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เรื่อง ผาปักชาวเมี่ยน จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาทองถิ่น กรณีศึกษา ผาปักชาวเมี่ยน จังหวัด

กําแพงเพชร ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผาพันธุกระจัดกระจายอยูในทุกพื้นที่

ทุกจังหวัด ซึ่งจังหวัดกําแพงเพชรเป็นอีกแหงที่มีชนเผากลุมชาติพันธุชาวเมี่ยนอยูที่ ตําบลบานสักงาม อําเภอ

คลองลาน นอกจากน้ีชาวเมี่ยนหรือเยากระจายอาศัยในจังหวัดเชียงราย พะเยา และนาน รวมทัง้ จังหวัด เชียง

ใหม ตาก เพชรบูรณ ลําปาง และสุโขทัย ชาวเมี่ยนมีลักษณะการแตงกายการใชสีสันที่จะแตกตางกันบางแตก็

เพียงเล็กน อย ทัง้น้ี ชาวเมี่ยนมีถิ่นฐานเดิมอยูในประเทศจีนแถบแมน้ําแยงซีจีน เรียกขานวา เยา สวน “เมี่ยน”

เป็นชื่อที่ทางราชการตัง้ใหหรือบางครัง้จะเรียกวา “อิว้เมี่ยน” แปลวา มนุษยการอพยพโยกยายของเผาเมี่ยน 12

สกุล ลงมาทางใตประมาณศตวรรษที่ 15-16 เขาสูเวียดนามผานลาว และเขามาทางตอนเหนือของประเทศไทย

เขามาอยูในประเทศไทยในราว 100 ปีเศษที่ผานมา

ภูมิปัญญาผาปักชาวเมี่ยน จังหวัดกําแพงเพชร
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         กลุมชาวเมี่ยนจังหวัดกําแพงเพชร นิยมตัง้บานเรือนในบริเวณที่ลาดไหลเขาใกลป าและแหลงน้ํา โดยสราง

ที่พักอาศัยชัน้เดียวติดพื้นดิน ตรงขามประตูใหญดานหน าของบานมีศาลพระภูมิหรือศาลบรรพบุรุษ ชาวเมี่ยนมี

ศิลปะการสรางสรรคลวดลายบนผืนผาที่เลืองลือเป็นที่รูจักและยอมรับในความงดงาม คือ การปักลวดลาย งาน

ปักที่ปรากฏบนผืนผาของชาวเมี่ยน แมปัจจุบันก็ยังคงพบไดบนผืนผาแทบทุกผืนเป็นลวดลายโบราณเอกลักษณ

คงเดิมที่สืบทอดตอมาจากบรรพบุรุษสมัยโบราณกาล ซึ่งมักมีความเกี่ยวของและผูกพันกับตํานานปรัมปรา รวม

ถึงความเชื่อที่สอดแทรกจากประเพณีวัฒนธรรมประจําชนเผาผสมกลมกลืนกับลวดลายที่มาจากธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอมรอบตัว ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู ไมวาจะเป็นขาวของเครื่องใชในครัวเรือน สัตวป าน อยใหญ รวม

ถึงพืชพรรณตางๆ ดวยความประณีตและเป็นเลิศในฝีมือ นอกจากน้ีชาวเมี่ยนยังมีฝีมือในการทําเครื่องประดับ

และเครื่องเงิน ในสมัยแรกชาวเมี่ยนมีการทอผาใชเอง แตเมื่ออพยพเขามาอยูในประเทศไทยแลวไดคนพบวา ผา

ทอมือของไทลื้อที่มีถิ่นฐานอยูในประเทศพมาและไทยเหมาะสําหรับการปักลวดลาย จึงไดซื้อผาทอมือของไทลื้อ

มายอมและปักลายจนกลายเป็นความนิยมของชาวเมี่ยนไป (สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาว

ไทยภูเขาในประเทศไทย, 2559)

ลักษณะการแตงกายของชาวเมี่ยน

         การแตงกายชาวเมี่ยน มีสวนประกอบที่เกีย่วกบังานปักดงัน้ี ผาโพกศรีษะชัน้ใน (กองจดู) ผาโพกศรีษะชัน้ใน

รวบผมใหเป็นระเบียบผาโพกศีรษะชัน้ใน ซึ่งในบางหมูบานอาจจะใชสีแตกตางกัน เชน สีแดง สีดํา ปัจจุบันสตรี

