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การเขียนเทียน เป็นศิลปะการสร้างลวดลายบนผืน
ผ้าเป็นเอกลักษณ์อนัโดดเด่นอกีแบบหนึง่ของกลุม่ชาตพินัธุม้์ง
ที่มีการท�ากันในกลุ่มม้งลายเท่านั้น เป็นภูมิปัญญาและศิลปะ
โบราณด้ังเดิมที่เป็นมรดกตกทอดมาแต่บรรพบุรุษถ่ายทอด
สบืต่อกันมาจากรุ่นสูรุ่น่หลายชัว่อายคุน และยงัคงสบืทอดมา
ถงึปัจจบุนั เป็นการสร้างลวดลายบนผนืผ้าด้วยการน�าข้ีผึง้ไปต้ม 

แล้วน�าไม้ไผ่ติดปลายด้วยโลหะ จุ่มลากข้ีผึ้งเหลวให้เกิดเป็น
ลวดลายตามจินตนาการ มักพบเห็นความแปลกตานี้ได้จาก
ลวดลายบนกระโปรงของม้ง ท่ีท�าข้ึนจากผ้าฝ้ายและย้อมสี
ครามหรือห้อมทั้งผืนเป็นความสามารถของผู้หญิงชาวม้งทุก
คนท่ีได้เรยีนรูส้บืต่อมาจากบรรพบุรษุ ผ้าม้งเขียนเทียนจึงเป็น
ที่รู้จักและนิยมกันอย่างแพร่หลาย

การเขียนเทียน
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ผ้าม้งเขียนเทียน เอกลักษณ์ที่สะท้อน
ภูมิปัญญาและทักษะเชิงช่าง                                                              

เทคนิคการเขียนเทียน มีลักษณะคล้ายการท�าผ้าบาติก
ทีรู่จ้กักนัแพร่หลายในปัจจบุนั โดยใช้อปุกรณ์แท่งเลก็ ๆ  ท�าจาก
ไม้กบัทองแดงทีเ่รียกว่า หลาจงั จุม่ลงบนเทียนหรอืขีผ้ึง้ร้อนๆ 
แล้วน�ามาวาดลวดลายบน ผ้าใยกญัชง หรอืผ้าฝ้ายทีเ่ตรยีมไว้ 
เมือ่เสรจ็แล้วกจ็ะน�าผ้าไปย้อมเยน็ด้วยสนี�า้เงนิธรรมชาตจิาก
ต้นกั้ง (หรือ ต้นห้อมที่ให้สีน�้าเงิน) เมื่อผ้าทั้งผืนกลายเป็น
สนี�า้เงนิเข้มตามต้องการแล้ว จงึน�าผ้าไปต้มด้วยความร้อนให้
เทยีนละลาย กจ็ะได้ผ้าสนี�า้เงินมลีวดลายเขยีนเทยีนเป็นสขีาว
กระจายสวยงามอยูท่ัว่ทัง้ผนื แล้วน�าไปพบัอดักลีบเป็นกระโปรง 
หรืออาจน�าไปปักลวดลายต่าง ๆ  ด้วยด้ายหลากหลายสสีนั แล้ว
จึงน�ามาสวมใส่เป็นชุดประจ�า ชนเผ่าที่งดงาม 

ผ้าเขยีนเทยีน เป็นผ้าทีช่นเผ่าม้งผกูพันธ์คูม่ากบัความเป็น
ชนเผ่า ผู้หญงิชาวม้งลายทกุคนมีความสามารถในการวาดลวดลาย 
เขยีนเทยีนลงบนผนืผ้าทีต่ระเตรยีมไว้ได้อย่างละเอยีดซบัซ้อน 
ผ่านกระบวนการจนเสรจ็สิน้เป็นผนืผ้าส�าเรจ็ทีส่วยงาม ผ้าม้ง
เขียนเทียนจงึเป็นท่ีรูจ้กัและนยิมกนัอย่างแพร่หลาย ส่วนใหญ่
นิยมน�ามาใช้ตัดเย็บเป็นกระโปรงผู้หญิง ในอดีตนั้นหญิงชาว
ม้งจะบรรจงวาดลวดลาย เขียนเทียน แล้วน�าไปย้อมสี และ
อดักลบีแล้วจึงน�าไปตดัเยบ็ กว่าจะผ่านกระบวนการจนแล้วเสรจ็
เป็นกระโปรง 1 ตวั อาจต้องใช้เวลาในการท�ายาวนานถึงเกอืบ 1 ปี 
เพือ่ให้ได้กระโปรงทีห่ญงิสาวชาวม้งจะใช้สวมใส่ทีส่วยงามทีส่ดุ

