“ผ้าทอไทลื้อ” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ้าทอ และชาติพันธุ์ไทลื้อ ร่วมกันระหว่างครูช่างศิลปหัตถกรรมผ้าทอ
ไทลื้อ จ. เชียงราย ครูช่างศิลปหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อบ้านเก็ต-ปัว จ. น่าน และครูช่างศิลปหัตถกรรมผ้าทอไท
ลื้อ บ้านทุ่งช้าง จ.น่าน
ปัจจัยและองค์ความรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อที่ส่งต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาของผ้าทอไทลื้อใน
ประเทศไทย
ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันุไทลื
ธ์ ้อที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีต้นกาเหนิดมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีน ราว
900-1,000 ปีที่แล้ว โดยเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชาวไทลื้ออพยพมาตั้งถิ่นฐานที่แคว้นสิบสองปันนา โดยถือ
ว่าเป็นดินแดนที่มีชาวไทยลื้อใหญ่ที่สุด แต่ด้วยแคว้นสิบสองปันนามีภูมิอากาศหนาวเย็น และแห้งแล้งส่งผลให้ชาว
ไทลื้อต้องอพยพย้ายถิ่นฐานลงมายังตอนใต้มากขึ้น

ภาพที่ 1 ชาวไทลื้อ
Digital Image. http://tailueckw.blogspot.com/2014/06/blog-post.html
หากจะสารวจประชากรไทลื้อจะเห็นว่า
- ชาวไทลื้อในแคว้นสิบสองปันนา มีประชากรประมาณ 400,000 คน
- ชาวไทลื้อในพม่า มีประชากรประมาณ 300,000 คน
- ชาวไทลื้อในลาว มีประชากรประมาณ 150,000 - 200,000 คน
- ชาวไทลื้อในไทย มีประชากรประมาณ 1,000,000 คน
ถือว่าประเทศไทยมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่มากที่สุด โดยราวปี พ.ศ. 2100 เจ้าผู้ครองนครน่านได้กวาดต้อน
ชาวไทลื้อจากแคว้นสิบสองปันนามาอยู่ที่นครน่าน ซึ่งในขณะนั้นนครน่านมีอานาจมาก เพราะมีเกลือที่เป็นยุทธ
ปัจจัยที่สาคัญ ทาให้นครน่านเป็นที่ต้องการของทั้งเมืองเชียงใหม่ ,เมืองหลวงพระบาง ,เมืองเวียงจันทร์ รวมทั้ง
เมืองใกล้ ๆอย่ างสุ โ ขทัย เมืองต่างๆดังกล่ าวต่ างต้อ งการเกลื อ เพราะการทาอาหารทุ กชนิดต้ องใช้เ กลื อ เป็ น

