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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
4.1. ผ้าม้ง 

ผา้มง้เป็นผา้ท่ีมีความสวยงามและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผา้เขียนลายเทียน
และผา้ปักท่ีมีลวดลายประณีตสวยงามซ่ึงตอ้งใชค้วามพยายามเป็นอยา่งมาก ในอดีตนั้นผูห้ญิงมง้ทุกคนตอ้ง
ทอผา้เขียลายและปักผา้ไวใ้ชเ้องและส าหรับคนในครอบครัว เน่ืองจากชาวมง้ทุกคนตอ้งสวมชุดประจ าเผา่
ในชีวติประจ าวนัเสมอ โดยเรียนรู้จากแม่และญาติผูห้ญิงท่ีอยูใ่นครอบครัวเดียวกนั  
 

“...สมยัเฮาเป๋นละอ่อน เฮาหันแม่ยะเฮาก่ะจ า๋ไว้  
พอเฮาใหญ่ขึน้มาเฮาต้องจ้วยแม่ยะ อันไหนบ่ฮู้ 
ก่ะถามแม่ว่ายะจะได...."  1 
 

จากการสัมภาษณ์พบวา่ ปัจจุบนัผูห้ญิงในหมู่บา้นส่วนใหญ่มีอาชีพท าไร่ ท าสวน และคา้ขาย 
และพบวา่ชาวมง้หนองหอยแต่งกายดว้ยชุดประจ าเผา่ในการด าเนินชีวติประจ าวนันอ้ยลงหรืออาจใส่แค่
กระโปรงหรือกางเกงมง้กบัเส้ือยดืหรือแค่เส้ือมง้กบักางเกงยนีส์  แต่ส่วนใหญ่จะแต่งชุดประจ าเผา่เพื่อ
ร่วมงานเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่มง้ พิธีเล้ียงผ ี พิธีเรียกขวญั หรือเม่ือคนในหมู่บา้นมีงานแต่งงานเท่านั้น 
 
  “...เด่ียวนีเ้ป้ินบ่ค่อยใส่ชุดม้งแบบครบชุดกั๋นเต้าได 
 จะใส่ครบชุดกั๋นเวลาไปก๋ินวอ กะว่างานแต่งงาน 
 ละก่ะเวลามีก๋านมีงานตะอ้ัน...”2 
 

ปัจจุบนัน้ีชาวบา้นไม่ไดท้อผา้ใยกญัชงข้ึนใชเ้องเหมือนแต่ก่อน เน่ืองจากการทอผา้ของชาวมง้
นั้นตอ้งใชเ้ส้นใยของตน้กญัชง ซ่ึงเป็นพืชกลุ่มเดียวกบักญัชา แต่ไม่มีสารเสพติดเหมือนกบักญัชา  อีกทั้ง
เปลือกของตน้กญัชงนั้นมีความเหนียวมากกวา่ตน้กญัชา ชาวมง้จึงใชใ้ยกญัชงมาทอเป็นผืนผา้ท่ีมีความ
เหนียวนุ่ม ทนทาน   ยิง่ใชไ้ปนานวนัผา้จะยิง่นุ่มมากข้ึน แต่ปัจจุบนัทางราชการไดอ้อกกฏหมายหา้มปลูกตน้
กญัชง เพราะตน้กญัชงถูกจดัใหเ้ป็นตน้ไมท่ี้ใหส้ารเสพติด จึงไม่มีวตัถุดิบในการผลิตอีกต่อไป ชาวบา้นจึง

                                                 
1นางหย ัว่ เตชะเลิศพนา อาย ุ57 ปี  44  ม.7   ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม ่
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หนัไปซ้ือผา้ฝ้ายจากตลาดวโรรสมาใชแ้ทน ซ่ึงมีทั้งท่ีเป็นผา้ฝ้ายสีขาวเพื่อน ามาเขียนลายเทียนดว้ยตนเอง   
ผา้สีด าลว้นๆหรือผา้ฝ้ายพิมพล์ายท่ีเลียนแบบลายเขียนเทียนของชาวมง้ ซ่ึงมาจากจงัหวดัน่าน 
 
 “...เด่ียวนีเ้ฮาซ้ือผ้าฝ้ายตีก้าดแม่ริมมายะเอา บางคร้ังกะไปกาดหลวง 
 ละกมี็รถขายผ้ามาจากเมืองน่านเอาผ้าตีมี้ลายแล้วมาขายบนดอยน่ี 
 หมู่เฮากะเลยซ้ือจะอีม้ายะเอา.....”3    
 

ส าหรับผา้ปักนั้นเป็นงานหตัถกรรมท่ีผูห้ญิงชาวมง้ตั้งแต่ยุคโบราณทุกคนตอ้งท าเป็น เม่ือมี
เวลาวา่งจากการท าสวน ท าไร่แลว้ผูห้ญิงทุกคนก็จะปักผา้ เพื่อน าไปประดบัชุดท่ีจะใส่ในเทศกาลปีใหม่    แม่
จะฝึกใหลู้กสาวปักผา้เป็นตั้งแต่เด็ก และเด็กผูห้ญิงบางคนก็เรียนรู้จากการสังเกตดว้ยตนเอง โดยเห็น  คน
อ่ืนๆมีเส้ือผา้สวยงามใส่ตอนปีใหม่ จึงเกิดความรู้สึกอยากปักผา้ไวป้ระดบัชุดของตนเองบา้ง 

 
 “...ตอนเป๋นละอ่อนแม่เฮาบ่ปักผ้า เฮากะเลยบ่มีชุดงามๆ 
 ใส่ไปก๋ินวอหยัง่เป้ิน พอเร่ิมเป๋นสาวเฮากะเลยไปหัดปัก 
 กับคนข้างบ้าน...”4 
 

 พอมายคุปัจจุบนัวถีิชีวิตของชาวมง้เปล่ียนแปลงไป เด็กผูห้ญิงมง้จ านวนมากมีโอกาสเขา้ไป
เรียนหนงัสือในเมืองจึงไม่มีโอกาสไดเ้รียนรู้วธีิการปักผา้หรือบางคนไดเ้รียนรู้จากแม่มาบา้งแต่ก็ไม่มีเวลาได้
ปักผา้เน่ืองจากมีกิจกรรมอ่ืนๆตอ้งท า 

 
 “...ละอ่อนบ่าเด่ียวนีเ้ขาบ่ค่อยปักผ้ากั๋นเพราะเขาต้องลงไป 
 เฮียนหนังสือในเวียง บ่มีเวลาว่างมาหัดปักผ้า ละบ่ค่อยใส่ชุดม้งละ  
 เปล่ียนไปใส่เต่ียวยีนส์กั๋นหมด...”5 
 

แต่อยา่งไรก็ตาม ในหมู่บา้นหนองหอยก็ยงัมีผูห้ญิงและเด็กจ านวนมากท่ียงัใชเ้วลาวา่งปักผา้
เพื่อเตรียมไวป้ระดบัชุดใหม่ส าหรับเทศกาลปีใหม่ใหก้บัสมาชิกในครอบครัว 
  

 

                                                 
3 นางหย ัว่ เตชะเลิศพนา อาย ุ57 ปี 44 ม.7   ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม ่
4 นางหม่าย  เตชะเลิศพนา อาย ุ67 ปี 24 ม.7   ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม ่
5 นางกา้  เตชะเลิศพนา อาย ุ47 ปี  11 ม.7   ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม ่
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ภาพท่ี 1 ภาพเด็กหญิงวยัระหวา่ง 6-12 ปีนัง่ปักผา้ยงัคงมีใหเ้ห็นอยูท่ัว่ไป 
ในชุมชนมง้หนองหอย เพราะชาวมง้ชุมชนหนองหอยยงัเห็นวา่การปักผา้ยงัเป็น 
เร่ืองจ าเป็นและเป็นจิตวญิญาณของผูห้ญิงมง้ ดงันั้นจึงฝึกใหลู้กหลานในบา้นปักผา้เป็น 
(ท่ีมา : นางสาวศศิธร  ศรีรัตน์) 
 

 
ภาพท่ี 2  หญิงชาวมง้ในชุมชนหนองหอยใชเ้วลาวา่งในการปักผา้  

                                 ในขณะเดียวกนัก็เล้ียงหลานไปดว้ย (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 
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จากการศึกษาในบริบทของชุมชนมง้หนองหอย ผูว้ิจยัไดพ้บวา่ ผา้มง้แบ่งเป็น 3 ชนิดคือ         
ผา้ใยกญัชง ผา้เขียนลายเทียน และผา้ปัก 
 

 4.1.1. ผ้าใยกญัชง 
 สมยัก่อนชาวมง้ใชเ้ส้นใยจากตน้กญัชงมาทอเป็นผืนผา้เพื่อน ามายอ้มสี เขียนลายเทียน และ   
ตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้ ผูห้ญิงทุกๆครอบครัวจะทอผา้ไวใ้ชเ้องโดยใชเ้วลาวา่งจากงานในไร่ ผูห้ญิงมง้ในชุมชน
หนองหอย ก็ปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัผูห้ญิงมง้ทัว่ๆไป จนมาปัจจุบนัเม่ือทางราชการไดอ้อกกฎหมายหา้มปลูก
ตน้กญัชง ตามนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล จึงท าใหไ้ม่มีวตัถุดิบส าหรับทอผา้ ประกอบกบัวถีิ
ชีวติท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงท าใหไ้ม่สามารถทอผา้ไดอี้กต่อไป  พวกเขาจึงซ้ือผา้ฝ้ายจากตลาดวโรรสเพื่อมา
เขียนลายหรือผา้ท่ีพิมพเ์ลียนแบบลายเขียนเทียนของมง้มาตดัเยบ็แทน บางคนก็ซ้ือผา้ส าหรับปัก  ครอสติ
สมาใชแ้ทนผา้ใยกญัชง อยา่งไรก็ตามผูว้จิยัไดท้ราบวา่ท่ีแม่สาใหม่มีศูนยก์ารเรียนรู้ของหมู่บา้นซ่ึงจดัแสดง
นิทรรศการก่ียวกบัความเป็นอยูข่องชาวมง้ผูว้ิจยัจึงไดเ้ดินทางไปยงับา้นแม่สาใหม่และไดข้อ้มูลขั้นตอนการ
ผลิตผา้ใยกญัชงดงัน้ี 6 
 

1) ปลูกตน้กญัชง ในเดือนมิถุนายน  ซ่ึงจะใชเ้วลาในการเจริญเติบโตเป็นเวลา 3 เดือน    
  2) เม่ือตน้กญัชงเจริญเติบโตไดท่ี้แลว้ ก็จะตดัโดยตดัตั้งแต่โคนตน้ชิดราก แลว้น าไปตากแหง้ 
 

   

 
 ภาพท่ี 3  ตน้กญัชงตากแหง้-การท าผา้กญัชง เร่ิมจากน าตน้กญัชงท่ีโตเตม็ท่ีแลว้  
 โดยตดัตรงโคนตนัชิดรากแลว้น ามาตากแหง้   (ท่ีมา : ผูว้จิยั ) 

                                                 
6 นางเหม่า  ปกรณ์สิทธ์ิ  อาย ุ47 ปี  51/1  ม. 6  ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่  

ตน้กญัชงตากแหง้ 
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3) เลาะเอาเปลือกตน้กญัชงท่ีตากแหง้แลว้มาแช่น ้าจนน่ิม แลว้ต าดว้ยครกกระเด่ืองแลว้น าไป 
    ตากแหง้ จากนั้นน ามาขยี้จนนุ่ม 
4) น าเปลือกกญัชงท่ีถูกขยี้จนนุ่มแลว้มาฉีกออกเป็นเส้นเล็ก ใหไ้ดป้ระมาณ 4 เส้น แลว้น ามา 
    ต่อกนัจนเป็นเส้นยาวและมว้นพนัแกนกลมๆซ่ึงมีท่ีจบัเป็นหวายถกั ภาษามง้เรียกวา่ ตีนดัว่ 

 

                      
   ภาพท่ี 4 น าตน้กญัชงท่ีแหง้แลว้มาเลาะเปลือกออกมา   (ท่ีมา : ผูว้ิจยั) 

