
  
เอกลักษณ์ ศลิปะบนผืนผ้า  :  ชนเผา่ลีซอ (ลีซู)   

  
 ชาวไทยภูเขาเผ่า ลีซอ หรือช่ือที่ชนเผ่าลีซอมักเรียกตัวเองว่า ลีซู น้ัน ทัง้สองคําต่างมีความหมายว่า กลุ่มชน
ที่มีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง แรกเริ่มเดิมทีในสมยัโบราณ บรรพ
บุรุษชนเผ่าลีซออาศัยอยู่ในประเทศจีน ก่อนที่จะอพยพย้ายถิ่นฐานลงมายังประเทศพม่า และอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยเมือ่ 100 กว่าปีที่แล้ว 
 ชนเผ่าลีซอได้ช่ือว่าเป็นนักต่อสู้ มีบุคลกิกลา้หาญ รักอิสระ กล้าตัดสินใจ วิถีชีวิตของชาวลีซอน้ันผู้ชายมีหน้าที่
ออกไปล่าสัตว์ ทําไร่ ทํานา ฝา่ยผู้หญิงจะต้องมีหน้าที่ดูแลบ้านเรือน หุงหาอาหาร เลี้ยงลูก เลี้ยงสัตว์ และหน้าทีส่ําคัญ
ที่สุดที่ผู้หญิงลซีอทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างไม่ขาดตกบกพร่องก็คือ การตัดเย็บเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่มห่มให้กับสมาชิกทุกคน
ในครอบครัวของตนเอง กล่าวกันว่าในสังคมของชาวลีซอ ถ้าหากผู้ชายบ้านไหนใส่เสือ้ผ้าเก่าๆ ต้องปะหรือขาด ผู้หญิง
ลีซอบ้านน้ันจะได้รับการครหาจากทุกคนในชุมชนว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี ไมม่ีความเป็นกุลสตรี 
 ประเพณีชาวลีซอให้ความสําคัญกับวันขึ้นปีใหม่ เพราะเช่ือว่าเป็นวันสําคัญที่จะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆ ในชีวิต ในวัน
ขึ้นปีใหม่ชนเผา่ลีซอทุกคนจะอยู่พร้อมหน้ากันทุกคนในครอบครัว ทั้งหญงิชายไม่ว่าวัยใดจะแต่งกายชุดประจําเผ่าชุด
ใหม่ทีม่ีสีสันสวยสดงดงาม มีการบรรเลงดนตรี ร้องเพลงเต้นรําร่วมกันอย่างสนุกสนาน 
 

 
 
ผ้าเผา่ลีซอ (ลีซู) 
 ชนเผ่าลีซอนับเป็นกลุ่มชาวไทยภูเขาที่มีชุดแต่งกายประจําเผ่าที่มีสีสันสดใสหลากส ีหญิงชาวลีซอจะเรียนรู้
วิธีการสร้างสรรค์ความงดงามให้กับเสื้อผ้าของตนด้วยศิลปะการเย็บผ้าปะติด ที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้เป็นมารดา
ต้ังแต่ยังเป็นเด็กหญิงตัวน้อย ศิลปะการเย็บผ้าปะติดของชนเผ่าลีซอใช้เทคนิคการตัดผ้าที่มีสีสันสดใสเป็นริ้วเล็กๆ แล้ว
นํามาเย็บติดกันขึ้นเป็นรูปร่างลวดลายต่างๆ เมื่อเสร็จแลว้จึงนําไปประดับตกแต่งชุดประจําเผ่าบริเวณรอบคอเสื้อ 
แขนเสื้อ หรือเข็มขัด 



