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วิถผ้ีาทอไทยลื้อท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก1 
 

 
  ปัจจุบันสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปทั้งระบบเศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรม  และกระแสโลกาภิวัตน์  วิถี
ชีวิตของมนุษย์จึงเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  อาทิเช่น  การแต่งกาย  อาหาร การด ารงชีวิต  จะสังเกตเห็นว่า  ใน
สมัยโบราณการด ารงชีวิตของผู้คนจะมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย  งดงาม  ใช้ชีวิตโดยเคารพในธรรมชาติ  ปรับตัวอยู่
กับธรรมชาติได้อย่างมีความสุข  ความสุขของคนสมัยนั้นสามารถหามาได้ง่ายๆกับชีวิตรอบตัว  ชีวิตไม่
จ าเป็นต้องดิ้นรนตามความต้องการที่มีมากเกินความจ าเป็นดังเช่นสมัยปัจจุบัน 
  วิถีชีวิตของคนชนบทในสมัยโบราณมักเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและเกษตรกรรม  ฤดูฝนจะมีการหว่าน
กล้าด านาในช่วงเดือนเก้า(เหนือ) เดือนสิบ(เหนือ)  หรือช่วงเข้าพรรษา  ในระหว่างการปลูกด านา ก็จะมีการหา
ปู หาปลา เพื่อเลี้ยงชีพ  พ่อบ้านที่ว่างจากการท างานก็จะไปเป็นพรานล่าสัตว์  ส่วนแม่บ้านจะปลูกฝ้ายในเดือน
แปด  เดือนเก้า  และเก็บเอายวงฝ้ายมาอีดและปั่นเป็นเส้นฝ้าย  ซึ่งมีการน าศิลปะการแสดงมาร่วมกับการ
ท างานเพ่ือให้การท างานสนุกสนานไม่น่าเบื่อ เกิดวรรณกรรมล้านนาขึ้นหลากหลายเรื่องราว  อาทิเช่น จ๊อยจีบ
สาว  ฟ้อนสาวไหม  เพลงปั่นฝ้าย  เป็นต้น 
  การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสงบท าให้เกิดปัญญา  มองเห็นความสัมพันธ์กันของทุกสรรพสิ่งได้  เช่นเห็น
หน่อไม้ที่เชื่อมโยงกับดวงดาว  การห้ามตัดไม้ไผ่เดือนเจ็ด(เหนือ)  เพราะหากตัดแล้วเมื่อไม้แห้งจะมีมอด เป็น
ต้น  ในสมัยโบราณวิถีชีวิตของผู้คนจึงเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ  รวมถึงการทอผ้าเพ่ือใช้ในการนุ่งห่ม  ซึ่ง
ผู้หญิงจะลงมือท าด้วยตนเอง  สิ่งที่เห็นได้ชัดเป็นหัวใจหลักส าคัญในการด าเนินชีวิตของผู้คนในสมัยโบราณคือ  
“การพ่ึงตนเอง”  เขาไม่ได้พ่ึงภาวะปัจจัยภายนอกเหมือนดังเช่นโลกปัจจุบันที่เป็นทาสของระบบทุนนิยมเป็น
ส่วนใหญ่  คนสมัยก่อนแม้ไม่มีเงินติดบ้านก็ไม่มีใครที่ไม่มีกิน  เพราะของกินมีมากมายล้อมรอบบ้านหรืออยู่ใน
ป่า  ไม่มีใครที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่  เพราะสามารถทอเสื้อผ้าใส่ด้วยตัวเองจากวัสดุธรรมชาติคือผ้าจากฝ้าย 
  โลกปัจจุบันท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่บีบคั้นให้ด าเนินชีวิตแบบรีบเร่งและเป็นทาสของ
ความต้องการอย่างไม่มีขีดจ ากัดเช่นนี้  หากเราจะลองเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเป็นแบบสมัยโบราณ  คือใส่เสื้อผ้าเพียง
เพ่ือนุ่งห่มปกปิดร่างกายป้องกันความหนาวเท่านั้น  ใส่เสื้อผ้าที่ทอด้วยมือเองที่ไม่ใช้เครื่องจักร  และเปลี่ยนมา
เป็นการใส่เสื้อผ้าที่ท าจากฝ้ายในรูปแบบที่เรียบง่ายไม่เน้นแฟชั่น  ประกอบกับคุณสมบัติของผ้าฝ้ายมีความ
เหมาะสมกับสภาพอากาศของเมืองไทยช่วยระบายความร้อนได้ดีและเก็บความอบอุ่นได้ในฤดูหนาว  หากเรา
ลองเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นเช่นนี้ได้  ก็อาจจะหาความสุขจากความสงบเรียบง่ายได้ด้วยเช่นกัน 
  ชาวไทยลื้อ  หมู่บ้านแม่สาบ  อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มชนที่มีประวัติความ
เป็นมาอย่างยาวนาน  ปัจจุบันกลุ่มชนไทลื้อในอ าเภอสะเมิง อาศัยกระจัดกระจายอยู่หลายหมู่บ้าน เช่น 
หมู่บ้านกองขากน้อย หมู่บ้านแม่ขาน หมู่บ้านหาดส้มป่อย หมู่บ้านอมลอง หมู่บ้านห้วยคอก หมู่บ้านทรายมูล 
สาเหตุที่มีการกระจัดกระจาย เนื่องจากชาวไทลื้อดั้งเดิมได้ย้ายไปตั้งครอบครัวใหม่ โดยแต่งงานกับคนหมู่บ้าน