    

                      
 ภาพท่ี 5 น าเปลือกกญัชงท่ีไดม้าขยี้ และฉีกออกเป็นเสน้เลก็ๆหลายๆเสน้   (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

             
   ภาพท่ี  6  เปลือกกญัชงท่ีฉีกออกมาเป็นเสน้เลก็ๆแลว้ น ามารวมกนั   (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 
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ภาพท่ี 7  น าเสน้ใยกญัชงท่ีไดม้าต่อกนัเป็นเสน้ยาวๆ โดยผกูต่อกนัไปเร่ือยๆ (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

 
 ภาพท่ี 8   น าเสน้ใยท่ีต่อกนัเป็นเสน้ยาวๆแลว้มาพนัเก็บไวด้ว้ยแกนเก็บเสน้ดา้ย  
 ภาษามง้เรีกวา่ ตีนดัว่ ซ่ีงท ามาจากหวายมีลกัษณะเป็นแท่งยาวประมาณ 5-6 ซม. 
 มีท่ีจบัคลา้ยตวั U ท าดว้ยหวายถกั (ท่ีมา : ผูว้จิยั ) 
 
5)น าเส้นใยกญัชงท่ีต่อกนัเป็นเส้นยาวแลว้ชุบน ้าแลว้มาขึงท่ีเคร่ืองพนัดา้ย ภาษามง้เรียกวา่ 
“เขา้หล่ี” ซ่ึงท ามาจากไมไ้ผ ่ดงัภาพท่ี 8 

6) จากนั้นจึงน าไปตม้กบัข้ีเถา้ประมาณ 3-4 ชัว่โมง เพื่อใหไ้ดเ้ส้นใยสีขาว บางคร้ังอาจจะตอ้ง
ตม้ถึง    3-4  คร้ัง จนไดสี้ขาวตามท่ีตอ้งการ แลว้น าไปตากจนแหง้ 

7) น าเส้นใยท่ีไดจ้ากขอ้ 6 มาป่ันใส่แกนส าหรับทอ 
8) น าเส้นใยท่ีพนัใส่แกนส าหรับทอแลว้ไปทอโดยหูกทอผา้ท่ีภาษามง้เรียกวา่ “ซวัดัว่” โดยผา้ท่ี
จะสามารถน ามาตดักระโปรงไดจ้ะตอ้งมีความยาว 4 วาหรือ 8 เมตร 
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ภาพท่ี  9  เคร่ืองพนัดา้ย ภาษามง้เรียกวา่ เขา้หล่ี ท าจากไม่ไผท่ี่มีความสูงประมาณ 40 ซม. 
น ามาเสียบติดกบัไมห้รือเหลก็ท่ีเลก็กวา่ท่ีฝังลงไปในดินโดยใหไ้มไ้ผน้ี่หมุนได ้ปลายดา้นบน 
ของไมไ้ผเ่จาะรูทะลุ 2 รูห่างกนัประมาณ 1 น้ิว โดยใหเ้ป็นลกัษณะกากะบาท แลว้น าไมร้วก 
ท่ีมีความยาวประมาณ 3 เมตร 2 ล ามาสอดเขา้ไป  ปลายแต่ละดา้นของไมก้ากะบาทน้ีเจาะรูทะลุ 
1 แห่ง น าแทงไมม้าเสียบเพ่ือใหเ้ห็นหลกัยดึเสน้ดา้ย     (ท่ีมา : ผูว้ิจยั ) 

 

 
ภาพท่ี 10   ท่ีป่ันดา้ยใส่แกนส าหรับทอโดยใชเ้ทา้ถีบใหแ้กนหมุนไปเร่ือยๆ  (ท่ีมา : ผูว้จิยั ) 

 

 
ภาพท่ี 11  หูกทอผา้ (ซวัดัว่) เป็นหูกท่ีท าจากไม ้ประกอบดว้ยเสาหลกัสองขา้ง ส าหรับตั้งติดกบัผนงั  
และแกนแนวนอนหลกั และไมส้ าหรับพนัเสน้ดา้ย ซ่ึงประกอบดว้ยไมท่ี้มีความกวา้งประมาณ 2 น้ิว  
ยาวประมาณ 1 เมตร จ านวน 10 กวา่แผน่ อีกดา้นหน่ึงจะมีเชือกสองเสน้ (ซา้ย/ขวา) ส าหรับผกูติดกบัเอว
ของคนทอ    (ท่ีมา : ผูว้จิยั ) 
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ภาพท่ี  12   การทอผา้กญัชงดว้ยหูกทอผา้ใยกญัชง (ซวัดัว่) (ท่ีมา : ผูว้จิยั ) 

 

 
ภาพท่ี 13   ผา้ใยกญัชงท่ีถูกทอเป็นผืนเรียบร้อยแลว้    (ท่ีมา : ผูว้จิยั ) 

 
9) เม่ือไดผ้า้เป็นผืนแลว้ก็น าผา้นั้นมารีดเพื่อใหผ้า้น่ิมข้ึนโดยใชเ้คร่ืองรีดท่ีท าดว้ยหินและไม ้ 
    ภาษามง้เรียกวา่ “เน”้ ประกอบดว้ยฐานท่ีท ามาจากท่อนไมก้ลมส าหรับวางผา้ท่ีตอ้งการรีด 
    ลงไปบนท่อนไม ้และแผน่ไมท่ี้ใชว้างทบัผา้ดา้นบนซ่ึงมีความกวา้งประมาณ 1 ฟุต 
    ยาวประมาณ 1 เมตร หนาประมาณ 2 น้ิว ดงัภาพท่ี 40 คนท่ีรีดจะตอ้งข้ึนไปยนืบนแผน่ไม ้
   ท่ีวางทบับนผา้ในแนวขวางตดักบัไมท้่อนดา้นล่าง เทา้ดา้นซา้ยเหยบีปลายไมด้า้นซา้ย 
   เทา้ดา้นขวาเหยยีบปลายไมด้า้นขวาแลว้ออกแรงเหยยีบเทา้สลบักนัข้ึนลงซ่ึงจะท าให ้
   ไมท้่อนกลมท่ีอยูด่า้นล่างหมุนและผา้ก็เปล่ียนต าแหน่งไปเร่ือยๆจนครบทุกพื้นท่ีของผา้ 

  
ผา้ใยกญัชงท่ีไดจ้ะถูกน ามาเขียนลายเทียนหรือน าไปปักลายเพื่อน าไปตดัชุดส าหรับสวมใส่ 

หรือท าผา้เพื่อใชส้อยส าหรับวตัถุประสงคอ่ื์นๆต่อไป 
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               ภาพท่ี 14  เคร่ืองรีดท่ีท าดว้ยหินและไม ้ หรือ เน ้      (ท่ีมา : ผูว้จิยั ) 

 

 4.1.2. ผ้าเขยีนลายเทยีน 
 ผา้เขียนลายเทียนเป็นผา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวมง้มีลวดลายละเอียดประณีตสวยงามการท า 
ผา้เขียนลายเทียนมีกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัสมาธิและความละอียดเป็นอยา่งมากผูเ้ช่ียวชาญจากหมู่บา้น
หนองหอยเก่าไดอ้ธิบายและสาธิตขั้นตอนการท าดงัน้ี7  

 4.1.2.1. อปุกรณ์ในการเขียนลาย ได้แก่  
 

1) เทียนข้ีผึ้ง 

     
               ภาพท่ี 15 เทียนข้ีผึ้งส าหรับเขียนลาย    (ท่ีมา : ผูว้ิจยั ) 

 
2) ปากกาเขียนเทียน (ดาตา๊ะ) ท ามาจากแผน่ทองเหลืองหรือแผน่เหล็ก รูปสามเหล่ียม 

ขนาดประมาณ 2 ซ.ม. 2 แผน่ ขดัดา้นหน่ึงใหบ้างแลว้น าไปเสียบติดกบัแท่งไมไ้ผแ่ลว้
มดัใหแ้น่นความห่างของแผน่ทองเหลืองทั้ง 2 แผน่ จะเป็นตวัก าหนดขนาดของเส้นท่ี
ตอ้งการถา้แผน่ทองเหลืองห่างกนัมากเส้นก็จะใหญ่ ห่างกนันอ้ยเส้นก็จะเล็ก  

                                                 
7  นางหม่าย  เตชะเลิศพนา อาย ุ67 ปี   24  ม.7   ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 
 

ท่อนไมก้ลม 

แผน่ไมท้บัดา้นบน 
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                       ภาพท่ี 16 ปากกาเขียนเทียน (ดาเตา๊ะ)   (ท่ีมา : ผูว้จิยั )   

 

                 
ภาพท่ี  17   ปากกาเขียนเทียนขนาดต่างๆและกล่องเก็บปากกา 
ท าจากกระบอกไมไ้ผ ่ (ท่ีมา : ผูว้จิยั ) 

 
3) กระป๋องหรือภาชนะส าหรับตม้เทียน ท่ีมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 3 น้ิว 
4) เตาส าหรับตม้เทียน 

 

                                  
ภาพท่ี 18   ภาชนะและเตาส าหรับตม้เทียน (ท่ีมา : ผูว้จิยั ) 

 
 
 

ภาชนะต้มเทียน 

เตาต้มเทียน 
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5) น ้าครามส าหรับยอ้มผา้ ซ่ึงท าโดย 
- การน าตน้ฮ่อมมาแช่น ้าทั้งตน้เป็นเวลานาน ๑๐ วนั ตน้จะเน่าแลว้จึงเอาตน้ฮ่อมออก 
- ใส่น ้าปูนขาวลงไปในน ้าฮ่อม คนใหเ้ขา้กนั ทิ้งไว ้๑ คืน แลว้รินน ้าใสๆออกเอาแต 
ตะกอนเก็บไว ้
- เอาข้ีเถา้ผสมน ้าทิ้งไวค้ร่ึงวนั แลว้รินเอาแต่น ้าใสๆมาผสมกบัตะกอนปูนขาวท่ี 
   เตรียมไว ้

 

4.1.2.2. ขั้นตอนการเขยีนลาย 
1) น าผา้ท่ีตอ้งการท า มาขีดเส้นตรงขนานกนัตรงขอบผา้แนวนอนทั้งสองดา้นดว้ยดินสอ    จน
เตม็ผนืผา้ (ถา้ช านาญแลว้อาจใชป้ากกาเขียนเทียนได)้  ดงัภาพท่ี 19 
 

 
ภาพท่ี  19    ผูเ้ช่ียวชาญน าผา้มาวางบนแผน่ไม ้และเร่ิมขีดเสน้ขนาน   (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 
2) จากนั้นขีดตารางส่ีเหล่ียมจตุรัส ขนาดประมาณ 1 ตารางเซ็นติเมตรจนเตม็ขนาดท่ีตอ้งการ
ส าหรับ 1 ลาย (ขนาดของแต่ละช่องช้ึนอยูก่บัลายท่ีจะท า) ดงัภาพท่ี 20 

 
ภาพท่ี 20  ท าการขีดตารางส่ีเหล่ียมจตุรัสลงบนผืนผา้ (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 
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3) เม่ือไดต้ารางแลว้ก็ใชป้ากกาเขียนลายจุ่มเทียนท่ีตม้จนมีความร้อนพอดีไม่ร้อนมากเกินไป
เพราะจะซึมมากเกินไปท าให้ลายท่ีออกมาไม่เป็นสีขาวสวย แลว้น ามาเขียนลายตามตอ้งการ 
แต่ละคนก็จะมีลายท่ีแตกต่างกนัไปตามความถนดั ซ่ึงจะมีลายท่ีเป็นพื้นฐานและลายท่ีแต่ละ
คนคิดข้ึนมาเอง ในผา้หน่ึงผืนสามารถเขียนลายหลายๆลายผสมกนัไดแ้ลว้แต่ความชอบ ดงั
ภาพท่ี 21 

 
  ภาพท่ี 21  การใชป้ากกาเขียนลายลงบนผา้ดว้ยข้ีผึ้ง จะใชมื้อจบัตรงกลางของปากกา  

                    โดยใหด้า้นท่ีใชเ้ขียนหนัเขา้หาตวัผูเ้ขียน  คว  ่ามือลง  (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

