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ผ้าซิ่นไทล้ือ ของอ�าเภอเชียงค�าและอ�าเภอเชียงม่วน 
จังหวัดพะเยา มีโครงสร้างตามมาตรฐานของ “ซิ่นตา” ตาม
แบบมาตรฐานของไทลื้อสิบสองพันนา และมีเอกลักษณ์ของ
ท้องถิน่คอื เป็นซ่ินทีม่ลีายตกแต่งขนาดเลก็ตรงกลางตวัซิน่ซึง่
ทอด้วยเทคนิคเกาะ ลักษณะลายคล้ายสายน�้า เรียกว่าลาย
เกาะผกัแว่น เกาะดอกยกมกุ หรอืลายน�า้ไหล มลีายประกอบ
ทอด้วยเทคนิคขิด แต่เดิมใช้ไหมลาวเป็นเส้นพุ่งทอสลับสี สีที่
นิยมคือ สีเขียวและสีชมพูสด

ลายเกาะผักแว่น
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เอกลักษณ์ที่สะท้อนภูมิปัญญาและ
ทักษะเชิงช่าง                                                                

วฒันธรรมผ้าทอไทลือ้ในจงัหวดัพะเยานัน้ กล่าวได้ว่า
มลีกัษณะโดดเด่นเฉพาะตวั ทีแ่ตกต่างจากไทลือ้ในจงัหวดัอืน่ ๆ  
แม้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กล่าวถึงการอพยพของชาวไทลือ้
กลุ่มนี้ว่า มาพร้อมกับชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน แต่
ลักษณะผ้าทอของชาวไทลื้อในเขตนี้ก็มีลักษณะแตกต่างจาก
ไทลื้อในจังหวัดน่าน ผ้าซิ่นของไทลื้อเชียงค�าและเชียงม่วน  
มีโครงสร้างตามแบบมาตรฐานของซิ่นตา และมีผ้าซ่ินท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น คือ ซิ่นที่มีลายตกแต่งขนาดเล็กตรง
กลางตัวซิ่น ซึ่งทอด้วยเทคนิคเกาะ ลักษณะคล้ายสายน�้า  
แต่เรียกกันว่า “ลายผักแว่น” 

ผ้าซิน่ของผูห้ญิงไทลือ้ โดยเฉพาะ “ซิน่ตา” เป็นผ้าซ่ินท่ีมี 
2 ตะเข็บ และมีโครงสร้างประกอบด้วย 3 ส่วนแยกจากกัน 
คือ หัวซิ่นสีแดง ตัวซิ่นลายขวางหลากสี ต่อท้ายด้วยตีนซิ่นสีด�า 
ทั้งหมดน้ีมีความเด่นอยู่ที่ตัวซิ่น ซึ่งผู้ทอจะท�าให้เกิดเป็นริ้ว
ลายขวางสลับสีสดใส ตรงช่วงกลางมีลวดลายที่ทอด้วยเท
คนิคขิด จก เกาะหรือล้วง เป็นลายรูปสัตว์ในวรรณคดี ลาย
พรรณพฤกษา และลายเรขาคณิต 

อกีข้อสงัเกตทีเ่ด่นชัดกค็อื ซิน่ของไทลือ้พะเยานัน้ จะมี
ลายตกแต่งขนาดเล็กตรงกลางตัวซิ่นซึ่งทอด้วยเทคนิคเกาะ 
ลกัษณะลายคล้ายสายน�า้แต่แตกต่างเล็กน้อย บางท้องถ่ินอาจ
เรียกกันว่า “ลายผักแว่น” ซ่ึงแต่เดิมชาวไทลื้อพะเยาจะใช้ 
ไหมลาว ที่สั่งซื้อมาจากประเทศลาวโดยตรง ทอเป็นเส้นพุ่ง
สลับสี มีสีที่นิยมคือสีเขียวและสีชมพูสด 
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ลายไทยประยุกต์

ลายเกาะผักแว่น

เอกลักษณ์ลวดลายผ้าทอไทลื้อเชียงค�า ที่ส�าคัญ เช่น 
ลายมกุ ลายเกาะผกัแว่น ลายดอกขอเครอื ลายม้า ลายดอกตัง้ 
เป็นต้น ในปัจจบุนัได้มกีารประยกุต์ ลวดลายเพ่ิมขึน้ตามความ
ต้องการของตลาด แต่ยังคงความประณีต ไว้ตามแบบดังเดิม  

