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กติตกิรรมประกาศ 

 
การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงดว้ยดีโดยไดรั้บความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ ประธานท่ีปรึกษาการค้นควา้แบบอิสระ ซ่ึงได้ช่วยดูแลให้ค  าแนะน า
ตรวจสอบปรับปรุงแกไ้ข และให้ค  าปรึกษาตลอดจนขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการคน้ควา้แบบ
อิสระ ความเอาใจใส่อยา่งดียิง่เพื่อใหก้ารท าการคน้ควา้แบบอิสระ มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึนรวมถึง
ได้รับความร่วมมือจากผูน้ าหมู่บ้าน ผูเ้ช่ียวชาญในการทอผา้ทอไทล้ือ บ้านแม่สาบ อ าเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม่ และผูก้รอกแบบสอบถามทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาช่วยใหค้วามคิดเห็นเพื่อใหง้านวิจยัน้ี
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึนผูศึ้กษาขอ กราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาวิชาอาชีวศึกษาทุกท่านท่ีให้ความรู้และประสบการณ์
ตลอดจนระยะเวลาในการศึกษา และรองศาสตราจารย ์ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
เคร่ืองมือท่ีไดใ้หค้วามกรุณาตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมท าใหเ้คร่ืองมือมีคุณภาพมากข้ึน 

ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณนางสายทอง ปินทะนา ผูเ้ป็นมารดาท่ีเล้ียงดูสั่งสอนและสนบัสนุน
คอยให้ความรักก าลังใจเสมอมาตลอดจนขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ และเพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาโท        
รุ่นท่ี 15 ทุกท่านท่ีให้ก าลงัใจและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาในการศึกษาด้วยดี
เสมอมา 
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อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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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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บทที ่1 

 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ผา้เป็นหน่ึงในปัจจยัของการด าเนินชีวิตของมนุษย ์นอกเหนือจากอาหาร ท่ีอยูอ่าศยัและยารักษา
โรค โดยเฉพาะผา้ทอ ซ่ึงมีบทบาทท่ีจ าเป็นต่อมนุษยใ์นอดีต เป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินชีวิตของคนไทย
ในสมยัก่อนเพราะใช้ห่มตวัและใช้แทนผา้ออ้มในวยัเด็ก เป็นส่ือในการแสดงความรักในวยัหนุ่มสาว 
เป็นส่ิงท่ีสามารถใช้สร้างสะสมบุญโดยการถวายแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นส่ิงท่ีใช้คลุมศพ
เม่ือส้ินอายุขยั จากอดีตจนถึงปัจจุบนัผา้ทอ จึงผูกพนักับชีวิตมนุษยต์ลอดมาและได้รับการปรับปรุง 
พฒันาให้เหมาะสมในแต่ละยุคสมยัเร่ือยมาจนถึงยุคปัจจุบนัผา้ทอมีบทบาทส าคญัท่ีผูกพนัเป็นสายใย
ระหวา่งชีวิตและเส้นใย ซ่ึงผกูพนักบัวถีิชีวติพื้นบา้นไทยมาชา้นาน ในปัจจุบนัแมว้า่สังคมจะแปรเปล่ียน
ไปจากอดีตมาแล้วก็ตาม การทอผา้ก็ยงัคงเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบา้นท่ีมีปรากฏสืบทอดอยู่ในหลาย
ทอ้งถ่ิน ในบางแหล่งก็ไดมี้การส่งเสริมและพฒันาเทคนิคการทอผลิตออกจ าหน่ายจนเป็นอุตสาหกรรมท่ี
ข้ึนช่ือของทอ้งถ่ินนั้นๆ วฒันธรรมการทอผา้ไดพ้ฒันาจากการผลิตเพื่อใชนุ่้งห่มในวิถีชีวติพื้นบา้น ไปสู่
การผลิตเพื่อเศรษฐกิจ ผา้ทอพื้นบา้นพื้นเมืองในชนบทต่างๆและผา้ทอท่ียงัคงมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น มี
ความละเอียดของลวดลายผา้คือผา้ทอของชาวไทล้ือ (http://th49.ilovetranslation.com/7EAIAhQ8LLW=d/) 

ผา้ทอของชาวไทล้ือเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีทอผา้ไวส้วมใส่กนัเอง การทอผา้จะทอ
กนัในบา้นของชาวบา้น บา้นของชาวไทล้ือมีลกัษณะพิเศษ คือ ยกใตถุ้นบา้นสูงเพื่อให้สามารถวางก่ีทอ
ผา้ไวไ้ด ้ส่วนลกัษณะการทอผา้นั้นรูปแบบการทอจะสะทอ้นใหเ้ห็นเอกลกัษณ์ของแต่ละหมู่บา้นและแต่
ละหมู่บา้นจะมีลกัษณะเฉพาะของแต่ละแห่ง เช่น วธีิการทอผา้ ลกัษณะลวดลาย และเทคนิคการทอผา้ ทั้ง
แบบมดัหม่ี จก ขิด ยกดอก เกาะ ลว้งและมุก จะแตกต่างกนัไปแลว้แต่การจดัลวดลายท่ีเฉพาะของแต่ละ
แห่ง ลวดลายของผา้ทอไทล้ือ ของแต่ละแห่งจะมีลกัษณะคลา้ยๆ กนัและถือวา่เป็น ศิลปะท่ีโดดเด่นและ
ถือเป็นอตัลกัษณ์ของผา้ทอไทล้ือ คือ การใช้ผา้ฝ้ายพื้นสีด า ใช้ลายไทล้ือหรือเรียกว่าลายผกัแว่น หรือ 
ลายน ้ าไหล ข้ึนลายเส้นเล็กสีเหลือง สลบัผา้พื้นสีด าข้ึนลายเส้นใหญ่สีเหลือง ถดัมาเป็นเส้นลายเล็กอีก
คร้ังแลว้ถึงจะข้ึนลายผกัแวน่ ลายจะอยู่ช่วงตรงกลาง ส่วนบนจะสลบัลายเหมือนลายขา้งล่าง โดยในแต่
ละแห่งจะมีการสลบัลายท่ีแตกต่างกนัออกไป (ภทัริน กุสุพลนนท์, 2548)  ส่วนในหมู่บา้นแม่สาบเป็น
ชนไทล้ือไดมี้การทอผา้ไทล้ือดว้ยเช่นกนั  
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  ชาวไทล้ือในหมู่บา้นแม่สาบในยุคก่อนมีการ ทอผา้ใช้เอง ส าหรับเคร่ืองใช้ในการนุ่งห่ม หรือ
การใช้อ่ืนๆ เช่น เส้ือ ซ่ิน ผา้หลบ (ผา้ปูท่ีนอน) ผา้แหลบ (ผา้รองกนัเป้ือน) สลี (ท่ีนอน) ผา้ต๊วบต๋าเอ้ิน 
(ผา้ห่ม) ผา้เช็ดน้อย ผา้เช็ดหลวง ตุง ก าปีหัวธรรม (ผา้ห่อใบลาน) ผา้ต่อง ผา้พนัหัว ผา้สไบ ถุงยา่ม เป็น
ตน้ ลวดลายท่ีปักบนผา้ทอมีหลายแบบ เช่น รูปช้าง รูปมา้ เข้ียวหมา จ๋ีดอกเปา ปราสาท งูลอย เข้ียวหมา
ส า กระแจ๋ส า เหล่มบิด ซ่ึงวิธีการท าท่ีประณีตมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืน (อนุรักษ์ ขติัติมะ, 2555) 
ผา้ทอไทล้ือของบา้นแม่สาบไดเ้ขา้โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ระดบั 2 ดาว นอกจากน้ี แม่อุย้อุสา  
สานุวิทย ์เล่าว่า ชีวิตของชาวบา้นแม่สาบในอดีตเป็นชีวิตท่ีด าเนินไปอย่างมีความสุข ต่ืนเช้าข้ึนมาฝ่าย
หญิงจะไปต าขา้วดว้ยกนัท่ีบา้นใดบา้นหน่ึง หลงัจากนั้นในช่วงสายก็จะมีงานประจ าคืองานทอหูกหรือ
ทอผา้ คนท่ีมีลูกก็จะเล้ียงลูกอยู่บา้น ส่วนสาวๆ ก็จะไปป่ันฝ้ายท่ีลานป่ันฝ้ายของหมู่บา้น หรือบางคนก็
จะป่ันฝ้ายท่ีบา้นของตนเอง 

เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้ศิลปวฒันธรรมของอาชีพการทอผา้ทอไทล้ือ
ในทุกวนัน้ีนบัวนัจะสูญหายไปทุกทีเน่ืองจากอิทธิพลของวฒันธรรมแถบตะวนัตกไดเ้ขา้มาอยา่งรวดเร็ว
และอิทธิพลสังคมปัจจุบันจนท าให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านลืมศิลปวฒันธรรมท่ีมีค่าสูงส่งของ
พื้นบา้นตนเอง หากไม่ไดรั้บการอนุรักษ์และสืบทอดไว ้ศิลปวฒันธรรมเหล่าน้ีไวก้็จะถูกทอดทิ้งไปจน
หมดส้ิน จากความส าคญัของสภาพปัญหาขา้งตน้ ประกอบกบัผูศึ้กษาเป็นสมาชิกคนหน่ึงในหมู่บ้าน 
แม่สาบไดส้ัมผสักบัผา้ทอท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองของชาวไทล้ือมาอย่างยาวนาน สนใจท่ีจะศึกษา
แนวทางการพฒันาการอาชีพทอผา้ของชาวไทล้ือ บา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผลท่ีได้
จากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปเผยแพร่ซ่ึงเป็นผลงานทางหัตถกรรมส่ิงทอทอ้งถ่ินให้เป็นท่ีรู้จกั
แพร่หลายมากยิง่ขั้น 
 
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาวถีิชีวติการทอผา้ของไทล้ือ บา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาอาชีพทอผา้ของชาวไทล้ือ บา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดั

เชียงใหม ่
 
ขอบเขตกำรศึกษำ         

ขอบเขตการศึกษาคร้ังน้ีคือ ชาวไทล้ือท่ีมีความรู้เก่ียวกบัอาชีพการทอผา้ทอหมู่บา้นแม่สาบ 
หมู่ท่ี 1 ต าบลสะเมิงใต ้อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่  

1. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย  
 - ผูใ้หญ่บา้น มีประเด็นการสัมภาษณ์ คือประวติัความเป็นมาของผา้ทอของชาวไทล้ือ
ในหมู่บา้นแม่สาบ  
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 - ผูท่ี้มีความรู้ความช านาญในการทอผา้ไทล้ือ บา้นแม่สาบต าบลสะเมิงใต ้อ าเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีประสบการการทอผา้ไทล้ือมากกวา่ 30 ปี 
  2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาแนวทางการพฒันาการทอผา้ไทล้ือท่ีท าให้ผา้
ทอไทล้ือมีความแตกต่างจากผา้ทออ่ืนๆโดยแบ่งเน้ือหาดงัน้ี 

 2.1 วถีิชีวติการทอผา้ของชาวไทล้ือ บา้นแม่สาบ ต าบลสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   - ประวติัความเป็นมาของการทอผา้ไทล้ือ บา้นแม่สาบ ในอดีตจนถึงปัจจุบนั 

การแต่งกาย กฎระเบียบ  
   - จุดเร่ิมตน้ของการประกอบอาชีพทอผา้ไทล้ือ กระบวนการทอผา้ ประเภท

ผา้ทอ ลวดลาย จุดประสงคข์องการทอผา้ความรู้เร่ืองการทอผา้  
 2.2 แนวทางการพฒันาอาชีพการทอผา้ของชาวไทยล้ือ บ้านแม่สาบ อ าเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

    
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 แนวทำงกำรพัฒนำอำชีพผ้ำทอไทลือ้ หมายถึง แนวทางการพฒันาการของอาชีพการทอผา้ไท
ล้ือ หมู่บา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่  
 วิถีชีวิตกำรทอผ้ำ หมายถึง ประวติัความเป็นมาของการทอผา้ไทล้ือ วฒันธรรมประเพณีของ
การทอผา้ทอไทล้ือ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานในการด าเนินชีวติ 

ไทลือ้ หมายถึง กลุ่มชาติพนัธ์กลุ่มหน่ึง ซ่ึงอพยพมาจากแควน้สิบสองปันนา มณฑลยูนาน
ประเทศจีน และไดก้ระจดักระจายกนัอยูบ่ริเวณลา้นนาไทย หรือภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาเฉพาะชาวไทล้ือท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บา้นแม่สาบ หมู่ท่ี 1 อ าเภอสะเมิง จงัหวดั
เชียงใหม ่

ผ้ำทอไทลือ้ หมายถึง ผา้ทอท่ีมีลวดลาย ความเช่ือ ความหมาย ลกัษณะเอกลกัษณ์ผา้ทอไทล้ือ
ของหมู่บา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1. ไดท้ราบถึงวถีิชีวติการทอผา้ไทล้ือ บา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
2. ได้ทราบถึงกระบวนการพัฒนาอาชีพทอผา้ของชาวไทล้ือ บ้านแม่สาบ อ าเภอสะเมิง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
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บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาท าการศึกษาแนวคิดและหลกัการตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
1. แนวคิดการพฒันาอาชีพ 
2. แนวคิดภูมิปัญญาผา้ทอไทล้ือ 
3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
แนวคิดการพฒันาอาชีพ 
  1. ความหมายของการพฒันาอาชีพและและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
   ดนัย เทียนพุฒ (2537) ได้กล่าวไวว้่า อาชีพ หมายถึง งานทุกงานท่ีบุคคลหน่ึงได้เคย
ผา่นการมีประสบการณ์มาตลอดชีวิตการท างานในแต่ละคน ซ่ึงอาจเกิดไดจ้ากการวางแผนหรือไม่ไดว้าง
แผนการท างานในลกัษณะต่างๆ คนท่ีจะประสบความส าเร็จมกัจะเป็นคนท่ีก าหนดเป้าหมายในงานของ
ตนเอง มีการวางแผนการเดินทางไปยงัเป้าหมายท่ีตนเองตั้งไวแ้ลว้ด าเนินการเพื่อให้ไดมี้ประสบการณ์
ในการผา่นงานดา้นต่างๆ ไปจนถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดท่ีตั้งไว ้
    นวลศิริ เปาโรหิตย์ (2541) ได้กล่าวไวว้่า อาชีพ หมายถึง งานต่างๆ ท่ีบุคคลได้ท า
รวมทั้งต าแหน่งต่างๆ ท่ีบุคคลไดเ้คย ประจ าอยูใ่นช่วงชีวิตการท างานซ่ึงอาชีพถือวา่เป็นกระบวนการท่ี
ไม่ หยุดน่ิง มีการเคล่ือนไหวและมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาจดัเป็น ภารกิจทางพฒันาการของชีวิต
มนุษย ์
    De Cenzo & Robbins (1994) ได้กล่าวไวว้่า อาชีพ หมายถึง ส่ิงท่ีบุคลากรท าเพื่อการ
ด ารงชีวิต โดยใชค้วามรู้ ทกัษะ และความสามารถของตนท่ีไดรั้บจากการศึกษาและฝึกอบรม เช่น อาชีพ
แพทย ์พยาบาล นกัวิทยาศาสตร์ ช่างไฟฟ้า ช่างไม ้เป็นตน้ “ล าดบัของต าแหน่งซ่ึงบุคคลด ารงอยูภ่ายใน
ช่วงชีวติของเขา”  
     ดังนั้ นความหมายของอาชีพ หมายถึง งานทุกงานท่ี บุคคลหน่ึงได้ท าและมี
ประสบการณ์มาตลอดชีวิต โดยท าเพื่อการด ารงชีวิต โดยใช ้ความรู้ ทกัษะ ความสามารถท่ีตนเองไดรั้บ
จากการศึกษาและฝึกอบรม มีการวางแผนตามเป้าหมายของตนเอง และด าเนินการไปจนถึงจุดหมาย
สูงสุดท่ีไดต้ั้งไว ้
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  2. การพฒันาอาชีพ (Career Development) 
     ศศิพร พวงัคะพินธ์ุ (2549) ไดก้ล่าวไวว้า่ การพฒันาอาชีพเป็นกระบวนการท่ีองคก์าร
จดัข้ึนเพื่อช่วยเหลือ บุคลากรในการจดัการกบัอาชีพของตนเอง ไดแ้ก่ 
    - การประเมินศกัยภาพของบุคคลากรก าหนดเส้นทางอาชีพท่ีเหมาะสม 
   - การวางแผนและการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรมีการพฒันาและ
ความก้าวหน้า โดยทั้ งสองฝ่ายต้องร่วมกันวางแผนและด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างสอดคล้องกับ
ระยะเวลาและสถานการณ์ ตลอดจนความตอ้งการขององคก์ารและบุคลากรส าคญั 
   - ความพยายามประเมินศักยภาพของบุคคล ก าหนดเส้นทางอาชีพท่ี
เหมาะสม 
   - การด าเนินการฝึกอบรมและเสริมประสบการณ์ เพื่อเตรียมบุคคลส าหรับ
ความกา้วหนา้ในงาน 
   - การเปิดโอกาสให้คนท างานแต่ละคนมีโอกาสเติบโตและกา้วหน้าในงาน 
โดยมุ่งสู่เป้าหมายในอาชีพท่ีตนถนดั 
      การพฒันาอาชีพ (Career Development) เป็นกลยุทธ์หน่ึงในการธ ารงรักษาบุคลากร
ขององคก์าร จึงกลายเป็นวธีิการหน่ึงท่ีสามารถแกปั้ญหาการลาออกของบุคลากรในองคก์ารได ้วธีิการ
หน่ึงท่ีนิยมท า คือ การจดัให้มีเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้แก่บุคลากรเพื่อ
เป็นแรงจูงใจและให้พนักงานเห็นความก้าวหน้าในอาชีพการพฒันาอาชีพ (Career development) 
หมายถึง เป็นองคป์ระกอบท่ีเกิดจากการประสานกนัระหวา่งกระบวนการยอ่ย 2 กระบวนการ คือ 
   - กระบวนการวางแผนอาชีพของบุคคล (Individual career planning) 
   - กระบวนการจดัการอาชีพขององคก์าร (Institution career management) 

  พฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development HRD.) 
    มนุษย ์คือ สัตวท่ี์รู้จกัใชเ้หตุผล สัตวท่ี์มีจิตใจสูง ทรัพยากร หมายถึง ส่ิงทั้ง

ปวงอนัเป็นทรัพย ์  ส่วนพฒันา หมายถึง ท าให้เจริญ พจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 
(2525)        

    จากความหมายของศัพท์ดังกล่าวอาจประมวลความได้ว่า การพัฒนา
ทรัพยากรคือการท าให้มนุษยเ์จริญ มีศกัยภาพมากข้ึนจนกลายเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าในสังคมและใน
ประเทศ 
             ในการพฒันาองค์การจะมีความหมายคือ การให้ความก้าวหน้าทางความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะปรับปรุงผลงานภายในองคก์าร สะทอ้นให้เห็นถึงการให้
ความส าคญักบับุคคลเท่าเทียมกบัผกูมดัท่ียึดหลกัปรัชญาในการพฒันาคนภายในองค์การสู่ความเป็น
มืออาชีพ 
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             การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ เป็น การพฒันาองค์รวมของการ
พฒันาบุคคล (ID) พฒันาวิชาชีพ (CD) และพฒันาองค์การ (OD) เพื่อมุ่งสู่การผลิตสูงสุด คุณภาพ 
โอกาสและการเพิ่มพูนสูงสุด เพื่อสมาชิกองค์การท่ีพวกเขาท างานท าให้เป้าหมายขององค์การ
บรรลุผล 

3. การพฒันาบุคคล (ID Individual Development) 
  ช่วยให้พนกังานเห็นถึงจุดอ่อน จุดแข็งของตน เสริมจุดแข็งและพฒันาจุดอ่อนโดย

ใชศ้กัยภาพทั้งหมดเพื่อสร้างประสิทธิภาพองคก์ารขณะเดียวกนัก็บรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลดว้ย เป็น
การพฒันาบุคคลท่ีเกิดจากการผา่นทกัษะงานหลายต าแหน่ง เช่น ผูว้ิเคราะห์ วางแผน สร้างโปรแกรม  
บรรยาย เป็นตน้  เพื่อมุ่งพฒันาความรู้ทศันคติ ทกัษะใหม่ๆ และพฤติกรรมให้ดีข้ึน เพื่อท่ีจ  าท าให้ผล
การปฏิบติังานเพิ่มข้ึนและดีข้ึน อาจกระท าผา่นแผนงานท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็น หรือการอบรมขณะ
ปฏิบติังานก็ได ้ 

4. การพฒันาวชิาชีพ (CD Career Development) 
   เน้นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบความสนใจ ค่านิยม ความรู้ความสามารถ กิจกรรมและ

การมอบหมายงานให้บุคคลปฏิบติัเพื่อพฒันาทักษะส าหรับการปฏิบติังานในอนาคต การพฒันาอาชีพ
นั้น ทั้งบุคลากรและองค์การต่างตอ้งมีกิจกรรมท่ีจะตอ้งปฏิบติัทั้ง 2 ฝ่าย ทางฝ่ายบุคลากรจะตอ้งมีการ
วางแผนอาชีพ ตระหนักในอาชีพตน ใช้ประโยชน์จากศูนยพ์ฒันาอาชีพในหน่วยงานตนให้มากท่ีสุด 
ส่วนกิจกรรมองคก์ารครอบคลุม ระบบให้ค าปรึกษา จดั Workshop สัมมนา การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
การประเมินผลการปฏิบติังาน แผนงานเส้นทางอาชีพ   

5. การพฒันาองค์การ (OD Organization Development) 
  มุ่งพัฒนาวิธีแก้ปัญหาองค์การด้วยวิธีการใหม่ๆ และสร้างสรรค์โดยพยายามปรับ

โครงสร้าง  วฒันธรรม กระบวนการบริหารและกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้สอดคลอ้งกนั 
วิธีการแก้ปัญหาโดยปรับส่วนต่างๆ ให้กลมกลืนกนัสามารถท าให้องค์การปรับตวัได้ด้วยตนเองและ
มองเห็นปัญหาและความอ่อนแอของตนเองแลว้น ามาแกไ้ข  เคยมีผูก้ล่าวว่าการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
เป็นส่ิงฟุ่มเฟือยแต่ในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับแลว้วา่ การพฒันาแรงงาน (Work Force) ไม่ใช่ส่ิงฟุ่มเฟือยอีก
ต่อไป การอบรมและพฒันา เป็นความจ าเป็นเพื่อความอยู่รอดและการปฏิบติังานขององค์การและช่วย
ส่งเสริมในการสร้างเป้าหมายชีวิตท่ีสมบูรณ์ให้กบัทุกคน ไม่เพียงในองคก์ารธุรกิจ แต่ในความสัมพนัธ์
กบัครอบครัว ศาสนาและชุมชนดว้ย 
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6. ขอบเขตงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ โดยปกติทุกองค์การจะต้องมี
ทรัพยากร 3 ประเภทคือ 

1)  Physical Resource ได้แก่  เคร่ืองจักร อุปกรณ์  ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์  เป็น 
ทรัพยสิ์นขององค์การ  แสดงให้เห็นถึงความมัน่คง แข็งแกร่งขององค์การ เป็นส่ิงท่ีเห็นจบัตอ้งไดแ้ละ
สามารถวดัความส าเร็จขององคก์ารได ้เช่น ส านกังานใหญ่ 

2)  Financial Resource ไดแ้ก่ เงินสด สินคา้คงเหลือ การลงทุน เป็นสินทรัพยห์มุนเวียน
ขององค์การ มีความส าคัญต่อองค์การเพราะเป็นปัจจยัท าให้องค์การตอบสนองโอกาสท่ีจะเติบโต
ขยายตวัได ้สามารถค านวณไดจ้าก ทรัพยสิ์นลบดว้ยหน้ีสินขององค์การ เป็นปัจจยัท่ีนกัลงทุนประเมิน
สภาพการเงินขององคก์าร 

3)  Human Resource คนท่ีองค์การจ้าง การวดัมูลค่าท าได้ยาก ผูบ้ริหารมักมองข้าม
ความส าคญัเพราะสะทอ้นความมัง่คัง่ขององค์กรได้ยาก เป็นส่ิงท่ีไม่เส่ือมค่าเหมือนทรัพยากรกายภาพ  
ทรัพยากรมนุษยส์ะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าสุทธิองคก์ารเหมือนทรัพยากรทางการเงิน ส าคญัเท่าการเงิน 