     
ภาพท่ี  22    ผา้ท่ีเขียนลายดว้ยปากกาเขียนเทียนแลว้ ลายท่ีเห็นเป็นสีด าคือเทียน  (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

                   
ภาพท่ี 23 ผา้ท่ีเขียนลายเสร็จแลว้  ภาษามง้เรียกวา่ ลายยเซ่  (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 
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               ภาพท่ี  24    ผา้ท่ีเขียนลายเสร็จแลว้  ภาษามง้เรียกวา่ ลายดเยม่วัซจือ หรือลายตาแพะ 

(ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 
4) เม่ือเขียนลายดว้ยเทียนจนเต็มผนืแลว้จึงน าผา้ท่ีเขียนลายแลว้มาแช่ไวใ้นน ้าครามท่ีเตรียมไว้

เป็นเวลานาน  1 ชัว่โมง จากนั้นน ามาผึ่งใหแ้หง้ ท าแบบน้ีซ ้ า 7  คร้ังจึงจะไดสี้เขม้ตดักบั 
            ลายสีขาวสวย  ปัจจุบนัอาจใชสี้ยอ้มผา้ก็จะใชเ้วลาในการยอ้มไม่นาน 

5) ต่อจากนั้นน าสบู่เทียนมาละลายในน ้าเดือด แลว้จึงน าผา้ท่ียอ้มแลว้มาตม้ประมาณ 5 นาที  
ในขั้นตอนน้ีเป็นการละลายเทียนท่ีใชเ้ขียนลาย เม่ือเทียนละลายแลว้ก็จะไดล้ายเป็นสีขาว 

6) หลงัจากนั้นน าผา้มาแช่น ้าเยน็ 5 นาที แลว้น าไปตากใหแ้หง้ จะไดผ้า้สีครามท่ีมีลายสีขาว
สวยงามเพื่อน ามาตดัเยบ็เป็นกระโปรงต่อไป ดงัภาพท่ี 25 และ ภาพท่ี 26 

 

                    
ภาพท่ี 25   ผา้ท่ียอ้มสีครามเสร็จเรียบร้อยแลว้ ลายท่ีเห็นเป็นสีขาว 
คือส่วนท่ีเขียนเทียนทบัลงไป เม่ือน าไปตม้เทียนจะหลุดออกไป 
จึงเห็นเป็นสีขาวซ่ึงเป็นลายท่ีเราตอ้งการนัน่เอง    (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 
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ภาพท่ี 26  ผา้ท่ียอ้มสีครามเสร็จเรียบร้อยแลว้อีกลายหน่ึง  ครามท่ีน ามายอ้มนั้นสีท่ีไดจ้ากตน้ฮ่อม 
ท่ีน ามาหมกัไว1้0วนัจนเน่าแลว้รินเอาแต่น ้ ามาผสมกบัน ้ าปูนขาว ท้ิงไว ้1 คืน จากนั้นรินเอาน ้ าใสๆออก 
เอาแต่ตะกอนมาผสมกบัน ้ าข้ีเถา้ท่ีรินเอาแตน่ ้ าใสๆ       (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 
ผา้เขียนลายเทียนท่ีเสร็จเรียบร้อยแลว้น้ี สามารถน ามาเยบ็เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม หรือใชส้อยใน

ประโยชน์อ่ืนๆต่อไป ซ่ึงหากน าไปตดัเยบ็กระโปรงนั้น อาจมีการน าเศษผา้เล็กๆมาเยบ็แปะตามลายเพื่อให้
เกิดความโดดเด่นมากยิง่ข้ึน ดงัภาพท่ี 27 

 

 
ภาพท่ี 27  การน าเศษผา้ช้ินเลก็ๆมาเยบ็แปะลงไปบนผา้เขียนลายเทียน จะท าใหผ้า้นั้นมีความโดดเด่น 
มากข้ึน และยงัเป็นการแสดงถึงความขยนั ใจเยน็ และความสามารถในการเยบ็ปักถกัร้อยของผูห้ญิงมง้    
ท่ีมีความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถท าไดอ้ยา่งละเอียดประณีต          (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

 
ภาพท่ี 28 ผา้เขียนลายเทียนท่ีตกแต่งดว้ยแถบผา้ และเศษผา้สี ท าใหผ้า้มีความโดดเด่นมากข้ึน(ท่ีมา : ผูว้จิยั) 
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4.1.3. ผ้าปัก 
การปักผา้ถือวา่เป็นงานอดิเรกท่ีผูห้ญิงมง้ทุกคนจะท าเม่ือมีเวลาวา่งเพื่อน ามาประดบัชุดส าหรับ

ตนเองและคนในครอบครัวเด็กผูห้ญิงมง้จะเรียนรู้วธีิการปักผา้จากแม่ทั้งโดยการสอนโดยตรงหรือ เลียนแบบ
โดยเร่ิมจากการการจบัผา้และเขม็ การนบัช่องลายผา้ จากนั้นก็เร่ิมจากปักลายง่ายๆคือปักไขวสี้เดียวกนัทั้งผนื
เม่ือคล่องแลว้ก็จะหดัปักลายง่ายๆไม่ซบัซอ้นและพฒันาฝีมือข้ึนไปตามความสามรถ 
 
 “...ต๋อนเป๋นละอ่อนแม่จะสอนห้ือจับผ้า จับเขม็ละกะนับช่องก่อน 
   พอใหญ่มาแห๋มน่อยกะสอนห้ือปักลายง่ายๆสีเดียวก่อน...”8  
  

ในอดีตชาวมง้จะใชผ้า้ใยกนัชงท่ีทอข้ึนมาเองเป็นพื้นและยอ้มดา้ยเอง แต่ปัจจุบนัพวกเขาไม่
สามารถทอผา้ใยกญัชงได ้ผูห้ญิงมง้ในชุมชนมง้หนองหอย จึงซ้ือผา้ฝ้ายชนิดหยาบหรือผา้ปักครอสติสสีด าท่ีมี
ขายในตลาดแม่ริม หรือตลาดวโรรสมาใชแ้ทน ส่วนดา้ยท่ีใชปั้กนั้นก็ซ้ือมาจากในเมืองเช่นกนั สีท่ีใชก้็มกัจะ
เป็นสีเหลือง สีแดง สีน ้าเงิน และสีชมพ ูตามธรรมเนียมมง้ เม่ือผูห้ญิงมง้แต่งงานเขา้ไปอยูบ่า้น      ฝ่ายชาย 
จะตอ้งปักผา้ใหแ้ม่สามี 1 ชุด โดยท่ีแม่สามีจะเป็นผูจ้ดัหาอุปกรณ์ให้ 

 
 “ ...ต๋ามธรรมเนียมม้ง ถ้าแต่งงานแล้วจะต้องไปอยู่บ้านผัว 
                       ละกะต้องปักผ้าห้ือแม่ผวัชุดนึง แม่ผวัจะซ้ือุปกรณ์ห้ือ   
 แต่เฮาต้องปักห้ือเป้ิน...”9   
 

4.1.3.1. ลายปัก 
ลายปักท่ีพบในชุมชนหนองหอยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มๆตามท่ีมาของลายดงัน้ี 

ลายทีม่าจากสัตว์ ชาวมง้จะมีชีวติท่ีอยูก่บัธรรมชาติจึงไดส้ังเกตและน าเอาธรรมชาติ มาเป็น
แบบสร้างลายปักข้ึนมา ลายท่ีเก่ียวกบัสัตวท่ี์พบมากในชุมชนมง้หนองหอยไดแ้ก่ ลายกน้หอย ซ่ึงอาจจะเป็น 
2 หอย 4 หอย หรือ 8 หอย  ลายตีนไก่  ลายเล็บหมู  ลายผเีส้ือ ลายรอยเทา้หนู ลายลูกเป็ด  เป็นตน้ 

ลายทีม่าจากพชื ได้แก่ ลายรากไม ้ ลายดอกเยา้ ลายดอกผกักาด ลายดอกดาหลา ลายดอก
กุหลาบ       ลายดอกทานตะวนัเป็นตน้ 

ลายทีม่าจากรูปทรงเรขาคณิต ไดแ้ก่ ลายเหล่ียม ลายกากะบาท 
ลายอืน่ๆ  ไดแ้ก่ ลายกงัหนั  ลายจบัมือ   
ลายผสม ไดแ้ก่การน าลายท่ีมีอยูม่ารวมกนัในผืนเดียวเช่น ลายดอกและลูกเป็ด เป็นตน้ 

                                                 
8 นางประทุม ยงัชีพสุจริต. อาย ุ31 ปี. 18/1 ม. 7  ต. แมแ่รม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 
9 นางหย ัว่ เตชะเลิศพนา อาย ุ57 ปี 44 ม. 7  ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม ่



โครงการวิจยัเร่ือง “บทบาทของผา้ปักต่อวถีิชีวิตชนเผา่มง้บา้นหนองหอย ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่” 64 

 

ลายทีม่าจากสัตว์  ได้แก่ 
 

 
ภาพท่ี 29 ลายกน้หอย ภาษามง้เรียกวา่ ลายคา๊ค๊ือ เป็นลายท่ีคนส่วนใหญ่บอกวา่ 
ง่ายและสามารถน ามาสร้างสรรคเ์ป็นลายใหม่ไดง่้าย  (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 
 
 
 
 
 
   
 

                                    ภาพท่ี 30   ลายกน้หอย 4 หอย  ภาษามง้เรียกวา่ เปร้าค้ือ  (ท่ีมา : ผูว้จิยั)  
 

                                                        
         ภาพท่ี 31  ลายกน้หอย 8 หอย   ภาษามง้เรียกวา่  หยีค้ื่อ   (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

  



โครงการวิจยัเร่ือง “บทบาทของผา้ปักต่อวถีิชีวิตชนเผา่มง้บา้นหนองหอย ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่” 65 

 

           
  ภาพท่ี 32   ลายตีนไก่ ภาษามง้เรียกวา่ โจวไก๊        (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

           
     ภาพท่ี 33  ลายเลบ็หมู ภาษามง้เรียกวา่ เหนงบวั    (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 
 

           
           ภาพท่ี 34  ลายรอยเทา้หนู ภาษามง้เรียกวา่ เหลาแหนงหน่า)    (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 
     
 



โครงการวิจยัเร่ือง “บทบาทของผา้ปักต่อวถีิชีวิตชนเผา่มง้บา้นหนองหอย ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่” 66 

 

 
               
                                   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  35  ลายผีเส้ือ ภาษามง้เรียกวา่ บง้บ่าย    (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

   
ภาพท่ี  36  ลายผีเส้ือแบบใหม่  ภาษามง้เรียกวา่ บง้บ่าย    (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

             

 
ภาพท่ี  37  ลายลูกเป็ด  ภาษามง้เรียกวา่ ม๋ียวัอู   (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 
    
 
 



โครงการวิจยัเร่ือง “บทบาทของผา้ปักต่อวถีิชีวิตชนเผา่มง้บา้นหนองหอย ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่” 67 

 

  ลายทีม่าจากพชื  ไดแ้ก่ 
 

 
 ภาพท่ี 38 ลายรากไม ้ภาษามง้เรียกวา่ ลายจ่างดง แต่บางคนก็เรียกวา่ ลายเหล่ียมจีน  

ภาษามง้เรียกวา่ลาย ไหล่แซ   ซ่ึงสามารถเรียกไดท้ั้งสองช่ือ  (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

     
ภาพท่ี 39  ลายดอกเยา้ ภาษามง้เรียกวา่  ป๊างจอ เป็นอีกลายหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยม 
ของชาวมง้หนองหอยเพราะท าง่ายและสวยงาม มกัน ามาท าผา้คาดเอวของผูช้าย 
และผา้ปิดดา้นหนา้ของผูห้ญิง     (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

 
ภาพท่ี 40  ลายดอกดาหลา ภาษามง้เรียกวา่  โหล่ป้างโคว   (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 
 



โครงการวิจยัเร่ือง “บทบาทของผา้ปักต่อวถีิชีวิตชนเผา่มง้บา้นหนองหอย ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่” 68 

 