ส่วนประกอบหลัก มิใช่เพียงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นที่ให้ ความสาคัญกับเกลื อ แต่จากหลักฐานทาง
โบราณคดีก็บ่งชี้ว่าในยุโรปก็มีการทาสงครามเพื่อแย้งชิงดินแดนที่มีเกลือเช่นกัน การทาสงครามของเจ้านครน่าน
นั้นเป็นการทาสงครามเพื่อต้องการกาลังคน เพราะนครน่านมีการย้ายเมืองหลวงหลายครั้งเนื่องจากการเปลี่ยน
เส้นทางของแม่น้า ซึ่งในการย้ายเมืองแต่ละครั้งต้องการแรงงานเฉลยเพื่อการขุดคู ,สร้างกาแพงเมือง ,ปั้นอิฐ, เผา
อิฐ สร้างวัด ,ก่อเจดีย์ เป็นต้น ฉะนั้นเมื่อกวาดต้อนชาวไทลื้อลงมาอาศัยอยู่ในอาเภอปัว จ.น่าน และยังมีชาวไทลื้อ
กระจายตัวตั้งรกรากถิ่นฐานในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยอีก เช่น เชียงราย ,พะเยา ,แพร่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในบรรดา
ชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนั้น ชนเผ่าไทลื้อเป็นชนเผาที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย
เมื่อชาวไทลื้ออพยพไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ใดจะเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมขึ้น ด้วยการผสมผสานกับ
วัฒนธรรมพื้นถิ่นดั่งเดิมในพื้นที่นั้น ดังปรากฎให้เห็นในเรื่องของการทอผ้าไทลื้อที่มีการผสมผสานเทคนิคการทอ
ลวดลาย ระหว่างไทลื้อกับเทคนิค และลวดลายแบบในพื้นถิ่นดั่งเดิม ฉะนั้นวัฒนธรรมของไทลื้อในพื้นที่ต่างๆของ
ประเทศไทยจึงมีความแตกต่างกันออกไป ดังเช่น ตัวอย่างหัวซิ่นที่เป็นริ้ว ซึ่งแตกต่างจากดั่งเดิมที่ จะเป็นลายริ้ว 5
ริ้วเท่านั้น แต่เมื่อมีการผสมผสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นนั้นๆซึ่งอาจเกิดจากความไม่รู้ และไม่เข้าใจในคติความเชื่อเรื่อง
การกาเหนิดของลายริ้วในผ้าซิ่นไทลื้อ โดยหัวผ้าซิ่นไทลื้อแรกเริ่มจะเป็นสีแดง 5 ริ้ว และเมื่อชาวไทลื้ออพยพ มา
อาศัยตามภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย เช่น อาเภอปัว จ. น่าน ,จ.แพร่ ,จ.อุตรดิสถิ์ ,จ.เชียงราย เป็นต้น รูปแบบ
ลายผ้าซิ้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตลักษณ์ของผ้าทอพื้นถิ่นนั้น ฉะนั้นจึงมีการปรับเพิ่มหรือลดริ้วผ้าซิ้นไทลื้ อ
และมีการปรับเปลี่ยนสี โดยผ้าซิ่น 5 ริ้ว นี้ เรียกว่า ซิ้นต้าหมาหลวง กลุ่มไทลื้อจะถือว่าบรรพบุรุษของตนเองเป็น
สุนัขป่า นี้คือการแสดงให้เห็นว่า ชาวไทลื้อ เป็นผู้มีความสานึกในบุญคุณ

ภาพที่ 2 ผ้าซิ่นลายน้าไหล หรือผ้าซิ่นตีนจก ถือเป็นผ้าทอพื้นเมืองโบราณของชาวน่านที่ยังคงเอกลักษณ์โดดเด่น
และสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้
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ลวดลายและกรรมวิธีการทอ และลวดลายแบบในพื้นถิ่นดั่งเดิม
ลวดลายผ้าเมืองน่านจะเลียนแบบจากธรรมชาติ และลายเรขาคณิต ซึ่งลักษณะการทอจะมี 3 ประเภท
1. ลายล้วง หมายถึง ผ้าลายในเนื้อเกิดจากการใช้มือจับเส้นด้าย หรือไหมต่างสีสอด (ล้วง) ให้เกิดลายที่
ต้องการขณะที่ทอ มีชื่อลายเรียกต่างกันออกไป เช่น ลายใบมีด ลายน้าไหล ลายดอกไม้ ลายธาตุ ลายปู และลาย
จรวดที่พัฒนาขึ้นในระยะหลัง เป็นต้น
2. ลายเก็บมุก มีวิธีทอที่สลับซับซ้อนกว่าลายธรรมดา คล้ายวิธีที่ทาลายขิดภาคอิสาน ช่างทอจะเก็บลายที่
ต้องการไว้ก่อนด้วยไม้ต่างขนาด คล้ายกับการสานเสื่อ เมื่อถึงเวลาทอจึงใช้เส้นด้ายพุ่งไปแทนที่ไม้เก็บมุกที่เก็บลาย
ไว้ ลวดลายมีหลายชนิดด้วยกัน คือ
- ลายดอกไม้ เช่น ลายดอกจันทร์แปดกลีบ ดอกแก้ว ดอกมะเฟือง ดอกกุหลาบ ดอกหมาก
ดอกเปา (เต็งรัง) ผักกูด และข้าวลีบ ฯลฯ
- ลายของใช้ เช่น ลายโดม ผาสาท (ปราสาท)
- ลายสัตว์ เช่นลายนก นกกินน้าต้น (คณโฑ) พญานาค นาคชน นาคหวัน (กระหวัด) ช้าง ช้าง
ต่างม้า ม้าต่างหงส์ กระต่าย ฯลฯ
- ลายเรขาคณิต เช่น ลายเส้นตรง ลายเหลี่ยม สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขอน้อย
ขอลวง ขอเหลียว ฯลฯ
- ลายอื่นๆ เช่น ลายกาบ กาบหลวง กาบซ้อน เขี้ยวหมา (ลายยอด) รวมทั้งลายลื้อชนิดต่างๆ
3. ลายคาดก่าน วิธีทาคล้ายกับ "มัดหมี่อีสาน" คือ มัดย้อมลายที่ต้องการอย่างง่ายๆ ด้วยเชือกกล้วย
ลวดลายที่สาคัญได้แก่ ลายก่านแบบดั้งเดิม คาดก่านน้าไหล และคาดก่านชนิดลายประดิษฐ์ ฯลฯ
องค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคเฉพาะผ้าทอไทลื้อ
1. การค้นหัวหมี่ ของผ้ามัดก่าน โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าก้างว้นก่าน (ภาษาเมืองน่าน) ก้างขินก่าน
(ภาษาไทลื้อ)