ฝ่ายบริหารวดัค่าของทรัพยากรมนุษยไ์ด ้  
ก. การหาตน้ทุนในการหาคนแทน เช่น ต้นทุนคดัเลือก จา้ง วางต าแหน่ง การฝึกหัด 

อบรม 
ข. ฝ่ายบริหารประเมินมูลค่าจากการวดัความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ทศันคติ

ของสมาชิกองคก์าร พนกังานท่ีฝึกฝนช านาญจะสะทอ้นผลิตผล ประสิทธิภาพการท างาน ทศันคติต่องาน
และองคก์าร 

องคก์ารมกัไม่เอาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นสินทรัพยข์ององค์การ หลายบริษทัละเลยความส าคญั
ของการให้ความรู้ ฝึกหัด พฒันา ความช านาญ โดยแทจ้ริงแลว้ ทุกองค์การไม่ว่าทางธุรกิจ ราชการ 
บริการไดใ้ชท้รัพยากรเหล่าน้ีอยา่งถึงท่ีสุดเพื่อการแข่งขนั 

7. ขอบเขตงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (HRD.) ในองคก์ารมีเป้าหมาย 3 ประการคือ 
1)  Create the system             งานสร้างระบบ 
2)  Maintain the system          บ ารุงรักษาระบบ 
3)  Improve  the system          ปรับปรุงระบบ 

ผูท่ี้ตอ้งการเขา้มาท างานในหนา้ท่ี  HRD. ในองคก์ารจะตอ้งเตรียมความรู้ในทางวิชาการในแต่ละ
สาขาให้พ ร้อม เช่น  ผู ้ท  างานใน Information System จะแตกต่ างจากผู ้ท  างานใน  Organization  
Development  ในใจกลางของวงกลมประกอบดว้ยเป้าหมายหลกั 3 ประการคือ  สร้าง รักษาและ ปรับปรุง
ระบบ โดยท่ีเป้าหมายแต่ละส่วนจะท าให้บรรลุผลได้ก็ต่อเม่ือได้ท าหน้าท่ีตามวงกลมรอบนอกแต่ละ
ส่วนให้บรรลุผลในการท าให้ระบบขององค์การท าหน้าท่ีนั้น ยกตวัอย่าง เช่น จะตอ้งมีการระบุและจา้ง
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พนกังาน (มกัเรียกการคดัเลือกและบรรจุเป็น Staff) ระบบจะมีการบ ารุงรักษาดว้ยการให้เงินเดือน หรือ
บ ารุงสุขภาพ  (อยูใ่นขอบเขตงาน Compensation and Benefits) 

ในส่วนของ  Improving the System มีการอบรมบุคลากร เรียก Individual Development  จะเห็น
ไดว้า่ ขอบข่ายงาน  H.R.D. ในแต่ละส่วนมีภาระหนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจไดว้า่ องคก์ารจะอยู่
ในสภาพท่ีท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. ขอบเขตงานหลกั 3 ประการ 
   1) Creating The System เป็นส่วนท่ีให้ความส าคญักบัตวัองคก์ารเอง เช่น การ designed, 

structure, และ implemented) กิจกรรมของงาน  เช่น  Organization and Job design ในทางทฤษฎีจะเป็น
งานท่ีมาก่อนงานอ่ืนๆ เน่ืองจากมนัเป็นไปไม่ไดท่ี้องค์การจะท างานโดยปราศจากระบบในตวั ในความ
เป็นจริงงาน (job) จะตอ้งถูกก าหนดให้กบับุคคลท่ีสามารถจะท าให้ส าเร็จ การ Planning & Selection and  
Staffing  มุ่งสู่การจดับุคคลเหมาะสมกบังานและองค์การและดึงดูดผูค้นให้สนใจองค์การงานท่ีกล่าวมา
จะสร้างพื้นฐานทัว่ไปใหก้บัส่วน  Creating the System 

  2) Maintaining The System เม่ือระบบถูกสร้างข้ึนมาและมี Staff แลว้ กา้วต่อไปคือ ท า
ให้ระบบเดินงานได้ เป็นส่วนท่ีมุ่งให้บริการแก่ทรัพยากรมนุษยภ์ายหลงัท่ีองค์การไดก้้าวไป นโยบาย
และ ยุทธศาสตร์ ไดรั้บการจดัตั้งข้ึน ส่วนต่างๆ ทั้ง 4 (Compensation and Benefits, Employee Assistance, 
Information System, Labor Relation) ต่างมุ่งสร้างการปฏิบติังานท่ีมุ่งมัน่และสร้างฐานให้กบั Maintain 
the System เป็นส่วนส าคญัท่ีสุดถา้บริษทัตอ้งการประสิทธิภาพในการบรรลุวตัถุประสงค ์

  3) Improving The System มีเป้าหมายหลกั 3 ประการเพื่อมุ่งปรับปรุงการผลิตทั้งส่วน
ของบุคคล และองค์การ รวมถึงคุณภาพการประกอบการ เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายองค์การและ
ประสิทธิผลขององค์การโดยไม่ต้องทิ้งเป้าหมายส่วนบุคคล ส่วนท่ีเรียกว่า Individual Development, 
Career Development, Organization Development น้ีมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพการท างานและวิถี
ชีวติการท างาน สร้างพื้นฐานใหก้บั Improving the System 

เป้าหมายของ  Improving the System คือ 
1) มุ่งสู่การเปล่ียนแปลงและแกไ้ขโครงสร้างองคก์าร 
2) ระบุและคดัเลือกบุคคลท่ีดีท่ีสุดเพื่อบรรจุในต าแหน่ง 
3) มุ่งฝึกคนท่ีมีต าแหน่งในองคก์ารใหมี้ทกัษะมากข้ึน 

เป้าหมายทั้ง  3 น้ีจะท าให ้H.R.D บรรลุเป้าหมายของการปรับปรุงระบบ 
9. ววิฒันาการการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

                การพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดผ้า่นประวติัศาสตร์ความเป็นมาของมนุษยต์ั้งแต่มนุษย์
เร่ิมต้นเดินทาง บรรพบุรุษของเราได้สร้างการฝึกฝนในแบบท่ีง่ายท่ีสุดจากการขับเคล่ือนความ
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ตอ้งการเพื่อความอยูร่อด  การเรียนรู้คร้ังแรกรวมถึงการสร้างเคร่ืองมือง่ายๆ จากหิน ไม ้แต่ยงัไม่รู้จกั
ไฟและเหล็ก  การน าส่ิงเหล่าน้ีมาใชไ้ดไ้ดก้ลายเป็นการพฒันาท่ีกา้วไปอยา่งส าคญัของมนุษย ์  

  บริบทเร่ิมแรกของการเรียนรู้ของมนุษยย์ุคแรกน้ีถูกจ ากดัอยู่ภายในครอบครัวและเผ่า
โดยผา่นกิจกรรมท่ีไม่เป็นทางการและการเลียนแบบจากหวัหนา้ครอบครัวคือพ่อและหวัหนา้เผา่ พอ่บา้น
จะเป็นผู ้ท่ี ฝึกลูกในเร่ืองความประพฤติท่ี เหมาะสมและฝึกในเร่ืองการด ารงชีวิตท่ี เหมาะกับ
สภาพแวดล้อม  ดงันั้นการเรียนรู้ในยุคแรกๆ น้ีจึงเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาของคนรุ่น
ก่อน 

  เม่ือเขา้สู่ยุคโลหะ มนุษยมี์ความสามารถท่ีจะตั้งถ่ินฐาน มีความรู้ท่ีจะท าเคร่ืองมือ
โลหะแบบง่ายๆ รวมทั้งท าการเกษตร  มีการแบ่งงานกนัท าภายในชุมชนและภายในครอบครัว การ
แบ่งงานไดว้ิวฒันาการกลายเป็นผูช้  านาญการ เช่น ช่างไม้ ช่างโลหะเป็นตน้ มนุษยใ์นยุคน้ีพึ่ งพา
เคร่ืองมือเพื่อสนองความตอ้งการชั้นพื้นฐานก็คือเพื่อความเป็นอยู่ เป็นความก้าวหน้าของมนุษยท่ี์
เก่ียวพนักบัการพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเกิดความจ าเป็นในการร่วมมือกนัเพื่อสร้างการเรียนรู้
โดยตรง นั้นก็คือการศึกษา มากยิง่การการเลียนแบบโดยไม่ตั้งใจ 

  การศึกษาในขั้นตอนแรกเป็นการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึงซ่ึง
ถือเป็นความกา้วหนา้อยา่งมีเป้าหมาย  เป็นการเลียนแบบความส าเร็จท่ีเกิดจากความเช่ียวชาญเฉพาะท่ี
ยงัไม่มีระบบหรือทฤษฎีรองรับ  จากการเลียนแบบท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองน้ีไดก้ลายมาเป็นรูปแบบท่ีมี
ความแน่นอน 

  ในการเรียนรู้ในช่วงประวติัศาสตร์ยุคแรกของมนุษยน้ี์ ได้ผ่านการพฒันาจากการ
พยายามปรับตวัต่อส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและสังคม โดยอาศยัความสัมพนัธ์ทางสังคม กล่าวคือผา่น
การใชอ้ านาจของผูช้ายในการใชเ้คร่ืองมือและในการยกระดบัการศึกษาใหสู้งข้ึนทีละขั้น 

  ดงันั้นความหมายของการพฒันาอาชีพและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง กาล
ยทุธ์หน่ึงในการธ ารงรักษาบุคลากรขององกรให้กา้วหนา้ในอาชีพนั้นๆในการพฒันาองคก์รรวมของ
บุคคลเพื่อมุ่งสู่การผลิตคุณภาพโอกาสและการเพิ่มพนูเพื่อใหส้มาชิกองคก์รท าตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
  10. การพฒันากระบวนการผลติ และกระบวนการตลาด 

  ปัจจุบันสภาพสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความต้องการสินค้าของ
ผูบ้ริโภค  ก็แตกต่างกนั รวมทั้งความตอ้งการทางดา้นปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน  ดงันั้น การพฒันาอาชีพจึงมี
ความจ าเป็นเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงนั้น โดยพิจารณาเทคนิควิธีการในกระบวนการผลิต และ
กระบวนการตลาด ตลอดจนการน าภูมิปัญญา นวตักรรม/เทคโนโลยี มาประยุกต์ใชใ้นการประกอบ
อาชีพการพฒันากระบวนการผลิต  เป็นการบริหารจดัการดา้นทุน แรงงาน ท่ีดินหรือสถานท่ีให้เกิดผล
ผลิตหรือสินคา้ และตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดองคป์ระกอบ
ของกระบวนการผลิตท่ีตอ้งพิจารณามีดงัน้ี 
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   1) ทุน  หมายถึง ปัจจยัท่ีเป็นเงินทุน วสัดุ อุปกรณ์ วตัถุดิบ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ต้อง
ศึกษาว่า มีทุนใดเขา้มาเก่ียวขอ้งและถา้จะปรับปรุงแกไ้ขตอ้งพิจารณาว่าตอ้งใช้ทุนประเภทใดบา้ง มาก
น้อยเพียงใด ลดจ านวนท่ีใช้ไปบ้างได้หรือไม่ หรือใช้ส่ิงทดแทนท่ีมีราคาถูกแทนส่ิงท่ีมีราคาแพงได ้
หรือไม่ หรือเน้นใช้ทุนท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน ถา้ใช้ทุนจากท่ีอ่ืนๆ จะมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ สูงข้ึน เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าแรงงาน ถา้เป็นเงินท่ีตอ้งใช้ในการลงทุนท่ีตอ้งไปกูย้ืมเสียดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงท าอย่างไรถึงจะลด
ดอกเบ้ียใหต้ ่าลง ซ่ึงจะมีผลต่อการลดตน้ทุน 
   2) แรงงาน หมายถึง แรงงานคน สัตว ์เคร่ืองจกัรต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิต ผูเ้รียนจะตอ้ง
ศึกษา วิเคราะห์ การใช้แรงงานว่าใช้แรงงานคุม้ค่ากบัเงินทุนและเวลาหรือไม่ ใช้แรงงานเหมาะสมกบั
งานหรือขนาดของพื้นท่ีหรือไม่ เช่น พื้นท่ีน้อยก็ควรใช้แรงงานคนไม่ควรใช้เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ 
แรงงานท่ีใชมี้คุณภาพหรือไม่ มีการใหข้วญัก าลงัใจแรงงานท่ีใชห้รือไม่ 
   3) สถานท่ี  หมายถึง ท่ีดินท ากิน หรือสถานท่ีต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ ซ่ึง
เป็นสถานท่ีประกอบการ ถ้าเป็นท่ีดินท ากินอาชีพเกษตรก็อาจจะพิจารณาว่าได้ใช้ท่ีดินคุม้ค่ากบัการ
ลงทุนหรือไม่ ใช้ทั้งหมดหรือใช้อย่างเหมาะสมกบัการปลูกพืชหรือเล้ียงสัตวห์รือไม่ มีการทะนุบ ารุง
ท่ีดินท ากินบ้างหรือไม่ เช่น บ ารุงดินโดยปลูกพืชตระกูลถั่ว แล้วไถกลบเพื่อบ ารุงดินส าหรับอาชีพ
บริการ เช่น ขายอาหาร เปิดร้านเสริมสวย ซ่อมรองเทา้ นวดแผนโบราณ ซ่ึงตอ้งอาศยัท าเลท่ีตั้ง เช่น อยู่
ในยา่นชุมชนหรือไม่ การเดินทางสะดวกสบายหรือไม่ มีท่ีจอดรถให้ ลูกคา้หรือไม่ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีตอ้ง
น ามาพิจารณาเพื่อพฒันาใหดี้ข้ึน 
   4) การจดัการ  เป็นการน าทุน แรงงานและท่ีดินหรือสถานท่ีไปบริหารจดัการให้เกิดผล
ผลิตอย่างคุม้ค่าและได้ประโยชน์สูงสุดดังนั้นการจดัการจึงเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นต่อการประกอบ
ธุรกิจ ถา้มีกระบวนการจดัการท่ีผ่านการคิด วิเคราะห์ วางแผนอยา่งเป็นขั้นตอน รอบคอบบนฐานขอ้มูล
ท่ีเป็นจริง และตามสถานการณ์ในขณะนั้นก็นบัวา่ไดเ้ปรียบกวา่บุคคลอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดใ้ห้ความส าคญั แต่ท า
ดว้ยความเคยชิน ท าให้ขาดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้ธุรกิจมีแต่คงท่ีหรือถอยหลงั เพื่อให้อาชีพ
ด าเนินต่อไปได้ มีรายได้ให้ครอบครัวมีกินมีใช้ในครัวเรือน ควรต้องค านึงถึงการออมเงินเพื่อเป็น
หลักประกันของครอบครัวต่อการด ารงชีวิตของลูกหลานและการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพจึง
จ าเป็นตอ้งมีการจดัการในการน านวตักรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ
และมีปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด 
   กระบวนการตลาด  เป็นการบริหารจัดการด้านการตลาด เร่ิมตั้ งแต่การศึกษาความ
ตอ้งการของลูกคา้ การก าหนดเป้าหมาย การท าแผนการตลาด การส่งเสริมการขาย การก าหนดราคาขาย 
การขาย การส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ ผูผ้ลิตก็ตอ้งศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของกระบวนการตลาด 
ทุกขั้นตอนเพื่อน าขอ้มูลมาใช้พฒันาอาชีพ การตลาดเป็นเร่ืองยากของผูป้ระกอบอาชีพใหม่ รวมถึงผูท่ี้
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ประกอบอาชีพอยูแ่ลว้ การศึกษาหาขอ้มูลและการท าความเขา้ใจในวิธีการตลาดจะสามารถน ามาปรับใช้
พฒันากระบวน การตลาดได ้ซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

  1) สินคา้ หมายถึง ผลผลิต/ผลิตภณัฑ์/การบริการ เช่น ผลผลิตการเกษตร ผลิตภณัฑ์
แปรรูปต่างๆ หรือเป็นสินค้าประเภทบริการ เช่น ขายอาหาร เสริมสวย นวดแผนโบราณ   ซ่ึ ง
ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาความตอ้งการของลูกคา้อยูต่ลอดเวลาวา่ ความตอ้งการนั้นลดลงหรือเพิ่มข้ึน 
ถา้ลดลงจะตอ้งมีการศึกษา วิเคราะห์ ลกัษณะของผลผลิต/ผลิตภณัฑ์ เช่น รูปลกัษณ์ ความสวยงาม ความ
ต่ืนตาต่ืนใจ ประโยชน์ของการใช้สอย โดยยึดความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป็นส าคญั ส าหรับอาชีพ
บริการต้องให้ความส าคญักับการบริการด้วย เช่น มารยาทการบริการ ความรับผิดชอบ การมีมนุษย
สัมพนัธ์ 

  2) ราคา  หมายถึง การตั้ งราคาขายสินค้า ซ่ึงข้ึนอยู่กับต้นทุนการผลิต เช่น ค่าวสัดุ 
อุปกรณ์ ค่าดอกเบ้ีย ค่าเช่าสถานท่ี ค่าแรงงาน ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าขนส่ง ค่าน ้ ามัน ถ้าส่งไปขาย
ต่างประเทศก็ยิ่งแพงข้ึน ซ่ึงตอ้งเพิ่มค่าขนส่ง ค่าภาษี จะเห็นวา่สินคา้เกษตร เช่น มงัคุด ทุเรียน ท่ีส่งไป
ขายต่างประเทศจะมีราคาแพงกว่าประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามผูข้ายควรเน้นการตั้งราคาให้เหมาะสม
กบัคุณภาพของสินคา้และควรให้ใกลเ้คียงกบัคู่แข่ง ถา้สินคา้ใดคู่แข่งนอ้ย ผูข้ายก็ควรตั้งราคาให้ยติุธรรม
กบัผูบ้ริโภค ไม่ควรเอาเปรียบลูกคา้เกินไป ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรศึกษา วิเคราะห์ วา่ราคาของปัจจยั
การผลิตผนัแปรอย่างไร ลดลง หรือเพิ่มข้ึน หรือจดัหาวสัดุท่ีมีราคาถูกทดแทนวสัดุท่ีมีราคาแพงได ้
เพื่อให้ต้นทุนลดลงได้ หรือสามารถปรับลดอัตราดอกเบ้ีย ค่าเช่าสถานท่ี ค่าขนส่ง หรือลดการ
ประชาสัมพนัธ์ก็จะท าให้ตน้ทุนการผลิตลดลง ซ่ึงจะมีผลต่อการก าหนดราคาขายผลิตภณัฑ์ ถา้ก าหนด
ราคาขายต ่ากวา่คู่แข่ง แต่ปริมาณการขายมากจะดีกวา่ขายราคาแพง ซ่ึงผลก าไรโดยรวมสูงกว่าก็น่าจะยึด
หลกัการน้ี 

  3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นการกระจายสินคา้ให้ไปถึงผูบ้ริโภคอยา่งปลอดภยั ซ่ึงมี
หลายวิธี เช่น การขายผา่นคนกลาง การขายปลีก ซ่ึงผูป้ระกอบการจะตอ้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ
และศึกษาศกัยภาพของตนเองในการเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้า ซ่ึงไม่จ  าเป็นต้องมีช่องทาง
จ าหน่ายสินคา้เพียงวิธีเดียว อาจใชห้ลายๆ วิธีให้เหมาะสม เช่น แต่เดิมขายผลไมผ้่านคนกลางเพียงอย่าง
เดียว ต่อมาเพิ่มวธีิการขายปลีก ท าใหมี้ช่องทางการจดัจ าหน่ายทั้งขายผา่นคนกลางและขายปลีก 

  4) การส่งเสริมการขาย เป็นการใช้เทคนิคหรือวิธีการให้ลูกค้ารู้จกัและต้องการซ้ือ
สินคา้โดยวิธีต่างๆ เช่น การจดัให้มีการชิงรางวลั การมีส่วนลด ซ้ือ 1 แถม 1 การส่งเสริมการขายอาจจะ
ประชาสัมพนัธ์โดยวธีิต่างๆ เช่น แจกแผน่ปลิว ประกาศลงในหนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ 

ดังนั้ นการพัฒนากระบวนการผลิตและกระบวนการตลาด คือ การบริหารจัดการด้านทุน 
แรงงาน ท่ีดินหรือสถานท่ีให้เกิดผลผลิตหรือสินคา้ ได้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ตรงกบัความ
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ตอ้งการของตลาด ซ่ึงผูผ้ลิตต้องศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของกระบวนการตลาดทุกขั้นตอน คือ 
สินคา้ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการขายเพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาอาชีพ 

11. การพฒันาอาชีพ ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ 
   ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความชาญฉลาด ทกัษะและเทคนิคอนัเกิด
จากพื้นความรู้ท่ีผา่นกระบวนการสืบทอด เลือกสรร ปรับปรุง พฒันา การสร้างงาน ดว้ยประสบการณ์ท่ี
สะสมมาเป็นเวลานานอยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัยคุสมยั 
              การพฒันาอาชีพโดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา เป็นการน าภูมิปัญญามาเช่ือมโยงให้
สอดคลอ้งกบัอาชีพเดิม จึงจ าเป็นตอ้งศึกษา วิเคราะห์ จุดอ่อนจุดแข็งของอาชีพ ถึงแมเ้ร่ืองใดจะเป็นจุด
แข็งอยูแ่ลว้ก็ตอ้งวิเคราะห์วา่ควรจะพฒันาอะไรไดอี้ก ส่วนจุดอ่อนยิ่งตอ้งวิเคราะห์อยา่งรอบคอบ ถ่ีถว้น 
เพื่อให้ดีข้ึนกว่าเดิม เช่น ปัจจุบันนิยมใช้ของโบราณ ก็อาจจะน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพ 
เช่น  มีอาชีพขายกาแฟอยูแ่ลว้ก็อาจจะน าวิธีชงกาแฟแบบโบราณมาประยุกตใ์ช ้เพื่อให้เป็นจุดหมายและ
เป็นการอนุรักษข์องดีดั้งเดิม 

12. แหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการพฒันาอาชีพ แหล่งท่ีเอ้ือต่อการพฒันาอาชีพ ไดแ้ก่ 
  1) แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งท่ีมีข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ สารสนเทศ 

และเทคโนโลยี ส าหรับผูเ้รียนใชใ้นการแสวงหาความรู้ ซ่ึงมีอยูต่ามธรรมชาติ และมนุษยส์ร้างข้ึน แหล่ง
ในท่ีน้ีอาจจะเป็นเอกสาร สถานท่ี ตวับุคคล ผูรู้้ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ เช่น ทะเล ป่า ภูเขา แหล่งเรียนรู้ท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน เช่น ห้องสมุด พิพิธภณัฑ์ อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต์ต่างๆ แหล่งเรียนรู้มีความส าคญัต่อการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน โดยเฉพาะผูเ้รียนท่ีอยูน่อกระบบโรงเรียนท่ีตอ้งศึกษาหาความรู้ดว้ย
ตนเองเป็นส่วนใหญ่ จึงตอ้งอาศยัแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ใกลต้วั เช่น หอ้งสมุดอ าเภอ ศูนยก์ารเรียนชุมชน ภูมิ
ปัญญา แหล่งธรรมชาติต่างๆ ผูเ้รียนสามารถศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง แหล่งเหล่าน้ีเป็นขมุทรัพยท์าง
ปัญญาท่ีสามารถคน้หาความรู้ไดไ้ม่รู้จบ 

  2) แหล่งเงินทุน หมายถึง แหล่งท่ีสามารถให้กูย้มืเงินเพื่อการประกอบอาชีพได ้ซ่ึงมีทั้ง
แหล่งเงินทุนของภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคารพาณิชยต่์างๆ สหกรณ์ กองทุนกูย้ืมต่างๆ การท่ีจะกูย้ืม
ไดต้อ้งมีโครงการรองรับ เพื่อใหแ้หล่งเงินทุนพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการส่งใชเ้งินคืน 

  3) แหล่งวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร หมายถึง แหล่งขายหรือแหล่งท่ีจะได้มาของวสัดุ 
อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพ เช่น ประกอบอาชีพการเกษตรจะต้องมีวสัดุ 
อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พนัธ์ุพืช ปุ๋ย รถแทร็กเตอร์ 

  4) แหล่งแรงงาน หมายถึง แหล่งท่ีจะได้แรงงานมาใช้ ได้แก่ แรงงาน คน สัตว์และ
เคร่ืองจกัรท่ีใช ้

