้กษา) 

(4.2) การใชผ้า้ปักในพิธีกรรมและงานประเพณีต่างๆ 

การใชผ้า้ปักมง้ในงานพิธีกรรมและงานประเพณี ชาวมง้บา้นผานกกกไม่ไดมี้การ
แบ่งว่า ลวดลายผา้ปักลายไหนต้องใช้ส าหรับงานอะไรหรือใช้กับผูห้ญิงหรือผูช้ายจะใส่ชุดม้ง
เหมือนกนัทุกงานพิธีกรรม ไม่วา่จะเป็นงานศพ งานแต่งงาน งานปีใหม่ หรืองานกิจกรรมอ่ืนท่ีตอ้งใส่
ชุดมง้ ไม่วา่จะเป็นผูห้ญิงหรือผูช้าย ก็ใชชุ้ดมง้ท่ีมีลวดลายผา้ปักเหมือนหรือลวดลายคลา้ยกนั ไม่ได้
แบ่งแยกว่าลายน้ีเป็นของผูห้ญิงหรือผูช้าย และไม่ได้ใส่ชุดม้งกันทุกวนัแต่จะใส่เฉพาะเม่ือมีงาน
พิธีกรรมและงานประเพณีเท่านั้น  (ดงัภาพท่ี 4.39) 

 “...คนมง้บ่ค่อยเน้นเร่ืองลวดลายมามากนกั ละก่ะน าไปไจเ้หมือนกัน๋ทั้งนั้น งาน
ไหนก่ะใจไ้ดกุ้๊ลาย บะวา่แม่ญิงก่ะวา่ป้อจายก่ะใชไ้ดเ้หมือนกัน๋หมดกุ๊ลาย” 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.39 การแต่งกายของชาวมง้บา้นผากนกกก ไปร่วมงานศพ  
นางเหล่ือ ทิพยป่ิ์นทอง อาย ุ90 ปี เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2558 (ท่ีมา : ผูศึ้กษา) 
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จากภาพท่ี 4.39 จะเห็นไดว้า่ คงเหลือแต่ผูสู้งอายุเท่านั้นท่ียงัคงใส่ชุดมง้เต็มชุดอยู ่ไม่ว่า
จะไปท างานหรือนอนหลบัพกัผอ่น เพียงแต่เปล่ียนชุดหมุนเวียนสลบักนัไปทุกวนัและไม่ไดแ้บ่งว่า
ชุดไหนตอ้งใส่ไปงานอะไร ปัจจุบนัยงัคงมีให้เห็นอยูแ่ต่นอ้ยมากแลว้ส่วนคนหนุ่มสาวจะใส่บา้งเป็น
บางคร้ังแต่จะใส่ชุดมง้เตม็ชุดในวนัปีใหม่เท่านั้น 

การใชผ้า้ปักและลวดลายผา้ปักในชีวิตประจ าวนัของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก มีดงัน้ี 

1) ผา้โพกศีรษะ (ดงัภาพท่ี 4.40) 

 โพกศ รี

 

  
ภาพท่ี 4.40 ลวดลายผา้โพกศีรษะของผูสู้งอายบุา้นผานกกกท่ียงัใชอ้ยู ่พ.ศ.2558 (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 
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2) เส้ือมง้ผูห้ญิง (ดงัภาพท่ี 4.41) 

 

 
ภาพท่ี 4.41 ลวดลายประยกุตรู์ปแบบต่างๆ ของเส้ือมง้ผูห้ญิง พ.ศ.2558 (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 
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3) ผา้คาดหนา้กระโปรงมง้ของผูห้ญิง (ดงัภาพท่ี 4.42) 

  

  

   

 

ภาพท่ี 4.42 ลวดลายผา้ปักมือ ผา้คาดหนา้กระโปรงมง้ผูห้ญิงบา้นผานกกก พ.ศ.2558 (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 
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4) กระโปรงมง้ (ดงัภาพท่ี 4.43) 

  

  

 

   
ภาพท่ี 4.43 ลวดลายผา้ปักมือ ของกระโปรงมง้บา้นผานกกก พ.ศ.2558 (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 
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5) เส้ือมง้ผูช้าย (ดงัภาพท่ี 4.44) 

 
ภาพท่ี 4.44 ลวดลายประยกุตรู์ปแบบต่างๆ ของเส้ือมง้ผูช้าย พ.ศ.2558  

ผูช้ายท่ีฐานะดีจะมีเหรียญเงินตกแต่งชุดและเขม็ขดัคาดทบักางเกงอีกชั้น (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 
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6) ผา้คาดหนา้กางเกงมง้ของผูช้าย  (ดงัภาพท่ี 4.45) 

  

  
ภาพท่ี 4.45 ลวดลายผา้ปักมือ ผา้คาดหนา้กางเกงมง้ของผูช้ายบา้นผานกกก ปี 2558  (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 
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4.2.3   สภาพการณ์และปัญหาของผ้าปักและลวดลายผ้าปักกลุ่มชาติพันธ์ุม้งบ้านผานกกก      
ในสังคมปัจจุบัน 

สภาพการณ์ แต่เดิมผา้ปักและลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ถูกถ่ายทอดจากยายสู่แม่และ
แม่สู่ลูกสาวในความเป็นหญิงของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้คือส่ิงท่ีตอ้งท าเป็นและท าไดคื้อการปักผา้ เสมือน
เป็นเคร่ืองหมายบ่งบอกวา่ตนเป็นผูห้ญิงมง้และถูกถ่ายทอดการปักผา้สืบต่อกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น  

ผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ มีสีสันและลวดลายท่ีหลากหลาย จนบางคร้ังไม่สามารถแยกออกได ้
เน่ืองจากกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ มีความเป็นอิสระอยูก่บัธรรมชาติมาเป็นเวลานาน ลวดลายส่วนใหญ่จึงถูก
สร้างสรรคม์าจากธรรมชาติ โดยการลอกเลียนแบบธรรมชาติ การจินตนาการผ่านธรรมชาติ ตลอดจนการ
สร้างสรรคว์ธีิการ ขั้นตอนและวตัถุดิบท่ีเป็นธรรมชาติ จะถูกถ่ายทอดในลกัษณะเฉพาะของกลุ่มชาติพนัธ์ุ  

ปัญหา ปัจจุบนัการถ่ายทอดผา้ปักและลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก มีสภาพ
ของปัญหาคือถูกลดคุณค่าของลวดลายลงให้เหลือผา้ปัก ท่ีมีลวดลายผา้ปัก ลวดลายง่ายๆ ความซบัซ้อน
ของลวดลายลดลง ตามกระแสสังคมโลกาภิวตัน์และมีระบบอุตสาหกรรมเขา้มาแทนท่ีระบบการถ่ายทอด
แบบดั้งเดิมคือ ผา้ปักมือท่ีสืบทอดจากยายสอนแม่ แม่สอนลูก และลูกสอนหลานความคิดของคนถูก
เปล่ียนไปดว้ยระบบทุนและอุตสาหกรรม สีสันและลวดลายผา้ปักของบา้นผานกกกมีการปรับเปล่ียน
ไปตามยุคสมยั จากส่ิงท่ีเคยมีคุณค่ามาก กลบัเป็นส่ิงท่ีถูกลดคุณค่าลง พื้นท่ีของวฒันธรรมถูกละเลย 
ซ่ึงคนรุ่นใหม่ในบ้านผานกกก ส่วนใหญ่มีอาชีพท าไร่ ท าสวน และคา้ขาย เห็นค่าของเงินมากกว่า  
การเห็นค่าของวฒันธรรมแบบเก่าดั้งเดิม ไม่ค่อยมีเวลาวา่งมานัง่ปักผา้เหมือนแต่ก่อน จึงตอ้งซ้ือผา้ปัก
ดว้ยจกัรอุตสาหกรรมซ่ึงซ้ือหาง่ายและมีสีสันสวยงามมาใชแ้ทนผา้ปักมือ (ดงัภาพท่ี 4.48) 

แมว้่าปัจจุบนับา้นผานกกก ยงัมีการอนุรักษ์รักษาผา้ปักและลวดลายผา้ปักดว้ยมือแบบดั้งเดิม 
ซ่ึงคงหลงเหลือเพียงผูสู้งอายุในวยั 60 ปีข้ึนไป ท่ีไม่ไดไ้ปท าไร่ ท าสวนและคา้ขาย ยงัคงใช้เวลาวา่ง
นัง่ปักผา้และลวดลายดั้งเดิมใหเ้ห็นอยู ่แต่เร่ิมลดนอ้ยลงไปมากแลว้ (ดงัภาพท่ี 4.46 และภาพท่ี 4.47) 

 
ภาพท่ี 4.46 ผูสู้งอายใุนวยั 60 ปีข้ึนไป ยงัคงใชเ้วลาวา่งนัง่ปักผา้ใหเ้ห็นอยู ่(ท่ีมา : ผูศึ้กษา) 
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ภาพท่ี 4.47  สีสันและลวดลายผา้ปักบา้นผานกกก ซ่ึงเปล่ียนไปตามยคุสมยั (ท่ีมา : ผูศึ้กษา) 

 

 
ภาพท่ี 4.48 สีสันและลวดลายผา้ท่ีปักดว้ยเคร่ืองปักจกัรอุตสาหกรรมลวดลายดั้งเดิม 

และลวดลายท่ีประยกุตต์ามใจผูบ้ริโภครูปแบบต่างๆ (ท่ีมา : ผูศึ้กษา) 

 



 

136 

 

4.2.4  วิเคราะห์คุณค่าความส าคัญ สภาพปัญหาของการปักผ้าและลวดลายผ้าปักกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง
บ้านผานกกก 

(1)  วเิคราะห์คุณค่าความส าคัญของผ้าปักและลวดลายผ้าปักกลุ่มชาติพันธ์ุม้งบ้านผานกกก 

ผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ เป็นงานศิลปวฒันธรรมท่ีแสดงออกถึงความเป็นชาติพนัธ์ุมง้ 
ผา้ปักแสดงถึงความรักท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มอบให้แก่กนั โดยเฉพาะแม่สู่ลูก กล่าวคือผา้ปักมง้หรือ
ชุดมง้ จะอยู่กบักลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ตั้งแต่เกิดจนตาย เร่ิมตั้งแต่เกิดมาแม่จะปักชุดมง้ให้ปีละหน่ึงชุดจน
แต่งงาน หลงัจากนั้นจะเป็นหนา้ท่ีของภรรยาเม่ือมีลูกก็จะท าเช่นเดียวกบัท่ีแม่ท าใหก้บัตนเอง 

การปักผา้ และการปักลวดลาย แม่จะสอนลูกสาวปักตั้งแต่อายุ 7 ปีเร่ิมจากลวดลายง่ายๆ
ก่อนจนสามารถปักไดท้ั้งชุด ส าหรับผูเ้ป็นแม่จะเตรียมชุดมง้ไวใ้ห้ลูกสาวและลูกชายใส่ในวนัพิเศษ
คือ วนัแต่งงาน ในขณะเดียวกนัเม่ือแม่แก่ลง ลูกสาวก็จะตอ้งปักผา้เตรียมชุดมง้ใหแ้ม่ตอนเสียชีวติดว้ย  

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นวา่ส าหรับกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้แลว้นั้น ผา้ปัก ลวดลายผา้ปักหรือชุดมง้ 
สามารถส่ือถึงเร่ืองราวมากมาย ตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นทั้งเคร่ืองแสดงฐานะ ความมัง่คัง่ คุณภาพชีวิต 
โดยเฉพาะความรักท่ีหยบิยืน่ใหก้นัในครอบครัว 

ดงันั้นคุณค่าของผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ อยู่ท่ีการถ่ายทอดเร่ืองราวความรัก คุณค่าของ
ชีวิตแบบวิถีชนเผ่า จากแม่สู่ลูกกับการถักทอจนเป็นผืนผา้ประหน่ึงเป็นสายใยแห่งรักท่ีฝังลึกใน
สายเลือดของผูห้ญิงมง้ทุกคน 

สีสันและลวดลายผา้ปักท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ น ามาใช้ปักผา้นั้น แต่เดิมน าตน้แบบมาจาก
ตวัหนงัสือมง้ เป็นลวดลายเลียนแบบธรรมชาติแวดลอ้มในชีวติประจ าวนัท่ีพบเห็นอยูท่ ัว่ไป ผูห้ญิงมง้
แต่ละคนจะคิดลวดลายข้ึนเองตามความคิดสร้างสรรค์ของตน ไม่มีการซ ้ ากนัเลยอาจมีคลา้ยคลึงกนั
บา้งเพราะพื้นฐานการปักคือ การปักไขวเ้หมือนกนั ศิลปะการปักผา้และแบบลวดลายนบัเป็นมรดกตก
ทอดกนัมาแต่โบราณอยา่งต่อเน่ือง โดยการน าลกัษณะ รูปร่าง และรูปทรงสีสันตามธรรมชาติรอบตวั
มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นดอกไม ้ใบไม ้สัตวต่์างๆ ตลอดจนดวงดาวบนท้องฟ้า วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ น ามา
ประกอบเป็นลวดลายผูห้ญิงมง้จะคิดออกแบบลวดลายอยา่งประณีต มีสีสันสวยงาม แสดงเอกลกัษณ์
ของชนเผา่ การปักผา้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้น้ีจะมีการสืบทอดกนัต่อๆไปชัว่ลูกชัว่หลาน 

ในการปักผา้แต่ก่อนกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก ใชผ้า้ฝ้ายทอมือหรือผา้ใยกญัชง 
ท่ีทอดว้ยก่ีเอวโดยมีเส้นยืนซ่ึงผูกไวก้บัเสาและมีเส้นพุ่งผกูไวก้บัเอว การทอผา้จะใชก้ารทอสลบักนั 
ขดักันจึงเกิดเป็นเส้นตารางไปตลอดผืน เม่ือน าผา้มาปักจึงต้องใช้การสอดเข็มเข้าไปตามตาราง
เหล่านั้นก่อใหเ้กิดลวดลายตามตอ้งการปัจจุบนัใชเ้ป็นผา้ฝ้ายส าเร็จ ซ้ือมาจากตลาดขายผา้ชาวเขา 
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แต่เดิมงานปักผา้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกกนั้น แม่จะเป็นผูก้ระตุน้ให้ลูกไม่ลืม
ของเก่าของเดิม ไม่ลืมความดีของบรรพบุรุษ ดว้ยสีสันและลวดลายผา้บ่งบอกศกัด์ิศรีของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุเด็กสาวรุ่นถดัมาควรอธิบายวธีิการป่ันฝ้าย วิธีการปักผา้ วิธีการเขียนสีข้ีผึ้งลงบนผา้เป็นลวดลาย
ให้แก่ลูกๆของตนเม่ือตนเองมีครอบครัวว่า สีสันและลวดลายผา้แต่ละลวดลายท่ีเกิดข้ึนจากน้ิวมือ
สัมผสัเข็มและเส้นด้ายนั้น มิใช่เป็นเพียงแค่ลวดลายท่ีมีช่ือเรียกต่างๆ เท่านั้น หากแต่รวบรวมไวซ่ึ้ง
คุณค่าทางจิตใจ และศกัด์ิศรีของความเป็นชนเผ่าแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุ ท่ีแสดงความหมายของส่ิงท่ี
บรรพบุรุษไดถ่้ายทอดออกมาผา่นงานฝีมือไวใ้ห ้(ดงัภาพท่ี 4.49) 

 
ภาพท่ี 4.49 ภาพแม่ชาวมง้ก าลงัสอนลูกสาวปักผา้มง้ (ท่ีมา : ผูศึ้กษา) 

สรุปคุณค่าของผ้าปักและลวดลายผ้าปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งบ้านผานกกก 

(1.1)  ผา้ปัก สีสันและลวดลายผา้ปักเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ท่ีบ่งบอกให้
เห็นถึงความเป็นชาติพนัธ์ุมง้อยา่งชดัเจน และยงัเป็นส่วนหน่ึงของการด ารงวถีิชีวติประจ าวนัของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุมง้ 

(1.2)  ศิลปะการปักผา้และแบบลวดลาย เป็นมรดกตกทอดกนัมาแต่โบราณอยา่งต่อเน่ือง 
โดยการน าลกัษณะ รูปร่าง และรูปทรงสีสันตามธรรมชาติรอบตวัมาใช้ปักผา้อย่างประณีต สวยงาม 
แสดงเอกลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ เป็นการปักผา้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ท่ีมีการสืบทอดกนัต่อกนัไปชัว่ลูก
ชัว่หลาน 