เมี่ยนบางคนไมนิยมใชผาโพกศีรษะชัน้ในแตใชผาโพกศีรษะชัน้นอก (กองเป า) อาจจะแตกตางกันไปแตละมูบาน

เชน บานปางคา หมูบานป ากลาง นิยมใชผาทอมือเสนฝ ายขนาดกลาง หรือขนาดใหญสีดําทัง้ผืนปักลายที่ปลายทัง้

2 ดาน และบริเวณชายเสื้อคาดเอวใชผาทอมือสีดํา ลักษณะเหมือนผาโพกศีรษะมีปักลายที่ปลายทัง้ 2 ดาน การ

ผูกผาคาดเอวจะเริ่มจากหน าหรือหลัง โดยใหปลายทัง้ 2 ขางผูกกันไวขางหลัง เพื่อใหเห็นลายปักกางเกง (โฮว)

การตัดเย็บกางเกงสตรีเมี่ยนใชผา 5 ชิน้ดวยผาปักลาย 2 ผืน โดยใชผาทอมือสีดําปักเกือบเต็มผืนเหลือดานขาง

ไว เครื่องแตงกายบุรุษเมี่ยนตามประเพณีจะมี 2 ชิน้ คือ เสื้อที่ใชผาสีดํามาตัดเป็นตัวเสื้อและมีการปักลายที่ตัว

เสื้อรวมถึงที่กระเป า ชาวเมี่ยนนัน้เมื่อมีงานประเพณี จะมีการตัดเย็บ ปักลวดลายและการใชสี ในการปักเครื่องใช

ตางๆ ใชในพิธีกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานบวช (กวาตัง) และพิธีแตงงาน เชน ผาตมผา เป็นผาคลุมวาง

ทับโครงสําหรับวางไวบนศีรษะของเจาสาวในพิธีแตงงานแบบใหญ เป็นตน ความสําคัญอีกอยางหน่ึงของเสื้อผา

เครื่องแตงกายที่เกี่ยวของกับประเพณีคือ การแตงงานที่จะตองแจงบรรพบุรุษทัง้สองฝ ายใหรับรู โดยฝายชายจะ

มอบดายและผาทอ หรืออุปกรณในการปักชุดแตงงานไวใชสําหรับงานพิธีแตงใหกับฝ ายหญิงเพื่อใชปักชุดเจาสาว

และจะตองปักชุดแตงงานใหเสร็จจากอุปกรณที่ฝ ายชายเตรียมใหนัน่เอง ปัจจุบันการแตงกายของเมี่ยนใน

ประเทศไทยปัจจุบัน สวนมากจะแตงคลายกัน มีแตกตางไปบางเพียงการโพกศีรษะของสตรี ซึ่งการแตงกายตาม

วัยตนเอง แตยังคงแตงชุดประจําเผา และมีบางสวนแตงกายตามแบบคนไทยพื้นราบ
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ลายปักและความหมายของลาย

         การปัก เป็นการสรางลวดลายลงบนผา โดยลวดลายเหลานัน้ไดความคิดมาจากปรัชญาลัทธิเตาที่เกี่ยวของ

สัมพันธกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงประวัติศาสตรของเผาพันธุและความสํานึกที่มีอยูเสมอวา ตนเอง

สืบเชื้อสายมาจากพระจักรพรรดิของจีนที่เคยไดรับสิทธิพิเศษในการตัง้หลักแหลงที่ไหนก็ไดในประเทศจีน โดย

ไมตองเสียภาษี จะเห็นไดจากลายปักชื่อเทพสุนัขมังกร ลายองครักษ ลายเครื่องประดับยศ เป็นตน ซึ่งลายเหลา

น้ีมีความเกี่ยวของกับจักรพรรดิและตํานาน ซึ่งถือวาเป็นลายที่สําคัญและเป็นสัญลักษณของความเป็นเมี่ยน ผาเมี่

ยนทุกผืนจะตองมีลายปักทัง้ 3 ลายที่กลาวมาน้ี ไมวาจะเป็นเมี่ยนในพื้นที่ใด

         การใชสสีนัของลวดลายปัก ดวยการใชสีเสนดายไมน อยกวา 7 สี ซึ่ง 7 สหีลกัของชาวเมี่ยนไดแก สีแดง สีเห

ลือง สีน้ําเงิน สีเขียว สีมวง สีดํา และสีขาว ผาปักของชาวเมี่ยนแตละผืน เปรียบเสมือนการทํางานเพื่อแสดง

ความกตัญูตอบรรพบุรุษ และเป็นการอนุรักษภูมิปัญญาอันลํ้าคาของชนเผาที่ยึดถือสืบตอกันมา ผาปักชาวเมี่