      ภาพท่ี 41 ลายดอกผกักาด ภาษามง้เรียกวา่ โหล่ป้างโยว้       (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 
 

         
      ภาพท่ี 42  ลายดอกทานตะวนั เป็นลายท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวมง้ไทยโดยเฉพาะชาวมง้เชียงใหม่ (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

     
ภาพท่ี 43 ลายช่อดอกไม ้เป็นลายใหม่ท่ีผูปั้กคิดข้ึนมาใหม่  
โดยเลียนแบบจากดอกไมจ้ริงท่ีเห็นในชีวติประจ าวนั (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 



โครงการวิจยัเร่ือง “บทบาทของผา้ปักต่อวถีิชีวิตชนเผา่มง้บา้นหนองหอย ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่” 69 

 

 
ภาพท่ี 44 ลายดอกกหุลาบ ภาษามง้เรียกวา่ ป้างชงปร่าย    
เป็นดอกกหุลาบแบบใหม่ท่ีผูปั้กคิดข้ึนมาใหม่  (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 
 

 
      ภาพท่ี 45 ลายดอกไม ้เป็นลายใหม่อีกลายหน่ึงท่ีน ามาจากลายปักครอสติซ (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

 
      ภาพท่ี 46  ลายดอกไม ้เป็นลายใหม่อีกลายหน่ึงท่ีน ามาจากลายปักครอสติซ (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

 
      ภาพท่ี 47  ลายดอกไม ้ภาษมง้เรียก ลายเถ๋าป้าง  (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 
 
 



โครงการวิจยัเร่ือง “บทบาทของผา้ปักต่อวถีิชีวิตชนเผา่มง้บา้นหนองหอย ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่” 70 

 

        
ภาพท่ี  48 ลายดอกเหล่ียม ภาษามง้เรียกวา่ จายโดว้ เป็นการน ารูปทรง 
เรขาคณิตมาดดัแปลงเป็นรูปดอกไมต้ามจินตนาการของผูปั้ก (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 
 ลายทีม่าจากรูปทรงเรขาคณิต ไดแ้ก่ ลายเหล่ียม ลายกากะบาท 
 
 
 
 
 
 

         ภาพท่ี  49 ลายกากะบาท ภาษามง้เรียกวา่ เหลาเซีย   (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

                 
          ภาพท่ี 50 ลายดอกเหล่ียม กบัเหล่ียมจีน ภาษามง้เรียกวา่ จายโดว้เท้ียแช    (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 
 
 
 
 
 



โครงการวิจยัเร่ือง “บทบาทของผา้ปักต่อวถีิชีวิตชนเผา่มง้บา้นหนองหอย ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่” 71 

 

ลายอืน่ๆ  ไดแ้ก่ ลายดาว  ลายกงัหนั  ลายจบัมือ   
 

 
ภาพท่ี 51 ลายดาว ภาษามง้เรียกวา่ นุ๊กุ๊  เป็นอีกลายหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมมาก  (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

 
ภาพท่ี 52 ลายกงัหนั ภาษามง้เรียกวา่ โคว้จวั บางคนอาจจะน าเศษผา้สีสนัสดใส 
มาเยบ็แปะตรงสามเหล่ียมท าใหเ้กิดสีสนัท่ีสะดุดตาเพ่ิมข้ึนมาอีก (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

 
      ภาพท่ี  53  ลายจบัมือ ภาษามง้เรียกวา่ ลายตัว่เต (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 



โครงการวิจยัเร่ือง “บทบาทของผา้ปักต่อวถีิชีวิตชนเผา่มง้บา้นหนองหอย ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่” 72 

 

ลายผสม ไดแ้ก่การน าลายหลายๆลายท่ีมีอยูม่าปักรวมกนัใหอ้ยูใ่นผนืเดียวกนั และอาจมี                
การออกแบบลายใหม่เพิ่มเขา้ไป ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความสามารถในการสร้างสรรค ์การออกแบบ และ   
การเยบ็ปักถกัร้อยตลอดจนความเพียรพยายาม   เช่น การน าลายกน้หอย ลายดาวและลายดอก หรือ ลายดอก
และลูกเป็ด มาประกอบกนัในผา้ผนืเดียว เป็นตน้ 
 

 ภาพท่ี 54 ลายกน้หอย  ลายสามเหล่ียม  และลายดาว (โหล่คา้ค้ือจายโดว้นุ๊กุ๊) 
เป็นการน าลายหลายลายมาประกอบเขา้ดว้ยกนั เกิดเป็นลายท่ีสวยงาม 
และแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการออกแบบของผูปั้ก  (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

        
ภาพท่ี 55  เป็นลายท่ีน าลายกน้หอย (คา้ค้ือ) กบัลายดาว (นุ๊กุ๊)  มาประกอบกนัออกมา 
เป็นลายผสมท่ีดูสวยงามและบ่งบอกถึงความสามารถของผูปั้กไม่แพล้ายอ่ืนๆ   (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 



โครงการวิจยัเร่ือง “บทบาทของผา้ปักต่อวถีิชีวิตชนเผา่มง้บา้นหนองหอย ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่” 73 

 

 
          ภาพท่ี 56  ลายดอกเยา้และลายจบัมือ ผสมกนั ภาษามง้รัยกวา่ ป้างจอตัว่เต (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

              
          ภาพท่ี 57  ลายดอกกบัลูกเป็ด ภาษามง้เรียกวา่ เถ๋าป้างม๋ียวัอู    (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 
ลายปักท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นลายปักท่ีพบในชุมชนหนองหอยเก่าและหนองหอยใหม่ ซ่ึงลาย

ต่างๆเหล่าน้ีสามารถน าไปใชป้ระดบัเคร่ืองแต่งกายทั้งหญิงและชาย หรือผา้ส าหรับวตัถุประสงคอ่ื์นๆก็ได ้
ชาวมง้ท่ีหนองหอยไม่ไดมี้การแบ่งวา่ ลายไหนตอ้งใชส้ าหรับงานอะไรหรือเพศไหน 

 
 “...คนม้งบ่ค่อยเน้นเร่ืองของลวดลายมามากนัก  
  และก่ะน าไปไจ้เหมือนกั๋นท้ังนั้น งานไหนก่ะใจ้ได้กุ๊ลาย 
 แม่ญิงก่ะว่าป้อจายก่ะใช้ได้เหมือนกั๋นหมดกุ๊ลาย...”10 
 
ส าหรับลายปักท่ีพบวา่มีคนปักมากท่ีสุดจะเป็นลายกน้หอย หรือภาษามง้เรียกวา่ ลายคา้ค้ือ จะเป็นก่ี

หอยก็แลว้แต่  เน่ืองจากเป็นลายดั้งเดิมท่ีมีมาแต่อดีต ง่ายไม่ซบัซอ้นมากนกั แต่ก็สวยงาม และสามารถน าไป
ดดัแปลงสร้างลายใหม่ๆไดด้ว้ย 

 
 
 

                                                 
10 นางไป่  เตชะเลิศพนา  อาย ุ49 ปี 25/1  ม.7   ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม ่



โครงการวิจยัเร่ือง “บทบาทของผา้ปักต่อวถีิชีวิตชนเผา่มง้บา้นหนองหอย ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่” 74 

 

      “...ลายตีง่้ายกะคือลายก้นหอย จะง่ายสุด ละกะเป๋นลายตีมี้มาตั้งแต่บ่ะเก่า 
       ละสามารถดัดแป๋งเป๋นลายใหม่ๆได้ง่าย....”11 

 
  “...ลายก้นหอยเป๋นลายตืง่้ายท่ีสุด และจ่ังน ามาแต่งกระโปรง...” 12 
   
  แต่ละลายสามารถน ามาประยกุตเ์ขา้ดว้ยกนัในผา้ผนืเดียวกนั หรือน าลายเดิมท่ีมีอยูม่าเพิ่มเติมก็ได้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูปั้ก สาวมง้คนไหนสามารถออกแบบลายปักข้ึนมาใหม่หรือสามารถปักลาย
ท่ียากๆได ้ก็จะแสดงใหเ้ห็นวา่สาวมง้คนนั้นมีความสามารถดา้นการเยบ็ปักถกัร้อย เป็นคนใจเยน็มีความ
พยายามและมีความคิดสร้างสรรค์   

 

 4.2. ชุดม้ง 

                   
ภาพท่ี 58  ชุดมง้เป็นชุดท่ีสวยงาม อลงัการ ตอ้งใชค้วามสามารถและเวลาในการปักผา้ 
เพ่ือน ามาตกแต่งชุดใหส้วยงามและพร้อมท่ีจะสวมใส่ในประเพณีข้ึนปีใหม่  
การไม่มีชุดมง้ชุดใหม่ใส่ในประเพณีดงักล่าวถือเป็นความอบัอายของผูห้ญิงชาวมง้เลยท่ีเดียว 
(ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

  
 ชุดมง้มีความเป็นเอกลกัษณ์สวยงามประณีต ชาวมง้หนองหอยส่วนใหญ่ยงัคงสวมใส่ชุดมง้ กนัอยู่
ทัว่ไป การท าชุดมง้ข้ึนมาใหม่สักชุดนั้นตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมผา้ปักและการตดัเยบ็เป็นอยา่งมาก     

                                                 
11 นางพิม  เตชะเลิศพนา อาย ุ59 ปี 22/5 44  ม. 7  ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 
12

 นางหย ัว่ เตชะเลิศพนา อาย ุ57 ปี  44  ม. 7  ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม ่
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ตามความเช่ือของชาวมง้นั้นตอ้งมีชุดใหม่ไปร่วมงานประเพณีปีใหม่เสมอ ผูห้ญิงมง้จะเร่ิมเตรียมการตั้งแต่
หลงัประเพณีปีใหม่มง้แลว้ โดยเร่ิมปักลายสะสมไว ้ซ่ึงจะใชเ้วลาวา่งจากงานในไร่หรือ    งานประจ า 
โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคมจะเป็นช่วงท่ีไม่ค่อยมีงานในไร่มากนกั และตอ้งเร่ง ท าชุด       
ใหเ้สร็จก่อนประเพณีปีใหม่มง้ 

 

4.2.1. ชุดม้งหญิง13 
     ผูห้ญิงมง้จะสวมเส้ือสีด าแขนยาวเรียกวา่ซอตั้วเหน่งลู่ ตดัเยบ็ดว้ยผา้ใยกญัชงส าหรับฤดูร้อน  

หรือผา้ก ามะหยีส่ าหรับฤดูหนาว ประดบัดว้ยผา้ปักและเศษผา้ท่ีสาบเส้ือและรอบแขนเส้ือ กระโปรงจีบ      
อดักลีบเล็กๆรอบตวั ยาวแค่เข่า ตดัเยบ็ดว้ยผา้ใยกญัชงหรือฝ้ายทอมือท่ีเขียนลวดลายดว้ยเทียน ซ่ึงเป็น
เอกลกัษณ์ของมง้ ตกแต่งดว้ยเศษผา้ช้ินเล็กๆและประดบัดว้ยผา้ปักท่ีชายกระโปรง สมยัก่อนจะมีการรัดน่อง
ดว้ยผา้สีด า แต่ปัจจุบนัไม่เป็นท่ีนิยม ชุดครบเคร่ืองจะมีผา้ปิดดา้นหนา้ท่ีเรียกวา่ ชเย ซ่ึงตกแต่งดว้ยผา้ปัก   
คาดทบักระโปรงและผา้คาดทบักระโปรงดา้นหลงัเรียกวา่ตือชเย สวมเคร่ืองประดบัเงินรอบคอและก าไลเงิน 
ดงัภาพท่ี 59 
 

 
ภาพท่ี 59 ผูห้ญิงมง้จากชุมชนมง้หนองหอย แต่งชุดมง้เพ่ือร่วมงานประเพณีปีใหม่มง้ 
ซ่ึงประเพณีน้ี ผูห้ญิงมง้ทุกคนจะไดน้ าชุดท่ีตนเองใชเ้วลาตลอดปีในการปักผา้ 
เพ่ือน ามาตกแต่งชุดดงักล่าวออกมาสวมใส่อวดสายตาทุกคนท่ีมาร่วมงาน เพ่ือแสดง 
ใหเ้ห็นถึงความสามารถดา้นการเยบ็ปักถกัร้อย ความขยนัหมัน่เพียรและการรู้จกั 
ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ใหป้รากฏแก่สายตาผูอ่ื้น (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