(1.3)  ผา้ปักและลวดลายผา้ปักยงัเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีสะทอ้นให้เห็นความเป็นมาของ
ผา้ปักและลวดลายผา้ปัก ในอดีต 

(1.4)   ผา้ปักและลวดลายผา้ปักหรือชุดม้ง ยงัส่ือถึงเร่ืองราวมากมาย ตั้งแต่เกิดจนตาย 
เป็นทั้งเคร่ืองแสดงฐานะ ความมัง่คัง่ คุณภาพชีวติ โดยเฉพาะความรักท่ีหยบิยืน่ใหก้นัในครอบครัว 

(1.5)  ผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เป็นงานศิลปวฒันธรรมท่ีแสดงออกถึงความเป็นชาติพนัธ์ุมง้ 
ผา้ปักแสดงถึงความรักท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มอบใหแ้ก่กนั โดยเฉพาะแม่สู่ลูก 
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(2)    วเิคราะห์ปัญหาของผ้าปักและลวดลายผ้าปักกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งบ้านผานกกก 

(2.1)  ปัญหาของการอนุรักษผ์า้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 
(2.1.1) การอนุรักษ์คุณค่าของผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้น

ผานกกก เพราะในอดีตผา้ปักและลวดลายผา้ปักมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีสีสันและลวดลายท่ีโดดเด่นไม่
เหมือนกลุ่มชาติพนัธ์ุใด ในปัจจุบนัผูปั้กในผา้บา้น    ผานกกก ใชเ้วลาในการท าเกษตรกรรม และคา้ขาย 
ท าให้มีเวลาปักผา้น้อยลง ส่งผลให้ผา้ปักและลวดลายผา้ปักถูกลดคุณค่าของลวดลายลง เหลือแต่
ลวดลายท่ีง่ายๆ ท าให้รูปแบบผา้ปักและลวดลายผา้ปักเปล่ียนไปจากเดิม มีการใชผ้า้ปักดว้ยมือนอ้ยลง 
และหนัไปใชผ้า้ท่ีปักดว้ยจกัรอุตสาหกรรมแทน ซ่ึงสะดวกและรวดเร็วกวา่ ท าให้เกิดผา้ปักท่ีประยุกต์
ลวดลายข้ึนมาอยา่งหลากหลาย ท าใหเ้อกลกัษณ์และคุณค่าของผา้ปักและลวดลายผา้ปักถูกลดคุณค่าลง  

(2.1.2) การท่ีจะอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุม้ง
บา้นผานกกก ให้เกิดความย ัง่ยืน ตอ้งท าให้ประชาชนในหมู่บา้นมีความรู้ความเขา้ใจและตระหนักในคุณค่า
ของผา้ปักและลวดลายผา้ปัก แต่ในปัจจุบนักลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ไม่ค่อยทราบถึงประวติั ความเป็นมา
และความส าคญัของผา้ปักและลวดลายผา้ปักจึงท าใหข้าดจิตส านึกในการร่วมอนุรักษผ์า้ปักและลวดลายผา้ปัก 

(2.1.3) ผูท่ี้ปักผา้ในบา้นผานกกก ปัจจุบนัมีจ านวนลดนอ้ยลงทุกปีเพราะผู ้
ท่ีปักผา้ส่วนใหญ่อยูใ่นวยักลางคนถึงสูงอายุ เน่ืองจากปัจจุบนัคนรุ่นใหม่หรือลูกหลานของผูท่ี้ปักผา้
ไดไ้ปประกอบอาชีพอ่ืน และเด็กรุ่นใหม่เขา้ไปเรียนหนงัสือในเมือง จึงไม่ค่อยให้ความส าคญัในการ
อนุรักษ์และสืบทอดการปักผา้และลวดลายผา้ปักจากแม่สู่ลูกเหมือนในอดีต จึงท าให้มีผูสื้บทอดการ
ปักผา้ดว้ยมือเร่ิมลดน้อยลง และในปัจจุบนัก็มีการปักผา้และลวดลายผา้ปักโดยใช้จกัรอุตสาหกรรม
เขา้มาแทนท่ี ท าให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงคาดวา่จะหลงเหลือผูท่ี้ปักผา้ดว้ยมือในบา้น
ผานกกก ลดน้อยลงเร่ือยๆ เพราะขาดผูสื้บทอด ฉะนั้ นจึงควรอนุรักษ์ผา้ปักและลวดลายผา้ปัก 
ลวดลายดั้งเดิมใหค้งอยูสื่บไป  

(2.1.4) ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในทอ้งถ่ิน เช่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งแยง พฒันาชุมชนอ าเภอแม่ริม และสภาวฒันธรรมอ าเภอแม่ริม ต้องมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ทั้งในเร่ืองของการสนบัสนุนและหา
วธีิการช่วยเหลือในดา้นต่างๆ เพื่อท าใหผ้า้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก ไม่
สูญหายไป และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของ
บา้นผานกกก ใหเ้กิดความย ัง่ยนื  

(2.1.5) ปัญหาดา้นภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบนั ค่าครองชีพใน
การด ารงชีวิตของผูค้นในชุมชนบา้นผานกกกเพิ่มสูงข้ึน ท าให้ในปัจจุบนัผูท่ี้ปักผา้ในบา้นผานกกก มี
เวลาท่ีจะการปักผา้น้อยลง เพราะตอ้งไปท าอาชีพอ่ืน เช่น การท าเกษตรกรรม ปลูกพืชผกัต่างๆและ
คา้ขาย จึงท าใหเ้วลาวา่งท่ีตอ้งมานัง่ปักผา้แทบจะไม่มีเวลาเลย ท าใหต้อ้งไปซ้ือหาลวดลายผา้ท่ีปักดว้ย
เคร่ืองปักจกัรอุตสาหกรรมมาใชแ้ทนลวดลายผา้ปักดว้ยมือท่ีตอ้งใชเ้วลานานในการปักผา้มากกวา่ 
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(2.2) ปัญหาของการสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 
ปัจจุบนัหมู่บา้นผานกกก มีความเจริญดา้นสาธารณูปโภคในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นไฟฟ้า น ้ าประปา โทรศพัท์ ถนน การคมนาคมต่างๆ โดยเฉพาะถนนท่ีถูกปรับปรุงให้มีสภาพท่ีดี 
ดงันั้นประชาชนจึงหนัไปท าอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชผกัต่างๆและคา้ขาย ซ่ึงมีรายไดม้ากกวา่ จึงเป็น
สาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ไม่มีเวลาว่างมานั่งปักผา้เหมือนในอดีต จึงท าให้บทบาทของผูห้ญิงต้องมาช่วย
ครอบครัวมากข้ึน ส่งผลท าให้ไม่มีเวลาว่างนั่งปักผา้เหมือนเดิม เด็กๆตอ้งเขา้ไปเรียนหนังสือนอก
หมู่บา้น ท าใหไ้ม่มีเวลาและมีทศันคติเร่ืองการปักผา้เปล่ียนไปและไม่ไดรั้บการปลูกฝังมากเท่ารุ่นยาย
รุ่นแม่ ท าให้ลูกหลานของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก เปล่ียนไปประกอบอาชีพอ่ืนไม่ไดสื้บทอด
การปักผา้และลวดลายผา้ปักหรือถา้มีก็หลงเหลือนอ้ยมาก  

สรุปประเด็นปัญหาของผ้าปักและลวดลายผ้าปักกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งบ้านผานกกก 

1)  การลดจ านวนของผูสู้งอายุในหมู่บ้าน เกิดผลกระทบท าให้การปักผา้ด้วยมือใน
หมู่บา้นลดลง 

2)  ผา้ปักและลวดลายผา้ปักเป็นงานฝีมือท่ีตอ้งฝึกฝนเป็นเวลานาน มีจินตนาการ มีสีสัน 
มีวธีิการและขั้นตอนมาก ผูปั้กผา้ตอ้งมีสมาธิในการท า ซ่ึงเด็กในปัจจุบนัน้ี ตอ้งไปโรงเรียน มีกิจกรรมมาก 
จึงเป็นสาเหตุท าให้เด็กรุ่นใหม่ไม่มีความอดทน ไม่มีสมาธิ ไม่ค่อยสนใจในการเรียนรู้ ส่งผลใหท้ าไม่เป็น 

3)  ลวดลายผา้ปักบางลวดลายยากต่อการเรียนรู้ เช่นลายผา้เขียนเทียน 
4)  ขาดการถ่ายทอดความรู้จากแม่สู่ลูก เน่ืองจากผูป้กครองส่วนใหญ่ตอ้งการใหลู้กเรียน

หนงัสือ มากกวา่การเรียนปักผา้ 
5)  ลวดลายผา้แบบดั้งเดิมถูกตดัทอนลวดลายลงไป เหลือแต่ลวดลายง่ายๆ ท่ีเป็นลาย

พื้นฐาน และลวดลายถูกเปล่ียนแปลงไปตามความตอ้งการของตลาด  
6)  ปัจจุบนัมีลวดลายผา้ท่ีปักดว้ยเคร่ืองปักจกัรอุตสาหกรรมจ าหน่าย สะดวกต่อการซ้ือ

หามาใชแ้ทนผา้ปักดว้ยมือ จึงท าใหข้าดการสืบทอดการปักผา้จากแม่สู่ลูก 
7)  คนหนุ่มสาวไม่มีเวลามานัง่ปักผา้เหมือนแต่ก่อน ตอ้งออกมาท างานในเมืองมากข้ึน

ท าให้ขาดผูสื้บสานวฒันธรรมและประเพณีการปักผา้แบบดั้งเดิม หันมาบริโภคส่ิงของเคร่ืองใชข้อง
สังคมเมืองมากข้ึน 

8)  ความตอ้งการของตลาด เช่นธุรกิจเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายชนเผ่าท่ีถูกเปล่ียนแปลงไป 
ตามความต้องการของผูบ้ริโภค ท าให้เกิดอุตสาหกรรมการปักผา้ด้วยเคร่ืองปักจกัรอุตสาหกรรม
เพิ่มข้ึน ส่งผลใหก้ารปักผา้ดว้ยมือลดนอ้ยลง  

9)  ลวดลายผา้ปักมือแบบดั้งเดิม ถูกลอกเลียนแบบให้ง่ายต่อการน ามาใช้งานคือ ได้มี
การท าเป็นรูปแบบผา้พิมพล์วดลาย เลียนแบบลวดลายชาวเขาแทนผา้ปักมือ 
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(3)  วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผ้าปักและลวดลายผ้าปักกลุ่มชาติ
พนัธ์ุม้งบ้านผานกกก  

(3.1) ปัจจยัดา้นบุคคล 

(3.1.1) จากการลดจ านวนของผูสู้งอายใุนหมู่บา้น เกิดผลกระทบท าให้การ
ปักผา้ดว้ยมือในหมู่บา้นลดลง 

(3.1.2) เยาวชนคนหนุ่มสาวในวยัท างานหรือลูกหลานของผูท่ี้ปักผา้ไดไ้ป
ประกอบอาชีพอ่ืน และออกมาท างานในเมืองมากข้ึนท าให้ขาดผูสื้บสานวฒันธรรมและประเพณีการ
ปักผา้แบบดั้งเดิม และหนัมาบริโภคส่ิงของเคร่ืองใชข้องสังคมเมืองมากข้ึน 

(3.1.3) เด็กรุ่นใหม่ตอ้งไปเรียนหนงัสือนอกหมู่บา้น ท าให้ไม่มีเวลาจึงไม่
ค่อยให้ความส าคญัในการอนุรักษ์และสืบทอดการปักผา้และลวดลายผา้ปักจากแม่สู่ลูกเหมือนในอดีต 
ไม่มีเวลามานัง่ปักผา้เหมือนแต่ก่อนและมีทศันคติเร่ืองการปักผา้เปล่ียนไป ไม่ไดสื้บทอดการปักผา้
และลวดลายผา้ปักเหมือนในอดีต 

(3.1.4) ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบนั ค่าครองชีพในการด ารงชีวิต
ของผูค้นในชุมชนบา้นผานกกกเพิ่มสูงข้ึน จึงท าให้บทบาทของผูห้ญิงตอ้งมาช่วยครอบครัวมากข้ึน 
ส่งผลท าใหไ้ม่มีเวลาวา่งนัง่ปักผา้เหมือนเดิม  

(3.2) ดา้นค่านิยมและการปรับเปล่ียนตามยคุสมยั 

(3.2.1) ปัจจุบนัหมู่บา้นผานกกก มีความเจริญด้านสาธารณูปโภคในด้าน
ต่างๆ ทั้งดา้นไฟฟ้า น ้ าประปา โทรศพัท์ ถนน การคมนาคมต่างๆ โดยเฉพาะถนนท่ีถูกปรับปรุงให้มี
สภาพท่ีดี ดงันั้นประชาชนจึงหนัไปท าอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชผกัและคา้ขาย ซ่ึงมีรายไดม้ากกวา่  

(3.2.2) รูปแบบผา้ปักและลวดลายผา้ปักเปล่ียนไปจากเดิม มีการใช้ผา้ปัก
ดว้ยมือน้อยลง และหันไปใช้ผา้ท่ีปักดว้ยเคร่ืองปักจกัรอุตสาหกรรมแทน ซ่ึงสะดวกและรวดเร็วกว่า 
ท าให้เกิดผา้ปักท่ีประยุกต์ลวดลายข้ึนมาอย่างหลากหลาย ท าให้เอกลกัษณ์และคุณค่าของผา้ปักและ
ลวดลายผา้ปักถูกลดคุณค่าลง 

(3.2.3) ในกระแสสังคมโลกาภิวตัน์ และระบบอุตสาหกรรมไดเ้ขา้มาแทนท่ี
ระบบการถ่ายทอดแบบดั้ งเดิมส่งผลให้ความคิดของคนรุ่นใหม่ถูกเปล่ียนไปด้วยระบบทุนและ
อุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลงลวดลายผา้ปักจากส่ิงท่ีมีคุณค่ามาก กลายมาเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าลดนอ้ยลง 
พื้นท่ีของวฒันธรรมถูกละเลย ผูห้ญิงไม่ค่อยมีเวลาว่างมานัง่ปักผา้ และซ้ือลวดลายผา้ท่ีปักดว้ยจกัร
อุตสาหกรรมมาใชแ้ทนผา้ปักมือ  
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(3.2.4) การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคนิควิธีการและขั้นตอนการปักผ้า 
ตลอดจนสีสัน ลวดลายท่ีใช้ปักเปล่ียนแปลงไป การน าผา้ปักไปใช้สอย จากเดิมผา้ปักใช้ตกแต่งบน
เคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งเท่านั้ น ปัจจุบันผา้ปักได้รับความนิยมมากจากผูใ้ช้ผูบ้ริโภคผา้ปัก
ชาวเขา บทบาทของผา้ปักถูกเปล่ียนมาเป็นของตกแต่งบา้นและประโยชน์ใชส้อยอ่ืนๆมากมาย เม่ือมี
การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้วยัหนุ่มสาวก็รับเอาวฒันธรรมคนในเมืองมา
เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต และยงัมีส่ือเทคโนโลยีต่างๆ เขา้มามีบทบาทในการสวมใส่ชุดมง้ ท่ีมีการลอก
แบบจากส่ือของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เอง เช่น เลียนแบบการแต่งกายจากมง้อเมริกา มง้จีน มง้เวียดนาม มง้ลาว 
ท าให้หันไปนิยมใช้ผา้ปักท่ีปักด้วยเคร่ืองปักจกัรอุตสาหกรรมมากกว่า และวฒันธรรมการปักผา้
อาจจะหายไปจากกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ทีละนอ้ยและถูกกลืนไปในท่ีสุด 