แรงงานคน หมายถึง แรงงานเจา้ของกบัแรงงานนอกท่ีจา้งมาท างาน 
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แรงงานสัตว ์หมายถึง แรงงานสัตวท่ี์ใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น แรงงานจากววั 
ควาย ชา้ง มา้ ท่ีน ามาใชใ้นการประกอบอาชีพ 

เคร่ืองจกัร บางอาชีพมีการใช้เคร่ืองจกัรในการประกอบอาชีพ เช่น อาชีพท านา
อาจจะตอ้งใช้รถไถ อาชีพท าเหล็กดดัประตู หน้าต่าง อาจจะตอ้งใชเ้คร่ืองเช่ือม ตอ้งพิจารณาวา่อาชีพ
ของตนเองใชเ้คร่ืองจกัรอะไรบา้ง ท่ีมีอยูล่า้สมยัหรือไม่อยา่งไร ขนาดหรือจ านวนพอเพียงกบัการผลิต
หรือไม ่

  5) ตลาด หมายถึง แหล่งท่ีมีทั้ งผู ้ซ้ือและผูข้ายสินค้าต่างๆ การพัฒนาอาชีพก็มี
วตัถุประสงค์ในการขยายตลาดขายสินค้าให้มากข้ึน โดยพิจารณาตลาดเดิมว่าสามารถรับสินค้าท่ี
พฒันาข้ึนใหม่ไดห้รือไม่ ถา้ไม่ไดจ้ะตอ้งหาตลาดใหม่รองรับ 

ดงันั้นแนวคิดท่ีวา่การพฒันาอาชีพ ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ คือ ภูมิปัญญาท่ีเกิดจากความรู้ 
ความสามารถ ความชาญฉลาดรวมถึงทกัษะและเทคนิคท่ีเกิดจากพื้นฐานความรู้ท่ีผา่นกระบวนการ
สืบทอด เลือกสรร ปรับปรุง พฒันาอยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัยคุสมยั  
 
แนวคิดภูมิปัญญาผ้าทอไทลือ้ 

1. ประวตัิความเป็นมาของไทลือ้ 
   ชาวล้ือ หรือไทล้ือเช่ือกนัวา่มีถ่ินฐานเดิมอยู่บริเวณเขตสิบสองพนันา มณฑลยนูาน 
ประเทศจีนตอนใต ้อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัมีชาวล้ืออาศยัอยู่ทัว่ไป ทั้งเขตประเทศจีน พม่า ลาวและ
ภาคเหนือของไทย ในประเทศไทยพบชาวล้ืออาศยัอยูบ่ริเวณ จงัหวดัน่าน พะเยา เชียงราย แพร่ ล าพูน 
ล าปางและเชียงใหม่ ส าหรับ ชาวไทล้ือในจงัหวดัแพร่สันนิษฐานกนัวา่เป็นกลุ่มท่ีถูกกวาดตอ้นมาจาก
เมือง ยองและเมืองเชียงแสน ตั้งแต่รัชกาลท่ี 1 ปัจจุบนัมีหมู่บา้นไทยล้ือ 2 แห่ง คือ บา้นถ่ิน ต าบลบา้น
ถ่ิน อ าเภอเมืองแพร่ และท่ีบา้นพระหลวง ต าบลพระหลวง อ าเภอสูงเม่นชาวไทล้ือในภาคเหนือได้
เปล่ียนแปลงสภาพสังคมและวฒันธรรมกลมกลืนไปกบัคนเมือง ลกัษณะเด่นท่ียงัเหลืออยูคื่อ ภาษาล้ือ 
ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบัภาษาผูไ้ท ไทยวน และไทลาว การแต่งกายของชาวล้ือ ผูห้ญิงสวมเส้ือป๊ัดมีสาย
หนา้เฉียงมาผกูติดกนั หรือใชก้ระดุม เงินขนาดใหญ่ มีสีด าหรือคราม ตวัเส้ือรัดรูปเอวลอย ชายเส้ือยก
ลอยข้ึน 2 ขา้ง สาบเส้ือ ขลิบดว้ยแถบผา้สีต่างๆ ประดบัดว้ย กระดุมเงิน นุ่งผา้ซ่ินลายขวาง มีลวดลาย
สีต่างๆ ต่อเชิงดว้ยผา้สีด า นิยมโพกศีรษะดว้ยผา้ สีขาว หรือชมพ ูหญิงนิยมเกลา้ผมมวยตรงยอด มวยมี
การมว้นผมเป็นวงกลมเรียก มวยวอ้ง นิยมเจาะหูใส่ลานเงิน สวม ก าไลเงินส่วนผูช้ายมีทั้งการนุ่งผา้
ตอ้ยผืนเดียวเพื่อให้เห็นลาย สักแบบไทยวนสมยัก่อน และชุดเต็มยศ คือ สวมเต่ียวสะดอสีด า หรือสี
คราม สวมเส้ือเอวลอยสีด าขลิบดว้ยแถบผา้สีต่าง ๆ แต่รูปทรงเส้ือต่าง จากหญิง นิยมโพกศีรษะดว้ยผา้
ขาว ชาวไทล้ือ นิยมสักหมึก คือสักลาย ผูห้ญิงนิยมสักรูปดอกไมต้รงขอ้มือทั้ง 2 ขา้ง (บุญถ่ิน อินดาฤทธ์ิ, 
2548) กล่าวว่า วิถีชีวิตของชาวไทล้ือจะตั้งบา้นเรือนเป็นกลุ่มใหญ่ริมฝ่ังแม่น ้ า บา้นของชาวไทล้ือมี
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ลกัษณะเป็นบา้นหลงัใหญ่เรียกวา่ เฮิน มีหลงัคาสูงมุงดว้ยหญา้คาหรือแป้นเกล็ด ใตถุ้นสูง เขา้ไมด้ว้ย
วิธีเจาะรูแลว้ใชล่ิ้มประกอบเป็นโครงสร้าง เสาก็ตอ้งเจาะรูใส่แวง มีครัวไฟหรือห้องอยูติ่ดกบัท่ีนอน 
ซ่ึงจะกางมุง้สีด าเรียงกนัไป ใตถุ้นบา้นใช้ประโยชน์หลายอยา่ง เช่น ใชแ้ขวนเปลเด็ก ตั้งก่ีทอผา้หรือ
เก็บฟืน ปัจจุบนั เฮินเก่าแก่เหล่าน้ีเห็นอยูน่อ้ยมาก 

2. อตัลกัษณ์ไทลือ้ 
   คนไทล้ือมีภาษาพดูและตวัอกัขระหรือตวัเขียนเป็นของตวัเองมานาน เป็นเอกลกัษณ์
ของกลุ่มชนเหมือนเช่นไทยกลุ่มอ่ืนๆ ภาษาไทล้ือจดัอยูใ่นกลุ่มภาษาตระกลูไทหรือไต เพราะภาษาทั้ง
สองมีความคลา้ยคลึงกนัมากทั้งเสียงพยญัชนะและเสียงสระ ค าศพัท์พื้นฐานร่วมกนัและการเรียงค า
เขา้ประโยค เป็นตน้ ลักษณะเด่นของภาษาไทล้ือ คือ การเปล่ียนแปลงเสียงสระภายในค าโดยการ
เปล่ียนระดบัของล้ิน อกัษรไทล้ือกบัไทยวนใชร่้วมกนั บางคร้ังสะกดเหมือนกนัแต่ออกเสียงต่างกนั
โดยเฉพาะเสียงสระ อกัษรธรรมท่ีจารึกในคมัภีร์จะเป็นอกัขระเดียวกนั (บุญถ่ิน อินดาฤทธ์ิ, 2548) 
    ประเพณีและวฒันธรรมของชาวไทล้ือท่ียงัมีการสืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั คือ การ
เล้ียงผีฝายเพื่อเป็นศิริมงคล การเรียกขา้วขวญัเพื่อให้ขา้วในนาออกรวงเต็มท่ี การเรียกขวญัให้ผูป่้วย
เพื่อเป็นก าลงัใจ การสืบชะตาคนและหมู่บา้น การละเล่นขบัร้อง ขบัล้ือ การฟ้อนเจิง การเล่นมะกอน 
การเล่นโกงกาง และการเล่นกอ้ปแก๊ป เป็นตน้ ชาวไทล้ือยงัมีอนุลกัษณ์การแต่งกายดว้ยผา้ทอไทล้ือ
ในหมู่บา้น (บุญถ่ิน อินดาฤทธ์ิ, 2548) 

3. วฒันธรรมไทลือ้ 
   ชาวไทล้ือเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ท่ีมีวฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของกลุ่มตนหลาย
ประการ เน่ืองจากชาวไทล้ือจะมีความกลมเกลียวการอยู่รวมกนั เพราะมีความผูกพนัในวฒันธรรม
เดียวกนั ถึงแมจ้ะไม่ไดอ้ยูร่่วมกนัก็มีความผกูพนั มีความส านึกร่วมกนั มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั มี
ความจงรักภกัดีในกลุ่มเดียวกนั โดยทัว่ไปกลุ่มชาติพนัธ์จะมีวิธีประชาจารีตและประเพณีซ่ึงแตกต่าง
จากกลุ่มอ่ืน โดยเฉพาะวฒันธรรมย่อย ได้แก่ ภาษา การแต่งกาย ประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือ     
(จารุวรรณ พรมวงั, 2537) 
    สรุปแนวคิดประวติัความเป็นมาไทล้ือ คือ ชาวล้ือ หรือไทล้ือเช่ือกนัวา่มีถ่ินฐานเดิม
อยู่บริเวณเขตสิบสองพนันา มณฑลยูนาน ประเทศจีนตอนใต้ ในประเทศไทยพบชาวล้ืออาศยัอยู่
บริเวณ จงัหวดัน่าน พะเยา เชียงราย แพร่ ล าพูน ล าปาง และเชียงใหม่ วิถีชีวิตของชาวไทล้ือจะตั้ง
บา้นเรือนเป็นกลุ่มใหญ่ริมฝ่ังแม่น ้า บา้นของชาวไทล้ือมีลกัษณะเป็นบา้นหลงัใหญ่ ใตถุ้นสูงเพื่อไวใ้ช้
ท  าประโยชน์ต่างๆ การแต่งกายของชาวล้ือ ผูห้ญิงสวมเส้ือป๊ัด นุ่งผา้ซ่ินลายขวาง มีลวดลายสีต่างๆ ต่อ
เชิงดว้ยผา้สีด า  เกลา้ผมมวยตรงยอด มวยมีการมว้นผมเป็นวงกลม โพกศีรษะดว้ยผา้ สีขาว หรือชมพู 
ส่วนผูช้ายมีทั้งการนุ่งผา้ตอ้ยผนืเดียวเพื่อให้เห็นลาย สักแบบไทยวนสมยัก่อน และชุดเตม็ยศ คือ สวม
เต่ียวสะดอ สวมเส้ือเอวลอยสีด าขลิบดว้ยแถบผา้สีต่างๆ 
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4. ความรู้เร่ืองผ้าผ้าทอไทลือ้ 
   สังคมของชาวไทล้ือเป็นสังคมเกษตรกรรมท่ีตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ีราบใกลแ้หล่งน ้ าเพื่อ
ท าไร่นาวฒันธรรมและประเพณีหลายอยา่งของชาวไทล้ือและคนเมืองไม่ค่อยมีความแตกต่างกนัมาก
การแต่งกายผูช้ายจะนุ่งเต่ียวสะกอหรือสะดอ (เป้าลึก) มดัตะเข็บ หรือเต่ียวสามดูก ไม่ใส่เส้ือต่อมามี
การสวมเส้ือม่อฮ่อมแขนยาวถึงขอ้มือ มีขอบรอยคอคลา้ยเส้ือคอตั้งใช้เชือกผูกหรือกระดุมเชือก เส้ือ
และกางเกงยอ้มดว้ยสีครามหรือด าโพกศีรษะดว้ยผา้ เม่ือไปวดัจะมีผา้เช็ดไวท่ี้บ่า และถือถุงยา่มแดง
ส่วนผูห้ญิงจะสวมเส้ือมดัรัดรูปผ่าอก มีสาบหน้าเฉียงมาผกูติดกบัดา้ยหรือใช้กระดุมเม็ดขนาดใหญ่
เก่ียวกนัไว ้ตวัเส้ือจะสั้น แขนเส้ือยาวทรงกระบอกนิยมใช้สีด าหรือสีคราม ตรงสาบเส้ือจะขลิบดว้ย
แถบผา้สีต่างๆ หรือท าเป็นลวดลาย นุ่งผา้ซ่ินลายขวางการวางสีลวดลายซ่ินแบบซ่ินก่าน (ลกัษณะของ
ผา้ซ่ินท่ีมีลวดลายมดัหม่ีซ่ินด าเติมแทรกดว้ยด้ินเงินด้ินทอง) และซ่ินปล่อง (ลกัษณะการขดัทอดว้ย
การเก็บลาย หรือการเก็บมุก) มีลวดลายสลบัร้ิวสีพื้นช่วงลายขนาดท่ีเท่ากนั ส่วนผมจะเกลา้เป็นมวย
ต่อมวยดว้ยการขดปลายผมเป็นรูปวงกลมเรียกวา่วอ๊งผม แลว้โพกศีรษะดว้ยผา้ขาวหรือผา้สีชมพ ูและ
ถือถุงย่าม แต่ท่ีเห็นไดช้ดั คือชาวไทล้ือมกัจะชอบใส่เส้ือผา้สีด า ทั้งชายและหญิงซ่ึงวฒันธรรมการ
แต่งกายของชาวไทล้ือมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัชาวลา้นนา 
        ศิลปะท่ีโดดเด่นของชาวไทล้ือได้แก่งานผา้ทอไทล้ือ นิยมใช้ผา้ฝ้าย ทอลวดลายท่ี
เรียกว่า ลายน ้ าไหลปัจจุบนัมีการฟ้ืนฟูและถ่ายทอดศิลปะการทอผา้แบบไทล้ือในหลายชุมชนของ
ภาคเหนือและสินค้าของคนไทล้ือสามรถท่ีจะสร้างรายได้และเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายดว้ย ศิลปะท่ีมีความสวยงามประณีตและยงัคงรักษาไวต้ามบรรพบุรุษ 
        นอกจากนั้นศิลปะของชาวไทล้ือยงัไดรั้บการถ่ายทอดทางดา้นศิลปกรรมจิตกรรม
และวรรณกรรม ซึงจะเห็นไดจ้าก วดัซ่ึงยงัคงมีศิลปกรรมและจิตกรรมของชาวไทล้ืออยูเ่ช่นจิตกรรม
ของไทล้ือท่ีวดัภูมินทร์ จงัหวดัน่าน ศิลปะการฟ้อนไทล้ือและวรรณกรรมท่ียงัคงหลงเหลือจากค าบอก
เล่าของชาวไทล้ือท่ีไดรั้บการถ่ายทอดเป็นบทเพลงหรือการขบัล้ือ (การขบัล้ือจะเป็นการขบัโดยใช้ป่ี
เป็นเคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะขบัเล่าเป็นนิทาน) ซ่ึงเป็นวรรณกรรมของชาวไทล้ือท่ียงัคงรักษาไว้
ซ่ึงอตัลกัษณ์ 
 5. เคร่ืองแต่งกายของชาวไทลือ้ 
   เคร่ืองแต่งกายของชาวไทล้ือ ท่ีเป็นมาตรฐาน มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
เฉพาะกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะเส้ือและกางเกงของผูช้าย ลกัษณะเส้ือป๊ัดและผา้ซ่ินลายขวางของ
ผูห้ญิง การโพกศีรษะดว้ยผา้ขาว สีด า หรือสีอ่ืนๆ ตลอดจนการประดบัตกแต่งดว้ยเคร่ืองประดบัต่างๆ 
เหล่าน้ี ลว้นบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ของชาวไทล้ือโดยรวมและโดยรายละเอียดยงัสามารถ
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จ าแนกลกัษณะเฉพาะของแต่ละชุมชนหรือแต่ละหมู่บา้นไดอี้กดว้ย ซ่ึงในอดีตนั้นเคร่ืองแต่งกายของ
ผูห้ญิงและผูช้ายไทล้ือในแต่ละแห่งน่าจะมีคบครัน แต่เน่ืองดว้ยการเปล่ียนแปลงมาสู่โลกสมยัใหม่ใน
ปัจจุบนั ได้ท าให้ชาวไทล้ือในแต่ละแห่งสูญวฒันธรรมด้านการแต่งกายเหล่าน้ีไป ดงัจะพบได้ว่า 
ผูห้ญิงไทล้ือในหลายๆหมู่บา้นเลิกทอผา้ เลิกผลิตส่ิงทอท่ีแสดงถึงวฒันธรรมของตนเอง หนัไปซ้ือผา้
จากตลาดมาสวมใส่แทน ส่ิงทอหรือเคร่ืองแต่งกายท่ีเป็นของเก่าก็ขายไปจนหมดส้ิน หลกัฐานจากส่ิง
ทอท่ีเป็นชุดเคร่ืองแต่งกายของชาวไทล้ือในอดีตแสดงให้เห็นถึง ความสามารถในการสร้างสรรคเ์ป็น
อยา่งยิ่ง ภูมิปัญญาของชาวไทล้ือในการตดัเยบ็ โดยเฉพาะเส้ือของผูห้ญิงท่ีเรียกวา่เส้ือป๊ัดเป็นเส้ือท่ีใช้
วิธีตดัแบบและเย็บรูปทรงให้เขา้กบัรูปร่างผูส้วมใส่ เส้ือรัดรูปเอวลอยท่ีมีการตกแต่งสาบเส้ือและ
ชายเส้ือท่ีเวา้โคง้ให้เขา้กบัสีสัน ของผา้ซ่ินไดอ้ย่างลงตวั เม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองแต่งกายของชาติ
พนัธ์ในกลุ่มอ่ืนจะเห็นไดว้า่แบบเคร่ืองแต่งการของชาวไทล้ือโดยเฉพาะผูห้ญิง เป็นงานออกแบบทาง
ศิลปะใหเ้ขา้กบัเรือนร่างท่ีโดดเด่นแตกต่างไปจากกลุ่มอ่ืน  
   เคร่ืองแต่งการของผูช้ายไทล้ือ ผูช้ายจะใส่เส้ือคอกลม แขนยาว ผ่าหน้า ติดกระดุม 
นุ่งกางเกงขายาวทรงหลวม ทั้งเส้ือและกางเกงน้ีตดัเยบ็จากเส้ือผา้ฝ้ายสีธรรมชาติ ยอ้มสีครามเขม้ หรือ
สีด า หากเป็นชุดอยูบ่า้นหรือชุดล าลองโดยเฉพาะอากาศร้อน จะนุ่งผา้ ต่อย ขนาดสั้น หรือนุ่ง ผา้ต่อง 
(ผา้ขาวม้า) แบบกระชับท่ีเรียกว่านุ่งแบบ เค็ดม่าม คือ นุ่งแบบหยกัร้ัง มว้นชายผา้เป็นเกลียวสอด
ระหวา่งขาให้รัดกุม เพื่อโชวล์ายสักหมึกบนขาอ่อน ผา้นุ่งของผูช้ายไทล้ือในอดีตท่ีเรียกวา่ผา้ต่อย นั้น
เป็นผา้นุ่ง ส่ีเหล่ียม สองขนาด คือ ขนาดสั้นและขนาดยาว ถา้เป็นผา้ขนาดยาวก็นุ่งแบบโจงกระเบน 
หรือนุ่งลอยชาย  ผา้นุ่งน้ีเป็นผา้ฝ้ายสีครามหรือทอเป็นลายตารางถา้เป็นผา้นุ่งในโอกาสพิเศษก็มกัจะ
ใชผ้า้ไหมส่ีต่างๆ  
   เส้ือของผูช้ายไทล้ือนอกจากเส้ือคอกลมแลว้ก็ยงัมีเส้ือคอตั้งแบบคอจีน ทั้งน้ีเส้ือทั้ง
สองแบบมีการตกแต่งดว้ยการปักลวดลายหรือใชแ้ถบผา้สีหลากสีหรือริบบิ้นจีนเยบ็ติดหรือขลิบตรง
สาบเส้ือ แขน และ ปักเยบ็ขอบรอยต่อโดยใชเ้ส้นไหมสีต่างๆ มีลกัษณะโดดเด่นเป็นพิเศษ คือ เส้ือเอว
ลอยมีการตกแต่ง ตรงคอเส้ือ สาบเส้ือ ปกเส้ือ ปลายแขน และมีผืนผา้เยบ็ต่อจากสาบหน้าป้ายมา ติด
กระดุมทั้งส่วนตรงใตรั้กแร้และตรงเอวเส้ืออีกชนิดหน่ึงท่ีมีลกัษณะพิเศษใช้กบัเส้ือกัก๊ท่ีเรียกวา่ เส้ือ
ปา ตดัเยบ็จากผา้ไหมหรือผา้แพรจีนสีด า สีเหลือง สีชมพู มีการปักลวดลายตกแต่งด้วยโลหะสีเงิน 
เล่ือม เส้ือชนิดน้ีใชใ้ส่โอกาสพิเศษ เช่นสวมทบัเส้ือแขนยาวในงานบวช งานแต่งงาน หรือใชส้วมใน
การแสดงฟ้อนเซ้ิง ฟ้อนดาบ 
   นอกจากเส้ือและกางเกงผา้นุ่งแล้วยงัมีผา้ใช้ตกแต่งร่างกายเป็นพิเศษ ผา้พาดบ่า
เรียกวา่ ผา้เช็ด เขม็ขดัและผา้พาดเอว มีผา้โพกศีรษะผืนพิเศษเป็นผา้แพรจีน นิยมสีชมพูและมีถุงยา่มท่ี
ทอเยบ็และตกแต่งอยา่งงดงาม (ภทัริน กุสุพลนนท,์ 2548) 
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   เคร่ืองแต่งการของผูช้ายไทล้ือลว้นแต่เป็นฝีมือของผูห้ญิง ความประณีตบรรจงใน
ศิลปะของการเยบ็ปักถกัทอและตกแต่งกายของผูช้ายไทยล้ือ คือ ผลงานอนัแสดงถึงความรักและความ
ผกูพนัของผูห้ญิงมอบใหแ้ก่ชายอนัเป็นท่ีรัก  
   ส่วนการแต่งกายของผูห้ญิง ผูห้ญิงไทล้ือในสิบสองปันนาในอดีตะจะสวมเส้ือป๊ัดสี
ด าและนุ่งซ่ินลาบขวาง ท่ีเรียกวา่ซ่ินตา ในชีวติประจ าวนั โพกผา้สีขาวเป็นลกัษณะเด่นในฤดูร้อนหรือ
เวลาอยูก่บับา้น อาจสวมเส้ือล าลองท่ีเรียกว่าเส้ือปา เป็นเส้ือแบบพอดีตวั ไม่มีแขน ผ่าอก ติดกระดุม 
ส่วนในฤดูหนาวจะสวมเส้ือป๊ัดหนาท่ีมีผา้ซบัใน เรียกเส้ือก๊บ เพื่อใหร่้างกายอบอุ่น (ทรงศกัด์ิ  พรมวงั, 
2537)  
   การแต่งกายของชาวไทล้ือนบัวา่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะยิง่สามารถมองเห็นไดจ้าก งาน
ประเพณีของชาวไทล้ือหรือในหมู่คนชราท่ียงัแต่งกายของชาวไทล้ือนั้นผูช้ายจะสวมกางเกงคล้าย
กางเกงขาก๊วย แต่เป้าลึกมาก มี สามตะเข็บ จึงเรียกวา่ เต่ว สาม ดูก เส้ือเป็นเส้ือตวัสั้นและยอ้มดว้ยผา้
ห้อม สีครามทั้งเส้ือและกางเกง ส่วนผูห้ญิงจะใส่ซ่ินล้ือเส้ือป๊ัดใส่ผา้โพกหัวสีชมพู สีขาว เข็มขดัท า
ดว้ยเงิน รวมทั้งก าไลและป่ินปักผม (จารุวรรณ พรมวงั, 2537)  
 6. ลายผ้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชาวไทลือ้  

  การทอลายขิต คือการคดัเก็บยกเส้นดา้ยยืนพิเศษ ให้เกิดเป็นลวดลาย แลว้สอดเส้นดา้ย
พุง่ไปตลอดแนวของความกวา้งของหนา้ผา้ ท าใหเ้กิดลายขิตในแต่ละแถวเป็นลายขิตสีเดียวกนั 

  การยก เป็นเทคนิคการทอยกลายให้เห็นเด่นชดั มีลกัษณะคลา้ยกบัการทอลายขิต แต่ใช้
เส้นพุง่พิเศษ เช่น ไหม ด้ินเงิน ด้ินทอง มีชายมีเชิง ซ่ึงขั้นตอนยุง่ยากกวา่ผา้ทอลายขิตมาก 

