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เครื่ องแต่งกายและลวดลายผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เป็ นงานศิลปหัตถกรรมที่มีความงามและ
คุ ณค่าสะท้อนภูมิปัญญาพื้นถิ่ น ปั จจุ บนั เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงเป็ นอันมาก โดยเฉพาะลวดลายผ้าปั ก
ทั้งรู ปแบบของลวดลายและเทคนิ คการปั ก ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาที่ชุมชนบ้านผานกกก
ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ ริม จัง หวัดเชี ย งใหม่ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาประวัติ ค วามเป็ นมา
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนศึกษาเครื่ องแต่งกาย ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กบนเครื่ อง
แต่งกายกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ตลอดจนปัญหาของผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก
ตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อเสนอแนวทางการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั ก และ
ลวดลายผ้าปั กกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก อย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน ใช้วธิ ี การศึกษาทั้งภาคเอกสาร
และภาคสนาม ด้วยวิธีการสารวจ สังเกตการณ์ สัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลของชุมชนและเครื่ องแต่งกาย
และลวดลายผ้าปั กของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ รวมทั้งสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ภาคประชาชนและนักวิชาการ เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสื บสานผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก อย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ บ้านผานกกก ปั จจุบนั มีการแต่งกายด้วยชุ ดประจาเผ่าใน
การดาเนินชีวิตประจาวันน้อยลง เนื่องจากวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กของม้ง ได้
เปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่ องจากมีการถ่ายทอดการปั กผ้าแก่เยาวชนน้อยลงและลวดลายผ้าปั กถูกลดคุณค่า
เหลือแต่ลวดลายง่ายๆ ขณะเดียวกันได้ปรากฏผ้าปั กด้วยจักรอุตสาหกรรมเข้ามาแทนที่การปั กด้วยมือ

ง

มากขึ้น การศึกษาครั้งนี้ ได้เสนอแนวทางของการอนุ รักษ์และสื บสานผ้าปั ก และลวดลายผ้าปั กกลุ่ ม
ชาติพนั ธุ์มง้ ของบ้านผานกกก อย่างมีส่วนร่ วมของชุ มชน ด้วยการจัดการให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และเข้าใจ
ในคุ ณค่าของผ้าปั กและลวดลายผ้าปั กกลุ่ มชาติพนั ธุ์มง้ ขึ้ นในชุ มชน ในรู ปแบบของศูนย์การเรี ยนรู ้
และนิทรรศการ เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของคนทั้งภายในและภายนอกชุ มชนเข้าไปสื บค้น เรี ยนรู ้ ศึกษาได้
ในการดาเนิ นการกิ จกรรมดังกล่ าวนี้ ควรเป็ นความร่ วมมื อของภาคประชาสังคม ซึ่ งประกอบด้วย
ประชาชนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนสนับสนุน
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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
ฉ

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

ช

