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ABSTRACT 

This independent study has the objective of studying the spirituality of Hmong 
embroidery.  It is a case study in search of the spiritual meaning that is within the 
practice of embroidery of the Hmong tribe, and to find guidelines for Christian ministry 
with the Hmong tribe. 

The informants in this independent study are Hmong women who reside in 
Chiang Dao district, Mae Tang district, and in Chiang Mai city. They are Hmong women 
of different ages who are capable and have knowledge in Hmong cloth materials and 
embroidery. The population and sample groups of 2 0 people were chosen by 
purposive sampling. The researcher collected data by interviewing the women 
individually, along with taking notes and recording the information.  The data was then 
analyzed by adding codes and categorized according to each issue.    

This research of the spirituality of Hmong embroidery consists of four main 
aspects, which are 1 )  Embroidery is a symbol of identity, 2 )  Embroidery is a tool in 
communicating beliefs, 3 ) Embroidery is a relational bond from generation to 
generation, and 4) Embroidery guides lives. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 

ประเทศไทยมีหลากหลายทั้งในด้านวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ ภาษา และวิถีชีวิตของคน
ในแต่ละภาคก็แตกต่างกัน  ภาคเหนือของไทยถือว่าเป็นภาคที่มีความส าคัญ และมีศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยงเชิงศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันงดงามและทรงคุณค่า อีกทั้งยังมีงาน ศิลปหัตถกรรม เช่น ไม้แกะสลัก เครื่องเงินเครื่อง
เขิน การท าร่ม การทอผ้า และอาหารพื้นเมือง และภาคเหนือของไทยมีความหลากหลายของกลุ่มชาติ
พันธุ์ ชาวเขาที่อาศัยอยู่ ท าให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ที่อยากเรียนรู้  
วัฒนธรรม วิธีชีวิต ความเชื่อและอัตลักษณ์ของชนเผ่าต่างๆ รวมถึงชาติพันธุ์ม้ง 

ชาติพันธุ์ม้ง (Hmong) หรือแต่เดิมเรียกกันว่า “แม้ว” (Miao) ม้งในประเทศไทยเป็นกลุ่มคน
ที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศจีน ชนเผ่าม้งในไทยมี 2 กลุ่มย่อยที่มีจ านวนประชากรใหญ่ ได้แก่ 
กลุ่มม้งขาว กลุ่มม้งน้ าเงิน ทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ในด้านเครื่องแต่งกาย แต่
แนวทางปฏิบัติค่านิยมและความเชื่อเหมือนกัน ชาวม้งได้รับวัฒนธรรมอิทธิพลมาจากจีน ที่แฝงเร้นอยู่
ในวัฒนธรรมประจ าเผ่าม้งมาช้านาน ทั้งในด้านจารีต ขนบธรรมเนียม ข้อห้ามข้อปฏิบัติ และนับถือผี
เป็นส่วนใหญ่ (ชมรมบริการวิชาสถาบันวิจัยชาวเขาจังหวังเชียงใหม่, 2541) 

การปักผ้าม้ง  อัตลักษณ์ด้านการปักผ้า ของชาติพันธุ์เป็นการจ ากัดความ ในกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง 
คือเพศหญิงเท่านั้น คือ “หญิง อาภัพ” เนื่องจากการด ารงชีวิตของหญิงสาวชาติพันธุ์ม้ง ผู้หญิงจะต้อง
เป็นคนที่ท างานในทุกๆ ด้าน ทั้งงานภายในบ้าน การท าไร่ และรวมไปถึงการดูแลครอบครัว 
โดยเฉพาะการทอผ้า ปักผ้า ซึ่งเป็นการแสดงออกหน้าตาทางสังคมชาติพันธุ์ม้งในงานเทศการปีใหม่ มี
การปักผ้าเพ่ือใช้ในพิธีกรรม เช่น พิธีศพ และก่อนแต่งงานที่ผู้หญิงต้องปักผ้าเป็นเพราะมีความเชื่อว่า  
“ปักผ้าไม่ได้ หาสามียาก” จึงต้องประดิดประดอยคอยสร้างสรรค์งานผ้า ตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์ แม่จะ
บรรจงท า “เนงีย” หรือ เป้อุ้มเด็ก ด้วยลวดลายปักที่เกิดจากความรัก หรือการสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ใน
วันส าคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังต้องแต่งกายด้วยชุดแยกจากกันไม่ขาด เป็นเครื่องแสดงคุณค่าผ่านฝีมือ
ของหญิงสาว ว่ามีคุณสมบัติที่ดีพร้อมจะเป็นภรรยา ผู้หญิงม้งจึงมีความผูกพันกับการท าผ้าและการ
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ปักผ้า และเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างและคิดค้นขึ้น และสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน (แม้ว , กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ, 2556) 

นอกจากนี้ส าหรับผู้หญิงชาวม้ง การปักผ้าเผ่าม้งถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวม้งและยังเป็น
จิตวิญญาณของผู้หญิงอีกด้วย (บทบาทของผ้าปักต่อวิถีชีวิตชาวม้งบ้านหนองหอย , ศรีรัตน์, นาง 
เกศินี ,2553) 

จากงานวิจัยพบว่ามีแนวคิด มายาคติเรื่องการถักไหมพรมและนิตติ้งช่วงเวลาที่ได้ถักไหมพรม
หรือนิตติ้ง เป็นช่วงเวลาที่ท าให้รู้สึกสงบ นิ่ง เป็นช่วงเวลาที่ท าให้เข้าใจความจริงเกี่ยวกับเทพเจ้า การ
ถักไหมพรมจึงเป็นช่วงเวลาอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ และเป็นช่วงเวลาที่ได้ทบทวนชีวิตของตนเอง เส้น
ไหมที่ถัดทอเปรียบเหมือนประสบการณ์ชีวิต ความเชื่อ ของเขาที่ผ่านผลงานการถัก (Zen and the 
Art of Knitting, 2002, 25-31) ดังนั้นงานวิจัยนี้เป็นการศึกษามิติด้านจิตวิญญาณในการปักผ้าชาติ
พันธุ์ม้ง ว่ามีความหมายหรือแนวคิดอะไรที่ซ่อนอยู่ในการปักผ้า หรือลวดลายปักต่างๆ  ของชาติพันธุ์
ม้งท่ีสะท้อนถึงชีวิต มิติฝ่ายวิญญาณ หรือความเชื่อ 

 

1.2  โจทย์หรือค าถามวิจัย 

การปักผ้าของชาติพันธุ์ม้ง มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ในด้านมิติจิตวิญญาณ และสามารถ
น ามาเป็นแนวทาง 

 

1.3  วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.3.1 เพ่ือศึกษามิติฝ่ายจิตวิญญาณท่ีมีอยู่ในการปักผ้าชาติพันธุ์ม้ง 
1.3.2 เพ่ือศึกษาเป็นแนวทางในการท าพันธกิจด้านจิตวิญญาณกับชาติพันธุ์ม้ง 
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษามิติด้านจิตวิญญาณในการปักผ้าชาติพันธุ์ม้ง  ภาคเหนือใน
ประเทศไทย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้หญิงชาวม้งท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี อ าเภอเชียงดาว    อ าเภอ
แม่แตง อ าเภอแม่ริม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

1.5  ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.5.1 เป็นแนวทางในการประกาศกับชาติพันธุ์ม้งผ่านทางวิถีชีวิตด้านการปักผ้า 
1.5.2 เป็นแนวทางแก่ผู้สนใจในการท าพันธกิจกับชาติพันธ์ม้งด้านการปักผ้า 
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1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1 มิติด้านจิตวิญญาณ  
การตระหนักรู้จักตนเองว่าเราเป็นใคร รู้ถึงคุณค่าของตนเอง ค้นพบเอกลักษณ์ที่แท้จริงของ

ตนมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน ตระหนักรู้ของการเชื่อมโยงกับมนุษย์ทุกคน และจิตส านึกรับรู้ความรู้สึก
ของตนเองและของผู้อื่นและเป็นส่วนหนึ่งหรืออยู่ร่วมกันเป็นชุมชนในสังคม 

1.6.2 การปักผ้า  
การปักผ้าของผู้หญิงชาติพันธุ์ม้งที่ปักบนเครื่องแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์มังซึ่งหมายถึง

วิธีการปักด้วยมือและรูปแบบการปักมีท้ังแบบปักไขว้และแบบปักทึบ 
1.6.3 ชาติพันธุ์ม้ง 
ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย อพยพมาจากจีน ในประเทศไทยชาติพันธุ์ม้งแบ่งออกเป็น 2 

กลุ่มย่อย คือ ม้งขาว  ม้งน้ าเงิน ทั้งสองมีความแตกต่างกัน ที่ เครื่องแต่งกาย แต่ความเชื่อและ
แนวทางปฏิบัติค่านิยมเหมือนกัน 
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บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการศึกษาจิตวิญญาณในการปักผ้าชาติพันธุ์ม้งการทบทวนวรรณกรรม

ในบทนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเพ่ือแสวงหาความหมายในด้านมิติฝ่ายจิตวิญญาณที่มีอยู่ในการปักผ้า
ชาติพันธุ์ม้งและเพ่ือศึกษาเป็นแนวทางในการท าพันธกิจด้านจิตวิญญาณกับชาติพันธุ์ม้ง โดยผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

2.1 การปักผ้าชาติพันธ์ม้ง 
2.1.1 ประวัติชาติพันธุ์ม้ง 
2.1.2 ชนเผ่าม้งในประเทศไทย   
2.1.3 เชื้อชาติ ภาษา  
2.1.4 ความเชื่อและพิธีกรรม     
2.1.5 การแต่งกาย 
2.1.6 การปักผ้าม้ง (Hmong’s Embroidery) 

2.2 จิตวิญญาณ  
2.2.1  ความหมายของจิตวิญญาณในภาษาบาลี 
2.2.2  ความหมายของจิตวิญญาณในแง่ศาสนายิวและศาสนาคริสต์ 
2.2.3  ความหมายของจิตวิญญาณในแง่การรู้จักตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

2.3 แนวคิดเรื่องความเชื่อ จิตวิญญาณกับผ้าและการปักผ้า 
2.3.1  ศิลปะการปักผ้ากับความเชื่อต่างๆ 
2.3.2  ศิลปะการปักผ้ากับความเชื่อคริสเตียน 

2.4 คริสเตียนกับวัฒนธรรม  
2.4.1  วัฒนธรรมคริสเตียน 
2.4.2  การสื่อสารพระกิตติคุณผ่านวัฒนธรรม 
2.4.3  การไถ่วัฒนธรรมและการกลับใจ 
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2.1 การปักผ้าชาติพันธ์ม้ง 

2.1.1 ประวัติความเป็นมากลุ่มชาติพันธุม้ง 

ในบรรดาชาวเขาเผ่าต่างๆ นั้นดูเหมือนม้งจะมีประวัติความเป็นมาที่ค่อนข้างละเอียดกว่าเผ่า
อ่ืนๆ ทั้งนี้ได้มีผู้ศึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้ไว้หลายท่านด้วยกันอาทิเช่น   

F.M. Savina (1930) ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชนเผ่าม้งโดยตรง และท่าน
หนึ่ง Hugo Bernatzik (1997) ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของกลุ่มม้ง จากเรื่องราวในหนังสือทั้งสอง
เล่มมีหลักฐานแสดงว่าบรรพบุรุษของม้งเลยอาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ าเหลืองเมื่อราว 2000 ปีก่อน
คริสตกาล สมัยนั้นพวกเผ่าม้งเคยต่อต้านการขยายตัวของพวกจีนอย่างทรหด ภายหลังการต่อสู้ที่
ยืดเยื้อซึ่งผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะหลายหน ในที่สุดชาวม้งก็เป็นฝ่ายแพ้และถูกบังคับให้ยอมรับ
วัฒนธรรมจีน อย่างไรก็ดีพวกม้งจ านวนมากได้ถอย เข้าไปอยู่ในท้องถิ่นที่ซึ่งยากแก่การเข้าถึงในสมัย 
9000 ปี ต่อมา ในสมัยขงจื้อเอกสารจีนเล่มหนึ่งได้กล่าวถึงชนพวกนี้ว่าเป็น “พวกอนารยชนแห่ง
ขุนเขา” และเป็นพวกกบฏที่พึงรังเกียจของจีน ดูเหมือนว่าในระยะแรกของการรวมเป็นเผ่าพันธุ์นั้น 
ชนพวกนี้ได้สร้างวัฒนธรรมประจ าเผ่าของตนไว้อย่างมั่นคงแล้วซึ่งยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ 

ภายหลังที่จีนได้ใช้ความพยายามต่างๆ เพ่ือจะเอาชนะพวกชนเผ่าม้ง แต่ล้มเหลวลง แล้วพระ
เจ้าจักรพรรดิ์จีนหลายพระองค์ได้เปลี่ยนไปใช้นโยบายใหม่ โดยมุ่งที่จะแทรกซึมพวกม้งอย่างสันติวิธี
คือ การใช้มาตรการทางด้านปกครอง เรื่องราวที่ได้จากหนังสือเล่มนั้นกล่าวว่าพวกจีนมิได้รับ
ความส าเร็จตามกุศโลบายนั้นมากนัก เพราะพวกม้งกระจายกันอยู่ทั่วไปบนภูเขาและไม่ยอมปรองดอง
ด้วย จีนจากเมืองหลวงที่เราส่งไปประจ าอยู่กับชาวม้งนั้นสามารถใช้อ านาจปกครองได้เพียงเท่าที่พวก
เผ่าม้งจะยอมให้ 

ต่อมาในสมัยหนึ่งมีพระเจ้าจักรพรรดิจีนผู้ทรงพระปรีชาสามารถองค์หนึ่งได้ตระหนักว่า การ
ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับชนชาวเขาอย่างลึกซ้ึง คงจะอ านวยความสะดวกในการปกครองสามารถท าให้
พวกป่าเถื่อนเหล่านี้อยู่กันเป็นหลักแหล่งได้  ดั งนั้น เ พ่ือที่จะศึกษาชีวิตความเป็นอยู่และ
ขนบธรรมเนียมของคนนอกศาสนาพวกนี้จึงทรงสั่งให้ผู้มีความรู้ติดตามพวกจีนจากเมืองหลวงขึ้นไป
บนภูเขาด้วยหนังสือเล่มเดียวกันนี้ได้บันทึกเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ว่าพวกผู้มีความรู้เหล่านั้นไปได้เพียงที่
ใกล้ๆ ที่สามารถเข้าไปถึงได้เท่านั้นทั้งนี้เพ่ือไม่ต้องผจญกับอันตรายเมื่ อกลับมาแล้วก็ไม่สามารถ
รายงานอะไรได้มากไปกว่าสิ่งที่รู้ๆ กันอยู่ก่อนแล้ว 

เมื่อการด าเนินการดังกล่าวไม่ได้ผล พระเจ้าจักรพรรดิ์จีนจึงตกลงพระทัยใช้นโยบายรุนแรง
คือ ให้ทรมานและประหารชีวิตพวกม้งที่จับได้ และก าหนดเขตให้แก่พวกเขาที่ยอมจ านน  แต่ถึง
กระนั้นก็ตาม พวกจีนไม่เคยบรรลุสันติภาพอย่างถาวรกับพวกม้ง  ในศตวรรษต่อมามีหลักฐานการสู้
รบต่อต้านอย่างดุเดือน อาทิ การต่อสู้ที่เมืองฟังหยุ่นใน พ.ศ. 2009 การต่อสู้ในไกวเจา ระหว่าง พ.ศ. 



6 
 

2276-2278 การต่อสู้ที่เสฉวนและไกวเจาระหว่าง พ. ศ. 2306-2318 และในสมัยหลังที่สุดคือ 
ระหว่าง พ.ศ. 2398-2424 พวกม้งได้พยายามต่อสู้อย่างหมดหวังในการที่จะกลับสู่เอกราชทาง
การเมืองของตนเอง  

ในระหว่างศตวรรษที่ 23 และ 24 ชาวม้งได้อพยพมาทางใต้เข้าสู่ตั้งเกี๋ยและประเทศญวน 
ตามธรรมดาพวกม้งได้ครอบครองอาณาบริเวณภูเขาด้วยความสงบ แต่เมื่อถูกคุกคามก็จะต่อสู้ตอบโต้
อย่างดุเดือนในพ.ศ. 2503 พวกม้งได้ท าความปราชัย  ให้แก่กองทัพญวนใกล้เมืองฟูเย็นมินห์ แต่ต้อง
หยุดยั้งลงเพราะพวกญวนน าก าลังทางใต้มาเพ่ิมเติมอย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าพวกม้งได้ถอนตัวออกจากที่
ราบ  ซึ่งมีอากาศชื้นโดยความสมัครใจของพวกเขาเอง เนื่องจากไม่สามารถทนต่ออากาศในเขตร้อน
ได้และค่อยๆ ถอยกลับขึ้นภูเขาและได้อยู่ต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นอกจากนี้ก็มีม้งอีกจ านวนหนึ่งที่
อพยพเข้าสู่พม่าและได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณภูเขาเช่นเดียวกัน 

2.1.2 ชนเผ่าม้งในประเทศไทย   

ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ (2505) พวกม้งได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมานี้
เอง ส่วนใหญ่อพยพมาจากลาวและมีอีกส่วนหนึ่งอพยพมาจากพม่าม้งจ านวนมากที่อาศัยอยู่ใน
ภาคเหนือของไทย มีความเก่ียวพันธ์กับม้งขาวในภาคใต้ของจีนซึ่งได้อพยพเข้าสู่ตังเกี่ย และภาคเหนือ
ของลาวเป็นจ านวนมากในระหว่างศตวรรษที่ผ่านมา  

Robert Cooper (1996) ม้งในประเทศไทยประกอบด้วย 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
1.ม้งจั้วะ (Blue Hmong)  แปลได้ว่า “ม้งน้ าเงิน” หรือม้งเขียว มักถูกเรียกในชื่อภาษาไทย

ว่า “ม้งด า ม้งลาย ม้งน้ าเงิน  2.ม้งเด้อะ (White Hmong) แปลว่า ม้งขาว  3.ม้งกั่วป๊า (White 
Hmong) แปลว่า ม้งแขนปล้อง หรือแขนลาย  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (2556) “ม้ง” มีภูมิล าเนาเดิมอยู่บริเวณพ้ืนที่ภูเขาทางทิศใต้
ของมองโกเลียแล้วเคลื่อนย้ายเข้ามาในบริเวณตอนกลางของประเทศจีนในมณฑลไกวเจามณฑลยู
นานจากการท าสงครามกับจีนหลายครั้งไม่สามารถชนะจีนได้จึงอพยพลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
และทางทิศใต้ของจีนอยู่ในมณฑลกวางสีและมณฑลยูนนานนานกว่า 500 ปีแล้วได้กระจายเข้ามาอยู่
ในเขตทางเหนือของประเทศเวียดนามประเทศลาวตอนกลางทางเหนือรัฐฉานของประเทศพม่าและ
ขยายเข้ามาทางภาคเหนือของประเทศไทย 

ม้งในประเทศไทยมี 2 กลุ่มย่อยที่มีจ านวนประชากรขนาดใหญ่ ได้แก่ กลุ่มม้งขาวและกลุ่มม้ง
ลาย ทั้ง 2 กลุ่มย่อยนี้มีภาษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่เหมือนกันมีความแตกต่างกันบ้าง
ในเรื่องเครื่องแต่งกายประจ ากลุ่มย่อย  จากการรวบรวมตัวเลขประชากร  “ม้ง” ของสถาบันวิจัย
ชาวเขาในช่วงปี พ.ศ. 2530–2531 “ม้ง” อาศัยอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก 
น่าน พะเยา พิษณุโลกเพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน แพร่ ล าปาง เลย และสุโขทัยรวม 13 จังหวัด  



7 
 

ชมรมบริการวิชาการ สถาบันวิจัยชาวเขา (2541) ประเทศไทยชาวเขาเผ่าม้ง แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มย่อย คือ กลุ่มม้งน้ าเงินและกลุ่มม้งขาว เผ่าม้งทั้งสองกลุ่มนี้มีความแตกต่างที่ยังปรากฎอยู่อย่าง
ชัดเจนคือ เครื่องแต่งกาย แต่แนวทางการปฏิบัติตนตามครรลองของค่านิยมและระบบความเชื่อของ
เผ่าไม่แตกต่างกัน  เมื่ออพยพเข้ามาในประเทศไทยการด ารงอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้านม้งในแต่ละ
จังหวัดด าเนินไปบนพ้ืนฐานแนวทางชีวิตใกล้เคียงกับสภาพความเป็นอยู่ แต่เดิ มในประเทศจีน
รายละเอียดของวัฒนธรรมประจ าเผ่าม้งในเรื่องจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีข้อห้ามข้อนิยมและ
เงื่อนไขการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในหมู่แช่สกุลเดียวกันหรือต่างสายกันสะท้อนถึงอิทธิพลของวัฒนธรรม
จีนที่แฝงเร้นอยู่ในวัฒนธรรมประจ าเผ่าม้งมาช้านาน 

2.1.3 เชื้อชาติ ภาษา    

จากการศึกษาหนังสือชาวเขาโดยขจัดภัย บุรุษพัฒน์ (2505) ได้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อ
ชาติ ภาษา  ของม้งไว้ดังนี้ 

2.1.3.1 เชื้อชาติ    

 แต่เดิมม้ง คือแม้ว เป็นค าพูดที่คนไทยใช้เรียกชาวเขาพวกนี้   ส่วนมากแม้วเรียกตัวเอง
แตกต่างกันชนเผ่าต่าง กล่าวคือ แม้วด า หรือ แม้วน้ าเงิน เรียกตัวเองว่า "ฮมูง จั๊ว"  (H moong njua) 
แม้วขาวเรียกตัวเองว่า “ฮมูงด๊าว” (H mong deaw) แม้วกัวมะบาเรียกตัวเองว่า “ฮมูงกัวมะบา” (H 
moong Gua M ba) หรือค าว่า ฮมูง หรือ ฮมึง หรือ ฮะโมง  เป็นค าที่เม้วในประเทศไทยเรียกตัวเอง  
แต่ในปัจจุบันทางราชการเปลี่ยนการเรียกแม้วมาเป็น “ม้ง” แทนเพราะรู้สึกว่าพวกแม้วชอบใจที่จะให้
เรียกพวกเขาว่าม้ง เพราะค าว่าแม้ว เป็นค าเรียกที่ชนเผ่าม้งถือว่าไม่สุภาพ ชาวม้งจึงไม่เรียกตัวเองว่า 
แม้ว และชาวม้งส่วนใหญ่จึงไม่ชอบถูกเรียกว่า แม้วด้วย 

ในเรื่องเกี่ยวกับเชื้อชาติของแม้วนี้ยังไม่เป็นที่ทราบกันแน่ชัดบางคนได้จัดให้แล้วอยู่ในพวก   
ธิเบต-พม่า (Tibeto-Burman) บางคนเห็นว่าม้งอยู่ในพวกมอญ-เขมร (Mon Khmer) ส่วน Gordon 
Young ได้จัดให้พวกม้งอยู่ในตระกูลจีนเดิม (Main Chinese) ซึ่ง เป็นสาขาหนึ่งของพวกจีน-ธิเบต 
(Sino Tibetan) นอกจากนี้นักเขียนบางคนพิจารณาว่า ม้งเป็นพวกมองโกลแท้ (Pure Mongol) โดย
ชี้ให้เห็นว่าภาษาม้งคล้ายคลึงกับภาษาหลักของจีนคือ ภาษากวานหัว หรือแมนดาริน (Kwan Hua ar 
Mondarin) ส าหรับความเห็นของที่ประชุมวิทยาการภาคพ้ืนแปซิฟิคครั้งที่ 9 ไม่ได้มีมติจัดให้แล้วอยู่
ในพวกใด แต่ได้ก าหนดให้ม้งอยู่ในพวกท่ีแยกประเภทไม่ได้ (Unclassified) 