จุดเด่นส�าคัญของการทอผ้าแบบไทลื้อดั้งเดิมนั้น คือ 
ลักษณะลวดลายและวธิกีารทอ ทีม่กัมกีารแสดงให้เหน็ถงึเรือ่ง
ราวความเป็นมาของชนชาติลื้อ หรือบางครั้งก็ใช้เพื่อแสดง
ภมูลิ�าเนาและสถานภาพของผูส้วมใส่ สะท้อนเอกลกัษณ์ของ
ชาติพันธุ์ตนเองในผ้าทอแต่ละชิ้น จนมีค�ากล่าวว่า 

“ผ้าทอไทล้ือน้ันไม่ใช่แค่ผ้า แต่เปรียบเสมอืนสมดุภาพ 
ทีบ่นัทกึถงึประวตัศิาสตร์และความเป็นมาของผูท้อผ้า  เพราะ
ส�าหรับชาวไทล้ือน้ัน การทอผ้า กคื็อสิง่ถ่ายทอดความเป็นมา
ของชนชาติเสมอ”

ลายเกาะผักแว่น
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ความเป็นมาของผ้าทอไทลื้อ – พะเยา

ล้ือ หรือ ไทลื้อ เป็นค�าเรียกขานชนชาติที่พูดภาษา
ตระกูลไทกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันอาศัยอยู่กระจาย
ทั่วไปเป็นบริเวณกว้าง ทั้งในเขตมณฑลยูนนานตอนใต้ของ
ประเทศสาธารณรับประชาชนจีน ทางภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของรัฐฉานในประเทศสหภาพพม่า ทางภาคเหนือตอน
บนของประเทศไทย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทางตอนเหนือ
ของประเทศเวียดนาม

จงัหวดัพะเยา เป็นจงัหวดัในภาคเหนอืทีมี่กลุม่ชาวไทลือ้
ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน อยู่อาศัยจ�านวนมากที่อ�าเภอเชียงค�า 
อ�าเภอเชียงม่วน และอ�าเภอปง ที่อ�าเภอเชียงค�าโดยเฉพาะที่
ต�าบลหย่วน มีชาวไทลือ้ ได้เข้ามาต้ังถิน่ฐานมากท่ีสดุ ได้มีการ
ถ่ายโอนศลิปวฒันธรรม ประเพณแีละความเชือ่ต่าง ๆ  อนัเคย
ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ดังเช่น วัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับภพ
ภมูโิลกหน้า ซึง่ก่อให้เกดิประเพณกีารตาน หรอือทุศิปราสาท 
มณฑป สิง่ของเครือ่งใช้ อาหารไปไว้ภายภาคหน้าทัง้เพ่ือตนเอง
และผูล่้วงลบั งานช่างศิลปหตัถกรรมและภมิูปัญญาแขนงต่าง ๆ 

หมู่บ้านไทลื้อ จังหวัดพะเยา

รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เครื่องแต่งกาย ภาษา เป็นต้น  
สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชาติพันธุ์ของชาวไทลื้อ
ที่สั่งสมสืบทอด กันมาหลายศตวรรษ

ชมุชนไทลือ้จงัหวดัพะเยา จงึนบัเป็นจดุเด่นและจดุแขง็
ของชุมชนที่รู ้จักกันดี โดยมีไทลื้อเชียงค�า อ�าเภอเชียงค�า  
มีเรื่องราวของการอพยพถิ่นฐานมาจากแคว้นสิบสองพันนา 
มณฑลยนูนาน ประเทศจนี และไทลือ้เชยีงม่วนทีอ่�าเภอเชียงม่วน 
มีเรื่องเล่าขานต�านานของชาวไทลื้อมากมาย  