หญิงชาวลีซอยังมีความเช่ียวชาญในการเย็บผ้าเป็นเส้นเล็กๆ สสีันสดใสเพ่ือนํามามัดรวมกัน ติดปลายแต่ละ
เส้นด้วยด้ายไหมพรมทรงกลมเป็นกระจุกเล็กๆ หลากสสีวยงามที่เรียกว่าเชือกลีซอหรือหางลีซอ ซึ่งใช้เป็นสิ่งแสดง
เอกลักษณ์ประกอบชุดการแต่งกายประจําเผ่าที่โดดเด่นของชนเผ่า โดยหญิงชาวลีซอจะนําหางลีซอนับร้อยเส้นน้ีไป
ห้อยประดับไว้ที่เอวบริเวณด้านหลังของกางเกง ส่วนผู้ชายชาวลีซอจะนําหางลีซอมาห้อยเอวติดไว้ด้านหน้าของกางเกง  
เชือกลีซอนับเป็นเอกลักษณก์ารแต่งกายประจําเผ่าของชาวลีซอที่โดดเด่นและมีความชัดเจน 
 อย่างไรก็ตาม การแต่งกายด้วยสีสันสดใสของหญิงสาวชาวลีซอจะสิ้นสุดเมื่อเข้าพิธีแต่งงาน หลังจากแต่งงาน
แล้ว ผู้หญิงชาวลีซอจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสแีละลวดลายในโทนมดื ห้ามผัดแป้งแต่งหน้าตา ทั้งน้ีเพราะชาว
ลีซอถือว่าหากหญิงใดที่แต่งงานแล้ว หากยังคงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสสีันลวดลายสดใสเหมือนสมัยที่เป็นสาวโสด 
แสดงว่าหญิงสาวชาวลีซอคนน้ันมีเจตนาที่จะมองหาคู่ครองใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดจารีตและประเพณีของเผ่าอย่าง
ร้ายแรง 
 สําหรับผู้ชายชาวลีซอ มีข้อห้ามต้ังแต่สมัยโบราณมิให้แต่งกายด้วยสีแดงหรือสีชมพู ด้วยความเช่ือที่ว่าหากใน
ร่างกายแม้มีด้ายเพียงสักเส้นที่เป็นสีแดงหรือสีชมพูแล้วน้ัน เมื่อต้องเข้าป่าล่าสัตว์ ชายหนุ่มลีซอคนน้ันจะกลายร่าง
เป็นเหมือนสัตว์ ต่อเมื่อถูกลูกธนูปักอกจนถึงชีวิตแล้วจึงจะสามารถมองเห็นได้ว่าเป็นมนุษย์ 
 ในอดีตชาวลีซอมักใช้ผ้าฝ้ายนํามาตัดเย็บเป็นเคร่ืองแต่งกาย แต่ในปัจจุบันชาวลีซอรุ่นใหม่นิยมเปลีย่นมาใช้
ผ้าสําเร็จรูปทีม่ีลวดลายสีสันสดใสนํามาตัดเย็บเป็นเคร่ืองแต่งกาย ตัวอย่างเช่น เสื้อตัวยาวของผู้หญิงและกางเกงของ
ผู้ชายชาวลีซอ ที่มักนิยมใช้ผา้ช้ินเบาลืฎ่นสีสันสดใสมีเหลือบมันวาวมาตัดเย็บ เมื่อสวมใส่แล้วจะดูพลิ้วไหวสวยงาม และ
เมื่อนํามาผสมผสานกับศิลปะการสร้างสรรค์ลวดลายของชนเผ่า ที่ใช้เทคนิคการตัดผ้าเป็นช้ินๆ แล้วนํามาเย็บติด
ประดับตกแต่งบริเวณต่างๆ ในเครื่องแต่งกายแล้ว ย่ิงทําใหเ้อกลักษณ์การแต่งกายของชาวลีซอดูโดดเด่นสวยงาม
สะดุดตาเป็นอย่างมาก 
 

    
 
 
 



เอกลักษณ์และศิลปะลวดลายบนผนืผา้ 
 การแต่งกายของชนเผ่าลีซอที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นชนเผ่าที่ชัดเจน น่ันคือการแต่งกายของ
ผู้หญิงลซีอ ซึ่งจะมีความโดดเด่นที่ผ้าหรือหมวกโพกหัวทรงกลม ที่ตกแต่งด้วยลูกปัดและพู่ประดับหลากสี ห้อยระย้า
ลงมาอย่างสวยงาม เชือกลีซอหรือหางลีซอที่มัดรวมกันไมน้่อยกว่า 200 เส้นที่ใช้เป็นพู่ประดับผ้าคาดเอวเวลาเดินหรือ
เคลื่อนไหวร่างกายเป็นสัญลักษณ์มีความชัดเจน เมื่อเห็นแลว้จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าน่ีคือชนเผ่าลีซอ 