2.1.3.2  ภาษา   

 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ (2505) ภาษาของม้งนั้นแม้ว่าภาษาม้งจะเป็นตัวก าหนดอย่างส าคัญที่จะ
ถือว่าใครเป็นชาวเขาเผ่าม้งความเห็นเกี่ยวกับที่มาและลักษณะภาษาพูดของม้งก็มีผู้ลงความเห็นไม่
ตรงกันผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ได้จัดประเภทภาษาม้งว่าเป็นภาษาในมอญ-เขมร (ออสโตรเอเซียติค) ไท, ซี
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นติค (Sinitic) และอ่ืนๆ บางท่านถือว่าภาษาม้ง เป็น สาขาหนึ่งของภาษาตระกูลจีน-ธิเบต ภาษาม้ง
เป็นภาษาท่ีมีเสียงก้องและเป็นค าโดดๆ ต่าง กับภาษาจีนทั้งค าและการออกมีค าศัพท์จ านวนมากยืมมา
จากภาษาจีนไทยลาวและชนชาติ อ่ืนๆ ที่ม้งมือสัมพันธ์ด้วยภาษาพูดของม้งที่ส าคัญๆ เช่นม้งแดงม้ง
ขาวและม้งด า ฯลฯ เข้าใจว่าไม่สามารถจะพูดกันรู้เรื่องเมื่อเป็นดังนี้ภาษาจีน ไทยหรือลาวจึงใช้เป็น
ภาษากลางในการติดต่อ แต่ระหว่างกลุ่มภาษาใหญ่ๆ เช่นพวกม้งลายและสาขาย่อยสามารถที่จะพูด
กันรู้เรื่อง 

ม้งในเชียงขวางในประเทศลาวมีสองกลุ่มภาษาที่ส าคัญๆ คือมองถเลอ (คือ Tieu) หรือม้งขาว 
(White Meo) กับมองเล็น (Mon Len) หรือม้งลาย (Striped Mao) ในประเทศลาวม้งใช้ภาษาลาว
เป็นภาษากลางในการติดต่อในเวียดนามเหนือม้งใช้ภาษาคอนหัว (Kwan hoa) ซึ่งเปน็ภาษาพูดแขนง
หนึ่งของจีนเป็นภาษากลางในการติดต่อกับเพ่ือนบ้าน 
 ในประเทศไทยม้งพูดภาษาท่ีมีความคล้ายคลึงกับภาษาที่ใช้อยู่ทางตอนใต้ของ ประเทศจีน
ภาษาพูดของม้งกลุ่มย่อยต่างๆ ในประเทศไทยสามารถจะใช้ติดต่อกันได้แม้ว่าจะแตกต่างกันมากก็
ตามภาษาไทยลาวและยูนนานเป็นภาษากลางที่ม้งในภาคเหนือของประเทศไทยใช้อยู่จากการศึกษา
ของ Gordon Young ปรากฏว่าม้งที่เชียงใหม่ใช้ภาษาไทยใหญ่เป็นภาษาส าคัญที่สองพวกม้งส่วนใหญ่
ไม่รู้หนังสืออย่างไรก็ตามพวกเด็กๆ ม้งก็ได้รับการศึกษาภาษาไทยจากโรงเรียนของพวกต ารวจภูธร
ชายแดนและพวกมิชชันนารีกล่าวว่าพวกม้งโบราณมีภาษาเขียนเหมือนภาษาจีน แต่ว่าม้งในไทยไม่ได้
ใช้กันนานแล้ว 

 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (2556)  “ม้ง” ภาษาม้งอยู่ในตระกูลภาษาแม้เย้าหรือม้ง
เมี่ยน 

2.1.4 ความเชื่อและพิธีกรรม     

จากการศึกษาหนังสือแม้วโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (2556) ได้ให้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมของชาติพันธุ์ม้งไว้ว่า กลุ่มชาติพันธุ์ม้งมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย
อาศัยอยู่กับธรรมชาติ มีธรรมเนียมและประเพณีที่สืบทอดต่อๆ กันมา มีลักษณะการแต่งกายอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ โดยผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์ม้งจะใช้ป่านป่าฝ้ายหรือผ้าใยกัญชงที่ผลิตเองมาปัก
เป็นลวดลาย ด้วยด้ายสีต่างๆ หรือน ามาวาดด้วยขี้ผึ้งซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตเช่นเดียวกับการทา ผ้าบา
ติก แล้วจะน ามาแปรรูปเป็นเสื้อผ้าที่จะสวมใส่ในเทศกาลปี ใหม่ หรือวันส าคัญต่างๆ เพราะกลุ่มชาติ
พันธุ์ม้งมีประเพณี “ใส่เสื้อใหม่ในวันขึ้นปี ใหม่” เพ่ือความเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะสาหรับแต่งให้ผู้ที่
เสียชีวิต (ศพ) โดยกลุ่มชาติพันธุ์ม้งถือว่า “ถ้าศพ ไม่ได้แต่งชุดม้ง บรรพบุรุษจะจดจ า ไม่ได้และไม่
ต้อนรับ” ผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์ม้งจะน าผ้าปักนี้ไปประกอบ ตกแต่ง ปะติดเข้ากับตัวเสื้อ เช่น ที่รอบคอ 
ปลายแขนหรือน าผ้าบาติกเย็บติดกับผ้าปักทั้งผืน และอัดกลีบเหมือนกระโปรงจีบรอบ ซึ่งใช้เป็นชุด
ประจ าเผ่าได้อย่างสวยงาม ผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์ม้งคิดค้นสร้างสรรค์ออกแบบลวดลายเอง โดยจะมี
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ความประณีตในการคิด และการปักลวดลายต่างๆ เป็นอย่างดี ซึ่งผ้าปักของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จะมี
ลวดลายที่แตกต่างกันไป และมีชื่อเรียกแตกต่างกัน 

2.1.4.1 ความเชื่อ 

  กลุ่มชาติพันธุ์ม้งจะมีความเชื่อในการนับถือผีอย่างเหนียวแน่นไม่เสื่อมคลาย เช่น ผีที่สาคัญ
ซึ่งจัดว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ดูแลสิ่งทั้งปวงให้แก่มนุษย์ได้แก่ ผีโซ้ว หรือ เหย่อโช้ว หมายถึงเทวดาหรือ
เทพซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้คนลงมาเกิด สามารถตัดสินชะตาชีวิตก าหนดอายุของคนส่วนผีอ่ืนๆ ก็มี เช่น
หย่งฮ์เหล่าฮ์ ดูแลให้มนุษย์ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ถือเซ้งถือติ เป็นผีเจ้าที่เจ้าทาง เซ้งเต๊  เซ้งเชอ เป็น
ผู้ปกครองมนุษย์ ก๊ะยิ้ง เป็นผีฟ้าผู้หญิงที่สามารถให้ลูกแก่สามีภรรยาได้ เป็นต้น เน้ง ถือเป็นผีที่คอย
ต่อสู้กับผีร้าย ผีเน้ง มีบทบาทรักษาคนเจ็บไข้ให้หาย ด๊าเป็นผีทั่วๆ ไปอาจให้ทั้งคุณและโทษ ผีด๊า 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1. ผีเรือน  
ผีเรือน หรือด๊าไหวเจ๋ เช่น ผีประตู (ด๊าของตรัง) เป็นผู้ปกปักรักษาคนและสัตว์เลี้ยงใน  

ครัวเรือน ผีเสา เรียกว่า ดู้ต๊า หรือ แย่ด๊า เป็นผีเสาเรือนต้นกลาง ผีสึก๊ะ เป็นผีเรือนที่อยู่ฝาบ้าน  
ตรงกันข้ามกับประตูหน้าบ้าน เป็นกระดาษสี่เหลี่ยมสีขาวเท่าฝ่ามือ สีก๊ะ ช่วยให้ทามาหากินเจริญ  
ลูกหลานเพ่ิมพูน ค้าขายดี ท่าเน้ง หรือผีหิ้ง เป็นหิ้งประจ าตัวของหมอผีทรง ด๊าขอส่อ หรือผีเตาไฟ
ใหญ่ ซึ่งม้งถือว่ามีบุญคุณต่อชีวิตมาก ด๊าขอจุ๊ เป็นผีเตาไฟเล็ก เป็นผู้ให้ความอบอุ่นแก่คนในบ้านให้มี
ความสุขป้อก๊งเหย่อฮ์สึ เป็นผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปเป็นส่วนหนึ่งของผีเรือน สิงสถิตอยู่ที่คานพาด
ระหว่างเสาห้องนอนชิดประตูกับเสาผนังด้านหิ้งผี มีผู้กล่าวว่าผีบรรพบุรุษอยู่ส่วนปลายของเสาผี 

2. ผีทั่วไป 
ผีชนิดนี้จะสิงอยู่ทั่วไป เช่น ผีป่า ผีจอมปลวก ผีน้ า ผีถ้ า และผีเร่รอน หิวโหยอดอยาก ซึ่งเกิด

จากคนตายแบบผีไม่มีญาติขาดการทา พิธี เป็นพวกวิญญาณล่องลอยบางทีจะปรากฏตัวให้เห็นแล้ว
หายไป เช่น ด๊าปัอ  (ส่งฮ์) เป็นผีตัวเล็กมีขนรุงรังกล่าวกันว่ามีตัวตนจริงๆ แขนขายาวเก้งก้าง ชอบจับ
คนกินเป็นอาหาร เป็นผีที่มีภัยให้โทษ ส่วนผีด๊าชื่อ (หย่งฮ์) เป็นผีที่มีหน้าที่รับเอาวิญญาณออกจากร่าง
ไปหรือเป็นผีมาคร่าเอาชีวิตมนุษย์ไป เป็นต้นกลุ่มชาติพันธุ์ม้งจะมีความเชื่อในเรื่องผีนี้มากและยังเชื่อ
ในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดด้วยหมอผี ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ถือว่าเป็นผู้มีอ านาจ สามารถติดต่อกับผี
และวิญญาณได้ หมอผี หรือเน้ง อาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ โดยสามารถพูดติดต่อกับผีต่างๆ ได้
เมื่อเวลาเข้าทรง ดังนั้นหมอผีจึงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง มีบทบาทและอิทธิพลต่อการ
ด ารงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งมาก แม้จะมีหัวหน้าหมู่บ้านคอยดูแลทุกข์สุขอยู่แล้วตาม 
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 2.1.4.2 พิธีกรรม 

กลุ่มชาติพันธุ์ม้งมีการนับถือวิญญาณบรรพบุรุษ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่
อยู่บนฟ้า ในน้ า ประจ าต้นไม้ ภูเขา ไร่นา ฯลฯ กลุ่มชาติพันธุ์ม้งจะต้องเซ่นสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ 
เหล่านี้ปี ละครั้ง โดยเชื่อว่าพิธีไสยศาสตร์เหล่านี้จะช่วยให้วินิจฉัยโรคได้ถูกต้องและท าการรักษาได้ผล 
เพราะความเจ็บป่วยทั้งหลาย ล้วนแต่เป็นผลมาจากการผิดผี ท าให้ผีเดือดดาลมาแก้แค้นลงโทษให้
เจ็บป่วย จึงต้องใช้วิธีจัดการกับผีให้คนไข้หายจากโรค หากว่าคนทรงเจ้ารายงานว่าคนไข้ที่ ล้มป่วย
เพราะขวัญหนี ก็จะต้องท าพิธีเรียกขวัญกลับเข้าสู่ร่างของบุคคลนั้น แต่การที่จะเรียกขวัญกลับมานั้น 
จะต้องมีพิธีกรรมในการปฏิบัติมากมาย บางครั้งบางพิธีกรรมก็มีความยุ่งยากในการปฏิบัติแต่กลุ่มชาติ
พันธุ์ม้งก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเหล่านั้น เชื่อว่าการที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยไม่มีโรคภัยมา
เบียดเบียน นั่นคือความสุขอันยิ่งใหญ่ ฉะนั้นกลุ่มชาติพันธุ์ม้งจึงต้องท าทุกอย่างเพ่ือเป็นการรักษาให้
หายจากโรคเหล่านั้น ซึ่งพิธีกรรมในการรักษาโรคของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งนั้นมีอยู่หลายแบบซึ่งแต่ละแบบ
ก็รักษาโรคแต่ละโรค แตกต่างกันออกไป การที่จะท า พิธีกรรมการรักษาได้นั้นต้องดูอาการของผู้ป่วย
ว่าอาการเป็นเช่นไร แล้วจึงจะเลือกวิธีการรักษาโดยวิธีใดถึงจะถูกต้อง 

2.1.5 การแต่งกาย 

จากการศึกษาหนังสือ The Hmong โดย Robert  Cooper (1996) ได้ให้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแต่งกายของม้งไว้ดังนี้ 

 2.1.5.1 ม้งน้ าเงิน หรือ ม้งเขียว 

ลักษณะที่เด่นชัดทางเครื่องแต่งกายคือ ผู้ชายนุ่งกางเกงสีด าเป้ายาวมาก ส่วนผู้หญิงนุ่ง
กระโปรงลายดอก 

   2.1.5.2 ม้งขาว หรือม้งขาว 

ลักษณะของเครื่องแต่งกายที่ เด่นชัดคือ ผู้ชายนุ่งกางเกงที่มีขนาดเป้าสั้น ขาเป็นรูป
ทรงกระบอกหรือกางเกงขาก๊วยของจีน ส่วนผู้หญิงนุ่งกางเกงเช่นเดียวกับผู้ชาย สมัยก่อนผู้หญิงนุ่ง
กระโปรงสีขาวล้วน ในสมัยปัจจุบันนุ่งกระโปรงเฉพาะงานพิธีทางประเพณีที่ส าคัญๆ เท่านั้น เช่น
เทศกาลปีใหม่ พิธีแต่งงานและส าหรับแต่งศพสตรีชาวม้งเป็นต้นจากประวัติศาสตร์ของชนเผ่าม้งได้มี
การสันนิษฐานกันว่า “ม้งจั้วะ” และ “ม้งเด๊อะ” ก็คือม้งกลุ่มเดียวกัน หากแต่ภายหลัง เมื่อปรากฏ
ว่าม้งแพ้สงครามให้กับชนชาติจีนและถูกชนชาติจีนตามล่าฆ่าล้างเผ่าพันธ์ในดินแดนของม้งที่ ม้งเรียก
ว่า “นครป้าเตอหลาง” หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “นครซือไคฟ่ัว” หรือ “ม้งจซึไคฟ่ัว” หรือประเทศ
มองโกเลียในปัจจุบัน ม้งกลุ่มนี้(ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นครอบครัวของกลุ่มทหารม้ง) ได้ท าการเปลี่ยน
เครื่องแต่งกายให้แปลกไปจากเดิมเพ่ือมิให้ถูกการไล่ล่าจากชนชาติจีน โดยเฉพาะผู้หญิงน าผ้าใยกัญชง
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ที่ฟอกแล้วเป็นสี ขาวแต่ยังไม่ได้ลงขี้ผึ้งย้อมลายให้เป็นสีด ามาตัดเป็นกระโปรงใส่ ซึ่งเป็นชุดสีขาว
ล้วนๆ 

จากการศึกษางานวิจัยการปักผ้าม้ง โดย สไบทิพย์ ตั้งใจ (2558 ) ได้ให้ความเข้าใจเกี่ยวการ
แต่งกายของม้งม้งเขียว และม้งขาว ทั้ง 2 กลุ่มมีการแต่งกายแตกต่างกัน คือ 

ม้งเขียว ผู้หญิงจะสวมใส่กระโปรงสั้นผ้าใยกัญชงเขียนลายด้วยขี้ผึ้ง (Batik) ย้อมสีครามจับจีบ
รอบตัว สวมเสื้อผ่าหน้า ประดับลวดลายตรงหน้าอกเป็นแฉกๆ คล้ายครีบหางปลา มีปกคล้ายเสื้อกลา
สีเรือ ตกแต่งเป็นแฉก ปักลวดลายสวยงาม แต่เวลาสวมใส่จะกลับไว้ด้านใน คาดเอวด้วยผ้าห้อยหน้า
ตกแต่งลวดลาย สวยงามในกลุ่มหญิงสาว ส่วนผู้สูงอายุจะใช้สีด า เวลาคาดเอวจะทิ้งชายเป็นพู่ ไ ป
ทางด้านหลัง ผู้ชายสวมกางเกงเป้ายานสีดา เสื้อแขนยาวตัวสั้นตกแต่งช่วง หน้าอก คาดเอวด้วยผ้าปัก
ทิ้งชายไปทางด้านหลัง ด้านหน้าปักตกแต่งลวดลายสวยงาม 

ม้งขาว ผู้หญิงจะสวมใส่กางเกงขายาวสีด า หรือน้ าเงินเข้มในวันปกติ และในโอกาสพิเศษจะ
สวมกระโปรงผ้าใยกัญชงสีขาว จับจีบเล็กๆ รอบตัวสวมเสื้อผ่าหน้า แขนยาวสีดา มีปกเป็นแผ่น
สี่เหลี่ยมเหมือนกลาสีเรือ เน้นการปักตกแต่งสวยงาม คาดเอวด้วยผ้าห้อยหน้า ตกแต่งลวดลาย
พิถีพิถัน ส่วนผู้ชายแต่งกายคล้ายม้งลาย แต่สวมกางเกงจีนขายาวสีด า เสื้อตัวยาวกว่า ผู้ชายม้งลาย 

การแต่งกายลักษณะความเป็นชาติพันธุ์ม้ง สีด าเป็นสีที่กลุ่มชาติพันธุ์ม้งทั้งชายหญิงใช้เป็น
เครื่องแต่งกายมากกว่าสีขาวและลวดลาย นักเขียนชาวยุโรปบางท่านว่า มีม้งเขียว (The green Meo) 
และม้งสีน้ าเงิน (The blue Meo) ในประเทศไทย แต่นามนี้ใช้เรียกเฉพาะม้งด า ซึ่งผู้ตั้งนาม “ม้งด า” 
คือ ชาวไทยในภาคเหนือและชาวลาวตอนเหนือของประเทศลาวไม่ใช่ชาวจีน กลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนใน
มณฑลยูนนานหรือในรัฐฉานของพม่าซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า เสื้อผ้าที่กลุ่มชาติพันธุ์ม้งใช้ต้องเป็นสีด า 
อย่างเดียวกันกับเผ่ามูเซอด า อีก้อ เย้าใช้จะเป็นสีบลู (blue) หรือสีน้ าเงินสีฟ้าสีเขียว (green) นั้น
เป็นไปไม่ได้ เป็นความจริงที่กลุ่มชาติพันธุ์ม้งหรือกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนใช้ใบฮ่อมหมักย้อมผ้าเป็นสีน้ า เงิน
ในครั้งแรก แต่เมื่อย้อมหลายครั้งจะเปลี่ยนสีน้ าเงินดาหรือเรียกว่า (dark blue) ถ้าน าไปหมักในด า
โคลน หรือลูกไม้บางชนิดเข้าก็กลายเป็นสีดมากกว่าสีน้ าเงิน ไม่ปรากฏมีสีเขียวหรือสีน้า เงินเหลือเลย 
 ปัจจุบันมักซื้อผ้าด าน าไปตัดเย็บเสื้อผ้า บางคนใช้ผ้าแพรไหมสีด า ขึ้นเงามันด้วยซ้ าไป ไมค่่อย
ทอผ้าเองอย่างแต่ก่อน 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (2556) วัสดุที่ใช้ในการย้อมผ้าให้เป็นสีน้ าเงินประกอบด้วย
ต้นฮ่อม (Baphicacanthuscusia Brem) ปลูกทั่วๆ ไปในหมู่บ้านแล้วเพ่ือใช้ในการย้อมสีผ้าให้เป็นสี
น้ าเงินและสามารถใช้เป็นพืชสมุนไพรได้อีกด้วยปูนขาวที่ท าเองจากการเผาหินปูนขี้เถ้าเหล้าและมี
พันธุ์ไม้ป่าใส่ผสมลงไปอีก 2-3 ชนิด 

เสื้อของผู้ชาย ตัดเย็บรัดตัว แขนยาวถึงข้อมือ กลุ่มชาติพันธุ์ม้งเขียวไม่ติดแถบผ้าสีขาวปลาย
แขนเสื้อ แต่กลุ่มชาติพันธุ์ม้งขาวบางคนติดแถบผ้าสีขาวขนาด 2-3 นิ้ว ปลายแขนเสื้อ ตัวเสื้อของ
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ผู้ชายม้งด า ยาวลงมาจากต้นคอถึงร่องกลางหน้าอก เปิดให้เห็นท้องแสดงถึงความสมบูรณ์ของร่างกาย
เป็นความงามอย่างหนึ่งของผู้ชายที่ผู้หญิงม้งนิยมชมชอบ ชายผู้มีอาวุโสไม่ยอมเปิดท้องกว้างให้เห็น
ถนัดอย่างชายหนุ่ม แต่ยังเว้นช่องว่างเหนือชายพกกางเกงขนาดกว้าง 2 นิ้วไว้ ส่วนผูช้ายม้งเขียวนั้นไม่
เปิดเสื้อให้เห็นท้องหรือพุงอย่างผู้ชายม้งขาวและม้งด า เสื้อของผู้ชายม้ง ผ่าอกข้างจากต้นคอมาทาง
เอวซ้ายมากกว่าทางเอวขวานิดเดียวคือ ยังไม่ถึงเอวข้างทีเดียว เสื้อของผู้ชายม้งรัดตัวมากกว่าเผ่าอ่ืน 

2.1.6 การปักผ้าม้ง (Hmong’s Embroidery) 

จากการศึกษางานวิจัยการปักผ้าม้ง โดย สไบทิพย์ ตั้งใจ (2558) ได้ให้ความเข้าใจเกี่ยวการ
ปักผ้าม้ง และลวดลายการปักผ้าม้งไว้ดังนี้ 

ผ้าปักของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง (Hmong’s Embroidery) เป็นภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นที่ตกทอดกันมา
หลายชั่วอายุคนชิ้นงานประดิษฐ์ด้วยมือของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งนับว่าเป็นงานฝี มื อที่สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งโดยมีการปักลวดลายตามภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นมีความประณีตทั้งในการคิด
ลวดลาย  ลวดลายที่กลุ่มชาติพันธุ์ม้งน ามาใช้ปักผ้านั้น เดิมทีนั้นเป็นการน าต้นแบบมาจากตัวหนังสือ
ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เช่น ลายก้ากื้อ หรือ ลวดลายเลียนแบบธรรมชาติแวดล้อมในชีวิตประจ าวันที่
พบเห็นอยู่ทั่วไป ลายก้ากื้อ ซึ่งเรียกเป็นภาษาไทยว่า ลายก้นหอย ลายนุกุ๊หรือลายดาว ลายป้านจ่าย
หรือลายที่ปักเป็นดอกๆ ลายเหล่าเซีย หรือลายกากบาท ลายโค้วจั๊วหรือลายกังหัน ลวดลายที่กล่าว
มานี้ผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์ม้งจะคิดขึ้นเองตามความคิดสร้างสรรค์ของตนไม่มีการซ้ ากัน แต่จะยังคง
รักษารูปแบบดั้งเดิมอยู่อาจมีลวดลายที่คล้ายคลึงกันบ้าง เพราะมีรูปแบบพ้ืนฐานของการปักผ้า คือ
การปักไขว้ที่เหมือนกันในการปักผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จะใช้ป่านป่า ผ้าฝ้ายทอมือหรือผ้าใยกัญชง 
ที่ทอด้วยกี่เอว จึงได้ผ้าหน้าแคบโดยมีเส้นยืนซึ่งผูกไว้กับเสาและมีเส้นพุ่งผูกไว้กับเอว การทอผ้าจะใช้
การทอสลับกันขัดกัน จึงเกิดเป็นเส้นตารางไปตลอดผืนเมื่อนาผ้ามาปักจึงต้องใช้การสอดเข็มเข้าไป
ตามตารางเหล่านั้นก่อให้เกิดลวดลายตามต้องการ 

หญิงชาวเผ่าม้ง ต่างมีทักษะความเชี่ยวชาญในด้านการปักผ้า ไม่แพ้หญิงชนเผ่าอ่ืนๆ ศิลปะ
การปักผ้าของหญิงสาวชาวเผ่าม้งแสดงถึงทักษะฝีมือของผู้ปักคือ การปักแบบเย็บปะหรือที่ชาวม้
งเรียกเทคนิคการปักแบบนี้ว่า เจี๋ย ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างยากกว่าเทคนิคอ่ืนๆ ของชาวม้ง เจี๋ย 
หมายถึง เทคนิคการตัดผ้าเป็นลวดลายที่ก าหนด แล้วน ามาเย็บติดซ้อนกับผ้าพ้ืนอีกชั้นหนึ่ง ความ
ยากของเทคนิคนี้อยู่ที่ความละเอียด ลวดลลายที่แสดงเอกลักษณ์ของเทคนิค เจี๋ย ที่นิยมของชาวม้ง 
คือ การปักลายก๊ากื้อ หรือลายก้นหอย ผู้ปักต้องใช้ทั้งฝีมือ ต้องมีทักษะความเชี่ยวชาญ ใช้ความ
ละเอียดและความอดทนมากเป็นพิเศษจึงจะปักลวดลายนี้ได้ส าเร็จ ประณีตและออกมาสวยงาม 
ลายก๊ากื้อ เป็นภาษาชนเผ่าม้ง ความหมายในภาษาไทยหมายถึง ก้นหอย เป็นลายหลักที่เป็น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีความชัดเจนที่สุดของชาวม้งในแทบทุกกลุ่ม เป็นลายโบราณดั้งเดิมที่สืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษของม้งหลายชั่วอายุคน ลายก๊ากื้อหรือลายก้นหอย พบได้ทั้งในงานปักแบบเจี๋ย
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หรือเย็บปะ งานปักแบบคลอสติซ และงานเขียนเทียนของชาวม้งลาย ลายก๊ากื้อหรือลายก้นหอยนั้น 
อาจมีตามคติความเชื่อของชาวม้งแฝงอยู่ ซึ่งเชื่อว่ามีที่มาจากหอยสังข์ ซึ่งมักถูกน ามาใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมส าคัญๆ ทางศาสนา ลักษณะการวนของก้นหอยเปรียบเสมือนการโคจรของพระ
อาทิตย์ พระจันทร์และดวงดาว เอกลักษณ์ลายก้นหอยนี้จึงเสมือนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบนผืนผ้าปัก
ที่สะท้อนชนเผ่าม้ง และยังคงมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (2557) ได้ให้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และศิลปะ
ลวดลายบนผืนผ้าชนเผ่าม้งว่า ลวดลายผ้าปักของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่นิยมท า การปักและสืบทอดกันมา
นานนั้น ประกอบด้วยลายต่างๆ ดังนี้   

 
(1) ลายก๊าก้ือ (ก้นหอย)  
                  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ลวดลายก๊ากื้อ หรือ ลายก้นหอย 
(ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, 2557.) 