วิถีชีวิตของชาวไทลื้อในพะเยา มีวิถีการด�ารงชีวิต
อย่างเรยีบง่าย ส่วนใหญ่จะตัง้บ้านเรอืนเป็นกลุม่อยูร่มิฝ่ังแม่น�า้ 
เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของบ้านไทลื้อคือจะมีบ่อน�้าไว้ประจ�า
แต่ละบ้าน นอกจากนั้นก็ยังมีการปลูกพืชผักสวนครัวอยู่ใน
บรเิวณบ้านด้วย โดยปกตแิล้วชาวไทลือ้จะประกอบอาชพีท�า
ไร่นา หลงัจากหมดสิน้ฤดทู�านาแล้วผูห้ญงิไทลือ้กจ็ะรวมกลุม่
ทอผ้า ทุกบ้านจะมีเครื่องทอผ้าที่เรียกว่า หูก โดยมีเหล่าแม่อุ๊ย
นัง่เป็นประธานประจ�าอยูใ่ต้ถนุเรอืน ท�าหน้าทีเ่สมอืนเป็นคณุครู
สอนเด็กๆ ให้เรยีนรูก้ารท�าผ้าจากเส้นฝ้ายเลก็ ๆ  สอดประสาน
ร้อยเรยีง ถกั ทอ ต่อกนัจนเป็นผนืผ้าไว้สวมใส่ ซ่ึงผ้าทอไทลือ้
นั้นถือว่ามีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงามไม่แพ้ผ้าทอจากที่อื่น
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แม้ว่าคนไทลื้อจะผ่านการเดินทางมายาวนานกว่า 2 
ศตวรรษ และต้องมาอาศัยอยูร่่วมกนักบักลุม่ชนทีม่วีฒันธรรม
ต่างกันก็ตาม แต่ชาวไทลื้อก็ยังสามารถรักษาวัฒนธรรมของ
ตนเองเอาไว้ได้จวบจนทุกวนัน้ี ไม่ว่าจะเป็น การใช้ภาษาไทลือ้ 
วัฒนธรรมทางด้านการแต่งกาย ศิลปะ และประเพณีต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการทอผ้า เพราะผ้าทอไทลื้อจัดได้ว่าเป็นผ้าทอ
ประเภทที่คงรักษาความเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นผ่านกาล
เวลามาได้เป็นร้อยปี  

ผู้หญิงไทลื้อทุกคนจะต้องทอผ้าเป็น โดยเฉพาะใน 
ยคุสมยัทีย่งัไม่มผ้ีาขายจากโรงงาน ไม่มเีสือ้ส�าเรจ็รปูให้ซือ้หา
จากตลาด ลูกสาวบ้านใดทอผ้าไม่เป็นจะยังออกเรือนไม่ได้ 
หรือแม้แต่เวลาบ่าว (ผูช้าย) อยากจบีสาวบ้านใด กไ็ม่สามารถ
ชักชวนกันไปคุยในทีล่บัหลูบัตาผูใ้หญ่ จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้อง
มาท�าที่ชวนพูดคุยกันท่ีใต้ถุนบ้าน ระหว่างที่สาวก�าลังนั่ง 
ทอผ้าอยู่ จนมีการกล่าวว่า เสียงอีดฝ้ายที่ดังจากหูกของสาว
ไทลื้อนั้น ก็มีเสียงคล้ายค�าพูดของคนที่ว่า “บ่าแว่นี่ แวไหน” 
(ไม่แวะหาที่นี่ จะแวะที่ไหน)

ชาวไทลื้อกับการใช้ชีวิตประจ�าวัน

ดอกฝ้าย

เปรียบเป็นฉากชีวิตที่สุดแสนจะสวยงาม เพราะใน
ท่ามกลางอากาศหนาวเยน็และแสนสงบ ภาพของดอกฝ้ายริม
ห้วยข้างเรือนไทลื้อที่ก�าลังแข่งกันแตกปุยขาว ๆ คล้ายส�าลีฟู
แน่นเตม็ดอกเตม็ต้น ยามเมือ่ต้องแสงจากพระอาทิตย์ยามเช้า 
น�้าค้างที่เกาะกระจายไปทั่วก็จะทอประกายอันอบอุ่น คล้าย
ประดับด้วยอัญมณี แพรว พราว ราวกับจะกล่าวค�าต้อนรับ
ทุกคนให้ตื่นขึ้นมามองเห็นความงดงามของรอบหมู่บ้าน
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ความเชื่อและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
วิถีชีวิต

การแต่งกายผูช้ายไทลือ้ส่วนใหญ่จะนยิมสวมเสือ้ขาว
แขนยาว สวมทับด้วยเสื้อกั๊กปักลวดลายด้วยเลื่อม เรียกว่า 
“เส้ือปา” สวมกางเกงหม้อห้อมขายาวต่อหัวกางเกงด้วยผ้าสี
ขาว เรียกว่า เตี่ยวหัวขาว นิยมโพกศีรษะ (เคียนหัว) ด้วยผ้า
สขีาว สชีมพู สเีสือ้ผ้าของผูช้ายไทลือ้ส่วนใหญ่จะเป็นสเีทา สดี�า 
ถ้ามีงานบุญจะใส่สีขาว หรือสีด�า ผ้าขาวม้าคาดพุง ผ้าโพก
ศีรษะด้วยผ้าสีน�้าตาล สีขาว สีด�า