การสร้างสรรค์ศิลปะลวดลายบนผืนผ้าของชนเผ่าลีซอน้ัน แม้อาจจะไม่ได้มีลวดลายในจํานวนที่มากมายหรือ
หลากหลายมากเท่าชนเผ่าอ่ืน แต่ด้วยลักษณะเทคนิคการสร้างสรรค์ให้เกิดลวดลายที่มีการสืบทอดที่เป็นไปในรูปแบบ
เดียวกันอย่างชัดเจน นับต้ังแต่สมัยบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุน่จนถึงยุคปัจจุบัน ส่งผลทําให้ศิลปะลวดลายบนผืนผ้าของชาว
ลีซอเกิดเป็นเอกลักษณ์ทีส่ามารถจดจําได้อย่างแม่นยํา 

 

   
 
 การสรา้งสรรค์ลวดลาย –  ด้วยความเป็นชนเผ่าที่เป็นนักต่อสู้ มีชีวิตผูกพันกับการล่าสัตว์ ศิลปะการสร้าง
ลวดลายเอกลักษณ์ของชนเผ่าลีซอนับต้ังแต่สมัยบรรพบุรษุที่สืบต่อกันมาส่วนใหญ่จึงมกัจะมีทฎ่มาจากการจินตนาการ
การเลียนแบบรูปร่างลักษณะของอาวุธโบราณที่ชนเผ่าลีซอใช้ในการล่าสัตว์ ลวดลายที่จนิตนาการมาจากสัตว์ที่อาศัย
อยู่ในป่า และลวดลายที่มาจากสัตว์เลี้ยงที่มีความสําคัญในตํานานปรัมปราของชาวลีซอเหล่าน้ีเป็นต้น โดยการเรียกช่ือ
ลวดลายก็เป็นไปตามจินตนาการ หรือตามที่ได้รับการถ่ายทอดบอกเล่ามาจากบรรพบุรุษ การเรียกช่ือลวดลาย
เอกลักษณ์แทบทั้งหมดจะเป็นภาษาของชนเผ่าลีซอ หรือหากมีความหมายในภาษาไทยก็เป็นไปตามลักษณะของสัตว์ 
หรือสิ่งของในชีวิตประจําวันที่พบเห็น ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการเรียกช่ือลวดลายต่างๆ น้ันอาจมีความพ้องตรงกันในกลุ่ม
ชนเผ่าลีซอเกือบทุกพ้ืนที่ 
 
 