                                                 
13 นางหม่าย  เตชะเลิศพนา. อาย ุ67  ปี. 24  ม. 7  ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 
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เส้ือผูห้ญิง14 ภาษามง้เรียกวา่ ซอตัว๊เหน่งลู่  ตดัเยบ็ดว้ยผา้ก ามะหยีสี่ด า ขา้งในบุดว้ยผา้สีหรือ
ลวดลายต่างๆ   สาบเส้ือดา้นหนา้และแขนเส้ือ ตกแต่งดว้ยลายปัก ซ่ึงลายท่ีขาดไม่ไดคื้อลายดอกทานตะวนั 
ส่วนปลายแขนเส้ือมกัจะตกแต่งดว้ยลายปัก  ส่วนดา้นหลงัจะมีแผน่ผา้ท่ีตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยลายปักและ
ลายปะ เรียกวา่ เหล่า ดงัปรากฎท่ีภาพท่ี 60-63 

 
ภาพท่ี 60    เส้ือของผูห้ญิงมง้ (ซอตั้วเหน่งลู่)  ดา้นหนา้ ตกแต่งดว้ยลายปักลายดอกทานตะวนั  
หรืออาจมีลายอ่ืนประกอบดอกทานตะวนั ท่ีสาบเส้ือทั้งสองดา้นและท่ีแขนเส้ือตลอดจนปลายแขน   
ความสดใสของสีสนัและลายท่ีปรากฏอยูบ่นเส้ือน้ีจะบ่งบอกถึงวยัของผูส้วมใส่ ผูส้วมใส่ท่ีอยู ่             
ในวยัสาวถึงวยักลางคนมกัจะสวมใส่เส้ือท่ีมีสีสนัสดใส ส่วนผูส้วมใส่ท่ีสูงวยัมกัไม่ค่อยประดบั 
ลวดลายมากนกัและความสดใสของสีสนัจะลดลง นอกจากน้ีความยากง่ายของลายปักยงับ่งบอก   
ถึงความสามารถของผูปั้กอีกดว้ย        (ท่ีมา : ผูว้จิยั ) 

  

                                                 
14 นางหม่าย  เตชะเลิศพนา. อาย ุ67 ปี.  24  ม. 7  ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 
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 ภาพท่ี 61    เส้ือของผูห้ญิงมง้ดา้นหลงัมีผนืผา้ส่ีเหล่ียมท่ีตกแต่งดว้ยลายปักอยา่งสวยงาม 
ลายปักน้ีจะบ่งบอกถึงความสามารถของผูปั้ก        (ท่ีมา : ผูว้จิยั ) 

 

             
ภาพท่ี 62   ผา้ประดบัเส้ือดา้นหลงัมีสีสนัสดใส ตกแต่งดว้ยลายปัก  
อาจมีการประดบัดว้ยเหรียญเงินตามความชอบของผูส้วมใส่  
โดยเฉพาะผูส้วมใส่ท่ีอยูใ่นวยัเด็กจนถึงวยัสาว ผูสู้งวยัมกัไม่ค่อยชอบ 
ประดบัดว้ยสีสนัฉูดฉาดและเหรียญนกั  นอกจากน้ีเหรียญท่ีหอ้ยประดบัน้ี 
ยงับ่งบอกถึงฐานะทางการเงินของครอบครัวดว้ย   (ท่ีมา : ผูว้จิยั ) 
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ภาพท่ี 63  ผูห้ญิงมง้ท่ีอยูใ่นวยัสาวมกัจะสวมเคร่ืองประดบัเงินเพื่อความสวยงาม 
และนอกจากน้ี จ านวนเหรียญท่ีประดบัยงับ่งบอกฐานะทางการเงินของครอบครัวนั้นๆดว้ย 
(ท่ีมา : ผูว้จิยั ) 

 
                                         

                                   
                                     

          
 
 
 

ภาพท่ี 64  เคร่ืองประดบัเงิน ส าหรับสวมท่ีคอ เป็นเคร่ืองประดบัช้ินส าคญั  
อนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวมง้ และนอกจากน้ียงับ่งบอกถึงฐานะทางการเงิน 
ของ ครอบครัวนั้นๆดว้ย      (ท่ีมา : ผูว้จิยั ) 

 
กระโปรงของผูห้ญิงมง้15 ภาษามง้เรียกวา่ ตา๊  ตดัเยบ็ดว้ยผา้กญัชงหรือผา้ฝ้ายเขียนลายเทียนท่ีมี

ความยาว 8 เมตร ตกแต่งดว้ยเศษผา้และลายปักท่ีสวยงามท่ีชายกระโปรง แลว้น ามาจบัจีบเล็กๆคลา้ยการอดั
พลีทรอบทั้งตวั และมีสายยาวใชส้ าหรับพนัรอบเอวและผกูใหแ้น่น    

การจบัจีบนั้นจะใชด้า้ยเนาไว ้เม่ือจะสวมใส่จึงจะเอาดา้ยน้ีออก และเม่ือยงัไม่สวมใส่ก็จะเอา
ดา้ยมาเนาเก็บไวเ้พื่อใหก้ลีบสวยอยูเ่สมอ การจะท ากลีบไดส้วยงามแค่ไหนนั้นตอ้งอาศยัการฝึกฝนจน
ช านาญ  

                                                 
15 นางประทุม ยงัชีพสุจริต. อาย ุ31 ปี. 18/1 ม. 7  ต. แมแ่รม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 



โครงการวิจยัเร่ือง “บทบาทของผา้ปักต่อวถีิชีวิตชนเผา่มง้บา้นหนองหอย ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่” 79 

 

 

          
               ภาพท่ี 65 การใชด้า้ยเนาเก็บ เพ่ือใหจี้บท่ีเลก็ละเอียดนั้นอยูต่วั (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

        
 ภาพท่ี 66  กระโปรงท่ีใชด้า้ยเนาทั้งตวัเสร็จแลว้จะเป็นกลีบท่ีอดักนัแน่น 
 และเก็บไวใ้นลกัษณะน้ีจนกวา่จน ามาสวมใส่จึงจะเอาดา้ยออก และเม่ือตอ้งการ 
เก็บกระโปรงนั้นไวก็้จะน ามาเนาดว้ยดา้ยอีดคร้ังหน่ึงเพ่ือใหก้ลีบยงัคงทนและสวยงาม  
(ท่ีมา : ผูว้จิยั) 
 

นอกจากน้ีการสวมกระโปรงตอ้งมีผา้ปิดทบัรอยแยก ดา้นหนา้กระโปรง ภาษามง้เรียกวา่ ชเย  
เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ห็นรอยแยกของกระโปรงเวลาเดินหรือนัง่ได ้ผา้น้ีมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ กวา้ง
ประมาณ 10 น้ิว ความยาวข้ึนอยูก่บัผูส้วมแต่ละคน  โดยเม่ือหอ้ยลงไปจากเอวถึงประมาณขอ้เทา้ ตกแต่งดว้ย
ลายปัก ซ่ึงลายปักน้ีจะบ่งบอกถึงความสามารถในการเยบ็ปักถกัร้อยของผูส้วมใส่    หากลายปักนั้นเป็นลาย  
ท่ียากหรือน าหลายลายมาดดัแปลงไดอ้ยา่งสวยงามก็จะไดรั้บการช่ืนชมวา่มีความความสามารถ มีความคิด
สร้างสรรคแ์ละเป็นท่ีหมายปองของชาวมง้ชาย 

 



โครงการวิจยัเร่ือง “บทบาทของผา้ปักต่อวถีิชีวิตชนเผา่มง้บา้นหนองหอย ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่” 80 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 67  กระโปรงมง้และผา้ปิดดา้นหนา้อนังดงาม 
 กระโปรงมง้ตกแตง่ดว้ยผา้ปักสีสนัสวยงามแลว้น ามาจบัจีบ โดยรอบ 
 เวลาสวมใส่ตอ้งปิดทบัดว้ยซเยท่ีตกแต่งดว้ยลายปักอนัแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถ 
ดา้นการเยบ็ปักถกัร้อย ความใจเยน็เพียรพยายาม ความคิดสร้างสรรค ์การใชเ้วลาวา่ง 
ใหเ้กิดประโยชนต์ลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจของผูส้วมใส่อีกดว้ย   (ท่ีมา : ผูว้จิยั ) 

 
หลงัจากสวมกระโปรงแลว้จะมีผา้อีกผนืหน่ึงคาดทบัเอวชั้นนอกสุด แต่จะปล่อยให้ชายหอ้ย 

ไปดา้นหลงัก่อนรัดดว้ยเขม็ขดัเงินอีกที ผา้ช้ินน้ีเรียกวา่ ตือชเย ชายผา้ส่วนท่ีหอ้ยลงไปดา้นหลงัน้ีมี            
การตกแต่งดว้ยผา้ปักท่ีเนน้ความสวยงามและความสามารถในการเยบ็ปักถกัร้อยของผูส้วมใส่เช่นเดียวกบั 
ซเย  และติดพูต่รงปลายเพื่อใหเ้กิดความสวยงามโดยพู่นีม้กัจะมีความยาวไมเ่กินชายกระโปรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 68  ผา้คาดทบัเอว (ตือซเย)  เป็นผา้ผนืยาวกวา้งประมาณ 5 น้ิว 
 ปลายทั้งสองดา้นประดบัดว้ยผา้ปักและภู่หอ้ยใหเ้กิดความสวยงาม     
(ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

ซเย หรือผ้าปิดด้านหน้า
เป็นผืนยาวมีสายผกูท่ี
เอว สว่นตวัผ้าห้อยลง
มาจากเอวอาจยาวถงึ
ข้อเท้า ตกแตง่ด้วยลาย
ปักอย่างสวยงาม 

เข็มขดัเงินประดบั
ด้วยเหรียญห้อยทิง้
ชายลงมาโดยรอบ
คาดทบัด้านนอกสดุ 
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               ภาพท่ี 69  ผา้คาดทบัเอวคาดทบัอีกชั้นตอ่จากผา้ปิดดา้นหนา้โดยหอ้ยชายลงมาดา้นหลงั 
          ซ่ึงจะมีความยาวไม่เกินชายกระโปรง และคาดทบัดว้ยเขม็ขดัเงินเป็นชั้นสุดทา้ย        

       (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

                   
ภาพที 70  ผูว้จิยักบัชุดมง้ของป้าหม่ายท่ีท าใหก้บัลูกสาวเพ่ือสวมใส่ไปงานประเพณีปีใหม่มง้ 
แต่ละชุดมีลวดลายท่ีสวยงามและละเอียดมาก ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการเยบ็ปักถกัร้อย
และความคิดสร้างสรรค ์ความอดทน เพียรพยายามนอกจากน้ียงัแสดง ใหเ้ห็นถึงฐานะทางการเงิน 
ของครอบครัวน้ีท่ีภรรยาไม่ตอ้งท างานมากจึงมีเวลาวา่ง และใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ดว้ยการ      
ปักผา้อีกดว้ย   (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 
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   ภาพท่ี 71 ผูว้จิยัก าลงัสมัภาษณ์ป้าหม่าย ผูเ้ช่ียวชาญการปักผา้ท่ีมีความสามารถ 
   มากท่ีสุดคนหน่ึงในหมู่บา้นหนองหอย (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

4.2.2. ชุดม้งชาย 
เส้ือของผูช้ายมง้ ภาษามง้เรียกวา่ ชอ จะเป็นเส้ือตวัสั้น แขนยาว ผา่อก ชายเส้ืออยูเ่หนือเอว      

ตดัเยบ็ดว้ยผา้กญัชงส าหรับฤดูร้อน หรือ ผา้ก ามะหยีส่ าหรับฤดูหนาว ประดบัดว้ยผา้ปักท่ีสาบเส้ือ และ       
ปลายแขน ตวัเส้ือมกัประดบัดว้ยลายปักลายดวงอาทิตย ์ หรือท่ีชุมชนหนองหอยเรียกวา่ลายดอกทานตะวนั 
ดา้นหนา้ของตวัเส้ือและชายเส้ือท่ีสวมใส่ในโอกาสพิเศษ มกัประดบัดว้ยเหรียญเงินเป็นจ านวนมาก  