                                                        
1 ทัศนีย์  กาตะโล ครูโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ่
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อ่ืน  ส่วนที่เป็นชุมชนไทลื้อดั้งเดิมและเป็นกลุ่มใหญ่ ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในหมู่บ้านแม่สาบ หมู่ ๑ ต าบลสะเมิงใต้ 
อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
   หลักฐานการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวไทลื้อหมู่บ้านแม่สาบ  อ าเภอสะเมิง  มีข้อมูลที่แตกต่าง
กันไป  ได้แก่  ไทลื้อท่ีหมู่บ้านแม่สาบมาจากเมืองลวง เมืองแช่ เมืองเชียงรุ้ง เพราะอาจถูกกวาดต้อนมาในสมัย 
พันตรีถวิล  อยู่เย็น ซ่ึงเดินทางไปรบท่ีเชยีงตุง หรือ อาจจะมีการกวาดต้อนผู้คนลงมาจากสิบสองปันนา ในสมัย
เจ้าน้อยกาวิละ(อุปราชน้อยธรรม  ลังกา)  มาตั้งรกรากอยู่ที่วัดเชียงรุ้ง ต าบลทายยา และต่อมาถูกส่งไปเลี้ยง
ช้างที่บ้านแม่สาบ ซึ่งการตั้งถิ่นฐานของชุมชนไทลื้อสันนิษฐานว่า มีอายุไม่ต่ ากว่า ๔๐๐ ปีที่ผ่านมา  
 นายปัน  พุทธโส ได้บอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีตว่าคราวที่เจ้านายฝ่ายเหนือน าก าลังไปรบกับเมืองเชียงรุ้ง 
เมืองยอง เมืองฮา และเมืองสิบสองปันนากลับคืนจากพม่า เมื่อรบชนะแล้วได้อพยพผู้คนจากสิบสองปันนา
มายังล้านนา โดยพวกสิบสองปันนาได้มาอยู่ที่เมืองเชียงตุง ส่วนพวกเมืองยอง เมืองเชียงรุ้ง พวกเขิน เมืองฮา 
ได้เดินทางมาจนถึงสะพานแม่สาย แล้วแยกออกไปตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านต่างๆ คือ บ้านลวงเหนือ บ้านลวงใต้ 
ล าพูน ล าปาง พวกเขินไปอยู่ที่แม่วาง พวกลื้อบางส่วนน าโดย ปู่เทิ้ม พระยาราช หนานปั๋นญา   ปู่เสาร์ ปู่ก้อน 
ได้เข้ามาตั้งรกรากอยู่ที่หมู่บ้านแม่สาบ จนถึงปัจจุบัน (สัมภาษณ์ นายปัน  พุทธโส , วันที่ ๑๐  สิงหาคม  
๒๕๔๕,  ในวันที่ให้สัมภาษณ์  อายุ ๙๐ ปี  ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) 
 ค าบอกเล่าดังกล่าวสอดคล้องกับค าบอกเล่าของนายเสาร์  สาธุเม  ที่ว่า การก่อตั้งหมู่บ้านลื้อเริ่มจาก 
ปู่เทิ้ม เจ้าราช ได้อพยพผู้คนพร้อมทั้งช้าง ม้า มาจากสิบสองปันนา จนมาถึงสถานที่หนึ่งได้หยุดตั้งที่พักอาศัย
ชั่วคราว สร้างคอกช้าง คอกม้า เพ่ือเอาไว้เลี้ยงช้าง เลี้ยงม้า ต่อมาเกิดเป็นหมู่บ้านขึ้น คือ  หมู่บ้านห้วยคอก 
หลังจากนั้นเจ้าราชและปู่เทิ้มได้ออกส ารวจบริเวณรอบๆ จนพบสถานที่หนึ่งที่อุดมสมบูรณ์   มีล าน้ าห้วยก๋อง
งองไหลผ่าน จึงอพยพชาวไทลื้อมาอยู่ที่แห่งใหม่ ซึ่งก็คือ หมู่บ้านแม่สาบในปัจจุบัน โดยครั้งแรกมีกันเพียง ๙ 
ครัวเรือนเท่านั้น ปัจจุบันเพ่ิมมากขึ้นเป็น ๓๐๐ กว่าหลังคาเรือนแล้ว และตระกูลดั้งเดิมที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
ยุคแรกๆ ได้แก่ ตระกูลยะมะโน  ตระกูลสาธุเม และตระกูลพุทธโส (สัมภาษณ์ นายเสาร์  สาธุเม ,วันที่ ๑๑  