ลวดลายบนผืนผ้าแต่ละผนื มกัจะมคีวามแตกต่างกนัไป
ตามความช�านาญของผู้วาด มีทั้งลายดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมา  
และลวดลายที่เกิดจากจิตนาการการสร้างสรรค์ใหม่ผสมผสาน
เข้าไป ลายผ้าม้งอาจจะมีการปรับประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย
ตามความต้องการของตลาดผู้บริโภคในปัจจุบันบ้างเล็กน้อย 
แต่ก็ยังมีลักษณะลวดลายท่ีสะท้อนความเป็นชนเผ่าม้งให้
ปรากฎอยู่บนผืนผ้าแต่ละผืน เช่น ลายกากบาท ลายก้นหอย 
ผ้าลายม้ง จึงเป็นที่นิยมทั้งกลุ่มคนไทยและชาวต่างชาติใน
ปัจจุบัน

กระโปรงอัดกลีบท�าจากผ้าม้งเขียนเทียน
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ความเป็นมาของผ้าม้งเขียนเทียน

การเขยีนเทยีนของชนเผ่าม้ง เป็นภมูปัิญญาท้องถิน่ที่
สืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคที่บรรพบุรุษของม้งยังอาศัยอยู่ในผืน
แผ่นดินจีน ต่อมาเกิดปัญหาข้าวยากหมากแพง มีสงครามรบ
พุง่กันในประเทศ ชนเผ่าม้งจ�านวนมากได้อพยพหนภียั เร่ร่อน
ลงมาตามยถากรรม กระจายไปอาศัยอยูใ่นพม่า ลาว เวยีดนาม 
และบางกลุม่เดนิทางรอนแรมลงมาจนถงึประเทศไทย โดยเริม่
ตั้งรกรากบริเวณเทือกเขาสูงชายแดนภาคเหนือของไทย 

ในยุคนั้น ทุกอย่างขาดแคลน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ม้ง 
อพยพบางบ้านมีข้าวของติดตัวมาได้แค่เพียงเล็กน้อย คนที่มี
เมลด็กญัชงตดิตวัมาด้วย กอ็าศยัเมลด็กัญชงนีเ้องเป็นทางออก 
โดยการน�ามาปลูกและลอกเอาใยจากต้นกญัชงมาต�าให้นิม่ใน
ครก แล้วมามดัต่อกนัเป็นเส้นยาว แช่น�า้ขีเ้ถ้าเพือ่ฟอกให้ขาว 
ก่อนจะเอาไปทอเป็นผืนผ้า 

ผ้าทอจากเส้นใยกัญชง
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ผ้าทีไ่ด้จากใยกญัชงนีน้ยิมน�าไปท�าเครือ่งนุม่ห่ม เพราะ
เปลอืกของกัญชงมคีณุสมบตัใินด้านความคงทนแข็งแรงของมคีม 
กรีดไม่เข้า เวลาท�าเป็นเสื้อผ้าก็ไม่เกิดเชื้อรา สามารถป้องกัน
ไรฝุ่น ระบายกลิ่น ระบายความชื้น และกันน�้าได้ดีอีกด้วย 

ต่อมาการปลูกต้นกัญชงเพื่อน�าใยมาทอเป็นเสื้อผ้า 
เกดิปัญหาขาดแคลน เนือ่งจากในประเทศจนีเองได้มกีารประกาศ
จากภาครัฐห้ามไม่ให้ปลูกหรือซื้อขายต้นกัญชา ในฐานะพืช
ต้องห้ามเพราะมีสารเสพติด แต่ความเข้าใจผิดท�าให้เกิดการ
รือ้ถอนท�าลายไร่กันชง ซึง่มลีกัษณะคล้ายคลงึกบัต้นกญัชาใน
ทางพฤกษศาสตร์เท่าน้ัน ไม่ใช่พชืท่ีเป็นสารเสพติดเหมือนกัญชา 