 อัตลักษณ์แห่งลวดลายที่สะท้อนความเป็นชนเผ่า – ลักษณะลวดลายเอกลักษณ์บนผนืผ้าของชนเผ่าลีซอ 
สะท้อนบุคลิกตัวตนของชนเผ่าลีซอได้อย่างชัดแจ้ง ลักษณะของชนเผ่าที่มีความโดดเด่นด้านความกล้าหาญ จิตใจที่
เข้มแข็ง ตัดสินใจได้เด็ดขาด ล้วนถูกสะท้อนออกมาในลวดลายศิลปะบนผืนผ้า ต้ังแต่เทคนิคการตัดช้ฎนผ้าที่ต้องอาศัย
ความเช่ียวชาญ เที่ยงตรงและแม่นยํา ตลอดจนถึงการนําผ้ามาเย็บปะติดเป็นรูปร่างเชิงเรขาคณิต เน้นการตัดกันของ
รูปทรงที่เป็นเส้นตรง มีการเข้ามุมของลวดลายอย่างชัดเจนทั้งมุมฉาก มมุแหลม นอกจากน้ียังเห็นได้ชัดจากการใช้
สีสันที่ตัดกันอย่างฉูดฉาดรุนแรง จนเกิดเป็นเอกลักษณ์และกลายเป็นสเน่ห์ของชนเผ่าที่สะดุดสายตา 
 พัฒนาการการสร้างสรรค์ลวดลายของชนเผ่าลีซอเป็นไปในเชิงอนุรักษ์อย่างคงที่ มีการสบืทอดลวดลายผ้า
เอกลักษณ์จากบรรพบุรุษมาสูค่นรุ่นหลังตามลักษณะลวดลายและรูปแบบด้ังเดิมแทบทั้งหมด ไม่ค่อยมกีารดัดแปลง
หรือสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นลวดลายใหม่ในกลุ่มชนเผ่าเท่าไรนัก ลักษณะลวดลายพ้ืนฐานซึ่งพบเห็นได้โดยทั่วไปของชน
เผ่าลีซอ ส่วนใหญ่เป็นลวดลายที่เกิดจากการใช้แถบริ้วผ้าที่มีการเย็บสลบัสี ผสมผสานกับลวดลายที่ใช้การตัดผ้ามาเย็บ
ปะติด 
 ลวดลายเอกลักษณ์ของชนเผ่าลีซอบางลวดลาย อาจมีลักษณะใกล้เคียงหรือบางลายอาจจะมีลักษณะ
เหมือนกับลวดลายเอกลักษณข์องชนเผ่ามูเซอ ตัวอย่างเช่น ลายแถบสี ลายเสือ ฯลฯ ทั้งน้ีเช่ือว่าน่าจะเกิดจากการ
ผสมผสานทางศิลปะและวัฒนธรรมของชนเผ่านับต้ังแต่ครั้งบรรพบุรุษ เมื่อมีการอพยพย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย เกิดการ
แต่งงานข้ามชนเผ่า หรือมีการติดต่อค้าขายซึ่งกันและกัน ปัจจัยเหล่าน้ีจึงส่งผลให้ลวดลายเอกลักษณบ์นผืนผ้าของชน
เผ่า เกิดการถ่ายทอดผสมผสานจนเกิดเป็นลวดลายเอกลักษณ์ที่มีความคล้ายคลึงกันน่ันเอง 
 เทคนิคการสรา้งสรรคล์วดลาย – เอกลักษณ์และศิลปะการสร้างลวดลายของชนเผ่าลีซอใช้เทคนิคหลักคือ 
การเย็บ โดยจะเป็นการเย็บแถบผ้าเล็กๆ สลับสีที่หลากหลาย และการสร้างลวดลายที่ต้องการด้วยการเย็บติดผ้าตัดปะ
ลงบนผ้าแถบพ้ืนสีต่างๆ ซึ่งถือเป็นทักษะและความชํานาญของหญิงชาวลีซอ ความละเอียดและความยากของเทคนิคน้ี 
อยู่ที่การกําหนดขนาดของช้ินผ้าช้ฎนเล็กๆ ทีจ่ะต้องตัดให้พอดีสําหรับการสร้างลวดลาย ขนาดของช้ินผ้าที่ตัดน้ันจะต้อง
ไม่ใหญห่รือเลก็จนเกินไป จากผ้าช้ฎนเล็กๆ จะถูกนํามาพับขึ้นรูปร่างเป็นลวดลายต่างๆ เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม แล้ว
จึงนํามาเย็บติดกันในลักษณะต่างๆ ตามรูปแบบของลวดลายน้ันๆ บางลวดลายอาจเป็นการเย็บต่อกันเพียงช้ันเดียว 
แต่บางลวดลายก็จําเป็นต้องมีการเย็บต่อช้ินผ้าช้ฎนเล็กๆ สลับซับซ้อนกันหลายช้ัน กระบวนการเย็บติดผ้าแต่ละช้ฎนยัง
จําเป็นจะต้องอาศัยการเว้นระยะขนาดพ้ืนที่ ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างช้ินผ้าที่เท่ากันอย่างสมํ่าเสมอด้วยสายตาที่
แม่นยํา เทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายเอกลักษณ์ทั้งหมดน้ีล้วนต้องอาศัยความละเอียด ความเช่ียวชาญเป็นอย่างสูง 
 สําหรับศิลปะการปักผ้าและทอผ้ามีปรากฎอยู่ในชนเผ่าลีซออยู่บ้าง แต่มักเป็นการปักหรือทอออกมาเป็นย่าม
ซึ่งย่ามก็เป็นอีกสัญลกัษณ์หน่ึงประกอบชุดเครื่องแต่งกายของชนเผ่าลีซอ เมื่อได้พบเห็นลักษณะของย่ามก็จะรู้ได้ทันที
ว่าหญิงชายเหล่าน้ันเป็นชนเผ่าลีซอ ปัจจุบันงานปักผ้าและงานทอผ้าเพ่ือใช้เองในชนเผ่าลีซอแทบไมม่ีแล้ว แต่จะนิยม
ใช้ผ้าที่มีการทอด้วยเครื่องจักรนํามาตัดเย็บมากขึ้น 
 ช้ินงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยฝีมือของหญิงชาวลีซอ ไม่ว่าจะเป็นผืนผ้าที่เกิดจากศิลปะการเย็บเป็นแถบ
ริ้วเล็กสลับสีหลากสีสัน ผสมผสานกับลวดลายที่ใช้การเย็บปะติด เกิดเป็นลวดหลายที่แสดงความเป็นตัวตนของชนเผ่า
ลีซอ ผลงานเหล่าน้ีได้รับการส่งเสริมในโครงการศิลปาชีพให้เป็นหน่ึงในผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพประเภทผ้าชาวเขา  
ปัจจุบันสามารถนําไปแปรรูปตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ทําให้ชนเผ่าลีซอมรีายได้ยังชีพ ส่งผลให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก 
 เอกลักษณ์ลวดลายที่ปรากฎบนผืนผ้าชาวเขาเผ่าลีซอดังที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นส่วนหน่ึงของลวดลาย
โบราณด้ังเดิมที่ชนเผ่าลีซอได้มีการสืบทอดต่อกันมาต้ังแต่สมัยบรรพบุรษุจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ลวดลายทั้งหมด
น้ีเป็นข้อมูลเฉพาะของกลุ่มชนเผ่าลีซอ ที่เป็นสมาชิกชาวเขาเผ่าลีซอในโครงการศิลปาชีพในพ้ืนที่เป้าหมายที่ทําการ
เก็บข้อมูลเท่าน้ัน ดังน้ันที่มา ความเช่ือ หรือตํานานการเกิดขึ้นของลวดลาย ตลอดจนการเรียกช่ือลวดลายเอกลักษณ์
ด้วยภาษาของชนเผ่าลีซอในท้องถิ่นดังกล่าว เมื่อนํามาแปลเป็นภาษาไทยจึงอาจมีความผิดเพ้ียนหรือแตกต่างจากชาว
ลีซอในท้องถิ่นอ่ืนอยู่บ้างก็เป็นได้ 