สิงหาคม  ๒๕๔๕,  ปัจจุบันอายุ ๙๗  ปี) 
  การแต่งกายของชาวไทยลื้อบ้านแม่สาบที่มีมาแต่โบราณ  
คือ ผู้ชายใส่กางเกงสะดอ  สวมเสื้อที่ย้อมด้วยต้นฮ่อม สีกรมท่า  
สีด า หรือหากไม่ย้อม ผ้าก็จะมีสีขาว  ผู้หญิงส่วนใหญ่ใส่ผ้าซิ่นที่
ทอเป็นลายก่าน(ลายขวางสลับสีด าแดง หัวซิ่นและตีนซิ่นเป็น
แถบสีด า) บางตัวก็มีลวดลาย เช่น ลายขิด  หรือสวมเสื้อผ่าอกที่
ป้ายไปกลัดกระดุมไว้ด้านข้าง  บางตัวก็กลัดกระดุมตรงธรรมดา 
เสื้อมีทั้งสีกรมท่า  สีด าและสีขาว เช่นกัน  ผู้หญิงมักจะเกล้าผมที่
เรียกว่า “หลักโง” (โง หรือ งัว หรือ  วัว) คือ เกล้ามวยไว้กลาง
ศีรษะ บางคนก็เกล้าแบบ “โหมะง่อน” (โหมะ คือ โปะ , ง่อน คือ 
ท้ายทอย) แล้วโพกหัวด้วยผ้าสีขาว 
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 ชาวไทลื้อในหมู่บ้านแม่สาบในสมัยอดีต จะทอผ้าใช้เองเพ่ือใช้นุ่งห่ม หรือใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น เสื้อ 
ซิ่น ผ้าปูที่นอน  ผ้าแหลบ(ที่นอนบาง) ที่นอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดหน้อย  ผ้าเช็ดหลวง ตุง ผ้าห่อใบลาน  ผ้าห่อก าปี 
ผ้าขาวม้า ผ้าพันศีรษะ  ผ้าสไบ และถุงย่าม เป็นต้น  จากการสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
ในการทอผ้าไว้ดังนี้ 