ก๊ากื้อ เป็นภาษาชนเผ่าม้งความหมายในภาษาไทยหมายถึงก้นหอยเป็นลายหลักที่เป็น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีความชัดเจนของชาวม้งในแทบทุกกลุ่มเป็นลายโบราณดั้งเดิมที่สืบทอสืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษของม้งหลายชั่วอายุคนลายก๊ากื้อ หรือลายก้นหอยพบได้ทั้งในงานปักแบบเย็บ 
2 ชั้นหรือที่ชาวม้งเรียกว่า เจี้ย และงานเขียนเทียนของชาวม้งลายลายก้าอ้ือหรือลายก้นหอยนั้นตาม
ความเชื่อทางศาสนาเชื่อว่ามีที่มาจากหอยสังข์ซึ่งมักถูกน ามาใช้ในการประกอบพิธีกรรมส าคัญๆ ทาง
ศาสนาลักษณะการวนของก้นหอยเปรียบเสมือนการโคจรของพระอาทิตย์พระจันทร์และดวงดาว
เอกลักษณ์ลายก้นหอยนี้ยังคงมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันสามารถพบลายก๊ากือ้ หรือลายก้นหอยนี้
บนผืนผ้าของชาวม้งโดยทั่วไป 
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(2)  ลายกั้วปั๊ว (คอกหมู)  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ลวดลายกั๊วปั๊ว หรือ ลายคอกหมู 
(ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, 2557.) 

ก้วปั๊วเป็นภาษาชนเผ่าม้งความหมายในภาษาไทยหมายถึงคอกหมูเป็นลายผ้าโบราณที่มีการ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษการเรียกขานชื่อลายเป็นไปตามลักษณะของลวดลายที่มี
ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายคอกหมูที่มีอยู่ตามบ้านของชาวม้ง ในสมัยโบราณที่มักเลี้ยงหมูไว้เป็น
อาหารในครัวเรือนหญิงเผ่าม้งยังคงรักษาเอกลักษณ์ลวดลายเช่นนี้เป็นลวดลายปักบนผืนผ้าจนถึงทุก
วันนี้ลายกั้วปั๊วหรือลายคอกหมูใช้เทคนิคการเย็บผ้าปะติดร่วมกับการปักเดินเส้นมักนิยมน าไปเป็น
ลวดลายประดับผ้าคาดเอวของผู้หญิงชาวม้ง 

 
 (3) ลายโหร่วซรั้ว (ผักกูด) 

    

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ลายโหร่วซรั้ว หรือ ผักกูด 
(ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, 2557.) 
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โหร่วซรั้ว เป็นภาษาชนเผ่าม้งภาษาไทยหมายถึงผักกูดใช้เรียกลายปักผ้าโบราณดั้งเดิมที่สืบ
ทอดกันมานับตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษของชนเผ่าม้งลักษณะการเรียกชื่อเป็นไปตามลักษณะเด่นของ
ลวดลายที่มีความโค้งงอสวยงามละม้ายคล้ายความโค้งอ่อนตามธรรมชาติของยอดผักกูดซึ่งเป็นผัก
พ้ืนบ้านชนิดหนึ่งที่รับประทานได้ชาวม้งจึงนิยมน าลายโหร่วชรั้วหรือลายผักกูดมาสร้างสรรค์เป็น
ลวดลายประดับบนเครื่องแต่งกายทั้งชายและหญิงเป็นอีกหนึ่งลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและมี
ความชัดเจนของผ้าชาวเขาเผ่าม้งและยังคงมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันสามารถพบลวดลายโหร่วซ
รั้วหรือลายผักกูดนี้บนผืนผ้าของชาวม้งโดยทั่วไป 

 
(4) ลายเน้งหน่า (ตีนหนู ) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ลายเน้งหน่า หรือ ตีนหนู 
(ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, 2557.) 

เน้งหน่าเป็นภาษาชนเผ่าม้งความหมายในภาษาไทยหมายถึงตีนหนูเป็นลายโบราณดั้งเดิมที่
บรรพบุรุษชาวม้งจินตนาการมาจากลักษณะรอยเท้าของหนูมักนิยมใช้เป็นลายเสริมเพ่ือคนสลับกับ
ลายหลักพบได้ในผ้าปักชาวม้งแทบทุกผืน เทคนิคการสร้างสรรค์ลายเน้งหน่าหรือลายตีนหนูนี้ใช้
เทคนิคป้านโต๊วจัวคือ การตัดเศษผ้าเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน ามาเย็บติดเป็นลวดลายบนผืนผ้าหลักการ
สร้างสรรค์ลวดลายด้วยเทคนิคลักษณะนี้ค่อนข้างยากเป็นเทคนิคแบบโบราณที่ได้รับการถ่ายทอดมา
จากบรรพบุรุษส่วนใหญ่มักเป็นหญิงชาวม้งสูงอายุเป็นผู้ท าจึงยังสามารถพบลวดลายเน้งหน่า หรือลาย
ตีนหนูในม้งบางกลุ่มบางพ้ืนที่ที่ยังคงสืบทอดเอกลักษณ์ลวดลายดั้งเดิมเพราะต้องใช้ความช านาญมาก 
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(5) ลายตื้อตั้วตือ (ก้นหอยมีหาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ลายตื้อตั้วตือ หรือ ก้นหอยมีหาง 
(ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, 2557.) 

ตื้อตั้วตือ เป็นภาษาชนเผ่าม้งที่ใช้เรียกชื่อลักษณะของสายที่ดูคล้ายลายก้นหอยที่บริเวณ
ส่วนกลางล าตัวมีลักษณะแหลมยื่นออกไปเหมือนลูกศรมองดูแล้วคล้ายกับก้นหอยมีหางแหลมจึงเรียก
ขานลักษณะลวดลายเช่นนี้ว่าก้นหอยมีหางเป็นลวดลายที่บรรพบุรุษของชนเผ่าม้งมีจินตนาการ
ประยุกต์มาจากลายก้นหอยนั่นเองลายซื้อตั๋วคือ เป็นลายโบราณที่บรรพบุรุษถ่ายทอดสืบต่อกันมา
หญิงขาวม้งยังคงรักษาเอกลักษณ์ลวดลายนี้ให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน 

 
(6) ลายปั้นโต๊วโต่ว (ฝักถั่ว) 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ลายปั้นโต๊วโต่ว หรือฝักถั่ว 
(ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, 2557.) 

ปั้นโต๊วโต่วเป็นภาษาชนเผ่าม้งความหมายในภาษาไทยหมายถึงฝักถั่วเรียกขานชื่อลายตาม
ลักษณะของงานปักที่ดูคล้ายฝักถั่วแขก ซึ่งเป็นพืชผักพ้ืนบ้านที่ชาวม้งมักจะปลูกผสมอยู่ในไร่กาแฟ
เพ่ือน ามารับประทานกันในครอบครัว มักนิยมน าไปเป็นลวดลายบนผ้าสี่เหลี่ยมผืนเล็กที่เรียกว่าดั๊กฉ่อ



17 
 

ที่ติดประดับอยู่บริเวณด้านหลังปกเสื้อของขุดแต่งกายประจ าเผ่าผู้หญิงเผ่าม้งลักษณะของผืนผ้า
สี่เหลี่ยมนี้คล้ายปกเสื้อกลาสี แต่มีขนาดเล็กกว่าลายปั้นโตัวโต่ว หรอืลายฝักถ่ัวใช้เทคนิคเย็บผ้าปะติด
ผสมกับการปักเดินเส้นคล้ายลูกโซ่จึงเกิดเป็นลวดลายที่มีความชัดเจน 

สไบทิพย์ ตั้งใจ (2558) ได้กล่าวถึงศิลปะการปักผ้าและการคิดแบบลวดลายนับเป็นมรดกตก
ทอดกันมาแต่โบราณอย่างต่อเนื่องโดยการน าลักษณะ รูปร่างรูปทรง และสีสันตามธรรมชาติรอบตัว
มาใช้ ไม่ว่าจะเป็น ดอกไม้ ใบไม้สัตว์ต่างๆ ตลอดจนดวงดาวบนท้องฟ้า ใช้วัสดุอุปกรณ์เข็มปักขนาด
ต่างๆ และเส้นด้ายสีน ามาปักเป็นลวดลาย อย่างไรก็ตามลวดลายที่ปักขึ้นจะประณีต สวยงาม ตาม
จินตนาการและตามแบบธรรมชาติที่งดงาม แสดงถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งเป็นที่สะดุดตาแก่
ผู้พบเห็น จากการศึกษางานวิจัยนี้พบว่าการคิดแบบลวดลายและการปักผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งจะมี
การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งปัจจุบันการถ่ายทอดยังคงมีอยู่ แต่จะค่อยๆ ลดน้อยลงไป เนื่องจากวิถี
ชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งเปลี่ยนไปจากเดิม มีการใช้แรงงานสมาชิกในครอบครัวในการเพาะปลูกเพ่ือ
ขายมากข้ึน ท าให้ผู้หญิงม้งมีเวลาในการนั่งปักผ้าน้อยลง นอกจากนี้ ยังพบว่าการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
ความละเอียดและลักษณะของลวดลายได้ค่อยๆ ถูกปรับเปลี่ยนไปตามสมัยนิยม ไม่ยึดติดลวดลาย
ดั้งเดิม อีกทั้งในยุคปัจจุบันนี้เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการได้มาของลวดลาย จึงมีการใช้จักร
อุตสาหกรรมในการปักลวดลายแทนการใช้มือปักมากขึ้น ผ้าที่ใช้ปักลวดลายแต่เดิมทอด้วยมือ 
ปัจจุบันผ้าที่ใช้ปักจะซื้อสาเร็จมาจากตลาดร้านขายผ้าแทน เส้นด้ายปักลวดลายแต่เดิมใช้เส้นฝ้าย
ย้อมสีธรรมชาติ ปัจจุบันเส้นด้ายปักย้อมด้วยสีสังเคราะห์ จะซื้อมาจากตลาดร้านขายผ้าหรือแหล่งจา 
หน่ายผลิตภัณฑ์ชาวเขา เป็นต้น 

ดังนั้นผ้าปักม้ง จึงมีความส าคัญที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเรื่องราวทางวัฒนธรรมของหญิง
ชาวม้งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นนับหลายร้อยปี การปักผ้าม้ง เพ่ือใช้ติดประดับบริเวณ
ต่างๆ ของเสื้อผ้า เป็นสิ่งที่ผู้หญิงเผ่าม้งจะต้องท าเป็นทุกคน และต้องท าใส่เอง และส าหรับสามีลูก
ชายด้วย เพราะผู้ชายม้งจะไม่ปักผ้าหญิงชาวม้งทุกคนจึงต้องร่ าเรียนวิชาปักผ้าจากผู้เป็นมารดาของ
ตนตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบปี แต่ชาวม้งจะไม่นิยมใช้สีแดงประดับบนเสื้อผ้า เพราะมีความเชื่อว่า สีแดง
เป็นสีรุนแรง เป็นสีที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุไม่เป็นมงคลจะใช้เฉพาะในงานศพเท่านั้น  ผ้าปักของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ม้ง ซึ่งมีอัตลักษณ์ลวดลายที่โดดเด่นและสีสันที่สวยงามสะดุดตา จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ 
เทคนิคการปักลวดลาย ลักษณะของลวดลายรวมไปถึงความเชื่อเกี่ยวกับความหมายของลวดลายหรือ
สัญลักษณ์ ซึ่งเชื่อมโยงค่านิยมหรือวิถีชีวิต ความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์  วัฒนธรรม พฤติกรรม 
สิ่งแวดล้อมซึ่งความรู้เหล่านี้ควรจะได้มีการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การประกาศและท าพันธกิจกับกลุ่มชาติ
พันธุ์ม้งผ่านวิธีชีวิตของเขา 
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2.2 ความหมายของจิตวิญญาณ 

จากการศึกษาหนังสือศาสนศาสตร์โดยแสง จันทร์งาม (2531) ได้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมาย ความส าคัญ ของจิตวิญญาณไว้ดังนี้ 

2.2.1 ความหมายของจิตวิญญาณในภาษาบาลี 

ศัพท์ของค าว่า “วิญญาณ” เป็นภาษาบาลีมีความหมายหลายอย่างโดยทั่วไปหมายถึงการ
รับรู้ที่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งๆ เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัส
และใจถูกต้องมโนภาพ แต่วิญญาณแบบนี้ก็เป็นเพียงการแสดงตัวออกมาของวิญญาณอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่
ภายในไปรับรู้สิ่งภายนอกใดๆ วิญญาณตัวในนั้นเรียกว่าภวังควิญญาณ หรือภวังค์จิตเช่นวิญญาณ
ในขณะนอนหลับหรือตายเมื่อถึงคราวตายวิญญาณดวงสุดท้ายที่ดับเรียกว่าจุติวิญญาณและวิญญาณ
ดวงแรกที่เกิดขึ้นเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณ 

2.2.2 ความหมายของจิตวิญญาณในแง่ศาสนา 

จิตวิญญาณในแง่ของศาสนาส าหรับชนชาติยิว คนเราประกอบด้วย ร่างกาย (soul) และ 
(spirit) ร่างกายมีลักษณะชัดเจนอยู่แล้วจึงจะไม่พูดถึง ส่วน (soul) นั้น หมายถึงชีวิตที่มีความสามารถ
รับรู้อารมณ์ได้ของแต่ละคน เฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆ และสติปัญญา ดังนั้น (soul) จึง 
ได้แก่ สิ่งที่เข้าใจกันว่า “บุคคล” (person) ส่วน (spirit) นั้นเป็นสภาวะขั้นในสุดของ (soul) และคน
จะเข้าสัมผัสกับพระเจ้าได้ก็ต้องอาศัย (Spirit) นี้ เกิดจากการที่คนสัมผัสหรือสังสรรค์กับพระเจ้า 

ในศาสนาคริสต์  (Soul) ประกอบเป็นตัว “ชีวิต” ในร่างกาย เป็นตัวเสวยสุขหรือทุกข์เป็นตัว
“อัตตา” ของแต่ละคน (Soul) เป็นตัวมีบาปและเป็นตัวรอดพ้นจากความตายส่วน (Spirit) เป็นตัว 
“ชีวิต” ภายใน (soul) อีกที่หนึ่ง เป็นตัวพลังอ านาจชั้นสูงใน soul ที่ท าให้ (soul) ติดต่อสัมพันธ์กัน
พระเจ้าได ้

2.2.3 ความหมายของจิตวิญญาณในแง่การรู้จักตนเองและปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

Bindi (2010) ได้กล่าวถึงความหมายของจิตวิญญาณว่า ค าว่า “จิตวิญญาณ (Spirit)” ที่เรา
ใช้กันทั่วไปนั้น มีหลากหลายความหมาย  ตั้งแต่เรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนถึงเรื่องราวทาง
โลก ซึ่งไม่เกี่ยวกับศาสนา  และจิตวิญญาณ (Spirit) มีความหมายเกินกว่าแค่การมีสุขภาวะทาง
อารมณ์ และจิตใจที่ดีและมีความสุข ค านี้ยังบ่งบอกถึง การรู้จักตนเองว่าเราเป็นใคร ความเป็นอยู่ของ
เรา การที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนอย่างไร และจิตส านึก เราอยู่กับตนเองอย่างไร เราแสดงตัวตน
ของเราอย่างไร เรารับรู้ความรู้สึกของตนเองและของผู้อ่ืนอย่างไร นั้นหมายถึงส านึกในตัวตนทั้งหมด
ของเรา  
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นอกจากนั้น จิตวิญญาณ ยังหมายถึง “แก่นแท้หรือสาระ (Essence)” ของบางสิ่ง เช่น สาระ
ของปัญหา หรือแก่นแท้ของคนบางคน เช่น แก่นแท้ที่เป็นธรรมชาติของคนคนนั้น  ซึ่งอาจเชื่อมโยง
กับแนวคิดเก่ียวกับดวงวิญญาณ (Soul) ที่ว่า แก่นแท้หรือสาระของคน คือ ดวงวิญญาณ 

Bindi (2010) ได้กล่าวถึงความเป็นจิตวิญญาณ คือ การมองกลับเข้าไปภายในเพ่ือค้นพบ
เอกลักษณ์ที่แท้จริงของเรา ค าว่า “มองเข้าไปภายใน” คือ การค้นพบว่าเราคือใคร คุณค่าของเราคือ
อะไร และอะไรคือสิ่งที่มีความหมายและให้เป้าหมายแก่ชีวิตเรา ส่วน “เอกลักษณ์ที่แท้จริงของเรา” 
ก็คือแก่นแท้ของตัวเรา ที่บางคนอาจพูดว่าเป็นประสบการณ์ของความสงบที่แสดงออกมาในรูปของ
ความกรุณา 

ค าจ ากัดความของค าว่า ความเป็นจิตวิญญาณ (Spirituality) หมายถึง 
 1) การใกล้ชิดกับบางสิ่ง หรือชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเรา 
 2) ความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง สามารถแสดงออกซ่ึงคุณค่าภายในตัวเรา 
 3) สิ่งที่ให้ความหมายและเป้าหมาย 
 4) ความลี้ลับที่อยู่เหนือค าจ ากัดความ 
 5) ประเด็นที่ต้องการสมดุลและองค์รวม   

 นอกจากนี้ความเป็นจิตวิญญาณยังหมายถึงการเดินทาง การเดินทางเพ่ือการค้นพบตนเอง 
ซึ่งมิได้เป็นเพียงการกลับเข้าไปสู่ภายในเท่านั้น เพราะในท้ายที่สุด เราจ าเป็นต้องออกมาสู่การ
ตระหนักรู้ของการเชื่อมโยงกับมนุษย์ทุกคน และรับรู้ถึงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเอง 

2.3 แนวคิดเรื่องความเชื่อจิตวิญญาณกับการปักผ้า 

2.3.1 ศิลปะการปักผ้ากับความเชื่อต่างๆ 

 2.3.1.1 ศิลปะตอบสนองความเชื่อ 

 โชดก เก่งเขตรกิจ (2530) ได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์คือสัตว์ที่รู้จักใช้มือคือใช้มือได้อย่างแคล้วคลอง
ให้เป็นประโยชน์ได้มาก มนุษย์มีศิลปะจึงเหนือกว่าสัตว์มากศิลปะจึงเกิดขึ้นจาก การสร้างสรรค์ เ พ่ือ
ตอบสนองในด้านต่อไปนี้ 

1) ตอบสนองความจ าเป็นในการด ารงชีวิตได้แก่ สิ่งปกปิดร่างกายป้องกันความร้อนหนาว
เครื่องมือเครื่องใช้ในการแสวงหาอาหารที่อยู่อาศัย ฯลฯ 

2) ตอบสนองทางความเชื่อ ได้แก่ การแสดงออกให้ศิลปะสนองความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณ 
โชคลางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
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 2.3.1.2  ชาวเผ่าเม่ียนหรือ เย้า ความเชื่อและต านานผ้าปัก 7 สี 

กัปตัน เดอะ มิวเซียม (2563) ได้กล่าวไว้ว่าผู้หญิงชาวเมี่ยนมีฝีมือด้านการปักผ้าที่งดงามจน
เลื่องลือไม่แพ้กับชนเผ่าอ่ืน ชาวเผ่าเมี่ยนกับศิลปะการปักผ้านั้น มีความผูกพันเชื่อมโยง กับต านาน
ก าเนิดของชาวเมี่ยนที่บรรพบุรุษได้เล่าสืบทอดต่อเนื่องมาถึงลูกหลานในปัจจุบัน ต านานตามเรื่องเล่า
ที่สืบทอดต่อกันมาได้กล่าวไว้ว่า เมื่อหลายพันปีก่อนมีเทวดา มาจุติในโลกมนุษย์เป็นสุนัขมังกรชื่อว่า 
ผันตาหูในเวลานั้นบ้านเมืองเกิดกบฏ พระราชาจึงประกาศว่าหากใคร สามารถปราบกบฏได้จะให้
แต่งงานกับลูกสาวของตน ผันตาหูได้ยินดังนั้นจึงเข้าอาสาช่วยปราบกบฏให้ พระราชาจนส าเร็จ เมื่อ
ถึงวันแต่งงานผันตาหูได้สั่งให้ทอผ้าขึ้นผืนหนึ่ง ปักลวดลายงดงามด้วยด้ายหลากสีสัน 7 สีเมื่อผันตาหู
ใช้ผ้าผืนนี้ห่มคลุมร่างกายก็กลายร่างจากสุนัขมาเป็นมนุษย์และได้ครองคู่กับเจ้าหญิงช่วยกันสร้าง
เผ่าพันธุ์เมี่ยนหรือเย้านับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ต านานนี้จึงได้ถูกถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานชาวเมี่ยน 
จากรุ่นสู่รุ่นนับจากอดีตโบราณกาล ด้วยลักษณะการใช้ลวดลายและสีสันบนเครื่องแต่งกายจึงเสมือน
เป็นการสืบต านานผ้าที่ใช้ในการปกปิดร่างกายของผันตาหูผู้ให้ก าเนิดเมื่ยน จึงเป็นที่มาของลักษณะ
เครื่องแต่งกายประจ าเผ่าของชาวเผ่าเมี่ยน ทั้งผ้าคาดเอว ผ้าโพกศีรษะ และกางเกงที่ปักลวดลายด้วย
ด้ายหลากสีสันถึง 7 สี และใน ปัจจุบันนี้หญิงชาวเมี่ยนก็ยังคงสืบทอดศิลปะการปักผ้าลวดลายแบบ
โบราณดั้งเดิมตามที่ได้รับการสืบทอดต่อมาจากบรรพบุรุษซึ่งเชื่อว่าคือ ผันตาหู 

 2.3.1.3  งานหัตถศิลป์ ผ้าปักเวียดนาม 

 ศิวรี อรัญนารถและ ศมิสสร สุทธิสังข์ (2562) ได้กล่าวไว้ว่างานผ้าปักเวียดนาม เป็นงานฝีมือ
และงานศิลปะเก่าแก่ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ซึ่งตามประวัติศาสตร์ แล้วเป็น ธรรมเนียมโบราณที่
เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของสตรีชาวเวียดนาม ดังค ากล่าว ที่ว่า “ผู้ชายจะต้อง
เรียนรู้การอ่านหนังสือและเขียนบทกวีส่วนสตรีจะต้องเรียนรู้ การเย็บปักถักร้อย” 

 2.3.1.4 การปักผ้าซาชิโกะ (Sashiko) เย็บ ปะ ต่อ โบโระ (Boro)  