  การจก เป็นเทคนิคการทอลวดลายบนผืนผา้ ดว้ยวิธีการเพิ่มดา้ยพุ่งพิเศษเขา้ไปขณะท่ี
ทอเป็นช่วงๆ ไม่ติดต่อกนัตลอดหนา้กวา้งของผา้กระท าโดยใชไ้มห้รือขนเม่นหรือน้ิวมือ ยกหรือจกดว้ย
เส้นยนืข้ึน แลว้สอดเส้นพุง่พิเศษต่อไปตามจงัหวะของลวดลาย สามารถสลบัสีไดห้ลากหลายสี 

  การทอลายน ้ าไหล เป็นเทคนิคการทอแบบลายขดัธรรมดา แต่ใช้ด้ายหลากสีพุ่งเกาะ
เก่ียวกนัเป็นช่วงๆ ให้เกิดจงัหวะของลายน ้ าไหล เป็นลกัษณะเฉพาะของชาวเมืองน่าน เรียกกรรมวิธีการ
ทอน้ีว่า "ล้วง" แต่ชาวไทล้ือ อ าเภอเชียงของ และเชียงค า จงัหวดัเชียงราย เรียกว่า "เกาะ" เทคนิคน้ีอาจ
ดดัแปลงพฒันาเป็นลายอ่ืนๆ เรียกวา่ลายผกัแวน่ ลายจรวด ฯลฯ เป็นตน้ 

  การยกมุก เป็นเทคนิคการทอ โดยใช้เส้นยืนพิเศษเพิ่มบนก่ีทอผา้ลายยกบนผา้เกิดจาก
การใชต้ะกอลอยยกดา้ยยนืพิเศษ ลวดลายท่ีเกิดจากเทคนิคน้ีคลา้ยกนัมากกบัลวดลายท่ีเกิดจากเทคนิค ขิต 
จก แทบจะแยกไม่ไดเ้ลยส าหรับผูท่ี้ไม่เขา้ใจเร่ืองเทคนิคการทอผา้ท่ีลึกซ้ึง ชาวไทยพวนท่ีต าบลหาดเส้ียว 
จงัหวดัสุโขทยั และท่ี อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ ใช้เทคนิคน้ีในการทอส่วนท่ีเป็นตวัซ่ิน บางคร้ัง
อาจจะน าเชิงซ่ินมาต่อเป็นตีนจกเรียกวา่ ซ่ินมุก 
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  การมดัหม่ี เป็นเทคนิคการมดัเส้นพุ่งหรือเส้นยืน ให้เป็นลวดลายดว้ยเชือกกลว้ยหรือ
เชือกฟางก่อนน าไปยอ้มสี แลว้กรอดา้ยให้เรียงตามลวดลาย ร้อยใส่เชือกแลว้น ามาทอ จะไดล้ายมดัหม่ีท่ี
เป็นทางกวา้งของผา้ เรียกวา่ มดัหม่ี เส้นพุ่ง ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในบา้นเรา มีการท าผา้มดัหม่ีเส้นยืนบา้งในบาง
จงัหวดัเช่นจงัหวดัเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ราชบุรี เพชรบุรี ส่วนใหญ่เป็นผา้ชาวเขา บางผืนใชก้ารทอสลบั
กบัลายขิต ซ่ึงช่วยเพิ่มความวจิิตรงดงามให้แก่ผืนผา้ 

  แนวคิดความรู้เก่ียวกบัผา้ทอไทล้ือ งานผา้ทอไทล้ือ นิยมใชผ้า้ฝ้าย ทอลวดลายท่ีเรียกวา่ 
ลายน ้ าไหลปัจจุบนัมีการฟ้ืนฟูและถ่ายทอดศิลปะการทอผา้แบบไทล้ือในหลายชุมชนของภาคเหนือและ
สินคา้ของคนไทล้ือสามรถท่ีจะสร้างรายไดแ้ละเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายดว้ย ศิลปะท่ี
มีความสวยงามประณีตและยงัคงรักษาไวต้ามบรรพบุรุษ 

8. ผ้าทอกบัวถิีชีวติคนไทย 
  ผา้เป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีของการด ารงชีวิตของมนุษย์ นอกจากอาหารท่ีอยู่อาศยัและยา

รักษาโรค  ผา้ซ่ึงมีความส าคญัและสัมพันธ์กับวฒันธรรมของมนุษยม์านับตั้งแต่ยุคดั้ งเดิมหรือในยุค
สังคมบรรพกาล  อยา่งไรก็ดีหลกัฐานเก่ียวกบัเคร่ืองนุ่งห่มของมนุษยท่ี์อยูอ่าศยัในประเทศในยุคเก่าแก่มี
นอ้ยมากทั้งน้ีเน่ืองจากเคร่ืองนุ่งห่มผลิตจากเส้นใยผุพงัง่าย มกัเส่ือมสลายไปตามกาลเวลา จากการศึกษา
ดา้นโบราณคดีในประเทศไทย  หลกัฐานท่ีพบคือ ภาพจิตรกรรมบนเพิงผาหรือผนงัถ ้ าต่างๆ หลายแห่ง
ภาพเหล่าน้ีมกัแสดงลกัษณะมนุษยก์ าลงัเตน้ร าหรือประกอบพิธีกรรมต่างๆ  สันนิษฐานกนัวา่มนุษยใ์น
ยุคหินใหม่หรือประมาณ 3,000-4,000 ปีมาแลว้ ท่ีมนุษยเ์ร่ิมรู้จกัการป่ันเส้นใยพืชเพื่อน ามาสานทอเป็น
ผา้นุ่งห่ม  หลกัฐานท่ีพบในแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวติัศาสตร์ของประเทศไทย ไดแ้ก่ ลวดลายรอย
ประทบัของเชือกหรือเส้นใยท่ีบิดเกลียวบนภาชนะดินเผา เศษใบผา้ท่ีติดอยู่บนวตัถุทองแดงและเหล็ก 
และหินทุบผา้เปลือกไมแ้ละแวดินเผา  ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ชนิดหน่ึงท่ีใช้ส าหรับป่ันดา้ย จากการวิเคราะห์
เส้นใยท่ีเป็นหลกัฐานทางโบราณคดี  ท าให้มีก่ีสันนิษฐานว่า ผา้ทอท่ีผลิตข้ึนในยุคก่อนประวติัศาสตร์
นั้น  ผลิตจากป่านเส้นใยกญัชา ซ่ึงเป็นเส้นใยท่ีไดจ้ากล าตน้ของพืชชนิดหน่ึง ส่วนการผลิตผา้จากเส้นใน
ฝ้ายและผา้ไหมนั้นคงเกิดข้ึนในยุคหลงัต่อๆ มาโดยมีขอ้สันนิษฐานวา่การปลูกฝ้ายในไทยนั้นอาจมีตน้
ก าเนิดมาจากอินเดีย ส่วนไหมนั้นอาจมีตน้ก าเนิดมาจากจีน 

  ผา้ทอในวิถีชีวิตไทย สังคมไทยในอดีต คือ สังคมกสิกรรมท่ีมีระบบการผลิตแบบเล้ียง
ตนเอง  ตลอดจนการแลกเปล่ียนคา้ขายกนัทั้งในระดบัหมู่บา้นและการติดต่อท่ีอยูห่่างไกลกบัชุมชน การ
ทอผา้เป็นหน้าท่ีส าคญัของสตรีไทยในอดีต  เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน มีการน าฝ้ายเพื่อ
น ามาป่ันและทอเป็นผา้นุ่งห่มจึงเป็นระบบการผลิตท่ีควบคู่กนัมาแต่โบราณกาล ส่วนในกรณีท่ีชุมชนใด
ไม่สามารถปลูกฝ้าย หรือผลิตผา้ทอเองไม่ได้ ก็มีการแลกเปล่ียนค้าขายกนัระหว่างชุมชนมาช้านาน
เช่นกัน ผา้ทอไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในการใช้เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม เพื่อป้องกันการหนาวเย็นหรือเป็น
อาภรณ์ปกปิดร่างกายเท่านั้น การพฒันารูปแบบการผลิต การยอ้มสีและเทคนิคการทอใส่ลวดลายนบัเป็น
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งานศิลปะท่ีท าให้ผืนผา้มีความวิจิตรงดงามเป็นส่ิงสะทอ้นค่านิยมวฒันธรรมและสังคมของผูท้อหรือผู ้
สวมใส่ไดเ้ป็นอยา่งดีในวิถีชีวิตไทย จะพบวา่ผา้ทอผกูพนักบัช่วงวยัของชีวตินบัตั้งแต่เกิดจนตายคือ เมือ
ลูกเกิดมาก็ตอ้งนอนในเปลผา้ท่ีแม่ทอและนอนในเปลไมไ้ผ่ท่ีพ่อสาน สะทอ้นให้เห็นถึงความผูกพนั
ระหวา่งพ่อ  แม่  ลูก  กบัการทอผา้และการจกัสาน อนัเป็นวธีิการด ารงชีวิตของชาวบา้นไทยมาแต่อดีต อู่
ผา้และอู่ไมไ้ผส่าน คือ งานหตัถกรรมท่ีแม่และพอ่ท าข้ึนมาใหลู้กไดใ้ชใ้นวยัเยาว ์อู่ผา้ ฟูก หรือเบาะนอน 
ลว้นเกิดจากผา้ฝ้ายท่ีแม่ต ่า (ทอ) เยบ็เตรียมไว ้ส่วนผา้ออ้มส าหรับทารกในอดีต  คือ  เศษผา้ซ่ินเก่าของแม่
ท่ีเน้ือผา้มีความอ่อนนุ่ม จากการใช้สอยมานาน ท าให้ไม่ระคายเคืองต่อผิวทารกน้อย เม่ือเติบโต ทั้ ง
เด็กหญิงเด็กชาย นอกจากจะไดเ้รียนรู้อาชีพท าไร่ ท านาเป็นหลกัแลว้  เด็กชายอาจจะไดรั้บการฝึกหดัจาก
การจกัสาน ในขณะท่ีเด็กหญิงหัดเรียนทอผา้ ตั้งแต่อายุ  7-8 ขวบ  โดยเร่ิมจากหัดทอขั้นพื้นฐาน ได้แก่  
การทอผา้ฝ้ายสีขาว ลายขดัสานธรรมดาท่ีเรียกว่า  “ผา้ฮ า”  คือผา้ฝ้ายสีขาว หรือ ผา้สีหมอ้ฮ่อมเขม้จนด า 
เป็นผืนผา้ท่ีแม่บา้นแทบทุกครัวเรือนจะทอเก็บไวใ้ช้ในยามจ าเป็น  ผา้เหล่าน้ีไดใ้ช้ประโยชน์ในการตดั
เยบ็เป็นเส้ือผา้ เคร่ืองใชส้อยต่างๆ ในบา้น  ตลอดจนน าผา้ขาวไปยอ้มสีเหลืองเป็นผา้ไตรจีวรส าหรับให้
ลูกชายไดส้วมใส่ในยามบวชเณร  ผา้จึงเป็นส่ือสายใยระหว่างแม่กบัลูกและเป็นส่ือแห่งการสะสมสร้าง
บุญในทางพุทธศาสนาอีกด้วย  หญิงสาวท่ีมีฝีมือในการทอผา้  มกัจะเป็นท่ีหมายปองของชายหนุ่ม ใน
ประเพณีการแอ่วสาวของคนไทยในภาคเหนือ ในอดีตสาวๆจะนั่งอยู่บน “เต๋ิน” หรือส่วนรับแขกของ
บา้นท างานบา้นต่างๆ เช่น  ป่ันฝ้าย  เยบ็ปักถกัร้อย  ในขณะท่ีหนุ่มๆ มาเท่ียวหา พูดคุยดว้ยบทสนทนาท่ี
เรียกว่า “ค าเครือ”  อนัเป็นบทร้อยกรองท่ีไพเราะ หากสาวๆ พึงพอใจชายหนุ่มผูใ้ดก็จะให้ยืม “ผา้ต๊ม”  
คือผา้ห่มคลุมตวักลบัไปบา้น เพื่อว่าคืนต่อไปชายหนุ่มจะไดก้ลบัมาสืบสานต่อความสัมพนัธ์   ส าหรับ
ผา้ผืนพิเศษท่ีหญิงสาวมอบให้ชายคนรักมกัจะมีลวดลายงดงามอนัแสดงฝีมือเป็นเลิศ  เช่น  “ผา้เช็ด”  อนั
เป็นผา้พาดไหล่ชายหนุ่มเวลาไปวดั ถุงย่ามใบงามหรือ “ผ้าต่อง”  คือ ผ้าขาวม้า อันเป็นผ้าสารพัด
ประโยชน์  เป็นตน้ ผา้ทอจึงมีบทบาทใช้เป็นของฝากหรือเป็นส่ือรักแทนใจระหว่างชายหญิงมาช้านาน 
เคร่ืองแต่งกายของชนเผ่าต่างๆ ในอดีต คือ ส่ิงบ่งช้ีถึงวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มชน รายละเอียดประดบั
ประดาลวดลาย โครงสร้าง  รูปแบบจะบ่งบอกให้ทราบถึงถ่ินท่ีมา วยั สถานภาพของผูส้วมใส่และ
เทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะในเคร่ืองแต่งกายของผูห้ญิงมกัจะมีรายละเอียดของการตกแต่งมากกว่าผูช้าย   
ค  าวา่  “เคร่ืองนุ่งห่ม”  ในภาษาไทยสะทอ้นให้เห็นถึงการแต่งกายของคนไทยท่ีประกอบไปดว้ยผา้ 2  ผืน  
คือ ผา้นุ่ง 1 ผืน และผา้ห่มอีก  1 ผืน แต่ในเวลาอากาศร้อน คนไทยในอดีตคุน้เคยกบัการเปลือยอกซ่ึงถือ
เป็นเร่ืองธรรมดาของทั้งหญิงและชายมีเพียงผา้นุ่งผืนเดียวก็เป็นชุดล าลองอยู่กบับา้นได ้ผา้ท่ีใช้ห่มตวั
ผูห้ญิงนั้นเป็นผา้สไบห่มเฉียง ซ่ึงอาจใชรั้ดอก หรือใชค้ลอ้งคอก็ได ้ส่วนผูช้ายมีขาวมา้ ซ่ึงเป็นผา้สารพดั
ประโยชน์ท่ีใชหุ้้มตวัดว้ย ส่วนในยามอากาศหนาวทั้งหญิงทั้งชายก็ใชผ้า้ห่มฝ้ายผืนหนาๆ คลุมตวั  ผา้นุ่ง
ชายในอดีตมี 2 ขนาด คือ ขนาดสั้น ใช้นุ่งแบบกะทดัรัดในเวลาท างาน นอกจากน้ียงัเป็นการโชวล์ายสัก
ตรงส่วนขาท่ีนิยมกนัในยุคก่อน หรือในยามงานพิธีก็นุ่งผา้ขนาดยาวแบบโจงกระเบนเป็นผา้ฝ้ายหรือผา้
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ไหมก็ได ้ ผา้นุ่งของผูห้ญิง คือ  ผา้ซ่ิน ซ่ึงมีโครงสร้างประกอบดว้ยผา้ 3 ส่วน เยบ็ต่อกนั คือ ส่วนหวัซ่ิน  
ตวัซ่ินและตีนซ่ิน อาจเป็นผา้พื้นธรรมดา สีแดง สีขาว หรือมีลวดลายก็ได้ ส่วนตวัซ่ินนั้นของผูห้ญิง
ภาคเหนือมกัจะมีลายขวาง ส่วนของผูห้ญิงอีสานมกัเป็นลายตั้ง ส าหรับตีนซ่ินนั้นอาจเป็นผา้พื้นธรรมดา
หรือมีลวดลายท่ีบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของแต่ละชุมชน ตวัอยา่งเช่น ซ่ินท่ีสาวๆ ในภาคเหนือใช้นุ่งในโอ
กาพิเศษเวลาท่ีมีงานบุญหรือไปวดัก็คือ “ซ่ินตีนจก”  เป็นซ่ินท่ีมีลวดลายตรงส่วนตีนซ่ึงงดงามเป็นพิเศษ   
ท่ีเรียกว่า “ตีนจก”  เพราะทอดว้ยเทคนิคสอดดา้ยเส้นพิเศษท่ีมีสีสันต่างๆลงไปท่ีเรียกว่า  เทคนิคจกใน
ยามท่ีหญิงสาวออกเรือน จะตอ้งตระเตรียมขา้วของเคร่ืองใช้ต่างๆ ส าหรับใช้ในครอบครัวใหม่ รวมทั้ง
เคร่ืองไหวพ้่อ แม่ ฝ่ายชายไม่วา่จะเป็นผา้นุ่ง ผา้ห่ม ท่ีนอน หมอน มุง้ ทั้งหลาย  หากหญิงสาวไม่สามารถ
ถกัทอดว้ยตนเอง  ก็ตอ้งหาซ้ือเตรียมไวใ้ห้พร้อม ประเพณีการด าหัว ไหวบ้รรพบุรุษ แสดงความกตญัญู
รู้คุณของลูกหลานท่ีมีต่อผูใ้หญ่  ในยามตรุษสงกรานต ์ ซ่ึงถือเป็นวนัข้ึนปีใหม่  แต่โบราณผา้ทอผืนงาม
ท่ีลูกหลานน าไปด าหัว คือ ส่ือแห่งความเคารพรักอย่างหน่ึง ในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ผา้ก็มี
บทบาทในการสะสมสร้างบุญ  ดว้ยการทอผา้ถวายให้พระสงฆ์ไดใ้ชใ้นโอกาสต่างๆ และถวายเป็นพุทธ
บูชา  เช่น  ประเพณีการทาน “ตง” ซ่ึงเช่ือว่าจะได้อานิสงค์ผลบุญไดเ้กาะชายตุงข้ึนสวรรค์   นอกจากน้ี
ชาวบา้นไนชนบทบางแห่งมีการถวายผา้ทอแทน  “ตน้กฐิน”  ในพิธี  “ทอดกฐิน”  โดยเรียกวา่พุทธปัจจยั
ดงักล่าวตามชนิดผา้ทอท่ีท าถวายดงัเช่น  “ตน้หมอน”  เป็นตน้  เส้นฝ้ายสีขาวผกูขอ้มือเป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัพิธีบายสีสู่ขวญั ผา้ขาว  ผา้แดง ก็เป็นองคป์ระกอบส าคญัอยา่งหน่ึงในพิธีกรรมหลายๆ อยา่ง  เช่น   
พิธีไหวค้รู พิธีสืบชะตา เป็นตน้ แมก้ระทัง่พิธีศพ ผูต้ายจะไดรั้บการแต่งดว้ยชุดท่ีสวยงามท่ีสุดในชีวิต    
บรรดาญาติพี่น้องจะน าเส้ือผา้และข้าวของเคร่ืองใช้บางอย่างใส่ลงไปในโลง ด้วยเช่ือว่าผูต้ายจะได้
น าไปใชใ้นอีกโลกหน่ึง ผา้ทอผนืงามพิเศษ ซ่ึงอาจเป็นฝีมือของผูต้ายเองหรือเป็นผา้ผืนท่ีมีผูม้อบให้ดว้ย
ความรักจะใช้เป็นผ้าคลุมโลงศพ ผา้ทอเหล่าน้ีอาจถูกเผาไปพร้อมกับผูต้าย แต่ในบางท้องถ่ินเมือ
พระสงฆ์ได้ท าพิธีบงัสุกุลแล้ว ผา้ทอก็จะคืนสู่ญาติหรือลูกหลานได้เก็บไว ้เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษ 
ผูล่้วงลบั มีการน ามาด าหวัหรือสรงน ้าในวนัสงกรานตทุ์กปี อาจกล่าวไดว้า่ผา้บงัสุกุลและดา้ยสายสิญจน์
ก็คือบทบาทของฝ้ายท่ีเป็นส่ือสุดทา้ยระหวา่งความเป็นมนุษยก์บัผูต้าย 

แนวคิดความรู้เก่ียวกบัผา้กบัวิถีชีวิตคนไทยจะเห็นได้ว่า ผา้ทอมีบทบาทส าคญัท่ีผูกพนัเป็น
สายใยระหว่างชีวิตและเส้นใย ซ่ึงผูกพนักบัวิถีชีวิตพื้นบ้านไทยมาช้านาน ในปัจจุบนัแมว้่าสังคมจะ
แปรเปล่ียนไปจากอดีตมาแลว้ก็ตาม การทอผา้ก็ยงัคงเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบา้นท่ีมีปรากฏสืบทอดอยู่
ในหลายท้องถ่ิน ในบางแหล่งก็ได้มีการส่งเสริมและพฒันาเทคนิคการทอผลิตออกจ าหน่ายจนเป็น
อุตสาหกรรมท่ีข้ึนช่ือของทอ้งถ่ินนั้นๆ วฒันธรรมการทอผา้ได้พฒันาจากการผลิตเพื่อใช้นุ่งห่มในวิถี
ชีวิตพื้นบา้น ไปสู่การผลิตเพื่อเศรษฐกิจ ผา้ทอพื้นบา้นพื้นเมืองในชนบทต่างๆ ไดรั้บการเลือกสรรน า
กลบัมาใชใ้หม่โดยผูค้นในสังคมเมือง การฟ้ืนฟูค่านิยมการแต่งกายแบบพื้นเมือง การแสวงหาเอกลกัษณ์
ของความเป็นไทย ได้ท าให้คนไทยหันกลับมานิยมการแต่งกายผ้าทอพื้นเมืองอีกคร้ังหน่ึง ด้วย
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วฒันธรรมการแต่งกายอนัหลากหลายทั้งแนวสากลอยา่งตะวนัตกแนวพื้นบา้นพื้นเมืองแบบไทยๆ  ผา้ทอ
พื้นเมืองของไทยก็ไดรั้บการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกบัการใชส้อนในยุคสังคมปัจจุบนั 

 
  9. บริบทของไทลือ้ บ้านแม่สาบ 

  สภาพทัว่ไปของหมู่บา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตก
ของจงัหวดัเชียงใหม่ บริเวณละติจูดท่ี 18 ถึงละติจูดท่ี 19 องศาเหนือ และลองจิจูดท่ี 98 ถึงลองจิจูด 98 
องศา 36 ลิปดาตะวนัออก ซ่ึงอยู่ท่ามกลางเทือกเขาอินทนนท์ท่ี มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง
สลบัซบัซ้อน สูงจากน ้ าทะเลประมาณ 600 - 1,100 เมตร ลกัษณะโดยทัว่ไปจะเป็นท่ีราบเชิงเขาประมาณ 
18 เปอร์เซ็นต์ สลับกับภูเขาประมาณ 82 เปอร์เซ็นต์ อยู่ท่ีราบลุ่มน ้ าแม่สาบ จะมีลกัษณะแนวยาวจาก
เหนือจรดใต้ตามความยาวของล าน ้ าแม่สาบ ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีการเพาะปลูกและเป็นท่ีท ากินของ
เกษตรกรในหมู่บา้น  
   ปัจจุบนับา้นแม่สาบบา้นแม่สาบมีพื้นท่ีประมาณ 5,000 ไร่ โดยจ าแนกเป็นพื้นท่ีใชส้อย
ของหมู่บา้นออกมาแลว้ จะครอบคลุมพื้นท่ีราว 3,092 ไร่ แยกเป็นพื้นท่ีการเกษตร 2,747 ไร่ ท่ีอยู่อาศยั 
250 ไร่ และพื้นท่ีสาธารณะประมาณ 95 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทล้ือ 

  สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของบ้านแม่สาบประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชี
เกษตรกรรมเป็นหลัก กิจกรรมการเกษตรเป็นปัจจยัหลักก าหนดสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน พืชท่ี
ส าคญั คือ กระเทียม ซ่ึงเป็นพืชท่ีสร้างรายไดแ้ก่เกษตรกรเป็นอย่างมากเพราะเป็นกระเทียมท่ีคุณภาพดี 
เก็บไวไ้ดน้าน ส่วนพืชอ่ืนๆ ท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน คือ ขา้วโพด ขา้ว สตรอเบอร่ี มะเขือและพืชไร่
ทัว่ไป 