(3.3) ดา้นระบบอุตสาหกรรม 

(3.3.1) ปัจจุบัน มีการปักผ้าและลวดลายผ้าปักโดยใช้ เคร่ืองปักจักร
อุตสาหกรรมท าให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ลกัษณะการถ่ายทอดผา้ปักและลวดลายผา้ปัก
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก มีการเปล่ียนแปลงคือลวดลายผา้ปักถูกลดคุณค่าของลวดลาย
ลงเหลือแต่ผา้ปักท่ีมีลวดลายปักง่ายๆ ความซับซ้อนของลวดลายลดลง ตามกระแสกสังคมโลกาภิวตัน์
และมีระบบอุตสาหกรรมเขา้มาแทนท่ีระบบการถ่ายทอดแบบดั้งเดิม ท่ีผา้ปักมือมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
ความคิดของคนถูกเปล่ียนไปดว้ยระบบทุนและอุตสาหกรรม สีสันและลวดลายผา้ปักของบา้นผานกกก
มีการปรับเปล่ียนไปตามยุคสมยั จากส่ิงท่ีเคยมีคุณค่ามาก กลบัเป็นส่ิงท่ีถูกลดคุณค่าลง พื้นท่ีของ
วฒันธรรมถูกละเลย คนรุ่นใหม่ในบา้นผานกกก เห็นค่าของเงินมากกว่าการเห็นค่าของวฒันธรรม
แบบเก่าดั้งเดิม จึงซ้ือผา้ปักดว้ยเคร่ืองปักจกัรอุตสาหกรรม ซ่ึงสามารถซ้ือหาง่ายและมีสีสันสวยงามมา
ใชแ้ทนผา้ปักมือ 

(3.3.2) เคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพันธ์ุม้งวยัหนุ่มสาว การแต่งกายมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ตามกระแสสังคมโลกาภิวตัน์และระบบอุตสาหกรรม กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
วยัหนุ่มสาว ไดรั้บเอาวฒันธรรมคนในเมืองเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของชีวติ ประกอบกบัมีส่ือเทคโนโลยี
ต่างๆ เขา้มามีบทบาทในการสวมใส่ชุดมง้ ท าให้รูปแบบของเคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปัก   
ไดเ้ปล่ียนแปลงไป มีการผสมผสานรูปแบบทั้งแบบเดิมและแบบใหม่ ตามยุคสมยันิยม มีการเลียนแบบ
การแต่งกายจากส่ือเวบ็ไซต์ต่างๆ ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ เช่น การแต่งกายเลียนแบบ จากมง้อเมริกา มง้จีน 
มง้เวียดนาม มง้ลาว ท าให้มีแฟชั่นชุดมง้รูปแบบต่างๆ ประยุกต์ข้ึนมากมาย ตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคมากข้ึน (ดงัภาพท่ี 4.50 และภาพท่ี 4.51) 
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ภาพท่ี 4.50  ชุดมง้ผูห้ญิงประยกุตรู์ปแบบต่างๆ ปักดว้ยเคร่ืองปักจกัรอุตสาหกรรม (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 

 
ภาพท่ี 4.51  ชุดมง้ผูช้ายประยกุตรู์ปแบบต่างๆ ปักดว้ยเคร่ืองปักจกัรอุตสาหกรรม (ท่ีมา: ผูศึ้กษา)  

 (3.3.3) ความตอ้งการของตลาด เช่นธุรกิจเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายชนเผา่ท่ีถูก
เปล่ียนแปลงไปตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าให้เกิดอุตสาหกรรมการปักผา้ดว้ยเคร่ืองปักจกัร
อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหก้ารปักผา้ดว้ยมือลดนอ้ยลง มีแหล่งผลิต /แหล่งจ าหน่ายผา้
ปักและลวดลายผา้ปักดว้ยเคร่ืองปักจกัรอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน จะเป็นแหล่งผลิต ร้านขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก ท่ีนบัจากจ านวนหวัเขม็ปักและจ านวนตวัเคร่ืองปักจกัรอุตสาหกรรม  (ดงัภาพท่ี 4.53) 

ร้านท่ีเป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่และเป็นท่ีรู้จกัมากคือ
ร้านเน่ียมจ่ือ ร้านป้ันดาว ร้านทีเอ็กซ์การปัก ร้านสุทธิพรการปัก ร้านเชียงใหม่การปัก ร้านกิติวรชัย
การปัก ร้านเวริดส์ปอรต ์ ร้านท่ีเอม็ซีการปัก ซ่ึงอยูใ่นตวัอ าเภอเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด และร้านท่ีกล่าว
มานั้นเป็นแหล่งผลิตผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ทั้งส้ิน ส่วนใหญ่เจา้ของจะเป็นคน
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พื้นเมือง ความเป็นมาของลวดลายปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ท่ีใชเ้คร่ืองปักนั้น จากการสัมภาษณ์ นายอดิ
สรณ์ สุขสกุลปัญญา เจา้ของร้านเหมาฝ้ัวแฟชัน่เทค ผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผา้ปักมง้ ในอ าเภอ
แม่ริม ไดก้ล่าววา่ ประมาณปี 2538 กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ท่ีมีการศึกษาไดไ้ปท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปักผา้
ดว้ยเคร่ืองปักจกัรอุตสาหกรรมและเรียนรู้วธีิการปักผา้ดว้ยเคร่ืองปักจกัรอุตสาหกรรมจากคนพื้นเมือง 
จึงมีความคิดว่าลวดลายผา้ปักมง้ น่าจะน ามาปักด้วยเคร่ืองปักจกัรอุตสาหกรรมได้ และได้ทดลอง
น าเอาลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งมาให้คนพื้นเมืองน าไปประยุกต์ใส่ในระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีมีการผสมผสานรุ่นใหม่ โดยมีการประยุกต์โปรแกรมท่ีใชใ้นการปัก
ลวดลายโดยเฉพาะ และมีวิวฒันาการเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ จนไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลายใน
กลุ่มชาติพนัธ์มง้มาตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบนั (ดงัภาพท่ี 4.52) 

 
ภาพท่ี 4.52 เคร่ืองปักลวดลายผา้มง้ของร้านเหมาฝ้ัวแฟชัน่เทค ต าบลริมใต ้อ าเภอแม่ริม 

ดงันั้นกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ท่ีมีฐานะดี มีการศึกษาสูงข้ึน มีความรู้ความสามารถ
ในดา้นการปักผา้ดว้ยเคร่ืองปักจกัรอุตสาหกรรม จึงลงทุนเปิดร้านผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑล์วดลาย
ผา้ปักมง้ของตนเอง น ามาท าเองโดยการเรียนรู้เก่ียวกบัเคร่ืองปักจกัรอุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรม 
การท าบล็อคลวดลายต่างๆ และเป็นเจา้ของกิจการของตนเอง ท่ีเป็นกิจการเล็กๆ มีเคร่ืองปักร้านละ 1 
เคร่ืองก็สามารถท าการผลิตและจ าหน่าย สามารถเล้ียงตวัเองและครอบครัวได ้โดยไม่ตอ้งอาศยัคน
พื้นเมืองอีกต่อไป อตัราการผลิตก็เป็นไปตามก าลงัของเคร่ือง ในเร่ืองของฝีเข็มและความเร็วของ
เคร่ืองในการปักลวดลายแต่ละคร้ัง  
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ภาพท่ี 4.53  ลวดลายผา้มง้รูปแบบต่างๆ ปักดว้ยเคร่ืองปักจกัรอุตสาหกรรม (ท่ีมา: ผูศึ้กษา) 

แหล่งผลิตหลักของจงัหวดัเชียงใหม่ จะอยู่ในเขตอ าเภอเมืองย่านตรอก
เหล่าโจ๊ว ตลาดวโรรส(กาดหลวง) มีจ  านวนร้านทั้งผลิตและจ าหน่ายมากท่ีสุด อ าเภอแม่ริมมี 1 แห่ง 
และในอ าเภออ่ืนๆ ท่ีไม่ได้กล่าวถึงก็มีแต่ไม่สามารถระบุจ านวนแหล่งผลิตท่ีแน่นอนได ้เน่ืองจาก
ปัจจุบนัมีร้านเล็กๆท่ีมีเคร่ืองปักเคร่ืองเดียวก็สามารถผลิตและจ าหน่ายไดเ้พิ่มจ านวนข้ึน ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เป็นเจา้ของร้านเองทั้งส้ิน(ดงัภาพท่ี 4.54 และภาพท่ี 4.55) 
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ภาพท่ี 4.54 แหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ปักชาวเขาของร้านเหมาฝ้ัวแฟชัน่เทค อ าเภอแม่ริม  

 

 
ภาพท่ี 4.55 แหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ปักชาวเขาแหล่งใหญ่ 

ในตรอกเหล่าโจว๊ ตลาดวโรรส(กาดหลวง) อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 



 

 146  

 

บทที ่5 

แนวทางการจดัการอนุรักษ์และสืบสานผ้าปักและลวดลายผ้าปักกลุ่มชาตพินัธ์ุม้ง 
บ้านผานกกก อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

บทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการจดัการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปัก
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 
ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

5.1   การศึกษาเพื่อหาแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมในการจดัการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปัก
และลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกกต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

5.1.1  การศึกษาและเก็บขอ้มูลการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อแนวทางการ
จดัการอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก 

5.1.2  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเหมาะสมกับการจัดการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและ
ลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก 

5.1.3  การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมในการจดัการอนุรักษ์และสืบสาน
ผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก 

5.2   การเสนอแนวทางการจดัการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
ของบา้นผานกกก อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 

5.2.1  การรวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้เก่ียวกบังานศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผา่ของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก เพื่อใชจ้ดัแสดงนิทรรศการภายในศูนยก์ารเรียนรู้ของหมู่บา้น อยา่งมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนและสังคม 

5.2.2  การเผยแพร่และรักษาคุณค่าของผา้ปักและลวดลายผา้ปักพฒันาให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชน 
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5.1   การศึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการจัดการอนุรักษ์และสืบสานผ้าปักและ
ลวดลายผ้าปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งบ้านผานกกกต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 

จากหัวข้อดังกล่าวเป็นขั้นตอนของการศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการจัดการท่ี
เหมาะสมเพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีช่วยสนบัสนุนการจดัการอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ บา้นผานกกก โดยการน าขอ้มูลท่ีศึกษาจากส่วนต่างๆ มาประมวลและวเิคราะห์ คือ 

5.1.1  การศึกษาและเก็บขอ้มูลการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ต่อแนวทางการจดัการ
อนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก        

เป็นการศึกษาและเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชาชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในชุมชนมง้บา้นผานกกก 
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อตอ้งการทราบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อแนว
ทางการจดัการอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปะผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ดว้ยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus 
group discussion) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาของผู ้ให้ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง 
(Sample) จ านวน 30 คน ท่ีคดัเลือกจากการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) จากผูน้ าชุมชนหรือ
ผูใ้หญ่บา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้ปักผา้ในหมู่บา้นท่ีเหลืออยู ่รวมทั้งผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชผ้า้ปักของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุมง้ ในประเด็นการสนทนา เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปัก
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน ผลการสนทนากลุ่มคร้ังน้ี สรุปไดว้า่ 

1)  การจดัการอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปะผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกกนั้น  
ประชาชนในชุมชนควรมีส่วนร่วมอย่างส าคญั เพราะว่า ประชาชนในชุมชนมง้บ้านผานกกก เป็น
เจา้ของผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้และเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบักิจกรรมท่ีด าเนินการ
อยูใ่นเขตชุมชน ดงันั้นการท่ีจะด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัผา้ปักและลวดลายผา้ปัก ประชาชนในชุมชน
ควรมีส่วนร่วม ทั้งด้านการแสดงความคิดเห็นและด้านการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ ์
รักษาและสืบสานงานศิลปะผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก 

2)  รูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปะผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
บา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

(1)  การรวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้เก่ียวกบัศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผา่ของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก เพื่อใชจ้ดัแสดงภายในศูนยก์ารเรียนรู้ของหมู่บา้นอยา่งมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนและสังคม จากการใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและการส ารวจพื้นท่ีในชุมชน 
พบวา่สามารถพฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบังานศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผา่ท่ีย ัง่ยืนได ้
ผลจากการสนทนากลุ่มจากประชาชนร่วมกบัผูศึ้กษา ไดเ้สนอแนะให้มีการรวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้
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เก่ียวกบังานศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผ่าของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก โดยมีการจดัป้าย
แสดงนิทรรศการภายในศูนยก์ารเรียนรู้ของหมู่บา้นท่ีแสดงให้เห็นหรือสะทอ้นอตัลกัษณ์ความเป็นมา
ของกลุ่มชาติพนัธุ์มง้ข้ึน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่คนทั้งภายในและภายนอกชุมชนโดยมีสถานท่ี
ที่สามารถใชเ้ป็นพื้นท่ีจดัแสดงขอ้มูลองคค์วามรู้ได ้มี 2 แห่ง คือ 1) บา้นพิพิธภณัฑ์ (ดงัภาพท่ี 5.1) ท่ี
รวบรวมเร่ืองราวเก่ียวกบัผา้ การทอผา้ใยกนัชง ผา้เขียนลายเทียน และผา้ปักลวดลายดั้งเดิม ของนางเลย้ชา 
แกว้จริยากุล บา้นเลขท่ี 6 หมู่ 9 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียใหม่ ท่ีจดัแสดงไวใ้ห้ลูกหลาน
ไดเ้รียนรู้ในรูปแบบของบา้นพิพิธภณัฑ์มีชีวิตในบา้นของตนเอง 2) ศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนมง้บา้น
ผานกกก ดงัภาพท่ี 5.2 ท่ีมีอยูแ่ลว้ในชุมชนแต่ยงัไม่ไดป้รับปรุงพฒันาขอ้มูลภายในให้น่าสนใจ และ
การด าเนินการจดันิทรรศการและบริหารจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ควรขอสนบัสนุนงบประมาณจากทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง โดยผูน้ าชุมชนหรือผูใ้หญ่บา้นและคณะท างานจดัท าแผนชุมชน
บา้นผานกกก เสนอโครงการดา้นการศึกษาวฒันธรรมประเพณี กิจกรรมศูนยก์ารเรียนรู้เก่ียวกบัศิลปะ
ผา้ปักและวฒันธรรมชนเผา่ของชุมชน และบรรจุไวใ้นแผนชุมชน แผนการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2557 เป็น
งบประมาณสนบัสนุนประจ าปี 2559  

 
ภาพท่ี 5.1 บา้นพิพิธภณัฑว์ถีิชีวติกลุ่มชาติภณัฑม์ง้ของบา้นผานกกก (ท่ีมา : ผูศึ้กษา) 
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ภาพท่ี 5.2 ศูนยก์ารเรียนรู้ของหมู่บา้นผานกกก (ท่ีมา : ผูศึ้กษา) 

(2)  จดัท าเอกสารหรือหนังสือ ท่ีรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เก่ียวกับขั้นตอน
วธีิการปักผา้และลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ท่ีเป็นรูปธรรมเป็นการจดัท าเอกสาร
หรือหนงัสือ เพื่อรวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้เก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ ขั้นตอนวธีิการปักผา้และลวดลายผา้ปัก
ท่ีพบในชุมชนมง้บา้นผานกกก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน แทนการใช้วิธีการถ่ายทอดดว้ยการจดจ า
ลวดลายจากรุ่นสู่รุ่นตามแบบเดิม โดยผลจากการสนทนากลุ่มของประชาชนมง้บา้นผานกกกร่วมกบั
ผูศึ้กษา ไดเ้สนอแนะให้มีการถอดรูปแบบลวดลาย สีสัน ขั้นตอนวธีิการปักผา้และลวดลายผา้ปักท่ีพบ
ในชุมชนมง้บา้นผานกกก ตั้งแต่เร่ิมตน้ จนถึงปักลวดลายส าเร็จ โดยเร่ิมจากลวดลายง่ายๆท่ีพบเห็นกนัอยู่
ทัว่ไป จนถึงลวดลายท่ียากข้ึนไปตามล าดบั และควรรวบรวมลวดลาย สีสันของลวดลายผา้ปักดั้งเดิมท่ี
เร่ิมจะสูญหายไปอีกดว้ย  

ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดจ้ดัท าตวัอยา่งเอกสารเก่ียวกบัผา้ปักและลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุม้งของบ้านผานกกกข้ึน และจะได้มอบไวใ้ห้กับศูนยก์ารเรียนรู้ของหมู่บ้านผานกกก เพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไป 
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ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกบัผ้าปักและลวดลายผ้าปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งของบ้านผานกกก 
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5.1.2 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเหมาะสมกบัการจดัการอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปัก
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก 

การศึกษาเพื่อหาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเหมาะสมกบัการจดัการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและ
ลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกกซ่ึงตรงกบัแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีมีนักวิชาการ
หลายท่านไดมี้การกล่าวไว ้ ดงัน้ี 