เน่ืองจากชุดของมง้ชายนั้นผูห้ญิงท่ีเป็นภรรยาจะตอ้งเป็นผูต้ดัเยบ็ใหแ้ก่สามีหรือแม่ตอ้งตดัเยบ็
ใหก้บัลูกชายท่ียงัไม่ไดแ้ต่งงาน ชุดของมง้ชายจึงเป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงความสามารถของภรรยาหรือแม่          
ในดา้นการเยบ็ปักถกัร้อยและความขยนัหมัน่เพียร การรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ซ่ึงจะเห็นไดจ้าก
เทศกาลกินวอหรือประเพณีปีใหม่มง้ ชาวมง้ทุกครอบครัวจะตอ้งสวมใส่ชุดใหม่ตามความเช่ือท่ีวา่จะท าให้
ชีวติรุ่งเรืองตลอดปีใหม่นั้น แต่อยา่งไรก็ตามความสวยงามอลงัการของชุดยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถ
ของผูห้ญิงในครอบครัว นอกจากน้ีชุดใหม่ยงับ่งบอกฐานะทางการเงินของครอบครัวนั้นๆดว้ย เพราะการท า
ชุดมง้แต่ละชุดนั้นตอ้งมีค่าใชจ่้ายสูงทีเดียว  
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ภาพท่ี 72   เส้ือมง้ชาย ส าหรับใส่ทัว่ไปตดัเยบ็ดว้ยผา้ก ามะหยีสี่ด า ผา่หนา้  
ติดกระดุมเยื้องมาดา้นขา้งเลก็นอ้ยประดบัดว้ยลายปักท่ีสาบเส้ือ ชายเส้ือ  
และปลายแขนเลก็นอ้ย     (ท่ีมา : ผูว้จิยั ) 

 

ภาพท่ี 73  เส้ือมง้ชาย (ชอ) ส าหรับโอกาสพิเศษมกัจะใชสี้สนัสดใส ประดบัดว้ยลายปัก 
ท่ีดา้นหนา้สาบเส้ือ ตวัเส้ือ แขนและปลายแขนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ลายดอกทานตะวนั 
ซ่ึงเป็นเอกลษัณ์ของมง้ ความสวยงามประณีตของลายบนเส้ือมง้ชาย แสดงใหเ้ห็นถึง 
ความสามารถดา้นการเยบ็ปักถกัร้อยของภรรยาหรือมารดาของผูส้วมใส่   นอกจากน้ี 
ยงันิยมประดบัดว้ยเหรียญเงินท่ีตวัเส้ือดา้นหนา้และชายเส้ือรอบตวัอนัเป็นเคร่ืองบ่งบอก 
ฐานะทางการเงินของครอบครัวนั้นดว้ย      (ท่ีมา : ผูว้จิยั ) 
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ส าหรับกางเกงผูช้ายมง้ ภาษามง้เรียกวา่ จือ เป็นกางเกงขายาวสีด าหลวมๆ เป้าหยอ่นลงมาเกือบ
ถึงปลายขาและตกแต่งดว้ยผา้ปักท่ีปลายขาและแนวดา้นขา้ง 

 

 
ภาพท่ี 74 กางเกงมง้ชาย ตดัเยบ็ดว้ยผา้สีด า (มกัเป็นก ามะหยี)่ ขายาวถึงขอ้เทา้  
เป้าต ่าลงมาถึงเกือบขอ้เทา้ ประดบัดว้ยลายปักท่ีรอบขาทั้งสองขา้งซ่ึงแสดงใหเ้ห็น 
ความขยนัหมัน่เพียรและความสามารถดา้นเยบ็ปักถกัร้อยของภรรยา (ท่ีมา : ผูว้จิยั ) 

 
นอกจากน้ีหากเม่ือมีโอกาสส าคญัๆและตอ้งสวมใส่ชุดแบบเตม็รูปแบบจะมีผา้มดัเอว ท่ีภาษา     

มง้เรียกวา่ “ลั้ง” ซ่ึงเป็นผา้ท่ีมีความกวา้งประมาณ  5 น้ิว ยาวประมาณ 2 เมตร ตรงกลางมีแผน่ผา้ขนาดกวา้ง
ประมาณ 12 น้ิว ความยาวตามความสูงของผูส้วมใส่ ตรงปลายของผา้ช้ินน้ีจะเป็นปลายแหลมเยบ็ติดกนัเป็น
สามเหล่ียม แผน่ผา้น้ีจะประดบัดว้ยผา้ปักลวดลายสวยงาม ตามความสามารถในการเยบ็ปักถกัร้อยและ  
ความขยนัหมัน่เพียรของภรรยาหรือมารดาของผูส้วมใส่  เวลาใส่จะใชป้ลายผา้พนัรอบเอวทบักางเกง โดยให้
แผน่ผา้ท่ีอยูต่รงกลางปิดทบัดา้นหนา้เช่นเดียวกบัของผูห้ญิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 75 ผา้ผกูเอว  (ลั้ง) ท่ีมีลายปักสวยงามและซบัซอ้นมีการน าหลายลายมาประกอบกนั 
อนัเป็นการแสดงฝีมือดา้นการตดัเยบ็และความหมัน่เพียรของภรรยาผูส้วมใส่  (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 



โครงการวิจยัเร่ือง “บทบาทของผา้ปักต่อวถีิชีวิตชนเผา่มง้บา้นหนองหอย ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่” 85 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 76 ผา้ผกูเอวหรือ ลัง๊ อีกผนืห่งท่ีมีลายปักสวยงามและซบัซอ้นมีการน าหลายลาย 
มาประกอบกนั อนัเป็นการแสดงฝีมือดา้นการตดัเยบ็และความหมัน่เพียรของภรรยาผูส้วมใส่   
(ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 77 ผา้ผกูเอวหรือ ลัง๊ อีกหน่ึงผืน ท่ีมีลายปักสวยงามและซบัซอ้น 
มีการน าหลายลายมาประกอบกนัอนัเป็นการแสดงฝีมือดา้นการตดัเยบ็ 
และความหมัน่เพียรของภรรยาผูส้วมใส่  (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 
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ภาพท่ี 78 เด็กชายมง้สวมชุดประจ าเผา่ท่ีแม่เตรียมไวใ้หลู้กชาย เพ่ือไปร่วมงาน                 
ประเพณีปีใหม่มง้ ซ่ึงความปราณีตของลายปักบนชุดของลูกจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึง 
ความสามารถในการเยบ็ปักของผูเ้ป็นแม่   อีกทั้งเคร่ืองประดบัเงินจะบ่งบอกฐานะ 
ของครอบครัวอีกดว้ย     (ท่ีมา : นางสาววาทินี  คุม้แสง) 
 

ภาพท่ี  79   ชาวมง้ชายแต่งตวัเตม็รูปแบบเพ่ือเป็นแขกในงานแต่งงาน ของชาวมง้ในหมู่บา้น                                                             
(ท่ีมา : นางสาววาทินี  คุม้แสง) 
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ภาพท่ี 80  ชุดมง้ชายท่ีสวมใส่อยูบ่า้นตามปกติ จะเป็นแบบเรียบๆไม่ประดบัตกแต่ง 
ดว้ยลายปักมากมาย อาจมีลายดอกทานตะวนัท่ีปลายแขนเส้ือหรือปลายขากางเกง 
เพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น และไม่ไดผ้กู ซางตะ เหมือนกบัเวลาท่ีไปร่วมงานส าคญัๆ 
(ท่ีมา : นายนิรุต  แกว้หลา้) 

 
 

4.3. สรุป 
จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ทั้งหมดสามารถน ามาเป็นประเด็นเพื่อตอบโจทยว์ิจยั 4 ประเด็น

ดงัน้ี  
4.3.1. บทบาทของผา้ปักท่ีมีต่อวถีิชีวติประจ าวนัของชาวมง้  
4.3.2. บทบาทของผา้ปักท่ีมีต่อพิธีกรรมต่างๆของชาวมง้ 
4.3.3. กระบวนการเปล่ียนแปลงของผา้ในวถีิชีวติชาวมง้  
4.3.4. การถ่ายทอดภูมิปัญญาดา้นการปักผา้ไปสู่ยาวชนมง้ 

 
4.3.1.บทบาทของผ้าปักทีม่ีต่อวถิีชีวติประจ าวนัของชาวม้ง  

 1) บทบาทของผา้ปักในดา้นการบ่งบอกความเป็นอตัลกัษณ์ของชาวมง้ เพราะผา้ปักของชาวมง้
นั้นมีลวดลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไม่วา่ผา้ปักนั้นถูกน าไปใชต้กแต่งอะไร ท่ีไหน  คนท่ีพบเห็นก็จะรู้วา่
ผา้ปักนั้นป็นผา้ปักมง้ ลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่วา่ชาวมง้ท่ีอาศยัอยูชุ่มชนไหนในประเทศไทย ก็จะรู้จกัไดแ้ก่ 
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ลายดอกทานตะวนั (ป๊างนงักู๊) หรือท่ีบางแห่งเรียกวา่ลายดาว (นุ๊กุ๊)  ลายกน้หอย  (คา้ค้ือ) และ ลายผเีส้ือ     
(บง้บ่าย) เน่ืองจากเป็นลายท่ีง่ายและสามารถน าไปดดัแปลงเขา้กบัลายอ่ืนๆไดง่้าย  
 
 “ลายตีง่้ายท่ีสุดกะ ลายหอยเพราะเป๋นลายตีง้าม 
 ละเฮาก่ะเอามาแป๋งลายใหม่ ห้ือดูงามได้...”16 
  
 “ลายหอยเพราะว่านิยมเอามาท ากระโปรงเป็นส่วนใหญ่...”17 
  
 “ลายผีเส้ือ เพราะว่าสวยและปักง่ายและมีก๋านพัฒนาขึน้มา 
 จากลายดั้งเดิมห้ืองามกว่าลายเดิม...”18 

 
 2) ผา้ปักในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองนุ่งห่มในชีวติประจ าวนั แมว้า่ความเจริญกา้วหนา้ 
ทางวตัถุและเทคโนโลยจีะหลัง่ไหลเขา้มาสู่ชุมชนหนองหอยมากข้ึนเน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชนน้ี
ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก แต่ก็ไม่ไดท้  าใหช้าวมง้หนองหอยเปล่ียนแปลงวถีิการด าเนิน
ชีวติไปมากมายนกั ชาวมง้ส่วนใหญ่ก็ยงัคงสวมใส่ชุดมง้เป็นเคร่ืองนุ่งห่มประจ าวนั ไม่วา่จะท างานบา้น ไปไร่     
ไปสวน และผา้ปักก็เป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองนุ่งห่มนั้น   
 

 
ภาพท่ี 81 แม่บา้นชาวมง้ท างานบา้นแต่ก็ยงัคงใส่เส้ือมง้ 
ท่ีตกแต่งดว้ยลายปักท่ีสวยงาม (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

                                                 
16 นางพิม  เตชะเลิศพนา.  อาย ุ50 ปี  22/5 ม. 7 ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม ่
17 นางสาวรัตนา  เตชะเลิศพนา. อาย ุ 26 ปี  22/1 ม. 7  ต. แมแ่รม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 
18 นางประทุม  ยงัชีพสุจริต. อาย ุ31 ปี 18/1 ม. 7  ต. แมแ่รม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 
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ภาพท่ี 82  ผูสู้งวยัชาวมง้ มาใหผู้ว้จิยัสมัภาษณ์ ก็ใส่เส้ือมง้ 
ท่ีตกแต่งดว้ยลายปักท่ีสวยงาม (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 
 

 
ภาพท่ี 83 ผูช้ายชาวมง้จะออกไปท างานในไร่ ใส่กางเกงมง้กบัเส้ือยดื (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