 ธีวรา กมลศักดิ์พิทักษ์ (2562) ได้กล่าวไว้ว่าการปักผ้าซาชิโกะ เป็นศาสตร์แห่งการซ่อมผ้า 
จิตใจ และความทรงจ า ซาชิโกะคือจุดตั้งต้น เป็นชื่อเทคนิคการปักผ้า เพ่ือน ามาใช้ท าโบโระ ซึ่ง
หมายถึงการซ่อมผ้าด้วยวิธีการปะ  ที่มาของการปักผ้าซาชิโกะมาจากทางตอน เหนือของญี่ปุ่น คือที่
ยามากาตะและอาโอโมริ ซาชิโกะเป็นเทคนิคการซ่อมแซมเสื้อผ้าของชนชั้นล่าง ชนชั้นเกษตรกรที่
อาศัยอยู่ตามแถบเทือกเขา และไม่สามารถเข้ามาซื้อผ้าเป็นม้วนๆ ในตัวเมืองได้ โดยผ้าส่วนใหญ่มา
จากฝ้าย ผ้าป่าน หรือผ้าปอที่เนื้อหยาบกว่า ส่วนในเมืองหลวง ก็จะเป็นผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย นี่
คือคนชนชั้นสูงตั้งแต่ชนชั้นพ่อค้าขึ้นไป  ผ้าจึงกลายเป็นเรื่องที่หายาก จึงต้องใช้เวลาในการสะสมเศษ
ผ้าจากเสื้อของคนในครอบครัว โดยการน าเฉพาะผ้าบางส่วนจากเสื้อตัวเก่าของคนในครอบครัว เช่น 
เสื้อจากปู่ส่งต่อมาให้พ่อ เสื้อจากพ่อส่งต่อไปให้ลูก มาเย็บและปะต่อๆ กันกลายเป็นผ้าผืนเพ่ือน าไป
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ท าเป็นเสื้อหรือผ้าห่มใช้กันในครอบครัวในล าดับต่อๆ ไป ลักษณะการน ากลับมาใช้ใหม่แบบนี้ชาว
ญี่ปุ่นเรียกว่า โบโระ ที่แปลว่า ผ้าขี้ริ้ว ซึ่งมาพร้อมกับแนวคิดของคนในสมัยโบราณท่ีเห็นคุณค่าของสิ่ง
ที่มี คนญี่ปุ่นจึงไม่ทิ้งอะไรสักอย่าง โดยเฉพาะเสื้อ เพราะเป็นสิ่งส าคัญ จากเสื้อก็จะย่อยไปท าสิ่งของ
อ่ืนๆ ในบ้าน เช่น เสื้อตัวหนึ่งขาด ก็จะเอาเสื้อของอีกตัวมาปะ ปะแล้วปะอีกจนใช้ไม่ได้แล้วจริงๆ จึง
น าไปท าเป็นผ้าห่ม ที่นอน ฟูก ย่าม ผ้าเช็ดโต๊ะ และผ้าขี้ริ้ว นอกจากนี้การปักผ้าแบบซาชิโกะ และโบ
โระ มีแนวคิดเรื่องความเชื่อของคนญี่ปุ่นที่เคารพเรื่องของจิต วิญญาณในธรรมชาติ  ให้ความเคารพ
ต่อสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ และเห็นความส าคัญในเรื่องของการใช้งานเป็นหลัก แต่เขาก็จะเสริมความงาม
ลงไปในทุกๆ อย่างที่ได้ลงมือท า 

2.3.1.5 ปักผ้าเพื่อเดินทางสายจิตวิญญาณ 

นพเก้า เนตรบุตร (2555) ได้กล่าวไว้ว่าคนปักผ้าเพ่ือเดินทางสายจิตวิญญาณ เพ่ือจัดเรียง
ความคิด ศิลปะการปักผ้าเป็นการบ าบัดสู่อิสรภาพแห่งชีวิต ถึงจุดอ่ิมตัวเบื่อจนไม่อยากตื่นไปท างาน
ตอนเช้า จึงเริ่มหางานอดิเรกท า จนพบว่าการปักผ้าสามารถบ าบัดอารมณ์ให้นิ่งสงบและเบิกบานได้ 
จึงสานต่อการเรียนรู้งานปักผ้า ใช้วัสดุต่างๆ มาออกแบบผลงานศิลปะให้สวยงามแปลกตา จนเป็นที่
ชื่นชอบของผู้พบเห็น และในที่สุดเธอก็ลาออกจากงานประจ ามาเดินตามความฝัน เป็นทั้งศิลปินและ
ครูสอนปักผ้ายอดนิยม ซึ่งเธอบอกว่านี่คือความสุขที่ตามหามานาน และการปักผ้าได้กลายเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตที่เลี้ยงชีพได้พร้อมๆกับหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณภายในให้เติบโต 

2.3.1.6 การปักผ้าเยียวยาสุขภาพใจและเยียวยาโลก 

กมลนาถ  องค์วรรณดี (2563) ได้กล่าวไว้ว่าการเย็บ ปัก และซ่อมเสื้อผ้าด้วยมือช่วยเยียวยา
สุขภาพใจและเยียวยาโลกไปพร้อมๆ กัน  เธอได้ตั้งค าถามว่ากับตัวเองว่า “เคยไหมเวลาที่เราท าอะไร
บางอย่างด้วยมือโดยที่ไม่ต้องคิดอะไร” แล้วรู้สึกพึงพอใจและผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูก เช่น การ
ลากเส้นวาดรูปไปเรื่อยๆ ในหนังสือเรียน การลงมือเย็บผ้าก็เช่นกัน เวลามือของเราได้สาละวนอยู่กับ
การท าซ้ าๆ ที่ช่วยให้เราผ่อนคลาย เราได้จดจ่อร่างกายกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและใช้พลังสร้างสรรค์ที่มี
ท าให้เสื้อผ้าเรากลายเป็นชิ้นที่มีเรื่องราวเฉพาะตัว มันอาจเป็นชิ้นผ้าสีสดจากอินเดียวางทับด้วย
ตะเข็บสีตัดบนเสื้อยืดตัวเก่ง กางเกงยีนส์ที่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์และลายปักบนรอย
ขาดรุ่ย หรือเส้นสายต่างๆ ที่เราปักทับบนรอยเปื้อนของกาแฟ 

สังคมโลกปัจจุบันให้คุณค่ากับความเร็วและความใหม่มากกว่าเรื่องส าคัญอ่ืนๆ ของมนุษย์ 
การซื้อของใหม่มักถูกและดีกว่าของเก่าเสมอ การซ่อมแซมอะไรบางอย่างจึงอาจถูกมองเป็นเรื่อง
เสียเวลา แต่หากเรามองด้วยคุณค่าทางจิตใจ บางครั้งเวลาที่ใช้ไปกับการลงมือท าอาจเป็นเวลาที่มี
คุณภาพมากกว่านั้น มีผลการวิจัยพบว่า การลงมือเย็บผ้าท าให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดัน
เลือดลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการจดจ่ออยู่กับงานท ามือท าให้ความคิดและสมองของเราอยู่ใน
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ภาวะเช่นเดียวกับการฝึกปฏิบัติสมาธิ ที่ช่วยคลายความกดดันและฟ้ืนฟูระบบประสาทด้วย  จริงๆ 
แล้ว การเย็บผ้าเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในการรับมือกับภาวะซึมเศร้า มีงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์หลายงานที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับสุขภาพจิตที่ดี และ
พบว่าการท างานด้วยมือมีประโยชน์มากต่อผู้ที่มีภาวะป่วยทางจิตใจ การจมจ่อกับตัวเองและมืออยู่กับ
ฝีเข็มตรงหน้าช่วยให้เราอยู่ในภาวะ (flow) ที่ช่วยลดความเครียดและท าให้ความขัดแย้งภายในสงบลง
ได้ การท าชิ้นงานเล็กๆ ส าเร็จ ก็ช่วยให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าและกระตุ้มระบบประสาทของเรา และนี่
ก็เป็นวิธีที่เราใช้ด้วยเหมือนกันเวลาเศร้าหรือเจอกับพายุความกังวลในใจตัวเองในทุกๆ ฝีเข็ม หากเรา
อนุญาตให้ตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันและมีสติกับความรู้สึก รับรู้สัมผัสทางกายหรือความคิดที่
เกิดขึ้นในชั่วขณะนั้น การกระท าสิ่งเล็กๆ อย่างการน าเข็มปักลงไปในเนื้อผ้าแบบที่เรารับรู้อย่างเต็ม
เปี่ยม กลายเป็นของขวัญให้สมองเราได้เพ่ิมเซโรโทนินหรือฮอร์โมนแห่งความสุขมากยิ่งขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน มันก็บังคับให้เราได้ช้าลงและมีช่วงเวลาที่สงบเงียบกับตัวเอง เมื่อความคิดเงียบเพราะ
มือก าลังยุ่ง ก็ได้เห็นแง่มุมอ่ืนๆ ในชีวิตของเราที่ต้องการการซ่อมแซมหรือแสดงออกเช่นกัน ทั้งเรื่อง
ความสัมพันธ์ หรือสิ่งแวดล้อมบางอย่างที่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตเราอีกต่อไป 

การลงมือเย็บ ปัก และซ่อมผ้า จึงเป็นทั้งหนทางในการแสดงออก บางครั้งระบาย บางครั้งแก้
แค้น ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ไม่อาจแสดงออกมาด้วยค าพูดหรือแสดงออกในชีวิตจริงได้ เช่นกัน การ
ลงมือท าในช่วงขณะเล็กๆ เหล่านี้ จึงช่วยให้เรากลับมาโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า อยู่กับปัจจุบัน และ
ช่วยผ่อนคลายความวิตกกังวลในโลกอันโกลาหลได้เป็นอย่างดี เช่น เวลาแทงฝีเข็มและด้ายเข้าไปใน
ผ้า หากเราจดจ่อกับภาษาทางการสัมผัสนั้นๆ มากพอ อาจท าให้หลายความรู้สึกปรากฏในตัวเรา พ้ืน
ผิวสัมผัสของผ้า เสียงของเส้นด้ายที่สอดทะลุเข้าไป กลิ่นของเสื้อผ้าตัวเก่งที่คุ้นเคย สิ่งธรรมดาเหล่านี้
อาจเป็นเรื่องพิเศษเมื่อเรากลับมามองดูมันด้วยความใส่ใจ และท าให้เราผ่อนคลายและโปร่งโล่งมาก
ยิ่งขึ้น และความรู้สึกคลี่คลายนี้แหละที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดกระแสนี้ไปทั่วโลกออนไลน์ในช่วงที่ผ่าน
มา อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะงานปักและซ่อมผ้าด้วยมือเป็นกระบวนการการ
บ าบัดเยียวยาจิตใจที่มีการค้นพบตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว 

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 มีกลุ่มผู้หญิงในค่ายกักกันคนยิวที่รับบทบาทการต่อผ้าควิลต์
ให้กับคนในค่าย พวกเธอไม่ได้มานั่งท าด้วยกันอย่างสังสรรค์ แต่กลับเลือกท างานนี้ในพื้นท่ีส่วนตัว โดย
เลือกให้เวลากับตัวเองและสุดท้ายก็สามารถผ่านพ้นเงามืดของช่วงเวลานั้นไปด้วยการลงมือเย็บและ
ปักลายเซ็นชื่อตัวเองเพ่ือแสดงออก ยืนหยัดและทวงคืนคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่ถูกลิดรอนใน
บรรยากาศที่น่าหดหู่ของค่ายกักกันสงคราม 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หมอที่รักษากลุ่มทหารผ่านศึกได้ทดลองให้พวกเขาลงมือปักผ้า
ในการที่จะรักษาบาดแผลทางจิตใจ ในตอนนั้นใครจะรู้ว่าทหารผ่านศึกกับงานผ้าปักจะไปด้วยกันได้ 
แต่ Ernest Thesiger ผู้ริเริ่มแนวทางนี้ ก็พบว่าการปักผ้าเป็นหนทางที่ได้ช่วยให้ทหารสามารถจดจ่อ
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อยู่กับมือและอยู่กับตัวเองในปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยม เข็มและด้ายช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากอดีตที่
เหมือนฝันร้ายและช่วยให้พวกเขารับมือกับความรู้สึกเจ็บปวดและความน่าเบื่อหน่ายบนเตียง
โรงพยาบาลเพ่ือผ่านเวลาอันโหดร้ายไปได้ การทดลองของเขาได้ผลอย่างมีนัยส าคัญ และหลังจากนั้น 
Ernest ก็ได้ลองให้ทหารหัดท าลวดลายที่ซับซ้อนขึ้น จนสามารถตั้งองค์กร The Disabled Soldiers’ 
Embroidery Industry ที่ช่วยให้ทหารผ่านศึกที่พิการสามารถหารายได้ พร้อมๆ กับเยียวยาร่างกาย
และจิตใจ ฟื้นฟูความเชื่อมั่นในตนเองไปด้วยได้ จากสิ่งที่ดูไม่น่าจะเข้ากันได้อย่างทหารผ่านศึกกับเข็ม
เย็บผ้าอันจิ๋ว ศาสตร์การบ าบัดแขนงใหม่ที่เรียกว่า  Occupational Therapy ก็ได้ถือก าเนิดขึ้นและ
กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือรักษาจวบจนทุกวันนี้ 

อีกทั้งยังมีมูลนิธิและกิจการเพ่ือสังคมที่น่าสนใจที่มาจากศาสตร์นี้เช่นกันก็คือ Fine Cell 
Work ที่ฝึกให้นักโทษชายในเรือนจ าหลายร้อยคนทั่วสหราชอาณาจักรท างานปักผ้าที่มีลวดลายวิจิตร
ซับซ้อนเพ่ือน าฝีมือของพวกเขาไปขายและสร้างรายได้เสริมให้พวกเขาบนช่องทางออนไลน์ได้ นักโทษ
ชายเหล่านี้ท างานด้วยความสงบในพื้นที่ของตัวเอง จังหวะซ้ าๆ ของฝีเข็มและการใช้ประสาทสัมผัสกับ
วัสดุอย่างผ้าหลากหลายชนิด เป็นเหมือนยาถอนพิษและโอเอซิสที่ให้ความคิดได้สงบนิ่ง และเปิดพ้ืนที่
ทางจิตใจให้ได้หลบหนีจากความรุนแรงและระบบอ านาจในสิ่งแวดล้อมเรือนจ าโดยรอบ มากไปกว่า
นั้น การท างานที่มีคุณค่าในคุกยังท าให้พวกเขาตื่นจากความรู้สึกสิ้นหวัง ลดทอนความหนักอ้ึงที่ฝังลึก
อยู่ในจิตใจ และช่วยให้พวกเขาท าความเข้าใจกับอารมณ์ของตัวเองได้มากข้ึน เหมือนได้ออกก าลังของ
ความคิดและจิตใจ จนสุดท้ายสามารถกลับมามองเห็นคุณค่าและเชื่อม่ันในตนเองได้อีกครั้ง 

ในปัจจุบัน มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้หลายที่ในต่างประเทศ มีกลุ่มชุมชนที่รวมตัวกันท างานผ้า
หรือเย็บมือเกิดขึ้นมากมาย เช่น กลุ่ม Craftivist ที่ลงมือเย็บผ้าเพ่ือการประท้วงต่อต้านพลังอ านาจ
เรื่องต่างๆ ด้วยสันติวิธี และกลุ่ม The Sewcialists ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์ส าหรับคนที่รวมตัวกันเพ่ือ
เย็บผ้าโดยเชื่อในพลังของการลงมือเย็บผ้าที่มีผลต่อสุขภาพจิต โดยให้ความส าคัญกับความรู้ สึกที่เกิด
ระหว่างกระบวนการ เท่าๆ กับผลลัพธ์ คนส่วนใหญ่ในชุมชนผู้เคยผ่านประสบการณ์เชิงบวกจากการ
เย็บผ้า และผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายๆ มาได้ ก็รู้สึกเกิดแรงบันดาลใจที่จะเล่าเรื่องและแบ่งปันให้ผู้อ่ืน
ต่อไป จนกลุ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 

ในฝั่งการแพทย์สมัยใหม่ก็เช่นกัน มีการวิจัยที่พบว่า เมื่อผู้ป่วยโรคภาวะสมองเสื่อม
กระบวนการต่อและเย็บชิ้นส่วนจากความทรงจ าต่างๆ เป็นผืนผ้าที่จับต้อง ถืออยู่ในมือได้ มันจะช่วย
กระตุ้นความทรงจ าและช่วยให้ผู้ป่วยเริ่มบทสนทนากับญาติๆ ได้เป็นอย่างดี เรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของการเริ่มลงมือท าเล็กๆ ที่น ามาสู่การเยียวยา ฟ้ืนฟู และการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ทั้งใน
ระดับปัจเจก ครอบครัว และระดับสังคมเช่นเดียวกันกับในยุคสมัยอื่นๆ โลกและสังคมของเราตอนนี้มี
อะไรมากมายที่ต้องการการซ่อมแซม แต่ส่วนใหญ่ต้นเหตุของการพังมักอยู่เหนือการควบคุมของเรา
เพราะประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ มากมายที่ต้องใช้เวลาและก าลังในการซ่อม ความจริงนี้อาจท าให้
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เรารู้สึกเหนื่อย สิ้นหวัง ไร้อ านาจ จนมองว่าตนเองไม่สามารถลงมือท าอะไรได้ แต่ครั้งต่อไปที่รู้สึกแบบ
นี้ เราอาจลองเริ่มจากการหยิบจับเครื่องมือสามัญประจ าบ้านอย่างเข็มและด้ายมาลองเริ่ มท าอะไร
บางอย่างดูโดยลองหยุดใช้ตรรกะและสมองคิดหาทางออก เมื่อเวลาผ่านไปสักพัก หลังจากความหนัก
อ้ึงเริ่มเบาลงผ่านการขยับเคลื่อนมือ เราก็อาจพบว่า การท าอะไรที่เราสามารถเริ่มได้เลยที่ตัวเรา ในที่
ที่เราอยู่ ด้วยทรัพยากรที่เรามี อาจเผยให้เห็นถึงอ านาจภายในของเราที่มีอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องไปควาน
หาที่ไหน ทุกวันนี้ หลายๆ คนจะเริ่มกลับไปสู่วิถีชีวิตแบบเดิมที่ต้องออกจากบ้านไปท างาน แต่ใน
จังหวะเวลาที่ตระหนักรู้ว่าเราก าลังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางวิกฤต งานท ามือจะช่วยให้เรายอมรับได้ว่าเรา
ไม่ได้อยู่ในโลกที่ทุกอย่างสามารถคาดการณ์ได้อีกต่อไป เมื่อเราลงมือซ่อมผ้าเก่าที่ขาด เปื้อน มี
ร่องรอยบอบช้ าตามกาลเวลา เรามีโอกาสได้เปิดใจ มองเห็น ยอมรับ และยินดีกับความไม่สมบูรณ์
แบบของทั้ประสบการณ์และความทรงจ าที่ผ่านมาของเรา การซ่อมแซมอะไรบางอย่างด้วยมือ จะ
กลายเป็นสิ่งเตือนใจให้เราใส่ใจสิ่งที่มีอยู่ และไม่ล้มเลิกไปกับเรื่องอ่ืนๆ ในชีวิต เพราะทุกอย่างสามารถ
เยียวยาและซ่อมแซมได้ 

2.3.2 ศิลปะการปักผ้ากับความเชื่อคริสเตียน 

2.3.2.1. การถักกับพระเจ้า 

May Tomlin (2017) ได้กล่าวไว้ในบทความ Knitting and God หรือการถัดนิตติ้งกับพระ
เจ้าว่า “คุณเคยรู้สึกราวกับว่าพระเจ้าปลดตะเข็บตอนที่พระองค์ถักคุณเข้าด้วยกันในครรภ์มารดาของ
คุณหรือไม่” ในฤดูหนาวเป็นฤดูแห่งการถักนิตติ้งในประเทศนอร์เวย์ ตอนอายุ 10 ขวบเมื่อฉันเรียนรู้
งานฝีมือครั้งแรกฉันมักจะทิ้งรอยเย็บและสร้างขึ้นมาที่ด้านหน้าของผ้าพันคอหรือเสื้อสเวตเตอร์ 
ช่องว่างที่มองไม่เห็นท าให้งานของฉันเสียหาย ฉันยังถักแบบหลวมเกินไปจนเสียทรงบางครั้งฉันก็รู้สึก
เหมือนตัวเองเป็นเสื้อสเวตเตอร์ตัวแรกที่ฉันถักเพราะมันไม่สวย มีเส้นด้ายที่หลุดออกมารวมทั้งมีปน
จากเส้นด้ายที่พันกันจากการถัก เป็นเหมือนจุดอ่อนหลุมบาปปรากฏขึ้นเหมือนปมที่พันกัน เพราะ
รูปร่างของฉันแตกต่างจากผู้หญิงที่ฉันใฝ่ฝันอยากจะเป็นอย่างไรก็ตาม สดุดี บทที ่139 ข้อ 13 และข้อ
14  ในพระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์ พระองค์ทรงถักทอข้า
พระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณ พระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้า
พระองค์อย่างอัศจรรย์น่าครั่นคร้าม บรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ ข้าพระองค์ทราบดี” มัน
เป็นการเดินทางไกลเพ่ือยอมรับความเป็นมนุษย์ของฉัน อาจใช้เวลานานกว่าจะยอมรับความจริงที่ว่า
พระเจ้าพอพระทัยในตัวฉัน แต่มีบางสิ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อฉันท าการถักนิตติ้งฉันกลายเป็นเสื้อ
สเวตเตอร์ลายดาวที่สวยงามและสลับซับซ้อนด้วยริบบิ้นทอหลากสีและเข็มกลัดพิวเตอร์ ดังนั้น
ก าลังใจของฉันในวันนี้คือการพักผ่อน พักผ่อนในมือของพระผู้สร้างและปล่อยให้เพระองค์ถักทอให้
เสร็จ 
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2.3.2.2 เย็บปักถักร้อยของพระเจ้า 

Richard (2010) ได้กล่าวไว้ในบทความ ( God’s Embroidery)  หรือเย็บปักถักร้อยของพระ
เจ้าว่า เมื่อฉันยังเป็นเด็กแม่ของฉันเคยเย็บปักถักร้อยมากมาย ฉันจะนั่งชันเข่าและมองขึ้นจากพ้ืนแล้ว
ถามว่าแม่ก าลังท าอะไร แม่แจ้งว่าก าลังปักผ้า ฉันบอกแม่ว่ามันดูยุ่งเหยิงถ้าดูจากมุมที่ฉันอยู่คือจาก
ด้านล่าง ฉันดูงานปักผ้าของแม่ภายในขอบเขตของห่วงกลมเล็กๆ ที่เธอถืออยู่ในมือฉันบ่นกับแม่ว่ามัน
ดูยุ่งจากที่ฉันนั่ง แม่ยิ้มให้ฉันมองลงมาและพูดเบาๆ ว่า “ลูกไปเล่นของลูกไปสักพักแล้วและเมื่อแม่ปัก
ผ้าเสร็จแล้วแม่จะให้ลูกคุกเข่าลงและให้ลูกเห็นจากด้านข้างของแม่” 

ฉันคงสงสัยว่าท าไมแม่ถึงใช้ด้ายสีเข้มกับเส้นสว่างและท าไมพวกมันดูสับสนจากมุมมองของ
ฉัน อีกไม่กี่นาทีฉันก็จะได้ยินเสียงของแม่พูดว่า “ลูกเอ๋ยมานั่งคุกเข่า” สิ่งนี้ท าให้ฉันรู้สึกประหลาดใจ
และตื่นเต้นที่ได้เห็นลวดลายที่แม่ปักบนผ้าเป็นลายดอกไม้สวยงามและลายพระอาทิตย์ ตก ฉันไม่
อยากจะเชื่อเลยเพราะข้างใต้มันดูยุ่งมาก จากนั้นแม่ก็จะพูดกับฉันว่า “ลูกของฉันจากข้างใต้มันดูยุ่ง
เหยิงและดูสับสน แต่ลูกไม่รู้ว่ามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าด้านบนมันเป็นการออกแบบตอนนี้ดูจาก
ด้านข้างของแม่แล้วลูกจะเห็นว่าแม่ก าลังท าอะไร” 

หลายครั้งในช่วงหลายปีที่ฉันมองขึ้นไปหาพระบิดาบนสวรรค์และตรัสว่า “พระบิดาพระองค์
ก าลังท าอะไร? พระองค์ตอบว่า ฉันก าลังปักชีวิตของคุณ ฉันพูดว่าแต่มันดูวุ่นวายส าหรับฉันมันดู
วุ่นวายจังกระทู้ดูมืดมนท าไมมันไม่สว่างไปหมดล่ะดูเหมือนว่าพระบิดาจะบอกฉันว่า ลูกเอ๋ยคุณไป
ท างานของคุณแล้วพระองค์ท างานของพระองค์แล้ววันหนึ่งพระองค์จะพาฉันไปสวรรค์และให้ฉ้นคุก
เข่าลงและฉันจะเห็นแผนการจากด้านของพระองค์”ในพระคัมภีร์เยเรมีย์  บทที่29 ข้อ 11 กล่าวว่า 
“พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้ส าหรับเจ้า เป็นแผนงานเพ่ือสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพ่ือทุกข์
ภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า” 