  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านแม่สาบ เป็นชุมชนไทล้ือทั้งหมู่บ้าน 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีวิถีชีวิตแบบชาวชนบททัว่ไป ชาวไทล้ือบา้นแม่
สาบเป็นคนท่ีมีความขยนัขนัแข็ง มีความสามคัคีกลมเกลียวและมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั มีวฒันธรรม
เป็นของตวัเอง คือ การแต่งกายไทล้ือ พูดภาษาไทล้ือและการทอผา้ทอไทล้ือ มีพิธีกรรมและประเพณี
ต่างๆต่างๆท่ีสืบทอดมาจาบรรพบุรุษ ประเพณีท่ีนับว่าส าคญัและมีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน 
ไดแ้ก่ ประเพณีตานก๋วยสลาก ปอยหลวง ยี่เป็ง ปอยลูกแกว้ ป๋ีใหม่เมือง ประเพณีทัง่ไปไดแ้ก่ สืบชะตา 
เรียกขวญั 

  จากสภาพบริบทของหมู่บา้นแม่สาบนบัวา่เป็นชุมชนท่ีมีความเป็นชนบท การประกอบ
อาชีพของประชาชนจึงเก่ียวขอ้งกบัเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่และการทอผา้ถือเป็นอาชีพเสริมจากการ
ท านาท าสวน 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 เสกสรร  สรรสรพิสุทธ์ิ (2546) ศึกษาเร่ือง อตัลกัษณ์ของไทล้ือและการปรับตวัเพื่อความอยูร่อด
ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจทุนนิยม: กรณีศึกษาบา้นแม่สาบ ต าบลสะเมิงใต ้อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาเก่ียวกบัการปรับตวัเพื่อความอยูร่อดของระบบการผลิต ความสัมพนัธ์ทางสังคม
ในการผลิต และการบริโภคภายใตร้ะบบเศรษฐกิจทุนนิยม ผลการศึกษาพบวา่ ชาวไทล้ือในชุมชนบา้น
แม่สาบไดต้ั้งรกรากถ่ินฐานอยูใ่นอาณาจกัรลา้นนามาเป็นเวลานานและยดึถือเอาการปลูกขา้วเป็นวิถีหลกั
ในการด ารงชีพ ดงันั้น ขา้วกบัควาย จึงอาจถือไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์ในทางวฒันธรรมของชาวบา้นแม่สาบ 
ชาวไทล้ือมีความเช่ือเก่ียวกบัผีในฐานะท่ีเป็นส่ิงสูงสุด สถิตอยูต่ามท่ีต่างๆ ในชีวิตและธรรมชาติ ดงันั้น
ระบบความเช่ือ พิธีกรรมและค่านิยมของคนในชุนจึงถือวา่เป็นการแสดงออกของคุณธรรมสูงสุดและใน
ขณะเดียวกนัก็มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของชาวบา้นในการผลิตทางเศรษฐกิจ การปริวรรตจดัจ าหน่าย
ผลผลิต ตลอดจนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล การลงทุนของภาครัฐในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ งการกระตุ้นและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ
การตลาด ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบผลผลิตและการบริโภคของชาวไทล้ือ อีกทั้งยงัก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลง อตัลกัษณ์ทางดา้นสังคมและวฒันธรรมของชาวไทล้ืออีกดว้ย อย่างไรก็ตามชาวไทล้ือ
บา้นแม่สาบก็ยงัสามารถท่ีจะปรับอตัลกัษณ์ทางขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมเพื่อให้สอดรับ
กบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึนได ้ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
ส่ิงท่ีเป็นประเด็นส าคญัและควรจะไดรั้บความสนใจคือการศึกษาถึงทิศทางการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และเศรษฐกิจของชาวไทล้ือรวมทั้งผลกระทบท่ีมีต่ออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทล้ือ
บ้านแม่สาบในอนาคตเพื่อว่าอตัลักษณ์และวิถีการด าเนินชีวิตดังกล่าวจะได้รับการอนุรักษ์ไวอ้ย่าง
เหมาะสม  
 บุญถ่ิน อินดาฤทธ์ิ (2548) ศึกษาเร่ือง การส่งเสริมการผลิตผา้ซ่ินไตล้ือเพื่อสืบสานภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและอนุรักษว์ฒันธรรมชาวบา้นให้ย ัง่ยืน มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบถึงตวัแปลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การตดัสินใจท าธุรกิจผา้ซ่ินไตล้ือของชุมชนท่ีมีลกัษณะต่างกนัทั้งความพึงพอใจและความตั้งการของ
ชุมชนท่ีมีผลต่อประเด็นต่างๆทั้ งเร่ืองการตลาด ศิลปะ คุณภาพของสินค้า ทุน รายได้ ลักษณะการ
สนบัสนุนจากภาคส่วนท่ีแตกต่างกนัรวมไปถึงความย ัง่ยืนและการสืบทอดการทอผา้และไดว้ิเคราะห์ใน
ประเด็นเร่ืองลกัษณะการส่งเสริมการทอผา้ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐและความตอ้งการของตลาด
เพื่อให้การทอผา้สามารถด ารงอยูไ่ดใ้นสังคมปัจจุบนั มีพื้นท่ีศึกษาคือจงัหวดัเชียงรายเน่ืองจากมีผูผ้ลิต
ผา้ซ่ินไตล้ือมากท่ีสุดในประเทศ ผลการศึกษา พบว่า การผลิตผา้ซ่ินไตล้ือในส่วนกลุ่มชุมชนไดรั้บการ
ส่งเสริมจากหน่วยงานธุรกิจเอกชนจะได้รับความนิยมและมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มท่ีได้รับการ
ส่งเสริมโดยหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มท่ีผลิตโดยอิสระหรือไม่เคยได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและ
เอกชน กลุ่มท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ไดรั้บความนิยมและมีความพึงพอใจในระดบัปาน
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กลางและความพึงพอใจอยู่ในระดบัต ่า ทั้ งน้ีเม่ือเก็บข้อมูลเชิงลึกหน่วยงานเอกชนท่ีเข้าไปพฒันาละ
ส่งเสริมไดใ้ห้กลุ่มผลิต ผลิตตามลวดลายดั้งเดิมท่ีตนเองถนดัและคุน้เคยเพราะเป็นลายท่ีสืบทอดต่อกนั
มากับเป็นภูมิปัญญาของชุมชน ซ่ึงต่างจากหน่วยงานราชการท่ีเข้ามาฝึกอบรบส่งเสริมด้วยการน า
ลวดลายและกรรมวิธีท่ีชาวบ้านไม่คุ ้ยเคย โดยเขา้ใจว่าเป็นความสวยงามตามตลาดนิยม แต่ไม่ใช่ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนไตล้ือ ส่วนกลุ่มท่ีผลิตกนัเองในชุมชนโดยไม่ไดรั้บการส่งเสริมจากหน่วยงาน
ใดก็เป็นการผลิตผา้ซ่ินไตล้ือ เพื่อไวใ้ช้สวมใส่ใช้งานในครอบครัวหรือหากมีโอกาสจ าหน่ายก็เป็น
รายไดท่ี้ต ่าและไม่แน่นอน ส่งผลให้คุณภาพและการผลิตมีแนวโนม้ไม่ดี ไม่มีการกระตุน้ให้สมาชิกชุม
อนัเป็นเด็กหนุ่มเยาวชนมาสนใจเพื่อรับการถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านอาชีพน้ีต่อไป
ประกอบกบัสภาพการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและทางสังคม ในปัจจุบนัมีรายไดท่ี้เพียงพอท าใหก้ารทอผา้
ไตล้ืออนัเป็นมรดกของทอ้งถ่ิน ตอ้งถูกละเลยขาดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
 ภทัริน กุสุพลนนท์ (2548) ศึกษาเร่ือง การทอผา้ไทยล้ือกลุ่มแม่บ้าน บา้นธาตุสบแวน อ าเภอ
เชียงค า จงัหวดัพะเยา มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการทอผา้ไทล้ือกลุ่มแม่บา้นบา้นธาตุสบแวนต าบลเชียง
ค าจงัหวดัพะเยา ผลการศึกษาพบว่า การทอผา้ของชาวไทล้ือทั้งในอดีตและในปัจจุบนัยงัคงใช้ก่ีทอมือ
เป็นอุปกรณ์หลกั ใชว้สัดุจากธรรมชาติ ทั้งฝ้ายและการยอ้มสี ในอดีตทกัทอผา้ไวใ้ชใ้นชีวติประจ าวนั แต่
ในปัจจุบนัมีการทอผา้ไวจ้  าหน่าย ผูท้อส่วนใหญ่เป็นหญิง ส่วนผูช้ายจะช่วยในเร่ืองการประกอบอุปกรณ์
เคร่ืองมือเม่ือมีเวลาวา่งจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแลว้ จะมีการรวมกลุ่มสตรีในหมู่บา้น เพื่อทอ
ผา้เป็นอาชีพเสริม ท าใหส้ร้างรายได ้สร้างความสามคัคีในหมู่ และเป็นการใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
 ลวดลายของผา้ทอไทยล้ือท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคือ ลายผกัแวน่และลายน ้ าไหล ซ่ึงเป็นลวดลายดั้งเดิม
ท่ีสืบทอดกนัมา นอกจากน้ียงัมีการคิดคน้ลวดลายข้ึนมาใหม่ โดยผูท้อผา้จะคิดและตั้งช่ือตามลกัษณะ 
ของลวดลายท่ีปรากฏเช่น ลายก้างปลา ลายปลาหางเล็ก ลายเล็บมือนาง ลายปลาหางใหญ่ ลายภูเขายาว 
ลายภูเขาสั้น และลายปลาดาว ส่วนการถ่ายทอดเร่ืองการทอผา้ จะมีผูท่ี้มีความรู้ความช านาญเป็นพิเศษ
ฝึกสอนโดยเรียนรู้และฝึกหัดด้วยตนเอง ผู ้ทอผา้จะตอ้งมีความคิดสร้างสรรค์และมีความอดทน ผูสื้บ
ทอดมีส าคญัในการอนุรักษก์ารทอผา้ไม่ใหสู้ญหาย  
 ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการทอผา้ไทล้ือท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ ผา้ซ่ิน เพราะผา้ซ่ินของชาวไทยล้ือบา้น
ธาตุสบแวน อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยาใช้ฝ้ายท่ีเป็นวสัดุจากธรรมชาติ ท าให้สวมใส่สบายและสีไม่
ฉูดฉาดมากจนเกินไป ด้วยฝีมือของผูท้อผา้และเทคนิคท่ีสืบทอดกันมา ท าให้เกิดความประณีตและ
งดงามบนผนืผา้  
 นิรมล ไชยสถิตวานิช (2549) ศึกษา เร่ือง แนวทางการพฒันากลุ่มทอผา้ บา้นแม่วงัช้าง ต าบล
พระธาตุขิงแกง อ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการพฒันากลุ่มทอผา้บา้นแม่
วงัชา้ง ต าบลพระธาตุขิงแกง อ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพฒันากลุ่มทอผา้
บา้นแม่วงัช้างมี 2 ลกัษณะ คือ 1) การพฒันากลุ่มท่ี 1 ท่ีมีการด าเนินงานเชิงธุรกิจ โดยการให้หน่วยงาน
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ราชการท่ีเก่ียวขอ้งจดัหาท่ีท าการถาวรและงบประมาณ ให้มีการประชุม อบรมประธาน และสมาชิกให้มี
ความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการศูนย ์การผลิต การตลาด และอ่ืนๆอย่างต่อเน่ือง 2) การพฒันา
กลุ่มท่ี 2 ท่ีมีการด าเนินงานตามธรรมชาติ ควรมีการประชุม อบรม ให้ความรู้เร่ืองการทอผา้ท่ีมีคุณภาพ 
การใช้สียอ้มผา้จากวสัดุธรรมชาติ การจดัสถานท่ีให้สะอาด เป็นระเบียบ ตลอดจนการลงทุนเพิ่มเพื่อ
ขยายพื้นท่ีใหมี้ขนาดใหญ่ และการไปศึกษาดูงานยงัพื้นท่ีอ่ืนๆดว้ย  
 ภาณุพงษ์ ขา้งจะงาม (2552) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการอนุรักษ์ผา้ทอตีนจกของชาวพวน ต าบลหาด
เส้ียว อ าเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการอนุรักษ์วิธีการทอผา้ตีนจกแบบ
ดั้ งเดิมและเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ผา้ทอตีนจกของชาวพวน ต าบลหาดเส้ียว อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จงัหวดัสุโขทยั ผลการวจิยัพบวา่ 

  1) การอนุรักษ์วิธีการทอผา้ตีนจกแบบดั้ งเดิมของชาวพวน ต าบลหาดเส้ียว อ าเภอ 
ศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั ในกระบวนการผลิตผา้ทอตีนจกท่ีควรแก่การอนุรักษ์มี 3 ขั้นตอน คือ การ
เตรียมฝ้าย การเตรียมหูก และการทอเป็นผืนผา้ ส่วนการอนุรักษ์และการเก็บรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ทอ
ผา้ตีนจกนั้นถือวา่ ชาวพวนบา้นหาดเส้ียวไดใ้ชภู้มิปัญญาในการเก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี 

  2) แนวทางการอนุรักษ์ผา้ทอตีนจกของชาวพวน ต าบลหาดเส้ียว อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จงัหวดัสุโขทยั มี 4 แนวทาง ไดแ้ก่ การป้องกนัดูแลรักษาผา้ทอตีนจกโดยการท าความสะอาดก่อนเก็บ
รักษาอย่างดีในตูเ้ส้ือผา้ การปฏิบติัการอนุรักษ์โดยการผลิตผา้ทอตีนจกให้คงรูปแบบทั้งลวดลายและ
สีสัน การสงวนรักษาโดยการเก็บผา้ทอตีนจกให้ถูกวิธีและซ่อมแซมเม่ือมีการช ารุดและพฒันาผา้ทอตีน
จกให้กลบัมาเป็นหน่ึงของสังคมชุมชนบา้นหาดเส้ียว โดยการถ่ายทอดความรู้เร่ืองกระบวนการทอผา้ตีน
จกใหเ้ยาวชนและการรณรงคใ์หค้นในชุมชนหนัมาสนใจในเร่ืองการทอผา้ตีนจกใหม้ากข้ึน 

รมิดา รอดสุข (2553) ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง การทอผ้าลวดลายแบบดั้ งเดิมของชาวไทล้ือ 
กรณีศึกษา: ลายผา้ห่มต าก้าว อ าเภอเชียงค าจงัหวดัพะเยา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการทอผา้ไทล้ือ
ลวดลายแบบดั้งเดิมกรณีศึกษา: ลายผา้ห่มต ากา้วเพื่อหาแนวทางอนุรักษ์การทอผา้ ไทล้ือลวดลายแบบ
ดั้งเดิม ผลการศึกษาพบวา่ 

1) กระบวนการทอผา้ไทล้ือลวดลายแบบดั้งเดิม การทอผา้ห่มลายต ากา้วของชาวไทล้ือ 
พบว่าไดมี้การใช้วสัดุท่ีท ามาจากธรรมชาติ ทั้งหมด ไดแ้ก่ ฝ้ายดิบซ่ึงเป็นวสัดุท่ีน ามาใช้ในการท าเป็น
เส้นดา้ย นอกจากน้ียงัประกอบดว้ยวสัดุท่ีใช้ส าหรับการยอ้มสี เช่น ดอกไม ้ใบไม ้เปลือกไม ้และรากไม ้
เป็นตน้ ซ่ึงถา้น าวสัดุเหล่าน้ีไปผา่นกระบวนการยอ้มสีแลว้จะท าให้เส้นดา้ยมีสีต่างๆ ตามท่ีตอ้งการ ส่วน
เคร่ืองมือส าคญัท่ีใช้ในการทอผา้ห่มลายต ากา้ว ไดแ้ก่ ก่ีทอผา้ ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นเคร่ืองมืออย่าหงน่ึงท่ีเป็น
ภูมิปัญญาของชาวไทล้ือ ท่ีมีการสืบทอดกนัมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั ส าหรับกระบวนการทอผา้ห่ม
ลายต าก้าวนั้ นพบว่าเร่ิมต้นจากการน าดอกฝ้ายมาผ่านกระบวนการท าความสะอาดเป็นอันดับแรก 
ต่อจากนั้นจึงน าดอกฝ้ายไปบีบเพื่อน าเมล็ดออกไปจากปุยฝ้ายแล้วจึงป่ันปุยฝ้ายให้กลายเป็นเส้นด้าย 
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ขั้นตอนต่อมาเป็นการน าเอาเส้นไดไ้ปท าการยอ้มสีให้ไดสี้สันตต่์างๆ ตามท่ีตอ้งการ แลว้น าไปตากแดด
ให้แห้งก่อนท่ีจะน าเส้นดา้ยมาจดัเรียงให้เป็นระเบียบและขั้นตอนสุดทา้ยคือการทอเส้นดา้ยบนก่ีทอผา้
ดว้ยฝีมือของช่างทอให้กลายเป็นผา้ทอท่ีมีลวดลายสวยงาม ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทล้ือ และท า
ใหช้าวไทล้ือมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย 

2) แนวทางการอนุรักษ์กระบวนการทอผา้ไทล้ือลวดลายแบบดั้ งเดิม ผลการศึกษา
พบว่าแนวทางการอนุรักษ์ สามารถท าได้ 3 แนวทางใหญ่ๆ แนวทางแรกคือ แนวทางท่ีเน้นการสร้าง
จิตส านึกประการต่อมาคือ แนวทางท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และประการสุดทา้ยคือแนวทางท่ีมุ่งการใช้
เทคโนโลย ี
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บทที ่3 
 

วธิีการด าเนินการศึกษา 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแนวทางการพฒันาการอาชีพทอผา้ของชาวไทล้ือ บา้นแม่สาบ 
อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่โดยวธีิการด าเนินการดงัน้ี 

1. กลุ่มศึกษา 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  3. การรวบรวมขอ้มูล 
  4. การตรวจสอบขอ้มูล 
  5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
กลุ่มศึกษา คือ  

1. ผูใ้หญ่บา้น จ านวน 1 คน  
2. ผูท่ี้มีความรู้ความช านาญในการทอผา้ไทล้ือ บา้น ท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 30 ปี จ  านวน 

10 คน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสัมภาษณ์ จ านวน 2 ชุด 
ดงัน้ี  
 ชุดท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผูใ้หญ่ บ้านแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี
ประเด็นค าถามดงัต่อไปน้ี 

1.1 ขอ้มูลทัว่ไป  
1.2 ประวติัความเป็นมาของบา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
1.3 ประวติัความเป็นมาของผา้ทอ 
1.4 ท่านคิดวา่การอนุรักษผ์า้ทอไทล้ืออยา่งไร 
1.7 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 ชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ส าหรับ ผูท่ี้มีความรู้ความช านาญในการทอผา้ไทล้ือ บ้านแม่สาบ 
อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีประเด็นค าถามดงัต่อไปน้ี 
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2.1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2.2 กระบวนการทอผา้แบบดั้งเดิมเป็นอยา่งไร 
2.3 ลวดลายผา้ทอแบบดั้งเดิมมีก่ีรูปแบบ อะไรบา้ง 
2.4 แหล่งวสัดุและอุปกรณ์การทอผา้ดั้งเดิมมาจากท่ีใด 
2.5 กระบวนการทอผา้ทอไทล้ือแบบดั้งเดิมมีกระบวนการอยา่งไร 
2.6 หน่วยงานของรัฐไดมี้ส่วนในการส่งเสริมการอนุรักษผ์า้ทอไทล้ืออยา่งไร 
2.7 ความรู้และเทคโนโลยมีีส่วนส าคญัต่อวธีิการอนุรักษผ์า้ทอไทล้ืออยา่งไร 
2.8 แนวทางการพฒันาผา้ทอไทล้ือในอนาคตเป็นอยา่งไร 
2.9 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูศึ้กษาไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. จดัท าหนังสือจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาประจ า
สาขาอาชีวะศึกษาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์และการสังเกตจากกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 

2. ลงพื้นท่ีในหมู่บา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
3. ขอความร่วมมือในการศึกษา โดยช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์ประโยชน์ของการศึกษา 

วธีิการเก็บขอ้มูล 
4. ลงมือเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ 
5. น าขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล พร้อมปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา

เป็นระยะ เพื่อรับค าแนะน า ชีแจงใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและตรงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
6. น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ 
7. น าผลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์น ามาสรุปแบบบรรยาย 
8. เขียนรายงานการคน้ควา้อิสระ 

 ผูศึ้กษาเน้นการศึกษาเชิงลึก (In-depth research) โดยผูศึ้กษาใช้เวลาเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีด้วย
ตนเองเพื่อสร้างความคุน้เคย และทราบถึงสภาพจริงของชุมชน ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัริบทชุมชน 
ความรู้ความคิดของสมาชิกกลุ่มทอผา้ ตลอดจนศึกษา รูปแบบวธีิการจดัการของกลุ่มทอผา้ เพื่อน ามา
ประกอบขอ้มูลในการศึกษา 
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การตรวจสอบข้อมูล 
 ผูศึ้กษาท าการตรวจสอบขอ้มูลโดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาตรวจสอบความเพียงพอ
ของขอ้มูลท่ีได ้สามารถตอบปัญหาการศึกษาคร้ังน้ีไดห้รือไม่  ตรวจสอบขอ้มูลรายละเอียดความถูกตอ้ง
จากการบนัทึกขอ้มูลภาคสนามแบบสัมภาษณ์ เคร่ืองบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายรูป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูศึ้กษาท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ทุกคร้ังน าไปประมวลประเภทขอ้มูลและจดั
หมวดหมู่แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยน าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาช่วยในการวิเคราะห์
  
 ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากบัผูน้ าชุมชน กลุ่มผูท้อ
ผา้ มาจดัหมวดหมู่เพื่อจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological analysis) และน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบและ
จดัท าขอ้สรุปในประเด็นต่างๆ น าข้อมูลมาเช่ือมโยงกบัแนวคิดและงานวิจนัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
สามารถอภิปรายผลการศึกษา ตีความและสรุปผลการศึกษาได ้
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาอาชีพทอผา้ของชาวไทล้ือ บ้านแม่สาบ อ าเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงประกอบไปด้วย ผูน้ า
หมู่บา้นบา้นแม่สาบ ผูอ้าวุโสท่ีมีความรู้ความช านาญในการทอผา้ไทล้ือและผูบ้ริโภค โดยการท าวิจยัใน
คร้ังน้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งการน าเสนอขอ้มูลออกเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. วถีิชีวติการทอผา้ของชาวไทล้ือ บา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
- ประวติัความเป็นมาของการทอผา้ของชาวไทล้ือในอดีตจนถึงปัจจุบนั การแต่งกาย 

กฎระเบียบ 
  - จุดเร่ิมตน้ของการประกอบอาชีพทอผา้ของชาวไทล้ือบา้นแม่สาบ 
 2. แนวทางการพฒันาอาชีพทอผา้ของชาวไทล้ือบา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   
วถิีชีวติการทอผ้าของชาวไทลือ้ บ้านแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ 