แต่กท็�าให้การท�าผ้าของม้งเริม่เปลีย่นมาเป็นผ้าฝ้ายเพือ่ทดแทน
วตัถุดบิเดิม อกีทัง้สงัคมโลกเปลีย่นแปลงเจริญข้ึนมกีารตดิต่อ
สื่อสารท่ัวถึงกัน ม้งท่ีเป็นคนรุ่นหลังเร่ิมคิดอยากให้เส้ือผ้าที่
สวมใส่ มสีสีนัลวดลายสวยงามแปลกตาขึน้ แต่ในสมยัโบราณ
ไม่มีสีจากสารเคมีจ�าหน่ายเหมือนปัจจุบัน ภูมิปัญญาของม้ง 
อาศัยความช่างสังเกต เห็นว่าสมุนไพรที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ�า
วันช่ือต้นครามมีสีครามติดมือล้างไม่ออก อีกท้ังยังให้สีสดใส
สวยงามเป็นประกาย จงึมคีวามคดิว่าน่าจะสามารถย้อมผ้าตดิ
ได้ทนนาน จนเกิดเป็นการน�าผ้าฝ้ายไปย้อมสีครามเกิดขึ้น 

ต้นกัญชง
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ส่วนของการคิดวิธีสร้างลวดลายให้กับเส้ือผ้าเพื่อให้
เกิดความสวยงาม ในสมัยโบราณม้งจะต้องเข้าไปเก็บขี้ผึ้งมา
จากในป่า น�ามาต้มให้ละลาย แล้วน�าไม้ไผ่ตดิปลายด้วยโลหะ 
จุ่มลากขี้ผึ้งเหลวให้เป็นลวดลายตามจินตนาการของผู้เขียน
ลงบนผนืผ้า เมือ่ขีผ้ึง้เหลวเยน็ตัวลงเกาะติดกบัเนือ้ผ้า กน็�าไป
ย้อมสีครามที่ได้จากต้นครามหรือต้นห้อมตามธรรมชาติ ขี้ผึ้ง
ท่ีเขียนไว้จะกันไม่ให้ครามเกาะใยผ้า เม่ือน�าผ้าท่ีย้อมเสร็จแล้ว 
ไปต้มให้ขี้ผึ้งละลายออก ก็จะได้ลวดลายบนผ้าที่สวยงาม

อุปกรณ์การเขียนเทียน ปัจจุบันม้งได้พัฒนาคิดผลิต
อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั้มลวดลายต่าง ๆ  แทนการเขียนด้วยมือ ใช้วิธี
การปั๊มลวดลายที่เกิดจากการใช้ลวดลายกราฟฟิคสมัยใหม่ 
สอดแทรกผสมผสานไปกับลวดลายดัง้เดมิท่ีเป็นมรดกตกทอด
มาแต่บรรพบุรุษของชนเผ่าม้งได้อย่างกลมกลืน ข้อดีของ 
การปั้มแม่พิมพ์คือสะดวก รวดเร็ว และได้รูปแบบของลายที่
สวยสม�่าเสมอ โดยผู้พิมพ์ผ้าได้คิดสร้างแม่พิมพ์เป็นลวดลาย
มากกว่าสิบแบบ ทั้งลายดั้งเดิมของชาวม้ง หรือลายกราฟฟิค
สมัยใหม่ที่ผู้คนนิยม สามารถน�ามาผสมผสานกันจนเกิดเป็น
ลวดลายใหม่ ๆ ได้อีกมาก 

ลายกื้อ

ลายจ๊างลู่

ลายจ๊างหมี

ลายจ้าขอหมัวฉือ

ลายจื๋อซีจั่ว

การพิมพ์เทียน
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ผ้าเขียนเทียนเป็นผ้าที่ผูกพันกับชนเผ่าม้งมายาวนาน 
นับตั้งแต่มีการคิดค้นลวดลายบนผ้าเพื่อให้ตัดเย็บเป็นเส้ือผ้า
สวยใส่ได้สวยงาม สตรชีาวเขาเผ่าม้งทกุคนมคีวามสามารถใน
การเขยีนเทยีนวาดลวดลายบนผนืผ้าให้สวยงามได้อย่างวจิติร
สบืทอดจากรุน่สูรุ่น่นบัเวลาเป็นร้อยปี เพราะชาวม้งยงัคงปักผ้า 
เย็บผ้าและสร้างลวดลายเขียนเทียนบนผ้าแล้วตัดเย็บเป็น
เสื้อผ้าสวมใส่เอง

เสื้อผ้าม้งเขียนเทียนใส่ประจ�าชนเผ่า
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ความเชื่อและเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตของชาวม้ง

