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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
การใชผ้า้นบัเป็นความตอ้งการจ าเป็นพื้นฐานของมนุษย ์ เพื่อคุม้ครองป้องกนัร่างกายของมนุษย์

ถึงแมว้า่กาลต่อมาเม่ือสังคมมีการววิฒันาการข้ึน  การใชผ้า้มิใช่เป็นเพียงเคร่ืองนุ่งห่ม หากแต่เป็นมิติของ
สุนทรียภาพ มนุษยไ์ดล้อกเลียนลวดลายสีสันจากธรรมชาติลงบนพื้นผา้โดยใชว้สัดุต่างๆจนก่อให้เกิด
เอกลกัษณ์ประจ าเผา่  เช่น ลายขิดของอีสาน  ลายน ้าไหลของชาวน่าน  เป็นตน้ มิใช่เพียงแต่บริบทของ
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพดงักล่าวท่ีไดก้ลายมาเป็นส่วนปรุงแต่งลายผา้ หากแต่บริบททางความคิดและ
อุดมการณ์กไ็ดเ้ขา้มามีบทบาทต่อลวดลายของผืนผา้  มิหน าซ ้ ายงัก่อใหเ้กิดบทบาทของผา้ท่ีมีลวดลาย
ต่างๆกนัอีกดว้ย  ดงัเช่น  ลายงูลอยของผา้ไทล้ือ  ลายป ู  ลายปราสาท  จะบอกมิติความเช่ือทางศาสนาและ
ความเช่ือพื้นบา้น  นอกจากนั้นลวดลายบางชนิดจะตอ้งปรากฏในผา้ท่ีมีบทบาทชดัเจนและเหมาะสมเท่านั้น  
เช่น ลายปราสาท จะปรากฏในตุงและผา้ห่อคมัภีร์จะไปปรากฏท่ีอ่ืนยอ่มไม่เหมาะสม   เป็นตน้  นอกจากน้ียงั
มีความเช่ือในเร่ืองของสีผา้มาแต่โบราณแลว้  ทั้งน้ีมาจากความเช่ือถือเร่ือง  เทวดาสัปตเคราะห์หรือแม่ซ้ือทั้ง 
๗ องคซ่ึ์งแต่ละองคก์็มีสีกายแตกต่างกนัไป  นัน่คือ  สีประจ าวนัทั้ง  ๗ นัน่เอง  ดว้ยความเช่ือวา่วนัไหนควร
ใส่สีอะไรจึงจะเป็นมงคล และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาวะคบัขนัท่ีคนมีความกลวัต่อความเป็นความตาย  จะยิง่
มีความเคร่งครัดต่อการใชสี้ผา้และชนิดของผา้เป็นพิเศษ  และบางคร้ังผา้ก็มีความสัมพนัธ์กบัเพศและ
คาถาอาคม  เช่นการลอดราวตากผา้นุ่งของผูห้ญิงจะท าใหค้าถาเส่ือม  ดงันั้น  เราจึงพบความเช่ือน้ีตกคา้งอยู่
ในบางชุมชน  เช่น  ชาวไทยใหญ่เขตอ าเภอแม่อาย  จะตอ้งแยกราวตากผา้ท่ีเป็นเส้ืออ่ืนๆและ ราวตากผา้นุ่ง
ของผูห้ญิงไวต่้างหาก รวมถึงอ่างซกัผา้ส าหรับซกัเส้ือหรือผา้นุ่งออกจากกนั  ในต านานจามเทววีงศก์็ไดมี้การ
กล่าวถึงพระนางจามเทวไีดใ้ชว้เิทโสบายหลอกใหข้นุหลวงวลิงัคะ  ใชผัา้เป้ือนประจ าเดือนของพระนางพนั
อาวธุจนศตัรูไดรั้บความพา่ยแพใ้นการชิงชยั เป็นตน้ 