1. ประวตัิความเป็นมาของกลุ่มผ้าทอไทลือ้ บ้านแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้เก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยการสัมภาษณ์กบักลุ่มท่ีเป็นขอ้มูลหลกั 
พบวา่ สภาพการรวมกลุ่มผา้ทอไทล้ือ บา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ มีมาแต่โบราณสืบทอด
กนัมาจากครอบครัว โดยการทอผา้เร่ิมมีมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษจากดินแดนแควน้สิบสองปันนา มณฑล
ยนูาน ประเทศจีน และสั่งสมสืบทอดภูมิปัญญาการทอผา้มาจากบรรพบุรุษ  
 วิถีชีวิตของคนไทล้ือหมู่บา้นแม่สาบในสมยัโบราณว่าวิถีชีวิติมกัเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติและ
เกษตรกรรม  ฤดูฝนจะมีการหวา่นกลา้ด านาในช่วงเดือนเกา้(เหนือ) เดือนสิบ(เหนือ)  หรือช่วงเขา้พรรษา  
ในระหว่างการปลูกด านา ก็จะมีการหาปู หาปลา เพื่อเล้ียงชีพ  พ่อบา้นท่ีว่างจากการท างานก็จะไปเป็น
พรานล่าสัตว ์ ส่วนแม่บา้นจะปลูกฝ้ายในเดือนแปด  เดือนเกา้  และเก็บเอายวงฝ้ายมาอีดและป่ันเป็นเส้น
ฝ้าย  ซ่ึงมีการน าศิลปะการแสดงมาร่วมกับการท างานเพื่อให้การท างานสนุกสนานไม่น่าเบ่ือ เกิด
วรรณกรรมลา้นนาข้ึนหลากหลายเร่ืองราว  อาทิ เช่น จอ๊ยจีบสาว  ฟ้อนสาวไหม  เพลงป่ันฝ้าย  เป็นตน้ 
 การใชชี้วิตท่ีเรียบง่ายสงบท าให้เกิดปัญญา  มองเห็นความสัมพนัธ์กนัของทุกสรรพส่ิงได ้ เช่น 
เห็นหน่อไม้ท่ีเช่ือมโยงกับดวงดาว  การห้ามตัดไม้ไผ่เดือนเจ็ด (เหนือ) เพราะหากตัดแล้วเม่ือไม้
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แห้งจะมีมอด เป็นตน้  ในสมยัโบราณวิถีชีวิตของผูค้นจึงเป็นหน่ึงเดียวกบัธรรมชาติ  รวมถึงการทอผา้
เพื่อใชใ้นการนุ่งห่ม  ซ่ึงผูห้ญิงจะลงมือท าดว้ยตนเอง  ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัเป็นหวัใจหลกัส าคญัในการด าเนิน
ชีวิตของผูค้นในสมยัโบราณคือ  “การพึ่ งตนเอง” เขาไม่ได้พึ่ งภาวะปัจจยัภายนอกเหมือนดังเช่นโลก
ปัจจุบนัท่ีเป็นทาสของระบบทุนนิยมเป็นส่วนใหญ่ คนสมยัก่อนแมไ้ม่มีเงินติดบา้นก็ไม่มีใครท่ีไม่มีกิน 
เพราะของกินมีมากมายลอ้มรอบบา้นหรืออยูใ่นป่า ไม่มีใครท่ีไม่มีเส้ือผา้ใส่ เพราะสามารถทอเส้ือผา้ใส่
ดว้ยตวัเองจากวสัดุธรรมชาติคือผา้จากฝ้าย  
 ชาวไทล้ือบา้นแม่สาบในอดีต เม่ือย่างเขา้ฤดูฝนผูค้นในครอบครัวจะช่วยกนัเตรียมเมล็ดพนัธ์
ขา้ว เตรียมพื้นท่ีนาท่ีจะท าการไถนาปลูกขา้ว ซ่ึงผูช้ายจะเป็นก าลงัหลักของครอบครัวในช่วงท่ีมีการ
เพาะปลูกส่วนผูห้ญิงจะคอยช่วยเหลือดา้นการดูแลครอบครัวมากกว่า เม่ือผูช้ายออกจากบา้นไปท างาน 
เป็นหน้าท่ีของผูห้ญิงท่ีจะตอ้งเตรียมอาหารและเคร่ืองใช้ต่างๆให้ หลงัจากนั้นกิจกรรมหลงัจากเตรียม
เคร่ืองใชแ้ละดูแลความเรียบร้อยของบา้นเรือนแลว้คือการป่ันฝ้าย และทอผา้ 
 ผูห้ญิงชาวไทล้ือในอดีตตอ้งทอผา้เป็นกนัทุกคน เน่ืองจากสมยัก่อนเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายของคน
ในครอบครัวไม่สามารถหาซ้ือไดโ้ดยทัว่ไปและถา้หากมีก็จะมีราคาค่อนขา้งแพง จึงเป็นหนา้ท่ีหลกัของ
ผูห้ญิงในการทอผา้และตดัเยบ็เคร่ืองแต่งกายให้คนในครอบครัว 
 ฝีมือในการทอผา้ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีพ่อแม่ฝ่ายชายใช้เป็นเหตุผลในการเลือกคู่ครองให้กบัลูก
ชายของตนเอง เพราะส่วนใหญ่ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่จะสนบัสนุนใหลู้กชายเลือกคู่ครองท่ีมีฝีมือในการทอผา้ ดงันั้น
ผูห้ญิงไทล้ือในอดีตจ าเป็นตอ้งฝึกฝนการทอผา้ให้เป็น เน่ืองจากเกรงวา่จะไม่สามารถหาคู่ครองได ้

2. วตัถุดิบในการทอผ้า 
ฝ้าย               
ฝ้ายเป็นพืชลม้ลุก ตน้ให้ดอกจ านวนมากลกัษณะของดอกเป็นปุ๋ยแลดูคลา้ยกบัขนมถว้ยฟูปุย

เน้ือขา้งในขยายตวัออกมาเป็นสีนวลจึงใช้ส่วนน้ีมาท าเส้นใย ถา้หากตอ้งการฝ้ายสีอ่ืนๆ ก็จะยอ้มผา้
โดยใชว้สัดุธรรมชาติ เช่น 

สีเหลือง   ยอ้มดว้ย   ขมิ้น  
สีแดง      ยอ้มดว้ย   บ่ะกาย  
สีเทา       ยอ้มดว้ย   เปลือกมะพร้าว  
สีเขียว     ยอ้มดว้ย   ใบไมเ้หียว  
สีด า, กรมท่า     ยอ้มดว้ย   ใบฮ่อม 
การยอ้มผา้ ช่างทอผา้อาจจะยอ้มดว้ยตวัเอง แต่จากการบอกเล่า จะมีช่างยอ้มผา้ประจ าหมู่บา้น 

เน่ืองจากช่างยอ้มผา้จะมีความช านาญในการยอ้มผา้ ได้ผา้ท่ีสีสวย เรียบ ติดทนนานหากคนท่ีไม่
ช านาญแมจ้ะยอ้มดว้ยกระบวนการเดียวกนัแต่สีกลบัไม่ติดทน (สัมภาษณ์ นางเมือง พิมสารี, วนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2557 
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  3. วสัดุและอุปกรณ์/การเตรียมด้าย ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดั้งน้ี 
  1. ดอกหวิง เป็นอุปกรณ์ส าหรับหมุนเพื่อกรอเส้นดา้ยสีต่างๆเขา้หลอดดา้ย มีลกัษณะ

คลา้ยกงัหนัลมมีแกนกลางวางบนฐานไมส้องขา้ง ส่วนกลางของ ดอกหวงิมี ช่องส าหรับใส่เส้นดา้ย 
  2. ไน เป็นอุปกรณ์กรอเส้นดา้ยอยา่งหน่ึง มีลกัษณะเป็นช่องส าหรับใส่แกนมว้นดา้ย

ซ่ึงผูกโยงกบัดอกหวิง ปัจจุบนัมีการน ามอเตอร์ไฟฟ้ามาเป็นตวัช่วยหมุน เม่ือมอเตอร์ไฟฟ้าท างาน 
เส้นดา้ยในดอกหวงิจะหมุนดา้ยมาเก็บไวใ้นแกนมว้นดา้ย 

  3. หลอดดา้ยคน้ (ลูกคน้) เป็นอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการคน้เส้นดา้ย โดยเส้นดา้ยทุก
เส้นจะถูกมว้นหรือพนัเก็บไวใ้นหลอดคน้ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นหลอดยาวประมาณ 8 น้ิว เส้นผา่ศูนยก์ลาง 
ประมาณ 1 น้ิว จ  านวน 152 หลอด หลอดคน้ท าจากไมไ้ผ ่แต่ปัจจุบนัใชท้่อน ้าพลาสติกแทน 

  4. รางคน้ เป็นอุปกรณ์ส าหรับเรียงหลอดดา้ยคน้ เพื่อเตรียมไวส้ าหรับขั้นตอนการ
เดินเส้นดา้ยต่อไป รางคน้มีลกัษณะเป็นแถว 2 ชั้น มีแกนส าหรับใส่หลอดดา้ยคน้จ านวน 152 แกนอยู่
บนเสาสูงประมาณ 1.5 เมตร ยาวประมาณ 5-8 เมตร 

  5. หลกัคน้ เป็นอุปกรณ์ส าหรับพนัเส้นด้ายท่ีค้นตามจ านวนความยาวท่ีตอ้งการมี
ลกัษณะ เป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ กวา้งประมาณ 2 เมตร ยาว 5-8 เมตร ท่ีหวัหลกัคน้มีหลกัสูงประมาณ 6 น้ิว 
จ านวนประมาณ 20 หลกัอยูท่ ั้งสองดา้น 

  6. ตะขอเก่ียวดา้ย (เบ็ดเขา้ฟืม) เป็นอุปกรณ์ส าหรับเก่ียวเส้นดา้ยเขา้ฟืม ท าดว้ยเหล็ก
ยาวประมาณ 8 น้ิว ส่วนปลายท าเป็นตะขอไวส้ าหรับเก่ียวเส้นดา้ยเขา้ฟืม ซ่ึงเส้นดา้ยทุกเส้น จะตอ้งใช้
ตะขอเก่ียวดา้ยสอดไวใ้นฟืมจนเตม็ทุกช่อง 

  7. เคร่ืองรองตอนเขา้ฟืม 
  8. ลูกหดั (ระหดั) เป็นอุปกรณ์ส าหรับมว้นเก็บเส้นดา้ยท่ีคน้เสร็จแลว้ มีลกัษณะคลา้ย 

ระหัดวิดน ้ า ซ่ึงอยูท่ี่ดา้นปลายของแกนระหัดทั้งสองดา้น โดยหมุนมว้นเส้นดา้ยเก็บไวเ้พื่อเตรียมใส่
ในเคร่ืองทอผา้ 

  9. ไมน้ดั เป็นไมท่ี้สอดอยูใ่นช่องดา้ยยนื เพื่อช่วยใหด้า้ยไม่พนักนั  
  10. ไมข้ดัดา้ย หรือฟันปลา เป็นอุปกรณ์ส าหรับขดัระหดัมว้นผา้เพื่อไม่ใหร้ะหดัมว้น

ผา้ขยบัเขยื้อนได ้ท าใหเ้ส้นดา้ยตึงอยูต่ลอดเวลา เม่ือถึงขั้นตอนการทอผา้ก็จะง่ายข้ึน 
  11. เคร่ืองมว้นดา้ย ใชส้ าหรับมว้นดา้ยเขา้หลอดดา้ยยนื 
4. วสัดุและอุปกรณ์/กีท่อผ้า ประกอบดว้ยส่วนต่างๆดงัน้ี 
  1. โรงก่ี เป็นอุปกรณ์ท่ีส าคัญยิ่งอีกอันหน่ึง ลักษณะของก่ี จะมีโครงสร้างเป็นรูป

ส่ีเหล่ียม ประกอบดว้ยเสาหลกั 4 เสา มีไมย้ดึติดกนั  
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  2. ฟืม หรือฟันหวี มีลกัษณะคลา้ยหวี ยาวเท่ากบัความกวา้งของหนา้ผา้ท าดว้ยโลหะ มี
ลกัษณะเป็นซ่ีเล็กๆ มีกรอบท าดว้ยไมห้รือโลหะ แต่ละซ่ีของฟืมจะเป็นช่องส าหรับสอดดา้ยยืน เขา้ไป 
เป็นการจดัเรียงดา้ยยืนให้ห่างกนัตามความละเอียดของเน้ือผา้ เป็นส่วนท่ีใชก้ระทบให้เส้นดา้ยท่ีทอเรียง
ติดกนัแน่นเป็นผนืผา้ ฟืมสมยัโบราณท าดว้ยไม ้แกะสลกัเป็นรูปนกหรือเป็นลวดลายต่างๆ สวยงามมาก 

  3. เขาหูก หรือ ตะกอ / ตระกอ คือส่วนท่ีใช้สอดด้ายเป็นด้ายยืน และแบ่งด้ายยืนออก 
เป็นหมู่ๆ ตามตอ้งการ เพื่อท่ีจะพุ่งกระสวยเขา้หากนัไดส้ะดวก เขาหูกมีอยู่ 2 อนั แต่ละอนัเวลาสอดดา้ย
ตอ้งสอดสลบักนัไปเส้นหน่ึงเวน้เส้นหน่ึง ท่ีเขาหูกจะมีเชือกผูกแขวนไวก้บัด้านบน โดยผูกเชือก เส้น
เดียวสามารถจะเล่ือนไปมาไดส่้วนล่างผูกเชือกติดกบัคานเหยียบหรือตีนเหยียบไว ้เพื่อเวลา ตอ้งการดึง
ดา้ยให้เป็นช่องก็ใชเ้ทา้เหยียบคานเหยยีบน้ี คานเหยียบจะเป็นตวัดึงเขาหูกให้เล่ือนข้ึนลง ถา้หากตอ้งการ
ทอเป็นลายๆ ก็ตอ้งใชค้านเหยยีบหลายอนั เช่น ลายสองใชค้านเหยยีบ 4 อนั เรียก ทอ 4 ตะกอ ลายสามใช้
คานเหยยีบ 6 อนั เรียก ทอ 6 ตะกอ จ านวนตะกอท่ีช่างทอผา้เกาะยอใช ้มีตั้งแต่ 2–12 ตะกอ ผา้ผืนใดท่ีทอ
หลายตะกอถือวา่มีคุณภาพดีมีลวดลายท่ีละเอียด สวยงาม และมีราคาแพง 

  4. กระสวย คือไมท่ี้เป็นรูปเรียวตรงปลายทั้งสองขา้ง ตรงกลางใหญ่ และมีร่องส าหรับ
ใส่หลอดด้ายพุ่ง ใช้ส าหรับพุ่งสอดไปในช่องด้ายยืนระหว่างการทอผา้ หลงัจากท่ีช่างทอเหยียบคาน
เหยยีบใหเ้ขาหูกแยกเส้นดา้ยยืนแลว้ 

  5. ไม้แกนม้วนผา้ หรือ ไม้ก าพั่น ชาวบ้านเกาะยอเรียกว่า “พั้นรับผา้” เป็นไม้ท่ีใช ้
ส าหรับมว้นผา้ท่ีทอแลว้ ไมแ้กนมว้นผา้มีขนาดความยาวเท่ากบัก่ีหรือเท่ากบัความกวา้งของหนา้ผา้ 

  6. คานเหยียบ หรือ ตีนเหยียบ เป็นไมใ้ชส้ าหรับเหยียบเคร่ืองบงัคบัตะกอ เพื่อให้เชือก 
ท่ีโยงต่อมาจากเขาหูกหรือตะกอดึงดา้ยยนืให้แยกออกเป็นหมู่ ขณะท่ีช่างทอพุ่งกระสวยดา้ยพุง่ เขา้ไปขดั
ดา้ยยนืใหเ้กิดเป็นลวดลายต่างๆ 

  7. สายกระตุก หรือ เชือกดึงเวลาพุง่กระสวย จึงเกิดศพัทว์า่ “ก่ีกระตุก” โดยช่างทอผา้จะ
ใช้มือขา้งหน่ึงกระตุกสายเชือกน้ี กระสวยก็จะแล่นไปแล่นมาเอง และใช้มืออีกขา้งดึงฟืมให้กระแทก 
เน้ือผา้ท่ีทอแลว้ใหแ้น่น 
  5. อุปกรณ์อืน่ๆ ทีใ่ช้เตรียมการในการทอผ้า 

  1. ระหดัถกัดา้ย เป็นไมร้ะหดัส าหรับมว้นดา้ยยนื 
  2. หลอดดา้ยพุ่ง เป็นหลอดไมไ้ผ่ท่ีบรรจุดา้ยสีต่างๆ สอดอยู่ในรางกระสวยเพื่อใช้พุ่ง 

ไปขดัดา้ยยืนในขณะท่ีช่างทอก าลงัทอผา้และกระตุกสายกระตุกไปหลอดเส้นดา้ยพุ่งก็จะพุ่งไปขดักบั 
เส้นดา้ยยนืเกิดเป็นลายผา้ตามตอ้งการ 

  3. หลอดด้ายยืน เป็นหลอดด้ายหลักท่ีขึงอยู่ในก่ีโดยสอดผ่านฟืมเรียบร้อยแล้ว มี
ลกัษณะอยูใ่นแนวตั้ง 
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  4. ผงั เป็นไมส้ าหรับค ้าความกวา้งของผา้ให้หนา้ผา้ตึงพอดีกบัฟืม เพื่อวา่จะไดส้ะดวก 
เวลาทอ และเส้นดา้ยตรงลายไม่คดไปคดมา ดา้นหวัและดา้นทา้ยของผงัจะผกูเข็มไวเ้พื่อใชส้อดริมผา้ทั้ง
สองขา้ง 

  5. ไนป่ันดา้ย เป็นอุปกรณ์ท่ีแยกออกมาจากก่ีทอผา้ ใช้ส าหรับป่ันดา้ยเขา้กระสวยและ
ป่ันดา้ยยนืเขา้ระหดัถกัดา้ย 
  6. ขั้นตอนในการทอผ้ามีดังนี ้

  ปลูกฝ้ายในเดือนแปด เดือนเก้า เก็บฝ้ายในเดือนเก๋ียงถึงเดือนยี่ เก็บเอาฝ้ายมารวมกนั 
น ามาตาก แลว้เอาส่ิงท่ีปนมากบัฝ้ายออก น ามาอีดฝ้าย คือ เอาเมล็ดของฝ้ายออก เหลือเฉพาะยวงฝ้าย น า
ยวงฝ้ายมา “ปดฝ้าย” คือ ท าให้ฝ้ายกระจายตวั ในเขา้กนัได้ดี น ามา “ฮ า” คือ พนัป็นหางฝ้าย น าฝ้ายท่ี
ไดม้าป่ันดว้ยเคร่ืองป่ันฝ้าย(ท าฝ้ายจากท่ีเป็นหางให้เป็นเส้นฝ้าย) น ามา “เป๋ฝ้าย” คือน าเส้นไหมท่ีไดจ้าก
การป่ันฝ้ายมาท าเป็นต่อง (ไจ) น าต่องฝ้ายมา “ป้อ”(ทุบ) ฝ้าย แช่น ้ า 2 คืน ต่อมาน ามานวดกบัน ้ าขา้ว(ขา้ว
เจา้) ผึ่งไวใ้ห้แห้ง น าเส้นฝ้ายท่ีได้มา “กวกัฝ้าย” น ามา “ฮว้น” (เดินเส้น) กบัหลักเสา น าไปใส่ก่ี แล้ว
น าไปสืบกบั “ฟืม “ ฝ้ายท่ีเหลือจากการใส่ก่ี น ามาป่ันใส่หลอด แลว้เอาหลอดฝ้ายใส่สวยทอ (กระสวยทอ
ผา้) (สัมภาษณ์ นางเมือง พิมสารี, วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557) 
  7. ลวดลายของผ้าทอไทลือ้ 

การทอผา้ไทล้ือบา้นแม่สาบจะเป็นลายขิด ซ่ึงลายขิดของไทล้ือนั้น เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีสืบ
ทอดต่อกนัมาหลายช่วงอายุคนกลุ่มไทล้ือ  ผา้ขิดของไทล้ือ ไดแ้ก่  

1) ลวดลายท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยแยกเป็นลายสัตว ์ลายดอกไม้
และลวดลายจากอุปกรณ์ใชล่้าสัตว ์ดงัน้ี  

1.1) ผา้ทอไทล้ือลายรูปสัตวต่์างๆ เช่น ลายมา้ ลายช้าง ลายแมว ลายไก่ ลายนก ลายผีเส้ือ 
เป็นตน้ 

 

 

 

 
             ภาพที ่1 ผา้ทอไทลือลายมา้             ภาพที ่2 ผา้ทอไทลือลายชา้ง  
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           ภาพที ่3 ผา้ทอไทล้ือลายแมว             ภาพที ่4 ผา้ทอไทล้ือลายไก่  

 

  
           ภาพที ่5 ผา้ทอไทล้ือลายนก       ภาพที ่6 ผา้ทอไทล้ือลายไก่ยองหลงัมา้ 

 

 
         ภาพที ่7 ผา้ทอไทล้ือลายผเีส้ือ  
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1.2) ผา้ทอไทล้ือลายดอกไม ้เช่น ลายดอกควกัแป่ ลายดอกแหลมบิด ลายดอกเงาะ 
ลายดอกมะลิหลวง เป็นตน้ 

 

 

 

 
ภาพที ่8 ผา้ทอไทล้ือลายดอกควกัแป่  ภาพที ่9 ผา้ทอไทล้ือลายดอกแหลมบิด  
 

 

 

 
ภาพที ่10 ผา้ทอไทล้ือลายดอกเงาะ ภาพที ่11 ผา้ทอไทล้ือลายดอกมะลิหลวง 

 
  1.3 ผา้ทอไทล้ือลวดลายจากอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น ลายกะแจ๋ส า (ภาษากลาง) 

ลายเก๋งก่าง (หนา้ไม)้ เป็นตน้ 
 

 

 

 
ภาพที ่12 ผา้ทอไทล้ือลายกะแจ๋ส า  ภาพที ่13 ผา้ทอไทล้ือลายเก๋งก่าง (หนา้ไม)้ 
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2) ลวดลายท่ีเกิดจากความเช่ือถือศรัทธาพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ลาย
หวันาค (หวัพญานาค) ลายปราสาท ลายจอ้ (ช่อ) เป็นตน้ 

 

 

 

    
ภาพที ่14 ผา้ทอไทล้ือลายหวันาค ภาพที ่15 ผา้ทอไทล้ือลายรูปประสาท 

 

 
ภาพที ่16 ผา้ทอไทล้ือลายจอ้ (ช่อ) 

 
อาชีพการทอผ้าของชาวไทลือ้ 

จุดเร่ิมต้นของการประกอบอาชีพการทอผ้าของชาวไทลือ้ บ้านแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ 

นางเมือง พิมสารี ไดก้ล่าวไวว้่าการทอผา้เร่ิมหายไปเป็นเวลานานถึง 10 ปี เน่ืองมาจากการเกิด
สงครามนั้นท าให้ตน้ฝ้าย  และขา้วของวสัดุในการทอผา้เสียหาย ผูค้นไดห้ันมาท าไร่ ท านา แทนการทอ
ผา้ ต่อมานางเมือง พิมสารี ตอนอายุ 50 ปี (ปัจจุบนัอายุ 84 ปี) ได้ริเร่ิมฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการทอผา้ไทล้ือ
ข้ึนมา ซ่ึงนางเมืองได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับผา้ทอท่ีได้ถูกสั่งสมมาจาก บรรพบุรุษจึงไม่อยากให ้
ภูมิปัญญาผา้ทอไทล้ือไดสู้ญหายไป จึงไปขอซ้ืออุปกรณ์การทอผา้ทั้งหมดท่ีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในหมู่บา้นยงัมี
เหลือ อยูห่ลงัเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยซ้ือมาดว้ยราคา 50 บาท ดว้ยสภาพชุมชนมีวิถีชีวิตแบบเพื่อน
บ้านและเครือญาติ ท าให้ทุกคนไปมาหาสู่กัน และหมู่บ้านแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ก็
เช่นเดียวกัน ชาวบา้นจ านวนหน่ึงเกิดความสนใจด้านการทอผา้จึงได้มาขอฝึกการทอผา้กบั นางเมือง  
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พิมสารี ท าให้ชุมชนแห่งน้ีมีการทอผา้เพื่อเป็นอาชีพเสริม หลงัจากนั้นประมาณปี พ.ศ. 2542 ไดมี้การ
รวมกลุ่มสมาชิกผา้ทอไทล้ือในบา้นแม่สาบข้ึน โดยมีสมาชิกจ านวน 25 คน จากสมาชิกทั้งหมด มีเพียง 5 
คนเท่านั้นท่ียึดถือการทอผา้เป็นอาชีพหลกั ส่วนสมาชิกคนอ่ืนจะทอบา้งเม่ือว่างจากการท าการเกษตร 
สมาชิกแต่ละคนก็จะทอผา้ของตนเองอยู่ท่ีบา้น เม่ือได้ผลผลิตผา้ทอก็จะน าไปฝากขายท่ีบา้นของนาง 
อ าพนัธ์ กาตะโล ซ่ึงเป็นศูนยช์ั่วคราวของกลุ่มผา้ทอไทล้ือบ้านแม่สาบ  เม่ือมีงานประจ าอ าเภอ หรือ
ประจ าจงัหวดั กลุ่มสมาชิกจะน าผา้ทอท่ีตนเองทอมารวมกนัท่ีบา้นของ นางอ าพนัธ์ กาตะโล เพื่อน าไป
วางจดัจ าหน่าย หรือมีการออกร้านผลิตภณัฑ์ผา้ทอไทล้ือเพื่อเผยแพร่ผลิตภณัฑ์ผา้ทอไทล้ืออีกดว้ย ส่วน
รายไดท่ี้ไดจ้ากการจดัจ าหน่ายจะน ามาแบ่งกนัส่วนหน่ึงอีกส่วนหน่ึงจะน าไปซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการทอ
ผา้และอีกส่วนหน่ึงก็จะน าไปเก็บเขา้กลุ่มเพื่อน ามาหมุนเวยีนใชใ้นกิจกรรมอ่ืนๆ ต่อไป 