(1)  แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนซ่ึงตรงกบัท่ี กาญจนา แกว้เทพ, 2553, บรรณาธิการ
หนังสือ การบริหารจดัการวฒันธรรมพื้นบ้านแบบมีส่วนร่วมด้วยนวตักรรมการวิจยั ได้กล่าวว่า
แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนคือการบริหารจดัการวฒันธรรมแบบมีส่วนร่วมแนวคิดการมีส่วน
ร่วมของชุมชนมีความเหมาะสมกบัการวจิยัดา้นวฒันธรรมท่ีด าเนินการร่วมกบัชุมชนเพราะวฒันธรรม
เป็นสมบติัหรือมรดกร่วมของชุมชนโดยใชก้ระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือในการให้
ชุมชนเขา้มาบริหารจดัการวฒันธรรมของตนเอง หลกัการดงักล่าวประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 1) 
ตวัวฒันธรรมมีความส าคญัต่อชุมชนอยา่งไร 2) การบริหารจดัการดว้ยวิธีการอะไร 3) การมีส่วนร่วม
ของชุมชนแบบไหนอย่างไรการศึกษาวิจยัจะตอ้งร่วมกนัหาค าตอบกบัชุมชนการวิจยัทอ้งถ่ินแบบมี
ส่วนร่วมจะบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายตอ้งอาศยักระบวนการการท างานอยา่งมีส่วนร่วมในทุกๆ
ขั้นตอนของกระบวนการวจิยัร่วมเป็นคณะท างานร่วมเก็บขอ้มูลร่วมเป็นกลุ่มตวัอยา่งให้ขอ้มูลเป็นตน้
การศึกษาวิจยัแบบมีส่วนร่วมน้ีจะท าให้ชุมชนมีประสบการณ์ในการท างานเม่ือส้ินสุดการศึกษาวิจยั
ชุมชนสามารถจดัการบริหารวฒันธรรมของตนเองได ้

และยงัสอดคล้องกับ อิโคโมสไทย, กฎบัตรอิโคโมส ส าหรับการตีความและน าเสนอ
วฒันธรรมมรดก เสนอร่างสุดทา้ยเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2550  ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจดัการมรดกวฒันธรรมไวด้งัน้ี 

(1.1) มรดกวฒันธรรมเป็นสมบติัร่วมของประชาชนในชาติชุมชนและประชาชน
มีสิทธิและหน้าท่ีในการร่วมอนุรักษ์และบริหารจดัการมรดกวฒันธรรมการเฝ้าระวงัและตรวจสอบ
ไม่ใหถู้กท าลายหรือเส่ือมมูลค่าหรือท าใหไ้ม่เกิดประโยชน์ 

(1.2) หน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
ก าหนดนโยบายการเฝ้าระวงัการตดัสินใจการตรวจสอบการอนุรักษ์และพฒันามรดกทางวฒันธรรม
เช่นการสร้างความเขา้ใจและปลูกฝังจิตสานึกรับผิดชอบและขบัเคล่ือนเครือข่ายการอนุรักษ์มรดก
วฒันธรรมในทุกพื้นท่ี 

(1.3) ทุกขั้นตอนของการด าเนินงานมาจากทุกภาคส่วนอยา่งแทจ้ริงปัจจยัท่ีส าคญั
ในการมีส่วนร่วมคือการจดัการองคค์วามรู้และการสร้างความเขา้ใจเพื่อเตรียมพร้อมในการมีส่วนร่วม
โดยเคารพถึงภูมิปัญญาและความหลากหลายในวฒันธรรมเหล่านั้น 
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(2)  แนวคิดการอนุรักษ์มรดกวฒันธรรม สอดคล้องกบั ด ารง ฐานดี, 2551, หน้า 54 ใน
วฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมต่างชาติ กล่าวว่า อนุรักษ์หมายถึงการใช้ประโยชน์ตามความตอ้งการท่ี
พอเหมาะและประหยดัเพื่ออนาคตหรือการสงวนรักษาหลกัการอนุรักษว์ทิยา 

(2.1) การใช้อย่างย ัง่ยืนการใช้อย่างสมเหตุสมผลหรือใช้อย่างฉลาดเลือกใช้
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมไม่ก่อใหเ้กิดผลเสียและมลพิษ 

(2.2) การสงวนของหายากทรัพยากรท่ีก าลงัจะสูญส้ิน ควรหลีกเล่ียงการน าไปใช้
ควรท านุบ ารุงหรือท าใหท้รัพยากรนั้นมีเพิ่มข้ึน 

(2.3)  การท านุบ ารุงทรัพยากรท่ีเส่ือมโทรมจากไม่สามารถน าไปใช้ได้จนฟ้ืน
สภาพน ามาใชไ้ด ้

แนวทางการอนุรักษ์ว ัฒนธรรมไทยท่ีดีงามสังคมและวัฒนธรรมไม่ได้หยุดน่ิง แต่
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและเก่ียวพันกับปัจจัยภายในและภายนอกท่ีเข้ามากระทบ ดังนั้ น
วฒันธรรมอาจเหมาะสมกบัแค่ยุคสมยัหน่ึง แต่อาจไม่สอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิตของคนในอีกยุค
หน่ึงก็ได ้แต่ไม่ไดถึ้งการละทิ้งวฒันธรรมเดิมอยา่งส้ินเชิงเพราะรากเหงา้ของวฒันธรรมของไทย ได้
สั่งสมให้สอดคล้องกับสังคมไทยมาช้านาน การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นผลมาจากลักษณะ
บางอยา่งไม่ตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกในยคุนั้น จึงไดน้ าวฒันธรรมบางอยา่งจากต่างชาติมา
ใช้ทดแทนบ้าง แต่เราก็มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการอนุรักษ์วฒันธรรมไทยเอาไว ้เพราะหากไม่
อนุรักษ์ไวแ้ลว้วฒันธรรมของสังคมอ่ืนก็จะเขา้มาคลอบง าและจะตอ้งตกเป็นเมืองข้ึนทางวฒันธรรม
ของสังคมอ่ืนไป  

การอนุรักษว์ฒันธรรม มีดงัน้ี 
1)  ศึกษา ค้นควา้ และวิจัย วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีได้มีการ

รวบรวมไวแ้ล้วและท่ียงัไม่ได้ศึกษา แต่มีกระจดักระจายอยู่ทั่วทุกแห่ง ผูศึ้กษา ค้นควา้จะได้ทราบ
ความหมายและความส าคญัของมรดกวฒันธรรมอยา่งถ่องแท ้ความรู้ดงักล่าวจะเป็นรากฐานของการ
ด าเนินชีวติเม่ือไดเ้ห็นคุณค่าจะยอมรับและน าไปใชป้ระโยชน์ใหเ้หมาะสมและแพร่หลาย 

2)  ส่งเสริมให้ชนทุกหมู่เหล่าเห็นคุณค่าและร่วมกนัรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม
ของชาติและทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างความเขา้ใจและมัน่ใจแก่ประชาชนในการปรับเปล่ียน และตอบสนอง
กระแสวฒันธรรมอ่ืนๆ และวฒันธรรมภายนอกอยา่งเหมาะสม 

3)  ขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมในวฒันธรรม รณรงค์ให้ประชาชนและเอกชน 
ตลอดจนหน่วยงานของรัฐเห็นความส าคญัและตระหนกัว่าวฒันธรรมเป็นเร่ืองของทุกคนท่ีจะตอ้ง
รับผิดชอบร่วมมือกนัส่งเสริม สนบัสนุน ประสานงาน การบริการดา้นความรู้ วิชาการ และทุนทรัพย์
จดักิจกรรมทางวฒันธรรม 
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4)  ส่งเสริมการแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรม ทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศโดย
ใชศิ้ลปวฒันธรรมเป็นส่ือกลางสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและกนั 

5)  สร้างทศันคติ ความรู้ ความเข้าใจ ว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทาง
วฒันธรรมเป็นสมบติัของทุกคน ดงันั้นทุกคนจึงมีหนา้ท่ีในการเสริมสร้าง ฟ้ืนฟู และดูแลรักษา 

6)  จัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางด้านวฒันธรรม เพื่อเป็นศูนย์กลาง 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนเข้าใจ สามารถเลือกสรร ตัดสินใจ ปรับเปล่ียนให้
เหมาะสมในการด าเนินชีวิต อน่ึง ตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนบทบาทของส่ือมวลชนในดา้นวฒันธรรมให้
มากยิง่ข้ึน  

7)  ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยรู้จักสิทธิและหน้าท่ีตามท่ีได้บัญญัติไวใ้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เช่น สิทธิในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติ เป็นตน้ 

(3)   แนวคิดภูมิปัญญาพื้นถ่ิน ท่ีกล่าวถึงความหมายของภูมิปัญญาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ค าวา่ “ภูมิปัญญา” ตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่ Wisdom ซ่ึงมีความหมายวา่ความรู้ความสามารถความ
เช่ือความสามารถทางพฤติกรรมและความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของมนุษยภู์มิปัญญาเป็นเร่ืองท่ี
สั่งสมกนัมาแต่อดีตและเป็นเร่ืองของการจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ
แวดล้อม คนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณีวิถีชีวิตการท ามาหากิน
และพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพนัธ์เหล่าน้ีเป้าหมายก็คือเพื่อให้เกิด
ความสุขทั้งในส่วนท่ีเป็นชุมชนหมู่บา้นและในส่วนท่ีเป็นปัจเจกของชาวบา้นเหล่านั้นถ้าหากเกิด
ปัญหาทางดา้นความไม่สมดุลกนัข้ึนก็จะก่อให้เกิดความไม่สงบสุขเกิดปัญหาในหมู่บา้นและชุมชน
โดยมีนกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวเอาไวด้งัเช่นสุกญัญา พ่วงภกัดี กล่าววา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือภูมิ
ปัญญาชาวบา้นหมายถึงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีชาวบา้นคิดคน้ข้ึนมาไดเ้องเป็นเทคนิควิธีเฉพาะตน เป็นองค์
ความรู้ใหม่ท่ีสามารถน ามาใช้แกปั้ญหาและตดัสินใจในการด าเนินชีวิตในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม
และไดมี้การสืบทอดและเช่ือมโยงมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเพื่อการด ารงอยู่รอดของ
เผา่พนัธ์ุ จึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ 

ส่วน พรรณิภา โสตถิพนัธ์ุและคณะ ไดก้ล่าววา่ภูมิปัญญาชาวบา้นหมายถึง วธีิการจดัการ
วธีิการช้ีน าและการริเร่ิมเสริมต่อของนกัปราชญใ์นทอ้งถ่ินหรือในกลุ่มชนภูมิปัญญาชาวบา้นลว้นสั่ง
สมงอกงามข้ึนจากความรอบรู้ประสบการณ์ผนวกดว้ยญาณทศันะ และพรชยั ปรีชาปัญญา ก็ไดก้ล่าว
ไวว้า่ ภูมิปัญญาพื้นบา้นเป็นทรัพยท์างปัญญาท่ีมีคุณค่าไม่ยิง่หยอ่น ไปกวา่ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
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5.1.3 การวเิคราะห์เพื่อหาแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมในการจดัการอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปัก
และลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก 

ในส่วนน้ีเป็นกระบวนการของการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อสรุปความคิดเห็นและเสนอรูปแบบของ
การจดัการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ให้เกิดความ
ย ัง่ยนื อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อเอกลกัษณ์
ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ในการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปัก ซ่ึงมีขั้นตอน
ของการศึกษาโดยพิจารณาจากขอ้มูลต่างๆดงัน้ี 

1)  จากผลการศึกษาในข้อ 5.1.1(1) ได้กล่ าวถึ งวิ ธี การสนทนากลุ่ม  (Focus group 
discussion) จากประชาชนและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งบ้านผานกกกในประเด็นการ
สนทนาเพื่อหารูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
บา้นผานกกก ให้ย ัง่ยืนอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน ผลการสนทนากลุ่มคร้ังน้ี สรุปไดว้า่ ประชาชนใน
ชุมชนควรมีส่วนร่วมอย่างส าคญั ดว้ยเหตุผลท่ีว่า ประชาชนในชุมชนมง้บา้นผานกกก เป็นเจา้ของผา้
ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้และเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบักิจกรรมท่ีด าเนินการอยู่ในเขต
ชุมชน ดงันั้น การท่ีจะด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัผา้ปักและลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผา
นกกก ประชาชนในชุมชนควรมีส่วนร่วมทั้งดา้นการแสดงความคิดเห็นและดา้นการด าเนินกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ ์รักษาและสืบสานงานศิลปะผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกกให้ย ัง่ยืน
อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 

2)  ผลจากการศึกษาบริบทท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของชุมชน ลกัษณะทางสังคม
และวฒันธรรม ตลอดจนศกัยภาพและความเขม้แขง็ของชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ต าบลโป่ง
แยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ในบทท่ี 4 นั้น พบวา่  ชุมชนมง้บา้นผานกกก เป็นชุมชนท่ีมีศกัยภาพ
และความเขม้แขง็ในการด าเนินกิจกรรมทางสังคมและวฒันธรรมร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นไดจ้ากความร่วมมือของประชาชนในชุมชนท่ีร่วมมือกนัด าเนินกิจกรรมของส่วนรวม 

3)  แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน จากผลของการศึกษาใน ขอ้ 1) ซ่ึงเป็นการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนมง้บา้นผานกกก ท่ีสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอยา่งส าคญั
ในวิธีการจดัการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกกให้ย ัง่ยืน
อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน และขอ้ 2) ผลการศึกษาท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ชุมชนมง้บา้นผานกกก เป็นชุมชนท่ีมี
ศกัยภาพและความเขม้แข็งในการด าเนินกิจกรรมทางสังคมและวฒันธรรมร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึง
สะทอ้นให้เห็นไดจ้ากความร่วมมือของประชาชนในชุมชนท่ีร่วมมือกนัด าเนินกิจกรรมของส่วนรวม



 

 159  

ผลการศึกษาทั้งสองหวัขอ้ดงักล่าวจึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน  ดงันั้นใน
การพิจารณาเลือกรูปแบบของการจดัการอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
บา้นผานกกกใหย้ ัง่ยนือยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่ 

ก)  รูปแบบและวิธีการจดัการท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและ
ลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกกนั้น ใชรู้ปแบบของการจดัการให้ย ัง่ยืนอยา่งมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ด้วยเหตุผลและหลักการท่ีว่า ประชาชนในชุมชนม้งบ้านผานกกก เป็นเจ้าของผา้ปักและ
ลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ท่ีอยู่ในเขตชุมชน จึงเป็นผูท่ี้อยู่ใกลชิ้ด มีความผูกพนั และมีส่วนได้
ส่วนเสียกบัผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ดงันั้นการด าเนินการ
ใดๆท่ีเก่ียวกบัผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ประชาชนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและร่วมมือกันในการจดัการ เพื่อการรักษาคุณค่าผา้ปัก สีสันและลวดลายผา้ปักและ
พฒันาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 

ข)  ส่วนวิธีการจดัการอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของ
บา้นผานกกก ให้เป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผ่า ผูศึ้กษาไดเ้สนอแนะให้มีการ
รวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้เก่ียวกบังานศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผา่ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก 
โดยมีการจดัท าป้ายแสดงนิทรรศการขอ้มูลองคค์วามรู้ภายในศูนยก์ารเรียนรู้ของหมู่บา้น ท่ีแสดงให้
เห็นหรือสะทอ้นอตัลกัษณ์ความเป็นมาของชุมชนมง้บา้นผานกกกข้ึน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่
คนทั้งภายในและภายนอกชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ เขา้ใจผา้ปักและลวดลายผา้ปัก เพื่อให้การด าเนิน
กิจกรรมบรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผ่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นไปตามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของประชาชนและ 
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ 

