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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาอาชีพทอผา้ของชาวไทล้ือ บ้าน 
แม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล คือ ผูน้ าหมู่บา้น บา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 1 คน และผูอ้าวุโสท่ีมีความรู้ความช านาญในการทอผา้ไทล้ือมากกว่า 30 ปี จ  านวน 10 
คน โดยมีเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล คือ การสัมภาษณ์ แลว้น าเสนอผลการวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา 
 ผลการศึกษา พบวา่ วถีิชีวติและความเป็นมาของกลุ่มทอผา้ของชาวไทล้ือบา้นแม่สาบ อ าเภอสะ
เมิง จงัหวดัเชียงใหม่ เกิดจากการรวมกลุ่มอาชีพการทอผา้ทอไทล้ือท่ีสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ได้
ก่อตั้งกลุ่มเม่ือปี พ.ศ. 2542 ต่อมาผา้ทอไทล้ือไดเ้ขา้ร่วมโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ในรับดบั 2 ดาว
โดยการทอผา้ทอไทล้ือจะเป็นลายขิดท่ีสืบทอดกนัมาหลายชัว่อายุคน มีลวดลายและแรงบนัดาลใจมาจาก
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และเกิดจากความเช่ือถือในพระพุธศาสนา เม่ือไดผ้ลผลิตมาก็จะน าไปฝากขายท่ี
บ้านของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อน าไปจดัจ าหน่าย หรือมีการออกร้านผลิตภัณฑ์ผา้ทอไทล้ือเพื่อเผยแพร่
ผลิตภณัฑ์ผา้ทอไทล้ืออีกดว้ย รายได้ท่ีได้จากการจดัจ าหน่ายจะน ามาแบ่งกนัและเก็บเขา้กลุ่มเพื่อใช้ใน
กิจกรรมอ่ืนๆ ต่อไป ต่อมาได้มีหน่วยงานราชการท่ีเขา้มาสนับสนุนกลุ่มทอผา้บ้านแม่สาบ อ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่ คือ กรมพฒันาชุมชน อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ศูนย์
วฒันธรรมอ าเภอสะเมิง และศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ ไดเ้ขา้มาช่วยและไดเ้ขา้มาสนบัสนุนเก่ียวกบั
งานบริหาร การจดัการ การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพนัธ์ของกลุ่มผา้ทอแนวทางการพฒันาอาชีพ
ทอผา้ของชาวไทล้ือบา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ คือ การพฒันาอาชีพทอผา้ของชาวไทล้ือ
ตอ้งการให้มีการพฒันาทางดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายและทนัสมยัตามความตอ้การของตลาด จะพฒันา
บรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามมากยิ่งข้ึน โดยให้หน่วยงานทางราชการท่ีเก่ียวข้องเข้าช่วยเหลืออย่าง
สม ่าเสมอและสมาชิกควรไปศึกษาดูงานเก่ียวกบัผา้ทอไทล้ือในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดการต่ืนตวั และจะ
น าไปสู่การพฒันาอาชีพอยา่งมัน่คงยิง่ข้ึน 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is searching for way to Thai Lue’s Textile Development 
Guidelines, Ban Mae Sap, Samoeng District, Chiang Mai Province Information Was given by 5 
village leads and 10 elder in the village who has more than 30 years’ experience of wearing. All 
data by interview and present by the description. 

Result of study showed that the history of Thai Lue’s Textile Development Guidelines, Ban 
Mae Sap, Samoeng District, Chiang Mai Province is from the union of weaving in the past. The 
group was established in 1999, then the group has joined “One Tumbon, One Product” project and 
get 2 stars level. The Thai Lue tracery has the inspiration from nature, surrounding and belief in 
Buddhism. Product will be sold in the local market. The income will be collected for other use in 
group and Share to member. Afterward, the group get help from government organization such as 
the Community Development Dept, Samoeng pittayakhom school, the District cultural center and 
the province Cultural Center to promote product at “Wieng Ta Karn” The way to Thai Lue’s Textile 
Development Guidelines, Ban Mae Sap, Samoeng District, Chiang Mai Province.To develop Thai 
Luawearing, ThaiLue’s people should produce a various product and up to date with the market 
place, the package should be more modern and attract. The government organization must usually 
give suggestion and more help. Moreover, ThaiLue’s people should go other place for new idea, 
attentiveness to develop their career permanently. 
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