การแต่งกาย ผู้หญิงไทลื้อจะนิยมสวมเสื้อที่มีลักษณะ
เฉพาะเรียกว่าเส้ือปั๊ด (เป็นเสื้อท่ีไม่มีกระดุมแต่สาบเสื้อจะ
ป้ายเฉยีงมาผกูไว้ทีเ่อวด้านข้าง)  แขนยาวตดัเส้ือเข้ารปู เอวลอย
มีสายหน้าเฉียงผูกติดกันด้วยด้ายฟั่นหรือแถบผ้าเล็ก ๆ ที่มุม
ซ้ายหรือขวาของล�าตัว ชายเสื้อนิยมยกลอยขึ้นทั้งสองข้าง 
สาบเสื้อขลิบด้วยแถบผ้าสีต่าง ๆ ประดับด้วยกระดุมเม็ดเล็ก
เรียงกัน นุ่งซิ่นตา หรือซิ้นต๋าลื้อที่มีลวดลายกลางตัวซิ่น ส่วน
หวัซ่ินเป็นผ้าฝ้ายสีด�าหรอืสนี�า้ตาล ขาว ส่วนตีนซิน่เป็นผ้าพืน้

การแต่งกายของหญิงชาวไทลื้อ

การแต่งกายของชายชาวไทลื้อ

สีด�า สะพายกระเป๋าย่าม (ถุงย่าม) มีสีสันสะดุดตา เช่น สีแดง 
และนิยมโพกศีรษะด้วยผ้าสีขาว หรือสีชมพู สีเสื้อผ้าของ 
ผู้หญิงไทล้ือจะใช้ในโอกาสที่แตกต่างกันออกไป เช่น ถ้าม ี
งานบุญจะใส่เสื้อปั๊ดสีขาว โพกหัวด้วยผ้าสีขาว  

ส่วนการแต่งกายของเจ้านาย หรอืเจ้าเมอืงทัง้ชายและ
หญิงจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น เช่น ผ้าไหม  
ผ้าแพร ถ้าเป็นผ้าซิ่นจะทอเสริมด้วยดิ้นเงิน หรือดิ้นทอง  
มีลวดลายสวยงามมีความวิจิตรประณีตมากขึ้น

ผ้าไทลื้อพะเยานั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ผ้า
ท่ีใช้ในพิธีกรรมและผ้าส�าหรับใช้ในครัวเรือน โดยผ้าท่ีใช้ใน
ครัวเรือน เช่น “ผ้าห่มต�่าก้าว” ที่มีความหมาย ได้ทั้งการเป็น
ชื่อลายและเป็นวิธีการท�า เพราะ “ต�่า” แปลว่า การทอ “ก้าว” 
แปลว่า การง้างไม้เพือ่ทีจ่ะใส่ลายขึน้แล้วสอดให้เกิดลวดลาย หรอื
กรณีของผ้าห่มลายตาราง (ผ้าห่มตาแสง หรอื ผ้าห่มสีแ่ป หรอืเรยีก
อีกอย่างว่า ผ้าห่มตาโก้ง)  เป็นผ้าทอยกดอก สีที่นิยมคือ สีด�า 
แดง ขาว ทอให้เกดิเป็นลายตารางสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่ ลวดลาย
มีขนาดเล็กสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เป็นการทอที่ยากลายใหญ่
ซบัซ้อน ราคาแพง ปัจจบัุนไม่นยิมใช้ แต่กย็งัคงมีการทออยูบ้่าง 
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การแต่งกายของหญิงสาวชาวไทลื้อ-พะเยา