ค)  การเผยแพร่และรักษาคุณค่าผา้ปักและลวดลายผา้ปักพฒันาให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน มีรูปแบบของการจดัการให้ย ัง่ยืนอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีเป็นรูปธรรม โดยเสนอให้มีการ
จดัท าเอกสารหรือหนงัสือ เพื่อรวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้เก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ ขั้นตอนวิธีการปักผา้และ
ลวดลายผา้ปักท่ีพบในชุมชนมง้บา้นผานกกก แทนรูปแบบวิธีการถ่ายทอดดว้ยการจดจ าลวดลาย ตาม
แบบดั้งเดิม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน โดยให้มีการถอดรูปแบบลวดลาย ขั้นตอนวธีิการปักผา้
และลวดลายผา้ปักท่ีพบในชุมชนมง้บา้นผานกกก ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปักลวดลายส าเร็จ เร่ิมจากลวดลายง่าย  ๆ 
ท่ีพบเห็นกนัอยูท่ ัว่ไป จนถึงลวดลายท่ียากข้ึนไปตามล าดบั และอาจจะรวบรวมลวดลายดั้งเดิมท่ีเร่ิมจะ
สูญหายไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาเคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 
ตลอดจนการสืบสานลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก 
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5.2. การเสนอแนวทางการจัดการอนุรักษ์และสืบสานผ้าปักและลวดลายผ้าปักกลุ่มชาติพันธ์ุม้งของ
บ้านผานกกก อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 

ผลของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบแนวทางและวิธีการจดัการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปัก
และลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้สามารถอนุรักษ์
และสืบสานงานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ใหด้ ารงคงอยูสื่บไป ผูศึ้กษามีความเห็นท่ีจะ
เสนอแนวทางดงัน้ี 

(1)  ประชาชนในชุมชนมง้บา้นผานกกก ควรมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลต่างๆ และร่วมมือ
ในการจดัการ เพื่อการรักษาคุณค่าผา้ปัก สีสันและลวดลายผา้ปักและพฒันาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 

(2)  วธีิการจดัการอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก 
ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผา่ เสนอใหมี้การรวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้เก่ียวกบั
งานศิลปะผ้าปักและวฒันธรรมชนเผ่าของกลุ่มชาติพันธ์ุม้งบ้านผานกกก โดยมีการจัดท าป้าย
นิทรรศการขอ้มูลองคค์วามรู้ภายในศูนยก์ารเรียนรู้ของหมู่บา้น ท่ีแสดงให้เห็นหรือสะทอ้นอตัลกัษณ์
ความเป็นมาของชุมชนม้งบ้านผานกกก เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั้ งภายในและ
ภายนอกชุมชนไดศึ้กษาเรียนรู้ เขา้ใจลวดลายผา้ปัก เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายของการ
เป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผา่และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ซ่ึงส่วนหน่ึง
เป็นไปตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง รายละเอียดการ
ด าเนินการ (ขอ้ 5.2.1) 

(3)  การเผยแพร่และรักษาคุณค่าของผ้าปัก สีสันและลวดลายผา้ปัก พัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน รูปแบบของการจดัการให้ย ัง่ยืนอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีเป็นรูปธรรม เสนอ
ให้มีการจดัท าเอกสารหรือหนงัสือ เพื่อรวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้เก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ ขั้นตอนวิธีการ
ปักผา้ และลวดลายผา้ปักท่ีพบในชุมชนมง้บา้นผานกกก แทนรูปแบบวิธีการถ่ายทอดดว้ยการจดจ า
ลวดลาย ตามแบบดั้ งเดิม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน โดยให้มีการถอดรูปแบบลวดลาย  
ขั้นตอนวิธีการปักผา้และลวดลายผา้ปักท่ีพบในชุมชนมง้บา้นผานกกก ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปักลวดลาย
ส าเร็จ เร่ิมจากลวดลายง่ายๆท่ีพบเห็นกนัอยูท่ ัว่ไป จนถึงลวดลายท่ียากข้ึนไปตามล าดบั และอาจจะ
รวบรวมไปถึงลวดลายดั้งเดิมท่ีเร่ิมจะสูญหายไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาเคร่ืองแต่งกาย 
ผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาการสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปัก
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกกรายละเอียดการด าเนินการ (ขอ้ 5.2.2) 
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5.2.1 การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะผ้าปักและวัฒนธรรมชนเผ่าของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุม้งบ้านผานกกก เพื่อใช้จัดแสดงนิทรรศการภายในศูนย์การเรียนรู้ของหมู่บ้าน อย่างมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนและสังคม 

การรวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้เก่ียวกบังานศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผา่ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
บา้นผานกกก โดยมีการจดัท าป้ายนิทรรศการขอ้มูลองค์ความรู้ภายในศูนยก์ารเรียนรู้ของหมู่บา้น ท่ี
แสดงให้เห็นหรือสะทอ้นอตัลกัษณ์ความเป็นมาของชุมชนมง้บา้นผานกกก จดัรวบรวมลวดลายผา้ปัก
ทั้งแบบดั้ งเดิมท่ีหายากและแบบท่ีนิยมในปัจจุบัน กระบวนการขั้นตอนวิธีการปัก โดยช้ีให้เห็น
วิวฒันาการการเปล่ียนแปลงลวดลายของผา้ปักในอดีตจนถึงปัจจุบนัให้มีความชดัเจนเป็นรูปธรรม
เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทั้งภายในและภายนอกชุมชนเข้าไปสืบคน้ เรียนรู้ ศึกษาได้และเป็นศูนย์
ประสานงาน รวมถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชนและสังคม ซ่ึงประกอบด้วยทั้ งภาค
ประชาชน หน่วยงานองค์กรเอกชน หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการ ดงัน้ี 

1)   การด าเนินงานในภาคประชาชน 

ในการรวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้เก่ียวกบังานศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผา่ของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ควรมีกระบวนการวิธีการในการจดัการอย่างเป็นขั้นตอน ท่ีส าคญัคือการ
หลอมความคิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เช่ือมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีตอ้งการจดัการตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกนั มีขอบข่ายและกรอบในการ
จดัการท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม สามารถปฏิบติัไดจ้ริง ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 มีคณะกรรมการอ านวยการ การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เก่ียวกับงาน
ศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผ่าของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งบ้านผานกกก เพื่อใช้จดัแสดงนิทรรศการ
ภายในศูนยก์ารเรียนรู้ ในระดบัหมู่บา้น ระดบัต าบล แต่งตั้งโดยนายอ าเภอแม่ริม มีโครงสร้าง ดงัน้ี 

- นายอ าเภอแม่ริม    ประธาน 
- นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแยง ท่ีปรึกษา 
- ก านนัต าบลโป่งแยง    ท่ีปรึกษา 
- ผูใ้หญ่บา้นผานกกก    เลขานุการ 
- คณะกรรมการหมู่บา้นผานกกก  คณะท างาน 

และเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ผูใ้หญ่บ้านผานกกก รวมทั้งผูอ้าวุโส เยาวชน ผูแ้ทนสถานศึกษา ผูแ้ทนส่วนราชการใน
ทอ้งถ่ิน และองคก์รเอกชนท่ีอยูโ่ดยรอบชุมชน 
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คณะกรรมการอ านวยการ มีหนา้ท่ีอ านวยการในการรวบรวมขอ้มูลองค์ความรู้เก่ียวกบั
งานศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผา่ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก เพื่อใช้จดัแสดงนิทรรศการ
ภายในศูนยก์ารเรียนรู้ ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีการแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายต่างๆ ให้ค  าปรึกษา
แนะน า อ านวยความสะดวก ตลอดจนช่วยแกไ้ขปัญหาอุปสรรคใหเ้ป็นไปดว้ยความราบร่ืน   

ขั้นตอนที่ 2 ในการรวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้เก่ียวกบังานศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชน
เผา่ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก เพื่อใชจ้ดัแสดงนิทรรศการภายในศูนยก์ารเรียนรู้ ให้จดัประชุม
คณะกรรมการอ านวยการ เพื่อวางแผนการด าเนินงานสร้างความเขา้ใจและหาวิธีการดึงประชาชนใน
ชุมชนเขา้มาร่วมในกิจกรรมของชุมชน เพื่อร่วมคิด ร่วมหาแนวทางในการรวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้
เก่ียวกบังานศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผ่าของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บ้านผานกกก เพื่อใช้ จดัแสดง
นิทรรศการภายในศูนยก์ารเรียนรู้ของหมู่บา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

ขั้นตอนที่ 3 ในการรวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้เก่ียวกบังานศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชน
เผา่ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก เพื่อใชจ้ดัแสดงนิทรรศการภายในศูนยก์ารเรียนรู้ ให้คณะกรรมการ
อ านวยการแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการฝ่ายวางแผนรวบรวมขอ้มูลหมู่บา้น 
กรรมการฝ่ายวางแผนออกแบบนิทรรศการภายในศูนย์การเรียนรู้ กรรมการฝ่ายด าเนินการจดัท า
นิทรรศการภายในศูนยก์ารเรียนรู้ และกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ ตลอดจนฝ่ายสนบัสนุนดา้น
อ่ืนๆ ร่วมเป็นคณะท างาน เพื่อท าหน้าท่ีประสานงานและด าเนินงานในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัแสดงนิทรรศการภายในศูนยก์ารเรียนรู้ ร่วมกบัหมู่บา้น องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยงและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการอ านวยการ การรวบรวมขอ้มูลองค์ความรู้เก่ียวกบังานศิลปะ
ผา้ปักและวฒันธรรมชนเผา่ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก เพื่อใชจ้ดัแสดงนิทรรศการภายในศูนยก์าร
เรียนรู้ ประสานงานให้หน่วยงานทั้งภาคราชการและเอกชนในทอ้งถ่ินให้การสนบัสนุนและมีส่วนร่วม
ในการรวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้ การจดัแสดงนิทรรศการภายในศูนยก์ารเรียนรู้ เพื่อให้สามารถอนุรักษ์
และสืบสานศิลปะผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
อยา่งมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ใหด้ ารงคงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืสืบไป 
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2)  การสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาคราชการและเอกชนในท้องถิ่น 

แมว้่าการรวบรวมขอ้มูลองค์ความรู้เก่ียวกบังานศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผ่าของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก เพื่อใชจ้ดัแสดงนิทรรศการภายในศูนยก์ารเรียนรู้ จะเป็นกิจกรรมของ
หมู่บา้นผานกกก แต่เพื่อให้สามารถอนุรักษ์รักษาและสืบสานงานศิลปะผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ไว ้
รูปแบบของการจดัแสดงนิทรรศการภายในศูนยก์ารเรียนรู้ อาจปรับเปล่ียนไปในลกัษณะท่ีเป็นงานท่ีใช้
ส่ือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอนุรักษ์และสืบสานศิลปะผ้าปักกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง เพื่อให้การจัดแสดง
นิทรรศการภายในศูนยก์ารเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่คนทั้งภายในและภายนอกชุมชน ให้ไดศึ้กษา
เรียนรู้ ซ่ึงงานท่ีใช้ส่ือเทคโนโลยีเหล่าน้ี อาจจะให้เยาวชนหรือประชาชนในหมู่บ้านท่ีมีความรู้
ความสามารถในเร่ืองการใช้ส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการจดัท าส่ือขอ้มูลดา้นต่างๆ หรือขอ
หน่วยงานทั้งภาคเอกชนและส่วนราชการในทอ้งถ่ินให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการด าเนินการ
จดัท าขอ้มูล ส่วนการด าเนินการปรับปรุงภายในอาคารศูนยก์ารเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ยงัขาด
ขอ้มูลองค์ความรู้ รูปแบบรายละเอียดท่ีใช้จดันิทรรศการภายใน ดงันั้นเพื่อให้มีข้อมูลองค์ความรู้ 
รูปแบบนิทรรศการ มีกิจกรรมจดัแสดงภายในท่ีน่าสนใจ และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชนท่ีย ัง่ยืน คณะกรรมการอ านวยการ จึงควรมีการประสานงานให้เยาวชน 
ประชาชนในหมู่บ้าน ผูน้ าหมู่บา้น รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
โดยเฉพาะองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแยง และอ าเภอแม่ริม ตลอดจนสถาบนัการศึกษาและองคก์ร
ภาคเอกชนในพื้นท่ี ร่วมสนับสนุนการด าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกบังานศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผา่ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก และเกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนต่อไป โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการอ านวยการ การรวบรวมขอ้มูลองค์ความรู้เก่ียวกบังานศิลปะ
ผา้ปักและวฒันธรรมชนเผา่ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก เพื่อใชจ้ดัแสดงนิทรรศการภายในศูนยก์าร
เรียนรู้ เชิญตวัแทนเยาวชน ประชาชนในหมู่บ้าน ผูน้ าหมู่บ้าน หน่วยงานส่วนราชการในท้องถ่ิน 
ภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและหารูปแบบในการจดัแสดง
นิทรรศการภายในศูนยก์ารเรียนรู้ของบา้น    ผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

ขั้นตอนที่ 2 น าเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนดา้นงบประมาณ ใน
การรวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้เก่ียวกบังานศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผา่ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้น
ผานกกก เพื่อใชก้ารจดัแสดงนิทรรศการภายในศูนยก์ารเรียนรู้ของบา้นผานกกกโดยผูใ้หญ่บา้นผานก
กก เสนอโครงการดา้นการศึกษาวฒันธรรมประเพณี กิจกรรมการจดัแสดงนิทรรศการภายในศูนยก์าร
เรียนรู้เก่ียวกบังานศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผ่าของชุมชน โดยบรรจุไวใ้นแผนชุมชน แผนการ
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พฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนบา้นผานกกก หมู่ท่ี 9 ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นงบประมาณ
สนบัสนุนประจ าปี 2559 และเสนอให้บรรจุไวใ้นเทศบญัญติัหรือแผนปฏิบติัการประจ าปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งแยง และแผนปฏิบติัการประจ าปีของอ าเภอแม่ริม  

ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการ การรวบรวมขอ้มูลองค์ความรู้เก่ียวกบังานศิลปะผา้ปักและ
วฒันธรรมชนเผา่ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก เพื่อใชจ้ดัแสดงนิทรรศการภายในศูนยก์ารเรียนรู้ 
ใหค้ณะกรรมการอ านวยการ การจดัแสดงนิทรรศการภายในศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน โดยผูใ้หญ่บา้น
ผานกกกและคณะกรรมการหมู่บา้น ร่วมประสานติดตามงานกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัสรร
งบประมาณโดยตรง เพื่อให้ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจดัแสดงนิทรรศการ
ภายในศูนยก์ารเรียนรู้ของบา้นผานกกก ต่อไป 

5.2.2 การเผยแพร่และรักษาคุณค่าของผ้าปักและลวดลายผ้าปัก พฒันาให้เกดิประโยชน์ต่อชุมชน 

การเผยแพร่และรักษาคุณค่าของผา้ปักและลวดลายผา้ปัก พฒันาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
รูปแบบของการจดัการให้ย ัง่ยืนอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีเป็นรูปธรรม เสนอให้มีการจดัท าเอกสาร
หรือหนังสือ เพื่อรวบรวมขอ้มูลองค์ความรู้เก่ียวกบัความเป็นมาของหมู่บ้าน คุณค่าของผา้ปักและ
ลวดลายผ้าปัก วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปักผา้ ขั้นตอนวิธีการปักผา้และลวดลายผา้ปักท่ีพบใน
ชุมชนมง้บา้น  ผานกกก โดยให้มีการถอดรูปแบบลวดลาย ขั้นตอนวิธีการปักผา้และลวดลายผา้ปัก ท่ี
พบในชุมชนม้งบ้านผานกกก ตั้ งแต่เร่ิมต้นจนถึงปักลวดลายส าเร็จ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
การศึกษาเคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปักบนเคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ตลอดจนปัญหา
ของการสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก จะให้ประสบผลส าเร็จใหเ้กิด
ส านึกและความเขา้ใจในคุณค่าของผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ส าหรับ
ประชาชนและเยาวชน จ าเป็นท่ีประชาชนทุกภาคส่วนในชุมชนและสังคมจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัการ ดงัน้ี 

1)  ประชาชนในหมู่บา้นผานกกก จะตอ้งมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลข่าวสารและร่วมมือ
ในการจดัท าเอกสารหรือหนงัสือใหข้อ้มูลองคค์วามรู้เก่ียวกบัความเป็นมาของหมู่บา้น คุณค่าของผา้ปัก 
สีสันและลวดลายผา้ปัก วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปักผา้ ขั้นตอนวธีิการปักผา้ สีสันและลวดลายผา้ปักท่ี
พบในชุมชนมง้บา้นผานกกก เพื่อการรักษาคุณค่าของผา้ปัก สีสันและลวดลายผา้ปัก พฒันาให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน 