วถิขีองชาวม้งนัน้ การเยบ็ปักถกัร้อยเป็นประเพณวีฒันธรรม
ของชาวชนเผ่าม้ง ผู้หญิงม้งทุกคนจะถูกสอนให้ทอผ้าเย็บผ้า
จนช�านาญต้ังแต่เล็ก เพราะงานในไร่นาและการตีเหล็กเป็น
หน้าที่ของผู้ชาย ในขณะที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบเร่ืองอาหาร
และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของคนทั้งบ้าน 

ดังที่มีค�ากล่าวถึงวิถีชีวิตชาวม้งต้ังแต่โบราณกาลว่า 
“ผู้หญิงปักผ้า ผู้ชายตีมีด” 

ผู้หญิงที่ท�าผ้าไม่ได้ ทอผ้าเย็บผ้าไม่เป็น จะไม่มีผู้ชาย
มาสนใจ เพราะประเพณีม้งถือว่า เป็นผู้หญิงที่ไม่มีประโยชน์ 
จะท�าให้ครอบครัวล�าบากในภายภาคหน้า ลงเอยด้วยการไม่
ได้แต่งงาน และกลายเป็นหญงิทีม่สีถานภาพต�า่ต้อยในชมุชน 
ไม่มีใครอยากสนใจให้ความช่วยเหลือหรือสมาคมด้วยอีก แต่
ถ้าหญิงสาวม้งคนใด เก่งเรือ่งงานผ้า ท้ังการทอ การปักผ้าและ

เขยีนผ้า กจ็ะได้รบัการนบัหน้าถอืตา ยกย่องว่าสามแีละลูกใน
อนาคตจะมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มใช้สอยไม่ขาดมือ ท�าให้ราคา
ค่าตวัทีผู่ช้ายจะจ่ายให้ กจ็ะสงูเป็นเงาตามตวัไปด้วย จงึไม่น่า
แปลกใจเลยท่ีภาพวถีิชีวติของชาวม้ง มกัปรากฏเป็นภาพหญงิ
สาวก�าลังเย็บปักผ้าหรือถักทอเสื้อผ้าเพ่ือคนในครอบครัว  
ในอดีตผู้ที่เป็นแม่จะต้องทอเสื้อของลูกให้เสร็จภายใน 1 วัน 
โดยมีนัยส�าคัญก็คือผ้าผืนแรก คือการสวมจิตและวิญญาณ
ของชาวม้งให้อยู่ในตัวเด็ก นับจากวันนี้จนถึงวันตาย เพื่อให้
เด็กก้าวเดินอย่างมั่นคงไปตลอดชีวิต ในทางเดินที่ถูกที่ควร

โดยส่วนใหญ่ ผ้าม้งที่จะน�ามาใช้ตัดเย็บเป็นกระโปรง
ผูห้ญงิ ในอดตีผูห้ญงิชาวม้งจะบรรจงวาดลวดลาย เขียนเทยีน 
น�าไปย้อมสีและอัดกลีบ จึงน�าไปตัดเย็บ ต่อด้วยขั้นตอนการ
ปักลวดลายต่างๆ ด้วยด้ายหลากหลายสสีนั กว่าจะน�ามาสวมใส่
เป็นกระโปรงชดุประจ�าชนเผ่าทีว่จิติรงดงาม กระโปรงของม้ง 
1 ตัวที่เราพบเห็น ส่วนใหญ่มักต้องใช้เวลาในการท�ายาวนาน 
เกือบถึง 1 ปี
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กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผ้าม้งเขียนเทียน

ปัจจุบันแม้จะมีการน�าผ้าฝ้ายส�าเร็จมาท�าผ้าเขียนเทียน 
แต่กย็งัมใีช้เส้นใยกัญชงมาทอเป็นผนืผ้าอยู ่และใช้การเขยีนเทยีน
ลงบนผ้าใยกญัชง ซึง่นบัเป็นเอกลกัษณ์ของผ้าเขียนเทยีนของชนเผา
ม้งมาแต้ดัง้เดมิ และในปัจจบัุนกย็งัเป็นท่ีนยิม ในกระบวนการ
เตรียมเส้นใยกัญชงส�าหรับการทอผ้าของม้งนั้น มีขั้นตอน

กรรมวิธีในการเตรียมเส้นใยดังนี้
ตัดล�าต้นกญัชงแล้วน�ามามัดรวมกนัเป็นก�า ตากแดดให้

แห้งประมาณ 1 สัปดาห์
ลอกเปลือกออกจากล�าต้นที่ผ่านการตากแห้งมาแล้ว
น�าเปลือกท่ีลอกออกจากแต่ละต้นมามัดรวมกันเป็น