1. ปลูกฝ้ายในเดือนแปด เดือนเก้า เก็บฝ้ายในเดือนเก๋ียงถึงเดือนยี่ 
2. เก็บเอาฝ้ายมารวมกัน น ามาตาก แล้วเอาสิ่งที่ปนมากับฝ้ายออก 
3. น ามาอีดฝ้าย คือ เอาเมล็ดของฝ้ายออก เหลือเฉพาะยวงฝ้าย 
4. น ายวงฝ้ายมา“ปดฝ้าย” คือท าให้ฝ้ายกระจายตัว ใหเ้ข้ากันได้ด ี
5. น ามา “ฮ า” คือ พันป็นหางฝ้าย 
6. น าฝ้ายที่ได้มาปั่นด้วยเครื่องปั่นฝ้าย(ท าฝ้ายจากที่เป็นหางให้เป็นเส้นฝ้าย) 
7. น ามา“เป๋ฝ้าย”คือน าเส้นไหมที่ได้จากการปั่นฝ้ายมาท าเป็นต่อง (ไจ) 
8. น าต่องฝ้ายมา “ป้อ”(ทุบ) ฝ้าย แช่น้ า ๒ คืน ต่อมาน ามานวดกับน้ าข้าว(ข้าวเจ้า)ผึ่งไว้ให้แห้ง 
9. น าเส้นฝ้ายที่ได้มา “กวักฝ้าย”  
10. น ามา “ฮ้วน” หรือ “เตว” (เดินเส้น) กับหลักเสา 
11. น าไปใส่กี่ แล้วน าไป “สืบ” กับ “เขาหูกและฟืม” 
12. ฝ้ายที่เหลือจากการใส่กี่ น ามาปั่นใส่หลอด แล้วเอาหลอดฝ้ายใส่กระสวยแล้ว

น ามาทอเป็นผืน 
13. ช่างทอผ้าจะมีการเก็บลายดอก  ด้วยไม้เก็บ ให้เป็นลวดลายต่างๆ 

        (สัมภาษณ์ นางแสง  กาตะโล  วันที่  ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๔๕, ปัจจุบันอายุ ๘๗  ปี)  
  