2)  ผูรู้้และผูปั้กผา้ ตอ้งมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการถอดแบบและลอกแบบ
ลวดลายต่างๆ ขั้นตอนวิธีการปักผา้ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปักลวดลายส าเร็จ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
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การศึกษาเคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปักบนเคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก 
3)  เยาวชน ประชาชนในหมู่บ้านผานกกก สถานศึกษาท่ีอยู่รอบชุมชน และองค์การ

บริหารส่วนต าบลโป่งแยง ร่วมกนัถอดแบบและลอกรูปแบบลวดลายต่างๆ ขั้นตอนวิธีการปักผา้และ
ลวดลายผา้ปักต่างๆ ท่ีพบในชุมชนมง้บา้นผานกกก ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปักลวดลายส าเร็จ ทีละลวดลาย 
เร่ิมจากลวดลายง่ายๆ ท่ีพบเห็นกนัอยูท่ ัว่ไป จนถึงลวดลายท่ียากข้ึนไปตามล าดบั และอาจจะรวบรวม
ไปถึงลวดลายดั้งเดิมท่ีเร่ิมจะสูญหายไปอยา่งต่อเน่ือง เพื่อจดัท าเอกสารหรือหนงัสือ ส าเร็จเป็นรูปเล่ม
ตน้ฉบบั และให้ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของลวดลายท่ีไดถ้อดแบบออกมา ก่อนน าไปตีพิมพแ์ละเผยแพร่ รวมทั้งจดันิทรรศการ
และส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ไวไ้ม่ใหสู้ญหายไป 

4)  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง ช่วยกระตุน้และสนับสนุนให้สถานศึกษาใน
ต าบลโป่งแยง จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินเก่ียวกบัผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ วถีิวฒันธรรม
ประเพณีของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ โดยถ่ายทอดให้เยาวชนไดรั้บรู้ถึงคุณค่าประวติัความเป็นมาของผา้ปัก
และลวดลายผา้ปัก เพื่อสร้างจิตส านึก ให้เกิดความตระหนกัและรับรู้ถึงคุณค่าของผา้ปักและลวดลาย
ผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุของตนเอง 

5)  หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานวฒันธรรมอ าเภอแม่ริม ส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภอแม่ริม ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 2 น าหลกัสูตรทอ้งถ่ินเก่ียวกบัผา้ปักและลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุไปเผยแพร่และ
ใช้ในสถานศึกษาในสังกดัท่ีมีกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ เรียนอยู ่เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบัผา้ปัก
และลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน 

6)  ส านกังานวฒันธรรมอ าเภอแม่ริม สภาวฒันธรรมต าบลโป่งแยง โรงเรียนและชุมชน
ร่วมกนัจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบดว้ยเทคโนโลยี รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตวฒันธรรม
ประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก น ามาเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์และส่ือ
ออนไลน์ รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้มาเยีย่มชมเวบ็ไซตไ์ดแ้สดงความคิดเห็นบนกระดานขอ้ความ เพื่อ
เป็นการแลกเปล่ียนในเชิงวฒันธรรมการอยูร่่วมกนัในสังคมปัจจุบนั 

7)  อ าเภอแม่ริม และองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแยง สนบัสนุนงบประมาณจดัท าเอกสาร
หรือหนงัสือ ผา้ปักและลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ขั้นตอนวธีิการปักผา้ สีสันและลวดลายผา้ปัก
ท่ีพบในชุมชนมง้ ท่ีแสดงถึงวถีิชีวติ งานศิลปะการปักผา้ สีสันและลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
บา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งเรียนรู้ขอ้มูล
การศึกษาวฒันธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ทั้งยงัแสดงถึงการจดัการอนุรักษแ์ละ
สืบสานงานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก ท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
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บทที ่6 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษาของการคน้ควา้แบบอิสระ เร่ืองการจดัการอนุรักษแ์ละสืบสานศิลปะผา้ปักของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ พร้อมทั้งอภิปรายผลการศึกษา
และขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังต่อไปซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  

6.1   สรุปผลการศึกษา 

6.2   อภิปรายผลการศึกษา 

6.3   ขอ้เสนอแนะต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 

6.1   สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาของการคน้ควา้แบบอิสระ เร่ืองการจดัการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะผา้ปักของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาประวติัความเป็นมา ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม ตลอดจนศกัยภาพและความเขม้แข็งของ
ชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาเคร่ือง
แต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปักบนเคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ตลอดจนปัญหาของผา้ปักและ
ลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบสาน 
ผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งของบ้านผานกกก อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีวิธี
การศึกษาทั้งด้านเอกสารและการศึกษาภาคสนาม ใช้วิธีการส ารวจทางกายภาพ สังเกตการณ์ และ 
สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง เพื่อเก็บข้อมูลเก่ียวกบัความเป็นมาของชุมชน ลกัษณะทางสังคมและ
วฒันธรรม ศกัยภาพและความเขม้แข็งของชุมชน รวมทั้งเคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปักบน
เคร่ืองแต่งกาย ตลอดจนปัญหาของผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก และใช้
วธีิการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) จากประชาชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
บา้นผานกกก จ านวน 30 คน ในประเด็นการสนทนา เพื่อหารูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษ์และสืบสาน
งานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก ให้ย ัง่ยืนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
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แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางการจดัการอนุรักษแ์ละสืบสานงานผา้ปักและลวดลาย
ผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดความย ัง่ยืน 
อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงผลการศึกษาจากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวไปแลว้สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

6.1.1 ประวติัความเป็นมา ลักษณะทางสังคมและวฒันธรรม ตลอดจนศักยภาพและความ
เขม้แขง็ของชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

บา้นผานกกก ตั้งอยู่หมู่ท่ี 9 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีระยะทางห่างจาก
ท่ีวา่การอ าเภอแม่ริม ประมาณ 22 กิโลเมตร มีนายมนตรี ทิพยพ์นาพนัธ์ุ เป็นผูใ้หญ่บา้น สภาพทัว่ไป
ของหมู่บา้นมีพื้นท่ีทั้งหมดของหมู่บา้นผานกกก จ านวน 4,500 ไร่ เป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยั 500 ไร่ พื้นท่ีท า
การเกษตร 2,000 ไร่ มีจ  านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 127 ครัวเรือน ประชากรรวม 720 คน แยกเป็นชาย 352 คน 
หญิง 368 คน กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ส่วนใหญ่อยูก่นัเป็นแบบครอบครัวใหญ่ นบัถือผูอ้าวุโส
เป็นหลกั เด็กและเยาวชนไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั ทกัษะความช านาญงานฝีมือของคนในหมู่บา้น 
ผูห้ญิงท างานปักเยบ็ลวดลายผา้มง้และตดัชุดมง้ ผูช้ายท าการเกษตรกรรมปลูกพืชเมืองหนาวและงาน
จกัสาน  

ศกัยภาพของหมู่บา้นผานกกก เป็นชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เขียวและมง้ขาว มีวฒันธรรมประเพณี
ท่ีหลากหลาย มีบา้นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองราวเก่ียวกบัผา้และการทอผา้ใยกนัชง ผา้เขียนลายเทียน 
และผา้ปักลวดลายดั้งเดิมท่ีจดัแสดงไวใ้ห้ลูกหลานไดเ้รียนรู้ ชาวบา้นยงัคงรักษาเอกลกัษณ์การแต่งกาย
ชนเผา่ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ไม่วา่จะเป็นการสวมชุดชนเผา่ตามประเพณีประจ าชนเผา่ ไดแ้ก่ ประเพณีปีใหม่มง้ 
การแต่งกายชนเผา่ในงานแต่งงาน งานพิธีกรรมต่างๆ งานศพ และชุมชนยงัให้ความร่วมมือกนัช่วยเหลือ
กิจกรรมและงานของสังคมส่วนรวมในหมู่บา้นทุกงานเป็นอยา่งดี  

6.1.2 เคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปักบนเคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุม้ง ตลอดจน
ปัญหาของผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก 

การแต่งกายของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้หมู่บ้านผานกกก ในชีวิตประจ าวนัจากการสังเกตและการ
สัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ปัจจุบนัมีการแต่งกายด้วยชุดมง้ในชีวิตประจ าวนั
นอ้ยลง เพราะกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในวยัท างานส่วนใหญ่มีอาชีพท าไร่ ท าสวน และคา้ขาย จะไม่ค่อยแต่งกาย
ดว้ยชุดประจ าเผ่าเต็มชุด จะใส่แค่กระโปรงหรือกางเกงมง้กบัเส้ือยืดหรือแค่เส้ือมง้กบักางเกงผา้ยืด   
จะแต่งกายชุดประจ าเผ่า เม่ือมีงานพิธีกรรมและประเพณี เช่น ปีใหม่มง้ พิธีเล้ียงผี พิธีเรียกขวญั งาน
แต่งงานหรืองานศพ เท่านั้น ซ่ึงการแต่งกายในงานพิธีกรรมและงานประเพณี กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของ
หมู่บ้านผานกกก ไม่ได้มีการแบ่งว่า ตอ้งใช้ลวดลายผา้ปักลายไหนตอ้งใช้ส าหรับงานอะไร จะใส่
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เคร่ืองแต่งกายชุดมง้เหมือนกนัทุกงานพิธีกรรมหรืองานกิจกรรมอ่ืนท่ีตอ้งใส่ชุดมง้ ไม่วา่จะเป็นผูห้ญิง
หรือผูช้าย ก็ใช้ชุดมง้ท่ีมีลวดลายผา้ปักเหมือนหรือลวดลายคลา้ยกนั ไม่ไดแ้บ่งแยกวา่ลายน้ีเป็นของ
ผูห้ญิงหรือผูช้าย และไม่ไดใ้ส่ชุดมง้กนัทุกวนั จะเหลือแต่ผูสู้งอายเุท่านั้นท่ียงัคงใส่ชุดมง้เตม็ชุดทุกวนั
ไม่วา่จะไปท างานหรือนอนหลบัพกัผอ่น เพียงแต่เปล่ียนชุดหมุนเวยีนสลบักนัไปทุกวนัและไม่ไดแ้บ่ง
วา่ชุดไหนตอ้งใส่ไปงานอะไร ปัจจุบนัยงัมีให้เห็นอยูแ่ต่นอ้ยมากแลว้ ส่วนคนหนุ่มสาวจะใส่บา้งเป็น
บางคร้ัง และจะพร้อมใจกนัใส่ชุดมง้เตม็ชุดในงานปะเพณีปีใหม่มง้เท่านั้น 

ผา้มง้เป็นผา้ท่ีมีความสวยงามและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผา้เขียนลายเทียน
และผา้ปักท่ีมีลวดลายประณีตสวยงาม ผูห้ญิงมง้ทุกคนตอ้งทอผา้เขียนลายและปักผา้ไวใ้ช้เองและ
ส าหรับคนในครอบครัว เน่ืองจากทุกคนตอ้งสวมชุดประจ าเผ่าในชีวิตประจ าวนัเสมอ โดยเรียนรู้   
จากแม่และญาติผูห้ญิงท่ีอยูใ่นครอบครัวเดียวกนั ผา้ปักและลวดลายผา้ปักถือไดว้า่เป็นอตัลกัษณ์ของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้และยงัเป็นจิตวิญญาณของผูห้ญิงมง้ ผูห้ญิงมง้ทุกคนตอ้งปักผา้เป็นตั้งแต่อายุ 7 ขวบ 
ผา้ปักมีบทบาททั้งในชีวติประจ าวนัและในพิธีกรรมต่างๆของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ผา้ปักถือเป็นส่วนหน่ึง
ของเคร่ืองแต่งกายในชีวติประจ าวนั  

ปัจจุบนัวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เปล่ียนแปลงไป เด็กผูห้ญิงมง้เขา้ไปเรียนหนงัสือในตวัเมือง
จึงไม่มีโอกาสไดเ้รียนรู้วิธีการปักผา้หรือบางคนไดเ้รียนรู้จากแม่มาบา้งแต่ก็ไม่มีเวลาไดปั้กผา้ การ
ถ่ายทอดผา้ปักและลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ถูกลดคุณค่าของลวดลายลง ให้
เหลือแต่ลวดลายง่ายๆ ท่ีมีความซบัซ้อนของลวดลายนอ้ยลง ตามกระแสสังคมโลกาภิวตัน์ และระบบ
อุตสาหกรรมเข้ามาแทนท่ีระบบการถ่ายทอดแบบดั้ งเดิม ส่งผลให้ความคิดของคนรุ่นใหม่ถูก
เปล่ียนไปดว้ยระบบทุนและอุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลงลวดลายผา้ปักจากส่ิงท่ีมีคุณค่ามาก กลาย
มาเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าลดน้อยลง พื้นท่ีของวฒันธรรมถูกละเลย ผูห้ญิงไม่ค่อยมีเวลาว่างมานั่งปักผา้
เหมือนแต่ก่อน จึงตอ้งซ้ือผา้ท่ีปักดว้ยจกัรอุตสาหกรรมมาใชแ้ทนผา้ปักมือ  

เทคนิควิธีการและขั้นตอนการปักผา้จึงมีการเปล่ียนแปลงไป ตลอดจนสีสันท่ีใช ้ลวดลายท่ีปัก 
ก็เปล่ียนแปลงไป การน าผา้ปักไปใช้สอย จากเดิมผา้ปักใช้ตกแต่งบนเคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
เท่านั้น ปัจจุบนัผา้ปักไดรั้บความนิยมมากจากผูใ้ชผู้บ้ริโภคผา้ปักชาวเขา บทบาทของผา้ปักถูกเปล่ียน
มาเป็นของตกแต่งบา้นและประโยชน์ใชส้อยอ่ืนๆมากมาย เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้วยัรุ่นก็รับเอาวฒันธรรมคนในเมืองมาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต และยงัมีส่ือเทคโนโลยี
ต่างๆ เขา้มามีบทบาทในการสวมใส่ชุดมง้ ท่ีมีการลอกเลียนแบบจากส่ือของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ เช่น 
เลียนแบบการแต่งกายจากมง้อเมริกา มง้จีน มง้เวียดนาม มง้ลาว เป็นตน้ และวฒันธรรม การปักผา้
อาจจะหายไปจากกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ทีละนอ้ยและถูกกลืนไปในท่ีสุด 
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6.1.3 แนวทางการอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก 
อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 

ผลการศึกษาไดเ้สนอแนวทางการจดัการอนุรักษ์และสืบสานงาผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุมง้บ้านผานกกก ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพื่อใหส้ามารถอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ใหด้ ารงคงอยูสื่บไป ดงัน้ี 

(1) ประชาชนในชุมชนมง้บา้นผานกกก ควรมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลต่างๆและร่วมมือ
ในการจดัการเพื่อการรักษาคุณค่าผา้ปักและลวดลายผา้ปัก พฒันาใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน 

(2)  การจดัการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกก
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผา่ของชุมชน โดยให้มีการรวบรวมขอ้มูล
องคค์วามรู้เก่ียวกบังานศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผา่ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้  บา้นผานกกก เพื่อใชจ้ดั
แสดงนิทรรศการภายในศูนยก์ารเรียนรู้ โดยมีการจดัท าป้ายนิทรรศการภายในท่ีแสดงให้เห็นหรือ
สะทอ้น อตัลกัษณ์ความเป็นมาของชุมชนมง้บา้นผานกกก เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ใหแ้ก่ประชาชนทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน ได้ศึกษาเรียนรู้ เข้าใจเก่ียวกับงานศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผ่า 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ในศึกษาประวติัความเป็นมา ลักษณะทางสังคมและ
วฒันธรรม ตลอดจนศกัยภาพและความเขม้แขง็ของชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ในเป็นแหล่ง
เรียนรู้งานศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผ่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน รายละเอียดการ
ด าเนินการ (บทท่ี 5 ขอ้ 5.2.1) 