2. การมัดหมี่ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าก้าง เช่นเดียวกับการค้นหัวหมี่ โดยลายที่มัดส่วนใหญ่เป็นลาย
เครือชุม เครือจ้าย ลายหับ สมัยก่อนจะมัดหมี่โดยใช้เส้นใยของต้นกล้วยหรือใยถีด (ชื่อเรียกไทลื้อ)
มัด (ปัจจุบันก็ใช้ แต่ค่อนข้างหายาก) หรือใช้เชือกฟางมัดในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและหาง่าย
3. การทอผ้า อุปกรณ์ที่ใช้เป็นกี่ไม้แบบดั้งเดิม กระสวยไม้ ฟืมไม้ เก็บตะกอแบบแนวตั้ง การทอผ้ามัด
ก่าน นิยมเก็บมุกคั่น เพิ่มความสวยงามบนผืนผ้า บางครั้งอาจทอลายมัดก่านทั้งผืน
ซิ่นพื้นเมืองน่านที่โดดเด่นมีอยู่ 5 ชนิด ได้แก่
1. ซิ่นม่าน เป็นซิ่นที่มีลายขวางสลับริ้วสีพื้นไม่เกิน ๓ สี สีที่ใช้ เช่น สีดา สีแดง ชมพู ม่วง มีลักษณะที่เด่นคือ
มีป้าน การจัดช่องขนาดของลายไม่เท่ากัน ตีนซิ่นจะต้องมีสีแดงและป้านใหญ่ที่ต่อจากตีนซิ่นขึ้นไปจะใช้สี
น้าเงินเข้มหรือสีม่วง เพียงสีเดียวและคั่นด้วยริ้วไหมเงินไหมทองทอสลับทั้งผืน

ภาพที่ 5 ซิ่นม่าน
Digital Image. http://www.qsmtthailand.org/th/collection/phanung-purple/
2. ซิ่นป้อง เป็นซิ่นทอด้วยเทคนิคการขิด ลายขวางสลับริ้ว สีพื้นมีช่วงขนาดเท่ากันตลอด ลักษณะเด่น คือทอ
เป็นริ้วเล็ก ทอสลับกับลายมุกคั่นด้วยริ้วไหมเงินหรือไหมทองสีสลับนั้นเป็นสีเดียวกันทั้งผืน เช่น พื้นแดง
พื้นเขียว พื้นสีน้าตาล สลับลายมุก

ภาพที่ 6 ซิ่นป้อง Digital Image.
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gaigook&month=27-122008&group=2&gblog=1
3. ซิ่นคาเคิบ เป็นซิ่นที่ทอด้วยเทคนิคการเก็บขิดของชาวไทยวนจังหวัดน่าน โดยใช้ดิ้นทองเป็นเส้นพุ้งตลอด
ทั้งผืน ลวดลายซิ่นจะเป็นลวดลายขนาดเล็กนิยมต่อตีนที่เป็นจกด้วยดิ้นทองเช่นกัน แต่บางผืนอาจจะไม่
ต่อตีนจกแต่ทอด้วยผ้าฝ้ายสีพื้นธรรมดา