นางเมือง พิมสารี ไดก้ล่าวต่อไปอีกวา่ในการทอผา้ทอไทล้ือถือเป็นงานฝีมืออยา่งหน่ึงท่ีท าจาก
ความประณีต จากการสั่งภูมิปัญญาและเกิดข้ึนเป็นความช านาญจนสามารถไดผ้า้ทอท่ีมีรูปลายสวยงาม 
การทอผา้อย่างน้อยจะไดว้นัละ 1 ผืน อาทิเช่น ผา้คลุมไหล่ ผา้พนัคอ ผา้รองจาน ปลอกหมอน ส่วนถ้า
เป็นชุดแต่งกายไทล้ือ ถา้เป็นเส้ือประมาน 3-6 อาทิตย ์ผา้ซ่ินประมาน 1 เดือนหรือเดือนคร่ึง ผา้สไบ 1 วนั 
ผา้โพกหวั 1 วนั เสร็จ 

ตามนโยบายของรัฐบาลและเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจแบบชุมชนกลุ่มทอผา้จดัตั้ งข้ึนอย่างเป็น
ทางการน้ี มีนางเมือง พิมสารี ได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มผา้ทอบ้านแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดั
เชียงใหม่ หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลมีการส่งเสริมอาชีพให้กบัประชาชนทั้งใน
สังคมเมืองและสังคมชนบท ตลอดจนนโยบายส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน งานฝีมือหัตถกรรมต่างๆก็มี
การส่งเสริมให้กลุ่มผา้ทอไทล้ือบา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดมี้การทอผา้ไทล้ือลายขิด 
เพื่อจ าหน่ายเป็นรายไดภ้ายใตน้โยบาย หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดบั 2 ดาว ในปี พ.ศ. 2544 

จากการสัมภาษณ์ นางอ าพนัธ์ กาตะโล ไดใ้ห้ขอ้มูลว่าสภาพกลุ่มผา้ทอบา้นแม่สาบ อ าเภอสะ
เมิง จงัหวดัเชียงใหม่ ก็ประสบปัญหาคือ  

  1. สภาพบริบทของชุมชนมีสภาพเป็นชนบทท่ียงัไม่เจริญกา้วหน้าทางดา้นการคา้ การ
ติดต่อคา้ขายยงัไม่เป็นท่ีแน่นอน ท าใหย้งัไม่มีตลาดรับรองท่ีต่อเน่ือง 

  2. กระบวนการทอผา้ไทล้ือใช้ความปราณีตในการทอและระยะเวลาการทอท่ียาวนาน
จึงท าใหไ้ดผ้ลผลิตล่าชา้ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

มีหน่วยงานราชการท่ีเขา้มาสนบัสนุนกลุ่มทอผา้บา้นแม่สาบ อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่คือ  
  1. กรมพฒันาชุมชน อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมาช่วยเหลือในการส่งเสริมเร่ือง

การจดัจ าหน่ายและน าผลิตภณัฑ์ไปจดับูทโชวท่ี์งานสตอเบอร่ีของดีอ าเภอสะเมิงเพื่อให้ประชาชนทัว่ไป
ไดรู้้จกัผา้ทอไทล้ือบา้นแม่สาบ 
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  2. โรงเรียนสะเมิ งพิ ทยาคม เข้ามาช่ วยเหลือในการส่ งเส ริม เร่ืองการท าส่ื อ
อิเล็กทรอนิคส์ เช่น การท าส่ือวดีีทศัน์ การท าโบชวัร์ เป็นตน้ 

  3. ศูนยว์ฒันธรรมอ าเภอสะเมิงและศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ ได้เขา้มาช่วยใน
การท าเอกสารเร่ือง วิถีไท 8 ชุมชน (พ.ศ. 2557) และไดแ้นะน าผลผลิตผา้ทอไปน าเสนอท่ี เวียงท่าการ 
อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ มีการเสนอแนะให้ท ารูปแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆท่ีไดรั้บความนิยมจาก
ทอ้งตลาด มีการพฒันาบรรจุภณัฑ์ให้ดูสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ของไทล้ือบา้นแม่สาบ และส่งเสริมให้เป็น 
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 

ความรู้และเทคโนโลยท่ีีมีส่วนส าคญัต่อวธีิการอนุรักษผ์า้ทอไทล้ือบา้นแม่สาบ คือ 
1. เพจเฟสบุค๊ช่ือ ชุมชนบา้นแม่สาบ | Facebook  
2. เวปไซด ์เช่น เวปผา้ทอไทล้ือ บา้นแม่สาบ http://maesab.blogspot.com/  

จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มพบว่า สาเหตุของการเขา้ร่วมกลุ่มผา้ทอคร้ังน้ี เน่ืองจากมีการ
สนบัสนุนส่งเสริมของหน่วยงานราชการท่ีชดัเจนท่ีช่วยมาผลกัดนัให้เกิดการรวมกลุ่มอยา่งเป็นทางการ
โดยมีประธานกลุ่ม และยงัไดรั้บการส่งเสริมจากอ าเภอสะเมิง ส่วนความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มต่อการ
ด าเนินงานของกลุ่มผา้ทอบา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าการด าเนินงานของกลุ่มจะ
เป็น 2 ลกัษณะ คือ  

1.  การประกอบอาชีพทอผา้เพื่อเสริมรายไดจ้ากการท าอาชีพดา้นการเกษตร ท าไร่ ท านา 
ท าสวนหมายความว่า จะทอกนัท่ีบา้นยามวา่งจากการท างานหรือรับจา้งดา้นการเกษตร โดยมีระยะเวลา
การเขา้ร่วมกลุ่มผา้ทอไทล้ือบา้นแม่สาบ ท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ระยะเวลาการประกอบ
อาชีพทอผา้ของสมาชิกโดยเฉล่ีย 10 ปี ลกัษณะการมีส่วนร่วมในกลุ่มผา้ทอจะแบ่งบทบาทหน้าท่ีแบบ
ง่ายๆ ในบางคร้ังช่วยกันท า สามารถท าแทนกันได้ช่วยเหลือพึ่ งพาซ่ึงกันและกันเปรียบเสมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกนั 

2.  มีการประกอบอาชีพทอผา้เป็นอาชีพหลกั ซ่ึงจะมีการด าเนินงานเป็นอาชีพหลกัหรือ
เชิงธุรกิจ มีค าสั่งซ้ือจากลูกคา้เป็นระบบท่ีชดัเจน ก่อให้เกิดรายไดท่ี้มัน่คง แต่ก็มีปัญหาส าหรับค าสั่งซ้ือ
จ านวนมากๆ ก็จะท าให้สินคา้ผลิตไม่ทนัตามค าสั่งซ้ือ จึงตอ้งขอความช่วยเหลือจากสมาชิกท่ีทอผา้เพื่อ
เป็นอาชีพเสริมมาช่วย 

ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มท่ีเป็นขอ้ดีจากการเขา้ร่วมกลุ่มผา้ทอไทล้ือบา้นแม่สาบ อ าเภอสะ
เมิง จงัหวดัเชียงใหม่ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี  
  1. สมาชิกไดมี้การประสานงานท างานร่วมกนั ช่วยกนัคิดช่วยกนัท าในกลุ่มผา้ทอไทล้ือ 
  2. มีการจดัการท่ีเป็นระบบมากข้ึน แบ่งหนา้ท่ีเป็นสัดส่วน แต่รูปแบบการปฏิบติังานจริง
นั้นยงัเป็นการช่วยเหลือกนัแบบพี่แบบน้อง ซ่ึงสมาชิกทุกคนสามารถท าหน้าท่ีต่างๆแทนกันได้ เช่น
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ประธานกลุ่มไม่สามารถไปร่วมงานจดันิทรรศการของจงัหวดัหรือนอกพื้นท่ีได ้ก็จะมีการมอบหมายให้
สมาชิกคนอ่ืนเป็นตวัแทนกลุ่มไปร่วมกิจกรรมต่างๆเหล่านั้น 
  3. หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนมากยิ่งข้ึน ให้ค  าปรึกษาแนะน าในการเขียน
โครงการต่างๆเพื่อยืน่ขอการสนบัสนุนโครงการเป็นตน้ 

ส่วนทางดา้นขอ้เสียจากการเขา้ร่วมกลุ่มผา้ทอไทล้ือบา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
น้ี พบว่า สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุ เม่ือมีการจดังานนิทรรศการหรือน าผา้ทอไทล้ือไปจดั
แสดงในสถานท่ีต่างๆ ต่างอ าเภอ หรือต่างจงัหวดั ท าให้ไม่สามารถไปร่วมงานได้จึงจ าเป็นต้องให้
สมาชิกคนอ่ืนๆ ท่ีสะดวกไปแทน 

ดา้นความเห็นของสมาชิกถึงแนวทางการพฒันาอาชีพผา้ทอไทล้ือ คือ  
1.  จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่ม พบวา่สมาชิกกลุ่มตอ้งการขยายท่ีรวมกลุ่มผา้ทอไทล้ือ 

หรือจัดศูนย์ไว้ส าหรับเก็บ จัดจ าหน่ายผ้าทอให้เป็นสัดส่วนมากข้ึน เพื่อให้การรวมกลุ่มมีความ
สะดวกสบายมากข้ึน และสามารถรองรับการช่วยเหลือจาราชการอย่างเต็มท่ีและสอดคลอ้งกบัระเบียบ
ราชการ ซ่ึงปัจจุบนัสถานท่ีเก็บและรวบรวมและจดัจ าหน่ายอยูท่ี่บา้นของ นางอ าพนัธ์ กาตะโล 

2.  จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่ม สมาชิกกลุ่มไดใ้ห้ความเห็นว่าในอนาคตกลุ่มผา้ทอไท
ล้ืออยากให้มีการท ารูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลาย ความทนัสมยัตรงตามความต้องการของ
ผูบ้ริโภค ท ารูปแบบผลิตภณัฑใ์หมี้ความทนัสมยัเหมาะสมกบัการใชง้านต่อไปในอนาคต  

ความคิดเห็นต่อการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการในการประชาสัมพนัธ์กลุ่ม โดยส่วน
ใหญ่จะจดัสินคา้ไปแสดงตามหน่วยงานต่างๆ ท่ีไดรั้บแจง้จากทางหน่วยงานราชการ เช่น งานเทศกาล 
สตอเบอร่ีของดีอ าเภอสะเมิง จะน าสินคา้ไปจดัแสดงและรวมทั้งการจดัจ าหน่ายดว้ย 
 
แนวทางการพฒันาอาชีพทอผ้าของชาวไทลือ้บ้านแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ 

 จากการสัมภาษณ์ผูช้  านาญในการทอผา้ถึงแนวทางการพฒันาอาชีพทอผา้ของชาวไทล้ือบา้นแม่
สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. สมาชิกกลุ่มตอ้งการใหมี้การเพิ่มปริมาณผลผลิตใหม้ากข้ึน 
2. สมาชิกกลุ่มตอ้งการจดัตั้งศูนยท่ี์ท าการถาวรของกลุ่มทอผา้เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สืบ

ทอดวิธีการผลิต กระบวนการทอ เทคนิคการทอ อนุรักษ์ผา้ทอไทล้ือ และมีความสะดวกในการรวมกลุ่ม
และท ากิจกรรมต่างๆ 

3. สมาชิกกลุ่มตอ้งการช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ คือ 
กรมพฒันาชุมชนอ าเภอสะเมิง ศูนยว์ฒันธรรมอ าเภอสะเมิง ดา้นงบประมาณการลงทุนแบบธุรกิจชุมชน 
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4. ทางกลุ่มตอ้งการให้สมาชิกไปศึกษาดูงานเก่ียวกบัผา้ทอไทล้ือในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อให้เกิด
การต่ืนตวัและจะน าไปสู่การพฒันาอาชีพอยา่งมัน่คงยิง่ข้ึน 

5. สมาชิกกลุ่มตอ้งการให้มีการประสานงานกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งให้เขา้มามี
ส่วนร่วมในการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั เช่น โรงเรียน 

6. สมาชิกกลุ่มตอ้งการพฒันาสินคา้ท่ีมีความหลากหลายและทนัสมยัตามความตอ้งการ
ของตลาด เช่น ซองใส่โทรศพัทมื์อถือ , กระเป๋าแทบเลต , กระเป๋าสตางค ์, กระเป๋าสะพาย , หมวก , ถุงผา้ 
ซ่ึงตอ้งใชง้บประมาณ และเวลาในการเรียนรู้ 

7. จดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์สินคา้ใหก้วา้งไกลยิง่ข้ึนในระดบัประเทศ 
8. สมาชิกกลุ่มต้องการพัฒนาให้มีบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามมากยิ่งข้ึน โดยต้องการให้

หน่วยงานราชการมาช่วยพฒันาบรรจุภณัฑใ์ห ้
กลุ่มทอผ้าทอไทลือ้ 
ส าหรับกลุ่มทอผา้ทอไทล้ือ มีแนวทางการพฒันากลุ่ม ดงัน้ี 

1. การพฒันากลุ่มเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น ใหมี้การพฒันาสถานท่ีท่ีทอผา้ท่ีบา้นให้
เป็นสัดส่วน มีระเบียบ และสะอาด 

2. แนะน าให้สมาชิกเห็นความส าคญัของการทอผา้ทอไทล้ือให้คงอยูสื่บไป และมุ่งมัน่
ใหผ้ลิตออกมาอยา่งสม ่าเสมอ 

3. มีการแนะน ากลุ่มใหม่ท่ีสนใจในการทอผา้เพื่อมาเรียนรู้การทอผา้ทอไทล้ือ 
4. มีการสร้างเครือข่ายเพื่อท่ีจะไดมี้การแลกเปล่ียนความรู้และอนุรักษ์อาชีพการทอผา้

ทอไทล้ือบา้นแม่สาบ 
 
ปัญหา/อุปสรรคของกลุ่มผ้าทอไทลือ้บ้านแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ สรุปได้ดังต่อไปนี ้

1. ขาดงบประมาณในการสนบัสนุนเท่าท่ีควร เน่ืองจากกลุ่มทอผา้ยงัไม่มีศูนยท่ี์ท าการ
ของกลุ่มอยา่งเป็นทางการ 

2. ขาดเงินทุนในการสร้างรูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 
3. ขาดบรรจุภณัฑท่ี์มีความสวยงามท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวไทล้ือบา้นแม่สาบ 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การคน้ควา้อิสระเร่ือง แนวทางการพฒันาอาชีพของชาวไทล้ือ บา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังน้ี สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์กบักลุ่มที่เป็นขอ้มูลหลกั 
พบวา่สภาพการรวมกลุ่มผา้ทอไทล้ือ บา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ มีมาแต่โบราณสืบ
ทอดกนัมาจากครอบครัว โดยการทอผา้เร่ิมมีมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษจากดินแดนแควน้สิบสองปันนา 
มนฑลยูนาน ประเทศจีน และสั่งสมสืบเน่ืองภูมิปัญญาการทอผา้มาจากบรรพบุรุษ จนถึงสมัย
สงครามโลกคร้ังที่ 2 การทอผา้เร่ิมหายไปเป็นเวลานานถึง 10 ปี เน่ืองมาจากการเกิดสงครามนั้นท าให้
ตน้ฝ้าย  และขา้วของวสัดุในการทอผา้เสียหาย ผูค้นไดห้ันมาท าไร่ ท  านา แทนการทอผา้ ต่อมาแม่อุย้
เมือง พิมสารี ตอนอาย ุ50 ปี (ปัจจุบนัอาย ุ84 ปี) ไดริ้เร่ิมฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการทอผา้ไทล้ือขึ้นมา ซ่ึงแม่
อุย้เมืองไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัผา้ทอที่ไดถู้กสัง่สมมาจาก บรรพบุรุษจึงไม่อยากใหภู้มิปัญญาผา้ทอ
ไทล้ือไดสู้ญหายไป จึงไปขอซ้ืออุปกรณ์การทอผา้ทั้งหมดที่ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในหมู่บา้นยงัมีเหลือ อยูห่ลงัเกิด
สงครามโลกคร้ังที่ 2 โดยซ้ือมาดว้ยราคา 50 บาท โดยอาชีพดั้งเดิมจะประกอบอาชีพดา้นการเกษตร 
คือ การท านาและท าสวน ขณะเดียวกนัไดท้อผา้เป็นอาชีพเสริมหรือเป็นการใชเ้วลาวา่งที่เหลือจากการ
ท าการเกษตร  

การทอผา้บา้นแม่สาบจะเป็นลายขิด ซ่ึงลายขิดของไทล้ือนั้น เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอด
ต่อกันมาหลายช่วงอายุคน ผา้ขิดของไทล้ือ มีทั้งลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่นลายมา้ ลายช้าง ลายสิงห์ ลายนก ลายขอ ลายดอกแกว้ และลายดอกจนัทร์ เป็นตน้ 
ลวดลายที่เกิดจากความเช่ือและศรัทธาทางพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี อาทิ ลาย
พญานาค ลายหงห์ ลายปราสาท ลายพานพุ่มดอกไม ้และลายช่างฟ้อนถือช่อดอกไม ้ฯลฯ  นอกจากน้ี
แลว้ลวดลายที่ทอบนผนืผา้ทอมีอีกหลากหลาย เช่น รูปชา้ง รูปมา้ เขี้ ยวหมา จ๋ีดอกเปา  ผาสาท งูลอย 
เขี้ ยวหมาส า กระแจ๋ส า เหล่มบิด โดยการทอผา้จะมีลกัษณะเป็นผา้ผืนแล้วน าไปแปรรูปตดัเย็บเป็น 
เส้ือ ซ่ิน หรือใชเ้ป็น ผา้ปูที่นอน ที่นอน ผา้ห่ม ผา้เช็ดน้อย ผา้เช็ดหลวง ตุง ผา้ห่อใบลาน ผา้ต่อง ผา้พนั
หวั ผา้สไบ ถุงยา่ม รวมทั้งน าไปแปรรูปใชส้อยอ่ืนๆ 
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ดว้ยสภาพชุมชนมีวถีิชีวติแบบเพือ่นบา้นและเครือญาติ ท าใหทุ้กคนไปมาหาสู่กนัและชาวบา้นจ านวน
หน่ึงเกิดความสนใจดา้นการทอผา้จึงไดม้าขอฝึกการทอผา้กบั นางเมือง พิมสารี ท  าให้ชุมชนแห่งน้ีมี
การทอผา้เพือ่เป็นอาชีพเสริม 

หลังจากนั้นประมาณปี พ.ศ. 2546 ไดมี้การรวมกลุ่มสมาชิกผา้ทอไทล้ือในบา้นแม่สาบขึ้น 
โดยมีสมาชิกจ านวน 25 คน และมีสมาชิก 5 คนเท่านั้นที่ยดึถือการทอผา้เป็นอาชีพหลกั ส่วนสมาชิก
คนอ่ืนจะทอบา้งเม่ือวา่งจากการท าการเกษตร สมาชิกแต่ละคนก็จะทอผา้ของตนเองอยูท่ี่บา้น เม่ือได้
ผลผลิตผา้ทอก็จะน าไปฝากขายที่บา้นของนางอ าพนัธ์ กาตะโล ซ่ึงเป็นศูนยช์ัว่คราวของกลุ่มผา้ทอไท
ล้ือบา้นแม่สาบ  เม่ือมีงานประจ าอ าเภอหรือประจ าจงัหวดั กลุ่มสมาชิกจะน าผา้ทอที่ตนเองทอมา
รวมกนัที่บา้นของ นางอ าพนัธ ์กาตะโล เพื่อน าไปวางจดัจ าหน่าย หรือมีการออกร้านผลิตภณัฑผ์า้ทอ
ไทล้ือเพื่อเผยแพร่ผลิตภณัฑผ์า้ทอไทล้ืออีกดว้ย ส่วนรายไดท้ี่ไดจ้ากการจดัจ าหน่ายจะน ามาแบ่งกนั
ส่วนหน่ึงอีกส่วนหน่ึงจะน าไปซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการทอผา้และอีกส่วนหน่ึงก็จะน าไปเก็บเขา้กลุ่ม
เพือ่น ามาหมุนเวยีนใชใ้นกิจกรรมอ่ืนๆ ต่อไป 

ในการทอผา้ทอไทล้ือถือเป็นงานฝีมืออย่างหน่ึงที่ท  าจากความประณีต จากการสั่งสมภูมิ
ปัญญาและเกิดขึ้นเป็นความช านาญจนสามารถไดผ้า้ทอที่มีรูปลายสวยงาม การทอผา้อยา่งน้อยจะได้
วนัละ 1 ผนื อาทิเช่น ผา้คลุมไหล่ ผา้พนัคอ ผา้รองจาน ปลอกหมอน ส่วนถา้เป็นชุดแต่งกายไทล้ือ ถา้
เป็นเส้ือประมาน 3-6 อาทิตย ์ผา้ซ่ินประมาน 1 เดือนหรือเดือนคร่ึง ผา้สไบ 1 วนั ผา้โพกหัว 1 วนั 
เสร็จ 
 ตามนโยบายของรัฐบาลและเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจแบบชุมชนกลุ่มทอผา้จดัตั้งขึ้นอยา่งเป็น
ทางการน้ี มีนางเมือง พิมสารี ได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มผา้ทอบา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดั
เชียงใหม่ หลงัจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลมีการส่งเสริมอาชีพให้กบัประชาชนทั้งใน
สงัคมเมืองและสังคมชนบท ตลอดจนนโยบายส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน งานฝีมือหัตถกรรมต่างๆก็มี
การส่งเสริมให้กลุ่มผา้ทอไทล้ือบ้านแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้มีการทอผา้ไทล้ือ
ลายขิด เพือ่จ  าหน่ายเป็นรายไดภ้ายใตน้โยบาย หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑร์ะดบั 2 ดาว ในปี พ.ศ. 2544 

จากการสมัภาษณ์ นางอ าพนัธ ์กาตะโล ไดใ้หข้อ้มูลวา่สภาพกลุ่มผา้ทอบา้นแม่สาบ อ าเภอสะ
เมิง จงัหวดัเชียงใหม่ ก็ประสบปัญหาคือ  

  1. สภาพบริบทของชุมชนมีสภาพเป็นชนบทที่ยงัไม่เจริญก้าวหน้าทางดา้นการคา้ 
การติดต่อคา้ขายยงัไม่เป็นที่แน่นอน ท าใหย้งัไม่มีตลาดรับรองที่ต่อเน่ือง 

  2. กระบวนการทอผา้ไทล้ือใช้ความประณีตในการทอและระยะเวลาการทอที่
ยาวนานจึงท าใหไ้ดผ้ลผลิตล่าชา้ไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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มีหน่วยงานราชการที่เขา้มาสนบัสนุนกลุ่มทอผา้บา้นแม่สาบ อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่คือ  
  1. กรมพฒันาชุมชน อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ ที่มาช่วยเหลือในการส่งเสริม

เร่ืองการจดัจ าหน่ายและน าผลิตภณัฑไ์ปจดับูทโชวท์ี่งานเทศกาลสตอเบอร่ีของดีอ าเภอสะเมิงเพือ่ให้
ประชาชนทัว่ไปไดรู้้จกัผา้ทอไทล้ือบา้นแม่สาบ 

  2. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เข้ามาช่วยเหลือในการส่งเสริม เร่ืองการท าส่ือ
อิเล็กทรอนิคส์ เช่น การท าส่ือวดีีทศัน์ การท าโบชวัร์ เป็นตน้ 

  3. ศูนยว์ฒันธรรมอ าเภอสะเมิงและศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ ไดเ้ขา้มาช่วยใน
การท าเอกสารเร่ือง วิถีไท 8 ชุมชน (พ.ศ. 2557) และไดแ้นะน าผลผลิตผา้ทอไปน าเสนอที่ เวยีงท่าการ 
อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ มีการเสนอแนะให้ท  ารูปแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆที่ไดรั้บความนิยม
จากทอ้งตลาด มีการพฒันาบรรจุภณัฑใ์หดู้สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ของไทล้ือบา้นแม่สาบ และส่งเสริม
ใหเ้ป็น หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
 ความรู้และเทคโนโลยทีี่มีส่วนส าคญัต่อวธีิการอนุรักษผ์า้ทอไทล้ือบา้นแม่สาบ คือ 

  1. เพจเฟสบุค๊ช่ือ ชุมชนบา้นแม่สาบ | Facebook  
  2. เวปไซด ์เช่น เวปผา้ทอไทล้ือ บา้นแม่สาบ http://maesab.blogspot.com/  
ส าหรับแนวทางการพฒันากลุ่มของกลุ่มผา้ทอไทล้ือบ้านแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดั

เชียงใหม่ สรุปไดด้ังน้ี กลุ่มจะตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีรูปแบบผลิตภณัฑ์ที่หลากหลายมาก
ยิง่ขึ้น โดยกลุ่มตอ้งการความช่วยเหลือจากผูท้ี่มีความเชียวชาญในการออกแบบผลิตภณัฑ ์แลว้ผูน้ า
กลุ่มจะสามารถฝึกสมาชิกใหท้  ารูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ๆได ้และพฒันาใหมี้บรรจุภณัฑท์ี่สวยงามมาก
ยิง่ขึ้น โดยสมาชิกตอ้งการให้หน่วยงานราชการมาพฒันาบรรจุภณัฑใ์ห้ มีการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น 
ควรมีศูนยท์ี่ท  าการถาวรของกลุ่มผา้ทอเพื่อให้มีความสะดวกในการรวมกลุ่มและท ากิจกรรมต่างๆ 
สมาชิกควรไปศึกษาดูงานเก่ียวกับผา้ทอไทล้ือในพื้นที่อ่ืนๆเพื่อให้เกิดการต่ืนตวัและจะน าไปสู่การ
พฒันาอาชีพอยา่งมัน่คง ทั้งน้ีกลุ่มควรไดรั้บการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งอยา่งจริงจงั และ
สม ่าเสมอ คือ กรมพฒันาชุมชนอ าเภอสะเมิง ศูนยว์ฒันธรรมอ าเภอสะเมิง เพื่อสนับสนุนดา้นการ
เผยแพร่วฒันธรรมดา้นการทอผา้ทอไทล้ือและงบประมาณในการลงทุน สมาชิกควรเห็นความส าคญั
ของการทอผา้ทอไทล้ือให้คงอยูสื่บไป และมุ่งมัน่ผลิตออกมาอยา่งสม ่าเสมอ ควรมีการแนะน ากลุ่ม
ใหม่ที่สนใจในการทอผา้ทอไทล้ือเพือ่มาเรียนรู้ในการทอผา้ทอไทล้ือ และเพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อไดมี้
การแลกเปล่ียนความรู้และอนุรักษอ์าชีพการทอผา้ทอไทล้ือบา้นแม่สาบ 
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อภิปรายผล 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาอาชีพท้อผา้ของชาวไทล้ือบ้านสาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดั

เชียงใหม่ ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษา อภิปรายผลตามวตัถุประสงดงัน้ี การศึกษาแนวทางการพฒันาอาชีพทอผา้
ของชาวไทล้ือบา้นสาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่  

 1. กลุ่มจะตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีรูปแบบผลิตภณัฑ์ที่หลากหลายมากยิง่ขึ้น เพื่อ
รองรับกบัความตอ้งการขอผูบ้ริโภค ซ่ึงทางสมาชิกกลุ่มตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน อยา่งจริงจงั และสม ่าเสมอ เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยดา้นความรู้ การทอผา้อยา่ง
ถูกตอ้งตามขบธรรมเนียมวฒันาธรรมความเช่ือของชาวไทล้ือ  การออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ๆ รวมไป
ถึงการพฒันาบรรจุภณัฑ์ที่สวยงามทนัสมยัแต่ยงัคงเอกลกัษณ์ของความเป็นไทล้ือ รวมไปถึงความ
ช่วยเหลือทางดา้นงบประมาณในการลงทุน สนับสนุนเผยแพร่วฒันธรรมการทอผา้ไทล้ือ คลา้ยคลึง
กับการศึกษาของ บุญถ่ิน อินดาฤทธ์ิ (2548) ที่กล่าวว่า การส่งเสริมจากหน่วยงานธุรกิจเอกชนจะ
ไดรั้บความนิยมและมีความพงึพอใจมากกวา่กลุ่มที่ไดรั้บการส่งเสริมโดยหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มที่
ผลิตโดยอิสระหรือไม่เคยได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชน กลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐ ไดรั้บความนิยมและมีความพึงพอใจในระดบัปานกลางและความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัต ่า ทั้งน้ีเม่ือเก็บขอ้มูลเชิงลึกหน่วยงานเอกชนที่เขา้ไปพฒันาละส่งเสริมไดใ้หก้ลุ่มผลิต ผลิตตาม
ลวดลายดั้งเดิมที่ตนเองถนดัและคุน้เคยเพราะเป็นลายที่สืบทอดต่อกนัมากบัเป็นภูมิปัญญาของชุมชน 
ซ่ึงต่างจากหน่วยงานราชการที่เขา้มาฝึกอบรบส่งเสริมดว้ยการน าลวดลายและกรรมวิธีที่ชาวบา้นไม่
คุย้เคย โดยเขา้ใจวา่เป็นความสวยงามตามตลาดนิยม แต่ไม่ใช่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนไตล้ือ ส่วน
กลุ่มที่ผลิตกนัเองในชุมชนโดยไม่ไดรั้บการส่งเสริมจากหน่วยงานใดก็เป็นการผลิตผา้ซ่ินไตล้ือ เพื่อ
ไวใ้ชส้วมใส่ใชง้านในครอบครัวหรือหากมีโอกาสจ าหน่ายก็เป็นรายไดท้ี่ต  ่าและไม่แน่นอน ส่งผลให้
คุณภาพและการผลิตมีแนวโน้มไม่ดี ไม่มีการกระตุน้ให้สมาชิกชุมอนัเป็นเด็กหนุ่มเยาวชนมาสนใจ
เพื่อรับการถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นอาชีพน้ีต่อไปประกอบกบัสภาพการเปล่ียนแปลง
เศรษฐกิจและทางสังคม ในปัจจุบนัมีรายไดท้ี่เพยีงพอท าใหก้ารทอผา้ไตล้ืออนัเป็นมรดกของทอ้งถ่ิน 
ตอ้งถูกละเลยขาดการพฒันาที่ย ัง่ยนื 
    2. กลุ่มควรมีศูนยท์ี่ท  าการถาวรของกลุ่มผา้ทอเพือ่ให้มีความสะดวกในการรวมกลุ่มและท า
กิจกรรมต่างๆ  แนะน ากลุ่มใหม่ที่สนใจในการทอผา้ทอไทล้ือเพือ่มาเรียนรู้ในการทอผา้ทอไทล้ือ และ
เพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อไดมี้การแลกเปล่ียนความรู้และอนุรักษอ์าชีพการทอผา้ทอไทล้ือบา้นแม่สาบ
ตลอดจน น าสมาชิกศึกษาดูงานกลุ่มทอผา้ต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุน้และเกิดการต่ืนตวัในกลุ่มสมาชิก 
ซ่ึงจะน าไปสู่แนวคิด องคค์วามรู้ต่างๆ น ามาประยกุตใ์ชก้บังานของตน เกิดการพฒันางานอยา่งมัน่คง 
เห็นความส าคญัของการทอผา้ไทล้ือมุ่งมั่นที่จะผลิตงานออกมาสู่ทอ้งตลาด สร้างงานสร้างอาชีพที่
มัน่คงสืบต่อไปอยา่งย ัง่ยนื สอดคลอ้งกบั นิรมล ไชยสถิตวานิช (2549) ที่กล่าวว่า แนวทางการพฒันา
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กลุ่มทอผา้บา้นแม่วงัชา้งมี 2 ลกัษณะ คือ 1) การพฒันากลุ่มที่ 1 ที่มีการด าเนินงานเชิงธุรกิจ โดยการ
ให้หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งจดัหาที่ท  าการถาวรและงบประมาณ ให้มีการประชุม อบรมประธาน 
และสมาชิกให้มีความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการศูนย ์การผลิต การตลาด และอ่ืนๆอยา่ง
ต่อเน่ือง 2) การพฒันากลุ่มที่ 2 ที่มีการด าเนินงานตามธรรมชาติ ควรมีการประชุม อบรม ให้ความรู้
เร่ืองการทอผา้ที่มีคุณภาพ การใชสี้ยอ้มผา้จากวสัดุธรรมชาติ การจดัสถานที่ให้สะอาด เป็นระเบียบ 
ตลอดจนการลงทุนเพิม่เพือ่ขยายพื้นที่ใหมี้ขนาดใหญ่ และการไปศึกษาดูงานยงัพื้นที่อ่ืนๆดว้ย  

การศึกษาวถีิชีวติการทอผา้ของชาวไทล้ือบา้นสาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ การ
ทอผา้บา้นแม่สาบมีทั้งเป็นลายขิด ซ่ึงลายขิดของไทล้ือนั้น เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกนัมา
หลายช่วงอายคุน มีทั้งลวดลายที่ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น ลายมา้ ลาย
ชา้ง ลายสิงห์ ลายนก ลายขอ ลายดอกแกว้ และลายดอกจนัทร์ เป็นตน้ ลวดลายที่เกิดจากความเช่ือและ
ศรัทธาทางพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี อาทิ ลายพญานาค ลายหงห์ ลายปราสาท ลาย
พานพุ่มดอกไม ้และลายช่างฟ้อนถือช่อดอกไม ้ฯลฯ  นอกจากน้ีแลว้ลวดลายที่ทอบนผืนผา้ทอมีอีก
หลากหลาย เช่น รูปชา้ง รูปมา้ เขี้ ยวหมา จ๋ีดอกเปา  ผาสาท งูลอย เขี้ยวหมาส า กระแจ๋ส า เหล่มบิด 
โดยการทอผา้จะมีลกัษณะเป็นผา้ผืนแลว้น าไปแปรรูปตดัเยบ็เป็น เส้ือ ซ่ิน หรือใชเ้ป็น ผา้ปูที่นอน ที่
นอน ผา้ห่ม ผา้เช็ดน้อย ผา้เช็ดหลวง ตุง ผา้ห่อใบลาน ผา้ต่อง ผา้พนัหัว ผา้สไบ ถุงยา่ม รวมทั้งน าไป
แปรรูปใชส้อยอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบั ภทัริน กุสุพลนนท ์(2548) ที่กล่าววา่ ลวดลายของผา้ทอไทยล้ือที่มี
ช่ือเสียงที่สุดคือ ลายผกัแว่นและลายน ้ าไหล ซ่ึงเป็นลวดลายดั้งเดิมที่สืบทอดกนัมา นอกจากน้ียงัมีการ
คิดคน้ลวดลายขึ้นมาใหม่ โดยผูท้อผา้จะคิดและตั้งช่ือตามลักษณะ ของลวดลายที่ปรากฏเช่น ลาย
กา้งปลา ลายปลาหางเล็ก ลายเล็บมือนาง ลายปลาหางใหญ่ ลายภูเขายาว ลายภูเขาสั้น และลายปลาดาว 
ส่วนการถ่ายทอดเร่ืองการทอผา้ จะมีผูท้ี่มีความรู้ความช านาญเป็นพเิศษฝึกสอนโดยเรียนรู้และฝึกหัด
ดว้ยตนเอง ผูท้อผา้จะตอ้งมีความคิดสร้างสรรค ์และมีความอดทน ผูสื้บทอดมีส าคญัในการอนุรักษ์
การทอผา้ไม่ใหสู้ญหาย  
 สภาพการรวมกลุ่มทอผา้ทอไทล้ือบา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ มีการจดัตั้งกลุ่ม
ในปี พ.ศ. 2542 มีลักษณะกลุ่มเป็นกลุ่มที่หลวมๆซ่ึงมีการทอผา้ในบริเวณบา้นของตนเอง และมีการ
แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มขึ้นมาเพื่อแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ของกลุ่มซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ บญัชา อุดโพธ์ิ (2551) ที่กล่าววา่กลุ่มผา้ทอจะทอผา้ที่เก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อ
แสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์และความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของกลุ่ม 
 นอกจากน้ีสภาพการพฒันากลุ่มอาชีพทอผา้ทอไทล้ือบ้านแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดั
เชียงใหม่ สามารถเรียกไดว้่าเป็นกลุ่มอยา่งเป็นทางการที่มีการจดัการค่อนขา้งไปในทางที่ดี มีผูน้ าที่มี
ศกัยภาพการแบ่งผลประโยชน์ที่เหมาะสม เน่ืองจากภายในกลุ่มจะมีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแพร่กนั ช่วยเหลือ
กนัท างาน กลา้คิดกล้าท าเสียสละ และไดมี้การน าเทคโนโลยมีาใช้ในการเก็บรวบรวมและเผยแพร่
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ขอ้มูล และไดมี้หน่วยงานราชการมาช่วยส่งเสริมผลผลิตจึงท าให้มีผลิตภณัฑท์ี่หลากหลายมากยิง่ขึ้น 
และมีกลุ่มผูส้นใจในการทอผา้ทอไทล้ือมาศึกษาวิธีการทอเพื่อที่จะสืบสานอาชีพการทอผา้ทอไทล้ือ
ใหค้งอยูสื่บไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะในการวจิยั สรุปไดด้งัน้ี 

1. ชุมชนควรน าผลการศึกษา วเิคราะห์ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อการแสวงหาแนวทางใน
การอนุรักษผ์า้ทอไทล้ือ ตลอดจนแนวทางการสร้างความมัน่คงให้กบัชุมชนไทล้ือดว้ยตวัเองอยา่งเป็น
รูปธรรม 

2. รัฐควรส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วฒันธรรมการทอผา้ทอไทล้ือโดยสร้างฐานความร่วมมือ
ให้กบัชุมชน รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่างๆ เช่น สร้างศูนยท์  าการถาวรของกลุ่ม
ทอผา้ทอไทล้ือ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อท าการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เพิม่ขึ้น เช่น ปัจจยัดา้นการเมือง 
ปัจจยัดา้นการศึกษา ทั้งน้ีเพือ่ท  าความเขา้ใจความเปล่ียนแปลงของชุมชนใหร้อบดา้น 

2. ควรศึกษาผลกระทบที่เก่ียวขอ้งทางเศรษฐกิจของครัวเรือนอย่างละเอียด เพื่อมาวิเคราะห์
ความเปล่ียนแปลงของชุมชน 

3. ความศึกษารวบรวมส่ิงที่มีคุณค่าในวฒันธรรมการทอผา้ทอไทล้ือที่ก  าลงัมีการเปล่ียนแปลง
และสูญหาย เพือ่การอนุรักษแ์ละน ามาใชป้ระโยชน์ใหเ้กิดคุณค่าสูงสุดต่อไป 

4. ควรสมัภาษณ์ผูบ้ริโภคเพิม่เติมเพือ่ความสมบูรณ์ของเน้ือหา 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็ข้อมูล 
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ท่ี  ศธ 6393(15 )15 / พิเศษ                                 สาขาวชิาอาชีวศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  

                                        มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ถนนหว้ยแกว้          
                                                                    อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  50200 
 

     1 พฤศจิกายน 2557       
 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล  
 

เรียน  ผูใ้หญ่บา้น บา้นแม่สาบ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  
 ดว้ย นายธนวฒัน์ ยวงสุวรรณ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาอาชีวศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดรั้บอนุมติัให้ท าการคน้ควา้แบบอิสระซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร ในหวัขอ้เร่ือง 
แนวทางการพฒันาอาชีพทอผา้ของชาวไทล้ือ บ้านแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่  โดยมี ผศ.ดร.
กาญจนา เกียรติมณีรัตน์  เป็นกรรมการท่ีปรึกษาการค้นควา้แบบอิสระ ในการน้ีนักศึกษาใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลจากผูน้ าหมู่บา้น ผูเ้ช่ียวชาญในการทอผา้ทอไทล้ือ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2557 น้ี   
 นักศึกษามีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาเร่ืองแนวทางการ
พฒันาอาชีพทอผา้ของชาวไทล้ือ บา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยนกัศึกษาจะด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเอง ระหวา่งเดือนธนัวาคม-มกราคม 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้
พิจารณาแลว้เห็นวา่ การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการศึกษาคร้ังน้ี จะช่วยให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความเหมาะสมมากข้ึน 
ซ่ึงจะเห็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างองคค์วามรู้ทางการศึกษาและการพฒันางานวจิยัโดยส่วนรวม 
 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่ 
 

     ขอแสดงความนบัถือ 
 
      (รศ.ดร.กญัญา ก าศิริพิมาน) 
              ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา 
      ประจ าสาขาวชิาอาชีวศึกษา 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญ 
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ท่ี  ศธ 6393(15 )15 / พิเศษ                   สาขาวชิาอาชีวศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
                                 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ถนนหว้ย          
                                                                    อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  50200 
 

1 พฤศจิกายน 2557        
 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
 
เรียน  รองศาสตราจารย ์ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข 
  

ดว้ย  นายธนวฒัน์ ยวงสุวรรณ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาสาขาวิชาอาชีวศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดรั้บอนุมติัให้ท าการคน้ควา้แบบอิสระซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร ในหวัขอ้เร่ือง
แนวทางการพฒันาอาชีพทอผา้ของชาวไทล้ือ บ้านแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่  โดยมี  ผูช่้วย-
ศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ นกัศึกษามีความประสงคจ์ะขอเรียน
เชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือและใหข้อ้เสนอแนะในการท าการศึกษา  

อาจารย์ท่ีปรึกษาได้พิจารณาเห็นแล้วว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมท่ีจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือและใหข้อ้เสนอแนะในการท าวิจยัเป็นอยา่งดียิง่ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมืองานวิจยั
ในคร้ังน้ีดว้ยจกัเป็นพระคุณอยา่งยิง่ 
      
      

     ขอแสดงความนบัถือ 
 

      (รศ.ดร.กญัญา ก าศิริพิมาน) 
              ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา 
      ประจ าสาขาวชิาอาชีวศึกษา 
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ท่ี  ศธ 6393(15 )15 / พิเศษ                             สาขาวชิาอาชีวศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
                                 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ถนนหว้ยแกว้ 
                                                                    อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  50200 
 
                  1 พฤศจิกายน 2557        
 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
 
เรียน  นางสายทอง ปินทะนา ต าแหน่งครู คศ. 2 โรงเรียนชุมชนบา้นแม่สาบ 
  

ดว้ย นายธนวฒัน์ ยวงสุวรรณ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาสาขาวิชาอาชีวศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดรั้บอนุมติัให้ท าการคน้ควา้แบบอิสระซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร ในหวัขอ้เร่ือง
แนวทางการพฒันาอาชีพทอผา้ของชาวไทล้ือ บ้านแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี  ผูช่้วย-
ศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ เป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ นกัศึกษามีความประสงคจ์ะขอเรียน
เชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือและใหข้อ้เสนอแนะในการท าการศึกษา  

อาจารยท่ี์ปรึกษาไดพ้ิจารณาเห็นแลว้วา่ท่านเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสม
ท่ีจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือและใหข้อ้เสนอแนะในการท าวิจยัเป็นอยา่งดียิง่ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมืองานวิจยัใน
คร้ังน้ีดว้ยจกัเป็นพระคุณอยา่งยิ่ง 
 
          ขอแสดงความนบัถือ 
  
      (รศ.ดร.กญัญา ก าศิริพิมาน) 
                                      ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา 
                              ประจ าสาขาวชิาอาชีวศึกษา 
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ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน 
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แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 1 

ผู้ใหญ่บ้าน 

ช่ือ..............................................นามสกุล.......................................................อาย.ุ................. 

ช่ือหน่วยงาน........................................................สังกดั.......................................................... 

ต าแหน่ง............................ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี...........เดือน......................พ.ศ. ............... 

วนั/เดือน/ปีท่ีสัมภาษณ์............................................................................................................ 

ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ 

1. ประวติัความเป็นมาของบา้นแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่  

2. ประวติัความเป็นมาของผา้ทอ  

3. ท่านคิดวา่การอนุรักษผ์า้ทอไทล้ืออยา่งไร 

4. ขอ้เสนอแนะ 
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ภาคผนวก ง 

แบบสัมภาษณ์ผู้มคีวามรู้ความช านาญในการทอผ้าทอไทลือ้ 
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แบบสัมภาษณ์ชุดที ่2 

สัมภาษณ์ผูมี้ความรู้ความช านาญในการทอผา้ไทล้ือ 

ช่ือ..............................................นามสกุล.......................................................อาย.ุ................. 

ต าแหน่ง............................ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี.........เดือน.....................พ.ศ. .................. 

อาชีพหลกั........................................................อาชีพรอง........................................................ 

วนั/เดือน/ปีท่ีสัมภาษณ์........................................... สถานท่ี.................................................... 

ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ 

1. กระบวนการทอผา้แบบดั้งเดิมเป็นอยา่งไร  

2. ลวดลายผา้ทอแบบดั้งเดิมมีก่ีรูปแบบ อะไรบา้ง 

3. กระบวนการทอผา้ทอไทล้ือแบบดั้งเดิมมีกระบวนการอยา่งไร 

4. แหล่งวสัดุและอุปกรณ์การทอผา้ดั้งเดิมมาจากท่ีใด 

5. หน่วยงานของรัฐไดมี้ส่วนในการส่งเสริมการอนุรักษผ์า้ทอไทล้ืออยา่งไรบา้ง 

6. ความรู้และเทคโนโลยมีีส่วนส าคญัต่อวธีิการอนุรักษผ์า้ทอไทล้ืออยา่งไรบา้ง 

7. แนวทางการพฒันาผา้ทอไทล้ือในอนาคตเป็นอยา่งไร 

8. ขอ้เสนอแนะ 
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ภาคผนวก จ 

แบบสัมภาษณ์ผู้บริโภคหรือผู้ให้ความสนใจในผ้าทอไทลือ้ 
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แบบสัมภาษณ์ชุดที ่3 

สัมภาษณ์ผูบ้ริโภคหรือผูใ้หค้วามสนใจในผา้ทอไทล้ือ 

ช่ือ..............................................นามสกุล.......................................................อาย.ุ................. 

ต าแหน่ง............................ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี.........เดือน.....................พ.ศ. .................. 

อาชีพหลกั........................................................อาชีพรอง........................................................ 

วนั/เดือน/ปีท่ีสัมภาษณ์........................................... สถานท่ี.................................................... 

 

ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์  

 1. ท่านมีความพึงพอใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑผ์า้ทอไทล้ือบา้นแม่สาบอยา่งไรบา้ง 

 2. ในฐานะเป็นผูบ้ริโภคท่านคิดวา่ผา้ทอไทล้ือควรมีการพฒันาในเร่ืองใดบา้ง 

3. เพราะเหตุใดท่านจึงมีความสนใจผา้ทอไทล้ือบา้นแม่สาบ 
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ภาคผนวก ฉ 

รูปภาพประกอบการค้นคว้าอสิระ 
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ภาพที ่17 ตุง ผลผลิตของกลุ่มทอผา้ทอไทล้ือ บา้นแม่สาบ 

 

 

ภาพที ่18  ผา้ซ่ิน ผลผลิตของกลุ่มทอผา้ทอไทล้ือ บา้นแม่สาบ 
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ภาพที ่19 ผา้โพกหวั 

 

 

ภาพที ่20 ผา้ปูโตะ๊ลายมา้ 



 

64 
 

 

ภาพที ่21 ผา้รองจาน 

 

 

 

ภาพที ่22 ผา้รองจาน 
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ภาพที ่23 ผา้คาดเอว 

 

 

 

ภาพที ่24 ผลผลิตของกลุ่มทอผา้ทอไทล้ือ บา้นแม่สาบ 
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ภาพที ่25 ผา้ซ่ิน 

 

ภาพที ่25 ถุงยา่ม 
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ภาพที ่26 ผา้ปูโตะ๊ลายมา้และไก่ยองหลงัมา้ 

 

 

ภาพที ่27 ผา้โพกหวั 
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ภาพที ่28 ก่ีทอผา้ 

 

 

 

ภาพที ่29 นางเมือง พิมสารี ประธานกลุ่มทอผา้ 
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ภาพที ่30 ผูจ้ดัท าและนางเมือง พิมสารี ประธานกลุ่มทอผา้ 

 

 

ภาพที ่31 นางอ าพนัธ์ กาตะโล สมาชิกกลุ่มทอผา้ 
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ภาพที ่32 นางเหรียญ มณีสอน รองประธานกลุ่มทอผา้ 

 

 

 

ภาพที ่33 บา้นนางเมือง พิมสารี ประธานกลุ่มทอผา้ 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-นามสกุล นายธนวฒัน์ ยวงสุวรรณ 
 
วนั เดือน ปีเกดิ 29 มีนาคม 2531 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 55/4 หมู่5 ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 50180 
 
ประวตัิการศึกษา 
 2548 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายพั 
 2553  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั 
 

 

 

   

 

 

 