มัดใหญ่
น�าไปต�าให้นิ่มในครก จนได้เส้นที่นิ่ม
น�าเส้นใยที่นิ่มแล้วมามัดต่อกันเป็นเส้นยาว โดยการ

ขยี้ปลายเส้นใยทั้งสองเส้น ให้เส้นใยแยกออกจากกัน น�าเอา
เส้นใยท่ีแยกออกจากกนัจากปลายของท้ังสองสองเส้นมาทาบ
ติดกัน แล้วใช้มือริ้วให้เป็นเส้นเดียวกันโดยไม่มีปม

น�าเอาเส้นใยท่ีต่อกันแล้วพันกับตีน”ตีนตั่ว”เพื่อท�า
เป็นก้อน

น�าเส้นใยที่พันไว้เป็นก้อนมาปั่นให้เป็นเกลียวแล้วเข้า
หลอดกรอ

น�าไปวนรอบไม้กากบาทเพ่ือวดัความยาวและท�าเป็นไจ
น�าไปต้มกับน�้าข้ีเถ้าเพื่อฟอกให้ขาวแล้วน�าไปวักใน 

น�้าสะอาด
น�าเส้นใยท่ีฟอกและล้างแล้วไปท�าให้นิ่มอีกครั้งหนึ่ง

โดยการรีดด้วยการวางเส้นใยบนท่อนไม้หรือหินที่ตันทรง
กระบอก แล้วน�าเอาแผ่นไม้หรอืแผ่นหินวางทบั ข้ึนเหยียบกด
เท้าซ้าย-ขวาสลบักนัเพือ่ให้ไม้หรอืหนิทรงกระบอกกลิง้ไปมา

เมือ่รดีจนนิม่แล้วน�าไปวนรอบไม้กากบาทเพือ่ตากลม
ให้แห้ง ส�าหรับน�าไปทอเป็นผืนผ้าต่อไป

ตัดต้นกัญชงมัดเป็นก�าแล้วตากแดด

น�าเปลือกที่ลอกออกมัดรวมเป็นมัดใหญ่

เส้นใยที่ฟอกและล้างแล้ว
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การเขียนเทียน
น�าผ้ามาร่างภาพโดยใช้ดนิสอหรอืปากกาขดีเขยีนลายเส้น 

ออกแบบให้เป็นลายผ้าที่ต้องการโดยมากนิยมน�าผ้ามาตีช่อง
ขนาดเท่า ๆ กัน เพื่อเตรียมส�าหรับการวาดลวดลายด้วยเทียน

เตรียมขี้ผ้ึงหรือเทียน โดยการน�าไปใส่ในภาชนะข้ึน 
ต้ังเตา ต้มให้ละลาย ระหว่างนีผู้ต้้มจะคอยระวงัไม่ให้เทยีนใน
หม้อมีความร้อนสูงเกินไปหรือต�่าเกินไป เพราะจะมีผลต่อ
ลวดลายที่คมชัดสม�่าเสมอ เนื่องจากความร้อนที่มากเกินจะ
ท�าให้เทยีนละลายตดิกนัไม่คงรปูเป็นลวดลาย ไม่เป็นเส้น แต่
ถ้าหากความร้อนน้อยเกินไป เทียนก็จะหลุดหรือเขียนไม่ติดผ้า 
ชาวม้งจะใช้วิธีทดสอบความร้อนด้วยการลองหยดน�า้ลงไป ถ้า
เกิดเสียง “ฟู่” หมายถึงร้อนมากเกินไป 

น�าผ้ามาวางทาบลงบนไม้กระดานรองเขยีนและจดัให้ผ้า
ตึงพอดี เดิมม้งจะใช้ปากกาส�าหรับเขียน (จันติ้ง) จุ่มขี้ผึ้งหรือ
เทียนในหม้อต้ม มาวาดลวดลายบนผืนผ้าให้ทั่ว ลวดลายท่ี
เขียนลงบนผ้านี้ ชาวเขาเผ่าม้งจะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของชนเผ่า ปัจจุบนัได้เปล่ียนเป็นการน�าแม่พมิพ์จุม่ลงไป
ในกะละมงัต้มเทยีน แล้วยกไปประทบัลงบนผนืผ้า ตามสดัส่วน
ที่ก�าหนดไว้ ปั๊มแม่พิมพ์ลายกันไปเรื่อยๆจนทั่วผ้าทั้งผืน 