(3)  การเผยแพร่และรักษาคุณค่าของผา้ปักและลวดลายผา้ปัก พฒันาให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนให้ย ัง่ยืน อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีเป็นรูปธรรม ด้วยการจดัท าเอกสารหรือหนังสือ เพื่อ
รวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้เก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ ขั้นตอนวิธีการปักผา้และลวดลายผา้ปักท่ีพบในชุมชนมง้
บา้นผานกกก โดยให้มีการถอดรูปแบบลวดลายต่างๆ ขั้นตอนวิธีการปักผา้และลวดลายผา้ปัก ตั้งแต่
เร่ิมตน้ จนถึงปักลวดลายส าเร็จ เร่ิมจากลวดลายง่ายๆท่ีพบเห็นกนัอยูท่ ัว่ไป จนถึงลวดลายท่ียากข้ึนไป
ตามล าดบั และรวมไปถึงลวดลายดั้งเดิมท่ีเร่ิมจะสูญหายไป เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการศึกษาเคร่ือง
แต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาการสืบสานงานผา้ปักและ
ลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก รายละเอียดการด าเนินการ (บทท่ี 5 ขอ้ 5.2.2) 
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6.2   อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองการจดัการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก 
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ อภิปรายผลได้ว่า ผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เป็นงาน
ศิลปวฒันธรรมท่ีแสดงออกถึงความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ผา้ปักแสดงถึงความรักท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ 
มอบให้แก่กนั จากแม่สู่ลูก ผา้ปักมง้หรือชุดมง้จะอยูก่บักลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ตั้งแต่เกิดจนตาย การปักผา้
และปักลวดลาย แม่จะสอนลูกสาวปักตั้งแต่อาย ุ7 ปีเร่ิมจากลวดลายง่ายๆก่อน จนสามารถปักไดท้ั้งชุด 
ส าหรับกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ผา้ปักและลวดลายผา้ปักหรือชุดมง้ สามารถส่ือถึงเร่ืองราวมากมาย ตั้งแต่เกิด
จนตาย คุณค่าของผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ อยูท่ี่การถ่ายทอดเร่ืองราวความรัก คุณค่าของชีวิตแบบวิถีชนเผา่ 
จากแม่สู่ลูกกบัการถกัทอจนเป็นผืนผา้ประหน่ึงเป็นสายใยแห่งรักท่ีฝังลึกในสายเลือดของผูห้ญิงมง้ทุกคน  

ลวดลายท่ีน ามาใชปั้กผา้ แต่เดิมน าตน้แบบมาจากตวัหนงัสือของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ เป็นลวดลาย
เลียนแบบธรรมชาติแวดล้อมในชีวิตประจ าวนั ผูห้ญิงมง้แต่ละคนจะปักลวดลายข้ึนตามความคิด
สร้างสรรคข์องตน ไม่มีการซ ้ ากนัอาจมีคลา้ยคลึงกนับา้งเพราะพื้นฐานการปักผา้เหมือนกนั ศิลปะการ
ปักผา้และแบบลวดลายนบัเป็นมรดกตกทอดกนัมาแต่โบราณอยา่งต่อเน่ือง น าลกัษณะรูปร่าง ลวดลาย
และสีสันจากธรรมชาติรอบตวัมาใชป้ระกอบเป็นลวดลาย การปักผา้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ มีการสืบทอด
จากรุ่นสู่รุ่น มารดาจะเป็นผูก้ระตุน้ให้เด็กไม่ลืมของเก่า ไม่ลืมความดีของบรรพบุรุษ ดว้ยลวดลายผา้
บ่งบอกศกัด์ิศรีของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ลวดลายผา้แต่ละลวดลายท่ีเกิดข้ึน มิใช่เป็นเพียงแค่ลวดลายท่ีมีช่ือ
เรียกต่างๆ เท่านั้น แต่รวมไวซ่ึ้งคุณค่าทางจิตใจและศกัด์ิศรีของความเป็นชาติพนัธ์ุท่ีแสดงความหมาย
ของส่ิงท่ีบรรพบุรุษไดถ่้ายทอดผา่นงานฝีมือไวใ้ห ้

ปัญหาการจดัการอนุรักษแ์ละสืบสานศิลปะผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก ต าบล
โป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ในปัจจุบนัหมู่บา้นผานกกก มีความเจริญดา้นสาธารณูปโภค
ด้านต่างๆมาก ดังนั้นประชาชนจึงหันไปท าอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชผกัต่างๆ และคา้ขาย ซ่ึงมี
รายไดม้ากกว่า จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ไม่มีเวลาวา่งนัง่ปักผา้เหมือนในอดีต จึงท าให้บทบาทของ
ผูห้ญิงตอ้งมาช่วยครอบครัวมากข้ึน ส่งผลท าให้ไม่มีเวลาว่างนั่งปักผา้เหมือนเดิม เด็กๆตอ้งเขา้ไป
เรียนหนังสือนอกหมู่บา้น ท าให้ไม่มีเวลาและมีทศันคติเร่ืองการปักผา้เปล่ียนไปและไม่ได้รับการ
ปลูกฝังมากเท่ารุ่นยายรุ่นแม่ ท าให้ลูกหลานของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก เปล่ียนไปประกอบ
อาชีพอ่ืนไม่ไดสื้บทอดการปักผา้และลวดลายผา้ปักหรือถา้มีก็หลงเหลือนอ้ยมาก  
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สรุปปัญหาได ้ดงัน้ี (1) การลดจ านวนของผูสู้งอายุในหมู่บา้น เกิดผลกระทบท าให้การปักผา้
ด้วยมือในหมู่บ้านลดลง (2) ผา้ปักและลวดลายผา้ปักเป็นงานฝีมือท่ีต้องฝึกฝนเป็นเวลานาน มี
จินตนาการ มีสีสัน มีวธีิการและขั้นตอนมาก ผูปั้กผา้ตอ้งมีสมาธิในการท า ซ่ึงเด็กในปัจจุบนัน้ี ตอ้งไป
โรงเรียน มีกิจกรรมมาก จึงเป็นสาเหตุท าให้เด็กรุ่นใหม่ไม่มีความอดทน ไม่มีสมาธิ ไม่ค่อยสนใจใน
การเรียนรู้ ส่งผลให้ท าไม่เป็น (3) ลวดลายผา้ปักบางลวดลายยากต่อการเรียนรู้ เช่น ลายผา้เขียนเทียน 
(4) ขาดการถ่ายทอดความรู้จากแม่สู่ลูก เน่ืองจากผูป้กครองส่วนใหญ่ตอ้งการให้ลูกเรียนหนังสือ 
มากกวา่การเรียนปักผา้ (5) ลวดลายผา้แบบดั้งเดิมถูกตดัทอนลวดลายลงไปเหลือแต่ลวดลายง่ายๆ ท่ี
เป็นลวดลายพื้นฐาน และลวดลายถูกเปล่ียนแปลงไปตามความต้องการของตลาด (6) ปัจจุบันมี
ลวดลายผา้ท่ีปักดว้ยเคร่ืองปักจกัรอุตสาหกรรมจ าหน่าย สะดวกต่อการซ้ือหามาใชแ้ทนผา้ปักดว้ยมือ 
จึงท าให้ขาดการสืบทอดการปักผา้จากแม่สู่ลูก (7) คนหนุ่มสาวไม่มีเวลามานัง่ปักผา้เหมือนแต่ก่อน 
ตอ้งออกมาท างานในเมืองมากข้ึนท าให้ขาดผูสื้บสานวฒันธรรมและประเพณีการปักผา้แบบดั้งเดิม 
หนัมาบริโภคส่ิงของเคร่ืองใชข้องผูค้นในสังคมเมืองมากข้ึน (8) ความตอ้งการของตลาด ธุรกิจเส้ือผา้
เคร่ืองแต่งกายชนเผา่ท่ีถูกเปล่ียนแปลงไป ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าให้เกิดอุตสาหกรรมการ
ปักผา้ดว้ยเคร่ืองจกัรเพิ่มข้ึน ส่งผลใหก้ารปักผา้ดว้ยมือลดนอ้ยลง (9) ลวดลายผา้ปักมือแบบดั้งเดิม ถูก
ลอกเลียนแบบให้ง่ายต่อการน ามาใช้งานคือได้มีการท าเป็นรูปแบบผา้พิมพ์ลวดลาย เลียนแบบ
ลวดลายชาวเขาแทนผา้ปักมือ 

แนวทางการจดัการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก 
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้สามารถอนุรักษ์และ
สืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ให้คงอยูอ่ย่างย ัง่ยืน ดงัน้ี (1) ประชาชนในชุมชนมง้
บา้นผานกกก จะตอ้งมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลต่างๆ และร่วมมือในการจดัการเพื่อการรักษาคุณค่าผา้ปัก
และลวดลายผา้ปัก และพฒันาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน (2) การรวบรวมขอ้มูลองค์ความรู้เก่ียวกบั
ศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผา่ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก เพื่อจดัแสดงนิทรรศการภายในศูนย์
การเรียนรู้ของหมู่บา้น โดยมีการจดัท าป้ายนิทรรศการภายในท่ีแสดงให้เห็นหรือสะทอ้นอตัลกัษณ์
ความเป็นมาของชุมชนมง้บา้นผานกกก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน ไดศึ้กษาเรียนรู้ เขา้ใจเก่ียวกบัศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผา่ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ เพื่อใหก้าร
ด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะผา้ปักและวฒันธรรมชนเผ่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน (3) จดัท าเอกสารหรือหนังสือ เพื่อเผยแพร่และรักษาคุณค่าผา้ปักและ
ลวดลายผา้ปัก พฒันาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนให้ย ัง่ยืนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีเป็นรูปธรรม 
เป็นการรวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้เก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ ขั้นตอนวิธีการปักผา้และลวดลายผา้ปักท่ีพบใน
ชุมชนมง้บา้นผานกกก มีการถอดรูปแบบลวดลายต่างๆ วิธีการปักผา้และลวดลายผา้ปัก ตั้งแต่เร่ิมตน้



 

 172  

จนถึงปักลวดลายส าเร็จ เร่ิมจากลวดลายง่ายๆท่ีพบเห็นกันอยู่ทั่วไป จนถึงลวดลายท่ียากข้ึนไป
ตามล าดบั และรวมถึงลวดลายดั้งเดิมท่ีเร่ิมจะสูญหายไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาเคร่ือง
แต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการสืบสาน ผา้ปักและ
ลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก  

6.3   ข้อเสนอแนะต่างๆทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา 

ข้อเสนอแนะ  

เพื่อใหก้ารอนุรักษค์วามรู้ดา้นศิลปะผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เป็นรูปธรรมมากข้ึน ปัจจุบนัใน
หมู่บา้นผานกกก เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมวิถีชีวิตชนเผา่มง้ ซ่ึงมีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ เขา้มาเยี่ยมชม เน่ืองจากมีทศันียภาพท่ีสวยงาม มีสถานท่ีทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมความเป็นอยูท่ี่น่าสนใจ ผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะว่าทางชุมชนน่าจะไดใ้ช้โอกาสน้ีในการ
ส่งเสริมประชาชนในหมู่บา้นผานกกก ให้สามารถน าความรู้ความสามารถท่ีตนเองมีน ามาเผยแพร่
ทกัษะความรู้ดา้นวฒันธรรมของตนเองสู่สังคมมากข้ึน ดว้ยการจดักิจกรรมการอนุรักษ์และเผยแพร่
วฒันธรรมของชุมชน แต่ตอ้งได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายๆฝ่าย ทั้งประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใน
หมู่บ้านผานกกก ผูน้ าหมู่บ้าน หน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคเอกชนในท้องถ่ินนั้น ตลอดจน
โรงเรียนท่ีอยูใ่กล้ๆ หมู่บา้นผานกกก ขอความร่วมมือจากสถานศึกษาท่ีเด็กและเยาวชนในหมู่บา้นไป
เรียนหรือไปศึกษาต่อแหล่งนั้นๆ 

ปัญหาและอุปสรรค์ทีส่ าคัญของผู้ศึกษาพบว่า  

การท าให้การจดัการอนุรักษแ์ละสืบสานศิลปะผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก บรรลุ
เป้าหมายของการจดัการอนุรักษท่ี์ย ัง่ยืน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
ของบา้นผานกกก ในกรณีของการศึกษาคร้ังน้ี มีประเด็นท่ียุ่งยากในเร่ืองของการส่ือสารภาษามง้ ซ่ึง
ผูสู้งอายุส่วนใหญ่พดูภาษาไทยไม่ค่อยได ้หรือไม่สามารถพดูภาษาไทยในระดบัลึกๆได ้ท าให้การเก็บ
ขอ้มูลเชิงลึกจึงตอ้งมีเด็กนกัเรียนหรือเยาวชนในหมู่บา้นเป็นผูส้ัมภาษณ์และตอบค าถามแทน ผูศึ้กษา
จึงน าผลท่ีไดรั้บมาประมวลค าตอบ เพื่อเรียบเรียงแยกแยะความคิดเห็นและความตอ้งการได ้
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สรุปปัญหาทีพ่บของผู้ศึกษา  

คือการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นลกัษณะการศึกษาแบบมีส่วนร่วม การเขา้ถึงชุมชนจึงเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญั เพื่อให้เห็นปัญหาอยา่งแทจ้ริง แต่เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัของผูศึ้กษา ทั้งในเร่ืองของประสบการณ์
ในการท างานการศึกษา ระยะเวลาในการลงพื้นท่ี การปรับตวัเขา้กบัชาวบา้นและอ่ืนๆท าให้ผลของ
งานศึกษาไม่ดีเท่าท่ีควรแนวทางท่ีผูศึ้กษาได้ปฏิบติั คือส ารวจทางกายภาพ สังเกตการณ์ สัมภาษณ์ 
และการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) จากผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง 30 คน ในประเด็นการสนทนา 
เพื่อหารูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้น 
ผานกกก ให้ย ัง่ยืนอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการการอนุรักษ์
ศิลปะผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยืน ตอ้งอยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของ
ความส านึกรัก หวงแหน เห็นคุณค่าในเอกลกัษณ์ของตนเอง ผูศึ้กษาหวงัวา่ในอนาคตงานศิลปะผา้ปัก
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก น่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั เป็นเอกลกัษณ์
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกกสืบไป  

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

การจดัการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกกจะเป็นแนวทาง
ในการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของหมู่บา้นอ่ืน ในต าบลโป่งแยง อ าเภอ
แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีศกัยภาพและสามารถท าการจดัการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะผา้ปักกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุมง้ของหมู่บา้นไปพร้อมๆกนั เพราะถา้หมู่บา้นเหล่านั้นท าการอนุรักษแ์ละสืบสานได ้ศิลปะ
ผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ก็จะย ัง่ยนืไปดว้ย  

ทั้งน้ีการอนุรักษศิ์ลปะผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ ประชาชนในชุมชนและผูท่ี้
มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์ศิลปะผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มีส่วนผลกัดนัและส่งเสริม เช่น 
สภาวฒันธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั และอ าเภอแม่ริม ในฐานะท่ี
ศิลปะผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เป็นเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ซ่ึงผลของการอนุรักษศิ์ลปะ
ผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ท่ีย ัง่ยนื เม่ือเกิดข้ึนแลว้ สังคมจะมีส่วนในการช่วยกนัดูแลเอกลกัษณ์ของศิลปะ
ผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้น้ีต่อไป แลว้จะเกิดผลพลอยไดท้างเศรษฐกิจข้ึน ท าใหส้ร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน 
อนัเกิดจากการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกบัต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหมต่่อไป 
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การสัมภาษณ์ 

[1]  กลุ่มผูรู้้วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน ผูน้ าหมู่บา้น ผูอ้าวุโส ผูป้ระกอบพิธีกรรม 5 ท่าน                
(สัมภาษณ์วนัท่ี 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)  

(1)  นายมนตรี  ทิพยพ์นาพนัธ์ุ ผูใ้หญ่บา้นผานกกก หมู่ท่ี 9  ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
(2)  นายยิง้  ถาวรวจิิตร  ปราชญด์า้นประเพณีวฒันธรรม(พิธีงานศพ) 
(3)  นายจะ๊  แซ่ยา่ง  ปราชญด์า้นประเพณีวฒันธรรม(พิธีแต่งงาน) 
(4)  นางเลย้ชา  แกว้จริยากุล ปราชญด์า้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการทอผา้ใยกญัชง 
(5)  นางจว๊ะ  แซ่ยา่ง  ปราชญด์า้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินพืชสมุนไพร 

[2]  กลุ่มภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/ ผูท่ี้ปักผา้ในหมู่บา้นท่ีเหลืออยู ่จ  านวน 15 คน  
 (สัมภาษณ์วนัท่ี 20-21 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และวนัท่ี 6-7 มิถุนายน 2558  