 

2.4 วัฒนธรรมคริสเตียน (การทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์) 

2.4.1 วัฒนธรรมคริสเตียน 

2.4.1.1 การมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางและการมีพระเจ้าเป็นองค์เจ้านาย 

วิลโลแบงค์ (2524) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมคริสเตียนคือการมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางและ
การมีพระเจ้าเป็นองค์เจ้านาย พระคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งจักรวาลและทรงเป็นองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของผู้เชื่อเราพบว่าตัวเราเองถูกเกาะกุมด้วยความรักของพระคริสต์ความรักของพระองค์นี้
โอบล้อมเราไว้รอบด้านและไม่มีช่องว่างให้เรารอดออกไปได้เลยเนื่องจากเราชื่นชมยินดีกับความสด
ใหม่ของชีวิตผ่านการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เพ่ือเราเราไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอ่ืนและไม่ต้องการที่
จะมีทางอ่ืน นอกจากท่ีจะมีชีวิตอยู่เพ่ือพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์เพ่ือเรา (2 โครินธ์ 
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บทที่5 ข้อ 14 - ข้อ 15) ความภักดีอันดับแรกของเราคือพระองค์เสาะหาที่จะท าให้พระองค์ทรงพอ
พระทัยใช้ชีวิตอย่างมีค่ามีความหมายเพ่ือพระองค์และเชื่อฟังพระองค์การท าเช่นนี้เราจ าเป็นต้องละ
ทิ้งความภักดีกับสิ่งอ่ืนใดทั้งสิ้นดังนั้นจึงมีค าสั่งห้ามเราให้ประพฤติปฏิบัติโดยคล้อยตามมาตรฐานของ
โลกนั่นคือความภักดีต่อวัฒนธรรมใดๆ ที่ท าให้ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและเรายังได้รับค าสั่งให้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราโดยรับการการเปลี่ยนแปลงจากภายในซึ่งสามารรู้ถึงพระทัยของพระ
เจ้าได ้

น้ าพระทัยของพระเจ้านั้นมีการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนโดยพระเยซูเจ้า ดังนั้นสิ่งโดด
เด่นที่สุดเกี่ยวกับคริสเตียนจึงไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเขา แต่เป็นชีวิตที่เป็นเหมือนพระคริสต์
ของเขามากกว่า คริสเตียนไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากมนุษย์ทั้งปวงไม่ว่าจะแบ่งตามประเทศหรือโดย
ค าพูดหรือขนบธรรมเนียมประเพณีพวกเขาท าตามประเพณีของแผ่นดินทั้งเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
และอาหารการกินรวมทั้งเรื่องอ่ืนๆ ของชีวิตประจ าวัน แต่สภาพแห่งความเป็นพลเมืองของพวกเขา
นั้นแสดงออกให้เห็นถึงสิ่งอัศจรรย์ ที่ดีเยี่ยมกล่าวคือ วิญญาณมีอยู่ในร่างกายฉันใดก็เปรียบได้กับการ
ที่คริสเตียนอยู่ในโลกฉันนั้น 

2.4.2  การสื่อสารพระกิตติคุณผ่านวัฒนธรรม 

จากการศึกษาหนังสือ มิติทัศน์กระแสคริสเตียนโลก ( Perspctives ) โดย Ralph D. 
Winter,Steven C. Hawthorne (2524) ให้ความเข้าใจวัฒนธรรมและการสื่อพระกิตติคุณผ่าน
วัฒนธรรมว่า “การได้ยินเราท าตัวเองให้คนอ่ืนได้ยินทุกวันการท าให้คนได้ยินพระเจ้านั้นไม่ใช่บรรจุ
ด้วยการพูดหาก แต่เป็นการกระท าที่ช่วยให้ได้ยินมากกว่าและนี่คือความล้ าเลิศแห่งฤทธานุภาพของ
สวรรค์” ผู้คนมิอาจค้บพบข่าวประเสริฐได้ถ้าไม่มีการประกาศข่าวประเสริฐออกไป เพราะข่าว
ประเสริฐไม่ได้เป็นเพียงข้อมูลเท่านั้น แก่นสารของข่าวประเสริฐคือการเชิญชวนให้มีความสัมพันธ์ด้วย 
นี่จึงเป็นสาเหตุที่พระเจ้าต้องการให้ทุกคนได้รับโอกาสฟังค าเชื้อเชิญของพระองค์ พระองค์จึงส่ง
ผู้สื่อข่าวสารต่างๆ เพ่ือออกไปประกาศข่าวประเสริฐ แต่หากผู้สื่อข่าวไม่ไว้ต่อความรู้สึกขณะที่สื่อพระ
กิตตคิุณข้ามอุปสรรคแห่งวัฒนธรรมต่างๆ ข่าวประเสริฐที่สื่อออกไปนั้นก็จะกลายเป็นเพียงเสียงหนวก
หูระหว่างวัฒนธรรมเท่านั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นทัศนคติเกี่ยวกับมิชชันนารีคือ เป็นพวกหยิ่งยโสถูกครอบง า
ด้วยความดื้อรั้นเป็นคนที่ยัดเยียดความเชื่อแบบชาวตะวันตกให้กับวัฒนธรรมต่างๆ ที่ไร้เดียงสาไม่มี
ใครที่อยากยุ่งด้วยกับการโฆษณาชวนเชื่อทางศาสนาแบบนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ทัศนคติทั่วไป
ที่กล่าวมานี้เป็นทัศนะไม่เป็นความจริงมิชชันนารีส่วนใหญ่พยายามปรับการสื่อข่าวประเสริฐให้เข้าถึง
หัวใจของคนในอีกวัฒนธรรมหนึ่งบทเรียนนี้เราจะส ารวจสิ่งที่มิชชันนารีได้เรียนรู้จากพระคัมภีร์และ
ประสบการณ์เก่ียวกับวิธีการการสื่อพระกิตติคุณเพ่ือให้ทุกคนได้ยิน  

นอกจากนี้วิธีการสื่อสารภายในวัฒนธรรมในระดับลึกท าให้ถึงความส าคัญของการมองหา
กุญแจที่พระเจ้าทรงมีไว้ให้ส าหรับการสื่อพระกิตติคุณในรูปแบบเฉพาะ จากนั้นเราจะพิจารณามิติ
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ต่างๆ ทางวัฒนธรรมที่ตอบสนองต่อพระกิตติคุณและเรียนรู้ว่าการกลับใจใหม่ที่แท้จริงคืออะไร พระ
เจ้าทรงเปลี่ยนแปลงผู้คนโดยไม่ต้องเอาตัวพวกเขาออกจากวัฒนธรรมของตนแต่พระองค์ทรงไถ่
วัฒนธรรมของเขาให้ถูกต้อง ไม่ปฏิเสธวัฒนธรรมที่บ้านของพวกเขาแต่ใช้สิ่งเหล่านั้นเพ่ือสื่อพระกิตติ
คุณกับพวกเขา 

ลอยด์ อี ควอส์ (2524) ได้กล่าวว่าความแตกต่างของวัฒนธรรมผู้สื่อข่าวประเสริฐจ าต้อง
บรรลุมากกว่าความเข้าใจระดับพ้ืนผิวของวัฒนธรรมที่พวกเขาเข้าไปการตระหนักถึง 4 ชั้นของ
วัฒนธรรมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับที่จะให้ข่าวประเสริฐประสบผลส าเร็จในสถานการณ์ข้ามวัฒนธรรม
ดังนี้ 

ขัน้ที่ 1 พฤติกรรม 
พฤติกรรมรวมถึงประเพณี ผลิตภัณฑ์ ภาษาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการกระท าสิ่งต่างๆ 

วัฒนธรรมในระดับนี้ตอบค าถามว่า “อะไรคือสิ่งที่กระท ากัน” อะไรคือวิธีที่ท ากันตามปกติหรือตาม
ความเหมาะสม 

ขัน้ที่ 2 ค่านิยม 
ค่านิยมพฤติกรรมส่วนใหญ่ถูกก าหนดด้วยระบบแห่งค่านิยม ซึ่งเป็นมาตรฐานของความ

ประพฤติและวิจารณญาณที่เป็นแนวทางบ่งบอกถึงสิ่งที่ดีดีที่สุดหรือสวยงามระบบค่านิยมมักจะทับ
ซ้อนกับสิ่งที่รู้สึกว่าจ าเป็นของวัฒนธรรมเช่นค าถามที่ว่า “อะไรดีหรือดีที่สุด” เกี่ยวข้องกับค าถามที่ว่า 
“อะไรคือสิ่งจ าเป็น”“สิ่งที่ถูกที่ควร” จึงมีที่มาจาก “สิ่งที่เสาะหา” 

ขัน้ที่ 3 ความเชื่อถือ 
ความเชื่อถือวัฒนธรรมในระดับนี้ตอบค าถามที่ว่า อะไรคือสิ่งที่จริง (what is true?) เป็น

ระบบความเชื่อประกอบด้วยกระบวนความคิดและรูปแบบการรับรู้ต่างๆ ที่หล่อหลอมการตัดสินใจซึ่ง
เปลี่ยนค่านิยมออกมาเป็นการกระท าบางครั้งความเชื่อต่างๆ ทางทฤษฎีอาจถือได้ว่าเป็นระบบความ
เชื่อถือแบบปฏิบัติการในเวลาเดียวกันได้ แต่ความเชื่อทางทฤษฎีมักจะไม่มีผลต่อค่านิยมหรือ
พฤติกรรม 

ขัน้ที่ 4 โลกทัศน์ 
โลกทัศน์ลึกลงไปถึงแก่นของวัฒนธรรมใดๆ คือ โลกทัศน์ของวัฒนธรรมนั้นๆ โลกทัศน์ตอบ

ค าถามพ้ืนฐานที่สุดว่า “อะไรคือแก่นสารที่แท้จริงสูงสุด (what is real) ข้อสมมติฐานเบื้องต้นต่างๆ 
เกี่ยวกับความเป็นจริงสูงสุด หรือแก่นสารมักเกี่ยวข้องกับค าถามเกี่ยวกับเรื่องหลักๆ ว่า “เราคือ
ใคร?” “เรามาจากไหน?” และ “ก าลังเกิดอะไรขึ้น? หรืออะไรจะเกิดขึ้น?” บ่อยครั้งที่สมมติฐาน
ต่างๆ ของโลกทัศน์มักจะมีปรากฏในต านานหรือในมหากาพย์ การสื่อสารพระกิตติคุณ บางครั้งจะมี
การแนะน าระบบความเชื่อถือใหม่ๆ แต่โลกทัศน์ของคนยังไม่ถูกท้าทายและยังไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น
ค่านิยมและพฤติกรรมจึงยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อถือแบบเก่า 



28 
 

พอล ฮี เบอร์ท (2524) ให้ข้อสังเกตว่าเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่ๆ เราเริ่มตระหนักได้
ทันทีถึงความจริงที่ว่าคนอ่ืนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากเราแรกสุดเราเห็นความแตกต่างในการ
แต่งกายอาหารภาษาและพฤติกรรมแล้วเราก็เรียนรู้ว่ามีความแตกต่างที่ลึกซึ่งในความเชื่อถือ
ความรู้สึกและค่านิยมสุดท้ายเราจึงเริ่มตระหนักว่ามีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงในโลกทัศน์ผู้คนใน
วัฒนธรรมที่แตกต่างไม่ได้อยู่ในโลกใบเดียวกัน แต่ติดป้ายต่างๆ นั้น แต่อยู่กันคนละโลกเลยทีเดียวซึ่ง
พอล ฮี เบอร์ท ได้เสนอความแตกต่างของวัฒนธรรมได้ดังนี้ 

1) เกิดความเข้าใจผิด ความแตกต่างของความเชื่อถือ 
ถ้าความรู้สึกของเราที่มีต่อวัฒนธรรมอ่ืนคือ “มันไม่เข้าเรื่องเลย” ก็จงแน่ใจเถิดว่าตัวเราเองก็

“ไม่เข้าเรื่อง” ส าหรับพวกเขาด้วยเช่นกันการแก้ปัญหา คือ การเป็นผู้เรียนรู้วัฒนธรรม 
2) ชาติพันธุ์นิยม : ความแตกต่างของความรู้สึก 
ในช่วงต้นของชีวิตเราเติบโตขึ้นในฐานะศูนย์กลางในโลกของเราเรามีความเห็นแก่ตัวเรายัง

เติบโตขึ้นในวัฒนธรรมและคิดว่าวิธีการที่ท ากันในวัฒนธรรมของเราเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการท า
สิ่งต่างๆ ชาติพันธุ์นิยมขึ้นอยู่กับแนวโน้มตามธรรมชาติของเราที่จะตัดสินพฤติกรรมของคนใน
วัฒนธรรมอ่ืนๆ ด้วยค่านิยมและสมมติฐานของเราเอง ฮีเบอร์ท ระบุว่า  “เมื่อเราเผชิญหน้ากับ
วัฒนธรรมอ่ืนเราก็เริ่มตั้งข้อสงสัยมีค าถามกับวัฒนธรรมของเราเอง” การป้องกันตัวของเราคือ
หลีกเลี่ยงปัญหาโดยสรุปว่าวัฒนธรรมของเราดีกว่าและของคนอ่ืนๆ ด้อยกว่า 

3) ตัดสินก่อนเวลา ความแตกต่างของค่านิยม 
การเกิดปฏิกิริยาแรกๆ ต่อความแตกต่างของวัฒนธรรมอ่ืนๆ อาจส่งผลให้การประเมินเป็นไป

ในเชิงลบ แต่การไม่ฟันธงเรื่องวัฒนธรรมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหรือ? ทุกวัฒนธรรมดีเท่าๆ กันหรือ ทุก
วัฒนธรรมอาจเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านคุณค่าและเอกภาพ แต่การยึดมั่นเกี่ยวกับธรรมชาติของความ
จริงและความชอบธรรมท าให้เราต้องถือว่าทุกวัฒนธรรมรวมทั้งวัฒนธรรมของเราเองด้วยว่าต้องอยู่
ภายใต้การตัดสินบนบรรทัดฐานแห่งมาตรฐานของพระคัมภีร์ยืนยันสิ่งดีของการสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
แต่ประณามความชั่วร้าย 

4) การปะทะของวัฒนธรรมเกิดข้ึนเมื่อโลกทัศน์ปะทะกัน 
การปะทะกันของสองวัฒนธรรมเมื่อมาพบกันเขาใช้ภาพนี้เป็นต้นแบบในการให้ค าแนะน าแก่

ผู้ที่ต้องการจะท างานข้ามวัฒนธรรมในการให้ความสนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมในระดับลึกทั้งด้าน
ความเชื่อถือและโลกทัศน์  

ลอยด์ อี ควอส์ (2524) ได้อธิบายว่า ถ้าผู้คนคิดกันว่าข่าวประเสริฐเป็นภัยคุกคามท าลายล้าง
และสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างทางสังคมหรือการละเมิดคุณค่าทางวัฒนธรรมของตนข่าว
ประเสริฐก็จะถูกปฏิเสธจากผู้คนทั้งหมดยกเว้นเพียงไม่ก่ีคนเท่านั้น 



29 
 

ดังนั้น การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมนั้นจะต้องเชิญชวนให้เราปรับวิธีการสื่อพระกิตติคุณให้เข้า
กับบริบทอย่างซื่อตรงต่อการน าเสนอของพระคัมภีร์ ตามแบบฉบับและอย่ างมีความหมายต่อ
สถานการณ์ในวัฒนธรรมใหม่ การท าแบบนี้มักหมายถึงการพบวิธีใหม่ๆ ที่จะน าเสนอพระกิตติคุณใน
ทุกบริบทอย่างเฉพาะเจาะจงไม่มีวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากลในการน าเสนอข่าวประเสริฐอย่างมี
ความไวต่อทุกบริบทวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน พระเจ้าทรงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เรา
ที่จะหาวิธีที่ดีที่สุดในการสื่อพระกิตติคุณของพระองค์ 

วิลโลแบงค์ (2524) ได้กล่าวถึง ความไวต่อวัฒนธรรมในการประกาศข่าวประเสริฐปรับวิธีการ
สื่อให้เข้ากับบริบทการปรับให้เข้ากับบริบทหมายถึงความพยายามในการน าเสนอพระกิตติคุณภายใน
บริบทของรูปแบบทางวัฒนธรรมและสังคมอย่างเป็นที่เข้าใจและเห็นคุณ ค่าจากชุมชนที่รับฟังอยู่นั้น
เราสามารถพูดถึงการปรับให้เข้ากับบริบทได้สามรูปแบบที่แตกต่างกันกล่าวคือมันอาจหมายถึงการสื่อ
ข่าวประเสริฐในบริบทท้องถิ่น บางครั้งอาจใช้ค าว่า “ปรับให้เข้ากับบริบท” โดยหมายถึงผู้สื่อสารแห่ง
ข่าวประเสริฐว่าเขาต้องเข้ากับคนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของในการท างานของพวกเขาเรายัง
สามารถพูดถึงการปรับให้เข้ากับบริบทว่าเป็นการปรับการเคลื่อนไหวให้เข้ากับบริบทของคนที่เชื่อ 
โดยการมุ่งเน้นในเรื่องการปรับการน าเสนอข้อความของพระกิตติคุณให้เข้ากับบริบท และความไวต่อ
วัฒนธรรมในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นจ าต้องมี ความตื่นตัว ความรักและการมีส่วนร่วมกับคน
ท้องถิ่น คิดตามรูปแบบวิธีชีวิตของพวกเขา เข้าใจมุมมองแห่งโลกกระทัศน์ของพวกเขา ส ารวจ
วัฒนธรรมของเขา ฟังค าถามต่างๆ ของพวกเขา และร่วมแบกรับความรู้สึกที่เป็นภาระของพวกเขา
  การปรับวิธีการสื่อสารข่าวประเสริฐให้เข้ากับบริบทไม่ใช่การปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือแก่น
สารของข่าวประเสริฐแต่เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเท่านั้น เพราะเนื้อหาแก่นสารของข่าว
ประเสริฐเป็นอมตะและสากลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

ดอน ริชาร์ดสัน (2524) อธิบายว่าผู้คนก็เริ่มตื่นตัวรับรู้ถึงความหมายทางจิตวิญญาณที่แฝง
อยู่ในวัฒนธรรมของตนเอง วิธีนี้การกลับใจของผู้คนจึงไม่ได้ปฏิเสธภูมิหลังทางวัฒนธรรมของพวกเขา 
แต่ประสบการณ์ของพวกเขากลับท าให้เกิดความเข้าใจลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้นทั้งในพระคัมภีร์และมรดกทาง
วัฒนธรรมของตัวเองและท าให้พวกเขาได้รับการเตรียมพร้อมที่จะแบ่งปันพระคริสต์อย่างมี
ความหมายกับคนอื่นๆ ในสังคมและชุมชนของตนได้ดีขึ้น 
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2.4.3 การไถ่วัฒนธรรมและการกลับใจใหม่ 

ชาร์ล เอช คราฟท์ (2524) ได้กล่าวว่า พระเจ้ามีวิธีการแผนการไถ่วัฒนธรรมตามวิธีการของ
พระเยซูคริสต์เจ้าคือทรงให้เกียรติวัฒนธรรมของคนและของโลกทัศน์ของพวกเขาไม่ใช่กระชากมัน
ออกจากพวกเขา ดังเช่นที่พระองค์ได้เสด็จเข้าสู่ชีวิตในแบบฉบับวัฒนธรรมของชาวยิวเพ่ือ
ติดต่อสื่อสารกับพวกเขาดังนั้นเราควรเข้าสู่ศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมของผู้คนเพ่ือหาทางน าเขามาถึง
ความรอดการติดตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์เจ้า เราทราบว่าต้องเริ่มจากภายในซึ่งมีการ
พิจารณาวัฒนธรรมและสมมุติฐานแห่งโลกทัศน์ของผู้คนจากมุมมองของพระคัมภีร์พร้อมทั้งการ
ยอมรับพวกเขาเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเราจะเป็นพยานอย่างมีประสิทธิภาพเราจะต้องพูดและวางตัวอย่าง
ให้เกียรติกับวิถีชีวิตที่พวกเขารู้จักในท านองเดียวกันถ้าคริสตจักรจะต้อนรับผู้คนอย่างมีความหมาย
คริสตจักรก็ต้องมีความเหมาะสมต่อวิถีชีวิตแห่งวัฒนธรรมของพวกเขาดังเช่นที่คริสตจักรยุคแรกได้อยู่
ในรูปแบบแห่งวิถีชีวิตของผู้คนในศตวรรษแรกเราเรียกคริสตจักรที่ปรับให้เข้าอย่างเหมาะสมเช่นนี้ว่า 
“คริสตจักรปรับตามสภาพ” (dynamic equivalence churches) คริสตจักรที่ปรับตามบริบท 
(Contextualized churches) หรือ คริสตจักรที่เข้าในวัฒนธรรม 

วิลโลแบงค์ (2524) ได้เสนอว่าวัฒนธรรมไม่เคยหยุดอยู่กับที่มีความแตกต่างกันไปตาม
สถานที่และเวลาที่แตกต่างกันและตลอดประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของคริสตจักรในประเทศต่างๆ มี
บางกรณีที่ศาสนาคริสต์ได้ท าลายวัฒนธรรมบางกรณีก็ธ ารงรักษาไว้และในที่สุดก็สร้างวัฒนธรรมใหม่
ขึ้นมาแทนที่วัฒนธรรมเก่า ดังนั้นคริสเตียนในทุกที่ทุกแห่งต้องคิดอย่างจริงจังว่า การมีชีวิตใหม่ใน
พระคริสต์เขาควรเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนอย่างไร ขนบธรรมเนียมปฏิบัติมีด้วยกันอยู่
หลายประเภทจ าแนกออกให้ชัดเจนเป็นประเภทดังนี้ 

ประเภทที่ 1 แนวปฏิบัติที่ผู้เชื่อต้องปฏิเสธทันทีเพ่ือให้ชีวิตสอดคล้องกันกับข่าวประเสริฐของ
คริสต์ เช่น กราบไหว้รูปเคารพ ครอบครองทาส วิทยาคม ไสยศาสตร์ ล่าหัวมนุษย์ เลือดพยาบาท 
ค้าประเวณีเพ่ือพิธีกรรม และการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับเชื้อชาติสีผิวชนชั้นหรือ
วรรณะเป็นต้น 

ประเภทที่ 2 ประเพณีที่เป็นสถาบันซึ่งอาจมียินยอมได้สักระยะหนึ่งแต่คาดหวังว่าจะค่อยๆ 
สูญหายไปในที่สุด เช่น ระบบวรรณะมีภรรยาหลายคนและทาส 

ประเภทที่ 3 เกี่ยวข้องกับประเพณีแต่งงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องแต่งงานใน
สายเลือดเดียวกันซึ่งคริสตจักรมีความเห็นแตกต่างกัน 

ประเภทที่ 4 เป็นเรื่องที่ “ไม่มีประเด็นแตกต่าง” ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเพณีปฏิบัติที่แตกต่าง
กันเท่านั้นโดยไม่มีส่วนอะไรเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมหรือจริยธรรม ดังนั้นจึงอาจรักษาไว้โดยเป็นการ
ประนีประนอมใดๆ เช่น วิธีการรับประทานอาหารและอาบน้ าการทักทายกันในที่สาธารณะกับเพศ
ตรงข้ามทรงผมและเครื่องแต่งกาย เป็นต้น  
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วิลโลแบงค์ ได้สรุปขนบธรรมเนียมปฏิบัติมีด้วยกันอยู่หลายประเภทต่างๆ ว่ารูปแบบที่สองที่
เราได้พิจารณามีการแยกแยะระหว่างการเผชิญของวัฒนธรรมกับพระคริสต์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ซึ่งคล้ายคลึงกับประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2  

