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 การศึกษาวิจัยนี้เกิดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคใหมีการบริหารจัดการใหการออกแบบตอ

ยอดศิลปวัฒนธรรมการแตงกายของชนเผา ๖ ชนเผาในบริเวณพื้นที่อําเภอเชียงของจังหวัด

เชียงราย ไดแก มง เม่ียน กะเหร่ียง อาขา ลีซู และลาหู และการนําการตลาดสมัยใหมมาใชใหเกิด

การคาขายศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมของชนเผาเหลานี้ที่คนทั่วไปชื่นชมแตยังเขาไมถึงมาทําใหสวมใส

ไดตรงกับความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง โดยรวบรวมกลุมสตรีผูมีความชํานาญในงาน

หัตถกรรมประจําชนเผาเพื่อเก็บขอมูลความรูและผลิตภัณฑที่เกิดจากงานฝมือที่เปนเอกลักษณ

ประจําชนเผาเพื่อใหความรูความเขาใจกับนักออกแบบที่จะเขาไปศึกษาขอมูลในทองที่จนเกิดการ

ออกแบบจากผลิตภัณฑด้ังเดิม และนํามาพัฒนารูปแบบการขายจากการใชทําเลที่ต้ังเหมาะสม 

และชองทางการตลาดสมัยใหม เม่ือมีการคาขายจะนํามาซ่ึงการทํามาหากิน เกิดรายได อยูดีกินดี

ในวิถีแตละชนเผา สงผลใหเกิดการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมของตนเพราะจะกลายมาเปน

อาชีพหลักที่หลอเล้ียงชีวิตตนและครอบครัวอยางยั่งยืนผลพลอยไดที่ตามมาอีกทางหนึ่งคือ ทําให

การประกอบสัมมาอาชีพของชนเผาตาง ๆ ที่มีความเสี่ยงในการทําผิดกฎหมายลดลง เชนการคา

ขายยาเสพติดตามแนวรอยตอขุนเขา ตัดไมทําลายปา ซึ่งการจับกุมลงโทษเพียงอยางเดียวไมได

เปนแกปญหาที่ตนเหตุ การสรางศิลปวัฒนธรรมของตนท่ีมีอยูจากภูมิปญญาใหทํามาหากินเล้ียง

ชีพไดตางหากที่จะฟนคืนคุณภาพชีวิตและศิลปวัฒนธรรมดีงามใหดํารงอยูอยางยั่งยืน 
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 The research aims at studying the management of extension of cultural dressing 

of the 6 ethnic groups in the area of Chiengkhong district, Chiengrai province, Hmong Mien 

Karen Akha Lisu andLahu. Moreover, Bringing in the new strategic marketing is another goal 

to increase the demand and daily usages for customers nowadays who definitely appreciate 

cultural products. Research data came from skilled ladies who understand the identity of their 

ethnic groups. They provided information and experiences to new designers who keen to 

learn about the original techniques in order to develop the products in be sold through new 

marketing channels and appropriate locations. Merchandising brings in income to their 

families and to promote the wellbeing of the members in their ethnic groups as a result of 

creating an idea of preservation of their own cultural sustainable living. The most important 

outcome is that these ethnic groups of people would value their carriers and avoid unlawful 

occupations for instances drugs dealing, forest destruction. Therefore, their local wisdom can 

reverse their cultural living quality to be sustainable. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี เนื่องดวยไดรับความชวยเหลือจากหลาย

ฝายดังรายนามดังตอไปนี้  

 ขอขอบพระคุณชนเผาทั้ง ๖ ชนเผา ที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่อําเภอเชียงของ จังหวัด 

เชียงราย ผูซึ่งเปนเจาของวัฒนธรรมที่ใหทั้งความรูทางดานขอมูลความเปนมาของวัฒนธรรมและ

การสรางสรรคผลิตภัณฑอันมีเอกลักษณที่สวยงามจากฝมือภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของพวกเขา 

รวมถึงใหขอมูลที่เปนความรูเพื่อส่ือสารบอกตอแกลูกคาและบุคคลทั่วไปใหไดรับรู และเขาใจถึง

ความเปนเอกลักษณของแตละชาติพันธุ  

 ขอขอบพระคุณเจาของกิจการรานคา ไดแก  

 คุณกณิศ เที่ยงธรรม เจาของกิจการรานถักทอเมืองเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

 คุณกันสินี นุพไชยรัมย เจาของกิจการราน Ur’Hemp อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

 คุณเบญญาภา หาญณรงคกูล เจาของกิจการรานเสนหมี่ผาชาวเขา อําเภอเมือง จังหวัด 

เชียงใหม 

 ขอขอบพระคุณ ลูกคาผูบริโภคทุก ๆ ทาน และคุณจันทวดี ชูจันทร ที่สนับสนุนสินคา

ทางวัฒนธรรมอันสวยงาม และใหขอมูลทางดานการบริโภคสินคาวัฒนธรรมเหลานั้น  

 ขอขอบพระคุณ บิดามารดาและครอบครัว ที่เล้ียงดู ใหโอกาสทางการศึกษา อีกทั้ง

สนับสนุนใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกตลอดมา   

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. ศักด์ิชัย สายสิงห ที่ใหคําปรึกษาคําแนะนํา

ตลอดจนความรูที่เปนประโยชนแกการวิจัย  

 ขอขอบคุณเพื่อน ๆ สาขาการจัดการวัฒนธรรม และนองอุมาพร เงินขาว ที่หาขอมูล

และดําเนินการสําหรับการจัดระบบการพิมพวิทยานิพนธ 

 ขอบคุณ บริษัท อัคเซ ดีไซน จํากัด ที่อนุเคราะหสถานที่และอุปกรณในการจัดทํา

วิทยานิพนธพรอมแนะนําใหคําปรึกษาตลอดระยะเวลาการจัดทํา 

 ขอบคุณ รานศิรินิ ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดการออกแบบสินคาทางวัฒนธรรมเพื่อรักษา

วัฒนธรรมการแตงกายแบบไทย ๆ ใหยั่งยืน 
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