น�าผ้าที่เขียนเทียนเสร็จแล้วไปผึ่งลมให้แห้ง
น�าผ้าเขียนเทียนที่แห้งดีแล้วไปแช่น�้า 1 คืน ก่อน

การน�าไปย้อมเย็นหากเป็นการย้อมด้วยวิธีต้ม จะท�าให้ลาย
เทียนหลุดละลายไปกับความร้อน

ต้มน�้าร้อนและน�าสีครามมาละลายในน�้าต้ม ผสมให้
เข้ากัน ทิ้งให้เย็น และเทลงไปในโอ่งหรือถังที่เตรียมไว้ น�าผ้า
ฝ้ายดิบที่ท�าการเขียนเทียนแล้วมาแช่ในถัง คนให้ทั่ว แช่ไว้
ประมาณ 30 นาที

ปั๊มแม่พิมพ์ลาย น�าผ้าเขียนเทียนแช่น�้า

ถังผสมน�้าคราม
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น�าผ้าที่แช่สีครามมาบีบน�้าออกพอหมาด ผึ่งในท่ีร่ม 
ห้ามน�าออกผึ่งแดดเพราะจะท�าให้เส้นเทียนละลายออกได้ 

น�าผ้าทีแ่ห้งแล้วน�ามาย้อมซ�า้ตามข้ันตอนเดิม หลาย ๆ 
รอบจะท�าให้สีเข้มขึ้นเรื่อยตามต้องการ ถ้าท�าการย้อมซ�้า
มากกว่า 5 รอบก็จะท�าให้ลายเทียนติดทนนาน แม้เวลาผ่าน
ไปหลายสิบปีกย็งัมลีายเทยีนตดิคงทนอยูบ่นผ้าอย่างสวยงาม
เมื่อย้อม เสร็จแล้วน�าขึ้นตากในที่ร่ม

ต้มน�า้ให้เดอืด น�าเอาผ้าเขยีนเทียนทีย้่อมสคีรามเสรจ็
เรียบร้อยแล้วไปจุ่มน�้าเย็น ก่อนน�าไปต้มในน�้าร้อนให้ทั่วผืน 
เทียนหรือขี้ผึ้งที่เขียนไว้จะค่อย ๆ หลอมละลายออกจนหมด 

น�าผ ้าที่ผ ่านการต้มน�้าร ้อนออกมาแช่ในน�้าเย็น  
เพ่ือล้างเทียนที่ยังหลงเหลือติดผืนผ้าอยู่ออกให้หมดท้ังสอง
ด้านส�ารวจโดย ใช้มอืลูบไปตามเนือ้ผ้าเพือ่ดูว่าออกหมดดแีล้ว
หรือไม่ จึงน�าไปตากในที่ร่ม น�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
ตามต้องการ เช่น น�าไปตัดเย็บเป็นเสื้อหรือกระโปรง

ย้อมคราม

ผึ่งผ้าในที่ร่ม

ต้มผ้าที่ย้อมครามแล้ว
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ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ท�าให้วัตถุดิบที่ใช้นั้น
เปลีย่นแปลงไปจากอดตีบ้าง แต่กไ็ม่ได้ท�าให้คณุค่าของผ้าม้ง
เขียนเทียนลดน้อยลง เรายังคงเห็นชาวม้งสวมใส่ผ้าพ้ืนเมือง 
จนกลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของชาวม้ง รวมถึงยังได้มี
การผลิตเพื่อจ�าหน่ายสร้างรายได้ให้กับตนเอง และสร้างช่ือ

เสยีงให้ผลงานเป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลาย ผ้าม้งเขยีนเทยีนเป็น
งานหัตถกรรมที่เปี ่ยมด้วยคุณค่า เชื่อมร้อยโยงใยวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และความเชื่อสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน และ
กรรมวิธีต่าง ๆ ถูกส่งต่อสู่รุ่นลูกหลาน เพื่อให้อนุรักษ์และ
สืบทอดงานของบรรพบุรุษให้คงอยู่ต่อไป
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แหล่งที่มาข้อมูล และเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดท�าข้อมูล
สัมภาษณ์ นายโชคชัย แสนค�าแพ ชาวม้ง อ.ปัว จ.น่าน
ข้อมูล อาจารย์ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ
http://chiangraiairportthai.com/th/
https://pantip.com/topic/35414375
https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_514257

ลายเก้อลู่

ลายขี่
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