ยนบางผืนอาจมีลวดลายมากกวา 10 ลาย รวมกันอยูในหน่ึงผืน และใชเวลาในการสรางสรรคงานปักแตละผืน

ดวยระยะเวลาเป็นจํานวนปี กวาจะแลวเสร็จ ลักษณะลวดลายสะทอนถึงความเป็นตัวตนของชนเผาเมี่ยนที่ชัดเจ

น เมื่อพบเห็นจะรูไดวาเป็นผาของชาวเมี่ยน ลวดลายเหลาน้ีเป็นลวดลายดัง้เดิมที่ไดรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ

มาหลายรอยปี โดยลายบังคับที่ตองมีทุกผืน นอกจากเอกลักษณของผาชาวเมี่ยนจะมาจากคติความเชื่อและความ

ภาคภูมิใจในเผาพันธุของตนเองแลว สตรีชาวเมี่ยนผูที่ปักผายังไดใสจิตวิญญาณและศิลปะที่ตนเองสรางสรรคลง

ไปในขณะที่ปักดวย กลาวคือ การปักผาเมี่ยนนัน้มีแบบแผนที่ชัดเจน คอนขางตายตัวซึ่งมีองคประกอบของลาย

ปักดังน้ี (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน), 2559)

          1. ลายที่แสดงถงึความเป็นเผาพนัธุเมี่ยน แสดงถงึความเป็นเผาพนัธุเมี่ยน นัน้เป็นกฏเกณฑตายตวัที่ผูปัก

ทุกคนหรือผาเมี่ยนทุกผืนจะตองปักลงบนผา ไดแก ลายองครักษ ลายเครื่องประดับยศ และลายเทพสุนัขมังกร

หรืออุงตีนแมว ซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติพันธุอันทรงเกียรติที่สืบเชื้อสายมาจากจักรพรรดิ โดยในตํานานที่

ปรากฏในสาสนหรือหนังสือที่ใชหมึกจีนเขียนลงบนผาผืนยาวเลาถึงลูกสาวของพระจักรพรรดิ คือ พระเจาผิงหวา

งที่ตองแตงงานกับสุนัข แลวตองออกจากเมืองไปหาที่อยูใหม ในหนังสือดังกลาวไดเขียนไวดวยวา ไมวาผูที่ถือ

หนังสอืมวนน้ี จะไปตัง้ถิน่ฐานอยูที่ใดกต็ามในอาณาจกัรจีน อนญุาตใหอยูไดโดยไมตองเสยีภาษี เพราะคนเหลาน้ี

เป็นคนในตระกูลของพระจักรพรรดิ ซึ่งพระเจาผิงหวางไดพระราชทานใหเมี่ยน 12 ตระกูล ที่เขามาอยูในไทย

          2. ลายที่แสดงถึงความเชื่อและวิถีชีวิต แสดงถึงความเชื่อและวิถีชีวิต นัน้ก็เชนเดียวกันกับองคประกอบ

แรก คือ เป็นลายปักบังคับที่ผาปักเมี่ยนทุกผืนจะตองปักลายเหลาน้ีลงไป เป็นลายที่เกี่ยวของกับคน สัตว พืช

ดอกไม อุปกรณในการดําเนินชีวิต เชน ลายฟันเลื่อย ลายขาวตอก (popcorn) ลายรอยเทาเสือ ลายดอกฟักทอง

เป็นตน อยางไรก็ตามลายฟันเลื่อยผาปักชาวเมี่ยนทุกผืนจึงมีลายเหยวหรือลายฟันเลื่อยปรากฏอยู ซึ่งชาวเมี่

ยวเชื่อวาเป็นลายที่ชวยป องกันและกัน้สิ่งที่เป็นอันตราย หรือป องกันสิ่งไมดีไมใหเขามากลํ้ากรายตอผูสวมใส
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          3. ลายที่ออกมาจากการสรางสรรคของผูปัก แสดงลายปักที่เกิดจากการสรางสรรคขึ้นมาโดยผูปัก ซึ่งการ

สรางสรรคน้ีก็ยังอยูในกรอบ กลาวคือ เป็นการนําเอาลายบังคับที่มีอยูมารอยเรียงในรูปแบบตางๆ หรืออาจจะ

สรางลายขึ้นมาใหมแตก็ตองอยูในเรื่องของวถิีชีวิต หรอืสิง่ที่ใกลตวั เชน ลายดอกไมที่นอกเหนือจากที่มีอยู ทัง้น้ี

