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บทคดัย่อ 

เคร่ืองแต่งกายและลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ เป็นงานศิลปหตัถกรรมท่ีมีความงามและ
คุณค่าสะทอ้นภูมิปัญญาพื้นถ่ิน ปัจจุบนัเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นอนัมาก โดยเฉพาะลวดลายผา้ปัก   
ทั้งรูปแบบของลวดลายและเทคนิคการปัก ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาท่ีชุมชนบา้นผานกกก 
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา 
ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม ตลอดจนศึกษาเคร่ืองแต่งกาย ผา้ปักและลวดลายผา้ปักบนเคร่ือง
แต่งกายกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ตลอดจนปัญหาของผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก 
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและ
ลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน ใชว้ธีิการศึกษาทั้งภาคเอกสาร
และภาคสนาม ดว้ยวิธีการส ารวจ สังเกตการณ์ สัมภาษณ์ เพื่อเก็บขอ้มูลของชุมชนและเคร่ืองแต่งกาย
และลวดลายผา้ปักของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ รวมทั้งสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ภาคประชาชนและนกัวชิาการ เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษแ์ละสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก อยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้บา้นผานกกก ปัจจุบนัมีการแต่งกายดว้ยชุดประจ าเผา่ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวนันอ้ยลง เน่ืองจากวถีิชีวิตเปล่ียนแปลงไป ผา้ปักและลวดลายผา้ปักของมง้ได้
เปล่ียนแปลงไปมาก เน่ืองจากมีการถ่ายทอดการปักผา้แก่เยาวชนนอ้ยลงและลวดลายผา้ปักถูกลดคุณค่า 
เหลือแต่ลวดลายง่ายๆ ขณะเดียวกนัไดป้รากฏผา้ปักดว้ยจกัรอุตสาหกรรมเขา้มาแทนท่ีการปักดว้ยมือ
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มากข้ึน การศึกษาคร้ังน้ีไดเ้สนอแนวทางของการอนุรักษ์และสืบสานผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุมง้ของบา้นผานกกก อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ดว้ยการจดัการให้เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจ
ในคุณค่าของผา้ปักและลวดลายผา้ปักกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ข้ึนในชุมชน ในรูปแบบของศูนยก์ารเรียนรู้
และนิทรรศการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทั้งภายในและภายนอกชุมชนเขา้ไปสืบคน้ เรียนรู้ ศึกษาได ้
ในการด าเนินการกิจกรรมดงักล่าวน้ี ควรเป็นความร่วมมือของภาคประชาสังคม ซ่ึงประกอบด้วย
ประชาชนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนสนบัสนุน 
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ABSTRACT 

The patterns and embroidery on the costumes of Hmong Ethnic group are the fantastic 
handicrafts and valuable local wisdom. Nowadays, the patterns and techniques of embroidery have been 
changed a lot. This study was conducted in the community of Ban Pha Nok Kok Pong Yaeng District, 
Chiang Mai Province. The purpose of this independent studying was to study the history, social and 
culture characteristics, the patterns and embroidery on the costumes and the problems of  the patterns 
and embroidery on the costumes of Hmong Ethnic group at Ban Pha Nok Kok, Pong Yaeng District, 
Chiang Mai Province for proposing the conservation and heritage of patterns and embroidery Hmong 
ethnic group of Ban Pha Nok Kok with community involvement. The ways of studying were documents 
and field studies by surveying the physical observations, interviewing for searching information 
about the patterns and embroidery on the costumes of Hmong Ethnic group and focus group 
discussion for proposing the conservation and heritage of patterns and embroidery Hmong ethnic group 
of Ban Pha Nok Kok with community involvement from public and academic sectors. 

The results of the study were Hmong ethnic group of Ban Pha Nok Kok dress the full tribal 
costumes less than the past because lifestyles of ethnic Hmong have changed in nowadays. The patterns 
and embroidery on the costumes of Hmong Ethnic group have been changed a lot because the heritage 
embroidery for the youth is less than before. The patterns and embroidery are less valuable to be easy 
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patterns. The industrial embroidery replace handicraft. This study guides to the conservation and 
heritage of patterns and embroidery Hmong ethnic group of Ban Pha Nok Kok with community 
involvement by management Hmong people learning and understanding the value of patterns and 
embroidery from learning center and exhibition of Hmong ethnic group which are the researches 
that people can search, learn and study. The community of Hmong Ban Pha Nok Kok, the official 
government and the local government should participate and support them 

 

 