ผ้าเช็ดหลวง

ส่วนผ้าทีใ่ช้ในการประกอบพธิกีรรมตามความเช่ือของ
ชาวไทลื้อพะเยา เช่น “ผ้าเช็ดหลวง” ลักษณะคล้ายตุง ชาว
ไทลื้อจะท�าผ้าเช็ดหลวงเพื่อถวายเช่นเดียวกับการถวายตุง 
โดยแขวนไว้ในวิหาร สนันษิฐานว่าโครงสร้างและลวดลายของ
ผ้าเช็ดหลวงนี้ สืบเนื่องมาจากความเชื่อดั้งเดิมของชาวไทลื้อ
ก่อนทีจ่ะมานบัถอืศาสนาพทุธ และได้น�ามาปรับใช้ในพธิกีรรม
การถวายทานเป็นพทุธบชูาเพือ่อุทศิให้แก่บรรพบรุษุ “ผ้าจวีร
พระเจ้า” หรือ “ผ้ามุณจนะ” ทอถวายเป็นพุทธบูชาในช่วง
เทศกาลออกพรรษา และในงานตั้งธรรมเทศน์มหาชาติ

นอกจากนี้ยังมีการพบบทบาทของผ้าไทลื้อพะเยาใน
กิจกรรมส�าคัญทางศาสนา ซึ่งทั้งหญิงและชายจะนิยมสวมใส่
เพื่อเข้าร่วมในงานต่าง ๆ  เช่น ในศิลปะการแสดง การฟ้อนดาบ 
ฟ้อนเจิง ตบมะพาบ ฟ้อนนก ฟ้อนปอยบั้งไฟ ขับเป่าปี่ ขับป่า
หาโหล (เข้าป่าหาฟืน) ขับโลงน�้า โลงหนอง (ลงน�้า ..ขับเกี้ยว
บ่าว-สาว) หรือแม้แต่ในกิจกรรมวันส�าคัญทางประเพณีของ
ไทลือ้ เช่น การบวชลกูแก้ว ตานธรรม ตานก๋วยสลาก ตานเข้า
พรรษา ออกพรรษา ฮ้องขวัญควาย แฮกนา เลี้ยงผีเมือง  
เตวดาเฮือน (เทวดาเรือน) ผีหม้อนึ่ง เตาไฟ ผิดผีสาว สืบชา 
ตาหลวง กินแขก ประเพณีสงกรานต์ สูมาด�าหัวผู้เฒ่าผู้แก่
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กรรมวธิกีารสร้างสรรค์ผ้าไทลือ้ – พะเยา

วิธีการเตรียมเส้นฝ้าย
น�าดอกฝ้ายไปอีดเพื่อน�าเมล็ดออกจากดอกฝ้าย
น�าก๋ง (มีลักษณะคล้ายด้ามธนู) มาดีดฝ้าย
น�าฝ้ายที่ตีแล้วมา “ล่อฝ้าย” คือม้วนกับไม้ให้มี

ลักษณะเป็นแท่งยาวประมาณ 1 คืบ
น�าฝ้ายที่เป็นแท่งยาวประมาณ 1 คืบมาเข้าเครื่องปั่น

ด้ายจนได้เป็นเส้นด้ายในกวง
เมือ่ได้เส้นด้ายในกวงในปรมิาณทีพ่อดแีล้ว น�ามาเกบ็

อีกครัง้หน่ึงโดยการน�าด้ายออกจากกวง และมัดปลายด้ายทัง้
สองด้าน น�าด้ายท่ีเป็นวงกลมมาถกัเป (ถกัเปีย) เรียกว่าด้าย 1 ไจ 

น�าด้ายทีเ่ป็นไจไปแช่น�า้เปล่าประมาณ 3 – 4 คนื แล้ว
บิดน�้าออก

วธิกีารฆ่าฝ้าย (ใช้ส�าหรบัท�าด้ายยนืหรือเครอืหูก น�าแป้ง
ข้าวเจ้าผสมน�า้น�าไปต้มให้สกุ แล้วน�าด้ายทีบ่ดิน�า้ออกไปคลกุ
ให้เข้ากันแล้วน�าไปตากให้แห้ง ขณะที่ตากให้กระตุกเส้นด้าย 
เพื่อให้เส้นด้ายแตกกระจายจะได้เส้นด้ายที่แห้งอย่างท่ัวถึง 
และจะได้เส้นด้ายที่ตรง)

การอีดฝ้าย การกวงฝ้าย

ทอตามลายที่ต้องการ โดยใช้ด้ายพุ่ง

วธิีการยอ้มดา้ยพุง่แบบโบราณ  คอืน�าด้ายไจไปแช่น�า้
ประมาณ 2 – 3 คืน น�าไปล้างแล้วต้มในน�า้สีธรรมชาติทีต้่องการ 
ถ้าอยากได้สีอ่อนไม่ต้องต้มนาน สีเข้มให้ต้มในน�้าสีนานตาม
ต้องการ แล้วน�าไปล้างและตากให้แห้ง