การเผชิญทางตรง เช่น การกินเนื้อมนุษย์ การแขวนคอแม่หม้าย ฆ่าทารกที่ไม่พึงประสงค์
และปิตุฆาตโดยคาดกันว่าผู้กลับใจเชื่อในพระเยซูต้องละทิ้งประเพณีปฏิบัติเหล่านี้เมื่อกลับใจใหม่ 
ส่วนการเผชิญทางอ้อม อาจเกิดขึ้นในกรณีของศีลธรรมที่ไม่แน่ชัด เช่น  ประเพณีการแต่งงาน
บางอย่างการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เทศกาลและการเฉลิมฉลองเทศกาลดนตรีที่มีการร้องร าท าเพลง
เข้ามาเกี่ยวข้อง หรือเมื่อเป็นที่แน่ชัดหลังจากกลับใจแล้วหลังจากที่ผู้เชื่อเริ่มต้นด าเนินชีวิตตามความ
เชื่อใหม่แนวปฏิบัติบางอย่างเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องละทิ้ง แต่สนับสนุนด้วยการลบล้างส่วนประกอบที่ไม่
สะอาดออก และใส่ความหมายคริสเตียนลงไปแทนที่ประเพณีปฏิบัติเก่าๆ สามารถให้สัญลักษณ์ใหม่
การเต้นร าแบบเก่าอาจใช้ฉลองการอวยพรใหม่ๆ และงานฝีมือสลักลวดลายเก่าสามารถใส่
วัตถุประสงค์ใหม่ลงไป คริสตจักรที่ศึกษาคัมภีร์ควรพบว่าไม่ใช่เรื่องยากที่จะแยกแยะอะไรเป็น
ประเภทที่ 1 หรือ เผชิญหน้าทางตรงหลักการพระคัมภีร์ภายใต้การทรงน าของพระวิญญาณบริสุทธิ์
จะน าทางให้พวกเขาแยกแยะเกี่ยวกับประเภทที่ 2 หรือเผชิญทางอ้อม มีการเสนอให้ทดสอบเพ่ิมเติม
โดยถามว่าการปฏิบัตินั้นช่วยเสริมสร้างหรือท าลายชีวิตมนุษย์ โดยมุ่งเน้นที่สถานการณ์ของคริสตจักร
ใหม่ๆ  ต้องมีจุดยืนในการต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายบางอย่างเป็นหลัก  

ชาร์ล เอช คราฟท์ (2524) กล่าวว่าพระเจ้าทรงตั้งพระทัยที่จะน าการเปลี่ยนแปลงที่ดีมายัง
วัฒนธรรมต่างๆ โดยฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐ พระเจ้าต้องการให้ผู้คนและวัฒนธรรมของพวกเขารับ
การเปลี่ยนแปลง เมื่อพวกเขาหันมาติดตามพระคริสต์ คือ หันกลับหรือการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงคือ 
การเปลี่ยนแปลงความภักดีเป็นการน าผู้คนและน าวัฒนธรรมของพวกเขาเข้ามาอยู่ภายใต้ความเป็น
เจ้านายหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์ 

2.4.3.1 การคงไว้ซ่ืงอัตลักษณ์  

รีเบคก้า เลวิส (2524) ได้เสนอว่าผู้เชื่อยังคงรักษาเอกลักษณ์ของพวกเขาในการเป็นสมาชิก
ของชุมชนสังคมศาสนาของพวกเขาไว้ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การที่มีพระเยซูค ริสเป็นเจ้าชีวิตและ
ยอมรับและยึดถือในสิทธิอ านาจของพระคัมภีร์ภายใน เมื่อพระคริสต์ไถ่วัฒนธรรม ผู้เชื่อมีอัตลักษณ์
ทางจิตวิญญาณใหม่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้สิทธิอ านาจของพระคัมภีร์และมีพระเยซูเจ้าเป็นเจ้านายของชีวิต 
แต่พวกเขายังคงรักษาอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนไว 

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ผู้วิจัยได้แนวความคิดความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ
มิติด้านจิตวิญญาณ ประวัติชาติพันธุ์ม้งความทั้งความเชื่อพิธีกรรม การแต่งกาย การปักผ้าชาวม้ง ซึ่ง
เป็นประโยนช์ส าหรับการใช้เป็นแนวทาง และขอตเขตดพ่ือการศึกษาที่ชัดเจนในการท าวิจัย 
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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาถึง มิติด้านจิตวิญญาณในการปักผ้าชาติพันธุ์ม้งเพ่ือเป็นแนวทางใน

การท าพันธกิจกับชาติพันธ์ม้งผ่านวิธีชีวิต โดยผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการค้นคว้าอิสระดังนี้ 1) กลุ่ม
ประชากร 2) เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5) 
อุปสรรคและข้อจ ากัด 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกประชากรที่น ามาศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ตามความ เหมาะสมของวัตถุประสงค์ คือเป็นประชากรผู้หญิงชาวม้งที่อาศัย
อยู่ในพ้ืนที่ อ าเภอเชียงดาว อ าเภอแม่แตง อ าเภอแม่ริม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้หญิงชนเผ่า  
ม้งช่วงวัยต่างๆ ที่สามารถปักผ้าชนเผ่าและความรู้ความผูกพันกับการปักผ้าม้ง  

 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( in-depth interview) ผู้วิจัยใช้ค าถามในการสัมภาษณ์ เป็น
ลักษณะค าถามแบบปลายเปิด โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือสัมภาษณ์
ผู้หญิงม้งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปักผ้าม้ง 

 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยดาเนินการโดยการนัดสัมภาษณ์ การสังเกต การจดบันทึก 
และการบันทึกเสียง  ผู้หญิงม้งที่ปักผ้าจ านวน 20 คน ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงาน ขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เมื่อผู้ท าวิจัยได้รับการ
อนุญาตแล้วจึงได้นัดหมายวัน เวลา และสถานที่ ในลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล ช่วงเวลาในการนัด
หมายสัมภาษณ์อยู่ในช่วงเดือนกันยายน–พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 และผู้วิจัยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
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แบบตัวต่อตัวครั้งละประมาณ 30-50 นาที ระหว่างสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้จดบันทึกพร้อมกับใช้เครื่อง
บันทึกเสียงในการบันทึกข้อมูลในการสัมภาษณ์ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน และข้อมูล
ที่ได้จากการบันทึกทั้งสองรูปแบบเป็นข้อมูลหลักที่จะน าไปวิเคราะห์ด้วยการใส่รหัสจัดหมวดหมู่ใน
ขั้นตอนต่อไป 

 

3.4  วีธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้วผู้ท าวิจัยมาถอดและสรุปแยกเป็นประเด็นข้อมูลเกี่ยวกับ
มิติด้านจิตวิญญาณในการปักผ้าชาติพันธุ์ม้ง ผู้วิจัยได้ท าการถอดค าสัมภาษณ์จากเครื่องบันทึกเสียง 
และน าข้อมูลที่ได้จากการถอดค าสัมภาษณ์มาท าการวิเคราะห์ ในกระบวนการวิเคราะห์ผู้ท าวิจัยได้
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใส่รหัสจัดหมวดหมู่ออกเป็นแต่ละประเด็น ตามกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะของ
ค าตอบที่ไปในทิศทางเดียวกัน 

 

3.5  อุปสรรคและข้อจ ากัด 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ ที่ส่งผลดีท าให้ได้รับข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ในเชิงลึกโดยตรงจากผู้ให้สัมภาษณ์ แต่ก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคและข้อจ ากัด เช่น ด้าน
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเพ่ือการสัมภาษณ์ เพราะผู้หญิงที่มีความรู้ด้านการปักผ้าชนเผ่าม้งส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุ และพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้จึงมีอุปสรรคในการสื่อสารและต้องมีผู้แปลไปด้วยหากลง
พ้ืนที่สัมภาษณ์ในหมู่บ้าน รวมถึงบรรยากาศในการสัมภาษณ์บางครั้งต้องใช้เวลามากกว่าที่ตั้งไว้เมื่อ
สัมภาษณ์ มีความรู้สึกเกร็ง ผู้ให้สัมภาษณ์บางท่านที่ไม่คุ้นเคยกับการสัมภาษณ์ที่มีการเก็บข้อมูลโดย
การบันทึกเสียง ส่งผลให้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตและพบความจริงว่า ข้อมูลเชิงลึกในการตอบค าถาม
สัมภาษณ์จะถูกเปิดเผยออกมาภายหลังจากที่ผู้วิจัยกดปิดเครื่องบันทึกเสียงแล้ว ดังนั้นการเก็บข้อมูล
จากผู้ให้สัมภาษณ์จ าเป็นต้องใช้ทั้งการจดบันทึก พร้อมกับใช้เครื่องบันทึกเสียงควบคู่กันไปอย่าง
ต่อเนื่องจนกระท่ังกระบวนการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น เพ่ือจะสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษามิติจิตวิญญาณในการปักผ้าชาติพันธุ์ม้งโดย

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ ผลจากการวิเคราะห์ โดย
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์ผู้หญิงเผ่าม้งจ านวน 15-20 คนแล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการ
วิเคราะห์  

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการปักผ้าชาติพันธุ์ม้งมีบทบาทที่ส าคัญประกอบด้วย        
4 ประการหลัก ดังนี้ 

1) การปักผ้าเป็นสัญลักษณ์แสดงอัตลักษณ์ 
2) การปักผ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารความเชื่อ   
3) การปักผ้าเป็นสายใยผูกพันจากรุ่นสู่รุ่น    
4) การปักผ้าเป็นสิ่งน าทางชีวิต 
 

4.1 การปักผ้าเป็นสัญลักษณ์แสดงอัตลักษณ์ 

จากการสัมภาษณ์พบว่าการปักผ้าเป็นการแสดงความเป็นอัตลักษณ์และเป็นสัญลักษณ์ของ
ชาติพันธ์ม้งที่แสดงออกมาบนพ้ืนผ้าส าหรับผู้หญิงชาวม้ง การปักผ้าเผ่าม้งถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของ
ชาวม้งและยังเป็นจิตวิญญาณของผู้หญิงอีกด้วยบทบาทของผ้าปักต่อวิถีชีวิตชาวม้งร่วมถึงเป็นการ
บอกถึงคุณค่าของผู้หญิงที่ปรากฎบนพ้ืนผ้าอีกทั้งการปักผ้าที่ท าเป็นชุดเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นการบ่ง
บอกตัวตนของผู้ท าชุดที่ท าออกมากลายเป็นตัวแทนของคนท าเพ่ือใช้ในพิธีกรรมบางอย่างอีกด้วย 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงความภูมิใจที่มีต่อการปักผ้าของชาติพันธุ์ม้งเพราะเป็นการ
บ่งบอกอัตลักษณ์หรือตัวตนของคนที่ปักผ้าว่า 

 
“แม่เคยบอกว่าการปักผ้าที่เราท าเป็นชุดเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตนเอง
ของเราและเราท าเองก็มีความภูมิใจมากกว่าที่จะให้คนอ่ืนท าให้หรือซื้อเอา” 
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นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงความเชื่อและค่านิยมในการปักผ้าของผู้หญิง 
เผ่าม้งตั้งแต่โบราณ ผู้หญิงถูกปลูกฝังและสอนให้ปักผ้าเป็น การปักผ้าถือว่าเป็นงานฝีมือที่แสดงให้
เห็นถึงความขยันและการมีความรับผิดชอบของผู้หญิงชนเผ่าม้ง  
   

“ตามความเชื่อเดิมคือ ผู้หญิงม้งทุกคนต้องปักผ้าเป็น เก่งไม่เก่งก็ต้องพยายาม
ปักผ้าให้เป็นเพราะการปักผ้าเป็นการบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่ขยัน และมี
ความรับผิดชอบ” 

   
 ในท านองเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนได้กล่าวว่า ค่านิยมในการปักผ้าของชาติพันธุ์ม้งว่าผู้
การปักผ้าถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของผู้หญิงม้ง ผู้หญิงม้งจึงต้องเรียนรู้ และใช้เวลาในการศึกษาพูดคยุกัน
ในเรื่อง ลวดลาย สี ในการปักผ้าเป็นหลักในเวลาที่มาเจอกัน 

 
“ผู้หญิงม้งคนไหนปักผ้าไม่ได้ จะถูกมองว่าท าไมเขาไม่อนุรักษ์วัฒนธรรม 
สังคมชาวม้งที่หมู่บ้านวันเสาร์อาทิตย์หรือเวลาว่างเพ่ือนผู้หญิงก็จะมานั่ง 
รวมกันเป็นกลุ่มๆ เพ่ือมานั่งปักผ้าเป็นเหมือนงานหลักคุยกันและปักผ้ากันปัก
ต้องประนีบทั้งหน้าและหลัง” 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงความส าคัญในการปักผ้าของชาติพันธุ์ม้งว่าการปักผ้ามี

ความส าคัญต่อผู้หญิงชนเผ่าม้งเพราะการปักผ้าเป็นการบอกถึงคุณค่าและความสามารถในการเป็นแม่
ศรีเรือนการเป็นภรรยาที่ดีเพราะชนเผ่าม้งมีความเชื่อว่าก่อนแต่งงานต้องปักผ้าให้เป็นเพ่ือจะได้ปักผ้า
ให้แก่สามีและทั้งครอบครัว ผ้าปักท่ีมาแปรรูปแป็นชุดม้งก็จะมีคุณค่าและความภูมิใจมากกว่าไปซื้อใส่
เพราะเป็นงานฝีมือที่ท าเอง 

   
“การปักส าหรับผู้หญิงม้ ง เป็นเรื่องที่ส าคัญมากเพราะมันบ่งบอกถึง
ความสามารถ ของผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ศรีเรือนเพราะว่าถ้าเราแต่งงาน
เราก็ต้องปักผ้าให้สามี ลูกและพ่อแม่ของสามีด้วยมันจึงส าคัญมากแม่จะสอน
ว่าชุดที่เราปักเองกับการไปซื้อ มีคุณค่าที่ต่างกันเพราะชุดที่เราท าเองมีความ
ภูมิใจเป็นชุดที่ท าด้วยมือทั้งชุด” 
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ในท านองเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงค่านิยมในการปักผ้าชนเผ่าม้งผู้หญิงชาวม้
งทุกคนตอ้งปักผ้าเป็น หากมีผู้หญิงคนไหนปักผ้าไม่เป็นถือเป็นความต่ าต้อยและน่าอับอาย และอาจ
ส่งผลใหไ้ม่มีผู้ชายชาวม้งคนไหนอยากเลือกมาเป็นภรรยา 

 
“สมัยก่อนถ้าผู้หญิงปักผ้าไม่เป็นก็จะไม่ได้แต่งงาน เพราะถ้าแต่งไปจะไปขาย
ขี้หน้า ไปเป็นสะใภ้เขาแต่ปักผ้าให้ลูกและสามีไม่ได้ ผู้หญิงม้งจึงต้องปักผ้าให้
เป็นก่อนออกเรือน” 

 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงบทบาทผ้าปักในด้านลวดลายความสวยงานของผ้าปัก ชาติ
พันธุ์ที่มีต่อค่านิยมและมุมมองของผู้หญิงชนเผ่าม้งว่า 

 
“ในสังคมผู้หญิงถ้าใครปักผ้าได้สวยหรือสามารถคิดค้นลวดลายใหม่ได้หรือถ้า
ผู้หญิงคนนั้นปักผ้าลายยากได้ ผู้หญิงคนนั้นก็จะเป็นจุดเด่น เป็นคนที่น่าสนใจ
ของคนในหมู่บ้านและจะมีแต่คนอยากมาเป็นเพ่ือนกับเขาเพ่ือมาขอดูลวดลาย
และวิธีการปักและขอยืมลาย” 

 
ในอีกแง่มุมหนึ่ง ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงบทบาทการปักผ้าม้งว่าผู้หญิงชาวม้งมีความ

ผูกพันกับการปักผ้าตั้งแต่เด็ก ผู้หญิงต้องปักผ้าให้เป็นเพ่ือใช้มาเป็นเครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อผ้า ให้กับ
สามีและลูก การปักผ้ายังสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชนเผ่าม้งตั้งแต่สมัยโบราณผู้ชายม้งมักจะมองหา
และชอบผู้หญิงสาวม้งที่ปักผ้าเป็น ผู้หญิงม้งจึงต้องปักผ้าแม้แต่ตอนกลางคืน เพราะการปักผ้าบ่งบอก
ถึง ความสามารถและความขยันของหญิงสาวชาวม้ง ในการเป็นภรรยาที่ดี  

 
“ผู้หญิงม้งไม่ปักผ้าลูกและสามีก็จะไม่มีเสื้อผ้าใส่ ผู้หญิงจึงจ าเป็นต้องท าและ
ต้องปักผ้าให้ได้ผู้หญิงจึงมีความผูกพันกับผ้าตั้งแต่เด็กแล้ว แม่เล่าให้ฟังว่า
สมัยก่อนคนม้งจะดูที่การปักผ้าเวลาจีบกัน ในตอนกลางคืนผู้หญิงจะจุด
ตะเกียงเพ่ือนั่งปักผ้า ผู้ชายม้งเวลามาจีบผู้หญิงจะคุยกันผ่านก าแพงบ้านและ
จะคอยส่องเห็นว่าผู้หญิงขยันปักผ้าทั้งคืนท าให้ชายหนุ่มประทับใจในตัวสาวม้ง 
ถ้าไม่ปักผ้าก็จะเห็นว่าสามีไม่มีเสื้อผ้าใส่แต่ใส่แต่ชุดเดิมๆ กี่ปีก็ใส่ชุดเดิมและ
จะเป็นขี้ปากชาวบ้านว่าเป็นภรรยาทีข่ี้เกียจ” 
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ในท านองเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนได้กล่าวว่าการปักผ้าที่น ามาแปรรูปเป็นชุดม้งเป็นการ
บ่งบอกถึงฐานะในสังคมม้ง ว่ายากจน หรือร่ ารวย ผู้หญิงม้งในฐานะภรรยาจึงต้องเอาใจใส่ในการปัก
ผ้าให้กับครอบครัวของตนเพ่ือไม่ให้ดูถูกได้ เพราะในทุกวันปีใหม่จทุกคนจะต้องมีชุดม้งใหม่เสมอ                                                 

 
“การปักผ้าที่ใช้เป็นเครื่องแต่งกายเป็นการบ่งบอกฐานะทางสังคมด้วย ถ้าคน
บ้าน ไหนไม่มีเสื้อผ้าใหม่ใส่ ก็จะโดนดูถูกว่าท าไมไม่มีใส่ และจะมองว่าผู้หญิง
หรือภรรยาบ้านนั้นไม่สนใจดูแลสามี ไม่ใส่ใจ ผู้หญิงจึงต้องปักผ้าและมาท า
เป็นเครื่องแต่งกายให้คนทั้งบ้าน ทั้งลูกและสามี ชาวม้งไม่เหมือนเผ่าม้งเพราะ
ทุกปีใหม่ต้องมีชุดม้งใหม่ เพราะมีความเชื่อว่าปีใหม่อะไรต้องเป็นสิ่งใหม่แม้
กระทั้งการแต่งกายต้องแต่งชุด ใหม่ด้วย โดยจะมีชุดม้งใหม่ปีล่ะ 1-2 ตัว” 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวว่าในสังคมของชาติพันธุ์ม้ง ผู้ชายถือว่าเป็นผู้น าหลักของ

ครอบครัว ชาวม้งถือว่าผู้ชายจึงเป็นใหญ่ มีอ านาจปกครองคนในบ้าน 
    

“สังคมของชาติพันธุ์ม้งผู้ชายเป็นใหญ่ ทุกวันนี้มีพ่ีชายก็เป็นใหญ่กว่าพ่อแม่ 
เป็นเสาหลักของบ้าน ผู้ชายม้งมีความคิดที่ว่าเขาจะต้องเป็นผู้น าอย่างเดียว
สังเกตคือคน ส่วนใหญ่จบปริญญาก็ยังกลับไปท าสวน เขาอยากเป็นผู้น า เขา
อยากลับไปท าสวนเพ่ือที่จะได้กลับไปคุมทุกคน มีความคิดว่าผู้ชายเป็นใหญ่
อยู่” 

 
ในท านองเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนได้กล่าวถึงคุณค่าของผู้หญิงชาติพันธุ์ม้งต้องขยัน

ท างานทั้งในบ้านและงานนอกบ้านชาวม้งมีความเชื่อว่าลูกชายต้องสืบสกุล จึงให้ความส าคัญกับลูก
ชายมากกว่าลูกสาว เพราะมองว่าลูกสาวต้องไปเป็นสะใภ้ของบ้านอ่ืน  

   
“ผู้หญิงม้งตามความเชื่อเดิม เธอต้องเป็นทุกอย่างเลย เลี้ยงลูก ท าไร่ งานบ้าน 
งานปักผ้า ในครอบครัวพ่อแม่จะให้ความส าคัญกับผู้ชายมากกว่าลูกผู้หญิง 
เพราะมองว่าผู้หญิงไปเป็นสะใภ้ของบ้านอ่ืน เป็นทรัพย์สมบัติของครอบครัว
อ่ืน ผู้ชายจึงเป็นใหญ่ในบ้านพ่อแม่จึงเก็บสินสอดให้ลูกชายเพ่ือไปสาวขอ
แต่งงาน” 
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ผู้ให้สัมภาษณ์อีกหนึ่งได้กล่าวถึงวัฒนธรรมและค่านิยมของชนเผ่าม้งว่าผู้ชายม้งสามารถมี
ภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคน เพราะมีความเชื่อว่ายิ่งมีภรรยาเยอะก็จะยิ่งมีลูกและมีก าลังมีคนในการท า
ผลิตผลได้เยอะ 

    
“ในชนเผ่าม้งผู้ชายสามารถมีภรรยาได้มากกว่า 1 คน บางบ้านมีถึง 4 คน ถึง
ภรรยาไม่ยอมแต่ก็ขัดใจสามีไม่ได้เพราะเป็นวัฒนธรรมของเผ่าม้งที่ผู้ชายเป็น
ใหญ”่ 

 
นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนได้กล่าวถึงบทบาทการปักผ้าม้งว่าผ้าที่ปักเสร็จจะแปรรูปเป็น

ชุดประจ าเผ่า ชุดม้งกลายเป็นสัญลักษณ์แทนผู้ปักผ้า หรือผู้สวมใส่ชุด 
 

“การปักผ้าที่ท าเป็นชุดเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นการบ่งบอกตัวตนของผู้ท า ชุดที่
ท าออกมากลายเป็นตัวแทนของคนท า เช่น บ้านไหมมีคนตายในบ้าน ก็จะเอา
ชุดของคนตายมาตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านเพ่ือให้คนอ่ืนรู้ว่ามีคนตาย” 

 
ในท านองเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนได้กล่าวว่าชุดม้งเป็นสัญลักษณ์แทนคนที่เป็นเจ้าของ

หรือผู้สวมใส่ในการท าพิธีกรรมที่เรียกว่า เรียกขวัญ 
 

“ทุกปีใหม่ของเผ่าม้งจะมีพิธีกรรมเรียกขวัญให้กับทุกคนในบ้านโดยจะเชิญ
หมอผีมาท าพิธีถึงเราไม่ได้กลับไปบ้านแม่ก็จะเอาเสื้อม้งที่เราปักออกมาเป็น
ตัวแทนของเราอยู่เพื่อเรียกขวัญให้เรา” 

 

4.2 การปักผ้าเป็นเคร่ืองมือสื่อสารความเชื่อ   

จากการสัมภาษณ์พบว่าการปักผ้ามีบทบาทเป็นเครื่องมือสารความเชื่อของชาติพันธุ์ม้ง
เพราะการปักผ้าแปรรูปเป็นชุดม้งที่ท าออกมานั้นเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในงานศพ และความเชื่อเรื่อง
ชีวิตหลังความตายและการติดต่อกับวิญญาณผู้ล่วงลับผ่านผ้า เพราะชนเผ่าม้งมีความเชื่อในที่ฝังแน่น
เกี่ยวกับ ทูตผีวิญญาณ ผีบรรพบุรุษ วิถีชีวิตจึงเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆ แม้กระทั้งการปักผ้าของ
ชาวม้งเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อของชาติพันธุ์ม้ง 
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ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงการปักผ้าของชนเผ่าม้งเกี่ยวข้องกับงานศพว่าผ้าปักชาวม้ง
จะไม่นิยมใช้สีแดงประดับบนเสื้อผ้า เพราะมีความเชื่อว่า สีแดงเป็นสีรุนแรง เป็นสีทเกี่้ยวข้องกับ
อุบัติเหตุไม่เป็นมงคลจะใช้เฉพาะในงานศพเท่านั้น และเมื่อมีคนเสียชีวิตลูกสาวต้องเตรียมปักผ้าแปร
รูปเป็นเครื่องแต่งกายให้แก่ผู้เสียชีวิต เพราะมีความเชื่อว่าเมื่อเสียชีวิตไปวิญญาณจะได้ไปหาบรรพ
บุรุษได้ถูก การปักผ้าจึงเป็นเครื่องมือสื่อสาร เพราะติดต่อกับวิญญาณผ่านผ้า 