 การย้อมผ้าของชาวไทยลื้อ  ช่างทอผ้าอาจจะย้อมด้วยตัวเอง แต่จากการบอกเล่า 
จะมีช่างย้อมผ้าประจ าหมู่บ้าน เนื่องจากช่างย้อมผ้าจะมีความช านาญในการย้อมผ้า ได้ผ้าที่สี
สวย เรียบ ติดทนนาน หากคนที่ไม่ช านาญแม้จะย้อมด้วยกระบวนการเดียวกันแต่สีกลับไม่ติด
ทน การย้อมจะใช้วัสดุธรรมชาติเพ่ือให้ผ้าเกิดเป็นสีต่างๆ เช่น สีเหลือง ย้อมด้วย ขมิ้น  สีแดง 
ย้อมด้วย บ่ะกาย สีเทา ย้อมด้วย เปลือกมะพร้าว  สีเขียว ย้อมด้วย ใบไม้เหียว  สีด าและสี
กรมท่า ย้อมด้วย ใบฮ่อม  (สัมภาษณ์ นางค ามูล  อุทธาปา วันที่  ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๔๕,  
วันที่ให้สัมภาษณ์อายุ  ๗๓  ปี  ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) 
  กี่ทอผ้าของชาวไทลื้อนิยมตั้งไว้ใต้ถุนบ้าน โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าซึ่ง
ประกอบด้วย กระสวย ฟืม หลอด  แปรงขนหมูป่า  ไม้ขิด  ไม้หลาบ  ไม้คั่นลายส าหรับการ
หลั่งลาย 
 เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวไทยลื้อหมู่บ้านแม่สาบ  คือศิลปะในการทอผ้าเป็น
ลวดลายต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทยลื้อท่ีเคารพในธรรมชาติ  เป็นหนึ่งเดียวกับ
ธรรมชาติ  การอยู่ร่วมกัน  ไม่ท าลายธรรมชาติ  ซึ่งสัมพันธ์กับวิถีชาวไทยลื้อที่อยู่อย่างสงบสุข
และพอเพียง  ลวดลายที่พบมีหลายแบบ และมีชื่อเรียกเฉพาะ เช่น รูปช้าง รูปม้า เขี้ยวหมา  
จี๋ดอกเปา  ประสาท งูลอย เขี้ยวหมาส า กระแจ๋ส า เหล่มผิด เป็นต้น   
 นอกจากนี้เอกลักษณ์ที่โดดเด่นเกี่ยวกับงานผ้าทอไทยลื้อได้แก่  ผ้าลายปราสาทที่
งดงาม  ซึ่งแฝงไปด้วยความศรัทธาของชาวไทยลื้อที่มีต่อพระพุทธศาสนา  ชาวไทยลื้อจะทอ 
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“ตุง” ลายประสาทขึ้นเพ่ือใช้ในการถวายบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในงานส าคัญต่างๆเช่น  งานปอยหลวง เป็น
ต้น 
    ผ้าลายปราสาทจะประกอบไปด้วย  ลวดลายทางเรขาคณิตที่หลากหลายน ามาเรียงต่อกันตามแบบ  
“เทสเซลเลชั่น” ในคณิตศาสตร์ เกิดความสมดุลของภาพและความสวยงาม 
 
   ตัวอย่างลวดลายต่างๆของผ้าทอไทยลื้อ 
    1.  ผ้าลายรูปปราสาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ลายรูปสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
     
 
 
 
 
 
 

ลายรูปช้าง 

ลายรูปไก่ยองหลังมา้ ลายรูปไก ่

ลายรูปช้าง 
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3.ลายเกี่ยวกับสิ่งของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ลายดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายหัวนาค ลายก าเบ้อ(ลายผีเสื้อ) 

ลายกะแจส๋ า ลาย เก๋งก่าง(หน้าไม้) 

ลายดอกควักแป ่ ลายดอกแหลมผิด 
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 จะเห็นได้ว่างานผ้าทอของชาวไทยลื้อหมู่บ้านแม่สาบมีศิลปะที่สวยงามและแฝงด้วยภูมิปัญญาอัน
ยิ่งใหญ่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  แต่ยุคปัจจุบันรุ่นลูกหลานที่อยู่ในยุคที่โลกก าลัง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  หากพวกเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้  ศิลปะผ้าทอชาวไทยลื้อก็คงเป็นได้แค่รูปภาพที่
คงเหลือไว้เท่านั้น 
  หากผู้ใดสนใจงานศิลปะการทอผ้าของช่างทอผ้าดั้งเดิมชาวไทยลื้อแม่สาบ  อ าเภอสะเมิง  มาเยี่ยม
ชมพวกเราได้ที่  หมู่บ้านไทยลื้อแม่สาบ  หมู่ ๑  ต าบลสะเมิงใต้  อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือช่วยกัน
สืบสานงานศิลปะด้านการทอผ้าให้คงอยู่สืบต่อไป  หรือเพ่ือเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เรียบง่าย  งดงาม  ตามแบบอย่าง
ชาวไทยลื้อดั้งเดิมซึ่งน่าจะหาความสุขจากความเรียบง่ายเหล่านี้ได้ไม่ยาก 
 

ลายดอกเงาะ ลายจ้อ (ช่อ) 

ลายดอกมะลหิลวง 