ดงันั้นเราจะเห็นไดว้า่ผา้ทอพื้นบา้นนั้นนบัเป็นสัญลกัษณ์ของวฒันธรรมพื้นบา้นท่ีแสดงออกมา
เป็นรูปธรรม  ท าใหเ้ขา้ใจความคิดและอุดมการณ์  ตลอดถึงวถีิชีวติท่ีเป็นแบบแผนของคน     ในทอ้งถ่ินหรือ  
ชนกลุ่มนั้นๆ  

จากความสัมพนัธ์ระหวา่งผา้กบัวถีิชีวติของผูค้นดงักล่าวมาแลว้  จึงเห็นไดว้า่การศึกษาเร่ืองผา้
จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ถา้ไดศึ้กษาเร่ืองผา้ควบคู่ไปกบับริบททางสังคมและวฒันธรรมและการเปล่ียนแปลง
ของสังคมของชนชาติใดชนชาติหน่ึง 
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ชาวมง้เป็นอีกชนเผา่หน่ึงท่ีมีการผลิตผา้ข้ึนเพื่อใชใ้นครัวเรือน และผา้ท่ีผลิตข้ึนมานั้นมีลวดลาย
ประณีตสวยงามเป็นท่ีสนใจของผูพ้บเห็นเป็นอยา่งมาก ในอดีตผูห้ญิงมง้ทุกคนจะไดรั้บการถ่ายทอดความรู้
ในการผลิตผา้จากบรรพบุรุษ ซ่ึงการผลิตผา้ของชาวเผา่มง้จะมี 2 ลกัษณะคือ การผลิตผา้จากใยกญัชง และการ
ท าผา้ใหเ้กิดลวดลาย ซ่ึงมีกรรมวธีิ หลายชนิดไดแ้ก่ การเขียนลายเทียน  การปักดว้ยดา้ยสีเป็นลายต่างๆ และ
การน าเศษผา้เล็กๆมาเยบ็แปะเป็นลายต่างๆ โดยลวดลายต่างๆท่ีปรากฎอยูบ่นผา้ ตลอดจนลกัษณะของการ  
ใชง้านนั้นไดส้ะทอ้นความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือและวฒันธรรมต่างๆของชาวมง้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

การศึกษาผา้ของชาวมง้จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ โดยเฉพาะผา้ปักของชาวมง้มี
ลวดลายและสีสันท่ีสวยงามและสะดุดตา การศึกษาผา้ปักจะท าใหเ้ราไดท้ราบถึงกรรมวธีิการผลิต เทคนิค  
การปักลาย ลกัษณะ ลวดลาย รวมไปถึงความเช่ือเก่ียวกบัความหมายของลวดลายหรือสัญลกัษณ์ซ่ึงเช่ือมโยง
ค่านิยม หรือวถีิชีวติของกลุ่มชน วฒันธรรม พฤติกรรม ส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงความรู้เหล่าน้ีควรไดศึ้กษาและ
อนุรักษไ์วเ้พื่อเป็นมรดกทางวฒันธรรมใหก้บัลูกหลานต่อไป 

ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทของผา้ปักต่อวถีิชีวติชาวมง้ในชุมชนมง้หนองหอย  ซ่ึง
ตั้งอยู ่ ต  าบลแม่แรม  อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงตั้งอยูไ่ม่ไกลจากตวัเมืองมากนกัอีกทั้งยงัตั้งอยู ่          
ในเส้นทาง การท่องเท่ียวสายแม่ริม-สะเมิง ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจหลายแห่งอาทิ น ้าตกแม่สา  ปางชา้ง
แม่ริม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ เป็นตน้ โดยจะท าการศึกษากระบวนการ     
ปักผา้ รวมทั้งศึกษาลวดลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ความหมายของลวดลาย ตลอดจนบทบาทของผา้ปักและ      
ความเช่ือท่ีสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคข์องผา้ต่างๆซ่ึงจากการศึกษาจะท าใหไ้ดข้อ้มูลเพื่อการอนุรักษว์ธีิการผลิต 
ลวดลายต่างๆตลอดจนความเช่ือดั้งเดิมในการผลิตผา้และพฒันาการผลิตผา้เพื่อใหลู้กหลานชาวมง้ไดสื้บทอด
ต่อไป  