เป็นสิ่งที่ออกมาจากความนึกคิด จินตนาการ และวางแผนการปักของผูปัก ความละเอียดประณีต การเลือกผา

สําหรับปัก ถาผามีความละเอียดมากเทาใด การปักก็จะละเอียดและยากเทานัน้ การปักผาในองคประกอบน้ีแสดง

ใหเห็นถึงความอดทน ความอุตสาหะและอีกหลายๆอยางของผูปัก การเลือกคูครองของชาย เมี่ยนจึงมักจะดูแล

และตัดสินที่งานปักบนกางเกงที่สตรีนัน้สวมใส เพราะเป็นตัวสะทอนใหเห็นอุปนิสัยได สวนน้ีเองที่ทําใหผาแตละ

ผืนจะประกอบไปดวยลายปักองคประกอบที่ 1 และ 2: 70% และองคประกอบที่ 3 : 30%

งานปักชาวเมี่ยน

         การปักผาเมี่ยนเป็นการปักผาที่ปักจากดานหลงั (ขณะปักผาดานหลงัจะอยูบน ผาดานหน าจะอยูลาง) เพื่อให

ไดลายออกมาดานหน า คือ เมื่อปักเสร็จแลวใชลายที่ปรากฏในผาดานหน าโชว ซึ่งมีเทคนิคและวิธีปักอยู 4 แบบ

คือ

         1. การปักแบบหญิ่ว เป็นการปักลายเสน งานปักเมี่ยนบนผืนผาทุกชนิด จะตองมีการปักลายเสนในสวนที่

เป็นขอบของงานปักผา มีวิธีปักคือ ใชเข็มแทงลงดานบนของผา ลอดเสนฝ ายในผาไป 4 เสน จากนัน้แทงเข็มทะ

แยงขามเสนฝ ายขึ้นมาดานบน แลวดึงปลายเข็มขึ้น จากนัน้ปักถอยหลังไป 2 เสน แลวทําเหมือนเดิมคือ แทง

เข็มลงดานบนของผา แลวลอดเสนฝ ายในผาไป 4 เสน จากนัน้แทงเข็มทแยงขามเสนฝ ายขึ้นมาดานบน แลวดึง

ปลายเข็มขึ้น จากนัน้ปักถอยหลังไป 2 เสน ทําอยางน้ีไปเรื่อย ๆ จนไดความยาวตามที่ตองการ

         2. การปักแบบเจี่ยม (ลายขัด) เป็นการเดินเสนขึ้นลงตามลวดลายที่กําหนดไปตามแนวขวาง ลวดลายที่

ปรากฏเหมือนลวดลายที่ไดจากเทคนิคการจก ในงานทอผาเจี่ยมจะใชปักสวนที่เป็นขากางเกง ซึ่งเป็นสวนที่เริ่ม

ตนในการปักผาเปรียบเสมือนการหัดกาวเดิน กาวสัน้บาง ยาวบาง การปักลักษณะน้ีเป็นการสอนเรื่องการนับ

เพราะการปักเทคนิคน้ีจะตองนับชอง นับเสน ซึ่งเป็นการเริ่มตนเรียนรูของสตรี ในเรื่องการปักมีวิธีปักคือ แทง

เข็มลงบนผาดานบนแลวสอดเข็มเขาในชองวางระหวางเสนฝ ายในผืนผาเหมือนกับการทอผาที่พุงเสนนอนลงบน

เสนยืนซึ่งการสอดเข็มลงใตเสนฝ าย จะสอดกี่เสนและขามกี่เสนขึ้นอยูกับลาย ซึ่งจะตองนับใหถูกตอง เมื่อปัก

เสร็จดานหน าและดานหลังจะไดลายที่แตกตางกัน ลายปักที่ใชเทคนิคน้ีไดแก ฉงเฉ ฉงโองกวงและฉงเสด เป็น

ลายที่ปักปลายขากางเกง โดยทัง้สามลายน้ีเป็นลายบังคับที่กางเกงเมี่ยนทุกผืน ไมวาจะเป็นเมี่ยนในพื้นที่ใดก็

ตาม

         3. การปักแบบทิ่ว (ลายสอง) เมื่อปักเสร็จแลวจะไดรูปคลาย เครื่องหมายบวก (+) แตเป็นการปักสี่เสนที่

แยกจากกันจากจุดเดียว มีวิธีปักคือ แทงเข็มลงบนผาดานบนแลวสอดเข็มลอดเสนฝ ายบนผืนผา 2 เสน ดึงปลาย

