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บนพื้นท่ีสูง” ท่ีมุ่งศึกษาบทบาทของผา้ปักของชาวมง้บา้นหนองหอย ต. แม่แรม อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่   
ทั้งในดา้นชีวติประจ าวนั  ในพิธีกรรมต่างๆ ตลอดจนกระบวนการเปล่ียนแปลงในการผลิตและการน าผา้ไป
ใช ้ และถ่ายทอดวธีิการปักผา้ไปสู่ยาวชนรุ่นหลงัต่อไป   ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูอ้าวุโส และกลุ่มแม่บา้นท่ีมี
อายแุตกต่างกนัพบวา่ ผูห้ญิงมง้สูงวยัจะสามารถทอผา้กญัชง เขียนลายเทียน และปักลายต่างๆไดด้ว้ยตนเอง
โดยเร่ิมหดัปักตั้งแต่วยัเด็กซ่ึงแม่และผูห้ญิงท่ีอยูใ่นละแวกบา้นเดียวกนัเป็นผูส้อน ผูห้ญิงมง้ทุกคนจะตอ้ง
ปักผา้เป็น โดยการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกสาว หรือจากการสังเกตผูห้ญิงในครอบครัวตนเอง ซ่ึง
กระบวนการถ่ายทอดน้ีท าให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งแม่กบัลูกสาวมีความผกูพนั แน่นแฟ้นกนัมาก ผูห้ญิง
ครอบครัวไหนปักผา้ไม่เป็นก็จะไม่มีชุดสวยงามใส่ในวนังานประเพณีปีใหม่มง้ หรือ ประเพณีกินวอ         
ซ่ึงชาวมง้มีความเช่ือวา่การสวมชุดใหม่ในงานประเพณีข้ึนปีใหม่มง้จะท าใหชี้วติมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี
นอกจากน้ีชาวมง้บา้นหนองหอยยงันิยมสวมชุดมง้เพื่อไปร่วมงานแต่งงาน งานข้ึนบา้นใหม่ ตลอดจน      
งานศพ  แมว้า่ปัจจุบนัชาวบา้นหนองหอยจ านวนมากไม่ค่อยใส่ชุดประจ าเผา่ในชีวติประจ าวนักนัมากนกั 
ส าหรับกระบวนการผลิตไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจากชาวบา้นไม่ไดท้อผา้เองอีกต่อไปแลว้ ผา้ท่ี
น ามาตดัเยบ็หรือปักนั้นเป็นผา้ท่ีซ้ือมาจากตลาดในเมือง แต่การปักผา้ก็ยงันิยมปักกนัอยูเ่ป็นส่วนใหญ่
โดยเฉพาะในหมู่แม่บา้นท่ียงัมีเวลาวา่งจากการท าไร่ ส่วนเด็กหญิงท่ีเขา้ไปเรียนในเมืองนั้นจะไม่มีเวลาได้
เรียนรู้และท าการปักผา้อีกต่อไป ผูว้จิยัจึงไดร่้วมมือกบัโรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภใ์นการน าเอาวธีิการ    
ปักผา้เขา้บรรจุไวใ้นหลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้กนัต่อไป 
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ABSTRACT 
 

The study focused on the roles of embroidery in Hmong’s ways of life at Baan Nong Hoi, 
Mae Ram Sub-District, Maerim District, Chiang Mai.  The objectives are to study roles of Hmong’s 
embroidery in their routines, in ceremonies and changes in the processes of textiles production and 
application then record this wisdom in written and transfer to young people to preserve it. Both individual 
and focused group interviews were undertaken to collect data.  Hmong’s traditional textiles, both Hmong 
batik and Hmong embroidery, are very interesting and worth studying. Complicated process of producing 
the textiles, the female Hmong mission, has been practiced from generation to generation. Furthermore,    
it plays important roles in Hmong ceremonies like New Year ceremony, wedding ceremony and funeral 
ceremony. New Year celebration is the most special; it is believed that they will have luck and 
prosperities through the year if they wear new traditional clothes to join New Year celebration. All 
Hmong women, especially housewives always embroider and prepare new traditional clothes for all 
family members. Although changes of life styles make them change the way they dress, they still wear 
new traditional clothes to join New Year celebration. However, there is evidence that more female 
Hmong in these villages have taken the role of family leaders. That means they have to do men’s work in 
the fields so they don’t have much free time to weave and embroider. Furthermore, young female Hmong 
go to schools and universities in the city centre so they don’t have chances to learn or embroider.           
The researcher and teachers in the school in the villages had worked together to preserve the production 
of  Hmong’s traditional embroideries by making this a part of local wisdom curriculum. 

 
 