ภาพที่ 7 ซิ่นคาเคิบ Digital Image.
https://www.pinterest.com/pin/518758450801815247/
4. ซิ่นก่าน เป็นซิ่นของชาวไทลื้อ เมืองน่านที่ทอด้วยลวดลายมัดหมี่ ในภาษาถิ่นเมืองน่านเรียกว่า “มัดก่าน”
หรือ “คาดก่าน” ซิ่นก่านนี้มีทั้งที่ทอในลักษณะโครงสร้างของซิ่นป้องและซิ่นม่าน เช่น ซิ่นก่านคอควาย
เป็นซิ่นพื้นบ้านของ ชาวไทยวน เป็นซิ่นสีดามีริ้วสีแดงคาดตรงส่วนบนของตีนซิ่น (เหมือนกับการมัดหมี่ใน
ภาคอีสานที่บ้านดอนไชย อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน)

ภาพที่ 8 ซิ่นก่าน Digital image.
http://www.openbase.in.th/node/5756
5. ซิ่นเชียงแสน เป็นซิ่นที่มีลักษณะเป็นผืนผ้าสีแดงมีริ้วสีเข้ม เช่น สีดา หรือ คราม เป็นลายขวางทอด้วยทค
นิคขัดสานธรรมดาตลอดทั้งผืน ชื่อของ ซิ่นชนิดนี้ แสดงถึงแหล่งกาเนิดว่าเป็นเอกลักษณ์เก่าแก่ของชาว
ไทยเชียงแสนในอดีต

ภาพที่ 9 ซิ่นเชียงแสน Digital Image.
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=gaigook&month=27-122008&group=2&gblog=1

พัฒนาการโครงสร้างผ้าทอไทลื้อ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อในอาเภอปัว จ.น่าน จะมีการผสมมาจาก ไทยวน ลาว ลื้อ โดยผ้าทอไทลื้อที่อาเภอปัว
จ.น่าน เป็นผ้าทอที่ทีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มีลักษณะลายใหญ่ ช่องไฟสม่าเสมอ และมีการใช้เทคนิคมัดหมี่ที่รับ
อิทธิพลจากลาว และปั จ จุ บั น มีการพัฒ นาโดยเปลี่ ยนจากการทอลายริ้วขวางลาตัวมาเป็นลายริ้วแนวตั้งตาม
แบบอย่างลาวแท้ หรือเป็นแบบเทคนิคขิดทั้งผืนผ้าที่เรียกได้ว่าเป็นแบบไทลื้อสมัยใหม่ หรือแบบปัวสมัยใหม่ เป็น
การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผ้าทอไทลื้อ
ผ้าทอลายขิดแบบดั่งเดิมจะมีขนาดเล็ก แต่ปัจจุบันมีการขยายลายขิดให้ใหญ่ขึ้นซึ่งเดิมมาจากผ้าปูที่นอน
ผ้าห่ม ที่เป็นลายขิดแบบแถบ และจากแบบแถบได้ขยายให้เป็นลายใหญ่ขึ้น ด้วยวิธี repeat ซึ่งการ repeat จะทา
ให้ลายใหญ่ทั้งผืนผ้าทอ และทั้งหมดที่กล่าวนั้นมาจากแนวคิดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9 พระองค์ท่านเป็นผู้ริเริ่มขยายฝืมทอผ้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้น จากเดิมคือ ขนาด 15 หลบ ขยายเป็นขนาด 22
หลบ เมื่อฝืมมีขนาดใหญ่ขึ้นส่งผลให้มีกาลังการผลิตที่มากขึ้น สมเด็จฯทรงเริ่มจากการนาลายขิดจากหมอนของ
ภาคอีสานที่มีขนาดประมาณ 2-3 นิ้ว นามาขยายขนาดให้กว้างขึ้นเพื่อนามาตัดเป็นชุดเสื้อผ้าต่างๆ ส่งผลให้ขายได้
ราคาสูงขึ้น