 

1.2. วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจิยั 
 1)  เพื่อศึกษาบทบาทของผา้ปักท่ีมีต่อวถีิชีวติประจ าวนัของชาวมง้  
 2)  เพื่อศึกษาบทบาทของผา้ปักท่ีมีต่อพิธีกรรมต่างๆของชาวมง้ 
           3)  เพื่อศึกษากระบวนการเปล่ียนแปลงของผา้ในวถีิชีวติชาวมง้  
          4)  เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาดา้นการปักผา้ไปสู่ยาวชนรุ่นหลงัต่อไป 
 

1.3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1)    ท าใหไ้ดท้ราบบทบาทของผา้ปักท่ีมีต่อวถีิชีวติประจ าวนัของชาวมง้ 
 2)    ท าใหไ้ดท้ราบบทบาทของผา้ปักท่ีมีต่อพิธีกรรมต่างๆของชาวมง้ 
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 3)    ท าใหไ้ดท้ราบกระบวนการเปล่ียนแปลงของผา้ในวถีิชีวติชาวมง้  
 4)    ไดแ้นวทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาดา้นการปักผา้ไปสู่ยาวชนรุ่นหลงัต่อไป 
 

1.4. ขอบเขตของกำรวจิยั 
1) ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ศึกษาบทบาทของผา้ปักต่อวิถีชีวติชาวมง้ในแง่ของชีวติประจ าวนัและในแง่ของพิธีกรรมต่างๆ 
2) ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
    การศึกษาคร้ังน้ีครอบคลุมเขตพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย  ต. แม่แรม  อ. แม่ริม           
      จ. เชียงใหม่ 
3) ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่ง 
      การศึกษาน้ีจะศึกษาครอบคลุมชาวมง้ ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนมง้หนองหอย ต. แม่แรม  อ. แม่ริม    
      จ. เชียงใหม่ 

 

1.5. นิยำมศัพท์ 
ผ้ำปัก หมายถึง  ผา้ปักของชาวมง้ ท่ีใชว้ธีิการปักดว้ยมือ ทั้งแบบปักไขว ้และแบบปักทึบ  
ชำวม้ง หมายถึง  หมายถึงชาวมง้ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนมง้หนองหอยเดิม ท่ีต่อมาแบ่งเป็น 
    บา้นหนองหอยเก่า และ บา้นหนองหอยใหม่  

 

1.6. วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรมและ
ประเพณี ตลอดจนเอกสารเก่ียวกบัผา้ของชาวมง้ จากแหล่งขอ้มูลต่างๆเพื่อจะไดท้  าการศึกษารายละเอียดของ
ขอ้มูลดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

- ความเป็นมาของชาวมง้  
- ผา้เขียนลายเทียนและผา้ปักของชาวมง้ 
- ความเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมของชาวมง้ 

 
 ส าหรับขอ้มูลภาคสนาม ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยใชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 

ก. วธีิการส ารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานต่างๆเก่ียวกบัชุมชนในพื้นท่ีๆ
ท าการศึกษา เช่น    จ  านวนประชากร ชนเผา่ต่างๆในพื้นท่ี  อาชีพและความเป็นอยูข่องประชากรในพื้นท่ี  
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ข. วธีิการสังเกตการณ์ (Observation)  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured  Survey) ซ่ึงอาศยัการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆกบัชุมชนท่ีเขา้ไปศึกษา เช่น 
 -  การเขา้ร่วมพิธีกรรมตามประเพณี เช่น วนัข้ึนปีใหม่ , งานแต่งงาน เป็นตน้ 
 -  การสังเกตการณ์และสัมภาษณ์บุคคลท่ีเป็นผูรู้้ของชุมชน 
 -  เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลโดยวธีิน้ี ไดแ้ก่ สมุดบนัทึกขอ้มูล, กลอ้งถ่ายรูป, กลอ้งวดีิโอ, 
และ เคร่ืองบนัทึกเสียง 
 
  
 