เข็มขึ้น จากนัน้สอดเข็มลอดเสนฝ ายอีก 2 เสน ทําอยางน้ีไปเรื่อยๆ ตามแนวนอนขณะที่กําลังปักแนวนอน และ
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แนวตัง้ กลาวคือการปักลายน้ีตองปักเดินหน าไปเรื่อยๆ จนมาบรรจบกันเป็นลาย การปักเทคนิคทิ่วน้ี เป็นการปัก

ที่ยากที่สุดจะตองใชสมาธิ และการวางแผนที่ดี จึงจะสําเร็จ ดังนัน้ลายที่ใชเทคนิคน้ีปักจึงมักเป นลายเดี่ยวและใช

สีเดียว เชน ลายเทพสุนัขมังกร ลายองครักษ ลายเครื่องประดับยศ เป็นตน การปักเทคนิคน้ี ทัง้ดานหน าและ

ดานหลังจะไดลายออกมาเหมือนกันเน่ืองจากเทคนิคน้ี เป็นเทคนิคที่ยาก สตรีเมี่ยนรุนใหมจึงทําไมคอยได และ

หันไปใชเทคนิคดับญัด คือการปักไขวซึ่งงายกวาแทน

         4. การปักแบบดับญัด คือ การปักไขว เทคนิคการปักแบบน้ีเป็นที่รูจักกันโดยทัว่ไปเพราะมีการนํามาปักใน

งานตางๆ มากมาย มีวิธีการปักคือ แทงเข็มลงบนผาขึ้นลงโดยขามเสนฝ ายบนผาครัง้ละ 2 เสนจะทําใหเสนไหม

ที่ปักลงไปออกมาเป็นรูปกากบาท เมื่อปักเสร็จลายดานหน าและหลังจะตางกัน การปักเทคนิคน้ีมักจะใชปักทัง้ลาย

เดี่ยว เชน ลายฟันเลื่อย และลายที่มีการผสมผสาน เชน ลายดอกฝักทอง ซึ่งมักจะใชหลายสีในการปักเทคนิคน้ี

ไมนิยมปักลงในชุดเจาสาว เพราะการปักไขวถือวาเป็นการทับและถมกันจะใชเทคนิคเจี่ยและทิ่วเทานัน้ อีกทัง้ไม

นิยมใหผูที่เริ่มหัดใหมปักเพราะงายแตจะใหเริ่มหัดในสิ่งที่ยากกอนโดยเริ่มจากเจี่ยม ทิ่ว แลวจึงมาดับญัด

บทสรุป

         ผาปักชาวเมี่ยนหรือเยา มีถิ่นฐานเดิมอยูในประเทศจีนแถบแมน้ําแยงซีจีน เรียกขานวา เยา สวน “เมี่ยน”

เป็นชื่อที่ทางราชการตัง้ใหหรือบางครัง้จะเรียกวา “อิว้เมี่ยน” แปลวามนุษยการอพยพโยกยายของเผาเมี่ยน 12

สกุล ลงมาทางใตประมาณศตวรรษที่ 15-16 เขาสูเวียดนามผานลาวและเขามาทางตอนเหนือของประเทศไทย

จากการอพยพไดนําภูมิปัญญาการปักผาเขามาแตเมื่ออพยพเขามาอยูในประเทศไทย แลวไดคนพบวา ผาทอมือ

ของไทลื้อที่มีถิ่นฐานอยูในประเทศพมาและไทยเหมาะสําหรับการปักลวดลายจึงไดซื้อผาทอมือของไทลื้อมายอม

และปักลายจนกลายเป็นความนิยมของชาวเมี่ยน องคประกอบของการปักผาของชาวเมี่ยนนัน้มีแบบแผนที่ชัดเจ

น คอนขางตายตัว 3 แบบ คือ

         1. ลายที่แสดงถึงความเป็นเผาพันธุเมี่ยน

         2. ลายที่แสดงถึงความเชื่อและวิถีชีวิต

         3. ลายที่ออกมาจากการสรางสรรคของผูปัก ดงันัน้ ทาํใหลายผามีเอกลกัษณเฉพาะ และถกูสบืทอดจากรนุสู

รุนตอไปอยางยัง่ยืน

คําสําคัญ : ผาปัก, ผาปักกําแพงเพชร, ผาปักชาวเมี่ยน

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=ผาปักชาวเมี่ยน_จังหวัดกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-27

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2121&code_db=610007&code_type=05
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