ภาพที่ 10 ตัวอย่างผ้าทอแบบอย่างไทลื้อสมัยใหม่
ดังนั้นลายขิดจากภาคอีสานจึงเป็นที่นิยม และแผ่อิทธิพลไปสู่พื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่มี
การทอผ้า ซึ่งในอาเภอปัว จ.น่าน เองก็รับอิทธิพลนี้มาเช่นกัน ชาวไทลื้อในอาเภอปัว ก็มีการทาเทคนิคลายขิดผ้า
อยู่แล้ว แต่ทาสาหรับใช่กับผ้าห่ ม ไม่ใช่ผ้าตัดชุดเหมือนทางภาคอีสาน ชาวไทลื้อ อาเภอปัว เพิ่งจะรับอิทธิพลการ
ทาผ้าลายขิดสาหรับตัดชุด ราวช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา รวมถึงชาติพันธุ์อื่นๆในประเทศไทยก็หันมาขยายลายขิด
สาหรับทาผ้าตัดชุดกันทั้งนั้น จนผ้าไหมแพรวาที่เคยทากันมาไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไป การทาผ้าซิ่นทั้งผืนกลับ
เป็นที่นิยมมากกว่า

ภาพที่ 11 ผ้าทอลายขิดแบบดั่งเดิมจะมี
ขนาดเล็ก

ภาพที่ 12 ปัจจุบันมีการขยายลายขิดให้
ใหญ่

เดิมทีรูปแบบการนุ่งซิ่นนั้นเป็นเพียงการขยุ่มปมเล็กๆแล้วผูกเหน็บเข้าเอว โดยไม่ต้องใส่เข็มขัด แต่รูปแบบ
การนุ่งซิ่นเปลี่ยนไปเพราะการรับอิทธิพลจากชุดไทยพระราชนิยม ทั้ง 8 แบบ ที่รูปแบบการนุ่งจะเป็นแบบการป้าย
เอวลึ กผู้ ออกแบบคือ ปิ แอร์ บั ล แมง รู ป แบบการออกแบบ คือ มี การป้ายเอวลึ กมาก เรียกว่า การป้ายซิ้น มี
จุดประสงค์เพื่อให้สะดวกในการเดิน สามารถเดินได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการนุ่งซิ่นแบบดั่งเดิมที่กลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆในประเทศไทยนุ่ง คือ จะนุ่งซิ้นแบบสั้น ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตประจาวัน คือ การประกอบอาชีพ ทาไร่
ทานา

ภาพที่ 13 และ 14 รูปแบบการนุ่งซิ่นแบบดั่งเดิมเป็นเพียงการขยุ่มปมเล็กๆแล้วผูกเหน็บเข้าเอว โดยไม่
ต้องใส่เข็มขัด Digital Image. http://krubomjung.blogspot.com/2012/10/blog-post_19.html
เหตุที่ผ้าซิ่นสมัยใหม่ต้องป้ายเอวลึก นุ่งยาว เพราะสมเด็จฯ ทรงนุ่งซิ่นไปต่างประเทศ และต่างประเทศก็
เป็นเมืองหนาวจึงต้องนุ่งซิ้นยาวกันความหนาว และให้สรอดคล้องกับแบบอย่างชุดราตรีกลางคืน (evening dress)
ของตะวันตกคือ มีทรงยาวคลุมปิดถึงตาตุ่ม จะเห็นได้ว่า ขนาด รูปแบบ และวิธีการนุ่ง เป็นตัวกาหนดรูปแบบ และ
โครงสร้างของผ้าทอไทลื้ อในแต่ล ะภูมิภ าคของประเทศไทย ความต้องการของกลุ่มผู้ บริโภคในภาคกลางหรื อ