 

ลายเอกลักษณ์บนผืนผ้า 
 

 
 

ลายอีเ๊มียจือนีต่้า (แถบสี) 
 อ๊ีเมียจือนี้ต่า คือภาษาชนเผ่าลีซอ เป็นการเรียกตามเทคนิคของการสร้างสรรค์ลวดลาย ที่นําช้ินผ้าสสีันสดใส
มาตัดออกเป็นริ้วยาว ลักษณะเปน็การต่อแถบผ้าสีเป็นชัน้ๆ ต่อเน่ืองกันไป ใช้เป็นช่ือเรียกเอกลักษณ์ของผ้าใน
ลักษณะเช่นน้ีมาแต่โบราณคร้ังบรรพบุรุษของชาวลีซอ ที่ได้รับการถ่ายทอดสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ลายอ๊ี
เมียจือน้ีต่ามักนิยมนํามาใช้ประดับบริเวณคอเสื้อมากที่สุด ถือเป็นลวดลายแรกที่หญิงสาวชาวลีซอทุกคนจะต้องหัด
เย็บให้เป็นก่อนลายอ่ืนๆ ต้ังแต่เป็นเด็กหญิงตัวน้อย ชนเผ่าลีซอถึงกับมีคํากล่าวกันว่าถ้าผู้หญิงลซีอคนใดเย็บลายนี้
ไม่ได้ถือว่าไม่ใช่ผู้หญงิลีซอทีแ่ท้จริง ลายอ๊ีเมียจือน้ีต่าหรือลักษณะการเย็บผ้าแถบสีเช่นน้ีเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของ
ชนเผ่าลีซอที่ยังคงพบเห็นกับผ้าของลีซอในปัจจุบัน 

   
 
 