   
“เคยเห็นเห็นปักผ้าด้วยสีแดง เป็นงานฝีมือ ท าให้ส าหรับคนตายหรือท าให้
ส าหรับคนที่เราเคารพ ท าเก็บไว้เพ่ือให้เขาเมื่อเขาตาย ถ้าแม่ก็จะให้คนที่
อาวุโสกว่า เช่น พ่ีสาวแม่เราจะให้กับคนที่อายุมากกว่าเราแสดงเป็นการแสดง
ว่าเรารักเขาถ้าวันหนึ่ง เขาตายไปจะเอาผ้าปักนี้ไปใส่ไว้ในโลงศพของเขา เห็น
แม่ท าคือเป็นผ้าที่แทบจะมองไม่เห็นรูเลยปักละเอียดมากเป็นผ้าสีแดง อาจจะ
ใช้ด้ายสีส้มสีเหลืองมาเป็นลวดลายเป็นลายนิดหน่อย แม่บอกว่าถ้าวันหนึ่ง
แม่ตายไปก็จะต้องท าให้แม่เป็นผ้าที่ส าคัญ มากเป็นผ้าที่ติดตัวเขาไปเมื่อเรา
ตายเราก็จะได้ไปหาเขาได้ถูกเป็นความผูกพันและติดต่อกันผ่านผ้า” 

 
ในท านองเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนได้กล่าวถึงบทบาทในการเป็นลูกสะใภ้ ถ้าแม่ผัวให้การ

ปักตอนแต่งงาน แต่งเข้าบ้าน เมื่อแม่ผัวเสียชีวิต ลูกสะใภ้ต้องปักผ้าชิ้นนั้นกลับคืนให้ เพ่ือเป็นการบ่ง
บอกว่าไม่มีอะไรติดค้างกันแล้ว และลวดลายผ้าปักชาติพันธุ์ม้งเกี่ยวข้องกับเครื่องแต่งกายในพิธีศพที่
นิยมใช้สีแดง เพราะสีแดงหมายถึงเลือดและความตาย  

 
“การปักผ้าลวดลายเกี่ยวกับวิธีชีวิตและวัฒนธรรมม้งเส้นด้ายที่ใช้ในการปักผ้า
เพ่ือใช้เป็นเครื่องแต่กายในงานศพใช้เส้นด้ายสีแดงและสีน้ าเงินมองว่าสีแดง
นั้นหมายถึงเลือด ถ้าไปเป็นสะใภ้บ้านไหนถ้าแม่สามีให้กระโปรงตอนแต่งเข้า
บ้านถ้าแม่ผัวตายก็ต้องปักกระโปรงให้เขาตอนเขาตาย ถ้าให้เสื้อก็ต้องปักเสื้อ
ให้ เหมือนว่าไม่มีอะไรติดค้างกัน” 

 
นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวว่าลูกสาวต้องเตรียมปักผ้าให้แม่ตอนป่วยใกล้

เสียชีวิต โดยกลุ่มชาติพันธุ์ม้งถือว่าถ้าศพ ไม่ได้แต่งชุดม้งบรรพบุรุษจะจดจ าไม่ได้และไม่ต้อนรับผู้หญิง
กลุ่มชาติพันธุ์ม้งจะน าผ้าปักนี้ไปประกอบ ตกแต่ง ปะติดเข้ากับตัวเสื้อ เช่น ที่รอบคอ ปลายแขนหรือ
นา ผ้าบาติกเย็บติดกับผ้าปักทั้งผืน และอัดกลีบเหมือนกระโปรงจีบรอบ ซึ่งใช้เป็นชุดประจ าเผ่าได้
อย่างสวยงาม 



40 
 

 
“ตอนแม่ป่วยหนัก ลูกต้องเตรียมปักผ้าให้แม่โดยผ้าที่จะน ามาใช้ปักนั้นต้อง
เป็นเส้นใยธรรมชาติคือใยกัญชงเพ่ือให้แม่ในวันที่แม่ตายเป็นการบ่งบอกว่าเรา
ได้ท าหน้าที่ของการเป็นลูกและมาส่งแม่ไปสวรรค์ลูกคนไหนไม่ปักผ้าให้แม่
ตอนเสียชีวิตจะดูมองว่าเป็นลูกอกตัญญู” 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงการปักผ้าของเผ่าม้งว่า ในพิธีงานศพต้องเอาชุดที่ผู้ตาย

เคยปักมาสวมใส่ให้แก่ผู้เสียชีวิตทุกชุด เพราะมีความเชื่อว่าเรื่องชีวิตหลังความตาย ผู้ตายจะได้มีชุด 
เครื่องแต่งกายที่สวยงามไว้สวมใส่ 

 
“ในพิธีศพลูกของผู้เสียชีวิตจะน าเอาชุดม้งที่แม่ปักมาสวมใส่ให้กับผู้ตายทุกชุด
เพราะมีความเชื่อว่าเมื่อผู้ตายไปสู่อีกภพจะได้มีเสื้อผ้าใส่ที่สวยงาม” 

 

4.3. การปักผ้าเป็นสายใยผูกพันจากรุ่นสู่รุ่น    

จากการสัมภาษณ์พบว่าการปักผ้ามีบทบาทเป็นสายใยผูกพันจากรุ่นสู่รุ่นเป็นความผูกพัน
ระหว่างแม่กับลูกสาว ผ้าปักม้งจึงมีความส าคัญทสะท้อนถึงวิถีชีวิตและเรื่องราวทางวัฒนธรรมของ
หญิงชาวม้งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นนับหลายร้อยปีการปักผ้าม้ง เพ่ือใช้ติดประดับ
บริเวณต่างๆ ของเสื้อผ้า เป็นสิ่งที่ผู้หญิงเผ่าม้งจะต้องท าเป็นทุกคน และต้องท าใส่เ อง และส าหรับ
สามีลูกชายด้วย เพราะผู้ชายม้งจะไม่ปักผ้า หญิงชาวม้งทุกคนจึงต้องร่้าเรียนวิชาปักผ้าจากผู้เป็น
มารดาของตนตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบปี ผู้เป็นแม่มีบทบาทที่ส าคัญในการถ่ายทอด ความรู้เรื่องการปัก
ผ้าม้งให้แก่ลูกผู้หญิงในครอบครัว ตั้งแต่เล็กแม่จะสอนให้ลูกฝึกปักผ้าม้ง การถ่ายทอดความรู้นี้เป็น
การถ่ายทอดความรู้ไม่เป็นทางการ ซึ่งเกิดขึ้นจากการด าเนินชีวิตประจ าวันและการท าหน้าที่ของ
ผู้หญิงชนเผ่าโดยอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของรุ่นเก่า ที่สืบทอดต่อๆ กันมาด้วยวิธีการบอก
เล่าและการ ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง และการฝึกฝนท าด้วยตนเอง 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงการปักผ้าม้งว่าเป็นความผูกพันระหว่างแม่กับลูก บทบาท

ผู้หญิงม้งที่มีต่อการปักผ้าว่า แม่จะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสอนใหเ้ด็กผู้หญิงชาวม้ง แม่ต้องใส่ใจใน
การสอนลูก เป็นการถ่ายทอดความรู้ในการปักผ้าให้แก่ลูกสาว  
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“ปักผ้าเป็นตั้งแต่อายุ 8 ขวบ แม่ปักผ้าเป็น และอยู่กับแม่ตลอด จึงได้เรียนรู้
การปักผ้าจากแม่โดยเริ่มจากสัตว์จะเริ่มจากลายง่ายๆ ความรู้สึกที่เกิดนั้นที่ได้
ปักผ้าตอนเด็กคือรู้สึกชอบท าอะไรก็ได้ เช่นท ากับข้าว งานฝีมือรู้สึกชอบเพราะ
ได้อยู่นิ่งๆ ท าให้เราสมาธิดี แม่ไม่ได้บังคับเราชอบเราก็เลยท าขอแม่สอนให้
การปักส าหรับผู้ หญิ งม้ ง เป็น เรื่ องที่ ส าคัญมากเพราะมันบ่ ง บอกถึ ง
ความสามารถของผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ศรีเรือน เพราะว่าถ้าเราแต่งงาน
ไปเราก็ต้องปักผ้าให้สามีลูกและพ่อแม่ของสามีด้วยมันจึงส าคัญมากทุกวันนี้แม่
ก็ยังสอน” 

 
ในท านองเดียวกันมีผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงการปักผ้าม้งว่าแม่จะเป็นผู้สอนให้ลูก

สาวปักผ้าโดยจะเริ่มจากลวดลายที่ง่ายๆ ก่อน 
 

“ทุกบ้านแม่จะสอนให้ลูกปักผ้า ถ้าบ้านไหนลูกไม่สนใจที่จะฝึกก็จะท าได้แต่
ลวดลายง่ายๆ แต่ถ้าลูกสาวบ้านไหนแต่งงานออกไปแล้วปักผ้าไม่สวย แม่สามี
ก็จะเป็นคนสอนให้ปักผ้าปักผ้าเป็นตั้งแต่ตอนเรียนชั้นประถมคือเริ่มปัก
ลวดลายง่ายได้แล้ว ผู้หญิงจึงมีความผูกพันกับการปักผ้าเพราะผู้หญิงเผ่า อ่ืน
ไม่ได้สอนให้ลูกปักผ้าเป็นสมัยก่อนไม่มีเสื้อผ้าใส่จึงจ าเป็นต้อปักผ้าใส่” 

 
นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวว่าแม่สอนให้ปักผ้าตั้งแต่อายุ 4 ขวบโดยจากเริ่ม

สอนจากลายหัวใจ และชอบเวลาที่แม่สอนปักผ้าเพราะได้ใช้เวลาอยู่กับแม่ 
 

“ตอนนี้หนูอายุ 6 ขวบ เริ่มฝึกปักผ้าตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบ หนูดีใจที่ได้ปักผ้า
และอยู่กับแม่ แม่เป็นคนสอนปักผ้าและสอนว่าลูกต้องเย็บแบบนี้นะ ต้องเย็บ
เป็นรูปหัวใจนะลูก เวลาที่หนูปักผ้าส าเร็จและจะบอกว่าขอบคุณนะลูกเวลาที่
หนูปักผ้าได้หนูรู้สึกดีใจว่าได้อยู่ใกล้แม่รักแม่ ช่วงเวลาที่เรียนปักผ้าได้อยู่ใกล้
แม่มากท่ีสุด” 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงการปักผ้าม้งว่าแม่สอนลูกสาวให้ปักผ้า เป็นการเตรียมลูก

สาวสู่การเป็นหญิงสาวม้งท่ีมีคุณสมบัติในการเป็นสะใภ้ที่ดีคือ ต้องปักผ้าให้สามีและลูก 
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“ปักผ้าเป็นตั้งแต่ 6-7 ขวบ แม่สอนวิธีการปักแม่ให้ดูก่อน ปักลายที่เป็นเด็กๆ 
ที่ไม่ต้องตามแบบที่แม่ท าปักอะไรก็ได้เรื่อยๆ พอท าไปเลยๆ จะเริ่มเข้าที่ถูก
หรือผิดส่วนตัวไม่ชอบปักผ้าอยากเล่นแบบเด็กแต่แม่บอกว่าผู้หญิงต้องปักผ้า
มันคือการเตรียมอนาคตเพราะความเชื่อเดิมของม้งคือทุกคนต้องปักผ้าเป็น
เพราะการเป็นสะใภ้ม้งต้องดูจากเสื้อผ้า ถ้าผู้ชายมาขอจะแลกด้วยเสื้อผ้าว่ามี
เท่าไร เพราะบงบอกถึงความขยัน ถ้าลูกท ากับแม่เยอะก็แปลว่าขยัน ม้งขาว
จะอีกแบบหนึ่ง แต่ม้งเขียวนับที่กระโปรง จะตีคุณค่าผู้หญิง” 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงการปักผ้าม้งว่าตอนเด็กไม่ชอบปักผ้า เวลาที่แม่สอนปักผ้าก็

จะร้องไห้ แต่เมื่อแม่สอนและสามารถปักผ้าได้ก็จะรู้สึกภูมิใจมาก 
 

“ตอนเด็กชอบร้องร้องไห้เวลาแม่สอนปักผ้าเพราะถ้าปักไม่ได้เดี๋ยวแม่จะเอา
เขม็จิ้มตา ความรู้สึกท่ีคิดคือท าไมต้องปักผ้า ท าอย่างอ่ืนก็ได้แต่ก็เชื่อฟังแต่เมื่อ
ปักได้รู้สึกดมีาก ท าเป็นลายๆ ปักผ้าทั้งวัน และรู้สึกภูมิใจเมื่อปักได้” 

 
ในท านองเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจที่เกิดเป็นชาวม้ง มีลวดลายผ้า

และการปักผ้าที่บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ม้ง 
 

“คุณแม่จะเป็นคนสอนลูกสาวให้ปักผ้า โดยการสอนเป็นช่องและการลงฝีเข็ม
ให้ได้ลวดลายที่สวยงาม และมีลายให้ดูเป็นตัวอย่าง และปักตาม โดยส่วนตัว
ชอบปักผ้า เวลาที่ปักผ้าคือเวลาที่ว่างๆ จากการงาน บางทีท าแล้วก็ขายได้ด้วย 
ความรู้ที่เกิดขึ้นเวลาที่ได้ปักผ้า คือรู้สึกภูมิใจที่เกิดเป็นม้งและมีลวดลายเป็น
ของตนและสามารถมาท าเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของชนเผ่าม้งได้จึงท าให้
รู้สึกภูมิใจที่ได้ปักผ้า” 

 

4.4  การปักผ้าเป็นสิ่งน าทางชีวิต 

จากการสัมภาษณ์พบว่าการปักผ้ามีบทบาทเป็นสิ่งน าทางชีวิตของชาติพันธุ์ม้งเพราะการปัก
ผ้าและชุดม้งนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้หญิงในแต่ล่ะช่วงวัยเป็นเหมือนสิ่งที่ตัวก าหนดหรือน าทางชีวิต
ขอผู้หญิงชางม้งเป็นความผูกพันตลอดชีวิตของผู้หญิงม้ง 
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4.4.1 ช่วงวัยเด็ก 

 วัยเด็กผู้หญิงทุกคนจะได้เรียนรู้การปักผ้าจากผู้เป็นมารดาตั้งแต่ยังเด็กโดยการสอนปักผ้าเป็น
การเตรียมลูกสู่อนาคตของการเป็นผู้หญิงโดยและจะสอนและถ่ายทอดความรู้ในการปักผ้าให้แก่ลูก
ของตน เพ่ือฝึกให้ลูกปักผ้าให้เป็น  

ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงการปักผ้าม้งในช่วงวัยเด็กว่าตอนเด็กแม่จะสอนให้ปักผ้าถึง
ลูกจะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องเรียนรู้ในการปักผ้าจากแม่ 

 
“แม่เป็นผู้สอนปักผ้าตั้งแต่เด็ก ถึงลูกจะชอบหรือไม่ชอบต้องเรียนรู้จากแม่ใน
การฝึกปักผ้าให้เป็น” 

 
 4.4.2 ช่วงวัยรุ่น 

ค่านิยมในการปักผ้าของผู้หญิงในช่วงวัยรุ่น คือชอบปักผ้าและเมื่อมีเวลาว่างก็มักจะมานั่ง
เป็นกลุ่มเพ่ือพูดคุยกันเรื่องผ้าและลวดลายในการผ้า บทบาทที่ส าคัญของการปักผ้าของผู้หญิงในช่วง
วัยรุ่นคือการเตรียมตัวเป็นภรรยา สะใภ้ในสังคมของเผ่าม้ง มีมุมมองว่าผู้หญิงคนไหนที่ปักผ้าเก่ง 
แสดงว่าเป็นคนขยันและผู้ชายมองมักจะเลือกชอบและมองผู้หญิงที่ปักผ้าได้ ส่วนผู้หญิงคนไหนที่ปัก
ผ้าไม่เป็นก็จะถูกมองว่าขี้เกียจและไม่ควรรับมาเป็นภรรยาและสะใภ้ ผู้หญิงม้งจึงชอบนัดกันไปปักผ้า
เป็นกลุ่มในหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ชายหรือคนอ่ืนมาเห็นผลงานของเธอและชื่นชอบในตัวเธอ 
 

4.4.3 ช่วงผู้ใหญ่ 

ช่วงวัยผู้ใหญ่เมื่อผู้หญิงม้งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ คือเธอต้องเป็นภรรยาของบ้าน ในฐานะภรรยาเธอ
ต้องปักผ้าเป็นชุดให้กับสามีและลูกของเธอ และเมื่อลูกของเธอมีภรรยา เธอต้องปักผ้าให้ลูกสะใภ้เพ่ือ
เป็นการแสดงต้อนรับมาสู่ครอบครัวรวมทั้งเมื่อเธอมีลูกสาวเธอต้องสอนลูกสาวของเธอนั้นฝึกปักผ้า
ด้วย ในฐานะสะใภ้ของบ้านเธอต้องปักผ้าให้พ่อแม่สามี รวมถึงทุกคนในบ้านของสามีด้วยเช่นกัน เช่น
ของน้องชายน้องสาว พ่ีชายพี่สาว ของสามีด้วย  

 

4.4.4 ช่วงวัยชรา 

ผู้หญิงในวัยนี้จะเตรียมปักผ้าเพ่ือที่จะใช้ใส่ในวันที่ตนนั้นเสียชีวิตเพราะมีความเชื่อว่ายิ่งมีชุด
ที่ปักไว้ใส่มากเท่าไรตายไปภพหน้าจะมีชุดให้ใส่เยอะด้วยเช่นกัน ร่วมถึงปักให้ลูกหลานเป็นมรดกที่
มอบให้ก่อนเสียชีวิต 
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ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงการปักผ้าม้งในช่วงวัยชราว่าจะจะใช้เวลาที่ว่างจากการท า

สวนและเลี้ยงหลานมานั่งปักผ้าเพื่อตนเองในวันที่เสียชีวิต จะได้สวมใส่ 
 

“ตอนนี้อายุ 65 ปีแล้ว ยังปักผ้าได้อยู่ปักผ้าเพ่ือไว้ใส่ตอนมีชีวิตอยู่และปักผ้าไว้
ส าหรับตัวเองตอนตาย เวลาที่ใช้ปักผ้าคือช่วงว่างจากการเลี้ยงหลานและการ
ท าสวน” 

 
จากข้อสรุปข้างต้นท าให้ทราบถึงมิติด้านจิตวิญญาณในการปักผ้าชาติพันธุ์ม้งซึ่งมีบทบาทที่ค

ส าคัญประกอบ 4 ประการหลัก คือ 1) การปักผ้าเป็นสัญลักษณ์แสดงอัตลักษณ์ 2) การปักผ้าเป็น
เครื่องมือสื่อสารความเชื่อ  3) การปักผ้าเป็นสายใยผูกพันจากรุ่นสู่รุ่น และ 4) การปักผ้าเป็นสิ่งน า
ทางชีวิต  
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้ท าการศึกษามิติจิตวิญญาณในการปักผ้าชาติ

พันธุ์ม้ง มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ในด้านจิตวิญญาณ ความเชื่อ วิธีชีวิต หรือมีแนวคิดใดที่มีอยู่ในการ
ปักผ้า และลวดลายต่างๆ ในการปักผ้าม้งโดยมีวัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระดังนี้ 

1)  ผ้าเพ่ือศึกษามิติฝ่ายจิตวิญญาณท่ีมีอยู่ในการปักผ้าชาติพันธุ์ม้ง 
2)  เพ่ือศึกษาเป็นแนวทางในการท าพันธกิจด้านจิตวิญญาณกับชาติพันธุ์ม้ง 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยโดยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเรื่องมิติด้านจิตวิญญาณในการปักผ้า
ชาติพันธุ์ม้ง ผลสรุปของการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การปักผ้าของชาติพันธุ์ม้งมีบทบาทที่ส าคัญ
ประกอบด้วย 4 ประการหลัก ดังต่อไปนี้ 

1) การปักผ้าเป็นสัญลักษณ์แสดงอัตลักษณ์ 
2) การปักผ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารความเชื่อ   
3) การปักผ้าเป็นสายใยผูกพันจากรุ่นสู่รุ่น    
4) การปักผ้าเป็นสิ่งน าทางชีวิต 
 

5.2.  อภิปรายผลการวิจัย  

5.2.1 การปักผ้าเป็นสัญลักษณ์แสดงอัตลักษณ์ 

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมิติด้านจิตวิญญาณในการปักผ้าชาติพันธุ์ม้งได้ผลสรุปคือ การ
ปักผ้าของผู้หญิงชนเผ่าม้งเป็นสัญลักษณ์แสดงอัตลักษณ์ การปักผ้าเป็นการแสดงตัวตนความเป็น
เอกลักษณ์ของชนเผ่าม้ง ผ้าปักชาวม้งส่วนใหญ่จะใช้ผ้าไหมดิบที่ผลิตเองมาปักเป็นลวดลายต่างๆ 
อย่างประณีต และเมื่อมีการปักลายเรียบร้อยแล้วจะน ามาแปรรูปเป็นเสื้อผ้าที่จะสวมใส่ในเทศกาลปี
ใหม่ หรือในวันส าคัญต่างๆ การปักผ้าชนเผ่าม้งถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวม้งและยังเป็นจิต
วิญญาณของผู้หญิงม้ง บทบาทของผ้าปักส่งผลต่อวิถีชีวิตชาวม้งร่วมถึงเป็นการบอกถึงคุณค่าของ
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ผู้หญิงที่ปรากฎบนพ้ืนผ้า อีกทั้งการปักผ้าที่ท าเป็นชุดเป็นบ่งบอกสัญลักษณ์หรือตัวตนของผู้ท าหรือ
ผ้าที่ปักเป็นตัวแทนของผู้ปัก เช่น เมื่อมีคนในบ้านเสียชีวิตจะน าเอาชุดม้งของคนนั้นมาตั้งโชว์ที่หน้า
บ้านชุดม้งเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเจ้าของชุดเสียชีวิตแล้ว  ผู้หญิงม้งจึงมีความผูกพันกับการปักผ้า
เพราะการปักผ้าส่งผลต่อจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณของผู้ท าการปักผ้าดังนั้นการการปักผ้าม้งจึง
เกี่ยวข้องในด้านมิติฝ่ายจิตวิญญาณ สอดคล้องกับแนวความคิดของ Bindi (2010) ได้กล่าวถึง
ความหมายจิตวิญญาณ (Spirit)  คือ การรู้จักตนเองว่าเราเป็นใคร ความเป็นอยู่ของเรา การที่เรามี
ปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนอย่างไร และจิตส านึก เราอยู่กับตนเองอย่างไร เราแสดงตัวตนของเราอย่างไร 
เรารับรู้ความรู้สึกของตนเองและของผู้อ่ืนอย่างไร นั้นหมายถึงส านึกในตัวตนทั้งหมดของเรา  การปัก
ผ้าจึงการสะท้อนชีวิตจิตวิญญาณของผู้หญิงชนเผ่าม้งรวมทั้งการปักผ้าเป็นการบ่งบอกวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ ความสัมพันธ์ในสังคมชาติพันธุ์ม้ง ผู้หญิงชาวม้งทุ่มเทในการปักผ้าจะใช้เวลาว่างจากการงาน 
และการเรียนมานั่งรวมกันปักผ้าและพูดคุยกันถึงเรื่องการปักผ้า ถ้าคนใดปักผ้าได้งดงามประณีต คิด
ลวดลายใหม่ในปักผ้าก็จะเป็นจุดเด่นและได้รับการยอมรับจากสังคมม้งว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งขยันมี
คุณสมบัติที่จะเป็นภรรยาและเป็นลูกสะใภ้ แต่ผู้หญิงที่ปักผ้าไม่เป็นและปักผ้าไม่สวยจะถูกมองว่าเป็น
ผู้หญิงที่ไม่เก่ง ไม่ขยันและไม่อนุรักษ์ความเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าไม่ควรรับมาเป็นภรรยาหรือสะใภ้
เพราะก่อนแต่งงานที่ผู้หญิงต้องปักผ้าให้เป็นเพราะมีความเชื่อว่า “ ท าผ้าปักผ้าไม่ได้ หาสามียาก”  
จึงต้องประดิดประดอยคอยสร้างสรรค์งานผ้า ดังนั้นการปักผ้าเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงคุณค่าและตัวตน
สร้างความภูมิใจสร้างอัตลักษณ์ คุณค่าของของผู้หญิงม้งจึงถูกตีราคาอยู่บนพื้นผ้าจึงท าให้ผู้หญิงม้งผูก
พันอยู่กับงานปักผ้าในตลอดทั้งชีวิต เพราะนั้นเป็นสิ่งที่คนในสังคมม้งให้คุณค่าเป็นวัฒนธรรมที่ท าสืบ
ทอดกันมายาวนาน แต่จริงแล้วแนวความคิดหรือวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเป็นสิ่ งที่ถูกต้องหรือไม่ที่
คุณค่าของผู้หญิงม้งอยู่บนงานปักผ้า Bindi (2010) ได้กล่าวถึงความเป็นจิตวิญญาณ  คือ การมอง
กลับเข้าไปภายในเพ่ือค้นพบอัตลักษณ์ที่แท้จริงของเรา ค าว่า “มองเข้าไปภายใน” คือ การค้นพบว่า
เราคือใคร คุณค่าของเราคืออะไร และอะไรคือสิ่งที่มีความหมายและให้เป้าหมายแก่ชีวิตเราและอัต
ลักษณ์ที่แท้จริงของเรา สอดคล้องกับแนวความคิดของพระคัมภีร์ว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในสายพระ
เตรพระเจ้า (ปฐมกาล บทที่1 ข้อ 26 ถึง ข้อ 27) “แล้วพระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายา
ตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป 
และสัตว์ต่างๆ ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ข้ึนตามพระฉายาของพระองค์ ตาม
พระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง” มนุษย์
ทุกคนมีคุณค่ามีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเป็นเป็นทรงสร้างของพระเจ้า เนตรศักดิ์ ใสรังกา (2018) กล่าวว่า
ชีวิตที่มีคุณค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นให้ราคาแต่มันขึ้นอยู่กับ “ตัวของเรา” เพราะพระเจ้าไม่ได้สร้างเรา
ขึ้นมาแล้วติดป้ายราคามาด้วยนั้นเพราะว่า ‘คุณค่าชีวิตของเรา’ ในสายพระเนตรพระองค์นั้นมัน
ประเมินค่าไม่ได้ “เพราะว่าเจ้ามีค่าในสายตาของเรา เจ้าได้รับเกียรติและเราเองรักเจ้า เราจึงให้คน
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เพ่ือแลกกับเจ้า และให้ชนทั้งหลายเพ่ือแลกกับชีวิตของเจ้า” (อสย.43:4  และใน 1 ซามูเอล 16:7) 
“พระยาห์เวห์ไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือที่มนุษย์ดู เพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก แต่พระยาห์เวห์ท
อดพระเนตรที่จิตใจ” คุณค่าของเราจึงไม่ได้วัดจากอิทธิพลภายนอก เช่น รูปลักษณ์ทางกาย 
สติปัญญา พรสวรรค์ ความสามารถ สุขภาพ ความส าเร็จ และความโด่งดัง พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้
คุณค่าและตัวตนที่แท้จริงของเรา เพราะพระองค์เข้าพระทัยความปรารถนาของเราและ
ลักษณะเฉพาะของวิญญาณเรา 