(1)  นางเลย้ชา แกว้จริยากุล   อาย ุ81 ปี บา้นเลขท่ี 6 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม  
(2)  นางจว๊ะ  แซ่ยา่ง    อาย ุ79 ปี บา้นเลขท่ี 8/2 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(3)  นางเยง้ แซ่เฒ่า    อาย ุ61 ปี บา้นเลขท่ี 9/6 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(4)  นางโล่ง  แซ่เฒ่า    อาย ุ56 ปี บา้นเลขท่ี 11 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(5)  นางก๊ะ  เลาหาง    อาย ุ51 ปี บา้นเลขท่ี 14/1 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(6)  นางหม่ี  อกัษรบริสุทธ์ิ   อาย ุ50 ปี บา้นเลขท่ี 20/2 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(7)  นางสุรียรั์ตน์  ทิพยป่ิ์นทอง   อาย ุ46 ปี บา้นเลขท่ี 7 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(8)  นางเน้ิง  จอมพนางาม   อาย ุ45 ปี บา้นเลขท่ี 13 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(9)  นางแสงเดือน  ทิพยป่ิ์นทอง      อาย ุ43 ปี บา้นเลขท่ี 5/3 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(10)  นางสวลี  แกว้จริยากุล      อาย ุ35 ปี บา้นเลขท่ี 3/2 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(11)  นางวราภรณ์ จารุพงศส์กุล     อาย ุ33 ปี บา้นเลขท่ี 3/1 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(12)  นางพิสมยั  เลาหาง       อาย ุ31 ปี บา้นเลขท่ี 14 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(13)  นางสาวคนิฐา จอมพนางาม      อาย ุ28 ปี บา้นเลขท่ี 6/1 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(14)  นางอรพิน  ถาวรวจิิตร             อาย ุ27 ปี บา้นเลขท่ี 5/9 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
(15)   นางวไิลลกัษณ์  แซ่โซง้     อาย ุ25 ปี บา้นเลขท่ี 20/2 หมู่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
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[3]  กลุ่มผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชผ้า้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ จ  านวน 15 คน คือ 
(สัมภาษณ์วนัท่ี 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 6-7 มิถุนายน 2558) 

(1)  นางพรรณี สมศกัด์ิ    อาย ุ51 ปี ครูผูส้อนวชิาสังคมศึกษา ทอ้งถ่ินของเรา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 

(2)  นางชนนัทว์ไิล  ธงเช้ือ   อาย ุ53 ปี ครูผูส้อนวชิางานประดิษฐผ์ลิตภณัฑ์
จากลวดลายผา้ปักชาวเขา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 

(3)  นางสาวอรัญญา โพธ์ิแกว้   อาย ุ48 ปี ครูผูส้อนวชิาการงานอาชีพ  
     โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
(4)  นางศุภลกัษณ์ อภยัใจ   อาย ุ43 ปี ครูผูส้อนวชิาการงานอาชีพ        

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
(5)  นางชญานิศ  กางนอก   อาย ุ40 ปี ครูผูส้อนวชิาการตดัเยบ็เส้ือผา้ชาวเขา   

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
(6)  นางเหม่า ปกรณ์สิทธ์ิ   อาย ุ43 ปี ชนเผา่มง้      

คา้ขายผา้และผลิตภณัฑจ์ากผา้ชาวเขา 
(7) นางกรรณิการ์ ถนอมวารี   อาย ุ37 ปี ชนเผา่มง้    

คา้ขายผา้และผลิตภณัฑจ์ากผา้ชาวเขา 
(8)  นางประทุม ยงัชีพสุจริต   อาย ุ33 ปี ชนเผา่มง้    

คา้ขายผา้และผลิตภณัฑจ์ากผา้ชาวเขา 
(9)  นางสาวสุรียพ์ร ผาด่าน   อาย ุ28 ปี ชนเผา่มง้ อาชีพ พนกังาน/ลูกจา้ง 
(10)  นางสาวกรแกว้ โอภาสสุวคนธ์  อาย ุ26 ปี ชนเผา่มง้ อาชีพ พนกังาน/ลูกจา้ง 
(11)  นายสมเพชร ชะโพธ์ิ   อาย ุ24 ปี นกัศึกษาชนเผา่มง้            

มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 
(12) นายโยธิน ขวญัเขียว   อาย ุ23 ปี นกัศึกษาชนเผา่มง้           

มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 
(13)  นายค าพนัธ์ แซ่วา้ง    อาย ุ23 ปี นกัศึกษาชนเผา่มง้ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
(14)  นางสาวสุนีย ์ทิพยป่ิ์นทอง   อาย ุ16 ปี นกัเรียนชนเผา่มง้               

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
(15)  นางสาวขวญัจิรา ยงัชีพสุจริต  อาย ุ16 ปี นกัเรียนชนเผา่มง้        

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ก 

เอกสารที่เกีย่วข้องกบัการศึกษา 

 

แบบส ำรวจขอ้มูลประชำกรและพื้นท่ีศึกษำ 
ส ำหรับกำรคน้ควำ้แบบอิสระ เร่ืองกำรจดักำรอนุรักษแ์ละสืบสำนศิลปะผำ้ปักของกลุ่มชำติพนัธ์ุมง้ 

บำ้นผำนกกก ต ำบลโป่งแยง อ ำเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
ของนำงสไบทิพย ์ ตั้งใจ   รหสั  569932014 

สำขำวชิำกำรจดักำรศิลปะและวฒันธรรม  บณัฑิตวทิยำลยั  มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.  สภำพทัว่ไปและขอ้มูลเบ้ืองตน้  

1.1  อำณำเขตติดต่อ (พื้นท่ีของหมู่บำ้นแต่ละดำ้นติดกบัท่ีใดบำ้ง)  
ทิศเหนือ………………………………………………………………………………… 
ทิศใต…้..………………………………………………………………………………... 
ทิศะวนัออก…………………………………………………………………………..…. 
ทิศะวนัตก…………………………………………………………………………......... 

1.2  ขอ้มูลประชำกร  
1.2.1   หมู่บำ้นน้ีมีจ ำนวนครัวเรือนทั้งส้ิน ………………………….ครัวเรือน  

แยกเป็นครัวเรือนตำมทะเบียนรำษฎร์…………………………....ครัวเรือน  
ครัวเรือนท่ีมีประชำกรอยูจ่ริง  ………………………….ครัวเรือน  

1.2.2   จ ำนวนประชำกรทั้งส้ิน………………………………….……….คน  
แยกเป็นเพศชำย…………………คน เพศหญิง………………….คน  

1.2.3  กลุ่มชำติพนัธ์ุหรือกำรสืบเช้ือสำยของประชำกร  
- เป็น มง้เขียว  จ ำนวน…………….ครัวเรือน  
- เป็น มง้ขำว   จ ำนวน…………….ครัวเรือน  
- อ่ืนๆ (ถำ้มี)   จ ำนวน……………ครัวเรือน  
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1.3  ดำ้นกำรประกอบอำชีพ  (ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพอะไรบำ้ง)  
- อำชีพหลกั……………………………………………………………………………... 
- อำชีพเสริม……………………………………………………………………………... 
- รำยไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือน………………………………………………………………..  

1.4  ดำ้นกำรศึกษำ (ประชำกรในหมู่บำ้นส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดบัใด)  
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  

1.5  ดำ้นควำมเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ศำสนำท่ีนบัถือ…………………………………………………………………………..  
จ ำนวน ศำสนสถำนในหมู่บำ้น……………แห่ง ไดแ้ก่………………………………… 
…………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………  
จ ำนวนผูเ้ผยแผศ่ำสนำ………………………………รูป/คน  
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียดึถือปฏิบติัมำจนถึงปัจจุบนั……………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

1.6  ดำ้นภำษำท่ีใช…้……………………………………………………………………….  

1.7  สำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพื้นฐำน  
1.7.1  กำรคมนำคมเป็นอยำ่งไร  
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………  
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1.7.2  มีกำรบริกำรสำธำรณะ (โรงพยำบำล/สถำนีอนำมยั/โรงเรียน/ศูนยบ์ริกำรถ่ำยทอด
ภูมิปัญญำพื้นบำ้นกำรทอผำ้ ศูนยบ์ริกำรเทคโนโลยทีำงกำรศึกษำ ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 
ศำลำประชำคม สนำมกีฬำ โทรศพัทส์ำธำรณะ ฯลฯ) หรือไม่  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

2.  ประวติัควำมเป็นมำของหมู่บำ้นเป็นอยำ่งไร  
………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

3.  ควำมตอ้งกำรกำรพฒันำหมู่บำ้นทำงใดบำ้ง  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

4.  จุดเด่น/จุดดอ้ยของหมู่บำ้นมีหรือไม่ อยำ่งไรบำ้ง  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภำษณ์ชนิดมีโครงสร้ำง 
ส ำหรับกำรคน้ควำ้แบบอิสระ เร่ืองกำรจดักำรอนุรักษแ์ละสืบสำนศิลปะผำ้ปักของกลุ่มชำติพนัธ์ุมง้ 

บำ้นผำนกกก ต ำบลโป่งแยง อ ำเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
ของนำงสไบทิพย ์ ตั้งใจ   รหสั  569932014 

สำขำกำรจดักำรศิลปะและวฒันธรรม  บณัฑิตวทิยำลยั  มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

.............................................................................................................................. 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้หส้ัมภำษณ์  

1.1  ช่ือนำมสกุล  
1.2 อำย ุ  ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี 
1.3  อำชีพ  
1.4  กำรใชชี้วติในพื้นท่ี ท ำอะไรบำ้ง เวลำท ำกิจกรรม  
1.5  บทบำททำงสังคม 

ตอนท่ี 2   ชุมชนกลุ่มชำติพนัธ์ุมง้บำ้นผำนกกก ต ำบลโป่งแยง อ ำเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  

2.1  ประวติัควำมเป็นมำของชุมชนบำ้นผำนกกก  
2.2  ลกัษณะและสภำพหมู่บำ้น (จ ำนวนบำ้นก่ีหลงัคำเรือน ลกัษณะกำรตั้งบำ้นเรือน  แผนผงั

ของหมู่บำ้น แผนผงัและภำพประกอบ) 
2.3  อำชีพ (อำชีพโดยทัว่ไปของประชำชนในชุมชน) 
2.4  องคป์ระกอบทำงสังคมและวฒันธรรม  

(1)  กิจกรรมทำงสังคมของชุมชน (กิจกรรมท่ีสะทอ้นควำมสัมพนัธ์และควำมร่วมมือ
กนัภำยในชุมชน อำทิ กำรรวมกลุ่ม กำรด ำเนินกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์)      
มีอะไรบำ้ง 

(2)  วฒันธรรมประเพณีส ำคญัๆของชุมชน (ประเพณีท่ีสะทอ้นควำมสัมพนัธ์และ
ควำมร่วมมือกนัภำยในชุมชน) มีอะไรบำ้ง 

2.5  กำรวเิครำะห์ศกัยภำพและควำมเขม้แขง็ของชุมชนบำ้นผำนกกก 
(สรุปใหเ้ห็นวำ่ชุมชนแห่งน้ีมีศกัยภำพและควำมเขม้แขง็ของชุมชนอยำ่งไร จำกกิจกรรม
ทำงสังคมและประเพณีวฒันธรรม ชุมชนไดมี้ควำมร่วมมือกนัในกิจกรรมทำงสังคมและ
วฒันธรรมมำกนอ้ยเพียงใด  สรุปใหเ้ห็นในภำพรวมวำ่ชุมชนมีศกัยภำพและควำม
เขม้แขง็มำกนอ้ยเพียงใด) 
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ตอนท่ี 3  ขอ้มูลควำมรู้เก่ียวกบักลุ่มชำติพนัธ์ุมง้ 

3.1  รูปแบบของวฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรม ควำมเช่ือ  
(1)  กำรเกิด  
(2)  กำรตำย  
(3)  กำรนบัถือผ ี 
(4)  กำรแต่งงำน  
(5)  ประเพณีต่ำงๆ 
(6)  งำนประจ ำปี  

ตอน 4   ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกำยและลวดลำยผำ้ปักเคร่ืองแต่งกำยกลุ่มชำติพนัธ์ุมง้ 

4.1  เคร่ืองแต่งกำยของกลุ่มชำติพนัธ์ุมง้บำ้นผำนกกก (รำยละเอียดลกัษณะเคร่ืองแต่งกำย) 
4.2  ผำ้ปักและลวดลำยผำ้ปักเคร่ืองแต่งกำยกลุ่มชำติพนัธ์ุมง้ของบำ้นผำนกกก   
 (รำยละเอียดเร่ืองงำนปักผำ้และลวดลำยผำ้ปักเคร่ืองแต่งกำย)   

(1)  กำรปักผำ้ และเทคนิควธีิกำรปักผำ้กลุ่มชำติพนัธ์ุมง้ของบำ้นผำนกกก  
(1.1)  วสัดุท่ีใช ้ 
(1.2)  องคป์ระกอบเก่ียวกบัศิลปะผำ้ปัก 

(2)  ลวดลำยผำ้ปักกลุ่มชำติพนัธ์ุมง้ของบำ้นผำนกกก 
(2.2)  ลวดลำย  
(2.3)  สีสัน  

(3)  กำรใชผ้ำ้ปักกลุ่มชำติพนัธ์ุมง้ของบำ้นผำนกกก 
(3.1)  กำรใชผ้ำ้ปักในชีวติประจ ำวนั  
(3.2)  กำรใชผ้ำ้ปักในพิธีกรรมและงำนประเพณีต่ำงๆ  

4.3  สภำพกำรณ์และปัญหำของผำ้ปักกลุ่มชำติพนัธ์ุมง้ของบำ้นผำนกกก 
(1)  ควำมรู้ควำมสำมำรถของผูปั้กผำ้  
(2)  กำรสืบทอดศิลปะผำ้ปัก 
(3)  กำรพฒันำหรือกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบศิลปะผำ้ปัก 

4.4  คุณค่ำควำมส ำคญัและสภำพปัญหำของกำรปักผำ้และลวดลำยผำ้ปักกลุ่มชำติพนัธ์ุมง้ 
(1)  คุณค่ำควำมส ำคญัของผำ้ปักและลวดลำยผำ้ปักกลุ่มชำติพนัธ์ุมง้ 
(2)  ปัญหำของผำ้ปักและลวดลำยผำ้ปักกลุ่มชำติพนัธ์ุมง้ 

(สรุปใหเ้ห็นปัญหำของผำ้ปักและลวดลำยผำ้ปักมง้ ออกมำใหช้ดัเจนเป็นขอ้ๆ) 
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ตอนท่ี 5   แนวทำงในกำรจดักำรอนุรักษแ์ละกำรสืบสำนผำ้ปักและลวดลำยผำ้ปัก  

5.1  ตอ้งกำรให้องคก์รของรัฐหรือองคก์รอ่ืนๆ ช่วยเหลือในดำ้นใดและอยำ่งไรบำ้ง  
5.2  เห็นดว้ยหรือไม่ท่ีจะใหมี้กำรเปล่ียนแปลงรูปแบบศิลปะผำ้ปัก ในดำ้นต่อไปน้ี  

- ลวดลำย  
- สีสัน  
- รูปแบบของผำ้ปักและลวดลำยผำ้ปัก  
- กำรประชำสัมพนัธ์และอ่ืนๆ  

5.3  เห็นดว้ยหรือไม่ท่ีจะใหมี้กำรจดักำรอนุรักษ ์และสืบสำน สืบทอด ถ่ำยทอดศิลปะผำ้ปัก 
และเห็นดว้ยในวธีิกำรอยำ่งไร  

 
 
 
 
ผูส้ัมภำษณ์ช่ือ..................................................................นำมสกุล.....................................  
วนัท่ี...............เดือน.................................พ.ศ....................สถำนท่ี.......................................  
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 

ช่ือ-นามสกุล นำงสไบทิพย ์ ตั้งใจ 

วนั เดือน ปี เกดิ 1 มกรำคม พ.ศ. 2510 

ประวตัิการศึกษา     ปีกำรศึกษำ 2532      ศึกษำศำสตรบณัฑิต (ศิลปหตัถกรรม) 

  สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล วทิยำเขตเพำะช่ำง (เดิม) 

  มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล รัตนโกสินทร์ (ปัจจุบนั) 

ประสบการณ์ ครูผูส้อน วชิำศิลปศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ทศันศิลป์) 

โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงใหม่ ต ำบลดอนแกว้ อ ำเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 

 