ลายอ๊ะหนา่ยือ (ฟันหมา) 
 อ๊ะหน่ายือ เป็นภาษาชนเผ่าลีซอ มีความหมายในภาษาไทยหมายถึง ฟนัหมา(สุนขั) เป็นลวดลายโบราณ
ด้ังเดิมที่บรรพบุรุษชาวลีซอเลียนแบบรูปร่างของฟันสุนัข ลักษณะของลวดลายมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆ เย็บ
เรียงต่อกันเป็นแถวยาว การสร้างลวดลายทําได้โดยการการนําผ้าที่ตัดเป็นช้ินเล็กๆ พับเป็นสามเหลี่ยม นํามาเย็บ
ติดกันต่อเน่ืองกันเป็นสามเหลี่ยมซิกแซกดูคล้ายฟันของสุนัข สําหรับชนเผ่าลีซอน้ันมีความผูกพันกับสุนัขมาก โดยมี
ตํานานเล่าขานต่อกันมาว่า ในอดีตชาวลีซอเป็นชนเผ่าที่ยากจน ข้าวสักเม็ดก็แทบจะไมม่ีกิน วันหน่ึงเมื่อเทวดาได้ตาก
ข้าวไว้ สุนัขตัวหน่ึงของชนเผ่าลีซอ ได้ว่ิงเข้าไปกลฎ้งเกลือกทับกองข้าวของเทวดา เมื่อว่ิงกลับมาก็พบว่ามีข้าวติดปลาย
หางของสุนัขมาจํานวน 3 เมล็ด ชาวลีซอจึงได้นําข้าว 3 เมล็ดน้ันมาปลูกกิน ต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา ลูกหลานชาวลีซอทุก
คนก็มีข้าวกินต่อเน่ืองมาจวบจนถึงทุกวันน้ี ดังน้ัน ชาวลีซอจึงมีประเพณีให้สุนัขกินข้าวและอาหารดีๆ ก่อนมนุษย์ ทัง้น้ี
ก็เพ่ือเป็นการตอบแทนบุญคณุสุนัขในตํานานน่ันเอง 
 

 
  
ลายฟูย้ิงเฉอะอิ้งขิ (หน้าท้องงูเขียว) 
 ฟูย้ิงเฉอะอ้ิงข ิเป็นภาษาชนเผ่าลีซอ ในภาษาไทยอาจหมายถึง หน้าท้องงูเขียว เป็นช่ือเรียกลวดลายโบราณ
ด้ังเดิมที่มีการสืบทอดต่อเน่ืองกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ รูปรา่งของลวดลายหน้าท้องงูเขียวน้ีมีลักษณะดูคล้ายรูปสี่เหลี่ยม
เย็บปะติดซ้อนต่อกันสองช้ัน โดยที่มาของลักษณะของลายน้ีมาจากบรรพบุรุษชนเผ่าลีซอ ที่อาจจะจนิตนาการ
ลวดลายมาจากการเลียนแบบลักษณะของลายที่ปรากฎบนหน้าท้องงูเขียวซึ่งเป็นงูชนิดหน่ึง ลายฟู้ย้ิเฉอะอ้ฎงขิถือเป็น
ลายที่มีความละเอียดมาก ต้องใช้ฝีมือสูง รวมถึงใช้เวลาในการทํานาน ปัจจุบันจึงแทบจะไม่ค่อยพบลายน้ีมากนักในผืน
ผ้าของชนเผ่าลีซอ 
 
ลายหล่ามะคว้า (ลายเสือ) 
 หล่ามะคว้า เป็นภาษาชนเผ่าลีซอ มคีวามหมายในภาษาไทยหมายถึง เสือ เป็นช่ือของลวดลายโบราณที่เช่ือ
กันว่าเป็นลายผ้าทีเ่ก่าแก่ที่สดุของชาวลีซอ ลักษณะของลวดลายคล้ายกับการนําสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมาเรียงซ้อน
ต่อกันเป็นช้ันๆ ลายหล่ามะคว้าน้ีขึ้นช่ือว่าเป็นลวดลายที่เย็บได้ยากที่สุด มีหญิงชาวลีซอที่ทําลวดลายน้ีได้น้อยมาก น่ัน
จึงเป็นที่มาที่ชาวลีซอพากันเรียกลวดลายน้ีว่าลายเสือ ซึ่งมีความหมายเป็นนัยว่า หากมีผู้หญงิชาวลซีอคนใดที่
สามารถเย็บปะติดผ้าเปน็ลวดลายนี้ได้ ต้องนับว่าเป็นยอดฝีมือที่หาตัวจับได้ยาก เปรียบได้ด่ังเสือที่พบเจอได้ยากยิง่
ในปา่ใหญห่รอืยากที่จะสามารถจับตัวเสือได้โดยง่าย 