 3) ผา้ปักมีบทบาทในฐานะเป็นเคร่ืองวดัความสามารถของผูห้ญิงชาวมง้เน่ืองจากผูห้ญิงชาวมง้ 
ทุกคนมีบทบาทในการเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองนุ่งห่มใหก้บัตนเองและคนในครอบครัวไดส้วมใส่ การปักผา้เปรียบ 
เสมือนจิตวิญญาณของผูห้ญิงชาวมง้ ดงันั้นผูห้ญิงชาวมง้ทุกคน จะไดรั้บการสอนใหท้ าผา้เป็นในทุก
กระบวนการ โดยเร่ิมตั้งแต่อาย ุ7 ขวบโดยเฉล่ียจะถูกสอนใหจ้บัผา้จบัเขม็ นบัช่องลายผา้ จนกระทัง่สามารถ
ปักลายได ้ พออายปุระมาณ 15 ปี ก็จะไดรั้บการสอนใหท้อผา้และเขียนลายซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ียากกวา่การ    
ปักผา้ในขั้นตน้  รวมทั้งการตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้  ผูห้ญิงมง้คนไหนปักผา้ไม่เป็นถือเป็นความต ่าตอ้ยและอบัอาย 
 
   “...ต๋อนเฮาเป๋นละอ่อนแม่เฮาบ่ยะผ้าปัก  
   เฮาเลยบ่มีชุดงามๆใส่ไปงานป๋ีใหม่  
   แต่เฮาไค่อยากใส่ชุดงามๆกะเป้ินพ่อง 
   พอเฮาใหญ่มากะเลยไปหัดปักผ้ากับคนข้างบ้าน...”19 
 

                                                 
19 นางหม่าย  เตชะเลิศพนา. อาย ุ67 ปี  24 ม. 7   ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 
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 ความสวยงามและความยากของลวดลายท่ีปรากฏบนชุดท่ีสวมใส่ไปร่วมงานประเพณีปีใหม่
ของสาวมง้ถือเป็นการแสดงความสามารถในการเยบ็ปักถกัร้อยและความเพียรพยายามตลอดจนความคิด
สร้างสรรคใ์หค้นอ่ืนเห็น โดยเฉพาะชายหนุ่มจะสนใจสาวท่ีสวมใส่เส้ือผา้ท่ีตกแต่งดว้ยลายปักท่ีสวยงาม
ประณีตมากกวา่สาวท่ีใส่เส้ือผา้ธรรมดาๆ และส าหรับแม่บา้นมง้มีหนา้ท่ีตอ้งท าชุดใหส้ามีหรือลูกใส่        
หากผูช้ายท่ีแต่งงานแลว้คนไหนสวมใส่ชุดมง้ท่ีมีการตกแต่งดว้ยลายปักท่ีเป็นลายยากๆมีการประยกุตห์ลายๆ
ลายมาประกอบกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากลายนั้นเป็นลายท่ีคิดคน้ข้ีนมาใหม่ ก็จะแสดงใหเ้ห็นถึง
ความสามารถในการเยบ็ปักถกัร้อยและความขยนัหมัน่เพียรของภรรยาตลอดจนแสดงใหเ้ห็นวา่ผูห้ญิงคนนั้น
รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ นอกจากความยากง่ายของลายปักแลว้จ านวนชุดท่ีผูห้ญิงแต่ละคนท าข้ึนมา
ในระยะเวลา 1 ปีก็ยงัเป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงความขยนัหมัน่เพียรรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ของผูห้ญิง 
คนนั้นดว้ย 

4) ผา้ปักมีบทบาทในการบ่งบอกฐานะทางการเงินของครอบครัวหรือผูส้วมใส่ เน่ืองจากการ
ผลิตผา้ปักนั้นตอ้งมีค่าใชจ่้ายส าหรับวสัดุค่อนขา้งสูง ดงันั้นหากครอบครัวไหนมีฐานะทางการเงินไม่ดีก็
อาจจะไม่สามารถท าชุดใหม่ไดทุ้กปี หรือท าไดใ้นจ านวนจ ากดั เพราะตอ้งมีค่าใชจ่้ายสูงและตวัผูปั้กเอง
อาจจะไม่มีเวลาปักเน่ืองจากตอ้งออกไปท างานหาเงินมาเล้ียงครอบครัวแทนท่ีจะมีเวลวา่งในการปักผา้ 
ในทางกลบักนัหากครอบครัวไหนมีฐานะทางการเงินดีก็จะสามารถซ้ืออุปกรณ์และวสัดุมาปักผา้ไดม้ากและ
มีเวลาในการปักเพราะไม่ตอ้งใชเ้วลาทั้งหมดในการท างานเพื่อหาเงินมาเล้ียงครอบครัว 

5) ผา้ปักมีบทบาทเป็นสินคา้ทางวฒันธรรม เม่ือสถานท่ีในชุมชนหนองหอยไดก้ลายมาเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งลน้หลาม ชาวมง้ในชุมชนน้ีจึงมองเห็นโอกาสในการคา้ขาย โดยการ
น าผา้ปักและชุดมง้ไปขายใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีม่อนแจ่ม  

4.3.2. บทบาทของผ้าปักทีม่ีต่อพธีิกรรมต่างๆของชาวม้ง 
ส าหรับชาวมง้หนองหอยนั้นแต่เดิมมกัจะสวมใส่ชุดมง้อยูเ่สมอ เม่ือตอ้งเขา้ร่วมงานพิธีกรรม

ต่างก็ไม่ไดมี้การก าหนดชุดท่ีแตกต่างไปจากท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 
  “...สมยัก่อนส่วนมากหมู่เฮากะใส่ชุดม้งกั๋นกุ๊วนั  
  ไปไฮ่กะใส่ชุดจะอี ้ ไปงานกะใส่ชุดจะอี ้ไปไฮ่ 
  กะใส่ชุดเก่าๆ แต่ถ้าไปงานก่ะใส่ชุดใหม่น่อย”20 
 
 
 

                                                 
20 นางหย ัว่ เตชะเลิศพนา. อาย ุ57 ปี 44  ม. 7  ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม ่
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ลายปักทุกลายสามารถใชไ้ดก้บัทุกเทศกาล ทุกงานไม่วา่จะเป็นงานแต่งงาน งานข้ึนบา้นใหม่
หรือไปร่วมงานศพ  ยกเวน้ประเพณีปีใหม่มง้ท่ีบทบาทของผา้ปักจะมีความส าคญัมากท่ีสุดดว้ยความเช่ือ ท่ีวา่
การไดส้วมใส่ชุดใหม่ไปร่วมงานประเพณีปีใหม่มง้ ท าให้ปีนั้นชีวติของตนเองจะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี 
จึงส่งผลใหทุ้กครอบครัวตอ้งเตรียมการล่วงหนา้กนัเป็นปีๆ หลงัจากกลบัจากไปท าสวนแลว้เม่ือมีเวลาวา่ง 
ผูห้ญิงชาวมง้โดยเฉพาะผูท่ี้เป็นภรรยาและแม่ จะตอ้งเตรียมปักผา้เพื่อตดัเยบ็ชุดเพื่อใส่ไปร่วมงานประเพณี   
ปีใหม่มง้ใหก้บัตนเองและสมาชิกในครอบครัว หากบา้นไหนไม่มีชุดใหม่ใส่ก็อาจถูกกล่าวหาวา่แม่บา้นหรือ
ผูห้ญิงบา้นนั้นข้ีเกียจ ความสวยงามและความยากซบัซอ้นของลายปักเหมือนเป็นการประกาศความสามารถ
ดา้นการเยบ็ปักถกัร้อยของผูห้ญิงชาวมง้ 

 
  “..ลายปักบ่มีก๋านแยกว่าลายไหนใช้งานไหน  

ใจ้ได้หมดกุ๊งาน เพราะคนม้งบ่เน้นเร่ืองลายมาก 
ก๋านเอาไปใจ้กะเหมือนกั๋นหมด..”21 

 
“...คนม้งต้องใส่ชุดใหม่ไปปีใหม่ม้งทุกป๋ีเพราะเจือ้ว่า 
จะยะห้ือชีวิตรุ่งเรืองตลอดปีนั้นบ้านไหนบ่มีชุดใหม่ใส่  
จาวบ้านกะจะว่าแม่ญิงบ้านนั้นขีค้ร้าน...”22  

 
  “...หลังป๋ีใหม่แล้ว เฮากะจะเร่ิมปักเพ่ือเรียมไว้ป๋ีหน้า 
  ยะไปเร่ือยๆ วนัละน่อย พอถึงเดือนพฤศจิกากะตัดชุดใหม่ 

ห้ือแล้วตันใส่ป๋ีใหม่...”23 
 
 
 
 
 

                                                 
21

 นางไป่  เตชะเลิศพนา. อาย ุ49 ปี  25/1 ม. 7  ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 
22 นางหย ัว่ เตชะเลิศพนา. อาย ุ57 ปี  44  ม. 7  ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม ่
23 นางประทุม  ยงัชีพสุจริต. อาย ุ31 ปี 18/1 ม. 7  ต. แมแ่รม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 
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ภาพท่ี 84  หญิงสาวชาวมง้สวมใส่ชุดใหม่ไปร่วมงานประเพณีปีใหม่มง้ 
 บางคนก็ใส่ชุดตามแบบเดิม แตบ่างคนอาจดดัแปลงใหมี้ความทนัสมยัข้ึน  
ทั้งในดา้นรูปแบบ ลวดลายและสีสนัของผา้ปัก (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

 
ภาพท่ี 85 ผูห้ญิงมง้หลากวยัสวมชุดประจ าเผา่ร่วมงานประเพณีปีใหม่มง้ ส่วนใหญ่จะแต่ง 
ตามแบบดั้งเดิม ตามภาพจะเห็นวา่บางคนแบกตะกร้าสาน ภาษามง้เรียกวา่”กุ๋ย”   
ตะกร้าน้ีท าจากไมไ้ผห่รือหวายสาน  เน่ืองจากสมยัก่อนชาวมง้ท าไร่ ท าสวน 
เม่ือตอ้งไปไร่ สวน ตอ้งมีตะกร้าน้ีเพ่ือใส่ผลผลิตกลบัมาบา้น   
แต่อยา่งไรก็ตามผูว้จิยัสงัเกตเห็นวา่ แมว้า่ชุดมง้ท่ีสวมใส่จะยงัคงมีรูปแบบเดิม 
แต่รองเทา้ท่ีสวมใส่นั้น ชาวมง้กลบัไม่ไดใ้หค้วามส าคญัมากนกั เพราะเกือบทุกคน 
สวมใส่รองเทา้สมยัใหม่ ท่ีเขา้กบัชุดบา้งหรือไม่เขา้กนับา้ง     (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 
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ภาพท่ี 86 ส าหรับงานแตง่งาน เจา้บ่าวและเจา้สาวจะแต่งชุดมง้ 
แต่ก็ไม่ไดพิ้เศษไปกวา่ชุดท่ีสวมใส่ในชีวติประจ าวนัสกัเท่าไร 
(ท่ีมา : นางสาววาทีนี  คุม้แสง) 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 87 ส าหรับแขกท่ีมาร่วมงานแต่งงาน ชุดท่ีสวมใส่ก็คือ 
ชุดท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนันัน่เอง    (ท่ีมา : นางสาววาทีนี  คุม้แสง) 

 
นอกจากน้ียงัมีความเช่ือตามวฒันธรรมท่ีผูห้ญิงมง้ท่ีมีอายุมากแลว้ทุกคนจะตอ้งท าชุดเตรียมไว้