นอกจากนี้การปักผ้าเป็นสัญลักษณ์แสดงอัตลักษณ์บ่งบอกถึงค่านิยม ความคิด รวมไปถึงวิถี
ชีวิตแนวทางการด าเนินชีวิต ความสัมพันธ์ทางสังคมของชนเผ่าม้ง ในวัฒนธรรชนเผ่าม้งผู้ชายจะเป็น
ใหญ่ ผู้ชายสามารถมีภรรยาได้มากว่า 1 คน ถึงแม้ภรรยาจะไม่ชอบให้สามีรับผู้หญิงอีกคนมาเป็น
ภรรยาก็ต้องยอม และปฎิเสธไม่ได้เพราะเป็นวัฒนธรรมและแนวความคิดที่สืบทอดกันมาว่าต้องการ
บุตรชายไว้สืบสกุลและความต้องการแรงงานเศรษฐกิจเพ่ิมเต็ม และในครอบครัวพ่อแม่ก็จะให้ความ
รักและความส าคัญแก่ผู้ชายมากกว่าลูกสาว เพราะมีแนวความคิดที่ว่าลูกชายต้องสืบทอดตระกูลและ
ลูกสาวต้องแต่งงานออกจากบ้านไป ในกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพศหญิง คือ “หญิง อาภัพ” เนื่องจากการ
ด ารงชีวิตของหญิงสาวชาติพันธุ์ม้ง ผู้หญิงจะต้องเป็นคนที่ท างานในทุกๆ ด้าน ทั้งงานภายในบ้าน การ
ท าไร่ และรวมไปถึงการดูแลครอบครัว  โดยเฉพาะการปักผ้าที่มาเย็บเป็นชุดประจ าเผ่ า เป็นการ
แสดงออกหน้าตาฐานะทางสังคม ในงานเทศกาลปีใหม่ทุกปีใหม่จะต้องมีชุดม้งตัวใหม่ ในฐานะภรรยา
ผู้หญิงม้งต้องแสดงฝีมือในการปักผ้าเป็นชุดประจ าเผ่าให้กับทุกคนในบ้าน บ้านไหนที่ไม่มีชุดประจ า
เผ่าตัวใหม่ใส่ในเทศกาลปีใหม่จะถูกมองว่าบ้านนี้มีฐานะที่ยากจน และภรรยาขี้ เกียจไม่ขยันไม่ใส่ใจ
ครอบครัว แนวความคิดนี้เป็นค่านิยมที่ส่งผลต่อผู้หญิงคือเกิดเป็นผู้หญิงชาวม้งต้องปักผ้าเป็น เด็กสาว
เผ่าม้งจึงเรียนรู้ที่จะปักผ้าตั้งยังเป็นเด็กจากผู้เป็นแม่ จึงท าให้ผู้หญิงต้องขยันที่จะปักผ้าใส่ใจและดูแล
ครอบครัวของตนในฐานะภรรยาและฐานะแม่ที่ดี ท าให้เห็นถึงค่านิยมส่งผลต่อการประพฤติและวิถี
ชีวิตสังคมชาวม้ง ร่วมถึงส่งผลต่อความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมชนเผ่าม้ง สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ จุมพล พูลภัทรชีวิน (2558) ให้ความหมายของจิตวิญญาณหมายถึง จิตส านึก 
ความคิด ทัศนคติ พฤติกรรมการแสดงออกที่ดี ลุ่มลึกสงบเย็นตามกรอบของจริยธรรมคุณธรรม 
ค่านิยม จารีตประเพณี วัฒนธรรม และความคาดหวังของสังคม อันเป็นองค์รวม ธาตุแท้ของบุคคลผู้
ใฝ่รู้ค้นหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด ปลูกฝัง และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมซึ่งมีขึ้นได้ในทุกคน ลอยด์ อี 
ควอส์ (2524)  ได้กล่าวว่าค่านิยมพฤติกรรมส่วนใหญ่ถูกก าหนดด้วยระบบแห่งค่านิยม ซึ่งเป็น
มาตรฐานของความประพฤติและวิจารณญาณที่เป็นแนวทางบ่งบอกถึงสิ่งที่ดีที่สุดหรือสวยงามระบบ
ค่านิยมมักจะทับซ้อนกับสิ่งที่รู้สึกว่าจ าเป็นของวัฒนธรรมเช่นค าถามที่ว่า  “อะไรดีหรือดีที่สุด” 
เกี่ยวข้องกับค าถามที่ว่า “อะไรคือสิ่งจ าเป็น” “สิ่งที่ถูกท่ีควร” ในวัฒนธรรมค่านิยมของชาติพันธุ์ม้งที่
ผู้ชายเป็นใหญ่มีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคน สิทธิความเป็นผู้หญิงความเท่าเทียมกันในสังคมเป็นค่านิยม
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ที่ถูกที่ควร หรืออะไรเป็นสิ่งที่ดีสุด วิลโลแบงค์ (2524) ได้เสนอว่าวัฒนธรรมของคริสเตียน
ขนบธรรมเนียมปฏิบัติของผู้เชื่อจ าแนกออกประเภทได้ดังนี้ ประเภทที่ 1  แนวปฏิบัติที่ผู้เชื่อต้อง
ปฏิเสธทันทีเพ่ือให้ชีวิตสอดคล้องกันกับข่าวประเสริฐของคริสต์ เช่นกราบไหว้รูปเคารพ ครอบครอง
ทาส วิทยาคม ไสยศาสตร์ ล่าหัวมนุษย์ เลือดพยาบาท ค้าประเวณีเพ่ือพิธีกรรม และการแบ่งแยกหรือ
เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับเชื้อชาติสีผิวชนชั้นหรือวรรณะเป็นต้น ประเภทที่ 2 ประเพณีที่เป็น
สถาบันซึ่งอาจมียินยอมได้สักระยะหนึ่งแต่คาดหวังว่าจะค่อยๆ สูญหายไปในที่สุด เช่นระบบวรรณะมี
ภรรยาหลายคนและทาส ประเภทที่ 3 เกี่ยวข้องกับประเพณีแต่งงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่อง
แต่งงานในสายเลือดเดียวกัน ประเภทที่ 4  เป็นเรื่องที่ “ไม่มีประเด็นแตกต่าง” ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ประเพณี ปฏิบัติที่แตกต่างกันเท่านั้นโดยไม่มีส่วนอะไรเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมหรือจริยธรรมดังนั้นจึง
อาจรักษาไว้โดยเป็นการประนีประนอมใดๆ เช่นวิธีการรับประทานอาหารและอาบน้ าการทักทายกัน
ในที่สาธารณะกับเพศตรงข้ามทรงผมและเครื่องแต่งกายเป็นต้น   

วิลโลแบงค์ได้สรุปขนบธรรมเนียมปฏิบัติมีด้วยกันอยู่หลายประเภทต่างๆ ว่ารูปแบบที่สองที่
เราได้พิจารณามีการแยกแยะระหว่างการเผชิญของวัฒนธรรมกับพระคริสต์โดยทางตรงและโดย“ 
ทางอ้อม” ซึ่งคล้ายคลึงกับประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 การเผชิญโดยตรง วัฒนธรรมค่านิยมของ
ชาติพันธุ์ม้งที่ผู้ชายเป็นใหญ่มีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคน ลดถอนสิทธิคุณค่าความเป็นผู้หญิง และความ
ไม่เท่าเทียมกันของชายหญิงในสังคมชนเผ่าม้ง ประสงค์ของพระเจ้าคือผู้กลับใจเชื่อในพระเยซูเจ้าต้อง
ละทิ้งประเพณีปฏิบัติเหล่านี้เมื่อกลับใจ ส่วนการเผชิญทางอ้อม อาจเกิดขึ้นในกรณีของศีลธรรมที่ไม่
แน่ชัด เช่นวัฒนธรรมในการปักผ้าเป็นเย็บประจ าเผ่า ประเพณีปีใหม่ อัตลักษณ์ ค่านิยมความเป็น
ตัวตนที่ดีๆ หลังจากกลับใจแล้วหลังจากที่ผู้เชื่อเริ่มต้นด า เนินชีวิตตามความเชื่อใหม่แนวปฏิบัติ
บางอย่างเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องละทิ้ง แต่สนับสนุนด้วยการลบล้างส่วนประกอบที่ไม่สะอาดออก คือ
ค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง และใส่ความหมายคริสเตียนลงไปแทนที่ประเพณีปฏิบัติและแนวความคิดค่านิยม
เก่าๆ สามารถให้สัญลักษณ์ใหม่ เช่นการปักผ้าชาติพันธุ์เป็นการสื่อสักลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ดีงานบน
ฝีมือลวดลายการปักผ้าชนเผ่า ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ รีเบคก้า เลวิส 
(2524) ได้เสนอว่าการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ผู้เชื่อยังคงรักษาเอกลักษณ์ของพวกเขาในการเป็นสมาชิก
ของชุมชนสังคมศาสนาของพวกเขาไว้ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การที่มีพระเยซูคริสเป็นเจ้าชีวิตและ
ยอมรับและยึดถือในสิทธิอ านาจของพระคัมภีร์ภายใน เมื่อพระคริสต์ไถ่วัฒนธรรม ผู้เชื่อมีอัตลักษณ์
ทางจิตวิญญาณใหม่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้สิทธิอ านาจของพระคัมภีร์และมีพระเยซูเจ้าเป็นเจ้านายของชีวิต 
แต่พวกเขายังคงรักษาอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนไว้ ชาร์ล เอช คราฟท์ (1981) 
ได้กล่าว่า พระเจ้ามีวิธีการแผนการไถ่วัฒนธรรมมตามวิธีการของพระเยซูคริสต์เจ้าคือทรงให้เกียรติ
วัฒนธรรมของคนและของโลกทัศน์ของพวกเขาไม่ใช่กระชากมันออกจากพวกเขา ดังเช่นที่พระองค์ได้
เสด็จเข้าสู่ชีวิตในแบบฉบับวัฒนธรรมของชาวยิวเพ่ือติดต่อสื่อสารกับพวกเขาดังนั้นเราควรเข้าสู่
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ศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมของผู้คนเพ่ือหาทางน าเขามาถึงความรอดการติดตามแบบอย่างของพระเยซู
คริสต์เจ้า 

 

5.2.2 การปักผ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารความเชื่อ   

 จากการศึกษาค้นคว้าการบทบาทการปักผ้าในชาติพันธุ์ม้งเป็นเครื่องมือสื่อสารทางความเชื่อ 
ในกลุ่มชาติพันธุ์ม้งจะมีความเชื่อในการนับถือผีมากมาย เช่น ผีฟ้า ผีเรือนรวมถึงผีบรรพบุรุษ การปัก
ผ้าม้งที่ผลิตออกมาเป็นลวดลาย ด้วยสีเส้นด้ายหลากสีมาแปรรูปเพ่ือสวมใส่เป็นชุด การสวมใส่ชุด
ประจ าเผ่ามีความส าคัญในเทศกาลประเพณี และท าพิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะงานศพ ผู้เสียชีวิต
ต้องแต่งกายด้วยชุดม้ง โดยกลุ่มชาติพันธุ์ม้งถือว่าถ้าศพไม่ได้แต่งชุดม้งบรรพบุรุษผู้ล่วงลับจะจดจ า
ไม่ได้และไม่ต้อนรับ เมื่อบุตรสาวรู้ว่าบิดามารดาหรือบุคคลที่เคารพนับถือป่วยหนัก ต้องเตรียมปักผ้า
ให้แก่บิดามารดา โดยผ้าที่จะน ามาใช้ปักนั้นต้องเป็นเส้นใยธรรมชาติคือใยกัญชง การปักผ้าที่ให้แก่
บิดามารดาตอนเสียชีวิตมีความส าคัญ บ่งบอกว่าบุตรสาวได้ท าหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดีและมาส่ง
ผู้ตายไปสวรรค์ ลูกคนไหนไม่ปักผ้าให้แก่บิดามารดา ตอนเสียชีวิตจะถูกมองว่าเป็นลูกอกตัญญู 
บุตรสาวทุกคนจะต้องเย็บปักผ้าสวยงามให้กับบิดามารดาคนละผืน เพ่ือให้ผู้เสียชีวิตใช้สวมใส่ในชีวิต
หลังความตาย และในงานศพลูกหลานต้องสวมชุดม้งให้แกผู้ตายทุกชุดที่ผู้ตายเคยปัก ชนเผ่าม้งเชื่อใน
มิติชีวิตจิตวิญญาณหลังความตายการปักผ้าม้งจึงเป็นเครื่องมือสื่อสารความเชื่อในชีวิตหลังความตาย
เป็นการติดต่อกันผ่านผ้า 

 

5.2.3    การปักผ้าเป็นสายใยผูกพันจากรุ่นสู่รุ่น    

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมิติด้านจิตวิญญาณในการปักผ้าชาติพันธุ์ม้งการปักผ้ามี
บทบาทเป็นสายใยผูกพันจากรุ่นสู่รุ่น การปักผ้าม้งที่สืบทอดต่อกันมายาวนานเป็นสายใยผูกพัน
ระหว่างแม่กับลูกสาว แม่มีบทบาทท่ีส าคัญต่อผู้เป็นบุตรสาวคือการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการปัก
ผ้าให้แก่ลูกสาว ตั้งแต่เด็กอายุ 3-4 ขวบ ลูกผู้หญิงต้องเรียนการปักผ้าจากมารดาถึงจะชอบไม่ชอบก็
ต้องเรียนรู้ โดยให้เริ่มฝึกปักจากลวดลายง่ายๆ ก่อน เช่น ลายกากบาท ลายหัวใจ การถ่ายทอดความรู้
นี้เป็นการถ่ายทอดความรู้ไม่เป็นทางการ ซึ่งเกิดขึ้นจากการด าเนินชีวิตประจ าวันและการท าหน้าที่
ของผู้หญิงชนเผ่าโดยอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของรุ่นเก่า ที่สืบทอดต่อๆ กันมาด้วยวิธีการ
บอกเล่าและการ ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง และการฝึกฝนท าด้วยตนเอง ช่วงเวลาที่ได้ปักผ้ากับแม่เป็น
ช่วงเวลาที่แม่กับลูกจะพูดคุยกัน ไม่เพียงแต่การสอนปักผ้าแต่ในระหว่างกับปักผ้ากับลูกสาวแม่จะ
สอนถึงบทบาทการเป็นผู้หญิงม้งว่าต้องปักผ้าให้เป็น เมื่อแต่งงานไปจะได้ปักผ้าให้สามีและลูกของ
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ตนเองได้ เมื่อเด็กสาวปักผ้าได้ก็จะเกิดความภูมิใจและมีความสุขที่ได้ใกล้ชิดแม่และได้อยู่กับผู้เป็น
มารดา 

 

5.2.4   การปักผ้าเป็นสิ่งน าทางชีวิต 

จากการศึกษาค้นคว้าการปักผ้าม้งเป็นสิ่งน าทางชีวิตของผู้หญิงชาติพันธุ์ม้งการปักผ้าและ
ชุดม้งที่ปักตัดเย็บเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้หญิงในแต่ล่ะช่วงวัย เป็นเหมือนสิ่งที่ตัวก าหนดหรือน าทาง
ชีวิตขอผู้หญิงชางม้งเป็นความผูกพันตลอดชีวิตของผู้หญิงม้ง โดยในช่วงวัยเด็กผู้หญิง ทุกคนจะได้
เรียนรู้การปักผ้าจากผู้เป็นมารดาตั้งแต่ยังเด็กโดยการสอนปักผ้าเป็นการเตรียมลูกสู่อนาคตของการ
เป็นผู้หญิงเผ่าม้ง โดยและจะสอนและถ่ายทอดความรู้ในการปักผ้าให้แก่ลูกของตน เพ่ือฝึกให้ลูกปัก
ผ้าให้เป็น ส่วนช่วงวัยรุ่นค่านิยมในการปักผ้าของผู้หญิงคือการปักผ้าเพ่ือการเตรียมตัวออกเรือน เป็น
ภรรยา หรือเป็นสะใภ้ ในสังคมของเผ่าม้งมีมุมมองว่าผู้หญิงคนไหนที่ปักผ้าเก่ง แสดงว่าเป็นคนขยัน
และผู้ชายมักจะมองเลือกชอบและมองผู้หญิงที่ปักผ้าได้ ส่วนผู้หญิงคนไหนที่ปักผ้าไม่เป็นก็จะถูกมอง
ว่าขี้เกียจและไม่ควรรับมาเป็นภรรยาและสะใภ้ วัยรุ่นผู้หญิงม้งจึงชอบนัดกันไปปักผ้าเป็นกลุ่มใน
หมู่บ้านเพ่ือให้ผู้ชายหรือคนอ่ืนมาเห็นผลงานของเธอและชื่นชอบในตัวเธอแต่เมื่อเข้าช่วงวัยผู้ให ญ่
ผู้หญิงต้องเป็นภรรยาของบ้าน ในฐานะภรรยาเธอต้องปักผ้าเป็นชุดให้กับสามีและลูกของเธอ และ
เมื่อลูกของเธอมีภรรยา เธอต้องปักผ้าให้ลูกสะใภ้เพ่ือเป็นการแสดงต้อนรับมาสู่ครอบครัวรวมทั้งเมื่อ
เธอมีลูกสาวเธอต้องสอนลูกสาวของเธอนั้นฝึกปักผ้าด้วย ในฐานะสะใภ้ของบ้านเธอต้องปักผ้าให้พ่อ
แม่สามี รวมถึงทุกคนในบ้านของสามีด้วยเช่นกัน เช่นของน้องชายน้องสาว พี่ชายพ่ีสาว ของสามีด้วย 
ช่องวัยสุดท้ายคือช่วงวัยชราผู้หญิงในวัยนี้จะเตรียมปักผ้าเพ่ือที่จะใช้ใส่ในวันที่ตนนั้นเสียชีวิตเพราะมี
ความเชื่อว่ายิ่งมีชุดที่ปักไว้ใส่มากเท่าไร ตายไปภพหน้าจะมีชุดให้ใส่เยอะด้วยเช่นกัน ร่วมถึงปักให้
ลูกหลานเป็นมรดกที่มอบให้ก่อนเสียชีวิต 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมิติด้านจิตวิญญาณในการปักผ้าชาติพันธุ์ม้งว่ามีความสัมพันธ์
กันอย่างไร ในด้านจิตวิญญาณ ความเชื่อ วิธีชีวิต หรือมีแนวคิดใดที่มีอยู่ ในการปักผ้า และลวดลาย
ต่างๆ ในการปักผ้าม้งเพ่ือเป็นแนวทางในการท าพันธกิจกับชาติพันธุ์ม้งผ่านวิถีชีวิต มีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

5.2.1 ข้อเสนอผู้ท าพันธกิจชาติพันธุ์ม้ง  

ขอให้ผู้ที่สนใจท าพันธกิจกับพ่ีน้องชาติพันธุ์ในประเทศไทยน าผลการศึกษาจากการค้นคว้า
อิสระนี้ เป็นข้อมูลแนวทางในการท าพันธกิจการสื่อสารพระกิตติคุณผ่านวัฒนธรรมของชนเผ่าม้ง 
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ปรับวิธีการสื่อพระกิตติคุณให้เข้ากับบริบทชนเผ่าม้งผ่านอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง การปัก
ผ้าเป็นแนวทางที่น่าสนใจในการท าพันธกิจกับผู้หญิงชนเผ่าม้งเพราะผู้หญิงชนเผ่าม้งมีความผูกพันกับ
การปักผ้าเป็นวิถีชีวิตของเขา การปักผ้าเป็นสะพานเป็นเครื่องมือที่น าผู้หญิงชาติพันธุ์ม้งให้เห็นความ
จริงของพระเจ้า เป็นการสื่อสารพระกิตกิคุณในรูปแบบใหม่ 

 

5.2.2  ข้อเสนอต่อมูลนิธิสตรีและบ้านพักเด็ก 

ขอให้มูลนิธิสตรีและบ้านพักเด็กน าผลการศึกษาจากการค้นคว้าอิสระนี้ เป็นแนวทางในการ
ใช้การปักผ้าเพ่ือเยียวยาจิตใจของเด็กผู้หญิงที่มีบาดแผลในด้านจิตและเป็นกิจกรรมเพ่ือให้เขาได้รู้ถึง
คุณค่าของตนเองในสายพระเนตรของพระเจ้า   

  

5.2.4  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ขอให้ผู้ท าวิจัยครั้งต่อไปศึกษารูปแบบพิธีกรรมความเชื่อของชาติพันธุ์ม้ง เพราะชาวม้งมี
ความเชื่อที่ฝังแน่นในชีวิตหลังความตาย และจะให้ความส าคัญกับชีวิตหลังความตายมาก ให้ผู้ท าวิจัย
ครั้งต่อไปการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆ ของชาติพันธุ์ม้ง ชีวิตหลังความเตายเชื่อม
กับความจริงของพระเจ้าในชีวิตหลังความตายของคริสเตียนเพื่อเป็นสื่อในการประกาศผ่านวัฒนธรรม 
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ภาคผนวก ก 
  

การค้นคว้าอิสระเรื่อง มิติด้านจิตวิญญาณในการปักผ้าชาติพันธุ์ม้ง เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์มีแนวค าถามเก่ียวข้องกับงานวิจัยมีดังนี้ 

 
1.  คุณเริ่มปักผ้าตั้งแต่อายุเท่าไร  
2.  คุณชอบการปักผ้ามากน้อยแค่ไหน 
3.  คุณปักผ้าไปท าไม 
4.  คุณมีความรู้สึกอย่างไรเวลาที่ได้ปักผ้า มีช่วงเวลาที่ทุกข์สุขไหม มีความเชื่ออะไร           

มีความหวังอะไร 
5.  ผู้หญิงชนเผ่าม้งทุกคนต้องปักผ้าเป็นไหม 
6.  คุณคิดว่าการปักผ้าเกี่ยวข้องกับ ความเชื่อ หรือวิถีชีวิตเผ่าม้งไหม  
7.  ผู้หญิงชนเผ่าม้งกับการปักผ้ามีความผูกพันกันในด้านใดบ้างหรือไม่อย่างไร 
8.  ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปกับผลกระทบในการท างานฝีมือผ้าปักชาวม้ง 
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