วิธีการท�าความสะอาดเพื่อไล่ไขมันของเส้นด้าย น�า
ด้ายทีเ่ป็นไจไปต้มในน�า้เกลอืแล้วน�าไปซกัเพือ่ให้สตีดิทนนาน

น�าเส้นด้ายมากรอในหลอดใหญ่ เพื่อท�าเส้นยืนตามที่
ต้องการ

เอาหลอดด้ายทีไ่ด้ตามขนาดแล้ว มาใส่อปุกรณ์ส�าหรบั
เดินเส้นด้าย โดยเดินรอบเสาบ้านให้ได้ความยาวและจ�านวน
รอบตามที่ต้องการ(หน่วยวัดความยาว 4 วา เท่ากับ 1 ฮ�า)

น�าเครือฮูกที่ได้ มาขึ้นกี่แล้วก็น�าเส้นด้ายมาลอดรูฟืม 
รู้ฟืม รูละ 2 เส้น แล้วลอดรูเขาบน 1 เส้น ล่าง 1 เส้น จนกว่า
จะครบทุกรู

น�าเส้นด้ายมาต่อหรือมัดเข้ากับไม้ฮ�า (ไม้พันผ้า) จาก
นั้นก็เริ่มทอตามลายที่ต้องการ (โดยใช้ด้ายพุ่ง)
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กรรมวิธีการทอผ้าแบบไทลื้อ
การทอ “เกาะ” หรอื “ล้วง” เป็นการทอผ้าลายขดัให้

เกดิลวดลาย โดยใช้เส้นด้ายพุ่งธรรมดาหลายสพีุง่ย้อนกลบัไป
มาเป็นช่วงๆ แต่มีการเกาะเกี่ยวและผูกเป็นห่วงรอบด้ายเส้น
ยืนเพ่ือยดึเส้นพุง่แต่ละช่วงไว้ ชาวไทล้ือส่วนใหญ่เรยีกการทอ
ชนิดนี้ว่า “เกาะ” แต่มีชาวไทลื้อบางแห่งที่เรียกต่างออกไป 
เช่น เรียกว่า “คล้องหรือ “ก๊อง” “ค้อน” หรือ “ก๊อน” หรือ 
“ล้วง” อาจกล่าวได้ว่าการทอผ้าด้วยวิธีการเช่นนี้เป็นอัต
ลักษณ์ของผู้หญิงไทลื้อ เป็นที่นิยมในการทอลวดลายผ้าซ่ิน
ของชาวไทลือ้ในแถบลุม่แม่น�า้โขงตอนบนของประเทศ สปป.ลาว 
ได้แก่ แขวงหลวงน�า้ทา บ่อแก้ว อดุมไชย และไชยะบรีุ ส�าหรบั
ในประเทศไทยพบในกลุ่มไทลื้อในจังหวัดน่าน เชียงราย และ
พะเยา 

การทอผ้าโดยใช้ด้ายพุ่งหลายสีพุ่งกลับไปกลับมา

“ขดิ” เป็นการสร้างลวดลายบนผนืผ้าด้วยวธิกีารเพิม่
เส้นด้ายพุง่พเิศษเข้าไป โดยพุง่ด้ายจากรมิผ้าด้านหนึง่สูริ่มผ้า
อกีด้านหนึง่ ท�าให้เกดิลวดลายตลอดหน้ากว้างของผนืผ้า ส่วน
การ “จก” เป็นการทอผ้าให้เกดิลวดลายโดยการเสรมิเส้นด้าย
พุ่งพิเศษเข้าไปเฉพาะจุดหรือเป็นช่วงๆ ท�าให้เกิดลวดลาย
เฉพาะจุดหรือเป็นช่วงๆ และท�าให้สามารถสลับสีลวดลายได้
หลากสี 

“มัดก่าน” หรือ “คาดก่าน” ในภาษาไทลื้อเป็นการ
มดัเส้นด้ายให้เกดิลวดลายก่อนน�าไปย้อมส ีเพือ่ทอเป็นผนืผ้า 
ซึ่งในภาษาลาวเรียกว่า “มัดหมี่” 