ส าหรับใส่ตอนตายซ่ึงจะตอ้งเป็นชุดใหม่เท่านั้น ดว้ยความเช่ือท่ีวา่เม่ือตายไปแลว้จะไดมี้เส้ือผา้ใส่จะไม่มี
ใครแยง่ของตนเองไปไดเ้พราะลงมือท าดว้ยตนเอง ชุดท่ีเตรียมไวส้ าหรับตอนตายก็จะมีรูปแบบและลวดลาย
คลา้ยๆกบัชุดท่ีใส่ปกติแตกต่างกนัตรงท่ีชายกระโปรงเท่านั้น กระโปรงท่ีใส่ปกติจะมีขอบตรงชายกระโปรง
ประมาณ 1 น้ิว  แต่กระโปรงท่ีเตรียมไวส้ าหรับใส่ตอนตายจะมีขอบท่ีชายกระโปรงยาวกวา่ 
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รูปท่ี 88  ความแตกต่างของกระโปรงผูห้ญิงมง้ท่ีเตรียมไวใ้ส่ตอนตายซ่ึงมีขอบท่ีชายกระโปรง 
ยาวกวา่กระโปรงท่ีใส่ตามปกติ ท่ีมีขอบยาวแค่ 1 ซม.  แต่สีสนัของตวักระโปรงและลวดลาย 
ของผา้ปักท่ีตกแต่งกระโปรงนั้นก็เหมือนปกติทัว่ไป   (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 
4.3.3. กระบวนการเปลีย่นแปลงของผ้าปักในวถิีชีวติชาวม้ง  

1) การเปล่ียนแปลงบทบาทในแง่ของผูผ้ลิตบางส่วนกลายมาเป็นผูซ้ื้อซ่ึงบางคนอาจจะซ้ือ     
ทั้งชุด บางคนอาจจะซ้ือเฉพาะผา้ฝ้ายมาท าตวัประโปรงแต่ปักผา้เอง บางคนอาจซ้ืออุปกรณ์มาปักผา้และ     
ตดัเยบ็เอง ยิง่ความเจริญเขา้มาสู่ชุมชนมง้หนองหอยมากเท่าไหร่ก็จะยิง่ท  าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงใน
หลายๆดา้นต่อชุมชนมากเท่านั้นรวมไปถึงผา้ปักในวถีิชีวิตของพวกเขาดว้ย โดยในสมยัก่อนนั้นผูห้ญิงมง้    
มีบทบาทเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองนุ่งห่มใหก้บัทุกคนในครอบครัวและตอ้งท าเองทุกกระบวนการผลิตผา้ ตั้งแต่ปลูก
ตน้กญัชง น าตน้กญัชงมาท าเป็นเส้นดา้ยแลว้ทอเป็นผืนผา้ จากนั้นน าผนืผา้นั้นมาเขียนลายดว้ยเทียน 
จนกระทัง่น าผา้นั้นมาเยบ็เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม ตลอดจนปักผา้มาตกแต่งเคร่ืองนุ่งห่ม แต่เม่ือทางการไดป้ระกาศ
ใหต้น้กญัชงเป็นพืชตอ้งหา้มเน่ืองจากเป็นพืชตระกลูเดียวกบักญัชาซ่ึงมีสารเสพติด จึงท าใหช้าวมง้ไม่มี
วตัถุดิบในการทอผา้ อีกทั้งการคมมนาคมเร่ิมสะดวกข้ึน มีแม่คา้ พอ่คา้น าผา้ฝ้ายเขา้มาขายในหมู่บา้น อีกทั้ง
ชาวมง้หนองหอยเขา้ไปในเมืองไดง่้ายข้ึน จึงสามารถซ้ือหาผา้จากตลาดแม่ริมหรือตลาดวโรรสมาปักและ  
ตดัเยบ็เส้ือผา้แทนการทอเอง  
 นอกจากน้ีความจ าเป็นในการประกอบอาชีพก็เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเปล่ียนแปลงดว้ย
เช่นกนั เม่ือโครงการหลวงเขา้มาตั้งศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย ซ่ึงเปิดโอกาสใหผู้ห้ญิงมง้           
ในชุมชนหนองหอยไดเ้ขา้มาท างานประจ าท่ีศูนยฯ์ หรือผูห้ญิงมง้จ านวนหน่ึงตอ้งลงไปท างานในเมืองจึง   
ไม่มีเวลาในการปักผา้ ดงันั้นผูห้ญิงมง้บางคนจึงซ้ือผา้ท่ีมีลายเลียนแบบลายเขียนเทียนมาตดัเยบ็เส้ือผา้โดย
ปักผา้ดว้ยตนเอง หรือซ้ือผา้ปักท่ีปักดว้ยจกัรมาตกแต่งชุดใหก้บัตนเองและคนในครอบครัว ในขณะท่ีบางคน
อาจจา้งผูสู้งอายใุนหมู่บา้นปักใหห้รือตดัใหท้ั้งชุด เพื่อสวมใส่ไปร่วมงานเทศกาลปีใหม่มง้ตามความเช่ือของ
ชาวมง้ท่ีตอ้งใส่ชุดใหม่ในวนัปีใหม่ หรืองานพิธีกรรมอ่ืนๆ แต่ส าหรับการแต่งกายในชีวติประจ าวนันั้น  
กลุ่มท่ียงัคงแต่งชุดมง้เตม็ตวัคือกลุ่มวยักลางคนจนถึงสูงวยัท่ีมีความเคยชินกบัการสวมใส่ชุดมง้ ในขณะท่ี
กลุ่มวยักลางคนลงมาจนถึงวยัท างานตอนตน้มีการผสมผสานกนัระหวา่งชุดมง้กบัเส้ือผา้แบบคนไทยในเมือง 

            กระโปรงส าหรับใส่ปกติ 

กระโปรงส าหรับใส่ตอนตาย 
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เช่นผูช้ายสวมกางเกงมง้กบัเส้ือยดื หรือกางเกงยนีส์กบัเส้ือมง้ ในขณะท่ีผูห้ญิงก็สวมกางเกงเหมือนคนใน
เมืองกบัเส้ือมง้ แต่กลุ่มท่ีเปล่ียนแปลงโดยส้ินเชิงคือกลุ่มคนท่ีเขา้มาท างานในเมืองและกลุ่มวยัรุ่นท่ีเขา้ไป
เรียนหนงัสือในเมืองและเลียนแบบการแต่งตวัแบบคนในเมืองคือสวมกางเกงยนีส์กบัเส้ือยดื ส าหรับผูใ้หญ่
บางคนเม่ืออยูใ่นหมู่บา้นใส่ชุดมง้ แต่เม่ือตอ้งเขา้มาท าธุระในเมืองอาจไม่ใส่ชุดมง้ เน่ืองจากเกิดความรู้สึก
แตกต่างจากคนในเมืองจึงใส่ชุดตามแบบคนในเมือง 

2) การเปล่ียนแปลงดา้นเทคนิคและกระบวนการปักผา้    ปัจจุบนัลายปักและสีสันท่ีใชใ้น    
การปักผา้ก็มีการเปล่ียนแปลงดว้ยเหมือนกนั จากเดิมท่ีนิยมใชสี้แดงหรือสีส้มป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบนั              
สีบานเยน็ก าลงัไดรั้บความนิยม และลวดลายท่ีปักกมี็การน าลายดั้งเดิมมาปรับบา้งหรือน ามาผสมผสาน      
กนับา้ง บางคนก็คิดลายข้ึนมาใหม่บา้ง เช่นลายดอกไม ้ลายผเีส้ือ ลายคน หรือลายกระต่าย24  

 

 
ภาพท่ี 89 ลายดอกไมท่ี้ดดัแปลงใหม่ (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

3) การเปล่ียนแปลงดา้นการน าผา้ปักไปใชส้อย เดิมทีนั้นผา้ปักจะถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในการ
ตกแต่งเส้ือ กระโปรงและกางเกงของชาวมง้เท่านั้น  แต่ปัจจุบนัคนไทยในเมืองนิยมน าผา้ปักไปตกแต่ง
เส้ือผา้ดว้ยเหมือนกนั เพราะเห็นวา่ผา้ปักมีความสวยงาม บางคนน าไปประดิษฐ์เป็นผา้รองจาน  ผา้รองแกว้
หรือน าไปใส่กรอบเพื่อประดบัฝาผนงั เป็นตน้ 

 
 
    
 
 
 

                                                 
24 นางประทุม  ยงัชีพสุจริต. อาย ุ 31 ปี 18/1 ม. 7 ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 
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ภาพท่ี 90  การน าผา้ปักมาใส่กรอบเพ่ือตกแต่งสถานท่ี เป็นการเปล่ียนแปลงประโยชน์ใชส้อย 
ของผา้ปักจากท่ีใชต้กแต่งเคร่ืองนุ่งห่มมาเป็นเคร่ืองประดบับา้น (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 

 
ภาพท่ี 91 ผา้ปักถูกน าไปตกแต่งกระเป๋า ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมของตลาด (ท่ีมา : ผูว้จิยั) 

 
4.3.4. การถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการปักผ้าไปสู่เยาวชนม้ง 

แมว้า่ปัจจุบนัน้ีชาวมง้ในชุมชนหนองหอยยงัปักผา้กนัอยู ่ แต่นบัวนัจ านวนคนท่ีปักผา้จะนอ้ยลง 
ไปเร่ือยๆยิง่เด็กๆรุ่นใหม่ตอ้งออกไปเรียนหนงัสือในเมือง ซ่ึงตอ้งเขา้ไปพกัในเมืองไม่มีโอกาสไดอ้ยูก่บั       
ครอบครัวดงัเช่นแต่ก่อน โอกาสในการเรียนรู้และไดฝึ้กฝนการปักผา้ก็นอ้ยลงหรือแทบจะไม่มีเลยก็วา่ได ้
และวนัหน่ึงในอนาคตภูมิปัญญาในการปักผา้มง้ก็อาจจะค่อยๆหายไปกบัความเจริญท่ีเขา้มาสู่หมู่บา้นมากข้ึน    



โครงการวิจยัเร่ือง “บทบาทของผา้ปักต่อวถีิชีวิตชนเผา่มง้บา้นหนองหอย ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่” 97 

 

ทางโรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์ 2 ซ่ึงไดต้ระหนกัถึงปัญหาน้ี จึงตอ้งการอนุรักษภู์มิปัญญาน้ีไวด้ว้ยการน า
วธีิการปักผา้ลวดลายต่างๆเขา้เป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน โดยร่วมมือกบัผูว้จิยัในการน าลายต่างท่ีผูว้จิยัไดร้วบรวม
ไวม้าสอนนกัเรียน  

หลงัจากเก็บขอ้มูลครบถว้นเรียบร้อยแลว้ทางผูว้จิยัไดร่้วมมือกบัทางโรงเรียนเจา้แม่หลวง
อุปถมัภ ์2 ซ่ึงตั้งอยูห่มู่ท่ี 7 ต าบลหนองหอย อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ น าผลการวจิยัท่ีไดไ้ปบรรจุไวใ้นหลกัสูตร
สถานศึกษา  ในส่วนของหลกัสูตรทอ้งถ่ินของสถานศึกษา โดยในส่วนของโครงการวิจยัเร่ือง “บทบาทของ
ผา้ปักต่อวถีิชีวติชนเผา่มง้บา้นหนองหอย ต าบล แม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่” นั้น ไดรั้บการ
คดัเลือกจากทางโรงเรียนให้น าไปใชส้อนในทุกระดบัชั้น คือตั้งแต่ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยทางโรงเรียนไดมี้การวางแผนหลกัสูตรทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของโรงเรียน ซ่ึงแต่ละปีจะมี
การเนน้จุดเด่นท่ีแตกต่างกนัไป ส าหรับปีการศึกษา 2554 น้ี ทางโรงเรียนไดก้ าหนดใหผ้า้ปักมง้เป็น
ยทุธศาสตร์ส าคญั  

แผนการสอนเร่ิมจากกิจกรรมง่ายๆเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนชั้นประถมปีท่ี 1 ไดรู้้จกัอุปกรณ์     
ท่ีใชใ้นการปักผา้ ไปจนกระทัง่ถึงชั้นประถมปีท่ี 6 ซ่ึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัคือนกัเรียนสามารถผลิตช้ินงาน
ท่ีนกัเรียนไดอ้อกแบบเองโดยมีผา้ปักมง้เป็นส่วนส าคญั ดว้ยวธีิการน้ีจะท าให้เด็กรุ่นใหม่ท่ีเติบโตข้ึนมา     
ไดเ้รียนรู้การปักผา้และสามารถน าผลงานไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัยคุสมยัและยงัไดอ้นุรักษค์วามรู้ทาง
วฒันธรรมของตนเองใหค้งอยู ่ควบคู่กนัไปอีกดว้ย 