กรุงเทพฯ ที่เป็นผู้บริโภคหลักนั้นมาจากผลพวงของการที่ภาครัฐสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยว เช่น ท.ท.ท. ตั้งแต่
ราวปี พ.ศ. 2500 ผ้าซิ่นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ และหลังปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมาตั้งแต่สมเด็จฯทรง
เริ่มตั้งศูนย์ศิลปาชีพ ผ้าซิ่นก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความร่วมสมัย ตามรสนิยม และความต้องการของกลุ่มลูกค้า
มากขึ้น (หน้ากว้าง 36 นิ้ว จากเดิม 24 นิ้ว) ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใด ก็ต้องปรับผ้าซิ่นให้มีความยาวขึ้น
เพราะถ้ายังยึดแบบดั่งเดิม คือ แบบสั่น ก็จะขายไม่ได้

ภาพที่ 15 และ 16 ผ้าซิ่นสมัยใหม่ต้องป้ายเอวลึก นุ่งยาว มีทรงยาวคลุมปิดถึง
ตาตุม่ Digital Image. https://www.tnews.co.th/contents/458103

ภาพที่ 17 รูปแบบชุดไทยพระราชนิยม มี 8 ชุด
ที่ออกแบบโดยนักออกแบบชาวฝรั่งเศส มิสเตอร์ปิแอร์ บัลแมง Digital Image.
https://sites.google.com/site/rungthaifood2530/home/thima-khxng-chud-thiy-phra-rachniym/chud-thiy-phra-rach-niym

ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชุดไทยเรือนต้น
ชุดไทยจิตรลดา
ชุดไทยอมรินทร์
ชุดไทยจักรี
ชุดไทยศิวาลัย
ชุดไทยดุสิต
ชุดไทยบรมพิมาน
ชุดไทยจักรพรรดิ

พัฒนาการออกแบบลวดลายผ้าทอไทลื้อ
รูปแบบดั่งเดิมของลวดลายจะมีรูปแบบลวดลายที่ไม่เยอะ การขิดลายมีขนาดเล็ก ซึ่งรูปแบยลวดลายดังกล่าว
ไม่ตรงกับรสนิยม และความชื่นชอบของกลุ่มลูกค้าที่มีกาลังซื้ออย่างกรุงเทพฯ จึงมีการพัฒนาลวดลายขิดให้มีขนาด
ใหญ่ขึ้น และพัฒนาต่อมาเป็นแบบลายขิดทั้งผืนผ้า

ภาพทีฒ่ นาลวดลายให้
18 และ 19 รูมปีอแบบลายขิ
การพั
ัตลักษณ์ ดที่ได้รับการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาด Digital
Image. http://dogcan-art.blogspot.com/2013/09/blog-post.html
รูปแบบลายขิดของชาวไทลื้อเดิมจะปรากฎในผ้าห่ม ผ้าหลบ ผ้าปูที่นอน เท่านั้น และรูปแบบดั่งเดิมจะมี
ขนาดลายเล็ก ใช้เส้นด้ายเล็ก ต่อมารับอิทธิพลจากลาว ส่งผลให้ลายขิดใหญ่ขึ้น ใช้ด้วยเส้นใหญ่ขึ้น และในปัจจุบัน
ชาวไทลื้อในอาเภอปัว เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทอผ้าแบบดั่งเดิมมาเป็นแบบลาวเกือบหมดแล้ว และอีกไม่เกิน 5
ปี ข้างหน้านี้จะไม่มีการทอผ้าหลบ แบบลายเล็กอีกต่อไป เพราะต้องใช้เวลาทอนาน ราคาต้นทุนสูง ขายออกยาก
ซึ่งต่างจากผ้าทอลาว คือ ทอได้เร็ว ราคาต้นทุนต่า ขายง่าย ดังนั้น จะเห็นว่าราคาเป็นตัวกาหนดวัฒนธรรม ว่าจะ
คงอยู่หรือจางหายไป การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และสังคม ล้วนเป็น ปัจจัยที่ทาให้การทอผ้าไทลื้ อ
เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็น ลายเปลี่ยน สีเปลี่ยน รูปแบบเปลี่ยน หรือโครงสร้างเปลี่ยน
ผู้เขียน น.ส.วรรณฉัตร เทวบุณย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารองค์ความรู้และนิทรรศการ
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