“ยกดอก” เป็นการท�าลวดลายผ้าซึง่เกดิจากวธิกีารยก
เขาแยกเส้นยนืขึน้ลงด้วยการใช้เขา 4 เขา โดยไม่ต้องเพิม่เส้น
ด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปสร้างลวดลาย นิยมใช้ทอผ้าห่ม

 “ปั่นไก” คือ การปั่นหรือตีเกลียวเส้นด้าย 2 สี เข้า
ด้วยกัน ท�าให้เกิดสีเหลือบเหมือนตะไคร่น�้าท่ีชาวไทล้ือเรียก
ว่า “ไค” (ออกเสียง “ไก”) พบในการตกแต่งลายริ้วของผ้า
ซิน่ไทลือ้แทบทุกกลุม่ ชาวไทลาวเรยีกเทคนคินีว่้า “เข็น” ส่วน
ชาวไทยทั่วไปเรียกว่า “หางกระรอก”
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ในปัจจบุนัวฒันธรรมการทอผ้าไทลือ้แบบด้ังเดมิค่อยๆ 
ลดน้อยจนหาชมได้ยากขึน้เรือ่ยๆ ส�าหรบัผูที้นิ่ยมและต้องการ
พบเหน็ความงามอนัวจิิตรบนผนืผ้าทอไทลือ้พะเยา จะพบเหน็
ความงามละลานตาเหล่าน้ีจากผ้าทีช่าวไทลือ้น�าออกมาใช้สวม
ใส่ ในเทศกาลแต่ละเดือนที่ชาวไทลื้อจัดกิจกรรม เช่น เดือน
เจี๋ยง (เดือนอ้าย) ปอยขึ้นพระธาตุ ขึ้นเรือนใหม่ กินแขก 
(แต่งงาน) เดือนกรรม เข้ากรรม (อยู่ปริวาสกรรม) ตานข้าว
ใหม่ เดอืนสาม เลีย้งผเีมอืง ป๋ีใหม่ไตลือ้ เดือนสี ่สบืชาตาหลวง 
บวชตุ๊ กินแขก ขึ้นเฮือนใหม่ เดือนห้า ตานหมู่ข้าวน้อย ตาน
กองทรายพนักอง เดือนหก ปอยสงกรานต์ปีใหม่เดือนหก ปอย

บอกไฟสิรวด (ขอฝนพระยาแถน) กินแขก ขื้นเฮือนใหม่เดือน
เจ็ด ปอยแรกนา (ปักเสาแรกนาในนา บูชาขวัญข้าว) เดือน
แปด ปอยพระบาท (บูชาชักผ้ารอยพระพุทธบาท) เดือนเก้า 
ตานเข้าพรรษา ตานข้าวหยาดน�า้ ตานธรรม อทุศิส่วนกศุลไป
หาญาติพี่น้องผู้มีพระคุณ ที่ล่วงลับไปแล้ว เดือนสิบ ตานหมู่
ข้าว ผู้เฒ่าผู้แก่ เดือนสิบเอ็ด ปอยตานธรรมมหาปาง และ
เดือนสิบสอง ปอยออกพรรษา ตานต้นแปก (ต้นเกี๊ยะ) จิกอง
โหล บอกไฟดอก เป็นต้น

มักพบชาวไทลื้อสมัยใหม่มักสวมใส่ผ้าทอดั้งเดิมในเทศกาลและโอกาสส�าคัญต่าง ๆ
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ผ้าไทลื้อลายต�่าก้าว

ผ้าไทลื้อลายเกาะลอย ดัดแปลงมาจากลายน�้าไหล
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ผ้าไทลื้อลายช้าง

ผ้าไทลื้อลายซิ่นเขิน

ผ้าไทลื้อลายก้างปลา
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ผ้าไทลื้อลายอกสอดสี

ผ้าไทลื้อลายดาวล้อมเดือน

ผ้าไทลื้อลายใบผักเสี้ยว
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แหล่งที่มาข้อมูล และเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดท�าข้อมูล
สัมภาษณ์ สมาชิกทอผ้ากลุ่มทุ่งมอก
ข้อมูล อาจารย์ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ
งานผู้วิจัยผ้าไทลื้อ จังหวัดพะเยา : พระอัษฎากรณ์ กิตฺติภทฺโท 
https://kaewpanya.rmutl.ac.th/
http://www.otoptoday.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xnRFNS6VVAQ
http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=376616

ผ้าไทลื้อลายลื้อ
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